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italyan - Alman .. Japon anlaşması 

ı hayat ı 

sovyetlere karşı 
değilmiş, hedefi İngiltere imiş! 
Moskovada ihtilalin ylldönümü münasebetile 

ar sonların 
o.~ ~Üzde onu 

o"'"' . ~- a ış Vl'renleı /e konuşmal a başladık 
l~ct Çağlayan sahibi liiyor h;: 

t~t e garson denilerf şey yok
~Ötıt<endi ana lisanlarını bile 

Uşmadan acizdirler; ne 
Yüzde onu istiyorlar 

Memleketimiz - ,.....;..._....;_ _ ___;,. ______ _ 

de zaman zaman 
Ortaya atılıp bir Dörthanların 
\ürlü halledilemi 
Yen meıelelerden kulaksızı 
biri de ıarıonla-
nn yüzde on me- Yazan : 

Faşistlere arşı 
Büyük · bir geçit resmi yapıldı 
Jloroşilof digoı hl: 

Kızılordu kuv
vetlidir. 
tiarbe hazırız! 

Hintli güreşten sonra ring üze
rinde ellerini kaldırarak oynadı 
Mülayinı iliı·az elti, hakenıle kavgaya l11t11ştu 

Diin T.ar~ıla~an Hindli pclıUvmı ile Miiltiyim • 
(Yazısı spor sayı]"amızdaf 

Fransız gazetesine göre 
3 devlet Sov

yetlerle 
·harbe girişemez 

Paris 7 (.A.) - İtalyan - Alman 
Japon r.isakı münasebetile Echo 
de Paris gazetesinde Pertinax di
yor ki: 

Bu sistem, ihtimal Sovyetlerden 
• ziyade İngiliz imparatorluğunu is

tihdaf ebnektedir. Bu misaka im
ularını koymuf olan üç devlett 

(Sonu: sa. 4 .ü. 1) 

Yeni saylav/ar 
Dün seçildiler 

Ankara 7 (A. ~.) Cumhuriyet Halk 
Partisi genel sekreterliğinden: 

B7 cilan Beyazıt ve Kütahya ve 7..oo 
guldak aaylavlıklan i~in 7. 11. 937 pa 
zar günü yapılan seçime Cumhuriyet H. 
Partisi namzetleri sıhhiye vek!leti müs 
te§Cln Hüsamettin Küral, bafvekalet hu 
susi kalem müdürü Vedid Uzgören, eski 
Erzurum Saylavı tarih - coğrafya öğret 

menlerinden Necati Güneri ittifakla seçil 
mişler.dir. 

iTALYA · 
Başka elçileı in ide mi 

geri çekecek 
Rom 7 (A. A.) -İtalya hükfımetnin 

.Habeş imparatorluğunu tarumadıklann 

dan dolayı Romada ancak maslahatgüza~ 
bulunduran devletlerdeki diplomasi mü 
messillerini geri ~ğıracağı hakkında bir 
şayia deveran etmektedir. 

Evvelce Fransaya karşı ittihaz edilmiı 
olan bu tedbirin aynı vaziyette bulunan 
devletlere, bilhassa Felemenk, İsveç ve 
Finlandiyaya tatbik edilmek icap edeceği 
söylenmektedir. 

•eleıidir. K E NAN 
Patronlar, öte - . .. 

~ denberi müeueıe. HULUS İ >.!' lerinde çalıfbr -

Yunan Krall Lik maçları başladı 
Londrada 

Londra 7 (A. A.) Yunan kralı bu ak Fenerle Beşiktaş berabere ~ıı i)e" drklan ıaraonla· Bir memleket 
"Q"- ~"1c~a aylıia mukabil 
,~dil !'1 haaılatm yüzde hlkAyesl 

'~" 1~ erine bıralmıaktadır. - ikinci sayı/ada. -
§am Londraya muvasalat etmittir. Kral, G it T k 2 1 

d • 
bir kaç gün İngiliz kral ve kraliçesinin mi 8 8 safa Y 0 P 8P1Y1 • Yen 1 
safiri olacak ve sonra ikametne gayri res 

mi olarak devam edecektir. 

BeıiktCJ§lılarm neticesiz. bir akını .. 
(Yazrsı 9 ncu sa)ı.f amı%aa)' 

d, t !il ctt'f ~t. ~e ıazinolarda bu 
,~, efılae de, ekaeriıin- -------------------------

~ ~...., ~·~·. 0 n n. çalıı Fransada polis hafiyesi teşk'latı ~ di~ "-ı eddnuftır. Bu uıul 
~, iı )e.İ l?kanta ve ıazino s UA r ete' n ·ı n macera 1ar1 ı~~t ~~ .,6: erınde olduğu gibi, 

· t\iııd~ı· de on yerine aylık. 
~~ •kle kullanmak\adır "Hayal kahramanları ve hakikat fistadlan,, maceralar seri-

~.'~ıı ~,ti) sinin 2 inci kısmının tefrikası, bugllnkll sayıda başladı 
~~f!, h\.,'! böyle iken, lokanta, N • ı B t S t 
~· ıı)~ı-.,n' diğer eğlence yerle apo yon ona par ın en len adasına 
~)~ ~d'oıı~arıonlar, zaman za oefyO)UOdUğU tarihten SOn Z8mBOl8r8 
~'li ~ .. ,f 

1 
tının, müessese ıa· d 

\>tt,d"'til~~·~-~~n~il~rine ta· kadar ••• Fransa a mobtelll senelerde 
s;1~rı,., 8~•ıını ıddıa ve ,i- t'n esrarsenglz gUrUnen heyecan 

' tek ırk,..-; gün evvel de 1 l k 1 
.. ~·r .or:aya çıkmıt, ver c va 8 ar •••• 

r. Yetınden bir ırup B • • k • • • f d 
'.~,,,,,,~ ""· ~ ... -; .. ..,,. ugun se ızıncı sayı a a 
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Bugün kömür 
Bayramı 

···Milletler Cemiyeti na 
islah olunacak? 

09sene evvel uıun Mehmet ilk defa 
olarak memleket içinde maden 

kömürünü nasıl buldu? 

Upsau, 7 (ı\. A.) - B. Sandler. 
milletler cemiyetinin islahı tlH'~'-elesin 
den uzun uT.adıya halı·etmi~tir. İ~ye
çin bu ıne!t•le hakl..m<laki noktai naza 
rmı iuh ,.e tt>şrihe amade olduğunu, 
fakat tek1iflninin nazarr itibara alm· 
mama1'r hal inde İıwer. hiikfımctinin .. 
~eraiti ~inıôiye kadar layıkı Yf'Çhile 

Zonguldak havzasında Uzun' yan zahmetli bir ara,tırmadau ıon t:trif eılilnıemi~ olan milletler c-cıniye 
Mehmet tarafından ke4fedllipl ra bu maden kömürü p3rçalarının ti nıirnk nda miinderiç müke11tfiyet 
ıneydana çıkarılan maden kömürü koptuğu maden kömürü damarını lert ria,·etle kenılisini miikf"llef adrltt· 
nün bugün memlekette yüz doku· ke:o;f t'.m=§tir. miwrrğ.ini hcvan etmİ§lir. 
ıı:uncu senesi idrak edilmek' edir. l•te 0 zaman havza tarihin;n tc· fs,·eç hariciye nazırı. Milletler Ce-

8 •t•b 1 b ·· "K·· ·· b ı· · b h ıni,·eti mi:ı:tkımn 1:iındi,_·e kıular ancak u ı ı ara ugun omur ayra· me ını atan ir idis~ olmuı, Tür x 
ını,, dır. Uzun Mehr .et kömü· kiye kömür serveti hazinelerini krcmeu n• natamam hir surdte tathik 

· b 1 ak dd d f'dilınİ 41 olduU..ınu f'hemmİYt>tle kav -
riı u masma t a üm e en meydana çıkaran koca kaşif kaz- " o· ' 

ıl d b h · d k ı· -· · b' k ld z ld dettikten conra halihazırda· cihanın. ,.a 
yı ar a a rıye e as er ıgını r masını a ırmış ve ongu ak 
tirmit ve terhis zamanında havzasının ilk maden damarına zh rtinde me~lıut olan emnh·et!lizlik 
kendisine gösterilen maden kö- ilk kazmacı, ilk kazmayı bu ıuret· ,.~ fen•çin harati ınenf aatltri .amir ol-
muru nümunesını beraberine le vurmuftur. duğu takdirdi" diğer milltllf:r efkiirı-
1 k 1 b . umnıniye~İnf" kar~ı hareket etmek ııu-

a ara yoru mayan ır arama at· Mehmet, bu ketfini saraya bil· f 
k·ı E "'I' ti d b ·· retiyle dahi •ver.in kendi hareket l!er 

ı e reg ı aır arın a u numune dirmek için dag"' arcıg"' mı sırtına sar 
· b • • d k he~tiıini \'e hükiim Ye karar nrınek 

nın enzerını mey ana çı armaya mıf ve kıymetli yükü ile karadan 
k 1 t B. baha · f hu,.usnnılaki i~tiklilini temine mnk-

oyu mut u. ır son r mevaı- stanbula gitmi!ltir. Saray, Uzun • K·· ... d ):" · ah" s tedir olma~ı c;ok fa,·clah olaca;;mı he-
mı oseagzı esımıenıne Z ıre- Mehmedin, memleket ölrüıünde • "' 

• • " 0 "'!!11 ·d M h t d T ,_·an f"tmiştir. R. SanrlJ,.~, netİC'e ola-
ıını ogt.ı'aneye gı en e me • ere çok büyük değeri olan k-.fini, ki· f 
li d ken b. ·· 1 ~ rak. ~,·eçin \'aziyetini tı-r·in etmenin 
enarın a gezer ır gun evve ıife küçük bir mükif at vermek 

pen yağan tiddetli yağmurlann en iyi !:are!ı.İ hüyiik devletlere kar~ı 
sürükleyip getirdiği moloz yığın· ıuretile karıılamıftır. Fakat o ıı- istik131 Ye hitaraflık !!İvasttini idame 

1 d k ı"kt l rada ikinci Mahmut namına Erei e~· .. '• oldu~unn ı;ih-lf'~İlltİr· 
arı arasın a aı er 1 en ayn aca lide hüküm ıüren '(mütesellim) ı--------·--·---
gı sırada kendisine verilen maden Uzun Mehmedin kömürü. ketfini 
kömürüne benzer tatlar bul.mut b 
ve ou taıları Köıeağzı de.ğimıeni- ve u yüzden saraydan ıördüiü 

iltifatı çekememi9, burnu ucundan 
nin ocağında yakarak f Üpheıini bir 1 t h • • • d 

· d • t • erve azıneaınt mey ana çı-
g ı ermı§ ır. kanp kendi haberi olmadan ıara 

Maden kömürü tatlarmı oulan . ya götüren kqifi, lıtanbula ıön
Uzun Mehmet hiç kimıeye renkl d~di~i adamlarile miıafir olduğu 
yermeden madenin kaynağını da "Leblebici hamn,, da öldürtmüı
arattırmıf, o gün ve er\eıi gün \ür. 
dere boyunda aktama kadar uza· '(Sonu: !a. 5 !fÜ. 5) 

Ara sıra 
Havaya, suya dair 
Ekıer ela.dar birbirlerile lrarıı lqtıklan %aman luwaelan, 

audan bahsederler. Ben ele bu .;i tunlarda ara aıra, aize hava
dan ve sudan bahıetmek iıtiyorum. Fakat bu, boı ıeylerden 
bahsedeceğim demek değildir! 

BilhaHa günümüzele havalar, ıular o lraelar dol.u kil Hava 
lar tayyare lilol.arüe, .War gemi lilolarüe dolu. Dünyayı daha 
ziyade fQİrceıine görüyor.anız • eıaaen ".ize öyle geliyoruı 
öyledir,, - havalar elektrik, ıerra re, sular halkalarla dolu. 
Daha berrak bir görüıünüz VaJ'ıa havalaJ' mordan üıtün qılJar 
la, sulaJ' loılorla el olu. Daha ziya de, görünmez ıe)'lerle ün.iye
tiniz varuı, havalar radyo elalgala rı, sular S. O. S. larla dolu. 

Görüyorsunuz ya, bu aıırda havatlan, sudan bahsetmek de 
cideli bir İf halini alelı. . 

Zaten bugün ciddi. ile faRa o katlar birbirine kaTlfmlf 
bulunuyor ki! "yarı ciddi yarı ıtıka,, nın eliğer yarıları ela "yarı 
ciddi yarı ıaka,, olarak ciddi faka, talra da ciddi olmuı gibi! 

Avrupadaki artiıtleri haraca keımelı için Amerikat/an gelen 1 
yatındaki bir küçük haydut ilk te ıebbüıünde yakayı ele verin
ce: "Şaka yaptım!,, demif. Yaptığı halrikaten o kadar ıcılraya 
benziyor ki, "fu kadar para vermez ıen uni öldüreceğim diye 
tehelit mektubu alan aJ'tİıt bile bunu evvelce faka ıanm~h ... 

Fakat, ıakanın cieleli olmaaı kadaJ' cieldinin de ıalıaya alın 
mcuı tehlikeli bir §ey el eğil mielir? 

Neyıe, haeli, Allahaıımarladık. 
Vir Gül 

Edirne-Bulgar müs
tahfazlar blı liği 

Kongreeı dUn 8ofyada 
toplandı 

Sofya, 7 (Husuıi muhabirimizden) 
- B:ılkan lıarhinde Ediıne muharc
l}eJerine iştirak etmiı Bulgar gönüllü
leri t~kilitr olan ''Edime - Makedon-

ya Bulgar mmtahf azlan birliği .• Sof
yada kongre akdetmektedir. Kongre
ye bUtlin Bulgariıtandan murahhas
lar i~tirak etmi~tir. 

"Ruhaniler kırdqliği., 11alonunda 
tnplınan kongrede, e11ki generallerden 
Kovaçe( hu Hhah '(dün) eöz Böyle
mittir. 

Hunilan· ıonra ''liatira n1şanlan., 
teni olunmu2tur. Murahhaslar, Iıarp 
b'ayraklarr önde olduğu halde. ukeri 
mızıkanın marşı altında saf halinde 
Sofya !!okaklarmdan '5eçmi1Ierdir. 

Gündüz Sofya cinrın<laki Boyana 
1'öyüne gidf'n Edirne muıtahf azlan 
Çariçe Eleonora,nm mezarına çelenlt
ler koymu§lardır. Saat üçten sonra 
müzakerelere ha~layan murahh111lar, 
lionu§malara yarın '(bugün) de de,•am 
edeC'eklerdir. 

Hukuk konfer•n•l•rı 
Ankara, 7 (Telefonla) - Hukuk 

ilmini yayma k.:'urumu ıenelik konf e
ranslarma 11 kinunuenelde hatla
yacaktrr. Bu konf eranılar 2 nİHna 
kadar devam edecektir. 

Kon{ eranılar her cuınarteıi günü 
saat 15 de. tanmmıt profesör ,.e ilim 
adamlarnnız tarafından \'eritecektir. 

u~ı·'f•rd:·n )'r?rli nw:ım olıınla • 
nrı lltL'iıl f1rnfJ'.'" lwrflcli bilmc.~ine 
i mhiiu ~·()1.-.~a. f'.~/,·i rnmn::.rınları da 
bilım•.,İıw imlNİtı 1;iir<>miyen "Ak • 
~amcr., diinhii A l:::am gcızet<>sinde 
P.~l.:i ranw:.m:lnrı ~·-;) /,. tarif t~dimr: 

Vaktiyle ranıazan geldi mi, hayat 
bambaşka olurdu. Daha çok evvel 
den tedarikata girişilir: Şaban ayın 
dan itibaren yiycce!< satan dükkanla 
rm camekanları. rafları. güllaçtan tu 
tunuz da kav"noz kavanoz rcceller 
hevenk hevcnksucuklara kad~~ tür 
lü nevalelerle donatılırdı. Bur.1ar kı 
sa bir zaman icinde evlerin kilerine 
göç eder, sonr; ,ofraları süslerlerdi. 
Her evin - hatta en fakirin evinin 

sofrasında yemek miktarlarr artar 
dr. r 

Ekşi, tatlı, tuzlu iftariyelerden sonra 
çorba, pastırmalı yumurta ve sonra 
diğer yemekler ve tatlılar sıra ile ge 
Iinli ve yemekler en ağırlardan seçi 
lirdi. Bu itibarla Ramazan, bir ha 
kıma ibadet için giindüzleri aç dur 
ma ayı ise, akıamları da, bunun acısı 
nı çıkarmak :stercesine uburluf ayı 
idi. 

Gerçi camilerde hocalar, bunun 
böyle olmaması iktiza ettiğini ı:öyler 
lerdi. Lakin çömezler bu dini nasiha 
ti pek dinlcmezkrdi: Falanca paıa 

1 nın selamlığında iftar ettikten sonra, 
1 onun komıusu diğer bir jaıanın ko 
f nağına giderek ikinci defa yemek yi 
.yen mollalar çoktu ve meıhurdu. 

. Ramazan gelince, değil zeng;nler, 
hatta orta halliler bile kapıları'lı açık 
bulundururlardr. Fakir fukara gözü 
ne kestirdiği binanın tokmağını ça 
lar, önüne verilen yemeği yerdi. 

Gerçi bu ay "mahı gufran,, dı. La 
kin ayni zamanda da eğlence hatta 
gü~ah ayı idi. Oruçlular bütün gün 
aksılenirlcrdi. Alemı tei·slerlerdı "De 
niz tutması,, tabirine benzer bir "o 
ruç tutması,. vardı ki, geçimsi2'lik e 
den abus suratlılarm illetine bö-de ad 
verilirdi. Fakat teraviden sond;,, gün 
düzkü nçlığın ve asabiyetin acrsmı cı 
karmak istercesine, h~lk soke>klar~ 
döküli.irdü. 
Terayrğınasll 

icat edlldl 

Bir çok icadları tesadüfe borçlu 
yuz. Bunlardan birinin de tereyağ ol 
duğunu biliyor muydunuz? 

T ereyağımn hikayesi şu: 

Dört bin s!!nc evveline kada' in 
sanlar tereyağınm ne demek oldu 
ğunu bilmezlerdi. Sütü süt olarak 
kullanırlar ve si.it olarak içerlerdi. 

Bir gün, Asyada eski Türkler di 
yann<la, bir köylü koyunlarından sağ 
drğı sütü bakraçlara dolduruyor ve -!YASIN "Dtırthanlar., k6yünd'n Ku.. 

laksız All iki sUnlUk yoldan geUrdifi bir 
eşek yükU oclunu kasabada tahrirat kltıb1. 
nln kapIBı 15nUnc yıktıktan sonra bUtUn yor. 
gunluğunun Uzerlnden almdıtmı duydu. 

Dört hanların kulaksızı 
All, ''Dörthanlar,, dan kıı.t1abaya kaç gUnde 

gelineceğini bllmlyen g!SrgtlsUzlerden değUdl. 
Gerçi, ilk c§ck yükUnU gcUrlrken hayli aıkrn 
tı çckıniJ, nerede gcceleycceğtnl pek kestire
memiş, üste aç bile kalmI§tı ama UçUncU geliş 
ten sonra bu uzun yolculuğun ilmini alan 
J{ulaXBız Dörthanlardan sonra dinlenmek ve 
biri.sinde de gecelemek için yolu kendi aklına 
göre dört parçaya ayırmıo. hepsinde de ya 
bir ÇeJl?le yanını, ya sazlı dere bqmdakl na_ 
mazg!hı, yahut da un detırmenlnln arkumı 
intihap etmeıtı. Hele namazglhm arkuma 
dUoen .ısu dağ D6rthanı ardan ıonra gecele
yecek en emin y~rdl. 

Kulakııız tahrirat kAtlblnln kapıaı önUne 
odunları devirdikten sonra her vakit yaptığı 
gibi bu seter yüzge.ri etmedi. Belki de bu hL 
rckeUnde tahrirat kltıblnln de cömertllff var 
dı; her yolculuğunda yiyeceğini ölçU ile yL 
nma alan Kulakatza tahrirat kAtıbl ıöyte bir 
bakmıı: 

- Ulan Ali, demtıtı: ıu aaçlarmı kazısan 
bir adama bcru:lyecekain ama:. 

Sonra, yine §Öyle aormuıtu: 
- Ulan aç mıam '!. 

Kulaksız öteki kulağını da kesseler '•açım!., 
demezdi. Eloğlunun aç insanı nasıl kullanarıı. 
ğmı Kulaksız pek iyi bilen'erdendf. Sadece: 

- I, ıh, dedt. açlığına aç değilim emme, bir 
bat sofandan başka da yiyeceğim yok hant.. 

T:.!l:-ira t lcitıb', ka:-ı:ıın'l bl:- c-;"k y üt:U 

Yazan: 

odunu içeriye t&§ıtırken Aliyi de köyün !ed 
bqına çıkan ahır tarafına bu sırada ıöyle 
bir çeklvermlşU. 

~e güzel bir sabahtı! Kıuıaba meydanıD3 
açılan yol köylerden bal. petmez. peynir. 11u.. 
cuk, tereyağı getiren kadınlarla dolup t&§L 
yor; yolun hemen öte yanmda taze bir çayır 
yq\lllğt, ka11ıdal<I afaçıız derenin kıyısmda 
bqlayan ve artık ırörUnmez bir denizde bl. 
ten bir dağ baflangıcına doğru uzuyordu. 

