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Bugün 12 sayfa 

Sayısı heryerde 
100 oara 

uriye Başvekili Tür- Uzak Şark_ta siyaset değişti • 

kiyeden ayrıhrken Japonya İngiltere ile 
Başvekile ve hariciye vekilimize A m er ·ık an 1 n ara s 1n1 

samimi telgraflar cekti 
'8i"'1bra 26 (A. A.) - Suriye ba~ve 

Cenıil Mardam Bey hududdan gt" 
~en atağıdaki iki telgrafı göndermiş 

• 
l:b.ıan, 8. Cel&J Bayar 

Bapekil: Ankare 
-..._'l'Urk topraklannclan aynlırken, :k • 
~nna ve cumhuriyet hükCimetin;r 
~taz ~asına, bana gösterilmiş olc1n 

~ ret~ bbülden c'oJayı en iyi hisl< ri 
lrı ve dost ve komıu büyük T:.irlr 
~~ hakkındaki deri!' takdir ve bay 
"'<IUJı: hislermii tey.:t ederim. 

(Sonıı Sa. 4 Sü. 3) 

turkiy;·=-suriye 
Kardeşliği 

Oeoıine glrigtJıuz 
~ye Tnrk ye larafından leh

~steren .erm sahte Entriks-

1~ lat>u ctaha fazla devam 

edemezdt 

O~~!!'f:lt h~~~~~BD açmak isti y o~ 
iv akahet dev~"esi- Çin sula, ında Amerikan gemisinin batırılması ]apon-

ne girdi ya ile Amerikayı dalıa sıkı dost yapmış I 
Ankara 26 (Telefonla) - İsmet 1 • 

nönU iki lıaftadanben anjinden rahat • 
sızdı . Büyi.ık bir memnuniyetle haber 
aldığrmczıt göre f nönünün rahatsızlık. 
lan nekah:t devrine girniştir. 

Bu sab.lh hararetleri tabii hale dön· 
müş bulunuyordu. 
· tamet tnönünün hastalığı iki hafta 

önce at ne yaptığı Lir gezinti esnaam • 
da terliye:-ek üşümesiyle baıtamııtır. 

Hasta?ığın uzun sürmeai ;:.ki defa 
nüksetmit olmasınd.sı:. ileri gelmitti:-. 

To:iavi esnasında boğaz:ından ameli 
yat yapılrruıtır. Bugün hastalık, hiç 
bir ihtrlat yapmaksızın iyilik devresine 
girmit bulunmaktadır. 

Sayın fnönüne sevgi ve saygılanımz 
la geçmiş olsun deriz. 

Çinlilere yardım ettiği için 
Japonya İngiliz gemilerini bombardımanda 

kendini haklı görüyor 
Tokyo 26 (A. A.) - Japon efkln. J ki &>.tlutıı artınmt'oıctupu kaydet· ı 

umumiyeti, Panay hlcliseS.ne halledil· mektedit. · 
mit nuan ile baJmaakta ve Çinde bu. Japonyanm Lonaraya ayni suretle 
beden Japon askerlerinin aileleri 19".sı 

50 yen "eren mra. Grevin bu hareketini 
takdir etmektedir • 

"'Japon Timea,, ıazeteti Panay hıdi 
seainin Amerika ile Japonya ancnda. 

tarziye vereeep zannedllmekteCtir. !n. 
giltere, Çinlilere yardım ettifi için va 

(Sonu: sa. 4 sü. l) 

Nara burnunda batan 
vapur davası 

'-Sllriye b;pekfü Cemil bey Mardam 
~ka:a. ~iya~eti. lı~kkınd. n "i.·ödı.Jer. 
'ttj .~!>li& Türkıye - Surı/e ,ıdn~· 
~rının hakiki bir dostluk beltnasına 
~ ek Uzere bulunduğunu gösteriyo • V • •• • 
~Yeli sayın devlet acj.wmmm Tüık 1 ~apopıno 8R~Ql!..64il..-. .... 
~ 'ııdudlatmdan. ıt}"nlırken bir taraf. k f d •td • 
' b.tbıaJaın CeW Bayara diler taraf l e l l 

t
~~.ri..:ıyc vekili Tevfik Rüştü Arasa 
ıgı telgraflar neırolunan resmi tet 

• nıana ve mal::yetini daha ziy-c.de r 
latmJıtır. 

\ 4~ bu telgraflan okuduktan aon • 
~tniJeb'lir ki Türkiye - Suriye n.ü
\: betleri yalnız dostluk değil, hakiki 

ltardetlik devresine girmiıtir . . 
'4.-.ıtrkes bilir kf Fransız mandası adı 
~ Ue bir esaret idaresine tabi tutulan 
)._}enin dün oldufc gibi bugün de 
'"lllıe hedefi .'atiklilini elde etmektir. 
1...~t ırnelerdenbcri Suriyeli kat • 
~hnizin bu uğurda yaptıklan fe • 
'rhldır bir tilrlıi fili yat sahasında 
~uk edcıneyen vaitler ile karşılan 

dır. 

~- s.ıriyenin it:tikl!li için imza c 
' resmt muahedeler tamteni bu 
tıııı. leketi mllmkil'1 olduğu kadar par. 
~k, bu parçalaı arasında menfaat 
~~n uyandıranık Suriye halkıru 
'lert Uc çarpıftrrmak, sonra bu ç&r 
' lardan istifade ederek Fransız 
'1 daaını tutmak :e kaldırmamak pla 
\.. 1\ tath'kinden başka bir ıey değil 

L._ btktrıte değer olan nokta ıudur ki 
~lar bir taraft<tn böyle istiklil 
" r bir wiyaset ile Sunyelileri bir 
lftt trlne .dOtUrürkcn diğer taraftan Su 
~be TCrkiyen:n arasını açmak için 
,-,~rdu. Hatay mesele.inin açılma 
' l'lntanm bu yoldaki faaliyetf.ne yeni 
.;:e unnişti. 
~ llzlar Hatay TUrlder.'nin istik -
~ "-ı~ni Tilrkiyenin Suriye aley· 
~· bir istill batlar.gıcı gibi göster • 
" için her çare~·e bat vurdu . 
~IQ er.trikalart'lan maksat da yine S:r' kendi ı!tiklat davalannı u. 
'l.;l . k. hiç olmu sa Suriye istiklali 
~ lkinr..: ı>landa bırakmak olduğu 
~zdL 
~ t Yalancı mumı:nun yatsıya ka • 
~ hııınuı tabbdir. Fransızlann Ha 
~lesi dolayisiyle Suriyede Türlr 
~rtı varatm111c icin c;e\-ircı.:kteri 
tar; l .,, mnayet anıasıımı~tır. Bu 

1'\araya gelerek hiikQmetle te-

ASIM US 

' (Sonu Sa. .6 Sil. !) . ) ' . 

.. 

Yılbaşı için 
KURUN 
(Jkuyucularına biı 

Sürpriz 
-----------------
Hazırlı yor! 

ispanyada 

Hükümetçiler 
Bir cephede daha 

Harekete geçti 

Bükreş takımı 
5 - S mağlô.p 

Ankara muhtellti çok eyi bir oyunla 
galip geldi 

.Vefa~ Beşiktaşa 4-2 
lilagllip oldu 

Galatasaray: 11Eyüp:2 

F. Bahçe 5: i. spor O 
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Okullarda yazı vah-1· Milletler Cemiyeti Konseyi 

deti yok g·eJecek ay toplanıyor . 
ilk ve orta okullarda niçin ayrı ayrı Ameı ikanın Cenevre birliğine gireceği muhfeme/dıt 

1 ı · f k • d •ı • ? Milletler Cemiyeti konseyi kanunu • ~ 
gazı şeı€ l a lp e l ıyor. r saninin 17 inci günü 100 üncü l.çtima. 

J ını yapaca!<t1r. Bu içtimaa lran müme:; 
sili riyaset edecektir. 

1ıan ed:Ien muvakkat ruzname Mil
letler Cemiyet.: teşkıHitını alakaıdar e • 

Yeni vücuda gatirilmiş ilk tedrisat 
müfredat programının tatbik edilme
ğe başladığının bu yıl ikinci yılı

dır. Müfredat programı evvelki yıl 

yaz tatilinde lsta.nbulda tallın terbi
ye heyeti başkanı bay İhsanın reisli. 
ği altında toplanan bir komisyon ta. 
rafından ha.zırlanmış, 926 yılında ya. 
prlan müfredat programının mühim 
bir kısmı da değiştirilmişti. 

den bir takım re:mf faaliyete dair ı-a. JAPON MATAHARISI lan yazmakla samimi olacaklarını s~~ 
lar. Halbuki bu çeşit yazıları ~erı ıı1 
rinde hiçbir zaman samimiyetın•. >'8.e
hakiki şahsiyetin teşekkül ede~•Y;:et 
ğini gösterir. Denilebilir ki samııtl·~ti
daima etrafa uymamak, müesses 

1 rı 
kl\tları tenkit etmek arzusile başlat' 
Bunun içindir ki sanatte her yeni c~ 
yanın müntesipleri, kendilerinden e et 
gelenlerin eserlerinde hiçbir kryıtlıtSf' 
bulunmadığım iddia ederler. JJ~ 
olmalarında bir beis yoktur· Sa bıf 
yetıeri ancak bu surette yolunu 
lacaktır. iti 
Hayranlık da ancak §ahsiyet ,abJ ~ 
kimselerde bulunur; çünkil her ~ ... 
bir kimsede veya eser.de hayran. 

0
\)if 

cak bir şey bulmamız, onda deritl cilt' 
düşünt.:emizin, - belki bizzat ifad~ a.Dt' 
mediğimiz bir his veya fikrin.· iI ıJg 
sini bulduğumuzu gösterir. tçınde ~ 
bir şey bulunmıyan adamın he~Jıafl ~ 
bir eserde kendisinı görmesine ~ di 
var mıdır? Hiçlik ,hiç bir yerde ~e~ 
aksini göremez:. Dikkat c.derserııı tJ 
raflarında buldukları her }eyi ~ 

porların okunmasından öetye geç - FlLME ÇEKiLiYOR 
mi yorsa da, siyasi meseleler arasında 
bulunan ~·in hükurr.etinin mUracaatin
den bazı münakaş:ılar çıkabilmeE( ih

Yeni müfredat programında aile 
bilgisi, Türkçe hayat bilgisi dersle. 
rlnde yenilikler yapıldı. 

Hers ders için hedefler tayin ediL 
mi§ ve hedefler Uzer:,ae• öğretmenle
rin ilerlemeleri tavsiye edilmişti. Ye. 
ni mlifreda.t programı beş yıllıktır. 

Yani bu beş yıl içinde programda gö. 
rülecek noksanlar bilahare düzeltile. 
cektir. 

:Müfredat programında en mühim 
yeniliklerden biri de yazı tedrisatı. 

A B.ÇDE TÇH j J K 
L M.NOPR$TU1! 
lJZ 

dır. Yazı tedrisatı programlara Tür:k -----:--.--------

çe gnıpundan ayrılmış; ikinci sınıfa Lu··bnan cu··mhur 
iki saat 3, 4 ve 5 inci sınıflara birer 

~~:! konmuıtur. Hedefleri de ıunlar· reisinin kzzz 
a) Çocuklara okunaklı, kolay ve 

çabuk, işlek ve guze1 bir eı yazısı ka.. Bf r lnglllz Lordu 
zandrrmak. f I J 

b) Yazının sadece bir teknik işi oL e eV eniyor 
madığr, aynı zamanda yazılan yazı:la. Beyrut - Lübnan Cumhurreisi M. 
nn istifli, tertipli ve temiz olması Emil Erdcnin refikası ile km geçen 
kMantinl kazandırmak ve çocuklara hafta Londraya g.:tmişlerdir. Fakat 
ıbu itiyadı vermek. bu seyatıatin üzerinden üç be§ gün ge. 

c) Dekoratif yazıya başlatmak ve çe geçm:z, Beyrutun yüksek aile mu 
bu gibi yazıları gözden geçirterek hitinde bir §ayia çıkmış, herkeı mat • 
çocukların bedii zevklerini artırmak! mazel Erdcnin tngiliz asilzadelerinden 

İlk tedrisat müfredat programının lir gençle evlenmek maksadiyle Lon • 
yazı bahsini ilgilendiren bu hedefleri kiraya gittiği aöylenmcğc ba§lanmııtır. 
dikkate aldıktan sonra yazı hak.km. Bu dedikoUunun aslı §udur. 
da söyleyeceğiınlz noktalar §Ulllar. - - - . • 
dır: Geçen pazar İngiliz asilzadelerinden 

llk okulun birinci sınıftan itibaren birisi Uibnana gelmiş, lir gün bilyilk 
boginı:i snnıfo. luı..clnr okutulon "'O sntll otelJerden bhinde .rr:i i cul11hu"'" .. :ı. 
redat programında. gösterilen 11:.ZJ siyle tN]ı§"r~ .matmaz~l Erdeni ıcv -
ıekli Alman terbiyt'.:ilerinden bay Zil- mi~tfr. Y3 z sonund:ı Londraya dönen 
terlinin usulUdür. Lilterlinin yazı usu· genç geçenlerde yine Beyruta gelerek 
lünü evvelce öğretilen Fransız kaligra matmazel Erdenin izdivacını talep et • 
fisine nisbetJe tamamile ayn bir atil mi§tir. 
takip eder. Fakat yukarıdaki ıekiller· Evde ailesi lngitizin mahiyet ve aslı 

tirna1 dahil!nde görülüyor. 

Amerika cemiy~le girecek mi? 

Faris 25 (Husus!) - Cenevreden bil 
dirild~ğine göre, Birleşik Amerika hü • 
kumetleri Milletler Cemiyetine girme
ğe karar vermiştir. 

Bu hususta siyasi ınahafildeki kana
at şudur: 

Şim:l:ye kadar Mil1etler Cemiyetinin 
tam manası ile bir Milletler arası te
şekkül o!mcıdığı, çünkü dünyada ve 
bilhassa sulh isteyen memleketler ara • 
sında büyük bir mevki işgal eden Ame. 
rikanın bu cenüyette bulunmaldığı ikri 
silrülürdü. 

Almanva ve İtaly:ı gili iki büyük 
Avrupa devletinin Cenevreden çekildi
ği sırada Amerikanın, zayıflayan cemi 
yet,~ kuvvetlendirmek için böyle bir ka 
rar vereceği düşünülebilir. 

Diğer taraftan söylendiğine göre, A 
merika Milletler Cemiyetine girmeğe 
İngiltere ve Fransa tarafından teşwk e 
CJilmiştir. Bn lki devle~ Japonya, Al • 
manya ve ftalyaya ka11ı cephe alırken, 
Amerrkanm da CeneVl'e birliğine itti. 
hak etmes;nin Milletler cemiyetinin 
tam bir sulhcu tesekkül eklini almast 
na ya~:lım edeceği k:1naatindedir. 

Bununla beraber, 
0

Amerfkanın bu hu 
susta karannı kati olarak henUz verme 
miş olduğu ilSve olunuyor. 

Jv-1.T~... ,. .. "\O" 1.1- -ali\--.. - --':.'- -' 

madıklarından bU talebe cevap verme • 
Dişlerdir. 

İşte şimdi Londraya vaki seyahatin 
tahkikat yapmak ve netice muvafık c;ı • 
karsa orada ni~n ~rasini f.cra etmek 
maksa<Hvte yapıldığc söylenmektedir. 

den anla§ılacağına göre bu yazı gekli 
buglin orta okullarla lise ve yil.ksek 
okullarda tatbik edilen yazı ıekline 
benzememektedir. 

<;antetin ~inden : 
Her ne kadar bu §eklin geçen yıl.dan 

itibaren tatbik.edilmeğe ba§landığı mu 
hakkaksa da mesele esas itibarile bu
rada değildir. 

Yeni yazı ıekline göre ilk okulda 
yetiştirilen çocuk orta okula gittiği 
va.kit büsbiltiln yeni bir yazı ile ka11ı· 
taşıyor. Orta okut öğremteni, ilk okul 
da talebeye öğretilen yazı Jeklini de
ğiştirmekte ve eski mtifredat progra· 
nmıa göre yapılmı§ kaligrafiye çc-
:virme 1:tedir. 11 

"i'ıılcbe :b~denbire yeni şekle ve bam 
ba<llta bir yazı usulile karşılaıını.:a bit· 
tabi lıocalamakta, yeni yazıya alışama· 
moıktadır. Bu suretle de talebe hem 
villdt, hem kendine mahsus karekteria· 
tilt,..JY-ızmayı kaybetmckted ir. 

tlk okulda öğretilen lbu yazı yalnız 
ilk o'kUla münhasır kalacaksa ve orta 
tahsil ile yilksck tahsil müesseselerin
de devam edilemiyecekse talebelere 
lüzurnsuz yere niçin öğretilmektedir. 

LUterlin usulü yazı şekline orta okul-
larda pekala devam edilebilir. Yahut 
eski programdaki yazı şekli ilk mek· 
teplcrde devam ettirilebilir? 

Şu kadar var ki ilk okul öğretmen· 
]eri 'bugünkü vaziyet karştsında bü

yük bir teredcKide maruz kalmaktadır 

lar. 
Onun için İstanbul kültilr direktör-· 

lüğil okutıradaki yazı şekli ile alakadar 
olmağa başlamış ve vaziyeti Bakanlığa 
da bildirmiştir. 

Bakanlığın !bilhassa \Üzerinde hassa-
siyetle duracağı müh:m kültilı davala· 
rından birini teşekkül eden yazı şekli· 

nin biran evvel değişmez bir sis 
tem takip etmesi lazım gelmektedir. 

KURUN ABONE BEDELi 
BAŞKALARINKiNDEN 5 O O 

KURUŞ DAHA AZDIR. 

Ticaret piyangosu 
Son. zamanlarda 'Anadolmla pamuk için oldıığıı gibi yiirı ve yapağı 
fiyatı da clii!ldindiir. Fakat buna nıu!.abil tiftik fiyatı 180 kuru.~a kadar 
çıhmı§. Bir miitldct crıt'd 130 lmru~ etrafında dola~an tiftiği 180 
lmrrl§a ~ıkar_anlar da Almanlar ımı~. 
Tiftiğin dört, beş ,-ıl evvel 25. 30 kuru~ kadar inmiş olduğunu hatır
la •anlar §imdi bu lıalc bnfanca: 
- 'Aca1'a 'Almanlar Tiirldye ıi/tiğini kı)meılcndirmck i~in bir usul mü 
lrn§fettiler?,, 
Diye ~oruvnrlflr. 
/lıİimal ld A lmnnlar tiftiği kiymetlentli .. en bir ,·eni usul /Julmu~lar
drr; ihtimal ld de ldiring yolu ile nldıklan Tii.rk tiftiğini ııcttzrr M· 

taraT~ dö1'i: t<'darik edivor. Falmt .ı;ebep ne olursa ol.111un. ilıracat fivat
lrırının senrden S<'neye ·d<'~i.<:m<'si, bir kr.oırm e~yanzn lmzanrp diğer 
bazılarmrn luı ·bl!tmcısi ifo lı~rici ticuret i§leri de beynclmilı•l bir piyan
go i~ine benzemiyor mu? 

Hasan Kumçayı 

Anl<arada Kızılay günü 

Kızılayın altmı§ıncı yıl dönümU mem 1eketin her tarafınl::Ia olduğu gibi Anka. 
rada da kutlnnmış ve merasim yapılau~tı r. Resimd~ Ankarada Y-apılan merasiır.<lcn 
bir parça gbrülUyor. 

Japon Mataharisl 
ismi verilen bir ka· 
dın casusun Tokyo
da kurşuna dizildi· 
ğini yazmı§tık. 

Aynı zamanda kuv 
vetli bir artist olan 
ve Şarlo tarafından 
beğenilerek meşhur 

edilen Ah Ben is
mindeki bu kadınm 
da, Mataharinin ol· 

duğu gibi, bir filmi hazırlanmaktadır. 
Holivudda çevrilecek olan bu filmde 
Ah Beni temsil edecek artist henilz 
bulunmamrştır. Fakat, Japon casus ka
dın hakkındaki bu filmin Matahari fil. 
m!nden daha iyi olmasına çalışıla.:aktır. 

GAZETECILICIN PlRl 

Ulus da Falih Rıfkı Atay yımyor: 
Arkadaşlraımızdan Server Iskit, di

limizde ilk şahst gazeteyi neşreden 
( 1861) Agah efendi hakkında güzel 
bir tetkik eseri neşretti. İlk resmi ga
zete Takvimi Vakayi (1831), yan res
mi Ceridei Havadis (1840), ilk şahsf 
gazete Tercümani Ahval (1861), ikin-
ci ıahsi gazete Tasviri Efkar ( 1862) 
dir. Fransada ilk gazetenin 1631 de 
neşreditmi§ olduğunu hatıra olarak 
kaydedelim. 

Tercümani ~bval ilk nOs.hasmda 
abone ~artlanru §Öyle tayin eder: Bir 
yıllığı, kırk saat yere kadar 174, yüz 
saat yere kadar 198, yüz saati geçen 
yerler için 222 kuruı ! 

Osman1ı postalarından mesafeye 
4öre Ucret usulünü kaldmo bil~ ,ı .. r. 

posta pulu çıkaran da gene u AgA.h 
efendidir (1861 - 1278), 

Ag!h efendi bu vazifede iken, ecne-

eden, daima uygunluk gösteren ~ 
lerde hakiki hayranlığa hiçbir ztı t~ 
tesadüf olunamaz. Onlar, ~e~e~I' 
l!zmı geldiğini öğrendikleri ı~n ~ 
türler; onları müdafaa etmek ıçin ·"' 

JıtiCll"'" 
larunazlar, ı..:oşmatlar; onlara e5' 
edenlerin söylediklerini kabul et:~ 
ler bile şiddetle reddetmeıJer, ~'' 
alay ederler. Çünkü edilen H!raı~• 
kendi §ahıslarına, ta derin itıka.tl .ı~ 

"env
dokunan bir şey duymazlar. B~g birlef 
leri eserle kendileri arasında bir . oıı• 
me, bir ayniyet hasıl olmamıştır ~rifle 
edilen hücumlan, adeta 1'C~~. "":' 
U •. w-• --· .. ··:t ........ ·- - - r·nde ıf 
duysunlar, bağırsınlar! ... G1>11 ~ 
yan bulunm.ıyan adamda ha 
olamaz. 

bi postalarını kaldırmağa teşebbUs et
miştir. Bunun için İstanı'..uldaki sefa
retler, hatta c.:nebi posta nezaretleri l 1 
ile hususi temaslarda bulunmu§. mu· ~ 

vafakat cevabı almı§, mesele halloun
mak için sadece Babıali tarafından 
ecnebi sefaretlere bir resmi takrir ver· 
meğe bağlı kalmıştt. Ebuzziyanm na}c· 
}ettiğine göre Ali paşa münhasıran 

Agah efendiye düşman olduğu için, 
ona bu şerefi kazandırmak iııtememi~
tir. Hariciye nazırının posta nazırına 

Bayan 

verdiği cevaba baktnız: Devleti Ali· 
yenin zaafı hali hukuk iddiasına müsa
it değildir!,, Ebiizziya ilave ediyor: 
'' .. Muvaffakiyeti halin.de Agfilı efen
dinin kırk yıllı!< bir har1.:iye nazınn
dan da.~a ziyade kesbi memduhiyct 
etmesi çekilir şey değildi.,, 

Türk eazeteciliği pirinin hayatmt 
yazan Ebüzziyanın bir de §U satırlarına 

dikkat ediniz: " .. Bu zat gayet bedbin 
idi. Fakat muhakem .. si kuvvetli oldu
ğu için, ve bilhassa, muhakemesini bed
bin esaslara istinat ettirmek frtratı 
muktezası olduğu için, hiçbir §eyde 
yanılctığı görülmemiştir . ., 

Hiçbir §ey.de yanılmamak için ea 
sağlam muhakeme şartı: Her şeyin fe
na gideceğini iddia etmek! 

Eski harf ~Hemi ile alakasını kesen 
yeni nesillere, Osmanh tarihinin bu 
safhalarını iyi okutturmalıyız. 

HAYRANLIK 

Hayranlık kimlerde bulunur? Bu 
meyzu etrafında Nurullah Ataç evvel· 
ki günkü "HABER,, de ıu fıkrayı neı
retti: 

Samimiyet gibi hayranlık da yarat· 
ma kabiliyetinin tezahürl~rindendir. 

Şahsiyet olma:ıran adamın t.aminüyeti 
olamaz, çünkü ne söylese, ne yapsa 
öğretmedir, içinde derin bir surette 
duyduğu bir ihtiyaçtan doğmaz. Her 
inanması bir şey isbat etmez; onlar 
ancak başkalarınm, kendilerine o his
leri, o düşünceleri vermiı olan kimse
lerin pap~ğanı.clır. Papağanda samimi· 
yet tasavvur olunabilir mi? Gençlerin 
çoğu bunu henüz anlamadıkları için, 
asırlardanb~ri söylenmiı şeyleri oku· 
yarak değil, havadan kaparak kendile
rinde de duya.ı: gibi olduktanr...dan on· 

y~. 

