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'3 Iİllciic!e ı 

• laciicıe ı 

• ll9cac!a • 

t iıacide ı 

''-ide ı 
9111ıqd4: 
loancucıa ı 

! 1 l,ııcide ı 
ıı2 bacide ' 
İa lincii . 
t e: 
4lbıcude • ..... . 

Peyami Safa'nm fıkrası : 
.. Ev kadmı ve makina " -
Orhan Selim'in fıkrası: "Re. 
lah ve seadet " 7' Siz ne 
llersiniz '1 - Şehir haber-
leri. H 
Ankara telefonları - u-
susi haberlerimiz - Necip 

~ Fadıl'm fıkrası : "Bucüıı .. 
- FeJek'in fıkrası : "Ben
den ona 1 " . 
Aziz Hüdai Akdemir'in tef· 
rikası : "Bizde casusluk" -
Sailık öiüdü - Sevipneler, 
evlenmeler. 
Son haberler - İcmal -
Alman kadm caau111: "Mat
mazel Doktor • 
Memlekette TAN - Kendi 
kendiıniac çatıyoruz. 

Spor - Bedri Rahmi'nin 
raimli reportajı : "Beyazıt 
Kahveleri ". 
Kadm ve ModL 
p ı i j. 
Dünya ıazetelerine ıöre 
hidiseler. 
Sinema. 
Kazan Hanldıjmm ton IÜD· 
teri - Hikiye. 
Filistin. 
Tarihin büyük aıklarL 

İtalya, Habeşis
tan Ve Uluslar 
Kurumu 

l1lualar Kurumu Konseyi Italya • 
~btı davasını pamukipliğine bağlı· 
>'lraıc dağıldı. Konseyin karanndaa 
~ ınüspet bir so.nuç, İtalya'nın 

ay içinde Habe§ietan'a kat'§ı sa-
~. ~lamıya~i~ •4a~tın~q 
~· Bu,.da., barı! ıuumna büyük 
L...banç_,~f.~·~ Mı 
~tan'da eyliil ortalar •a kadar bir 
~ b3.1layamıyacağıru eöylemek-

111ler. 
.. "'lllalar Kurumu Konseyi toplandı· 
lt.... ~. takip edilecek usul hak
~ ltalya ile Habc!iıtan arasında· 
._ lnlatamamazlık §U nokta etrafın· 

toplanıyordu: 
lJ~talya, Uluılar Kurumunun yalnız 
h ... ~ lruyulan etrafındaki çarpıt· 
~ doğan anlafl!IWDUlık ile 
~ olmaaım. 25 Mayıı katan 
~ hince bu ifi inceliyen hakem ko
ı~>'onuna bejinci bir üye aeçerek 
la., h • liabet davaaının diğer ve da
latt ltııif aafhatarile utraımamuıru 
)ı..fordu. :\fuuolini'nin ıiyasal tabi
~ tnusıar Kurumunu, hatta Ha
laa~'ı :.e karıttırmıyUak davayı 
~ektir. Habetiıtan iıe. Ualual 
~~nndan sonra davanm çok 
~~diğini ve derinlcttiiini ileri 
~~ meselenin bütün etrafile tet· 
t. iltizam ediyordu. 

~'ili tarafından bulun.an ve Kon
'f ~,_~kinden geçen formül, bu 
~ .:-ırnı telif etmeğe çalıtmakta ise 
l' ~:heyeti itibarile karann ltal· 
~ nazanna uyıun olduğu an
"'-:~ dır. Uluslar Kurumu Kon· 

{&Qba karan töyle lmaltılabilir: 
il»"...- Uaıuaı .kuyulan etrafındaki 
~~fi devam ettirmek için dört
"' ~}'onuna bqinci bir üye da
~ edilecektir. Bu komisyonun 
,~ .hlnız çarplfllll etrafmdaJd 
~eti tayinden ibarettir ve ku
Jıı"du& b-.nci ülke sınırlan içinde bu
ı.at. •1ınu araıtırmağa etkiıi yok-
~ 

"tbı,~ leonüıyon ~y16liln birinci gü
llıa l.Jt1ıa:!.&r CSdevini bitirerek raporu
~.-r l>erneği Konıeyine vere
!oPı-_k~sey de eyinlün dördünde 
teitttr--.raJr nıeseleyi tekrar inceliye-3 • 

~~~Clltere, Italya ve Fransa, 
Sı.,. hakkında aralannda im
i..~ isbıc1e 1 g06 nıuahedesinin .çerçe
bı...~ ltaıya • Habq davaaım 
~ler h Jı. İçbı aralarında özel görii§-

lf llJ.l._~caJdardır. 
~~ )'Ukan ~dıtnnu ka· 
tt1t •e lbllatılacafı il%ere. davanın idi
~ Jııı~lr önemini kaybeden Ual
~ lJiıae arı çarpıtmalanna ait saf. 
~r. l lar kurumn kadrosu ı .. ,.,",. 
t ~ bİr ~Ya'nın Habetiıtan üze
.~ •e 6Jı llnaye lrurmaıına ait Otan 
.._dl l1t..ı1 Cinli mesele, Kurum dı
i'~~ .,_•11tere, Fransa ve Italya ara-
~dıı.!e'~calr CSzel görilımelerde 
....._ifa~ r. Italya bu görüımele
-.a'-itttr~'rn bile kantınasını iı-

.& f Arbaı ıt UncUd!! 1 
fte ŞUktU ESMEI' 

BUGO rt 1.6 SAYFP 

ISTANBUL .. 

HABEŞiSTAN 

1500 italyan Neferi Malar
yaya Tutuldu, Geri Gittiler 

Kellog, bütün Uluslara Hitaben. n~ş.re~tiği 
bir mektupta işin barışla hallın1 ıstıyor 

Jtalyaya, lngiltereye Üçler konferansı için davetiye gönderen 
Lava/ Cenevre dönüşü Herriot ile konuşurken 

Süvcyt, 10 (A.A.) - Reuter Ajan 
ıı bildiriyor: Doiu Afrikaıına git
mek üzere askerle dolu olarak Sü • 
ven kanalında~. ~e~n v~purlardan 
"yap" sesleri ıtıtilmcktedir. Bunlar· 
dan t:Uriben 1500 ü Malaryaya tutu
Jarai iade edilmiftir. (Quileppe Maz 
sini) vapurunda 18 'asker kaçağı bu-

lunmuıtur. Portsait ile SüveY§ bölge 
leri vurgunlar için aranıp ta. bulunma 
yan bir yer olmuıtur. Fakat kadınlar, 
hayat balıalılığmın artmasından sız • 
!anmaktadırlar. İtalyan acentaları bu 
ralardan bircok kamyon ve mavna sa· 
tın a.li:Dıtlaidır. • 

[Arkau 5 incidel 

·GiRiTTE SÜKÜN VAR 

Bu Sefer de Patronlar Ame
leye K8rşı Grev Vapblar 

Pirede gazı hadiseler çıktı, polis bütün fabri
kalart muhafaza altında tutmağa mecbur oldu 

Atina, 10 (Huıust muhabirimiz • 
den) - General Koııdiliı dün alqam 
onda. iç ve ~konömi bakanlan ile bir· 
ilkte, bütün • memlekette genel bir 
ırev çıJrtıiı ıakdirde alınacak tedbir
leri, ikide birde i,ıçiler taraından iı
tencn ıeyleri tetkık etmiflcrdir. Kon 

KONDILJS 

dilil kendfıUe konuftan gazetecilere, 
i§çileri 24 saat genel grev ilin etme
ğe aevkedecek biç bir sebep bulunma 
dığını eöylemif ve bunun bütün aha· 
Uyi ıarara aevkedecek bir macera ol· 
duğunu aöylemi§tir. Buna rağmen p 
yet ~rev. il~n edilirse, hükumet mem: 
lekctin ıntı.ıamını ırnılaaia.za etmeıı 
için alınacak tedbirlerin hepaini göz 
önünde tutµıaktadır. Kondilise naza
ran ıerek .münaaklat ve gerek iate it 
terinde hiçbir zorluk çekilmiyecektir. 
Pirede bir hafta kadar önce grev ilin 
eden. vapur kazancılarının grevi bit -
mittir. Fakat bu defa patronlar Lok· 
Aut yapmıtlar, yani fabrikaları kapa· 
yıp ameleye kartı grev ilin etmi§ler• 
dir. Bunda.9 dolayı diln bazı uygun· 
suzluklar otmuıtur. Polis bütün fab
rikalan muhafaza altında bulundur -
maktadır. 

Olritte sUkQn var 
· Atina, 10 (Ozel) - Iç Bakanlığı· 

na her yerden gelen raporlarda bütün 
Girit adasında ıilk\inet tamamile av· 
det ettiği bildirilmektedir. Kandiye
deki örfi idarenin kaldırılması üzeri
ne o taraflarda da ahaliye ıük\inet 
gelmi§tir. Giritte çıkan gazeteler kan 
h çarpı!malara sebep olanların komü 
niatler olduğunu yazıyorlar. Kandi • 
yede iJ\ftlerin araklanmaaına ö~ 
olup ta aonradan luıpnlardan iki 
.iiin Firede yakalanarak tevkif ı · 
mittir. Ha'\yada dün ilan edilen ırev 
ele. hi~ bir uygunı"'1ui.a me1daa ...,. 
meden bitmittir• 

UYA.SABUNA 
~~~~ffihQ}~[Q}~ 

YENICAMI 
Ben, Y enİcamii; cami olduğu 

İçin deiil, lakat bir aan'atkôr lıala
nnın hangi yüce yaratlıılara vara
bileceğinin taftan bir anıtı, düfiin· 
cenin cümle halinde kol kol ayrıl
mıı lıarikulcide aiacı olduiu için 
acverim. E fer bu afacr, bir ,ün, 
köprüden geçerken, o etralmdalıi 
molozlardan ayıklanmlf, bütün 6ÔT 
kemile ( 1) 6Ö~nüne çdrmlf ıröriir· 
aem, bir latanbul çocuiu olarak, 
gö~lerimin aaadetini bulacafun. 
Onun içindir ki, en büyük kaypm. 
bu pİf• BÖre, biıim nuillerin Ö)'
le bir :uuke erİflnei• ömürlerillin 
)'eter olmaycıcaiı lrorlrcuudur. 

