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Sayısı heryerde 
·100 parJI 

aponya Avrupa, Amerika1 Otobüs davası 
ve Rusyadan korktu 

anton'u muhasara etmek hususunda henüz 
bir . karar veremi yor 

erka donanma gönderirken 

lngiltere ile Fransa Akdenizi 
ihmal etmek istemiyorlar 
Yol 

l\ıeseıesı 
QUn tatbik edl· 
"voı yapma sıs
ll\ımiz niçın mu-1 
ffak oıamıyor? ı 

' V ckllet= ıo~ verıilinin ~ . 
~ ~ U.erir.den ılınma11 hakkın. , 

kanun projeli haaırlam.ııtır. 
~~er lleyetinde bulunuyor. 
~ ı halde UyıhaJUJa numı ı., 
*- Yel\· ıiıtem baklanda bir miltl. ~ 
"'?lenıeti muvafık bulmayu. Aa . 

-.Cleainin hali ipı mıtl•b 
llaeıeleüıin ba.IU IUJm sewtıı 

•11111ı11n bTt-~ tMdihit Old1l 

Muvazene ve 
buhran vergileri 
Bu sene başında kal· 

kaeak değil 
Ankara, 20 (Telefonla) - Buı ..... 

zet.elerde büJıran ve muvueoo wrgl
Ierinin kalkacajı h&klnndald JU!ll'lyat 
Ü7.erin.e yapbjmı t.a.hldkatm neıtJcMI 

IUdur: ~ 
Buhran ve muvueııe vergl1eriDJD 

bu ay bqmdan itibaı-en kalkacağı a -
sılsa.dr. Kuvvetle tahmin edildiğine 
göre mezktir vergilerin haf ifleti!mesl 
ancak haziran ayında bqlayacak ve 
ŞU şekilde olacaktır: 

Şimdiki halde muvuene ve buhrlA 
~ ............... .. 
teeir1 ybcle 3Q 4ar •• hliteln Jb

Avni Bager dün Adligege geldi 
Müddeiumumi diyor ki: -

Mesele çok yakın 
da aydınlanacak 
Ahmet Emin Yalman ''bir tuzak 
oldu§unu lsbat edeblllrlm,, dlyo, 

Davalar altıya çıktı 
Muharrir Ahmet Emin Yalmana . 

hin lira verdiğini ıöyliyerek protesto 
çeken dit tabibi Ani Bayerin protee
toeu ftzerinde milddeiumumilikçe ya• 
pılan tahkikat ilerlemektedir. 

Evvelce de yazdığımız gibi, prote!
to sahihi Ani Bayer hallmda, mfid· 
deiumumilik davetine icabet etm~ 
diği için cumartesi giintl ihzar kara• 
n çıkanlmıı ve polise sorla getiril· 
meei hUAUunda t~ligat yapılmıştı. 
Ancak Ani Bayer cumartesi glinü e
vinde ve muayenehanesinde Adliye
nin tatil saati olan 13 e kadar bula• 
namadığı için adliyeye getirilmesi dil· 
ne blmqtr. Diğer taraftan Avni Ba· 
yer cumartesi gilntl akıarnı geç vakit 
evinde bulunmoı ve polhçe teminat 
altına almdıktan sonra 1erbest bıra-
lnlqa .. au . 'Avni ~Aıirı ·" ..ıı:.-.. • ._ 

• (BOtfK: 8o. '10 SIJ .f) • ~~--::; Pflill .tlatltı ~rt1:~' 
12\elftleketimude yol itinin kat 

•.,.•,ne kon111muı içlıi bu Uf'lha. 

Uiak Ş.Tca flo ~ lfini 
Kralla gclrifM ll. BtltM de Oll betinin lndirilmeS dtlfihıtllmek- -------~----..----:-------

tUn eneı neticelend.'rilerek 
&:~ ine celmeaini taterb. 

~~e~ ne tarafına sldilae orada 
~--.unı dert olarak karpnma yol 
\..,. $1kıyor. Dmıiryollann ana 
~ birkaç yıl içinde artık ta· 

olacapna, bu ıebekelerden 
~llrıan ile iıtif ade olmtabilmesi 
-.,.~ olarak demiryollara amut 
"'~i yollarm yapdmuı iktiza 

&öre 9irndıye kadar yapıllla 
ile muva• .. 1, olmadığr, bull

"-t, da olan.qacatı 1Uphmz 
~ huıUnkü yo' inpat listemimi- , 

~et.ne~ mut:aka lbımdır. işte { 
eJtlıetfoin huırladıp kanun 
lıtı ihtiyacın bir neticesidir. 1 

Tokyo 29 (A.A.) - Japon la&kQ
meti ue ukert ft '9hrt makamatr, Çi

.-saJttı: &ı .J, sa.~> ::r~~ ~w:;:~ ispanyada galebe 
•• 
Universite Rekt6rü 
An karadaki temaslarına dair ga
zetemize mühim beyanat verdi 

"Atatürk heykelinin Universite 
meydanına dikildiği gün gençli
ğin en büyük günü olacak 1,, 

(Y a.ısat .J tlcfı Bayı/ada) 

Cumhuriyetçilerde 
(Y GNI .J &ICG -ıllfada) 

Genç ve yaşlı bütün edebiyat okur
larını alakadar edecek bir mevzu 

Güzide muharririmiz ve edip 

'-tbik edilmekte olan yol i 
tiateınlmiz n.'çin muvaffak ola· --------------:.--------- Hakkı Süha 

beden hizmeti ile mükellef 
bulunduklan yerlerden on 

• &öndcrilemediği için ud 
>'ollır yapılıımıyor i çiiııJdl bu 

"'1 sahfJIWDıı ameleye bi.mıet 
~tınak &ibi bir takım ıuüa
~Ydaıı Yeriyor. 

lh,.. )Ol parası diye halktan ah· 
L ~~ mühim bir Jmmı yola 
~ mabatlara tarf olunuyor. 

llaeaıle1cttin muhtelif latib
ltt ""1htlç olduiu y~ yapıl

ftl bıa lilne kadar mesela demir 
tlbl birplllna baflanamamq bu 
'. .... 

• ASIM US 
(SOKu Sa • .t sa. S) 

Katil lh&an ve onun çGl<lığı re~lleıi Htınalatı Agop'un bu aabaA aldırdı
ğııma rcaimleri. (Ortada lhaanın bat• bir f'UtM) 

Csküdarda işlenen 
cinayet 

Katil yakalandı 
(l"Clllll 9. WOtlMlf.İ,.) 

Gezgin 
Tenkit adesesını bu

gQnQn yazıcıları 
Qzerına tutuyor? 

Veni edebiyatı kim
ler hazırlıyor? 

Dünden ilibaren üçüncü 11t11 /amuda baflamlf olan bu çolc değerli 
H fG)'mll clilJtal ıeılcilc terİ6i laalckuula paÜnelckülin kendisi diyor hi: 

"Risde mflnellit, bir taD'at eserinden diğer bir An'at eseri çıka
ran manada henils yetiımemiıtir. Divan edebiyatmda da tamimattan 
eonra. bugfln de bu bayledir. Objektif kalmak bir çoğmnma sor geli
ror. Halbuki, hakiki P5rGt ancak bu Adesenin arkamdan bakmakla k•· 
bildir. 

Ben "KURUN" için llanrlaılığun bu tahlil ve ten~it ıerisin· 
de objRtif ka1mak akidesine bağlı hulunmağa çaltııyormn. Hatalan 
ihmal etmemek, mesiyetleri teba rfbı ettirmek 111tttile Te mflsamaha 
manamıa gelmeyen bir itidalle gençleri ~zden 8f!Çireceğim." 

Hakkı SUha Gezgln'ln tahlil ve ten- ı 
kit etmekte olduQu veni edlplerı
mıze dair makale serisini 3 acu 

sayfamızda okuyunuz 
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Ehemmiyetli bir 

üzerinde Dr. 
sağlık 

Ekrem 

mevzuu 

Şerifle 

mülakatımız: 

Bfz çok yemek yemekle tanınmışsak da 

Az yemek yiyenler 
arasındayız 

<Col}( veme!kue @DlYı m aırraso1n1<dlalk.n 
m lYJIFi)a~e~e-n: ve lfilayaı'ltü lb>a!FnDsDeır 

Son bir iki ay 
.=çinde gazeteler, 
"çok yemekten ö
len,, insanların ha
vadisini veriyor. 
Bunların !doğruluk 

derecesi bitta~: tıb
bi muayenelerden 
sonra anlaşılıyor. 

İııııııı...._ Feıkat biz, hakikat
.lll te çok yiyen bir mı1 

let miyiz? Çok ye
mezsek daha mı çc.k yaşanz? Şimd:. 

kinden az yersek ne kaybederiz? Bu 
şayanı dikkat mevzu üzerinde, bir mu
harririmiz, dün değerli dah:liye müte
hassıslanmızdan üniversite doçenti Dr 
Ekrem Şerif ile konuştu. Bu konuşma 
esnasın:ia kariled.mizin &ıbhi bakım

dan çok faydalannı mucip olacak diğer 
öğütlerde dinledik. Ancak şurasını he
men kaydedelim ki, değerli mütehassıs 
Ekrem Şerif, biz.:m çok yiyen aeğil bi
lakis az yiyen bir millet olduğwnuzu 
tebarüz ettirmektedir. İşte sözlen:: 

- Biz, çok yiy:n bir millet sanılıyo
ruz. Fakat Avrupa milletlerile kıyas 

edilecek olursak a" yiyen milletler ara
sında geliriz. Çünkü, yalruz ıehir hal
kını gözönünde tutmak doğru değildir. 
Köylerle temas edince, ideal beslenme 
noktai nazarından az yenildiğini ve 
binnetice gayri. k5.fi beslenildiğini gö
rürüz. 

- Çok yemek ıtcdcn Deri geliyor? 
- Her şeyden evvel "çok yemek ih-

tiyacı,, 'denen bir lıae~ahk vardır. S~nra 
bazı hastalıklar vardır; insanı bizatihi 
yedirmeğe t~şvik eder. Bunun haricin
de ,:stisna teşkil eden insanlar bulunur 
ki yemenin zevkini tatmış olanlardır. 

Bence onları da kendi keyiflerine bı
rakmahdıı lar, yesinler .• 

- Çok yemek ne suretle ölümü in
taç edebilir? 

- Çok yemek bizat=hi ani ölüm tcv
ı:t eden sebcplerd~n değildir. Muayyen 
ibazı hastalıklar vardır, Çok fazla ye· 
mek yenikliği zamnn değil, az yemek 
yenildiği zaman bile rahatsızlıklar hu
sule getirir. Mesela kalp anzası olan 
veya tansiyonu yüksek bulunan kimse· 
lerden bazılannm yemek yed.=ık:ten son 
ra lokanta kapısında dUşüp öldükleri 
görülür ki bu nevidendir. 

- Şu halde çok yemek yediğimiz 
neden galat bir tabırdir? 

- Şişmanlıktan galattır. Şişman ,:n. 
sanlanmızrn çok olduğunu görenler 
b!zim çok yemek yediğimizi sanıyorlar. 
Halbuki bizler, ç.>k yağlı ve çok unlu 
yemekler yediği-:n:zden şi§manlanz. 

Hamur tatlılan bizim mutfağımızın 

başlıca anasınndandır. Sebze yemekle
miz bile birer yağ deryası halindedir 
değil mi? Bu sebepten §işmanlanz. n;. 
ğer taraftan sporu da ihmal etmekte 
oluşumuz, şişmanlamaklığımıza yardım 

eder. 
- Az yemekten ne zarar gelir? 
- Çok yemek bazı hastalıklar için 

tehlikcij akibetler <loğurur, ldcmiş•.:k. 

Çok yemek, bazı hastalıklara istidat 
dahi hazırlar. Aynı nisbette muayyen 
maddeleri bırakar:ık tek taraflı beslen
mek az ·ıe mahdut şey yemek de "mah
rumiyet,. denilen bir başka hastalık 

doğurur kt, o da frnadır. 
- Ço!c yiyip seyrc.k yemek mi yoksa 

sık sık 'lZ yemek mi iyidir? 
- Hiç şüphesiz ki az ve fakat sık 

yemek -::laha iyid.:r. Günde en aşağı 
dört öğün yemek yemelidir. Sabah, öğ
le, ikindi, akıam .. Sabah ve ikindi ha
fif yeme!<ler olur. Diğerler.:Oi kuvvetli 
yemekler teşkil eder. 

- Yemekten conra ne türlü hareket 
etmek lhun geldiğine dair türlü naza. 
riyeler ihdas ediyor. Sizce yemekten 

~...... :/(ıssa.dan """'~-~-z=: 
~ dlisse 
(uslYJO ıeıaııreslna 
f cıe ~esoeınıme 
j sefeırıt»eıruo~n 
~ aazom ı 
g Kıymetli doktorumuz El•rem 
.~ Şerif le yaptığımı:: miilahattan a 

~ miilıim bir netice t;ıkıyor. Hal- i 
~ ha, ne yemek lôzımgeldiği ve ne f 
~ yolda yeme/• icap ettiğini öğren-ı 
~ mel.! 
~ Yapılan tetldkler gösteriyor ki, 
~ biz bazı maddelerden fazla alı-1 
~ yor, diğer 1mıddeleri ihnwl edi- .! 
F yoruz. Gayet nefis bir mut/ağı-1 
~ mız of malda beraber, bu mutfak J 
g ilmi surette ıslah cdilmi§ dt>ğil- \ 
~ dir. f)iğ<'r taraf lan sporu da ilı- H 
g mal etmel.ıc oluşumu::. neslin E. 
~ ıstı/asına değil, belld dalıa bo- J 
g zulmasına 5ebcp olabiltcek bir~ 
~ vaziyettir. j 
= = g Bunun i~in ne yapmalıyız? ~ 
~ Spor işlerine önem verirken be- ğ 
g den sağlığının diğer bir ehemmi- ~ 
~ yetli kısmını te.~kil eden yiyecelc İ 
g i~lerine de ayni itinayı göster-\ 
~ nıege mçcburu::. Bunun için, I 
E 

0

usiıl dairesinde beslenme~• ye i 
~ dair me1.ıeplerimizilt? çocuklan- ~ 
§ mızı bir taraftan tenvir edPdura- ~ 
~ lmı, diğer tara/tan lwnf eranslar· ~ 
§_ la da halkı uyandırmal.-lığ'lm:: 'i 
~ icap ediyor. Tliil<i.'ia bir "b<'slcn- ! 
~ me .•ef erberliği" lô:11n. Bunun~ 
g için .nlıhat ve içtimai m11aı·enct r 
~ makamlrırının, aif ,.forimi:in :a· i 
.E rarlı itiyatlarını d<>jfütirccel: ma· f 
~ lıiyctte bw~iir!Pr rte~rl'fm<>si da- ~ 
§ lıi /ardalı olur. e 
@11111ııı111ııılıı11 11urıııııııııııı•uıııı1111ıııııı111111 1111111111111nııııfi 

sonra en ııhht tedbir olarak oturmak 
mı, yatmak mr, yürümek mi lAzım<lrr? 
Yemekten sonra ı.ıyumak nasıl olur? 

- Yemekten sonra uyumadan yat
mak, en fayldalı vaz.'yetlerden biridir, 
Sofradan kalktıktan ıonra yUrUmcnin 
hususi bir bir faydası olacağını tahmin 
etmiyorum. 

RUSY ADA 8 İDAM 

Moskova, 20 (A. A.) - Sovyetıer 
Birliği yüksek rnahkem~inf! askeri 
koleji, hiyanet, tedhigçlllk ve casusluk 
cürümlerinden dolayı 8 kişiyi ilama 
mahkfım etmiş ve idam hükmU infaz 
olunmu§tur. 

Tass ajansının bildirdiğine göre, 'ı 
maznunlar cürümlerini itiraf etmiş-
lerdir. 1 

- Dur! Şorör arlcasına bakP.catc.. 1 
- Bakmaz. Önünde ayna var, ıö· 

rüyor ..... 

Alıiıanya münakaşaya 
hazırmış 

.• -

Ribbentrop 

Londrrıdan bildiriliyor: 
Alman elçisi B. Ribbentrop: yortu 

münasebetiyle Berline hareket etmez
den evvel hariciye nazın ile görüş
müştür. 

Siyasi mahafilden öğrenildiğine gö
re, Alman elçisi B. Eden'den fngi. 
Uz - Fransız • Alman mtizakerelerl 
hakkında. malumat istemiş, B. Eden 
de bu hususta bu müzakerelerin şu
battan evvel başlıyamıyacağrnı söyle
miştir. ÇünkU, B. Delbos'un seyahatin
den dönüp İngiltere ile fikir teatisin
de bulunması laznndır. 

"A vrupada işlerin umumt bir şe
kilde tanzimi,, çerçevesi dahilinde Al
manyanın bazı nıeselelerl münakaşaya 
hazır olduğunu söyliyen Ribbentrop 
memleketinin Cenevre birliğine asla 
girmiyeccğini de ilave etmiştir. 

Ribbentrop'un Hitler'le bu mesele
ler Urerinde görüşilp dönmesi bekleni
yor. 

General Lüden
dorf öldü 

MUnih, 20 (A. A.) - Bir müddet
tenberi ağır hasta yatan General Lu
dendorf ölmüştür. 

General hüküm.et hesabına Şarki 

Prusya'da Hindenbu.rg'un ımedfun bu
lunduğu Tanenberg muharebe meyda
nında bir türbeye defnedilecektir. 

B. Hitler, Generalin refikası Mat
hilde Ludendorf'a derin sempatisini i
fade eden bir telgraf göndermiştir. 
Bu telgrafında Führer, şöyle yazmak-
tadır: 

"Büyük asker ve General Luden
dorf'un şahsına Alman milleti en iyi, 
en sadık evlatlarından birini kaybet
miştir. 1smi Alman tarihinde ölmiye
cektir. Nasyonal sosyalist hareketi 
kadar ben de, milletin büyük bir ümit
sizlik içinde bulunduğu bir sırada ken
dini tr4'likeye atarak Almanya'nnı da
ha. iyi bir istikbale kavuşması içm mü 
cadeleye girişenlere iltihak etti~nden 
dolayı kendisine ebediyyen minnettar 
kalacağım.,, 

-0----

KETJLOG HASTJ, 
Nevyork, 20 (A. A.) - Briand -

Kellog misakını imza. eden Frank 
Kellog, pek ağır hastadır. Kendisi 81 
yaşındadır. Altı hafta e\'\·el başlayan 
beyin humrr.ası, dündenbcri zatürree 
ile ihtilat peyda etmiştir. 

- Bu ne biçim küre yahu! 
- Kübik dünyanın ıekli Jimdi böyle! 

PAUL VALERY 
Şttn KURSO~ONDE 

Fransrz şairi (Pol 
Valeri) Par,:s kol

i':~ • lejine şiir profcsö
) f '.;~ ri.ı tayin edikli ve 

"':"°'1ıt'.fflı şair ilk dersini ge-
"1. h .. d' ) 'ıJJ. !t;, çen gun ver ı. 

,ı • :·:, lJJ~ i Un~vers.:te gihi, 
\?J', 'f \l . .;~ ~ dersten her kese 
\\ \ · ; ' . açık olan bu :;ollej
\\ ' " '· 

'". • \ ~ :. .w~~ de, filozof Bergso-
~ .~ nun derslerinden • 

beri hiç bu kadar 
Pol Valeri dar kalabalığın gö· 

rülmediğini söylüyorlar. Şairin dersini 
dinlemek için birçok tanınmış klmse
ler de gelmi§tir. Bunlar arasında Andre 
Gide (Jid) de bulunuyormuı. 

P. Valerinin verdiği ,:Jk ders "fikir 
eserleri verme meselesi,, ismini taıı· 
yor. 

HER YERE TALiHLi ELÇi 
TA YiN EDEN NAZIR 

B. Hul 

Amerikanın Ja -
ponyaya nota ve 
protestolar yağdır • 
ması münasebctile 
Amerikan Hariciye 
Nazırı Kordel Hul 
de günün adamı ol· 
du. 

Bu münasebetle 
Hul hakkında zik
redilen bir sözü ha
tırlatalım: 

Amerika Har,:ci-
ye nazırı, her nereye bir sefir tayin et
se, o ada:na dermiş ki: 

- Londraya (veya Parise) sefir ol- ı 
duğunuz için doğrusu ıansmız varmış. 

Geçenlerde Vilyam Bulit Parise elçi 
tayin ed'ldiği za;n1n daha nazırdan ey .. 

vel kendisine : 

- Parise elçi olduğum için talihim 
varmış, değil mi? demi§. 

Kordel H .. 1 cevap venn.:ş: 
- Hah l Ben de timdi onu söyliye

cektim .. 

AMERiKA YA HARP BORCUNU 
TAı"dAMEN VEREN BiR DEVLET 
VAR 

Dünyada yeni bir harp tehlikesinden 
bahsolunuyor, fakat hala harp borçları 
diye bir heyula heran bütün gözler 
önünde yükselmektedir. 

Büyük Harpte Aomerikaya borçlanan 
devletlerfo birçoğu borçlarını tamami
le ödemek şöyle dursun, her sene v~r
meleri lazım gelen muayyen taksitleri 
bile ver"Tlemişlerdir. 

Yalnız Finlandiy:ı bir istisna gösteri
ı.•yor: Bu memleket, harp borçlarının 
taksitini her sene n.untazaman vermiş 

tek memlekettir. Bu sene Macaristan 
da, uzun müddet borcuna sadık olama
mak vaziyetinden kurtuhnuş ve geçen 
gün bu seneki taksite mahsuben Ame
rikaya on bin dol:ır kadar h:r para ver· 

miştir. 

BU SENE HAVADA 
KIRILAN REKORLAR 

Bir hafta ı:;onra yeni bir s~ncye 
giriyoruz. onun için, biraz arkamıza 
bakalım ... 

1937 scne!;i tayyarecilik 11ahasm
cla büyük rekorların kazanıldığı bir 
yıl olmuştur. Ilüyiik rekorları kıran 
ııırııı leketlerin ha~ınıla Rusya ile hal· 
ya, Almanya \ 'C Fran-a gelmekte
dir. 

Tayyarede: Rusya ıı,• ttalya 10, 
Fransa 4, Almanya 1, Amerika 1 re· 
kor elde etmiştir. 

Deniz tayyaresinde: İtalya 22, 
. Franı;;a l, Amerika 1 rekor }\azanmı~· 
tır. 

İtalva Alman rekorları ara!"mda 
100. 1000, yiik ile 500 ve 1000 kilo
metre rekorları vardır. 
Biiyiik bir ~chirde yılda 
Üç bin yangın oluyor. 

Yangın, c~kiclcn İstanbulun en hii
yük belasıydı: Şehrin büyük yangın· 
larla lıaraheliklere lönmüş kofa ko· 
ca sahaları az mıdır? 

Fakat, asri itfaiye te~kilatı ile ft-

tanbul artık hüyiik yangın (erk 
rinden kurtulmuştur .. Bunun ;tı! 
her, billıns~a kı§m, yangın "~·ked~· 
olan yerler için daimi bir telı 1 k~1ııd 

İ~tnnlmJtla ki yangınlar Jııı f~ 
elimizde bir hesnp yok. F.ıık.at. 

11 
' 

sada neşrolunan bir istaıısuktdt n·' 
rencliğirnize giire, Parisde seJJC 

üste üç bin yan"m olu\'orrntJ~· 
G • • e • 'k. b' e '\'Sil , ene aynı ıstatı~tı ız • • leli t1 

en çok tehlikeli görülen yerle~ (tf" 

yacle pek ihtimal \'crilmeyece da )-sıı 
Ierden çıktığını gi>steriyor. Bu terd 
gın çıkmıık ihtimali olan Y~~ıiıt1~ 
sıkı ıertihnt almıhğrnn, pek ~·riet~ 
verilmeyen yerlerde bu t~d 1 

ilımal eılildi;;ine hir delildır. n 

VAPURLAIKIGONDE , 
AVRUPADAN AMERiKA YA sU· 

Otomobillerde bugilnlrli şiıll~~ 
rati onlara verilen "havayı ) ~ 
şekilden ileti geliyor .Ara:b~ ).,. 
rlni ne kadar girintisiz çıkın 0 ~· 
parsanız havanın mani otınsSl 
dar azalıyor. ·ııe et• 

Bunu lokomotiflerde de tecrU a.ıı ~ 
tiler ve bugün Amerikada bulutl 
hızlı lokomotif bu şekildedir. ~ 

Şimd.J ayni usulü Okyanuslııtl )1 on· 
bilyük vapurlara da tatbik etııle uııeJ1' 
şünüyorlar. Bu hususta batı ;j d~ 
dislerin hazırladığı bir JJl ~ 
neşretmiştik. Bu modeldeki illce il' 
bacası olmryacak; gemi dnh11 

zun bir şekil alacak • ~ 
Projeye göre, bu g~ı J: ~it" 

Amerikaya iki günde gıd~ 

Dün Meclisle 
görüşülenle~ifİ1' ıı~ 

Ankara 20 (Hususi) - '14 ,-11rtıerı 
günkü toplantısında :ihtiyat ll1'ııııııt' 
ve ihtiyat askeri mcmur~a'? ~~e ~ 
Uçüncil maddesin;n değiştırıl eti'1e d~ 
bu kanuna bir madde cklenIXJ ,aııw 
kanun !iyihası kabul edilrnit "etıerifl6' 
müesseselerinde, sigorta . §o:~~01dııtf' 
kullanılan ecnebilerin Y.~rını , r:~ 
cak TUrk memur ve mutebassı5 ?"'~. 
tirilnıesi."'le, vakfa alt hisseli tıe fi~· 
yerlerin hissedarlarına ne sure ıı ~r\!\ 
lacağına clair kanun layibatarııu 
ci müza\cereleri yapılnııştır. 

-o- 1''' Süratli bir hava se ,1 
· • <;eleceJ' JıB' 

Atına, 20 (Hususı).-: ttııl~ • ıı 
başından itibaren yenı bir •'JY 
va postası sefere başlaya~~ ~ 
Littoria,. ismi verilen l:>U sef ~~; 
ma - Pirendizi - Atına ~ se[c!ıe> ~ 
rasrnda yapılacaktır. Yenı 0wrJU~ıtı 
çalışacak tayyareler ~ç ~ri ,~ 
saatte 320 kilometre surat~. 
Tayyareler 24 yolcu alabil ~{ff1 

Yun.anistanda Topçu, Mtı71~~ ~; 
Atına, 20 (Hususi> - B 11tı1_~ 

gara ovasında. yapıtmakts. b~~r 
topçu atı& manevralarına biitilıt tıet" 
emriyle Yunan ord~~ etrıliŞ 
~ alayları zabitıerı ~1 

dir. • dv 
• (HBirZe~::)ez: AtıJl~ ~-· 

Atına, 20 ususı }<eıı P ııJ6"' 
hanesi evvelki akşa.nı mg.-rfd detl Jf' 
nm cenubu garbisinde 

1 ııele JC 

rinde bulunan şiddetli bit ~ ol&' 

delmiştir. . a şiddetli 
Zelzele Hanyada d:ı-11 iştir· 

rak !spartada hisscdılrn 
-<>--#~ 

ROMANY A.D/\. S · ,,;uı ııU: 
guo~ iJlti 

Bükreş, 20 (A. A~ebı.ıSg.ıı tıtı"'' 
tün Romanyada uın rti bU ~ıı.tı 
habatı yapılmıştır. 64. pa iŞtit• t çı· 
batta namzet gö~e ıııı.ııııe 
bunların pek azı her ) ~~ 
karmıştır. ciddi lt eJrıt' 

Bugün akşama. k~nrbit ııat>Çr g.r ~
terin vukuuna daır hıÇ ııaftıÜ tilfıU 
mamıştır. Halbuki. g~~e ııer Jfil,,r• 

. d b"f' nıenı1eket1 ttB. bıl 
çın c u un e ııa U. 
siyasi davalar olmuş"' 6ı.ınuşt ~ıci 
galarda birka.ç ki~i dt 3JlctÜ' ~ ~itıl' 

tntihab:ı.tın netıcc;--",.,., }.:'jg.!l_tAJ'fı 
salı günü belli oıa.ca.~-- pıl~
leri de çarvamba gnııil ~ 



llgünün edebiyatı
(,_ kimler hazırhyor? 

-
Kenan Hu!Usi ve 
"Döı lhanlaı ın kulaksızı,, 

Yazan: 
~ilk hikaye 
't:c sınırları, 

.. sanatkara 
~ıııe .. kanat 
tQ Boylc bir 

ltıağa baş-
tdanı • Ü 
~ • ıp s- t 
ı ,_, t.lrnbazlar 1 
'((atı~ tetik 

ıo 1dınııar at
"P~dadır. 
;o n çapın-

~ ba~ı ma
~ Yttıler ise, 

• 1?t c1t doğar
' ~ 1"ransa gö-

~ .. .. 
~ onundc. 
~ ur adam, 

ltı.ı1, temiz-
~ tenişlctmış 

". 

u .. kineler kurulur
Aen, uykusundan 
, <.zgeçerek Rus mü 
.ıcndislerini kuşku -
ıandırmadan derin 
derin zeka harca-

• ınış, bir örümcek 
~oğukkanhlığilc tet
ı.<ıklnin ağını kur ; 
muştur. 