Kulaksız lc;lnl çekmedi. Blllklı Dörthıın. 

larda babaııınr tarlaya uğurladıktıuı sonra 
ara sıra duyduğu iç ıııkıntısından bugUn htc; 
bir ıey hlMelmlyordu. Halbuki Dörthan'arda 
ki baba ocağından bqraaı hiç de dıtha iyi bir 
yer detfldl. İkisini de bir tera%lnln kefelerine 
koysalar. belki Dörthanlar ağır bile baaardL 

Kulaksız, bir taraftan tahrirat kltlbi ile 
konuıur. ara ııra da vergilerden bu tene bir 
kaçamak yapılıp yapılamayacaftnı babalığı 
nm hesabına fÖyle bir kertesine &'etlrlp •oruı 
tururken bir taraftan da bunlan dUtünUyor: 
fakat her nedense D6rthanlarm ıözündı 
lUtmutnı rağmen hareketlerini idare eden 
\'e btzlm "Kader ve tesadUf .. dedlffmlz ,ey. 
den kendini bir tUrlU kurtaramıyordu. O 
'•Kader .. ki Kulaksızın içine ılall dafm buz. 
luuğundakl bl\IQr 11u gibi bu 11abah sebepsiz 

1 

KENAN HULOSi 

bir l!PV!nç dökUJUyordu. 
Ali, içinden relen tnı ııednçle bir aralık 

ahrtrat ktHlblnln omuıuna bile ''Urmaya 
cesaret ederek: 

- lyi gtllUm. iyi emme dedi; bizim e~ek 
yUk\erl pek de mangır getirmiyor: ne etaem 
ne eyleııem? Hele Dörthanlımızın muhtarın. 
ki bu yıl açıldı mı açıldı: gill oldu gitU Fa
dime!. Ne eylesem ne eUıem,. 

Tahrirat kltibl ahıra giden yol'lJl çıtıları 
Uzerinde yumurta yapmak için dögilnmefe 
başlayan çil tavuğuna ana &\'Tat söverel< 
!ollufa ııol<tuktan ııonra: 

- Kulaksız. dedi; uıen ıı.nln haberin yok 
mu • Bir ha!t•dır kasabanın köy!eriode da.. 
\'Ul ~alıp dıırur; Dörthanlara uğramadı mı bu 
adamlar?. 

Kulakııız henUz on 11ekl:& yaşındaydı: fakat 
harp olduğ'u zamanlar klS~erde da\'Ul çalınıp 
aııker toplandıAıtıı babasından l§itmıı. hele 
iki yaz evvel daha yeni terhla olunan da.>, 
oğlunun :fandarm~arla bir gece alınıp götO. 
rUldUfürıU gözleri ile rörömUıtU. 

Vay anam, Kulıı.kııız olmdi de askere gide
cekti haN 

Hakikatte DISrthanlara davul d'fil ıeııe~r 
dlr t'k yo!cu bile u:ramamııtı. ''Kut uçmaz, 
kervan geçme: .. dedikleri yer bcllti de Dört 

hanlann ta kendl81 idi ama, köy halkı d r. 

hani bundan pek keder duymuyordu. Sadece 
ıu vergi memurları da, bir uğramaaalardı!. 

Ali. çömeldltl )"erden §Öyle bir dikilip: 
- Ne clanılu de.>1p durursun amca, dedi; 

Dörthanlara adam uğradığmı l§lttln mi sen 
hiç!. 

- t.ı1en uğramıştır emme, aeode kulnk ne. 
rede ki kulaksız!. 

Kulaksız; ahır kapııınm yanındaki ağaç al. 
tına tahrirat kl.tlbinln geçen yaz Elmalı klS. 
yünden edindiği evlı\tlığın getirip koyduğt· 
tepsi iı;lndekl tıı.ze ııomunu, peynir, ııarmıat' 
ve bir k~ık balı görtlUğü hnlde, nedense 
davul meselesinde içindeki sevincin birden.. 
bire uççup gideceğini duyar gibi oluyordu 
Ne akai tesadUt!. 

Sadece, tahrlrat ltAtibl Kuta.ksı:ı:m geçlrdL 
ği buh:-ant farkedecek bir adam eıieğlldl o 
kadar .. Hoş Kutakaıl'! da bunu anlamı,tı ya! 

- Eh, dedi. diylver bir bakalım helı-!. Ve 
tahrirat kAtlblne doğru, üstllndekl palu p&. 
ralarm .önUnU toplayarak bir kere daha doğ 
rulduğu zaman, on sekiz yaşmdakl kulaksız. 
bu ıabah blr horoz acal gibi içinde ne§ell bul 
duğu bir kımıldanmanm hemen gidlvermeme 
ıl için ne1'dey&e ytlrc[tlnl de bastıracaktr. 

(l>cı"llm edecek) 

ükli)'~ 
bakraçlarını atına Y -~ 
koyuluyor. k ~J 

Sütü götüreceği 1;r Ço AtJ 
Acele gitmesi de tazıP'· 

la sürüyor. At kop ko;t 
sallana sallana gidiyor!~;· ~ 

Varacağı yere vardıs goP 
raçları açıp bakınca ne 
Sütten eaer yok! 1'0~11 

Yerinde ~arımtırak ,·e 
madde vardır! deJI bı1 

Birdenbire bunun ne 
duğunu anlayamıyorl3~· tıkla 

Arlamcağtzı sahtekil'l rŞ 
ediyorlar. F akatı bakraÇ a c]3fll 
kendi saFrp koymu~ 0~? ;tJıııY 
şiinünce bunun sebeb.nl a b~ 

Siit, yolda sallana sal '
11 

gelmiştir. "tl'~ 
Yiyip bakınca bunlın stı orıl 

lezzetli bir §ey olduğunll l~ 
Ye ondan sonra, sütü ~·ve~ 
daha sonra yayıklarda do 
yağı yapmağa başlıyorlar· 

-"""""™.....,.,... ==-== ~......,....,,.==-'fJ~. f'' 
Bayan k / 

==== 

Yüzdeki 
lekelere 
karşı 

~ı•" Bir kadm güzelliğine en fS:
1
\,. ı 

cek :ey, §Upheslz Jd, yUzdckl 
lerdır. C 

Eltserlya genı: ya§ta tesııdJ_1~rı ıılvllceterl en r.lyadc ltaodan 
1 

... yt"' 
önUnt g'eçm(;k için de yenllet.1 
lıat etmek 11\zımdır. .11ıı 
Ycmekhırde 1,öz önUnde bU ,ot 

·el ' lıllllassa iki şey nrutl". mrıncı:: ' ·; 
RTnf'1ft 4',.7,• _., 4r""'•lttfr r ~ 

Yemeklerden kalktıktan s;ın "~of; 
manrnın g'çmesinl beklemek. ııd 
lAzımdır. Fı\l~at, yemekten ıJ<i, ıı
at sonra, bol bol su ıçcb!llt5~sı)• 

Bununla beraber, )<arnmız d• (J 

yemeğe oturacağınıı zaman ı-ıatı ~ 
doğru değildir. O .zaınan, ac. , ti tJ 
yentekl,rl bekliycn gıda usarc·e ııJJ 
rııır ve mideniz l:o:ı:uıur, ııti;~t ,J 

Bu şartlara dikkat ederek oıılll"'....ı 
bol bol ıu içtikten ba,,ka. ~ ~ 
celere mani olmak için aıac~er f 
den ikinciei de fazla tatlı ,·e şc 
tir. w~ 

Vücudun oekere otan ihtlf'c~detl'"..ı 
rnez. Fakat, bıınu niıutalr.~:. ' 
makla. lktita etmek ve bl~1,r .,J\j 
11lvilcelcrin fa.tla olduğU zarn•rı ıc ı~J 
,.e tatlı yememete dikl<at etıııe 

rl 
Fındık lh racattr•TI~ 

yeni bir ıotrııı 
ri' :ıJ Tiir'.~ 'e ccnehi §İrketlt~) 

ki lıis~cclnrlarm:ı tedi,·e ~ ilı,,< 
Yİz 'e lf'ıncttiı lıi· tsi ic;111 .,,dl 

d. ·e ~ 
lecck mal ar~;;ııı ·':ı ~im 11 

'•k lıulunınayorclu. . ... tıif 
IT:i'•iıııır·iıı ,·mi ,·f'rd181,,~ 

ile fn11lık ıla hu maıldeter ~ 
nulnıu§lıır. Fındık ihracat ],_)' 
,.j bir netice tenıin edecek ~_,ifl . sıo•l"'.ı 
rar tiic·ca..Inrı memnun e d~ (r.J 

Rn karar iizerineı frO -ii~ 
ılcrlıal lıi~~edilir ş<'kildc ) 
tir. 

Köy El it neni .... rt 
Ankara, 7 (Telefonla) ~~f .1 

ı;ene 'iliyetinıİ7.cle yapılsCI 0Jıtr 
menleri t~kilitma ila,·t 6q·~d'j 
nl aı:ılmaııı tnkarriir edrrı ~'( 
hıncla çalışacak e~itnıeJI .,-1' 
E kİff"lıirclt>n p;elıni .. )r.r ,·t · j 
r.e hareket etmi,Ierdir. l V"' J 

Bu okullar<la tedrisata 
,·clcl~ haşlanaraktır· 

Geçmiş k::runlPıj.i 
-s ... 'f~~ 

Yavuz tamir edl: ıı 
Ynuz zırhlmnın taınİ~~-,..fl 

riyle kabul edildiğinden, ·e f. 
Jiznngelen tahsisat bütçt1 J 
tur· """ 
Donanmımızm diğtr ~ 

tamirine klrar ,·erilmitt1'' 



~dalette de mi talkın Dok fabrikasm-1~~-~00.000 ·;;d;; ~~~;:~~~~:; 
'
6 Salkım hikayesi? Blr~'!ı"~~rb~y:~:ar- Radyoda horoz gibi 

,--.................... YAZAN ........................ f çalaomÖalkdüsurcllle öten artist 
' ı.. __ 1!.!!!!_k_~ .. ~ü~!-~!..f!.~~"m...I 

de·· . hiikü . ~ b ~ıkliğe jlenndeki uzlaş- l 
~- ·Ulduğuın a I§rnışrzdır. füzim 
:-uf~Jh,._ Uzdan bir başkası-

Diye sormayınız. Bu zihin ara 
nışlarile, akla yakın cevapld. ala 
mayacaksınız. Bu haydutlar yalnız 
cezadankurtu!makla da kalm.:.dılar. 
Milli kahraman oldulor. Adlarına 
destanlar yazıldı. Coşkun ianelerle 
ceplerine milyonluk çek defterleri 
konuldu. 

• llırıii .:""nasını d top ~u ııla . . Ya ırgamayız. 
•r raklara ~'.. ıçırnizi sızıldr uğ
.ırı~~dır, ki bndüren nice gü
~I n atıcıdan aş~aları, onların 
~e~ R~nk ba~0~a k?rler ~ibi 
t~t flöy}.....:ı· 8• de, vıcdan ına 
~tde'" ~ır. 
1 aa &erler l 

Yılın-. .. 1 • Ya nız bir ruh ha-
olcı "'<.ar s· d h 

6Ytıı.ı n d~ğerİ ıt e ayatın 
\>'etb.akJa bil er va~~ır, ki onlar 

' ır hır e getirılmez. Bir 
r,ııJ]~,, dii sızlık vakası, bir ırz 

t'ij .. nyan l . 
·ıla • 8Unde f ın ıer yerınde; 
Bir '.Unı~tır enadır, cezalarla 

'nsarı İ 
N_ dolf·ı tan:nın •• k l 
,"!il ilk u ll'ıesile sen,, ıyı a-
. ~.ıı, tı\as1 • Roma sokakla-
!\~ •onu VUıı l'tıahiye . n ne rengini, ne 
tııL >'anın tnı değiştirebilir. 
."<ll!u neres· d b , Şsa, Hk . ın e ir devlet 
ç ı ~llİYeı· • ış olarak can ve 
~ Q-"ltı. ını h tk 1§tir. oynuna almnğı 

'11 •• C&J<l 2: 
•u artıanla da ı f' Ç,, 8.lyd ... r , belki bu 

haı ~ Yurtıu] ıgırnız bazı işlere 
~ncak u nıuş olabilir. Fakat 

M l'tıilJ tzal klıklarm, vasıta-
~ l<l~la .e eri b' b 

~ il ta rn h ır irinden ayır 
er).. . a sus § 1 di "" d , !)\ "YJııce ey er . . vıe e 

·t~ta ('faatıe; hıı;, yollan kısal
d'! b:-uıahn '_hudutlardan hu· 

Alt ht l'tıan cb~§,. değişti. Y eryü
>'~r er Yer~ ırhği belirdi. 
b de ka e ak oldu; karaya 

~il§Jta Ça;: denildi. Zaten bun
r la Om· de Yoktu. Şimal ço
~ ,,.. ıt b~rnunda alm teri 

h -ı eıtg: Peşınde koşar, çöl 
, il t olnlere açılırken, dün· 
~ ~1u oıiaktan kurtarmak, 

~1 ı. nlaşma ile kabll 
~· :ıtı b t. y • .. 

\il} ~rl Utün devletlerin adli 
~.ı f.'akaı drı~rneleri, böyle bir dü

alet Q:' adır. 
~/ ~-~n llı ı% ~e . .zaman kanun ve 
lıırJ4t t değ·7nın ayarları da bo
t, ~ llıilJi 1 

• 1 arihi kinler, şahsi 
t ~}' rı a}'n~h~f~atler, bilgisizlik 
~ \'e ~Yor. A. adıseyi başka renk 
% 1Ç bekı Yrı ölçülere vuru-

rı..tı;· enrneı; hükümlere 

~ llılıı~ ho}·I •. 
~'1, l>i .... ~ ~i,.' <lu:.iindiiren. cliin 
~~;ikfl'\ı QU Razete haberid:r. On 
~~tı arı kon kadar önce, Berut 
t '• il.dl nsoı "Oh K ttırı]q ı b" osu, an~s a-

>.i' 'or t~ ol~~. e:.meninin attığı 
~ c]d~a Çe~§tu: Katil yakalan 
~ıl U~ll a 

1 
lrnış ve ak!ından 

lifcr. a ~tu t aşılmıştı. Kani: bir 

1~ ~ Crı, bu arı§ı~ca, ceza suya 
ıı "it]f1 tetıceyi okuyunca: 

\.bh., 0 nsolos, muhtuna 
b~"~' ı· 
t~~~~ lflı. ll 
~ ~trııfc~~ illt tJnkıı ~için söyledim? 
~~~\ot t çiltp Çr tıgı dakikadu yü-
~'llJ ~'ı§:ntrnın manasın\ iyi 
ti~~~erı ırn, galiba. Şimdi 
~,5on80j11lıyorum ki, bir A
kh~ t ... ~le o]d·~~~nun, bir em:eni 
'ili ı ~rı-... Uru}.. .. k f da yıı~.}' ... ,, ha .uşu, a am es-
~~t Ct-~ ~tı.ları dıselerle karı§tığı 
~~. ~·· tı 1lö.. ttıı ım, 
~:Jli~~U ~ kadar hakk!m da 
~i~• ::.;.~ erı ;_ı:>ebaşı caddesinde, 
r:/l~ ~ ıflis lla]abalık bir mtyda-
~ ~nhl'tıerıi ·~lJ 8~kaklarmda yine 
~~~· terı~ 1erıle .. yerlere seril-
~ a~t 1• e er gozlerimin 0nün 

ta. llıı .. 
'liı:ı~ ":"i~ar 
t. ı ~ :tehı.' kahbece arkadan 
l~a.. Ctıtı 1ty;ı 
it h--:' q~ dib' n., Cermen ada 
t~ 41:1.ıl'tı lttı. ~j geçiren bir bt·raat t' qr~ il ile man halkının kati-

, ~da tl'ıahkemenin bu ka
\ıı\ f cr~· acınacak bir ayrılık 
~ttı ttıeti }'qtı ı 

1 it t)} l'li?\ 'k lstanbulda işgal 
~ tı lıhak Urdukları divanı 
1 .~ b~· iltka..ıerrıe edildi. O da Bef 

"_, lıt" ·.ıan v 
tl11 b Utı tafai .. urrnuştu. Bu va-
N:ı. ('t:1at latı basılmıştır. Bu 
• ."'11.ıl} ettirildi. 

Ölenler, Türk oldukları için mi 
böyle yapıldı? Kimse, onlarla bir 
likte adaletin de öldürüldüğünü 
sezmedi. Dünkü telgraflar, "Oha
ncs Karayan,, ın idama mahküm ol
duğunu yazd1lar. Bu haydut, Tor 
lakyan ve öteki caniler kadar talihli 
çıkmadı. Belki yarın boynunun vurul 
duğunu da işiteceğiz. Hem ilk tah
kikat evrakı arasında akli müvaze 
nesizlik rapor!arı olduğu haldr. .. Ha
f1za ne fena şey!.. insanı, insanlığa 
dü§man eden bütün vesikalarm ha· 
mallığı hep onun sırtında. 

Ramazen nasıl 
• 

geçıgor 

Camller ~ok kalaba
hk; bazı yerlerde 

davul çalı~muyacak 
Dün Ramazanın üçüncü ·günüy· 

dü. Şehrin muhtelif yerlerinde üç 
günden beri süren f aaliye'ı: dün de 
aynı ,ekilde devam etmi§tir. Ra· 
mazan münasebetile Beyazıd ve 
Yeni camide muhtelif sergiler açıl 
mı§, bu sergilerde bayramlık ve 
yerli malı e§ya satılmaktadır. Ca· 
milerde de bu yıl büyük bir kala 
balık gözü)s.mektedir. 

Bu kalabalık geçen yıllara naza
ran mukayese kabul etmiyecek ka
dar çoktur. 
Bilhassa Yeni cami, Sultanahmet 

ve Beyazıd camileri dolup botal
maktadır. 

Mııırdan Ramazan münasebeti
le mukabele okumak üzere bazı 
Mısır hocaları ,ehrimize gelmitler 
dir. Bunların yekunu 10 kadardır. 
Hfl.va müsait olduğu akşamlar Şeh 
zadebatı ve Beyoğlu cihetleri de 
çok kalabalık olmaktadır. Hava 
mahya kurmağa pek müsait olma· 
dığı için hiçbir semtte henüz mah 
ya kurulamamıfhr. 

Diğer •,araftan zekat ve sadakai 
fitirlerin Hava kurumuna verilme
si için hocalar halkı irfad etmek
tedirler. 

Geceleri İ§ muhiti olan yerlerde 
da\"ulun çalınmamasına karar ve
rilmi, ve bu karar tatbik edilmeğe 
haslanmı~tır .. 

ls?anbu1 - Ankara hava 
postaları 

Ankara. 7 (Telefonla) - Anka • 
ra • f ... tanhul hava ~eftrlcrinin saatleri 
lle~i~mi~tir. 

Bundan Eonra. fstanbııldan Aııka
ı nya hcrglirı saat l O d~ Ankaradan 
14.10 da f tanhula hir tan·are lıare-
1-ct t>deccktir. fstanhulda~ . pazar se
ferleri kaldırılmıştır. 

Ankaradan da paznrtesi günü tay
''are po tn~ı kalkımnr.aktır. . . 

Kafımula 7,;,. ~im~<'Ti r;aT.-u ! 

Evvelki gün 1stinyedc bir kaza ol 
mu§ ve bir amele feci bir şekilde öl 
müştür. 

En çok para 
Sinema yıldızlarmdan sonra, Ame·) 

rikada, rad) o yıldızları dn rağbet gör-' 
meğe ba~lanuşJardır. Amerikalılar rad 

1 
yosuz ya~ayamıynn insanlardır. Ne~ı
olunan h,tnti ·tiklere güre, Amcrikada 
yirmi di.irt bu!:uk milyon eYde. hir, ya
hut hirkn!; radyo \'ard1r. Her hir rad
yoyu d<>rder kişinin dinledi~ini f aı
zetmiR olsak, \'iİZ milvon insanın A -

kazanandır .. 
dar tok se\•ilmi~tir, ki, bir paznr gü· 
nü programı bozmak mecburiyeti knr
~ı,.ında kalıpta dinleyicilerin kar§ı ı -

na çıkamayınca. uüdyo mektup ve tel 
gr::ıf yağmuru nltrndn kalrm~tır. fu -
harririn, ha ta olrlu;;u Ye ,·attı;;ı has-

lstinyede Dok şirketi havuzunda 
tamir edilen Galeta vapurunda ma 
rangoz Malatyalı oğullarından izzet 
vapurun yedi metre yülCsekliğinde 
bir tamir işile çalı§ırkcn birdenbire 
aşağıya yuvarlanmıştır. " . " 

tahane radyo tarafından bildirilince. 
Yuvarlanma neticesinde lzz~tin l 

beyni parçalanmıştır. 
din)e,·iciler muharriri görmek iizrre 
lıa ı::talıaneye binlerce telgraf ve mek
tup. göndererek hasta kadmm hatırr 
nı 5ormu:.1ar. ~ılıhatından luılıcrdn r ol-ıstanbul-Ankara 

Hava seferJerloln 
hareket saatlerinde 
bazı .değişmeler oldu 

Ye,ilköy hava yolları iıtasyo
nundan alınan :naluma•,a göre lı· 
tanbul ve Ankara hava ıeferleri
nin hareket saatlerinde bazı değİf 
meler olmuıtur. 

Yeni tarif eye göre dünden itiba 
ren fstanbuldan Ankaraya giden 
tayyare sabahları onda Y etilköy
den hareke•" edecektir. 

Ankaradan latanbula gelen tay
yare de oradan saat 14 ü on geçe 
hareket edecektir. 

Y etilköy istasyonuna yokula.rı 
götürecek olan otobüs sabahları 
saa\ 9 da Karaköy postahanesi 
önünden hareket edecektir. Yeni 
tarifeye göre pazar aerviıi kaldr 
rılmıştır. 

• Rami nahlyul mUdUrlU#Unc eski Çek. 
mece nahlyes! mUdürU Vnstt tayin edllml§. 
Ur. 

• Eski Merkl'Z ,.e Çinili nhbm hanlarmm 
cephelerinde deği§lkllk yapılacaktır. BlrtbL 
rine uymıyan ve manzarayı tlrklnl~Uren 
çini aU81eri, Türk mimarı üalObuna göre ya
pılacaktır. 

• ÜııkUdar lramvaylarmda evvelce bir kı. 
sım talebeye yapılan tenzilat bu defa blltUn 
talebeye teşmil edllml§tlr. Talebeler bütün 
tıcbeke Uzcrlnde ayni tenzllA.tıı tarifeye tabi 
tutulacaktır. 