Dün, gene bu düfiincelerle cami· 
in ta önün• geldiğim ~an, karar· 
mıı mermer duvarlarına yanycına 
ycıpıff ırılmıı belediye aliflerini BÖ
rerck koca eaerin ilan talıtaına 
çevrilifin• fllfGlıaldun. Fena bir 
ruaamın çiailili kadınlı fOCuk bir 
alİf k~ yüce Türk mimarlığının gü. 
:ul yüzüne yapıftınlm., lrötü bir 
fıkartma gibi duruyordu. 

Jnaan gönlünü aaıl kıra~ buna 
yapanın o yüm daha güaelleftir
mek ödeuinde olan Belediye olma
aulır, derNm, om Şarbay 6'iic•n· 
,,..,,..lidir. 

Ali Naci KARACAN 

( 1) lhtipmile 

Yeni izmir, 
Bursa ilbayları 

Jzmfr llbayı General Kbım Dirile' 
in Trakya ıenel enıpektlirlüfüne ta
yini dolayıaile ilbaylddar araaında ba
%1 defitiklilder olacaktır. Bakanlar 
kurulu önUmilzdeki ıünlerde yapaca
tı toplantılarda bu huıustaki kararım 
verecektir. lzmir ilbaylığına Bursa il 

_.ba,Ntazlinin, Bursa ilbaylığma da 
terf'ıan Yalova kaymakamı Şefik'in 
tayiııleri kuY'fttle muhtemeldir. A -
çık buhnaan Istanbui ilbay muavinli
line Kütahya ilbayı Hazun'm tayini 
mevzuu bahistir. 

İşçilerin istediği 
Olabilecek mi? 

Gün~elikleri 40 kuruşa gelen 
kömür işçileri bir vapurda 

~alr§ıyorlar 

Liman genel direktörlüğü, liman
daki yükleme ve boşaltma amelesinin 
şikayet)eri ve istekleri etrafındaki tet 
kiklerini yann bitirecektir. ltçiler, 
ücretlerin ton başına çevrilmesi yü • 
ı:ünden uğradıkları zararın bir an ev· 
vel tashih edilmeıi ümıdile dün de. 
genel direktörlük ba§milfettifliğine 
başvurmu!lardır. 

Aldığımı~ malumata göre, L~ 
idareııi, işçilerin isteğini yerine ıettr· 
mek için yeni bir kombinezon arama~ 
tadır. M°'ama(ih, eskiden .oldutu gı· 
bi bo§altma ve yükleme ücretleı:D'in 
acenteler tarafından ödenmeıınde 
fazla zararlı bir vuiyet te IÖ'lilme
miştir. Amelelerkn, 225 hrafluk Y .. 9 

miyelerinden liman ictar..U:.C Wli tNı 
Felir temin edecek kadarını bırakmak 
11te91leri, ihtilifm ba yoldan halle
dilmeai llaumunu ortaya Dyın\llWI. 
Meklc. yarın •ticclenecektir. 

SAYl:111- 3414 1 
On Birincı YIL 

SAHiP ve 

BASMUHARRIRI 

Mahmut SOYDAN' 

TELEFON \' Müdür : 24318. Yazı itleri : 24319. 
İdare ve Matbaa : 24310. 

ANKARAYA DÖNÜŞ 

Atatürkün Bugün Anka
raya Gitmeleri Muhtemel 

B•lba1lw111n son geziltrini!en görüler : lnönü Samsun i/baylığrna gidı .. 
yor- ..tutiJrk iskelesinden Samsuna çılcıı - Başbakana Samsun ~ebri 

aamrna bir oltul tal~besi çiçek veriyor ... 

Cumur başkanı Atatürk'iin l Şark Ç.~~·i~den dönen Ba~bakan 
•. umet Inonunun de bu akıamki tren• 

bugun. Anakaraya hareket le Ankaraya gitmeleri beklenmekte-
etmeleri muhtemeldir 1 Arkası ~ üncüdel 

Server B•di'in 
TAn iCjin yazdıjı 
en gllzel roman 

Cumbadan 
Rumbaya! 

İlti Devır - İki Hayat - lki Ahlak Ve Bu İkilikler 
Arasında Fıkır Fıkır Kaynayan Bir Tek Kız! 

• 
Pek Yakında .: T A.N 'da 
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Dl1Sl1NDtJKC ı; 
EV KADINI VE MAKiNE 
Fransız romancl'Sı Jean Jirau

aoux sanıyor ki, teknik ilerle· 
dikçe insanın hünerlerini birer 
birer elinden kapan makine, ai
J e içinde de ev .kadmı denen pa
razitin gördüğü hizmetleri azal 
ta azalta nihayet sıfıra indire
cektir. Yıllardır birçok ortak bu 
lan bu düşüncenin telkinine bir 
an kapılmak lazmıgelirse inan
malıdır ki ev kadınının en· yıldı
rıcı rakibi kocasının gizli met· 
resi değil, aile içine hcrgün ye
ni bir mükemmeliyetle giren ve 
!hergün kadın elini biraz daha 
• :..L : :•&uz bir hale getiren tek· 
nik icatlardrr: Bir düğmeye ili
şirsiniz, bir komütatörü çevirir
siniz, bir pistonu çekersiniz, 
bir manivelayı itersiniz, ışıklar 
yanar, sular ısınır, pencereler 
açılıp kapanır, yemekler pişer; 
aydınlık, sıcaklık, rüzgar, temiz 
lik, yiyecek, içecek, hel'§ey, bir 
:kadın elinin taıvassutuna hiç 
lüzüm kalmadan, iki pannağı
nızın ucuna toplanan küçük ida 
r.eye rim olarak emrinize itaat 
ederler. 

Kadınsız ve otomatik evin ai
le müessesesini yıkacağına ina
nanlar, ışığı yakan bir kadın eli 
nin o ışığa katacağı sevgi aydın 
lığını, suyu ısıtan bir kadın eli
nin o suya katacağı ıefkat ıı
cakhğmı, pencereleri açan bir 
ikadın elinin odaya giren rüzga
ra katacağı şifa ve teselli hava
sım inkar edenlerdir. Lindberg
in sun'i kalp yaıpmak iddiaaile 
evin içinde zevcenin yerine ma
kineyi veya rdboto'yu getinnek 
hülyası arasında hiç farık yok • 
tur. Makinenin ne olduğunu an
ladığından ıüphe ettiğim Ame
rikalı tayyareci ile insan kalbi
nin ne olduğunu anlamadığma 
hükmedeceğim gelen Fransız 
roman.cısı, tekniğin haddini bil
memekte biribirlerinden aşağı 
kalmıyorlar. 

Peyami SAFA 

Afyonlarımız için ahnacak 
tedblr\er 

Afyon işlerimizin esaslarını çiz
mek üzere Ankarada toplanan Müs
teşarlar Komisyonunun hazırladığı 
rapor, Başbakanlıkça gözden geçi
rilmektedir. Öğrendiğimize g<Sre, 
memleketimizdeki afyon istihsal va
ziyetini tespit etmek üzere ikinci 
bir heyet tqkili kararlattmlmıftır. 

Afyon işlerimizde, mahsul bol ol
duğu zaman az fiyat vermek, az ol
duğu zaman da çok fiyat vermek 
yolu tutulacaktır. Bu eau, müıtah
ıilin zarar etmeme.ini temin ede • 
cek, revaç imklnını daha çok arttı· 
racaktır. 

Suç uydurduOu için 
cezai anacak 

Sarraf Ali iaminde biri, zabıtaya 
müracaat ederek, Tokatliyanda o
turduğu eanada üç bin lirasının kay· 
bolduğunu iddia etmişti. Zabıtaca 
yapılan tahkikatta, böyle bir para
nın ne mevcut, ne de kaybolmadığı 
tespit edilmi§tir. Suç uydurmak ba
kımından sarraf Ali hakkında ayn· 
u tahlCU:at yapılrnağa başlannuı· 
tır. 

No. 29 

Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

yoruz. Birkaç ıün ıonra Fransa ile 
aava,a ıirifiyoruz. 

Bana öyle ıeldi ki, bu sözleri din· 
!iyen aaflardan bir ha.z dalıuı geçti. 
Hepsi kulak keailmi§, tabii ben de, 
onlarla beraber hep dinliyorduk: 

- Size flhal herhanıi bir tahmin
den. ne de müphem ümitlerden bah 
aedecek delilim. fakat urahati, b . 
naati, katiyeti ıöyliyeceiim. Şimdi 
verdiiim bu haber hmüz cizlidir. Fa 
kat sizlere reamen teblil etmek için 
emir aldım. lçinde bulunduğumu çok 
husuıf vuiyetten dolayı, imparator 
beni buraya ıönderdi. Franaaya kar· 
ıı harp 1 ağuıtoala 5 aptol arum
da ilin edilecektir. Eğer icap ederle 
Rusyaya kartı da.. imparatorun ka· 
:rarı budur. 

Şimdi sizlere bulunduğunuz bu yer 
de kalmalc, bir tarafa çılıım.emık, Ye• 
rilen emirleri ıon harfine kadar yeri
ne getirmek gibi ağır bir vazife te· 
veccüh ediyor. Hepini . Al-nan yur· 
dunun yaratı~ · d~lı s nın ne olduğu • 
nu bilininiz. 

Bugünden itibaren kendinizi bU • 
tün dünyadan a,Y.rılmıl aayqga. Ba -

Doktorların 

Sınıflara ayrılması 
Doktorların sınıflana ayrılması 

ip devam etmektedir. T.a.snil bittik
~. buırhmn listekr ilgili maliye 
§Ubekrine gönd1ıuilmıektedir. Dün 
bir 6JIUte, bir Jcısım mali-ye ~ulılele
rilfİD ve doktorların ba ıasai/e jti· 
rH ettiklerini yazıyordu. Halbuki, 
ıimdiye kadar hiç bir itiraz yapıl
mlldıjı gibi, (iMii-ye fUHhrin~. de 
listekr ün:rinde -yeni bir mütalea 
yürütü/mü§ değildir. 

Bu hususu tasnii jf!eri ile ilgili 
bir ut pnları söylenüftir : 

" - Dolctorlardan Jcaunçlarıne 
göre 7Dztk 2 nisbetiad• vergi alın11-
calrtır. Bin liralık sınıfa ayrılmıı o
lanlar, aynca oturdulcluı ~rlere 
göre ni.sbi buı vergikri ödeJMk 
vaziyetirıdedirle-r. Hazırlanan Uste
Jerden bir kısmı ait olduğu fUbelere 
verilmiftir. Şimdiye 1aMl.r tuaile 
ufratılanltar i~nde 1000 liralık 61111-

I• biç ltimsenin ayrılımdığı iddiaı 
ydaJMhr. Tasnii edildikçe. doktor • 
/arın 111nrl/11rı dtt t~nıen belli ol•· 
calrtır. 