Fakat henüz ma
•. kine ona bütün sır-
nnı vermediğinden, 

i .çfode ürküntülü 
f bir şüphe yaşar. 
! Nitekim, sanat • 

Kar bunu bize ne 
1 ~üzel gösteriyor. 

•.• Bir yol ustaba. 
ııJann, fabrikadan 
_.zakla~masıru bek-~ lıaıdc b;le, 

~Yarındaki • 
~ çoğal -

li.cnaıı /lülıi.sl 
• edikten sonra, hep 
"inin kurulduğu yer 

~ Yar..ııın caemedi. 
~~an HulUsiııin bir küçük hi
n tunde durmuştum. ··çaıınan 

q, C§clerl:en, rastladığım çakıl-
c "tıiznli filizleri de oldukları gi
~"ııı~ge çalışLm. Ama hakçası 
~türlü tetkik ve tenkitlerin hep 
<ıı, ~-<ılr. .ağa mahkfımdurlar. Du
:Jıa lllandıncı olmazlar. Fakat 
il:·nlann ku~akeızı,, bunlardan 

1 forınaycl yakla~n bu uzun hi-
• taıı·b· ~ ı .ni, daha yakından, daha 
6ııerı· d~ ı. .• 1 kl ril .. 
~ , .ıua guze ren e e go-

. erek k , aydedcceğim, ilk müjde 

liuıusi, bu hikayesinde düz

' 'Uh tahlıl· yapmış: bu ruhun 
teçişlcrmi, seciyeyi işleyişini 

ı~{ ltar§ısındakı görüşlerini, va
~lı§lannı, b.=ç aksaklığa düşür 
hıruı .. t .. 

rnuş ı,ı·. 

~ ~1~n. bu bir tek macera içinde 
~ du§UndüğiınU, heyecanın eline 

1 ba,1. • . t" tiJr 11;1§ları.lc. nasıl sırayet et ı-
1\ t~Yoruz. Bir h=s, eserde çabucak 
~.r6"dcyi saran bir kül oluyor. 

\ ltaıcmde tu, b;.ıyük bir değer 
ilan.~ .d. • 
~ - yen ır. 
~ı,.. Odun yuklü bir eşeğı•n ardın
~~ dcreh:r a§an toy bir köylü 
s~ %\, bir dizel motörü makinis-

' !1dır. 
~ liuıusi, okuyucudan haksız 
~ ~b· istemeden, ilk bakışta fm- ( 
' "l ı . 
~~ıtı· gôrU:ıcn bu çapraşık mev-
~r '.•· Yalnız dekorları çizen ellde 

"ta titrck~=.ıt &eziliyor. Satırlarda 
~~tef Crruata girmekten çekinen 
~ ildt \rar gibi. Bu da haklı, çünkü 

· ~ geçen yerlerden, sanatkarın 
llo~rtıerniştır. 

~tada :i.ı, Kenan Huliısinin 
Oto htak, bir üstünlüğü göze 
t, b ftccınisi olduğu geçi•lerdc, 
or emen dcnını hasbihllere dö-

~ kulaksız Afü,', güzel sc
llıtj t:ptir. "Çalınmış tarla,. da, 

ıııtu rasında.1 alan bir "Ferhad,, 

0'tıı. Bunda da Türkün dillere 
\ ,~ "ÇJ.nklı erkanıharb,, ini 
Ilı . G teknik sahasında belirmiş 

-~ 'tl crçckte!'l bizde böyle hesaba, 
•'la llla.ı engin bir istidat vardır. 

ı ~Çanakkale döğüşünde bir tek 
~)ct~zan ağa, bütün bir Alman 

tı. ~~e. ta~ çıkartmış, parmak 
~ ıııa b:rya, Basra, kanal kıyılan 
• t1~r•.ndan kaçarak, ta İrmire 

· "rıta S~( .. sız, puslasız - gelen ne-
' g<>tülmüştür. Bu, cihangirler 

1" gcırnı:nin• bir mirası mıdır, 
t taJ'l~~at 'ou üstün yaradılış, 
\ Ola Unde ıak sık izine rastla
~ ~li gan §~ylerdendir. İşte "Ku-
~c~:e de bunu görüyoruz. Mu-

, '1tıı1ak na b\1, kuvvetli bir teı· 
Sız A::, fabrika yapılırken, 

lere ayn ayn gidip her tarafını bir bil" 
muayene ediyor; fakat dokunmaktan 
korkuyordu. 

Henüz ınakinelf:rin adam akıllı ku
nılmuı >lmamasına rağmen, dokunur
sa, bütü., fabrikanın bir 1eniyede hare
kete geleceğini dü§iınüyor, Rus mühen 
disler yetiıinceye kadar, i~rde ne var, 
ne yoksa aç kurtlar gibi homurdana 
homurdana batlannı alıp dağ, tat de
meyerek yürüyeceklerini zannediyor -
du. Kim bilir, belki de Dörthanlara 
doğru kaçacaklar, ne tarla, ne çift, ne 
çubuk bırakmayacaklar, analığınm te
zek kalkanlı kulübesini bile ezecekler
di..,, 
Şu birkaç satıda büyük bir kabı1i

yetin gölgesi yatıyor. Ne kadar zek.: 
olursa olsun, iptidai adam, dumanlı ne
fesler ptisküren !•ızgın bir makine kar· 
şısında ooyle evhamlar geçirir. 

Muharrir, bu ruh sırrını çok iyi sez
miş ve hiçbh noktasını kaçırmayarak, 
cümlelerin filmine sekmiştir. Yurdda 
her başarışı benimı.iyen, her muvaffa
kiyetlc 5ğl.inen bir adam olduğum ,:çin, 
bu genç istidadı okurken, sevindim. 

Bitirirken bir tek öğüt de verece
ğim: ıt=kayede k:iylJ ağzına zoraki bir 
meyil var. Her yapma şey gibi bu da 
zevke çarpıyor. Sakmmalr ! Çünkü sa· 
nat göz giö:dir, en küçük bir tozJdan 
bile incinir. 

Kayseride 
Atatürk günü 
Dün hüyilk törenle 

kullandı 
Kayseri, 20 (Hususi) - Bugün 

Kayseri büyük bir bayram gününü kut 
ladr. 

Ulu Önderimiz Atatürk, bundan on 
sekiz sene evvel, Sıvasta .. Misakı Mil
li., yi kuarlaştırJıktan sonra Ankara
ya g.:derken Kayseriye 20 kanunuev
vel günü uğramıjtr. 

Kayserinin tarihindeki bu büyük 
hadisenin yıldönürr.iı bugün heyecan
lı bir tör~n ve tezahüratla kutlandı, bil· 
tün Kayserililer Ulu öndere olan son
suz bağlılıklarını ·Jir kere daha .:fade 
ettiler. 

ALMANY ADA Y ~BANCI MUSİKİ 
SANSÜRE TABİ 

Berlin, 20 (A. A.) - Bütün ecnebi 
musikileri, bundan böyle Alman mu
siki odasının sansürüne tabi olacaktır. 
Bu bapta çıkarılmış olan emirnamede 
Alman mu.siki odası reisi, bu tedbir
den maksat. arzu cdilmiycn müzıkle

rin Alman milleti üzerindeki tehlikeli 
va zararlı tesirini durdurmak oiduğu
nu beyan etmektedir. 

~EHiR HABERLERi 
Dün büyük bir 
kaza atlatıldı 

Az kalsın ikinci bir 
şişhane fat'ıası mey

dana geliyordu 
Dün gece lstanbulda ikinci bir Şiş

hane yokuşu faciası olmasına ramak 
kalmıştır. 

Akşam üstü 18 sularında Topkapı 
Sirkeci seferini yapan 550 numaralı 
tramvay arabruıı ağzına kadar dolu 
olduğu halde son süratıe Beyazıddan 
Aksaraya doğru inm~ktc iken, birden
bire kızak yapmış, ve tramvayın için
de bulunan yolcular telaşa. düşmüş

tür. Bu arada "Ölüyoruz imdat!,. diye 
haykıranlar, Şişhane yokuşundaki fa. 
cia gibi hepimiz sakat olacağız diyen 
ler olmuştur. Bunun üzerine tramvay
daki yolcular büsbütün heyecana düş
müş. tramvay arabası La.Jeli tramvay 
durağında da duramayınca bütün halk 
kapılan açarak atlanıağa t~cbbüs et
miştir. 

lşte bu sıralarda atlayan 10 kişi a
rasında bilhassa Tıbbiye mektebinden 
Enver adında bir talebe fena halde 
diişmüş, ba.~ından kolundan ve ba
cağından ağır surette yaralanmıştır. 

F...nvcr derhal yetişen halk tarafın· 
dan kaldırılarak en ya.km Laleli ecza
hanesine götürülmüş, ilk tedavisi ya
pıldıktan sonra conkurtaran otomobili 
ile Cen-ahp~aya. kaldrrılnuştır. 
Kızak yapmış olan tramvaydaki yol 

culardan bir kısmı atlamış ise ol' bir 
kısmı tramvay Ye biletçilerin ten at· 
lan ile yerlerinde oturmuşlardır. 

Tramvay 20 - 30 metre kadar böy
lece ıkzak yaptıktan sonra vat.rnanın 
büyük gayreti ve dökülen kum saye
sinde tramvay durdurulabilmiştir. 

Hadiseyi, müteakip, polis tahkikata 
girişmiştir. Vatman ve ufak tefek ya
ralar alan yolcuların üadeleri alm
mıştır. Ağrr yaralı olarak yalnız trb
biyeli talebe Enveroen ba.Şka kimse 
yoktur. 

Arabaya hiç bir eey olmamı~tır. 
Tramvayın kızak ynpmasmm sebe

bi. yağmur dolayısiyle ıslak olan ray
lardan ileri geldi~i anlaşılmıştır. 

ikinci Bir K~ Daha, 

Akşam üzeri yine saat 18 ve 19 su
lannda Şehzadebaşmda ikinci bir ka
za daha olmuş ve 4151 numaralı oto
büsle bir tramvay arabası çarpışmış 
ve otobüs içindeki su damacanaları 
kırılmı~. otobüs zedelenmiştir. 

Bir Tramva11 Dcı Tutuştu 
851 numaralı v~tmanm idaresinde

ki Sirkeci - Topkapı ~ramvayı evvelki 
akı;am Aksa.rayda Yusufp~~dan ge
çerken elektrik kontak yapmış, etrafa 
şerareler saçılmaya başlamıştır. 

Bu vaziyet karşısmda yolcul{lr he
yecana dUşmüşler. tramvaydan ken
dilerini vere atmıı:ılardır. 

Yolcular arasında bulunan Falına 
isminde bir kadın da atlarken düş
müş, muhtelif yerlerinden yaralana
rak hastıı han~ve k:ı ldmlmrştır. 

Sundurma inşaatı 
bitti 

Bir mtiddettenbc.ri Sirket.:de eski 
gümrük lıinasını::ı önünde yapılan sun
durmanın inşaatı t. vvelki gün bitmiş 

ve dün liman işletme idaresin·.:e sundur
ma açılmıştır. 

Fakat aynı yerde yapılan yolcu sa-
lonunun ın~aatı henüz bitmediğinden 
sundurma da bu ayın sonunda yolcu 
salonunun inşaatı ikmal edilc1;kten son 
ra yapılacak merasımden sonra mua
melelere başlayacal-tır. 

-o-

Keman resitali 
Konservatuvarın genç muallim mu

avinlerinden bay t~kender Ardan önü
müZ"deki pazar günü bir keman resitali 
verecekt.=r. 

Bay tskender profesör bay Seyfed
din A~alın takdimae resitalini verecek, 
beynelmilel musikişinasların eserlerin
den parçalar çalacaktır. 

Bay tskender konservatuvarın .:Jk 
·~ ·-··"llarındandır. Kısa bir zamanda 
kıymetini takdir ettirmiş, müesseseye 
muallim muavini olmuştur. 

' 

Maarif 
eminlikleri 

Karasularımız
da bir kaza 

Yeniden kurulacağı. lngiliz ve Vunan ban· 
haberleri asılsız dıralı iki vapar 

K ': .. :ır Bakanlığı teşkilatının ve 
mevcut teşkilatın, genişletileceğini 

~zmı~k. • 
Dün çıkan bir gazete lağvedilen Ma

ar.:C eminliklerinin ytnidcn tesis edile
ce~ni ve ilk tedrisat ':pekterlerinin de 
buraya oağlctnacağını yazmıştı. 

Yaptığımız ta~1kikata göre, maarif 
eminlikleri lağvedilmiş olduğundan bh 
daha kurulmayacakur. Yeni teşkilatın 

maarif cminliklerin alakası yoktur. 

Antrepo 
Buhranı 

Liman direktörü bir 
beyetıe tetk lk lere 

başladı 
Mumhane antreposunun yıkılmasın

dan sonra, Jimanımı.7:1da antrepo buh
ranı baş gösterd.=ğin: yazmıştık. 

Liman işletme direktörlüğü bu buh 
rana karşı tam oir tedbir almak üzere 
dünden .tilıaren faaliyete geçmiştir . 

Bu cü.nleden <'!arak liman işletme 

cı.:rektörü Raufi Manyas, ikinci direk
törü Hamid Saraçoğlu ve antrepolar 
şefi Zihni bir heyet halinde limanda 
bazı tetkikata geçmişlerdir. 

Heyet, evvela limanın İstanbul kıs
mındaki antrepolarını tetkik etmiş, 

bundan ı.onra K<!sımpaşaya giderek 
burada antrepo oln.ağa müsait bina 
olup olmadığını araştırmıştır. 

Müsait bina bulunduğu takdirde 
derhal antrepo halıne çevrilrnes.:. için 

icap eden hazırlıklara geçilecektir. 
tstanbulıda antrepo ihtiyacının baş 

göstermesine sebep, yalnız Mumhane 
antreposunun yıkılması değildir. Son 
zamanlarda liman:h. iş hacmir.ln artmış 
olmasıdır. Bu yüzden bir tarafta vesait 
buhranı a kendin.:. bütün şitldetile 

.ışağı vurmuştur. 

Liman idaresi gerek vesait buhranı-
nın gerekse antrepo azlığının önüne 
geçmek "çin esaslı bir surette tedbirler 
almak üzere bulunmaktadır. 

---O-

ihracatı kontro 
VekAlet tarafından 

döı tyola Uç mütehas
sıs gbuderlldi 

Birçok ihracat maddelerimizde tat· 
bik edilen standardizeden çok iyi neti
celer alındığı için İktısat vekaletinin 
portakal ve mandalıne ihracat madde· 
)erimizin de stadardize edilmesine ka
rar verildiğini yazmıştık. 

Dün Ankaradan şehrimiz iktısat da· 
irelerine gelen ıruıliımata göre, ihracat 
konturolörler~n.den üç müteuabsıs porta 
kal ve ınandal'.nelerimizi:ı vaziyetini tet 
kik etmek ü:ıere Dörtyola gönderil 
miştir. 

Bu mütehassnl.ır orada bir ay kadar 
• • .. 1arak bu mınta.kamızın portakal ve 
mandaline istihsaktmı artırma inıka

nı olup olmadığını araştıracak vealaka
dar müstahsillerle görüşeceklerdir. bu 

görüşmelerden sonra Vekalete geniş bir 
rapor verilecektir. 

İktısat Vekal..:ti bir taraftan tetkikat 
ile meşg•Jl olurkM diğer taraftan bazı 
alakadarlar Cezayirin son zamanlarda 
bilhassa artan portakal ihracatının va
~ ·yetini tetkik etmeğe başlamışlardır. 

bu huwusta İktisat Vekaletine ayr.•.:a ra 
rapor verilecektir. 

-<>--

iki ayda elli altı 
yangın 

EylUl ve tC§rinievvel aylarında Is
tanbulda 56 yangın vakası olmuştur. 

Bı.:nlardan yirm; ı,,eşi İstanbul, on üçü 
Beyoğlu, altısı Kadıköy, beşi tlsküdar 
ikisi Balarköy, beşi tatinyede olmuş

tur. 
Yangın çıkan binalann on tanesi si

gortalıldır, 

çarpıştı 
Evvelki g~ce su. 8,30 da Çanakka

lede Türk kara sutarımız dahilinde 
bir deniz; kazası olmuştur. 

Bu kawının tafslıatı hakkında henüz 
! .. tanbul ticaret miıdürlüğı.ine bir ha
ber gelmem.'ş olmakla beraber ilk ge
len tel::afta İngıli.z bandıralı Hanne 
vapurile aksi istikamette glden Yunan 
band:ralı Traki vapurunun suların 

·kmtısına kapılarak birbirlerinin üzer 
)erine düşmek suretile çarpıştıkları 

btldin!lmiştir. 

) - --·l vapuru müsademe neticesin
d : olduk;a chem:niyetli surette yara
landığından en y.ıkın Çanakkale iske
lesine giderek demirlemiştir. lngfüz 
H~ •. ıe vapuru ise ehemmiyetli hiçbir 

yara almadığından hik:iteyi müteakiP. 
yoluna devam ctmıştir. 

Çanakkale liman reisliği ve müddei

umumiliği ı-.adise etrtfında tahkikata 
geçmiştir • 

Bu hususta Yunan vapurunun kap
tan ve tayfalarının ifadeleri alınmağa 

başlanmıştır. 

Karadenizde fırtına 
aıiiiml 

Dü;:ı Karadenizdt; seyahat eden va
purlard:ın şehrim\z deni-: ticaret mü
dürlüğüne ve den.:Z yollarına gelen tel· 
graflarda kara denizde bir fırtına 

eılaimi görüldüğü bildirilmiştir. 
Rüzgar garp istilf~metinde büyük 

bfr şiddetle estiği için vapurlar seyir
lerin.ie güçlük çekmekttdirler. 

-o--

Türk-Bulgar budu
doodo gilmrUk binası 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti TiiI
kiye ile Bulgar hududu arasında yeni 'bir. 

gümrük binası in§asına karar vermiş-
tir. 

Bu binanın inşa edilmesine sebep, 
söylend=.ğine göre, bu hudutta son za
manlar a yapılmalı.ta olan fazla kaçak 
çılığın Ö:1Üne geçmek içindir. 

-<>-

Esnaf cemlyetlerl 
toplantısı v&r 

Bu ayın 29 undan itibaren üç gün 
devam etmek üzere esnaf cem.=yetleri 
toplanarak Y37 senesinin hesapları ka
patılacaktır. 

Ayrıca to.Plantılarda cemiyetin mev
cudatı esnaf murakipleri tarafından 

tetkik edilecektir. ,.,.. 
-ô-

Uskildarda yangın 
tlsküdarda Selimıye cam'i sokağın

da, kahveci Arife ait üç katlı ah§ap ev
de dün bir yangın çıkmışsa da derhal 
yetişen itfaiye grubu tarafından sön
dürülmüştür. 

ön kaplama ve çatısının bir kısmı 
yanmıştır. 

• Şlmdıye kadar ekseriyet toplanmadığı 
için yapılan Garsonlar Ccmheti idare hl". 
yeti intihabı bugün yapılacaktır. Yarın da 
Dokumacılar Cemiyeti idare heyeti intiha· 
bını yapacaktır. 

• Temmuz, Ağu5tos, Eylül aylarında tı;. 
tanlıulda Belediye hududu içinde 1511 çift 
evlenmiştir. 

KURUN----· 
\ ABVNE TARiFESi 

tll-mJ~ keıl Memleket 

tçlnde dışmda 

Aylık N 166 Krw-
1 a)WI l60 &.ı ~ 11.J'f. 
1 ayWr '16 bO Kq. 

Tillı.lıı 800 1800 &rt. 

rartıestııden Balkan tılr!Jgt lçtn ayda otur 
~ dUşUIOr. Poata birliğine g1rmlyezı 

yerlere ayda yetmiş beşer kunlf 
ummedlllr. 

l'tlrld1entn !.er Jlnllla merkt"dnde 
IUlRUNa sbo• yazıla. 

Adres değiştirme Ocretı 2& lroruJtur. 
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Avrupadaki siyasi temas r r·ye 
Avustur a-Ç izi şve 

ko UŞması Bugün Ankarada 
. . . k Müzakeırenerr-

Roma mısakj devletlerının on- <dlelfll scınıra vaıron 
feransında bu da görüşülece'k lhaıreket e<dlec:ek 

Budapcşte, 20 (A. A.) - Rogelli 
Ujsag gazetesi, Roma protOkallarmı 

imza etmiş olan devletler konferansı
nm §U meselelerle me~gul olacağını 
yazmaktadır: 

Duçe'nin Bertin seyahati; B. Stoya
öinoviç'in Roma seynhnti; B.•Del
bos'nun seyahati; Alman - Leh &1Üna
seba.ti; Awsturya ile Çekoslovakya
a.rasmda geçenlerde yapılan mahre
ma.ne görüşmeler; Macaristan ile Kü
tük İtilAf arasında.ki mil7.ake:elerin 
bulunduğu hal; ltalyn'nm Milletler 
Cemiyetinden ~ekilmesinln Avustur
ya ve Yacaristan üz.erindeki muhtemel 
tesirleri, nihayet, İtalya. Avusturya 
ve Macaristan arasındaki ticari müna
sebetler .. 

B. Cinno ile B. Şu§nig'in 9 sonka-

nunda buraya gelecekleri söylenmek
tedir. 

Dclbos Cumlıurreisi ile Gö~tQ, 
ParıİS, 20 (A. A.) - Lebrun, dUn 

akşam Delbos'u kabul etmiştir. Nazır 
kendisine seyahatı hakkında da ma
lftmat vermiştir. 

Delbos, bundan sonra baş\'l?kil ile 
uzun bir mülakat yapını tır. 

Scyah«t V:c Almanya 
Paris, 20 (A. A.) - Paris · Solr 

gazetesi. B. Delbos'un yapmış olduğu 
seyahatin, B. Von Neurath'm hareke
ti ile de sabit olduğu veçbile, Alınan
ya aleyhine müteveccih olmadığını 

bilakis Almanya ile umumi bir hal aru.
retini kolaylaştmnağı istihdaf etmek
te bulunduğunu kaydetmektedir. 

lsp·anyada galebe 
Cumhuriyetçilerde 

Bir şehri asilerden almak üzereler 

Fasta Frankoya karşı isyan 
çıktığı haber veriliyor 

Teruel cephe.;i, :!O (A.A.) - lla· ' 
vas njnnsıum mu1rnhiri bildiriyor: 

Cumhuriyetçilerin Teruel felırinc 
kar~ı dün saat 18'de hıışlatlıklnrı tmır
ruz muvaffol ryetle neticelcnmi~tir. 
Bütün gün milisler ~elıri müdafaa e· 
den Frankocuların mevzilerine taar
ruz etmiıı)erdir. Cnmlıuriyctçiler, Es
candon kalesi ile meYzilcrini ve Cast
rcllon sırtlarını zaptettikten sonra 
şehrin mezarlığına ı;irerek Tcrucl'in 
ilk evlerinin önüne kadar gelmişler
dir. 

Her tnrnftn anudnne ve pek ~id
Öetli ççarpışmnlar olmu~tur. Gecenin 
ilk saatlerinde kuvvetli projckti>r1e· 
rin ı:ıoığı ve bQmhnrdunan netice-inde 
çıkan yangınların nlevleri içinJ,. fch
rin surları önünde muharebeler ol· 
muştur. Hükumctc;:ilerin, şehrin tah· 
] iyesi için sivil ahaliye mühlet vermiş 
oldukları mnli'ımdur. 

Ôteldlcr Ne Diyor? 
Sal amanca, 20 ( A.J\.) - Frankist 

tebliğ: . 
Temel ha\'alisinde cumlmrh·et~ilf!-

Japonya 
(Ustyanı birincide) 

ne karşı tak.:p edilecek hattı hareketi 
kararlaştıracak ol.ın konferansı tehir 
ctmeğc karar vennişler<lir. 

Anlaşıldığına göre, Japon makamatı, 
Kantonun muhasarasından ibaret olan 
planlarının icrasına devam etmeden 
evvel son hidisel.:r üzerine İngiltere, 

Amerika, Rusya v= Almanyanın ne gi
bi h:r hattı hare!t .. t takip edeceklerini 
öğrenmeği tercih etmekte ve Kantona 
karşı yapılacak bir taarruzun şimdiki 

ahval ve şerait dahilinde gayri müsa.=t 
aksüliime1ler tevlit etmesinden kork
maktadır. 

r,USYA YARDIM EDtYOPi\1UŞ 
Diğer taraftan efldimımumiye Çin 

zimamdarlarının evvelkı gün Hankeu
da akdetm·ş olduklan konferansa bü
yük bir ehemmiye~ atfetmekte ve Ja
ponyaya karşı müC:afaa tertibatı alın

ması karanna teessüf etmektedir. 
Gazet.!ler, böyle bir kararm Sovyet

lerin tesiri altınd.t ıttlhaz edilm·ş oldu
ğunu iddia etmckt~ ve bu karar ile ye
ni Sovy!t ıefir.'nin muvasalatr ar smda 
bir münasebet görmektedir. 

Gazeteler, diğer taraftan, Rusyanın 

rin şiddetli hücurnlurı geri piiskilrtül
miiştiir. l O cumhuriyet tayyaresi dil· 
şüriilınü§liir. 

Fasıa Da ~11ıali isyan Mı 
Etmiş? 

ScviJI 22 (A.A.) - General Keipo 
Dellano, t ·panyol Fasında yerli aha· 
linin i yan ettiği hakkındaki haberi 
tekzip etmiştir. 

General cleınİftİr ki: "Bilakis aha
li Gen<'ral Frankoyn kat'fI sempati ve 
ı:adnkatini izharıla dc\'am etmekte
dir.n 

Perpingnan, 20 (A.A. )' - Bugün 
H~leclenlıeri hmlut f panyollar tarafın 
dan Pcrthuı:dn knpntılnıış bulunuyor. 
Heniiz teen·iit ctmiyen haberlere gö
re, buna !'ehep Gcrnnıı garnizonunun 
isyan etmiş olnıa.ulır. 

l'ugoslm•va Franlmya At04e 
Gön elerdi 

Belgrat. 20 ( A.A.) - Ralıriye hin
başı"'ı 1\fa~ııraniç Yuımsla\'yanm Ge· 
neral Franko nezdin,. tirar<~t ata~csi 
olarak ta ·in edilmi tir. Mac;nraniç bu 
din SnJnmnnkn,·n lıarcht etmi tir. 

korktu 
Çine m,;him miktarda harp malzemesi 
vermiş ol:iuğunu idd.'a etmektedir. 
KiM DAHA EV\IEL ATEŞ ETit? 

Hariciye nezarer.: namına söz söyle
meğe salahiyettar bh zat, Panay Mdi
sesi csnmnda, bcılık~ı gemilerine bin
miş olan Japon askerlerinin topçekere 
ı:n;tralyô~ ateşi açarak batırmı§, hatta 
topçekere .s;ıkmış olduklarmı itiraf et· 
mi~tir. Bu liattı hareketin sebebi ne 
olduğunu izah etmiyen bu zat, yalnız 
hadisenin kısmen riıyet şcrr}tinin fe
nalığından ileri ge1mi_ş olduğunu füive 
etmiş ve Japonlar'..i Panay mürettcba
ttn:lan hangi tarafın daha evvel ateş 
a"mış olduğunu me.rdana çıkarmak 
için tahk.:kat yapıl:nakta olduğunu söy 
lemiştir. 

LONDRA NE DOŞONOYOR? 
Londra 20 (A.A.) - Times (T?.y

mis) hariç olmak üzere sureti umumi
yede tngıl.=z gazetelerinin noktai naza· 
n şudur: 

"Tokyo, İngiliz hükumeti adamları, 
tarafından derpiş edilen tedbirlerin 
tatbik c-dilmesine meydan vermemek 
için garp devletlt"rfoin infialjnl mucip 
olacak ekilde harek 

Iki gündür §ehrimizde bulunan Su
riye b~vekili B. Cemil Mardanı dün 
akşa.tnki ekspresle ıAnkaraya gitmiş

tir. 
B. Cemil l.lardam istasyonda. Vali, 

emniyet diroktörU Fran.slZ kon.solosu 
ve bir müf rezc polis taraf mdan uğur. 
lanmıştır. 

Komşu memleket b~vekili Ankara.
da hükümct crkfınınıızla müzakereler· 
bulunduktan sonra doğruca Şama. gi
deceh'"tir. 

Atıkaradaki M~a/irZik Programı 
Ankara, 20 (Telefonla) - Yarın 

(bugün) :Istaııbuldan §Chri.mir.e gele
cek olan Suriye ~vekili B. Cemil 
Mardanı garda Hariciye Vekilimizle 
Başvekalet müsteşarı tarafından kar
şılanacaktır. Suriye ba§vekili yarın 
gece burada kalacak, ÇU§amba akşa.· 
mı .Aııkaradan hareket edecektir. 