• üç aylık maaş yoklamaları sUratıe biti
rilecek ve maaşlar bayramdan evvel verile. 
cekUr. 

. . . 
mcrikada heq~ün radyo dinlf'diği an-
lıı§ıhr.· 130 milyon niifn:;lu hir mem
l~kettt> ) Uz milyon in anın raılyo din· mak ietemi:.lerdir. 111. N. 
Jeıne i. radyo arlİ$tlerinin birılenhire --------------

rağbet bulmalarına ,.e müthiş paraka- iki mınta kad a 
:r.anmağa ba~lamalarma sehep olmuş -
lur. 

Amerika<la bugiin en çok ınodn olan 
kiicük ra<h·olar<hr. nu kiklik radvo -. - ' 
lar. otomolıillnde gfüdüği.irııiiz mo -
dellerdenılir. ''Raclio .Retailing•, mrc
mun;:.ınm yaulr~ına µ;iire, Amerikana 
4.~50,000 otomobil radvosu ''ardır. 
(Evlncleki küçük rady~lar hu raka
ma dnhil dt>~ildir) Amerikalılar, Ee -
yahat ederlerken de radyosuz yapa -
mazi ar. Evlerdeki radyolar biitün giin. 
bütün gece açık hulunclugu gibi, oto· 
nıohille, gec<'- giindiiz seyahat eden
ler de Nev • York Yeyalmt Vaşingto -
mı dinlemekt<'clirler. 

Amerika radvo merkcılerincl<'. si
ııema kumpany~larmda olıluğıı gihi, 
(Radyo yılclrzları) , ardır. Rn yılilız
)ar çok meşhurdurlar. Radyo mcrkez
tlirektörleri ile kontratlar imzalamak-

Muhtelif suçlardan 
58 k lşiye ceza 

ver ildi 
Belediye memurbrı dün Emi

nönü ve Fatih kazasında muhte
lif suçlardan dolayı 58 kişiden pa· 
ra cezası almıtlardır ..• 

Bunlardan Eminönü kazasın
da 4 tramvaydan atlama, 7 çivi 
harici yürüıne, 1 sokağa çöp dök
me, 4 yere tükürme; Fatih kaza· 
!nnda 14 caddeyi i,gal, 6 tramvay 
dan atlama, 4 dükkan pisliği, 1 eh 
liyetsiz araba kullanma yüzünden 
ceza verilmittir. 

Ayrıca Eminönü kazasında 
4 yiyecek maddeden nümune 6 bu 
çuk kilo pastırma pha edilmiş 
37 ekmek te müsadere olunmuş 
\ur .. 

ta ,.e çok yiiksek aylrkl:ır almaktadır
lar. (Pari Soir) gazetesi hu hususta 
çok entere an bazı malümat YCnnekte- J 
dir· Po 1 iste 

.Tak Beni i minc1f'.ki hir "(racl;·o yıl- Sokakta yarah bu[undu 
cim) üç senelik hir kontratla radyo Samatyada Meyhaneci Niko adm 
mtBr~<'zinc dapgııje cclihni~!İr da biri dün sokaktp.., ağır yaralı ola 

ır Eene t; ahıc:ağı par:ı hir milyon rak bulunmuştur. -
dolardır. Fakat. hu yıldızlarrn vazifo- Yapılan tahkikat neticesinde Ni 
feri çok mii~kii1diir. Her ~iin. her n- konun Yani adında biri tarafından 
kit c1inleyicilcri nıf'ınnun ctrıwk, en - vurulduğu anlaşılmı§tır. 
'"reı;an olmak mcchuriyetindcclirler. Niko hastahaneye götürülmüş, Ya 
Çiinkii. merikan tndvo m<'rkczleri ni de yakalanmı§tır. 
progrnmlarını ticari m~k atlarla hazır- DôCOŞTÜLER - Balık hanın 
Jaınaktadrr. Raclyo yıldızlar hu prog- da oturan balıkçılardan Riza ile Ha 
ramları h('\fondinnek. dinletmek hu- san adında iki kişi otururlarken ara 
smıunda c:ok rınek 'e maharet .~arfet· larrnda kavga çıkmış Hasan Rızanın 
mek ,·azifc!'i)·le mükPlleftir. b t ek ·ı R d H aşına en e ı e, ıza a, asanı ka 

• Anadoluda te!U§lerinl tamamlıyan ma. 
llye mUfettlşlcri §ehrJmlze gelmişlerdir. Ya... 
kında burada da teftişlerine ba§lıyacaklar. 
dır. 

D~nJeyiciler hir rlef a lm yılchzlarr ba etinden bıçakla y~ralamıştır. 
• tnkdır edip scwliktcn nnra ticari OTOMOBiL YARALADI _ 
pr~~~amlar ı?f'niş ~aha hıılıırnkta, din· Pangaltıda, 1cadiyede oturan Nesim 
Jeyıcılcl" çoğalınca. racho merkezleri· adında biri dün Şişliye giderken şo 
nin :reklanı Ye ilandan ğcicn Yaridatla· för Alinin idaresindeki 3989 numa 
rı artmaktndır. ralı otomobil kendisine çarparak ha 

• Geçen yıla nlııbeten bu yıl, tzmirdc ölen. 
terin ııay111 artmı§br. 

• GUmrUk başmUdUrlU#il komlsyoncuıa. 

rın karnelerini tetkik etml§, 40 klİlnin yol. 
ııuzluk yaptıkları anlaııılmıştır. Bunlar hak
kında kanunt takibat yapılacaktır. 

• Flndıklanmızın, yeril \'e yabancı eır. 
ketlerin hariçteki hissedarlarına gönderecek
leri faiz ve divldantlann tranııft-ri için ihraç 
olunabilen maddeler arasına sokulmuı ka... 
rarla§lıntmı§tır. 

• Numan Menemencioğlu, ayın ııeklzlnde 
Beyruta hareket edecektir. On gUn l!IÜrccek 
olan bu seyahatten Hatay :yoluyla dlSnecek
tlr. 

• Oyun A.Jetlerinden alınacak reslm hak. 
kında yeni bir kanun l&ylhur hazırlanmış. 
tır. Bu talimata göre, klQp, kahve ve emu.ll 
Yerlerde bulunan blltırdolardan St'nev1 be§, 
tavla. dama. ptranç t.ahtAlarınm her nevin. 
den Uçer lira resim alınacaktır. 

.~·:ilin _Lorrl ismimle hir artist çok fif surette yaralamıştır. 
nrııınal hır şekilde ra~het hularak şöh· Ncsmi tedavi edilmek üzere hasta 
ret aln~ı.tır. Ru artist. Ameriknn gang- haneye kaldırılmıştır. 
s~erlerıne nid hir hikayeyi ılraın şek- KAMYONDAN DÜŞTÜLER -
lıne koymnı:.tur. K 1 • urtu uşa giden §Qför Bekirin idare 

Rır 1ıika) e, rad)'o <linlcyiciler tara- sindeki kömür yüklü kamyon Harbi 
fmdan çok hei;eııilnıic::tir. AmO!! Hen- yeye geldiği sırada kömürlerin üze 
ni i:mıindc ha~ka bir :.arti t de kuc;Jar rinde oturan amele Karalettin ile 
gihi Ölmekle şiihret hnlınu~h1r. · lier Kaspar muvazenelerini kaybederek 
sahalı. rad):o merkezi i§e ha~lnrkcn, yere düşmüşler, muhtelif yerlerinden 
ı>roıı:ramrn ılk numarası olarak hu ar- yaralanmışlardır. 
ti t d~n~e?.· irileri~ kar~ı ına çıkarak SUÇ ÜZERiNDE YAKALAN 
ku~ ıı:ıhı oter. Btilhiil, kanarya, Ye eli· DJLAR - Şehremini Haseki cadde 
ğer kuşları 0 kaclar nınharetle taklid sinde 66 numaralı Eyubun kahvesin 
edebilmektedir, ki, Iıeniiz uvkulann· de kumar oynayan şoför Mehmetle 
dan yeni uvanmak iizere ola~ din leyi- arabacı Ahm~t yapılan ani bir 'yokla 
cilf'r. kenclile.ı:ini hir halıçenin i_sinde mada suç Üzerinde yakalanmışlar 
:r.annetm«'ktedırler. Aynı zamanrla hu dır. Ayrıca Küçükpazarda oturan 
artist horoz gihi de iittiiğii için hiiviik Mehmet ve Sait adında iki arkadaş 
nnartımanlarda, yüzlerce kat hin~la- ~a Zeyrek yokuşunda Saimin kahve 
rm•ii~tüncle ~af ak Yakitlni Ül<'n horoz sınde kumar oynarken cünnü meş 
ı:eı:Jerine hasret clnyan viiz hinlerce in- hut halinde yakalımmışlardır. 
ı;an Hendi'yi dinlem«'kJ,. hu h~ retle· --;:-------------
rini ~idnmf'kte ,.e ıs cıakikaııa muıı- Havalar yine değişti 
telif ku larm Htii~iinii hu artistin ağ-
zından i. itellilmektt>dirler. Üç dört gündenberi havalar 

muhtelif zamanlarda değipnek'~e 
ve nor.mal bir ıeyir takip etme
mek'ı:edir. Dün hava akıaına ka· 

dar kapalı ve soğuk geçmiıtir. Ra 
sathan~den aldığımız mali'ımata 
gööre dün aaat 14 de barometre 
azami harareti 16 asgari harareti 
14 olarak •Lesbit etmi,tir, Rüzgar 

şimalden ve poyraz olarak esmiş
tir. 

- .Aman ~amanlar ate:: alaccılc discnc! .• 

Amerika rad~·o ınerkt-zlcri, aylık 
programlarını elin lcvicilcrin arzula -
rı ve i;.tf'clikleri gihi tanzim eclerler .. 
National Broaclca:ıting Cf) radyo mer
kezi geçen yıl din)l'yicilcrinclen heş 
ıni]yon m~kıup almıştır. 800.000 rad
) o ınera'dısı stiiclroyu ziyaret etmiştir. 
Bunlar, Jıer giin <linlcnı ·kte oldukları 
artistleri gi.i:dcri) le görmek arzu una 
dü~ınii ler v.e hu mcrnklanm gider
mişlerdir· 1\Teşlıur kadın muharrirle
rinden Eıniliye Po t, radyodaki kon
f rr!'..,"T , .,. ., ....... 1 • .,t J,;Jr;-.,,.1,..-i ilr n len-

Havanın mütehavvil gitmesi yü
zünden rasathane vaziyet hakkın· 
da kati bir sev söyliyememektedir. 
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FranStz gazetesine göre Varşilof diyor Garsonların yüzde 
(Osıyam birincide) nnda çok raal bulunuyorlar. ki : Tıcant oda.11& Ut ~ıürü 

M....,n. hiikiimetiDe ı.-tı ciclale INGUTERE NE DiYOR cemede kalan bu itin ar'ak bal-
ablteınem. Bun& whJıı\I h. iç Londn 1 (A..A.) - Dm. ajamı (Vıı,.a lıiriıu:iU) ledilmeeiıri i.-m~. 
devletin lçü de lqiltereye ve fır nın muhabiri bildiri,_: Molotov, bir putuk aöyI.niı. Ticant CM1u1111a ha •--ta ala· 
ıiltereye tabi meıwW.•len wba Gazeteler~ balyanın antikomü· lıpanyol .. Çın aıillettuiaia iıiıa catı karann ne olduğunu bilmiyo 
indirmeie kadirdirl•. Almanıa niıt ~ iltma.. hakkında ıe- leriai alktlamttır. ruz. Ancak ıaraenlana ~om 
bava filolanm Londra üzerine sev- nit tafıilitta bufUnmakta ve bita· Stalin, buaün SoVJetler hirliiin nun da ıimdiye kadar halledile
kedebilir. lta)Ja, Mıtm ye J'poır rafaae vuiyet takınmaya plır de aıla ıörülmemit elan en muaz memit bulunmaıı qilir.a.ı. 
ya Honı - IConı ve Siııgapmu teh meklatlrr. am ukul pçit , .. mine riyaaet Yüzde on garsontamr haklan 
dit edebilir. Obıerver gazetesi, paktın hiç ecleaktiw. Bu ıeçit resmine birçok oluak ubul ediliyor da bu hak 

A'JDJ lef Frama hakkında da bir Jrilllfellin al.,hiae. müleweccih çüzütamlar, tanklar ve motörlü patıronlar tuafmdan ni§İn veritmi 
aö1lenebilir. Salilıiyettar bir zatın bufamnadıfnll Y9 lıitün llnlal t.eıeh'riiLler ipirak edecektir. Ge- yer? Yüzde on.; acaha ıanonun 
4lin dediii 1.ibi hakikatte ahval ve açık hafanduion• y.a:nyor. çit. ~ f~ \levletle~ So~et- tamir hakkı mıda yokla patronun 
wlmabn ittifakvcı teaadülünde bir Sunday Ti111eı p~ ı.o.-.. 'im. aalMti haldnade.Jn vehımle- baacla bir hiueai var mıdır? Biz 
fınat pı,i ıCSrünmektedir. Onü- da, paktın unk doiw ihtilib bak- riM ~ iatilaclaf, ebmık~edir.. tİMiJ• kadar yalnız bir taraflı 
mu.le yuılmıı hir Alman - ltal landa daha genif iti. &lllafma:p ta- y,d-.-., -ai;raai taafı1elenn te\kik edilen bu meaelenin diier 
J&D muahedesi vudir ve biç ol· zamımm ettifini iddia edea Mu Ru.ayanm kuvvetini ufa cl\itilr cephesini de e'.;ekik etmeği lü:ıum
mazıa bu muahede lıakkında ma- ıayia!ar dönmeMe oıdai•• • 1ıra,.. mek töyl• duına bu kuvveti tim lu pdiik. Ba maksatla birçok pr 
IGmabmm mevcuttur. dediyor. diye kadar ıCSriilmemiı bir derece ıoa çalıftuan patronlarla ıörüt-

938 aen•inde haJya, bu kadar Nevı Varid p.zetesi, lııilha--. ye i9al -.it olapmı patermek tük. 
ai1r bir ıurette inkiyad& mütema- büyük elçi Rillenbolııma dün B.. iatemektedir. Me.eleııia içyüü ıudm: 
yı1 delildi. Fakat nifıayet ikna Muıolini ile yaptıft umn miiMlrr MAllllŞAI. t10RG61LOJ'VN Patroalar,. pnonfarın yüzde 
edilmittir. ta ehft!llliyet atfetıwıltte" 11111.... SOZLE.Rl - ODUml verirken 'hunun onda dör-

Ep..- ..-.inde M .. Ktrilia rr-~nm ıi:11i m·.w.ler ildiTa. elmr Moılova. ? - Snyet ibtiliili· diiıaü lreunektedir. Bu ela. ıarıoa· 
diror ki: d~ni bildinneldedW. nia. IO ba pWğaümii mUnuelz~: lann verme.ie .m.ec.bur oıduklan 

Bizim için medeniyetin bu 'bir- RAŞKALARI DA ÇACRILIYOB tile,. ~al Vorotilo( neırettıgı kazanç, buhran. eüvuene ve di-
yiik Jllilbtfiieriaill .. imiyetleri- Toiyo 7 ( A.A.) - JafN!ll u...-..ıı bir beyannamede ~ ..E.. ğu v•ıilerle, &ardak kadeh ve 
ne de!ilae de ıneafaat enditeıin· itlyanm almae - lal*' paktma ilti- leıİsıİ ayadlm. tuolan laıdedı- ıai. teJlarin. kınlm&UDclan Mpn 
den art olduifanna itimat etmek habnr ittifalla •lkıtfmnakmbr. y•:. zanza.makabU tutlllur. 
mliılliildllr. llilJ iıik Ok:,awtan Gazeteler, Fraınıryı, 111g31Eıe,i ve Scw!et ~ tek•ik ve aaaab PatroDlarm if adeaine ıöre; çok 
Md •z• kader ricwf. ıetiril- iliğtt item~knei devletlerini Aı..n - .-lak.m•nıi(eriJetler kazanmır defa yüııde omm. onda dördi hu 
• p 0 olaa Jeeelia,on, ....._ bB ya ve ftalyırya tra11ı tahrik ediei bu tır. Bu zaferler araunda ve ön ura aa1cbf111Ha ""Si v..aireyi \am ola. 
ıaye takip etsmlrt ~- ...,a ecir hattı lı•mret iuiltu ellMktea .. da p.,allaabumın SoYJet ilimleri ral lmrfd.-ıe.m.lda. miiN .. e .. 
wldlr. evlernelte ve di~erlerinin de banmid ve tanarecileri tarafından fethi ıeriya lcendiliiinden bu nobanı 

PG11Glaire ıueteein. M. Le- t~hlilesini idrA ederek 1ltler cep tiJaall Amenüya btup yofu i tamamlam.ık ~-.inde kal· 
rms, tlfle JUIJOi: heriile girecekleri btidiwde bulull hava ıeferleriııio yapıhmt o1mur maktadır. 

hlllJaB llİyuetİ, Hitler MJ&MÜ- maltadır. ıelir. Giiıriill:ülümüa .. vOlllu .iferi· 
M ıqide .ıaı. .;,..- bai'•.. HERKES tŞTIRAK EDEBiLiR Sovyet a;.at ademim hütiin ıinct. ç.IJ•Jaa ı&&hua Te lobn· 
~ır . .A-.,., .._,.._evvel Berlin, 7 (A. A.) - Alma - ltr diin1• 3nüde Miçm defalar lir taunm aal'ıil>i Farui Altın bize ıuo 
A .... 1m,.,.. ,...eıiı ıiW • parlak yan - Japon pakbm menaab.ım r kir edilmez kabiliyetlerini "" lan ~IPr 
aaniaini- vücuda ~etlir. den ~1 Ameiger,. tliyorn: ta&Hamaı hkt elmiflenlir. "-..... Jıboeludan 
Aa..• aifwıli. hamı alnuftır ve 'ty.ı.m J;u ~ memWret delil eli- D()ŞMAllLARA ICARŞI tatlear .._... ......... içia 
Mariiai 1ııa 1iJWti ac1ı9t .-.. ier Mrçok memleketler e kOlllllllitt Maretal Voreıitof, "dıilfP'•nlr liaıi t.ltrik .,.. talidir echıHa. Şia· 
tam. .......... ~ind.ılr. teMil:enm llitıretmeltedir. Bu nbt ra,,. kartı ,...a.. mıiıwk'••- dQ. bMr- '-• Jelma ........ 

H_.nite •-•iad•:. ma iyi niyet eahibi her adamın lllh- &a&..derefr di,.r ld: tlinlwmit eld .... tlaa aima Mk-
Dünya, bundan böyle demokıa- dele edeltileceği bir ble t~ et - "Soayaliatlitin tarihi af•leri, la -aaıa ait olduitı •-"ilmit 

&.!L h- • t -'...ı.etl · d ·· - -La-ı!., ~-- '--allll&Q. Sovwıt miHeti tarafın- tir. Ha1• .Zıi vaz:.-. t•=ı=i\e L--. qg uı'llj& lllWlllltM: elld e 1111r :me:B.tCUla." KW ·~- ..,._ - iMii 

clahalede bul•rnmalıd-• hane tah- "Berliner z.:.a--,, -etfti 4'e di- daa L··ie • Slatia ,.,.tieioia iclan - U.iıMtlir. 
rik etmekten, fituhat mıalaadmı yor ki: "'HUDf§ ır- ıi taınllıa, •• iMıi&lillin it"" .. Hn ,.,.._ anel IW1IL .arı&· 
ve fqiat tahakldlmflnü tatmin için ''Cephe genlılirer· AaI..- 111ln-~ mid•la'-ileıe. yeyim ki ıaraenlvk lt-••• w-
taarnrzıb hhmmaldan illuet Jıtam.an tedallWir. Ba elapmoya ir tiBere" Tl'Qfki - BulauiDlere kar _,_ia lııU ittir. a.... .. kabil 
elan miphı..a Mr n,a.et kartı•m ~edenler· heık.a ~ • fi .,.,.ıan amema mücathle Ua JcuaMlkt.n et. Dek N tlei\1-
A lıulııwktadır. lendi lnıdudan içinde ~ et*ı- elde' edtbnltl'r. k atiluzlar der dir. Meaeli benim ıazP..n •• ca .. 

lllZALAYAllLAR NE nasyenalin tahrikitma l::arıı tedltirle letimiz için Hal!;efiltanıa akilleti- \palana llepme ~ 
Dh'ORLAR1 8'maT1 ta.W.üt ediyorla.,, m bazırbyorlardı. Ba,.mdtr m-'e J.ıisW.i tik~etP delil. m umur 

Roma 7 (A.A.) - Stefaui ajan ROM ADA BiR cöırtlŞME ketiınizi ecnebi fqiat celtitlarma dur. Yüzde onun tamam• ...... -------~ 
11 bildiriyor: Bomm, 7 ( A. A.) - n., din 81"' teslim etmek iatiyorlardı. ı.-1n1--a maddi' imlda ,,.k-

Dün ltalyçm 25 ikiucitepiu leden eenn B. Ven RiWtentropa teı.. SMJ• milleti fqiat. çet.Minln tu. Oalum her ..-16 nrularnu 
- tarihli antikomü.n.t Ja- · rar bhal ebn1f0 Ye im .arilpnede B. çitkin ill _. ... _...bir laHP" .... ifil eni~w .nw, ....._. 