Tuııili yapvbıı, evwloe uııp 
olu N apıartıımn ahibl bal111Jı1NJ 
dolrtorlur nuıan itibara •lımyoru•. 
Her dolrtoruıı l11ı1iaka a..acı bi
zim için yegiıw mfymrrl•. ÇllnJcD, 
öyk bd:imlw 'biliyof'llz W, ~ocak/•· 
rını mektep~ o.bıtam,,_.lc vui~t· 
tedirkr. 

Şimdiye hdu ne dolrtorludan, 
M de rmJiye fUbe/erinden mt; bir İ· 
tirH .,.pılmamı,ıır. E.,_n, 11y11J11n
Juıo ildi/eri, •nliz il1ililtl'İ1J eıı_. 
ridtl -r-ııi ıitmiıtir.,. 

Üakldar 
Bakım evl 

931 aeneai 15 huiratıında açılmıt 
olan Uıküdar Süt Ye Mektopıis So
cukları içtimai hıbraıhhı bakım e
Yi çallJIDalırına denm etmektedir. 

Burada çocuktan muayene odala
rı, ıöz. kulak Ye dit hMtahklcn f. 
le gebe annelerin dolma sorluklan 
Urerinde muayeneler 'ft bunlardan 
batka elektrik tedaviıi de yapıl • 
maktadu. 
Bakım evinde SO yataklı mükem

mel ve kaloriferli, tam teıkilitlı bir 
kret vücude getirilmittir. Bu kreı 
yakında açılacaktır. 

Dün, bakım evini gezen bir mu
huririmiaia BtNIMliiiae s6N. mllw 
eaauenin dahilinde eon altı • ., lP,,. 
de 9960 çocuk muaye11e e4ilmiftir. 
lç hastalıklarından 5646, gözden 
1193, kulak, boğaz ve burundan 1237, 
ditten 1884 çocuk muayene olun -
mut. 253 himile anneye bakılmıt ve 
750 çocafa paraaıs lliç Yerilmittir. 

Mün.eaenin siyaretçi hem§ire • 
teri, timdiye kadar 2168 ev dolat • 
mrt. 952 haıtanm dertlerini takip 
etmittlr. 

Nıklh memurl•M ber_. 
ettiler 

Beyoflu evlendirme memurlu
funda bazı yolauzluklar otmak iddi· 
uile nlenme memuru lemet ile mu
avini Galip hakkmdaki tahkikat ya
pılarak, mahkemeye Yerllmiıti. 

Bir milddettmberi ikinci cezada 
denm eden muhakeme bitmit ve 
her iki memur da berat etmittir. 

Fakat, öksüz birkaç kızın veli ve 
vasileri bulunduğu halde, sorulma -
dan evlendirildikleri için, İamet ve 
GaHp onar lira para cezasına çar -
pılmışlardır. Ancak, aabıkaları ol· 
madığından bu cezalar da tecil e • 
dilmiştir. 

nt cünlerinde bile geçirdiğiniz fev· 
kılbefer tehlikeler, bundan sonra on, 
on be§ miali artacaktır. Fakat ıizin 
burada ıeçireceğiniz günlerin, müm· 
1rün olduiu kadar rahat ve en iyi 
,artlar içinde geçmeıi için her tUrlü 
tedbirleri aldık. 

Vuifenizin nekadar hUhlm oldu • 
funa sizlere ayrıca ihtara lilzum ıör 
miyorum. Sis bunda Almanyanm en 
ileri nöbetçisi vaziyetinde bulunuyor 
ıunu.z. Yapacağınız if, Fransa ile 
mtiatanlekeleri arasındaki deniz mü· 
~elerini kapamaktır. Kazanacağı
mız saferin yanıı, buna bağlıdır. 

Size kumanda eden ve şimdi kar • 
tmı.ıa bulunan zıbitiniz, Von Jaco· 
bl'yl hep tanırsınız. Kendisine veri· 
len YUlfeyi naaıl kahramanca sonuna 
kadar ıatarmeğe azimli bir inaan"ol· 
dupnu da bilirsiniz. Zabitiniz im • 
paratorJupn en batta aayılan deniz· 
ellerinden biridir. 

Onunla iftihar edebilininir, ona 
emniyet edebilinlniz. Senelerdenbe
rl 1auniadıtımız büyük tecrübeyi 
cesi1eeelfa. 

Z.eea burada hepiniz gönüllüıU -
nilz. Allah. yardmxınız olsun. Sili· 
hımızı aba iti bapracağına kinwe -
nin fllpbeal yoktur. HıllJ>, belki kı -
aa zamanda biter, belki de uzun sil -
rıebilir. 

Fakat ıizin için harp gtinleri neka
dar Jau geçte de,burıda usun aayıla· 

( Ne Dersiniz? 
• LA~AM VE BOSTAN! 

Gaaetclerimiain ecnebi dillere 
feVrilmif nüahaları olmannı çok 
kere öaleria am« trün oluyor iri, 
bunun tehlikeli bir fey old11iun11 
aandıiımu i~in bu fikirden u~lr
lGJıyonn. 

Neden? •• Çünkü bi:ıcim 61Uftte· 
lerde bir medeni ıehrin haberle· 
ri arcuına lfİremiyecek pyler ya
~lulır. Birtaltım :ıceruuat bodan· 
lannın lağamla avlanmakta ol· 
dala h«beri gibi. Böyle bir haber 
bQfltCI memleketlerin gazetelerin· 
de 6Örülmea. Kötü taralı bu iti; 
bi:ıc bunu iıite ifite o kadar alıf• 
m&f•• iri, yedijimis .uraecıahn lci· 
itmwi« biiyiidüfiinü öfreten bu 
haberi olruclaiınnus .zaman bir 
lı9'1i yavnı.nı ezildijini öirencliii
müı ualıit lr«dar bile heyccıın 
duymayorua. F elôlrct 1Utl bur«da. 
Kötü pyleri ve lena alıılrmlıkla· 
n kölründen •Ölrmenin ilk ıartı 
onlan hOf görmemek ve onlar
dan tiluinmclıtir. Büıde - ne ya· 
R1t iri - bu tiluinti yalı. 

1' Cirim ıura yalrın bir ı:aman· 
dıınberi bi.z bu latanbul bonanla· 
nnın lGiamla nılanmalan hikaye• 
•ini dinlcris. Bu yümcn irim bilir 
lıcrç yü:ıc, lraç bin belki kaç on bi,. 
btonllullu tiloya, cliaanteriye, ko
l.raya tutular-alı ölmüıtiir. Bu,ün 
de ldanbulda hôlô tifonun önü 
alınamadı. Dehıeti burada iri ph· 
re 6aicltlf lıunıp yalef"Iİf olan 

\. 

Yugoslav Elcjlsi 
De§ işti 
Yucoılıvyının Ankara ıefiri 

Yankovitıch bir batka vazifeye ahn
mıt ve yerine VaJ"!Ova sefiri 
Branke Lazarevitch tayin edilmiş· 
tir. Bir müddet evvel memleketine 
ıitmit olan şimdiki sefir Yanko
vitch dün Yugoılavyadan şehrimize 
gelmittir. Sefir burada birkaç gün 
istirahat edecek ve sonra hükUınet 
er~~vecla .etmek bere Anka.. 
rayı gidecektir. 

Yeni Yugoslav sefirinin bu ay so
nuna kadar memleketimize gelmesi 
beklenmektedir. 

Del)i,ecek memur yok 
Bir akıam gazetesi, giimrük me· 

murlın arasıpda genit mikyasta de
iitmeler yapılacağını yazıyordu. 
Öğrendiğimize göre, bu haber dof· 
ru değildir. Yalnız, latanbul ıüm • 
rüklerinde yeni servisler kurulması 
dolayısHe, itleri azalan gümrükler
den on kadar memurun buraya alın· 
ması dU,ünülmilttür. 

Gaz hUcumlar1na kartı 
Gu hücumlarından halkı koru • 

mak için tehirdeki mahzen Ye aar
mçlarda yapılmakta olan tetkikat 
devam ediyor. Şehirde nekadar mah 
zen bulunduiu ve hanfİlerinin ıe -
zildiii, kaç tanesinin ıığınak olma
ğa el-.eritli bulundufu hakkında ya
kında bir rapor huırlınacaktır. Ze
hirli pz maıkelerinin kullanma tar
zı ve diğer huıuaatı hakkında An
karadı on be§ günlük bir kurs açıl· 
dığı haber verilmektedir. 

bilir. Eıki dünyayı yerinden una • 
cak muusam hldiıelerden habenb 
kılıcalramız. Ailelerinizi, çoluiımu 
zu, çocufunuzu dütüne.cekıiniz. BU 
tün bunlan hep biliyoruz. Fakat 
bu mahrunıiyetlerinize m u k a b i 1 , 
burada nzife harici her aaatin bot 
geçmeıi için herıey vardır. Sinema
sını, kumarına, hatıl kıdınma ka • 
dır •. Geçireceğiniz günlerin en iyi 
ve hatıranızda en köklü kalacak gü
zel günler olacağına eminim. 

Urerine aldığınız vazifeyi her bi
rinizin ayn ayn, sonuna kadar yapa
cağınızı da iyi biliyorum. 

''Bunlardan bqka ıize bir müjde 
daha vermek isterim. Önümüzdeki 
1 aiuıtostan itibaren ınaaşlarınız üç 
misline çıkarılmıttır. Kahraman in
sanlar, sinirlerinizi, kafalarınızı ve 
muhakemeni.ıi yerinde tutunuz. Bil 
tün Almanyanın görü ıize bakıyor. 

O kadar &41mandanberi beklediği
miz g\ln en nihayet geldi: 

- Hip, Hip, Hurrah 
Bu nidayı öyle bir velvele karıı • 

tadı ki, mağaranın kubbesi çın çın 
auu. 

Pembe direfin arkaıında, afalla
mı,, aptallara dönmüıtüm. 

Harp, harp 1 Demek ki, en ıonun
da har.p yapacaklar. 

