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.Suriye ile Muahedeyi Feshettik 
1' eni anlaşma için yakında 

müzakereler ~1/apılacak 
liatay anlaşması mucibince temasta bulunmak üzer_e 

Bir Fransız askeri 
heyeti geliyor 

j ... ~~ıra, 6 (A.A.) - Anadolu A
~t•n öğrendiğine göre, 1926 tarİ· 
~ ' Ankarada Türkiye ile Fransa 
'l't~~netJeri ara!mda aktedilmi§ olan 
~~ 1)'e - Suriye iyi kom§uluk nıuk.a
~esinin bazı ahkimmm el
lıit L_tathik kabiliyetini kaybetmİf \'e 
""'ııuarnının da tefsirinde iki hükü
~ ıra~mda mutabakat hasıl olma. 
il. tı bulunmuş olmasını nazan iti
>i,te alan lıükfünetimiz bu muknele
~ •hkanı!nı zamanın icabatma daha 
ııa:~. bir halde yeniden tarzim et
~ Uz~re miizakereye girİfmeğe a· 
~.~.ltt1lnndnğun11 hey an ederek, fes 
~--•.gıni Fransa hiikiımetine bildir· 
"""ır. 

l'-· .. k . F h · · >. ...... ı muza erenın ransa arıoı· 

-..:azrrmın Ankarayı ziyaretini müte 
a~ılacağr tahmin olunmaktadır. 

l' al.-ınrla memlef.retimise gelme.si 
bcl.lrnen Fransu Hariciye Nmırı 

8. Delboı 

~ arumCla mtlnUit moa1ieClenin ftçtlıı· 
dl maddeainde derpif edilmif olan 
bilyilk erklıubarbiyeler aramda te
mu yapılmak ilıere illllnunun 14 
ünde Fruwz ukeri heyeti AnbraY.• 
gelecektir. . -

Hatay' Jaki V a=iyeı 
Antakya, 6 (A.A.) - Uluı mulla

biri bildiriyor: 
Anayasa tatbik mevkiioe geçtiii 

halde Suriyeli olan ve Hatay ile hi~ 
bir aJikası olmıyan Kırıkhan sulh hl· 
kimi Sadık Mardini, jandann• ko
mutanı Abdiirrahmau Kaan, tapu 
memuru Sati Feççahi, polis komiseri 
Sabri Hatvani, zabıt kitihi Hasan 
Hilsnü, mfiha~ir Mahmul Nebil ve 
Hataym diğer mıntakalarındaki Su· 

(Sonu: StJ. S Sil. 4) 

BO§vekil Könnule 1ıalli aramıtla ••• 

Başvek i l Ce lal 
Bayar şehrimizde 

Dün da/ıilige, milli müdafaa ve 
malige vek illerimizle görüştü 

Bqvckil B. CeW Bayar dün saat l Bqvekil, PerapıJaaa, bcral>erin. 
on bir buçukta hususi trenle tehri· de Dahiliye Vekili B. Şükrü Kaya 
mize gelmiıtir. olduğu halde gelmiı ve kendiırile bir 

8. Celal Bayar §ehrimizde bulu- müddet görü§YDÜftÜr. 

Bir Frnn.orr: A.ckeri Heyeti 
Geliyor 

·~nlcara, 6 ( :\.A.) - Anadolu A· 
lngiltereden 1~ ... 

nan Dahiliye Vekili B. Şükrü Kaya- Öğleden sonra Milli Müdafaa 
latanbul vali muavini 8. Hüdai Ka- Vekili general Kazım Özalp ve ma
rataban. emniyet direktörü B. Salih liyc vekili B. F uacl Ağralı Perapalae 
Kılıç. m~rkez kumandanı T uğgene· otelinde BaJvekili ziyaret etmi§ler
ral lhan Ilgaz ve diğer zatlar tara· dir. 

seçett..k Perapalaa oteline in· 
-~~-llRl---~'111! 