Misafir ba§Vekil ~ef"me yamı ge
ce Hariciye Vekilimiz Doktor RU§tü 
Aras tarafından Ankarapalasta bir 
Ziyafet verilecektir. Dahiliye Vekili 
ve Parti Genel Sekreteri B. Şükrü Ka
ya da, Suriye &§vekiline Ça.ı-§a.mba 

günü Anadolu klübünde bir ziyafet ve
recektir. 

Fransız IlcıJeti Gitti 
A.nkaııa, 20 (Telefonla) - Hatay en

l~ası mucibince hükiimetimizle te
mas ve mtizakerelerde bulunan, Fran~ 
sanın Suriye kumandanmm ~kanlı
ğmdaki heyet bu akşamki Toroe (}ks
presilc Ankara.dan hareket etmi§tir. 

Baadabat Misakı. Mcclist6 
Ankara, 20 (Telefonla) - Türkiye, 

tra.n, Ef gaıı ve 1nık arasında.ki akde
dilmiş olan Sada bat nüsa.kmm tasdiki 
için hükUmet tarafından Büyük Mil
let Meclisine bir liı.yılıa verilmiştir. 

lngiltereden 
ltalgaya 

Bir ihtar! 
Londra, 20 (A. A.) - Hariciye na

ztrı Eden Avam Ka.mara.smda yaptıgı 
beyanatta, !talya Filistindeki propa.
gandasma nihayet vermediği nıUddet
çe İtalyan - İngiliz :münasebetlerinin 
iyileştirilmesi için yapılacak konuş. 
malara mUsait bir hava yaNlttlması
na imkll.n olmadığını 1talyn.n bUylik 
elçisine ihtar ettiğµıi söylemiı.~. 

-o-
Harice gidecek bazı me

murlar hakZnnda 
Ankara. 20 (Telefonla) - mumi, 

mülhak hususi bütçelerle Belediye 
biltçclrinde maaş ve Ucret almakta o
lanlardan harice hizmet ve tetkik mak 
Badiyle gideceklerin 'azami iki yıl mUd 
detle hnri!:te geçirecekleri müddet 
zarfmda maaş ve ücretlerini alabilme
leri hakkında hUkfunet tarafından 
Meclise bir !kanun lfıyıhası ve:rilntl3t.ir. 

Çlnde yeni hadiseler &ıkınasma mani 
olmağa karar vermiştir. 

"l'ime<>,, .gazctesı ~e, cereyan eden 
hldiselerin vah.:m oldu',ğunu ve Ame
rikalıların bu hadi•eler,: büyük bir cid
diyetle nazan ltib:ıre almakta haklı ol
dukları 'loktasında ısrar etmektedir. 
Bundan başka Va~.:O~gton muhabiri, 
yazdığı makaleye ''gerginlik artıyor,, 

başlığını koymuştur. 

"Daily Telgrapn,, gazetesi, Mauti
kus imusile ne.şrettiği bir mektupta 
lngilteren.:n Uzak Şark filosunun 5 
zırhlı, 7 büyük kruvazör, 9 ~ kru· 
vazör, bir tayyare gemisi, 9 torpito 
muhribi ve 15 denizaltı gemisile tak
v.:yc edileceğini yazmaktadır. 

Daily Chronicle, heı1ıalde Çinde ha-

U 0 ver ı e e tör 
~nkaıra«:aaıl!d ~@masGaırona @alil''~~ 
~e"tÇ:emn~e mlYılfilDm (9)eyali'ila~ "e ~ 

• ectiJell r 
Üniversite rektörü Bay Cemil Bilscl 

evvelki gün Ankaradan 6ehrimi7.e gel
miştir. Rekttörun dün çıkan ıgazeteler· 
deki beyanatı doğru değildir. 

Bay Cemil Bilsel kendisl)1e görü
şen bir ar".kada.şmuza Ünkersitc işle· 
ri etrafında şunları söylemiştir: 

"- B~vekil Celfı.l Bayar'm Üniver
siteyi ziyaret etmesi bizim için bliyük 
bir saadet olm~tur. Bu sa.yede Üniver 
sitenin ba.zı eksıkliklerl en kısa bir za. 
mand:ı trunamlanaca.k ve üniversitede
ki çalışmamıza yeni bir hızla devam 
edilecektir. 

Kültür Bakanı Sayın Saffet Arıknn 
Üniversitenin bütün ihtiyaçlarını e
saslı surette -tetkik etmiş ve Üniversi 
te büt~esini fevkalade bütçe ile yapı
lacak f~ler de dihil olmak üzere iki 
buçuk milyon lira olııra.& tesbit etmiş. 
tir. Böylece Üniversitenin bütün ihti
yaç1an karşılanmış ve tarnamlannuş 
olacaktır. 

Ünıversite Nitçesinde profesör ve 
doçentlerle asistan1e.rm vaziyeti göz· 
önünde bulundurulmu§ ve mevcut kad· 
roya e1li asistan ve yedi baş asistan ve 
24 doçent ilavesi kabul edilmiştir. 

FevkalA.de bütçenin bir milyon 145 
bin liriısı Tıb fa.kültesinin ihtiy:ıçlan· 
na aynlmi~tır. Bunun 503 bin lirası 
yeni yapılm.3.kta. olan kliniklerin tesi
sat "masa.nfma., 100 bin lirası Gurabn 
ba.stahaneslnin tanzimine, 200 1'in li
ram yeni agılacalc anatomik patolojik, 
anatomik isparimentoli ve ijyen ens
titillerinin yerleşeceği binaya sarfedi
leoektir. 

Bugün metıkez binasında bulunan 
şimi biyolojik ve fizyolojik erurtitü
leri de, anatomik patolojik en.stitil· 
leri yerine nakledilerek merkez bina· 
sı ela hukuk ve iktrsa.t fakültelerine 
ayrılacaktır. 

Ha.yda.rpaşadan na.kil sn-asında ya· 
pıla.mamış olan birçok lüzüinlu ~ler 
hu ısurot:!e f aJ...-üıtenin l üzu.m _gösterdl
brl şekli alintş olacaktır. 

Garp lisanı bllen memurlar 
Ankara, 20 (Telefonlcı) - Garp 11· 

sa.nlarmdan birine vakıf ola.nlsrnı 
mer'iyete tayinlerinde bir derece yük· 
sek maaşa hak kua.nmalan hakkın· 
da, bu "Garp lisanı,, tabiri içine han· 
gi dillerin ~iğinin tefsir ve tesbit 
edilmesin! hükiımet Meclisten iste-
miştir. 

Şeker gUmrUğU lnd rlldl 
Ankara, 20 (Telefonla) - Hariçten 

ldhal edilecek şekerin gilınriik resmi
nin indirilmesi hususunda verilmiş o
lan ııtarar hüku~t ta.nıfmdan, tudik 
edilmesi için, Mecli.Se bHdirilmlştir. 

Bu karara göre, 1938ha:zimnına ka· 
dar memlekete ldhal edllecclt şekerden 
15 kuru.~ gümrük resmi yerine mikap 
şeker Jçin 3,5, kristal şeker iç!n 11,5 
kuruş resim alınacaktır. 

Halkevlerınde 
konleranslar 

A
0

nkara, 20 (Telefonla) - Anlta· 
ra , ·e f stanhul IInlkc,·Ierin<le iiniver
site 8oçentle.ri tarafından konft'rans· 
lar vcrilmcJ kırrnrlnştınlmı§tn'. 

Trabzon • ran yolunda 
Ankara, 20 (Tclefonl:ı) - Trcb

zon - Iran yolu üzerinde Devlet De
miryolları idaresi taraf ındıın otobüs, 
kamyon \'C otomobil işletilmesi hak· 
kında nizamname hazırlanmıştı. Bu 
ni:r.amnnmerıin yüriirlü~e girmesi Ve
killer Heyetince kararlnştrrılnıı§tır. 

takdirde Uzak Şarktaki İngiliz menfa· 
atlerinhı J aponları.ı eline geçectfini 
zannetmektedir. 

AKDENtZl !HMAL ETIYIEK. 
Londra 20 (A.A.) - Havas aja.naı 

muhabirinden: 
İngiliz filosunun büyük bir ktsmı

nm Sin_gapura gönder.:Imes.ı ihtittıali 

dolayısile Akdenlzin muv~enesini te
min i~in Fransa .ib tngilterenin daha 
sıkı bir mesai l-irliği yapmalan zaruret 
halini almıştır. 
Eğer Ingiliz kabinesi, önümüzdeki 

çarşamba günü ~ıroedceeği içtimada 
Uzak Şarka harp gemileri gönderme
ğe karar verecek olursa Fransız ve İn· 
g.:Jiz amiralhk daiı'elcri, Akdenizde ve 
Atlas Okyanusu:ı1a derhal yeni bir ta· 

'Fen fakültesine tahSJS pıı' 
ıra, 950 l> n iiraya ya.ktn?1

.:· uııilll te' 
150 bin lirası, kimya ens' tus )of. 
sisatı için ihale bedeli ~atak r:ı. pııf 
büdçede mc\•cut 300 ibın }ira) 

edilecelttir. ııı~tr 
460 bin lirası ile, fo,kUitenin ,-e ~ 

lif eksiklikleri tanıa.n:ıl~~ iılc, 
bin lirası fizik cnstitilstitliln 
tahsis olunacaktır. ~ ~ 

Edebiyat fakültesi tin bİJl• tf;~ 
dernize edilebilmesi için 100 . ).,pf> 
kez binasının arkasında yeıı~,. 
ca.k (2000 J bin ki§ilik konfaı-iilt~ 
lonu ve hukul: ve iktı~: f ~ ~ 
nin ders okuya:bilmelerı ıçJıı iı1 taleb8 
pılınasma vesaire için 2ıJ? ~ 100 b 
yemekhane ve lstirahab 1çı..nl~ ,,1 
hukuk enstitttsü :için 50 bin 

ştır ,.,rı· 

mı Yfiksek muallim mektebin'il1 ~'.;# 
~ 1>inaya naklinden sonra ebe ;ıJ'_ 
da üniversite emrinde bir tııl~ 
du olmak üzere gelecek sen~. 
tir. Burası 4.50 kişilik ol°: 

Atatilrk Yeykei" dil'u~ 
:Atatürlrlin üniveısit.eee prorfl1 

heykelinin plfuı ve pro~tJı.aıı'' A 
Beling tarafından yapı ttifll'A 

Bugüne kadar bunun b ~ŞV""· 
olmasının tek sebebi ca.nl geyıtel'~. 
nuwzuun ehemmiyetidir. çlf~ er, 
ta.türkün cumhuriyeti gen "y.3~ 
net edişini, gençliğin bunu ~· 
m, gösterecektir. . . . • 0nt,.rı, . 

üniversite ge~lığının ~e rJl1C "; 
ti§tlr'mc mesuliyetini uzcr!nu !!& 
!ara mhınet ve bağlılı~ ~ 
olan heykelin açılma ın __ ,.+ft". Al 

sitenin bllytlk gilnU ola·~~~~ 
Size bu gtli.el bahert ~ç~til$..t1'' 

ben Hukuku dilvel P~~ ~ 
başlaclığmıln 30 uncu ")'µ-- ~ 

maktadn-. ti~. ~ 
Prof esörlUğtünün son o~ JılP.: bff 

doğrudan doğruya gençli;; 61~,~ 
de geçti. Bunu kc.nd~e şe·~ ~~ 
insan sıfat.iyle. ünıv~~~~ 
kan ve faziletli ibUtUn ııı.~ 
yurdun her taraf mı §Cllletell tfIP" 
talebeme en iyi dilekleriJı11 / 
vasrtasiyle uiaştiı n na.,, ~J 

Yol mese~~; 
(Vstyanı '?',.. ıu ~. 

O halde nasıl ir deJtl'~e ~· 
mıı: varsa. nasıl bir sanaY ~ ~ 
rammuz varsa yol işini de önel•" ::.iil' 
te plinlaştımıamızdan ve g(</IY ıJt 

bUtata ,... bu plan ıı:ıairesinde tat tııl'1 ,...,, 
:su !"' .. 

den başka çare yoktu~ itte J:tit ôt'' 
plan ile yol i~,:ni ~ar ,.idff · -•" 
den evvel bir para ıneısel 

1 
ti bil ~ 

g3rülilyor ki Nafia Veka e vafıle .!nıı 
işini halletmek i~in e~ ını.ı •ı tvı:sv-...e 

. . • eı.. !Jif') 
olarak kazanç vergısJJli t' 1)it Ve' 
düşünmüştür. t~in bu cilibe: !'lifi' ~ 

sid. Ta ıı ,... , 
ve maliye mesele ır. ııJJlifC 
kaletinin tcktif i alaka~r edileee1'r{;t' 
kamları t.-ırafrndan tetkik ~1 oİ1' .Af: 

im uını.ı~ "r 
Yalntz burada lli_z : rıo1't' J ~ 

arzetmek istcıdiğir.-.ız b.r f 'bllft~ jit' 
,.,.,ue :::...uı .• ..rt-Yol parru;ı evvelce m:.ı .. 

9 
s.ıoDr·oıır 

ra iken hasılatı 'Senede •
1
ir'ya il'~· 

tutuyordu. Yol par~sı :O hasıl'tı ~a~ 
dikten sonra bu varıda bilirdi- 11'~ 
ya .:.nceği tahmin oluna 4 uraY3 ~ 
böyle olmadı. Yol paııı51 1ik basıııı.t 
ten sonra da alınan sene ~" 
9,5 mily.:>n liradır l ·dafılU :ı ~'/. 

Demek ki dNlet varı ...ırı.~ 'll~tıı(lllC 
· ·stctJeıı er 

için sadece vergı nı ksıne . ı:ı~· 
kCifi gelmiyor. Bu~un ~ de ~e'ff 
vergi ıilsbetlni indı~ ııefl'!' 
sıla.tı eksilmiyor. . . e de ınnl't att~e· 

Netice yol vergıstn 
1 

~.raİ' e tôPI'' 
d b.'yilk ekseriyt'tin 3 teUe ~' en u 'bU su ııct 
ceği bri şekil verınek. ut1111' • 

da ıxı ~ nacak yol parasım tiyor· tı'tıfl 

-yola sarf etme~ _ıa~:~elt i~~atıd~ 
Yol meselesını b udı.ıt: J3ır utıft"' 

olan ~ine.:. nokta § d.i~er btJrl~ 
.. ııı:.ırken ete; ... yol yapmaga ~a :s ettı1 ı tı1" 

baf aıa il Yo -mevcut yolları ınu ııete _şAtııl ıeııi t"' 
için de bütün rneınJ.e 'i yol s~rı~· 
haraza teşk!1 atı, ~;:nbuyiil' f b!J' ~; 
1::.lla.tı yapmak .• Zı ueqaınb ~ırı t>ı 

Yonar ·~ ir ".ıe lar ile yapılan edilJXledıa· l1İ' ,. 
lam ile muhafaza ,ı~ 
kaç yıl içinde ,lıiç yaP 1J6 
geUlo~ pll 
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Kan Ka yasa İ 
YedDlkuUe znırndaınlarında ( 

BiR KRAL ~ 
1111ı•ıu. Sayı : e ıııııınrrnııııu,, ı, ltıı Yazan: Niyazi Ahmet 

" a radeniz ortasında 
Qsrarengiz yelk enli 
dıfırn vakit söz söylemekten k:lrkan 
~dam haline geleceğim. Bana acı. 
~ beni artık. 

L~u2 r doğru söylüyordu. MuraJ ağa 
~u körletiyorum. B~:an e~;e~ h~.r 
'e kavuşmalıdır.,, Gıye dur.mdu. 
~ olur olmaz kule kapılarını kapa

~ ~~linimeti olan paşaya gitti. 1 
lo 91 ıçin teşekkürler ve dualar t.ttik 
· llra b:r seneden fazladır hapscdil- ı 
, b~ıunan Ömer i~in §efaat dilendi= 

\ Sır cahillik yaparak hapse atıl· , 
t ~enç ve gürbüz bir delikanlıyı öy

' tlerde çürütmek gi.!nahtır. Vatan 
~il hizmet istesin. fayda görür. 
'di: 

~ 
\ tıda.n bir hafta geçmişti. Ömcrin 
l{ •t Olduğu müjdesi verildi. 
~~d ağa ile Ömer gene ağlaşarak 

r. 

~ itte onu ben de bilmiyorum. O 
,~laınut kalesinde iken kurtarmak 
~ b 'iti. Her Kafkas kızı gibi cesur 
'ttt kafkas km gibi -güzel bir kız· 
~ t?ıdisini iki defa görmüşüm. Bi

' tarii§ümü hatırlayamıyorum. O 't ltratdım. Kendisi ile konuşmu
\ llunu kendisi bana söyledi. Ha
~llladım. İkinci görü~llmU ise u
~ Yorum. Karanlık bir oda.da gö-

lr. Benden uzaklaşırktn yUzUnil 
''on defa gördüm. Bir daha gör-

' g· O da seni seviyor mu acaba? 
~~on garip garip Murad ağanın 

, ile baktı. Verecek cevabı yoktu. 
b uııu kendi kendisine hiç somıamıı
lıdaklan kımıldadı: 

tr, O da beni seviyor mu acaba? 
~~e ?Ü§(indil. Birden aklına sevme

~ 1ht1nıa1i gelerek ürperdi. Marya
tıı ~sini sevmesini istiyordu. Ona 
~r vardı. Bunu hissediyordu. 

~ ~ilmiyorum? ... diye cevap verdi. 
"> 't ikisi sustular. Uzun milddet bir 
\ ~Ylemediler. Simon derin derin 
~~atıyor, fısıltı halinde bir feyler 
\~anıyordu. Murad ağa nefes al
\d it hile çekinir gibi idi. DUşünü
' it. Simona acıyordu. Fakat elin

i;) 
11
' gelebilirdi. 

~ta tUn bu hah si bir daha açmadılar. 
• d ağa Simonu düşünürken Öme
"ı~tırlayor, evliid sevgi!:ni sevgili 

, llltayese ediyor. 
'ı O da benim Ömerimi sevdiğim 
\d 0 

ltrzr, belki daha çok seviyor, di-
~ 11. 
~~ta.d ağa böyle d•Jşünürken içi 
~ r. Örnerden ayrıldıktan sonra bir 
\a t8rrnüş, bir daha ondan haber a-
~ l'lııştr 
~~haf bir hissin tesiri ile Murad a

h 0 günden sonra kendine geleme
\ı;rgun düşünüyor, ken Ji kendine 
li~ anıyordu. 

\ıh 0~ bunun farkında olmuyordu. 
lllt' 

\ 1 'Murad ar <ı da derdini dök· 
~ ihtiyacında !di. Fakat o Simon 
,Y~Ptnadı. Kendisi anlattı= 

\ d en de senin gibi dertliyim. Be
~ ..• e. sevgilim, yegane -:evgilim ka
\1\t dıyerek başladı. Oğlunun mace
~ lrılattı. Bir gece mi!\afir geldi
'tıı "'. kendisine bir arkadaşının ço
~ tı dıye tanıtmış olduğu E;l'ncin oğ-
\t:er olduğunu söyledi. 
t ~ tad ağa hem anlatıyor. hem ele 

'Ocuk gibi ağlıyordu. Hı<~kıra hıç-

' t ııt ?rı·.ı bir daha görn. Jen ölürsen-
\. tırn k 
"lıı apanmıyacaJ: ... diyordu. 

it,.. ra.d ağ .. 1 s· . ~'ili anın goz yaş an, ımon a 
~. ilıt~Crdini unutturdu. Elinden gel· 
~tııı,i '~ar arkadaşının, dahıı dot:rusu 

nırı a . . k . 
lı rzusunu yerıne getırme ı-

t tt~r §eyi yapacaktı. Falcat elinde 
'U "'0 1ttu. Ne v- --.,:rrdi. t o\d~Ülrne. öedi. Bu dün yad~ her il.' · Ben Ömeri hatırlıyorum. O 
~ ç().: Unutacak, ona iztırap verecek 
!~~\il• değildir. Bir g-Jn pelip seni 
l1 .. 
lliı~t\d •la ile Simon o gece dert· İ 

~ •yrıldılar. Gece Muracl ağa 1 

hep Simonu düıündU. Simon da Murad 
Ağanın oğlunu düşünerek uykuya dal
dı. 

Esrarengiz Gemi 
Hafif bir meltem rüzgarına yelken

leri açan "Karakız,, adlı gemi, Karade
nizin dalgalannı yararak !lerliyordu. 
Boğazı çıktıktan sonra gemiye müm
kün olduğu kadar sürat vermek için 
açılan yeni yelkenler, biraz <iaha yol 
alındıktan sonra her ihtimale karıı ha
zırlanan silahlar, bu geminin esraren
giz bir maceraya atrlrnı§ olduğunu gös
teriyordu. GörünJşte hiç bir fevkala
delik yoktu. Her vakit rastlanan yolcu
luklardan biri farzcdilmcmesi için her
hangi bir sebep te gösterilemezdi. Yal
nız gizli yelkenlerin takılması, tayfa
larının en kuvvetli düımanla da olsa 
çarpıımağa hazır bir vaziyette bulun
malan, en nihayet ambarın altındaki 
gizli bir odada başbaıa vermiı üç ki
ıinin umulmaz tehlikelere karşı dur
mak için mütemadiyen tedbir ara
maları, "Karakız., gemisinin esraren· 
gizliğini ortaya koyuyordu. 

Oturuı ve konuıuşundan reiı ve l· 
mir olduğu belli olan iri yan biri, ya
nında saygı ite oturmut adamlarına 
§Öyle diyordu: 

- Bu, ne açık denizlerde av arama
ğa, ne de herhangi bir yere baskın ver
meğe benzer. Seferimiz hepsinden teh· 
likeli olduğu gibi, bir daha hiç birimi
ze para derdini vermiyet.:ek kadar da 
mUhimdir. Anlıyorsunu.ı ya vurgun 
hepimizi doyuracak. 

Gözlerini reisinden ayırmıyan ince 
yapılı uzun boylu olan: 

- tı, dedi oraya gidebilmekte. 
- Gidiyoruz itte. 
- Ama aaıl mühim yer Potiden ıon-

rald yoldur. 

- Orada ne var? 
- Deli Sapan oyun yapmasın aiye 

dilıilnilyorum. 

Reis Hr an dUtlln.dü. Dııdaklarını 
kemirdi. 

- Gene yapmam mı diyorc 
- Bir daha sormadık. 
- Getirin onu buraya. 

Her ikiıi birden yerlerinden fırla 
dılar. 

Reis s8yleniyordu. 
- Deli Sapan ölı\.imden de kork

maz insan değil ya. 

Ayağa kalktı. Dudaklarında, mırıl
dandığı sözil tasvip eden bir gülümse
me vardı. 

Kapı açıldığı vakit biraz evvel dııa
n çıkan iki ki~inin elleri arkasına bağ· 
lı iri yan birini sürükler gibi getir
mekte oldukları görüldü. 

Bıyığı sakalına karışmı§. gözleri ka
na bulanmış bir .:eviz gibi meydana çık
mış adam, Murad ağanın sevgili Öme
rinden başkası değildi. Öoone, ayakla
rının ucuna bakıyor, sık sık göğsünü 
şişirerek derin derin nefes alıyordu. 

"Karakızı.,ın sahibi Şahin, tekrar 
yerine oturdu. İyice yerleştikten son
ra: 

- Deli Sapan, dedi nası! bizimle 
beraber oluyor musun? 
- ...... . 
- Düşünme. Sana düşünmek için 

uzun bir zaman vermiştim. Görüyorsun 
ki "Karakız .. şimdi Karadenizin orta
sında gidiyor. Biliyorsun. biz de bu 
iş için gidiyoruz. Haydi cevap ver. 

- Ben bir defa cevap verdim. 
Şahin reis yerinde sarsıldı Bir sani

ye içinde rengi sapsarı kesilrrıişti. Tit
riyordu. Dişlerini gıı.:ırdattı. Elini kal
dırmak, karşısını:Ja kolları bağlı du
ran Deli Sapanı o an.da boğmak arzu· 
sunu duydu. Fakat tepeden inme ce
vabın verdiği şaşırtıcı tesir yerine şim
di önüne geçilmez bir !ıiddet gelmişti. 
Şahin söz söylemiyor, boğulur gibi o

luyordu. 
Bu hal de ancak bir dakika silrdü. 

Kendine gelen reis, gök gJrler gibi: 
- Seni öldürürüm .. diye b?ğırdı. 

(Ark&ı oor) 
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l!ianbul Btltdiyeıl 
Şehir Tiyatroları 

Saat 20,SO da 
TURANDOT 

Masal 5 perde 
Yazan: Karlo Gozzl 

Türkçesi: Sait Ali 

ŞEHZADEUAŞI 

TURAN TiYATROSU 
Bu gece saat 20,30 da 
San'atkftr Nnşit ve Şe
hir Tiyntroc;u artistle
rinden Halde Pi~kin, 

Muammer Karacanın 
iştirakiyle (Bir ş~n1ik 
gecesi) vodvil 3 perde 

Haftalı~k 
ADYO 
Programı 

21 - K. evvtl - 937 Salı 
Öğle neşriyatı: Saat 12,30 Plôkla Türk 

musikisi. 12,50 Havadis. 13,05 Plftkla Türk 
musikisi. 14 Son. 

Akşam neşriyatı: Snnt 17 lnkıldp der
si: Oniversileden n:ıklcn Mahmut Esat Boz 
kurt tnrnrıııdan. 18,30 Pli'ıkla dnns musi
kisi. 19 Konferans: Çocuk terhiycst, Ali 
Kllmil Akyüz tnrahndnn. 19,30 Konferans: 
Beyo~lu H:ılkevi namına lnkıl3pçılık, Ah
met Hamdi Raşor tarafından. 19,55 Bor. 
sa ha herler!. 20 Kll'ıslk Türk musikisi: O
kuyun Nuri Halil, keman Reşat, kemençe 
Niynıi, tnnbur Dürrü, Nısfiye SeHlhnttın 
Cnnd:ın, k:ınun Vecihe, ut Secl:ıl. 20,30 Hn
va rnporu. 20,33 Omer Hn:n tarafından ıı. 
rnnçn söyle,·. 21l,45 \'edin Ihza ve orkad:ış
lıırı tarnfınıl:ın Türk musikisi ve halk şıır
kıiıırı. (S. A.). 21,15 Orkestra: 1 - Mnit. 
lort: J.cs cirngons de \'illıırs. 2 - Gr<'gh: 
l'\uits AlgC'ricnnes süite. 3 - Grleg: Nor
wel{ioırlıer Br:ıntzn,;. 4 - 1.chor: 1.nfcmme 
iıleale valse. 5 - ifan~ Mny: ScrC'nnde. 
22, t 5 Ajnns haberleri. 22,:ıo Plükla ı;olo 

BUGÜN KAl.f\!\(\\I\ \'APl1Jll,AR 
Snnt \'nnıırın odı GiıtiAi yol 
12 K:ırndcııiı Knrnılenlz 
9.:m l\ornrli hm it 
R.:ıo llur!m !\hıılanya 

:w Sa::ıdl'I Brıııılırına 

19 
10 

J 1 
ll.30 

12 

Snyynr Knrnhiı;n 

Mchin Konya 
GEl.F.CEK VAPl'nt,AR 

Eı:e 

Sanrlct 
Tayyar 

nnrtın 

Bandırma 

lmroz 

o - KURUN 21 BtRlNCIKANUN 193~ 

Çıkan kitaplar 
- _, ~ .-. --2~ --~ 

M. Cevdet hayati ve 
eserleri 

1935yılı Uç birincik!nunda aramız 
dan ve ilim dünyasın.dan aynlan Mu 
allim Cevdet için yazılmıı muazzam bir 
eser. Tam 844 aayıfa. 

Kitabın ilstünde "derleyip toplayan 
Osman Erkin İstanbul Vil§yet Mek-
tupçusu,, yazılı. , 

Ben, sayın bilgin B. Osman Erkinin 
memleket irfanına hediye ettiği eısiz 

eserlerini bildiğim için bir ilim adamı 
olan M. Cevdet hakkındaki kitabının 
h~.:mını yadırgamadım. Yalınız bu 
'I'Jrkiyede ilim adamlı-~ için yuılmıı en 
muazzam denebilecek ilk eser olduğu• 
nu göstermek+edir. 

B. Osman Erkin, M. Cevdet için 
akla gelen her ıeyi cemmetmişti. Yib 
terce vesikayı büyük bir dikkat ve e
hemmiyetle tasnif ettikten baıka bun
ların bir kısmını hulasa ve çoğunun 

değerlerini aynca izah etmiştir ki ki
tabı okuduktan sonra bunun o ka.dar 
kolay bir it olmadığı anlaşılır. 