Hakikati gözlerimle görüyordum. 
Kalbim demir bir kıskaç içine girmiı 
gibiydi. Muharebe ha 1 Ve ben de da 
ha harp baılamadan evvel onların el 

bu öldürücü haatalıfa ırhhiye Ji. 
rektörü bile "normal'' diyor. Ga· 
zetelerde hergün lalan semtte ba· 
sr boatanlarda lağamlan açarak 
onunla zer.zevat suladıklarını, be· 
lediyenin de bunlar hakkında ta· 
kibat yaptığını okuyoruz. Bu ta· 
kibat nedir? Orayı bilmiyorull 
ama her halde ucunda bir aiır 
ce:ıca olmaaa gerek ki; bir taraf· 
tan kapanan bu lGğamlar az; ~· 
man aonra tekrar açılıyor ve böy. 
lece elli paralık domateai ucuz •u· 
lamak ve iri patlıcan yetiftirmek 
için ıehirlinin hayatını tehlike,,. 
•okan ve ıüpheai.ı; bu yiiaden bir· 
çok ıehirliyi öldüren bahçıvanın 
gö.zü yılmıyor. 

BG§ka yerde ola« elli paralık 
domateri ucu.a mal etmek için 
adam öldüren böylelerini en alır 
cezaya çarphnrlar. Bi:ıcde tepe • 
lenmeai lfbımgelen tifo, kolera 
değil, böyle laalltın laayatile oynı
yanlardır. Eler plair otorite•i çolr 

•eri 11e lıalıin """"'""'' güniin 
birinde bütün fİİpheli bonanlan 
buıp illı t9'1bir olaralı böyle lô
iamla aulanon bodanlann bütün 
ekinini ya'- ~öalerini yıldımuı 
ve bafk« bir ceacıya mahal lral· 
madan bu cahil laerillerin büıi .ac
hirlemelerinin önüne •cçrnif olar. 
dcı. 

Biz böyle cliifiiniyona. 

Siz ne dersiniz? 

POLiS 

Sokakta kumar 
Oynayanlar 

htiklaJ caddeıinde zarla kumar 
oynadıkları görillen, itıiz taklDlm· 
dan Vasil ve Anastas yakalanmıt
lar, haklarında takibata ba1lınmzt
tır. 

• Kuruçeımede oturan hmail, ıu 
4oldururken. ,çepne bqmda aacu ı.. 
~ille k&Ys• et 'ıtlr. Netice İs· 
ınalllcı de.n bizi ,. ..... ı .... -.,, ·Hö ... l 

yakalflnmıştır. 

• 681 numaralı vatmanın idare -
aindeki tramvay arabaaı Yedikuleye 
giderken, koşarak arabaya atlamak 
istiyen Mihran iemindeki çocuk ye
re yuvarlanmı§tır. Dizkapağından 
yaralanan Mihran hastaneye kaldı
rılmııtır. 

Gazino, otel, lokanta 
tarifeleri 

Gazino. lokanta, otel ve aaire gibi 
yerlerin fiyat listelerinin tasdiki 
müddeti dün ak§am bitmiştir. Müd
detin bir daha uzatılmaması karar • 
la§tığından bundan ıonra müracaat 
edenler cezalandırılacak ve listele
ri de ondan sonra tasdik edilecek
tir. Müracaat etmiyenler de sıkı bir 
kontrol sonunda ayni ıekilde ceza
landırılacaklardır. 

Diğer taraftan bazı esnaf, cemi • 
yetlerine müracaat ederek fiyatların 
çok indirildiğinden §ikayet etmit -
Jerdi. Cemiyetler belediye ile bu 
buıusta t~maslar yapmıt ve sonuçta 
kabul edılen fiyatlar makul görül· 
müştür. 

!erinde eairl. 
Evet, daha batlangıçtı düşmanın 

eline dü§lllüt bulunuyordum. Hem 
de içinden hiç çıkılmıyacak bir ha • 
piahıneye ayaklarımla girmek ıure· 
tile •• 

Kendi kendime isyan ediyordum. 
Onlara karşı yapacağımız bir mu· 
kabele harbini yıllardanberi bekli • 
yen benim gibi bir adam, bir asftr, 
bir zabit, daha ilk günde onların e· 
tine dütmüş bulunuyordu. 

Esir olmak ihtimalini dütilndük -
çe, içimdeki isyan daha ziyade artı
yordu. Artık buradan çıkmak umu
du yoktu. Ne Möewe'den ne de ar· 
kadakilerinden beni serbest J>ırak • 
malarını istemekte bir fayda yoktu. 

Bütün cesaretim, azmim, beni bı· 
rakıyor gibiydi. Neredeyse bayıla -
caktım. Sanki sarhoı olmuıum gibi 
etrafımda herıey dönüyordu. Ara -
dan kaç dakika geçti, bilmiyorum. 

Beyaz elbiseli müfrezeyi de artık 
hayal meyal seçebiliyordum. Birta • 
kını beyaz gölgeler, birtakım kırmı· 
zı suratlar .. 

Birden toplu ıealerden bir marı 
yük&eldi ve ben de doğruldum. Her· 
kes bir ağızdan Deutschland Ober 
Alles'i söyliyordu. 

Evet, Alman marıını ıöyliyorlar
dı. 

Bet Rne evvel Berlinde iken, bu 
marşı kaç defa dinlemittim. Şimdi· 
de denizin dibinde ve bir mağaranın 

KUÇUK HABERt.ER 

• T«im ve Endüıtri oduı yeni 
şeker sosyetesinin tescili muamele
sini yapmı§tır. So.yete, Tathanda 
çalışmağa başlamıştır. 

• Avrupadaki afyon fabrikaları 
karteli, uyuşturucu maddeler inhi • 
sarı ıdaresine yeni bazı teklifler 
yapmıştır. 

• Ankaradan yaz tatilini geçir • 
mek üzere şehrimize gelen Habe -
şistanın Ankara maslahatgüzarı Ber· 
hasmarkoa bir milddet istirahat et
mek üzere bugünlerde Yalovaya gi
decektir. 

• Ankra Ziraat Enstitüsü umu • 
mi katibi Fazlı ıehrimlze gelıni§tir. 

• Çamlıuyi rüzellettirme cemi
yetinin kır balosu dün akşam Çam
lıca tepesinde verilmittir. Balo, çok 
eğlenceli geçmittir. 

• Hah ticaretimizin inkisafı et
rafın-da bazı tetkikler yapildığını 
yarmı§tık. Öğrendiğimize ıöre, 
transit ticaretinin kolaylaştırılması 
için hah antreposu ücretlerinin yüz
de 30 niıbetinde tenzili kararlaıtı· 
rılmııtır. 

• Afyon İnhisarı ticaret direkt5-
rü Şefik, Uzak Şark ıeyıhatinden, 
birkaç güne kadar dönecektir. 

• Son günlerde ıehirde aeraeri ao 
kak köpelckri çoialmıttır. Belediye 
bunları yok etmiye karar vermittir. 
Bunun için köpek ve Jlediler bu.u
ıl bir uabaya doldurularak bimayei 
hayvanat cemiyetine cötürülecek ve 
orada öldürülecektir. 

• Tetcil edilmek için Belediyeye 
müracaat etmiyen esnaf, cemiyetler· 
ce teebit edilmektedir. Bunlar mu
ayeneye aevkedilecek ve e'n'elce 
müracaat etmedikleri için cezalan· 
dmlacaktır. 

• 936 • 937 • 938 Ye 939 dere yıl· 
lırmda okutulmak tbere Kültür Ba 
kanhfının emrile bir alfabe müaa
bakaıı açılmıttır. Bu mUnbakada 
alfabeıi birincilifi lruanana dört ae 
ne için 500, ikinciye 200 lira Yerile
cektir. 

• Finans Bakanı Fuat Afralı, 
dUn latanbul Finam dayraıına el • 
derek Finanı empektörleri ile c6rüt· 
müttür. Bu meyanda Yenicami fU· 
beıine giderek oradaki mali veril 
itlermi yakından tetkik etmiı· 
tir. Fuat Afralı, Y-s>rlan tef
titler hakkında malOmat almqtır. 
Bakan bugün Ankaraya pdecektir. 

AtetOrlt fdtprU.D 
vııh~Gua. J ..... ._ ..... ,, -r·•---•· 

Atatürk köprüsü için açılan müna
kasa müddeti tetrinievvel ıonunda 
bitecektir. Şimdiye kadar 40 kadar 
sermayedar grup §arbaylıia müra· 
caat ederek, 1ırtname ılmıtlardır. 
Münakasa fArtlarındı, eksiltmeye 
yabancı sermayedar grupların da gi
rebilecekleri yazılmıttı. MUr"°t e· 
den grupların yarısı yabancı aenna· 
yedar gruplardır. 

Şırbaylık, timdild Unbpanı kBp• 
rüıünU artık tamif' ettlrmemefe ka
rar vermi1tir. Bu köprUni1n tamiri 
için ıon bet yıl içinde 150 bin lira 
sarf edilmiıtir. Hlli, bir luaxn yed 
kapalı durmaktı ve tamire muhtaç 
bulunmaktadır. 

Basın kurumu kongresi 
btanbulda ıueteciter JdtlbUniln 

teıkili haldnnda Bum kurumundan 
bir yardım istenmiı, kurum yenkuru· 
lu, bunu aaWıiyeti dqmda 16tdiltll 
için genkurulu toplantıya çaimmftı. 
Dünkü toplantıya, kayıtlı 144 üyeden 
yalnız 33 il gelmi§ ve çoğunluk olma· 
dığmdan bir karar nrilmemiftlr. Ye 
ni toplantı 16 Aiuıto. 935 cuma sil
nll J•pdacaktır. 

içinde yine ayni ıealer .• 
Rüya mı? Klbuı mu? Sinirlerim 

kopacak gibi gerilmitti. 
O aralık Maryae'in hayali cBzle • 

rimde canlandı. Geniı, 111mtak ha
sır fapkuınm altında ıtıldı aarıtın 
uçları, kaynak suları ıibi berrak 
gözleri. .• 

Genit kenarlı haıır ppkuından 
taşan aarı uçlı Ye daima in.ana ,U. 
len berrak c6zleri Ye temis yilsü ile 
eanki brınna celdL Bpynunun cü· 
zelliği, omuzlarının ctuelliii .. Ayrı 
ayrı güzelliklerden yaratılmıt mial~ 
siz bir kız t Maryae, Jlaryse, ah, ar
tık onu bir daha c6remiyecelim. 

Kalbim derinden ııaladL Gasle
rim perdelendi. 

Ve o gece ben, Maryae'l ne kadar 
sevdiğimi Ye daha ne kadar çok it• 
vcbilecefimi Jyice anladım. 

Fakat ~dlmtln &ltınde ceçen bl· 
diseler, daldılım bu tath hfllyayı 
dağıttı. 