Bu seneki 
moda bluzıar 

k dtğl,' 
Şık kadın, az masrafla s~~. 51 if bit 

şik giyinendir. Bu değişikligı e:ııııo~· 
§ekide temin eden de etek ve blilS: ~ 

Bilhassa bu sene moda 01~~ yor• 
leler uzJn ve 1asa eteklikle gıyili .. 1'it 

· · uıtı•· ..ı 
Gürldüz için kısa, gece ıçtn . . iY 

etek üzerine, ayn ııyrı giyece~ oW'' 
blüz size dört elb\c;e kazandırJlll~t 

Bu blüz jilelerde kullanılan (ınese15• 
fazla göze çarpar renkler de rrnızı) 1'I 
koyu mav::, açık sarı, ko}'tl kt k da ıco1" 
lın janedir. 'tlzerine süs ola~te .;e l>'f 

b~ kn ren" 
larına ve yakasına . ~ Ş rf-1 
ka cins kuma§ olabılir· ııarı çıP ef 

Emprime kreptc.n ve yo blüıl 
ap1ıan 

lamasına gelir şekilde Y 
de çok şı!t olur. 

Etlbba odasıoda 
top ıantı o<Jatl ıt1•" 

'tlçüncU mıntaka Etıbba lal' 

setinden: beyet ~p a. 
1937 vılr lktncl urnırrrı; paıartesı ~ 

tısı 2 7 birincikanun 193 ğitlcıan Sil J 

nU saat 18,30 da yapı~a~adlleıiSıı., 
terem azanın gelınclerını 



3 - KURUN 27 BfRlNC.tKANUN 1937 

Veni edebiyatı 
kinıler hazırltyor? ŞEHiR HABERLERi 

Bekir Sıtk·ı 
Etibba 

odasında 
ı Nara burnu nda batan 

t.Jıemleket hikayeleri 
c 

ve Talkınla Salkını 

Dün yapılan toplan
tıda yeni idare heye

ti seçildi 
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Yazan: H a k k u Süha Gezgnın 

o 
ııu, "Vakit,, daha yeni yuvasına ta 

tı dan tarumıştı:n. Bir gün, büyük, 
~ bir masa ile ortasından ikiye bö 

l ~ yazı odasında esmer, ince bir 
C ~ 1ı 1'Cyda oldu. Masanın en kim· 
ı , ' en boşa grtmez, sobadan, pence-

~rı. .. en uzak bir yerine çekilmişti. 
, t!ı.tındeki kağıtlara eğilişinde de in. 
~· ilc:ıına veren bir haı: varıdı. Alnın. 
it llkıntı teri görülüyordu. Elinde 

Cıtı. gUçlilkle yUrüyor ve sık sık ka-
• dcı.· • • d & ı;l§tırıyor u. 

~tada, böyle bir çok gençler gelip 
~ tleri ıçfo, artık biz de kendimizi 
~ t sarrclfı sayar olmuştuk. tık ba • 
~ kiınin kalacağ:nı, kim:n iz bırak 
\' aıyrılacağınr kestirebiliyorduk. 

il.ıt işlt-ri müdürüne gözlerimle: 
"lti b,: ın bu? 
. Ye aormuştum. Kulağıma eğilerek l 
~~ın fısıldayacak yerde, aesini yük-

• 
~ l'anı§:naı: mısınız? .. Yeni arkada. 
b· Bekir Sıtkı 1 
&:y~ takdim etti. 
·kır Sıtkının şüpheli, itimatsız, ür 

'< bakışlan hala hc.f ızamdan silinme. 
~ tir. Ne vakit ka111laısam, hep bellC 
'un unuttuğu §U ilk aahneyi hatır-

~.ssiz, ktbar yaradılışlı çocukların 
~ ıtJeıinden, hele mektep arkadaşla· 
~~n eziyet çekmeleri, bir alın yazı -

ll .. 1.1 
in '= ~.+ı..,,:ı,. ... ; ..... ,,., ..... " ••-"4 

ClJlnıı;, ku~kulu bir ruh sezmiı • 

~Cltir Sıtkı, ''Sülli PrUdom,, un anlat 
~llleşhur çocukların gönlünü tası • 
·~ ~ 

gt}n,onun için pek de iyi ıeyler 
~lltneniştim. Fakat sonralan inte 
dunda sağlam, bir ruhun varlığı 

tli: • .!-fateketlerinde inadla irade a
?ıı:ta bir hissin h~kimliği duyuluyor 

~ 
~~tın zaman bu çekingen halinden 
t\i ~~dı. Gazetecilik ken:1,: samimi • 
~ lÇınde ağır başlılağa yer vermekten 

() boııanmaz. 
~. 11lln !çin, eidiyetin pek te tıadını 
.1lt'ttl -
~~ aga gelmez. Netekim bunu o da 
~ 1 \'e yavaş yavaş §Üphe bulutla • 
"l il sıyrılmağa haşlamıştır. 

t.,.1 'tihbar,. işlerinde çalıştığı için, de 
~ ;akkında kullanılan ölçü başka 
h il.kat b:r gü:ı ca:ı:etede imzalı 1:ir 
·~ılı 
~ nı okuduk . 

~ ~· b:r bar tasvni idi. Bir bar kızı • 
t t~"rak dansını c:nlatıyordu. Bekir 
~ • l bana ikinci cefa işte bu yazı 
~ ~ etti O saki:ı, içli görünüş altın 
~:taşkın, ne iht:raslı bir ruhun hay 

\>u 1nı duymuşturn. 
' ksck konuşmaktan ~ekinen vcuk 
~Uil.aız: :yazıyor; açık bir cümleden 
~ tokatlanmış gibi kızaran genç, sa 
~ta için.:n ateşini dökmekten çekin. 

Otdu 
~ . 
~I ile yapyalnız kalmak için h~ 
~e . 
~ş K urun/ar: 
1S sene e vve o 
b lbHYJ gJ \Ü ıril 

\~hiliyc vekaletir.in bir kararı ,:ıe 
bııı ckct dahilinde göçebe bir halde 
~an bilumum kıptilerin muhtelif 

it(· Ctc birer, ik=§er hane halinde 
cınıan ta .. . . ll rarrur etmıştJ. 

fal lt tcdb;r ile asayiş ve inzibatın mu 
~i}' a&t ve çingencltrin muaşeret.: me. 
~ııt?c ıcvkcdilmch istendikleri bil. 

llıı ektedir . 
~ "ndan böyle kendilerine yurt ola -
\ ııt11 e;il::n yerleri hıı bcrsizce terkeden 
~t. e ere ıerscri muamelsi yapılacak-

Bekir Sıtkı 

-
yaliıı.= kes~ yapmış, kaleminin oluğunu 
&hliz gibi kullanarak içinden ihtirasını 
yürütmüştü. 

Bu ilk y<.zısından sonda, yine böyle 
genç, aç ve alevli ba~ka yazılan da ~ık 
tr. 

Yüz yüze h!ç bir !!ey konuşmadan, 
bunları okuyor, yazılar arasında ilerle 
yişini gördUkçe seviniyo11dum. 

Gazetecilik, onun ideali değildi. Bu 
mesleğey üksek tah~ilinde yardım eden 
bir varlı!ttan daha fazla ehemnüyet ver 
miyordu. 

Netekim b=r gün mektebini bitirdi. 
... J •• ~ .... ••• An•~n1nnnn hlr 1cnoa. 
ne yollanaıak bizden ayrıldı .. 

Evet, g.ı~etecilik, gayesi değildi; a -
ma bu meJJeğe girı!$, onun kozasını yırt 
mağa yetrrişti. O koza, sımsıkı kapalı 
dursaydı ve gazete, bir takım imkanlar 
hazırlam1sJydr, bt:gün o beyaz zindar. 
dan lir ~nat kelebeği kanatlanmaz • 
dr. 

Bekir Sıtkı giderken işte böyle bir 
sermayı:vi de beraberind~ götürmüş • 
tü. 

Çok geçmeden şurada burada hika • 
yeteri çıkmağa başladı. tlk parçala!da 
biraz tut~ıı., azıcık emniyetsiz bir yürii 
yü~ görünUyordu, fakat sonralan ka -
na•"uının kuvvetini anlayarak daha 
yüksek mevzulara d.- konmaktan ıekin 
medi. 

Bu i.ikayclerin en büyük üstün • 
lüğü, hep murit mihveri etrafında elen 
mekten geliyordu. 

Başka!lına benzemekten §iddetlc çe
kiniyor, l'ıcJe ne kıı~ar büyük olursa ol 
sun, frenklerin tesirine kapılmamaya 
çalışıyord•J. Kendisine güvendiğin(, ilk 
eserine koyduğu isimden de anlayabi. 
lirsiniz. 

Bekir S:tkı, kenclı"nden evvelkileri t.'!I 

nır. Onların yazdıklarını da okumuş . 
tur. "P.•r:•< Halit., in ''memleket hikaye 
leri., ni de şüphesiz görmüştil. Fakat 
hikayelerini bir cilt halinde toplayın -
ca o da ''Memleket hikayeleri., adını 

koymaktan çekinmedi. 

Bu bir gururun, bir meydan okuyu • 
şun, ifade>i midir? Yoksa eski divan e
debiyatımızda olduğu gibi takdir ve im 
renişlerd~n doğan "nazire., ler nevin. 
den bir§CY midir? Bilmem. 

Yalnız, ~una .=nanıyorum. ki bu g~nç, 
yazının değerini en ince noktalarına va 
rıncaya ka<1ar, ustalıkla tartacak bir 
gönül ölçfüüne sahiı tir. Zannetmem 
ki, Refik Halide üstünlük davasına kal
kışsın. 

Bu yüzı::len B. Ha!it Ziya üstadımıza 
verdiğ.1 c~vap eğer şımdi elimde olsaydı 
belki bu n='ktalan örten bulutlann bir 
kısmı da clc.ğılırdı. 

Bekir Sıtkı. iki sene sonra ''Talkın
la St11kım., ı verdi. 
Gençlikt~ yıllar hem bilgi, hem tecrC 

be bakımından cömtrt olcr. Bu yeni e. 

Etıbba odasının konferans salonunda 
dün saat on buçukta başlayan toplantı 
saat iki bLiçuğa kauar sürmüş ve çok 
münakaşalı geçmiştir. Toplantıda eaki 
idare heyetinin r.ki. senelik faaliyeti et • 
rafında münakaşalu olmuş ve münaka. 
şaya doktorlardan Niyazi ismet, Nazım 
Şakir, Etem Akif ve Mim Kemal kanş 
mışlardır. 

Netice.ie eski idare heyetinı:n raporu 
ekseriyetle kabul eclilmiş ve yapılan 
yen.: intihapta idareye Süreyya Hidayet 
Kazrm tsma.:ı, Fethi, Ahmet Şükrü 

Fahrettin Keriın. Neşet Osmna ve İh~ 
san Arif sı:çilmişlerdir. 

l<üitür Bakanlığında 

Yeni tayin ve 
nakiller 

İstanbul 54 üncü ilk mektep muallim 
lcrinden F:ıyan Muazzez cumhuriyet 
orta okulu yardirektörlüğüne, açıktan 
Şükran Denizli lisesi coğrafya stajyer
liğine, açıktan Yakup Esk.:şehir lisesi 
fransıı:ca stajyerliğinc, açıktan Meb -
met Kızılçullu öğretmen okulu tatbikat 
muallim muavinliğine, Eskişehir lisesi 
riyaz.~ye stc:jiyeri ihsan terfian muallim 
liğe, İzmir kız: lisesi tarih • coğrafya 
stajiyeri Pakize terfian muall.:.Uiliğe, 
Samsun lisesi edebiyat stajiyeri Mel1 • 
hat terfian muallimliğe, Adapazarı or
ta mckt~bi almanca yardrmcı muallini 
Nail ayni mektep doktorluğuna, açık • 
tan doktor Celadettin İzmit orta mek 
tep doktorıuğuna, Malatya trahom mü 
cadele hastahanesi mütehassısı Necdet 
-..•-.lo+ı:•• 1: ••• : Nnlrtnrl11Cinna .. M:.1.atv• 
lisesi tabiiye muallim.: Rıza Trabzon li 
sesi tabiiye muallimliğine, Konya kız 
sanat m:ktebi muallimlerinden Sam= .. yc 
Elazığ Akşam kız sanat mektebi mual 
limliğine, açıl:tan Ihsan Ahmet fen fa 
kültesi tecrübi fizik asistanhğma, açık 
tan Necdet tıp fakültesi Histoloj.:. Asis 
tanlığına, açıktan Sadiye tıp fakültesi 
ikinci dahili hastalıklar kliniği asistan 
lığına, açıktan İbrahim fen fekültesi u
mumi k=mya enstitüsii asistanlığına, a. 
çıktan Bahriye fen fakültesi asistanlığı 

na, tıp fakültesi çocuk haatalıklan ve 
bakımı an~tanlına tayin edilmişler ve 
edebiyat fakültesi Türkiye coğr<ıtfyaaı 
doçenti Btsim ve tıp fakült~:. adli tıp 
doçenti Himketin krdemlerinc zam ya. 
pılmış ve hukuk fakültesi ceza hukuku 
asistanı Recai Galip terfi ettirilniştir. 

-<>--

Çarşı kapıda ~arpışan 
otomobiller 

Dün Çar§ıkapıda iki otomobil çar -
pı~ması olnıuş, oton.obillerin her ikisi 
de hasara uğraınııur. 

Sulatnahmetten gelen 2607 numaralı 

otomobil Çarşıkapıya geldiği vakft hr 
şıdan şoför tsmailin idaresindeki 2849 

numaralı otomobil çıkmış \'e ayni daki 
kada çarpışmışladır. 

ÇarpışnVl hadisesi şiddetli olmuş, cto 
mobillerin muhtelif lmrmlan lanl.'UI! 
tır. Şoförler hakkında tahkikata ba§lan 
mıştır. 

Daimi şenlik tesisatı 
yapılacak 

Ulusal bayramlarda yapılacak şen • 
tikler rçi.n her defa bir ~ok masraflar 
yapılmaktadır. 

Beledh·e bu gibi tesisatın daimi ol-
masını temin için Ş•hir meclisiniden 
yüz bin li:-alık bir &f.lahf yet almıştır. 

Bu selahiyet üzerine elektrik tirketi 
ile temasa geçilmi,tir. 

Yakm.fa belediye şirketle bir anla§· 
ma .:mzalayacak dai:ııi tesisat bedeli tak 
sitle ödcn<'cektir. 

serini bu ümitle okumağa baılamrgtırr. 

"Talkı 1l:ı Salkım .. hakkındaki fikri
mi başka bir gün söylcmcğe çahşac:& -
ğırn. · 

vapur davası 

Kapopino süvar.ısi tev-
kıf edildi 

• 

Kahire göz 
hastahkları 

kongresi 

Bir kaç ay evvel bir gece Nara bur 
nunda İtalyan bandıralı Kapopino 'a. 
puru .:ıe İspanyol bandıralı Magellanos 
vapuru çarpışmışlar, Kapopino batnuş 
tı. Yapılan tahkikat neticesinde, ber 

Kongreye i ştirak 
eden murahhaslar 

dün ge ldiler 
8 k.lnunuevveldc Kahiredc topla • 

nan beynelm=1eı göz hastalıkları "Of -
talmalogi,1 kongresi ıona ermiş, kon • 
grede memleketimizi temsil eden heye 
tinüz şchnın"!e dönmütür. 

=ki vapur kaptanının muhakemelerine lü 
zum göriihnüş, tedhirsizlik, a.:kkatsiz • 
lik, seyriscfer nizamlanna riayetsizlil: 
surctyle ka~aya sebep olmak maddesin 
den muhakemeye, Çanakkale asUye cc 
za mahkemesinde k.şlanılmıştı. Mu -
hakeme, İspanyol Vôpuru kaptanı mcv 
kuf, İtalyan vapuru kaptanı aalveril • 
miı olar.ık devam ediyordu. 

Aldığımız malitmata göre, Rusya, İs 
;reç, Norveç resmi hükiimet delegeleri 
müstcsna bütün devletler kongreye it 
tirak etmiılerdir. 

Memle::ctimiz namına lstanbul tlnL 
versitesi ı;öz kl.1niği ordinaryüsü pt'O -

fesörlerinden tgerJheimer ile doçent 
doktor doktor Bengiau kongrfde hazıı 
bulunmuşlardır. 

Dünya tıp ileminde büyük bir alfilaa 
uyandıran bu kongreyi Mısır Kralı sa 
majeste 1''aruk bir ııutuk söy1:yerek aç 
mıı. bunu Almanya, tapanya, Amerika, 
Fransa, lngiltere, ltalya ve Japonyayı 
temsil eden göz profesörleri.nin nutuk 
lan takip etmiştir, 

Kongreye iştirak eden diğer devlet
ler namına kongrenin en yaşlı profesö
rü Lchi..atanlı Lymanski bir nutuk söy 

liyerek krala teşekkür etmişti.r • 
Bundan sonra iki mevzu üzerinde 

müzakerelere geçilmiştir. 
Bunlardan biri ''Göz dibindeki da • 

- .. ı ....... n ....._.;)•on yülne1cliği,, diğeri 

de "g5zün, iç ifraz guddeleri ile müna 
sebeti,, dir. 

Brinci süjeye ait tebJ.~ği memleketi • 
mizi temsil eden ünivtrsite göz kliniği 
ordinaryils profesör tgeraheimer oku • 
muı, doktor doçent Naci Bengisu da 
süje üzer.~nde göz lciiniğindeki tecrübe 
lerden ve bu hususn. elde ettiği müsbet 
neticelerden bahsetmiştir. 
Murahhaslarımızın tebliğleri kongre 

de büylik bir alaka uyandırmıı, takdir. 
le karşılanmıştır. 

Bundan başka kongrede beynelmilel 
trahom milc~dele bırliği ile körlükle 
mücadele birl.'.ği toplanmış, dünya üze 
rindeki bu iki mühlm illet üzerinde çok 
şayanı tdikkat müzakerder cereyan et
miştir. Türkiye bu iki birı.=.ğe de dahil 
değildir. Trabonı bııliği ile heyetimi -
m!zin yapınış olduğu temaslardan aon 
ra memleketinizin birliğeiştir ak etme 
si üzernide görüşmeler olmuştur. 

Beynelmilel göz hastalıkları kongre. 
sinin 1941 de Viyanada tekrar toplan. 
ması kararlaştırılmı~tır. 

Bu kongrenin mevzu~ henüz teslit 
edilmemiştir. ÖnilmUzdeki yıl kongre
ye iştirak eden azalarla ayn ayn görü. 
l§Ulerek mevzu tesbit edilecektir. 

Geçen k?ngrede konuşulan ıncvzu _ . 
lar bu hususta ittihaz edilen kararlar 
bir çok J,;sanlarda, broşür halinde nC§· 
redilecektir. 

Kongreye iştirak eden doktor Naci 
Bengisu dün kendisini gören bir mu • 
harririmiıe gunları §Öylem:ştir. 

" - Heyetimiz Kahirede büyük bir 
hüsnükabul görmüştür. Kahireli meı • 
lektaşlar memleketimizdeki inkıl!pl.ın 
büyük bir hayranlıkla takip etmekte -
ve Büyük önder Atatü~ktım memnu • 
niyetle bahsetmcktcı:lirler.,, 
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S ay yirmi beş gUn 
hapse mnbktl.m oldu 

Sabıkalı hırsızlardan Kürd Mustafa, 
dün gece saat bir buçukta Küçük.pazar
da Yavuz Sinan sokağında Arpacı Ha
lilin dükkAnma girerek ilci çuval nohud 
a~ıracağı sırada bekçi Hasan ve Meh
met taraftndan duyularak cürmü m~
hud halinde yakalanmıştır. 

Suçlu dördüncü asliye ceza mahkeme· 

Çanakkaledeki ceza davası muhake • 
mesinin son safhasında görülen lüzı:.m 
üzerine, tta!yan vapuru kaptanının da 
tevkifi karar altına alınmış, bu birinci 
kaptan İttanbulda Lulunduğundan, Ça 
nakkale mUddeiumumiliği, kesilen tcv. 
kil müzekkeresini btnnbul müdde.1.u • 
mumiliğine göndermiştir. 

İstanbul müddeiumumit!ği, tevkif 
mUzekkeresi büknıUnU yerine gctirrr.~ 
tir. İtalyan vapuru birinci kaptanı, bu 
rada tevkif edilerek. İstanbul tevkifha 
nesine götürülmüştür. Bugün, yarın 
jandarma muhafazasında Çanakkaleye 
doğru yol~ çıkanlcaktır. 

Yeni vaz:iyet ilzcrine, Çanakkale::leki 
dava, bir kat daha mühimlcşnüş, de • 
mektlr. 

Meselenin tazrrin:ıta müteallik bu • 
lunan safhasma da, İstanbul ikinci t ica 
ret mahkemesinde b3kılmaktadır. Ge • 
çen celso.le Kapof.ino ve Magellanos 
vapurlan acentelerınin avukatları, rne. 
ni • müsademe nizamnamesi etrafında 
mUlahazalar ileıi eürmUşler, tspany01 
vapuru acente-sinin avukatı, vapura 
yükletilen mallarm sahiplerinin dava .. 
ya haklan olmadığını ortaya atmıştt. 

Bu m•ıhnkeme, b-.ı noktadan bir karar 
verrlmestne kalmJ1 bulunuyor. 

--<>-

Yeni su 
makineleri 

Şehlre verilen su bir 
misil fazlalaşacak 
Belediye sular idaresi ,şebire veri .. 

len su m:ktannı arttırmak için İngiltC1 
reye yeni makineler ısmarlamıştır. 

Sular idart1>i direktörü Ziya Anka "' 
raya yaptığı son seyahatinde projeyi 
de beraber götürmüştür. Nafia bakan .. 
lığı projeyi tasdik etmiştir. Yeni n:a.. 

k.:Oeler için 170 bin lira verilecektlr4 
Makineler şubattan itibaren getiril '4 

meğe ba~lanacaktır. Eski makineler ıe 
bire günde (37,SOOJ metre mikabı su 
temin etmrktedir. 

Makinelerle bu miktar 61,500 metre 
-0-

Bir yah bekcisi 
Yangın başlangıcında 
dumandan boğulup 

öl dil 
Çengelköyünde Dere sokağında Pa· 

%i Evranos >·absında bekçilik eden elli 
yaşlannıda Behçet isminde bir emekuu: 
her geceki gibi dün gece de geç vakit 
mangalını yakmış, odasına almış ve az 
sonra uyumuştur, 

Behçet uykuya daldığı zaman man • 
galdan sıçrayan bir kıvılcım, döşemeyi 
yatağı, yorgaru tutuşturmuş ve az za • 
manda odayı boğucu bir duman kapla· 
mı§tır. 

Odadaki dumanı ancak yoldan geçen 
yolcular görmüşler ve itfaiyeye haber 
vermiılerdir. Diğer taraftan kendilcıt 

de yardıma koımuı!ardır. 
' Behçet duman içerisinde boğtilmuı 

olarak bulunmuıtur. 

si taraf mdan üç ay yirmi beş gün hapis 
cuasma mahkQm edilmi§tir. 
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Afal ürk' ün 1Polis mua~e!al Türkiye - Suriye! ,.--~~---~m"""""111_..,, 
Ankaraga gelisi me~urları Kardeşliği ) K a D K a ., D s a 

Silah ta-~ımıgacak D · · . .:: 
Yıld6niimü meras;m- v eorıne gırıgoıuz ~ VedlkuUe zlnciJanDarında 

BRR IK~AL 
ı Ankara 26 (Telefonla) - Emniyet u- j 

Je liullanacak mum mudür:üğü taıafrndan emniyte mu (Üstyaru.: 1 incid .) g 
amele memurlan hakkında bir nizamna- mas eden, Bu arada Büyük Önder !\,. .... 

Ankara 26 (Telefonla) - Atatür- me projesi hazırlanmıştır. tatürk t.trafından çok samimi bir sure . ~rıınıırırrtııır11 Yazan: NlyazJ Ahmet ınuıııırrıııııı Sayı: t2 uııın 
kün yurdu kurtarma hareketine baş- Devlet şCıra:;ında tetkik edilmekte o - te kabul erilen Suriye başvekili Cen ı1 
langıç olarak Samsuna çıktıktan son- lan bu proje, emniyet teşkilatında fiili Bey Marcbm Türk.iyede Suıiyeye kc.r. Uzun seneler beraber yaşayacağız. 

r~. S!.va~.tan Ankaraya ilk gelişinin yıl polis işlerinin dı5mda kalan yazr, hesap. ş[ ne derin ve ne içten dostluk ve kar _ 
dunumu parlak merasimle kutlula- levazım işlerini görecek olan ve tı><:kilat deşlik duyguları bulunduğunu görmüş-

Bizi kim:1e ayıramayacak. 