-- "" .. • le - 1·1..1...1...&11· L.:... a...--.L!I U. mıakalıııe •- •· A'-n ..........._ iflindôni mir Cine da hnır btr1111DD11flur. ılri , .. t- ....... _.... DO' - '-tı olan ho"1a11111 4ia llil;o.rm. 
ı.;,1a .,etohlan i.........tau ten fasla et1re11 &a ~ Miylk le etmi,tfr. Millet halntel'i içi._. DUa da ne iıiıiJWlar. Bi1miywaa 
.... her ~ cl..letia .ome..iUeri bir eltemrmyet atfedilmektedir. mualu Sovyet topraklarında yer M.. Eaa1en ~httsllan ela H ..,._ita •ı.m..,1an1ır. TEBRiKLER, zty An:rtEB yaldur. SoYJetler hirlili milletleri .. tin içlndecfir. 

ltaJ,a Haridye num Kont C-ı- Bedin. 1 ( A. A.) - il:- Biti•, B· her zamandan ziyade Lenin - Sta FaJrat tiZe benlan 91,lerken uıl 
._. aeiiıınle clemiftir li: Mu.elini ile pnu ıco..,.,.,•ye • lin partiai ve SoYJet bükameli et- memlelnıtin i~ Mr d•ame 
"• n_ı_ -'--i'- l&-'- .a.ı_ t·'-af -'--k h.ıy.._ k...mnten. rdılMI& ı.planmıa ~or. dokun i Bi~-ı. ......_ ... _ L.• 
~ ı-u • wu-7-, .l'U' ~ ~Çil"' a .. ..n ~ -'k•tlela va a· aca mı. ... ..... aw 111'" 

-- ft J·~-• ~ı • ...:u.:.J&Jn al-hinden .Aı..n • Jaw mis..._ - .v _... Hr L! ıanon --La.u• .._ __ ,.1 __ ...... u 
-ı- -... __,....,....... -J ,,..... ferlerde i-i ve köylü, .. nlı luad .. r-~ ... DUQUtUI .--

Cumburlıet BaJ 
mO.auebetile 

AtatO ... 
• Devlet retı 

arası.nd 
.........._ kaqırcı1•ll• alwt ı...ı. gimwwindtn ve heltmamin aa.,• -.. ......_,_c___ llaate\mel htiyonua. Genen çel-
..,...... Bütln •ılleat mı.tekel bir inhilil husule getil'llltk ltasmw ..._.s S..,..t ................ •- tar ama htnildilf tiM 19"°'9 J01t 
)erin aailam ft ltuaca Jmw'Ntleri dalü 1114111Hne karp lılidaf• itin dık ve sarıılmu ~W, di~ tur. Bir kere iptidai tahıillerf olan 
..ı.rıa ı.r .... dir. Palrbn hlç•ir milletleria rieWle Mtil'Mit old.ıdm ıulhunun. da ıell•,..• --.mr or lar •J'llacak kallv nadirdir. Doi 
sisli hedefi yold.r, •içMr küme camiaya bir ••m 41aha Dtil.k etBMr- 11111ft8 ,,. olrcaJdır,. Sov,et balla nı dllr&t l»ir cem, tarh ,.._.11 .çt 
ale,W.. mlteYeceih delildir ve .u.dr,n mlıe.eDit •eam.myetiiai itil- onu bir ana tefbtile eewktedir. t.U~ler. Bana --itil, birçek 
lla iiç -.ı.t ile llliitterebn laarr dirm~tir. Harp.....,.... •llJ• . • cebir hocalarım ıölıede~ 
111t elmek iatiyq bitin dnletlere Berliıl, 7 ( A. A.) - Japoaya •r Kuvvetli vatannnmn harp lual>ib kaclw hetap lüleleri bilidef H.ı-
apk hbs nktadır- vekili Preu Ioaoft Bitlere aa'°Meır-t yetleri her aenc daha ziyade artmak buJd ıezdiiilll birçak Arupa tehir 

Bu pakt fatilllitin .._ tlrlü diii bir telgıafn dtııı, Rornadlı imzr tadır. En modern asken teknik, sa ----------
tehlibye brp ..a.lafaa,a aamet- lamn Alman - İtalya • Japmya •• - nal ve vautalarla techiz edibnik olan yum. Hududlammzm ötosi11de 'harp 
mit t.hmclatc mlb w medenlyr tuua beynelmilel komanilt tehlikeli- Kml ordu uzun zamanduberi fet yangnı alelenmiı bulunuyor. 
tin hizmetinde realllt Wr alettir.,, ne kartı bu iiç milletin mtda!aaa mi tan 'Ye aciz dü,.-n1-nmma tı..- Habtfiıtan, tıpan)'tl. Çin bu Uç mtalle 

Almaa UJ.,..a Van Ribeatrop aıdeJninde tarihi bir Wiae tetkil tıto kabnak mecburiyetinde kaldıklan ket harp ateıine atılan ıaemlekctlerdendir 
l ittir ldı \iiini hildirmit ve bu lllliauebede Al• kuvvet ohnuştur. o;te fqiıt mildahaleainln ve i~ 

"la pÜt, tarihi elıı smiyetl ı.a- mau milletini ıelimlmm.ıır. Kızıl ordu bütün mevcudu ile va anı kurbanlan.Fıfiıt te:avü&il kanlı bir 
isWrftlikMır. Çilnldi, hariel mi- Tokvo. 7 (A. A.) -·Ruiciyewr tana Sovyet hükUllletine ve Komü harple bUttın dUnyayı tehdit etmektedir. 
tell6 mGclallaJe,. inayak olmak n M. Hirota. Japon • Alma - halya niat ~.U.. olan eonauz udabtini Pıfiıtlu MoakoVlfl ull.\Orta tehdit edip 
- malltelif dnletlerin i9nde protokobu:um akdini u.•ia ..-..eliyle her~ün iabat ediyor. Kml ordunun duruyorlar. BUtUn bunlar vıtaıumııa tur 
ppdan propapnc1a ile ha de•let dün haıyaıı V8 Almu H(irleri ..,eli· aaflan her zamından ziyade aiJam ruz için cece cOndtb huırlanan dtipnanla 
ı.i fnfiaalaa u._tma_ ,.alı-n ne- bir aiyalet vermİftİr. 1 b" haldedir nmızın acb tezahUrlerinden bqka bfr ıey 

•ır• ~- 7 s- l ve san: maz ır . .ı..~u~. Har ıı-:11 •• ı-.. ..:L-•---icil•il •ten.qwlin her tirl6 Roma. 7 (A. A.) - Almaaya .. • Binlerce uker, lmm,ndan w fen-.-· P el&l&MCnnm ıı,µu~~ .. ıu 
tehdidiae kup ati bir Md çer talya - la)Mllya ,rotekohmaa İlmMI • Mkerl li,..ıl~ hizmet crfÜI ftfcBk • ftriyorut • Mrp itte 
mektedir. Ba -La. h=-bir ldm•• ınlau0emle. B. MDHOWai dia ek • )

1
• ·-ı..._ ~eri ~ ..ı. miJoru, falllt Mrpten cl9 ._.._. JOk 

.-ıH ~ - V ~ vmda 1 en~ - -"iL-'- _, ______ tar. Hart.e Nı1111& 
aleyhine miiteteccih olmayıp her .._ • eara an -.ayı U.- katleri~ mJmır11 • en .r--. ~ Patlat setlllnl memlütdmildl adik 
-.. aclk ... lanmütadır. Binaesr sa eden bGylk el~ VGD lUbbentrop lerde iahif .....,.ut. .. " bu lur6 Mrld dGfllll"laıaw fit 
aleyh, her millletin ıerbett milli ,.e bfiyftk elçi Botta terefine bir ak- ~ or •••• .a.ım. ~un Mlerinl 1111 attı.le oı, duk. Jl'abt fapt 
lnldpfı ve dünya ıulhu için bir ııam yeme~i vermiıtir. on hin ... etDfPt ~ UDft :aualıalr tefklJMı w onun Troçkt:i adam 
pranti tq1'il etmektedir. ANKARA SOVYET n1D1 ~...-~ -nrdır. 1111 ....a e01b1uma elden bırUmat delil 

Japon deleani Hotta, Almuy~ ELCILltllNDE 'Bunlua • tlllpDnlZ ft onlar ..... ~ Deride ele mem 
ltalya ve Japo11ya bu Oiler paktı- Akara 7 (A.A.) - llldetrin SoY dmı' ifta1-~ Bütüa uker. lehll • 1 w w JratlDu ~ 
m imza etmekle düıaya sulhunu ve yet ibtililinin 20 inci JtldönimG bJmandeıa ._-..,:_.. MVfJıor w edectlttlr. lolyaHatlllln Mı Mla 
nizamını tehdit eden beynelmilel miinas: ~~tile bu ak .. m SoYyetler k......_..C tıabıl1ot. :'I tirablM1la ,.ıu lntrlkaJan dDdlatle 
kom&niatlife ka111 kenclllerini birliii büyük elçiliiiml• bir kaı.I .._.. ' ı• w ... ı • takip....._" tl)'Ük\ln bir Irat daba •rt 
mGdafaa etmek iatemiflerdir. Ba Nimi tertip ol1111111Qf, 8apekil Cr Km1 ordunun asker Ye bmendeD tmms Kllll ordmum dalla _,... mu 
pakt herhalde çok iyi neticeler ve· lil Ba,.r, Velıiller, ICcwdiplGaa· lan. ~ Sov:yetler Bir k•~ n barp lrahlllyet1nin 
nceldlr, balia eminim. Çünlrii her tik. hi:-:-ık mebUI ve Haricif•,..,. liiine h6cum etmek ve ıQiletimize uttını- için faulam pbpus. 
üç dnlet ye ananeleri itibarile kileti erkim hazır l»uh:!nmufbır. karp elde sı1lh yürümek için müna PA'lyUk IOl}'aliıt ihtııtlinin 20 inci yıld~ 
pek eelıl olmıbla beraber emelleri Sınare pek parlak olm111 ye 18' ıip fıraab kullandıklarına dair Stali nl\mü müaaıcbetiyle pnh ltçi Ye JraylU 
itibarile çok ıenç "mıilh bayatla nkte kadar denm tılllllİttir· nin ihtarını katiyen akıldan çıkarma Jmıl ordumuzu tebrik ederim. (A. A.) 

BOyilt TUrkiyt cwmıJıUl'lır,j 
nttmlt veallniyte zatı 
aamiınt tebrikltmmı ve 
nin aadet " lkWi lsfs 
ıneıuıiyatmu Jıtlnnetlirkal' 

s..•AnıW•• 

TUı:il: vatanmm milli 
~ pnimet bilezik 
zı tebriüt eyler ve pbl&-
Mil TQr~enin refah -
Ylml baJda1'dakl 
min kabulllııU rica ı~ 

Cumhuriyetim yılda 
b cer•k ph11m ıerek 
ki 11mlml tebriklerine 
atı bqmetanelerile 
fah ve saadeti lsJn .... nı~. 

mln kabul buyrulma-
, 



• 
llllzanıza bakın: 

aı Bir resim göreceksiniz! 
~ ,. l<r l 
t ~11 ." •n imzasında gizlenen Kugu kuşu! 

~?etirıi 1:~laını onun bütün len'in imzasında görülen biri biri· 
...-. llllı öa'ceren bir ayna ıa· nin üzerine çaprazlama konmut İ· 

~·--~- 1, ' 11•n, yazıt ve çizit kirakettir. 
d, h' oııu atanın tahsiyeti M e•hur San' at karlara 

ır f'k· ::r 
irtbifd· ı ır edinmek haki· Gelelim 

~rıe lltrı b': imzasını özene Franz Listz imzasının üzerine 
.'' ka)p)j U:. adam ince ruhlu, çektiği çizgi ile kendisinin o met· 
1~· JQıllı' susü seven bir kim· hur profilini çizerdi. Bach'ın İm· ,f 1liktir,~nı okunmaz bir ıekil· zaıı ve diğer yazıları ruhundaki 

· !~ l'Uhl •dam her halde ka· sükunetin ifadesidir. Beethovenin 
ttil il,""" Udur. İsmini bir iki yazısı da zihnini daima = :eHul e· 
, .... ,,,.tına'" 1 ··1 l ~ı "' 1 tı tercih edenler den seslerin bir nevi gürü tüsiı ı e 
· ~~ad,11 b: labia'didirler. yükselmesini göa'lerir. 

Ilı lrıl suretle insanın la· imza Alimlerinin 
~İttir t~~k la bir ilim haline Diğer Söyledikleri ... 
t ır. Ununla uğraşanlar Wolff'un bu iddiasında haklı 

d lkat olduğunu birçok alimler kabul et-
'ıı ı. ·hu· 

Fık· 0•ti bu 1~ıa mü•,ehauısların· miılerdir. Esasen, onların inan-
,'.~ llr)or D~n ortaya yeni bir . dığı hakikate göre, yazı, ve imza 

•, fletk : 1Yor ki: bir ruhtın ifadesidir: Bu imzada, 
'~lid· ''1n · ruhun sertli~i, incelii~i, tabiatin yu "1,, •r. llu ırnzasında bir resim mu .. aklıg"'ı, haıinligwi. çizgilerin 

' ed,.. • ?nun daima zihni "" 
h)J ·• feyı Ö · şekli ile görüldüğü gibi, bu çizgi-
~ dti11ı ~ resmidir. y]e kı, ler de birle,erek nicin bir resmi i-

4• ,)tli ı~ha ~adar ola ola, bu fade etmesinler? Esasen resim, 
•ıı ftr)c ~tnde yereder ve insanın içindeki duygusunu ifade 

• ~ fekJ~ a olmadan, imza· etmek arzuıiyle yaptığı hareke'L
... ~ İdd,·, 1 çizer." 
ı:;ttıı? lerden doğmamıt mıdır? 

lııı ne dereceye kadar imza inıanın tabiatini, bulun-
tlr\ıp lanııa. baakrak bir ıe· duğu ruh halini ifade eder diyen 