Maewe lnbncım blcbrdı " in-
di~: • 

- Sillhlanmı•m ıereflne bdeh
lerimist bopltmadan enet, burada 
yapılacak bir vuifem daha var. 
Franııs denis mtllbımı Henry 
Fournier burada mı? 

MUlhım Von Jacobl topuklarını 
birleıtirerek Ye bir de ıeltm çaka. 
rak: 

- Emirlerinls altındadır tfen
dim, dedi, 

BUDA BbNDI;N 
" REFAH VE SAADET ,, 
İtalyanlara göre: Habeşle: 

eğer akıllıysalar Roma'mn hı· 
mayesine ginneli, saadete, tt:": 
faıha kawşmahdırlar. Çü~~ 
İtalya Habeşistan'a bunları go
türecektir. 

Habeş'lere göre ise: Eğet 
İtalya Habeşistan'a refah ve 
saadet getirecekse bu refah v.e 
saadeti kendi yurddaşlarma nı: 
çin vermiyor da; işsizlik, vergı 
ağırlığı altında bunalan Seza .. 
rın çocukları içinde kıvrandık• 
lan ekonomik ve siyasal kriz: 
den kurtulmak umuduyla yenı 
bir pazar ve iş yeri bulmak için 
ta Afrika çöllerine saldırtıhyor
lar? 

Bana göre ise: Dışardan ge• 
len istilacıların refah ve saade
te kavuşturdukları bir tek sö· 
mürge (müstemleke) yoktUr. 
Eğer olsaydı; ne Mısır, ne Hin· 
distan, ne Hindi Çini, ne şu ve· 
ya bu sömürge, boyunlarına 
oturanlan kaldırıp atmak için 
yıllardır çabalayıp durmazlardı. 
Adam oğlu birçok şeyden kui'· 
tulmak ister amma, refah ve 
saadete kaVU§W"N bunu kolaYı 
kolay kayıbetmek istemez ... 

Orhan SELiM 

Hemen askere ahnmalarını 
istiyorlar 

Son verilen bir karar üzerine yük· 
aelr mektep mezunları mektepten çı
kınca hemen memuriyete tayin edil
memekte ve askerlik vazifelerini 
yaptıktan sonra tayin edilmektedir. 
Yübe1r tahsil yapmı§ gençler, as • 
kere alınıncaya kadar ücretle muh• 
telif bak'1!lıklarda çalışmaktadır • 
tar. Bu yıl Universite ve yüksek 
mektepler mezunları mensup olduk· 
ları bakanlıklara müracaat ederek, 
kendilerinin hemen askere alınma • 
larının temin edilmesini istemişler• 
dir. Bu takdirde, ıençler askerlik 
vazifelerini yaptıktan sonra, memu
riyete tayin edileceklerdir. 

Motosikletli seyyahlar 
Yaz tatillerini geçirmek iirere mo 

to.ildetle seyahate çıkan Kembriç 
UniTeniteai talebesinden Douıtas 
Younl' 'ft Jealt Rtn dtın §ehrimize 
o•• .,.... -· 

Seyyahlar, seyahatlerini otomo • 
billerin geçtikleri yollarda değil, 
dağlık, aarp ve ormanlık arazide ya• 
pacaklarc:lır. Bunun için Londradan 
buraya kadar vapurla gelmişlerdir. 

Seyahatleri motosikletle filen bu
radan ba§layacaktır. Buradan Edir• 
ne, Sofya. Ragüs ,Venedik, Datmaç• 
ya, Eaenburg, Kıraonmn, Bavye .. 
radan ceçacekler ve Paris yolilc 
Londraya varKaldardır. 

İki aeyyah yollarda tehirlerde de• 
fil, daima köylerde kalacaklar ve 
Londra Otomobil kliibil tarafından 
kendilerine çizilen yolları takip e
deceklerdir. Bu tecrübede muvaffak 
oturtana cetecek eene Hindiıtana 
kadar bir aeyahıt yapacaklardır. 

Ekmek yeniden indirilecek 
Belediye Nark komisyonu yann 

toplanacak ve borudaki un fiyatla· 
rını gözden geçirerek ekmek ve fı· 
rancala fiyatlarını yeniden teapit e: 
dec:ektir. Un fiyatlırınm düşme•• 
aebebile ekmek ve fırıncalanın yir
mi para daha ucuzlatılacağı tahmin 
ediliyor. 

- Çaf ınnız burayı! 
- Derhal efendim .• 
O zaman büttift yesim ve iıtıta"' 

ban birden daiıldL Nihayet bu ad•· 
mı, bu Fraııau zabitini görec:ektidlo 
Bir an onu unutmuı gibiydım, fak•' 
timdi merakım daha ziyade artınıt' 
tı. Ah. öğrenmek, bilmek 1 

Bu Creuse kumandanı kimdir 7 
Bir hain mi? Yoksa buraya dut· 
mut bir esir mi? 

Bütün bu iıtihfamlar kafamd• 
düfUmlenmiıti. En esrarlı, en k~: 
ranhk, en mütbit facialatdan bırı• 
nin anahtarını elime cesir.nek üze
reydim. . . 

Foumier atiründü, ort.'lya gel~•· 
Dimdik yilrllyordu. Sırtında UÇ 

ıırmalı üniforma, ayağında beY" 
pantalon, batında beyu yaz kaıkt• 
ti.. Meçi falan yoktu. Bulunduillfl' 
yerden tırq edilmit. canlı, hatla~' 
kuvvetli yiizUnü ve derin bakıflı ~ 
yah c6zlerini cörilyordum. Bu yül"' 
de kahramanca çekilen bir isurab~Ü 
ifadeıini derhal anlamımak ki 
değildi. 

Birden bu adam hoıuma gitti• 
Sala, sola bakmad•n, bilhassa ,,.. 

llm vermeden, orada birç"k in .. ıt' 
lar varmış veya yokm:ıı gibi biç -1: 
dırıt etmeden, morıoklu elektrik 1 

tıklarının altında par:iıyan Möe""" 
nin brımna dikildi. ıO 

Möwe hafifçe eğilerek sell 
[Arkası var! 
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BALIK ıHRAC~rıMız Eski Posta 
Ekonomi bakanhğı bahktan Müdü'rünün 
ahnacak resmi kaldırıyor Muhakemesi 

[Huıutl muhabirimis bildiriyor•] 
Anlıara, 10 

,. Ekonomi Bakanhğı balık ve balıkyağı ihracat1DUZI çoğaltmak 
için, bili balıklardao almmakta olan resimlerden bir kıanınm 
~chnbnaıma karar veımiştir. Bunun için kamutaya verilmek 
tizere bir kanım projeeiııin hazırlanmasına batlaıımıftır. 

içbakan Ankaradan Hareket Etti 
Ankara, 10 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - lç Bakam 
~ Kaya ıhareket etti. Durakta Bakanhğm ileri gelenleri 

/ 
ve 

diger .zevat tarafmdan uğurlandı. 

Hava Tehlikesin& Karşı 
Yeniden Üye Yazılanlar 

"-~~ 10 (A.A.) - Hava tebli- köyilnden 30, Ali Bakkal ayni köy· 
~ bilen üyeler: V uıf Erıani ma· den 20, Bekir bakkal ayni köyden. 20! 
~-! .n. i b 1l k ı r t- Dr. 20, S a f i Eaat bakkal ayni köyden 20, Piluiç 
~ ÇOfkun B. Ş. Dr. 20, N~ fabrikatör 20, Küçük Ham.ıa a
~ Şr. Dr. 2~, Fev.ıi Ali tüccar 20, vuı Alaton köyUnden 20, Hasan ':Y· 
qOÇlia B. Şr. fen memuru 20, Meh· ni köyden 20, Htlaeyin a>'1:1i. Bil~~ 
IQet Boyacı 20, Friç Kroeker mtlhen· Çekmece Akçeburgu çUtli~ aahıbı 
~ 20, Sace.ıvoıtali kontrol 20, Hila- 30, Salt ağa otlu Nuri B~y~k Çek
- Çavuı müteahhit 20, Salim Ak • mece Çakmaklı çiftlili aahıbi 25, ~k 
toy ter%i 20 Radof Pollak Mübendia finazh Halil Biiyükçekmece Dereköy 
20.Aıfet En;er mühendis 20, Sait Te· çiftliği uhibi 20, Vaya und Akli
~ 20, Ahmet Yuılıcöle tecim 20, yencuelpf ı.tanbul t- (lwıaH.ıaa
i..~~ Boırkurt tecim 20, Halit lan yon•> ıoo, Karlman tuhafiye ma,a. 
i....~ Bozkurt cöle tecim 20, ()r. Ull Ltanbıal 50, Karlman tuhafıye 
~ Yılc:lmm tecim 20, Abdiilb.dir maıu- bir defalık 50, Şor ve A. 
~bri Budak 20, Dedeoilu Akif GellryaD latanbul Sahibinin Seal 

20. Hafı.ı Ali Riıra 20, Ki· mDeeHll 20, Sahibinin Sesi müetHai 
lllfl Hancı 20, Hacı Hayri 20, Tih - bir defalık 7 5, İpekçi Kardqler Si
~ lbrahim 20, Kapıcı oğlu Nuret· nemacflik T. Limitet Ş. lıtanbul 40, 
ır.i 20, Bekir otlu Bekir Dunun (bak Kefeli Yuıuf Hafı.ı Ahmet oğlu, te
ı ) 20, Şarbay Mehmet Orhan Se • cimer 20, Sabri Hafıs Ahmed oğlu 
~ 30, Giritli Cafer 30, lfeb • tecimer 20, Serp Hovagimyan Ka
~•~f•bribcı 25, Mahmut Sallh1i Ça ramuıtafapap S. Hovacimyan han 
--a Gebeftan 40, Ahmet Kihya Ye- demirci tıtanbul • Galata 20, Ah· 
~ 20, Süleyman oğlu Halil med Aksoy Ergani madeni tecimer 

otunludan 21, Hacı Ali oğlu Meh- 20, Mehmed Turpd tecimen 20, 
~ Hilvan 20, Ali ojlu Mehmet 20, Mahmud otlu Yuıuf Ztırra IO, Şefik 
~ 20, Cevher 20, Molla Jlamuan mtıhendfa 20, Şerafettin Koton ma· 
ao, ICUltafa 20, Hacı Muatafa ve or· den ltyan 20, Hasan Selllıattin mit
~ latanbul değirmencilik firke- hendiı 20, lımet mühendis 20, Fe-
~ bir defalık, Gezi ~abüo -.. ridun Atkın mühendiı 20, Kimil mü