mittir. 
~artım haber aldığına ~öre, Millet· 
~~~mi)~ti konseyinin Hataya mn. 
ite . ik olarak 1, mavH 1937 tarihin
~ Jttihaz f"tnıi~ old~ğu kararlar ica· 
~an olarak Tiirkiye ile Fransa 

lngiltere 
~~ 

•11ko hilkumelinden 
l'azmlnat olarak 

iki milyon lira 
istiyor 

ıı~ndra 6 (Hususi) - Hariciye 
tirı · tetinde lspanyol naayonaliatle
~ denizdeki bombardımanlarile 
JlltiJ~ eden bir tarife kuruJmuıtur. 

1\ ~ donanmasına verilen zaran 
~ J~~İ~enin. aldığı kara~n. aon
~~ gıl.~~e~ın ~endaye dekı elçisi 
t~ k~ hukumetıne müracaat ~e-

lt ~ b~r _mayine çarpan Hunter harp 
' 

8tnın zararma, ölen8 ve yarala. 
t-~ 1 4 askere mukabil 2 milyon Jj. 
,~ Yakı:ı bir para bir tazminat İs· 

J 1it_ir. 
'gıl~erenin bundan başka tazmi. 
~~ 1 t- rankodan istediği daha bir 
~ar ve ziyanı vardır. 

EDEN•IfN B1R iZAHI 

!\. l..ondra, 6 ( A. A.) - Avam kama.. 
~da muhilf azakar mebus Donner, 
~U Yada Valancia ühkllmetinJn kon 
~altında bulunan arazide lngUiz 
~ ınm tamamen veya kısme.n ida.. 
~ altmda bulunan şirket sermaye
~·de kaç defa \'Üi'yed edildiğini E
\>a.. ~en sormuştur. Eden §11 cevabı 
·'ltıiştir · .. . 

~._" .Bu neviden birçok hid.iseler 
~~ur ve protestolar yapılm1şttr. 
~deki maslahatgüzarımız geçen 
~ h UJtda İngiliz hükilmetlnirı bU • 
~~larını muhafaza ettiğini l:iJdir-

İngiliz liralık 

istikraz ahyormuşuz 
Sofya 6 (Hususi) -:- . Bulıuca 

"Zora gazetesi Stefam •Jumnc:lan 
nakle.:: Türkiyeııin ~1.te~n on 
milyon f ngiliz liralık hır ıstilaaz ak· 
cledeceğini ve bu husus~ m.üzake. 
rerde buaunmak üzeN bir 1lirlc he
yetinin 1. ondraya ıideceğeini yaz. 
maktacln-. 
TORK . JNG.ILIZ JŞ BIRUCJ VE 

DELBOSUN SEY AHA n 
Fransızca "ParİI. Suar,, ıuetesi 

~ "Türkiye ve 8. Delbosun seya. 
hati,, nden IJahlederek töyle diyor: 

fngiltere faaliyette. Evvelisi gün 

f;ofaıruaray ma(ında Trikolor 
, kal«isinin bir kurtan~ı ... 

Türkiye ile olan 8iyasi, iktısadi ve 
sevkulceyfi münuebetini takviye 
ediyordu. 

Dün kendisinden biran uzaklq · 
mıt buİ:ınan Portekize yaklapyor· 
du: 

Türlciyeye gelelim: 

B .. _Lü halde. Londra ve An·· 
uguDJL b' · b' ı· ... · · kar bir~le sıkı ır lf ır ıgıne gır· 

me~le iktifa ediyorla:r· B~ İf ~irJiği. 
. ele klet merkezı Panstedir. Bu 

nın :n 
suretle, Türkiye B. Delboaun ıeya: 
hatinde muvaffak olmaımr temenna 
eylemektdir, 

Beykoz • Be~iktaı ~çında 
Tf akkırıın bır kofa vuru§ll 

Romenler dün G. S. 
la berabere kaldılar 

Dü nkü Fırtına 
Bu güzden Kadıköge vapur 
işlemedi. Şehirde lıasar gok 

Bayram günleri geçen haftaya 
nazaran iyi gitmit olan hava, dün 
bozmu§ ve birkaç gündenberi de
vam eden hafif lodos rüzgarı bir 
fırtına halini almıftır. 

Bilha'9a sonra, kıaa bir açık ha· 
vayı müteakip, yağmur yağmı§ ve 
ak§am üze:ri fırtına büyük bir tid· 
det almıttır. Bu yüzden Kadıköye 
vapur itliyememif, seferler Haydar 
pata ile Köprü arasında yapılmış· 
tır. 

Fırtınadan şehrimizin bazı yerle
rinde ehemmiyetsiz hasaıat olmuı· 
tur. Fakat büyük bir kam yoktur. 

Bir müddet hafiflemif olan fırtı
na, saat 20 ye doğru tekrar büyük 
bir ıidclet kesbetmi§tir. 

Rasathaneden aldığımız malu
mata göre, fırtına bugün devam et. 
miyece.k, fakat hava bulutlu ve 
yağmurlu olacaktır. 

Sovyetlerde 
Maraşal Bluheri ze
hlılemek istemişler 

Dört kiılnln BldOğll, Yagodanın 
kUl"fUD8 di:ıildiği bildiriliyor 

Paris 6 (Hususi) - Fransız ga
zetelerinin yazdığına göre, maiye
tinde yuksek rütbeli dört erkanı
harp zabiti ile birlikte Siberya §İ· 
mendifer hattında seyahat eden Sov 

Japonlar 
Nankin kapılarında 
Şehri bombardıman 

ediyorlar 
Şanglıa~·, 6 (A.A.) - Bir Japon 

meuıhawdau öğrenildiğine göre Ja• 
pon kıtalan Nankinin 3 mil uzağın• 
da bir ooktnya kadar gelcrc~ §<"!.ri 
bomhartlrnıan etm~ğe haflamıflartlır. 

Nankin, (A.A.) - Pukov uğ'ı·· 
<len !!Onra Japon tayyareleri taruf ı ı• 

dan bombardıman edilmi§tİr. Şelıiı t:o 
çıkan büyük yangınlar devam etuıt"!.• 

tedir. 
(Sonu Stı.f 8ü. 4) 

I 

Bugünkü 
Sayımızda 

Bizde ve ısvıc
rede daacıllk 

Yazan: Nlzametlln Nazif 
iBr Tarih HikAyeıi 

Karanlıkta Kadın 
Yazan : Kadlrcan Katlı 

Da1ımın Evi 
Yazan: Kenan HulG81 'b ..• 

'!_~ Şar~ vaziyeti hakkında scru
""'"'Wk .ualJere de et-vap veren ln-

Pa ·ar gllnllil ilk maçlarının ve dilnkü Fener

yetlerin Uzak Şark orduları umum 
kumandanı marqal Bluher ile arka 
dqlarma suikast yapılmqtır. Ze
hirlenen beş kişiden dördü ölmüf, 
marqal kurtulmuştur. Ölenlerden 
birisinin adı albay P.otlinc:ljr.., maçının yazıları 9 nca sagfamızda . , 
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Zehirli gazlerden na
sıl korunacağız? 

Sun'i sis nedir? 
Yugoslavya Başvekilinin 

Italya seyahati 
Yazan: Dr.Necaeltin Atasagun Taymise göre Yugoslavya yakındla ltalyaya 

harp levazımı sipar;ş edecek Zehirli gazlann atılma tarzlannın \ 
neden ibaret olduğuna ve eksik kalan 
bazı vasıflarını anlatmadan önce bütün 
harplerde bilhassa hava harplerinde 
pek değerli olan sis ve duman hakkın
da da okuyucularımı aydınlatmak is
tiyorum: 

Sis ve dumanın ne demek olduğunu 
bilmeyen yok gibidir. Yalnız sisin ek
seriyetle rüzgarsız ve sakin havalar
da olduğuna işaret etmeliyiz. Bunun
la beraber sis tabii halde de me'kut 
demektir. Harplerde bilhassa bava 
harplerinde sisin gi.zleyl;i hassalarmdan 
çok istifade etmişlerdir. Sisin faydala
rını anlamak için eskilerin tarihine 
göz gezdirmek kafidir. Tevrat gibi 
mukaddes kitaplar bile sisin gördüğü 
faydalı işlerden bahsetmeyi ihmal et
memişler, Beni İsraili Fravunun elin
den kurtaran sisin değerini takdir et -
mişlerdir, 

Y ;ış samanla otu yakan eski insan
lar bununla kendilerini düşman şerrin
den korumuşlardır. O günlerde görü
len bu işler bugün fen salıı.asına dö -
külmüş, incelenmiş, ve zehirli gazlar 
gibi harp malzemesi arasına sokul
muştur. Normal sisin her zaman elde 

:dilemiyeceği anlaşılmış pek değerli işler 
gören bu harp aleti harpte üstün gel
mek için çalışan bugünkü asken harp 
malzemesi yapan fabrikalar ve labora
tuvarlar eline düşmüş, hayat ml.icade
lesini kuran tabiatin doğurduğu fay -
dalı harp silahı olan sislerin ikiye ay -
rılmasınt mucip olmuştul': 

1 - Normal sisler, yani he.rkesin 
çok iyi bildiği ve tamdığt sisler. 

2 - Tabiatin hikemi ve kimyevi 
hassalarından doğan ve kudretli fab • 
rikalardan çıkan sislerle istendiği za -
man kullanılabilmek gayesiyle asken 
harp laboratuvar ve kimyahaneleri ta
rafından yapılanlar •:'IBf' 

Fizik ve kimyası kuvvetli oJanJar nor
mal sisin nasıl husule geldiğini peka
la bilirler. Pek kuvvetli olmıyanlara da 
şöyle anlatabiliriz: • 

Herkesin bildiği hava muhtelif gu
larm mahlıltu olup yilzde 77 azot ve 
yüzde 23 müvellidülhumuzadan iba -
rettir. Bu gazlardan başka amonyak, 
hamızı azot ve hamızr azott, iyot gibi 
gazlara da tesadüf edilirse de bunlar 
havanın kirlendiğine demet ederler. 

Mikroplar ve buna ben.zer bazı mad
delerin de ayni düşlince ile karşdap -
•.::ağı aJikardır. 

Hava boşluğunda bulunan hamızı 

karbon ve su buharı da hazan fazlala
şır. Havanın sıcaklığı az olduğu zaman 
nemlenir, havadan ağırlaşır, duman ha
linde göze görunmeğe başlar ve sis hu
sule getirir. 

Şöyle daha güzel anlaşılır. Kışın 

soğuk zamanlarda ve soğuk yerlerde 
ağızdan duman çıktığı görülür. Bu soğu 
muş bir cam üzerine üflenirse camın 
buğulandığı görülür; İşte sisin de böy
le husule geldiği anlaşılabilir. 

Bu normal unsurlar taklid edilerek 
sis elde edilmiş, ve söylediğimiz gibi 
son gUnlerde çok ilerlemi' harp un -
surları arasına karışmıştır. 

Sisler böyle normal ve artifisyel ola
rak ikiye ayrıldıktan sonra artifisyel 
sislerden de (Berger) ve (Verdier) ol
mak üzere iki sistemde istifade edildi
ği görülmektedir. 

Bundan başka sisler bir de sabit ve 
seyyar olmak üzere iki şekilde göze 
çarpar. Sabit sisleme, kale siper gibi 
yerlerde toplanmış ve müdafaa vaziye
tinde bulunmuş olan kuvvetleri ~izle

mek için yapılan tertibattır. 
Seyyar sisleme ise hareket halinde 

bulunan orduların hareketini gizlemek 
üzere yaprlan tertibattrr. Bu tertibat 
yapılırken bazı faydalı işlerin gözön(in
de bulundurulması liumdır. Ve ez -
cümle sisleme işinin çok otomatik ve 
çabuk olması temin edilmelidir. Çünkü, 
gerek ıeyyar ve gerek sabit kuv..-etle
rin yerleri ke§fedilrneden gözden kay
bolmaları icap eder. Yerleri önceden 
anlaşılmış ve tesbit edilmiş kuvvctl~r 
için yapılat.:ak sislemcden bir fayda 
beklenemez. 

Sislemeyi yaptıktan sonra bir müddet 
devam edebilm~ini temin de edebilme-

lidir. Bunun içinde Il:izgirların istika
met ve sür'atlerini layıkiyle öğrenmek 
iktiza eder. Çünkü, böyle çabuk da
ğılan ve silinen siılerden istenilen fay
da elde edilemez. Çabuk silinir veya 
rüzgardan çabuk dağılan sisler boşuna 
tatbik edilmiş olur. 

Gizleme işini devam ettirebilmek 
ve her arzu edildiği zaman yapabil -
mek icap eden tertibatı almalıdır. Ya
ni bu iş l.ıir plan dahilinde yapılabil -
meli, sisin silinmemesi için tekrarla -
mek imkanını hazırlamış olmalı.Cır. 

Diğer taraftan sise lazım olan me • 
vaddı iptidaiye ucuzca temin edilmeli 
ve tehlikesiz maddelerden yapılmalı • 
dır. 

Bu tertibat, layıkı veçhile hazırlan
dıktan sonra sisten istenilen netice el
de edilmiş olur. 

Aksi takdirde hiç bir fayda elde edi· 
lemez. Nasıl ki sisli havalarda vapurlar 
pusla ile hedeflerini tayin ederek gi -
derler ve sisin kesafetinden yüzde 80 
zarar görmezlerse harplerde de terti
bat alınmadan kullanılan sisler ayni ne
ticeyi verirler. 
Şu halde sislerin ve sislemenin isti

fadeyi muçip olması için uauJ.oil daire • 
sinde kullanılması ~.:ap eder. 

Sislemcde kullanılan maddeler ara
sında (Garbof) ın (kır beyaz), (Sani
kof)un (siyah), (Berşnfon) un (be -
yaz) duman paketlerini unutmamalıdır. 

Sis paketlerinin nasıl kullanılacak -
larına dair bilgili olmak da gereklidir. 

- Sonu onuncu sa.yı/a<la -

Yugoslav B:ışHkili ve Hariciye 
Nazırı Dr. i\lilan Stoyadinoviçin, İ
talya serahati dört gün sürecek ve 
Yugoslav Ra~vekili eeyahatinin dör
düncü günü İtalyanın mühimmat ve 
tayyare f ahrikalarmı gezecektir. 

Timcs ~azetesinin Roma muhabiri, 
Y ugo-.lav Başvekilinin, 1ta1yayı ziya
reti münasebetiyle, Yugoslavyanm 
yakımla İtalyaya harp levazımı sipn· 
ri~ ,.de<'<'~İ havadisini veriyor. 

Rn te~ebhiisün esa~ı, bundan on 
he~ ı;din ey,·el Yugoslav askeri heye
tin in ttalvayı zivareti esnasmda ha
:rırl:ımnış hn1unmaktadır. 

lngillere hı al aile
sinde biı yenilik 
İngiltere Kralı Altıncı J orj, İngil

tere kra1 ailesinin <le herkes gibi mu

amele görmesine yol açan bir tedbir 

ittihaz etmektedir. 

Bütün kral ailesi efradına teh1ig 

ettiğine göre, hundan sonra, kral ai· 

lesine mensup kimselere hususi seyri 

sefer müsaadelerinde bulnnnlnlava· .. 
caktır. Ancak resmi vazife gördük.le· 
ri zamanlar, hundan müstesnadır. 

Kral ailesi efradı, otomobillerini 

de herkes gibi, şehremanetinin göster 
eliği yerlerde durdurabileceklerdir. 

Kadın, Erkek, Genç, ihtiyar 

Heırkes cıncaaın bahse(dlftycr 

Erkek-Kız 
Kadın, Erkek, Genç, ihtiyar, Herke6 

HABER 
OKUYOR 

Bunun sebebi açıktır: İstanbul un, Bütün Türkiyenin, Ballianlarm duy· 
duğu Bay Kenan= Bayan Melekzat, daha doğrusu... - ·· 

ERKEK-KIZ 
Maceralarını dlinden itibaren 
D=DAlBIERde yazmağa başladı 

İstanbul, Ankara, Edirne, İzmir, İz mit, Ayvalık, Eskişehir, Kayaeri, 
Burı;:a ve daha birçok Anadolu vila vetleri, en ücra Anadolu kasabaları, 
ERKEK - KIZ'ın bin bir macerala ~·mm geçtiği yerlerdir. . ' 

e 
Nizamettin Nazif 

ODALIKLAR 
romanını HABER'de neşrediyor. Tarihin aşk ve !,!ehvet kadm1arını, 
bunların sizi heyecandan heyecana düşürecek ma~eralannı Kara Danıt 
muharriri Nizaınettin Nazif'in kaleminden tlinlenıck hakiki bir zevktir. 

Y alnı: çocukların değil, biiyüklerin de &cı•gisini hazanan .. • • 

Miki Fare 
en güzel ·ve ht>yecanlı maeera'!iyle lJ A B E R'de tekrar görünüyor. 

Riitiin bunlar dnn bn~ka: 

Nazını Hikmet 
En !mtı f1etli eserini rw.1'· yaland(l IIABHR'f)E n<'!JrNlecPktir : 

Yaşamak Hakkı 

~ 
HABER 

Olwyurıılcırmm lmrşısmu dolgıtrı bir ne.,riyat programiyle ~ıhmakla 
halrnıyor. Bir de biiyiik . .. 

MCSABAKA · 
hazırbyor. Bu mwabakanın tafsilatı tıı HA RER• do muhaklcalc okuyunuz. 

TAYl\IlSlN YENİ MATBAASI 

İngilterenin en ciddi gazetesi olan 
Tiıru yeni lıir nıatbaa tesis etmi~ ve 
bunun açılı~ törenini İngiltere Baş
\ ekili Ne\ il Çemberlain yapmı~tır. 

Baş' eli] bundan sonra, Time& neş· 
riyal ~irketi direk.törü Binhaşı Astor 
tarafından yeme~e davet edilmiştir. 

Yemekten sonra, Ba~Yekil ve diğer 
yüksek mii!afirler, binanın dahilini 
gezmişler, makinelerden birini bizzat 
Başvekil tahrik etmiştir. 

Taı:ıhih, tertip odalarım, Linotip ve 
Entertip dairelerini haştanhaşa dolaş- , 
tıktan sonra, Binlıa~ı Astor hu ziya· 
retin ]1atrrası olmak üzere İngiltere 
Ba~vekiline deri malı(azab bir saat 
hediye ebniştir. 

fHTfYı\R Y \ŞTA ÖLEN 
~ İKİ FRANSIZ EDlBl 

•• Bugiinün büyük 
Franerz münekkit 
Ye edibi Rene (Du· 
mik) geçen gün, 77 

< yaşında olarak, öl· 
dli. Fransız akade· 
mi11inin ilaimi kati· 
hi hulunan Daumic 
yirmi seneden heri 
"'La Ren1e de Deux 

Mo1Hles" mccmnasmm müdürlü~ünü 

yapıyor<lu. 
1000 da r arıste cıogan ıııu1ı .. ı ı 1.t., 

muallim mektebinde okumu§, mekte

bi bitirdikten sonra Fransanm büyük 
mecmua ve gazetelerinde yazılar yaz· 

mağa ba§lamıştı. 1909 da Fransız a· 

kademisine aza seçilmiş ve sonra aka· 

deminin katibi olmuştu. 

Rene Doumic'in hirçok eserleri a

rasında Fransız edebiyat tarihi var· 

dır. 

Ayni gün (2 kanunuevvel) Fran· 

sız şairlerinden (Raul Vonşon) da 
ölüyor. 89 ya~ında olan şair pt'k: çok 

şiir yazmı§tır. Franıuz edebiyatında 

en fazla mısra sır alamı~ şair olarak 1 
sayılan Viktor Hügo'dan 20.000 mıs

ra fazla şiir yazdığı söyleniyor ... 

HAVA CfNAYETİNİN 
YER YÜZÜNDEKİ MUHAKL\1ES1 

Kadın tayyareci 
İrene Şmeder Pier 
La1 lemaud ismin
deki diğer bir tay• 
yarec1yı, beraber 
hindik1eri tayyare 
içinde vurmuş \'C 

ho~ bir araziye bırakarak, lıavalanmı§ 
kaçmıstr. Fakat tayyaresi hir kazaya 
uğrayarak, kendisi de yaralanmı~tı. 

Şimdi, sinema senaryolarında hile 
ra.5t1anmayan hn müthiş maceranın 

muhakemesi görüliiyor. Gerek cina
yeti işlf'yen, gerek cinayetin kurham 
lmgün iyileşmiş bulunuyorlar ve mu· 
hakemede karşılaştırıldılar. 

Tayyareci kadını cinayete sevke· 
t1en §ey, sevdiği Lallenand'm kemli· 
siyle evlenıncğe razı o1mamasıdır. Bu 
gün muhakemede, kadın tayyareci, 
sevgilisini öldürmek, fakat ondan ı-on 
rn kendisi de ölmek istediğini söyle
miştir. 

Hiidisenin haşmda, davacı olmadı· 
ğmı söyleyen La11enand bugün de, 
kadını kalben affetmi~ bulunuyor ve 
onu kurtarmak için, lehinde sözler 
söyleyor. Hatta, kadın kurtulduktan 
sonra evlenecekleri zannolunmakta
dlt'. 

BoGAZINA G.\ZETE, K~ 
SAYFALARI DOLAYAN 

. -lar: 
Pari~te yeni bir moda çıkarın.~;.jj~ı 

Üzerine gazete, kitap başlığr, bu> bO
büyük harfler, serlcvhalar basıh 
yun atkısı... . .., bıl 

Bir liihafiyecinin ortaya at~ıgı ·eı . ~ \ 
yeni moda atkı ~ok hoşa gıtın1> • r• 
fÜpheaiz billıasc:ıa kalem erbabı ; e)S' 

edebiyat sevenler boyunlarına 0 

maga başlamışlar. __ . ıie 

Bunlardan birinci cinsin füı:er~Jlltı" 
meşhur romanların eerlevhaları, 1fe\'' 
rinden bir iki yaprak, büyük ~er il• 
haları i§lenmiştir. İkinci cins1ıı 1'& 
zerinde de ,,.azete baslıkları, her ·;I' " • b··,·ı.> 
heyecana veren serlevhalar, ~, 
harflerle ilanlar v.s. bulunmakta ıt~ 

Bunları takanlar, şüphesiz ki'.~t• 
manasiy1e, boğazına kadar edebıJa 1 

la boğulanlardır... _ ~-

SUN'İ YAPIŞIK KARDEŞ 
YAPIYORLAR! 

r\t~' 
Her gerip ~ey gihi bunu da 

yorktan bildiriyorlar: .., ot 
Bir zenci kızı, bir kazaya uı;r~1 r 

ve vücudunun bir kısmı yanarak ~-· 
tarılıyor. Kızın yanık kısıınl~r~,ı
ki adeleyi yaşatmak için, hu gıbı edİ' 
lerde yapılan '"N esç aşısı" tatbik ot• 
liyor. Fakat muvaffak olunaıııaflf,. 

Bunun üzerine, bir doktor bt1,,.ıt 
-- ·:--•- J.!-: . · ·1 . ,~r -'--- rjf 
nüyor. O zaman, kızın dayısınıtl ~ 
cuğu olan delikanlının adelesini 0~ t= 

ki ile hirleftimteğe karar veriy~r ~ı 
Bu suretle, sırtlarından aınelıY ~ 
birihirine birle~tirilen iki hısııJl ) 
pışık kardeş oluyorlar. ~ 

Bu hal bir müddet deYam edt'C~, 
Sonra, genç krzm yanık adelesi te~~ 
kül ettikten sonra, iki yapı§ık kar )'' 
gene bir ameliyatla,_ biribirindell 

11 

rxlacaktır. -· - ..,, 

1NG1LTEREN1N KAPLA~ 
te' 

"Kaplan" Fransızların bundaıt ,. 
kiz sene en-el men büyük de,·Jel r' 
damları Clemenreau (Kleman5o) •, 
verilen isimdi. Şimdi bu isnıi f ıı~, 
lizler yeni erkanıharp reisledne ~e 
yor1ar. JI 

Son günlerde, f ngi1iz ordust11
\ .. 

hir gençleştirme hareketi yapıl~~ 
tır. Yeni erka,nılıarp reisi olarak ·tetJ 
~a getirilen Ye "Kaplan" isnıi "~~ııt" 
Vikont Zort 51 ya~mdadır. Yenı Y"i 
biye Nazırı B. Hor Beli~s da 11 

yaştadır. __..,./ 

Suikast teşebbüsii 
Yagodanm idamı baberf ı.oıı 

F rans:ı..ca Jurnal gazetesinin.~ ifl~ 
dradan naklen haber V'erdidig, ıtl 
göre, Sovyet gizli polis teşkilat:ııt• 
eski reis Y agoda Moskovada 
şuna dizılerek idam edilmiştir·. ·tı'li 

Y ago.:lanm idamına, tethıştı,_ 
ve beş yüksek memurun haya JtıL' 
suikast teşebbüslerinden dolaYl 
rar verihniştir. ..1'a'· 

Diğer taraftan, Moskova .~.'\,il• 
metinin bu haberi tekzip ettığl 
dirilmektedir. ~ 

Bir tashih d" 
4 Kanunuevvel tarihli saf1111:~ 

ki Necmettin Deliorman'ın ''f:aslıj}i 
lar" yazısında 15on kısmında, 1dıf' 
hatası olarak, bir ciimle çıkJfl ~ 
Doğrusu şöyle olacaktır: . jsJ"'" 

"1876 yılıncla Rodopl<ırdakı 'Re'' 
Tiir/; dP.vletinin tazyikinden i/erı 
me1ni,ıir." 
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~ 
ŞEHiR HABERLERi 

,. 

Dayımın Evi 
ı J"'"'" ... "'" ~fıic "':"'"""""'1 !Ekalli~eto~~lla-ı Hub~batta stan-

ı...ııı.•L•y "d Yazan: Kenan Hulüsi l :R.akdecı ( r1 teftış ~dıl~yor/ dardıze edilecek 
.rllld .. a gı en yolun hemen baş 1 onu çok Jalıu fazla i~cr<lc hatırla)tı• ~ Atasında ~ /.fJpekterler ıdaıı va- işe buğday ve bak-

Q tij~ ll~tü teneke bir !;atı ile örtü- rnıyorunı. = • - / "'••,aı.~" kulübe \'ardır; yaz \C Yalnız bir gece, -belki de bn ara ~ Eını gıblızel ~ z yelle de meşgul ladan başlanıyor 
~r d . ıt gere eniz kapısını arkaya sıra tekerriir ediyordu- iç odanm ~ IJıl <ed ft ye ~ o/a cak /ar Bir çek ihracat maddelerimizde 

da) ~~a ?çık giirürsiiniiz. Demir kaprt'mı açtığım , akit. <layırnm _olan· ~ g tat~ik edilen standardizeden çok iyi 
·•tet .. ·ı ·~ hır ''akit tutmadığı için <'ah~) betine do:-;ru karı~mın hır kc- € Şeker bayramı-~ Ekallivet okullarının durumile r.•etıcele~ı alındığı göz önünde tutu-
t111 •1 er onu karlamak 1·ı·1 , uı1ıııJa ı· ı 0 ' k k k ~ nın en güzel hedi- ğ Kültür Bakanlığı daha :rakından k h l b •ıı ,

1 
l < il en dalın :7.ivacle u ... Jıı, ın - ve ço - - 1 I Jara u ıu atımızın da standardize 

h :t.~ ar. · · I"" ~ yeıi için bir müsa- ~ meşgu u maya karar vermicı ve bu ou . yakın sokırldui!ıınu gijnı1ii~tiiın. 'a· - k :ı t!dilmesine karar veri imi .. "\'e lktrsat 
b Slin h k k • ~ baka açılnuı ol- ğ n ullano tedrisatını sıkı bir kontrol :ı 
er k, u ·üc;ii knhıhc ilı> he- kat hu hir ~nnh.·e geçer geçmez. ya· = - • Vekaleti tarafından al<lkndarlara bu 

h 
'':ı it,. k' · k 

1 
H 5 saydı bunu (üzüm~ aan geçiımeğe başlamışlardır. t İr n ıt yem 'flJl.:ırı mış ta- nrndan a.' rıldıg~r zaman: - asta,, :. k ::: G l nususta tetkiklere ba!lllamaları emı·r Ye ill'k "§ urumu) nun ü- E ene espekterler mmtaka ilk :ı ~")' l:.: J , ara sıra tla k•ırumuQ ıli.\orılıı·, ;1·Jcı·ek kaJar fena... = .. ::: t d. l <:dilmiştir . .. ı · • ' n e zum ve incir pa- 'E e rısat espekter erile birlikte her ~I' 

1 
.>u çitle !:C' rilc:ı Jıalı•'t t-j ne O l!CCr, iriınılr ,.nrİJl hir korkuyla = k ı:: k I Jstanb~I. memleketimizdeki hu-\'J h l .. 0 • " "§ etleri kazana • E o u u s:ra ile tefticı edecekler ve erı... atır ıyurum? <;o:.. k<'ıelcr lıerahcr <l:ı,·ıma karsı dıı)·dıığum se,·- :::: :: k l :ı hubat ihıacatı işinde en ba .. ta gelen ~tınd k ] • ;_-= caktr, diyebilirir. '%. o u larm idari vaziyetlerile mP!llgul :ı h·-ı e ır angıç, saka YC uzun ;;i ve merl.,ııtı' \'et arasınıla ıniicadcle 0 = l ki ~ bir iskele olduğu için ıı:ıehrimizden 

'<ll ıı t I ~ kuyuculannuz g o aca an gibi ders veren öğretmen :t 

tdu. O alr a kı.ı~l~rmın .~e leri .dıryu ede cc)e u ·ııın;ı~ıum. - Kr.nan 1/u- ===-===- hatırlarlar: Ozüm ~ l'!"rİn derslerinde de bulunarak ted- başlanacaktır. 
de .. 11 an lııçbır vakıt hn rıt üs- fti-;i. kurum J B = Bu işe İstanbul fındık ve yumur-1.ıtkilt k . ~ u, f ankaıiyle Ziraat ~ risatı yakından tetkik edecekler ve kıı nıc I"tcmiverel.:, arı ara-

5 
Bankasının kurduğu bir limited ~ tefti§ler H:i aydan fazla siirecektı·r. ta kontrolör dairesi tavzif edilmiş 

.. Pıdaıı ,. 1 ·b · • · · ı · H·tı nçlı·g.,, 1• - -k · ı - ı k d 'ht. ·be .d ';;hn h' e ya mz cnrm ışıte )I· 1 er g e ~ t~r .. e~.hr .• ~irde çalıırr vazife- [ o up a rosunun 1 ıyaç nıs tı e fltı.tırıl ır lıarckeJ!iiizlikle dinlerdim. g ıı uzum, ıncır mahıullerini koru- 'E Tlcar; 1 odasında yeni takviye edileceği muhakkak görül-

litııı a beraber en kü~ük hir azı rı ~ ınadır. Adı ( Tariı) teklinde~ bir blrllk mektedir. ı.o,;. ~''jhk, lıeps;n; birden karşı •· n !! kualblm,tr. ş;rketin bu ... ....,. ~ lstanhul Tkaret odasının ~ hac· Şimdilik alakadar kontrolörler f,. 
~ir• larma bir ok gihô fırbıınak Ayın dokuzunda şeh- ~ ;t}ni pek ;,; anı...,, olduğunun~ mi gen;ılemiı olduğundan yeni mü· tanhul piyasasında dolaşarak tanın· 

'bıı .ayet ediyordu. Bazı kereler ~ hır delili üzüm ve inciri yürt İ· ~ dürli.iklr.rin ihdası zulümlü görül- mış hububat tüccarları ile görüş-
lla Çıt fü:erintle tavuk ve horoz ka- rimizde bek/enigOI '§ çinde .de iatihl&k edilebilir bir§ mü~tür. Bu cümleden olarak evrak mekte ve standardize etrafında fikir 
tının çırpınııı;ları duyulurdu.. ~ meta haline getirme yolunu tut- § §efliği "evrak ve dosya müdiirlüğü ler topla.naktadırlar. Piynsada ya-

h Ü~reııdi0;;irııize göre Alınanyanm =-= mua o)rna11dır. --= l pılan teikikler bittikten sonra bir 
ı.ı "H B B Jd !: ne çevri miştir. il}ıın itler gençliği" nazırı, • a .. u.~ = K · = rapor haıırlanatAk Vekalete gönde-~:·., .. rn Rumeliden burava lıicret S ~ urum, J§)ettiği nefü incirle- ~ Yeni, evrak ve dosya müdürlu··. 1 r ı;"l; ,.., .. 

1 
; von dıirach a"·ın dokuzuncu gunu - · k ı~• - ri ecektir. 

\ 
.. 1~."'1 ' enht>ri şehir Jıu,·atrn," lıiı· ; k b d _E rı areme ıuar gibi temiz ki'"t· ~ ""'ne Jktıs t V k"I · · t. t Ö "il: t - ; " :ı; tayyarcyJc sehrimize gelcce .' ur.a a - J d o· - gu a e a etı ıç ıcare ğrendigı"'mize göre; standardizc 

b
1
· 1 temessiil ederııernicı c:ok k(iv- • 1 d g ara aar ınp güzel kutulara yer• ; umum müdürlüg'"ü muamelat mÜ· 
t tnl . . 

1 
:s J hir gün kaldıktan sonra Ber ıne 61 e· :r. J t' ım· E b = ye buğday ve bakladan başlanacak: 

ti

• Hntı varı r. Belki de hir E e§ ır J§, ge ölgeıinin temiz· = dürü bay Hadreddı'n t 60 lira ma- b 

1 
:ı; cektir. ;: ı · kan • undan !)Onra tnrasile diğer madde-

• 
o ına1. ızm ona teı11 ... q J"'l·1eo d h 5 enmıı, yı mı§, rop·· leri ayık- =c a"la tayı'n cd'I · t• ' '""" u Alman nazırı rı:iındi Ba;; atta u- - J · :t = :ı 1 mış ır. ler üzerinde tetkikler yapılarak Ve-

'·h·l)·n.de hu chir cıe"·fı'"·esinı· ken- :ı; ı:ı s anmı§ eısız üzümlerinden de E B' k d h "' 

1 

; J lunmaktadır. Sehriınize gelmeden e\'· = m ht lif k'I 1 k ha ""' ır a~ gne kadar Ankara an §C kalete bildirilecektir. 
-.),._"'.:·ııtıne Pelirmei:i, ~-alıııt kö)·le~- ' k d ~ u e 

1 0 
u net paketler • 5 · · 1 k · •f · ba S d d .:•ıı.n d t:- ~ ; \'el doğruca .Ankaraya gelcce , ora a - zırlatmı b ka E ıımıze ı;e ere yem vazı esme §· tan ~r izeye buğday ve bakla. 

•ıı·,,,. • lisiiniivordn. Ö"·le kı' sa"·· t b 1 h ~ !ı 18 
fa çı nnı§br. :. J .. yacak v-lan bay Hayreddı'n mu""lga d L .. ~J 

' ~. ~ J ; ; l1ir gtin kaldıktan sonra stan u a a- ::: ş· d' k - ... an ~ anmasına 8ehep, son zaman 
~ ~~ ıç ~altallelerinden heri tnra- rcket edecektir. ~ 

1 
ı~ ıye d adar mühmel kalrnıt. ~ lstanbul ticaret müdürlüğünde uzun larda bu maddelerden yapılmış bazı 

o ... dtılf'r.ın bu rı:ehir ve köy farkiy- 1·"'· E e ab nuı a olaa huıuıi kazanç e seneler lnymetlı' mesaisi görülmü•, ·h 'kA 1 J • 
•q h :.. Alınan nazırına Hitler genç ıg> E hı ı ril · · d lan = :ı : racattan şı ayet er ge mı§ olması· 
• a ınlenbire kar:ıla~mamalan ' } · ?. ra a e ıçı l§ını tubnamJf 0 

:§ değerli bi.- memurdu. d 
h tıtlr. teşkilatı liderlerinden olduğu ta ımın § bu güzel teıebbüaünü takdir e- ~ ır. otı,... edilen ııekiz kişi refakat etmektedir. ~ der ve umumi rağbetin bu takdi- § Baro fon/anlısı Hububat standardizyonu bittik-
>. oUn araclan yirmi sene k·adar K d'J · · d" ·· J" b' "''" n = - r ten sonra, hububat ihrncatnnız da "'Ilı en ı ermı ört motor u ır .ı u i ri faz)asiyle 1röstereceğini WM· ~ 
h an sonra orada ya~adığım gün· kera" tayyaresi getirmektedir. \ nz. f:: İstanbul barosunun heyeti umu- da büyük inkişaflar görüleceği şüp-
~btırlnmaya ı;ahştığım vakitler, E miyesi bu ayın 11 inci cumartesi hesizdir. 
l"a ''e yontulmamış bir taslak gi- BlR DüGONDE YÜZ Ktşt ;;,ııııııııu11ırııın111nt11ıııı111111ırıııııu11ıııııııuııııııı1111nuıııı111~ günü saat 14 buçukta ağır ceza Mektepler hugUn açllacak 

'\~~~le çalşp meydana çıkarmak YARALANDI mahkemesi salonunda toplanacak- Bayram münasebetile ür günden 
7 e•··- 1:") .:ı .. , •••• -•-ı VA< PortakallaPımu~a Alman- tı ber :t e~enio ekser yaza tesadüf eden Vıttşova, 6 (A. A.) - Jezov köyUn- yadan J&nl ta epler rRuzmımede idari rapor ve 938 de; ~fı!:nhrenbau!uılnaanrakokteuklrarlar tbedriug~s."a-· 

tınd • • d de bir dUgunw.. esnasında odalardan bi- ı.-~ e, mevsımı ora a geçı·nne- 1\f 1 k · · J ı b'' · dı b l .. em e elııııız en mü ıinı miktar- utçesı var r. ta a!ll ay ki dır lır} d .. rinin döşemesi çölanilş ve davetliler :.- aca ar · 
';

1 
d a~ ıgım zaman aramızda ya- da portakal almak üzere Almanya· 

la ,.nkıknlan dlişüniiy"·um. Ara- bodruma yuvarJa.nmıştrr. Bu sırada om l\fiinih şehrinden tanınmış dört SurİlJe ile muahedeyi feshettik 
Ju k~ş:r mıycl~? Bu u ka~ar ~eç- bir de yangın çıktığından kurtarma i- beş firmanın bir mümessili şehri
ıti~Jj 1 :ıdeta, hır kayanın ıçerısin- şi milrnkün olamamıştır. Kırkı çok a.- mize gelmiştir. 

11 
hır ııu kaynağı kadar, bütün ğır olmak üzere yüz kadar yaralı var- l\Iümessil, bura<la bir lıafta kadar 

i ,. l'e ve hareketlerinde kendi kerı-ı:rıtcrmişti. Bu çekingenliğin dır. kalacak, portakal ihracat tüccarları 
n "el 1 ..... • h y 1 AMERlKA..""J ORDUSU MOTORLAŞ- ile bizzat temas ederek miihim angaj· 

1 
I n r ıgını u maya ça ıştı~m1 

·~ 1 krsa, knrmnm biitüo hareket- TIRJLIYOR 
manlara girecektir. 

;ı:e ~t§ı bir örümcek tecessüs ve Vaşington, 6 (A. A.) - Erk~ihar-
h.. lıyle onu takip ettiğini görü- biye reisi General Jraig neşredilen se-

b . ..,, nelik raporunda Amerikan ordusunun 

~~ %~~rn h·elki de yeg"ane 1'uvvet yilzde 66 nisbetinde motor laştmldı
~ .:- ıate kar§ı onu dejfütirmek ve ğuu bildirmekte ve en son yapılan 

~i L·~..Yeri yaşadığı yere getinnek- tecrlib~lere göre bir harpte en ~Uhim 
~~ı h~tı~ üst_iinlüğüne mukabil ona vazifenin yine piyadede kaldıgrru ve 

Mümessil, Ticaret Odası kanalile 

tanınmış portakal ihracat tüccarları
nm bir listesini almı~tır. 

piyadenin yerine baş~a bip, ~ir ~s~eri 
sınrfm ikame edilemıyeceguu bıldır -
mektcdir. 

~lığ Uyuk hır malı\'iyet yalıut kor

~deki' a~d~: Karıemm, daynnm üs
' den· lıukum ve nüfuzu, rüzgarla

~ k 17.ler iistiin<lf'ki hükiim Ye nü
~Ur~rlnr hii} ükrii, diyebilirim. 

Bayram nasıl ge~ti? 
~de ~k bun In_rla berahe~ day~m e

it 
1 
~anılaı, her şeyın degi.,ece· 

~ İ~iat erdi. Yalnız bu dakika
l'ıt ildeydi ki tabiatinin bir nöbet 
~ llt lad .. 1 . 'h %ııt ... ~r · urat e ıstı aleye uğ-
"e ~oruyordnm. Yüzünün ln-

'>t. tıkfıneti ya,·aş, yavaş ~eki
' llef e 1 • k l . r tı~ erı ısı ryor, eşyaların 

tot lınrcketlerle verlerini deg"'i11-,. l . :. 
di~· e ter şeyi kendi arzularının 
~ ~Şekle okacak Jıikim ve müte-
İı:ııJe ic~reti yalnız akşamın bu ııaat-
\ 11 solnnınaya J>a.;;lanıyordu. 
• "tık 1 . d . ~ 

11 • nr akıka evvelki olanca 
etı0 ... 

l\,.t• e ragınen fevkalade arık 
" ın. ı . 1 b. .. ~·· 1 >rr< en ıre kavbe<li\'t>rıı11'Q. 
•tııı.. - :. 

İf'j Un bn"ka vakitlerinde lıer 
h;t ~ llluti, kendi hal inci<', hat· 
~.~"l!k ~~~-n~arr hi_le öldürmekten çc
ı 'lı(i ~ıtun tahıate karşı lıir kadın 

• ~~!' fık. uy.-al 'e sakin lıih iveti 
I.' lıa ' k d · l l'ıtıi .. •0~.' •. a a~. ~~taılan voko-

ll • omrunun hutun haı;lat Ye 
:ırı • •. O 

' ı Srtrnı~lı. mm Yerine "e-. ~Op • ~ 
•aı, aran kızgın ve inatı:ı bir 
~ 11 ıynrdu. 

lı d ' . H ~~ıkaları en ıyı ealıne , " 
~ .. I ,, ' • l . 

O; giindenbcri devam eden ş:k:r 
bayramı dün akşam sona ennıştır. 
Bayramın birinci günli nisheten ha
va giizel olduğu için iyi geçmiş, 
ikinci ve üçüncü günü akşama ka
dar sür:!di yağmur yağrmştır. 

Her yıl olduğu gibi hu yıl da şeh
rin muhtdif yerlerinde bayram yer
leri kurulmuştur. Fakat kazalara 
mevdan vermerr.ek için belediye bu 
gibi yerlerde salıncak kurulması. 
m bu sene menetmiştir. 

kimseler ho.v81lıtl bozuk gideceğini 
tahmin ettiklerinden çadır kurmak 
hususunda belediyeden ruhsatname 
almamrşlar ve bu yıl bayram yerle
rinde çadır icinde oyun oynatan 
hokkabazlara"' rastgelinmemiştir. 

Bu ytl en çok görüle? ~eyle~ fay. 
ton, ar:ıba, talika, at gıbı nakıl va· 

sıtalarıdır. 
Havanın kapalı olması bayram 

(Üst tarafı 1 incide) 

riyeli memurlar lııilft rnzifcleri başın
da lmlunmakta ve Türklere ellerin· 
(len gelen hütün mezalimi yapmakta 
ve hunlara karşı mandater memurlar 
ıaraf mdan g(jz yuıııulmaktaıhr. 

İskenderun, 6 (A.A.) - Ulus mu
habiri bildiriyor: 

Hataydaki maliye müdürii Ha~an 

Cebhare 27 • 11 • 937 tarihinde Ha

Öfle ne,rlyatr: Saat 12,30 PlAkla Türk 
muaiktsı. 12,50 Havadla.. ıs,o:s PIAkla TUrk 
mu.ııtkW. l3,30 Muhtelit plAk nC§rlyo.tı.. 14 
Son. 

taylı larm billıassa Türklerin maliye- Akşam neerıyatı: Saat 18,30 Pıakıa druıa 
ye olan borçlarını helıemelıal ve hac- musJkisL 19 Çocuklara masal: Bayan Nine 

1 
tarafından. 19,30 Konteran.ıı: Beyoğlu Hal. 

zen ta ısil için hiitün talıııil memurluk kevi namına laman Hami Danıımcnd: (Ya. 

larrna kat'i emir ''enniııtir. :ıı • zmm teıekktllllnde Türklerin rolU). 19,55 

Ilu borçluların listeleri en·elce ha- Bor.ııa haberleri. 20, Türk klAalk mu.ıılkiBI: 
zırlarınnştr. Şimdi hu listeye dahil Okuy&n Nuri Halli, keman Rc~t, keınenı:o 
\'e luır.iz kararı ,·erilen elli liradan Kemal Niyaz!, tnnbur DUrrU, nısfiye Seıo. 

fazla borçluların borçlarını tahsil iı;in hattın Candan, ut Sedat, kanun Vecit e. 20, 

bayram erte·i menkul ,.e ga)Tİ men· 30 Hava raporu. 20,38 Bay ömer Rıza tara. 
kul mallarının eatr~a !;ıkanlacııgı an· !mdan arapça söylev. 20,45 Vedia Rıza ve 