Ömer bôyle si:>ylerke:ı bir taraftan 
<la Hasanı düşünüyordu. Acaba Uzun 
Hasan nerede icl.:?. O handa mı sabah. 
lanuştı?. 

kolaydı niçin biz bu işi yap 
şimdiye kadar Müthiş bir ayYll 
deli sapan böyle derken şarap t0fr. 

görmüş ve ona doğru yürüy~· k B ı -'>/ tür. naca trr. u mut u yıldönfönü için kanuniyle muam~l.:it memurları denilen 
bütün Ankara hazırlanmaktadır. memurlara aittir. Suriyedi! ecnebi tahakkümünü ya _ - Reisin sofrası bu mu idi? Gel 

raber içelim. dedi. Fakat taırı tO • 
yanına gelince içine bir korkU 
Sanki Şahin reis şimdi §U kapıdJI' 

-o-- Muamelat memurlarının mesleğe gi- şatmak isteyenlerin Türkiyeyi yalnrı 
ÖlçUler bu sene rişleri ve tabi tutulacakları muameleler Suriye •stiklali değil, hatta varlığı için 

bu nizamname hükmüne tabi olacaktır bile br tehl: ke, kenc!ilerini de bu tehli . 

Hemen gidip onu bulmak, onunla 
anlaşmak lazımdr. 

.lionf rol edilecek Projeye göre muamelat memurları 16- keye karşı bir siper gibi göatermek pli 

• Ankara 26 (Telefonla) _ Ölrüler 20-25-30-35 lira maaşlı olmak üzere beş nı artık bc.:rnlmuıtur. 
- Zehra, beni bu handa. bekle .. Bir 

yere gidip geleceğim . 
rip onu tokatlayacaktı. 

DiZ • b ~ dereceye arrılrn15tır. Kendi rrJ:li hududlan içindeki yurt ~a~esı .muci ince ölçü ve tartı d 1 
ileti h J il · Muamelat memurları silruı tacrmıya • aşlarrnı:ı su h içm1e refaha e~meJe. sa ıp erı e erınde bulunan alet- ',/ -··r-
l~ri pu11u. bir beyanname ile. iki yılda caklar, kendilerine mahsus elbise ve Ü· rinden başka h;ı.riçte hiç bir emeli bıı -
hır belcıdıyeye hi1dirmeie mecbur- niformayr giyece!der, derecelerine gön lunmayan Türkiyen.in Suriyelilerden 

d ... i ~aret ta~ıvacaklardır. ne gibi bir i~tediği L1.1~unabilir ki cenup ur. 
Bu yıl ilzerinde 936 damgası bulu- Tekaüde sevkedilmi~ olan polih mens~p komşusu rçin bir tehlike olabilsin? Hal 

··ı u larınrn muamelat memurluklarında kuf. buki bugün Suriyenin başı üstünde si-nan o ç ve tartı aletlerinin kanunu- l 
saninin l inden itibaren 31 gün zar- anılabilmeleri için kendilerinden fayda yah kanatlarını germiş bir tehlike var. 
fmda belediye ayar memurluğuna memuJ bulunmak ve yaşlan tahdidi sirı dır ki bu da bir türlü kalkmak istemt.. 
k 1 • kanunundaki yaş hadlerini aPrm-.-.iş ol- yen m:ın :h idaresidir. ontro ettırilmiş olmaları laztm gel- ... ~.,...._.... 
mektedir. mak ve istihdamlarına mfuıi bir halleri Suriyeıie mevcut olan ecnebi tabak 

-o-- bulunmamak şartiyle mümkün olabile . ktimünün r.ıt?rabrnr unutturmak İ(.in 
Re 81m11 k 8rtposta11 ar cektir. Türkiyeı.le ondan büyük mevhum t ; h. 

Ankara 26 (Telefonla) - Posta 
.-e telgraf idaresi hazırlamakta oldu
ğu resimli kartpostalların resimlerini 
seçmiştir. 

Seçilen a1tmı~ çeşit resimden otu
zu dahili mulıahere1erde, altısı Bal
kan !arda, yinni dördü diğer harici 
muhaher~lere tahsis edilecektir. 

Kartpostallar hasdmağa ha§Ian
mr~tır. 

-o-

Çe telere karşı Fllls
tl nde muharebe 

Hayfa ZG (A. A.) - Galile tepelerin 
de vukubulan müsttdemelerde yarata . 
nan İngiliz zabiti ölmüştür. öldürülen 
tedl:iş~iJetin sayııır, 45 tir. Haytdudfam 
atk.ibine dl·va medilmektedir. 

Kudüs 26 (A. A .) - Şimali Filistin 
dek.: mU!dlab çet:Jere kar§! yapılmak 
ta olan mııharebe deva metm• ktedir. 

Bu m:.ıbarebelcr dördüncu günilne 
girmiştit'. 

Uzak Şarkla 
(Üstyanı: 1 incide.) 

purlannm bombardımanlara maruz kal 
masının talil addeclilmeai lazım gelect 
ği söylennıektedir. 

Görilnil!ııc. cöre. ]it~nya tarafından 
takip edUeı\ siyaset İngiltere ile Ame
rikayı birh11foden ayumayı istihdaf et 
mektedir. Bu ayniııt Asya siya.etinin 
muvaffakıyet! 6ç.in f!lzem addedilmekte 
dir. 

Bu tibarb dılnlcrnatfk mahfel!er Pa. 
nıy ve Lady Bird 1ıiditıelerinin bir tn
giliz - Amerika11 tcşrikt mesaisi vfi_ 
eude getfr' lmit olmasından dolayı 
nıemnundurlar. 

Ve bu Hdiseleri'l ancak Japonyımm 
fn~iltere ve Amcrlkaya karsı ittihi'\z et 
ti!i hareket tarzlar. arasındaki farb 
teb?rilz ettirmiş olduğunu kaydetmek
ted=rler. 

Londrada ne düşünü,üyor? 

Muamelat memurluğunda terfi mQd • Jikeler gösterenlerin sahte entrik::ı lan 
deti en a~"~ üç senedir.. tabiidir k.' kıyamete kadar sürUp gide

Bükreş takımı 
(9 uncudan devam) 

golil yaptr. 
Romenler ise buna ancak 20 inci 

dakikada merkez muhacimlerinin 
ayağile muknhele edebildiler. 

34 üncü dakika: Romen kalt>sinf' 
verilen ve Ahdülün t:ok hesaplı çekti
ği frikik, kale önlerinde iyi vaziyet 
alan t~kenclerin tam kafasmm üzeri
ne geldi. Hu f ırsatr hir ganimet sayan 
İskencler de yavaş bir kafa darbeı=.ile 
ikinci <lef a ol:ırak topu Romen kale
sine soktu. 

40 mcı dakika: Romenler ı=.i!itr.mli 
hir oyunla Ankara kaleııine d()~ru lrn
rckf':te ge~tiler. R11 sıralarda sa~a('1~rn 
or.tıılamn~ ma'lc~a<Wc nırrlu~ top ~iç 
bekJenmıvcn hır fnlc;o ile ka1f'ml:r.E' 
girdi. nu suretle <1e RomPnler ikinci 
~avılııı·ım V"TlmJ6 olclHlar. Runn 3 <l~
kika sonra Romen ıııola~ırmm uzak
tan nefü Tıir ,,mışla yaptığı bir üçün 
cü rrol takin etti. 

Birinri <levre 3-2 mağlubiyetimizlt 
net;r.clendi. 

Bu <lene<le l1rtcnma geren mullte-
1itinıiz hasım kale~hıi çok tehlikeli 
v::ı:r.i•·etlere ~o1<nvordu. 

2:l Uncii rlakikacln Serifin ~oldan 
siiriil.;veip kaleve ~ön<lerd;:?i tonn 
miiclafi <'eaz çiz~i~i ic;inde dile r:el<li
ğincle lıa'<em penaltı \'erdi. fı-\f'ncler 
vok ınlu hir vuru§la hunu derhal go
le tı:ıhvil etti. 

26 ITif't c1n1~ika f ske.,ılrri'l çekt1~i 
kornerden <?elen tol') rrıfülaf':ıanrn bir 
hir vum~n ile dörrli~ncü defa olarak 
Romf':n kalesine J?lrcli. 

r.o\ ~ef'medfm Şerif f c;lrpT>rlPr<lPn 
alrl ·~r hir nra mı;;mt kuvvetli hir TIJ

ı-nala beşinci clefa olarak gole tnhviJ 
etti. 

mezdi N~tekim resmi Türkiye ile rt-r.. 
mf SurİV'! arasrnda bir kaç günlilk ~oir 
temas iki tarafm münasebetlen'nde ve 
nf bir kat'~eşHk devresi aç.mağa kf fi 
~eldi. Dafrı doğru3~ ezeli ve ebedr ba. 
kikat k"ide~nin hükmU yerine geldi: 
Elhakkı ı yalıl vel!l y!Ha aleyh 

ASIM US 

Sur:ye Başvekili 
. (Üsıyanı: 1 ıncide.) 

Memleketune, kar§xlıkh an!a§mamız 
sayeıind~ ıııüstakt1e~1 devren.:.0 iki ınen. 
leketimiz aıasında knrdetlik münasebet 
)erine dayanacağı ümidi ile dönüyorurıı. 

Büyuk TUrk cumhuriyetine ve onun 
büyük Şt!!i ekseldn& Atatürke biltL 
kalbimle yuksek bir saadet ve ebedi iti 
18 ,ı:ı .... ; ... 

Cemil Mardanı 
Ekıelini B. Rü§tü Aru 

Hariciye vekili: Ankara 
Ankaracla ikametim esnasında göı • 

terilen dostluk ve sempati 1->i.slerindtn 
pek ziyade mUtehassis olarak, ekselans 
!arın en bzraretli te~ekkürlerimi arze -
drim. 

Büyük şef ekselllns cumhur ba~kam 
Atatürk ti\ıahndan söylenen sözler, l;(; 

yük Tilrk milleti ve onun yüksek şefi 
hakkında ôerin lr.r dostluk ve hudud . 
suz bir hayranlık b~r.liyen Suriye mille 
tinin doğrudan doğtuya kalbine vara-
caktır. 1 

Cemil Marc!.m 
Hariciye vekilimizin cevaplan 

Hariciye vekili dc.'ktor RUştU Aras, 
Suriye ba~vekiUr .. :n iki telgrafma, •§a • 
ğıdaki telgraflarla c"ap vermiştir: 

Cemil hy Mardam 
Ba3vekı1 : Şam 

Başvekil ve ben, ekselansları tarafm 
dan Tilr!dye<!cn ayrılırken lUtfen lfade 
buyrulan dostane s<Szlerden pek rlyadc 
müteha"sis olduk. 

- N e.-eye gideceksin. Senin burada 
kim:n var. 

- Bir arkadaşım.. • 
- tJ'çüncü atı omm için mi hazırlat 

tın? 

- Onun için hazırlattım. 
Zehra fula bir şey sormadı. Yalnız: 
- Çabuk gel, dedi, buraıda korku -

yorum. 

- Çok çabuk gelirim.. Korkma ... 
Ömer Zehrayı bir daha kucaklaya • 

rak öptil. 

Sonra hızlı adımlarla han kapısına 
geldl. İhtiyar hancı bekliyordu: 

- Ağam, dedi çok fena yaptuu.z ge 
ce kaçmılı idiniz . 

- Bu gece ka?C2ğı~ Sen kimse-ye 
haber verme .. 

Ömer böyle diyerek kapmın öniıne 
geldiği vakit esir tilccarlannm erken _ 

den birikmiş olduklarını gördü. Bu 
hiç dütünmediği bir cihetti. Hepsinin 
handan ayağını kesmek lazımdı. Şahin 
reis(. görmek isterlerse her şey meyda
na çıkacak diye diliündü. Çeçen kızını 
satan tüccar sırıtarak yanma yaklaştı: 

- Nasıl, reis esirden memnun oldu 
mu? 

Ömer sert sert adamın yüzüne baktı. 
Bir an vereceği cevabı kestiremedi 

Ne diyecekti. Şahin reisin öbür dünya 
yı boylamlf olmaıın:ı rağmen tüccarın 
sözleri ömeri kıskandırıyordu. 

Tam bu esnada Uzun Hasanın baıka 
bir hancı ile gelmekte olduğunu i'.Ör
öu. 

Uzun Hasan gece yansına kadar sa 
bırsızlıkla bekledikten aonra uyuya kal 
Dll§, sabahleyin de Wmaenin gelmedıği 
ni görünce §ilphclenerek Şahin reisı a. 
ramağa boşlamıştı. 

Ömer birden esir tücc~rana döndü: 
- Reiii uyuyor. dedi, çok yorgun • 

dur. Bug''n hiç bir işe bakmayacak. Ya 
rın geliniz .. 

Tllccar yine sıntarak biraz daha yak 
laştx. 

- Karalaı nereye gitti. Gene gele -
cck mi? 

- Yarın Karaktz da gelecek.. 
- Zengin bir av mı buldu bir yer. 

de? .• 
Ömer bu son suale cevap vermeden 

Uzun Hasıma doğr'.l yürüdü. 
Uzun Hasan: 
- Ne oldu Deli Sapan, beni unuttu. 

nuz mu?. 
- Yok, unutmadık .•. liaydl gel içeri. 
- Rciı uyuyor mu?. 
- Uyuyor. 
İki arkada! hanın içine girerlerken 

eeir tüc:arları da uzaklaşıyorlardı. 

- Reisin ölüsünü göremez 
- Gel gör, 

Ömer kapıya yaklaştı. Ccse~ U 
cindeki çulları kaldmp gösterdı. • 
Hasan uzun uzun baktıktan ıoıır'• 

- Hey gidi Şahin reis bey .. 
içini çekti. Bizi ne belalara '°lal' 
tun .. 

Ömere .dönclll: 

- Seni de bağlatmıştı. A• 
denize gidl4.:ektin. Eğer uyu~ 
mz alimallah attırırdı. 

O vakte kadar- bir kenar.da 
duran çeçen kızı Zehra ya döndii: 

- Hemşire, sen de sevindin .,,I 
işe.. dedi. Zehra bir şey ı&yl 
Ömerin yüzüne bakıyordu. 

Ömer, Zehra ve Uzun HaSIJI poıl 
iyiden iyiye karardıktan conta .., 
arka.da bxrakarak uzaklaştılar. JdJ. 
çeçen kızının köyüne gidecekler 

Zehra babasına: 

- Bu adam benim hayatıtnl 1'ı1 ,p
dr. Onu seviyorum. Onunla e"Jetl 
ğlz.. diyecek, Ömerle evleneCC~ 

Ondan sonra Tifüse gidecekler 41' 
nun sevgilisini bul~.;aklardı. s~ 
sonraki iş kolaydı. Kara ktZ .;, fi' 
Batumda bekliyordu. Oraya Jl 
tanbula :löneceklerdi. 8"" 
Zebranın babasının buiundulU 

ha köyUnc Uç glln sonra vardııır~dıt' 
S::ımha, umulmayan habc<rJe ..-_\f~ 

ı.. ....... "b ..... "',.. .. .:ı.. .7.ıoı..-r ıBf"'· 
Musa meri kucaklayara 

bastırdı: ıs' 
. dedi-....40 - Sen benım evt.!drmsl11 ~ 

zmıı kurtarmakla bı:nim ııaJIJ 
kurtardın. tJ' 

Gece bUyilk bfr dyafet yerJldi-p1' 
yün !:-ütün delikanlıları orad• -~~· 
drlar. Sabaha kadar çalgı ~~ 
çeçen kızlar, yanrk ve oynak tilf"~ 
=Je gilıel Zebranın bayramını 

lardr. . • ·ıtefl -~ 
Zehra b:ıbasınm evıne gırdı ;=r. 

ra gece yanıma kadar ,srUJo2~ 
Gece yansı, eğlerl.:enin b!ltiist d'.~ 
ile devam ettiği bir saatte ~t~ ~~ 
kadar ipek elbiselere büriln ;:. 

genç kızın yaklaşmakta ~~ul1'tl0, O' 
dü. Bu, Zehra idi. Qözlc'rını andıJ. • ..ııJ 
mi§. erafa bakmadan UcrUyor •' 

mer yerin en fırladı. Ona d~ ~'· 
atmak istedi. Uzun Hasan beJP""'"' 

dan yakalayarak çeh.-ti: .,,ııt"' 
- Ne yapıyorsun, diye 

Sonra kulağına: noııYo""' 
- Buraların ac;!tlerini bı 

Londn 26 (A. A .) - Panay hadis 
si dolayisiyle, J apon hükGmeti tarafın . 

dan verilen tarziyruin Amer:kan hüku 
metince kabul editınesi hak:~nda tei • 
airlerde bulunan dir J .:ımatik ır.ahfcller 

l\f aç hu Flll'l'tf I' !).3 glht hir (arkl n 

Ritl'r"~ tn11htclitinin mağH'ıbiyeti ifo 
nf'.;<-f' 1 encl i. 

Romrn takm11 ''llrt,,'ld flm~hıL-ii) 
Tormı ek;;nr~._n,. f.:;tanhnla hareket 
erl"""1< ,.<> '!oı :ılı ~i .... il rle ili~ kar.,ılacırrı~
~Mı f Rtnnhul mubteliti ile yaparak
tTT. 

EkselQ.nslarmın xi7areti, bir çok b~ğ 
tarın ya'•lıı~tırldığı ik.= millet arasındaki 
sami~\Hği ~Uphesiz takviyeye hizmet 
edecektir. 

Çt"çen kUyllne doğru 

Ayıp bir fey yaparsın otur. ·r sı'~ 
Uıun Hasan, çok yerinde bı ,Jll1' 

lede bulunmuş~u. Çünkü Zcbr ~ 
racağı yer hazırlanmıştı .. o!uıı ~ 

.bu tarziyec!en SODrı! Amen'kada Japo:ı lsp an ya da 
mamiylc zai ]olacağını zannetmekte -

tara karşı hissed'J;-n düşmanlığm h . (ÜMtyanı: 1 incide.) 
fakat Vaşingtonun sulhu kurtarmak i· parak etir almaktadırlar. 

izhar buyur duklan temennileri şefimi -
ze arzdan geri kalmadık. Atatürk 1.:un 
dan çok mlitcha!sl.s oldular. 

Suriye idn btitün kalbirrlzle daiına 
daha büyük refah v<e saadet dileriz. 

Doktor Aras 
-o-

çin elinden geleni yaptığını göstermek Hükum;:t merkezine yakın ccphele ı 
arzusun.:b butunduğ..:nu athmin etmek de dü§man. y\)ı uıeı;.nde ve unıversite M oh t o ç analara ye-
tedirter. h t l 1 ma. alle'>i etrafındaki cuır.huriyet siper m m auş 

Bu rtUh!eller. Japcnyanın Londraya ler~ bombardıma11 etmişse de mühim Muhta~ ıınalara yrtim maa§ı bağlan. 
vereceği cevap, Vaşingtona verdig~i re- h · ... ~.ar ı'ka ,.,,emem: .. tr·r. · · ka d 

..... .J •:ı: masını temin ıçın tekaüt nunun a 
vaha bmze<liği takcJir,Pe İngiltere !Jii - Frakıx:ulara göre d~ğişiklik yapılmasına dair hükumetin 

Uzun Hasan, reilıln öldüdilü§ünil nan sahanın en önı:inde ihtı~s~ ,-
kılını kıpırdatmadan dinledi. Ondan lann oturm'.lkta olduğu yere y.ııt'd 
esasen kim1e memnun değildi. Hep et- esnada Zehranın babası Mut& 

, rafındakiler kazanıyor reis yiyordu. kalkmıı uzakta,ıru~tı. dut' .,,,-
Ömer ma.;erayı anlatırken her ihti- Bu, babanın kızını~ ~u;~ e~ Otl' 

male karşı hazır duruyordu. İcap eder de bulunmak isteıneyışı G..ııı ıe .,~ ~ 
ıe, Hasaru da öl.dürecekt i. Sözünri bi- da kız babasxnxn karşısına lSY ~ e 
tirirken Huanla arkadaş olarak zengin ve her zaman çıkarna.r.dı. Zeb bit ~ 
olabileceklerini de söylemeği unutma- ]ence ye!'ine gelişi fevkallde .. .ıel 
dı. İşte o vakit Hasan uzun elleri ile ade ile olmu§tU. ~ r'-
Ömerin senes'ni okşadı: Ömer, Zehrayı timdi o 

- Aferin deli sapan, dedi. Bizi bu buluyordu ki .• İçinden: A letW vttf ), 

_b_eı_s._d_an_ku_rta_r_dm_. _M_a.d_e_m_k_i _o_k_a_d_a_r __________ r-::..:'d 
,1 - ~- ,. • • • ' . klımetin'n ce ayni -:uretle harek:t ede. Salamanca 26 (A. A.) - Frankocu. Meclise vcıidiği layiha maliye encüm4i 

ceği kana:ıtindc bulı'nmaktadırlar. lann bir tebliğinde Frankoculann Te- nin.den gt-çerek bütçe encümenine ve. BU AKŞA.~ • ---~ 
Ç. M k , .. · s· 1 ... b •. "k --~ • P • · • · b' · • ... _~&.tıDJ ~ ın os ova ı;e. ırını değiştiriyor ruel §ehrin:leki mevzilerine karşı cum rilmiştir. an<'Snacı ııım en uyu zarerı ans Mrgısınıtt ınncı mUKa& .. 

Hankeu 26 (A. A.) - Röyter mu . huriyetçilcrfo yapmıı oldukları taam.~z Bu laylı}.anın ana hükmü §U fıkradl s u ,· ,· st ,· m a 1 Da va s 1 
hab:ri bildiriyor: lilnn pii'\ltürtülmilı olduğu beyan edil toplanmaktadır. 

Çinin Moskova büy ük elçisi Çiyanğ mc'ttedir. Dul aııanın hiç bir geçinecek malı, -tdıJS 
6%-gfn hfik.l'>.me*'' tilra fınd"'n ...,.,....: ' 'b ' ır. 'A A ~ - • • • · Amerika tarafından milyonlarla anga1· e edilen Fraıısu 7-un -. u .. "' .,, -•~ cagı - .c."'t'.-:e.on& • ı . .ı - \..titnrturi 

1 

ııouÜıc&.: ve k..m.wç;; ?:;ak;=!: !::mu.si 
nlmıştır. Moskova büyük elçW~ine 

1 

yet,.ilcrin t~bı: ;:;i: voksa oğlu \'eya kızı hayatınıda beyan- DANiELLE DA.RRlEUX'nün •tı,_.., 
namzet ol;ırak Sunyatsenin o 17lu Sun _ Teruelin d"'hilinıi:! r~T!:rin henllz mu name vermiş olsa dahi talebi üzeri""< Bu muhte,em temsili, önümü:ı.deki pazartesi .lrtammdall; r.J 
fonun~ Sunyansenin dul zevccsintn l kavem"t eı m~ktc ,,Tan merkıezlerini iba birinci derece yet.~mler arasında rr" ı SAKAR VA SİN E MAS 1 N . 4t'41 

aimleıt. ilen sürülmektedir. --~~t:a=ya~d~e:v:a:rn~etrn:e~k~t:e)~·ı~· ~~· ------~j~ta~h~s~is:_:o~lu:n:u:r~. -----~----!_~!d!a!e;m;aa~l~si~z~z;af~e~ri~"~la!c;ak=tır:·~D~il:e~tl~er~ı~im:d~;d~e:n~a~h~n:ab~i~la~r.~T~e~Jef~Oll~· ~=--



GüLüp söyle
mek için 
YiNE SORUYOR? 

Q 
- Bab ... Niçin .. ? 
- Yine mi sual 

-·r--~ sormağa ba§laı:lın? 

Küçüklere masal 
• ) Bilmiyor musun 

tir çocuk varmış. 

u ... J - ·· · :;ual sora sora günün 
birinde istifham işareti olmuş? 

- Ya? Acaba noktanın üze 

............................................ 
P ko i He Pikoto 

Prkoti ile Pikota iki civciv 
lı:ardeş idiler. 

O akşam .da kümesten uzak 
bir yerde bulunuyorlardı. 

Pikoti Pikotaya: 
- Bak, sen de şu büyük so.. 

rı yaprağın arkasına gir, dedi. 
karanlık basıncaya kadar bek 
ltriz. Annem 

0

de bizi bulamaz. 
Pikoti ile Pi kota d.: ğer ta • 

\'\ıklarla beraber yatmayı sev
llli}orlardt. Anneleri Bayan 
'l'avuk erkenden uyuyor, on • 
ları da uyutmak istiyordu 

Biraz sonra Pikota gagasını 
}'aprağın altından çıkardı: 

- Oldu n:u? dedi. Şimdi gi 
t\=p karanlıkta saklambaç oyna 
}"<:bilir miyiz? 

Pikoti: 
- Evet, dedi. Haydi çık ev 

"ela bayan öı•dcğe gidelim. 
- Örde'< teyze, dediler, ne 

~lur, izin ver de çocuklarından 
bir ikh: bizimle gelsin: 
Saklnmbaç oynayacağız. 