;ı, Ttirki7e 1 bel.eri CCJW dircktar· hendis 20, Aalm Müteahhit 20, Villl 

b..L - • .. 20, uatafa Nuım Uprilc(I 20, Jo
;:aaı Küçük Muatafapqa 20, Re • tef Dedfat mUıhendiı 20, Cahit mu
i-. Samatya 20, Acıman Eyilp 100, haıib 20, Htl1nfl Doğanca Dr. opera.;.ti Simoiı Akaaray 24, Vancel Ak tör Balat 20, Sadettin mühendiı 20, 
't 1 Millet C. 36. Mibal Akaaray Şevket mühendia 20, İbrahim oğlu 
~ l:>bDo Akaaray 30, Ahmet Kaııa· Faruk Tapron 20, Joaef Şerıeş mü
lıl; ıpqa 20, Sadık Abaray 25 hendiı 20, Emin Bakır firketi direk· 
~efablr, Rafail Salon Tieod Çar- törü 20, Zeller mtlbendia 20, Seroe 
:"-Pi Ro. 24. 25 bir defahk. • 
-~.,: Levrof mühendiı 20, Bilnıli mtlhen· lill!"~' 9. A.A. - Ha•a telılike-

.-en üyeler : diı 20, Yeyaen mühendis 20, Oto 
.._.!file,man Bakbl Çatalca Stranca Dubah mühendia 30. 

ltaı,., Habef 18tan ve Uluslar Kurumu 
[Bq tatafı 1 incide] 

Jt ~ oluyor iri. Cenevre 1auvi- lapmnm Konseyde bahaedilmeline 
e.....~ ·Mabet dana Kurum çer· bile ı•pna"'l"k elden gelmeır .• 1906 
~!" 'sinde bırakıbmf gibi ıa.terf- m~edeai, cenel uyqtan önceki em
~~hakikatte Kuram dıpna çıka- peryalisma ırihniyetlnln aemboltl olan 
~· Kurum içinde bıtalalan ktl· bir vesikadır. Bir devletin, durup du
~ ._ &nemais aafhalr lffrinde de, rurken. ~ devltt tarafından nüfuz 
""~ edilen ıekle cöre. ~bqia- mıntablanna ayrılmam demek olan 
tt ~de bir karar veriline, kim- bu muahedenin XonaeJde görüpıe 
!il~ etmemelidir. Çünkü karar- konusu yapdmNile Cenevre'de çok 
~nuarm hangi Wke 111mlan fena bir çıizr açılmq oluyor. GCSrüHl· 
>aı.:..- bıaıundup tetkik edilmiy~ yor ki Ul•lar Kurumunu kurtarmak 
~. !dınin önce liWı kiıilandılı için Kurum büytık devletlerin aönıür
~tlr. Habef davunutı ıe afyualanna alet ediliyor. Muaao
~ kuyulann Habq toprap Uni, .. Cenevre içinde, Cenevre dıpn· 
~ 1111~~ ltalyan'lar tarafından fil. da ve).alıqt Cen.evre'ye ~imen he• 

-u İfpl edilmeleri ve çar- defime varacap" demifti. Anlaph· 
ela bu yflzdeıı çdanuı R!i. yor ki Italya hedefine doitu Cenev· 

~ 'm haldı olan bu baJmiu re içinden ctitllrillmek iatenlliyor. Ve 
~ .ı .. ~~ incelikleri içinde kay- ejer bu tbaVYUr ıerçeldenlrae, Ha· 
tto~ gibi cörilnllyal'. bqiatan'la birlikte Uluslar KW'U\Du 
~edesi çerçevesi içindeki da feda e4ilmİf obıcaktır. 
~ e celince; Vlualar Kuru· 
~ nabuna u1cun oJmryan bu an- A. 8DkrU ESMER 

[Huıuıl muhabirimiz 
bildiriyor] 

Ankara. 10 
Bugün Aaliye ce.ıa mahkemesin

de e.ki posta ve telgraf genel di
rektörü Fahri, muavini Şükrü ve 
eski telgraf itletme direktörü İh~n 
Cemalin muhakemelerine devam o
lunmqtur. 

Mahkemede yalnı% İhsan Cemal 
huır bulunuyordu. Şükrü İltanbul· 
da baıta olduğuna dair rapor gön • 
denniıti. Fahri gelmemitti. 
İhsan Cemal muhakemenin mtıte

madiyen geriye bırakılmaunın mai 
duriyetini mucip oldujunu ileriye 
ıilrerek. davanın ayrılmaımı iıte • 
di. 

İddia makamı Pahriırin gıyabın
da durupnnma devam edebilecek· 
ae de, Şükrünün mahkemeye rapor 
göndermek aureteile ıelememeainin 
kanuni olduğunu, fakat İhaan Ce
malin davayı tefrik etmek hu1111un
daki i•teğinin kabul edilmemesi ll
ı:ım geldiğini ve muhakıemenitı ta
likini talep etti. 
Mahkem~ neticede !hun Cema • 

tin, davanın ayn olarak gCSrWmeai 
hakkındaki isteğinin reddine, Şük
riintln mazeretinin kabul edilme11ne 
ve muhakemenin de 27 ağuıtoaa bı· 
rakılmaama karar verdi. 

Yakalanan kaçakçllar 
Ankara, 1 O.A.A. - GeÇen bir haf. 

ta içinde cUmrük muhafua örgütü 
34 kaçakçı, 1687 kilo ıtımrl1Jıc kaça
ğı, 17 kilo inhiaar kaçalı. 718 def· 
ter ıigara kağıdı, dört tüfek, yü.ı 
mermi, altmlf iki keçi, ondoku 
kaçakçı hayvana ele ceçirmiftir. 

Almanyadakl altın 

Berlin. 10 (A.A.) - Reichıbank, 
yedek altın puumı aon hafta Arfm
da 10,640,000 mark aıtbn14 ve 
104,636,000 marka çıb.nlmlftır. Bu 
artmanın, Ruıyadan gönderilen a1tm 
lardan ileri geldiği sanılmaktadır. 

Dal lcaaw19' ı 
Chamaunix, ıo. A.A. - Kont 

Blanc'da birçok dal bnlap olmuf
tur. Aiguille Verte'de .Alp aporcuau 
iki ruıun üıtün~ bir kar k8prilatı ya
kılımıtar. Bunlardan biri kara camili· 
mtlf ve ö'lmüttür. Belçikalı bir türia
tin batma afır bir tat dtlfmlftilr. 
Vaziyeti tehlikelidir. 

GUN AŞIRI 

BUGON "• 
Sonaıus, falıııt bir bardd 11a gibi 

dıur~ bir Oky•nomn #Utlnde, bl
dıaa ine. ayülarile myu b•n bir 
llivri6imfia açee9f6 dalp bdar mi· 
lliclk olsa <il bir umell/v -.mlde
tia aıı'at 1Mvıuaa6 dslim oaı, 
111ehem1« ••nli. 

Ço'1rıklrıtuntla eddi,.ı. 1-n• 
duymaı bir ı••te mıhtçlai ç•br. 
ll!rwie oturdukhtn, myle Mi• 
dilc#n, maıı vüit ~irdikleri d.
ria bir 111r ol•n kırkla. loırıfllllf 
filbret[ft'i bir Natpi11lı«to11 aıtalı • 
ğryla kovuil.vıada ,.U.Alr ve oal• 
r• aorardı: 

;,- B_i7.fk •bi,.t var au yok mal 

SAÇSIZ BAŞLARA SAÇ 

Dünyanın. Aradığı ilaç · 
Nihayet· Bulundu mu? 

Bu yeni buluşa bilhassa yaş
lılar çok a 1 aka gösteriyorlar 

[Huıull muhablrimb 
yasıyor] 

Ankara. 10 

latan bul dit doktorianndan Akif 
Müftüzade bir iatiik ile Sağlık ve 
Soysal Yardım Bakanlığına milraca-

• atta bulunarak icat ettiği bir saç çı
karma lllcınm mütebaau bir heyet 
tarafmdan tetkikini, 1-.ıı tecrübeler 
yapılmumı. ve müıbet bir netice 
elde olundup takdirde kendiıine 
relllll ruhut Yerilnıeaini iatemiıtir. 
Akif iıtfdaımda uzun tetkikler ne
ticesinde elde ettiii bu illç aaye • 
alnde kendi batmm Jramilen dökül
müt uç•ıı yeniden çıkartmıya mu
vaffak oldutunu bilbaua ipret et
mit " yaptıtı diğer tecrübelerden 
de mUftffakiyetli neticeler elde et· 
tiiini kaydetmlıtir. Akilin mira • 
caatl tetkik olunmak üzere tatanbul 
Univeraitnl T• Faldlltıeaitıe han· 
le olummıttur. 

Ankaradan bu haberi aldıktan •n 
ra Xadıkayfiade oturan llilftiiırade
ye mOracaat ettik, bq,; tu iıahatı 
verdi: 

,._ Bu keıfim tababet lleminde 
henllır c6rülmemlt ve yapılamamıt
tır. Buldulum lllç ıtıt w çay gibi 
içilebilir. Tueaf caırıere konacak o
luna hiçbir fenalık y..,.,,u.., ll&cım-
da muhteUf nebatlardan lıtlfade et
tim. Bua1arı bıpirto ile kanıtırarak 
baııma ıtırdtım. On tlç günde çıpkk 
olan bqıdlaa tüyler çıkmıya bqla
dı. Bir buçuk ayda ite llÇllS mu. 
lar tamamen denecek ~recede uç-

Akli •lltlaıdte lolotli idadi~ aırat
tıl• ~iv•• aya&da •yıetliyor 

la 8rt8ldtı... 

• Bu meseleyi İstanbul Tıp Pakül-
teainde tetkik eden heyet üyesinden 
doktor Hula.i Behçetle dün İtirilt
ttık. HulQai Behçet, bbe ıunları eöy 
Iedi: 
"- B6yle bir it fakülteye celmi~ 

tir. Fakat henllır tetkik halindedir, 
üzerinde etUt yapmakla mqgultlz. 
Saç dökülmesinin namütenahi se -
hepleri olduğu için, tedavi tekilleri 
de daima deliıir. Bu ilAç etrafında 
etütler bitmeden mtltpet bir teY aöy 
lemek mümldfa delildir ... 

iki Yıl içinde 
lstanbul 

Bitirilecek 
Yolları 

Y11pıliauma batlinıtan İ•tanbul 
hududu dahilindeki yolların bir kıı 
mı bu tene, dfier Jrnmı da ıelecek 
sene bitirilec'k ve b6ylelf kle tehir 
yollan mantuam bir aurette tı .. n. 
lUUDlf oJllCaktır. 