Yalnız ıunu söylemek isterim, ki
tap, bundan sonra bUyüklerimiz için 
yazılacak eserlere örnek olacak bir 
metodla hazırlanmıştır. Orada, M. Cev
detin doğuıundan ölümline kadar ge
çirdiği hayatı, en ince teferruatına ka· 
dar tesbit edilmiı olduğu gibi memle· 
ket irfanına hediye ettiği eserle de sa· 
yıtmıı ve bu eserlerin mahiyetleri ayn 
ayn id.:elenmiştir. Bütün bunlann sa
yın M. Osman Erkinin salahiyetli ka
lemi ile yaprlmıt olması, kitaba ayn 
bir kıymet vermiştir. B. M. Cc. vdet ve 
eserleri, bu suretle merhumun tercil
mei hal kitaplığın.dan çıkını§ muhtelif 
ve kıymetli mevzuları ihtiva eden, muh
telif bahisleri aydınlatan bir eser hali
ne gelmiıtir. 

Kitabın muhteviyatından bahset· 
meğe imkan bulamıyorum. Ç&kU sekiz 
yilz küsOr sayfanın ihtiva ettiği mev
zulan yalnız saımak bile bir makale 
çerçevesinden taşar. 

M. Cevdet beş yüzden fula yazma 
ve on bin cilt basma kitaplarım inki 
tap müzesine hediye etmekle, memleket 
kültilründe ne derece tanınmış birisi 
olduğunu hayatında kendisini tanıyan
lara ölümünden sonra da anlatmış oldu. 
Kitap ve bilhassa vesikalannın kıyme
tini B. Osman Erkin ayn ayrı anlat· 
makta ve eşi mevcut cılmıyan bazı e
serleri klişeleriyle göstermektedir. Ki
tabın sonuna merhumun çok kıymetli 
fakat natı1mam bir istifahlar lügatı ita 
ve edilmiş bulunmaktadır. 

Bura.da bir noktaya işaret etmek is
tiyorum: Bay Osman Erkin, bu sekiz 
yijz küsOr sayıfalık kitaba, M. Cevde
ti hayatmda tanıyan,, ondan ders alan, 
ilminden hissement olan ve en niha-

yet merhumu takdir ederelC, sevenler." 
den de yazılar temin etmiştir. 

Bu yazılar arasında Cevdeti tenkit 
edenler de var. Osman Erkin M. CeVo
detin tenkit edilen cihetlerini gene ay• 
ni kitapta cevap vermiı bulunmakta• 
dır, ki bu ı..:evap tenkith edenler tara
fından sükQtla geçiıtiritmiıtir. 

İşlenmemiı ve meydana çıkanlmau 
güç bahisler Uzerinde emekleme n~ 
vinden de olsa çalışanlann takdirklt1 
olan Osman Erkin, Cevdet gibi temaı 
ettiği ve mUdafaaya lüzum gördilğil 

bahisleri salfi.hiyetle kaleme alabilen 
bir ilim adamını elinde mildafaa etme
dl"n duramazdL 

M. Cevdeti, metodla çah§mamalı: Te 

ban eserlere pheser diye aaplanmıt 
olmakla küçültmek isteyenler, onun ~ 
serleri ve ilmi hayatı hakkındaki kita· 
bı okuduktan sonra bilmem ne dilıU· 
nürler? 

Bilinen bir §CY varsa bizde bilhaa· 
sa tarih ıahasında mebzul dokUmanm 
mevcut olmasına rağmen eser ha.zır
lamak bilindiği gibi kolay olmuyor. 
Yazma eserlerimizin tasnif edilmemi1 
olması bunun başlıt.:a Amillerinden bi· 
ridir. Bu ylizdendir ki herhangi bit 
sahada tetkikat yapmak uzun seneler: 
çalışmağa miltevakkrftır. İşte M. Cev· 
<let hayatını bu vesikalar arasında ge
çirmişti. 

M. Cevdet in, kendisi f çin yaıılnuı 
ve kendisinin bize bırakmıı olduğu ve• 
sikalardan anlıyoruz ki, aahasmı ya· 
dırgaI1U1 değildL 

"M. Cevdet hayatı ve eserleri,, kita
bının kısa mukaddimesinde B. Osman 
Erkin, bir çok vesikaları bir araya top 
lamanın yerinde olmıyacağt hakkında 
itiraz edecek olanlara cevap vermekte 
ve kitabın her ciheti ı..:amt olır.asınm 

faydasına iıaret etmektedir. 

"M. Cevdet ve hayatı,, adlı kitap, 
aynı zamanda yüksek bir kadif1inaı• 
lığın tezahürüdür. 

Gönül ister ki ilim hayatın.da her di
kili taıı bulunan bUyUk için böyle biı: 
eser hazırlanabilsin. 

Niyazi Ahmet 

( Yeni Neşriyat ) 
Akıncı tUrkUlerl 

Değerli Şair Faruk Nafiz Çamlıbel, 
yayla türkillcri, kışla türkUleri ve 
destanlardan mürekkep bir eir kitabı 
neşretmiştir; kitabın adı Akıncı Tür· 
küleridir. Milli kütüphanemiz için bir 
kazanç olan bu eseri edebiyat karile
rine tavsiye ederiz. 

Kuşlara ilaç 

~esimde g8rdilğiinUz ku§ g.:gasr bir 1 
"kıska~,, kuşuna ai.ddir. Londranın 

hayvanat bahçesinde bulunan bu kuı 

umumt bir nala maruz ka1mf!tir. ılu.ı 
nun için ağzına. balıkyağı ~ 
dir.-
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Nobel mükafatının banisi 

Alf red Nobel kimdir? 

Nissenin bir konferansı ve 
bir müşahede : 

Takma 
olların 

Hüneri 
Şüplie!'iz bir çoklarınız hu başlılt 

altında ya bir sihirbazlık hikayesi 
anlatacağ1mr veya Zati Sungurun ye
ni bir hünerinden sitayişle hahsedece
ğimi sandmız. Halbuki mesele hiç te 
hu ka<lar haıo;it değildir. Söyliyeceğim 
hadi!'e inadına ciddi, inadına tıbhi
(lir. Ru, im:;an zekasm~ cerrahi saha· 
ela g<>~terrliği inceliklere klasik bir 

• 

... .mhıal olmaya namzettir ... 1\f erakmızı 

Uzaktan uzun, siyah eldiven
ler giymi§e benzeyen iriyarı bir 
adam, bir elini pantalonunun 
arka cebine attı. Bir sigara pake
ti çılcanp a~tı. Seçtiği sigarayı, 
yeleğinin cebinden çelctiği ağız
lığırıa götiirdü. Ceketinin cebin,. 
deki bir kutu lcibrit i~nden bir 
tane aldı ve bir çakışta yaktı. 
Böylece iki eli birden dirsekten 
takma olan adam, sigarasını ke
yifli keyifli içti, dumanını sa
vurdu! .••.• 

Son edebi mük8.fatı a1.an Roger 
Martin dü Gard 

• 
Bu ayın on birinci günü yani ge!ien 

cumartesi istok:holmde ''Kenserhauz,, 
da beynelmilel N obcl mükaf atmm tev

zi merasimin büyük bir debdebe ile ya 
pıldığrru haber vermiştik. 

Bu sene de her sene olduğu gibi 
müka.f atın müessisi Alfred N o belin ve
fatının yıldönürnü günü yapılan bu 
büyük merasim İsveç kralı Gustavın 

riyasetinde bulunuyordu. 
1901 aenesindenberi 'her sene teker· 

rür eden mükafat tevzii Nobelin bırak
tığı vasiyetnamesinde ist~balde de de
vam edip gidecektir. Mükfilat tevz~: 

merasimi günü yalnız Isveçten değil 

bütün dünya iliın adamlarından, sanat
karlarından, mütefekkirlerinden birçok 
ları İstok:holme koşup gelmekte ve bu 
suretle meras.=me müstesna bir ziynet 
vermekteklirler. 

Edebi miikafatı kazxınanlardan 
Bernar Şav 

nın tevziindeki hakkını muhafaza et-

hir nehzecik daha kiirüklemek için, 
i~in nıhuna ağır ağır gireceğim. f s
tanhul Üniversitesi konf erane salo
numm kapısmrlan iı;eriye şöyle bir e
ğilip bakmak istedim. Ne gördi1ğüınü 
tahmin edersiniz Ne yoktu ki! ... 

miştir. Kadınlı erkekli, sarılı siyahlı bir 
1901 senesindenberi tevzi edilen No- alay baş; bir sürü ate§in.hakış ... Kısa

bel mükafatı listesi arasında pek tabii 
olarak dünyanın en muhterem adamla
rı t.ulunmaktadır. Bunların arasında 

kadın olarak ilci defa (timi 1903 de 
diğeri 1911 de) mük§.fafta nail olan 
radyom kaşifi meşhur madam Küry 
vardır. 

Fizik mükafatı ilk defa olarak 1901 
de röntken ka;i.ffae sonra 1903 de Kü
ri ve karısına, daha sonra Markoniye, 1 
yine madam Küriye ik.:.nci ıdefa, bun
C:an sonra da Ayniştayinvesaireye veril 
m.iştir. 

Tıp mükilfatmr alan meşhur zevat 
arasında Koh (1905), Berig (1901), 
Men;ikof ve Erlih (1907) vesaire var
dır. 

Edebiyat mükafatı alanlar arasında 
Bergson, Mistral, Sie9yoviç (Kovadis 
milellüi) Hautman, Selma Larkelef, 

Kipling, Hamsllnt Romen, Rotan, Ana 
tol Frans, Bernard Şav, ıinkler Luiz 
gibi meşhur kimseler göze çarpar. 

Nihayet sulh mükafatı birçok defa-
( Devamı 10 uncu sayıfafia) 

ca -miinevvcder tarlası-! Otura
cak yerler dolup taştıktan maada, ar· 
kadaki dairen madar aralık da trklrm 
tıklımdı. Koskoca anfide iğne atıl
sa yere di.işmeyecekti. Bu rağbeti lıer 
zaman bulamazdınız. 

Konferans salonu, k'uruldu lillrula
h hu çeşit bir kalabalığa pek seyreli 
salıa ve sahne te~kil etmişti. Gözler, 
ancak birkaç kere, A vrupadan mem• 
leketimize seyahat maksadile geJip 
konferans veren bir iki me§lmr ali· 
min konef ranslarmda huna benzer 
hir izdihama şalı it olmuştu; fakat o 
zamanlar ahali, pek az sabredebilmİ§• 
ti. O konferansların sonunu bekliye· 
bilenler, içlerinde pek azrydı. Halbu
ki hu seferki kalabalıkta hir tek kişi 
bunalıp ta kapı dışarı çıkmamıştır, 
diyebilirim. Bir de sözle giyme için· 
de şunu da ilave etmek isterim, ki 
birkaç sene evvel tayyare piyango hi· 
Jetleri hu salonda çekilirdi. İ~te o za· 
manlar da böyle kalabalık göze çar
pardı. Para meselesi de ~akaya, ihma· 

Yazan: 

M e hmet 
D-Uunosn 

DosdO~IPlYI 

le gelmiyor, anlaşılan! Bu insan tu• 
f'anmı salona çekip dolduran adam, 
o ak~am -İnsanın eli- isimli çok 
orijinal bir konf'erans vermi§ olan 
Nissendir. Birinci cerrahi kliniği 
ordinaryüs profesörü. Tabii kapı ö
nünde kalamazdnn. Hoş geçecek yer 
de yoktu, yar 

Bununla beraber, traınvaylarm ver 
di~i ahşkanlıkJa bir an insanlrk ve e
tiket duygularından feragat edereli, 
yani kiminin ayağına basarak, kimi· 
nin sırtına abanarak, kiminin öfke
sini kaltbrarak, kendime zorla bir yer 
bulabildim ... Ve dışardayken etrafrm
Ia me~gul olmamıya karar vermişken 

Mükfilatm müessisi :Alfred Nobel 
f ev kala de zengin bir kimyagerdi. Aslı 
İsveçli olan kimyager Rusyada yerle§
miş ve orada kendisi.r\~ ve babasının 
keşiflerine göre muazzam cephane ve 
mevaddı iştialiye fabrikalan tesis et
mişti. Babası Emmanuel ve kardej. 
Ludvik denizaltı gemilerinin ilk tor
pilleri ile nitrogt.=gerini keşfetmişler ve 
Rus petrollerinin sevkini intiz<ıma koy 
makta uğraşmışlardı. 

Alfred Nobcl ıdinainit ve dumansız 
barutun kaşifi&r. 

Bunlardan başka iştial maddelerine 
ait birçok keşilleri de vardır. öldüğü 

Ne var, ne yok? 
zaman iradından her sene tevzi edilme BiR AGAÇTA 70 TURLU MEYVE 
11ı:Oi vasiyet ettiği 1,700,000 İngiliz li- Amerikada (Yeni Orlcan) daki Trot 
ralık bir servet bırakmıştır. Bu mühim 

isminde bir meyve mütehasscsı, bif 
servetin iradından hastl olacak parayla ağaç Uz erinde 7 o türlü meyv~ yetiştir-
her sene aşağıdaki be§ mükafata ayrı- meğe muvaffak olmuştur. 
lıp tevzi edilmektedir: 

Birer mükafat tn son ve mütekamil BALDVININ HATIRALARI 
fizik, kimya ve tıp keşiflerine, bir mü- Bir Amerikalı tabi, eski İngiliz Baıı 
kafat en güzel ve en yüksek fikirleri vekili Baldvinc müracaatla, hatrralan-
muhtevi edebiyat eserine, bir mükafat nı neşretmek teklifinde bulunarak 25 

~ * 
MAKDONALD'DAN KALAN 

MiRAS 

da milletlerin kardeşliğine ve bütün bin İngiliz lirası vermek istemiştir. 
dünyada sulh fikrinin esaslanmasına Kral Edvardın tahtından ne için çckil-
çalışan §aha ve teşekküllere tahsis diğinin de yazılmasını istiyen tabiin bu 
edilmiştir. teklifini, eski Başvekil şimdilik reddet

miştir. Kim billr Nobc1, belki bu son mükt-

graddan Bükreşe, oradan Vamaya geç
mişlerdir. Gelininin izini Belgradda 
kaybeden kaynana İstokholme dönmeğe 
md:bu·r olmuş ve bütün Avrupa polisi 
marifetile çocukla gelini aratmağa baş
lamıştır. En nihayet Sofyada bulunan 
Mariye Bulgar polis tarafından yaka· 
lanmıştır. Fakat, çocuk meydanda yok
tur. Bugıanlerdc Sofyadaki sorgu Mlki
mi kadının isticvabı ile meşguldür. !s
tokholmden gelecek •.:evaba göre mua
mele yapılacağx bildirilmektedir. 

KURENIN YARISI 

MESKUN DEGlL 

fat ile keşfettiği insan öldürücü mad- RUSYA iNTiHAPLARI Dünya yü:ründeki insanların sayısı 
!delerden dolayı duyduğu vicdan aza- VE REY VERENLER iki buçuk milyardır. Bu iki, iki buçuk 
hım teskin etmek istemiştir. Pazar güı:T.i Rusya.da yapılan mebuı milyar insan, 136 milyon kilometre ge-

Bu büyük mükafatın müessist va- intihaplannda 93,639,478 müntehipten nişliğinde olan kürenin 71,000,000 u 
siyetnamesinde kendisini böyle bir ha- 96,319,346 kişi reyini kullanmıştır. Uk- üzerinde yaşamaktadır. 
rekete sevkeden şeyin ne olduğunu an- ranyada tn ç~k rey verilmiştir. Demek ki, dünyanın yarısı boştur. 

En az rey veren memleketler, Taci- Ölen eskı' lngili·z bac:vekili Makdo- İlk · 1 b'' "k h ' le kcna la ıtmak için birçok mütefenninlerin müte ~ ınsan ar uyu ne ır r r rı-
fekkfrlerin eserlermi ikmal etmek üze- kistan, Kazakistan, Özbekistan gibi so- nald, gayet az miras bırakmıştır. Bı- na ve kolay yaşayış temin eden toprak-
re maddı vesaitteıı mahrum bulunduk- ğuk mmtakalardır. Mutedil iklimli olan raktığı para yalnız iki bin İngiliz lira- ıar üzerine yerıeşmişlerdir. Bu d:istur 
lannı söylemekte idi. Şurasını da unut memleketler ç<>k rey vermiştir. sıdır.. zamanımızda da değişmemiştir. 

İntihap olunan mebuslardan 855 i 'R, .. , kil l d 1 .dostu s· B ı h · tan 1 mayalım ki bu mükafata nail olanlar- ~ve o maz an evve , ır o cıu, araret ve zıya o yer er 
komünist partisi azası 288 i partisiz- A' ı k d G M kd ld' h sen dan birçokları maddi yardımlara muh- e san r ren a ona a e.r e ilk çağlardanberi insanlar arasında kav-

taç olmayan kimseler olduğu için dir. 1200 lira vererek yardım etmişti. ga mevzuu olmuştur. 
200.000 altrn franklık mükfilatr, yalnız AV RUPA MEMLEKTLERlNDE Gren öldükten sonra bu yardım ke- Geniş Asya topraklannda altı mil· 
kazanmak: ıartilc iktila edip parayı GELtNlNt KOVALA YAN silmiştir. Ondan sonra mebus maaşı yon kilometre kurulmamıf toprak var· 
aynı maksat uğruna feda etmişlerdir. KAYNANA.. ve kitaplarından aldığı paralarla idare dır. Amerika krtasındaki bu yerler bir 

Bu Vazı.yet bec:ı. kic:ı.ilik bir heyet ta- b" •1 • olmuştur. Fakat, Makdonald, kitapla- buruk milyon kilometre, Afrikada beş 
:ı :s İstokholmda zengin ır mı yonerın '.:' 

rafından idare edilmekte<lfr. Heyetin rından aldığı paranın cep harçlığına milyon kilometre, Avrupada bir buçuk 
kansı olan 36 yaşında Deyzi Mariye 

reı.sı· her zaman İsvc'" tahtında bulu- k d bile yetmediğini söylemekte imiş.. milyon kilometre murabba.ı: bot toprak :ı 11ortenziye isminde gUzel bir <" m, 
nan zattır. Geriye kalan dört zat, İs- kaynanasının şerrinlden kurtulmak ,:çin vardır. 
tcc mütefenninleri akademisi tıp ensti Belgrada kaçmıştır. Milyoner, öldükten çc'.:uğun annesinden alınarak kendisine İnsanlar bütün kürre üzerine dağıl-
tÜsü edebiyat akademisi ve Norveç sonra bliyük para zenginliği ile hera- teslimini temin etmiştir. Zavallı anne salar kilometre murabba başına 1441 
mebusan mcclı=.si tarafından seçilmekte ber 1 O yaşında bir de ço: uk bırak- mahkemenin bu kararım öğrenince, ço- insan isabet edecektir ki bugün 30 in-
ı.1ir. nuştır. Milyonerin annesi bu çocuğu cuğile birlikte Belgrada kaçmıştır. Fa- san isabet edebiliyor. 

Vasiyetin yapıl 1ığı zaman tsvcçin kendi annesinden ayınp almak için. kat kaynana gelininin peşini takip et- Kürremiz, bugünkü insanların dört 
ibir parçası bulun::-~n Norveç istiklfıli kanuni birçok yollar bulmuş ve !stok- miş ve !iOcukla annesini Belgradda bul- mis1;. faz:b.s~ru •• ya~tacak derecede ıe-
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b fafdil• 
lstanbul Üniversitesi Tı .... or 
ıesi Birinci Cerralıi Klfrıı5g~N I ·· ·· NlS &ı dinaryüs Pro esonı 

. 't 1cııJ8b" 
dayanamadmı. Şimdi bu çeşı çıııe~ O' 
lık arasından birkaç tanı§ se lıır brr 
midiyle ~ırprmyordum. 1n_sıııı bııl~~ 
böyledir i~te .. Arzulan, daııll~ııırt \ıa' 
duldan zemin ve zamanın ~ar ,, bıl" 

• • f eıJ'JC"' ·~ ricine taşar; onları zıncır tllf11 ~, 
clutlandırmak adem oğullar J1l d•·e-ı 
değildir. Tabii Tiavva kızla~lilıkiill 

Nitekim, kimini sarı~ID (elır' 
rinin gölge} endi rit iği nurt0r1 ı!jjtlÔ~ 
sinden, kimini altm çerçe'\'~: bııM1~ 
lerinin altmda süzülen m~ni 11ıısıı;~, 
rından, kimisini de iz]erır e nffııb1 

d d .. .. deıı ıs 'b ır 
Yet pey a e en yuzun . tı 1 1 be~ı. f t>' 
dim. Burada hukuk ta d bh'ıtlı d• 
)ebesi, riyaziye, kimya, e e. t~ffl ~9 e 
sefe, tarih ve coğ!af ya, y_an;i tıııııf \, 
rosiyle İstanbul Ünh·ersıt~ lııtıflı ~ 
nazırdı; ve sarı şiritli ~ap ııb11,Jıır ... 

1 
• ) . )I' 

lerine alan lise talebe erı, \etıll 
w"ıı r1-' allı yeşilli eşarplarla !'8Ç. c~ ıs 

görünmesine halel ıı;etirınıyeosıııı•• ~ 
da saran kızlar, kürk nıankt .... eııttır 

• e - w ıs ' muzlarına ka<lar atmı~ ıp kııdıJI (' 
ile boyuna terlerini silen k ~~ı ~ 
titrek ellerinde tuttnkla~ •:11bsP " 
ğü ileri geri .oynatarak bır ~tırıı ~·p 
ramak merakiyle çırpman yııi11t1iiı11 Ç' 
dm1ar, feneri kapı önünde e rrtıı ff S' 
soluk soluğa kalahalı~ı yara 1Y le etP 

ı'f es e meğe ~alı~an muhte ı ın ııli' 
bı..... bı' r fl1 .~ 

d ""l ıe~ı Bu bir k'onferans egı ' bt)j~ 1., 
şerdi! Gürültüılen uyu~a~. ~e~~ 
nefe11le ısınan ~övdeler, bu! 6ef\d t• 
kış tufanı içinde sar~ıldıtarı 11erb~ıı 
diler .•• Konferans s~lonuntl~ıı ~cıı0ı 
li kürsüsiine önce ınce, ttı l etllı 

.:ı 1 he,· J 1ıı,ttlı 
bir adam arkasmnan c a ·b·r 11° 

' .... 1 ~~· 
e1ektrik ı~rğı a1trnda dıger 11oıı, ıı 

' . h J JO 11ı • E' çıktılar. Nıssen, nn ar ıxi\ıı r 
Sözlerine, kurşun b!r f akk~ ~ı.tc~!" 
}anan elleri tallı hır n~ıe~ wt~1 ıi· 
du. Elbisesi de knr~mnyd\ jçitl 

1 
• 

men ve cicımen a~ır Jıasn111 1rrıııt1l' 
n • • O ll ple' 

liltizam ~öyle giyinmı~tı· .. ,.ıcd "'J~ 
s?y~e!.or, yanıncl~k.i aıfom, 5n'11 ııı'\rır 
rını turkçcye r,:eyırn· orıhı. . opı'rıı 
!'Övliyeyim; cerrahi <loı;cntı 
F ., . ıte' 

a ırı... ,_ :ıııı .. 
. k ı,·&'•ı ·w 
Örnrii hoyunca nnca 1 

• edrb1 'll' 
rinde ılmlaklan istirahat • }111

1 
.. 

} ·ı ı .. n11ı~· ti'., malıalle ı~admlan ıı e st 1 di) • 0 . ı· l l k111( a ııı ce adanım ınqan e ı ıa ~ nıe' 1., 

kl . . ,. ı ] onııfl rtl"' 
C(! crmı < ın eyorc n. . .,.0 r: ""' 

11 J ı k . Jer r1ıı. .. .. ıw ko arı ıavac a a' ı~ ~ 10 ~ ıı~ fr! 
d 'l . 1 ,·e 1ız 1 l)ı sc t'r ;;ı u rnnn:nyor 1 rırı f. :• 

el "k. .. J alil II ııJC e ı ı ı>ncr.ıı ı;onca"ın ' ôıırP ~" 
ri etrafa kudret saçı ·orıl\ el iİ"etıt' 
hnr cerrah ı\lck'-'İS Karrc

1 
~ıı tr.krı1\1i ... ·r· .. 1 .-·e ıır jGt ne yaptırrr tarı ı ~o) t ' _ toııt c! .. 

r:ı • • 1)11•1 ı!H' 
d•ktan sonra. iman elıııırt. ıı18 r1r 

1 . · ekıaır0 • .et kısaca aıı :ıllı , .e pıo] ] 1~ıı~'' 1ı• 
d . 11ı.• · • l'ı·en ıt e''t ter ı . n ısııen ı sev< 1 ... 'Juıi 1ıı 1J 

rin hacımda onun en l ;;cr.
1 ·ıerill rıı r! 

Jar aı·;rnıtla hile, cliuleyıcıJllak, ~~~ .. 
bal l . . ]" .. .. sıktnll ·r Jlll et erını < u§tınnp, .., ııırı 1 •' • • pıııYJ l, ıt )P 
tip uyutmamak ıçm ya ~l kııltl' . f' 
te1er gelir. Bu yiizclen ~~~~ ç:ıtl~;11, 
dan kırılıyor, kah nıı:_ra rılıiP 0 ..,1, 

d ık R d b acrrna s "Jl ı · 
t .. , u a am, ıç ı:-.... kiitlefl1• JJİI' 

ğu ni~hette hitap ettı~ı 
1 

) crlı. lJO' 
lıiyatma ela rnkıftı. D~ ıa J{e.rıth zıı• 
tabirle, halden anlayor< t;~ı prof., ~t' 
casr me~hur Alman ~~r~•~eriı1ıle~~frj• 
verhmgun el cerrahı~ı 11]ı:ı1 1 rrt 
ni hnJrrnlarmı söylcdıkçe bıl bıtf tli 

"- ve k~·e 
birinin yüziine bakıyor 

11
, ,11ff ıı . ,

0
1."' 

• • J' 1 r·ın nı ırJJ1') • verıcı aıne J) e e k i~ h' 
• 1 . k • "0J113 • 111ıtC i netıce enne pc ın.. ~ Jıır 1j~ 

1• aptJbl J.:ellCJ 
du. Nihavet kene 1 Y

1
J . bıt, *'t' 

. k u , kıtz8 '"' yatı anlatmaya O) 
11 bir f>e-' 

d 'kCO• J.cll' • 
henüz Almanya a 1.k· 1'otııf1~1 

1 
'h'ii" 

ticesi bir göziinü ve 1 1 "ııptı~1 
;
1 
er i• 

den beJhaht bir inFnn;i ~clrıJ111r1 iır r.1: 
mfü1ahaleyıli. Öyl~ 111 'i clefl'l ,·efl' 
ki koluna da taktı~T ~11 9tle~\nrf" 
Jerle, hn kaza knrbnrtlıiitiİJ1 " .. 

11 
J-ıl· 

bir ha-vat bagr~farnı~: . mii1111'11
4 , . ı ·ı pı.Jt11 d'' J.I. kederini yapa u 111 ~ JO p'I!' 



Zehlı li gatlerden nasıl korunacağız? 

iki türlü maske 
Yazan : Necaettln 

~ culann tesirini yokcldecek 
•eya çareler aramakla beraber 

..,.."la. tertibatı da o ru.bette ilerle

Atasagun 

oldutunu evvelld yazımızda 

daha böyle bir ıu bulunma
ıerek yalnu bqma, ıerek 

Olarak miliafıa tertibatı almak 
deyiz. Müdafaa tert.:batmda 

-.. çarpan maske fikirlerinin na
Uldiiiilnü ve zehirli ıularoan 
fikrinı:.ıt naaıl bafladılım Jm

lldattı1c. Şiııı:li de kendi bapna 
müdafaalarda kuJlanılabUe

'-ıta ve lletletden bahtedeceiiz: 
i kendine korunmayı, ya maa

lbaret buluLan açık veya kapalı 
c!hular, vcyahutda koruma 

hpılımt elbiselerle temin ederiz. 
· Nliris ki basit dumanlar 

-.ıe. boruJanmua kaçtıiı saman 

, akartır, nefeal tıkar. Buan l 
eriaüi yakar. Gaı:lerimize 

ZUnan da ıöı:lerimiı:i açamaz 
ıetirir. Şu halde havamızda 

•uman cil>i sok basit teaarli de
-- fertlerini öldürerek veya 

dftpnaa i:uvvetlerini ualtmak .._lammt harp malzemelindcn 

baıunan Klor ve buna benzer ze 
llılarla kirlendiği zaman yutmak 

oldutumuı: böyle havaya 
bk ance dilfünecetimi.z Ü ciier 

\ t.... atnmu, yiizUmilı:, ıöı:lerimU-
.,. bunun için ilk &ıce tatbiki za
lirlllen maskelerin ne demek ol-

~ ve nasıl kullandıiını, ne za-
ltıınanmu icap ettiiini öirene
"1ıe bir tehlike kartıaında ya 
'-tına kendiaini korur veya çolu
SOcutwıu birlikte korur. Çok te-

le Jıimaiın uzak bulun.dutu bir 
.. rkes için bilyiik, küçük maske 

zarureti olduiundan bu 
çoluk ve çocuğun da nuıl 

talı hakkında malflmat uhibi 
irap eder. Bu itte bllcili ola

içbı pHde a6r81eQ wbyi 
&ıfinde bulundurmak Ugmvbr. 

orıwıuı: ki maskenin 1 q1ıktaıı 
bulunan bir (cövde) ıi, maake
t için ballan, kullanılchp ı:a-

ttrafı ıörebilınek için ıöı:lilkleri, 

llabilmek isin bir aju Y.Cri var 

~ ta1nlmaunr, atrendikten 
~ teferruatı kolayca tetkik ve mu- ı 
~ ...._tdileblir. Mr.ake böyle takıldık 
la.:.-. bl.ilandıktan eonra ya zehirli 
~· kuUandaı;ı havı.dan istifade 
~~ istenilir veya doirudan doiru 
~_bava ile allka kesilir. 
;"'IQ böyle kirlenmif ı. • .:. dan iati

tehlikeJi oldup aıikir ve ha
Jlpmak imkanaız bulundu-

böyle pia bir havayı teneffüı 
için ihtiva ettlli zehirli ıaz 

~ lJU'mak ister. tıte b6yle bir 
temizllyerek istifadeyi temin 

~~ lsbı ıOzceçler YIPıhnıttır. Bu 

~- ya doirudan doiruya mu
L._~ veya bir hortum vuıtuile 

MeaelA Lastik İngiltere. Pusya ci 
bi mem&eketlerle bcldur. Bt.naenaleyh 
bu memleketler, maıkelerinin ıtsvdele 
rini 'bu maddeden aeçmitJerdir. 