...._. -v- ' -' • 
- Ne? Ne? Ne? dedi. Be • 

ilim çocuklarım çoktan uyudu 

~ ............................................ . 
IHlattoıranızda 1 

... ~ vansan 1 
........ --·-··-···········---·----

()iyotini (liyotin 
/(•ad et ınenıiştir 

• Givotin, lıinlenhire en:-c'c l . . 
iterek, rnalıkiınıları iı:keııre 
~tktirmeden iilıliiren iıl~ın a
h~tidir. Fakat, zanneılilıliği gi
~, ne Giyotin i~minılt>ki dok-

r tarafından icat edilmi;;tir. 
~ede Giyotinle kafa ı ke~iİen~ 
~relen biri hn doktor olnın~-

r. 

lo Giyotin 8JNi hu Fran-ıız dok 
l "tından C\''\'rl de 'arılı. Böy
ie ~ir aleti ilk ıliiJinen Şmit 
~rnınde hir iman miilıPnıli
j~ olrnnştnr. Onu hir fılf't ~ek-
~~e sokan ,Jn Antonin Lui İ!!· 
il 1nde hir aclıımdır. 11k ku11a
/lclı~ı zanııınlar<la alet!', hu i
\lftı~len kinaye, "Luizon" İ8mİ 
erılınişti. 

~rı lloktor Gh·otin idam mah· 
ltt •rnlarınm hu aletle (;Jdürül
~-'lt'rİni ta\ siye etmiş " maİı· 
ıını 1 n ··1 ·• •• ··kl , rı o ume acı~ız ı;urn e-
~n hu ületi dalın fazla tanrt-

ıcıtı. 

\""O zamanlıırıln Frım!ıa<la hii: 
d~k ihtilal ''ardı. JHikitmet İ· 
i . ll ı ınlıklıml:mrn iildiirmı>k 
"ııı ı ' l . . . ,, • ı o torun m ta\'c:ıyel)ını 
·~r· h{' 1nrl,. hulcln , ·e onılım ı:onra 
1 'tiin mnlıki1mlnr ı:ı;i,·otinlP i
rı lltn cdilrli. Hnlk ta hn fıl,.ı,.. 

"'l•ı l l rl 1 •nem eketl' tnmh•ıı~ n an 
il tnrun it;mini ,·erdi. 

)' .~ran~ız ihtil:ıı: . ırfümıla ı;i-
l C> •ne nı,.ulnn ilk mnhkıim· 
:ı .. 
hı arn,ıncln ıloktorun ıfo hn-
}' "lrlu~nnıı ciivlrrler. Ru ıla 
ti~~lı hr, Doktor lı"'1· i1rnten ih
tıı "1; karı"nnctır. Fakat ha 11 r
~ıı:1"0tinden knrt:ırım~ n hir 
1., k" c.-.," eonr:ı. iht h ·nr \'stcmcfa 

ıl(f :... 1 • h' ı . ..1 liyJ .. ~ı !l:t < m ır •ii~euc ecc-
c <>lınüştiir 

Jar. Onlar uslu çocuklar .. • ınde düşmeden nasıl ayakta 
Bunun üzerine, Pikoti ile t!uruyormuş? 

Piıcota Bayan kazın kapısını TREN iNEK EZDl 
çaldılar. 

Kaz anne: ~~~ 
- Kim o? >diye bağırdı. Gı: • 1 ::;;-~ 

cenin bu s<ıatindc ne arıyoısu ~ 
nıız bura':la? Uslu ço:ukl:ırın ..... · · "* 

Tren birden bire 
clurdu, Yolcular • 
dan ihtiyar bir ka· 
dın memura sor -

he pr( uyuyor şimdi ... 
Bundan sonra Bayan Güvcr 

c.inin yuvasına git!iler. Fakat, 
daha sokulmadan Güvercin an 
ne: 

- Gürültü yapmayın !dedi. 
Yavrularım uyuyor. 

Şimdi kime gideceklerdi? 
Pikota dedi ki: 

- Bizim evın bayanına gide • 
liml Fatpşla Durmut daha u. 
yumamıılardır. i 

Fakat, evin bayanı da onliın 
kapı dışan etti: 

- Çektin oradan! Sizi y:ıra 
:n:1.zlar sizi 1 Benim çocukla • 
nm usludur; Çoktan yat p u. 
yudular •• 

n .... '1an tf. kiiAkÜÜn küskun 
!dönerlerken Pikota birdenbi -
re: 

- Ne o? dedi. Uzakta bir 
gölge var 1 kedi mi, köpek mi. 

nedir? 
Koşup hemen bir çalılığın 

arasına giılendilcr ve birbirle· 
rZne sokularak gözlerini kapa • 
dılar. O kad:ır yorgundular ki 
he-men uyudular. 

Gözlerini tatlı bir ses duya -
rak açtılar. Anneleri: "gıt. gıt, 
gıt, gıt, ... ,, diye onlan çağırı • 

yordu. Hemen küçük kanatları 
nı açarak sevinçle, annelerine 
ldoğru koştular. 

- Affet bizi anne! diye ağ
lamağa ba~ladılar. 

Anneleri hiç sesini çıkarma 
dı ve ikisini de kanadlarınrn a! 
tır.a aldı. 

Ondan sonra da Pikoti ile
Pikota bir daha annelerinin ya 
:undan aynlmadrlar. 

Oynayıp, 
eğlenmek için 
Ağozla ISCl!<S 

oyunu 
Kış günlerinde, bo§ zaman· 

larınmla oynanar.ak ı;üzel bir 
oyun ister misiniz? İ§te: 

Bu oyuna kaç kişi istel"8e· 
niz: o kadar girer. Karşı kar
şıya oynayacak olanlar da İ· 
ki kişidir. hir de hakemleri 
vardır: Çünkii, hu hir ne,·i 
hok~ oyunuılur ! 

yuna ha~landığı zaman ha
krm hir harf ııeçer. l\fpsela: 
A. Sonra sıra ile iki o ·uncu 
ortaya rıkar. 1kisi ~e A ile haş· 
layan hir memleket veya ~ehir 
i<;mi siiyli ·eeekl,.rilir. (Asya, 
\vrnpa, Anadolu, Ankara. 
J\ !manya, Arjantin, Adana , •. s. 
gihi). 

Hunu sıra ile s<iylf'rler. Ha
kt>m. lıf'r ilef aı:;mda ona kadar 
ı1avar. Sıra kimde İsi", hn on 
dakika içinı1e, ile ha§layan 

du: .. 
- Ne var ne olmu§? 
- Tren l:t.r ineği ezmiş? 
- Ya? Demiryolunun orta. 

-.ında mı? 
- Hayır. Tarlada .. 

BEN ARSLAN YEMEMi 

Çocuk cambazhanede an , 
:an kafesinin yanında idi. 

Bekçi geldi. 
- Kafese o kadar sokulma. f 

dtdi. 
Ço:::uk, a<lama sert sert bak • 

tı: 

- Ne korkuyorsun? Ben 
arslan yemem 1 

GEÇMEZ PARA! 

Dilenci -- Yanlış verdiniz , 
bayıml veıUı .gınız para teç. -
r:ez .. 

Yolcu - Zarar yok, 
clsun .. 

senir. 

MUKEMMEL AHMAK 
Kavga ediyorlardı. 
- Demek sen bana "mükem. 

mel bir ahır.aksın!,, ıdedin ha? 
- Y o! Öyle demedim. 
- ?? ? ? 
- Bu dünyada hiç bir şeyin 

nıükemmeli yoktur .. 

SAATi YIKAMIŞ! 

Babası, eline saati. 
ni almış, sallayıp 

.::uruyordu. Son -
ra: 
- Durmuş, dedi , 

temizlemeli .•. 
Çocuk atıldı: 
- Ben onu daha bu sabah 

banyoya sokt .1m çıkardım, t.a
ba .. Temi demeye lüzum yok 1 

- Ya iyi temizlemişsin! 

Bir saat senede heş 
bin kilometre gl ~er 
Bir cep Malinin tekerleği 

nıiitemadiycn dUn~r, döner, fa. 
kat hep yerinde sayar ... He ap 
etmi~ler: Eğer bu tek~rJck lıir 
vere bırakılsa ve hir araba tc
kcrle~i gihi <Hine düne ~itm. e. 
hir senede alacağı yol 5000 ki
lometreden f azlaclır. 

bir memleket im1i Eiiylcmeyc 
mecburdur. Siiylcyemezse "na
kavut" olur. 

Oyun h(iyle de' anı eıler. 
Arka arkaya on i im siiylı-yip 
te nakaYut olmayan "hoksör
ler" herahere k;hrlar ve çı· 
karlnr. Oyuna diğerleri girer. 

Tahii, C\ velce sö,·lenen hir 
ismi tekrar siivlemck yoktur .• 
Onun iı;in de. hir kiııi katip o
hır, sih·lenen i imleri not e
der. 

Iln i;ıimler, coğrafya İ!lmi 

olmaz <la. inqan i.ımi. hayvan 
wya P:ffa ismi ıle ol l.ıilir. O. 
~izin intihahnm;a ha~lı ... 
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Denizdibi ormanında 
iki inci avcısı 

oan~ıç keıra<dlnsnnn lb>Dır şeynn tlYl'ltdtYJ~unu 
DııössettD: ASıaçDaran daDDaıruna som sakı 

yakaBaınmaşto 

Yeryüzündeki grbi, denizin 
altında da ormanlar olduğu • 
m'. bliyor musunuz? Jşte, size 
bugün anlatacağımız hikaye bu 
de-niz dibi ormanlannda geçi. 
yor. 

Bu ormanlar abahOZ gibi sok 
kıymeli ağaç ormanlarıdır ve 
daha kıymetli §eyler: inci iı • 
tridyeleri tutunur. 

Büyük okyanusta, !nci avına 

çıkmıt bir gemi-le idiler. inci 
istridyelerinin en fazla bulun • 
duğu noktaya gelmişletidi ve 
denlıin dibine inecek olan ıo -
dam dalgıç elbisesini giyiyordu. 

Bu aıra".la gemicilerden biri. 
uzaktaki sahilı\n tepesinde yUk 
ıelen beyaz bir ta§ abideyi gös 
tererek: 

- Dalgıç mezarlığı, dedi. 
Burası en tehlikeli bir yerdir. 

Denizin td.:.Oi ormanlıktır •.• 
Fakat inci i.stridyeleri de bu 

tehlikeli noktalarda toplanmıı -
tır. Onun için, bir çok dalgıç 
lar, her tehJıikeyi göze alarak 
suların dibine inmiJ ve.. Pep 
!Soğu bir daha canlı olarak 'ık· 
rm.mıştır. 

•• Sonra vUcutlan bulunmuı 
ve bu mezarlığa naklolunmuş. 
t~r. Onun için, burası inci av 
cılannın mukaddes bir batıra. 
sını teşkil eder. 
D~.ze inen dalgıç bu sözleri 

işitmemiJ gibi idi. Baıına, bil • 
yiık bir carn gözlü başlığını 

geçirdi ve kenldirme denizin di 
hinde hava verecek olan hortu 
mu düzeltirken, gemidekiler -
den birinin endişe]( bir haber 
vermesi üzerine durdu • 

Her1<es, grnıicinin gösterdi -
ği tarafa bakıyorlardı. 

Gelen bir Japon gemici idi. 
Onlar da inci avına çıkmışlar • 
cı ve •.. Ayni noktaya geliyor • 
l<'rdr. 

Bu getn=dekilerle Japonlar 
Mrbirlerine ıakiptiler. Denizin 

üstünde olduğu gibi, deni1in 
aJtında da dama ç:ırpışırlardı. 

}'akat, öalgıç bu tehlkeye aldı. 
rış etımddi ve derhal tertibatını 
tamamlayarak, denize inmeğe 

hl§ladı. 

Gemideki makine ile dalgı • 
cı yavaş yavaş d~ize dibe doğ 
rı:. salıyorJ:ır, onu gemiye bağ
layan iple beraber, kendisine 
hava veren hcttum da aşağıya 
:.nfyordu. · 

On beş kulaç iridi: Daha de. 
n!zin 'dibi görülmemişti. Bu • 
: alann pek derin olduğunu l:fö 
y '1rdu. Kendisini daha aşağıya 
bırakmaları için, iple yukarıya 
bir işaret verdi. 

On kulai daha indi. Şimdi 

n}aklan kuma dokunmuştu. 

• Fakat inci istridyeleri kum • 
da bulunmu: kayaların üzerin
dtcl.r. 

Sulann tekilleri büyülten 
şeffaflığı içinde, bir göl~nin 
belirmekte o!duğunu farketti : 

Gözleri drafta kaya arıyor -
du. Kaya göremedi, fakat ... 

Der.he inen bir ıey vardı: 
Bir köpek balığı mı? Bir su 

<.anavan mı? Hayır. O kadar 

~::>rkunç değil, fakat yine kor. 
kulu bir ıey: 

inen, Japon dalgıcı idi.. O 
da ayni yere inci ,\stridyesi :\ra. 

mağa geliyordu. Bu belki bir 
tehlike değildi: Inci bulsalar, 
ikisi de paylaşırlardı. Fakat 
böyle yerlerde iki dalgıcın bir 
yerde bulunmaları baJka cihet. 
ten tehlikelidir: 

Dalgıçlara yukardan oksijen 
gönderek Jı,va horturnlannm 
b:rbirleıine dolanma ihtimali 
vardır. Bu takdirde, borular la 
111ır ve hava geçmez .. 

O zaman ikisini de bekleyen 
kati ölümdür ... 

Böyle bir akibctten kaçın -
:nak i~ birinci dalgıç, biru 
etaba geri çekildi. 

Fakat, Japon ldalgıcmm yine 

c!'la doğru gelmekte olduğunu 
gördü ... Demek ki, yukarda da 
iki gemi birü.rinin çok yala -
nında bulunuyordu. 

Japon, öteki dalgıcın yanı • 
n agelerek, başlığının cam göz. 
1er{ arasından, güldü ve bir 
ıey söyl~eğe çalııtı. Fakat, 
karşısındaki bu sözleri ıduyma
dt ve tekra:- başka tarafa doğ· 
ru dönerek, inc4 ararnağa bat . 
laCı. 

Birdenbire vücudunu dön • 
düremediğiai hissetti: Kendisi 
ni tutan bir tcY vardı. Başını 
seW.rince bunun ne olduğunu 

gördü: Denizin dibindeki a • 
g:ıçların korkunç dallan kcn -

ParaşUUU ktipekler 
Uusyada para~ütlü poli kii

pekleri kullanıyorlar ... Bu k<>· 
peklere tayyareden par:::\it1e 
atlamak ii~retilmi~tir. E asen 
hunlar çok iyi dm köpektir; 
en gizli cinayetlerin izlerini 
bulup hakikati meydana çıka
rırlar. 

Uzak olan veya iyi yolu hu
lunmıyan hir yerde esrarengiz 
bir cinayet mi işlendi? hemen 
bir polisle köpeği tayyareye 
binip haYalanıyorlar. İnecekle
ri yer öyle ..,ir yerdir, tayyare 
konamaz. O zaman, hemen 
köpl"k te, polis memuru da pa
ra~ütle yere atl:ıyorlar Ye kö
pek önele. polis arkada i~e ko
yuluyorlar •.• 

• 

öisini kıskıvrak yakalanuıtı. 
Bu sırada, karşısındakJi a • 

pcn dalgıcın gözlerini bir nok • 
taya a.kerek ilerlediğini cCSt ._ 
dil: 

İnci bulmu§ttı 1 
Bu vaziyet karpmda, blQ 

cü§Unmedi, kendisini %Orladr 
ve ... Ağaçlann dallarından vl 
cudunu kui'tararak ileri atıl • 
mağa çalııtı.. 

Yaptığı hareket çok teh1l • 
keli ici, çUnkü, bu zorlama H • 

nasında hava borusu kopa.bi • 
• l\rdi.- Fakat, iyi bir tesadüf • 

ıed olara, kendisini dallarm 
arasından, gayet kolaylıkla 
kurtaralilmitti. 

Şimdi, önündeki dalgıçla L 

ralarmda bir iki adımlık bl( 
mesafe kalmıştı. İkisi de elleri 
ni iteıtye uz2tmı§lar, incinİQ 

bulunduğu yere doğru gidiyoı: 
tardı. -

Bir aralık Japon dalgıç ar • 
kasından diğerinin geldiğini 
lussetti. ve ona mani olmak 1 • 
;in, eliyle hc:va hortumunu tut 
mak istedi. Fakat, dalgıcı ba 
tıuretle denizin dibinde öldllr
me k isteyen Japon, bu harelıce 
tinden kendi!ı: zararlı çıktı: 

Geriye doğru tiddetle dfuı • 
düğü sırada kendi hortumll 
bir ağacrn dalına takıldı ve ._ 
Koptu-

(Arkan gelecek haftat; 
~ 

Tiryaki Eskimolar 

Bizde pek ucuz ve IÖymela 
iz şey olan tütün Groenlancf 

da çok değerlidir. Çfuıkü Eak1: 
m0Jar

0

tütünü ancak, oraya~ 
riçten gelenlerden bulurl.rf 
ım•rnlektlcrinde yeti~mez. 

Böyle olduğu halde, ükl4 
molar tütüne çok dü~kflnd~ 
lcr; kadınlar, hatta çocukla: 
Jıile sıgara ,·eya pipo içerler! 
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Gülhane hastahanesinden notlar: 

Metresini oğlu
na geJin alan 

baba! 
Moda bir hastalık 

'Büyük bir /acıaııa se-ı 
bebiyet oeı dl 

Fransız gazeteleri büyük bir aile 
Eaciasmı yazl)·or!ar: Fransanm bir 
kasaha~mcla ıı:eı;:en lm ma<-era roman
larda hile hulnnamıyack kdar f!arip. 
komik ve fecidir: 

YAZAN: 

Paskal İ!'lmin<1eki bir adam dul Vf' 

zenıtin bir kaclmla tanı0ryor. Fakat 
kendisi ev1i<lir ve kaclmla claha 'fazla 
münAı"ehatta bnlunmaı;ma vaziyeti 
manidir. 

Yalnız. kendi .. ini w~tismiş hir o~· 
lu vardır. Dul zenııtin her ne kadar 
bira zva.şh İ!'ll! ele J?t"P. o!!lunnn mu· 
vaf ık hir geliıı<lir. Bu !'luretle kur
duğu pMm tatbik eden Pa-.kal. met· 
resini oiluna gelin olarak alıyor n 
kamı. oğlu ve vPnİ r;ellni hep bir a· 
rad11 vallatna;ıt hacılavorlar. 

Fakat, hadisenin irvüzil anlaı:.ıl
makta geeilcmevor. Bunun flzerinı> 
büyük bir rezalet kopuyor: Kasaba
da bütnn halk 11 .. verana 2e1ivor w 
Pa~kah dövmek i~in birleııivorlar. 

Karile. Pmıkalm evine do~ra gel
Cliği sırada adam teh likevi anlavor vt> 
metre8fyle beraber kaçtvor. Kasaha 
halkmı peşinden ayırmak için de 
komşu eve ateş veriyor. Fakat ken· 
()isini yakalayorlar. 

Bu facia arasında zenıtin "dul da 
öH.ivor. Adamın aı:ııl kansı deli olu
yor. Şimdi yalnız Paska11a oğla kal
mıştır' .•. 

Ge~en ~ene, hir giinde on altı çe
tin ameliyalını ı:eyrettiğim değerli o
peratörümüz J\f. Kemal Öke: 

- İstersen seni hastahaneye yatı· 
ralnn .. deyince içimde garip bir ür
perme hisşettim. Hastahane, hamha§• 
ka bir alemdir. Gözümün önünclen 
bir sinema ı::eridi uzadr: Za·nf, madet 
uman fersiz gözler, ıstırapla kıvra· 

nan vücutlar, ölfunle penceleşen in
sanlar görür e:ihi oldnm. Bir an için· 
ele kafama hiicnm eclen bu korkunç 
haya 1 '"' l Prden ı:ıilkinr.ıek istedim: 

- Ha'rn", dive dii~ümclüm, orası, 
mnztarinleri rahat:ı l<a\'llc:turan sıcak 
hir vuvrırlrr. Fr11. il~r. ve hrr:ı~la, ee
rf"rher olmm hir haldP. 1n;ıanh~a mu
;ıııllat olmu~ hiıı bir fel!lkr.tle müca
ılele eclivor; clolctor hir haha, hir kar 
de~ v;ilıi ıstrrahtnız ii?.erinde titrivor 
ve en di:.ıı:el. en 40evimli İ«Tti alm111 o· 
lan lıemşireler. tlTTlit verici teıı;elHler· 
le avutuvor. O h~lıle: hastahane de
mek. 11.ıı~tahktan kurtulma, iyi olma 
df"nıı>ktir. 

İ~te ben: - -- ı~--;-
- f stersen ı;ııc:• ... ı..· .. ,.,~v~ vııtTI'alnn. 

tı>t.ı;r:,,,1°n sonra hövle dll"tinı-H»~ 
ve l\fim Kemale te~ekkür ederek ka
bul ettim. 

· .Aslect !Baltislu: 
~'-------------------------

in9ilterede 
Yüksek kumanda lıeqetindeki 
tasJi9e ne maksatla yapıldı 

. Britanya imparatorıu:unun genç bar ı 
biye nuın Hor Belita İngiliz ordusu 
yüksek ~tb b-=yetiDI gençleıtir -
mek hususunda faaliyeti! geçmiı bulu· ı 

nuyor. Neşrolunan birinci azil ve ta. 
yin cetvelinde yqh b#tu generallerin 
tekaüde se?kedildiği garIDdtl. İngiliz 
ve Amerikan askeri mecmualarının yaz 
dtğına glSre, eski yüksek ukert meclia' 
ile, bu meclisin reisi olan harbiye 111 • 

nn Hor Belipn arasında fikir ayrılık. 
lan ohnuı ve yapılacak yenü=.kler hak .. 
kında uzla111amamıftlr. 

Binaenaleyh tekaüde •evkolunan ge 
neralerin yaılı olduklanndan dolayı de 
iU, harbiye nazınnın fikrine uymadıkla 
nndan vazifelerinden affedilmiılerdir. 
Şu halde, kuman'1a heyetı'nden yalnız 
muayyen kimseler oıdudan çıkanlımt 
oluyor de:r.elıctir. 

Yüksek llı mecliste, meclmn ld~ 
olan o yapndald general Valter Kirk 
ile, topçu müfettiş.:. 59 yatındaki Hc.r 

bert Kricli ve altmıt bet yqıru geçkin 
oı.ıt aniral Harold Brunun vazifelerin 
de kalnulan bu rivayetin doğruluğdnu 

ıösterlr. 
TekatUe .evkolunan ertdnrharbiyc 

kert mecmuası fC>yle bahsediyor: 

"ispanya muharebelerinde tayyare
lerin büyük rol oynadığından bahsolu
nuyor. Muhakk:aktıx ki bu türlU silah • 
tar harplerde birer imil oldu ve bunun 
için müstakbel bir harpte bu silahların 
ciddiyetle hesaba katılması icabeder. 

Maamafih, tspan)'ada yapılan harp. 
ter hava k.ıvvetleri hakkında çok ehem 
miyete MY.tn cihetleri de l:ize öğretmit 
tir. Bu bt.ıSusta aynca dikkate almak' la 
nmdır. ÇünkU, tayyareler, gök yüzilr
deki bütün hakimiyeti alsalar bile, har 
bi yalnız baıma yapac:ıak değillerdrr. 

Askeri taktik, tanklara, modem ai • 
lahlara ve her neye istinat ederse etsin 
ve gök yü:riinde istediği kadar milthit 
harpler ola dunun, esas, yine plyado

dir. 
Cihan harbinde ortiulan idare eden 

ve harplere giren ihtiyar İngiliz gene
ralleri bu hakikat1• gözönünde bulun • 

durmuılardır. 

Umumi Harp oldııfu senelerde he -
nlb \a.t, 'tamım birer mUlazivı olan gen~ 
gt-n•niller ise bu hakikate tam manası 
ile ehemmiy·et vem:iyorlar demektir, 
ki. (g<"Çlcştirmek) tJ)CSelesr. de işte bu· 
radan doğmaktadır.,, t 

• ('skl\darda yapılacak a.ıili:ve btnaınnın 
projesi tamamlnnmıştır. tn,aata bir iki 
•Yll karlar başlanması muhtemeldir. 

39 sene evvel, 1898 yılı. 3 Kfinu• 
nuevvel günü açılJ'.!lIŞ o]an ve yirmi 
dokuz sene zarf mda 30.227 hasta te
davi ederek memleket sıhhatine en 
fena günlerde büyük fedakarlıklarla 
bağlanan Gülhane hastahanesinin hu 
günkO çalı~ma ve tedavi vaziyetini 
yakından görmek, \ıe bir vatandaş gİ· 
hi orada yatmak, benim için bulun
maz bir nimet oldu. 