Ba Mile Ylll"'i-11 Mtmlt ft 7&• 
pılmaama devam edilen ,ollar ıun.· 
lardır: 

lstinye • Büyükdere beton 111falt 
yolunun kaldırımları ve kenar du
yarları tamamen bitmiıtir. Sonba
hara kadar yolun ıoae kııuadan da 
bltmif olacaktır. 

Bdimekaıpı • Topbpr • Yedikule 
Ye aur haricinde timdiye kadar hiç· 
bir yol bulunmadıfından buratUda 
da yeniden yollar yapılmağa başlan· 
nuıtır. Bu yollar bu eene Mevllne
kap .. mı kadar bitirilecek ve gele
cd: tene de ceri kalmı tamamlana
caktır. 
Topbpı ile Silivri araaında ve 

lıtanbul - Edirne yolu için yapıl -
makta olan kıaım da gelecek ıenc 
taıneıalaDIDlf olacaktır. Silivri hu
dudundan baflayarak Liilebargua 
kacla. olan kıaımda Bayındırlık Ba
kanlıiı tarafmdan ihale edilmit ve 
y1pıbnauna baflmm19tır. Gelec:e,lr 
tene tam•mlınmıt olacak bu k111m 
da bittikten sonra İltanbul ile E
dime UQmdakf yol da tamamen bi-· 
tirilmfı olacaktır. 
Bakırkly • Tcıpbpı iltisak yolla

n ela beton aıfalt olarak bitirilmit· 
tir. 
Yeıilkly - Topkl.pı fltiaak yolu

nun da buırbklan bitirilmiı ve ya· 
1muına batlanmııtır. Bu yol da 

kadar bitecektir. 
•ldlclat • Şile yolunan Kıııklı 

Alemdat lmmı ela bu aeee 80lluna 
kadar bitirilecektir. 

Çabuli:lu - Papbahçe yolunan da 
temyeaf ve kaprtıleri tam•men bit
miftir. Bu yol da bu Hne sonuna b 
da.r bitlrilecektfr. 

Maltepe - Kartal araımdalti yol
da da tMriyelerin ve köprOlerin ya-

pılmuı bitirilmiftfr. Bu yol ıelecek 
tene tununlananktır. 

Yalova • Kara MUrael yolunun 
toprak tesviyesi ve kaprUleri biti
rflmit .,. fQlllainln yapılm11111a bat 
1-nuttır. Bu da ıelecek tene ta -
mamlan1eıktır. 

Yalova - Buna arurndald yolun 
geçtiği arui fazla Arızalı olmaıı ve 
birçok .ta virajların bulunması dola .. 
yısilc ya,pıİan tetkiklerde yolun gü
~ ... i.,ati~'DM•İDJ .karar ""tini• ve YQla 1~ bir atızergib 
ta,rin edilmlttfr. Bu ,ol da plecek 
tene bitirihıift olacaktır. 

Çatalca ile lata.,.on araamdaki 
yol da kqa kadar bitirilecektir. 

Malteıpe ile Atıı mektepleri ara
ımdaki yolun da yapılmaıma de • 
vam edilmekte ve kııa kadar yapd
maıına çalııılmaktadır. 
Uıküdar • Şile yobınun Kıııkb 

ile Muhac:irk6y ara11ndaki kımıı da 
aaf alt kaplama olarak yapılmııtır • 

Yalcwa ile Hamamlar ar111ndaki 
yoUarm da amalt kaplama.ı tamam
IanmıtUI'· 

Setamiçepne • Suadiye • Boetaneı 
yolunun aafalt kaplaması bitirilmit 
ve Topkapı • Çekmece yolunun da 
Hfalt olarak y11>ılmaıına batlatımıı 
tır. 

iş~ller ve patronlar 
işsizlere bakacaklar 

Vatfnctoa. 10 A.A. - Dün tena• 
to, aon yıllar Amerikan tarihinde 
gayet önemli bir kanun projealni 
onaylamqtır. 

Bu kanuna g6rf, patroalar ve it
çiler, llltiyaç halinde buJulfaıllara 
ve ea &ide analara ve çocuklara 
yardım etmek auretile ifdslere 
mecburi surette muavenette balana· 
caldaidır· Kanun, ayni amanda, 
aağlık itlerinin daha ırlyade delfı • 
tfriJmHini de gtizöntbade tutmakta· 
du'. 

Bı%ım Nfınus var au yok mul _ 
d•n larb•• oı., bu •rpye •alarm 
1»r biri birer brplık bulur, baul
danıfllt aurıldam,.. arperiıe be,.. 
a1'1wtler belirdili •nılır. ve ık 
açıp . .bp~yıncey~ .tader yim a1a1 
..,., 11":' ~Yllıl somus. yine ayal 
d~r~n h!çlık Olryanoaıunan bir ip 
ııbı ı•rıın yasana bir aivrisiaek .., 
yağınnı bih brıruıturmadıl• ıa.rtı-

lii';i~· :ıall!"a.,..,.. eaıe1>eıııi- pir Çocuk Esirgeme Kurumunun 
yazmıf bır ılJım.lıtep bocuı. cebin- su··nnet ou··g"'u··nu·· y ld HUSUSi 

kOnya Ovasında Baraj 
~ 10 (Hmual ,,,:..ahirimiz bildiriyor) - Konya OYallDI 
~ • • büyük barajın projelerini hazırlamak üzere, IaviÇ('e
le 1ni;!:1en Dr. Gniner blitün tetkiklerini bitirmit ve kendisi
~ biQ. Jttır: Yapılacai baraj dokuz milyon ton ıu alacak ve 
!)f. ~Dtkııltık araiyi sulayaaktir. Mukavele buJün ilbayla 
~- araeinöa iımaWımiftır. Bu barajdan bafka sekseJı 

lan su ••acak Altm büajı için etütlere bqlannuıtır. 

Darısı istanbulun Başına 1 
~ ~~ ıo (HmaM muhabirimiz bildiriyor) - Bqbakan 
~et~ buradaki telkikleri ıırumda elektrik ücretlerinin 
ritıe iıilebilaneai milaıiılln olacğnu söylemiıti. B111P111 üze
~~efelıtti ~lantJda t1mdiye kadar kilovatı on kuruıtan ve
~ 1111 bet iurUfa indirilmesine brar verilmiftir. Bu 
.._ ~.~n derece ıevindirmif ve Bqbak•na telyazıaile hal

~~" •mm 1WU1lmuıtur. 

de yıl!•~c·. ~~ l~aıalyeıind.n kue- apı 1 
rek bır!lıtı~IJ!ıı bırkaç ylls lira. Ç.f· ] 
kar•oaıı lılıir Ye .san'at mecmuaı
nın bı.ıile Ankara C«ddellillin aldı· 
rımları111 •rııalar ve enerjisi Çrrçu 
yanıınıaa lırlatrlmıı bir tlikr#Jk 
kadar 11Jre11 bu bueluttin batlbı tıea
kit isi fU cimleye aıfardı: 

- Bu Ç"f'D'I niçin "kurul. Bahçe
yi .bplay•n bu yabaııl otlar 11111. Ne
ye fi' yok. a.r-. ba nin abipleril 

Bir %amanlar ..aa b.ir keDdiaiai 
,~,.n " pek .. ADalJt .,,,.. r• 
luga karıtın bu kıur hmıldaıuflara 
biç'bir depr veril'1mes. Ya a~fa 
kalkılır. ya oturulur. 

Fakat inam tikainti Vfteoe'i ta
dar .Hta n '*-tiksis olan brı elice 
yelte11ifler, afsı"'/e üfll• bit. haliy 
le ıMytllınra kollufuna. boflutırna. 
öıaıaıana ylldmbe çarpnuyor 
muydu/ Eyvah/. BuıtJn k.Stldeıı 
tibinmiye, bofldtan korluıırye N 
caımzıa 7uını çttlaııiye bile JıD. 
~" yokl 

Necip Fazıl KISAKOREK 

Çocqk eaµ.geme kuramu Beyazıt nahiye kola tarafllldan Sa
rl~ Park guinOIUDQa tertip edilen liinnet dilğüinil dün 
yapılauttır. Bu münaaebetle 70 den fazla çocuk ıünnet edilmiı 
ve ~ eilmcclerlc düiiin sabaha kadar devam ctmiıtifı 

BENDEN ONA 
Şu qaiı ıeçircliiim mektup bir 

da.ta :razıhmt ima bir 19yclir. 
Bundan biç kİmH almmuın. Mek· 
tupta bah.aedilen tip kimdir diye 
aramafa da defmez. Belki de böy· 
le bir tip yoktur da bu mektup 
aadece bir (karalama • Euai) ol· 
maktan ileri ıeçanez. Ben bu 
mektubu yıllarca enel yhmıttan. 
Miineclcleüni cliin kairtlarmu ka· 
nttınrken buldum. · 

"K.ardefim Tomnl 
Melıta6una aWun. Bir ycıJıın 

do«rm hJımana ve •caJılıjını ta· 
flJ'Gll 6a ~Jı Jıtifulua bana ne• 
ltadar tair ycıptıfını Jıe.ıiremez
ain / Biliran iri mürailiği laif .. ,,. 
mem. Olmatlıfun wi6i 6Öriinmelı fo 
7Gndılıpmcfa yoJıtur. Onan İfİn 
aöalerimin .amimi o"1afana inan. 

Gelelim, "6erilti" ne/ 
(Ben ona 6a oılı ltoydam. Sn de 

ö~e ~/. Rolaot etleran.) 
T....,,.........,. ona1 Ta, melde,,. 
~an hpap .. ,.,. 6ir 1ur ... 
la, adeta öniintle daralmaa 6ir ,.,._ 
wtle "''-'Of/arını mahuıra lit • 
neler, .....,,. 6iıüi 6iT ltabalaot 
7111*1 da ~ ona iılare- /aahr Hrinli. ,,_ 

ltlmide • __,.,. Uri ..,.,, mı, o, 
_. na ....,.. üli. Hocaltavulon llİ• 
rini miilett;,l.re iarnol etti diye 
6ir rioayet ~ Tarila 1ıoccm 
en si)ıoıfe ondan pltinir oe aöyli· 
~ lôllan ,.,.,.,... .Iertli. 