·ı~ll~ ~lldcılÖrıtıediğiniz zaman ilimlere göre, bir imzadan ıahibi· 
;••"iı. llda. bir hüküm vere· nin o anda bulunduğu vaziyeti ve 

~~~lt, 'bu f'k halini anlamak kabildir. Mesela, 
) rı lJi . 1 ri ortaya atan genç bir aıık, ıevkilisine yazdığı mek· 
'4~ dotl'\ı mı \\T olff iddiasinın ga· tupla, yazılarının arasında, harf· 
1't ed, ~lduğunu ıöyleyor ve lere öyle ıekiller verir ki, bunlar 

tırn ''' d' bir kalp 4•klini andırır meseller 
'N • ıyor. teıkil eder. 

~ait İl' <bıl lıbat Ediyor? Hırsızların, ya.zılarında kendi • 
lı:-liibt 1Qı l'rlüe.a lerine ait olmıyan bir şeyden bah· 
1~~l d, 8 ,. seaeainde yaplıjı 

1 ~t l~te, · N olff, kartuındaki ıederken, onu gayet dikkat e yaz· 
~i•dı Ç~nlasından çıkardığı drkları görülür. 

t 'Q.ı Rostererek: Hastalar da yazılarında daima 
~ b ~111 ıstıraplarının teklini belli eden 
~il • .._\'Ye tu kağıda, diyor. Bu- çizgiler çizerler. 

lııl~, "- Kralı il nci Ludvi- lmz .. _daki !lekiller belki bir itiyat 
h,..1 •nı a" .. B·1· "f 

~'- .. '1.:_ ı:oruyoraunuz. ı 1" olarak izah edilmek istenir. Fa -
~ ~i.. d •..JC,..,,.J ur-sn••'; len. kat, htyd.t cıegı,tiı llım::<llgi laalde, 
~ ~ trı a arndı ... Deli bir kral imza teklinin hazan değiştiği gö· f' ~>'• 'thurdu. Kendisi için rülür. Bu da, imzayı a'ı:an adamın 

1tdi. ~Ya Ya vaktinden evvel, değiten ruhi haline, o andaki va-

t ,,~. en sonra gelmit" deni- ziyetine bağlıdır. 
L ~l~d· 

r Qltf· l ~ Bir adamın, imzasını, harici te· 
'Çİ~j~llirt b·:ı:aya bakın: Burada raite uyarak değiştirmediğini, ru-
~lllft ~ ol~r ~ğukuıu boynu gİ· hi hali ayni olduğu zaman daima 

":11 ~'ant u~unu ıörüyoraunuz. ayni imzayı attığını gösteren bir 
'~lldll e.lu ud harfleri de ku· tecrübe de yapılmıştır: 

~'lld ele k~ teııil ediyor. Karanlık bir odada biriıine im. 
''t)i' bi ı Kral Ludvig'in İm· zaıını atma11 eöyleniyor. lmzaıı .. 

:~fte )'tek ~U.iukuıu ıakhdrr. nı atıyor. Sonra lambayı söndürü 
1l'tl1,ıı il>.r~~~ız ki: - Bu bir teıa· yorlar. 

lııj >,:j harfİır. lb~za, ~ şekilde a- Aydınlık bir odada, birisine inı-
'ıı~ ı •rk er ır kugukufu res· zasını alması söyleniyor. imzasını 

~ b11itllıif. ;n kullanılan çizgilere atıyor. Sonra li.mbayı söndürüyor
~~ hi~de bi~ta}, Ludvig'in daima lar. Bir de karanlıkta imza atma. 
~"f:'~Otu;ı?~Uğukuıu olduğunu aını iıtiyorlar. Bu sefer kalem de, 

ı~•tt •t h · kağıt \a değittirilmiştir. Tekrar 
~d\'~t~'~hn'n .size öyle bir delil lamba yandığı zaman görüyorlar 

~~ıı ) t •11 h kı: hakikaten Kral ki iki imza arasında büyük bir 
~'İıı~t''tnıi'hlınde bir kuğukutu fa~k yoktur, ikisi de ayni tekilde. 
t'.'lıi .. •~: ! 0 lduf.unu kabul ede- dir. 
~klk ll\t-ih' h Bu da imzanın karanlıkta veya 

le tır k~ •kikat olarak fU mu aydınlıkta, sert veya yumuıak ka'f ~ll\ıtı l kral, \V agner'i sev· ğıt üzerine, kurtun kalemle veya 
~· 

1

~ dirıled?hengrin ismindeki mürekkeple atılmış olmasmdan 
"Iİ)İilt \ı e~ dkten sonra batlamıf bir fey kaybetmediği anlatılıyor: 

11~ .. ~olu r e bir kuğukutu en Ayni ruh hali içinde bulunan a
~ ~l b~)'namaz mı? dam imzasını daima ayni şekilde 
~d11li bir ıt .~elil: Kral Ludvig _a_l_a_r.:_. ----------
~tr ·~' Orau Role atarak ölmüttür. ====-G"ü n 1 Ü k~-
~, b· • ~' n, hayalinde kuğukuf· [ ~ 

it )er d..,e~r ettiği sakin ve gii· R AD Y Q 
"' a ıtl midir?" 

~i~~0lff'"~kq Misaller... Programı 
~I ... ~~t'ıi al bu iabatı kartııında ~;,~E p~~ı~R!:~T~~slklsl ı2,550 hııva•lls 
l~ l~ı Çık, ll°!.U'\ b· ,'unan ilimler 13,05 muhtelit pltık neşriyatı u,oo Son. 
~~-- :t\i, rn:ıayorlar. Fakat, Al AKŞAM :NEŞRlYATI : 

11 """ l'1 .. l' • .. • .. 18,.,"0 Tanburl c'emll plAkları 19,00 çoc•Jk · N "• "e b· ..... ;ı .::::ı co,, .. • --aga 
'4h~'"lll l ır b tiyatrosu: Arslan, KA.jplan ' 'e saire l9 30 
~~ t ta Q ~r irer gösteriyor: konferans: Ali Kii.mi AkyUz (çocuk terbiye 
~-~dl b• Uınt (Şarilken) in al) 20,00 Rıfat ve arkada§ları tarafından tUrk 

b.. ~ ~~it.il' haç ile bir kılıç gÖ· musikisi ,.e halk §&rkıları 20,30 Ömer Rıu 
,(~11 l\ill\in k tara.tından arabcıı söylev 20,45 Belma ve arka 
ı... lld\ t' ltl'" ahramanlarından daşları tarafından tUrk musikisi ve halk !lı\r 
.._~h la>'l',.dlreci Udet'in imza· kıları (ııan.~ n.yıırı) 21,15 rarlyo!onlk oper'l. 

\ır re l>e , .. (La Bohemal 22,15 ajans vt' borsa habertnı 
• ı "l>e Otom b' rv~nesı ve ~otor, ve erte.,! günün programı 22,ao pıl\ı:ı:ı solo 
~·le , ll'i ? ıl surat şampıyonu tar, opera ve op~ret parçaları 23,00 Son. 
:•ı,11 tıd~rk •rnzasında da son ıü- -------------
1~i ~1"cı e

11 
en alınmıs resim çiz- lt"zar 

~eı/ hlrek0 nunda firen sıkar Yazılarımızın çoklvğundan do-
1' '-nı .et görülüyor. layı Sivastopol tcfrika"1ı-ı bucün 

Pı O u:zann .A.u~ı.o.ıık. Özür dileriz. 1 
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Habeş kralı ingil
terede, köş.künde 
Haile Selô.sige lngilterede Adisababaya benzeyen 

bir yer bulmuş, orada kendini kendi sarayında 
imiş gibi hissettiğini söylüyor 

llabe~ halı Adis • Ababa'da l>ir 
Haile Selasiye bugün resmen 

Habet imparatoru ünvanını taıı
yor. Her ne kadar ltalya kralına 
"Habet imparatoru,, ismiwı:. veri
yorsa da Haile Selisiye de bu ün· 
vanr üzerinde bulundurmakta ia
rar ediyor ve yine eskisi gibi ken· 
dini "Krallar Kralı,, sayıyor. 

Bugün Adisababada olmadığı 
halde yine kendisini Adisababada 
saymak'uıdır: lngilterede bulunan 
Neca~i, Londrayı bırakmıf ve ln
gilterenin methur yaz şehirlerin· 
den biri olan Somerset civarında· 
ki Bath kasabasında bir köıke yer 
leşmitlir. 

Bath İngilterenin bir su ıehridir 
ve yazın seyyahlarla dolup taşar. 
Fakat, Haile Selisiyenin oraımı 
tercih e'Jnekteki sebep baıkadır: 
"Krallar Kralı,, orasını tabii man-
7Jllra itihariy1e Arlia.ababaya çok 
benzet:mit ve orada daima kendi
sini eski payitahtında gibi hisse
diyormu§. 

Habet imparatoru buradaki 
köşkünde karısı, ailesinden olan 
diğer birkaç kiti, katip ve hizmet· 
çileri ile beraber yasamak•,adır. 

Tıpkı Sarayında lmiı Gibi ... 
Habeş Kralını bu kötkünae zi

yaret eden bir gazeteci onunla yap 
tığı mülakatı şöyle anlatıyor: 

"Bana yanımda tercüman gilİ· 
rip getirmediğimi sordular. Getir· 
mediğimi söyledim. O zaman Ne
cati: 

- Fransızca konuımağa çalıtı
rım, dedi ve biraz alaycı bir •ı:avır· 
la ilave etti: 

- LUtf en suallerinizi ıorar mı
sınız ... Elimden geldiği kadar ce· 
vap veririm. 

Kendisine teşekkür ettikten son 
ra Bath'ın hakikaten Adisababaya 
benzeyip benzemediğini sordum. 

- Eve~ı:, dedi. Burası da Adisa· 
baba gibi, bir vadinin ortasında ... 
Etrafı tepelerle çevrili. Bu kötk le ı 
tıpkı bizim sarayın bulunduğu yer 
de bulunuyor. 1 

- Demek buraya bunun için 
yerleıtiniz? 

- Evet, yalnız bunun için. Bu· 
raya Adiıabab21.daki ılıcalar kada' 
kuvve~li olan ııcak ıularından is
tifade e'.mek üzere gelmittim. Çok 
hotuma gitti ve memleketime ben
zediğini görerek burada yaıama
ğa karar verdim. 

"Diğer taraftan, esasen Londra· 
daki otelde daha kalamazdım. 

- Niçin? 
- Çok pahalı. 
Mahzun mahzun güldü ve ili.ve 

etti: 
- Bundan hatka, burada üni

vers;•~e tahsiline yetiııtirecek gü
zel bir mektep var. Küçük oğlum 
Harrar düka~ını bu mektebe ver
dim. 

- imparatoriçe Menen nerede· 
ler? 

- B''rada, benimle berabcw. B'i 

fuıbul rrsmiucle ı·e mağliip oltl11htmı 

bütün erkanı tamam ... 
- İngilizlerin hakkınızda gÖs· 

terdikleri hüsnü kabulden mem· 
nun musunuz? 

- Memnun, hatta mü'Lehassi· 
sim. Esasen bana kartı sevgi gös
teren yllnız lngilizler değil, bütün 
dünyadır. 

- Gününüzü nasıl geçiriyorsu
nuz? 

- Evvela mektuplarımla meş· 
gul oluyorum sonra da işlerimle . 
Daha sonra fransızca gazeteleri 
okuyorum. Vaktim olursa da halı· 
ralarımı yazıyorunt. 

Krallar Kralı, bu sözleri biraz 
11kılarak söylüyordu." 

Günler Nasıl Geçiyor? 
Habeş kralının memleketinden 

ayrıldıktan sonra ha'ı:ıralarmı net
retmeğ~ karar verdiği aöylenmİ§· 
ti. Bugün, Necaıinin bu hatıraları· 
m bir an evvel bitirmek iıtediği 
z~nnediliyor. Çünkü, mali bir sı
kıntı içine dütmüş veya dütmek Ü· 

--zere bulunduğu için, yazdığı halı· 
ralarım bir ki'ı:apçıya salarak epey 
para alacağım düşünmektedir. 

HabeJ kralının kötkünde bir ça· 
lıtma odası vardır. Burada, her 
gün kendisine gelen birçok mek
tupları okuyup cevap verilecekle
ri katiplerine havale eder ve ne 
yazılma11 lazımgeldiğini de not 
halinde bildirir. 

50ımı A ı·nqıaya ilh geli§i ... 
ya şehre inerek bir pastahanede o
turur . 
Habeş kralı içki ve cigara iç

mez. Spor yapmaz. Bütün eğlence
si: Bir lngiliz bahcıvanla beraber. 
köşkün bahçesinde çiçeklerle ve 
ağaçlarla meıgul olmaktır. 

Fakat bugün kralı en fazla me1-
gul eden mesele, İtalyanın Habe
şistan impara\:orluğunun reımen 
tanınıp tanınmıyacağı meselesin • 
den ziyade bazı ıirket tahvilleri 
hakkındaki davalarıdır. ı . 

imparatorluğunun kurtarılma • 
sı için evvelce İngilizlere güven • 
miş olan Necati şimdi artık l · ~ .. 
midini kaybetmit\:ir. Onu ıimdi 
dütündüren mesele, elindeki pa • 
ralar bitince ne ile geçineceğidir.
Yanında bulunan Adisababa • Ci-
buti demiryol tahvilleri, Habe§ 
imparatorluğu "namma kaydeflil • 
mit olduğu için faizlerini alamı • 
yor. Buna karıı itiraz ederek ltal • 
ya aleyhine açtığı davadan da bir 
netice alamamı,tır. 

Diğer taraftan, Haoe!İslandaki 
petrol §İrketinin hisse senetleri de 
ayni şekilde elinde kalmıttır. Kra
lın bütün ümidi bu davaları kaza· 
nıp oralardan biraz daha para e
dinmektir. 

Bundn sonra, tahsillerini bi\ire
cek olan oğlu ve kızının çalıtara.K 
kendisini besliyeceğine güvenme'IC 
tedir. 

Bundan sonra, söylediği gibi, 
fransızca gazeteleri okur ve hatı-
ralarını yazar. ~--------------

Sabah kahvaltısını ve öğle ye
meklerini karısı ve büyük oğlu ile 
beraber yemektedir. Kızı ve kü-

Bugünün 
çük oğlu leyi~ mektep.tedir. Bir ~e kömür bayramı 
yanlarında hır lngılız kadın ka-
\ipleri vardır. (Üstyanı ikincide) 

. Öğl~ yemeğinden sonra otomo· Uzun Mehmet keıfile memle 
bılle cıvarda bir gezinti yapar ve k "k . 'b. h · d' 

ete tu enmıyen ır azme ver ı 

ği halde Osmanlı imparatorlu .. 
bu hazineden istifadeyi, Uzu 
Mehmedin keşfinden 19 yıl sonr 
yani 1848 yılında düşünebilmiştir 
Geçen bu 19 yıl zarfında yolsuz 
luktan iki dağ ardını bilmiyen, 
işarcı elinde inliyen Türk köylü 
sü, harp gemilerinin, tersane, da 
pane gibi fabrikaların mahrukat 
nı yine sarayın israfları gibi verg 
altında kamburla§anların sırtın 
dan ödemiştir. 

Madenin keşfinden sonra Uzu 
Mehmedin adı kısa bir zamand 
unutulmuş, ke§fini kanile sulaya 
Türk gencinin hatırası silinmitli 

Fakat bugün Uzun Mehmet i 
lısadi hayatımızda milli bir kahr 
man olarak tanınıyor. Beş senede 
beri 8 ikinci .. ~etrin günü Uzun Me 
medin hatırasına ithaf edilen k .. 
mür bayramı memleketin her tar 
fında kutlanmaktadır. 

v'ik oğbm veliaht t. sf ausen de .__.. .... ~,--_ 

HlJRUNa abone olu
nıız ve abone ediniz 

cizim yanımıza geidi. Ailemizin Kral mcmlehettc ihcn 
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() c u k\ 
SAYFASl 

Polis hafiyesi Şakaya 
gelnıez'in nıaceraları 

Denize yuvarlanan otoınobildeki 

500.000 lira 
ne oldu? 

Bir gece, saat ikide, polis 
karakoluna bir adam ieli

yor. isminin Ahmet Temirel 
olduğunu söyleyen bu genç 
adam yolda bir kazaya 
tahit olduğunu anlatıyor. 

Fakat bunlan o kadar ka
rqık söylemektedir ki, ko
miser hadiseyi güçlükle anı 
lıyabilmiıtir. Komiserin an
ladığına göre, mesele ıun
tfan ibarettir: 

lB. T emirel, birliaç gün 
evvel, mek\upla muhahabe
re ederek, kasaba civarında 
bir kötk kiralamışbr. Bu 
kötli, kasabadan 3 kilomet
re mesafede ve anayolun 
tehlikeli bir dönemeç tqkil 
ettiği yerde denizden 50, 

metre kadar yükselen 'dik 
uçurumun üzerindedir. 

B. T emirel, köşke yerleş
mek üzere o gece saat ona 
dofru geliyor. K3'1c 111ız bir 
yerde bulunduğu için ada
mı bir korku alıyor. Esasen 
gecenin bu saatinde kasaba
da bile derin bir sükfuı hü
küm sürmektedir. 

göre, para kuçük bir demir 
kasa içinde idi ve anahtarı 
otomobildeki adamda bulu
nuyordu. 

Kasa o\omobille beraber 
denize yuvarlanmıt olsa, de
mir olduğu için, onun da di
be çökeceği muhakkaktı. 

Denize ilk indirilen dal
gıç kasayı orada görmüş, fa
kat, sonra kendisi inip al
mak için söylememit olabi
lirdi. 

Fak~t. dalgıç denize indi-
ği zaman, otomobilin bir 

bankaya ait olduğu henüz 
bilinmeyoı-du. Kasa ilk ba
kııta bir çekmeceye benze
diği için, bunun içinde para 
olacağı da hatıra gelemez. 
di. 

içindeki bu korkunun mu· 
hi\in verdiği hüzünden iba
ret olduğuna kendisini inan
dırmağa çalııan B. T emirel 
köşke girip eıyalarını yer
leı tirmeğe ba,lıyor ve bu i, 
saat bire kadar sürüyor. 

itini bitirdikten sonra, 
yorgun bir halde, yatağa yat 
mak üzere hazırlanırken u

Deniz kenanmla uçurumdaki e\' ve B. 
rakolcla, giirdüklerini anlatırken ..• 

T<'mirel k'a· 

ızaktan bir o\omobil sesi iti- kayaların arasına sıkı~arak 
tiyor. Otomobil köşkün ö- kaybolmuf bulunuyorlar. 
.nünden geçiyor. Fakat, on- Dalgıca verilen vazifeler
'dan sonra B. Temirel, oto- den biri de, mümkünse o\:o
mobilin uçurumdan f ırlayrp mobilin numarasını teabit 

denize yuvarlandığını au- etmek idi. Dalgıç bunu tes
bite im.kin buluyor. yuyor ... 

Otomobilin numarası öğ-
Bunun üzerine, derlial e- renilince bunun kimin oto-

line elektrik fenerini alarak mobili olduğunu, nereden 
kötkten dııarı fırlayor ve gelip nereye gittiğini öğren
gürültünün geldiği tarafa mek kabil olacaktır. 
doğru koıuyor. Ni\ekim öğreniyorlar: Bu 

Yolun dönemeç. tetkil e't- hir bankanın otomobilidir 
tiği yerde, otomobilin teker- ve bankanın o civardaki bir 
Ieklerinin yoldan çıktığını şubesinden merkeze nakle
ve uçurumun kenarlarında- dilmek üzere külliyetli mik
ki otları çiğnemit olduğunu tarda para götürmektedir. 
görüyor: Bu izler uçurumun 500.000 lira kadar büyük 
kenarına kadar devam et- bir yekun teşkil eden bu pa
mektedir. ra, o gün aktama kadar, ban 

Bu takdirde, otomobilin kanın kasalarından çıkarıla
uçurumdan aıağı yuvarlan- rak sayılmıf ve bir sandığa 
dığına hiç tüphe yok\ur. yer~~tirilerek otomobile yük 
Deniz orada çok derin oldu- letilmişti 
ğu için, otomobil ve içinde- Ü't.omohilin gece saat on 
kiler suların içine gömül- ikide hareket edeceği, o yol-
mü5tür. dan geçeceği evvelden ka-

Söyledikleri Doğru Mu? rarla~tırılmış bulunuyordu. 
T emirel, hadiseyi haber Bu itibarla polisin aklına, 

vermek üzere, derhal kara- bu vakanın bir \·azadan zi
ko1a ko~hığunu ve bu su- yade bir cinayet olabileceği 
retle, vicdani vazifesini :tap- ihtimali derhal geldi. 
h~r•u söyleyor. Paralar Nerede? 

B·mun üzerine, komiser Denizin dininde otomobi-
k~"'~isine te~elckür ediyor, lin yuvarlandığı yerde, pa

fakat geceyi hitfen k :,.rakol ramn bulunamaması da bu 
~a n•cimıesini rica ediyor. §Üohevi büsbütün kuvvet· 

Sabahleyin l(omiser ve T e- lendirdi: 
mirelle beraber bir iki polis Bankadan öğrenildiğine 

Kendisine paralar \eslim 
edilmit olan otomobildeki 
memur tek batına idi ve o· 
tomobili kendisi idare edi· 
yordu. Bu adamın yolda pa
raları birisine çaldırmış ve 
bu dönemeçte de kazaen u
çuruma yuvarlanınıt olması 
da dütünülebilirdi. 

T emirel Suçlu Mu? 
Hasılı, bütün tahkikata 

rağmen, ne o 500.000 lira: bu 
lunuyor, ne de hadisede 
doğrudan doğruya suçlu gö
rülecek bir kimse meydana 
çıkanlabiliyordu. 

T emirel' den fiiphe edilir 
edilmez, · derhal hakkında 
tahkikata giriıilmit ve kötk· 
te araı\ımıa yapılmıttı: 

Kasa evde bulunamadığı 
gibi, yaptığı cinayete delil 
olobilecek bir şey de elde e· 
dilemem itti. 

Yalnız, orada senelerden· 
beri bot durmakta olan köt
kü, o gün tutması ve bilhas
sa otomobilin oradan geçe· 
ceği saate yakın bir zaman· 
da taşınması fÜpheli görülü
yordu. 

T emirel yalnızdı. Oraya 
\ek batına yaıamak için mi 
gelmişti? Esasen yaz mevai· 
mi geçmi,ti. Sonbahar gel
miş ve soğuk rüzgarlar bat· 
lamıştı: Denizin en sert r~z
garlarrna kar$ı olan bu ıssız 
yerde iti ne idi? 

Bütün bu fÜphelere rağ-

Gülüp söyle
mek için 

Dalgın dediğin 

Bukadar olur? 
ikisi de dalgınlıkları ile meş 
hurdurlar. 

Bir gijn biri ötekine sordu 
- Ahmecli tanır mısınız} 
- ismi ne}. 
- Kimin} 

Kuluçka 

Küçük Turgut komşularına 
gitti: 
- Annem selam söyledi, de 

eli. Sizden on iki tane yumurta 