Bence hastahane, yalnız liasta te
davi eden bir müe8seı:ıe de~ildir. Ü· 
rası. ayni zamanda milli hislerin kop
maz ha~larla Türk evla•larını na8ı1 
birihirine vı:ıkınlacıhr<h~mı · en açık 
manada i(ade eden bir rniie:ssesedir 
de ... Anadolunnn hir kö«P11inden ken
disini onun kucairına atabilen Ti.irk 
evlaclr, sılllrn•i verinde köyüne dön
dit~ vakit, Tiirk ilim ve fennini. 
Türk cloktor VP, müesııP .. esini en sağır 
lruJaldara haykmr ve duyun}r. 

Hastahane ayni zamanda irtimai 
bir müessese ve hir mekteptir. Bura· 
ya gelen, mııaşereti, ya~ama şeraitini 
öğrenir ve öğretir. 

Ben, üç !rlin boş yatak" hulmalC i
çin ~etip ıri<lcrken, muayene \'e tcda· 
vi ihtiyacı ile akın eden vüzlerre lrns
tayı ~ördükten sonra. hastahanf'nin 
bn mühim rolerini dal1:ı iyi ve daha 
etrarlr olarak g<irdüm. inandım. 

Mistik hislerin en bariz vasfı ofon 
dua, burada, ha~tahane kamlrırmda. 
hükıimetin JT'm·azzaf memurlarına 
gönderilir. Hasta, minnet ve t:iilrra· 
nı yerinde ~arf rtti~ine kanidir. İha· 
det eder gibi 11 

··" '"' "r. 
• • • ,, ---,-~, - ! 

.Üc....Jrlin h.a!;tahaıwve....ıriclin ~P)m~~ 
lerde iki arkarla~la tam"tm1. Bırı he
nim gibi apan'li~itten ~iipl1elenen ,.e 
kilosu 

0

vüze vaklaı:;an genç arkaclas TI. 
Mnzaff er. clil!eri knla!im•l'\ ı:ıltmrlaki 
tllm~rn alc1rrrrırı1< İc;te:vP.n R. Kenan. 

B. Kenan. <lfüt ~ene evnl avni 
drr~ vüziinclen amelivat ol" ., .,, fakat 
tümftr tamamh·le almarnr•'' ·~ ı için 
tekrar hiivi.imi\~tü. Ona hiitiin tam· 
dık do1<torlar, Jıatta ken,ı;"ini ilk ele· 
fa amelivat vanan oneratiir: 

_ Sakın hir (folrn am~livat ola'\'lm 
deme .. Vatiyetin f enaclır .. demi~ler. 

Fakat, aradan geren her sene, hu 
ttimörü ~işinniş ve ~itikçe de ~i~ec<'k-
mi~. 

Amelivatm tel1lilCesi şu: Dudak 
bir tarara fırlar, ~Ö7. tamami:·!e a~k 
kalır. Cünkii, lıer iki uzvu 11 are e
den sinir bu tümörün içinden ıı;eçi-
yommş.. _ -

Falrnt, B. KenRn: 
- Mirn Kem~l,. hir 'clr(a ,..;;~tere· 

reieim Olnr, dediktf'!n sonra kim Of' 

den1~ ·,1,.;ıin. ,.azı olacağım. diyordu. 
B. J\fnznrrer: .., 
- Bir huruk ı:1enrc1;,. hu a~nnm 

TSttra'hmt ~eldvornm. l\fii,...ldin :ı~:ı 
hıtvılmı:ıtlan knrnT"'lt v!'rdıracagrm. 
Hiç korkum yok. <livordn. 

• • • 
Haııtab.aneve yataragım. gündü. 

Kitaı>larnnı kan~trnrken tam on se
n~ e"'·el r•knnq hir hh l""'""mtrnsmda 

relai Oed maref&l Deverel ile, umumi 
harpte yiiksek askeri mevkiler iıgal e • 
deıı generallerden bezılan ordunun 
tam manası ile motörle1tlrllmesiyle, ba 
vacılıp ,.ok futa memmiyet verilmesi 
taraftan sdeği1mişler halbuki, tdealleıi 
parllmento mahafilince ve büyük ga • 
seteler tarafmdra.n tasvip ve takdir olu 
nan general Fuler ile, albay !1•rt. bu 

• Yılbaşından itibaren, yol verf{tsinln 
ikinl'i takııltlerinln tahsil edilmesi için 
tıılı'lil şubelerine emir verilmiştir. t> 

. pr,ratör 'Mim Kemalin "1\fiizmin ~
pandioıitle,.,ı~ mt>cmnai ilraziye, te~~1F1 
ve tPa .... vM" haı:ılıklr Mr yazrı;mı ~or
·lüm. Ynzı şu ~atırlarla ha~hyordu: 

(Sonu onuncu sayıfada) 

Utalealan tiddetle red etmışlerdir. 
m Kara ordulannıd:t yapılacak yeniıtk -
ler hakkın1:ıki ant<ışmamazbklar ıun -

dan ileri gtlmşitir: 
Sarfedilen milthi~ paralara rağmen , 

k t kuvvetlerde hiç bir iletleyiş [.Ö-
as er ~ .b. k 
rülcmemiştir. Eskiden oldugun gı ı a 

ra kuvv'!tleri yine nl)ksandır. . 
Hava bticumlanna karşı koyacak bı 

rinci ve 2 inci fırkafordald noksanlık 
pek fazla.in. tkl fırkanın mevcudu 
44,700 olmak lbırnken 20,000 den F 

kan ynkselememiıtfr. 
tngi\lz ordusu ytibek kumanda he_. 

yeti -.e eı1'Amharbiyesinde yapılmağo 
bqlıun lnkdlptan bir Amcrikaıı U -

- B8yle ne yapacafız burada? Şiın
cli şu sular buz tutu~erseydi, ne ryi o. 
lurdu; lı,PJI tlplf buıadılo ıiderdik 1 

- St'n ne ak:lstz herifsin! Fırtına 

vapurun <•~lını üstüne ıetirirkcn, beze! 

1• yenir mi blçll 

Operatör M. Kemal Çetin bir ame fiyatı mıwal/akiy<?tle yapar1ierı 

f ransada yeni bir sayım 

En yaşh ihtiyarlar 
sayıhyor 

Hükumet yüzer bin frank 
mükafat verecek 

Fransada bir sayım yapıldı.. Yüz 
yaşındakilerin sayımı. Fransız hükQ
metinin acizleri sabit olacak yüz yaşın 
dan yukarı her Fransıza hazineden 
bir defaya mahsus olmak üzere yüz 
bin franklık bir mükifat tediyesine ka
rar verdiği 9u sırada bu sayım olduk
ça enteresan olmuştur. Acaba bugün 
kendileri için hususi tedbirler alına
cak uzun yaşlılar o k,ildar çok mu bu· 
lunuyor? 

Fransada bu sayım, hlle karıştırıl
maması iç!n çok dikkatle yapılmakt_a
dır. BeleJiyelerin, nahiyc·lerin o zaman 
ki kayıtları tsatı tutuyor. Bu resmi ka
yıtlara istinaden yapılan sayımda 
1837 senesinden evvel Fransada yaşa
yan insanların kırk yedi kişi olduğu an
laşılmıştır. Binaenaleyh çok yaşlılara 
verilecek bu mükafat toptan Fransız 

hazinesine aşağı yukan b~ milyon 
f ranııa mal olacaktır Hilklımetin ma~
sadı ihtiyarlara yardım ve daha dog· 
rusu bunları mükafatlandırmaktır. 
Çünkü fukaralar esasen belediyele: ve 
nahiyeler tarafından gözetilmektedır. 

Kırk yedi uzun yaşlıdan birisi 111, 

ikisi 1 lO, on ikisi yüz ile yüz beş ara
smda, a:ğerlerl de yüz ile yüz dört 
arasındadırlar. Bunların sekizi bu sene 

yüz yaşın~ basmışlardır. v • 

Sayımın ortaya çıkardıgı e~. ~a~~p 
şey bu kırk yedi yaşlıdan ~tuz •uı;unun 
kadın ve an•~ak on dördÜl'l'Jn erkek ol
masıdır. Dikkate değer bir nokta da 
bu çok yaşlı insanlarm hepsini~. vil~
yetlerde ve hata iyi görüp ve gozetıl
mek ve ısınmak icin vesaitten mahrum 
kasaba ve köylerde doğmuş büyümüş 
ve yaşamakta bulunmuş olmalarıdır. 

Pariste ve diğer büyük Fransız şe
hirlerinde tedavi için getirilenler istis 
na edilirse bir tek bile asırlık inaan yok 
tur. Biiylik şehirlerin havası ve umu
miyetle hayatı uzun yaşlılığın ~uayy:_n 
bir harlden daha ileriye geçmesıne rr.ı..ı-

sait olmamaktadır. 
Asırdidelere mükafat tevzii münase· 

betile bir Fransız gazetecisi vilayetleri 
dola!ltarak bunlar Ue görüşmüştür. Mu
hurlr yüzil geçmiş, fakat henüz öb.Ur 
dünyaya göçetmeği hatırlarına getir
memi§ olan üç kadın ile görü.şmü.ştlir. 
Her üçünün de sıhhatlan tam. idrakleri 
tamamile yerinde bulunuyormuş. 

Bunlardan madam Baru isminde bi
risi Lyonun yakınında Sen Etiyen ka
sabasında oturmaktadır. Yüz sekiz ya
şındadır. Gözleri yalnız okumak için 
değil hatta torunlarının torunlarına ço
rap vesaire örmeğe bile müsaittir. Beş 
erkek ve iki kız çocuğun.dan dördü bü-

- Oo ... o!? Ç •. oo .. k tcşk.. kür! 
Beni.. 2 ne.= .. ka .. k:ıta.. çıka .• nruz ! A. 

'IDıltt o,. o kadar .. 

yük muharebede ölen yirmi be§ t~ 
sah:.bi olmuştur. Bunun için ihtıYaJ 
Lejyon donör nişanı verilmişti. Tor:: 
tarından bugün kırk beş ikinc;i ve 
iki i.içüncii torun sahibi bulunmakta:: 
Doğumunun yıldönümünde toru 

nnm hepsi bugün aile ve çoluk "'e ~ 
cuklarile ihtiyarın etrafını sararak ei 
lenceler yapmaktadır. . ... . .. ıı··-Madam Baru gen5Iiğnde yanı uç 

0 
cü Napolyon zamanında Fransarurı er
güzel kadınlarından birisi bulunuY

0d, 
du. Eğer Pariste yaşasa ve o vakitler ıa· 
güzell:k miJsabakalan bulunsa idi o> • 

dÜrıY• hakkak Mis Avrupa ve hatta 
güzeli seçilirdi. • • de 

Fakat madam Bam kendi muhıtiıt 1' 
az•.;anlar yakmamış değildir. .J3i.fÇ

0 

gençler hayli a•ı]amak için uğra'1" 
tardı. Eski güzelliğinin izleri b\l 

de yüziinde hissedilebilmekt~ 
... ,..~.. ... • .. • .... .A.•- bile 

karlığın.dan baztlarını muhafaza rı• 
d. y·· b' nda alınası e ıyormuş. uz ır yaşı bJe 
rağmen takma dişleri vardır. Çok se elr 
ve haftada ancak bir iki defa et ye~ıe
tedir. Kahve içmeği sever. Yetne 
rinde biraz da şarap içer. JJrl• 

Diğer asırhk ihtiyar Fransanın atı 
tani havalisin.de bir köyde yaŞSYttll 
madam Serayedir. Bunun da ha~aldl· 
yetmiş be~ yaşında bir oğlu ve :uııarı 
dar da torunu ve torunlarının og 

vardır. f zlac:S 
Her gün gezinflere çıkar; a k~· 
boş bogaz olduğu için sabahtan a rıJ11 

k rnşuıarı ma kadar torunlarınm ve . o uni.i!S 
evlerini ,Polaşır; m}temadıyen g ile 

. k.. .. d dı·koduları meselden ve O)"..tn e 
uğraşır. reçel· 
Her tiirlü yemekleri yer; faka'tht·ı.,a'•' 

d. . "ı J 
leri çok fazla sever. Ken ısın .. edC" 
denilmesine katiyen tahaırıınul bit 
mez. Hiddetlenir. Mutlaka dahladu~ıı-

. . de o eı 
çeyrek asır yaşamak nıyet~~ pariste 
nu söyler ı 1870 de tesadufen sıııııı 

uhasara 
bulunmuştu. Alman ın ,da\fet 
bütün fecaati ve imparator~ baŞta1' 
edilmesini en ufak teferruatıle 
aıağı bilir ve anlatır. .. 5urıi11' Asırdide kadınlardan Uç~n~ ıııa
ismi Bonne - Gaitcxtir. Bu. ısır;;: Uıti
nası "iyi - sevinç,, demek ıse dlutitııl 
yann hayatı katiyen bunun ıne 
muvaffak olamamıştır. diinYaôJ 

Yüz yedi yaşın.dadır. Ve kÖyU!"' 
T de Futuz -"'" yapayalnızdır. uren Uç tor...-

de yaşar. Yegane oğlundan tat bıral' 
H .. Ü de e'V ·-sahibi olmuştu. er uç dan .,... 

··1 .. 1 d'r Torunların .-ti' madan o muş er ı · .. .. 5e .. 
J bJtU•• 

nuncusu ölmeden evve mitti· 
tini hatta evini bile kaybet ·n biri•l 

Kendis'.le yaıdaıı otan ze';;~yar bd 
küçük bir ev bağışlamıştı. . ıuıer tr 

b .. tUn köY ... , evde oturmakta ve u ed·r l", .. 
rafından görüp gözetilmekt ~~daştı1' 
hiyede ihtiyara bakmak v~ ar editrxıit .. 
etmek üzere bir ka.dm tayın kadaşlı1'
tir. Fakat asırdide kadın .. ~~n işteriıd 
tan pek hoşlanmamakta bu 5{.ik\1tıet 
kendisi gor.ıp yalnız başın~ 
irinde yasamak istemektedır. .ıe'Vtetiıl 
~ ~ 't :ıı:ye .u ıı 

Madam Benne Gaı e bir ınU1'• .. 
kendisine yUz bin frank~ık ı~ınaıı ad 
fat tahsis ettiği .c>ylendıği •. ·n b6Y-

. .' .. • . kendisını .. ti· 
acı gulumsemış, sonra ctığını 50Y 
le bir paraya ihtlyal.:I 

0~" haf:'I' '
yerek yil% bin frangı ko.T-· 



ispanyada 

ihtilAli idare eden 
milyarder 

Bir aralık Parlse kaçan 1'farç orada Kral 
Alfonsdan bile fazla muvallaklyet 

kazan mışlı 
~yadaki kanlı ihtilalden bah
t •nce, ilk akla gelen, General 
~odur. Herkes zanneder, ki, bu 
~i General Franko yapını§, o i
~ etmi§ ve o etmektedir. Halbuki, 
hı .~oğnı değildir. İhtilal hareketini 

rıı, eden ve Kulis arkasında dura
~ Burgos hfikı6ımrtini9 idaresini e
de de tutan adam, Huan 1\farç ismin
~ meşhur bir İspanyol milyarderi-. . 
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Vazın yılbaşı 
mu? olur! olur 

Ekmeli alacali para bulamayor<JulC. , 
Rereket venin, zen~n bir adam var
dı. r~~izlcre bedava yemek yediriyor
du. Ren de orada ö1miyecek kadar 
karnımı doynnıyordum. 

"YıJba~r gecesi bu zengin bize lia
ltikaten bir ziya(et çekti. Runa rağ· 
men, kimeenin yiizü giilmüyor, her· 
kes ~ata1mr ağzına asık suratla götü
rüyordu. 

"Runun flzerine, aklnna bir fikir 
~leli: Hemen aya~a ka1ktnn ve ıriiz,.J 
bir ~arkı söylPme!!e ha ladnn. Riitün 
eof radakiJere df'rha1 bir ""~e g_eldi ve 
bir anda odanm navası de~i ti. 

"Şöhretimi o ,nlnden itiharen 1'a
zandıgmn söyliyehilirim .... " 

YılbnF&ı ll1ur1u Sm·anlar 

~·rti~tler ara!!T"ıla vılhııcımı uirnrl1• 
tıayanlar vardır. 1\f f"cıela, Klmlct Kol
her hnnlıtrdan hiriifir. Çünkii, Do~
tor JoeJ PrP.8men ile t-vlenm~e 19~::: 
8enesi yıJhaşmda karar \•ennic:tir. 
Doktorla o zamana kaclRr ela tam,rr
lardı. Fakat evlenmeyi 1ıiç dü~ünme
mi§ler<li. 

KJodet Tiilher o l!iin f'YlPnrnr<;;c 
k'arar vermelerini yılha§mın bir uğu
nı olarak Hvar. 

Marleon Ditrin: - ' :u wıo ,. Danyel Darıyö 
HlzmetçDDlkten 

oyun kızo onuyor 
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... i~a 
Taht ktaki bal!.. 

Yazan: Nadlı can Na/lı 
8ameraua hurmabklan alık blr yu 

ıecıllnı bUrUnmüıtU. Ditlı yerıun 
Yt HHia alayord&&. 

Fakat Caf eriyı Nra)'I ı•ne ıtıklar 

ftlnclı ~alkanıyordu. Pcncırılerlnden 

dlfanya Y\ifan çalı• YI 11rla Maltri 
lırartı laydıra, ıtraf taki ~ifek tarhı .. 
nndaa aprak hurmahklara yayılıyor, 
9Aklarda eriyordu. 

HalUı Mütevekkil tarayın bOyUk aa
loaunda kut tOyU rastıklar Ye ipek b1-
Jdar ara•ma yan wsanmııtı. 

lalda yan çıplak cariytler balc1at 
hrup otumıutw, çalp phyor, tada 
llSylUyorlardı 

Solda halifenin ofullan, •ulrler, ..
lrlır, Yt aarayın bUyükleri otunnuılaı· 
dı. Hepsinin lnUndı alçak ma11Jat, 

...aıarıQ U.tUnde ctUayanıa lft ıUJıl 
Jlyecelderi vardı. Horasanlı genç k~le
ler gilmÜJ güğümlerle &etirdikleri p
raplan altın kadehlere koyuyorlardı. 

Salonu keskin bir anber koJruıu dol
duruyor, arzulan kamçılıyordu. 

Çalıı durunca ldansözler çekildiler. 
Halife kt'ndiline yakın oturan iki 

ıenç kadından biriauıe baktı. 

Bu ıüzel sesli bir pirdi. 
Burad;ı doğmuştu ve halifeyi derin 

bir apıa ıcviyordu. Biru boiuk ıibi 
ıeten fakat yürekten çıkan prkılar 

töylemele batladı. 
Halife UçUncil fıtrkıdan aonra mah

bubenin } anındaki k9dma lpret etti. 
Genç kadın kalktı. Dalıah kara uç

lan. yum:.ık yumuk kara &özleri vardı. 
BilyUcek atımı biru daha büyüterek. 
btmbeyu vı dilıciln diılerini ıöetero
rek cW\mıfyordu. Dar ceketinin ve bol 
plvannrn isinde ılbel bir ricudu IÜ· 
ladıiına ıüpbt yoktu. 

Buda, o devrin mıpur plrleriatlm 
Paddaldı. 
şurauflcl.-~~ 
Halife onun kcndililfnden bir lef 

okuaıwna ftkit bırakmadı: 

larını, çırpmıflaıuu aöaladirmlttL 
Attık d.ıyanamıyoıdu. FadlıA elltri-

nı aa lmakı 
- Seni ıevlyorum, ıvlenellml 
Demek utiyordu. 
Mahbube onun derdini eudl. iki llY 

ıWyl llavuıturmaınan o da ayn bir 
uadtt deyacak&a. 

Bir &il tranb plrı •dl Jd ı 
- J'adl llat dıfa 1tnl çok b ;tlendi-

11ni bana eöyledi. Erteu ıUn dı bunu 
inklr etti. Kararlan gabuk dtllfiyor. 
Jlakat her ıeyın prtli var: Bu ıtct 
oau bile çaıınnm. im de imamla ı• 
lir, bitafik odada otunanun. Ben ıene 
evlenme babıanı açarım. O htr aqamkl 
albi "Saldden daha iyi bir koca buluna
mu J" ıdiytcıktlr. O baldı "ıvlıniııl., 
derim. Hımen llll1 ve lmaınl lf•ri aı.. 
rım. Babamla kardeıim de tahıt olur
lar, it biter 1 

Dedikleri gibi yaptılar. 
Said, ar.ldald kap.ya kulafmı dayadı 

dinlemeye başladı. Kalbi rahattı ve ar
tık hayattaki en büyük auusuna ka
vuştugunu gözlerile ıörmüı gibiydi. 
Daha birkaç gUn öocc biru hutalandı
ğı sıreida Fadl onun evine gelmemiı 

miydi? Bıru kalınaaını isteyince otur
mamııtı: 

- Eve saraydan adam göndermit
lcr. Çok duramayacağım, fak;ıt seni 
görmcd':n kapının ör.ünden ıeçmeye de 
ıönlilm katlanamadı. 

- Sen dünyayı aydınlatan &llnet· 
sfn; bir gür.cı ki ıtığ• heran yaruıru2*1a
dır. Fakat kendisine ulqınak mümkün 
değildir. : 

Said onun otunJllmpma bak venniı. 
;hatta beğenmiftL 

Birdenbire bir kahkaha piri hu1ya
hnnclan ayırdı. F•dhn hırçmlqan te-

Harici Haberler 1 
• Dtnlı ticaret direkt6rl llllflt Necdet 

ftoman)'ıda. Türk • Rwnea ticaret anlaş
mua için mDıakereltrd• bülunaa he) ete 
UUbak ellllek ille,.. dllıa Jt6atence71 ıit

mltUr. 
• Jstaabulan muhtelif ,.,..,..ne aulma

ıına karar •erilen 1000 elekırlk l&mbuın
da• bin lldylbilnDa telleri •• direkleri asıl 
mıftır. Gert -...n 400 llmba da )'ılba
fUldan itibara Jtrlerlne konacaktır. 

• iki Up olarak kabul tclllea yayh çöp 
anı.Ianaın ıapılmuına batlanmıthr. 
Arabalana bir tipi bD1Qk, dlleri kDçllk 
baelmdtcllr. 

• Cuma tOtıll. Atatln HprGsanı alt 
d6rt duba daha Alman1adaa ıelee.ktlr. 

• Jleımt daireler JeDI Jıl mOnaMbetile 
OnDmQıdeld cuma .OnQ Olleden aonra 
tatil edlleeel.Ur. Talil euıaartesl de denm 
edecek, mutat calıtmı1a puarteaJ dnD 
be•lanuıktar. 

• Buna Ylll1ellndı allı tifo nkuı daha 
ıeıbll tclllntl•tlr. Okullarda Ytulr toı>Ju 
1erlerdı atı ımılly•lnı faall11U. denm 
tclllmekttcllr. 

• Suclu ııfatlle ._ llıdtlerl alınmak 
a ..... adllyer• ptnlan •• .... edilen 
polilltrla, badema sl•ll elblM 1l1erek 
adliyeye •llmelerlnı karar .. tnmı,, bu 
lrarar Adliye •eUlellndta alAkadarlara 
blldirlJml•tlr. 

• KarabOkdeJd cellk •e dttnlt fabrlka
•ında çahp<"alr olan bet klılJlk bir mü
hendiı ırup.ı 1.ondradan tehrlmlıt ıel· 
mit. rabtlkı1a ıllmlıltrdlr • 

• Japon elcisi dOn akşam Ankanıya ıtt
ru1$tlr. 

• r.aıatada )'apıhnakta olan yolcu salo· 
nunun reıyinatı için açılan proje müsaba
kuı tamamlanmı,tır. Bir he~·et projeleri 
tetkike başlamıştır. Yakında karar verile
cektir. 

• Elektrik tlrketi aleyhine açılan mal
zeme kaçıkçılıih davasına 1ann beşinci 
ceza mnhkeme!lfnde devam ecfllecektlr. 
Bu cel'ietle ehlivukuf raporu okunacaktır. 

• Oıküdar adliye binasını yakan Nured 
dinin adli tıp dairesinde milphede altın· 
na alınmasına karar verilmlıtır. 

• Lokantalarda, fırınlarda ve ahçı dQk
kAnlarımla yapıldılı Rlhl, bakkallarla ha
T&)'icl zanırfye satan dükkAnların dı tef
llşlerl hususunda allkıdarlıra emir •eril 
ml:,tlr, 

• ı.ıse bitirme Jmlfhanlannı dışardan 
IJfrmek lstlyenler itin, tlmdlkl talimat 
namenin iki yJI daha tatbik edlhne'fne 
karar vernmı,ur. 

• Muhtıe anılara da 7etlm mıap bıl
lanması hakkındaki haıırlanan kanun ll
ylhasının, Millet Mecliıl maliye encQaıe
nlnde lncelt'nmeslne başlanmıştır. 