la~ılnnştır. Iln tazyikin içyiizii Tiirk- arkad~Ian tarafından Türk mu.ıılkIBi vo 
lcri iıılcta H atayılıın kn!:mağa icbar hcik ıarkıtan. (S. A.) 21,ııs wıano sco.ıa 
etmek ve hilhai'ııa kendilerini rejime tıyatro8u dram aopranolanndan Hadame Le. 

muhalif unsurlara iltica ettirerek da- Utya 9nu~ka PlracclnJ tarafından konser: 
ğılmalarmı temin etmek İ!:İn öte.len- l - Verdi'nln: Alda, operasından, 
heri tertip edilmekte olan oyunlara Rlloma V!nı;etor. 
mii~:ıhilı yeni bir oyun olduğn nınlıak 2 - Pucclnl'nin: Jdadamo Butterny 
knktır. opera.ırmdan Un bel dl ''edrcmo. 

Digaııbakır hattın
daki kaza 

8 - Cherubinl'nln: Ave .Marta. 
:?tror.ııo aralarında stüdyo orkestruı 

ilgili arçalar çalacaktır .. 
22,l!S Ajııns haberleri. 22,SO Pl!kla sololar, 

Rirkaç giin evvel, Divarbakır lıat- opera ve operet parçalan. 22,!SO Son haber. 

1 k h 
· ler ve ertesi günlln programı. 23 Son. 

tınc a ·i ir tren kaza mı lıaher ver-
miştik. Alılığrmız gon ta( ilatn göre, 
hfıclise ~öyle olmu§hır: diğer hir ngon kısmen hasara uğra· 

Gece saat 11 de Osmaniye ile Ma- mış, cliğer kısnnlardaki hasar az ol• 

murc aracımda Hanımı suyu üzerinde· muştur. 
ki köpriiniin yrkıJmaııiyle f tanhul - Yaka ve hadiseyi haber alan Ada· 
Diyarbakır postası dereye ym•arlan· na ·ve Osmaniyeden imdat trenleri 

m',._tfırk. • k .k. kaza mahalline derhal ''eli§erek fela· 
n a rne ısmr ,.e ı ı vap:on tama- k • 

men dereye vm·arlanmı§, ikinci mev- etzecJ~lerı kurtarmı~lar, yaralılan 
ki hattan 1:ıknnştır. Osmanıye hastahancsme laldırmı!!• 

lt~ı ,. •ırf'r Hrer uyandırtna\'a 
~it ~ 7.anıanlar, lı<'r r\·İ 8 , ~ç-

il au hu lıakinıİ) etle beraber, 

Çadırlar içinde çocuklara Kara
göz, hokkabaz gibi oyun oynatan 

yerlerin-.: yaramamış daha fazla Sİ· 
r.ema ve tiyatro gibi kapalı eğlence 
yerleri r=tğbet görmüştiir. 

fnkinH eJan hulunamamı§hr. 151 ]ardır. 
ki§İ hafif yaralanmı§, rliğer yolcular Makinist aranmakta n tahkiknt 
kurhılmu~lardır. Posta vagonu ve denm etmektedir. 



1-.K:URUN .. '- B!RINC!XANUN 'ı9SJi 

SON HABERLER Japonlar 
(V atyam birincide) 

l\'ankin Ü.nnde Şiddetli Bir 
ll ava M ulıarebe.si 

I ----.. ~M erakl1 

f;Ji!i, 
Avrupadakl Siyasi Görüşnıeler Roma, 6 (Hususi) -Domey ajan· 

wım bildirdiğine göre, Çin lıükfuuet 
merkezi Nankin llzerinde büyük bir 
tayyare muharebesi olmu§iur. 6 Jıı· 
pon tayyaresi Çin islilqaf tayyareleri· 
ni §a§ırtmışlar ve Nankin üzerine 
homha atmı§lardır. 

Kadın po!fsJer 
fngilterede, erkek oldui'l ~ 

Zayii olan dünyaya 
dinletemez 

•• •• •• sozunu üniformalı kadın polis de. dJ" 
Kadın, bu çeşit polisliğe !~dt»'· 
olarak Harbi Umumi de ~·· lıi' 

Fransız haılcige nazırı gezdiği memleket
lerde de böyle dilşUnilldiiğilnil · glJrdll 

HükUınet dairelerinden bazıları 
tahrip edilmİ§tİr. Bombardnnandan 
ıonra 30 Çin tayyaresi Japonlan ko
valamışlardır. 

Çok yiikseklerde müthiı bir muha
rebe olmu§ n 3 Çin tayyaresi dli~ü
rülmüıtür. Japonlarm zararları lıak 
kında bir şey bildirilmemektedir. 

Büyük Harpte cepheye gı~ 
çok erkeklerin, her sahada ~ 
kadınlar aldığı gibi resmi ~~....-. 
sında da almıılardı. O gUDU-,&. 
devam edegelmektedir. 

• * • 

Pariıı, ~ '(Hususi). - B. Delb"os 
J;ugüıı V ar§ovada siyasi temaslarda 
,.e resmi merasimlerde hulu-.!uk!:ın 
sonra ak§am Karakovi'ye hareket et· 
mi§tir. 

Ga::etecilere Beyanatı 
V1111ova, 6 (A.A.) - Havas Ajan· 

ımm ıureti malısusada gönderdiği 
muhabiri yazıyor: 

Fransa sef aretlıanesinde gazeteci
leri kabul eden Delbos dünya matbu· 
atuun kendiainin doat ve mülle.fık Po 
lon;yaya yaptığı u;yaret hakkında dO.
rllst Ye anlayqh tefsirlerde bulun· 
dalmıu kaydettikten sonra kendiıin· 
den drade Fr1111aya teYeccilh eden ,.e 
iki memleket arumdaki bağlamı ı~ 
Jamlıim• bir iıarot olp hararelli ya· 
nlarmdan dolayı PolJnya gueteleri· 
ne tetekldlr etmiıtir. 

Delbos Polonya devlet adamlan· 
m, bilhusa meelektap Beck ile Fraıı• 
lada çok iyi bir batıra bırabmt olan 
Maretal Smıgly • Rıcla'ı g&mekle balı 
tiyar oldujun11 beyaa elmiflir. Nuır, 
Beck ile yaptığı hUIUll görilpM)er 
hamda bir tahlil yapamayaağmı, 
bu itüa mi..tiri balundağa Beck'e 
ait olduğunu ve münasip gördüğü tak 

diı:ııle oaua INı hlllUlta heymaua ••· 
1-hiıectğini llyleadtdr. 

DJier komqmalar Ye hilbuu Fran 
unm V aqova ıef arethaneünde yap
~ ~ler b-kkm.ııla ~ ...
-~ .. 

Polonyadı Fransayı ne kadar iyi 
anladıldaruu hayret ve takdirle ıör
dtlm. YBW Polonya mahlellerine 
memup birçok kimaelerle tema et· 
tim ve onlarm memleketim hakbıda 
ki ....... pek ınltehallİI o1d-. 
Franm • Leh ittifabıım yalnD me
tinlerde deiiı kalplerde de yer bul· 
duiuaa kaaüm. Bu Uti&ık 11111ı i · 
elsemdir." ÇUl 

Delhqt beyaaatıaa IU avede de • 
nm etmlt*: 

"Cbautempe ile Wılikte Londnyı 
siyaret ettiğimi• saman Fransa ile İn· 
gikere ............... 'Q -- bir 
ı.alt weat oldmlm glraalttftıın
:Cc kilstik itillf IDfl9llebliDe iaanb
timden evvel Fon Neurath Berlin n. 
_,... ... gelerek heni bOytlk bir ne
ubtle tellmlamıJtı. Bunlardan ıon 
ra Polonyayı siyaretim bana bllyük 
hir kuvvet ve itimat verdi. Franaa
DID lttifakJanm bvvellendirmek j • 
çin bütin kuvvetimide pbpJoru. 
Fakat im itiif'Mlarm idame ve bvvet 
ladirilm•i kimseye mlteveccih de
ğilclir. Bia bvvedi elmak iatiyoım. 
Çtlnkil tiındiki vuiyette dtiDyada ... 
yıl olmak 1izGD1 geçirememektedir. 
Gerek Poloayaam, gerekse aiyaret e
deoığim diğer memleketlerin l»isim 
-:L. • AA.n-..JaL1--!-..I- • • &™I u-s-allllAICDllUall enımna. B.ia 
dUoyamıı aulh içinde y91aınuı için 
tf!frildmeaal etmek iltiyorm. Haliha· 
mda ltiru aiır olaa havayı berrak
Janclmnak '"'Avnpada gwginliii i· 
ule etmek ütiyorm." 

DEL80S RRIJNE DE MI 
GIDEC!X? 

V arıovada bir ziyafet • 
Var,ova 6 (A.A.) - Delbos, 

dün ak§i:llil F ranaız sefaretinde te· 
refine verilen ziy~fette hazır bulun 
mu§tur. Beck ile diğer nazırlar ve 
bazı askıori ve sivil rical bu ziyafete 
iştirak etmişlerdir. 

Bütün meseleler paraya bqb 
Londra 6 (A.A.) -Finansal n. 

mes yazıyor: 
Beynelmilel ticarete eektc veren 

takyidat kaldmldığı takdirde Avru· 
pa ve Aayada korkunç bir tekilde 
kendini gösteren meeelelerin haDecli 
leceğine inananlar ooktur. 

Siyut ve malt F ramız mahfeDe
rinde lnailtere ile Amenh araamcl. 
yapılmakta o1an iktmadi götjipele
rin bu yolda ilk adımı tqkil edeceli 
ümit ediJmektedir. 

Bu mabfeller tlç tarafh para ttl
la&nm cfa geniıletilmeai llzmı pi. 
eliği kanaatindedirler. Bu ~ r.· 
pılacak her itilifm ehemmiyedeıi 
pek büyük olacak tiyui ve iitl8adt 
emellerin tezahtlriine vesile olacalr 
ilave ec:li!mektedir. 

Yugoslav 
Başvdllll dllil Ro1111trla 

Mussolini ile 

Roma, 6 (A.'A.} -Jtalyan ~ 
leri İııgiltereye atCettikleri gldl bir 
pJin etraf mda tiddetli nqriyat yap
ıııaktadır. 

Bq_ ~ dSle lngUt1re, nıllmÇ 
bir zamanda Ffi.ittini ilhak edecelı: ve 
Aeor adaiarqu da .kmdine brp bir 
ii11t1 havai olarak kullamlmamaa i· 
çin iyal altma alaCaktır. 

Neler GöriiıilJii,P 
Roma. 6 (.A.A.) - Bavaa Bildiri·' 

yor: 
Musolini • Stoyadinoviç mftzalun· 

!erinin istihdaf ettiii tep'İkiıneui ıl
yaaetin.iıı birçok vechelerl vdır: 

1 - tktnacD, iki lneliilebtten hiç 
hiri diler bir cl_,.letle ol1n mllmle
bederinde itekhaia urarma elarak 
hareket etmiyecektir. Mftltim liaa· 
ret miilakereleri fapılacaktlr. o.JaiV 
bir iktuat komitesinin tqkili tetkik 
olunınuttm· 

2 - Siy~ Stoyadbıoviçin siyue
d birtakım ıôyal mahktbnlarm 1er

laed bırakılma&mı intaç etmiftir. Bu 
tedbire brtdık olmak flzere Da1maç
yad°aki ftalyan ekalliyetleri lıakbncla 
da m8maııil tedbirler almacaktır. 

S - Akdenis vuiyeti lummmcli 
lıfoaolini ile StoyaclinoTİÇ hu vai1ed 
gözden geçirmiılerdir. YogoslAYya
nm Fraukoyu tammuı tabrrilr et. 
mittir. 

4 - Komlbıiadiğe hrp mtldaraa 
meselesine gelince, bugtl~ vaziy6-' 
tin deiit~ tahnıin edilmiJor. 

Hiçbm mabv..._ ima -1.QW
yeceği ı3ylenmektedir. 

Roma, 6 ( A.A.) ..jı,. Stuyadinoviç 
öğleye doğra ilk •i1lll mlllbllarma 
batlamJlllr .. Sat 10.30 da 20 d.._ 
kadar Kat Cluo ( ç...) ile göıflto 
mftıtllr. 

Karplmvlen... 
Roma, 6 (A.A.) - ~ mm. 

Londta 6 (H1UUll) - Ber1inden 
haber- ven"tdiğine ıöre, Fransız Ha
riciye nazın B. Delboa yakında Ber
lini zi,.ret edecektir. Bu ziyarete 
kmdiaini B. Delboe Vaqovaya g1. 
derk.- Berlinden ~ enada 
aörüftiiiü A\ınan Hariciye mmı 
davet etaaİftİr. 

Siyad mebafildc: bu haber hak kmnandaa IB!fôl'lllllllyle yamda 
kında .. rih ve kati malCimat 0ıma: Kont Ciano olchlis hald eS~o
dJlr .c;yteniyor. •içi trende inerken mutat meruimle, 

kupl•ııtm· 
8Ula eıı Ye BeJp.fa l'Ameld dlpıo...tlan Utattonda il• 

Bükr°' 6 (A.A.) - Fıannz Ha· ı 111' bulunmU§tur. ~ BllJID Stefa· 
riciye nazın Delbot aym sekizinde d~ bir baht takdim t111dftir. 
ba..,a plecek ft on Mrinde eô Lt.yan 'ft elvan Y..,.tav ft ftal • 
.... hareket edecektir. ,. ~le ••ewltdı'· J 

l" ugoslav Ga::eıeleri 
Ne Diyor? - ) 

Belgrat, 6 (A.A.) - Yan remıt 
Movoste gazetesi, Stoyadinoviçin Ro· 
mayı nezaketen ziyaret etmesinin 
26 • 6 • 1936 da imza edilen tİalyan 
• Yugoslav itiliflan sayesinde ıiyaai 
ve entellektilel sahada elde edilen 
milsbet neticeleri tetkik etmeğe bir 
vesile teıkil ettiğini yazmaktadır. 

Bu gazete ıöyle demektedir: 
"Baıvekilin İtalyayı ziyareti ara

daki cloltluğaa tesahlril noktasından 
da mühimdir." 

Y enedikıeki Karplanma 
Venedik, 6 (A.A.) - Stoyadino

ri~ dün saat 13,30 da V enedik iatu
ronundaa gc;çlllİ§tir. B.-ekilm yo
lu narinde lndonm bltiln iltayon· 
Jar Yagoelav ~İtalyan ha;yraklariy
le ıihlenınittfr. 

Hudutta İtalyan hükiUnet.inin ve 
orduaunua IDÜmellilleri Y agodavya 
bqvekilini kuıılmnılardır. 

Roma, 6 (A.A.) - Yuplavya 
BatVekiH Stoyadinmç &jleclen evvel 
Haridye Namı Kont Çiano ile yırım 

ıaat ve müteakıben Muaolini ile de 
bir saat görüpıüatür. Mlukcıreleıe 

devam olunacaktır. 
Öğleyin kral ve kraliçe Stoyadino

riçi ve bayanmı kabul etmiıleı ve 
eeHfl ..... 1.ir alyttfwl •-lfı-.Jh. 

Roma, 6 (A.A.) - Remaea teyit 
edildijne göre Stoyadinoviçbı Roma· 
yı siyardi münuebetile Mmolini Ve
nedilt ve Juliana villyetlerindeki 
halkta silrgfhıe gönderilmit olaa si
p~t mahkiimlarm ıerbeat bınkılma-
11m ametmİ§tİr. -------
lngiltere 

(Uatpıtt l*itlOiü) 

cWa haıidJe namr, bU1lk Brituya 
ltlkOmeti namJD& Uak 3arktaki in.
Silis toprald&rmm tehlilre alta.da bu 
bmdUla b•Jr1nndmlrl m1'taleaJuıa .. 
tlrak ~ amamt ~,.un 
JeDl bir enternasyonal tetldkindez .,_ 
kabileoek neticeyi ıtmdidezı katJr • 
mek iınaim olm&dıimJ ve İJaclllz hil
kftmıetmln ..... ~ dnlltlerle 
devmıll iMllare halnd9 Gldulumı llly 
kwifUr. 

Bla BOJIBApDIVAJf 
......... (A. .A.) - JIDI ... .,. ........ ....., .,..: 
w ~ ""° '* fuBJet • ..... taJJ'll9.,....... .. 

1-dlmm •• :slr t1ttlıl61 et ..,.. • 
diL). 

OmJvol)et .. taJJ8l'8 fDalm ... ~ .......... 
Yv ...... ~ l6rla" 
.. tq,...yte '* ..... .... 
tqı .. .............. Oma-
hllliJlt---ıtw'• 1r1r..., olma -
•llPfl 
~ BOKOKitdlDD 

--JıfQllJZl.a Vat!rtcf;-9' (İ. A.) - Attlee ~ Mo-
el Babr General ıoa:ta tantmdan 
ftdlm atıe ,..... ham" 1nılmı • 

.Tapon/arın Bir /!ıracı. 
Londra, 6 (Hususi) - Deyi He

rald gazetesinin yazdığına söre, Ja
ponlaı· Şikay aclasına 50.000 asker ih
raç etmişlerdir. Burası İngilizlerin 
Hong • Kong askeri üssüne yakın 
bir yerdir. 

Oradaki J apoa konsolosu. İngiliz· 
Jer §ayet Çin e_ropagaııdacılarmı ba
rındıracak ohtrlana U.q • Kong'un 
da ifır:al edileceğini söylemiştir. 

EDEN iZAHAT VERiYOR 
Londra (6--a.L)- bu aym Uçllnde 

Şanıhay beynelmilel muntıbaında 
Japonlar tarafından yapılaa ce94 resmi 
ha:Jdmıda bu ıün avam kamaneında 
hariciye DUll'I u.ı•c1eıı iltlıahda bulu 
nulmupır.ı 

Edeıı deaılftirJd: T~ lacilü 
bllyilk elçisi bayle bir taunuru haber 
alır a1mu derı.at Japon hariciye namı 
nudiQde tqebblilte bal~ tt bayle 
bir ıesıa ~aminin tahrik ed1cl mahiye
ti tuerine nuan dikkati celbeclerek 
zuhur edebild.:ek hldiıelerin bQtQn 

me.uliyetinln J aponyaya alc! otc!ull&Pu 
tarih etmiftJr. 

lnctttere 1ıtlkflqıett ae bu tqebbOd 
tıım1p>en tasvıl> eylemftdr. Haaudyle 
Jd ha ,eçlt resmi Japo$ra ayr4mıf 
olan mmtabmn dlfinda yapılmış n 
bu mmtakadald vaziyette de gayri u
bU hiç bir hal yoktur. Biuenaleyh 
'b&yle bir nilımylf hlc de yerinde de
'l"OI. 

"KIZIL TEPE.. DE JAPON 
BAYRACI 

lanchay, & (A. A.) - Nankfn tbe
rine Derlemekte oJan d&rt Japon ko • 
lanclan birinin 8ndlled buatla Nanktn 
dftftllda bu1uıİaa "Xmltepe,. ,.. Ja
P9D bayralmı clikmiflercUr. funyataeıı 
bu tepede gömillUdU.r • 

MllllllgelllRln fllll 
zlgaf~tl 

Anka~ 6 (Telefonla) - Mllki· 
yel.il« bugüD aaat 16 ~ Balbvi ... 
lommda, bu tene IWllll elan arb
daelan ter.Ciae bir ça;y ai111[feti ver
mitJerdir. 

Adliye V ekilimis B. Şokr& S..· 
coğlunun ıeref verdikleri toplantı çok 
ıamimi bir hava içiııde Keçmiı, siya· 
fetıe meldıı!Wa hirgok ,...t'ttörleri '8 
l•wııtur. 

Modern sanayi hayatı Oa 
hrrsızlan aldatmağa yarıyor. 

Bu senenin teşrinievvd . 
birkaç hırsız bir dükkana .. 
ve kasa zannettikleri dört köt' 
§eyi kanştmnağa ba§laml'fkert 
kalanmt§lardIJ'. Bunun hakilcAI 
olduğunu tahmin ecler:tiniı
icat bir buz dolabı İmİ! ! 

IStaalNI Belediyesi 
Şehir Tlyatft!,lan 

Saat 2- 30. 
BOYOK 

HALA 
4 perde komedi 

Yuan: 
F. 

TUrk5qi; 
S. MORAY 

ERWCRUL SADi TJC 
Tfyatrotu 

Bu gece Bakrr1d5y 
MDtiyadi sinemasında 
(~ladmı
.,... atrdt , ••• ) 

Yana rece (Uaktldu) 
HaJemaMMimda 

NUR 

• Belçika .kıalı ile ft"D-
.1-r -:~•---1.L!--- 1 --.L. 

mitlerdir. 
Bu beklt;mnedik ziyaret 

uyandıımJf ve .qut o,n.-.ı 
takan ıwayetLn meydan 
tir. Dulııuı pyjalara göre dal 
dettea biıt hagjliz 

mensup bir kızla evlenecektit• 
•TAYYARE.et- •-11·~ 

zevceei 193 S lnaihereYe 
nmandanberi ilk defa olarak 
padan Nevyorka dönmüıl~ 
Mirala~ iki çoouğu ITil .. M-

kalmqtu. 
• BRINIDISl'de Bir lngiliz 

tayyaresinin pçirdiği kaza 
•inde ~ alır olmak ~ 
·~tir. 

• MUSOUNI tukt 
miJia kuvvetltrrini deiit~ 
re bmeket eden bet fati8t 
burunu tefdt ~. 

RVRUNa abone 
nıu ,,,, abone • 

lllQllarcbr. 
Bibi' 11UtkmM1a amele peıtilbdn a,. 0Uıı4m cUno daha bYmti n daha '1eldlrlr, ...na:a1l 

demi mldahele mtemiJle her aman 8hlrler temple 
mücadele et.mil oJctutanu ~ w ROBERT YOUNG w ALiCE FAYE ile .... .._ ....._.] 

~-=::~-.... Çin - Çin 
ın.ıe partisinin sa.feriyle netlcelae. ( ••nlfthay•ın yetimi) 
cet olaıı pJecek tntih&bata kadar mu ~ 
kavemet edetwjlDl Umlt ederim.. 8aa flmblcle Çince kaaawaJor w prla tayltlJOr• 

General Ktaja cftbıya hurrlyetlert • Ymnkl madaelenlea JbDuca 

;::1.:nbıf=::..: 1 SAKARYA SinemaSifltlii 
6decejin1 tenWı etmttur. ---
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· P.eşit paşa azledilmişti 

Alman Generalı 
Lüdendorf kimdir? 

tesis eden 
"dişahı Cümhuriyet illln edile

cek diye korkutmuştardı 

Almanlara mahsus 
GeneraLın 

yeni bir din 
ta.vsiyesi şu: 

(Su lı qerine silôh ve barut) 
Alnı an~ .a bütiin dinlerle bugün 

rnüc·ad::le hal inıle bulunuyor. Protes
tau kili,.e,..i hükumetin şitldetli müra· 
kabesimle, katolikler~ ınüth;§ bir taz· 
} ik altında <>zilrıwkterlir. Papaı-1 ara 
kar~ı ııayı-.ız cl:n al ar aı:ılıııı:;trr. Bnn
larrn hir '=okları nhliik~ızlıkla. genç· 
!ik H kadrolara kötii telkinlerde bu· 
lunmakl a itham ı>clilmekteılir. Vati
kanla Ilitleriı;tlerin arası eok hozuk· 
tur. Arahırındak; konkor;\ato ihlal 
eclilQıİ tir. Y atikan da. hundan dola• 
yı .Alnıanyacla bugünkü Hitler reji· 
ınine diişman ke ilmi,tir. 

ba· ~'i;/>et lu·kliyen lıir Tii.ı/; m·.fNi 

~ekllıııt lııgiltcre ricali ile anla~arak 

Katolik. papasların kili elercle ,-e
recekleri me' izular, Alınan propa· 
ganda nezaretinin hen·e~hi pe~in san· 
ı;ürümleıı geçirilirken, gazeteler, Ro· 
ma kilise:ıi aleyhine olan ne~riyatları· 
nı ~idtletlendirnıekte<lir. Hitleriııtler, 
Ronıa kili~e ini A lmanhk duygu 'e 
rulıuna yabancı hulmaktachrlar. Bi
naeııa 1 evlı. H iti eri:ı ti erin ınücıule 1 e._i, 
hırbtiyanlık 'e hunun esas kitahı o· 
lan f ncil iledir. Bu mukacl(le°' kitap, 
il itleri,,tlere görP, valrndilik ruhuna 
uygunılur, hugiinkü Alınanlar i:ıe, 
'eni ideolojiler iizf'rine yeni bir re· 
jim kurm:ı~lartlır, ki hu rejimin da
yanılıgı eba~lara U) gun ) eni j}iihi ina· 
nış ,.e nkicleler lfiznnchr. Bu arzuya 
• ım af ık olarak 1927 yılındanheri Ge 
neral Lfült-nrlorf ile karısı l\Iatilda· 
nm telkin ~ttikleri yeni bir c1in orta· 
ya çıkmıştır. nu dinin esaslarını. j!mi 
ı11rnnarınr 2r.n..,.,,111J,. karısı hazırlanus 
olmakla hernher, hakikat te, Kenk-

et et k . { . ~ Çok .. me 1:-te} ~ıı J e~ıt pa~anm 
~ ~i t.n~c~dele <•ttiği rit~' et idi. Bir
~ııer )kısı ı~lcrde hüyiik nıuvnff akı· 

11
11 1

a7.anan pa~aum buunn içiu 

~ ~: ~rı ~.oktu . . Al~ı <lef~ :-~drfıza~ı 
l.t il ~ll pa~a Abdulınecıdı tanzı· 
t ş na ederken Hüsrev pa~a gibi 
~~)c nıuarız lıir :ıallriizanı ile <lt· 
Ci .ele eıfo ordu. 
ti lt ihtil:ilinde hu gaileden hiikfı· 
1 llrtarnıak için uğra~ırken, dü~
tjil.tt onu giiz<lm dü:;Urınek içiu 

\Jar~l.Pn gel eni } aın} orlanh. :Mua· 
~ ... ıllıas a pa~nnm Auupa tema· 

'

lt iine eürihorlardı. Rcııit pa~a 
' ·~ 1 . ~ .. 
'~;t'\' ·1 ımş ~n ııusralur bu ciheti 
~ 1) le 3} tim latnıaktaclır: 

"eniı t r·h. [,• · ı· .. k Ilı> ı .~11 .a ı r ıc~u m gor um, 
tJermcl; iôin 1.-cndi l•ar ı·e sa· 

~h --~--
il .,.,ı:;; lıi t!rrfl't rehini sıhhat 

rh ~M 
du r('' . J • • f . ·11 . n sa amı rengı ı etme. 

bij,, 
l;ı • ıı:ınlarmtlan , .c padi>:alıın da-
tınıı. ~ A k ~ • l • Al an .. era,., er ~aıl pıı;:a ur 

.ı ıcl .. 1 • 1 ~ tı • t~ ıııerı( e gi<lerek aynen ~fry· 
ıı~tı: 

~ I!ıı adam i!Unı ruııılıurivrt ede-
' ::ıı , 
t-ı1 , •lanat elden gidi~ or. Daha ne 

· rır~un? 
\lııl" ı .. 

tirı sıı nıac·it hıı iir.c kanıııı~tı Baş-
~ <:fil, hı'\ i C<ı~ırttı 'e · • > o • 

'~~Git He~:t pa~mlnıı ıııiihlirü lıü-
~f~kııı~ı ııl:. d~di:. .. . 
ıı:ı Jla~n ılerı urulı·ıı .. ehehı ölt-

ee ılerhal: 
0 

ile · ~lıa ~ıt pa~a kulunuzdnn böyle 
~ 10~~kct gayri ıııcınıılıliir .. cfü·crek 
•. ııılafaa ı·tınc~ i~tcdi. · 
'Q ,, 
'- ~llaşa: 
~ R "e~ı sus. tled i, böyle §eye karış
~ ~ııın haddin değildir. 

·~1;;~ Pa~a Bahıalide 'azi.f e:ıi ile 
~rtk h cıı nıiihür alınını~, ikinci gün 

ey de ' azl fesinden azledilmi§· 

t 
ijaıııan n · ~u 1 ~ e~ıt pa~anm hu azli 

t~i~edı. BımP ela yerine gelen 
ku Sarım pa a i'ehep olmu~tu. 

lı~i ~~rrm pa .a qacJ~ret mevkiine 
lıJ ofu°.: Re;ıt ve Ali pa~alar da 
d.tf·ı clııs'1.1 halde yeni fikirlerin 
tı .,..1 eri için hir emir alclı. Hep· 

••f'fl\'•)'] J • • • ~'il' ...c ı ıne erı ıstemyortlu. Fa-
tı·t tın pa:a hu kadar hüyiik İ§e 
\~ eılenıecli. 

, llrlctn •• b l ıı~~ıı uç uçuk ay geçmişti. Bir 
ı~ ılıı~ a~şaım icli. Yalısında if
~lııl etlı hulunan hirrok hükfımet 

ötrı · ı :. : 1 e konuşuyor ,.e anlatıyor· 

' ~. &ta•· l .. d . tı11 r '] 1 ıunıa) un a. dıyordu, 
)~~~ ... , kalade iltifatı ~ahaneve 

ı ·ı .1 •ldunı. Padi~ah lıazretl~ri 
, it ~f at H ıeltifcn koltn~uma gi
.;~ at ~0 rıııla lıir miicldı•t kolkola 
~ . 
'd' ı ''•l;ahnı hu kadar iltifaııııa maz-
~ tııık ··ı. ı · .. ır tıl, mu.ıım Hr ıştı. azır bu-
~ ttı·~ Sarmı pa~ayı tebrik için a. 

ll•<ıhakaya giri~mişlerrli. Çiin· 

Paris :::ie/ iri Cnnil J1p~· 

L.&: ~-- r -,4 11~·111 '- .,. t . ::.." ı:.I~ .. .._.__ı..: 

de, hem tle pacli~ıılım 1•11 gi;zcle ada· 

mı iJi. 
Yatsı namazı kılmclıktan sonra pa· 

di~ahm kethii<faqı hir aralık yanına 
geldi, 'e kn'3~ına bir ~c-yler ,,iiyltdi. 
Tera~ i nam azma ha~lanaraktı. Sa r 

rım pa~a nanınza gelııwdt•n ocla"lına 
~ıktr. 

Ne olırıu"tu ?. Nı• nmlı ?. Herke~ 
merak .-di'·~r fakul kinı~e hir lürlii 

aa laymnıv~rcl~ı. 
En n ilıa\ f't 1'Ppede lc•ıı 1 i zaıle f ~-

nıail pa~ıı ·hir aralık l?"~uuııı oclaıı.r
na c;ıktı. ~aılraıaıııın ıııe) uı- lıir hal
de oldu~nnu giirünre ~:ı~ırdı... Biraz 
en-el g<>~sünii kuhnrlıl kc.ıhnrta padi
~alı la aralarmda ı?t•çen nıulıaHreleri 
anlatırken hiiyk bir<lt·nhire ne olmuş 
tn? 

Sarmı pa~:ı meyıu· hir Jıalde: 
- FP!'iihanallah .. Mıli. Şu saat-

te infüal etnıi~iz. 
f smail pa~a' taziyetini bildirdikten 

sonra lıeınen ı;ordu: 
S 

. J'I . ? 
- uflarete kiın tayın e< ı mı~ .. 
- Makam, kom~unıuz lıazretleri-

niJHlir. 
Komşu Re,it pa~a irli. Sarım paşa· 

nm miırnfirleri hn haberi alınra ta
hii clcrlııtl ii~t taraftaki Rc•:it pa~anın 
yahsma rlamlaım~lar ... 

( A rkll.'fl 1ıar) 

Sulh Muahedesi 
. On. yeJiuci madde - Saltanatı, se· ı 

nıye ıle Anı~turya, Ba' yera. \ or· 
temherg de\·letlerinin lıer biri tara
fından tayin olunıwak birer memur· 
elan mürekkep bir komisyon teşkil o
lunarak ye hu koıııi:;ıyona Tuna se
vahilinde kAin iiç bekliklerin nasb ve 
tayini saltanntı ı;eni~·e tarııf mdan tas
vin olunacak korııi~erleri munzam 
ol~caktır. Dainıi olarak olan i~bu ko- ı 
mi!lyon en-den ndıircc. ".eyri ~efoin 
ve zabıta nizarıınanıelerını tertıp Ye 
tanzim ,c :-aui,en Vi)~rna nınahede
sirıde miinderİ<: hnlunan kararın Tu
na nehri lıakkı;Hta irrawıa mail olan 
mevanii her netlen iharel i:-e tc:"·iye 
ve hntar:ıf Nle<·ek \'C -.ali,..en nehri 
mezkfınuı bütiin bo' una yapılma~ı 

( A rkllsı '>ar) 

roytı:.ler partisi, hu dini kendine nıal 
etnıi tir. 
Alw -:~lnr Umumi Harbi kaybettik· 

leri zaman, .\iman oldu unun erkanı 
lıarhiye rei i olan General Lüdendorf 
orchulan uzakla§tırıhııı,,tJ. Fakat, as· 
kerlikten uzaklaştığı ı.; .. ıı, çok yakın 
bir atide kentlisinden gene bahsedile· 

C'e~iıı i siiy1 enı işti. 
Dii§uıım 1 arı ı;enerali har~ ti.~sa li 

olarak i''!ııtll edi}orlıırdr. (.unku LU
denclorf · r ne pahaııına olursa olsun 
lıarhe dernın edilip sonuna kadar 
rııücadele eılilnıesinİ i,..teyordu. Fn
kat. cephe ı;eri~iıule hıı~layan i!ıt_.ilnl 
ve kayna~nıa. Alnıau orthısunu sılalıı
nı terke :~·har etliyordu. Buııun için
dir ki Lfülendorf )ıarhin kayhe<lil· 
nıe~incİe, parti 1 iti erlerin~. y ahudile: 
ri. J\faı,,onları. Katoliklerı kahahatlı 
giirerck hunları, \lnıan ruhnnu ze
lıirlt-nıeklP itham ediyordu. Ona göre, 
Alman ordut-n arka~ınılıın hanı;erlen· 
mişti .• 

f~te hu tarihten ııo;ıradn-, kj nıe?-
lınr general, J\lınanhgın yalnız hı~ 
asker gibi değil, ayni. zaınan.d~, :·enı 
bir milli te~ekkiil içınde mıllı ıına· 
ıımm , iiksel;ilrrck, yt•ni lıir ruhla lıa 
zırlan;ııat!I i~ap ctti~iniT ~~~l.enıe~e 
basladı. Binat>naleyh. ~azılıgın Ba
ni;i Liinılcıı<lorftur H ırk temizliği 
umdclerini \luıaııyada ilk enel or-
taya atan <hl ~ene oclur. Bu 1~ımI:lcrf'! 
gfüe. km elli olınak iste) en hır nııllet, 
milli rıılı , t• enerii~ini zay1fhı'an mu
zır urı.,.urlunhııı tı•ııı izlcırn:P.liclir. \ 1-
nıanya<l ııki ırıuzır uıı~ısrla~ i~e, ~·ahu-
<lileı-, \Tn~onlar H Katolıklenlır. 

Liidcndo'rf, Alıııaohğın en e:ki za· 
man larda knn·et 'e. inıan aldıgı te
miz kavnaklara diiniilnıe:.ini \'e hiç 
hir ,·ah~ncı te ir altıncln kulınamı~ clny 
gul;r etrafnıcla toplaııılrna~mı pro
pa,,.anıJa, a ha,,Jaılll~tır. Hu nmdcl erin 
ort~\" 3'ııtnıa~ 1 stn e .. indedır. ki Lii· 
clenclorfl:ı karı~• hirer \iman peygam 
heri olarak \ilahla \lnıan milleti a
raııma ı.rirıııi~le.nlir. Hitleri .. ıle.r. Lii
ılt•mlorfıı "\fuhıııııınrıle henzetmekte 
olup. "'1ulııırnınctl. hir peygamberdi, 
sonradan kendi kcıuline general oldu, 

Liitlenclorf Riilümbergle 

Lüclendorf ise, hakikatte general ol
clıığu lııılde, ııeyganıberlik onun omuz 
!arma onradaıı ) iiklennıi~tir." d(>· 
mektetlirler. Fakat, Liidendorhın 
Alınıınlnra peygamber olnıasmdaki 
en miilıiııı rolü, ( \iman kun·etinin 
kudili kaynnkları) macrımaeının mu
harriri olan karı ı Matilda oynanıı§· 

trr. 
J ,fülendorfJa karıH. din mi.icatlele· 

sinde. ilk en el, Hoına kifüe-.ine kar
~· Alııuuılı~r SC'ferherliğe da' el ellik
leri 1927 ~ rlında lıa-;laıııı~lımhr. lhuı-
lar, o tarihte, \lnuınlığı ilahlantlırıp 
y<'nilııwz hir ,\lıııan milleti nıe)clana 
getirilnıt•,,i 'e bu ~urctle yepyeni hir 
Alınaııya kurulma ı fikrini ıııüdufna-
ya lıa~ları11--lardı. 

B11111lan daha e\\el, 11)21 )rlıııda 
)Jiilıı>rıdc 'ukuhulan kurı~ıklık e:-ua
"ınıla Tlitlt>rle Liidenılorf 111Pfkurele-
rinin lıir ) ol iızerinde ) iirfülüğiinü 
anlanu~larcl ı. 11 itlt>rİst partisinin in -
ki~afr uğrunda hir fikir etrafmıla ~a
lı~tılar. Liitlcnılorf, kcncfüine llit
}c-rin hocalı~r payr. ... ini ,·erıni~ti. Ye 

Miinlıcn hiiıli clcri hu iki Heleri 
hirihirine ılnha çok yakmla~tmb. Bi
rinin ) eni tlin ılııktorinlerini, öttki· 
nin ı:ıiva i doktorinleri taınamlayor· . . 
tln. '\Jaanınfih. ele' let adamı Hitler, 
akni konn~rıınlarmcla, bir asker ve 
tlin yam olan Lü<lendorf kadar ile-

ri gidemiyordu. 

llıtiyar general, karıwmı öne '-iir-' 
Jii ve Alınanların allahmı en iyi ta• 
nıyan hir felezof olarak, onun kale
mi 'e onun ağzı ile bütün Alman mil

letine hitap etti. 
Bu yeni (linin bugiin AJmanyada 

milyonlarca müridi nrchr. Öyle bir 
din, ki sullı ve siikun yerine1 kılıç ve 
barutu telkin etmekte ve hu telkin• 
leriui, hiilün insanlara değil, yal• 
ıw: ,\imanlara tevcih etmektedir. 

Uahmut NrcmPtrin D<'liorman 

Sinema 
( 7 nci sayı/atlan det•amr 

belki oradan hariçte olur ak ya~aya
mayız ... Hen kendi he~abnna bu ce
hennemi }ı;ç bir cennetle ıleği~mem ••• 
ŞUlırct bi11.im iı;in earlıo~luk veren bir 
içki gibidir: Vuzı;eçeuıeyiz." 

Kocmıı, Karı!Crnın Filmini 
SC'yredcrh<'n Ne dii~iiniir? 

l\larlen Ditrih'in hayranlarından 
biri, şüplı~iz ki, kocaudır. Rudolf 
Sicher daima karısmm filmlerini illi 
görenlerdendir. Fakat, hazan stüd· 
yoda değil de, ilk gösterilen sinemada 
g()rmeği tt.rcih e<ler. 

Geçen gün de, Pariste bulunan 
Sicher karısının "Melek" ismindeki 
filmini orada ilk tlef a gösterilirken 
gitmi~, görmü~ ve karısı Amerikaya 
gittiği iic;n, lm sefer yalnızını~. 

Sinemadan çık•rl•rken adı.ada!flan 
Sichere ıoruyorJar: 
-Naıul, karın n bu son filmi h~ 

kmda ne tlii~ünüyonun? 
Marlen Ditrilı'in kocası: 
- Karım hakkında bir §ey söyle-

mem .ama, diyor, zannedersem, f'ilnı; 
onun en iyi eserlerinden hir i... 

En fazla taklit 
edilen kadın 
Holivııtta herke bir ~eyı1iyle me§• 

lıur<lur: Marlen Ditrih bacaklariyle. 
Gretn Garbo sihiriyle, Klfira Bov cio· 
s1 cazibesiyle, Gnri Kuper gözlerinin 
teııiriyle, Lafton gülü~üyle... Coq 
Kra\'ford da bir §eyi ile meşhurdur: 
Elhiseleri ve çıkardığı modnlarla .•. 

Onun i!;in kendisine ""Dünyanın en 
fazla kopya eclilen kndm1'' jc;mini ve
rirler. lhınııııln heraher, sinema clün
ya~nııla mmla kral i!:esi rem1en Kav 
Franri" 'ıl ir. Terziler modellerini il~ 
enclft onun iizcrinc gİ}<lirirler ,e 
lıt>r ıııoılayı re•ıııen ortaya çıkaran ~ 
ılur. 

Fakat. Con Krın ford moda krnli· 
~e,.,i üm anım iizerİnt' ahnaı. Bununp 
la hernhrr, her gün yeni bir elbise 
yaptırır. Hundan nıı.ıkı-ach. hiç hir su
retle, orta~ a ıuoıla ~ıkarınak değildir; 
l"lhi ... elerini hn~kalarına gii~termck i
çin yaıılırnıa:r.: Sırf kenıli zcdd için 

~ apt1rrr. 
Rumıiı it_;in htMt,,i bir terzi,,i , ar-

dır. \drian i ıııinıleki bu !!enç. her 
~ün yıldızla ~iirü;iir. Con Kravford 
''"n ~·t!n t ~ aptınıınk i,,tediği elbise 
lıakkınıln fikirln Hrir: 

- :npuı·ağın clhi e §Ö}le olsun 
böy1e ohun, ıliye ta' ~iyelerde bulu: 
nur. 

Aclriaıı onun lıuvunu aJım .. tJr: Her 
istedi~i elbisenin he~ clokika:.cla m~ 
delini çizer. yamnıla ~alışım diğer ter
zilere ''f'!rir: erle i e:iin. elbi e hazır
dır. 

Con Kra' fordun kenıli ze' ki ~~in 
yaptırdığı bu elhiseltr o kadar ı;iizel
dir ki, ilk def:ı ıurtma giydiği zaman, 
herkes beğenir ,.e diğer bü ·ük terzi 
ve moda müec:Feselerinin ortaya attık• 
ları modalar gö]g~de kalır. 
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!NEVA R., 
YOK• ----· . .. 

tK1 BEYlNL! ADAM 

l Bizde 
Isviçrede Sidneyde ya§aya.n Vilkinson is

mlnde bir adamın kaf asmda iki bey
ni vardır. Bu harikulade adam, iki 
'beyni sayesinde, bir eliyle bir mektup, 
diğer eliyle b~ka bir mektup yaz -
maktadır. Yazdığı mektuplar ayrr, 
ayrı münderecatlıdır. Bir eliy!e bir 
resim yaparken, ayni .zamanda rliğer 
eliyle de, ~ka türlü bir resim ya • 
pa.bilmektedir. 

SARHOŞ BEYGİRLER 

Amerikanın Teksa.s cumhuriyetin
de, mütemadiyen sarhoş ge7.en birta
knn beygirler vardır. Bu beygirlerin 
otladığı yerlerde Loko ismi ve::-ilen 
bir nevi ot bulunur. Beygirler alıştık
ları için hep bu otu ararlar. Çünkü 
bu ot, kokain, morfin gibi uyuşturu
cu ve keyif verici bir hassayı havidir. 
Beygirler bu ota o derece inhimak 
göstermektedirler ki, iki gün bu ot -
tan otlamıyacak olsalar, sersem ve
melankolik bir hale düşerler. Kendi -
lerlne bu ottan verilince derhal şen.
lenerek çaJ:r.,.cmıağa heveslenirler. 

ve diğer memle
ketlerde dağcılık 

MERDİVENLER ÜZER1NDE 
BİR ŞEHİR 

Mimarlar, yeni ve modern inşa. u - ı 
sullerinde akle hayale gelm.iyecek 
pl8.nlar ortaya koyuyorlar. Bir mi -
ınar, bliyUk bir şehirde ca.mda:ı bir 
kule yapmayt l~ldif ederken, diğer bi
risi, inşa. olunacak şehrin üzerınden 
yaya. 'yollar geçirmek istemektedir. 
Fransada ba§ka bir mimar da sık: !!-ık 
su ibaskmma. uğrayan bir §ehri yeni
den ve lbu defa merdivenler üzerine 
inşa etmek teklüinde bulunmuştur. 

İnsanlar su istilasından olduğu. ka.. 
<far, otomobil, otobüs ve diğer nakil 
vasrtalarmm getireceği k37~Jardan 

da korkmakta.dırlar. Bu itibarla bu 
mimar, evlerin beşer metrelik merdi
venler üzerine yapılıp otomobillerin 
aşağıdan, insanl.arm yürilyeceği yaya 
yolların da yukarıdan yapılma.s~ tek 
lif etmiştir. 

Merdivenli ~ehir blok halinde ola
cak, her blokta 3000 insanın y~ı:ıya
bileceği, park, ev, !bahçe, lokanta. ve 
tiyatrolar !bulunacaktır. 

B U yaz Tarih Kongresine ge • 
len alimlerden biriyle konu1u

yordum. Bir aralık dedi ki: 
"- İstanbul yedi tepe üzerin.de ya • 

ptlmrştır; etrafında ıda birçok küçilldü 
'büyüklü tepeler, dağlar ve ormanlar 
vardır. Şehri dolaştım. Köprünün en 
kalabalık olduğu saatler.de halka dik· 
katle baktım. Ne .aqanı üstü gelen 
vapurlardan köprüye dağcı kıyafetli 
gençler çıkıyor; ne de sabahleyin giden 
vapurlara köprüden dağcı kıyafeti ile 
binenler var. Acaba 1u koskd.:a ıehrin 
içinde dağcılıktan zevk alan insan mı 
yok, yoksa dağcılar pek çokturlar da 
onlar için bir başka taraftan husus! na• 
kil vasıtaları mı tahrik ediliyor?. 

Şu ı.:evabr verdiğini hatırlanın: 

- fstanbulda tabiati 3evenler, tabi· 
atle başba~ kalmayı isteyenler az; de
ğildir. Fakat bu zevk Umumt Harpten 
sonra istila altında kalan !stanbulda 
diğer zevkler gibi unutulmu~ ve büyük 
bir milli savaş uğrunda hu şey gibi bu 
da feda edilmiştir. Şimdi, milli tek en
dişesi kalmayan Türkiye-de refaha doğ
ru yürüylişle muvazi olar3k dağcılık 
da yeniden belinni§ ve inkipfa baş • 
tamııtır. tstanbutda kUçük fakat mü
kemmel bir te1kilatımız vardır. Eğer 

dağcılıkla şahsen ilgili iseniz bu dağtr
lık kllibümüzı'ıi gö.rmenizi ve dağcıla-: 
rımrzla konuşmanızı ıize tavsiye edebi· 
lirim. Sanıyoruz ki gelecek yıllar için· 
de_, bilhassa gcns1ı1C arasında, bu giiı;el 
zevki tatmak isteyenler bir hayli ço • 
ğalacaklardır. ..... r 

- Ya kış sporları?. 