istiyor. 

- Ne yapacaksınız} 
- Kuluçka yatıracağTz. 
- Ya! Sizin tavuğunuz ol 

duğunu bilmiyordum 1 Var mı? 
- Hayır, tavuğumuz yok. 

Tavuğu da öteki komşuların 
birinden isteyeceğim. 

Tren kaçb! 

istasyona gelınişti. Trenin 
kaltrğmdan haberi yoktu. Me 
mura sordu: 

- Trene ne zaman binebili 
rim acaba} 

Memur gülümseyerek ce 
vap verdi: 

- Sizin kotmanıza bağlı!.. 
Denizin dalguı •.• 
Pazara gitmiıti. Balıklan 

sordu: 
- Kaç kurU§ palamutlcu ? 
- Yirmi kunıı. 
- Nasıl olur} Daha dün 1 O 

kuruşa aldrk ... 
- Öyle ama, bugün deniz 

yükseldi. 

Hasta horoz - Hastayım, 
bay doktor ... 

Karga doktor - Neniz var, 
efendim} 

- Başımın üzerinde bir şap 
ka aırtımda ceket, ayağımda 
pantalon ... 

• • • 

men Temirel'in suçlu oldu
ğunu is.bat edecek hiç bir 
kat'i delil bulunamadı. Ken· 
disi nezaret altında bulun· 
durularak tahkika\a aylarca 
devam edildi ... 

Nihcyet Bir Gün ... 
Polis hafiyeleri bu füphe· 

ler üzerinde çalı~ıyorlar ve 
bir İpucu arayorlardı. 

Nihayet bir gün, bir polis 
hafiyesi, polis müdürlüğüne 
gelerek: 

- Be, yüz bin lira hadi
sesindeki sırrı hallettim, de· 
di. 

Sordular: 
- Ne imit? Kim suçlu? 

- 1-!:; aklınıza gelmiye-
cek birisi ..• 

- Banka memuru mu? 
- Hayır. 

-Temirel mi?? 
- O da değil... Bunların 

ikisi de hadisenin kurbanı 
olmuılardır. Banka memuru 
öldürülmüıtür. Fakat Temi
rel tarafından değil, başka
ları tarafından. T emirel de, 

Hatırınızda 
kalsın ... 

"7 ebrik ederim,, 
Bir Amerikalı gazeteci, uzak 

tan isimlerini ve adreslerini .bil 
diğiyirmi kişiye birer telgraf çe 
kiyor. T clgrafların hepsinde 
"tebrik ederim,, yazılıdır. 

Bu yirmi kişiden hiç biri teb 
rike değer bir iş yapmış değil 
lerdir. Fakat, hepsi de, telgrafı 
alınca bunun bir §aka olacağı 
m hatırlanna getinniyorJar ve 
gazeteciye birer teşekkür tel 
grafı çekiyorlar: 

Bunlar, her insan gibi, ken 
dilerinin tebrike değer bir şey 
yaptıklarını zannediyorlnnnış • 

Anahtarlar ••• 

Öğretmen derste notada kul 
!anılan anahtarları anlatıyor 
du: 

- o'ıt a.nolı\o• v .. r..ı .... .J • .ı:. 

Sol anahtan, do anahtarı, fo 
anahtan. 

Çocuklardan biri atıldı : 
- Kapının anahtarını unut 

tun uz! 

Bay ayı - Şu kravatları ca 
mekandan alır mısınız ? 

Tilki dükkancı - Hay, hay 
bayım! Biz müşterilerimizin 
emrine amadeyiz. İkisini de 
alacak mısınız? 

- Hayır. alacak dd~il im. 
camekandan kaldmnanızı isti 
yorum. Gelip geçerken gözü 
me çarpıyor .• 

bu haydutların elinde ile'.: o
larak kullanılmıştır: 

"Şüpheyi kendilerinin ü
zerinden uzaklaştırarak baş 
kasında toplamak için, onu 
o kötkü kiralamağa, ba!ka 
bir lüzum göstererek mec
bur etmiıler... Adamcağız 
da hadiseyi hakikaten, hiç 
bir §eyden haberdar o1mıya
rak görmüt ve polise gelip 
haber vermittir. 

- Peki, denize yuvarla
nan otomobilde kim var
mıt? 

- Kimse yokmuı. Bilirsi
niz ki bu yol, bir kilometre 

ötedenberi düm düz gelir. 
Dönemeç ancak bu nokta
dadır. Haydutlar, memuru 
öldürüp paraları aldıktan 
sonra otomobili itletmitler 
ve bütün süratiyle yolun or
ta.sına kapıp koyuvermiş
ler... Otomobil bu suretle 
gelmiş, gelmit ve 'Labii döne
meci dönemiyerek, uçurum
dan asağı yuvarlanmıştır. 

- Bunları nasıl öğren· 
din? 

etiıılı' 
çin, makasmal \B<' il 
evvela bu parça işti .J 
kesin, sonra, 011 r'. 
ekliyerek haY"aW 
etmeğe çalı§In· rı ~ 

O zaman bu~ll o 
bir mahluk old11i'1" 

siniz. 

Se;çe çocuk _.,,,.. .;efJ 
bu gece bize derf .J . ) ~~ mz. ,......r· 

Bayan tavpıı 
rum. ? ~f 

- Yarın gezıtle · 
tiyoruz da. Yarıtıİ'' 
geceden yapalıJ11"' 1 • • • • 

llDIZ. 



Anlaya·bilene 
Şık aşkolsun ! 
arı ':rına balonda düello yaptl

adın nasll bir ruh taşıyor? 

~bir ~ kız - rakip aşıklar -ıni kararlaştrramadığını a~ıkça söyle 
. ~t ~-- lllcydan okuyu§ - mi§tİ. 
ı_~ t\r)e lftne - sonra, kazanan Aşıklar: 
)lt~ ilme .. Bu halı gerek ha v "Pek ala, dedil~r. _B!z de çarpı§; 
~r la~ck kitaplarda binlerce cagız. Bakalım hangımız ı<anmacak . 
-kat ~ U~nıu§ değilmidir? Kazanan se~~ alac8:~· . . 

tt ~~~ dıse her zaman be,yle ce Bunu soyler soylemn ıkı taraf, 
, ijlcle bi't haıan hi~ umulr.ıadık çıplak yumruklarile boks . !a~rnağ~ 
kerıdia· ~r. Neticede . kaznnmı..ı ba~ladılar. Aralarında hakıkı b ·r mu 

t lf\ıı ,_ ' :f d 1 . k b" . Q ıtaybctmiş vaziyette :a e e geçtı ten sonra ır \~:ınesı çene 
~ llıılln k sine yediği kuvvetli bir kroşeden sarsı 
.r iki 't 0 rkunç bir misali bun lıp yuvarlandı. 
~'de b·l\c CVVel görüldü. On yıl Kız bu vaziyet karşısmrb ıirde~ 
~~ ır ~andır birbirlerin bire haykırarak yere düşen apkının ~ 

dtlt;, /iltı iki arkackı• ayni kadı zerine kapandı, onun yüzün\ı gözünu 
:.. uonu .L :r •• t•· 

old~~İllcfi'"· n~ arkadaılıkları ta 0 P u ve: . ... 
~~. gı i•hi birbirlerine düt .- ~.emnle ~vlenecegım ! 
~ ~ Dıye soz verdı. 
'~di"· iki arkada§tan F elix • ,. Bunun üzerinı:_ maçı knzanan öte 
~l'1 iı kızdan bir mektup al ki qık, rnmldanmaga ba~ladı: 

~ ~\ l>lt 'ktzın 0 akıam rande - Eğer bunun böyle olacağını 
b.~~~eği hildiriliya,rdu bilaeydim, diyordu. Kendim o yum 
d ~l~kika ıop.ra da, krzı, ar ruğumu yiyerek yere ~~varlanrrdnn. 
~ ~t. un evine girerken görü Heyhat ... Akıl edememıtızt .. 

oJtll ~un evine · k .. DÜELLOYU KAZANAN iDAM 
~ ~ 1 gırer en gor CEK 
laaaı- ~""12 • F elixi .. aldatıp Ar . ~iLE 
lia~~" rnf ağa gitmişti. F elix bu Klha~ınllarbhıç abnlaşdmd~·k. b 

.~1111~"' evki d k d tıma u sc epten ır ı, un 
~ llı~hakika~ b·· ·17.l · ı. d ... 1·d. dan 300 sene evvel lsve9te bir kral or 

" O} e egı ı. d ·ı : · b" . d 1 k ~rnolda "d k usunun iKi za ıtı arasın a yapı aca 
'f\..~tı: gı ere fU olan bir düelloya mani olmuştu. 
~~~i111 B F ı· · · lki zabitin bir kadın için kılıçla 
t'1' ~için .;tık en .e ixıb ~evıyo düello edeceklerini işidince. onları der 
~~~o~k .. aenın e u uıma hal yanına çağırdı ve dedi ki:_ 

lıJ~ nu bö 1 ld ... ah - Düelloyu meneden hır kanu 
~ ta.ı.. ~i. Y e o ugunu t . . 

• ~"' -Y "c net" •t·ba · 1 A numuz yok. Onun ıC'ın ça•pışmanızm 
··~ .1 ıce ı ı rıy e r .. .. k . . b" · vermiy 

A. ı e di.ielloya çağırmış on~~ne gyeç
1
me ıçın ır emı~ . H e 

· ~o)d cegım. a nız, ~unu yapacagım · . an 
~~.:,_bu düelloda ff ~iniz düelloyu kazanırsa, onu katıl su 
''tr...ı. ~ıtt muza er o ·ı .d ed .... 

. "it i\t ele · b·t .... çu ı e ı am ecegım.,, 
~ti,..,._ ......._ h .. t_· geçıre ı ccegını B .. . .k. ak"bin düel 

··qe~ . ~ıkaf 1 t .. ı-· unun uzerıne ı ı r ı • . 
A 11tirı _ dı -~nlla magka bu) lo ile değil de, daha müsait bir ~ekıldc 
., ue oyu a u b"l" · · ~rı • hesaplaştıklannı tahmin ede ı ırsınız . 
t. te:te ~Ygun l k .. HAV ADA AŞK DOELLOSU 

'Jı '" b· o ma uzere er G d p . ·· · de h 
~ıti ı; ır "er .tt"l U I ecen asır a ans uzerın a 

~1· · . ,J e gı ı er. su d b" ~ · · ..._ Veı 1 lÇın tab b. k .. va a ır a§k maçı cereyan etmıştır. 

S~
11\bU"'• ~ri v ~lndi~aV, ır ılşı Bir kadın, iki aşığını balonla yük 
.:~ Lh en . e maa e 1· b·..ı...· 1 • • bal 1 t "q \1•'\h • k F 

1
. se ıp ıroır ennın on anna a ef aç 

" • ~ •• '"J • ıçme e ıxe na ... k 1 
l li. llnku F 1. 1 

malannı teklif etmi§ti. Kim sag a ır 
~ • e ıx vuru mut cak 

ıı,._ıı ı . ' !'8 ona v~ra tı. · . . . 
-~ ,o\~ı:> tarafı k" d .. li Netıcede bu iki atıktan hırı, rakı 
ır-·~ O)d da .~u .d1

' .1!.e okyu binin balonunu delince, balon sukut 
·~ . • unu ettıgı ızı • B 1 k ed ,. ... ~ ettı. a onu su ut en aşıgm parça 
Ktı. t)4 A- lda b" k lanıp ölmesi üzerine ötekisi, kadınla 
'.lll ·••O ır me tup 1 .. ff k ld '• tı~ . ev enmege muva a o u. 

~lq.'.' ~diyordu ıc·. Herkese malum gibi gözüken, fa 
r ~u:ı ~Ur. ı. d" ,,. . kat tekııar edilmekle hiç yavaşlama 
1.- • Sende· en sev ıgım ı~aa yan, ehemmiyet ve acısını kaybetme 
'\r~. ~ !l nefret edıyo yen o hakikati bir de biz eöyliyelim: 

tı-ıı.~ ~i"' h'ı~ktuh d '..) A Kadın asla anlaşılmaz. - (••) 
"'tU ••t b"d un ar ıncarı r 
~ı "·.. ~1 erek onu bır~kla öl tatanbul Beledlyt>•I 

it r- felllr TlyatrollU 
•i . 'lıt 
~ ılq·· l'rıedc d KOMEDİ: 

~':lı' il... n c yeis içerisinde Saat 20,30 da 
~~'U)j \ıtetı • )" re c kı k ATEŞ BÖCEÖt 
\i,.lti>J, ~~ııı,, h .~n.~ bir adamın 4 perde komedi 
'~ -~ llç ki . b~kumler vermesi Pazar günleri 15;30 
,; Şu :~ ır~en ölmüttü ki, da matine 

l ~ · Ya u !~kilde mesut Türkçeye çeviren: 
~ \ı ~~ 

'hıi cfildi~cd __ K_:_N_c_ca_t_i ____ -:------=---
\ ']~ 'tecedcn daha az feci, fa F.RTUöaUL SADl TEK 

ti 1 ~·illi, b" c Umulmadık surette -r~·Amosu 
~. ~1_~~d~r "aka da bir kaç sene KADIKöYDE bu g"ce 
,·~ ~ .. c ~ SüREYYA 11inemum 

-~ , fl e~cyan etmiştiı. da <ERKEKLER 40 m 
İ\i.ill Ynı kıza ifık olmuı dan ı:ıoNRA AZAR) 

dctı hangisini ıevdiği urrıumt sMf-30 kuru~ 
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• KADIN 
Saçları niza çok dikkat ediniz? 

Moda değişmez birşey değildir? onu aynen 
takipten daha ziyade kendinize 

uygun gelecek tarafını atınız 
Kadınların virmi va-mda iken in

tihap edip iimÜrlerinin 'sonuna kadar 
arni ı::eki!de mulıafaıa ettikleri saç 
t~ıval:ti devri artık geı;nıiştir. Bugün 
hir kaılın ~ık !:avılınak i~in yalnız ~ap
ka ,·e elbise df'~il taranmakta da 
modayı takip etmeğe ıne<'hurclur!. Za
ten bayanların en çoğu saçlarm ve 
taranıııak biçiminin elıemmivetini an
lamışlarılır. Moda huna ' 1güzellik,, 
ismini vermiştir. 

Kadınlar da ~ık olmak için moda • 
ya muvafık olarak taranmanın lüzu• 
munu tanımıelardrr. 

Moılanm son taranma §ekli yani 
1937 - 38 senesinin son modası saç • 
}arın geçen seneden daha kısa olma
sını icap ettinnektedir. Uzun eaçlar 
ancak ~ok genç kızlara miinasip görü
lüyor. Fakat hunlar da eaçlarmm ori
jinalliğini mu haf aza için sık Hk ber
bere gitmek mechuriyetindedirler. Ma 
atteesııiif taranmak ne kadar müteka
mil olsa hile uzun uçlar ilk gençliği
ni gcç~rmi~ o~an kadınları ho§ göste
rec;:_~tı;· Aynı :r.aınanda gentliğin in • 
cehgını kayhf'tmiş olan kadınlarda 
ela hnklelerin dolgun hir hoyun üstün
de gösterdikleri manzaranın çirkinliği 
f a:r.ladır. 

İ~te hunu idral( eden Amerikalı ve 
Fransız berberler hu sene geçen se • 
neden daha kısa saçlar ile sade suret
te taranmayr ortaya atun~lardır. Saç
lar İEıtene ön tarafta alında az ol
makla beraber bazı bukleler yapılsm, 
jste~e başın tepesine yığılmalt suretir 
le kulaklar ve alm tamamivle ıerbeat 
ltalsrn, h"epsinde de dikkat edilecek ıer. 
taranmanın tarzıdır. 

Şimdi en ziyade saçlar ortadan ay • 
nlıyor ve arkada ho;"Unun iistündeki 
yuvarlali da geten senekinden daha 
yukandadır. Y almz ak§am taranmala
larmda saçlar boyuna hafifçe ilerle • 
mektedir. Fakat giindii1. boyun tama • 
mivlc serbest kalmaktaclır. Herlıalıle 
bayanlar artık sık buklelerin moda ol
machğım keza eskiden boyunu kapa
yan saçların avnı da olmadığım göz
den mı:ak tut~amahdır. 

Saçlar ı.ıöylediğimiz gihi alnın etra~ 
fında vukanva do;;ru kıvırcıklandı • • o 
rılmalıdır. Burada viiziin ve kafanın 
hiçimi, ııaçm rengi ·ve hayanın ta'Tl 
ve harekdinin de eheınmivt>ti vardır. 
Y :-mi kadml:ır kendi tiple~ine uygun 
hir ~urette taranmak mecburivet in • 
dedirler. Her kadın ıniimkiin ~lchığu 
kadar f &7.la cazibeli gfiriinmck için 
kf'ndisine müna~ip §ekli temin etme
liclir. 

Pek c:ok kadınlar ~alısiyctlerinin 
teharüzü için modayı ba§tan a~ağıya 
takip edf'miyet"ekleri kanaatindedir -
ler. Fakat moda e~ilıncz ve deifümez 
hir "PV ıleğilciir. Biliiki<: her arzuya 
her tabiate uyacak kadar elastikidir. 
Onun için biitiin hayanlar ekseriyetle 
zuhur ettiği gihi taınamiyle hirihir • 
lerinin avnr olmamak üzere modava . . 
uygun olarak taranahilirler. Bir Fran-
sız mrcmuası kadmlarm hirihirine a,
nı ~ekildc taranmavarak herk.-siıı. c;~Ji 
resine ayrı husuqiyetleri verebilmek 

Jçin şö,·le bir usul bulmuştur. 
Me:;Jmr Paris herherlerinc1en Alher 

Purier'ye yaptmlı~ı hir taranmak şek
linin rcı:mini çılCnrıp sekiz muhtelif 
herhere vermİ§ ,.e "onra intihap ettiği 
muhtf'lif tip ve ~ckilıle sekiz gene; kızı 
hu herhrrlere ..,önderıni,.tir. Rerlıerler 
modanın yani Purier ·in tar:mmagı re -
minin hiitiin ineeliklerini takip eılerek 
kızları tamamivle hirihir~nden farklı 
"lirette taramağa muvaffak olmuşlar 
dır. Y almz muvaffak olmalc değil hat
ta lıem modanın hiitiin tef ermatını 
tatbik etmf'k lıPm de her kT7.lara lnr 
ımııivetlerine ~iire hir kadın tipi w·:ı
mek tıurrtiyle hakikatf'n varatrcı bir 
eger meydana getirmi§lerdir. 

Praı...,. mecmuamım J;u Jtqfi bü-

tün 1'a'dmlarm mo<ıaya muvarık ola· 

rak tarandıklan halde bile kendile· 

ri için en büyük caziheri temin eden 

gcistcriş ve hu-iyeJlerin<ilıtı hiç bir 
şey kayhetmiyeceklerini meydana çı

karmıftır. Kadınlar her ne olursa ol· 
EOun ı:ıaçlarmm i11tidadını nazar dikka

te alarak taranmahclırlar. Güzel gö • 

riinnıiyen. hoş manzara göstermf'yen 

tarannıalar hu noktanm göz(inüne ak· 

madı~mdan ileri gelmektedir. 
Şimıli ı:açlarm giizellik hahmda oy

nadıkları role tekl'ar dönelim: 

lliç ~iiphe~iz !laslar Jtadmlarm §tlC 

Ye cazibeli göriinmek için kullandık' • 
ları makyajlarılan ela ha fazla değilse 

hile onun kadar giizelliğe hizmet e • 
den hir vac:ıtadır. Fena taranmı§ §ık 

hir kaclm şişman bir liaılrn ~hi hiç 

lıo~a ı?;itmiyen bir manzara arzeder·. 

Bunun için hayanlar !laçlarım en iyi 
lıir haltle rnnlıafaza etmeliılirlf'r. Ya
zın hirçok lcadınlnr ~apkn51z ~e:r.mck
tc. ynkır.r ~iinc~ w IİaYaclrı hunları her 
hat hir hale ~ctirmekte<lir. 

Krza deniz hanyo]arı ela saçların 
rPnklnini malı·ı•drr. l~te hunun için 
saı:ln"ın canlandırılmac;ma ihtiyaç ,·ar
flır Kadınlar c;a~lanm munla7.aın fır 
rula•nalı ve srk ı::ık ,-a~ 8iinııclidirler. 
Sar:larmı hoyayarılar cla munta?.am hir 
ı::ıp·ettP 'lil<kat rclnek ha-;l:ınnm hir 

r Pn1c l· o1 i'l\ı;İ\·onımn ı1iiıımcc:ini temin 
elmf'lj,l;,.1Pr. Ra,·anbrın c,açlnrımn 

ıınılıtelif rPn1, ı:ii-tPrınr-i k·ıılur anıi
}>lltİ uvar,lıran hir manzara ta-=a' vur 
c<lilPıncz ! 

fl0\'8n]ar İ\ İ tnrımllll"' olıPak İçin 
hiı· olma?.. a her on !!iİnrJ,. lıir hl'rher
li'rİni 7iYnrrt Ptmeliclirlrr. Gerçi her
herin (i··iiı clf' c:aatlerce heklf'nll'k ho§ 
F<'Y dc~ilclir. Hem dr mali cilıl'tinden 
•1r \ıir ha\'lı tPa~rrıflı·lır. Fakat zarn· 
..-Mir. nundan ha ... k ln hu rnac.rcıf ho
-::t ~itıni, r-avılrna~. fiitlıh hir faiz te
m in eılPr: R11 ib giizeHik ile birlikte 
lııtYa ff akiyettir· 
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Fransadaki polis haf iqesi teşkılatı: 

"SOrete,, nin Maceraları 
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Bonapartın nefhinden sonra ... 
Parls, kaynıyan bir bftytlcll kazananına dönmUştU; zabtlye 

nazırı Fuşe, ateş pUskDrUyordu!'l 
Tarih: 18 ll5 
Napolyon Bonapart, Sent Elen a 

dasına nefyolundu; fakat Pariı, bir 
tHrlü sakinle§medi. Her taraf, timdi 
eskiainden kat kat kanpk 1 Ocak ya 
nıyor, kazan kaynıyor 1 

Evet; ocak alev alev; kazan fı 
kır fıkır 1 Okyanus ortumdaki ada 
ya sürülen Koraikalmm artık ekmek 
siz kalan taraftarları ve o tarihte u 
mumi vaziyete hakim olan devletle 
rin tebaası olan macerapereetler, Pa 
risi karııtırdıkça kanıtırıyorlar, dün 
yanın en büyük 9ehirleriden biri o 
lan Parisi, Avrupa kıtaamın en tehli 
keli bir ıehri haline getiriyorlar. 

Paris, bilhassa sonraki "ıtıklı §C 

hir,. canını ve malını emniyette gör 
mek isteyenlerin admı atmadrklan ya 
hut da bilmiyerek adım atıp da ıim 
di kapağı dqan atmak istedikleri ve 
bu arada bir kmnınm da atbklan ve 
peyderpey atmakta bulunduktan kq 
meketli, asayiti bozuk tehir! 

Zabıta 1 Polis 1 
Zabıta, .• Polis,.. umumi karsata 

lık karıısmda §aŞirmlf, kalmıf, elleri 
böğründe duruyor. Herkes, kendi be 
§mm çaresine bakmak çaresizliğinde 1 
Ye bu hal öyle bir vaziyete yol açı 
yor ki taarruz etmekle müdafaa et 
mck araaındaki hudud, gün günden 
siliniyor, aradan lc.alkıyor. Şahsa ta 
arruz, nefsi müdafaa I Herkes keneli 
baımm çaresine bakmak vaziyetinde 
kalınca, kimin yapbğı hangisidir ve 
kimin yapbğı hangisi Cleğildir'? Saç 
saça, bat başa vaziyette aymi edilemi 
yor, belli olmuyorl 

Zaptiye ne%aMi ! 
Jozef Fuıe, Otranto Duliasr, Fran 

sa hükumetinin muktedir zaptiye na 
zm, çalışma ociasmda bir a§ağı, bir 
yukarı dolaşıyordu. Saöıraızlanclığr, 
sinirlendiği belli bir §eydi! Ye birden 
bire makam masasında önünde dur 
du. O koca masanın üstünde yı 