• Liman fclo 2• mama alınmasın• ka
rar .. erıımı,ttr. Mavnaların paıarlıRını 

pirilik U(ere, lır1'ın işleri mQdOr muı•lnl 
HAmlt Sara('OAlunun bışkanlılında bir 
heyet dlln akpm Pireye hareket etrnlıtır. 

Kaçırılan; IJldDrilldil mD, sağ mı ?/ 

Kaybolan G enerall 
Pariateki "Beyaz Rus Askeri~ 
llb,, reiai Millerin iai üzerin~ 

Yazan: Alfr edOerlgk ---Tefrika numarası: t 

Pleviçkaya, n eredey 
Sadece kocası Skobllnl aradıkJndaD 

bahsediyor; tevkif ediliyor! 
Pari~ıe 22 Eyliıl 937 günü öi

len vakti general fon Miller ka
{;ınlıyor. O giinü takip eden ge
ce yaruı, bu ~ten meıul general 
Skoblin kaçıyor. Erteşi gün öğ
ledn evvel Jc bunun luınıı Ple
viçkaya ortadan kayboluyor. Ye 
ancalı 24 E,·lül cuma günü oğ
lenden evv~l yeniden ortaya çı
kıyor, kmdiliğiııden beya Rw
lann °Gelihnlu klübü,, ne, yüz 
ba,.u Grigulün oturduğu kuma 
#(eliyor. Yili:ba~ı GriKJıl, orıunfo 
lcııaca knnıı~ıu/;tnn ıonra, arka
.ını dönerek. polise haber "er
mek üzr.re telef ona gidiyor. De-
1'amı ,öylP: 

Plt-viçkayanm yanma omuz omuza 
vazivette sokulan bütiln tanıdıkların 
kendi ini muaheze yağmum altmila 
tuttuk.lan birkaç dakika ıonra, oto
mohille iki polis enıpektarü gelivor. 
Grignl. kızı Liyuba ve ba,ka hir'kat 
Ruı, Pleviçkayaya refakat ettiler. Po
lis mevkiindeki komiıer, lakırdıyı 
fazla uzatmıyor: 

- Madam, istintak için ıizin be
nimle beraber tevkifhaneye gitmenizi 
tal~p etmeğe mecbunam ! 

Pleviçkaya. ne yapar..ağmı t•tırmtt 
görünii .. ]e, etrafına bakmıyor: 

- Bırakın, Ly11ha da benimle be
raber gelsin. Ben. Franuzca bilmiyo
rum; o bana yardım eder. 

Memur, muvafakat ediyor. Yüzba
ıı Grigule: 

- Ilırakmuı, kızınız da beraber 
gel!in; diyor, istintakta bize fayduı 
dokunabilir. 

15 yaımdaki lıü!:ilk Lyuba için, 
bütün bunl81' meraklı hir roman ~bi· 
dir. Otomobille İlltİntak tevkifhanesi
ne Ritmekten hn,lannor. Kendisi, 

Rus. izci organizasyonunun tıdl 
pmdan henüz dönmilt bulUP~ 
ona göre bu macera, ticaret Dl .. 

deki can ınkrcı 11atlerin entereaaO~ 
tarzda inkitaı mahivetindedir! 

fı1tintakm haılanitıç ıaflılllt 
fazla enlere an görünilyor. -.n .. .-._ 

ya, istintak Jıiikimini amJOD• ~ 
uygun olarak ıelamlryor ve 22 ~ 
nasıl ~erirlliğini izah yolJu IÖI 
yor. O, bütün hunları düpedll 
mf'kte lıiç aksamıyor, bir def• 
yutkunup duraksamadan, 2S 
sabahı ortalık a~anrken ~'Pakh 
linde vercliği izahatı aynı ayDlll9 
rarlryor. Sonra •)ağa kalk.ıyorı 

- İşte böyle, hepıi hu kad ·-""' 
Ve kapıya doğru yürüyor; pel''7~ 

da J.yuha.. -
O Birada istintak hAkiminİll 

araya ~rjyor: .~ 
- Faka~ müsaacle edinis, 111~ 

biz daha itimizi bitinQedik. Gfcft'lll"""'.1 

siniz! -~ 
Derken, Pleviçkaya, g6s 1"P""~-

hoıanıyor. ,el.!! 
- Zaman ve mekan tayüti Jll 

sözlf'rinizi hirtok dikkatle tahkik ..w 
ceğiz; madam! Şimdiye kadar~ 
dik?Priniz, ezberlenmiş gibi ~ 
yor! Şimdi de hana bir, şu ~ 
ettiğiniz perı:cmhe günü ne ya 
zı Jıildive t>diniz! ,.. 

Kiiı;iik Lvnha, tel'f.'Ome ed~ 
vitkaya, hiçbir ce\ ap vermiJot_!.1 

- Diin koranısı gördünfls •:,.ı 
- Eğer görmilt olııaydun, ~ 

hrrakmazclnn. Kendi ile h_r~.,....
dnktan l!onra işkenceye b~ .. 
mn! 

Ple,·iç\ava, bir lahsa ıtJlfl1"'. 
Sonra şöylP- diyotı fi' 

- lranh laJd bla Hamldin IOll bal 
dest pek ıUaelmİf. Onu pirden al da 
oınat 

Ayni ıamancla fllrlerln arumda otu 
ran orta yap ıötteripb dwpıı bir • 

Dünyanın dört köşesinde 

- Bulony onnanmdayd1111• -
Klod onnnnma da yolum dOştil~ 
tarafta taqkm ta km mrtfip d11·-~ 
Hep, herlıangi llir yerde k_....,.; 
rastgeler ~imi umuyordum! ..:llf" 

adamı ıösterd!. : 
Genç Jwdın ona dotru bir adım ata

cak oldu. Fakat Said bin Hamid daha 
sevik davrandı. Koynuddan çıkardıtı 

bfr klizdı ıms kadına uıatarak çekil· 
dL 

Fa.dl .klğıda g8z ath ve gülilmsedi. 
Kalideyi daha ille s .. tırlannda çok be
lcnditi anlaıılıyoı4du. 

Okumaia baıladı. 
tranlı ıair onun dudaklanna, g8z -

terine yUzilne dalıyordu. Günlerce ara
dıp •uyun batma vardığı zaman ken
di •uıuzlutunu unutarak ıuyun &ilzel
liline dalmıı eibiydi. 

Ne ıosti, ne okuyuıtu ol Bir aevei
Bnin hayali önünde gerçekten diz çök -
müı te a~kıru anlatıyordu. Sanki iran
b pirin Jcalbi bu ıenç lcadınm &ötsü
De cmmJ. dudaklarında konuıuyor· 

du. 
Kasidesinin bu hdar gilıel oldu

lundan bile baıberıizmit ! .• 
Aylar geçtl Hergün onu biru da • 

ba kuvvetle ıev'digini anladı. Halife
nin meclislerinde okuması için yazdı· 
tı pirler kendi kalbinin öz sesleriydi. 
Genç kadın da İranlı gaire hep &Ulüm
.Uyorda.. 

Çok iyi hatırlıyordu. ilk tanrgtıkla
ft gece aaraydan ayrılırken iki dakika 
ıaz &~h~e ıelmiı, töyle konuımuıtar
ldı: 

- Kuideniz ço!< güzeli 
- 5azlerim ancak sizin ağzınızda ve 

9elinizde ıUzel oluyor. 
- Sık tık yeni k.ııidelerinizi otcu

mak acaba kısmet olacak mı? 

- Benim için ne mutlu! Onlar be
nim kalbimin çırpınrırlandrr ; bu çırpr
nıtlan sizin dudaklanruzın arasında 

aôrmek r.e derin bir hudrr bilseniz!. 
Gent bc!m kıvrak bir yürUyU1Je 

uıaklaırp ıltmlttl. 
Ondn aonra lrınlı pir ona her ı;iın 

bir bqb bade yumıı; kalbinin arzu-

Yaptığım seyahat 
Akropol sis altında kaldıfı için, biz 

de hemen karaya çıkmaktan bapa bir 
ıey dütünmedik. indiğimiz nhtım bo

yunca moetralan kirli, levhalan biribl 
rine kanpk mağazalar vardı, satıcılan 
kolumuzdan tutup bizi içeriye çatın 
yordu. 
Yemin ederim ki Yunaniltan asır 

geçtiği halde, hiç değiımerniıtir. 
!ıte buna misal. bir hamam. Fotoi• 

raf çrrun resim çektikleri kiıntelerin 
arkasına koyduktan perde de duvar 
resimleri gibi boyannuı. 

İlk önce ıizi çağıran aeıler, önUnU
ze sürülen mallar ve yanınıza ütUıen 

arabalar arasında ıaıınp kalryonunuı. 
Unutmayalım ki, Yunanlı mütkülpe
aend bir adamdır, dolarlan drahmi yap
mak Ibım. 

Açık bir banka bulduk. Bizim zaval· 
b dolarlar binlerce drahmi oldu. Banka· 
nın kapısmdı da Pası>artunun aklına 

bir fikir geldi: Seyahatimizde tuttu· 
ğumuz kati uıulU yeni bir tekle aoka
rak, çok eski tarz bir ıotobilae atladı. 
içi kalem efendileri dolu, giirül1'~ilU, 
külüstür bir araba idi bu. Pasaportu, 
batını sokup içeri sıynldı a~. ben ar-

k11mdan gidemedim. 
Şimdi, otobilı, mUthit bir demir te

kerlek gUrültUtü içinde ilrrU,.Ordu. 
Paıpartu ayakta, öne oğru iki bUk 

lüm, duruyor, ben de fena bir vaziyet
te oturmuı bulunuyordum. Yanımda 
dört Yunanb vardı. Ellerinde bir avuç 
ipek böceği tohumu, ıt!rilltti16 bir 
m\\nakaşaya tutu11nutlardı. Tohumlah 
eeplerine ıokuyorlar, IOnra tl"krar elle
rine alarak, rr.ünıkap ediyorlardı. 

Yalnıı, hemen hemen •fakla dllf\to 

Yazanı -lean Cocta u. Çeviren: vı r G Oi j 
• • 

yormuı gibi oturmuı bir vaziyette, 
benden daha uzun boylu, genç bir dak
tilo kıza caz kırparken mUnakıplannı 
bırakıyorlardı. Kızm ıözlerinde ıtaet
lik vardı, elini yumruk yapıp beli.ne 
dayamııtı. 

Kızın bu ıekildelri kolu ile bedeni
nin tefkll ettiği U9köte ara11ndan gU.. 
zel bir manzara glSrüyorunı. Manzara 
bir film cı"b\ geçiyor. Uyukluyorum. 
Arabanın aanıntı11 ile c5zlerimi açıyo. 
rum. 

Birdenbire g8z1erfm hayretle açıldı. 
Daktilo kınn kolu ile bedeni arumda
ki llçk6fe aruından c8zUme kilçUk bir 
kafeı göı-:inUyor. Yüreğim atınağa bat 
byor. Sakin lbu, çocuklann uzdan CSr
dUklerl ve içine çekirge koyduktan ıe-

pete benzeyen ıey Pantenon olmum T 
Evet. Partenon 1 
Pupartuyaı 
.. _ Baki Partenon ı.. diye teeleno 

mek ı.tlyorum, ceuret edeınlyorum. 
O da ıGrmBttUr tabU. Fakat, niçin oto
bGltekller blSyle sakin duruyarlar? Nl
sin. oturuyorlar? Niçin ayala kallup. 

ecatlan s™. prkı t8ylemiyorlar? 
Eyfel lrulnl bize neyse Akropol 

da pdl onlara Bylı ıellyor. bunu 
unutmı;ttum. Eüjden Atinalılarm. 
Yun.an kayatan eserinde bir çeklrp 
olan M'nervayı kapaclıJdan bu kafesin. 
daktilo 1mın kolu aramda usramaJrta 
oldufunu 16rilyorum. 

Kafea açılımı. Minerva uçmq. Şim
di • bu 11fer batlar JSterakla havaya 
kalkıyor - kafetln Gı~rlnde bir tayyare 
uçuyor (ticaret illhı olan merkUr mO 
bu at.:ba?) ve ıöklerde kayboluyor. 

Partenon cörllnmeı oldu. Atlna " 

civanndaki mahalleler batlıyor. !tte 
otobüsün eon dura(ı, lniyorua. 
Buruı, ortuından tramvay hatlan 

geçen, rekllmlarla dolu, gürUltWil b.ir 
meydan. Pasparto bana otobüslere ba· 

kan bir poliı memurunu ıetiriyor.Bu, 
dev cUueli bir çocuk, iyi blr adam. 
Fransızcayı daha yeni atreniyor. Saat 
ikiye kadar bize yol göstermeli tek:if 

ediyor Saat ikide karakola dönecek. 
N:çin kabul etmiyelim? Önümüzde 

bir polil. berkesin harmetin\ kazana. 
rak, ı.:addelerlnde biber alacı dikili 

olan bu hafif ıehri ıUratle dolqıyo
ruz, kırmızı duvarlı ve .o.tunlu mllzcyl 
seziyoruz. 

içimizde bulunan altın, fildiıl. mer
mer, tunç, ağaç kabuğu hlalerl hemen 
heykellerdeki ağaç kabuğu, mermer, 
tunç. fidlfi ve altınla birlctlyor. 

TabU haldı bir çalı kiltUpnden ~ 
pılmıt bir bop kafau anODde dUJ'U70" 

ruı. Boynualan, burun clelUderl. kuJak. 
lan altın. Tun~ bir çocuk lıtykell 
amınde duruyorua. Atta d8rt nala cl
der bir ftllyette. Bhu f&ılaca bOrUk 
olan hqı ı&vdealnl ane dofru çekiyor. 
Kanatlı ayaklan upWcta. Altın yap
raklarından yapdaq aylar &ıUndt du
Nyorua. Bunlar lllhlarm maskeleri. 
Hayvan ve Dlh heykellerinin tat ol
muı 'Yllcutlan karpmda duruyorus. 

Bu usulll taaarbyorum: Ya etrafl.. 
mızda g6\'dUIUmtla teflerle beraber 
yapmabyu, yahut da onlara bir ,ea 
atıp ıeçmellyb. Bakıyorum diyemem 
bile. Kaydediyorum. Poeolraflan ban-

yo yapmak için karanbk odama p1dll 
yorum. Potolraflan klfıda ndı sekt-

cellm. ( A.r7cmı WT) 

- Peki. nrrlen mndam ~ .,
gitmtırlinir.? Mad:ım fillerin ."! ! 
dar üziildii-;iinii dil iinm,.Jivd•11" )111 

- E\'et, bu itoi;m ! Fakat b1I 
aklnna JEelmedi! 

Gene bir lahza ıükGtr ttl' 
- Ben. Fran 17.ra 1conofafll~l1' 

Sokak isimlerini hiç h11melll• -~ 
lerin oturduklan yeri katiyell ;_,., 
mazdrm. Pariı ıoknlc. .. ~daJI ~ · 
kocamm otnmobilile ~111 ~Y 

- Dnn "ftde yemek 1 ~ 
- Ben. dün hiç yemek ~1.e ~ 
--'Fakat, madam ıis ~~~ 

nO ııhahr otelinizden çrk11' t:..41' 
cuma ~nn öiElenden evvel te5~ .... tJ# 

• • itlde tna c;ıktmıs. 24 ıaat ı~ntı f 
hald.- bir 'ey yemiş olacab11111~ 

Pleviçkaya. bir müddet ~.ıtlde. ~ 
ten sonra, ml\tereddit bir il 
vaı yavat pnlan eövlftyol'f ~ 

-Ew!t. evf't: ben, Jan ,r 
danmda bir kahvedeydinı. Bıı il 1"' 
T11vi1eri valcmmdadır. JCoe~ ·~ 
raher ora~a ıtk ilk ~tnıi,H d..~ 
dır. Onu~ oran p;ehneel JP 

dfüıtlnerek. oraya uğradnn 1~ 
İ!!tfnt11k h&kiml. bi1'811 al ~ 

vararak. bamba§k• bir 111 

kokyayor: ~ 
- Otelden ~ttiği vdft. 

yanmda para var mıydı? ..,,, 

y;4<~ 
_An_k_a_ra_p_o_sta_t_eı-,,.ı-;-~-

Razı me111or rtıdl 
leteo el çekti "11!' 
Ankara. 26 (Husus0 - ;:;ı,_ ..... 

bapüfettişi BesilD jstifa ~ ,.... 
rede a~mca goı11len. ~ ~-:: 
mn müdüril Sakin. ıev~---
vmi Burhan ve bir aııW 
ten el çektin"lmi§tlr· ,_ ~ 

Doiaaan rivayetlere ~ 
de de bul delialkliJdl" 



f efa, Beşiktaşa 4-2 
• 

maglOp oldu 
tç başlan sonuna kadar Beşikta
Şzn hakimiyeti altında geçti 

l . 
ltıııçlannın hu lınftnki karftlaş- için hiiyiik lıir enerji sarfedcrek ovnıı 

~ ara rncla en miilıimi, Şc:-er ta yor. 
0Yn:ınan Vefn - Ile;iktaş maçı Bc,.ikta~ 15 inci ılakiknd:ın Eoıır:ı 

~ lıakimip•ti tamamen eline nldr. 0-
nnın va~ı 1ı ve soğuk olma~ma yun artık Vefa m~ır kall"ı::inc intikal 

:ıı Salı:ıda 3 bin~ yakın seyirci cııni~ hıılunuyor. 
"Yordu. Birkaç giindcnberi ra- 20 inci claHknıla RPı;ikta \"İne 
~Yağan ya~mur ve knr sahayı Hakkının aya~ı ilt• iic:iincii ç;oliinÜ at-

~·~tnıır hir lıale ı:oknmştu. fJ. Bcşikt:ı~ h•ı golılen «onra r;alilıiyı'· 
~ ~~aın üçii çenek f!;eçe en-ela tin wrdi~i lıir ı:c"~eklikle ovnm nr 

•raz sonra da Besiktaıı sahava Vrfa i·e artık hcrahcrc onındım \'az 
~ s ~ . 
·~· ivah hc,·nzlılar: ~eçmi~ fazla ~ol ~·f'ntf'mek ic;in çnlı-;ı-
~ Trır>ı Ali - 11ii•tnÜ, Farr•T• - Ri- yor. 
ıı~·::;, Fı1 1-1 - llayari, Rıdmn, 30 ıınrıı <lı•kikaıla Vefalı Aclnan 

'Srrcf. Eşref. santraf or Lütfiılen alclr~ hir pa~r iir-
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~n ~ 1 beyazlılar da: dii. Soları!!a nur. Sola~ık ortnlnrlr. 
~~k .. Sc(<!r, Saim. ';4.bclrııt, Siiley Top şimdi Lütfide. Srkr bir şüt. Fa
l~ ıı.~tafa • Mrıhtesem, Hii.~t"vin, kat kalrci tutmadı çok 11a\·adan avuta 

Maçtan 1ıeyecanlı bir göriinıİ§ Kaleci Hakl-:ının $11.ı bir şütiinıi lmrtanrlwn 

':trı 4rlnan. ş·:fmi. ~f'klinde idiler. ka~tr. · 
a 1"f'rirlım K llıç idi. Vefalılann bugiin talihsizlikleri 
aç~ Deşiktr."hlann ani bir ini,i var. 
,; !Itırlı. Golnlahil,.cek hu akm _ 33 Ünrü d:ıkik'a Re~iktaşlı ŞPref ta-
la aa lıattmcln Ju~sildi. krmma bir ~ol daha kazandınyor. 
~ necıikfaıım her ne lınh'l'c;ma ~ef ahlnr hiitün gayretlerine rağmen 

~a.Jolsnıı kaznnrnak istedi~i anla- ır ~ey yanamryorlnr. Be;ikta~m ha-
"•ın \7 ( L• le: kimivetİ devam ediVOt'. ~., ·· e a ruraz tutu ve çekin· • 
~tıİniivor. Bn ımıda Vefa kale- Nihavet Vefalrlar 40 mrr ılakik"ada 
ij :ı1~1 , ve Serf'f birer &ıkı şüt hir ıı:ol dnha atarak ovunn 4-2 vnziyc-
"" ır l • h "k" • • d te ~oktnlar. · "n erı er ı lc:ını e U!<taca 

, tılnn;onla lmrtardr. Bundan c;onra lif'r iki tararm da 
~'1i Vefo f ı•lıte•em ile Rec:il<taı: eemereoıi?: birkaç lıticnmmnilf' maç 

r1•
1tıe irıivor. J\fnht,.ı::em ortaladı~ 4--2 Beşiktaşm lf"lıinde olarak bitti. 
ııv " bitti. 9lı ll"nu1 ı:e1"n lın f rnıat1 falc:oln 
l'ıı•ln k 1 • ·· ·· d k l n enm ustun en ıışırara · 

• B?fr, 
\irı • 1 ,_ . lf rı r n .. Hüırln Tirc:ilZtn~ ille go-

Bu maçta trÖ7.e çnrnan O\'lmrıı hır, 
Reııikttıcln.'1: Hnkh. ~""ef. F,creJ. Ve
faılan <la Arlnnn, Liitfi \'e kaleci Hn
liık idiler. -Topçu. •r ıı1<kr vnı:ıtnc:ile vaptı. 

ıt hu L?o'rlen eoev ı:ac;rrrnrq c:ö- Güneş - Sü/eymanige 1
' Artı\ Re11iktnoı kalesini'! Vefa· 
~ "ıırrnrtan ~lqT'I iistiinc nhn olu
' 11knt l1f'"cıi 'hirer J?Ol ol,.J,;lerel( 
"'' ..... 1sır v,.rnhl:wnn hlrhirilf' nn-
'h1ık1 •• .. 1 J • ~ · an yuzunc en ıep zıyan 

~ ~· 
1'1 • l 1.: ., • 1 . Jt .. rı r rı ·1 ''" ıt tonu krıJr,,iılrn 

~ tı tıü, snl1cıi bir sürü le ilerle\,. r 
~· ~ c attr. Ecıref hu nasr rnlc c:ti-,,. 
~~ 

1 
orts-1,.,-ı~ln ortnlııılı. Hakem 

11.~'k VPfn aleYlıine hir frikiJC 
tık' Prcf hn ce?.a vunı~nnu uzun 
~ ; lıir ı::ütle ızole .-.-virni. Şimdi 
~.r ·O Bec:iktaı::; lehinde. 
i~ alrlıır hu rn:ı:":liıp ,·azi\'et karc;r
~ ıtrıJılrlar. Daha ('o\ pac:h bir 
~ıı hnnvorlar ,.e nitelcim h11nnn 
~ ~ırı, 42 inri clakiknda ,:?Örrlülcr 
t 1 ~

011<'rini korn,.,.ılen atarak oyu 
~~ .k·azivete t?ctirdilt'r. 
n 1 

taı:ılıJar İ11e htf\COlü Jiaznıf'0rle
,_./'I', O,rım art,lc lôrıc:rnıc:tr. Vefa 

1

1 
·1< ı:.rk ;""'1 lleci'rtaı:ı hiirmnları 

~tntTa tf'lı likeli anlar gec;iriyor. 

~· iKiNCi DEVRE , 
'tı.e• .3 

~\ 1 rıt>ne haclar ha~lamaz Be-
i h·kati Mr ~nlihiyet nlmalc iı;iu 
"t ıt- temno tntturdn. Hakkı Şeref 
~~r:o~ ivi anlnc;ıyor!nr. 
rl 1"" bir c;ol onha '\'31')10 O\'UOU 

~ll f-ı,,.l'l'hPrP. hitirpl,:fmpl.: 

Günr~Jilerle SüleymaniyeliJer ara
~mdaki maç olclnkı;a canlı oldu. Ri
rind denecle Giineq 1-0 ~alinti. İkin
ci dcnf'r1c ı:ıon clakikalara knrfar ,·azi
yet hn "C.kilrlf' <le,·am crliyorıln. Fakat 
4 ınrı clakikaclan 'onra canlnr.:m Gü
ne liler iki c;ayı clıılıa yaptılar ve ma
~ı 3-0 galip bitirdiler. 

Beykoz: S 
Top"apı : 1 

Dün Şeref c;tadmda Be ... iktac; Vefa 
ka!şrlaşma:-.ınclan e\·vel Be;koz "-Top
kapı maçr yaprldr. 

Beykoz şu kadro ile oynadı: 
Sa/a - Bahadir, Kemal • Sadettin, 

Mehmet, Galip - Turhan, lhs~ Şa
hap, Said, Ali. 

Topkapı d~ şu oyunculardan müt~ 
şekkildi: 

Abdiill;adir - Tah.,in, llakkı - Şe
ref, Mehmet. Ahmet - Yunm, Sala
haddin, Snlôlıaddin, Haydar, Hamit. 
Ma~a ReykozluJann 11ücumu ile 

ha~lanch ,.e sonuna kadar hakimiyeti 
altmcla devam P.ttİ. 

İlk lıaftaymda 2 gol atan ve bir 
gol yiyen Beykozlular ikind lıaftnym 
rJa hir ~ol daha atarak Topkapıyı 3-1 
mağlup ettiler. 