Lastikten yapılan maskeler caranti 
ti olamaı:lar. Çtınkü: Yazın ııcaktan 

ıevtemeleri Joıın da eoğuğuntealrile 
çatlamalan yilzilnden havanın nnfuı:u
na kabiliyet gösterirler. 

Deriden yapılan göv..:.~cre celince; 
hepsinden ziyade tercih edilcıV. ve en 
dayanıklısıdır. Y.ıpıhrken yağda terbi
ye edildiği için hem havanın nufuzu 
na mani hemde dayanıklı olurlar. Ge 
lelim maske bağlarına: Bunlar bir bağ 
la alından, bir bağlı enaedm, bir bağla 
kafadan, tJr bağl.ı pkaktan, bir bağla 
da boyunldan bağlawrlar. 

Bu bağlar bazın ketenden yapılırlar, 
basan de, elAıtiki bir halde yapılırlar . 
Ketenden yapılddc!an zaman içlerine 
bann ince çelik yay da koyarlar .. Ka
uçuktan yapılan maskelere bu bağlar 
konmu. ÇOnkU: Bumaskeler eliati 
ki bal yerine c~r ve balm olarak 
lnıllanılırlar. 

~rtık maskeyi taktıktan aonra tenef 
rns keyfiyetini dllfUnmek Brtlı:a eder. 
Onun içindir W. maıkenln en m6blm 
yeri afrzdır. 

Kr al ve krallçenln 
geçirdiği kaza 

lngiltere kral ve 
kraliçesinin blndifl 
o~om()bil, Londra,
da kendilerininkin
den daha kt1çtik bir 
otomobille çarp11-
m1ştrr. 

Her iki otomobil 
de zede!enmeklc be
raber, tçerdekilere 
bir şey oJmamıt

tır. 

Kaza olur olmaz kralın şoföıil der
hal fren yapıp yerinden s:çrayıı.rak 
diğer otomobile ne olduğunu görmele 
gitmişse de polis. kendisine yoluna 

"Bana kanser 
aşılayın 1,, 

Bunu bir sabıkalı 
slylDyor 

Geçen giln Franaada bir milddeiu
mumiliğe gelen mektupta J(Syte denil
mektedir: 
"Kırk dört yapndayım. Vücudumu 

ne ilteniline yapılmafa terkedebili
rim. Teklifim ıu: 

•• Uzun mJddettenberi doktorlar 
kanserin ilicrnr arayorlar. Bulamayor
lar, çünkU ellerinde, tecrübe y,apacak 
adam yok. 

'"lıte, bugün, C.:emiyete yaptığım fe
nalıklara piıman olan ben, vucudumu 
bu it için fenne hediye etmeğe bazı
nın. Hiç olmazsa belki bu r.uretle ce
miyete bir faydam dokunmuı olur ... ,, 

Bunu yazan, daha bir iki hafta ev
vel Uç ay hapse rnahk<\m edilmiş bir 
adamdır. Bu, hemen hemen bfll"Jn ha
yatı mahkflmiyetle reçmiı bir aabıka
bdır. 
Adamın bu teklifinin kabul edilip 

edilmiyeceği hakkında henüz bir malO
mat yoktur. 

Nobel Pf'rdede, 
fı ogd sahnede 

Usan müddet lmd ainema tnenJe. 
riıı iludıklarmda duyıılmamlf olan 
mqbur artist Konrad Vayt pmdi tek
rar aanat hayatım meı&ul ediyw. 

limdi artık Londrada yerleımiı olan 
Konrad Vayt on iki lisan bilir. Fakat 
kencHli bundan bahıedetken: "Hiç bi
rini tam bilmem.,, diyor~ 

Bu&(ln Konrad Vayt iki bUyilk ada

mı t ellllil etmele huırlınmıktacbr. Bi
ri nobel, diferl de Freud (F'toyd). 

Xonrad Vayt mqbur dinamit " du 
manm barut mutldl Nobel'I linema
da ~ edecek. PDm lncnterede ha
zırlanmaktadır .. Fakat, bUyiik ruh tah-
1ill illmi Preud'a ıeJince, artist bunu 
aahnede teımll etmeyi daha iyi bul
mqtur. 

devam etmemi aöylemlftir. Zira, bu 
ana ytlzllnden nakil vurta.Jan biri
birine kanpyordu. Kral ve Jn.llçe blr 
milddet m ll&llmen Araya d&ı
Jntlşlerdir. 

r f - KURUN fi B!RtNCtKANUN tfff 

Hayvan sergilerinde k ediler de 
k~pekler de teşhir edilecekmiş? 

lstanbulun güzel 
kedileri 

' 
Yazan: Osman Cemal Kaygılı ---

Geç«"n altıam matbaanm yazı oda
.ııncla bizim en meıhur kedi ıeverle
rimizden Mehmet Selim ile kedi aev· 
gisinde ondan lıiç te aıağı kalmıyan 
S. Gezgin, oradaki Tekiri seviyorlar
dL 

Yanan sohanm sıcaklığından yat
tığı yerde uyuıuk bir hale gelmit o
lan bu nazlı ve nazlı olduğu kadar 
titiz hayvan ı•mdi yan keyif, yan a· 
sabiyet içinde göneniz onlara neler 
yapıyordu. Bizim matbaanın kısarak 
boylu, ensiz, cil1111esiz ve tüyleri pek 
az da ean ile kanşık Tekiri bari gü
zel de bir kedi 0111 ••• Gtızelliğine gil· 
zel değil ama, köpoğlunun karakter1 

tam bir kedi karakteri olduğu için 
böyle seviliyor ya! 

Onlar bu tekirler ltusumnu böyle 
anerlerken ben keıulil~e ~ 
ki: 

- Ya siz benim bet kiloluk lioca
man ve tam tekiri ıı;öneniz ne ya
p~mız? o. bir kedi değil, adeta altı 
yedi aylık yaman bir kaplan yavru
m! 

Sonra tuttum, bu iki Jtedici ahba
ba fstanbulun bugiinkii giizel kedile
rinden bir kaçmı 11&ydnn ve gidip on
lan birer kere ~örmelerini tavsiye et
tim. 

Onlara gidip görmelerini taveiyf' 
etmit oldu~m bu kediler bakınız 
hangileriydi: 

Eminönn meydanından Y enicami 
merdivenlerine dolnı ba~lann aEfalt 
yolun sağ kö~eııinde ve tam Balıkpa
zanna sapacak yerdeki birinci şek\ 
ci diikkanmm kedis• .•• 

Bu, hele peli görlllecelt bir ıey .•• 
Geçenlerde bir aktam kendiıi önde, 
sahibi olan zat arkada ça11ıdan dCJn• 
mü~, eve giderlerken görmftt ve Ön• 
ce hen onu bir kedi dtiil, bembeyaz · 
bir Rus köpeği sanmqtmı ... Sahibi o
lan zatla bir hayli konuttuium hal· 
de nanlsa onun admı, sainmı ıorm,;
yı. unutmufUm.. Bu, gerçekten ~rii 1· 
meğe IAyık olan hayvanın bir ar~ın 
boyu, yanın a11mdan çok fazla yük· 
scldiği ve onlara göre de ~yet ~nit 
bir eni vardı. ' 1 

Bahası Van olduğu söylenen hn 
hayvanm tüyleri de o kadar uzunda 
ki hemen hemen alh, yedi pannıi 
vardı. Başmm ftzerinde bir yumul"'" 
ta ve knacık. topuz kuyruğunun 11• 

cunda bir ceviz kadar siyahı olan bn 
canlı pamuk torba11 kıular ;r.,..,J bir 
kedi ben sanmm ki o Uf8m ilk defa 
görllyordurn. 

1 

Henüz bir yaşmı yeni doldurduğu 
1ialde onun hu kadar gelişmesinin a&

behini sahibine sordum: ' 
- Daha altı aylıkken Fatili liay• 

van hastahanesinde hadım ettirdik te 
ondan! ' 

Dedi. Bu lte<tinin evi Karagiimrü1' 
te •fttçllerin toplandığı ki"Rİr ev1n 

' yanıbaşmdadır. 
Edimekapıda bakkal '.Anastafm'. 

(Bosfor) adlı yavrum... 1 

~ •e hava bayle pılardan temiz 
._ olarak ten:ffU. edilebilir. 

Bu hayvan, retı~ itibariyle diyebi
lirim ki, bugün İstanhnlda liemen 
hemen eşi hulnnmrvan hir liayvan
dır. Esaı renk giimtışi ile liurşuni a
ra111.. Yani mavi tilki denilen renır;t 
pek yakm ..• Sonra bu zemin tizerindf' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~=~~~~~ ka~an~~lrrinde~du~gi~~· 

~§!~~, veKA". -~ ±rJ :~;;:iı.kalme•v·oiyah•r·· 

Hu hayvan geçen yaz Büyükdere-. 
den getirilmiş ve bir ay sonra dze~·. 
liği yüzünden çalınmış ve ha!'kal X..., .. , 
nastaşla aileci ırlinlerce sokak sokai
mahaHc mahalle yavruvu aradıklan 
halde hulamamıılar, nihayet yavru 
kedi bir buçuk ay sonra kendiliiin
<len bakkal dilkklnma ~lmi~ti. Ba.' 
lıenftz dö~ bq aylıktır, ytb:i\ bev,...., 
la kanşık açıkça tekirdir. Kap, _. 
zft, a~, huma çok pe) Ve IOD de
rece oynakur. _ . .. 1 

Bir de ~ec:en vaz Baltırk.öyde Sam 
a;;acr caddt"Sinde bovnn kurdeleli ... 
l;ca bir di,i kedi ıörmft~ttlm ki bu 
ela gil9.ellikt4' çok hatm sayılır birl 
bavvandı. . 

-..aeıer vuıtalile dolrudan 
h ınzuıen havadan iatifade edil

olduiundan açık devreli addedı 

\'!ti:ıe celine'!.: Süzıeçli mukele
~~Olııeyip de bavanm kirli olarak 

edilmeğe baflandıiz zaman 
~ (ayıncı maske) lerdir. Bu 

'~ doirudan doiruya pil bava 
~ Y1 keser ve depoda mevcut 
~en i1tifal:l~yi temin eder. 
~enin ıövdesi muhtelif kumaı 
~ılınııtır. Kumaıtan, deriden 

~dır. s:::- yapılmlar da havanın ve 
)l~ zehirli gazlann nüfuzu ihti
sı. olduğu ve böyle kumaıın 

lala iınldru da olamadığından bu 
ı. lkelerin içine aynca listik dö
- Z&rureti vardır. Bununla bera
~ kumaı maskeler içleri .Uiçla 

ele&: bl hlle cetirilebil:nc de ıa 
&'llerdir. 
~t i>:ı l•i malt durumuna 
ta"..:- t . ~. 'L• • dd 'b-~:-6~ e m:: •. r . L' angı ma e 

··,-.aına. ll?ım geld"ğini memle-
Maldei .:ptidaiyeai mebzul ı 

lrdan acçmiılerdir. 

~ ~~V ~ l:t...:,_. Gözler yeşilimbrali ve bir otomo-

T k 1 • . bil feneri kadar ışıklı ve bol f'osf'orer le e erıni lu ... En, boy ortaca ... Ya, henilz iki .. 
Tabiat yabanr-ıya k"arşı biraz vahşi· 

Satrançlı kumaılar bilhassa bu se
nenin sonbaharından sonra büyük bir 
rağbet görmeğe baflamıftır. 

Avrupa 'ehirler"nde başlayan bu 
satrançlı kumq rağbeti memleketimize 
de yayılDUJ olmakla beraber birçok de-

ne l• ıe çıkarmalı <'e ••• Umumiyet itibariyle da1ia elli a
dımlık yerden insan ~özlerini kendi-
ne ~ekiyor. Sahipleri, 9imdi İstan
hulda eşi olmrvan bu kedinin valnn 
Amasyada bir benzeri bulunduıanu 
ve vakrnda bu c:o'k gilzel erkek kt>di
yi daha ge1i'1'1ek ve daha riize11eş· 
mek için hadnn ettireceklerini söy
lüyorlar. Ne yazık! Halbuki böyle eş
siz kedilerin döllerini almnl•! 

Elbiselerin en fazla eskiyen yeri 
bilhaua koltuk altlandır: Çtınldl, ba
va ile hemen bemen hiç temuı olımyaıı 
bu kıaımlar bilbaua terle ıalanmca, he
men lekelenir Vf eskir. Bu lekeyi çıkar
mak için ovalayarak yıkaraaıus kumaı 
büıbUtUn yıpranır. 

Onun için, aiı:e bir ta niye: 

Böyle ter lekeleriniçıkaracak en iyi 
oraları, 60 - 65 derece gibi orta cini 
en bir kolonya ile silmektir. bu ıuretle 

kolonya hem kokuyu aiderir, hem le-
keyi te~zler .• 

aenlerin hakikaten çok zarif gözüktill'l 
muhakkaktır. Resimde bu tekilde ilci 
model görilyorsunuz ki bu modellerin 
her biri, güzel ve yahut iyi giyinme
sini bilen bir kadını daha güzel ve da-. 
ha iyi ıöstermeğe çok yarayal.:aktır. 

Bnndm biraz öt~de Balrkpnan • 
nm dördilncll ,okaimdan limon is -
ke1esine ı.apacak Vt"Me. sol köflede -
ki kGc;ilk bakkal dükkinmm kedi -. 
ıı .•• 

Bu hman dR erkelitir ve tam tat
h bir te1·h·clir. Tnvler kma ve Jcedif e .. 
Ahm çalım Mn ıl~rttf' •.. Gözler ko
vu altm rPn'!'İ ... Rengin~ alnnma ça
lnnma nieh;,tle yahanf'tva ka111 da ol· 
,1 .. •· ra muniıı ..• 

Karazümrükte kimin olduiunu 
bilmediğlm PamaE •• 

Bundan iki üc: yıl önce Bevnilun-. 
da, Asmalnnescitte, küçük bir bira•, 
hanede hir vavm tekir vardı ki bir 
~ece ı'mdi F.dimede bulunan bir a11ı1 
kada~ birahaneden çıkarken b11 
yavru tekiri, 11akadan. ı>altomDml 
yan cebine sokarken birahanenin 18• 

bibi bayan iti f'arketmiş ve biz~ ara 
kadaıa: ı 

- Ravnn, CJemisti, cannnı Ut~ ve
reyim, fakat o yavnrnı veremem, onu 
verine bırak ve istediğin saman gel 
burada ıev! 

Ne yazık liu 'kedivi l)aıiltalan ap 
np ortadan kaybetmi~lerdi. 

Geçenlerde gazeteler herı-d biz<te 
açılan hayvan 11ergilerinde ıimdiden. 
sonra gfizel kedi ve köpeklerin de 
tP.Şhir edfle«'~ni ve bunlan iyi ha• 
kanlara mü~if'atlar verileceğini yaz• 
mıtlardı. Eier yakmda höyle bir ~ey 
yaınla«'ak oluna hiç etlphem en iyi 
mülcafatlan hn 11&yd~ ltediler ala-! 
caklardır. 
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KUçUk Haberler J 
* Doktor Ali Alakay Gaziantep saylav· 

lığına ittifakla seçilmiştir. 
• Belediye mezarlıkları ziyaret için 

Kaçırılan; iJldürüldü mü, sağ mı ?! 

K aybolan G enera l !'1 

Kazanılan bahis?!. 

bir talimatname hazırlamıştır. Buralara 
yalnız dinl :ı:lyarel maksadile girilebile
cek, gezilmiyecek, edep ve terbiye daire
sinde hareket edilecektir. Bundan başka 
mezarlıklara cenazelerle aHlkası olmayan 
lar ve dilendlerin ıııokulmnlnrı kat'iyyen 
yasaktır. Taş yapmak, mezarın )·erini 
değiştirmek için, muhakkak belediyeden 
yazılı bir milsaade alınacaktır. 

1 
Paristeki "Beyaz Rus Askeri 1eşki· 
litı,, reisi Millerin izi üzerinde .... ·· 

• 1 • 11 
Yazan: Alfred Gerlgk--- Tefrlka numara•· 

Gecenin sonu! Yazan: 

- Onu mutHika kızdırmak lazım! 
Tavla şakır ~ukurtusunun ardı ııra• 

sı ke ilmeyen lıir kahvenin, sigara du
manlı havası giizle göriilür de~il de, 
elle tutulur çenceinde hu miitelıek
kim lakırdı .•. Y ıılıut ta söz! Bu, bir 
saattir kah fiskosa inen, kah bağırtı 
çağırtıya çıkan bir konuşmanın, ya
hut ta lfıf atmanın karara varış mer
lıale imle ...... 

- Onu mutlaka kızdırmak lazım! 
Aralarından böyle diyenin hu de

yi)nc karşı, ötekiler de karouıkarı· 
§Ik: 

- Evet, evet; dediler; evet, evet ... 
Evet, mutlaka! 

Fakat ne oluvor? Kim neden kız· 
dırılarak? Hem· de mutl!ika liiznn
mış? Neden? 

O bir saattir si.irüp giılen, -bir, 
sözüm ona, da ekliyehil iriz !- sohbe
tin lıüllisası §U, ki kendisine ne söyle
nil e kıznuyan ..... ~{h"Ineye dil uzat
madığı gihi clövmeye de el atmıyan 
gayet soğukkanlr biri i varım~. Öteki
lerin onunla uğra,.ma~ı için, arada hiç 
bir alfika bulunmarlığı halde, Bebep 
ne? Onun hu hali, bunların sinirine 
doknnuvonntı- ! Her herhalde onun 
kendile~ine h;nzemeyi~inden gelme 
hir "aksülnnıel" le "rıiilıoş hir amele" 
can atanlar, sfö·.iin ~u "mur.ihinre a· 
mel oluna!" smda karar kıldılar: 

- Onu mutlaka kızdırmak lazmı ! 
Beriki !!ahiden sandıkları gibi mi? 

Sövmüyor, dii\·mliyor ... Liıkin, kızrp 
kızmadığını kim ne bilecek? Sadece 
göriinii~iinc hal rlarak höYle tefsir 4'

dilehilirsc rlr-, clnlıa akla yakmr, için
<len kızmnkln heraher kızclı;:.m, belli o 
clıncıncğe gayret etti~ine inanmak! 
Bu hcrn daha he cri..Jıem de daha in
sımrn lıareket ! 

Kızrp ta kendine bakim olmaJC ..... 
kızrnarnnkt:ın tlaha iic;tün bir şey!.. 

Şinı<li kararın tatbik safha mdavız. 
Bmııı "komplo" culardan en kahdda
yı ı c;sıyılan en ~irreti, üzerine aldı ve 
peşin ;j, iindü: 

• - Ben, mutlaka üstesinden geli • 
mn ...... Gelemezsem; yulı hana! 

- Gelirsen de ona yuh ! 
"Ha ha ha ... Ha ha ha ... Hal" Jar! 

Ve şimıli, İ§te: 
- Buyurunuz! ... neni görme)( İE· 
•.. ? o 

temış ıoız. ... turunuz!... Sebehini 
öğrenebilir miyim? ... Tabii hunu 5ÖV· 

lemek için ,:;eldiniz, ya .... Sözün geÜ
§İ hir sonı' tarzı! ... Arzunuz? 

Ziyarct!:İ, bir yazrhane<le masa ya· 
nmclnki ko1tnkta kendisine yer gös· 
terenin uzattıb"l çe~it sigaralar dolu 
paketten en pahalrmr seçerek', çakı· 
lan kihritten ııigarasmr yakarken hir 
"Alı!" çekti, kibrit siindii. İkinri hir 
• '1 • k ' B Kı.mt ça ış. u sefer sigarası dilini 
çıkarılı! 

-: Arznm? Rilmem, ki sciyliyehi
Jecek miyim? Sizi gfümek i~tememin 
sehehini lıilmem ki ö0r.renmelı' • • mı.sı· 

niz? 

-.- .J\.~üteredditsiniz, demek? Söy
Jeyıp soylememekte tamamiy}e ser
bestsiniz! 

- O Jıalcle ... Ce~aret edeceğim. Bu 
cc nr•"t, 1 Piki de hann pahalıya mal 
olar.akc:a da ... 

- Ilıma rağmen ce.~arP.t! Bravo! 
Eyy? . 

- Sizin ... Sizin hir kannrz var! 
- E .... eYet ! ... ~u zamanda hirden 

fazla olamaz, tahii! 
- Tabii ... ? Hayır ... Ren onu <lc

rnek i temeclim! .. Yani demek i~tedi-
-· k' c:· . ' . k ı;ım ~u. ı ....... ızın ur arm11; Yar; .. ve 
hn karmız .... J!İİzel ! 

- Söylemek rcsaretini gö ter<Ji;j. 
niz hu mu? •. Fakat .. bunda korknc~k 
bir şey yok; hilakis! Karımın giizel 
oMnğunu tn <lik relen hPılii ~(iriiaii 
i~ahetli hir kimı:;r•!~ k:ırc:ıJac;mak be-

• s ~ ' 
nı memnun erler! 

- Nasıl?! 
- Nf'! tıkar hundan? Giizel diyor-

sunuz: R'ilzel. ne ''ekim olur a olsun, 

. 
MeDllınnHet SeDnm 
lıir §eyin güzelliğini söylemek, in an 
için hcrlii hir ihtiyaçtır! 

- Fakat .. karınız?! 
- Bence onun güzelliği malfım; 

~imdi bir ha:.kn ı da, hu giirüşiimün 
doğnılu~unu teyit ediyor. Bu, ne ka
ranın nleylıine, ne de hen im! 

- Y na!. E .... ~u halde mesele yok! 
-. Katiyen! 
Y azıhnne sahihi. gülüyor; .ıiyaret

çi, şa~ırını§, somurtkan... Dörtte bir 
hiddcıJi: 

- E, peki .... eğer .... ce nreti artı
rıp .... dalın ileriye ı;iılerek .... 
. - Söyleyiniz, eöyleyiniz ! Çekin
meyiniz! 

- Dcr;;em, ki... güzel olan karı-
nız ..... 

- Ga1iha zekasından, mali'ımatm· 
dan, ahınmclan, §ıklığmdan ve sözii 
sohheti yerinde, herkeste hürmet, mu 
habbet uyandırır hir..... · 

- Giizf'l kadro oltlnğunrlan .... e
vet .... hillıaıısa rnulrnhbet unndırır 
giizel hir kadın oldu~ımdan bahsede
ceğim ! 

- Siz, onu yakından tanıyor mu
ıo;unuz? 

- Ah'. ner<le hende o halıtiyarlık ! 
- Yok, can mı; hu o kndar m:ak 

hir ~ey ift>~iJ .... Nerdeyse buraya ge
lr-rek ! Siz, bir ~ey içmekle de biraz 
oy:ılanrr~anrz, kendisini tanıtırım!.. .. 

Ya7.11ıane sahihi, zile hastı: 
- K all\'e mi. ~ay mı ... Y nhnt ta .... 
- Riqmzoz ! Hem de ı;oğnk ol:'un; 

Jiararetim var! 

-1\faşallall: hu liavada?. Yok!!a 
raliat;;ız mrsmrz? 

- E!fer aşk rahntsrzhkııa, evet .. ra· 
h. ' at ız. Ren.... ah, ben.... &l'tık it bu 
saOıayn vardıktan sonra sakl~yamam. 

- TT a gnyret ! 
- lla gayret mi? .. Siz benimle a-

lay ediyorsunuz galiba? 

- Bunu nereden çıkarıyor•mnuz, 
rica. ederim? Ren, bilakis sizi gayre
te getirivorum ! 

--...~nu onuncu sayıfada -

• Ünh·ersltede okuyan fakir, çalışkan 
ve istiuallı talebelerin tahsillerini tornam· 
lam:ıbrına yardım etmek üzere, Ünlversi 
lede Burs usulü ihdasını Kültür bakanlılı 
kahul etmiştir. 

• Almnn teıg~hl:ırında yapılmakta olan 
dcniuıHı gemimiz, gelecek hafta denize 
iııdiri!Pcek ve allı ay sonra donanmamıza 
iltihak edecektir. 

• Şehir mütehassısı Prostun Kalamış 
ve Fenerb:ıhce için hazırladığı pilin alA
knd:ır mııknml:ır !ıır:ıfıncfan knbul edil
miştir. Plilnın tatbikine !138 bntçeslle b:ış
nacaktır. 

Hu civıırdakf C\·)er mutlaka bah
çe içinde ,.c iki kallı olacak· 
tır. Plüııın tııtbikinc kadar Kalamış ve Fe
nente yeni inşaat için izin verilmiyecek-
tir. 
~Doktorlar için Üniversitede açılacak olan 
tekamül kursları hakkında Üniversitenin 
hnzırl:ıdığı eıüd, \•ekiiletçe kabul edilmiş· 
tir. Kurslar :rakında acılncaktır. 

• D:ıhiliye 'ckıilcti binalar kanunu ile 
rnpı \'e yollor knnuııunun bnzı maddeleri· 
nin değiştirilmesi için bir kanun layihası 
hnzırlnmış ve mut:ıleal:ırı alınmak üzere 
vekaletlere gönclerıniştir. 

* ~lumhııne antreposunun yıkılmasın· 

dan sonra, limanımızda antrepo sıkıntısı 
başgösrermiştir. G~len mallnr sünlerce 
motörlcrde kalmaktadır. Antrepo buhranı
nı önlemek için, limıın işletme idaresi sün 
lüğü 12,5 liraya ma,·na kiralamaya başla· 
ınıştır. * Çocuk Esirgeme kurumu lınıir şu
besi, Karşıyak:ıda bir "yoksullar yuvası., 
açmıştır. Burad:ı, sok:ıklnrda dolaşan, se
fil, kimsesiı çocuklara bakılacak, bunlar 
okullurn gönderilecek, orta tahsillerini 
ınmamlııdıktım sonra sanntkAr olarak ye
tişti rilccektlr. 

* hkele ve rıhlımlnrdakl araba ve kam 
yon kndrosu dolmuş olduğundan, bundan 
sonr:ı hiç klm'ieye araba ve kamyon mn
saadesi verilmiyeceklir. 
* Y:ılto vapurunda kazancı cırnAı Ham

di, dün vapurda karpit liimbasile çalışır· 
ken H\ınba patlamış, aAır surette yaralan· 
mıştır. 

* ış ya,ttJda Asaf adında bir çocuğun 
filnre ettiği yük arab:ı'iının hayvanları, 

dün şahlanmış bir halde Şehreminlnden 

geçerken, belediye fen heyeti memurla· 
rındnn Mnhire çarpmı~. atlnrın altında 

knlnrak aftır surette yaralanmıştır. Çocuk 
ynk:ıl:ınmıştır. 

• A!tostos, EymJ, Teşrinievvel aylarında 
t~tanbul tramvayları 18.022.183 yolcu taşı
mış, Tramvay Şirketi 627 .031 lira hasılAt 
elıle etmiştir. ....... , ................... _. ............... -. .... .... 