~~~v~~FJl 
Ayak bileklerinizi nasll 

inceltebilirsiniz ., 
_Etekler gittikçe kısalıyor. Bu suret 

le ayak bilekleri de da.ha çok oçılı -
yor: Acaba ayak bilekleriniz bu vazi
yette nasıl görülüyor? 

İhtimal ayaklarınız, Marlen Ditri
H'nki ~kadar zarü değildir. Fakat o • 
ı nkiler gibi zarif gösterebilmeniz de 
ınJmkündür. 

Evvela, ayaklarınızı mihver inti
hap ederek üzerinde dönmek şeklin
deki idmanı biliyorsunuz. Bunu ih. -
mal etmeyiniz, ·Bu suretle ayak bi· 
leklerinizin inceleceğindcn emin olu -
nuz. Fakat devamh surette idma.n yap 
manrz şarttır. 

Bu idmanın tatbiki gayet kolaydrr. 
Çi:nkü herhangi saatte yapıla.bilir. 

Mesela, banyo alacağınız sırada. Tek
nenin su ile dolmasını beklerken, ya
hut tırnaklarınızın manikürünün ku
rumasına intizar ederken ibu idmanı 
yapıverirseniz. Çok faydasını görür
sünüz. 

Ayak bileklerinizi inceltme'ğe ya
rayacak bir diğer idman da bir müd
det ayaklarınız ucuna basarak yürU
mektir. Topuğunuzu mümkün olduğu 
kadar yukarı kaldırarak ve tamamen 
uarmaklarmrzın ucuna basarak yürü
yeceksiniz. 

Bu idmanı da, bilhassa evinizin içe
risinde dolaşırken tatbik etmeğe ç~ -
lışmrz. En tabii yol budur. Hem bu 
şekilde alışırsınız da ... 

Ayak bileklerinizin güzel görünme
sinde bu idmanlardan başka çorabın 
ve iskerpinin de tesiri vardır. 

Çorapların topukları murabba de -
ğil de, ucu yukarı gelen müselles şe -
kilde olursa, bu suretle b:ıcak daha. in 
ce görünür. Diğer taraftan bahkağr 

örgüsUhdeki çoraplar ise, en ince ba -
c;aklan bile kalm gösterir .. !skL'l>in-

MarWt; DitriMn _ayaklan 

lerinizi de, yüksek, fa.kat aşağıya 'doğ 
ru incelen, topuklulardan intihap edi
niz. 

Yeni plJama modası 

Son senelerde kadın pijamalarında 
moda, mümkün olduğu kadar ev ve so
kak elbisesinden uzak biçimlerdi: Al· 
lı güllü, alaca renkli kumaştan ve ga.
yet bol, Japon entarilerini andıracak 
şekilde yaprhyordu. 

Halbuki bu sene, bu biçimler tama.
miyle eskimekle beraber, derli toplu 
biçimler tercih olunuyor. Meseli bu 
senenin en son pijama modası şudur: 

Pruıtalonun paçaları, erkek panta -
lonu gibi düz ve dar. Caket ise, yine 
erkek caketine benziyen bir şeliilde. 
Yalnız, daha fazla düğmeli ve kordon 
lu. Kumaş da ekseriya kadife veya o
nun gibi yumuşak kumaşlar. 

Yalnız, bu biçim pijamalar daha zi
yade ince vUcutlu kadınlara. yakışır. 

• 

Her elli kllomet
rellk saha içinde 
gllzel bir kır ga
zinosu ve rahat 
bl r dağ oteli bul-
makmUmkflnola-
mayınca bir btt
yftk şehrin insanı 
nihayet yoracak 
yeknasaklığından 
kurtulmak iste
yenler memleke
timizde kır ve 
dağ havası almak 
zevkinden kendl
lerlol mahrom et
mekte ısrar ede
ceklerdir. 

Vazaoıı: 

Nizamettin Nazif 

- Onların da çekirdeği atılmıştır. 
Faraza 936 kışın.da 'Bursaya gidenlerin 
sayısı eski yıllardakilerin bir iki misli 
olmu~tur. Bu hal gittikçe :Bursarun i
mannı da kolaylaştıracak bir vasıta ve 
lüzumlu kılacak bir sebep olat.:aktır. 

Yine bir 'başka alim, bir Arkeolog, 
birkaç yrl önce Jstıranca ormanları 

hakkında §öyle söylenıişti : 
- Ben, ka.n.m, tercüman. ve iki ço

cuğumla goförden başka o .koskoca, en
gin Iatırar1.:alarda insana rastlamamak 
bana. azap ver:di. Bu memlekette bö -
cek, kelebek ve nebatat meraklısı yok 
galiba. ' 

:Ve cevap vermeme meydan 'bırak -
madan, nefes nefese ilave etmişti: 

- Şüphesiz olmayacak. Eğer olsay
dı bü 4ere1:e çeşidi bol kelebek kal -
mazdı. l'unlan yakalayıp yakalayıp 
koleksi:Jlın yaparlardr. Ne pıuhteşem 
tabiat 1 file renkler! Kısa gezintimden 
istifade ederek yaban otlarr ve yaba
ni çiçekleri şöyle bir kanştırıdım, bize 
malum olmayan birçok nebat cinsleri 

gördüm. 
Birkaç gün evvel Ulus'da İstanbulun 

imarın.dan bahseden bir yazıya Falih 
Rıfkı Atay şöyle bir cümle ile başla -
rruştr: 

"- İmar işinde imar noktası yok -
tur, imar sanası vardır.,, 

Muhterem meslektaşımızın bu söz
lerinde ne derd.:e haklı olduklarım 

yahu.ı bu iki kıymetli yabancı müncv· 

verin sözleriyle değil, fsviçreae ve 
hatdl dostumuz Yunanistan.da gördük
lerimizle de kabul etmeğe mecburuz. 
f sviçrede yelmz şehir değil, kasaba, 
köy, bahçe, orman, ve dağ da imar edil
miştir. Belki ormanlarda ayı vardır, 

belki karlr dağlarda kurtlar vardır, fa
kat dağlar ve orn;ıanlar o JllCmlekctte 
bir şehir kadar ehlileştiı-ilmişlerdir. 

Şehirdeki emniyet dağda da vardır. 

Şehirdeki konfor dağ.da da varorr. Su 
sathından 4000 metre irtifaındaki zarmat 
dağında insan Cenevre ve Lozandaki en 
lüks otellerin konforunu bulabiliyor. 
En az yolcu taşıyan bir .dağ treninin 
istasyon binasında kalorifer, güzel bü
fe, temiz ve bol sulu hali bulmak müm 
kündür. Dağcı dağa çıkmakla ayılaş
mI§ olmayor. o dağ ba}Inda da, onnan 
içinde de, §ehirde olduğu kadar insan· 
dir. Bu insan o dağa ve o ormana ancak 
insan kalmakta devanı ederek çıkmak 
ister~ 

~unanistan Atinanm ·etrafını bir 
mozaik gıöi işlemi~tir. Pire, Faleron 
Ki!iaiya şu ve bu, Yunanistanm Atina 
da seyyaha gösterdiği çehreyi zerre 
kadar tekzip etmez. Yollar muntazam
dır, otomobiller rahattır, emniyet her 
tarafta ayni şekilde göze vurur, Atina 
sokaklarında ne kadar kolaylıkla bir 
posta kutusu 'bulursanız bu yollarda da 
o kadar ko1aylıkla bir telgrafhane bu
labilirsiniz. Atinanın bir Tavemasmda 
.. ~. ı..a.'1w. ı..,..-"ıı yııcr1.i.e.ıt yı~ .. ·-=- ......... ~ 
raflar.ela rastlayacağınız her lokantadan 
da ayni derecede memnun kahnınız. 
Her elli kilometrelik saha içinde gUzel 
bir kır gazinosu ve rahat bir dağ oteli 
'bulmak ınUmkt:in olamayınca, bir bü
yük §ehrin insanı nihayet yoracak ve 
sıkacak olan yeknesaklığından kurtul
mak isteyenler, memleketimizde kır 
ve .dağ havası almak zevkinden kendi
lerini mahrum etmekte ısrar edc'.:ek -

!erdir. 
Çamlıca tepesinde bile doğru dürüst 

bir kahvaltı edilemiyor. Boğaziçinin 
kaç köyünde güzel bir gazino var.drr? 
1stanbulun yambaşındaki köylerde doğ
ru dürüst bir "sahanda yumurta,, bişir
mesini bilen yok gibi. 