F. Bahçe 
lstanbul Spora 

0-5 galip 
Saat tam 15 de Fenerhahçe ve fs

tanhulspor taknnlan sahaya çıktılar. 
l''enerhnhçe şu kaclro ile oynuyor: 
Nr>cdet - Orhan, Sedat - E$at, Ay

tan, Re~at • l\'nci, Niyazi,, B;ilent, 
Fil.·rct, Orlum. 

f ,.tımbnlspor takrmı da şu kadro 
ile idi: 

llfrcdi - Samilr, llasan. • Orhan, 
Ha •ri, t~nrnil • lfilnmı, Sami, Sabih, 
t~mr>t, Nejat. 

IInkem Galata~ara\'dan Rnrh'an. 
Atak'. • 

Ovnna Fenerhalircliler l)aşlaclrlar. 
Olılnkça sert esen riizgiira ka111 oy• 
malnrrna ra~men fstanhulı::porlular 
kenrli nt"ıf sahalarına lıemen lıemen 
kalelrrinin önüne tTktrlar ve lüz:u
munclım fazla ralıat bir oyunla l1aı;rm 
kalP;;ini sardılar. 

Fcncrhalır.cnin cntC li'alCim oynama-
11ına topun t tanhul!=por kaleı:inin ct
l'af mılnn nvnlmama~ma rai!men ,·azi
~'f"tt~ ha~ıl olan hu tahavvül Fener· 
hahr~ rnnlıacimlerinin azamf derece
de lak:ıvit ovnamalanndan ileri P'eli
yorcln. Tont; ~ok c:ii?:el se"IC ve iclare 
eden hn l1iicum hattı, Dt>tlreyi i11das 
ederek kati vunışu bir türlü yapamı
yor<lu. 

lcıtanllnfsporlulann mane\"iyatla • 
nm takviveve irnlcan hnMu~n ve Fe
nerh:ılıçe tarnftnrlannm da telfiııa düs 
meğe baıılaclıklan bir ıırrada "Rülen~ 
b11 ıtPmer,.ıı1z nVT1l111'1 illi neticesini 
sık, hir nHiıte ile aldr. 

Birinci '1evre lm ırPldlde 1-0 Fener 
liahçenin y,.1,;.,fl,. hitti. 

iKiNCi DITT'RE . --,· 
İli{ daJ.;lcadan itihırren raltinTPtini 

sıkr~trr:ırt Fenerliler 16 mr.ı d~ldlCa• 
larda "RHlenılin nvnlt ve kaf n<11lf" iki 
sayı daha r.ılcnrdrlar. 28 inci clakika
da to"'n rakalavm bir 2ole clo:?ru frl
<len Riilent arkadan ~Pltııe ile kanqılt 
bir iaria rn:ıruz kıılrtr. Hakem nemıltı 

w • T ' • vereli ""' lliilcnt sıkı hir Ytın1cıla takt· 
nun:ı, (li; .. ıliinrii l?Oliİ kaunclTI'flı. 

Bttkos • To.DlcaJJI macuıda bir karı§ıklık anı 

Fl'nerliler Nh·nzinio knfa~ile lie
~h1ri ı?nllerini de ?ttılar. Oyunun son 
rlıl1<i l.:nlnrr vine fcıtanhulspn,.Tnlarm 
kl'll.,.~; iitltinrle ge~iyordu. Hakemin 
dü•lii:;ii ~alnrl<en \'aziyet hu c.pkJ;.,i 
T'111 lrn r :ı.zn c,li .. ·oritn ve sarı larh·eı'tli· 
it''" --nhnrlan 5-0 1?alio <:rktılar. 

Namık Fenerhahçe
den ayrıldı 

Fenerbahçe futbolcillerinden Namık 

vazilesinin nakli dolayısiyle Fenerden is
tıfa etmi~tir. 

Namık İzmir klüplerinden birine inti· 
saj) edecektir. 

Bükreş takımı 
5 - 3 mağlup 

Ankara muhtellti cok eyi bir oyunıa 
galip geldi 

'Ankara muhteliti ile cumartesi günkü maçta 2-2 berabere kalan Biihrş . 
' muhtcliti 

Ankara, 26 (Hususi} - BükrC§ Ilakcm Saimin iclaresinde hn§la-
Muhteliti ikinci karşılaşmasını hugün yan oyun bidayette müte\'aizn bir şe
yaptr. Şelıir stadyomunda havanın kilde cereyan ediyordu. 8 inci dakika• 
karlı ve soğuk olmasına rağmen 4-5 da Ankaranm yaptığı bir hücumda 
hine yakın bir seyirci önünde dünkü f skender kale önlerinde husule gelen 
maçın intikamı olmak üzere yine .An- bir karga;alıktan i tifade ederek ilk' 
kara muhteliti ile Bükres karsıla~tr. (Sonu 4 iinl'iidc) 

Galatasaray: 11 Eyüp 2: 
Bir hafta evvel Güneşe kar§ı 6-0 

mağlOp olan Galatasaraylılann yine 
bir hafta evvel Beykozu 2-1 mağlup 

eden Eyüplilere kar~ı ne netice ala
cak.lan merak ediliyordu. 

Galatasaray §U kadro ile oynuyor

du: 

Necmi· Mu.~tnf a, Hiiseyirı • Cclıil, 
llicri, Fazıl· Necdet, Süleyman, Bii
lent, Ha~im, DanJal. 

Eyüp de ~u kadro ile maça ba)la
dı: 

Halit - :4Uiettin, Mehmet - Nrı~ 
Şıikrii, Mehmet - Firıı:, Haydar, Ad
nan, Ne§r.t, 7.at'en. 

Hakem Adf'm Ademdi. 
Galata;araylılar canlı lıir oyunla 

birinci devre}i 3-0 galip bitirdiler. 
ikinci devrede Eyühiin iki gol çıkar
mnsma nıukahil Galata arny 8 gol 
yaptı \'e maçı 11-2 galip bitirdi. 

'Galatasaray - Eyüp nıaçıncla Calatalaraylılann bir golü 
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Haftl!lık ~adyo j 
17-K. e11pel-937 Pa:art4ıl 

Olle netriyata: Saat 12,30 Plı\Jda Türk 
maalluai. 12,bO Havadis. 13,0i Pi.Akla Tllrk 
muslkial. 13,JO Mublellf pi.Ak netriratı. H 
Son. 

Akf&JD netriyatı: Saat 18,30 Cocuk u. 
yatrusu (Tiltll ve Mitil Ahrette). 19 Ba
yan Jnci: Şan piyano ve keman refakııı. 
le. 19,30 Konferans: Doktor Salim Ahmt:ı 
(Elektrik çarpmasından korunma). 19~5 
Borsa haberleri. 20 Rıfat ve arkadaşlan 
tarafından Türk musikili ve halk tarkı
ları. 20,30 Han raporu. 20,33 öaıer Rıza 
tarafından arapça SÖ)lev. 20,45 Semahat 
Özdensea ve arkadaşları tararından Turk 
rnusıkisi ve halk kartıları. (Saat ayan). 
21,15 Radyo fonik opera (Sapho) Stlldyo 
o~keı1trası rerakaUle. 22,15 Ajans haberle
rı. 22,3(J l'lAkla sololar, opera ve opere( 
parraları. 22,50 Son haberler ve eJ1eai ıc. 
nün proıramı. 23 Son. 

28-K. ev11el-9J7 Salı 
Ölle nqriyatı: Saat 12,SO Pllkla TOrk 

musikiııi. 12,SU Havadis. 13,05 Pllkla TilJık 
muslldsi. 13,30 Muhtelif pllk nqriyalL H 
Son. 

Aktam nqriyab: Saat ll,30 Pllkla 
dan• musikisi. 18,45 Konferans: EıiıinönO 
HalkeTl nefriyat kolu namına: Nusret Se
fa. 19 ŞiJll Halknl ıösterit lıi.olu tarafın
dıan bir temsil. 19,30 Konrerans: Eminönn 
Halkevl sosyal yardım tubesl namına: 
Doktor Fahri CelU (Gece yataklarını ,,_ 
lalanlar). 19,a5 Borsa haberleri. 20 KJA
afk Türk musikisi: Okuyan Nuri Ham, ke
man Reşat, kemence Kemal Niyazi, tan. 
bur Dilrrü, nısfı)"e SelAhattin Candan, ul 
Sedat, kanun Vecihe. 20,30 Hava raporu. 
20,33 Omer Rıu tarafından arapça 16) leT. 
20,45 Vedia Rıza ve arkadaşlan tarahn· 
dan Tilrk musikisi ve halk şarkları. 21,16 
Orkestra: l - Weber: Der ı-·relschiltz ~ 
Terlür. 2 - Tschaikowsky: Valse Des 
Fleurs. 3 - l\lichcll: Baci al Buio. 4 -
Donlzetli: La fille du Reı. lment. 5 - Wer. 
sel: Jndisches l"unkmArchen. 22,15 Ajans 
haberleri. 22,30 Plakla sololar, opera "• 
operet parçaları. 22,50 Son haberler ve er
tesi ıünün programı. 23 Soıı. 

!t-r. e"'1d-f!7 Car,amba 
Ojie nefl'lyall: Sut 12,30 Pllkla Tllrk 

mnsiklsi. 12,f>O Havadis. 1306 Pllkla Türk 
musikisi. 13,30 Jılubtellf pllk aqrıyatı. U 
Son. 

Akprn nepiıab: Saat ıa.so Koni• 
.,_. __ ... rans: Cocuk Eairseme Kurumu DNQına· 

Dutnur ~Dl& BftrJll tt:'Oeukta aeU Te 
karakter). 19 Bımen Şe~Te arkadqları ta. 
rafından Türk muailtiaf. 11,,30 Konferans: 
Ali KlmJ Akylls (f,;oca lerbiyesl). ll,a6 
Borsa haberleri. 20 Mustafa " arkadaflan 
tarafından Ton maalkltl ,,. halk fal'kala
n. 20,,30 Haq raporu. 20,33 Ömer Rıa 
tarafından arapça 161ln. 20,45 Neaibe "• 
arkodqlan tarafından TOrk musikW Te 
halk prkılan. (Saat ayan). 21,15 Orlı.est· 
ra refakatile Bedriye 'l'llslla tarafından 
P~· 21,4$ Orkestra: l - Auher: Domino 
noır. 2 - Drigo: Romanel. S - Yonelen: 
Yoluınn von Lothringcn. 4 - Severac: 
Valse romantıque. 5 - Falno: Colombina. 
8 - Rahmanlnorr: l-iocturne. 22,15 Ajans 
haberleri. 22 ,30 Pliikla sololar, opera , .• 
operet parçalan. 22,50 Son haberler ve 
ertesi sOnila proıramı. 23 Soa. 

30-K. t1111el--937 Perıembe 
Ölfle neıJri) atı: Saat 12,30 PlAkla Türk 

musikisi. 12,50 Havadis. 13,05 PJAkla Tilrk 
mualkisl. 13,30 Muhtelif plAk ne!}riyatL U 
Son. 
, Aktam neşriyatı: Saat 18,30 PJAkla 
ianı musikisi. 19 Ha:ran inci Şan: Keman 
•e plıano refakaUJe. 19,30 Spor m6sahr. 
belerf: Eşref $elik. 19,55 Borsa haberleri. 
IO Cemal KAmU ve arkadaşları tarafından 
Tllrt musikisi Te halk prkılan. 20,30 Ha
.... raporu. 20,33 Omer Rıza tararından a
ra~ 16yln. 20,45 Fasıl 181 heyeti: O. 

kuyanlar: lbrahJm, Kllçllk Safin. Ali: ut 
Cevdet Kozan, keman Cevdet, kanan Mu
amm~r, Kl;ırinct Hamdi, Nısfıye Sellhat
tin Gandan. (Saat ayarı). 21,11 Orkutra: 
l - Oscheıt: Olympla uvertür. 2 - Eacbai 
kowsky: Swte Ltricıue. 3 - ArmaadoJa: 
&~ariqe des Roses. 4 - Uuuaenet: Penaee 
d Automae. 22,l& Ajanı haberleri. 22,30 
PJll Ja sololar, opera Te operet parçalan. 
22,50 Son haberler Te ertesi IOnlln pror. 
ramı. 2S Son. 

Jt-IC. co11el-IJ1 Cama 
Ölle aqriyatı: Saat 12.30 Plikla Tirit 

musfkiıl. 1~,50 Havadis. 13,05 Pllkla dana 
musikisi. 12,.'\0 Jlnvadls. 11,05 Plikla Tllrk 
nıw.ikbt. 13,30 lluhlellf plAk nqrlyatL H 
Son. 

Akpm netrlıab Saat 11,30 Baıan Nt
ne: ı.;ocukl:lra muaJ. 19 Osman PebUTlla 
T11nl,ure: HRlk tarkılan. lt,30 BeyolJu 
ffaJkevl ılisterlt kolu tarafından bir tem
alL 19,55 Borsa haberleri. 20 NecmetUn 
Rısa ve ak'kadaşlan tarafından Tllrk mu. 
afkisı Te halk tartılan. 20,30 Han rap0o 
ru. 20,33 Omer Rıza tarafından arapça 
s~yJev. 20,45 Bayan Muıaffer Giller q ar
kadaılan tarafından Tllrk muslkial .,.. 
balll prkılan. (Saat aıan). tl,15 Ork••· 
ra: 1 - Gllnka: Ynn Sansanln fanted. 
2 -ToaU: Peacatore Canta. 3 - Cbopln: 
Polonalse. ' - Lebar: Ziıoyııerllbe. ı -
Rosen: Ehe dan11&Dte Cbez les pouppeeL 
22,15 Ajans haberleri. 22,30 PIAkı. 10lolar, 
opera Te operet parçalan. 22,50 Son ha
berler ve ertesi iilniln proıramı. 23 Son. 

1-K. aanl-938 Cumarlul 
0Ale neşriyat: Saat 12,30 PJAkla Ttlrk 

musikisi. 12,50 Havadfs. 13,05 Pllkla Tortı 
musikisi. 13,30 MahteUI plak nefl'b'ala. 
14 Son. 

Akşam neşriyatı: Saat l8,30 Plakla 
dans musikisi. 19 Safiye: Piyano ve ke
maa refakatile. 19,30 Konferans: Selim 
Sırrı Tarcan tarafından. 19,55 Borsa hr. 
berlerL 20 Sadi ve arkada,lan tarafından 
TDrlı. musikisi Te halk 1&rkılan. 20,30 n .. 
n raporu. 20,33 Ömer Rıza tarafından 
arapça .ıfyln. 20,45 Semahat Özdenses Te 
arkada:,Jan tarafından Tllrk musikisi ve 
halk tartılan. (Saat ayan), 21,li Orkeat· 
ra: l - llarscbner: Hanı helllna. 2 -
Anonl: llelodia. 3 - llolmea: Tobsal. 
' - Sllela: The lon of Lonı 8IOo 1 -
Bernards: Rosenll'Amm la Sana IOucl. 
7 - Naebes: Cbaat da solr. 22,11 Altın• 
haberleri. n.30 Plllrla IO)olar, opera " 
operet perçalan. 22,50 Son haberler 'fe 
.,... dalla l)l'OAl'UU. 23 Sola. 

-soN-

Hikaye 
<•a.a ....... .a.wm» 

sel, fakat keadlll IDaJIDUD ptlDtıyar 

ıclrime.. Ne yapanın. danlhnlımalr ıa. 
SDD i yoDa halifenin hünde okumak 
için her &On yeni bir Piri nereden bu
lurum? 

Makbule bira uıanmttı. Füat 
kend!ıinl tuttu. Arkadapm kandırmak 
için yeniden &ÖH baflamak istedi , 
Aimıı açmaya vakit kalmadı. 
Kapı açıldı ve Slid görilııdil: 
- Kadın, tahta ç11naktaki ı.ıı nldo

cekiın? Altın aabandald arpaya git; 
senin haklan odur! 

tranh pir ondan: 10nra ne tür yaz
dı, ne de evinden dıpn çıktı. 

Fadl ıün ıeç~e Arardı. bir daha 
gülmedi, kendisini en çok eeven &idama 
ıandercliği haberler cevapau kaldı. 

ölmed:n bira &ıce ta IBaleri JUi• 
yordu: 

- Artık dayan.uDIJOnUD. AlnJanm 
gittikçe artıyor. Evim pek ,alanda, fa
kat aen benden çok uzaklardasın l 

Moda bir 
hastalık 

( Altmcı ıayafadan devam) 

'"Teşhisi en gllç olm lfetlerden bi· 
ri de mtımıin apandisittir." 

Bu satırı hastahaneye yatmadan ön 
ce rutladığmı bir doktora göater
dhn: 

- Evet, dedi, makale battan IOD8 

kadar aynen bugfln vaki olan haller
dir. Hocanm on ıene evvel vaıdıkla· 
rmm bugftn değipniı tarflan yok· 
tur. 

• • • 
Hutalarda bir de dert ıorma h ... 

talığı var. 
Bana da ıordular: 
- Apandisit.. cevabını alan: 
- Moda hatalık.. diye dudak 

btlktil. 
Harbi Umumi sıralarında mühim 

uneliyatlard:m biri olan apandi ıtt 
halk o kadar alqnuw. ki .. Fakat bıc;.a1' 
albna Kiren viim~ hiç bir suretle .-j. 
gorta edilemediği için, tehlike h"r 
uneliyatta olduğu ~bi apandisitte de 
•armq. Bunu da daha münevver o· 
lanlar .ayltlyorlar. 

Ayak tedavisine gelen hastalardan 
biri anlatıyordu: 

- Gnlhanede her hastalık teehis 
edilir. Bet senedir raha~ızdun. Ak· 
lrmda kalmadı ama, •imdiye kadar 
belki on beş avn avn teşhis kondu. 
Halbuki hiç biri deiilmi~. hurada mi· 
demden ameliyatla kurtardılar. 

Bizzat kahramanından ~rip bir a· 
pa"diait hıKlyeai diiıledim: 

Trabsondan Ticaret Mektebi tale
besinden Muıtara ba§mdan geçeni 
bana ~Je anlattı: 

- Bir gün aa; tararımda şidfletli 
bir ağrı duvdum. Öbür ,nın beni has· 
tahaneye !;ÖlÜrüp röntgene koydular. 
Miltehassıs: 

- Aman, dedi, sen apandisit ol· 
muşsun. Hemen ameH,ıat olmalısm .. 
Röntgen filminde de tam apandi11 · 
merkezinde büyük bir diiğme göıter
di r 

- Bali, df'di, §U gördüğün dilg· 
meyi yutmuşnın. 

Ailem telaşa düı.tü. tlk vanurla be
ııai latanbula 8iinaerdller. Yolda ai 
n dnvdnk~a, apantlisit patlıyacak di
ye ndüm kopuvordu. 

Boraya ~eldim. Hemen hastahane
ye yatırdılar ve röntgenimi aldılar. 
ikinci ~nil: 

- Sende anıtndist falan yoli .. de-
yinr.e ıa~trdnn." 

Mnı.ııtaf a, Trahzonda ~ntkenini al
dmrlum iç donunun dilimeaini de 
(ilmini aldırmış ve tuhaf bir tesadtıf 
düğme tam apımdi!lit merkezine rut
lamış. R8nbıen JYtfttehaum da bmm 
~rilnce ~::a ( anandiıit) teehisi 
koyuvermi,. Falr11t GtıJhanenin rönt
gen ba" aaistan1 B. Fuat:-

- Haydi ~ıum, ıen dilime fa
lan yntmmı d~Jı.ıı;"· A"andidtin de 
vok.. dediii ~n Mustafa bı~'ktan 
kurta1dn~ ~ sevinç içinde idL 

Hastalardan biri: 
- Bu kadar ınasraf a ır;irdin. Dok-

tom dava .et.. dedL l 
Muıııtafa: 
_ Neme 11znn. unr.livattan lmr-

tnldmn ya.. Hem latanbulu da Rfir
mftş oldum. Doktora ~dince. teşek
kftr edeceğim .. cevabını verdı. 

Zavallı çocuk yalnu telkin. yilztln .. 
den hiç bir 'ey yokken baylı ıstırap 
duvmu" ve kınanmış. •• 

Dlttyolda IJI eu 
Dörıyol, (Bmud) - Belediye 

tehria iyi ve temiz ıu ibtiy~ı. te
min etmi,tir. İki kilometreden ıliba
ren borularla tehre akıtılan au, inta 
olanan on iki çe§me vasıtaaiyle tev
si edilmekıedir. 

Dörtyollular be1ediveye hu son 
faydalı bismetinden dolayı çok min· 
nettar ve rnütr.•e1Ainlirler. 

Adam yarahyanıo 
aklbell 

DOn saat bette Eminönü nhtum üze. 
rinde lbrahim ollu Ahmet isminde bir 
mntör kaptanı ile 6ç hamal bir alacak 
mesel:ııinden biribirleriyle kavga etmiş 
ler ve bu esnada hamallardan Tahtaka
lede oturan Galib Ahmedi tap kafa • 
sından yaralamıştır. 

ikinci m1h ceta mahkeme&i Galibin 

1 

bu hareket;ni sabit ı::önnilş ve kendisi· 
llJmB ıens bir 1aam patinaj ıanu>l.ronu jJln ni yirmi ıOn hapis c:aasına mahkOm et-

mip 

Alaşehir, kasaba ve Salih 
Karlar al ında 

-Manisa va Menemen ovalal'I 
sular bastı • 

İzmir, (Hususi) - Bir haftadan· 
beri bililasda devam edeıı tiddetJi 
yağmurlar kesilmi§, havalar birden· 
bire soğumU§ ve civara kar düpneğe 
ba§lam~tır. Son yağmurlardan Ked 
nehri de kabarmı§, Manisa ve :Mene
men ovalannı sular basmrıtır. 

İki gündür hüküm süren f ırtma yü 
ıünden Menin ve İstanbul hattından 
beklenen vapurlar birer gün teahhür
le gelbilmişlerdir. Mersin hattından 
beklenen Dumlupınar vapumnun 
bir iskeleye iltica ettiği tahmin olnn· 
maktadır. Gemiden iki gUndilr haber 
alınamaınıştır. 

Fırtma tehirde de oldukça tahri· 
bat yapml§, ~açlar devirmiş, evlerin 
kiremit ve bacalannı uçurmuştur. 
Deniz f ula kabardığından, Birinci 
Kordon da sular altında kalmıştır. 
Şehirde soğuk çok şiddetlidir. Çatal· 
kaya. Yamanlar, Nif dağlan karlarla 
örtülmüıtür. 

Son alman haberlere göre Alate
hir, Kasaba, Salihliye de kar ya~ıt· 
br. Bozdağa da fula kar dfttmekte
dir. 

17 yaşında genç bir 
çocuk 

Babasını vurdu 
İmıir, (Hususi) - Denizlide fe

ci bir cinayet olmllf, l 7 ya,mda bir 
gen~ bahasmı tabanca ile öldnrmfit
tilr. Cinayetin sebebi; bu gencin ha· 
baıiyle anuı arasmda çıkan bir hl· 
dise neticetinde avnlmak tlzere mah
kemeye dft~eleridir. Maktul Mut
taf a oilu Ömer, hadisenin vukua ~1-
diği kfin kamı Fatma i1e oo§anmalt 
W:ere Denizli mahkemeeınde hntr 
bulnnmu"- davalan t•lik edilince d~ 
tekrar k';ye dönınilşt6r. 

Ömer, yo1da Fatma ile 17 yaşmda
ki oğlu Mustaf aya tesadüf etmif, mu
hakemelerinin p;eri lca1masmdan mü· 
tevellit bir kızırmlıkla evveli çocu· 
Ru, sonra da Fatmayı dövınütt6r 
Mustafa; anaema dayak ablmuma 
tahammül edememi~~ tabanr.asmr çe
kerek baba~mJ11 Üzl'!rine ateı açmıı. 
iki kumında öldilnnüııtür. 

Kati1 çocuk. cinayeti m6tealup a
nasını köye 1tötürerek eve bırakmış., 
karalrnla ır;iderek teslim olın11f, vaka· 
yı bi)r1 ·- ,;11tir. 

U Um pPye9PM 
her ar elendi 

İzmir, (Boaud) - Son ıamanlar• 
da hararetini kaybeden ibilm piya· 
aasmda bu haf ta hareket "6rftlm0t
tür. Bir hafta sarf mda 11 bin çuval 
ilzftm aatılmıştır. Satqlarm fazlahiı
na ra~men fivatlarda 25 untimlik 

Rllla hastahane•l ,ı 
mühim bir aml'lll 

başaıııaı 

Kilis, (Husuıl) - M~ 
tihar edehilee'.eği bir hekim ~ 
ci oJan Bay Emin Bil ... ~ 
yataklı Kilis memleket h-.eı.-.r: 
ni, Kiliste can kurtaran 
ıokımqtur. 

Altmış hin nftfwı1u k~ 
yeglne 11hhat yurdu bir yıl ,,._.. 
takdire çok ıayan bir ...-1 .,,. · 
tir. ti' 

Yilzlercc baııta yatmq. bhtl_.ı.., 
ti tedavi ve muayene ~nnfl .. ~ 
lerce kişiye de ayakta ve ~- · 
mnavenesi yaptlmıştır. _... 