Milleri ka~ıran ve kasan Skoblfoln Jı;J, 
slllnlyor ! ...• 

1,r:ıorı 
Genrral Fon Millerle km; evvelce, Purisfe General Sl.:oblinin otomobilil~ ycı~ ·ııJ11eJ: 
bir gezirıtiden dönüş sırasında .. Skoblin, mfjda, geride, tekrar olonıobilıııt: 1 

üzere olandır/ 

Pariste 22 Eyliil 1937 çar~an
ba gecesi. General lı1 illerin saat
lerce gecikmesi üzerine, lıer ihti
male har§' bırahtığı mektup açı· 
laral~. vazdığı satırlardan Gene
ral Sh~blin luıkltında şüphe uya
nınca, S/;oblin aranıyor, ROWS 
binasına gaıirtiliyor, inkô.r edi
yor, polise gidi/mele t.•aziyeti ı~ar· 
~ısında, bir /ır."ıtını bulup haçı• 
yor. Şiımli, Shoblinin o geceyi 
nasıl gPc;irdiğine dair öğrcnile· 
bilenler anlatılmaktadır: 

Tern kapılarından boş bir sokak, 
Pari-.in müllıakatma doğru açılır. Bu· 
radaki hina cephe1eriııi de, nnbarlar 
\'e garajlar te .. kil eclerler. Araya kii· 
çük evler de sıkı~mı~tır. Paris miil
lıakatmdım Noyyide kiiçük bir Rus 
kitapçı cliikkanı olan ''Kama" ya. Ge
n~ral ~kol,lin l,11 ••n1'1"·' ,.,.,..,,;., .. :.,";~ 

bıı!ıt11 
olınalrdır. Diikkfinın kapı:'JJJ1 snr (W 
saat ·1 dii ile 5 j arasınıln ,·ı~rı:r}:arıııı 
re ha~vımluğu garajdan, fını 1 

• 

saat mrsaf edc<lir. bir efİD 
Yıkılacak gilıi harap olan ~ı da~· 

<in kısmmılaki hu küçiik Jdtaf :Jıırıfl' 
kanında, Skohlinin alay arkııt 11~ ~sı1' 
dan biri harmıyor. ArkadaVJl~0blİ"' 
ıu, kenıli~ine kapın açnıra, ". 
mazur ıı;öriilm<·c;ini rica ediyor·çirdiıt' 

- Heyecanlı hirknç ı;aat ~ejfe bit: 
ve ~imJi ~natin kaç oldıığuntıd~j/ ,rıı 
rniyoruın! Koranız hıırad11 fi J 
M~<laın Krivocıeycf? t dfll 

1 

.. • t· ı, ) 
- Gazeteleri nhp vnln çı • ,; • 1 "-(. 

tünel i ta;,yonu yol unclndır • 1;.Uçil 
Skohlin, ~a~kın hir hal~e .• 0r.1W 

diikkfına siivle bir ~iiz gczcJırı} 1fııl1t' 
•. kB ıı! 

yaz Rus kitapları, Rus çocu ·ııt Jl ~ 
leri ve re imli kitapları, De)d:ı~fll 
c:azeteleri, toz içinıle, dnrııı3 fıtl"' 
lıaltle. hu rlar sahada durn}'or·. ,·ııP1• 

'k tlerı ' "''' 1 eri ne lıevaz mımara ctı ·c re ııtil• 

Dünyanın dört köşesinde k 1 k.. l k k {i1e t•'' §1 o an ·ıray a o ·unrna kitııP" 
terilere verilme7re mnlısııs 

n :ı 

raflarrla ıııralnıuyor. ı.ıııı1". 

Yaptığım seyahat 
V ir Gül 

Annemle babam da bitişik odada din .. 
liyorlar:ruş. 

Ağabeyim, Alınan mürebbiyeye, cid 
di bir tavırla: 

- Sonra, bakın, diyormuş. Beni hiç 
yıkamazlar: I 
Zannceiyonnuş k:. böyle söyleyince 

Alman kadın inanacak ve onu hiç yıka 
mayacak:! 

Işte, çocuklarda böyle yıkanmaktan 
kaçınma huyu vardır. Fakat, Çocuklar 
kirli bir şey de~ildir. Dizleri kirlidir, 
burunlan kirlidr, fakat bununla çocuk 
krli bir ~y olmaz. 

Çin için de pis, kirli memleket der • 

ler. Çin kirli değıldfr. Daha doğrusu, 

çocuklar gibi kirliir. Seyahatten evvel 
ben de bunu anlayamamıştım. Yerinde 
gördüm, anladım. Keşfettim. 

ç:nliler, bir şeyi kirletmezler, çiğner 
ler. Her şeyin üzedne bir nevi altın ki. 
ri konmuştur, - eski tablolar üzerin • 
de teşekkut eden pas tabakası gibi. 

Bfr vakitler bundan (Jid) e bahset. 
miştim. insanın on sekiz yaşında iken, 
biraz yanlış fikirl~ri vardır. 

- I'ütün tablol:ırı temizlemeli, di • 
yordum. 

G~de bana: . 
- Bu kir tabakası, şaheserlere verL 

len mükfilatlardır, dedi. 
Doğru imiş. (Rönuar) bir çıplak ka 

dın resmi yapark-!11 herhalde, sonra • 
dan tablonun üzerini kaplayacak olan 
bu kir tabakasını diışünmi.:ştür. 

tşte bu ayni mükafat Çfoin üzerini 

Yazan : .Jean Coctau- Çeviren: 

de kaplamıştır. 1n~an seyahate çıktı 

mı, her yerde Çin §t.hirlerine rastgelir. 
Bunlar kirli şeyler değildir. 

İnsan hemen.· ' ..-ıli.J 
- Pis kokuyor 1 der. 
Hiç te pis koknıaz. Tabloların üze • 

tindeki kir tabakasıdır bu. Süstür bu. 
Bu altın kir tabakasıru sakın kaldır. 

mağa kalkmayın .. Temizlemeyi aklınız 
dan bile geçirmeyin. Bazı aileler var • 
dır; anne ve babalan şöyle derler: 

- B.'zim çocuk!ar mı? Biz onları 

sıhhı sularla yıkıyoruz. 
H?.lbuki herkes onların evinde tifo. 

ya · · tulur. insanın oynaması, kirlen • 
mesi, kumda, tozda koşup zıplaması ll 
zımdır. Güzel olan asıl budur. Güzel 
olan memleketler lüzumundan fazla yı 
kanmayan memle1cetlerdir. 

Ramuzan anlattığı bir hikaye vardır, 
bilmc::n bilir m:siniz. Bir Protestan pa. 
pazı: 

- Kendimi övmek gibi olmasın a -
ma, demiş, beş gündenberi çok fazla 
yağmur yağıyor. 

Bazı memleketler vardır kendilerini 
çok fazla temizl.;ğe kaptırmışlardır: 

Her şeyin yerL'lı: boşluk koyarak te. 
mizlik yapma, vacuum eleaner. 

Oralarda boştu;c galebe çalmıştır. O 
memleketlerde art.k hiç bir yaratıcı • 
tık kalmamıştır. 

Kendi kendim~ ?e: 
- Bugünkü en büyük Fransız ta· 

natkiirları kimler Jir? diye sorsak ve
receğimiz cevap çok garip olacaktır. 

Çünkü vaziyet şu: Bu en büyük sanat
karlar Picasso, Markiev,:tch, Stranin· 

sky"ıdir. 

Bununla iftihar da etmeliyiz. Çün
kü, bu iklim makımından, fevkalade 
bir şeydir. Bizim memleketimize çalış
mağa gcl.:yorlar, craya alı~ıyorlar, ve 
bizim için büyük bh zafer olarak, bü
yük Fransız sanatkarları oluyorlar. 

Gazet:lerin: "Ecnebiler v. s.,, deme
leri fena bir usul büyük bir hatadır. 
Picasaonun büyük bir Fransız sanat
karı. (esasen Fransız tabi yetine geç
miş olan) Strav.:.nsky büyük bir Fran
sız bestekarıdır diye düşünmek çok 
bir şeydir. 

B'tınları 11iz de anlryorsunuz ya, 
Fransızlar için o kadar gürültü kopa
nlan zaferleı1den daha mühim zaferler

dir. 
Hindistanda b::ı kör oldum; çünkü 

oranın ışığı çok tatlı idi. Bu ışık sizi 
yanıltıyor. Memleket.'n yerlileri ah§· 

mışlar. 

Benim orada gördüklerim de hep 
yerlilerdL Hiç Avrupalı görmedim .. 
Benim soküağa çıktığım saatlerde Av
rupalılar lıiç sokağa çıkmazlardı. On
lar sokağa geceleyin çıkarlar. Belki 
iki dakika için çıkarlar. Bu :ki !dakika 
zarfında da ben oralarda bulunmaz

dım. 

Yerlilerden ba~ ka kimseyi görmedi
ğim için, gözlük takan kimse de gör
medim. O zaman lrend.' kendime : 

- ':özlük takıp da ne olacak? ide· 

dim. "Arkası var) 

Skolılin, dii~iinüyor. Son~~ıır Fer•• 
•liiniiYor ve müteakıhcn tc. . r 
ı·e: ı 11111 
ı l . ~c)'. e' 

- nu. pek ran ~ıkıcı ur 'irı.nıı11 , 

rnn, ki ~izi iiy1c pek fnzla 
1 

11111~·;, . ,·e ... 
diın. Ciizdanımı kn' lıettıın n ııfltlıı. 
d k l ... 1 .: l"n" Jlıır i·'' un. em ı_ınuen oı u s et. ıf1 

R h. 1 ·creJll 
tı. ann ır ym ıırn su ' 

1 
ı 

niz? DrJı.,.ctli surette ~usa< rırıl r.c1ıı1' rıı .. ı . ı:ı , . 
Madııın Krirn~cyef, ur )ıırıtk~ 01e 

getirmek iizcre onu ynlnıı _ 011 ~o) 
Skoh1in. ımyn içince, Hikırubı -
dc,·am eclivor: ·ı tıııt1 . abıı ı;ı 9 

- Sıkılıyorum. ama ne j;:ioiı· 
100 frank (idiinc ,·eremez f1l -

.. ' dnıt 
- Elbette. :;eneral · k 0 dll ' 
l\f aılam Krh Me.' er, :ır a . • ı• . . c' 

para getırıyor: 'Jjrc:iniı~ 
- 200 frank tn alah• , ı 

. 1 h' l ı· ktnc:ınız. l d11 mz< en ır ıa~ ı uza . . ıco ıs. ll"' 
:\ladnm Krirn~cycf, ıç•1?'. 11c. 51::0

1
., 

l . k 1' ıc:ı 1 ı• 
!'!allıyor. fakat kenı ı ·cı.. 'tibnr '. e' 
). . ··ı. . 1 "rıntJŞ ı ıd mm mu ıım ı.,. er go 

1 
t' pıır:ı • ıı• 

adam oldu~u Ye gece ,,a. 
1 keııdİ'1.,rt1 

me;:.e nelıncsindcn dola)' e'· do~ 
" I'> J c;JcJJl ~ 

leyhifüle hir kanaat ıe. r. J.ll' 
olmaclı~ı nctircsine ,·nr'?

0 ıteo fe' 4, 

. . cı< ' b' ~ıı. - Bu lıareketıııız rhııl ır. t• 
lade! ~lii kil vazh·ctıc he 1111 c<lı>'

0 

s • ,. 11rı ı 
kınlıktan kurtnlnı:ırn:t • . eti• 
·unuz! . ı:cycfıo ~11, 

Sk 11 . 'T 1 J{rı,·o> . r r-
o ı ın. ,, nı 111n 1 cd•Yo · cl'P• 

. k k r . ,·et ıı • c ı 
m iiperc , ·enuısırıc 

1 
r ıeş)'1 11-

dm. generali kapıyn ka~ ı\znld~;rırlıtı f1; 
k 1 

·:ı,·a· t • ıfJ c 
ar R'lJl( an. ''ll\'aŞ) ~· •0 r ıÇ nl• 
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ık~il ! 11,:. 
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Tiir tak~i hnlmııc;r ıçı ' rııl 
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luyor ! 



üdarda iş.enen 
cinayet 

Katil yakalandı 
~darda Y enimahallede iki kat· !erini aramı~, anasının mücevherleri 
~bir e\'de yalnız başına oturan ile paralarını hulamarmştır. E\'den de> 
:ıı da Onniği Cildürcn adam ya· bo~ çıkmak i~temecliğinden alt katta· 
r ış, lıirkaç günflenberi esrarını ki odada camlı bir dolapta bulunan 
~ıı eden cinnyet e.aflıalan ta· çatal. kaşık ve hrı;akl:ırla ii~ kavanoz 

1.le aydınlanmıştır. reçeli bir saplı liicpde yerle~tirmiş, 
htı~ 1lı ~aıı isminde hir gençtir. s~nra te~~a-~ yukarı ~.~ta ı;ı~nıı§tır. 
!ıt . I~, ~-nıer. tıknazca bir genç ~o~:ı ol. go~ıınde Onnıgın kanl"I Mar· 
~n Yırıni sc>kiz yasınıladır. f n- c;ırıte aıt zıynet e~yasmı almış, bu sı

' fran rzca, italrnn;a rumca ve rada kapı uçılrnış, Onnik elindeki i
.1~ lıilınektc>ılir: Ya,nıncla dai· dare laınha .. ı ile ynkan çıkmıştrr. 
1 tı"f ~ 11 

ll kfi~ulı taşır. 
-,. Se • f 
1 :ıı" ıııde ~tanhuldan l\lar-

"ıı;.~. apnrtsuz olarak kaçrmş, hir 

1 
11 \1tpurlarrnda serdümenlik 

r' on enelerde İ<ıtanhula (liin· 
I · l~ı;iz k:ıl:ın tıı~anm elli ya-
ıır an . 1 J' 1 • . (· 

1 
neı:ı van rr. >C ııye ıs· 

1 ııı kaılrn ufakken ihtida et· 
. R k" . . t k . 1· A y : ı ı•mı ''ra su ır. na 
h,~rııınalınllccle Şinı~ek soka:;rn ., tıı .. ,.., 
. f'l 1~.ralı e\·ıle oturmnktatlır]ar 
nd ıhırülen Onniğin evinin arka 

itdır. 
~ 
~}'~arasız kalınca anasını dai-
"'ç .h ed,.rek para koparmakta· 

1 
Uçuk ny e\'vel bir giin İhsan 

Sette sıkı~tırımş, şöyle demiş· 

t,~rıl a, senin kö~ede bucakta pa-
ı rr r~ ı h" ~~ · '.ger >ana ırkaç lira ver-

~retraf ı arayıp bunları meyda· 
h· tacn~rm. 
'•ye "'e . . 1 ~ıı .1 mın etmı~, on parası o • 
~fakat hakkaldan hir lira hu· 
~ •ni söylemi tir. Behire oğ
~ ~~takta bulunduğu bir sırada 
ne~~. Yerinde sakladığı altmış Ji. 
~irı· 'l<'evherlerini koynuna soka
~dak~ hnlıçeı::ine çıkmıf, oradan 
lı1ıı 1 ar aya gitmiş. BüyUk hir ta 
tr,a Para ve miicevherlerini sak· 

biye h11 ı" c" .. d""kt • ııltı.. :w ı ı;or u en sonra evı-

11 u~. hiraz sonra soka:;a rıkmııı. fan ı. n ~ :. . "trrrı. lır lira alarak ı;etirip oğ-
1, 1 ~tir. İhsan parayı alınca 

~ ııılanhula getmiş, anası da o gi-
ez hnlıçeclen arsaya geçip pa

~~.cevlıerlerini almak istemiş
nl ıye ta~I kaldırınca hayretten 
~I almr~tır. Çiinkii para ve mü· 

1 eri • • d h . rıın ycrın e yeller e mekte· 
''Var kadın giizleri ile etrafı 
'lıleıı ş, hu mırla Onniğin pcnre· 
?ıın .~enıHsine hakmakta olıln~u
')L •u~tiir. Ya~lı kadın para ve 
· •ıer) • • J 1 •r"k erının m nı anı tarafm<lan 
rıtırı·~lmılr~ınt tahmin etmiş, lıe 

J> 1~e lıitap ederek: 

rııııllraJarımı sen aldın değil mi? 
rı .. ôltı hnna !.. drmi~tir. 
"l•ik 
~~ fl"'n •· .. • !-' ·"'· ·4~,, " rere onune ,_.cnı "'e ul"I· 
~t J ~ rı 

',h e nıiirevlıerlcrden haberi ol· ... .. 
'ı~ <ı-;liyerck h:eri ~ekilmi~tir. 
'ıt. llıı,, 
.·-;ı 1

1 
nıı kaı:mlı~ı pnralarrnm hir 

~~lı· llrufınılrııı k:ııırlnıa:-r kar·t~ın-
ıye l .... k 1. ~l ıuyu nr tec. iire knpıl· 
•lltn u . ı·· .. , ~}İ zerı ~ve ı ont'n o~ una 

~. cılıltı~u gihi an latnu~tır. 
:ııı 

i d' arın~ıııın para ve müc~\'her· 
't llvı 1 ~ lı" ırt<'a rnııları ele ~eı;irmek 
1 ~,ı~tıeıı Onn 'ğin knpı;;ını ralnıı" Ll,.rn ~ '.j• 

, ~·ti . 1 telıılit eılerf'k nlrlr~ı şey-
J4 • 'erıııt>.-in i i .. tt>mi~tir. 

~ık. t ~ 
~t•lı- lı ana ela para \ ' C mürev-
t ~" rı lıaheri olm:ıdı~rnı .. frrlenıi'4 
t .. r~, ~· I ~t. ~ ~ırııtn trenci evinclcn kov-

l~ L 
~ QJı k 
ı'~~ () o~·~~hıı:ı.Jıın sonra fhsaıı 
"ti nııt"ın e .· . . .. p - \ine> "ltlJJ ntUl'CV• 

Jııı 1 . rı 

1 
tılc} 

1 
rıı arı nhııuk ..,c,·ılasrna ılii• 

1 ıı ar k .. 
it~ 1 ıırııııwa ha~lanıı~tJr. 
. tı r> 

\L~\·l)ıı "tş:ııılıe gfüıü Toplıane-dr 
1~1 ,~ nrı ıdarc merkezi knr~ısmcla r 'ttd • '.'e r k, erynılan kırk dokuzluk 

ı 11 r al · · ~ .lit, mış, ıçmış, sonra c.vinc 

~1t •• , 
lı rrı ve ı·~· · ı ı ;ı11 O rı.~~ı tc~!r .e okağa çı· 
~~tı il _nnı~ın e\'ının cinünderı 

\.-t ~'" ıtıv:ırın çıktı~ını ıı;iim1ii~. 
•ıı ıı1e I" • ı... 'lıı ' onerck ayakkaplurını 
' 11 1· ' tına mın k. ı~ 'ki · · ır es ı a lı erını 
~ . 
llııd 

"11• • 011 onra, Onni;;in evinı• Pel· D Oınd " n 
l~'t "" ~n ~ıkorılı~ı nuıyınuncnkln 
'"ıır.ı •;" 1(,:eri p;irmi~tir. 

Çerde her tarafı, konsol göz-

Onnik, İhsanı p;i)rünce korkmuş, 
hağırmaya ha~Jann~tır. 

Yakalaııaca~ını anlıyan İhsan he -
men orada huldlli~u bir :i;eyi kapmış. 
Onni~in knf a.;ma nınntı", ihtiyar ve " . 
loyıf adamı merdivenin ortns,11Jaki 
·nlıan 1 ığu clii~iirmii~tür. Orada kı\'
ranınaktn olan ilıti\'arm nrka.ı.mdan i
oc>n llıı'inn, Onniği~ n~zına rnendil eok 
mak i:-temi~, di~lcrinin mani olılui;n· 
:m görünce ihtiyarın a;!zmclaki lokma 
Ji~Jeri çıknrnu~. mendili gırtlağına 

kadar sokmuştur. 

Oıırıı~in öldü~iine iyice kani olduk 
~an roonra alt kata inmiş, orada hu ldu
~u h•r kiı~ıJm üzerine §Unları yaz. 
rdI~tır. 

"Bay komiser! 

nu adam signrn l•ağu{ı r~flt;ahçrlığı 
yrq>:yol dtı. Ayni zamanda alıltih..,1:: bir 
ımandı. Kendi.<Jine cc:asmı verdik. 
Sargılarımı::.la. .. 

Galatalı Falmhasmaz Zchi 
ve Kurbağalulereli A ..• " 

İh!an hu mektubu yazdıktan sonra 
"epcti alım~, kapıdan çıkıp doğruca 
kendi evine gitmi!, anası Behiyeyi u· 
yur bir lıalıle bulmu~tur. İhsan o ge
ceyi uykusuz geçinni~, sahahleyin er· 
kemfen evinden ~ıkıp Üskiirlar iske
lesinn inmiş, ilk vapurla İ:-tnnhula 
ı;cçıni~tir. 

Behiyenin Tieyo~lundn Timuni so
kn~m<ln Giiniil apartnnnnmda kapıcı
lık yapan Aıı:op im1indc bir akrabası 
vardır. İhııan do~ruca bu adama ç;it· 
ıniş, üç knrnnoz reçeli<' bir battaniye 
ve ka~ık çatalları aJtı liraya satmış, 
paraları almca Tophan<'ye inmiş, Iİ· 
r:mm birini ho7.durup harcumı~tır. 

O giiniin ~ercı-ini 1h .. an Galatmla 
Honıanya otrlimle ~cçirmi~, pazar ırli
nii .;;alıaln otelden çıkarken yakalan
mış, emniyet müdürJii~üne J?;fliril· 
mi-;tir. 

En elii hiç bir ~t!)" ~iiylemeyen 11ı· 
san ı::onra hütiin lm felaketleri ba~ına 
ı:ctirenin ann•ll nclıiye olduğunu siiy· 
lcrııi~. cina ·etini itirar etrni~tir. 

A~ohıın ,· e·rcti~i a<lrcs iizcrinf' zahı· 
ta memurları paıarte"i ~t'ı'cısi Gt>niil 
.•partmınnmn ~irmi~ln, kapıcı Aı:;o· 
hun orla:-ıiı<la birçok kaclm w eı krk· 

leri hir ma:oa ha~m<la toplunun~ µ;ör· 
mii~lt.>rdir. Ma a üzerinıle th . aıun 
Onni~in e,·inclrn çal<lı~r rcçd ka\'a4 

no?.lurı ılıırmaktndır. Memurlar re· 
ı;ellcri kn~ıklryan davetlilere ~ı;yle 
deııı i~ 1 ereli r: 

- Bu wdi~iniz rerellcrc afiwt o1· 
'un! Faknt ti aha fazla yiyemiyc>rek.,i
niz? Çünkii lıu rN:ellerle ka\ anoılar 
Ü"kiiılarıla iic: gece ene! iilıJüıiilen 
Onni~inılir ..• 

Bu söz iiıerine daHtliln reçdlt'ı .. 
elen dlt•rirıi c.;rknıis,lcnlir. Memurlar. 
Ap;ohıın l!ııınmlan alılı~ı «"~yaları ta· 
rnıuııen nw~tl:ırıa <:ıkarı!) \gor> il<' hir· 
1 iktt• ı•mn İyt•t ıniieliirlii~iine l?Pli rııı i~ 
lerılir. 

flı':'ıltl diin fskiiılnr ıniicldeiunıuıııi· 
liğine sevkeclilnıi~, ~orgusu yapıldık· 
tan ııonra le' kif ohınnın~tur. Jh.-;an 
yazıp bıraktığı mf'ktuhu zabıtayı şa
şırtmt:ık için yaptı~rnı söylemiştir. 

Cinayet tahkikatı ile gece giindiiz 
n~ru~ıp katili kı;:a lıir zamanda mey
;lana çıkar. 1 1~~kiiılar nıiiddf'itmltl· 
mi rnua\'İn lrrinclen B. Orhan ile em
niyet ikinci ~nh,. mfülürü H. Nevzadı, 
ikinci ~ıbe cinayet nuı!la~t hirinr.i ko
mi eri B. ı\hdün~ılanan ile ikinci ko· 
ınisn B. \li~an \'C arka<la~larını teb
rik ve takdir ederiz. 

Karo/ Lombard 
Karantinada 

Los Angeles'ten bildiriliyor: 

Karol Lombard çiçek hastalıfından 

dolayı karantinaya almmıı oulunuyor! 

Fakat, artist hasta değildir, çiçeği çı

karan da başkasıdır: 

Bir sinema şirketinin mümessili bir 

giln Karol Lornbard'r görmeye geli

yor. Kendisinden, Sanfansiskoda çev· 

rilecek olan bir filmde baJ roki kabul 

etmesini r~.:a ediyor. Artist ud ediyor. 

Fa1Cat sinemacı faz:la israrda, ricalarda 

bulunuyor ve Karol Lombard'ın evin· 

de dört saat kalıyor. 

Sonra eve döndüğil zaman birden· 

bire hastalanıyor. Hastalığı çiçektir. 

Bunun üzerine, sinemacı tedavi altına 

alınırken, Karol Lombard da karanti· 

naya konuyor. Çlinkü, bu salgın hasta

lığın bütiln Lus Angcles'e geçmesin

den korkulmaktadır. 

Karol Lombard'm bir iki hafta her 

kimle olursa olsun görüşmesi yasaktır • 
Bu müddet zarfında artist herkesten 

uz:ak yaşayacaktır. Şimdi sinemacının 

teklifini hemen kabul edip Sanfransis· 

koya gitmediğine pişman olduğu söy
leniyor ... 

Şikagoya dair 
yeni bir film 

Amerikada ''Eski Şikago., isminde 
bir film çevrilmiştir. Bu filmde, 8171 
tarihinde bu ıehrin yanışı de gösteril
mektedir. Filmin bu tariht büyük yan
gını, çok tabii ve pek canlı bir surette 
ortaya koyduğundan ve bilhassa A· 
merika seyircilerini fevkalade alaka
lan?ırdığından bahsediliyor. O yan
gın.da ahali yarı çıplak bir ·ıalde şehir
den kaçmı§tr. F:Jme aid olan bu resim
de, Şikago barları dansözlerinden biri, 
o zamanki giyinişiyle gülümser pozda 
çekilmiştir l 
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iJ:.i el· hir Japon Mata-Hari'si 

A ı, 
ŞaırDonlYlın ,meşDıluır ce'ttn~n .Japcını 
a ır't n s{t n A m t\' ır D ~a u o o a ıra ca s lYI s o lYI I!< 
edDycırcQJlYlö lk:\ernıc§ID a®~DOe tlYltlYID<dllYI ı 

Japon l\fa ıtalıari
"i i~mi vertlcn bir 
kadın caSU':ıUl l Ça
pc •'ele Çinlil'~ r ta
raf ınclan iilcfi.irül
dü~ü yazmıt_}tık. 
Çok zeki, olıh.d:ça 
güzel ,.e yedi; t.e· 
kiz li~an hilen \~·1 
Japon casus kadr· 
m bir Çinli ae.ker 

' kıy af etinde, Çinli
ler ara,.ma µ;irmi~, 

fakat parolayı bilmcdi~i için nöbetçi 
taraf mılan ö1ılürülnıü~tii. 

Bugün, Tokyodan hildirildiğinr-. 
göre. ikinci h'r Japon J\.fataharisi de 
orada, bizzat Japonlar tar:ıfm<lan i
ılam edilmiştir. Umumiyetle, hu gihi 
hadLel<'rde ~iikıitu tercilı eden • J n· 
pon gazeteleri, hu sefer hu ~aı:;u ka
dın hakkında, uzun uznn yazılar yaz
mışlar. nas.ıl iılam edilcli~ini anJat· 
mr~lardır: 

Ah • Ben i~mindeki kadın caıın~. 
idam edildiği Frrada mavi ipek hir 
gömlek. kur~uni bir pnntıılon ıriymiQ 
bulunuyordu. Kendisine, tiifeklerini 
çevirmi§, "ate~!" emrini bekleven as· 
kerlere giilümseyormn . Kendis1ne: 

- En son nrzun ne? diye sorduk
lan zaman, yalntZ: 

- Bir sip;ara verin. demie ve ~on
ra e.igarasmı tüttürerek askerlere biz. 
zat kendfai: 

- Ate~! emrini venni~tir. 
Tokyonun en biiyük ve yan re!\mi 

~azetelerinden biri 11adi!'eden bahse
derken şövle diyor: 

"Zayıf bir kadın öHimün ltar rıım
da na~ıl soğuk knnlılığmı lm kadar 
rnulıafaıa edebiliyor? Bu kun·Pti 
kendUncle na ıl huhı\'or? Acaba krn 
disine- Matahariye ded:kleri J?;ihl-
"Korkma ! Siliih l:ır doln de~il. Adet 
yerini bulsun diye , .c !!;ÖZ hoyanınk 
için bö ·le yap1yomz. Silahlar path
vacak, ku~un falan cıkmtVacnk. Son
~a ı;erlıest hırakılacaksm" mı demiş· 
lerrli?" 

J ap(\D J?ıtzetPı:;f nin ı;ord11~11 hn ~u-
allere cevaln Ah • Tien'in nasıl hir 
karlını olduğunu öğrenirsek, , ·erebi-

liriz. 