Halbuki dağcılık ve kırcılık evvela 
i!{tiha açan iştir. Dağarcığa konulacak 
z~ytin ekmekle irtifaları arşmlaya•.:ak 
bacaklara derman verilemez. 

Demek oluyor ki İstanbulun imarın
·da, Falih Rıfkı'nın müjdelediği şekil
de, mevzu nokta olarak değil saha o
larak, muhit olarak, mıntıka olarak ele 
alınınca civar köylerde ve kasabalar -
da da birtaknn ufak tefek vidaları da 
şehirlinin ihtiyacına göre ~yar etmek 
lhrmgelecek. Ve bö!lelikle şehirli kır
larda yemek yünenın zevkine alışır -
ken köylü de ~hirlin~. midesine göre 
"Sahanda yumurta,. pışınneyi öğrene
ı.:ek. Köye banyo girecek, radyo gire
cek, caz girecek; temiz yatak çar?fı ve 

ütü girecek. 
Kırcı ve da['.;ı yalnız sporcu değil -

dir. o ayni zamanda köylerde dolaşır
ken oradakileri kendine benzemeğe teş
vik eden güzel bir şehirli nümunesi -

dir. 

AVRUPANIN EN YÜKSEK BtNASI 

Demir ve betondan yapılan Avnı

panın en yeni ve yüksek binası Çekos
lovakyadadır. 76 metre yüksekilkte 
olup Çekoslovakyada. bir Amerika 
şehrine benziyen Zlin kasabasında 
yapılan bu bina, meşhur ayakkabı fab 
rikatörü Tomaş Bata'ya aiddir. 

17 kat olan bina, on yedi hafta zar
fında ikmal edilmiştir, ki haftada bir 
kat inşa etmekle, Çekoslovak mühen
disleri sUr'atli inşa rekorunu da ka -
za.nmışla.rdır. 

~~ 
~------------.--.;------
1 z mir belediy~-
sinin güzel bır 
teşebbüsü 

Elektrik, TraaıvaU cı 
Su şirketleri satın 

alınaca~ ediYJı 
lzmir, (Hususi - lzrnil' bel~ 

şehirde hayatı ucuzla~~~· ıııı 
dan çok mübi.u1 bir işe girl . eti, 
elektrik, tramvay ve su §ll'~bl' 
satın alınması için yapılan 

tür. ndttt' 
Belediye riyaseti, şirlietlet Jll •it 

lüklerine birer mektup gönd~~ 
sisatlarma kıymet takdir etJıl 0~ 
ve satıp, satmamak a.rzıısunda 
lanru bildirmelerini ~~ 16' 

Şirketlerden gelecek oeva.P1erıse i, 
re, satın alına ve bedelini ~ .. ,et(Jı tJ 
bir formül ara.nacak ve 'VeP" 

1 

yardımı istenecektir. . ôJ ~ 
Belediye reisi Dr.: Behçet tJlff' • 

mesele hakkında gazetelere fU 
natta. bulunmuştur: •. _# 
"- Bu i§in zcrrluğıı1idtı1" ~ tJ 

yor. Fakat bizce zorluk yo~İ fi'. 
tesiıKıt oo ııe.sait er geç 'be1..t1<1J11?_~ 
çecektir. Ve 1cuvvetro ümit edf1?' ~ 
'1ci 'bunlar, blediyen:in eıinife :::: ıf 
fi bir inki.,,wıf gösterecek "e 
ro7; f ayd.alı olacaktır.,, 

TVRKUV .. 4.Z BARTND"J'tl 
KAÇAKOILIK I ~ 

itzıniır, (Husus!) - TUrkU-~ 
da vergi kaçakcilığı yapıldıit ~ Jlf' 
ye ihbar edilmiştir. Maliye.. Obur!' 
saplarını gösteren defterletl 1111!1~ 
miş ve tahkikate 00şla.1JıIŞt1l'· ~· 
göre kaça.kcılık 20 bin lira -,:s.d µP 
KALDIRILACAK. GAZ vs['O ~ 

İzmir, (Hususi) Belediye,~ J1I 

bulunan gaz depolarmm .saY1" ~ 
Burnova arasındaki hali bir ~{,. 
dırılmasını emretmişti. Ga.ı: ~ı ~' 
yalarmm müracaatı üzerine~ ~· 
ktleti vaziyeti tetkik etmiş ve k:f 
na karşı her türlü tedbirlet V--:ı/ 
hnlınınn<Yınırlo'n ~o .. nruo"'l"I.,. "'~ ·ştlt• 
sma lüzum olmadığını bildiı'tl1.' , 

Belediye, depoların şehir jç~ _,' 

bir tehlike te.c:ık:il etmekte otdtı~ JJ' 
~ ~tı~~, 

na.atinde bulunduğundan bU teıı? 
ki düşüncelerini bir raporla. öe-f 
Nafia. Vekaletine bildirecek "~sro'r 
ların kaldırılması lüzumunda. l 

decektir. rrı 
AYDIN ELEKTRİK TESİS~ 

GENtŞLET!L!YO'R l~İ' 

Aydın, (Hususi) - Aydı:D ~&ı~ 
yesi, Belediyeler Bankasında.~.;n f 
otuz bin lira ile vücude getiıv':ıııer 
hir elektrik tesisatmr genişl~· tfl 
karar vermiştir. Bunun se'beb11 ~l 
cut tesisatın ihtiyacı karşıla.Y~,I' 
srdır. Tesisatın tevsii hak.klll~ ~· 
la.nan proje. tasdik edilmek 
fia Vekaletine gönderilmiştir· e.Dff 

1.. Belediye, bu iş için şlın~i)-e ~ b~ 
elek trik gelirinden temin ediletledeet~ 
liranın on üç bin lirasmr sarf ~ 
tir. Geri kalan on iki bin lil'3 ~~· 
karşılığı olarak Belediyeler sı;;tJI~' 
na yatırılmıştır. Tesisat g~i~e /' 
ce, sokaklardaki lamba adedi oO ııı' 
tmlacak, muhtelif caddelere 4 
ba ilave edilecektir. ..,..,A 

-;'ONYANIN EN AKILLI gô'itf> 
ÖLDÜ İ 

Vaymarda geçen gün dilJlya.nıı> 
akıllı köpeği ölmüştür. btl .,~ 

(Kur Venal) ismini ta,şıya.Il ~ ~ 
pek, Hamleti kim.in ya7AJ~·y .,~ 
Tanhoyzeri kimin besteiediğiJl~ (>) 
lara anlatabilmekte idi. Meee. !\~ 
harfini söyliyeceği zaman b~1~,.. 
(B) harfini iki kere ilah .. ·· b~t ~~ 
la ifa eden akıllı köpek, ~ dl· ı 
Şvcrberg isminde bir zate a~c'.İ f(ıf." 
pek öldükten sonra güzel bit f ı 
hazırlanmış ve merasimle~ 

P.:,:;;~~=:~ 
!j ...,,ombe gQnl"' ... ı 2 ~~~111 
il Ortaköy Taşbasamak Pal&Jl~tıt"'1 I 
1 

numarada Doktor Milmtaı r ~ 

=~=!!",!!!~::;as~!,!111:,ayene ~·, 
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l{aranlıkta Kadın 
Yazan : Kadircan KAFLI 

~ lfalayıl Dilrübanm yüzü kıplur· 
\' 

1 olrnu~tıı. Sık sıl-. soluk alıyordu 
l~ ~öğsü. iki tarafı daha ~ifkin bir 
()ru_k gibiydi. 

dıı.l>i'·ana doğru hızlı adımlarla yürü-

.. llalbuki lıer zaman vücudunun a-
lıtl .. ' 
' lgtnı ayal<larmm uçlarına vererek 
"aı ''e sessiz giderdi. 
~l~k sinirli olduğu her halinden 

h oluyordu. 
di~~ Sultan divan~ yarı uzanmı~. 
~ .... -egini ku•tüviinden atla hir yutı-Kl d ) . a..... •yamı§ olduğu halde sol ka~mtn 
-~ıınn avucuna alını~, Roğazm kö
Mlın sulannı ıcnrcliyonlu. 
batgmdı. · 
ttraf ı morarn11~ iri gö7.1erinde ihti

;'*. kaynayordn. Geni~ lınrnn delik:
~Yle kaim dudakları da ı;iizlerinde· 

rtıana\'t tekrar cd ivorlanh. 
J)ilrühanm adet ol.mıyan hızlı ve 

'etot YÜril\·üı;:ii onu hiilyalarından ayır 
~'!, onu~ l;aRmı "'enr kıza tloğru c;e-
\'j ) " ~ 
~~ine cehep olnıuşın. 

.. At§e Sultan Dilriibayı ba~tan aya
~ kadar şüzdü. Genç kızın dolgun 
~li kemikli yiiziinde lıiç hu kad.a~ 
~~ıllık giirmeıni:=ti. Onun ela ırı 
~ giiıleri. ut.unca hurnu, kaim ~u
"411tları nrdı. Gii~;;ii, genç kı:r.lıı;ın 
~olgun dene~inde olduğunu lıaykı
~Ordu. Uzunra boylu, ka_?lı canh 

g\izeldi. Fakat buna rngmen sa
~da o zamana kaclar en küçiik bir 
"'fiOiği göriilmemişti. Şımarık kii
~ he\'lcr. ara ıra gelen tekke ruh
~ ı_ehz~deler hilP. onu sıkı:.ttrannyor
~ı. \ne Sultan hunun için onu 
~ se, ivordu. Kendince ona, parlak 
·,Yarı~ taı-arlıyordu: .Me"ela kilıircı 
~· kahra:ivle evl~ndirerek az.~t _e
~ek, helkı ıle ,·ezırlerclen, buyuk 
l~~erı!en hirine Yeya oğullarına ni· 
"'blayacaktr. Doğrusu onu alarak 
~ dünvanm en talihli kocası ola· 
~· Cii~kü di ayağı çahnk n yat
~ .olcl~ğu gibi az göyle~, hiç ıini.~
~ez, edeh n: terhiyesınde en ku
~l hir aksaklık yapmazdı. 
. Ane ~ultan onun halini hunun i

titı :merakla kar~ılatnt~tı. 
Gene kız farkına varık Toparlan

"'-.ıt isı'°efli, lakin yapamryordu. 
Ane Sultan ~ordu: 
......_ Ne oldun Dilrüba, hasta mı..._? 
......_ Şey ... Hayır, Jultamm. 

.. ......_Nasıl hayır? Aynaya hak ta 
&or; yüzün kıpkırmızı ... Ellerin titri
>or. Ver §ll kalıHyi ~abuk. Neredey
't dökeceksin! 
t· l\aJı,·e gerçekten P.peyre ~ar!nlını~. 
11ltanm kenarlarından tabağa doğ
~ ta~mı~tı. 
• )}ilriiha hu sefer Farardı Ye kalı Ye· 

)i ,. k . d' «'tme • 1~teme ı: . 
l -. Af bm·nrunuz, tazeleyim, sul-
•ıırııı. " 

......_ Havrr, lüzum yok. 
İ\ohveyi aldı Ye güliimseyerek: 
......_ Sö,·le hakalnn, ni~in ~inirli"in? 
hed" " ı. 

..... 
•. ...._ f nkar e<lemezı;in. Zaten vüriivii-•ti • . 
~?\den belli oluyordu. flunn anla-
Jt •k itin yii:r.iiııc bakmak hile ı;o~··· 
h ~le sormak hii .. lıiitün mana.::ur, .. Se
t ~hini (i~rennıcliviın. Bir:,j .. ana <la-
1 dı nn? Hazinedar usta falan ... 

' 

.. - Jfovır efr.n<limiz. Kimse hir ~e) '• ı . Y 'tnecli. 
..._ O halrll' .... 

~· ..._ nilmiyoruın ... Rir ,rhcp yok 
11

1
"· llirenhirr iı;iınr. hir ... Hir :-ıkmtı 

il tı ıl:t ... 
11 l Brn ii,·lc olanları lıilirirıı. ~en 
: arıl:ın dc~il in! ';\Jn .. allah fi kr 'ur 

k 111 'iiıiimh•n J...an fı .. ktrnrak. Her· 
ı 1~len ılalıa ~a!!laııı. ılnha knnlı r:ın-
''rı 1 ç l k .. 1 ' · .anı co, r .... 

\'o Geııç kıznı dizlçri azal·ık lıiikıilü
;dıı. r.i;~,.,finlin iistünde hirihirini 
~t 1\11 ellı·r·. h"·ihirinin parm:ıl lnrım 
ıtaeak ,ihivdi. 
._ Sı~lta~ım, heni bu iften affet-

seniz; başka bir i~ verseniz! O zaman 
eminim ki bir daha böyle olmıyaca-
pın. 

- Sen i~ini pek güzel yapıyonun ! 
Afağı yukarı bütiln halayıkları dene
dim. Senin gibieini bulamadmı:,~e.m 
hu iş lıiç te sıkıcı ve yoruıu degıldır. 

- Öyle ama... . ... 
- Aman ne? Bu ışı nıçın bırak-

mak istiyorsun? ? . . 
- Meseli bana yalnız harem ıçın

deki İflerden birini yerseniz! Selim· 
hk tarafiyle hiç ah§ veri~im o~mas~! 

- Zaten iı1in burada ... Senı selam-:. 
lığa kim gönderiyor? 

- Kim@e göndermiyor!. .. 
- Kendin ıni gidiyorsun? 
- Hayır ... 
- O halde ... 
- Diiner dolaptan kah\'eyi falan 

alırken tablakarlar falan görüyorlar 

tin ... 
- Sana sata~tılar mı? 
- Hayır .. hayır ... Y alntz ... 
-Ne var? 
- Laı. atıyorlar da... Kızıyorum 

tok ... Ben böyle ~eyleri hiç sevmem. 
Efr.nclimizin emirleri her an kulakla-

rnmlatlır. 
Selamlıkla harem arasındaki durn· 

rın bir kı.::mı her saray ,·eya konakta 
olduğu gibi pencere büyüklüğünde 
açılnu~, oraya döner dolap konmu~
tu. Aşı;ılar, kal1veciler veya şerbetçı· 
Jer taraf mdan hazırlanan yiyecekler
le içiler.ı-k ~eyler sel8.mlık taraf~~da~ 
bn dolaba konur, sonra çeHılırdı. 
Yiyt:cek ,.e İ!:e<"eklerin konulduğu ' 
raflar harem tarafına dönüm•e orada
ki halanklar da onları alırlardı. İ~te 
hu urada ac:ı;ı Ycya tablakarlarm ha· 
rcmcleki }ıaloyıldara giiz k1rptıklan, 
liif attıkları, hatta el ~aka"ı yaptıkla
rı olurdu. 

Birkaç zam:mdanheri tahlnkar l\le
miş te Dilriihaya gi)z koymu:tu. Ona 
her fırsatta a~kım anlatıyor, konu~
nıak YC hnln~mak için hazan yakarı
yor. hazan da korkutucu sözler söy· 
lürnrdu. 

·.Meınic uznnra hoylu, e~ıncr bir .,,, 
ılclrkanlıvdı. 1\ii!:iikkcn Aydın taraf
larınılan · gctirilıni~ti. Sarayda iyi 
heslcmniş, c gcli~nıi;;ti. Kemikli yü
zü ve keskin hakı~ları Yardı. Fakat 
hep.;indcn çok göze çarpan tarafları 
gürbüz YÜcudn. geni~ onmz.larıydı . 

Dilrüba onu ilk görii~tc heğennıiı· 
ti ... 

K .. "ki .. ~.. I• kürük hir Anadolu uçu uı;un< .... ~ . 
köyünde ge~en giinlerı . hatırla.dık!;a 
hiiyle delikanlılar lıayalınde ı;eçıt reı:.-
mi yapıyorlarclr. . 

O kadar ki. kendi kendıne: 
- Sultan hanım beni onunla ev-

lendir~e ! 
Dt>mi~ti. 
Bakalım km11et olacak mıydı? 
E\'et, onunla e,·]enmesi tamamiyle 

talihe bağlıydı. Çünkü hiç kim~e ul
tan hanrma: 

- Ben falanla eYlenmek isti) o-: 
rmn! 

Divemezcli. 
Eğ~r hiiyle siiyliyebilınck miinıkün 

ol'>a hile Dilrüba hunu yapamazdı. 
flaeka~ı ol5a ilk sef erinıle hemen 

sultaı;a şikayet ederdi. O 7.amana ka
dar fahrcdi~i ele :\leıni~c kar~ı ıluydu
~ıı .:evgi,lendi. Nitekim o dakikada 
w·11r doğruyu hemen s(i~·leıııek ş(iylı· 1 

dıır;;u 11• miiınkiin olduı;u kaılar giz
lrınr' p raJı.,,,·orclu. . . . 

~tılt:m lınmm ayu;a kalktr. 

- · ~:ın.:ı kim laf atrycırnnı"? Siiyfo 
lıaııa. J1C'n onun tcrhiyr .. ini \'<'rİrirn. 
1f an"'İ rtlehc:izmi~ ha!rn lnn. 

Dilriiha ararclı. Ağzıııcla hir ~ry-
lı•r .,r,·rlryor, fak .ıt koırn~amıyordıı. 

Dili tııtulnm~tıı. 
Titr<•k hir ~ecir: 
- Hilıniyunıın ki ... 
Dh· ı- k"k"led i. 
\ Y"<" Sultan kızllı: 
~'Nasıl bilınez~in ! Yi\ztinii g<ir

(Sonu 10 uncud.a) . 

Marlen Ditrih: 
Cehenneınde yaşayan 

bir ınelek! 
Fakat o bu cehennemi hiçbir cennete değişmiyor. Diyor ki: 

"Şöhret bizim için bir içki 
gibidir. Vaz geçemeyiz!,, 

.Marlen Ditrih ilk filmlerinden hi-
' ri olan ··.Mavi melek" ten sonra, rnn 

çevir<liği bir filmde de bu i::.mi alı· 
yor: ··~felek". 

Bu suretle, birkaç Jcf a ~anatlı 
malıliık kılı6ına girip ,;ıkan artU ha: 
kikaten belki sinema dünya~ındakı 
yıldızların üstiine yük~eleıı bir .m.elek 
tir. Fakat, semadaki melekler gıbı ye· 
mez içmez bir nıclek değil: O da her 
insan gibi bir hayat ya:ı.ar. 

Fak:ıt, nacı} hir hayat ya~ıır? ~far· 
len 'in hayatını kendi aszından dınle
yelim: 

- "'Yıldızların hayatı!" diye her• 
kes haset eder. Halbuki, madalya• 
nm bir de ters tarafı vardır ki, hunu 
gör$eniz yıldız olmadığmıza b~n ker~ 
-:ükrcdersiniz ... Ben ıize ~imdı kendı 
hayatımdan bahsedeceğim. Fakat, hu, 
a~ağı yukarı, bütün yıldızların haJa• 

tıdır. . 
"Sabahlevin güne~le beraber kalk· 

mak, bazıla~ı için tath hir hayaldir. 
Fakat hizim için acı bir zaruret. Çün· 
kJl sabahleyin. l!lttldyoya gitmeden ' . 
e\•vel, en a~ağı on he~ dakika cimnaı· 
tik yapmak lbrmdır. İlk seneler da• 
ha fazla yapardım: Şüphesiz ki, "~la
,.j melek" teki l\f arlen tam Amerıka· 
hlarm iııtt>diği bir ,·üeutta değil.di. 

"Cimna@tikten sonra uzun .b•r. t.u· 
. 1 t f 8,.]ı .,elir. Yikut masaJ edılır, 
'a e ~ " • .1• 
b . ,·apılır yüz tm·aletıne geçı ır. an) o • ' 1 ..•. 
eller, ayaklar ayrı ayrı tu\'a et gorur • 

S t. 1 ·altı FakJıt, karnınız ne onra 11.a n • 
k 

.ı • tahınrz ne kadar fazla ol· 
anar aç, ı~ h. d'l' k 

b
. (' n raydan ,.e ır ı ım e • ea ır ınra :I' • • 

k ( la bir ~ey ycmenıze müsaa-me ten az k w. .. 

d k 
J{attA har.an e megın u-e yo tur. . . r 

. a~ı hile siinnezsınız. zerme terey o .. d . 
"Kahvaltıdan sonr~, 11.tu yoya ~~-

d . Citüdyo<la ikincı hır tuvalet ~-
erım. . k · _1 K' 
"lt" .. ha11lar Bu, ma yaıuır. ır-

ru usu > • k l 'ki . . . arnklar~mız, a~ arrnızı 
pı erınızı z 

1 
kökünden kazır, sonra ro-vo ar ,·eva . . .. 

·
1
.. .. •.. veni hır ka~ c;ızerl'ıntz ... 
unuze gore # • b 

n 1 ha•an kendım yaparım, a-
nun nrr 1

• 

zan da berbere bırakırım. 

"Berh<'rılen ı:onra terzinin elini Ö· 

ııeriz. O cin izi, roliiniize göre, giydi
rir, kuşatır. Saat dokuzn geliyordur . 
Hadi bakalım sahneye. Snat tam do
kuzda film C'cvrilnwğe ha~lanacıık • .. 

"On iki\'e kmlar fa ıla_ız çalı:;:mz. 
On iki tab.ii ü~le tatili olur. O sııatte 

" ı;İz de bizim gibi, i§inizi hırakırsmız. 
<'viııize vcva lokantaya gider; yemek 
yer~iniz. Fakat hiz öylo ılcğil. Bizim 
yiycrcğimiz şey gayet mahduttur: 

Güzel yıldız Mec 
Evams•m güzel bir 

portresi 

Peynirli veya tereyağlı lıir sand,iç, 
hir iki yaprak salata, hir mep:a. 

"Yemekten sonra akşama kadar 
tekrar çalışma. Fakat, akşam o1uP. 
stiidyoclan çıkuıca işim hiter zannet• 
meyin. Eve döner eli.inmez beni ha~ka 
bir iş bekler: Şimdi stiidyo eve ııalt• 
lohmmuştur: 

"J\k .. am yemeğini ycılikten f!onra 
oılaına çekilirim ve erte: i gün oyna• 
yacak olduğum rolii tetkike koyulu• 
rum, okur ezberlerim, tecrübeleri• 
nıi yaparım. Ekseriya yanml<la bir 
hitabet hocası vardır: Söylediğim 

'ı:özleri diizehir. (lıılı:ı doğru na ıl te
Jaff uz edeceğimi öğretir. Ben de söy ... 
]r.diklcriıni lıirkaç kere tekrar ede• 
rıın . 

•'Gere e{!lcncc yerlerine falan git• 
rnez misiniz? diyor uınız: değil mi? 
• Tc gezer! ,.a .. ıl gidehiliriın: Sabıılılec 
yin erken kalkmak liızıııı. Bir haloy• 
git'>eın, ikiclt>n, iiçten C\ nl dönemCIILı 
Halbuki, hc:.tc~ altJCln kalkmak içil\ 
fazla faz in on bir<le yatmam lazıııı .. " 

"Tatil giinlcriniz vaclır ya, o z:ı~ 
man cğlenirı::iniz, <li)eccksiniz ... Jla .. 
yır, film çevinne<liğim zamanlar d• 
ba"'kn feyler var: Şarkr, hinidlilC" 
yiizme dnsi alırım. Elhi-e prurnsıc 
im n i re im çektirme gibi, mesleğim• 
le alakadar daha bi r.:ılny işler lıir da~ 
kikaım hof bırakmaz." 

Riitiin hu anlattıklarma (?Öre, Ma~ 
len, cehennemde yaşayan bir meleli 
değil midir? Fakat, kendisi bu benze--, 
ti~i pek lleğenmiyor. diyor ki: 

- Belki bir celıçnnem... Faka~ 1 

hu öyle hir celıcnnem ki hiz bundan 
kaı:OUY.oruz, kaçmak i temiyon1z , .e 

.(Sonu 5 irıcüle); 
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"Büqük Dörtler,, den . F. Neylin Macerası: 

Banyodaki Kadınlar!?! 
Yazan: Volfgang Haynrlh ------ Tefrika Numarası : 4 

5 evleniş ve S boğuluş ... 
Karılarına hep ayni şek ilde kıyan "Core,, un suçlarından 

tekini ispat bile güç ?! 
Kurulduğu ycmn ismine iza

/cten lugcıvi mana i;yle "İskoç
ya Bahçesi" demek olan "Skot
land Yard" ismiyle biitürı tliin
yada tanznmı.,. lngiltere poUs te:ı;
kilatı dcıcktiflcrindcn A rtur 
f'orler Neyi; mulıtclif tarihlcr
df'. banyo telmcsinde boğulmuş 
o/ara/;. bulunan iki kadmm bu 
ıuretle lıayatn gö::lcrini lwpama
larım §İİplıcli nwlıiyctte görii
yor. Gerçi polis dohtorı: rapor
/an 1ıcr il.i kadmın da "lmlp dur 
masından üliim" le sıt i~inde öl
miiı lmlunduldarına rapor ııer
nıi§ lmlunuyorırı da, bu rapor
lardaki bu kat'iyet, .,Biiyiik 
Dörtler" denilen 4 lngi/i::; detek
tif len bu en iisıiiniinün §iiphesi
rıi gidermiyor. O, diiğiinlcrindcn 
kun bir müddet sonra hayatla 
alakalan kesilen lm genç kadın
ların bir kasta lmr1mn gittikleri
ne lmnidir. Ririsinin hocasının 
adı Srnit, <liğt>rininkinin Loyd 
olmnıına rağmen, lıer ild lrodı
nın böyle isim değiştiren ayni 
erl.·ckle et•lendihleri dr, 1.·nnaa
ti ciimlesirıdemlir. 811111111 bii)· 
le ·olduğıınrı talıldhatiyle de ke· 
ıenkes belirterek, bu adamı tev
kif ettiriyor, Ve brı ıiiphcli ada
mın "&cvabıl.-ı a1ıval" i ara§tın
lınca, baş1m ba~1.-a adlarla bir
kaç defa cıılcmliği, hırıı:lık )'OP* 

lığı ı:c ,·aptırdığı öğreniliyor. Bu 
adamın o :amana kadar ge,irdi· 
ği maceralı ~a dair mahl· 
mat, Dörtler 1a/-lıf mdan adeta 
yağıyordu. Dıı 1rodarla f(almıya
rn'k, daha bazı ıeyler öğrenilme
ıi imkônı da bulundu! .. 

ze benzemez; arada fnrk hulunacak, I 
elbette! 