ğılı duran tomarlara, Öosyalara hıra 
lı hırslı baktı. Sonra hiddetle parladı. 
Sabahtanberi, bir yandan gelip bu 
vakte kadar burada birike birike bir 
yığın teşkil eden bu kağıdlan, bir 
yumrukta yere uçurdu! Ve kağıtlar 
dört bir tarafa UÇU§a uçu§a, genit 
ölçiideki halının üzerine 9e.l'İlirken, 
masanın batına geçti, nazırlık koltu 
ğuna olurdu. Mmldandı: 

- Hayır, bu böyle gitmez artık! 
Görünüşe bakılırsa büyücü kazanına 
dönen Pariste, eski usulde hareketle 
nizam ve intizam temin ve tesis et 
mek kabil değil! Bu işe bir düzen ver 
mek için, yeni, ama yepyeni bir §ey 
düşünüp ... Bulmalıyız! Eveti 

Jozef Fuşe~ 

Düşündü, düşündü, dü,ünd~.Son 
ra, çehresinin gerilen çirkin hatları 
gevşedi, sura~ı kurnazca bir buluta. 

dessMca bir çare buluıa delalet eder 
§ekildc bir tebessümle değişti. Kayıp 
gider gibi şeytani tebessümle! Kendi 
si jçin ··o, birinci derecedeki nazır 

başvekil Taleyrandan çok daha seci' 

yesiz, çok daha karaktersiz, fakat 
çok daha da tehlikeli adamdır!., de 
nilen, "en seciyesiz, en karaktersiz,, 
ve ayni zamanda da "en tehlikeli., 
diye "medhedilen., zaptiye nazırı, 
bulduğu çareden memnun, kendi 
kendine güldü ve sonra derhal ciddi 
}eşerek, abus maskesini takındı ve e 
lini uzatıp, masanın üstünde duran 
çıngırağı kaptığı gibi, çangır çangır 
salladı! 

- Bana Vidoku çağırınız. Mütea 
kıp yarım saat içerisinde benimle hiç 
kimse konuşamaz 1 Hiç kimseyi ka 1 

bul etmiyorum 1 
lğilerek, dönen ve kapıya doğru 

yürüyen u~ğm arka:ımdan, o C§ik 
teyken, seslendi: 

- Tabii Vidok bu emirden hariç! 

"Surete,, 
Edgar Allan no, romanlarında. de

tektl! tipini tahayyül ettili ve Al • 
la.n Plnkerton da, bunu eahamda ta
hakkuk ettirdifi saman, bu hal, A· 
merika. için haylı yeni bir eeydi. Yeni 
dUnyadald bu va&iyete mukabil, eekl 
dllnyadaki vulyet farklıdır. Avru
pa.da. daha eskiden Fn.naada orga.nl
ze edllen bir teekilltut. merusupla.rı. 
sonradan ki huıuıt detektifler tının 
da hareketle suç V&k'alarmm iç yU. 
zUnU meydana çıkarmak yolunda fa
al roller oynamıelardır. Bu tetkjllt, 
Pariıte, BOnradan hu isim teklini 
de alan "Sfırelc., yanl "em.niyet,, adı 
altmda tesis edllmiıtir. Devlet ta.ra
fından ku.nılmut olmakla beraber, 
bu tetkllltm bqlangıcmdan itibaren 
reemt sahrtaya bağlılıft yoktu ve es
ki den. Pariate daima pek öyle hop. 
gitmlyen, eevilmiyeıı, polisin &kaine, 
ahali tarafından ss.ygı görUrdU. Ay
nr sa.manda da. bu orp.nizuyondan 
çekinilir,. .. hattl korkulurdu! 

Yeni zamanlarda., tepilltta but 
defi§lklikler yapıldı ve e.lcllmle lJl&
Jeriıı takip ve tahklklnde lfbölUmtı 
eea.ıı konuldu. Bu suretle de ••snre
tf" Franaadaki ve ecnebi memleket. 
!erdeki takip ve tahkik mevsularmr 
lherfne aldr. Pariae de, huauat bil' 
teeekkUI, ta.hala olundu. llıdu olu· 
nan bu te,ekkil~ 50 memurdan mUte
ıtekldldir. Ancak, bu '50 memurun 
hepsi de Franaanm en seçme takip 
ve tahkik memurlarıdır! 

• ul•~ l-4• \...IHU.t & J 1 

Dlfer taraftan, Avrupıda, Ame· ,. 
rikadan evvel, aonra.danki huauat de-
tektlfier tarzında hareketle suç vak· 
alannın içyüzünü meydana çıkar -
mak yolunda f aar rol oynıyanlarm 

bulunmasına rağmen, gene bütiln 
dilnyada tam manulyle ilk en bU • 
yUk hu.euat poliı ha.fiyeeinin Ameri
ka.da bllro açan Allan Pinkerton ol
duğunu kabul etmek, yerindedir. Çiln 
kil, Fran.aadakinln ne de olaa dev
let taraf mdan organiz.e edilmek gibi 
bil' farkI vardır. Halbuki Amerika.da. 
:Allan Pinkerton, başlıbafına. f aallye
te geçmtı, husu.et OlUfla teferrUd et. 
mlot;ir. Sonra aman ve muhit, görUş 
ve dUtUnUı b&1kahklannı, Allan 
Pinkertonun ve bUtUn Pinkerton al· 
leainin tabii daha modem ve mUte
klmil olueunu da, gözönUnde tutmak 
gerektir! 

' 

O içeriye sokulduktan sonrası için 
ıöyliyorum. Y anlıı anlamayın 1 

Uıak. kapının önünde bir nöbet 
daha ijilcli 1 

Pencereden Pariı ! 
Zaptıye no.zırı, makam odasının 

penceresine yürüdü. iki eli arkasın 
da, dıtarıyı aeyre daldı. Pari6 

Parla hayatı; kalabalık 1 Kalabalık, 
tıpkı karanlık sulan sürül aürül 8 

kan bir nehir gibi geçip gidiyordu, 
i§te 1 Bütün insanları yutan, sumu 
ren bir nehir. Bu insanlarm ve nakil 
va11talarmın ıürüklendiii nehir içe 

risinde, kim namuslu adamdır, kim 
sabıkalı ... AJ>&ttır ... AYırd edilemez 
di 1? Hiç kimse tarafından! Hic kim 
se, böyle bir maharet ve diray~tle ö 
vünemezdil 

Daha ne kadar? 1? 
Jozef F uıe, F ranıa hükumttinin 

muktedir zaptıye nazın, homurdan 
dı: 

- Bu hali daha ne vakte kadar 
göreeeiim böyle? 

O, zaten öteclenberi haıtalıklt bir 
adamdı. Son zamanlarda, üıtelik bay 
gmlıklar geçiyordu. Sık sık düıüp ba 
yılıyordu .. Bu baygınlıklardan da 
gittikçe daha aeç açılıyordu. Devam 
miiddetleri gittikçe daha sürekli olan 
baygınlıklar ! 

Kafasının içi üzüntülü dütünce1er 
le dolu olarak, ağır ağır arkasına dön 
dü. Seaaiz, aadaaız içeriye ayak bu 
mi§ olmasına rağmen, o, beklediği 
kimsenin içeriye girdiğinin, görme 
den ititmeden farkına varmıttı. Bu, 
bir nevi histi; bir nevi his t 

Giren adam, Vidoktu l 
Na<lir, 1iatta· ender raat~elinir ve 

Öelk:i ae oaşka emsali yok görünü§te, 
iri yarı, kuvvetli bir herif, ki karmaka 
rııık bir küme saç, kıvır kıvır bir çev 
releyiıJe, hem sebat, hem de ho9nut 
ifade eden kaba biçimde batınt kaplı 
yor. Çehresi, yara, bere izleriyle asıl 
,ekli değişmiş bir surat[ Ya gözleri? 
Derinden, gayet derinden karanlık, 
kapkaranlık bakıılar 1 ı 

Onu baştan aıağı §Öyle bir süzen 
zaptıye nazırı: , 

- Haal dedi, itte gelmişsiniz bi 
le, Vidok ! Sizi çağırdım; çünkü, ba 
na sizin bilhassa mahir ve süratle ha 
reket eder bir adam olduğunuzu söy 
ledi1er. Siciliniz, burada! Yani sabıka 
kayıtlarınız! Arkanızda kalan yafa 
Yifınız. yani ieçirdiğiniz hayat, hiç 
te faziJetkarane bir ömür değil 1 Ne 
gezer: bilakis! Ne dersiniz buna? 

Vidok, karanlık bir tcheasümle: 
'(Arkası var.) 

Toknt ( Huıuıi)° - Tokat dikit yurdu mektebinden tio r 
genç kız mezun olmuıtur. Yeni mezunlann yap~ tirfil 
kevi .alonumuzda tqhir edilmektedir. Mezunları yetil~· 
men Bayan Emine Gürgen cin çalıtmalan bu arada ~ 
kati celbetmiı ve tebrik olu nmuıtur. Reaimde ıenç ııı,, 
retmenleri ile bir arada görü liiyor. 

Kills'te ·~~ 
Mevcut mektepler okuma~ ~ı ~ 
teyen çocuklara kifi gelf111~ 

Kilis, (Hususi) - Halkın ilimizde olmak Uıere bin Uç ytııe ~ ~ 
maarife kar~ı gi>sterdiği sevgi çok art- 936-37 dere yılı sonund•1,~ mııtır. Mevcut mektepler hugiinlü ih· nıflıdan 97, ''e ilç smıfh '-
tiyacı karşılayamıyor. Ne orta. ne ilk meıun verilmİ§tİr. td· 
l\C ,ıe üç ınnıflı mektepler mürar.aat- On köyde mektep açıl~':~ 
lara cevap ,·erecek "aziyettc değildir. larclan iki!İ he§, diğerler• U ~LI 
Onun için her yıl va ati bir hesapla lıdır. l\HicJa,·imlerden yUı 9'jUJ. 
iki vüz nishetinde artan öğrencilerden yekun beş )·üzden fazladır· ;' 
bir 

0kTt1mı hu yıl mektepsiz kalmr~tır. ~onunda 150 köy çocuğu bd 
Ortamektep lerd~n ~ıkm~trr. ı.K . eııp1 

Mevcut kayıtlara göre Kiliste ida- Me,·cut binalardan h~~a·tı 
dinin 331 de açıldığı ve tedrisata har ııi mektebe eh-eriıli deg• d~ 
]andığını anla~ılmaktadır. Kasabanın rnedr~eden tadilen ,.ucu d~· 
garbinde on dön\imlük bir sahada ku Kemaliye ilk okulu zararsıld~ 
nılan hina hmusi idare emrinde olup Ieri sıhhi ~artları ]ıaiz olrn• j 
o tarihte Kiliate kaymakam bulunan ka geniş de değildir. ~; 
Bav 1Iı~anm eseridir. Kırk hin liraya Köylerdckinden iiçü ~·~ 
ka;~ir ' 'e iki katlı ol Arak yapılrnı' • Tiay..Nccme'1din Erginin etttl f'J 
ttr. l!lX25 eh'admcla kışın teneffüs - den güzel binalardır: .• J!ele ro~j 
hane ,.«-zif el!ini gören bir jimnaetik dut köyünde kurulan ırfaıı 1,l_ 
!IAlonu ile di)rt döniimllik hir oyun sa· bnncJnn böyle köy)erirniı~e ro'I l! 
lınsı Yardır. mektep hinalarma ö,rne~ ~ 

M~ktep 9:l3 yılına kadar ~15 mezun miikr.mmeliyettedir. (Ar 
vermi~tir. Bn yıl :H me.ıunu ,·ardır. Lj 
Mezunlardan on yeıli doktor. iki dir J • J j O 
çi. iki erzacı. iiç mUhenılis. dört fen zmzrue yen it~ 
memuru. dürt dalıiliyeci sekiz hukuk· b . la&" 
en, otuz öğretmen. dokuz subay, yedi zna gap l 11". 

tüccar ,.e dört Eanatkilr yeti mİ§tir. . A tJe~ 
Yirmi cHirclil halen liselerdedir· Ege mıntaknsı v118Ye 

İkı hin ınc,·cutlu zengin hir kitap· !erine konulan ''e kültiirl~ 
sarayı ''e her tiirlil Je,·a?.nnntn malik nm da vereceği tahsisatİ3 f:I,' J 
yetmiş kişilik izr.i te~kilitı varclır. Bu sıf Çınar bulvarı üze~inde ~~r 
l!f"ne talebe uvm U~ ,.iizü mütecaviz· nat enstitüsü binnsı ın~ ııırv 
dir. Mc,·curla ·naura~ bina çok <lar • Bu bina, Ege kızların~ 
dır. ve aile kadını olarak yetı 

ilk ve köy okulları en büyük rolii oynıyaak~~ _, 
Kau merkr7.İndc ikigj tam ,.e iiçii enstitü binasının inıası iç• 

nakı~ dene.Ji he, mektep meYr.nttur.. geni§ arsanın içinden if111l~ :l' 
Hunlara mfüla,·im cayrqı lHitt vfü:li kJT. göre geni§ bir yol geÇ-111~ pel"' 

-----------------------.... ------------- - - Bu yol ileride inp eaileC eJtir· 
Hana Georg, kanaı Gittaya Me- Edebf Romen: aa ---• - Böyle olduğunuzu işitmek, beni sarayının önündc.n geÇeG ~ 

rana, anncainin yanına gidip ora· V G ıevlndirir! Eh, Her Han.a Georg, ıe • Kültür bakanımız S.Y' 
daki karrlc~ Kurtu buray'1. g<Jnd.ef. S E 1 j vlmli ve iyi bir insan. Her halde böyl" kan, bundan f:VVel 1Z1'11ireJ-' • .J 
mc.tini teklif ediyor,· ancak, baba- güzel ve değerli bir kadının kocası ol- sırada bu mesele ile a181' ~ .r. 
sı Bertran fon Hdhenlw.g f(Jtoytı u ya n 1 n C a • 8 ma.ğa llyıktır. B!ribirlerini &even iki in enstitü binasının ortat!P f 
döndUkten ı:c Nocı hofta8' birlikte Yazan : Make El sana, böyl~ hiç gUçlUk çek.mf:kslzin bir çen iki parça ~eklinde 1111'. ti-, 
geçirildikten .sonra gitmuini taıı- .... --• leşivcrmek sandeti, ne kadar seyrek ceğini alakadarlara ~öY.~~~ 
siye ve "btl ı'tib,,.r1""," ~:yor ~•eğer ~ i•tı'kamete dıındUrdil. n"•ip olur' Ve böyle oldu mu doğru•u ld al -

.. ... U4 &' ., u ..... • ' ., a ığımız m umate. go:~.n~ 
behimlc bu hıuu.sta mutalnk 7calı. Ağaçları:İı yapraklan dökUlmUş tebrik etmek. yerindedir! diyesi erkanı, imar plsP":. 
'!JOTaan, seyahate ç,1n4 tarlhin ola. dalları arasında. bir çift karga gaga Gitta. tı:inden dUşUndü: . nan mühim bir yolun. )t • 
rak, N~l& takip eden haftayı tea. vuruyordu; Gitt& görUnUnce bunlar, - lyi yürekli kadın, bir bilseydi! cağı mütaleasındadırlat·. 
bit etmek iattrdim:., gakhyarak uçup gittiler. Tarhlar ve gül - Bir parça içeriye girelim mi? smr, bu yol ü:zerinden.bi~ii" 

Talı.mininde isa.be't vardı! ftte, Git
tanm kocuı sökUnetti. Gene kanamı 
seçince, bindiği çallk, kıymeUi kula a
tr, mahmuzlayıp Gittanm yanına yak
Iaıtı, onun yanı sıra giderken : 

- Sabahlar hayır olsun, Gltta! Gez-
mede miydin? 

- J..indenhoftaydım, Han.s Georg! 
- Her teY yolunda mı orada? 
- Evet, tetekkUr ederim! 
- Ben doğru Riydava gldiyorunı; o-

rada demiryolu inıaatı ile allkalı blr 
iei halledeceğim. Eğer vaktinde döne
me1.8Cm, rica ederim, beni bekleme, ye
mefe otur! 

Elini spor kuketine götUrerek ka • 
rısını selamladı ve atın ba§mI gidece-

fidanlıkları, çam dökUntuterlyle kap. - Evet, ıevgill Kreetsents ! birbirine bağlamak nıiı~" 
lıydı; evin N'ncereleri de kapalı.. .. Her Kahya ka.dın, evin kapı3ını açtı ve ·ı . b 111-

r-· nı ı eri süren u zevat, - Ji,,... 
şey, metruk ve blraı hUZUnHl bir man- Gittanın önden yUrümesi için geriye çe- •• k 1 · kt~ 
Zar bel'rti ordu ı,·ı'ldı· . Kon'dorda """rı'n, bır· az nefes tı • gore a masını ısteme ı1e 

a 1 Y ... · "" Bu ihtilafın, ne !eki 0 

Yarı yolda, Gittayı k!hya kadın kayıcı bir hava hüküm sürüyordu. Oda- ği belli değildir. 
Kre.stMnta karşıla.dl: la.ra da meakfın olmayış kokusu sin -

- Ah, muhterem Froylayn affeder- mieti. Mcbilyelerin U~tteri örtillüydü: :----------':'". 
ılnlz, 'imdi muhterem Frav demem bütUn içerisi souk. Hatta gittanın kız 
jcap ~er .. : ne hoe bir eUrpri.z ! Tam lık odası bile, genç kadın U?.erindc ar
ben de ~fendilerimi dUeUnUrken ... An- tık o hatıraıımda beslediği mahrem te-
nenizin aıhhatı nasıl? siri göetermedi. Filhakika, kendisi ı 

- Çok &UkUr daha iyice, sevgili son defa buradayken. hentız güller aç
Krestentl! Annem, şimdi Meranda bu- tığı gibi park da. daha sonbahara has 
Junuyor. ' ~üzelliğini muhafazg. ediyor ve latif 

- Biliyorum, biliyorum? Bana ora- bir ılıklık, evi, içerisinde oturmak
1 

?azardan maada hergüo: 
dan bir kartpostal yolladr. Peki ya siz isteği uyandırır Ye rahatlık verici ha- 'k'd al~ 
nuılsnıız, muhterem Fra.v? le getiriyordu. • • j •onra saat 1 1 en 

- TetekkUr ederim ... iyi? ~( Arl.:ruı t:ar.'} 



~..-al~~~-~~ ----- " . 
.. - . " ... ; ı . ·'J .... 

. ' ,,, 

B~ikta§tan~ Kaleci yediği gole 
kabalutli idi. Müdafaadan Hüsnü. 

-· muavin hattında Bülend, ve Feyzi i 
yi idiler. Hücum hattmda Hakkı ve 

Galatasaray, şı,uye; 
GUne,:e Peraya 
magıup o:du 

Diin sabah Taksim ta<lmıla, stacl 
kupan futbol maçlarına de' am edil
mİ§lİr. 

İlk maçta Galataı::araym genı; takııııı 
yeni Şi~li kliibiine 4 - 1 maslup ol -
]ardı . 

.. F enerbcıhçe-:-Be1ikta1 m~::ç::ın:dJ.a~lı:!ı;:le'.."".c"':'i-;H~u:':' .• ,-cı-m_e_t_tı~. n_t_o_pu--k-al--k-
• . .. . ya ar en 

Şeref cı<iden mukemmel bır oyun çı ne saik Hiisamdır. Müdafaa vasat 

karFdılar.bah ..ı ı-ı · · . f muavin hattında Mehmet Reşatla 
A ene~ . çc~en~: . u~a~ettın ev Angelidis bermutat iyi idi. 

kalade ıdı. Sarı lacıvertlılerın sahayı Hi.icum hath b " t"' ··d ~ı A l ak k l . . u un oyun mu de 
mag up o ar ter etmeme erme yi (L ""tf f 11 en sayı ayı çcı·iriniz) • 
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tince hiç anlaşamadı. 

Güneş- lstanhulspor 
da berabere kaldılar 

Kadıköy stadında yapılan tek 
lik maçı lstanbulsporla Güneş ta· 
kımları arasında idi. İki takım buı 
oyuna §Öyle birer takımla çıktr 
lar: 

İıtanbulspor: Fikret, Samih, 
Haıo.n, Orhan, Hayri, Enver, Ad
nan, S:ımi, Seyfi, lcmail, ismet. 

Güne~: Cih'ld, Faruk, R~ad, 
Yuıuf, Rıza, Ômer, Melih, Murad, 
Salahaddin, Necdet, Rebii. 

Hakem Suphi Batur. 
llk hücumu yapan lstanbulspor 

lular ilk dakikada bir fırsat kaçır· 
dılar akabinde Günetin de bir hü
cumu, Rebiinin ofsayd kalmaıı 
yüzünden akim kaldı. Müsabaka 
kartılıklı hücumlarla ve gittikçe 
hızlanmakta iken 14 üncü dakika· 
da Sami yerden fa.kat sıkı bir şüt· 
le lstanbulapora bir gol kazandır 
dı. 

Bu gol atılırken başka bir oyun
cunun ofsayd vaziyette olınası yü
zünden bu şayı kabul edilmedi. 

lstanbulsporun enerjik oyunu 
devam ederken Güne~ müdafaası 
ceza sahası içinde topu elle kes
mek mecburiyetinde kaldı. lstan· 
bulsporlu Enver sıkı bir §Ütle takr 
mın golünü penaltıdan atmı§ oldu. 
Mağlup vaziyete düten Güne~li 

ler rüzgarın da yardımile rakip 
kaleye indiler bu arada aceleleri 
yüzünden bir hayli fırsat kaçıran 
Güne§liler de devrenin bitmesine 
iki dakika kala bir penaltı kazan
dılar. Necdet de bu suretle bera
berlik golünü attı ve devre niha
yetlendi. 

İkinci devreye Güne~liler Bon
cuk Omeri sağiçe Muradı da ıoliçe 
koyarak çıktılar. 

Yeni hükOmet tabibi 
ve stajyer 

. . 
Tayin ve nakilleri 

Ankara, 7 (Telefonla) - Sıhhat TIB HALEBE YURDU l\IEZUNLA
n İçtimai Yardım Vekii.leli tarııfından IU~DAN STAJİYER TAYİN EDİ -
hiiklııPel tabipl~ri arasınıla ~u nakil l.ENLER 
, e tayinler yapılnn§lır: Sa'alıadd in Diyadin hükumet ta -

K:ı~ h\ikfimet tabibi Fatih Yeni~e- bipliğine, Ali Osman Doğu Bayazıt 
hirc, Olti hükumet tabibi İemail Os- hiikiimct tabipliğine. Arif Hikmet Ak 
manrı~a. 11gm hiikfımet tabibi Galip ~eki hükfımet tahip1iğine, İhsan Meh
Dinara, Tuzluca hiikfımet tabihi Saim met Korkucleli hükumet tabipliğine, 
Uzunköpriiye, Şa,·şat hii~iuneti tabibi Ahmet Kaş lıükGmet tabipliğine. E· 
Kenan Çerkel:'e, Rafahiyeılen Kamil yHp Yunm Akçakocaya, Ahmet Ka
Ünycye. Yusufelinrln Şükrü Siva a. zım l\Tc;,udiyeye, Hüseyin Hfünü Ofa, 
Samurclan Zeki O mancline. Porçka· İbr:ılıiın Reşat ~laçka~. Bahri Avano
ılan ~aci Ayanr.ığn, Doğu Baya7.ıttan 

1 

sa, Ömer l\lünif Sor:guna, Kemal Ce
Cafer Amasyaya. Darrndeden Kemal mal Aluçaraya, Talat İsmail Tefen· 
Feyzi Ni~dep•. Şiranclan Zekai Ana - niye, Ahmet Mehmet Akçadağa, İmlr 
mura, Elbistandan M<-hmet Tokat il Kemal Bihiıniye, Selim Talil Kah· 
frengi miicnde1e tahihliğine. Vandan teye. Ahmet Feridun Baskile, Ali Tur 