Sarlon"n 1'frc1ıur Ettiği 
~ 

Oyuncu Kız 

Bundan iic sene cvvel. Ah Ren, 
J aponyarla "Gcvşa" i~mi verilen o -
vunr.u kl?:larmrlan hiri itli. Uiitiin bu 
kızlar ıı;ihi, o da kahverlen knh\'eye . 
hirahanerlen hira'haneve ve e,·(\Pn e
\"e ~ezerdi. .Tanonvada Ac1Pttir: Rir 
P.Vde hf'rharırri hir nile r!!lenc-~İ hile> 
olsa orafla kaıhn olarak valnrz iki, 
Uç Gev-:a bulunur ve bunlar çalıp. 
sövlcrler ... 

.Ah Ren ~i.i7.e1 inr~ili7re hilirdi. O. 
mm için. ernehilerin daYet «"dildiği 
e;lencelere daima onu c::nğmr\ar<lı. 

c 
Sarlo da. hunclıın iiç cene kadar 

ev,.'el, Jııpon\'ada lmhınch ~u ?:aman. 
maar: f nazırı. nrtistin t:erefin.- lu\\'iil< 
hir <'~lf'nre tertip etmiş ve Ah Ben'i 

rle ~ıığ1rmr~tı. 
S-ırlo J anon kr7mt c_:ok he~rnmi ... 

onılaki s:ın':ıt lrnhiliyetine havran 
· almı~tr. O ,,.iinlerclı>. Janon ~azetc

ı C'rine · \'t'rcliği beyanatta şöyle diyor-

ıh1: 
"ı\h Tlı•n h:ırikul~efo hir mnlılfık-

tur ... llf'nirıı irin o hakiki .T aponya
''r tem:\il eclen hir kadındır. Japonya 

· lı ... \kmı1a hir film c::ıwirnıel< ,.e hı• 
filme h:ıq arti~t olarak Ah Ticn•i al

mak isterim ... " 
Sarlomm hn sö.,leri fü:erinı> hiitiin 

J a~onvn Ah Henden hnlısetme~e ha•
lrnor. Tlir ,.;;., 1r;nılf' kn•m i~mi hii
tiin flillcrdı> (f.-.l"ıı"·or. Dnha o f!İİn 
Tnkvonnn ~n \lii••;;lı: ,nfü:ik 11,.lii A 11 

llen 'i zf'nıdn ~eraitli; hir miikaYele 
ilt> jqe ahvor. ' 

F;knt . .Tapon film irketleri: 
- l\Tadern ki Şarlo onu bir film

de ~alıştırmağa karar verdi. Ah Be-

nin yurtda~lan olan bizler niçin da
ha en·el kendisini sinemaya çıkarmı· 
yalım? diyorlar ,.e arlitilİ müzik lıo· 
lün e1inden ahyorlar ... 

Btından sonra Ah Ben fiJm üstü
ne film çeviriyor ve ~öhreti ı:;ün geç· 
tikçe artıyor. 

i 

Ortaya Bir Şüphe Çıl:tı 

Bir senedenberi Japon casuııTuK: 
te~kiliitı bazı garip hadiselerle kar· 
§Ila~ıyor ve hayret ic;:inde kalıyordu. 
Mesela. en krymetli Japon caFUsların 
t.lan üçü. Ilnvayi adalarına ı;itmclC 
m~erc yola çıktığı, mukabil Amer1-
ka n casusları tarafından bnbcr alın· 
mı\tı. 

F.Tavav1 adalarındaki Japon casus
luk .t'e§kilntı o derece emniyetteılir 
ki hn üç memurun oraya giıleceğini 
kim eııin lrnher almasına imkan yok
tu. Esa~en Japon casus teşkilatı dün
yanın en kuvntli tefekküHerinden 
biridir. 

O lrnl.le, te~kllıitm hu sırrına ,·a
kıf olnn Amerikan casu lnmıa biz
zat Tokyo.don biri yardnn etrni ti; 
yani, Japon casusları içerden hirisi 
taraf mdan ihanete u~ramr§lardı. 

Bunun imerine, Tokyoda Ameri -
kan elcilii!i sıkı hir tara sut altına 
a1mıyo;: ElriJl~e kimler giriyor. kim 
ler r.rkn·or birer hirer kavclolunu • 
yor. ·ı~te. hu listecle Al1 Renin de 
ismi vardır ve elçiliğe ı:irip ~ıkanlar 
araqmfln en fazla ~iiplıelencl1i1ccek • 
leri hudur ... 

Faknt, Ah Benin böyle bir iş yap· 
mıyacrıl!mı düı::ünenler de çoktu: 

- IJavatmda ak:Jındnn geçmiyc
cek dere;ede nara kazanan hu kadın 
ne mecburiyetle \•atımına ihanet ede· 
bilir? ••• 

Diğer taraftan, vamlan hütün tali
kikat ve araı::tırmalar Ah Ben aley• 
hinde hiç bir ipucu Yennevor. ken
di-ini itlıam ederek kuvvetli bir de· 
1il hulnnamayordu. 

Ah Benin casus olclu:?u belki hiç 
mevdana çıkmıyacaktr. Fakat. lrnki
katin anla~ılmasma bizzat kendisi 
sebep olmuştur •.• 

, .... 

· Kendi Ağ:dyle Tutuldu! 

Jııponvanm en parlak yıldızı savı• 
lan Ah Ren hir !?Ün Janon casuslulC 
te--kilfitma geliyor ,.e miidiirc çıkara'K 
diyor ki: 

- Mr-mleket büvük hir harp ha
v~M içinde ya§amaktadır. Bugün, 
tehlikede olan vatanına yardım et• 
mP!t her Janonun vnzif esidir • . Ben, 
kadmnn, a"ker olnp silahla yardım 
crlem'em. Onun i<;in. vntanmıa başka 
hir sahada yararlı olmak istiyornm ... 

TI!'lki böyle bir mi.iracaat pek faz· 
la §iipheyi mucip olmaz. Fakat Ali 
Benin üzerinde esa~en böyle bir şüp
he hnlnnmn"-ı onun iizerine daha fnz
lıı alfikn çekmi~tir. 

Fakat. Ah Ben. kf'ncli,.ini ele ''e
rerek sözleri ııöYlemekte acele eder 

gibi ilih·e rtmi~tir: 
- Ben Amerikan elçiliğindeki 

memurları tamrrın. Ekserfva heni ev
lerine d:wf't edivor1ar. Bu itiharla~ 
h:ınn. milli miidafanva fay dası olacaK 
Amerika" cı:;rarım i>~renmek \'azifc· . 
sinin ,·erilmesini isti rontm ... 

f.a.;;usluk tcı::kilii.tı lm tf'klifin asıl 
manaı::ını anlavor: Al1 Tien, resmen 
fopon r.asnslan arasına katılarak 
nıcmlr-kf't !ITrrma vak1f o1ncnk ve on• 
ları Amerikalılara satacak ... 

Tuzak .•• 

Rnn11n ;;.,erine, J ıınon ca~uslan 
faalivete giriı;j ·or ve Ah Ticn'i tuza· 
;;a (Hişümıek için bir pliin kuruyor· 

lar ... 
Tiir !!iin Ah Ben. eYinde Amcrika-

1'.'1 

hlnra vermek iizere hazı cnak1 ha-
zırlnrkM \merikan cl~iliği memur-

_.. Luı/cn say/ O)'J. çevirinl: 
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Nissenin bir konferansı ve 
bir müşahede : 

Hikaye 
(Vstamh 8 incide) 

- Fakat .... karmıza kar~t ?!.. Çün ~to üs davası 
(Altıncı sayıf ada-'Jı deı•!lm) ı 

mıştr. Fakat lıu da dinleyenleri tat· 
mfo f>lrııedi. İlmi hir konf eransm 
sıhhatjne inann'ır~ olanların hile gcjz. 
bebeklerinde bir ~ilphe §n1esi çaktı. 
Hakları ela vardı. Demir bir el nnsıl 
olur da hakiki hir kolun , ·azifc1crini 
ynpahilirJi??? Riribirine yakın otu
ran ahhnp lar, hatta hiç tanı~mıyan 
in~anlnr arasında fi-koslar ...... 

Bayer dün Adlig,e!Jıe gel~ 
meydana çıkarılması noktasılldfl! 
kikat yapılmaktadır. 

kü .... hen onu sevivoram ! 
ği yere, hatta daha fazlasına kadar ta- _Elbette seveceksiniz; güzel bu-
~ıyabiliyorclu. Zira normal bir insa· Junan ~evden nefret edilmez, ya! 

nnı tıl ini ta ~ıthğı tenekelerin sapları _ Siz. anlamıyorsunuz, galiba!. Di§ tabibi Avni Bayerin vekili a- r 
ineitebilirdi; fakat bunda o mahzur Ren, onu çıldırasıya .... içten dı~a .vu· vukat.B. Yusuf Kenan. dün gazetele-
da yoktu. Nihayet adamdan takma ran ıl~lir,csine hir ihtiragla scvıyo· re bir mektup göndererek, kendisine ., 

.oHarmm ~ıkarılma&1 it>-teuillli. Bir rum ! "Bir alacak davası gibi gösterilen da- 'Ahmet Emin ENe. D~:lııı~ fJ 
tanesini d iğerinin yardmıiyle çıkar- _ EJı, ccvgiııin rlerece:.i ! Demek va üzerind~ yaptığı tetkik sonunda Muharrir Alımet mın r e1~ ~ ,ır. Ö ı.k itti de N is en çıka,,lr. Bu ou• , izde fazla ! mesleki m""ai tar.ma uygun düııne- dün m U.ld eiunıumili~<~ ad ,u...~ ' 
retle orta ı erlerinden, hilekler lıiza· __ : la ıl erkeksiniz siz .. na'11 kora· diğinden" davayı kabul etmediğini vet edilerek dinlenıoıştır. ·ıeı<ıl<' "'trıın 5 er parn1ak kadar iızerinden ? K k uz 9 mı'n ' "alman adfö·ede gazetecı " sınız . ıs anmıyor murnn · bildirmiştir. ı. ı 

Avni 

Bu aralık Ni~"en, hiiyük bir ~Ir if • 
şa ediyorınn · gihi, ritmi!< bir ~ek il
de yUk elip aznJan se~ini daha fhzla 
kıstı. İki kolu birden takma olan a· 
damr kon f Pran~ta [!ii lerrnek iizne Af. 
manyarlan getirttiğini s(jy]edi. Salon· 
da bir karı~maclır oldu. Bu ela uzua 
sürmeıli. Herke~. kendili~imlcn E'U· 

sup, s~hmıızlıktan; huhmdukl arı yer
de knmldandı. Tam hu aralık mun
zam kiirsüye iri yarı bir adamın çık· 
trğrnr, gifrclük. Hu anam, bac;iyle her· 
kesi scliımladıkt11n sonra, ona iicleta 
yeni bir lıaynt halı~cden Nis3en föıün
de durdu Ye hcklecli. 

Nissen, lhı aılııındnn sigara yakina· 
smı i~teyince: takma kolları uzaktan 
uzun, ııi}·~ıh eldivenler giymi~e benze~ 
yen aclam, bir c1ini pnntalonunun ar· 
ka cebine allr. Bir sigara paketi ~ı
karıp açfr. Seçtiği sigarayı, di~er e· 
Jiylc yeleğinin cebinden çekti~i ağız
hğn. hariçten hiç bir yardıma liizum 
hissettirmeden, yer1eştirdi. Hatta iJ. 
kin hu lrnrckcti ~ok çabuk yapıyor· 
du. Ni.::senin i ~areli iizeı-ine, yavaş ya
vaş yapmaya koyuldu. 

Signrayı a~zma götürdii. Ceketinin 
cehinrleki bir kuru kibrit içinden bir 
tane aldr n lıir <;nkı;ta yaktı . Böyle
ce iki eli hirılen dirsekten takma olan 
adam, ~igara"mr keyifli keyifli İçti, 
duman mı savurdu! Bu birinci lıare· 
ketti. Takma kollu :ıclıımın ikinci Jia. 
rcketine ~elince, Nissen, masa üieri
ne ince bir çöp 1nraktı. İyileşen has
tasının eline ele bir pens verdi. Adam· 
cağız" pensle bu İncrdk çöpü yaka· 
layıp. hize gtlı:ıtcrdi. Üçüncli linreket. 
tebc<:İri eline ahp tahtava: - fstan· 
bu] Üniversitesi Fen Fakültesi - di
ye yazıııagıdır. Kelimeleri gayet ça
buk ve düzgün yazryotdu. Asil işin 
tuhaf r, hu takma elle yalnız ince ha
reketler yapmakla kalmayor, kaha İş· 
Jcrj ele mükemmelen yapabiliyordu. 
1\fosel5 iki divlc iki tenekt" l'>lt~-u kal
drrq, normal lıir insanın giiliitPhilrcc-

hud ımmrş olan lıokiki kolları meyda· _ Bn vaziyet Uzerinde durmam İ· n. Yusuf Kenamn vakaleti kabul miştir ki: . l~lfl( 
na çıktı. Bu !'>Irada herk~' gözlerine ~in, karımın sizin hislerinizi paylaş· etmemesi üzerine Arni Bayer, yeni - Bunun aleyhime f;u_rbatO ~ 
inan:ımoz olmuıtu. ınagı icap eder! Halbuki, ortada öyle bir ,·ekil aroımı ve ın·ukat Nmiyi hu· tuzak oldnğunu kômilerı " bul#' 

llazılnn fazla ı~ıktan kamo~mıt ol- bir vııziyet yok! Olsa olsa bir taraflı Jı:ırak kendisine vekalet vermi~tir. nm. Müsebbipler cezalarını m• ·nı, diı:e gözledni m·alayor, bir bir temayül..... /ardır." rifl 
çokları da meraklan oturduğu yerden - Zihnim duruyor! Daha mı ileri )(vni Bayer Adliyede Ahmet Emi.n, Avni ~a!M;? 
f<rlayordıı. Ameliyotm ••••mı kıoa· varayım? Muayene'lianesine Gım U• J 
ca izulı eden Nisııen, projeksiyonla a- - Nasıl isterseniz! Di§ tabibi Avni Bayer dUn saban Diin müekkili Avni B.aY~eY}liıl' 
<lamın kazadan C\'\'el ve ameliyattan - Den, karınızın benim o1masmı saat 9,5 ta yeni vekili avukat Nuri ile liyeye gelerek Ahmet Enıın bit Jf 
.on ra attığı imzala" göst-.di. O ka- istiyorum! fıirlikte bir taksi ile adliyeye gelerek, 480 inci maddeye göre cez~. eiııİ ı4' 
ılar hcnzcyordu ki birifü rin<len asla - Olabilir; ancak, daha evvel, doğru müddeiumumilik ikinci tetkik va a!;an avukat B. Nuri ke.D ! vrı , 
fark<>dilrn<>yonlu. kendisinin r:azı olması.... hiir~:ın şefi wüddeiumumi muavini ren bir vazıcrrnrza şöyle deııtlf jtll 

Anıeli•·atm em hremipi, nedir? -Ne?! ll. Nurettini görmüş ve prote•losu il· -M;ivekkilim diş doktor~ 
J 

1

' - Ve benim Olll'"' resmen bo~a- . ı h' k ..T ı'zalı"'t V'"rmı"~ n T" k 
1
· nıınurı ·;.lı. Kolu uv,..un bir Yerinden kestikten •' · zerınc e ır saat auar " ' ... • ayer ur ·ceza li<IrlU '"16~ 

sonra ad~lele-r ara.c:ma bir. oluk açıl- mam .... gerek! Ondan sonra ... eh, ola- tir. Biraz sonra İstanbul müddeiu- dit aTıkumınzn t0$dinatı Jai ;Jil'~ 
bl'lı'r .. belki! Gazozunuz? · · H'k t Onat ta ikı'ncı' tetkik Ah t E · · · ı;05ıt<U' • mış ve lm oluk ta ciltle düşenmişti. mumısı ı ·me • me mımn ne§ır lir 

fiöv1ece fülcta ha;ıtanm iki kolunda Pof .. f .. f..f .. f.. ! Kafasının içerM al- bürosuna gelerek, bir miiddet içeride "Tan" gaz~ıesi ile t~rZıd'[~lrı ~~~. -~ 
da ·d.riden birer tiinel ııçılmijtr. Bir lak bullak olan ziyaretçi, şiıeyi <lihi· kalmı,ıır. Bn SJralarda kapıda Avni ınek suretıyle tahkır e t m "ı·ti i/IM"' 

nedek lıkır hktr dikerek ho~alttıktan Bayerl ı.. konuıamak ve resmini n1mak gilrı lstanblll miidt!eiumurnı trı- "f. ucu im tiincle "t>"en fiJdişi ~ubukla· \': .. · · 
11

f(llt ' 
" ' - eonra, elinin tersiyle ağzını eildi. Ac- üzere gazeteciler ve meraklı hit lıalk tet/ii/, tl<ıiresine verdiğimız 1,e)lı" rın diğer uçları takma kollara tuttU· zln şiddetiyle beyni sersemlemiı .. göz· kütleei gözükilyordu. . zeı;./eri ne s<ıhıedir, ne de,.~~ 

rulmuştu. Bu talima lfoJlar hususi bir leri dönmü~tü! l\Iiiddeiumumi Hikmet Onatın dr~ lim tarafından hususi bir m 
••kilde ısmarlanıp, yaptınlmııtı ve•· - Siz, demeli bütün hu eöyledili· ınrı çıkıımdm> kısa bir müddet eon· ıobedilmiştir. ,bııb'V: 
ılamrağızm adaleleri kasıldıkça, fildi- !erimden hiç birini yakııık almaz, bul ra, Avni Bayer de, çıkmijlll'. . M üvekk ilbn Avni Bayer e •"" fıii 
şi çnhuklar yukan doğru çekiliyor, mnyorımnuz? Orta boylu 35 yaşlarında hdar •· kukıan olmMı•ı için protestoS ,,ılıP'J<ı' 

h , l - Öyle bulmadığımı da söyleme- lan Avnı· Bayer san, tüylü bir nalto melaııp schlh•de ya.."71tZŞ ve 0 .,fJ'f• • dolayısiyle ona mcr ut olan sun i e • dmı' ! · ı..; • elrrıı.., .4, 
km d h I layı bu ka1Jmeke~ husule lr • • 'ı-ı·. 

d k
• kl d k d Ad boitmi~ti. Dışarı çıkar ÇI nz er n - :ı l ,,. "' e ı parma ar a apanryor u. a- _ Şu halde kızsanız a ...• Sövseniz s Dil:er taraftan müvekk.ı' ,J e11"' 1 d b b ı etrafını alan gazetecilere: o . ~h1'1fP.:,.,//' leler gevşeyince e e itıa i a~ı ıyor- e bana .... döveeniz ebeni.... Bayer muayeneh,.,,,,,ine,. ltf/#"O· 

dıı. Derinin lıi5'i ile yapmaya muk- Beriki, gülümseyiıle susuyordu! - Bir ıey eöı·liyenıem, vekilimle nin geldiğini iki §alılık i,,,,,. 
tedir oldoğnmuz ince h arek<!tl eri, bu _ Kızm adlğım ne mal ilm? Bunu I<onuşunuz, demiş ve koıar ndnn bir rir, • , 
vakada adaleler iizerine almış hulu· f!Östermek için mutlaka hen de soğnk halde merdivenlerden inerek. a~ulta- ..-

nuyor. Du, ıı;örii1memi~ ,.e duyulma· bir gazoz mu rsmarlıyayım! tı Nuri ile bir taksiye binip uzak Recai Nushet-lkinci BirlJa"' 
mı' bir mu Ya fI akryetti. · - l\lademki kızıyorsunuz; yeriniz la§mıştrr. -., ı., Daha A~tı 

Umvlarm luıricl tenebhühlere liar- den ırçrıyarak üzedme yürüyüp ha- . . , a• ,'dılf' 
na ••.• bj

·r ı::ıey diye baihrsam:z a, bog"'azr- r.A.vni Bayerin Muh.arririmize R • N" h t Bahan dUJJ '". '...,..ıO ıı gösterdikleri intibak kabiliyetinin • . c• ecat uz e 1,ıP'.';; ... 
ne kadar geniı olduğunu, bu misal- ma sarılıp ta boğsanız• heni.... BPyanatı ye gelerek Ahm•t Emin ıd .,ur I• 
·

1

e de b·ır kere :ıalıa "o"ru··yord1ık. - Niçin yoru!aynn ?.. Siz böyle - • . ~hsma karşı hakarete d~.1 1

11rell.1 
u u n d k d' · d h Dün bu h·ususa dair kendismı avu· d l n Konferans sonu geldi, binlerce de ... zaten ken i en ınıze e... 0 • den mad ei ma ıınsa tayı _ 

... l t kat B. Nnrinin yazıhanesinde gören ikinci bir dava daha açmışı1•' insaum nefesiyle kirlenen lıa,·a 888• gu uyorsunuz · bir arkadaşımıza Avni Bay1!r şun lan 
hmırzr bozduğu holde. hiç birimiz çık Yazihane sahibi, yerinden 1'alktı, r Ç '·tı 

söylemiştir: Daı:alnr 'Altıya ,,. -" mali. iitemiyordiık. Bilakis kürsüde geni§ pencereyi aç1p, kanadını itti: _ Go:zeıecilerden aizım yandı. rıidı ~ 
ıen bir yüzle bizleri seliimlıyan Lü. - Biraz temi• hava? İyi ettim, de- Bilgün müddeiummniliğe prote.to et- Ot.hu. dediliodusu et~btl j)ı". 
vdüt operatörii, alkışlayor, alkıılayor- ğil mil . rafında izalıat verdim. Ahmet Emin lan davalar Recai Nüzhetııı -· ~ 

u ·•• Bal1'a giren ziyaretç~ bir liarşısm- d•n bin liramı ütiyorum. Bugün ce- da,-.., ife ahıra hali~ olmıı,l':".t tıı'~ 
Mehmed TT,.ı,;.; Dnodolim ,lakine, hfr de pencereye haktı. İçeri· zai avııkaum Bay Nuri vasıtasiyle l _ Avni Bayerin Alll'# .:ı, 

o'::: Ihsan Sa '111 )C serlıı lıava dolarken, o, gülümse- müddeiumumiliğe bir istida vererek aleyhine açtığı dava 2 -: • ~ 
) 'CD gözler, gUlümseyiıli dudak ucuy· aleyhinde bir tahkir davası açımı. Ay- minin Alımet Emin aleybıı;.]ıı<l.ı _,. !arından 1ı;,. "'''"" geliyor. le hii•hfitün çileden çıkarak, lıaykn- nca lıukuk dauası da açacnğım. hakaret d•vası. 3 - Gene ·ı;Si• ~ 

Bu gem·. \Iı Benin Amerikan se- clı! d·' d · 'l. min aleyhine müc1deiuırıtt.Jl1iJJ'ıf ... }.~ 
beraber iıli. - Haayt! diye h'aykırıp, şimdi ta Mii rrniumwnilis in avetme nasta Errı .. 6, f 

l k les r · taze a"ıd f)" yatııiizmdan gelemedim. Po.lis bana tığı dava. 4 - Ahmet 5, Jd ar eti crkfü:. " " " "'lu ıa nu .. :; , hi, ' ' ;. pe ı " • e v "· ı vaoyo. 
0

,
18 

yerimden çaılıyacağım ! " • da< a. $0" 
dir ve onun \oneı·;~olılarn J,i,.n c: .,. hı %itan Mahmut til'b•"· No. 113. cumnrıc.•i giinii geldi ve temınat altı· Bayer aleylıine açtıgr Ahoı't 

- Bir par.-a eabır1ı olunut; ka- na <ıldı." Recai Nüzhet Bahanın tiğini hilmrktrdir. ...,.. • • d 

Amerika! o g•n •;. i •:eri ";. . ., ı.i•· rmı nerdey•e gelecek! A' n i Bay er yuliarıda da eöy !ediği aleyh ine açlı~ı iki "'"'i k 'ktıU 
mez: Şapkasını kapan '>iy•retçl, •oluk gibi dün Ahület Emin aleyhine bir /lliifet!iılerin Ta 'Jl '~ 

- Çabuk! ılh or. J rtpıhldl' ı: eni Sar visl m l:z "Oluğa: hakaret Ja,·at1ı ikame etıtıİitİr. Hukuk Henüz Bitmclc'k etJ1"9_,. 
" • s· d eli • k- Ji olmak " d J tı Otohiis mescJe,,ini te ~ de.. • te,·kif etmcjfo r.dh orlu. Ne • ,.. ne - ız, e , sız, er e !•Y· ava" ıenüz açmamış r. • 

1 

ın • .... 
lluı:ıa, dııktorumıu l'ıı.zartesı güntert t 1 d .... 1 .. ' olan ıniHkiye miif ettış er ııalı ı;~ r yok hep~in; ın n~ı' et ,.e lıeıııen kaça- saat on be.ı buı;uktruı Ylrrntyp ka ~ ır g&> le dursun.... usan hi e egı sınız · Seyfı' "e Bay ,\bidin diln sa ge~ <' ı D t t ·ı t 1 l · d lı J B ı · · lm ... ı 11f1't'dcleı'ıı111111ninin Beyanatı • ..... .., ım. en er 110 a • ım, sem er a "temiz lda"•an~IL•o. Cumart..ı """1•d oıa an gazbz ıiıesını a aga ge en " • 

1 

ak•aov 
'4.mcrikaya ka~ıracağız! de ... , 1' tan 11 a bilar Lal•U Ta,,.... adamm dııandan ittiği kapıya koıa• befkccliyeye gefmı: en > JJ-1 

Buhuh U.erine, ka,Jın kend;sini e· -•aran Udocl • .,,. °' •wıı•rada lstnnhul müddeiumumisi R. Ilik· le adar çalışmı.• ·~ ır. üdiir!I ,.A 
le v~recek ennkın üzerinden oktın· cıaıaıa okuyucuıanıam Y•dl kupon mukao rak, onunla tokuştu, ıangırıılı hir çı- met Onat dün otobüe dedikodusu ve Müf•tti~ler varıdat 111 • ç"P:~ k K 

blllnde kabul eder. kıı::la koridora fırladı. Necıeti birkae< defa vanlar1?JeriO f' f' maz milrck ep eczası geçidyor: A- AyııJ ı•klldo dlo doktorıanıııa da 0 ..,. • n. Avni Baycdn protestosu hakkında . j t 

1 1 

dır MüfelUI k rt~ ~ g"ıt1arc1a hiç hir aey "'Öriilnıe}·or. Son- 1 ı k d' . . ·ı .. 
1 

.. ıza ta a mış ar · . tetki ıı ·(~ 
.. ,., yUcuıarımlZlD em r ertne baztt buıunmaltl Yazı11 ane eahı'hı'. camı k'apahp tek· en ısını gören gazctecı ere şoy e soy· diye kadar vaptıkları JŞ • •t'f' ra, derhal giyinerek ~cnçle h"abe. tarur. Ol< dokton.nı.,. P\llıiettın oı,mao " ' lemiıtir: · kiJll• k 

""" f J k d' · · k d Parthakkapı lsttkıa.ı caddeaınde 127 ou.m.ao rar koltuğuna otururken, gözden ~ek- harettir. Henüz harıçten iıf 
so agn rr ayor ve en ı~ını apr a kl - Bu me:Jcle çok ')'akında aydın- g"ınp <lı'nlememi~Jerclir. bn .. ""ftl'ı, bek

leyen otomobile hinh'orlar. rada pazartesi ~ıerı saat u ue 20 ara. tiği bir defteri açarak, yapra armı _ k oto ı•<'" .. t ~ 
ı ı d ~ tbi d lanacaktır. Talıhikata sür'atle ve ara- B' b' ro '" Otomobil son sür'atle uzakla•ıvor. '""'• bu un "• g doktot N•oau P•.. çevirdi. Ve mırıldan ı: ır ga.-ıe; .'" 1 • ,ar l•~ 

Fakdt, aldıi<ı i·t;kamet .,Jıtım iotika. ~.~: .. ~!':,~Y,. ".::':::.,::-'::: ,';;;: - ili< lllllıis daha kazanıldı! Bunıı ya hiçbir fanla •·ermeden devanı ede- müftctişlere sö,·lıyecek ~7'0rf<t .... of'' 
meli dc~;l, lıarbiye nezareti istika- ""'• oıruyucuıannnzm dlşlodbe ......,.. da kazanç lıaneainc yazayım ... llu '"" ceğiz. ~r ğunu, fakat bunlan~'.kleri•~ f!'. 
metidir ! ''' •• utak tedavltanb1 yapaMkl•""'· ferki kacmcı·ıvd ı ? ... Dur lıakavıın..... Bugiin A ı-ni Bay erden prote.•to hak için lıe I ed iyeye gide:"e 1 ;bi &ıt Jıİ' 

Alı Ben ııızağa dii•tüğünü sonra· Ayni ,.manda Boşlktaş ""m•ay ..., kötfyok(lc ou;lao cnıföyp cmföyp p kınr/a i•lıaı aldık. Daluı bazı kimscle- müfettiıler adliye"hın•:;.:ıerl•"'ıf"~ 
dest Ertp apartımanında aUnnetçt Emııı 5 8 9 rı' de davet ederP.k ifadelerini alaca· ""e 11ı·ka~ .... etçi1rri ('.al!JrIP ~ 

1

• ysı elan anlavor: .Amerikalı Yaziyetinde- .... .... • '
1 

"' ı - " kl riJl 

Fıdao m•hta<: okbyu"'1anm= oocu• Mclımed Selim ğı:. çok ıeylcr söyliyece ' .,~ ki genç hir Japon casu~undan hacıka tarını sünnet edecekUr b ) cJ'S <,. • d 
... ı .ı · k l Mesafonin a"''dınlannıası artıh ir < u ·J J ıı' hir ıev ••i nır ,.e " mı ele geçir- AH«• A"'"" """" E.,, .. .., ya. , • .. ı bir ı I<" 

mek frin cah~maktndır. rımda 3:52 numarada sunnetçt nı Slbhat K u R u N •ııııiıiıııı---.f giin meselesi lıaline gelmi§tir.'• Miif ettişlerc~ bo

1
r e eJJler bl' fJ: 

.. · URtJN d kt ruoun .,.o··ru"Jmemektcdır. ı;te.Y ... ırlJlltJ' D'•·anılınrple muhakeme edilirken m•m•ru Nun "'"' "' 0 • " • 1 rı her• 
Alı Bt"n ı.{)y16 divor: verece~ eojckstvonıan tıeherlnl yedi ku• Para Nasıl Verilmiş yeve gidip mi.ifcttı~ e 

nnn mukRl111lnde ve ıtbf)nelerlmlze en e.ıı. ABUNE TARiFESi b'J' 1 !I' 

- Il
0

n caı::11~ <le:;ilim... r.ı0kat. ..~ re 1 ır t'r. J\·vnı' bayer - " " l' •• veı:. şeraltıe c;cıcuklarmm ırllnnet ;ı.mell• M J k ı Meıınleket • d 1 • .. 