Ilu sırada yeni gelen bir telgraf ge• 
tirildi. Buna göz gezdirir gezdirmez 
tle, "llüyiik Dörtler" in en · ağlam si
nirliııi, en soğuk kanlın olan A. F. 
Ncyl, hir<lenhire telıeyyüclc yerinden 
f ırlatlı: 

- 1 mkfınsız ! J mkiinsız ! 
Kıpkırmızı olmu~tu. Oc.la<la bir a· 

,.ağı lıir yukarı hızlı hızlı c.lola~ıyor, 
elinde tııttn6'1ı telgrafı sallıyarak, ho· 
yuna tekrarlıyordu: 

- İmkansız! İmkan ız! 
Klitihi, hu gayet soğuk kanlı, teli§ 

gi; terrJiği lıemen hiı; görfüilmemiı a· 
namı im kadar deği§tirchilen ıeyin 
ne olııhilr.ceğini merak ederek, göz
lerini ondan ayınnıyor, sormadın 
öylemc ini bekliyordu! 
-Artık hu ka<ları da fazlı! Görül 

meıni§, İ§itilrnenıiı ıey değil bu ka· 
el arı! 

Ve detektif, katibinin önünde du
rarak, telgrafı ona uzattı: 

- OJmyunuzı siı de §a§acaksmrz! 
Bu telgraf, KJayftondan sorulan

lara re\'ap teşkil ediyordu. Bunda da 
,.u malfımat yazılıy.dı: "Smit, burada 
Corc Vilyems iemile evlenmİ§, Mis 
J\func1inin kocası \'aziyetinf" girmiı • 
tir. Tanışıp ıever göriindfiğii ve ni • 
kfthladığı hu genç kızın önce bütün 
parasını elinden alarak hu parayla 
kendi borçlarını ödemiıtir. Sonra, 
genç kansının hayatını sigorta ettir • 
miı, ayni zamanda mukabil bir vasi • 
yetname hazfl'lttmıtlardır.Y ıt•m Hern 
D~yc ~İlmi ?er, oıa,ra varışlarından 
llirkaç gün sonra, fisis Mundi • Vil
yenııı, banyo teknesinde ölmü2 olarak 
bulunmuı, doktorca y11pılan muaye
nede, hu genç kadına nüzül isabet et· 
tiğine dair rapor yazılmııtır. Tabii 
mum ~elıehi dolayısiyle de, daha faz
la talıkikata lüzum görUlmemiş, genç 
kadınnı defnine nılı at ''erilerek .. " 

K:Utibi de, detektif gibi teheyyüç· 

rılnrı iki iken, timdi üçe çıktı! 
'Enspektör Neyi, içini çekti: 
- Yazık! 
- V c bununla he§ defa evlenmi§ 

oluyor! 
- fa·et, beı defa e\·lenerek, heg 

karı!'mdan üı;ünü öteki dünyaya gön
dermi~; bem de bunda hayli acele et· 
mi~! fa·lendikten sonra, aradan çok 
zaman ge~meden, hemen .... 

- Her lıalde lıep para me~elesi 
rol oynayor ! 

- Onda lıiç §iiphe yok! Korkunç 
adam, iiç kadının kanına girmi§ ! Kan 
akıtmadan kanına girmiş oluyor! 

- Fakat nasıl? Ne suretle? 
- Evet~ o mesele! BUtün ceestler 

çoktan çürümü2 olduğuna göre, me
zardan çıkarıp ta otop!Iİ yaptırmakla 
hu cihet anlaşılamaz! Diğer taraf-
tan ..•.... 

- Di!for taraftan? 
Ney1, ~lini hafifte knnıldatarali: 
- Diğer taraftan, dedi, hu üç va• 

liadan hatta birisinin cinayet olduğu· 
nu ve bu ad ve kan deifütiren heri
f in faili bulunduğunu n:ml i~bat et· 
meli?! 

- Bütiin karılarrnm, ..• yani her 
üç karısının da ayni ~ekilde ölmt!si? ! 

Katibinin böyle demel'İne karıı, 
detektif, omuz silkti: 

- Bu delil deği1, emare! Yetmez! 
- Müfetti2; karılarını lıep ayni 

~ekiMe öldiirmesi de bir itiyat, değil 
mi? Hem de bir ihtiyatsızlık! 

- Şüpht: mi yar!? Her halde ban
yo ff•knesi içindr. öldiirmekte ihtisa
u, •.. kendjsine ;üre bir uc;ulil oJ._a ge
rek! 

(ArkMı oor) 

u-==z• =====~:a:nıı:n.ıınıaır::ı••---·· 

H Diş Doktoru 
Clbeyt Clçer 

fj '.J . -. - _,. .. ~ ~ ·~ MI .. r:ı--:..:-ı-; 

Sarıcalar köyündeki 
beşbin altın 

Ele geçirmek isteyenler silô.hlarile 
beraber yakalandı 

İzmir (Hususi) - Berge.manın 
Turanlı nahiyesine bağlı Sarıcalar 
köyünde bir baskın vakası olmuş, 
bu köyde zengin tanınmı~ bakkal 
Zühtünün dükkanına gece yüzleri 
örtülü ve müsellah ba:z:.ı eşhas bas· 
km vererek girmiş, ve bakkal Züh
tüye ~kence ederek ~ra istemişler· 
dir. 

llk iki faili hemen tutulmuı, diğer 
üç faili de bir gün sonra yakalan· 
mışlardrr. 

Vaka failleri Bergamanın Eğri 
göl köyünden Kara Mustafa ile Poy 
racık köyünden Halil İbrahim ve 
Hüsnü, Cevaplı köyünden Mustafa 
oğlu Abdullah ve Alaeddin çiftliği 
halkından Hüseyindir. Evvela Kara 
Mustafa ile Halil İbrahim yakalan· 
mıt ve suç arkada§lannı birer birer 
haber vererek soygunu nasıl yaptık 
larmı, bütün tafsilatile itiraf etmiş· 
lerdir. Tahkikata göre, bu be~ kişi, 
çok zengin olduğunu öğrendikleri 
bakkal bay Zühtüye baskm vererek 
paralarım almağı, bundan altı ay 
evvel kararlaştırmışlardır. 

HaydutlM; son defa Kımk nahi
yesindeki kahvede oturup baskını 
nasıl yapacaklarını gÖrÜ§müşler ve 
lazım gelen hazrrlıklan yapmı§lar
dır. Bunlar bakkal Zühtüni.in 5000 
altın lirası bulunduğunu biliyorlar-
mıı. 

Halbuki Zühtü, kurnaz bir adam 
olduğundan R8ralannı lzmird~ muh 
telif bankalara yatırmıştı. Köydeki 
bakkal dükkanında bulunan kasa· 
sında yalnız 500 lira kağıt parası 
bulunuyordu. 

Haydutlar; zifiri karanlık ve yağ
murlu bir geceyj baskın için w.k 
muvafık bularak Hüsnünün tedarik 
ettiği Üi tabanca ve iki mavzeri al· 
mışlar, köy civarına gelmişlerdir. 
Köy halkı teravih namazında iken 
haydutlar, bakkal dükkanmm önü-
ne gelmişler ve Abdullah ile Hüsnü 
ve Hasan Hüseyin kapının önünde 
bekçilik ve gözcülük vazifesini al· 
mışlardır. 

Kara Mustafa ile Halil lbrahim 

kı ile Süleyman çavuş da bulunuY:. 
ve hep birlikte kahve içiyorlarıtl 
Haydutlcu: "rs· 

- Kıprrdnmnyml diye bak!11. 
d·· ı ·an(Jj> 

rak tabnnca ve mavzeri tı~ . ter 
bulunanlann Ü7erlerine çevırın~\j· 
ve bakkal Zühtünün alnına. Y ii· 
ne dipçik ve tabanca namlusil~=~· 
teaddit defalar vurarak ya.ıa 
ı~: ~ 

- Para kasasını aç, paraJarı 
kar ' ... · 2 .. 11ııı· Diye tehdit etmişlerdir. • 0 ıt•· 
para kasasının anahtannı. al_ınıJ~)'· 
sanın önüne doğru gitmı~tır. keJl' 
dutlar, o sırada mütemadıye:l ede 
disini sıkıştırıyor ve ona işkence eie 
rek paraları biran evvel elde etıtl rııt' 
çalışıyorlardı. Bay Zühtü, ~tıS~a-cJ 
önüne geldiği sırada elinde~ ··rıııU~ 
anahtarım bililtizam yere du~dı tltı'' 
o vakit küfre başlayan haY "··ıe· 
dan Halil lbrahim, bankon\lI' 1;~: rinde duran petrol lambasını a 

- Çabuk bul şu anahtarı! ıJıt4' 
Diye bağırmıştır. Zühtü, 3fl 41',' 

rı arıyormuş gibi yaparak ya''8~ doi 
vaş bakkal dükkanının kapısırııı hil11 
ru ilerbmiş, orada Halil lbr3 ttı'' 
anahtarı arayıp bulması için ttl "e 
ğu lambaya elite şiddetle çarr~;!u~ 
lambayı yere di.işürerek söoclıı fırltı• 
bir hamlede di.ikkf\ndan dışarı e~· 
mış, karşı tarafta bir komşunı1rı J9ıt'' 
ne gitmiş ve bu evin arka kat' if 
dan çıkarak köy odasına ve co~ dt 
koşmuş. vakayı haber ver:'fl~ıJi· 
Köy bekçileri, silahlarını nlıp ~t· 
se yerine yetişincey~ kadar hn \flJf 
lar da dükkand:m çıkıp acele !ti 
muşlardır. ~ 

Vruca uzerine vilayet . an~~()of• 
komutanı binbaşı B. Hulusı tıtı" 
derhal hadise mahalline g:_dcrek dd' 
dutların çok yakın 6lan S"mn hı.t <il 
duna geçmelerine mani olac~k ,,Jt 
süratle yakalanmalarını tenıın çı11'' 
cek tedbirleri almış ve çok getaıt'' 
den haydutlan, tamamen yakıt 
ğa ınuvaffnk olmuştur. tl~ 

R ohert Fo\•ler eyl; ''se\'ahıliı ah· 
nl" ini tetkik 'e. tef ahhus1 a meıgul 
o!duğu adamın 1909 Jıaziranmda, ken 
di ini "Corc Boz i imli bir antikacı" 
diye tanıtarak Londrada nikihladığı 
ve hir gün milli galeriyi gezdikleri sı
rada orada bırakıp eve dönereli, eo· 
yup o~ana ı;e,irdiği tliirclüncii karısı
na rla §ahit sıf atiylf'! celpname ke,.tir
di. Herifin yüz Ü tU hırak1p ta karı
)arınclan lis Reglerin yanında solu
ğu alma ı üzerine, bütün yiiz iistü hı
ra1ulan kadınlar, ... -hiç değil e böy
le atlatılan kadmlann çoğu gibi- bu 
dörc1iincü kan ınrn kiınhilir ne 'ka
dar kızgınhgu kapılılığını dii iinerek. 
katibine onun namına celpname dol
durturken, şu rniilahaza<la hulundu: 

le: 1 
- E, dedi, hu kadarı fazla dog-

rmm ! Banro tcknc;;incle lıo~ulan ka-
• r" 

Yalnız CUMARTESİ GUNLERt 
YALOVADA, ııaL günler Kara
gilmrük tramv:ıy durağındaki mu
ayenehanesrnde hastalannı kabul 

1 
de dükkandan içeri girmişlt"rdir. O 

!!B!I~-- sırada di.ikkanda Hacı Kıroğlu Hak· eder. 

Haydutlar, yakalandıktan 5zii!ı 
suçlanm itiraf etmişler, bakka1 flltf 
tünün parasına tamah edere!' ~· 
ay evvel bu baskına karar ve 

- Ne acaip ey! Her suç işleyen 
adamm kendisine mahsus bir hali, i· 
tiyat halini almı§ bir hali var,ki bun
dan bir türlü vazgeçemiyor. Ru husus 
ta gayet muhafazakar ela~ ranıyor ve 
günün hirindc de hu itiy:ıdı israrla 
elden hn-akmayı3ı. kendi inin elegeç
mesine yol açı)or! 

Katihi, ısordu: 
-Yani, li tüste c' lcnme imi? 
- Bununla aliikaılqr, fakat ha~ka 

l>ir rihet ! 
-Ne 0 ibi? Edenirken birçok ted

bire lıa rnruyor, i im tleifütiri) or 'c. 
- f .:.te hu i imle aliikn<lar bir ci

heti murat eıliyorum ! 
-Aıılaınaclnn! 

- Aile ismini daimn .J,.ifütirmcği, 
her e\)eniste yeni bir soyadı ortaya 
atmnğı giizeti) or: nnrak, kü~iik aılı
m <lainıa nıulıafaza etnwkteıı ken<li
ni alamnnu~tır! 

- Sahih! Hep Corc! 
- E\ct. Corc- i::-ıninden hir tiirlii 

ayrılamaını§tır! İhtimal, hu, kenıli· 
sinin biç te dikkr.tini t•clhetınemİf. 
hu nokta iizcrinde lıelki ıle lıiç dnr
mamı§tır. ama ..• Hn cihet henim he
men giJr.Uıne ilişti! 

- Tabii, detektif gözü, haıı;ka gii· 

Meranda Dr. Herbert Oyler la· 
nlından Hindlilere haı usulle te
davi edilen Gittanın anneai Sofiye 
Randolf; artık yataktan kalkmıt
b. Güzel, ııcak bir gün, öğle:ıden 
sonra, Bittayla birlikte, odasının 
süneıli balkonunda otqrµyorlardı. 
Tatlı tatlı aohbet aırasında, anne, 
kızına Vayteneke, k()(ası Hanı 
Georg fon Hohenhagın yamna 
dönmesini tavsiye ediyor; "Ben, 
bundan sonrası için bunu daha 
doğru buluyorum!,, diyor ...•• 

O akşam, Gitta, Dr. Oylere annesi
nin kendisine eve dönmesi tavsiyesinde 
bulunduğunu anlattı. Annesi, kendisi
ni tamamiyle iyi hissediyordu. "Sen 
tamamiyle müsterih gidebilirsin; dok
tor Oyler, benimle eskisi gibi meı -
gul olur!,, diyordu. • 

Oyler heyecanla mukabele etti: 
- Şüphesiz, fÜphesiz 1 Anneniz, ba

na itimat edebilir; bana güvenebil!rl 
Peki, ne zaman seyahate çıkmak ni • 
yetin.desiniz, muhterem Madam? 

- Yarın sabah ilk trenle yola çık-
mayı düşüo:.iyorum 1 

Oyler, irkildi: 
- Hemen yarın mı?. 
Bunu tasavvur etmek bile kendisine 

giiç. tahammül edilemez bir şey gibi 
geliyordu. Gittanın hareketini imkan 
nisbetinde geciktirmeğe gayretle, -;nun 
sihhatiyle yakından alakalı bir tıb mü
şaviri rolü oynadı: 

- Hava raporları, pek gayrimüsait 1 
Brenner dağının şimal kısmın.da kar fır
tınaları ve buzkesen rlizgarlar h~küm 
9:.irüyor 1 Eğer sizi bu §artlar içerisin
de s.•;ak iklimden oralara doğru hareket 
etmeğe bırakırsam, bunun mes'uliyeti-

E'.debY Roman : • 7 

S:::VGi; 
Uyanınca •• 

Yazan: Maks El 
• 

ni üzerime alamam! Hararet dereceleri 
arasındaki fark, çok büyüktür 1 Teh -
tikeye maruz kalır, sihhatiniz itibariy
le ciddi surette zarara uğrarsınız 1 

Gitta, gülümsedi: 
- Fakat, aziz .doktor, ben o kadar da 

nazlı bebek değilim 1 
- Ne de olsanız! Size yürekten 

rica ederim, daha bir müddet burada 
kalmayı tercih ediniz. Kocanız, tabit 
dU§Unmenizi isterse .de ... 

- Kocam, bana ne kadar istenem o 
kadar kalabilc'.;eğimi yaznuıtı r 

- E, o halde? ... demek eve dönme
nizin hiç de aeeİesi yok 1 Bana bakınız, 
muhterem Madam 1 

Oyler, bir parça daha cesur .davran
mağı göze ald!rdı: 

- Sizden rica ederim, daha ancak 
kısa bir m:.iddet için .de olsa, benden 
bu nasibi esirgemeyiniz 1 

Gitta, onu hayretle süzdü. Otelin 
küçük okuma salonunda oturuyorlardı 
ve bat başa, yalnızdılar. Gitta, sordu: 

{ Bununla ne demek isti~rsunuz, 
doktor? 

Oylerin öntin.de, o akşamın radyo 
programı duruyordu. Programdaki bir 
numara, dikkatini üzerine çekiyordu .. 
GülUmseyerek doğruldu ve radyoyu aç-
tı: 

- Dinleyiniz, muhterem Madam ..... 
timdi ''Sevgi; Uyanınca .. ,, isimli tatlı 

Jarkı kulaklannızı okşıyacak 1 
Kıvrak bir melodi, aksetti, Gitta, içi 

saran bariton bir ses duydu. Oyler, 
Gittaya doğru iğilerek, onun elini kav
ramağa davrandı~ Kız, kızararak ayağa 
kalktı: 

- Esvabımı değiıtirmeğc gitmeli -
yiml 

Musiki, hafif hafif sürüp gidiyordu. 
Oyler, genç ka.dmr alıkoymaf a teşcb
bı:is etti. Sesi titriyerek şöyle söyledi: 

- Sahiden yarın hareket etmek is
teğinde misiniz? 

Gitta, t.:evap vermek hususunda naz
landı. Sonra yumuııak bir sesle ııu ce
vabı verdi: 

- İhtimal birkaç gün daha kalırım ı 
Sonra da, soğukça bir tavırla, bu -

na şu cümleyi kattı : 
- Fakat, dütüncesizlik yok, aziz 

doktor! 
- Mazur görünüz! 
Dr. Oyler, şaşırmııı bir halde, Gitta

nın elini öptü. Gitta, odadan çıkınca da, 
Oyler, radyoyu kapattı, koltuğuna çök
tü ve mırıldandı: 
-"Şarkısının Sonu,,! 

Gitta esvabını dcğittirip de ytmek 
salonuna girince, Oyleri hiç bir taraf
ta _göremedi. Genç kadın, her akpm 
onunla supc ctmeğc altşmıştı. A•.;aba 
neredeydi?. Gecikmiş miydi? Yoksa 
hiç gelmiyecek miydi?. 

Gitta, her akşam yemek yemesi mu
tad olan masanın başına geçti. Doktor 
hakikaten gör:inmedi. Ve ancak timdi, 
Gitta, on~n sevimli refakatin.den mah-ı 
rumiyet hissettiğini sezerek kendisi
ni aradı. Canı sıkılmıştı, yemekten son
ra hemen odasına çekildi. 

(Arkası oor), 

lerini anlatmışlardır. le~! 
Yakadan sonra silahları t~ tit1 

Hüsnüye verdikleri ve Hüsnt1fl 1111 

d~ bunları evinin temel _d~ı"\'3~ 
açarak komşu evin duvan ıçı?~}lt~! 
ladığı anlaşılmı' ve bütün sıl3 
oradan 9karılmıştrr • • 1'0i' 

7-üht:i: uzun zamandanberı (J11' 

de bakkallık ediyor ve aynı 7~ıJ!' 
da palamut ticareti yapıyordu. )it1' 
nazlı~ sayesinde haydutlarır. e bif 
den kolayca kurtulmuş, yalnı:tpii1' 
kaç hafif yara ve bere almıştJl"· )lİ~ 
kana girmiş olan haydutlar te§ 
edilmiş ve yakalanmışlardır. 

~~~~~~~---~ 

KUR uN 
ilan tarifesi 

-µ,•" 
tun sayf alarmda santimi 4~ "' 
Resmi ilanlar 1~ -
Dördüncü sayfada 
Üç ve ikinci sayfalarda 200 : 
Birinci sayfada 400 ,, 
Başlık il~nlar 500 

Ticari mahiyeti haiz ol~ 
küçük il!nlar 20 kelimelik ~ O'd' 
fası 120 kuruştur. EskideO ı~d 
kavelesl olan müşteriJerfıtlJt',, 
mukaveleleri ~Uddetince f~1' 
lmmaz. Uzun müddet de ~et' 
ilanlar tenzilata tabidir. n~ııll ... 
mek hususunda yalnız ve ffl da•' 
sıran VAKlT YURDU altffl utt' 
Kemalettin Tren ilan bUr05 
müracaat edilmelidir. ~~ 
--- zOY Telefon: İstanbul. 



~o- . anyanın 1rikolor takımı şehıımızde 

~ome~ı;;ç c'rÜ~ G. S. 
~la berabere kaldılar 
~~'tlattesi günü Şişliyi yendiler ve Pa-

D· zar günü Peraya yenildiler 
un F 

\>e J. enerbahçe stadında Beşik- J Salim çok canlı oyunile rüzgar 
~en tner~iler hususi bir maç ya- altında ta~ımı müdafaa ediyor ama 

ay l nksım stadında da Galata- bu müdafaası birazcık sert ve favul-
1 k~ e Romanyanm Trikolor ta- lu gidiyor. 
~t l'~ılaşıyordu. Yeni bir T rikolor hücumunda Sa-
~ l 5 de takımlar sahaya çıktık !imin kafasına vurarak solaçrklanna 
~td~ıun şu kadrolarile teı·tiplen· kaleci ile karşı karşıya düşen fırsatı 
~ ı: R l 
~~lor: Şranok, Hetzar. Dunar m~%e~e 0ba~:t~s:~;~e:n bi;~~İ;ea~ 

~~ç, l:' Miknlts, Rodo, . Rokşa, kurtuldu. 
, Cqb fatoş, Nosko, Koçı~. Bu devrede şiddetli sağnak halini 
~ ~ tasaray: Necmi, Salim, Sua- alan yağmur oyunculara göz açtır· 
'~lı!tafa, Bedii, Fazıl. Danyal, mıyordu. Bu sırada hakemin oyunu 
~ak Süleyman, Necdet. tatil etmesipe Romenler itiraz etti· 
İdqclll diş doktoru Halid Gali- ler ve oyunun yeniden devammr 

~da t"esinde başlayan maçın baş· hakem kabul etmiş oldu. 

11 Romenler oyuna ba~ladılar. Tekrar iki taraf da hücumda da-
SiJıCalatasaray hücumu takip et· ha fazla Romenler hücum ediyor· 
lltı ~Yınan ve Bülendin ik'i hücu- lar. Top hep Galatasaray müdafaa· 
~ d ~omen kalecisi güzelce plon sı tarafından oynanmakta devam 
~tik efetti. ederken maç birkaç dakikalık bir 

0lor devrenin 1 1 inci dakika- sağnak yüzünden hakemin kararile 

Bc~ik ta§ - B<•ylw: mni.·mdan bir estnnt11 ne •• • 

Bayram günlerinde yapılan lik maÇ/arın.da 

Fenerbahçe Güneşe 4-2 
mağlup oldu 

Jstanbulspor Eyübu 6 - O, Sülegmanlye Topka-
pıgı 2 - O ve Galatasaray Vefayı 4 - 1 gendi 

~t~liç vasıtasile kuvYetJi bir 9 dakika noksan olarak Galatasaray 
~ btlar. Galatasaraym genç ka- nısıf sahasında tatil edildi. iki taraf • 

)' I Unu b:eharetle çeldi. Galata- da gol yapamadan sıfır sıfıra bera· 
• Beykoz berabere kaldılar Beşiktaş 

I:"~ 7 inci dakikada Bediinin ye- bere kalmış oldular. 
<!ıı "-§falu takıma aldı. Oy-..ın Eş. Dün Trikolori daha iyi oynar 
vt<:~Yretile biraz inkişaf eder gördük. Fakat iki üç sene evvelki 
~lk e göstermeğe başlamıştı. T rikolordan aşağı bir vaziyette idi. 

at bugün Romenler düne na- Galatasaraylılar dün hiç de muvaf · 
c ~ha düzgün paslar yapıyo~- fak bir oyun oynayamadılar. Çok 
\> ~alatasaraya saklan::ın sag- durgun ve yorgundular. 
orİ ıçlerile daha fazla oynamak Trlkolor _ Ş[fll 
ardı. 

~ııa mukabil Galatasaray dünkü Romanyanın Trikolor takı m şeh 
ltıaçınaa muhacimlerin iyi oy- rimizdeki ilk maçını Şişli khıhile bir 
~dan biraz kendilerini emin hayli kalabalık bir seyirci kütlesi 
Y ~ bir halde idiler'J Bu haleti önünde cumsrtesi günü Taksim 
:t e eri Galatasaray forvetlerinin yaptı. 

')}. ilp;ıll\amalarile neticelendi. Saminin hakemliği ile yapılan 
~ t.ın 25 inci dakikadan sonra bu maçta misafir takım 2-1 galip 
~,ertlcşir gibi oldu. Bilhaf!sa Sa- geldi. 

' ıt hırcın ve oldukça sert idi . Günün ilk sayısını Jirayt!r rakip 
bir d f d t 1 müdafiin ıskasından istifade ederek ~ e asın a top mevcu o · 

~tı bir anda hasmına kasten kaydetti. Bu gol Trikolar muhacim 
il~ atmasını doğr~ bulmadı. lerinin gnyrete gelmelerine seLep ol
~'l _fih oyunun sertle,r-esinde du. 20 inci dakikada beynelmilel bir 
')~ il müsamahası rol oynndı. . oyuncu olan solaçrkları cidd.-:n güzel 
tıı~ ·enin son dakikaları iki tara- bir vole vuruşla b:!raberliği temin 
·~t/(forit hücumlarile gcc~i. Ve etti. Devrenin sonlarına dogru da 
~i 1 ~tıftaym o.O berabere bitti. sol köşeden atılan korneri snğiçlerı 
i!~ ı devreye Galatasaraym hü- kafa ile ikinci defa olarak ~işli kale 

~Cc' baslandı. Galatasaray bu sine soktu ve birinci devre 2 1 Ro
~· ~ sa~ hafa Ki.idik Celflli ge- men takımı lehine bitti. 
~ ~ ''e biiyiik bir hızla netice al- lkinC'i kısım baştan son :ı kudat 
~\tıc hı cabalıyordu. mütevazin cereyan etti bu el. vredc 
:ıı t1 ınukabil T rikolor rüzgarı iki taraf da birçok fırsatlar yakala. 
c :-.} b. · · d d k" dılarsa c!a Şişlilerin Vehahın ağırlı-

t~\t tnış ve ırıncı evre e ı ... d l 
,t 11h~ hem dinlendiriyor hem gın an misafirler de üç octa arının 
\ ı kuvvetle oynuyordu. Bu beceriksizliklerinden gole ;ev;reme· 
~"1 Galatasaray farlarında bir diler. Miisabaka ilk devredeki neti
~ıı hlık ?,Ördük fakat yorp-un ve ce ile nihayetlenmiş oldu. 

1 hırı cok riizparlı olması gol yap Trlkc lor - Para 
~ rıa tnani olarak Romenler de Pazar günü sabahleyin T uksim 
&~'1 Yaotıkları bir hücumu ani stadında yapılan Pera Tri!whr ma· 
~~Sola gecirdiler. Galatasaray çını görmeğe gelen seyirciler üç bin 
\ ~i:l'l.s:nı aşan Romen r.ol oyun- kişi gibi mühim bir kalab::ıhk teşkil 
Ilı; ~~eci ile karı:n karşTya kaime.:, ediyorlardı. 
\c1ftag hnf Celal Calatns:\:ayın İki takım sahaya geldikleı ı za. 
~l\ltı:t yetişerek muhakbıl: bir man: 

' lo.l:ımım ustaca kurt.ırdı. - Sonıı onuııcu sayı/o.da -

... 

Calataıaray_ - Trikolar tcıklmları bir arada ..• ,· 

Şe-ker bayramı münasebetilc 1 
gazetemizin intişar ebnediği gün 
ler zarfında birçok spor hareket
leri yapıldı. 

Beşiktaş: Şevket • Hüsnü, fa. 
ruk • Rifat, Enver, feyzi - Hayati, 
Nazmı, Halda, Şeref, Etref. 

gol adedini yükseltemeden devre' 
1-0 Beşiktaş lehine bitti. 

ikinci devrede Beşiktaş ağır bas
mağa başladı. Hemen devrenin Hk'. 
dakikalarında Nazımın kuvvetli bir 
vuruşu ve Hakkı ile Şerefin mün
ferit inişlerini muvaffakiyetle dur. 
duran Beykoz müdafaası ve bilhas
sa kalecisi oldu. Beşiktaş Beykozun 
güzel oyunu karşısında sayı yapar
ken Beykozlular da genç muhacim 

Cumartesi günü b8.§layan ve 
düne kadar devam eden bu kar
tılatmalar F enerbahçenin mağ
lubiyeti, Beşiktatın beraberliği 
gibi birçok sürprizleri doğurdu. 

Bayramda yapılan maçlann 
bütün tafsilatını veriyoruz. 
Beş!ktaş- Beykoz 

Evvelisi gün Şeref stadındnki b:. 
rinci küme lik maçlarının birincisi· 
ni Beykozla Beşiktaş şu takrmlarile 
yaptılar. 
~~~~~~~~~-~~ 

Birinci küme puvan cetveli 

~ 
'1 tı::ı ~ 

.,, 
~ " c 

ii1 IJQ< ~ ::J a" i' -... C> 
~ a" ~ ;; ~-,... 