Bo yıl içinde çok "'ft~I .. ~ 
yatlar da haşanlmqtır. 'Ost ~ 
anadan do~a ve horanla,..~ 
kadar vank olan iki karW t ~ 
Emin Bil~e ameliyat yapadl ,-..., 
cuklarm dudak ve burunl ...... 
şrki11.-rinP kovmuııtur. _ı.1 
lzmıre 1enı o obd..,... 

geliyor 
_J• e. t" 

fımir, (Ilumsi) - Be~eu~t" 
hir dahilindeki otohtlı ~~ 
ııi,letmeie karar vennit ftl A, ~ 
ya yeniden 12 tramhtlı ıipal'İt~ 
tir. Bu trambüsler, Kordon_".:"""~ f' 
işletilen otnhfülerden daha ~el!' 
lacak. 22 kioilik oturar.ak ~ ~ 
kapm bulunarl\ktır. Otohrı~l~ 
diJden ıonra, Bumova, ICa d•ll" 
Yüce ve Basmahane hatlar111d• 
ledive otobüsleri ~hstml•~ ~ 

200 bin lira sarf'ile. 12 bbl ~ 
murabbalık hir saha i\ıt!riae ~ 
r.ak garai santı'alin pl:inı b~.w.9' 
~a başlanmıştır. Bu nlln, r-? 
dik edilmek tızere Naf'ra ~ 
~ön"r•·il ,.,.,.,4;ti r. 

bir teneui'1 olmuttur· bdr ~ 
bidayettenheri ~örillen d~ 
nu muhafaa etmektedir.~~ 
üzerine de hemen hemen ~ 
mele olmamaktadll'. Paınak 
harftrf"tli. fivatlar i'tidir. 

Mevduat için elverişli şartla( 
Para plasmanı için C>ğoUcr 
Kiralık Kasalar 

Bd«ın gtın arasız açıkhf 



1 
staobulda Havagazı ve Elek l rik ve. te-
şebbüsatı sınai ye Türk Anonim ~irk eti 

Mühim ilan 
İstanbul Havagazi ve Elektrik ve Teşeı.>bilsatı Sınaiye Türk Anonim 

·irketi, Memurlarının 1937 senesine ait "kiremit,, renkli r.üviyct kıartJarının 
ikincikanun 1938 den itibaren iptal edilere~ 1938 sencsl için muteber ol

~ak üzere "kırmızı., renkte kartlarla değiştirileceğini a<:.yın müşterilerine 
r:.:eyler. 
B•ı kartların baş tarafında Şirketin unvanı olan "tST ANBULDA HAVA 

°IA7.1 ve ELEKTRlK ve TEŞEBBtlSATI ~lNAİYE Tü::k Anonim Şitke. 
i .. yazılıdır. 

Yukarda gösterilen evsafa uygun olmaya:ı kartlar sahte addedilmeli 
'le hamilleri polise haber verilmelidir. 

Şirket müşterilerinin bu ilana riayet etmPmelerinden çıkabilecek neti. I 
celerin mesuliyetini kabul etmiyeceğini şimdiden beya?ı eyler. 

DIREKTöRLOK : 

n as cm &IS 

-Devlet Demıryolları v~ Limanl~rı _ iş/Ptme ·; 
, ... ; ·. - :.u,~;,:,,;,~ · idaresi ilô.~ları . . · .. · 

20000 lira muhammen bedelli ve ikinci eksiltmesi de feshe<lilen vagon ve 
10komotif vert'nleri ile sair muhtelif kriko ve verenler 29 - 12 • 937 Çarşam
ba günU sat 15.30 da pazarlıkla Anka rada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1500 lıralık muvakkat teminat ile kanunun ta
)İn ettiği vesikaları ve Nafia mUteah hitlik vesikas·nı hamilen eksiltme günü 
tukarıda yazılr saata kadar komisyon Reisliğine müracaat etmeleri lazımdır. 

Şartnameler Ankarada Malzeme dairesinde, Haydarpaşada Tesellüm ve 
ae ... k ıefliğindc göriilebilir. (84 89) 

Muhammen bedeli 6595 Ura 50 kuruş olan muhtelif eb'atta 1500 kilo Demir 

teı, 3000 metre sinek teli, 600 metre kal bur teli, 2500 metre hudut teli ile 1000 

tuıo galvanize dikenli tel 30 • 12 • 1937 perşembe günü saat 15 de Haydarpaşa· 
da gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu iıc girmek isteyenlerin 494 lira 66 kuru~luk muvakkat teminat ve kanu· 

tıull tayin ettiği veaika ile resmi guetenin 7-5-1936 G. 3257 veya 1-7-1937 

G. 3645 No. lu nüshasında intişar etmiş talimatname dahilinde alınmış ehliyet 

'leı;ikaları ile tekliflerini muhtevi 1arfla nnx eksiltme günü saat 14 on död-: ka· 

dar H. Pa§ada gar binası dahilindeki komisyon Reisliğine vermeleri lhımdır. 
Bu işe ait şartnameler komisy .. mdan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(8366) 

Yerli ve etnebl mala alt muhammen bedeli ve isimleri aşağıda yaı:ılt iki grup 
lllat~emc 7-·2-1938 Pazartesi günü saat 15.30 dan itibaren sıra ile ve kapalı 
.ıarf usuJiyle Ankaraüa fdare binasında satın alınacaktır. ~ 

.. Bu iıe girmek isteyenlerin teklif edilecek mal n yerli veya ecnebi olduğuna 
e()re hiza1arında yazılı muvakkat temi rıat ile kanunun tayin ettiği vesikaları 
'le nafia müteahh'tlik vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar her 
trup için ayrı zarf hat:nde komisyon ReisHğinc vermeleri lazımdır. 
~ Şartnameler 190 kuru§ mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa-
lmaktadır. (8487) 

Yerli mal" ait Ecnebi mala ait 
Muhammen Muva!dtat Muhammen Muvakkat 

~Up 
bedel teminat be<lel teminat 

him Ura Lira Lira Lira 
l 8 ka'em küçük yol mal· 

~ 
ze mesi. 91.701,48 5.835,07 
2 8 kalem muhtelif cins 
v e eb'atta bu1on ve vi· 
d alar. 70.138,21 4.759,16 38.716,84 2.903,16 

Jandarma üenel Komutan : ığı Salınalma 
l\om·syonundan: 
1 

- Bir t.:ınes:n:: dckuz lira fiyat talım in edilen 6500 den i .'ıOO taneye kadar 
tvsaf ve örneğine uygun Battaniye 14 - 1 • 1938 cuma günü bac:ıt onda kapalı zarf 
Qsuıue sa tın almaca ktrr. 

,:
1 

~ - Şu tnamesi 338 kuruş karşrlığm c!a komisyonıdan alınabilecek olan bu ek. 
tttıeye girmek isteyenlerin ( 4625) l'ra Jık ilk temh1at makbuz veya banka mek. 

tııbu ·ı ı .., ı e gartnamed~ ~azılı ~eJgeleri muhtevi teklif mektup arını en geç belli gün 
~ ı:aat d<Jkuza kad:ı:- komisyona verırr~ olmaları • ( 4 678) (8606) 

Matbaa makinesi aranıyor 
il Ta~r:.ıılu kurul:.ırak hir nıathaa için 6RX 100 f"hnclıncla hir ılüz nıakinf' 
"hıii•·cllit taknıılan 'r bir prrla! maki ne~i almaraktır. • 

t Satılık nıııkinrsi olanların ~azrte nıiz idare mPınurn Alımet Cnn~a mü· 
•1ra 1 
~~"-·~~~~~--~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Göz hekim' 1.--
Dı. Mu ı at RamiAyaın/'' 

Kimyager 

~uayerıeha ııesini fa ksinı. Ta limarıf' 
l'artabaşı Cad. URFA Apt. nına 1 

nakletmiştir. Tel: 41553 1 
p 1 
aıardan maadıt hergün; Üğleden 

~rn saat ikiden Rltıya kadar 

Hüsameddin 
l'cım idraı tahlıli l 00 kur uştuı. 

Bililmum tahlilat. Eminönü Emlik 
ve Eytam Bankası karşrıır '11 tızet 
Rev hını 

!Tii - KURUN ~ ~tRtNCtK'.'ANUN 19!1 

1 Deniz Levazım satınalma komisyonu lliilınları 
Tahmin edilen bedeli (33718) lira (2 O) kuruş olan (331,840) Kilo El."mek, 

28. Birincikanun. 1937 tarihine rastfayan Salt günü saat 14 de kapalı zarf usulite 
alınmak •üzere Münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat (2528) lira· (8 7) kuruş olup, şartnamesi (159) kuruş 
mukabilinde Kom:syondan her gün alına bilir. 

3 - İsteklilerin 249ı'.l sayılı ka"l•.:nun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri ka· 
pah teklif mektuplarım en geç befü gün ve saaten b!r ~aat evveline kadar Ka • 
sımpaşada bulunan Komisyon Başkanlığı na makbuz mukabilinde vermeleri. 

(8231) 
• • • 

ı - Tahmin edilen bedeli (821) vakkat teminatı (61) lira (58) kuruş 
lira olan (12) kalem muhtelif cins ve 

miktarda yaş aebze, 6· İkincikanun-
1938 tarihine rastlayan Perşembe gU-

nü saat 11 de açık eksiltme usu tiyle 
ahna'.:aktır. 

2 - !ıbu 12 kalem yaf sebzenin mu-

1 - Tahmin edilen bedeli 1500 lira 
olan (15000) kilo ıilt, 6- lkinciklnun-
1938 tarihine rastlayan Perşembe glinü 
ıaat 14 de açık eksiltme usuliyle alın
mak Uzere münakasaya lronulmu§tur. 

2 - Muvakkat teminat (112) lira 
(50) kuruıtur. Şartnamesi Komisyon-

olup gartnamesi Komisyondan her gün 
parasız olarak alınabilir. 

3 isteklilerin 2490 aayılı kanunda 
yazılı vesikalarla birlikte ve belli gün 

ve saatte KasımpaJada bulunan Komis--
ynoa müracaatları. (8502) 

• • • 
dan hergiln parastz olarak verilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun
da yazılı vesikalarla birlikte ve belli 
gün ve saatte Kasımpaşada bulunan 
Komisyona müracaattan. 

(8503) 

• * • 
M. M. V. Deniz MerkezSabnalma 

Komiıyonundan: 

1 - Tahmin edilen beldeli 5640 lira 
olan dört adet benzin motörünün ka -
palı zarfla miln~sası 29. ı. kan. 937 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 
14 de yapılacaktır. 

2 - Şartnameslnf g'1rmek ısteycn. 
lerin hergUn, münakasasına iştirak c. 
deceklerin de mezkur gün ve saatte 
423 liralık teminat mektuplan ile tek. 
lif varakaları ve kanuni belgelerini ha
vi zarfla kcmisyonumuza müracaatları. 

(7692) 

Akay işletmesinden: 
Nefsi Kadıköy iskelesi iç büfe 
Bostancı iskelesindeki Dükkan 

Yulıı'lrda yazılı mahallerin 23. 12. 1937 tarihinde yapılan açık arttrrmala _ 
nnda Kadıköy iskelesi iç büfeye verilen fiyat uygun görülmemiş, Bostancı iske • 
lesindeki:. dükkanada talip zuhur etmediğinden her ikisinin açık arttırması 30. 12. 
1937 perş~be günü saat on beşe uzatılmıştır. 

İsteklilerin şartnameleri görmek için hergün levnzım ıefl"ğine ve arttırmaya 
gireceklerin verecek!eri senelik kira befü linin yüzde 7 ,5 ğu nircbetindeki pek 2kçe 
!eriyle yukarda yazılı gün ve saatte şefler encümen:ne münıcaatlan. (8580) 

KURUN-. 
ABONE TARiFESi 

Memleket Memlekl'l 

ıcıncıe dqmd.8 

Aylık ta lM KJ'f. 
S B)'lıJı !80 .. ~ Krt-
1 ayldl '1a ltl(l KJ"t. 
!'dldl 900 1600 Kre-

Tartteslnc!en Balkan blr!Jği ıc;tn ayda otu. 
ıwruı dUşUlOr. Posta blrllğ1.ne gtrm.Jyer 

yerlere ayda yetmtı be§er lnmıe 
zammecllllr. 

nlrlctyt'ntn lir po8ta nH!rkntnılR 
KTlltUNa abone !raı.ıJm. 

Adres degtştlrme llcreU 20 ırunıştw 

iLAN iŞLER{ TEL: !0335 

Sağlık 
Servisimiz 

Blmla doktorumıa Puarteaı gtınıert 

n.at on beJ bu~uktaD ytrm.ıye ka 1 u ga
cetenıJz tdarebanestr.de, cumarleaı g\lnleı1 
de aaat lt ten 19 a kadar lAlelJ Tayy:ıre 
•pa.ı tuna.ıılan ikinci daJre Uç oumaraııa 
dalnıa okuyucularımızı yedJ ~upoo uıukaı
blllnde kabul eder. 

Ayni ,ekllde diş doktorlanmız da oku
yucuıarımızıo enılrlerlne bıızu bulunmak. 
tadır. Dtt doktorumuz Fa.hrelUo Dtşmen 

Parınakka.pı lıstiklAI caddes1Dde 127 aumao 
rada pazartesi 'l'Unler1 ıİaat U Ue 20 ara. 
ıırnda bulundugu gibi doktor Necatı Paıt• 

et de Karaköy Mahmudiye cadde.11 1-2 
numarada saJı ve cuma gtln1er1 aynt eaat. 
terde okuyucularımızın <llşlertne bılkacal-• 

ıar ve ufak tedıl\'llcrtnJ yapacaklardır. 

Ayni zamanda Beşlkta' tramvay cao 

GENÇ MEKTEPLiLERE: 

Bu mevsim si.der için çok tehlikeli
dir. Boğaz ağnlaı-ı hep bu mevsimde 
baılar. Ufak h:.r t;oğuk alma sizin ba
demciklerinizi §İ~irebilir, Buna karşı 

mektebe giderken bir kutu 

Pastil Midat 
ahnrz ve cebinizderı eksik etmeyiniz. 
Tıpkı ıcker gibıdir. Kolayca sakız ve 
şiklet gibi yiyebilirs:niz. 
ismini unutmayınız. PASTİL MlDAT 

x 9 n'n 

dest Erip apı\Ttımıuımda sllnnetçl Emtrı M 8 cer ala rı 
Fidan muhtat okuyuculanmu:m çoeua 

tannı sUnnct edecektlr. Büyük bir clld halinde. Yalnız re. 
Anıca Aksaray Pertev Eczı\nest ya. simlerdeo ibaret. İçindeki küçük 

orııda 352 numarada ııUnnetçl ıe ınbhat 
memuru Nuri E~sıı KURUN dolı.torunuıı konuşmalarla hiç yorulmadan X 9 
.-erecegt enjekslyc.~•an ~berini yedi ku· un harikulade maceralarım takip 
pon rnuı{ablllnde ve at-oneıertmtze en etı. · etmi§! olursunuz. 
ver. şeraıtıe c:ocnkln.rmın atınnet ~elt• X 9 U 
yelcrı..,t Yftpacakt11'. 
tırlmlerlnl yar.dığunn doktor. dl\5'."t ft llt1nr sizin gibi çocuklarınız da çok sc. 
netçilere rnUracaat ederken KURtTN'un ver. 

Dokloı 

Hafız Cea I 

hizmet ıcuponuodan Yedi ta.ne goturn:ıek Bu onların ayni zamanda eğlencelı 
::::::::::::::-::::::ı::::::::::::::::: ::::ı::::::nı:ı:mil 'A:zrmdrr. bir okuma kitn.bı da olur. 

;E Diş· Doktoru 6 ...--- KUR UN Fi-..~ ao kuruştur 
l.A)K:\tı\N RF.Kf)t 

Dahili Vf' tıf<'itelıu~1t11fı 
f'ata 

!h.. ruıtn l>lışllıt ı.:ıınıerııe ö~leııerı ııonr• 
""l.t ("• .. 
" ,,., llln e \'111 kıuıar l11t11nl•11lı1• l>tvıo: 
oıun11 

il " 1104 ı num"r111ı nuı1111111 ICHhlc .. slnd• 
·~~~:rıru katıuı e•ter ~Hlı cumıtrte11t ı:1lr 
'il llh "G.!\ 12" .. ,.,. 111''1 nH klk1 tuk11 r•I\"• 
~b.ııuatıu Uuıtv11nl'hRnl' •• •• ı:eıeron 

9~ KııtıJ& teıeton; :ıı?lOH. 

~ l\:DIQ>sylt ODç~ır ğ 1 Hlzmel kuponu Çocuklarınızı teşvik ediniz. Hafta. 
;5 Yaln z CUMAR'ı'ESI GÜN l.ERi 5: !ıklanndan ayıracaklan k'ıiçük ye.. 
:: :s Ru KU[)t.)DU ga:r.ete. idaresine get:.-en.ıer. kiinlarla bu küçük ı-akamı kısa bir 
;: YALOVADA, saı günler Kara· :: 

1
:- :: ----------------

1
, l - ~uc;U11 llAıuarın.ı paruıa bastı.rırlar j zamanda elde ederek • gii ... .. ,, tramv;ıy curağınd:ıkı nıu- c ı 

a yenehanl!!'.:nde h;ıstalanru kahlll n R ll R l ı ~ a abone olu- 1 ~;;r.Kurunuıı bekJmJertne parutZ baktır). 1 x 9 un d' 
, ehr. U 1 1 maceralarından birer tane e mme. 
:ı.·· .. ··r:·;:····ııu··:n· .. ::ır::a'""" .. r·••Hn•:u;aıı nuz ve abone ediniz 8 - Hukuk ve mal! mnşav1rlertne ber lidirler. 

.. •••• ' • •••• •• ,.. " •••••• ·····-- tUrln kflnun yollar1nı para1;17 sorup ts-:.,.-entr , 
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SCPCRGESi 
Her Ev Kadınma Lizım ideal bir Aleltlr. 

S A T i E 'd· e 
VERESiYE SATiLIR 

Türkiye BUyUk Millet Mecllsl 

f da re Heyetinden: 
l - Seksen bin litre benzin alma caktu. 
2 - Şartname hergiln Bilyük Millet Ma;lisi Muhasebe Müdftrlüğünden be

delsiz olarak alınabilir. 
3 - Eksiltme 10-1-938 pazartesi gU nü saat 15 de Büyük illet Meclisi idare 

hcy'eti odasında olacaktır. 
4 - Ekailtme npah zarf uau\lyle olacalttır. 
5 - Muvakkat teminat 1110 liradır. 
6 - Teklif mektuplan 10 - 1 • 938 Pazartesi gUnll saat 14 de kadar idare 

hey'etine verilecektir. Bu saatten sonra mektuplar kabul edilmez. 
· 7 - Şartnamenin 4 ncü madJtııinde istenilen vesikalar teminatın konulduğu 
zarf içerisine konulmu~ olaı.;aktır. (8348) (4511) 

1 Türk AnÖnim Elektrik Şirketi 
i! 

1 Mühim ilan 
il 

EJ"ktrik şirketi, m"murlannm 1937 senesine ait "r-embe,, renkli hüvL 

tt kartlarının 1 ikincikanun 1938 den itibaren; iptal edilerek, 1938 sene.si 

~in muteber olmak üzere "yeşil,, renkte kartlarla ;deği~tirileceğini sayın 

nüşterilerine arzeyler. 

Bu kartlann baş tarafında Şirketin unvaı11 olan ''TtiRK ANONlM . 

:LEKTRİK Ş1RKETt,, yazılıdır. 

Yukarda gösterilen evsafa uygun olmayan kartlar sahte addedilmeli 

ve hamilleri polise haber verilmelidir. 

Şirket mÜ§terilerinin bu ilana riayet etmemelerinden çıkabilecek nt.ti. 

celcrin mesuliyetini kabul etmiyeceğini şimJiden beyan eyler. 

O t R E K T ö R L O K: 

il ·"r· ... , . ... ~ - .. -

Jandarn1a Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan t 

1 - Metres\ne altmış · : ·.ıruş fiyat tahmin edilen vasıf ve örneğine uygun 
yüz elli bin metre yazlık kumaş 10-1-938 ·Pazartesi günü saat ontla kapalı zarf 
usuliyle satın alınacaktır. 

2 - B:.ına ait şartname dört y(iz el 1ı kuruş karşılığında Komisyondan alına
b:lc.•.;cği eksiltmesine girmek isteyenlerin ( 57 50) liralık ilk teminat makbuz ve
ya Banka mektubunu ve şartnamede ya zıh diğer belgeleri muhtevi teklif mek· 
tuplarıru belli gün ve saat do1<uza kadar Komisyona verilmiş olmalan. 

(4619) (8496) 

. 
Istaobul Erl<ek Hğretmeo okulu Satıo-

ıllma Komisyonundan: 
Okulumuzun 937 mali )'Ilı s"bze ihtiyacı hakkmciaki il5n bugünkü Haber 

gazetesinde ne~redilmiştir. tsteklilerin mezkur gazeteyı okumaları ilan olunur. 
(8530) 

Sahibi : A SiM US Neşriyat müdürü Refik A. Sevenıil 

Al!o AUo 
Bay eczacı siz misiniz'/ Ilafııı 
lardanberi <;ektiğim kahızlı· 
ğa karşı tasviye eltiiğııiz PÜH 
GOi.iNi dün ak~am aldım. 
Bars::ıklarını temizlendi ve ka· 
rm aArılarımdan eser kalma· 
dı; teşekkür ederim. Bu re,·kn· 
Jiid . lezzetli ve l1:iml kolııy 
olan müshil ilacını herkese tav 
siye edeceğim AUahaısmarla · 

dık. 

~--~~1111111- ... ~ 
IQ)OKT<ô>~ 
NecaetUn Atasagun 
Her gUn sabahlan ı.ekiz buçuğa 

akşamlan 17 den 20 ye kadar l .file 
li tayyare apartmanları ikiuci daire 

17 numarada hastalannı kabul ede.r. 

Cumartesi günleri 14 den ıo ye ita 
daı hastalarını parasız, Kurun, Ha 

ber okuyucularını dakupon muka· 

bilinde muayene eder. Telef: 2:>95:~ 

• 

. r . t. • .. • • .. • - .. 

)'eslsatı Eleklrlklye Türk Anonim 
Şirketi: 

Mühim ilan 
Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi, memurlarının 1937 sen~iJle 

it "mavi renkli hilviyet kartlarının 1 İkincikanun 1938 den itibaren iptal 
dilerek 1938 senesi için muteber olmak üzere "bej,, renkte kartlarlıa değıt
irileceğini Sayın mü~terilerine arzeyler. 

Bu kartların baş tarafında şirketin unv3ıu olan "TES1SA TI ELEK • 
'RlKtYE TORK ANONİM ŞtRKETt,, yaz-ı!rdır. 

Yukarda gösterilen evsafa uygun olmay..ı.ı kartlar sahte addedilmeli 
e hamilleri poHsc haber verilmelidir. 

Şirket müşterilerinin bu il§na riayet etmemelerinden çıkabilecek net;. 

1 
::.elerin meı;uliyetini kabul etmiyecei!ini ~imjiclen beyan eyler. 

D I R E 'K T ö R L O K: 

Nafia Veka1etinden 
3-1-938 Pazartesi g!.inü saat 15 de Aokarada Nafia Vekaleti malzeme e~· 

siltme Komisyonu odasında 2940 lira muhammen bedelli 12,000 adet Telgr:1f tııı• 
.;anı demirinin açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat mıktan 220 lira 50 kuruştur. 
Bu işe ai.d şartname ve sair evrak Vekalet malzeme Müdürlüğünden par•· 

srz olarak alınabilir. ti" 
İsteklilerin 3-1-1938 Pazart1:si günU saat 15 de Komisyonda hazır ııııl\I 

malan lazımdır. (8393) 

Mekte~ono.:eıre0 ~©~tUJk "eonnero
D11e, OlkYO lQ)Dıreı~:lt@ırH~ırD!Flle 
Mektep kitaplarınızı almadan •••• bir kere eski tanıdığını: 

'' VAKiT Kitabevine 
" uğrayınız. ilk, Orta, liıe, Yük:;eh ve Meılek ... Her okulun, her 

ıın.ılı için, her dilden, he1 türlü maarif ne~riyahna buradall 
kolaylıkla ve derhal edinebilirsiniz. 

Rastgele yerden almanın ıonunda yanılma, yorulma, rJD

kit kaybetme olabilir, üzülebilirsiniz. 
lhtisaıa her yerde kıymet vermeli: (VAKiT KiTABEVi) 

de mektep kitapçılrğında ihtisas kazanmıştır. 
Kitap üzerine gelecek her sorguya karşılık verilir. f· 
ADRES: lstanbul . Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgra • 

Vakıt. lstanbul. Posta kutusu: 46. 

l l 
1 