Ziyn Haydarpacıa nıimune ha<:tnhanesi gut l< 11lpa, Hüseyin Hibnii Kehana, 
hariciye asistanJ.i;mn, Çnhnktıın Ce - A\'TIİ Ziya Gence. Nam1k Ka&if Krğr
mal Guraha ha talıane~i he1,.diye a -
sistnnlığına, Çorumdan Tarık H a.:;cki 
hastahanesi ni aiye a istanlığma, Acr 
paynmd:ın Galip Ccrrnhpa~a ha~taha
nes1 dahiliye a i:ıtanlığma. A \'ano~tan 
Sami Guraha hnı.ıtalıane~i ~aboratuvar 
asistnnlığma. 1 pirden Hilmi Jla~eki 
lıa~tahanesi dahiliH n i~tıınlığm<l. Ak
çakoc<ıdan Salahaddin t~tıınlml Çocuk 
hastahane i asi!tan lı~m:ı. SilYanılan 
Akif Cerrahpa a haıtalıanCAi çocuk 
hastalıkları nııistanlığınn, Çi\'rilden 
Osman Haeeki lıaatahane i harir.h·e a· 
~istanhğına, Göisiin<len Ziya Antep 
trahum miicadele tabipliğine. Saide • 
1inclr.n Mehmed Ali Hat=eki lıııstalıane
si ço<'tık ıt!!İstanlıgma • 
mittir. 

ve• 1\felımf"t Aziz Eğilı-, Ömer Tavtanı, 
Jehmet 1hralıim UJumet Tavtına, 

Mehmt"t fhralıim UlnkJollaya, Fazıl İr 
mail Ref ahiyeve. MeJım,.t Emin Sav
.ııta. 1hrahim Artvine. foharrem Ka
dir ~nımf elin,., Tarik Yu uf Borçka
yo, l\fnzafrer Galin Yeniçeve, Tec • 
meddin CivrHe, Nimet Çal'a. Şeref 

f Plıtnet Tiirlna, Ali Mazhar Af>kaleye. 
Ali Nafiz Tortuma. l\hıf'laf a Remzi 
Tercana, Avni Mdım~t f ~pire. Reel -
rettin Oltiye. Şevket f eh met rtoya
ya, 1\f elı met fJ15an Tokatd. Liitfii Si
m ava. Rauf t~mail Safranboluya. Ta· 
znn A p:ıı llnh Yay laka, s~d:ıt ~foJı· 
met Fckeye, M. R~~at Karamıshya, 

Bu kısımda da rüzgarla beraber Şeref stadında 
oynayan lıtanbulsporlular hafif ı. n 

Tecati :Mustafa Saimheyliyt", Salôhnt

tin Snleyman Datçayı, Remzi Kamil 
Köyceğize, t~mail Mehmet Bulancı • 
ka. Mehmet :Mazhar Gerzana, M«'Jımet 

Aptulkadir Gülnara. Hasan Tah~fo bir üstünlük teaiı ettiler. dttnn maşlar 
15 inci dakikadan ıonra top Gü- Şeref stadındaki ilk mii~ahaka E - Vartoya, :Muharrem Hii~eyin Şirana, 

neş nısıf sahaaından çıkmaz oldu. yüp ile Siileymaniye klUpleri arasrn- Halim Lütfü Ürküheı tı;;mail Hakkı 
Cihadın yerinde müdahalelerile da oynandı. Bu maçın lıakemi Şazi G .. I Sad H Tezcandı· 0 eye, i aıim De\'eli)·e, Mehmet 
birçok tehlike er atlatan Güneşli- Takımlar §U k:adrolarla maça ha§- Cemalettin 'l1vzlucaya, Mesut Kasnn 
ler maçın ıon dakikalarında bütün Jachlar: Andirine. Hakkı Mehmet Ali Ilgına, 
gayretlerile çalı,arak galibiyeti te- 'lf h N 1· F.lb. 

Süle)mıani,·e: Nuri - Ruhi. Ha~.·ri • n a mut ec ım · ıı1tana. Hii•evin 
mine bir hayli uğrutılana da mu- / H ..ı· rı k' d 11.ı J z · ~ İbral1im, Orhan, İbrahim - Rauf, Mu- amuı r, e.; ır e, 1' e ımet .eki Diriğe 
vaffak olamadılar. Bu maç da bi- N 

Mektepıııere, Çocuk veıuerı
ne, Okul DDırektöırDeırnırne 
Mektep kitaplarınızı almadan ..•. bir kere eıki tanıJ~ 

" VAKiT ,, Kitabevine 
ufrayınız. /Ilı, Orta, Li•e, Yülııek ve Meılek •.. Her olıalııtt;J; 
sınıfı için, her clilclen, her türlü maarif neıriyatını but 
kolaylıkla ve derhal edinebilirıiniz. ı1' 

Raatgele yerden almanın .onunda yanılma, yorul"'O' 
kit kaybetme olabilir, üzülebilir.iniz.. E~l) 

lhtisa•a her yerele kıymet vermeli: (VAKiT KITAB 
de mektep lıitapçtlığında ihtisas ka:;anmııtır. 

Kitap üzerine gelecek h~r ıorguya lıarıtlık verilir. 
1 

lf"ff 
ADRES: İstanbul. Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. e ~ 

Vakıt - lstanbuJ. Posta kutuıu: 46. e? 

TUIAI 

. " " VENi 5U~LU I 
AMBALAJiNOA· 

f 
t 

rer golle beraberlikle neticelendi. zaffer, Daniş, Hamdi, Siireyya. iyazi Ahmet Cihanbeyliye, Ahmet 
Beykoz • Vefa Eyüp: Halid - Mehmed, "Alaeddin - Emin Gerçii~e. Necmettin Ali Seydi· ~ ~ 

Hikmet, Mehmed, Zekai - Kadri, Ze- §ehire. Suat HfünU Pazarcı~a, l\fehmf>t -~='::=::========~===~~~~=====..:.:==:!!~:=:~ 
Şeref stadındaki ikinci müsa}ja- k N • H d Re§at Vana. Ahmet Feni Tavcıanltva. ıJ 

k N.h d hak 1 ..... 1 B yk ii, e~ et, ay ar, Faruk. H • T •• k H K a ı a ın em ıgı ı e e oz asan Cavit Kizmıpa~aya, Hiicıevin ur ava uru.., 
ve Vefa takımları arasında oynan İlk devre çok zevksiz n durgun Şevki Su§ehrineı Mehmet Rf"şat H~li- J•• 
dı. geçti. Eyiip orta mna\'foin hozuk oyu- ke, Salahaddin Kangala. Melımt"t Sadi LJ 

Yeıil /;eyazlılar: Haluk, Saim, nu iJe Süleymaniye üç orta akm- Yrldızeline. Şinaı:;İ Mehmet Zaran. BÜ v Ü k piyango s ' 
Süleyman, AbdUf, Lütfi, Latif, Ad cısmm beceriksizlikler ve kale ağ - Mustafa Hayri de Gög ün hüku~et c;;:tJ> 
nan, Şükrü, Muhteıem, Hüıeyin, zmda lüzumsuz paslaşmaları maçın tabipli~ine r;tajiyer olarak tayin edil- 24. CÜ yeni terti.P başla011'f ı:;, 
Muıtala.. tadını kaçırmakta idi. mişlerdir. tı" 
. Siyah beyazlılar: Sala, BahaJır İlk limm golsüz olarak ı.ihayete er ~N~Jo_m_a_n---:M~e-n_e_m_e_n_c_I _ 1. ı'ncı· keşide 11 lkincı·teşrı·n 937 Je 
Hal.id, Sadettin, Kemal, Faruk, j f 
Turhan, Calıicl, Şahap, Ali, Ka- di.1kinci k"ıı;ma Süleymaniyelilerin ıe- oflu Beruta gidiyor su··yu·· k ikramı·ye 30 000 Lira01 : 
zrm şeklinde idiler. A~ka.ra ' .. (Telefonla) - Hariciye ve • . • .. .. . . •rl• l

1 

H ·k· l ri akmlariyle haşlandı. A~ık bir bük- kiletı s:yası müstecıarı B. Numan Mene Bundan başka. 15.000, 12.000, 10.000 hralık buyuk ıkramıyel• er ı ı ça ıtmıt takım çok sürat s 
li bir oyun çıkardılar. İlk devrede mi ·et tesis eden siyah beyazlılar 12 n- mencio~lu yarın (b~gün) akpm Ttıros ve 2?.00~) liralık i~i adet n_ıük~fat v~rdır.. . . . ed~ 
Vefa, ikinci lcıaımda da Beykoz ci dakikada merkez rnuhacimleri Da- ekspresıyle, refakatınde kalem . mahsus Şımdıye kadar bınleıce kııiyı rengı:ıc.den bu pıyanıoya ııtırak 
daha üıtün idi. ni~in rakip kale ağzmda aldığı puı i- müdür? olduğu halde, Btruta hareket e 

Birinci haftaymda hakim oyna- yi kullanması savesinde günün ilk ıa- decektır. 
Yan Vefanın orta aluncılan hece- vısmı kay de mu~aff ak oldular. Hariciye müıtetarımıı: Bcrutta c-:in 

· O 30 d k'L k d kadar kali:!.:aktır. riksizlik yüzünden birçok fırsat- vumm ncu a ı.ııo.auna a ar 
Jarı kullanamadılar. ıırüre~ Süleymaniye üstiinliiğü Eyüp Nedim Borallk'ın cenazesi 

Devre ortalarında 18 pas çizgi- kaleriı;inin f e\'kalacle kurtarııları sa - Ankara 7 (Telefonla) - Evinde ha 
• ycsincle takımın hezimete uğramasına va.gazı musluğunun açık kalınası dolayiıi 

ıı üzerinden kazandıkları bir ceza Eebep oldu. le dün ölen K-c.•;aeli saylavr B. Nedim 
VUJ'U!UQdan Muhte,em bir gel at- Siil~ymaniyelil~rin oyunun bitme- Boratkın cenazesi bugüu meras"mlc ve 
b. Ve devre bu netice ile bitti.. sine bir çeyrek kala yavatlamalarm- arkadaş1arının derin teessürü arasınd 

İkinci kısımda çok canlı oyna· dan i~tifade eden Eyüp muhacimleri Cebeci mezarlığına defnedilm"ştir. 
yan Beykoz sağ açıklan y urhanm derhal rakfo sahaya girdiler. 38 inci arkadaşlarmın derin teessürü arasınd;ı 

ayaği)e beraberliği temin etti, bun dakikada 20 pastan ıivah - beyaz r ç. n an 1 aş 
dan sonra her iki tarafın da gay- leyhine 1~kiinin çekti!J gibel bir f ri- f m a 
reli semere Yermedi. Maç böylece kik takımları beraberliğe eriıtirdi. ı·sıemı·yor 
tarafların birer golile beraberlikle laçın son dak~kaları iki tarafm 
nihayetlendi. galihivet golü'1ü atabilmek için çalı§- Nank" 7 (A A ) _ Ç b 

8 k k Jt malariy)e geçti Ye hakemin düdüğii - ıdn•Y• b" · .'. 1ıık tt an Ç! .Şek bu 
ft Jr uyde" 1 m81tlftr 'JA • .,. gun ver ıgı ır mu a 1. a, ının uzak 

- Y maçm eonumı ı an ettııtı zaman ta - . . 
Dün Bakırköy B:ırutgücü saha- kımlar birer golle berabere kalını, - doğu ıhtilafınm hallı Japonya ile doğ 

aında istiklal idman yurdu ile Gü- -------------- rudan doğruya müzakereye taraftar olma 
cün A. B. Ye genç takım!ıo.rı ara- dığıru söylemiştir. 
sında müsabakalar yapılmıştır. Mareşal, askeri vazivet hakkında nik 

Dört bini &fan ıeyin:i kalabalığı bin olduğunu söylemiş ve §iır.diki mü~de 
önünde yapılan bu maçlar çok he- leye dcvJma azmetmiş olduğunu bildire 
yecanlr olmu~ur. tıestarıktar blr1nd sınıf mutatıassıSı rek: 

Genç takımlar ka~ı]~o;masını ldllll cd. 9"Jlt • ıını flftl!IClll!lft-. n 
5·0 Baru~gücü kazarmm~, 'B t::ı :ım 
1..,rı blrer "!CJle h~·nbc-~ ·a1"'=1ıs· 
! .r. H"vc-:ı""1"' };p1d""~n A t,. n:n
lcı:-z mii:mbakası da 2·0 yine Barut 
güt:ünün galebcsile nihayetlen· 1 

T91efOn ı Z'I 942 

Pılıeden ft'<$81118 kooeı Nıııteıa•ıcıt !(aı:!uı eoe-
54- çonıen 00! cı.n aonıa oarasızat 

hhhfn 1111fyıllı 11111 imi ılıtır. 

"Bir kere harekete gcien adalet kuvvet 
!erinin arzu edilen hedefle re erişmekten 

geri kalmaya:aklarına katiyen kani bulu 
nuyorum. Konferansın t2tbik edilecek ne 
üelu elde edeceğini zannederim.,, de 
mi§tir. 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

-
Bütün gün arasız açıkhr 



~ 
26 l.tuha"'- a " sot -.. ue b · rk ·ı Ptrıc g. muhtel~ c e?ellcr! .(35000) lira olan 29030 kg. mu: .-::lit c·ı~~ ç:21 

9~; 
•!ııı llıbe gü .. batta çclık tel ve l 000 adet bandaj çene torna kalernı · · 

tt~akt1r. nu saat 15.SO ela kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina::.ında satın 
· nu it ' i'.ı- Ct re girrn k . k un ta· a ı .. dtığj vesik le ısteycnlcrin (2625) ::ralık muvakknt teminat ııe .. anun 30 ~ ar l' a arı ve N f' .. hh' . "fl . ! aynı g•.ın saat 14, ~onı· a •a mutea ıtlık vesika ve teklı erın 

G1 ısyon R • l"ğ" ttna
111 

.. 
1 

· eıc ı ınc vermeleri lazımdır. d • er 17 5 k 1 • dc ıatılmakta ır. 
uru§a Ankara ve Haydarpa§a vezne erın ı t (7534). 

ctıı, rnı rnuharn zılı muhtelif 
ıs d aınYQnt ki' rnen bedeli ve n.uvak kat teminatı aşağıda Y

8 
gU U t 

aılll en itibar ıngrıt ile çelik tel ve ha !atlar 2 12 1937 perşembe n saa 
'caktır en ayrı ayrı kapalı zar! usu lil ile ~kar;da tdare binasında satın 
l3u ı · t11ıı t §e glrnı k · ı t ile kanu. tlln a~·in etr •. c ıstlycnlcrin hizalarında yazılı muvakkat tem na i 
saat l4 ıgı vesikaları ve Nafıa MU teahhitlik vesikası ... e tekliflerini ayn 

l'~ fartnarn:l kadar Komisyon Reisliği ne vermeleri lazımdır. da 
t 1Urn ve Ser parasız olarak Ankara da Malzeme Dairesinden, Haydarpaşa 
~ lsrni 'cvk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (7400) · t Yant Muvakkat temına 
Cttık Ve Rli . Muhammen bedel 92 06 
-......::.__teı ve }ı.,~grıt 13227,50 

9 
' 

~,~atlar 12000 900 -

Sla b ldar n ul P. T. T. VIU\yet MOdOrlUÇt'Unden: 
~~tın e Bend' . • nımeye ko-

U§tur. E _13.e ihtiyacı için öOOO ki lo çubuk kureunun açık ~kıı bi 
•lt ı birinci k ksıllıne 10 • 11 • 937 cu ma gUnU saat 14 de BUyilk Postane 1~ 
?ı ... trn kornisu atta lstanbul P. T. T. Vl llyct MUdUrJUğilnde mUteşekk.il ak 
"'tnu .,onunda. bedelı 33 u· ~k vakktt t yapılacaktır. Be her kilsunun muhammen . 1 gör 
ıtud ~e ltıuvakk ernınat 74 lira 2t'l kuruş ruştur. Taliplerin şartn~mesın mezkfu. 
)atı Utıuk ld at teminatlarını yatırmak Uı:cre çalı~ma gUnlerınde K 1 
~ ıııu,.,~:'_~•lemlne ve ek•lltme günil ve eaatinde de !l!Udilrlilk om•· 

J~arı. (7451) -

andarma Gerıel Komutanlı~ı Ankara 
~11 ı-ır Satına ima Komisyonundan: 

1\ il '- tr met . .. f e ı;rnciıne uy 
~tt r,.a Çant rcsıne 11 O yüz o.ı kuru ~ kıymet biçilen vası v d 17 500 

ttyc alı!· b d • 4 SOO metre en • '1ıııa kada • ez en 16,000 lıra kıymetinde 1 • 1 tın ;;ktır, r 19· 11. 937 cuma günü saat on bc§te kapalı zarf usuliy e sa 

l'e • - ş ı. tıtttı artna . . . 1 bu eksiltme 
"ilt '-~ tlt ist rneıı parasız Komısyon umuıdan alınabılecek o an a tıı. .~ka rnce,~enlerin 1200 bin iJ.i yüz liralık ilk teminat vezne ır.akbuzku .vdey 
~ b· 11;tubu . kıiltme va tın en 

ır '-at nu muhtevi teklif mektubunu belli gUn e 
~~ evvcı Komisyona v:rmiş olmaları. "4009,. ''7392,, 

tlıatıenıı Birinci sınıf OperaUSr•• '-l'tııı 
10 

ı takim l'lbl kUrk 
•ene ıaran ti vı 

'> 

Or.CAFER TAVYAR 
Unıuml cerr&ht "V'd sinir, dimal 

cP.rrahisi miltebassısı 
Paris Tıp f al<ültesi S. As1~tan:. 
Erkek kadın ameliyatları, dımag 
estetik ... yu~ meme, karm bu· 
nışuklukları,, Nisaiye ve doğum 

ınOtchassısı 1 

Muayene: Sabahlan M e, r !I nen 
8 den 10 a kadar llllU 

ö.Yledeo sonra Ucretlldir 
oğl:. pa.r.na.kkapı, Rumell Ban 

No. 1 Telefon: 44086 -

===-----------

uan/811 1 
Levazım anılı /iği 

:..----··-\Q 
"'1, e lıe 
~'1 \J:lltıdıt ketaı lle ~ bıııu etaız olarak satnıaktadrr. 

~
Lııı.;bı.ıı ed~~n rnu~terilerimlıe ayni ı•-

llıut loıı.ır.. 

e: P:ı~a ._. 

Y
' nUrkçU Han içerisi 

"'--I;_ y il ro Telefon: 

~ 2l61i5 

K -
İl" URUN 
•ıa~n tarifesi 
~.es~~~:larıncta santımi 40 Kr. 

orcı·· nıar ·Jo O uncu ~ " 
ç ''e ik· sayfaua 100 " 

llirftıcı ıncı sayfalarda 200 
~.sar " ~lık .• Y ada 400 " 

'l'· 11antar 

. prcventorium binası mÜJ 
Maılaktakı k .. k.. ta · . adırlı o§ un mırı 

temilitından ç b cıünü saat 14.30 
18/ 11/ 937 pcrşerıı e t> 

j tanbul levazım amirliği 
da Tophanedde 

5 
t".tlt elcıiltme ile eksilt 

Komisyonun a l;ı 
· Jacal:tır. mesı yapı . 

986 
lira 70 kuruştur. İlk 

Keşif bedel_ı .ı r şartname ve keşfi 
· 74 tırauı · temınatı .. "'tebillr. isteklilerin ka 

Komiıyonda goru ll' saatte Komi .. yona 
nuni belgcleril~ be 

1 ~ 
. "237 "7437 .. 

gelmelerı. " 
___ ...., 

/sta;/,uı /{omut an-ı 
lığı 11Anlaı ı 

~ ıcari rn 500 .. 

f 
UçU!( it· . ahı~·etı haiz olnııyan ı ld tıı 1 anıar 

20 1 1
. . "' •dC gösterilecek ma ıa e 

" 120 • >C ınıelık beş de. Çcrkezku). asının ihalesi kapalı 
ka. ~·Uru"t . · ınŞ \'elcsı "' ur. Eskıden mu. bir pavıyon. jteŞl'İn 937 pazartesi gil. 
~Uka..,eı 

1
°1an müşt~rilerimlzio zarfla 22 tkınc .~pılacal<tır. Muha.m. 

i~a~ t~rı :nUddetince fark a. nü saat ·~6 ~e~ 30425 lira 64 kuru1-
nıar le ıun rnUddet devamlı men keşı . gün öaJeden ev.-el 

~ nz·ı~ mesı her 
0 

ek h 1 ata tabidir. tlln ver. tur. Şartna .. uıcbilir. isteklilerinin 
•ır llsusuna , .. . nda gor l( arı V Al{ a ~ alnız ve munha. Komısyo ·ık teıninet makbuz \'eya 

ftoı~.trı.alettin IT YURDU altındaki 2282 liralı~ l~ birlikte 2490 sayılı ka-
!tracaat !ren ilan bürosuna mektuplarıY .. cü maddelerinde yazılı 

edUınelidir nunun 2, 3 unbe aber ihale eaatlnden 
l'eJefon: fst~nbul. 24370 ,·esikalariyle r r\·eline kadar teklif 

lJ Q · en az bir saat ~ndıklıda Komutanlık 
t, Af.., öz he".(lm ı mektupıa.rının is,•onuna ,·ermeleri. 
"~ ~ı at Ra "A ı SatınalmR l{oın . (7448) 
" Yerıeh m 1 gd lll 1 .... 2 ••••••••••••• -t'ttıab IUıeainı T k -----.::;;. ••n:ır.:ı:::.. ............... --:-

a~1 C a sim.Talimane luı:sn::::n:::::.ı::;;1 "'uayene H 
, tıakletrn~d •. URFA Apt. nma Mecca 111 -ı den :ı e kAdar H 
~da Ştır. Tel: 4155~{ 1 l'erşeıntıe gunıerl ıa ak palangada 2l'ı il 

tı .... , .. taebasam G ·· •• ._ ·••aad h Qrta:.co"V ~ıu··mtaı urso\ :: '"\il\ :ı .. owı . OoktOr .. . "i 
ta •lat ik'd ergun: geden ·= numarada z rrıu:ayene eder. U 

ı en altıya kadar 1 ra:,~~r::ii•Allii·SC::•:lll 
-----..;;;.;.;;;;~J .... . nn. 

(ll.'C.. KUlfUN R 1KlNCJTEŞRIN 1l937i 



Üç Büyük 
sn 

Modelini 
Görün 

Hudson teraplan, · 
on 6, 

s n 8 
ŞlınnHdlDye ka<dlaıır cilduğlYJ Ç.9Jlbft 

lbftıro <dloktYI~ ylb'bz ©>tlYIZ seki~ se
nesDIFil©ıe cdlce 00D=DlYl©IS@lfil00 (M©>~@ır 

caır «:©>mpaıınıy » @f;©>m@~nocn ... 
DIB< aoemDını(ğle GııDç l'Q>Dır 1Fal'Q>ırD~ 

kaınıoını . mlYlva'lFfak ©>Oamovaı:ı 
cağ o enıı l'Q>lYıylYı k m lYl\?ariFfaılkıa 
yetDeırn g©st®ırmlştDıra ~şa~o©la 

Muvaffakıyet 

1 
~I 

mcdeDleırlr\ll gct;ırcBıUığılYıınlUız Hudsoın -r• ~ 
ıraıP>Daın (IHlYl<dlscn 6, ve HhYI<dlsoırn 8) rD'1l 0J 
deDDeırn; a~ ~<elFilzDıro sarieit;mek, o'ttcmat11 
vntes ve ©Je~ırna» t<eırtD~atDcaıronu llııa\/I ~I. 
~DD!hıassa c'ltcma.r~Dk Dc§lırcODk fıreınıoer _ 
mlYıceGıılhl<e~ ~lYIDlYI ır=Dmaık ve ~lYlıroDaıra fi"B~~ •ov 
lka~nn tYımftit; e<dlnBmDye~cek <dleırece<dle uc~ 
fi.atla tedaırDk e©IDDm®Deırn doDayusnıe l"D 1~ 
~nır fa~ırnkaınnlfll ırekaı~et edemftyeccekDB 
yegAınıe aıra~aıoardoıra 

UD O U 
Görmeden kat'iyyen başka 

otomobil almayınız. 
Son pişmanlık fayda 

etmez. · 
\ 

~---~------------------·-------------------" Türkiye Umumi Aeentası 

r e 

J . Otomatik debreyaj ve vites { 
) tertibatı amatörler ve bilhassa i 
İ bayanlar için fevkalade kolay ( 
J ve rahattır bu tertibatı dört ( 
( senedenberi yüz binlerce oto- İ 
i mobilleri Üzerinde ·yalnız \ 
( Hudson fabrikası kullanmak- ı 
(tadır. . \ AnB<ara Aceırotaso: ADD ~ırcarnı ve ŞeırDlkD: 

(Ve şimdiye kadar i Ankara Y.ennşelfiııır; Atatlbiıırlk rauovaırı 

t .. ~~.~;~!~'.& .. ;~~~.! .. ~: .......... I ~ Anadolu için Acenta h k verilir I 