"K ı ,~ k l l I" ] l"kl · em t• e J\1dı!Enmz malumata göre, mü cıeı-nç. a a a'1nrn ·~ın . c eı l erı veıcrı::ıı yRpacaktır. 1t1nde &tında .. ı 
zaman ne de olsa korktum. Çünkii. rsımıertııt yazr:ıı~ımı:r doktor dJs-:t ve iiüit umumilik protesto hakkındaki tahki- Nobe nn.•ıı'JNJ) .tt 
lıakc:rz ol:ırnk ~üplıe altmcla olduğu- ııetc;llere mıtracaat e<terken KURUN'un ::•;.~k ı:: ~: :;: katı Avni B·r erin Ahmet Emine YCr· f 

6 

ncı ~~:1·1', .,erı-
ınu h;/ivordıını. "'""" kupooon•~ vadi lab• gfıtUrm•k • aylık "" 820 &,. diğini söylediği paranın vedlş rnalıi· (Ba§f/Jf'O 

1 
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lllf'•l'lllllll1lep.sine 85 lira bedel tahmin edilen Cerrahpatada Davutpaşa mahaııesinde 
1 

•rem sokağında yeni 14 No. lı ev ile arabalığrn ve bostan kuyusu dola· 
~n satılması açık arttırmaya konulmuı1tur. Şartnamesi Levazım Müdür

e görülebilir. lsteklller 6 lira 38 kuruıluk ilk teminat makbuz veya 
bile beraber 6-1-938 Perıembe gün:.i saat 14 de Daimi Encümende 

lıdırlar. (B.) (8492) 

lttıif bedeli 930 lira 89 kuruı olan Çubukluda Belediyeye ait kö§kün ta
•çık eksiltmeye konulmuı ise de belli ihale gUnilnde giren bulunmadığın· 
tltıiltme 27-12-937 Pazartesi gününe uzatılmıı1tır. Kctif evrakilc şart-

1.evazım Müdürlüğünde görüle bilir. İstekliler 2490 numaralı · kanunda 
ıır.•eı'kadan başka fen itleri müdürlü ğilnden alacakları fen ehliyet vesikasile 
d 82 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı 
t ıaat 14 de Daimi Er:cümende bulunmalıdırlar. (B.) (8494) 
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(1 inci 'kol f<"1ırir sıra mesai cedveli) 
"Mcrkc:: nahiyesi malıallcitı,, 

Tahrir tarihi 
Şeyh G~ylani 15-12-937 
Hc.t.:a Alaettin 
Ahi Çelebi 16-12-937 
Tahta Kale 16, 17, 18-12-937 
Rüstem Pa~ 20-12-Q37 
Hobyar .. 
Hoca pap 21, 22-12-937 

''Alemdar nahiye si malıallat111 

Alemdar 23, 24, 25-12-937 
Molla Fenari 27, 28-12-937 
Mahmut Paşa 29, 30, 31-12-937 
Sultan Amet 3, 4, 5, 6-1-938 
laak Paıa 7, 8, 10, 11-1-938 
Can kurtarın 12 ua 26-1-!i138 
Küçük Ayasofya 27. 29-1-~38 
Binbirtıirek 1, 2--2-938 
Emin Sinan 3-2-938 

"Beya::ıt nahiye si mahı:ılUitı,, 

Sururl 4, 5-2-938 
Çar,ı 7, 8, 9-2-938 
n~ .. a Hatun 10, 11-2-938 
M can 12 ili 2s-:-938 
Beyazıt 1-3-938 
Süleymaniye 2, 3, 5-3-938 
Molla Hüsrev 6, 7-3-9~ 
Kalenderhane 8, 9, 10-3-938 
Camcı Ali 12, 13, 14, 15-3-938 
Balaban ağa 16, 17, 19, 20, 21-3-938 

Kemal Paıa 22, 23, 24, 26.--3-938 

(ikinci 1roZ tahrir sıra me.<ıai ccdt·oli) 
"Kumkapı nahiue si mahalldtı,. 

28 Çadırcı Ahmet f, 2-2-938 
29 Behram Çavuı 3, 4, 5-2-938 
30 Şehıuvar 7, 8, 9, 10-2--938 
31 Mimar Hayrettin 11, 12, 14-2-938 
32 Tavşantaıı 15 ili 19-2-938 
33 Saraç lsha~ 21 ili 25-2-938 
34 Muhsine hatun 26, 28--2-938 
35 Kazgani Sadi ı ili 7-3-938 
36 T:.ilbentçi 8 ila 14-3-938 
37 Nişancı 15 ili 19-3-938 
38 Katip Kasım 20 ili 31-3-938 
39 Mesih Paıa 2 ili 9-4-938 
40 Mimar Kcm~lcttin 10 ila 16--4--938 
41 Yavuz Sinan 17 ili 21-4-938 
42 Hacı Kl\.dın 22 ili 28-4-938 
43 Hacı Giyasettin 30, 31-4-938 
44 Demir Taş 1, 2-5-938 
45 Sarı Demir 3, 4, 6-5-938 
46 Zindan kap: 7-5-938 

~ trrıinönU kazası içinde bulunan arazi ve arsaların tahrirlerine yanlarmda 
s;Uen günlerde mahsus komisyonu tara~ından başlanaı.:ağı herhangi bir S hğa mahal kalmamak üzere arazi sahiplerinin tasarruf veya işgalin ~Us
._ ~lduğu vesikalarla birlikte her Cu marteıi günü Kaymakamlık dairesınde 
"- ıUnlerde mahallatta bulunacak Komisyonu bilgilendirmeleri buna uy· 
~ket etmiyenler l:akkrnda 2901 sayılı arazi tahrir kanununa göre takibat 
~ kalın1cağı ilan olunur. (8495) 

.,,, 20335 
~TEMiZE VERECECINIZ iLANLAR VE il.AN fŞLERINlZ 

tÇIN BU NUMARAYA TELEFON EDiNiZ: 

1 
1 

lsta:ıbul Ar.karaCaddesi 1 
VAKiT ""·iu alt·,."11 No: 105 
. e·-·.,,., . .;O::t3!t ••••••••••••••••• 

. - ----------------
\ Açık Eksiltme ilanı 

)' 'lnrpa~a l..lsesl Satınalma Kurumundan: 
lta"d ·· .. 
.. • 1 arpaşa Liscs'.nin fazla kalan l 09200 parça ça.maıır yıkanma ve utu · 
t·' ~çık eitsiltmeyc kı ,.. · lmuş• ur. ' 

la h~•ıltme 27-12-937 Pazartesi günü saat 15 de İstanbul Kültür Direktör
'· ilSt içinde Liseler Muhas~Lecili [!inde toplanacak olan Komisyondc:. yapı · 

'it 

L ~-hnıin bedeli 2809 lira 20 ku r u~ 'tt :lk tem'natt 211 liradır. 
~ tc1tuıer Şartnameyi görmek üzere Okul Direktörlüğüne müracaat edebilir· 

t~tlttflerfn çama~ır yıkay~.:ı vr çı 'l111f:r makineleri ve teferrilatmın ~·evm.i · 
~ 'eıı Parça çama§ır ) ıkayabilec;: le vr kuı utabllecek kudrette olduğuna daır 

e 'l'icaret odası vcsikalariyl:: b:r likte ayrıca Ticaret odasından vesi:Ca ıe-
ti terttır. (8241) 

HURl'~a abone tJ/u
nuz ve abone ediniz 

!lT - KURUN 21BtR1NCİKANUN1937 

1 Emniyet Sandığı llAnları 1 
Taksitle emlik satışı 

S E MTl 

Kuzgurl.:ukta eski Kumbaoğlu yeni 
Bamyacı sokağında eski 6 yeni 6 
No.h 
Fatihte eski Mollaahaveyin' yeni 
Muhtesipiskender mahallesinde eski 
Cevizci, yeni Balipaıa sokağında en 
eski 15, eski 17, yeni 148 No. h 

Osküdarda Altunizade mahallesinde 
Hacıibrahimağa ( Sırmapcrde ) soka
ğında eski 5 yeni 11 (kapı Uzerinde 
13) No. h 

Şehzadebapnda Babahasanllemi ma
hallesinde eski Mahmudef endi mek-

er NS ! 

İki katta dört odalı ahşap 
bir evin tamamı. 

İki k:ıtta beı odalı kuyusu 
ve elektrik tesisatı olan 
ldrgir bir evin tamamı. ' 

Oç katta yedi odalı bahçe
li ve kuyulu ahıab bir 
kl:Stkün tamamı. 

Uç buçuk katta on odalı 
elektrik tesisatım havi ah· 

tehi yeni Serezli sokağında eski 9 ıab bahçeli bir evin ta-
yeni 23 No. h mamı. 

Kumkapıda Muhsinehatun mahalle
sinde Molatap caddesinde eski ve 
yeni 19 No. h 

Bctiktaıta eıki Rumeli yeni Türkali 
mahalJesinde Uzuncaova .:addesinde 
eski ve yeni 10 No. h 

Sultanselimde Çirağıhamza mahalle
sinde eski sakız ağacı yeni 'i'abakyu
nus sokağında en eski 20 mil. eıki 68 
yeni 65 No. b 
Beyoğlunda Şahkulu mahallesinde 
Kilçükhendek sokağında Kuledibi
meydam kaqrsında eski· 2, 4, 4, 4 
mük. 6, yeni 2, 4, 6, 8, 10 No. 1ı 

Beyoğlunda HUıeyinağa mahallesin
de eski Arnavud yeni Mıaırbuğdayı 
ıokağmda eski 24, 24 milk. 24 mük. 
24 mük. 24 mük. yeni 20, 22, 24, 26, 
28 No. 1ı 

tld buçuk katta bq odalı 

elektrik tesisatım havi 
bahçeli kirgir bir evin ta
mamı. 

İki katta d8rt odalı alıtab 
bir evin tamamı. 

Uç katta bet odalı ah, 
pb bir evin tamamı. 

D8rt buçuk katlı yirmi 
odalı altında bir kazino ve 
bir mağazası olan, terkos 
ve elektrik tesisatım havi 
ktrgir Uç erin tamamı, 

Uçer katlı beter odalı al
tında iki dUkklm olan 
klrgfr iki evle aynca arka 
kısımda on odadan m:.ırek
keb kirgir bir evin ta• 
maım. 

Mubammm 
Kıymeti 

Lira 
300 

2000 

200 

2500 

1400 

300 

650 

!2000 

3500 

1 - Arttırma 23-12-937 tarihi ne dUten Pel'fCUlbe gilnU aaat ·ıs te ya
pılacak ve gayri menkuller en çok be del verenin üstünde kalacaktır. 

2 - Artbrmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu nisbetinde 
pey akçesi yatırmak llzmıdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peıin ve geri kalanı sekiz senede se-
kiz müsavi taklitte ödenir. Taksitler yüzde bet faize tabidir. • 

4 - Taksitler ödeninclye kadar gayrimenkul Sandıi_a birirt:i derecede 
ipotekli kalır. {Ş180) 

1 Herle Askeri Kıtaatı lllnları ] --------17-12-937 Cuma günü münakasalan yapılmak üzere açık eksiltme ile 
münakuaya konulan Vize alayına aid 6200 kilo, Alpullu 3400, Pınarbisar P,. 
6200 Topçu alayına aid 3200 kilo gaz yağlarına talip zuhur etmediğinden pa
zarlığı 27-12-937 Pazartesi günü saat 15 de yapılmak üzere 10 gün müddetle 
talik edilmiştir. Talip olanların tayin olu nan gün ve saatinde Vizede Satmalma 
Komisyonuna müracaattan. (666) (8480) 

• • • 
Kor Merkez Birlikleri ile Vizedeki Birliklerin ihtiyacı için 80 ton buğday 

satınalınacaktır. İhalesi 3-1-938 Pazartesi günü saat 16 da Çorluda Kor Sa· 
tınalma Komisyonunda yapılaı.:aktır. İlk pey parası 360 lira olup şartname ve ev· 
safını görmek isteyenler hergiliı İstanbul Levazım amirliği Satınalma Komisyonu· 
na ve Çorluda Kor Satınalma Komisyonunda görebilirler. Talipler kpnunun 2 
ve 3 üncü maddelerindeki belgelerle bir likte belli gün ve saatte Çorlu Kor Sa-
tınalma Komisyonuna gelmeleri. (667) (8481) 

• • • 
Miktan M. Bedeli ilk teminab 

Cinsi 
Nohut 

Kilo 
2600 
7600 
3500 
6500 

Lira 
366 

Lira ihale tarihi ve saati 
88 13-1-938 saat 14 Alpullu A". 

.. 1216 92 .. 15 Demirköy 

.. 490 37 .. 17 Pınarhisar Top. 11, 

.. 910 69 .. 11 Vize 
.. 7800 1092 82 .. 16 P. Hisar P. A. 

Yukarda cins ve miktar M. bedel tc minat ve ihale tarih ve saatleri yazılı no
hutlar Vizede Tümen Satınalma Komis yonunc..f ayrı ayn ihaleleri açık eksiltme 
ite yapılacaktır. Şartnameleri Komisyon da görülebilir. Münakasaya gire'.:eklerin 

bildirilen gün ve saatte kanuni 1.-clgeleri lt Vizede Satınalma Komisyonuna gel-
meleri. (668) (8482) 

MekteplDBeıre, Çocuk veıııerı
ne, Okul DlırektörDerlne 
Mektep lıitaplannızı almadan . ... bir kere eıki tanıdığınız 

'' VAKiT Kitabevine 
" afrayını%. ilk, Orta, Liıe, Yüluelı ve Meslelt ... Her okulun, iter 

11nı/1 için, her dilden, heı türlü maarif nefrİyatını buradan 
kolaylıkla ve derhal edinebilirtiniz. 

Rastgele yerden almanın aonunda yanılma, yorulma, oa
lıit kaybetme olabilir, üzülebilirainiz. 

lhtiıasa her yerde kıymet vermeli: (VAKl1 KiTABEVi) 
de mektep kitapçılığınJa ihtiıaa kcuanmııtır. 

Kitap üzerine gelecek her ıorıuya lıarplık verilir. 
ADRES: lstanbul . Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgrafı 

Vakıt . lstanbul. Posta kutusu: 48. 

Matbaa makinesi aranıyor 
Ta~rada kurulacak bir matbaa için 68X 100 ebadmda bir düz makin~ 

ile mücellit takım lan ve bir pedal maki nesi almacaktır. 
Satılık makinesi olanlarm gazetemiz idare memuru Ahmet Can'a mü

racaatlan. 



rJ2 - KURUN 2f BlRtNClXANUN f9Sfı 

Allo Allo 
Bay eczacı siz misiniz? Hafla 
Jardnnbcri çektiitim knbııh· 
~a karşı tas\'İ)'C ellliğniı PCR· 
GOi.iNi dün akşam aldım : 
Barsnklarını teınizlenıli \'e ka· 
rıo ağrılarımdan eser kalına · 

dı; teşekkür ederim. Bu fe\'ka-
lAd lezzetli n it"iml kolay 
olan müshil ıı:ıcını herkese lav 
ılye edeceiıim Allnhaı!ömnrla· 
dık. 

lstanbul /{omutan
lığı ilanları 

Çatalcada gösteriletek mahalde bir 
paviyon inşası kapalı .zarfla ihalesi 
27- 1 nci Kinun- 1937 Pazartesi giitl"J 
saat 16 da yapılacaktır. Muhamm~n ke
tif bedeli 30424 lira 64 kuruştur. Şart
namesi her gUn öğleden evvel Komis
yonda görülebilir. İsteklilerin 2282 li
ralık ilk teminat makbuz veya mektup:

lariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 5 Un
cu maddelerinde yazılı vesikalarla Na-
fia Vek!leti Fen Müdilrlüklcrinden 
alacaktan Ehliyet vesikalarile beraber 
ihaleden en az bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarının Fındıklıda Komu
tanlık Satınalma Komisyonuna verme-
leri. (8164) 

• • • 
Selimiye kışlasının Çatısının t5miri 

ihalesi kapalı zarfla 4- Kinunusani-
1938 Salı günü saat ıs de yapıla;:aktrr. 
Muhammen keşif bedeli 25,110 liradır. 

İlk teminatı 1884 liradır. Şartnamesi 
her gün öğleden evvel komisyonda gö· 
rülebilir. İsteklilerin ilk teminat ınak
bw: veya mektuplariyle ve 2490 sayılı 

kanunun 2. v~ 3. üncü maddelerinde 
yazılı vesikalardan maada Nafia Vekale
ti Fen MüdJ.rlüklcrinden alacakları eh
liyet vesikalariylc beraber ihale günü 
ihale saatinden en az bir saat evveline 
kadar teklif mektuplanru Fındıklıda 

Komutanlık satın alma Koms:yonuna 
vermeleri. (8398 

• • • 
!atanbul Komutanlığına t>ağlı kıtaat 

ve müesscsat ihtiyacı için 10,000 kilo 
çekirdekli kuru üzümün açık eksiltme 
ile ihalesi 24- ı. inci Kanun- 1937 Cu
ma gilnli saat 15 de yapılacaktır. Mu
hammen tutan 2250 liradır. Şartname

si her gün öğleden evvel Komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin 169 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektuplarile be
raber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde yazılı vesikalarla be
raber Fındıklıda Satınalma Komisyo-
nuna gelmeleri. (8165) 

lO>OKTOR 
·ecaettin Atasagun 

Her giln sabahlan 11ek.iı buçuğa 

akşamlan 17 den 20 ye kadar Ulc: 
li tayyare apartmanlan ikiııcl daire 

ı 7 numarada hastalannr kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalarını parasız, Kurun, Ha 

ber okuyucularını dakupon muka· 

bilinde muayene eder. Telef : 2~953 

Sahibi: ASIM US 

Neırlyat mUdürli Refik A. ScvenıU 

1 
Levazım amiıliği 1 

ilanları 
.................... 

Dikimevleri için 6500 kilo ham deri 
3-1-938 Pazartesi günü saat 15 de 
Tophanede lst. Levazım amirliği Sa
tınalma Komisyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin btdeli 
9750 lira ilk teminatı 731 lira 25 kuruı
tur. Şartname ve n:.imunesi Komisyon· 
da göriilebilir. İsteklilerin kanuni bel
geleriyle teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar Komis
yona vermeleri. (325) (8389) 

.................... 
Deniz levazım sa
f ınalma komisyonu 

ilanları 

1 - Tahmin edilen bedeli (5275) li
ra olan ( 15) kalem muhtelif cins ve 
miktarda ya~ sebze, 22- BirinciUnun-
1937 tarihine rastlayan Çarşamba giir\ü 
saat 14 de pazarlıkla alınmak üzere mli
nakasaya konulmu1tur. 

2 - İşbu 15 kalem yaş sebzenin 
muvakkat teminatı (395) lira (63) 
kuruş olup, şartnamesi Komisyıondan 

her gün parasız olarak alınabilir. 
3 - İsteklilerin 2490 aayılı kanun

da yazılı vesikalarla birlikte ve belll 
g-Jn ve saatte Ka.sımpaşwa bulunan Ko- ) 
misyona müracaattan. (8401) 

Doktor 
Hafız Ceaınl 

LOKMAN ID:Kbıl 
Dahiliye Miitelıcu.uı 

Pazardan b8§ka g11nlerde Cğleden ll01ln 

uat (2,15 tazı e ya) kadar lsta.ııJJUida otvu 
yolunda (104) uumarab ht18U.81 kabmealndf 

butalanm kabul eder. Salı, cumarteat gQıı 

ıert •bab ''9.~12" aaatıert baJdld fukaraya 

ınahauatur. Jırluayeııeh&D• n n uteton · 
1239!L Kı§hk teıeıon: 210«. 

... -- -

2IR 

.. Areda-oüyük fark var--/-
PBrlfN Çocuk Pudraaı: şimdiye kadar hf çbir benuri tarafma..ın tak

lid edilememi§tir. Bu pudranın, en bUyük meziyeti bilhassa çocuk cild. 

lerl için hazırlanmıa olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde b~ 
lurunamaaıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman, vücutlu, bazı kimseler de kuJlanmaktadırlar. Vücudiln iltL 

valarında ve koltuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha müessir bir 

pudra henUz ke§fedilmemıştir. 

ONU D10ER ADİ (TALK PUDRA) İan ile karıştırmayınız. 

Açık Eksiltme ilanı 
Haydarpaşa Ltsest Satınalma Kurumundan: 

Haydarp3.§3 lisesinde Devlet hesabı na okuyan yatılı talebe için alınacak olan 
ders kitapları açık eksiltmeye konu1muş tur. 

Eksiltmeye 27-12-937 Pazartesi g:.inü saat 15.30 da İstanbul Kültür Di· 
rektörlüğü binası içinde Liseler Muhasebeciliğinde toplanacak olan Komisyonda 
yapılacaktır. 

Tahmin Fiatı 1046 lira 86 kuruş ve ilk teminatı 79 liradır. 
İstekliler şartnameyi ve kitapların cins ve miktarını gösterir listeleri okulda 

g5rebilir1er. 
İsteklilerin yeni sene Ticaret Odası vesikalariyle birlikte belli giin ve saatte 

Komisyona gelmeleri. (8240) 

Kirahk odalar 

, __ ;....;...;..;;..;....;..;;;;....;..-=------~ 

GENÇ MEKTEPULERE: ~e!İ' 
Bu mevsim sizler için çok t ~ 

dir. Boğaz ağrılan hep bu ~e iıt tı" 
baılar. Ufak h:r tıoğuk alma sıı ~ırtl 
demciklerinizi şişirebilir. Buna 
mektebe giderken bir kutu 

Pastil Mida~ 
alınız ve cebinizden eksilt e~ ff 
Tıpkı teker gibidir. Kolayca 15 

tiklet gibi yiyebilira'niz. :rwtlP~'f 
İsmini unutmayınız. PASTİL 

------~------~ 
Dr. Ihsan Santl 

Ankara caddesinde Orhan Bey hanında yazıhane ve muayenehane, 
"aptlmağa ,.lverişli kiralık odalar vardır. Gazetemi?: idaresine müracaat. 

'1111 

-BAKTEIYOLOJI 
ately' L.ABORA TUV .AlU. o~ 

Umum! kan tahlilitı. ~gı 11~ 
nazarından (Wasserman ve lltls· 
teamülleri) Kan küreyvatı 5~11"1• 
sı, tifo ve sıtma bastalıklaJ'l t ft 
idrar, balgam, cerahat, ka~~sJl· Başvekalet istatistik Genel Direktörlüğü 

Arttırma, Eksiltme ve ihale Komlsyo· 
nundan: 

ı - 26 forma kadar tahmin olunan936 - 37 ıenesi Maarif Yıllığından 1750 
adet kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıka rılmıttır. 

2 - 16 sahifelik beher forması için 45 lira 4.i.zerinden 1170 lira bedel tahmin 
edilmiştir. Yüzde yedi buçuk hesabiyle 88 liralık muvakkat teminat vesikası ve
rilmek lazımdır. 

3 - Eksiltme 17 K!nunusani 1938 ayının Pazartesi günü saat 15.30 da U
mum Müdürlük binasında toplanacak o lan Komisyonda açılacaktır. İttirak ede
•.:eklerin bir saat evvel teklif mektuplari le teminat zarflarını Komisyon Reisliği
ne vermeleri lazımdır. Numune dairede ıörülecektir. Şartname bedelsiz olarak 
Komisyon katipliğinden istenebilir. (4611) (8470) 

\ 

su tahlilfi.tı ültannikrOSkOP' ıerJD 
da Ure, §eker, Klorür kO!l:,yolıl 
miktarlarının tayini. Dı~ 

No. 113 Tel.: 20981 """ 

----~ 
ZAYİ • ~· 

Liman cüzdanımı zayi e~ırı ııuJcıSIO 
ni çıkaracağımdan eskisinın 

yoktur. • • flııtİ 

~-----------Gen11--~ 
1 LAN • dl 1o& 

Beykoz Kavakdere caddd
111 

. 
nı.anaralr evde Araen Papazyaıt'' ,çıl'ıı 

Diruhi tarafından aleyhinize re cad· 
dava aonunda Beykoz KavakD~rısıJ 
desinde 106 No. Ju evin açık jtıC 1'9' 
auretile satılarak şuyuun izale' g37 Ôe 

b·ı· . 1 k .. e 22-ıl· ı ı temız o ma uzer 
karar verildiği ilin olunur. 

17
) 

(V.P.~ , __________________ __ 

;t L A N urtoi' 
İıtanbul Üçüncü Jcra Metn 

dan: ·~ S' 
Mukaddema Galata YeniC:12 ~~ 

hkpazannda Kurşunlu han )$11 ~ır 
da iken ikametgahı .meç.bul 

0 

seyin oğlu Ali. k ~~ 
Beyoğlu l inci Sulh ı:uku36 / ıs~ 

mesinin 11-2-937 ta~ ağa ye
50 sayılı i!Wıı ile Beyoğlu Fıru; olaP ı . 

At,.. sokak 6 No. da Yusuf itit>'4 
-s ihindefl p 

liranın 17-11-936 tarı tcilet 
ren % S faiz ve % S i.i'.;reti vefı "e 1~ 
lira 15 kuru• mahkeıne rnasra

1 
.. ~e t 

:r • bir ı~· . ..i• 
pılacak icra masraiıle . ·ıcaıılet&~t 
diyesine dair tanz!m edih~ ~ila ıe~1~ 
hınıza gönderilen ıcra eznt? ra eııırı~ e 
iade edilmesi lizerine işbu ıc tebliğltl. 
bir ay müddetle ve uııneıı .ı .. p iti~, 

"h · itanU"' fw 
karar verilmiştir. Tarı 1 

13556 ~ ôe 
ren bir ay içinde borcu 37 .. ddet içİ" ,1 
dosyanıza vc.rmeniz, bu rn~·ııdel1 "e!ıa 

"k ercıı '°' bo~.:u vermez tetkı m b keıııe ~ ~ 
. • d . mu a .., g 

temyız veyahut ıa eı ·craıt"" .,,. 
ocıen ı eti• 

ile ait olduğu mahketn • karar g ca· 
ri bırakılmasına dair bır ııı 0wıt11 e
me dikçe cebri icraya 0.e~ de r09l 1:,. 
v • "'ddet ıçın b"Jıı·· 
gı ve yıne bu mu • anda "·ni' 
yanında bulunmanız ~ey edileCeğı 1ı 
ma.zsanız hapis ile ıaı:yık buıunıJrsı11

5ıJ 
hilafı hakikat beyanda ınıt Jııl5JJ 
hapis ile ı.:ezalandırılaca~ 8, 
ilanen tebliğ olunur. C'" p. zıt ' 

~er Kimya,., d .. '1 
Hüsamed ~! ..... 

·r ı oo f:ıııJJ1' 
Tam idrar tahlı 1 jn5ıti1 et 

BilOmum tahlilit. Em .. meta ı~ 
kat11" ve Eytam Bankası / 

Bey hanı. 