" -
Gala tas:ıray 5 4 1 14 
Beşik ta§ 15 2 3 12 
Fener 5 3 1 • 1 12 
Vefa 5 3 1 1 12 
Güneş 5 3 1 1 12 
Beykoz 5 1 2 2 9 
Is. Spor 5 1 2 ') 9 
Süleymaniye 5 1 1 3 8 
Eyüp 5 1 4 6 
Topkapı 5 1 4 6 

ikinci küme : 
HlLAL: 2. KASIMPAŞA: 1 

Bayr.ınıın birinci günü Şeref sta
dında Kasımpaşa ile Hilal takı~ları 
drasında oynanan maç çok çetın ol
du. Bu r:ı.acı Hilal 2-1 kawndı. 

Albnord~: 5 . Doğanspor: O 
Aynı eahada l)oğansp• rla Altın. 

ordu arasmd:ı yapılan maç, baştan 
ba~a Ahmordunun hakimiyeti al
lmordu·ıun hakimiyeti altında de
vam etti. Ve netice Doğansporun 
5.0 mnğl:ıbiyeile bitti. 

Beyierbeyi . Sümerspor 
Beylerbeyi ile Sümerspor arasın

daki maçta Sümerspor sahaya gel
nıedi~inden Beylerbeyi hükmen ga
lip sayıldı. 
D:ıvuclp~şa: O • Kart.gümrüh: O 

Evvelisi gün Şeref stadında oyna 
nan ikinci küme mnçında, Davud
pn~.::ı ile K::ırogümrük mütevazin bir 
oyundan sonra berabere kak:rlar. 
Gafata Genderbirliği 2 F. YıJmaz O 

Pnzr.r gti~ii Kad:köyünde oyna· 
ran G 3 !nta Gençlcrbiriiği, rakibi 
r.:ın mfü·ta cok canlı bir oyun oyna
r cnery1Jın~;I çetin bir karşılaşma· 
ı:!;ın son!·a 2-0 mağlup etti. J 

Beykoz: Safa. Bahadir, Halid· 
Sadettin, Kemal, Mehmed · Turhan 
Şahap, Said, Galip, Kazım. 

ilk &kikalar karşılıklı hücumlar 
la geçerken Beşiktaşın ani bir in~
§İnde Hayati ilk golü yaptı. Bu gol
den sonra Beykozlular birkaç hü. 
cumdan başka iş göremediler. Bu
na mukabil Beşiktaş da bir türlü Lut/en .my/ayı çcr:iriniz 

Gilneş - FcnerTwlıçc ma~ın<lan bir görilnii§ ... 

Fenerbahçe Beşiktaşı 
4 - 2 yendi 

Siyah begazlıların isteksiz OlJUnuna 
mukabil Fenerliler güzel hır maç qaptılaı 

Lik maçlarındaki knrşılaşmala
rmda berabere kalmış olan Fener • 
Beşiktaş takımları, dün Kadıköy 
stadında hususi bir müsabaka yaptı
lar. 

Hake7!1 Şazi T ezcanm idaresinde 
ve saat üçte başlayan bu maça ta
knnlar şu kadrolarile çıkmışlardı. 
Be~ikta~: Melih, Hüsnü, Nuri, fu. 
~t, Bülend, Rıfat, Hayati, Rıdvan, 
Etwdar, Şeref, E~ref. 

Feneroah-;e: Nccd~t, Oı·han. Se
<.~:ıd, Re~d, An~clid:s, Esatd, Naci, 
Şaban. 

Uk dakikalardaki kar~ılıklı hü
c•ım!c:ırdn&ı ~onra. rüzgarı &rkalarmn 
a~mış olan siyah beyazlılar soliçleri 
Şerefin bomba gibi bir şütile ilk sa
yılarım kaydettiler. 

Fenerliler bu golden sonra derhal 
ileri otıldılar. Hücum hatları bilhos 
sa sağ c:cnnhile • yaptığı akınlarda 
Beşiktaş için bir hayli tehlikeli ol-

mağa başladı ise de Nuri ve Hüsnü 
rüzgarın da yardımile bu tehlikeleri 
bertaraf ettiler. 

Beşiktaşlılar yirminci dakikadan 
sonra oyunu tekrar Fener sahasına 
soktular, 25 inci dakikada Fener ka· 
lesinin :lireği bir gole mani olduysa 
da akabinde Eşrefin bir kafa vuru
şile topu zaviyeden ağlara taktı. 

2-0 mağlup vaziyete düşen Fener 
lilere bu sayı bir kamçı tesiri yap
mıştı. o~rhal sağdan şiddetli bir 
hücum yaptılar. Namık sıkı bir şüt
le takımının ilk golünü attı ve biraz 
sonra da ilk kırk beş dakika 2-1 Be· 
şikmş lehine bitti. 

iKiNCi DEVRE 
ikinci devrede Fener sol muavini 

Esadın yerine Necdet ikame edil
mişti. San lacivertliler bu kısma bü
yük bir azimle başladılar, rüzgann 
yardımil-: üstüste akın yapıyorlar ve 

DS':. Lut/. crı say/ a;>'} {cııfri rıi: 



le> - KURUN t DIRlNCtXANUN ıon 

ı.n u. n..Utta,a latlcum ettiler. Bu f 19ı-bllcltler. v. ~ 2.0 bltlnll· Fransa - lta1ga 
inl,ı.ria birinde Ş.lwp ıüHl bir leı. . 
ıUtle takımını berabere yaptı. \'e lklncl cl.vrede E,Ubtın mUnEerh Takımları 0-0 
07Qn &,lktatın bütün gayntino birkaç hUcumu mühim hn.tlan h.. b b e k 1 d 1 a 
reimen 1-1 beraberlikle bitti, ba etme\erile 89ÇU Y• Jıtanbulçor• er a er a I r 

Ma .. tan ıonra bazı iıııüzar aeyir- lular bu devrede hakimly..ı.lnl Parlı, (A: A.) - Db etıecSen 800• 

cilerle Sqiktaılı oyunculardan bir büıbütün artırarak mUtoakip ıolle. ra n-aıı... U• İtalya arumda yapılan 
ikiai Be.vkozlu Kazımı oyundaki bir rini Sabih, SamJ, Enverin ayalile be,n.lmllel nıag 0-0 boraberllkle ıı.. 
şarjdan dolayı dövmeie teteb. yapftralc gol adedini bete çıkardılar, Uooleıunletlr. J'ranla bu ııeUoeyl dlln· 
büa ettilene de zabıtanın iıe el at· Botind ıolden ıonra Eyüp kale. ya kupuını kuanan methur .. ektpe 
ması iıi yat11tmlı. ciıi Halit ile lıtanbulıporlu Sahihin kareı iıllhıal etmt,t1r. 

GUnef - Fener c;arp11muı Halidin kolunun nkat• Oyunun hey.U umuml:v-lnde ltal· 
. .. • ltmmuile neticelendi ve bu futbol· y&nlar hlklm valiyeU. oynamıtlana 

Senenın en muhım maçlarından cu feryadeır ile ..hadan tedyo ile d&, J"ranaa mUdafauı kartıamda gol 
biri olen f ~n~r • Güne§ 'karoıla§ma· çıkanlc!ı. yapama.mıolardlr. 
~ela evelu ıtin Se~~! .stadında Nu· Eyüp kaleye geçirdiii Netetle ı-------------
n :soeutun ha~emlıgı .ıe yapıldı. oyuna devam ederken ı.tnnl.ulapor H ı k a 

Havl\nm. yagmurlu olmauna rai 6 mcı ;ol ünü yaparak maçı ve lik Y e 
men bet hın kadar meraklının 1'e- maçlanndaki ille ı.Iebeıini 6-0 Eyü (Yedinci aoyı/adan devam) 
yecanla seyrettiği bu rnübabakayr be kar•ı kazandı d' ·? s · · d 
G \'l b'lh 'k" · de 3 ~ · me ın mı. eaını uymu§lun ya., .. 

ünet 1 er 1 an& 1 mcı vre c Galataaarav Vefa Çabuk ıöyle, ldmdı'r?. çok Ü.tün bir oyun çıkarorak 4 .~ ı -

kazandılar. Aynı gün Taksim ıtadmda ikin· Dilrüba hepıini biliyordu. 
Mütevazin bir §ekilde ba§laml§ ci ve son oyunu Galata.aaray ile Ve- Faknt söylemiyordu: 

olan ilk devrenin ortalarında Güne§ fa takımları yapmak için aaheya çık _ Vallahi bilmiyorum: Yüzünü 
liler 8ğır bumağa baflaclılaraa ela tıklan zaman, V cfalılar da bugün gömıedim. Bakmadım ki ... 
30 uncu dakikada bir sarı lacivert jyi bir derece ile daha doğrusu yüz. Nasıl olup ta hu derece inat ettiği· 
akını esnasında Niyazi topu geride }erinin akile hiç olmazsa bir bera. ne kendisi de şa~ıyordu. 
ilerliyen Fikrete gerirdi. O da, vole berlikle sahayı terkedecekleri kana- 1 :ır - Ben öğrenirim. Dil§ önüme. bir §Üt}e kalenin kC>fesinden maçm ati bulunduğu hiHediliyordu. 
ilk sayısını kaydetti . İki taraf hakem Rüştünün düdü- Ane Sultanın böyle şeylere hiç 

- ·ı k k ld'kl · müsaınehasr yoktu. Hele geçen ıene Bu golün hızile Fenerliler akın· gı e arşı arşıya ge ı erı zaman 
Jarını tevali ettirirlerken Güne§ temiz kıyafetleri ve mevzun tipleri. kocaaı öldüktenheri daha titiz olmu~· 
müdafaası uzun bir vuruşla topu le birer Avrupa ekibi halinde idiler. tu. 

aJmnl l\Iaif eınki kendisi erkeksiz kalını§· 
~haddine geçirdi, sağaçığm orta- T ar: d k' k k · ı·~· smı re 

tı, ına em ı er e sız ıı;m acı , • 
layıımı da Melih kafa. ile Fener ağ. Galatasaray: Necmi · Satim, Su- kiyordn. Elbet ba~kaları da öyle ol· 
lanna taktr. Bu golde HüsamedcJ\. avi, Celil, Etfak, Fazıl, Necdet, malrydr. Bu tıpkı, kendisinin yem~ 
nin büyük hatası vardı. Süleyman. Bülend, Haşim, Danyal. diği bir yemeğin kendisinden aşağıki· 

Jk. · haf C" ı·ı · ·· Vefa: Haluk, Süleynıan, ~ ]• .. ••rafından da yenilmemesini iste· ıncı tayın Une§ ı enn US· Abdu9, Liitfi, Namık, Hüaeyin, "'6 ... 

tünlüğU ile başladı ve dakikalar iler Muht .. -"", Utif, Şükrü, Mustafa. mekteydi. Yoksa elbet onun daha pek 

'edik b · I k d h b b ~ güzel geceler yaşamaya hakkı \'ardı. · çe u üetün ü a a ariz ir Galatasarayın hücumile bıslayan 
• Zira ancak otuz betinde bulunuyor· 

ıekil aldı. 1 o uncu dakikada ca. oyun büyük bir sürat ve ahenkle du ,.e bu ya§ kadınlarda kadınlığın 
neşli Murad iki müclafiin arasından devam ediyor iki taraf ela çok seri .ı 

rb en olgtm devresinin baılnngıcıuır. düzgün bir vuru§ yaparak ikinci go- hamlelerle bi irlerini zorluyorlardı. 
lü yaptı. 14 üncü dakikada Orhan- ilk anlar Galatasaray hücum hattı- Elindeki kahveyi geri verdi: 
dan ofsayd vaziyetinde bir paş alan nm Vefa müdafaasını oldukça mü§ - Götür, tazelesinler! 
Bülend de Feneri tekrar beraberliğe kül bir hale sokqyor ve bir türlü bu Dedi. 
yükselttiyse de bu vaziyet uzun çemberden kurtaramıyordu. Gala • Dilrüba onu aldı ve yürlldi1. 
sürmedi. tasarayın aüratli ve enerjik tazyıki Ane Sultan da ardından geliyor· 

30 uncu dakikada Muradın §Ütü- devrenin 11 inci dakikasında Nec· du. 
nü Hüsameddin bloke edemeyince detin attığı golle tesirini gö~erdi. Dilrüba dolabın önünde durdu. 
Melih Günqin üçüncü sayısmı da Birinci golde~ ıoıua yıne C-,,alata Ane Sultan kenara çekildi. 
kaydetmİ§ oldu. saraylılar hücum hücum ilzerine Dolap dönerken titrek bir sesle: 

Bq dakika sonra sağdan llavale uğ~ırlarken Süleyman se-ncnin en - Kahveyi tazeleyin! 
eCıilen topu Murad kafa ile dördün- güzel gclünü ters bir pozisyondan Dedi. 
cü defa olarak Fenerbahçe kalesine ve 30-35 metreden Vefa kalesine Memİ§İn eesi duyuldu: 
soktu ve müııd>aka da 4-2 Günq yerlqtirince eaydar ikiye çıktı. Ve· - Ba§üstüne ~ekerim! .. - ' 
Jehinc nihayetlendi. falılar da hücuma geçti. ~ne Sultan arahktan göz attı, fa-

Bu mağlôhiyet, evvelisi güne ka- Devrenin 25 inci dakikası Gala- liat giireme•li. Yalnız ses 110şuna git· 
dar birinci küme fikstrünün ba§ında tasaray tazyı1c.ı altmda geçerken Ve- mi§ti. Ne zorlu bir erkek sesiydi 
giden Fenerbahçeye şimdilik Hu fa ela çok tehlikeli ve süratli 1-.ücum hu! ..• 

k.. · k ..L • • ld Dilrhbayı liolundan tutarak kena· mçv ıını ·ayoettırmı! o u. Iarla Galatasaray müclafaasme teh-
i • b E ra çekti: 
S an :.ti SjJO:r - yup .likeli dakikaları birbiri ar.:lırca ge- _Odur, değil mi? 

Pazar günü Taksim stadında lik çirtti. Nihayet Haşim de Sulcyman Dilrüba ba~mı eğdi ve yere b:ıktt. 
maçlannın birincisini lstanbulspor- dan özendiği vole şütile 30 metre- Kahvenin yeniei verilirken Memi· 
la • Eyüp yaptılar. Hakem Burha- den üçiincü golü yaptı ve devre §in !CSİ yarı yalvaran, yarı emreden 
nın idaresinde oynanan bu oyunun 3.0 Galatasarayın lehine b:. 1 ;. bir ahenkle yeniden duyuldu: 
ilk dakikasında lstanbubporlular \' f _ Benden nı"çin karryorsun? ~n 

d ikinci devrede e anın ':.''k kuv· ~ 
birinci gollerini yaptılar. Biri:ıci ev . G l benimsin! Benim 0]acakssın! 
renin sonuna kadar hakim O'-'Tlama vetli hücumları a atasarayi\ c.z da. · ı '-.; Bunlar bir k.adma soy enece&. ıöz· 
lanna ragm-en ancak bir gol daha ha · ağıra mal olacaktı. f\ 1U~t>.akip 

Hüsnü · Nuri Beş:ktaş müdafaasını 
mütemaJiyen sıkııtınyorlardı. 

3 üncü dakikada Naci sıkı bir vu
ruıla Feneri beraberliğe yükseltti, 
büyük hir mağlubiyetten kurtulan 
san lac: verdiler bu beraberlikten 
sonra büsbütün açıldılar. 

Seri ve derin paslarla ilerliyen 
Fenerliler 5 inci dakikada Bülend 
vantuile üçüncü sayılarını kaydede 
rek galip vaziyete ge~tiler. 

1 ; inci dakikada Şabanın hazırla
dığı mü~rnmel bir fırsattan Namık 
istifade t:demedi, topu kale ağzında 
havaya dikti. 

Devrenin ortalarında siyah beyaz 
lılar biran a~tldılar. Fakat bu gayret 
leri uzun sürmedi; ıiddetle esen 
rüzgara k&rJı daha fazla gol yeme
mek için vakit kazanmağa uğra§ır· 
larken fener hiicum hattmm en 
göze çarpan oyunculanndan Şaban 
nefis bir tütle takımına dördüncü 
golü de kazandırdı ve müsabaka da 
4-2 F enerbahçenin galibiyeti ile 
bitti. 

Galip takım; bilhassa ikinci dev
rede çok güzel oynadı. Kaleci sol 
müdafi, merlce-z muavin, hücum 
hatmm r..a •i tarafı çok iyi çalı~tı. 

Mağlup takım: Çok isteksiz bir 
oyun çı<e.rdı. Hilcum hattında Hak 
kmrn eksikliği heran kendini hiseet
tirdi. BugUn takımdll en iyi oyne.
Jan ber.ınutat Şerefti. 

)erin en güzeliydi. 
şütlcr ya kalecinin gayretil-.: veya Koca bir sarayda oturan, seyis, a· 
kale haricine çıkarak gol ohn::ıdı ama rahac.ı, bekçi, a~çı, uşak, kihya, usta, 
Galatasaraya epey üzüntulü ve kalfa, halayık. gibi isimler altında bir 
korkulu clakikalar geçirtti. silrii insana hükmeden Ana Saltan 

Vefanın tazyikı ve her iki takımın !J!lc böyle bir erkek sesinin ona söy· 
sürat ve enerjisi devam ederken lı•ycccği lm sözleri her §eyden üstün 

tutacaktı. Bülend Galatasarayın dördii:.cü go- k d ... 1 
Kıırşmnu y«-'rlere a 9.r .egi erek 

lünü de yaptı. Bu dördüncüden çıkan, yatak odasına onda~ _ızin ale-
sonra yine Vefa hücumlarmı ttıklat · rak sürilnürcesıne giren ellılik damat 
tırdı. Ve ye§il beyazlıların bir hü- pıt§ayı lıatırladL Kocalan öldiikt~n 
cumunda Galatasaray müd~foasınm ~onra arabacı ' 'eya bah!;n·anlariyle 
yaptığı penaltıyı Muhte§em i't'>le çe· C\ lenen ''eıİr karmlanm '-~ıünün Ö· 

virerek takımının ıeref say\smı kay- ııüne getir«!i ve imrcndj, I ikin o, 
detti. lı:ınu yapamazdı; çünkü hir ııultan· 

V efanm kazandığı golden aonra dı. 
Kalı ·ayı t.ağırdı: 

Gabtasaraya da bir penaltı fırsatı _ Tahliikirhğı kim yapıır? 
geçtiyıe de Necdet bundan istifade _ Suh .. nmı, .Memiı kulunm ya· 
edemedi ve oyun büyük ~ir sürat pal'! 
ve enerji kinde 4-] Galatu~rayın _ Onu gijrmek istiyorum! 
galebesile bitti. Biraz Mura bir kafes arka~ından 

Süleym!nİye : 2 • Topbpı: O deııkuıılry.< Eeyrediyordu. 
Evvelisi gün oynanan lik :'Tlaçla- Üııun k, skin hakı§h:rı, kemikli~ il· 

nnda, Kndıköyünde birinci "küme· zil, geniş omuzlun ' ' t gilrbiiz 'ÜC•tA<lu· 
den Süleymaniye ile T opknpı karıı nu, derin derin içini çekerek iyice 
laftı. Kuvvet itibarile miıcevazhı gözden gcçiriyorihı. 
görünen bu takımbnn ma~ı ~:dden Kuhynyn döndil ve delikanlıya du-
zorlu bir korıılaıma oldu. iki taraf- yuracnk cekilde ~mretti: 
da her zam"nki kadrolannı muhnfa - İyi lıizmet ediyor. MükAfatmı 
za ediyorlardı. elbet görecektir. Ona alnıdilik bir 

11k devre beraberlikle b\tti lk!nci ke9e \'t'r ! 
devrede 9 uncu vo 13 \indi <lukika· Menıl§, içimle be§ tane sarı altın 
larda birbiri eıra tkl gol atan Silley. bulunan kUçUk atlas keecyi koynuna 
maniye ınaçı 2.0 galip bitirme~e lnıl i l'lrkru ~Uylc <lil ~lhıUyordıı : 
muvaffak oldu, {Yarın bitecek) 

____,_ 
--~---------------------------.~r Zehirli Oaz AnlıaragücD Genı,r·dl 

<z ncUUın dmmı) birili/ini gine ye~ 
Onun !çtn dUIMll paMtluinın nud Ankara 6 (Telefonla) k 111~ 
1uıUan11dı1dannı kııaca ittyleıMk fay- Ankara .ıadyornunda ço 
dadan halt delildir, BJr huutı~ın tet- futbol rnaçlan oldu. ~ 
hlıl kondulrian IOl\ra tednlal 1colaylat- Evvela. lcarııloşm GenJan ~ 
tıfı ılbi ıl• ve duman paketlerinJn vo- ile Ankaragücü oldu. B~ .. ~ 
u.Jr ılı malztmeılnln de lcullanılmaaı ki çarpı,mada Ankara~. O-. 
bllindlkten 90nra fıtifadcıl o nlsbcttc birliğini 8-0 mağlup ~~ ıarJ dl 
ço~alır. için bugünkü maça her u.ı ,,e " 

Slılcmek ya dlJtmandan korunmak ve çok iddialı bir şekilde 5~~ 
ya dUımana hUcum edildlii zaman yirciler maçı büyük bır ,.u~ 
hUeuın eden kıt'alan ıalemck lçfn y., takibe ba§lamışlardı. ~ 
pılır. Binaenaleyh ıiılemck tiç ıekilde On bine yakın seyirci ~ 
göze çarpar: la b ... ..::1. b · clikbtJP 01~ 

Denbde, havada, karada. oyuncu r u,. u. ır edesı >' 
Denizde, ya ılı tamandıralariyle ve· yorlardı. Fakat, çok geÇl11ık şkın~ 

karagücü sporcuları ıı 1 da IJ 
ya huıuat kaplarla. X&.rada tanklarla, ba!::fadılar ve her iki haftaY1"~~J 
havada da ayyare borr.balariyle ıis :ır B rn~ 
meydana getirilir. üç gol kaydettiler. u~ l ~ 

Gençlerbirliği ancak iki go 

Romenler 
(9 ncıt 8aytfadtın devam) 

Peranın Vlastardis, Filipa, Civel· 
ekten mahrum olduğıı görüldü. 

Romenler de Şitllye çıkan kadro. 
larını muhafaza ediyorlardı. 

Müsabaka battan bata heyecanlı 
geçti. iki takını da çok güzel oyna
dılar ... Romenler bilhassa ikinci dev
rede üstün oynadılar. Fak~t bir tür 
lü gol çıkaramadıklanndan iki dev
rede de birer gol yiyerek 2.0 yenil
diler. Peranın ilk golünü penaltıdan 
Mesinczi yaptı. ikinci devrede son 
gol Bambinonun vole bir vuru~ile 
ve pek güzel bir §ekilde yafJlldı. 

Bu maçı lstanbulsporlu Sami ida 

bileli. B~ 
Çok !-ıakim oynadılar. Jlı.ki• 

Osman, Rıza, Musa çok ın°" 
yetli hareket ettiler. . . k~ 

Gençitı.rbirliği de netıce~ .. u. f~· 
lehine çevirmek için çok ~ yU' 
kat, kalecilerinin yeni obnsSIOeriO' 
zünden ~ı tarafın fazla go 
maruz ktılclı. ___./ 

re etti. 

Galatasaray • ~· 
B talmnlan _.. 

Dün Taksim stadında ~ 
rayla lstanbulsporun (B) ,. 
hususi bir müsabaka yapu~1;tti-
3-1 Istanbulsporun galeb~ 

AD•IATICA. 
?OC. At:-J. Ol NAVIGAZIONE-VENEZl.11> et 
Uğrayaeaklan limanlar Vapurlann tılmlerl Harek:!P 

Pirct, Brindisi, Venedik 
Trleste 

Rodi 
F. Grimani 
Rodi 

Biltun Avrupa için eksprea trenleri F. Grimani 
ile tellkl ederler. • Rodi 

\ Jt~ 
l0/12 ~ t' 
ı11t• ·• a 
24/12 i J 
31/1.Y 

--~~~~~~~~~~~~----~--~-- Al 
Feniciıa -'v 
Merano 16/~ / 
Campiqlio 30/~ 

1 --S-1•--.k.....-G-1~-p-·._p~~-A-bbaz~-... ------_.----9-:-:/12 __ .tAI 

Pire, Napoll, Manllya, Genon 

Kava a, e .nı , o os, ıre, atras. P""'v 

· A ıc v diL Qum· ·naı. 23;ıy2 Ayaaranda, Brindisı, n ona, ene & 

Trieıte Diana 5/1J38 --------- ··' Albano __ .tJI" 
Seltnik, Midim, tz:nir, Pire, Kalamata, Vcıta l8/12 P'"" 

Patras, Brindisi, Venedik, Trleste lıeo \/1/ 38 

/ 
1 

Burgaı, Varna, K6steneo 

Merano . 
1 Ve.ta ... 

Quirinale 8/12 ~~I, 
Campidoslio 1&/12 
lteo 16/12 
Diana 22/12 

Fenida 29/:! / 
Albano 30/~ ~ 

...:..------------~--~~---:-:--~------------- ~-
Merano 8/12 _. 
Quirinale 
t:ampidoglio ıs/~ 

~------------------

Sulina, Ka!as, IbraıJ. 

Türk Ha va Kuruınıı 
Büyük Piyngosu 

1
. 

2. inci keşide 11 Birincikanun 937 Jı 
Büyük ikramiye 40.000 Liradı1',;ı 

Bundan bııka: ıs.ooo, 12.000, 10.000 liralık bUyllk ikramiyeıcP. <' 
ve 20.000) Jiralık iki adet mükifat vardır.. _._ ....-_/ 

Şlmdlye kadar binlerce kiıiyi aenıincden bu plyancoya iftirak ~:.A 

~ -~~ nerlde MaJdnlıt yotlftlrllmek lbere,aan'at okullan tenlyecl, ik :;::,,-
lcuıncı ft buna mUmull demir ltJcme 1n armlan mesunlarmdan f!mdil ;/ 
alınacaktır. tıteklllerln mektep phadet nımeal u1mı "78 tasdikli~ ~ 
~ldalınna ballıyarak Anbrada D:vlet Demlryolları cer da1re9l ~ 
rıcaatlan. (4971) (8059) r~ 

Yolcu .. ..,.ıaa elektrik teo•ınıb lfıerinde yetfttlrllmet a-s;ı: ~ 
elektrik ıubellnden mosun ı 5 el~Jrtrlql imtihanla ahnacaktır. Tallpl~ ....1!J. "I ~ 
2ehadctnamc aalım veya taadJkll suretini lıtlda1arma bağlayarak ~ 
Yollıl' oeı da.lreal ıelall&hıo ıntlrlcaat otmdcrl. (44JS) (S1S3l 



'------------

abone olu
abone ediniz 

2IR 
Sağlık 

Servisimiz 
lluııua. doktorumuz Pazarteaı gUnlert 

ıaat on tıe.,.ı bu<:uktan )1rnıtye ke { \r g a. 
ıetemlz ldnrebıı.neaır.t1e, cumıırleıı.: b"lnler1 
le saat 14 tco 19 ı kacııu ı..Alı'll l'ıtyyare 

apıutırnaıııan lklnel d!llre ile; numarııaıı 

dalnıa okuyucuııuıınızı vecll K•ıpon ınuka· 
ollinrle kabul eııeı 

Aynı şekllıle cıtıı duktıtrlarımıı '" okı.r 
yucuııırınıızın emirlerine h8ZU bulıuımak. 
tadır. Dl~ doktcnumuz ı-•ahretllD Olgmcıı 
Parmakkapı [ıtlkll\I cudLteaıncıe J 27 num .. 
rada pazartuı ı:un•en eııaı t• ile 2l ar'
smda bulunduğu "lhl cıoktoı NecaU Pak
şt de Karaköy 'iahmU\Jlye wdd131 ı-ı 
numarada ıaıı ve cuma ı;Unlert evııl '8"~ 
ıerde okuyucuıarımn:ın cıı,ıertne hllkacal.• 
ıar "• ulnk tedavilerini yapac11kl&rı1n. 

Ayni ıamanda Beşlktaf trıunvay c"" 
~"l Er1p aııartımanmrl• aunnoıı:t Err.to 
Fl~n muhtac: okuyu<"ularm1ı::w c;ocu• 
ıarını ııUnnet eaecektlr 

A}'rıcıı Akaarıty l'ertev ~zıuıeııı Y• 
nında ıı~ıt ıımaradıı stlnnetı;I ı e sıhhat 
memııru Nuri E~ıılz KIJH11N ctoı.tnnınun 
vert.'c:'efl enjekılyı.::ıan tırhe r\nt yedi ku· 
pon mukablllndl' ve ııh'ıneıertmlte eıı eh• 
ver. oeraıue çocuklllrının sflnnrt ımtll· 
vell'rlnl yapacaktrr. 
Tslmlerhıl ya~dı~ımı:r doktor dls1,'1 H ılln 
aetc:llere mll~caat ederken KUHUN'un 
nlzmct kupnnunrtıın veı11 tı'"' ş:iltOrmP.~ 
' A.zomr1ır 

~-1< lJR ll N 
Hizmel kuponu 

t'StJ Kuponu ı:azete ırtuestrur ıı:eı::~r.ıer 

l - Ktıc:Uk tıAnlarını uHrıtııız hıuıtırırtaı 

2 - ı'ur•ır.un tıeklmh•rlrıe llllrlilllf t>ııkıırı. 
•ıtlar. 

~ - Hı.kıık ve 1111111 ıııtıea\1rlerln• ııeı 

rt\rlfl wsınıırı ynlhırını 1111r11!lllJ 1111.rıırı ll':r"nlr 

Dohltn 
Hafız Ce nl 

lıOIUt \!ili tlt',Kl:\l 

Dahi/iv~ M<itehuuısı 

Pıızuraan O&fk• ıctı11ıeıt1e o~ı~cıeo B<ınr .. 

1&at ıı:.ıı tıın il Vlll ıuıt1ıu l ı: IHll' 1Jlllh ııtvı.: 

vnıunrtN • 11'4 ı rıum;ırıııı nuııu81 l\Hl•lr•"ıılnıh 

tıastaıt.nnı kabul e.:ıcr ~Hlı cumarteııı J:Un 

ler111\bah " 9,t. - ır 11n1ttlı>r1 nııklkl ıu~ııray~ 

Dı&b'lltitıJr, tdu"yenehıtnl' •• " teıetuo 
2239!t Kı~ILk telefon; :nOt<l. 

ll - KURUN tr BtRtNCtKANUN 193? 

Mekt<epDDDeıre, Çocuk vellleırl· 
ne, Okul lO>nırektCırOeırlıne 
Mektep kitaplarını%ı almadan . .•• bir lrere eıki tanıdığınız 

'' VAKiT ,, Kitabevine 
uğrayınız. ilk, Orta, lise, Yüksek ve Meslek ... Her okulun, her 
tınılı için, her dilden, her türlü maarif neşriyatını buradan 
kolaylıkla ve derhal edinebilirsiniz. 

Rastgele yerden almanın ıonunda yanılma, yorulma, va
kit kaybetme olabilir, üzülebilirıiniz. 

ihtisasa her yerde kıymet vermeli: (VAKiT KITABEVIJ 
de mektep kitapçılığıncla ihtiıaı kazanmıştır. 

Kitap üzerine gelecek her sorguya kar§ılık verilir. 
ADRES: lstanbul - Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

l 

Vakıt . lstanbul. Posta kutusu: 46. 
. . ~ .. . . . ' ~. : 

Ltseler Alım, Satım Komisyonundan: 
13. 12. 93 7 pazartesi günü saat 11 de İstanbul kült·ar direktörlüğü binası 

ıçinde liseler muhasebeciliğinde toplanan liseler alım. satım komisyonun.da 1 f.25 li 
ra tahmin bedel içinde 125 dershant sıra 11 açık" eksiltmeye konmuştur. 

Mukavele, ekslltmenin umumi ve fenni şartname ve resimleri ile buna 
ait evrak liseler alım. satım komisyon sekreterliğinden gö rUlilp öğrenilir. Mu 
vak kat teminatı ı 21 lira 88 kuruştur. 

İstekliler teminatlarını vaktinden evvel Hseler muhasebc•.:iliği veznesine ya 
tırarak, en az buna benzer 1000 liralık mobilya işi yaptıtına dair resmi ôaireler 
den almış oldukları vesika ile Ticaret odasının 937 yıh vesikası ve temina~ mak 
buzları ile beraber belli gün ve saatte komisyona gelmeleri ilan olunur. (8045) 

·ı Levazım aniiı liği 1 
ilanları -Harp Akademisi için l 0000 kilo no-

hut, 11500 kilo kuru fasulye, ı 2000 ki 
lo bulgur 10. 12. 937 cuma günü saat 
ı S de Tophanede İstanbul levazım. a
mirliği satınalm:ı komisyonunda açık 

eksiltme ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 3920 lira, ilk teminatı 

294 liradır. Şartname ve ır:lmuneleri ko 
misyonda görülebilir. İsteklilerin l!anu 
ni belgeleriyle belli saatte komisyona 
gelmeleri. (282) (7907) 

• • • 
1stanbul'da bulunan Birliklerile 

Trakya, Çanakkale ve Geliboluda bu
lunan birlikler için 1400 ton kndar 
BuğdaYln kırdınlmasmm 8 - 12 - 937 
Çarşamba. gUnU saat 15.30 da Topha
nede iltanbul Levazım amirliği satın
alma Komisyonunda kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. Trakyanm tah
min bedeli 5566 Ura 39 kuruB lstan
bulun 4108 lira 74. kunıet;ur. Her iki
sinin ilk teminatı (734) lira (3) ku
ruştur. Şartnamesi komisyonda görü
lebilir. lateklllerin 2490 sayılı kanu -
nun 2 ve S fincli maddelerinde yazılı 
vesa.ikle beraber teklif mektuplarını 

ihale saatinden bir saat evvel Komis
yona vermeleri. (279) (7904) 

lstanbul Komutan
lığı ilanları 

Çatakada göıteriletek mahalde bir 
paviyon inıası kapalı zarfla ihalesi 
27- ı nci Kanun· 1937 Pazartesi günü 
saat 16 da yapılacaktır. Muhammen ke
şif bedeli 30424 lira 64 kuruştur. Şart
namesi her giln öğleden evvel Komis
yonda .görülebilir. 1steklilerin 2282 li
ralık ilk teminat makbuz veya mektup
lariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde yazılı vesikalarla Na
fia Vekileti Fen Müdürlüklerinden 
alacakları Ehliyet vesikalarile beraber 
ihaleden en az bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarının Fındıklıda Komu
tanlık Satınalma Komisyonuna verme-
leri. . (8164) .... 

İstanbul Komutanlığına bağlı kıta
at ve mUessesat ihtiycf.:ı için 10.000 
kilo çekirdekli kuru üzümün açık ek
siltme ile ihalcıi 24- ı nci Kanun- 937. 
Cuma günü saat 15 de yapılacaktır. 

Muhammen tutan 2250 liradır. Şart

namesi her gün öğleden evvel Komis
yonda gö.riilebilir. İıteklilerin 169 li
ralık ille teminat makbuı; veya mektup· 
larile beraber 2490 sayılı kanunun 2 

ve 3 ncil maddelerinde yatılı vesika -
larile beraber Fın(lıklıda Satınalma 

Komisyonuna gelmeleri. (8165) 

r=:;, Askeri Hlta-ı 1 atı ilanları 

Beher kilosuna biçilen ederi 30 ku
ruş olan 165 ton 87 oktanlık benzin 
kapalı zarfla eksiltmeye konulm~§tur. 
Tahmin edilen bedeli 49500 lira ilk te
minatı 3712 lira beş kuruştur. İhalesi 
10-12-937 Cuma g•:.inü saat 15.15 

dedir. Şartnamesi 24 7 kuruş mukabi
linde M. M. V. Satınalma Komisyo -
nundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 ncü maddele
rinde istenilen belgelerle birlikte iha
le ıgününde ve saatinde teminat ve 
teklif mektuplarını en geç bir saat ev
veline kadar Ankarada M. M. V. Sa • 
tınalma Komisyonuna vermeleri. 

(608) (7805) 

Semtimc~hur ve 
Mahallesi 

Cadde veya 
sokağı 

Muhammen kira&t .. .. KURUN-. 
Kadırga. şehsuvar 
bey 
Saraçhane. Kırk-

Aynihayat mesti· 
di iist kı~mında 

Nefer 

No. 

o 
27 

Cinsi 

B;r oda ve hir ıofa 
Bir oda ve odunluk 

Lira l:urcş 

3 

1 

00 
50 

' 

1 

Aylık 

çeşme. ş 11rtık 

Sirkeci, Demirka· Datüsseade 1-30 Cezayirli Ahmetpaşa ı a;tlık 
pı camii 6 00 Vdlıtı 

4.BU/ıl R TA RIFESI 

11ı-nıkkeı IUemkk~• 

lClnde d119111da 

Y3 l50ı K.rt-
260 •~& Krt-
476 s:ı:o K,. 
g()() 1600 Krt 

Yenikapı Mermerciler 1 Cami arsası 6 00 Taritulnden Balkan blrlJl'I tein ıyda otm 
MÜDDETİ :iCAR: Teslimi tarihint.len 936- senesi Mayıs nihayetine kadar. lWnıt dQ§U!Ur. Poa~ birliğin• gfrmiyen 

Çarşı Yorgancılar Hacı Memiş 9-11 Dükkan ı 00 yerlere ayda yetmiş beşer kunı~ 
u.ınmedll lr. 

13 1 00 rurldyenln Ler '109ta merkezinde 
MÜDDETİ İCAR: T est:mi tarihinden 940· senesi Mayıs nihayetine kadar. KURUNa ıbone rauıır. 
Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkanlmış- A.drea cıegıgurmo ucreu 2~ ıruruştur. 

tır. İ&teklilcr ıo. Kanunuevvel- 937- '-:uma günü saat 15-e kadar pey paralarile TLAN iŞLERi TEL: !OS35 
beraber Çcmb:rlita§'dıı !stanbul Vakıflar :Da~müdUrlüğüncie Vakıf Akarlar1•----------------~ 
Kalemine ~etmeleri. , ,(8052) 



: 'nhi'~arlar U. Müdürlüğünden: 
I - Şartname ve nümunesi mı1.:ib:nce 20 X 25 eb'adında 10.000.000 

Mantar pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 24 - 1 - 938 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15 d: 
Kabataşda Levazım ve mübayaat Şubesin deki alım Komisyonunda yapılacaktır. 

nr - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
IV - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin Mantar nümunelerini müna · 

kasa gününden 5 gün evveline kadar in r.isarlar Levazım ve mübayaat Şubesi 
Müd:irlilğüne vermeleri lazımdır. • 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte %7 ,5 güvenme pa· 
ralariyle yukarıda adı geçen alım Komisyon una gelmeleri ilan olunur. (8171) 

ı - 25 XI. 937 de istekli çıkmadığmdan dolayı ihale edilemeyen Boğazi 
çi depolar gurubuna bağlı Feriye bakım -q e işleme evi aşçılığı yeniden pazarlık usu 
liyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Pazarlık 10. XII. 937 tarihinerastlayan cuma günü saat 16 da Kabataş
ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin e dilen gün ve saatte yüzde 7 ,5 güvenme 

paralariyle birlikte adı geçen lromisyonagelmeleri ilan olunur. (8039) 

I - İdaremizin Ankara Barut depo sun.da şartname ve projesi mücibince yap
tırılacağı satış yeri ve memur ikametgahı inşaatı eksiltmeye konulmuştur. 

II - Keşif bedeli 4.622 lira 33 ku ruş olup muvakkat teminatı 346.68 liradır. 
III - Eksiltme 10-XII-937 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14 de 

Kabataıta Levazım çe Mübayaat Şubesindeki alım Komisyonunda yapılat.:aktır. 

IV - Şartname ve projeler 23 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Umum 
Müdürlüğı:i tnıaat Şubesiyle Ankara Baş Müdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edeceklerin fenni evrak ve vesaiki İnhisarlar İnşaa1 
Şubesine ibraz ederek bu işe girmek için ayrıca ehliyet vesikası almaları !azım
drr. 

VI - !st~klilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve % 7.5 güven
me paratariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. "B.,, (7878) 

• 

BANKAYA 
YATIRILAN PARA (;Yi 

tKiLMi~ TOl-IUM GiQi V~Q iMLiDiR. 
. . 

UOlANTS~ OANr ONi~: 
KAQAKOY PALAS ALAL~MCi HAN 

Liseler Alım, Satım Komisyonundan 
Cinsi Miktarı Beherinin ilk teminat Eksiltme gün Eksilt. 

Kilo Tahmin bedeli Lira Kr. t>e "®ti nin §ekli 
Beyazpeynir 13900 · •5 Kr. : 847 13 8-12-937 Çar- Kapalı 
Kaşarpcynir 5040 70 Kr. : şamba. saat 15 de 

Komisyonumuza bağlı yatılı lisele rin Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyaçları 
olan yukarıda miktar, tahınin bedeli, ilk teminat. eksiltme gün ve saatı yanın
da yazılı beyaz ve kaşar peyniri kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme Lstanbul Kültür Direke törlüğü binası içinde toplanan liseler, A
lım, Satım Komisyonunda yapılacaktn-. 

İsteklilerin 937 yılı Ticaret Odası nm vesikası ve teminat makbuzları ile 
birlikte kapalı zarflarını belli saatten bir saat evveline kadar Komisyon ba1r 
kanlığına vermeleri ve şartnameleri görmek üzere Komisyon Sekreterliğine 
müracaatları. (7823) 

Istanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Eksiltmeye konulan iş: Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye Hastahane-
sinde yaptı rılacak paviyon. 

Keşif bedeli. . . • • : 43289 lira 44 kuruş. 
Muvakkat garanti . ... : 3246 lira 71 kuruJ. 
Bakırköy Emrazı akliye ve .ı:ıabiye Hastahanesinde yaptırılacak <>lan pavi

yon kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş tur. 
l - Eksiltme 10- 12-937 günü sa at 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve tçtimat 

Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komisyonda yapılal.;aktır. 
2 - Mukavele, Bayındırlık işleri <,enet hususi ve fenni prtları, proje ve 

keşif h utasası ile buna müteferri diğer evrak 217 kuruş bedel mukabilinde 
Komisyondan alınabilir. 

3 - İstekliler cari seneye ai::l Tica ret odası vesikasiyle bu işe benzer 
30.000 liralık iş yaptığına dair Nafia Vekaletinden almıı olduğu müteahhit -
lik vesikasiyle muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile birlikte ihale 
saatinden bir saat evvel tekliflerini havi mektuplarını Komisyona vermeleri. 

(7833) 

Be~ediye Sular idaresinden: 
Kış mevsiminde su saatlerin:n don dan kırılma tehlikesi vardır. Bunun ö

nüne geçmek ve yc·k yere tamir parası vermemek için tedbir alınması hususu-
na sayın abonelerin dikkati celbolunur. (8162), 

••D•e··n .. iz .. L•e•o•a .. z.1111. ... s•: ~'~~==~~-~~~~;;;;;;mmammmmmmammma=m··· ··-~-~.~~- ~-..:·1 
tınalma homisyonu Şirketi Hayriyedef1• 

ilanları Sayın Yolculamnızm Nazan Dikkatine: ybk 
1 - 11 llkkanun 937 tarihinde meriyete geçecek bir m:deJI 

ı- Beher metresine tahmin edilen be fevkalade tenzilatlı aboneman kartlannm gelecek ayuı ~b .. si· 
deli 98 kuru1 olan 15000 metre yerli itibaren idarei merkeziye kontrol müdüriyetile Köprü BoğaZJÇI 
pamuk kumaş 13. birincikanun. 937 ta fesinde sabşma ba§lanacaktır. • • Plfl" 
rihine rastlayan pazartesi günü saat 14 Birinci ve ikinci kanunlarla §Ubat ve mart löş aylan ~ s-rı· 
de kapalı zarf usuliyle alınmak üzere bahçe, Beykoz, Yeniköy, Tarabya, Kireçbumu, Bü~de~~-""" s5 
münakasaya lronulmu~tur. yer, Yenimahalle ve Kavaklara kadar tenzilat nisbeti yu--

2 - Muvakkat teminatı 1102 lira d 40 _ı_anhnı en a ÇIK fbr. . ft 
50 kuruı olup. ıartnamesi komisyondan . 2 - 1 llkkinun 937 sabalimdan itibaren Harem Sala"* ... nı 
hergün parasız olarak alınabilir. Ü küd da B :L.t...... K b B ·1 ... _ft K b tan oıu~---

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu s .. ar n eşan.149 ve a ataşa, e§In.149 ve a ataş edilrn'ttir• 
nun tarifatı .dahilinde Tanzim edecekleri - · Salacak ve Üsküdara tek bilet fiyat lan 2 ter kurut tenzil 

1 

# 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli _ ~ 
gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kaırmpaşada bulunan komisyon başkan 
lığına nıakbuz mukabilinde vermeleri. 

(8040) 
• • * 

Zonguldak Valiliğinden: 
Zonguldak vilayeti içinde 8§8.ğıda isimleri ve keşif bedelleri ve 

' ıııu'ıs~ 
teminat miktarları yazılı. 

Yolun ismi Keşif bedeli Eksiltmeye konulan ~t 

mikW1 

ı - Tahmin edilen bedeli 30100 li

ra. olan 35000 kilo sade yağı, 8. Birin

cikanun. 937 tarihine rastlayan Ça.r -
şamba günü saat 14 de kapalı zarf u
suliyle almmak üzere münakasaya. ko

nulmuştur. 

1 - Bartın - Safranbolu 
2 - Zonguldak - Devrek 

kısmın tutan 
Lira. Kr. Lira Kr. 

68130.24 27000 00 
25367 .68 10000 00 

..... . 
Lira- J{r ~!! ~ 

2025.00 ~ırletİ 
750,00: tal"'"" 

2 - Muvakkat teminatı 2257 lira 
50 kuruş olup, şartnamesi 151 ku.rillj 
mu.kabilinde Komisyondan hergün a
lına.bilir. 

3 - Isteklilerin 2490 sayılı kanunun 
ta.rifa.tı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en geç bel
li gün ve saatten bir saat evveline ka
dar Kasnnpaşada. bulunan Komisyon 
Başkanlığına makbuz mukabilinde ver 
meleri. (7776) 

DO K T O R 
Necaettın Atasagun 
Her giln sabahlan sekiz buçuğa 

ak~amları 17 den 20 ye kadar Lale 
li tayyare apartmanlan ikinci daire 

ı 7 numarada haıtalannr kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalanru parasız, Kurun, Ha 

ber okuyuculanru dakupon muka

bilinde muayene eder. Telef: 23953 

Sahibi: ASIM US 
Neşriyat direktörü: Refik A. Sevcngil 

3 - Ereğli - Devrek 
4 - Beycuma. - Çaycuma 
5 - Safranbolu - Araç 

32269.60 13000 00 

57834.92 22500 00 
25014.8P 10000 00 

1075.00: . f,rl-4 
1688.00: 1 el11 ti 

50 00. iıl:sı 7 . • 

~ 
~2500 oo rl1' ~E 

Yollarında ~ose esaslı tamirleri ile yeni şose in.saatr işlerinin 931 
111~0~ 

lı sonuna kadar yapılacak olan cem'an 82500 liralık birer kısmılıı,tııılll 51 f'' 
işleri kapalı zarf UBuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi ıs-12-9 ~· 
zar~ gilnü saat 15 de Zonguldak vilft.yeti daimi encümeninde yaP11~udiit' 
Eksiltme şartnamesi ve buna müte!erri diğer evrak Zonguldak Na!18 ~ .. 
ıil w.. d ""rUlebilir ..ltl c gune~ • ~~ 

Muvakkat tem~at yukarda yollar hizalarında yazılıdır. !steklilet. b~et· ~; '' 
ya hepsine yahut ıçlerinden herhangi bir veya birkaçına. talip oıa.biJlt de~ ~1 ~ I 
siltmeye girmek istiycnlerin talimatnamesine tevfikan Nafıa vekiJet.fıl ~p 
yılında alınmış müteahhitlik ehliyet vesikasiyle Ticaret odasmda.Jl 93'1 ~ 
alınmış vesika ve muvakkat teminatları ile birlikte teklif mektupla.rıııı ~ 
da yazılı günde ihale saatinden bir saat evveline kadar vilA.yet da.iJJl! etl ~ 

r_e_is_u_ğ_in_e_ve_rm_e_ıe_n_·_i_ıa_n_o1_un_ur_. ___________ c1_1_1_s~ 
• • ,. .j'• • -- . ..: ~ .ı1 .._ 

.. ! ., 

odalar ıte111 

Ankara caddesinde Orhan Bey hanında yazıhane ve muayenehane, 

••apılmağa elveri~li kiralık odalar vardır. Gazetemi'! idaresine müracaat. / 

Kiralık 
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