Yümlr taWde 6ir~ dela ta· 
leh cemiyetlerini hiri6irine ltattı• 
fua •öıriimle ııörclüm. """" ltötü.ü 
ailai ;p.de de tey...U.i Gmcaile 
tlayuım eniftuile ltaPlffınr .,; 
6tıntl• la...,.; w ııelairli 6ir tat da· 
yortlı. Z"""""8 hü,,Udii; ~ii 
tlefil 70fl ilerfetli oe ha (tolı.in) 
on• nılmna W.6iitün ,,.,.,..._ 
Fitnelemelı, lıötiilemelt oe ~ 

.1 ....... B•a onan lıtular ltola).lılt
la w ~ ~ ~6i Ml11de 'J'GP
ınalt ,..,. hhyiplin itan defihlir. 

,,.,.,... iti: Ş.ltali alaanın di-
6intlelti to,,,.,,,, 6ir~ Nnetle bir 
defifmew ltaı-w mGf. Çünkü iten• 
di ~ •lıirli . ' . Dökül· 
,, .. topnılı .. lairı.:s:. 

"Berilıi" onan teranedir. Zelair-e 
ı.,.; tlihine döltiiWü• ••lifiYol'. 
llal"-lalı Nlıyor ve lni)'iiyor. En 
plt NfNlili ,..,,,... .., ltöpefi ol. 
dalana hç dela alandan ifittim. 
inanmalı lôaım iti; •11İlmi)len ne 
luıylar var iti; yapcfrnalc İ.ltenmi. 
yen kirli :zenaatlar gibi karlı ola· 
yorlar. "Berilri" nin Mnİ fClflrl
,,.,.,_ hndanırlwr. •ler .....,. "• ..... ...,,. .,.,,,.,. ..,_.,_ 
70l"Mla • .,, .. ti .... CJNWIJ" cin
..,.,. 6ir s.lair lloilıpaJltlı. .... "• 
melıtep .,..,.,.,,,.,a arltod,,,Iarın • 
dan tat ta laocana, doatlanna, laot. 
ti l'Clltınlanna htlar MvdiJrlerini 
.,._,,. •nmen Liaa,,..elenleri litne
li~relı halene6iU.ydin ..,. de ao 
ltöpefinin ..,..,. ... ~. Cll1CIJIQ ha· 
.zırlamalı İçin kovala)'lfUNI ltıayran 
ohaydın •n de öyle plifinlin. Ben 
tlolttor tlefilim amma .öııiime inan; 
inanrnuaan hildilin IHr laelıime 
.or/ 

llUGll biinyea W ,,,,,.,,.,. H• 

lürle ltaooetl..u,,.r, 6aleniyor .,. 
gelifiyornaq... Tı711etimia böyle. 
Bana ılelifıüwJW Wlımalt aptal. 
lılt olar. 

s.lıllı. R.,;li, Heyr/71- ue K.ô· 
mil'i pıld .... 6'Wiiiim )"Oi. o... 
...... Aeılıiri - ,.,.,. daiıldılar. 
Eler ~ 6ir yerde rcut• 
,__ _,.... aiylerim. HaJltli 
~ w 7'.-qa emanet ol. Günü. 
...... .,,,..,. rallf .,. 6o,.ma , •• 
.,,,,,,.,. ,..,. iıucmlann ltötülüi '-· 
6Uiyelleriıei ölpnelt 6i6i ,,..,..... 
• la,,.f..,. "miitalaede'' lerle Jaa • 
~ulairleme!' 

B. FELEK 

Kondllial ziyaret eden 
auaı '8fl•r 

Atina, 10 (0.ıel) - ~tlkOmete bat 
b.nhk etmekte bulunan General Kon 
dilia dün biribiri arkama Han kav· 
vetleri kumandanı ile onbirind fırka 
kumandanı ve Denlır erkim Harbiye 
Baıkanını .ziyaret ederek uaan atlren 
bir korlUflD&da bulunmutlardır. Bu 
konuşmalardan ldllra kumandanlar 
Kondiliaten ayn olarak konupnalan. 
na devam etmiflerdir. Akpm ga.ıete· 
ciiere bu konull"'l•nn dairelerine 
ait itler için olduğu aöylenmittir. 

Yun• donanması 
A~ 10 (Oırel) - Bugilnldl ca

Rtııeler Yunan .. onanmaanun eyltilde 
htmW limanın• dyaret edeceiini 
~· 

Anka raya 
Dönüş 

[Bqı l lncfdel "' 
dir. Bu takdirde, ıebrimisde bulunaa 
Stı. Dq, Pinanı ve Baymdırlık Ba • 
kanlan da ayni trenle Anbrap ha· 
reket edeceklerdir. 'Blbnlar Heyed 
yarın toplanacak, blriİanit itler ve bu 
arada Şark .tll)'etlerimldn baymdır
lık meseleleri ıartltWerck eaaNi ka· 
nrJaral......., 
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No. 10{ ~ziz Hüdayi AKDEMiR 

General Kondilis'in Yunan Ordusunun Anadolu 
Takbil Eden Yazısı Aleyhindeki Hareketini 

Bizim Çok işimize Yaramıştı! 
dı. "Mısakı Milli,, propaganda ola· 
rak yapılmamıstı, fakat kcs1.-:in, kuv 
vetli bir propaganda tesiri yapmış
tı. 

~~~~--~~-....--,~--~---~--.--....-.,,....-,~~ ........... 

Bu tesi ri körüklemek lazımdı. Bu 
kortiğü de bize. o .zaman Albay ola
rak l stanbulda bulunan ve Yunanlı
ların en -iyi süel yazganlanndan olan 
Kondilis ( şimdi general) vermişti. 
K ondilis bir yandan, Yunan ordusu
nu sü ren ve ida re eden hlikıimet ve 
kumandanların yan l ış hareket ettik-
1 rın i gorfiyor, obur yandan ulusal 
Turk andı ile y urdunu, yuvasını, ta
r hi şerefini koruma ga karar ver -
miş bır T ü.r;k birliğinin sonuna ka
dar dayanaca ğın ı anlayarak Yunan 
kan ının ve Yunan kemiklerinin bir 
sıyasa oyunu ugrunda tükenip çü
rümesine mani olmak istiyordu. 
Kondi l hı, imdi olduğu kadar o za
man da, en iyi pirşirnen bir Yunanlı 
olmu tu . lstanbulda çıkan rumca 
gazetele rden Proiyaya birçok ma -
k leler yazıyor; Yunan ordusuna 
Anadolu macerasının bo1 olduğunu 
anlatmak istiyordu. 

Bu yazılar ve Yunanistanda çı -
.:Can harp aleyhtarı gazete ve eser -
J r Yunanlılarca ordularına bırakıl
mıyor. bunları okuyanlar şidd etli ce 
za lara çarp ılıyorlardı. Yunan sübay 
erlerinden saklanan bu hakikatleri -
onlara ulastırmak iş i ni bizim propa 
gamla servisi ilzerine aldı. Albay 
Kondilisin yazılarını Yunan ordu -
suna okutmak lazımdı. Fakat gaze -
t e Dnc:.tk (2000) niısha bntırıhyor
du. Biz ise _.bunlardan birkaç yüz bi
le bulamıyorduk. Halbuki, hiç olmaz 
sa, yirmi kisiye bir gazete verebil -
meliydik. Biz, İngilizler gibi, sah -
tc ' ' Tanin,. ler bastırmadık. Proiya
nın Kondilisin makalesini ihtiva e
den ilk sayfasını olduğu gibi bas -
tırdık. 

Bunu. o zamanlar lstanbulu 'id 4 

dc tli bir kontrol aluna almıt olan, 
İngiliz scıvisinden gizli y pmak 
mecburiyeti vard ı. Rum matbaaları -
nd gidemezdi k. Tü rk matbaalarının 
ço unda rumca harf ve rumca dizebi 
len mürettip yoktu. Olsa bile tutul
mak, hapiae gitmek, matbaasının ka 
patı lmak korkusundan, bu işi Uze • 
ri ne almak istiyenler bulunmıyor -
du. Nihayet çinkoğraf usulile bas
tırmak zarureti hisıl oldu. Bu CC$a
re ti gösteren tek bir adam bulabll -
di k ki, o da çinkoğraf Alaaddin idi. 
Buraya bi r örneğini koyduğumuz 
(makalenin fotoğrafı) Proiya sayfa 
s ı işte bu zatın eseridir. (30,000) ka 
dar bastı ve İstiklal tayyareleri bu
nu Yunan ordusuna attılar ki, yap -
tığı tesiri , savaştan sonra çıkan, Yu· 
nan ta rih ve hatıra yazılarında göğ
~umüz V'e koltuklarımız kabararak 
okudu k. 

Rus ordularının ccphemizclc dağıttıkları pr'!.P_aganda yazıların-
dan birisinin fotoğrafisi 1 

E ger Yunan ordu u Anadoluda 

AP OH TOY IlHTArMATAPXU'f ı,; ICOHbYAH 

son erine kadar erimedi ise, eğer "mi 
sak ı milli., daha çok T ürk yuvası yı 
kılmadan ve T.ürk kanı dökülmeden 
kazandı iıe bunda, Kondilia gibi iyi 
ve uzun gören ve milletini bo ha -
yaller peşinde sürünmekten kurta • 
ran. bugünkü dostlarımızın o za -
manki çalışmalarının yardımı var -
dır. 

Bahsimizde değerli bir yer tuttu
ğu için bu makalenin tercümemize 
çevrilmişini, biraz kısaltarak, alıyo
rum. 

Durumun tehlikeye 
doğru gidişi 

'' ... İnsanların en vicdansızı. hiç 
bir şeye acımıyan Atina kralının 
başkanlığ ı altındaki namussuzcana, 

EKTAKTOi: 1'.0BAPOTHI THL KATALTA!Eil>: ............... 

(.ieneral Kondilisin makalesi 

milletin sırtına yükle tt iği müthiş fe 
laketlerden sonra hal ve mevkie hi
kim kalanuyatlltını anladı. Atina -
nın durumunu alt Ust edecek vaka -
lara meydan vermemek için, artık 
açıktan açığa tethiş usulile, uikast 
lerle, haksız muamelelerle halkın 
ruhunu ezmek istediğini ilan edi • 
yor. 

Şimali Epirin elden gtitiği, Yunan 
kanının Eski ehirde, Sakaryada bey 
hude akıttmldığı, Anadolu ile Trak 
yanın da elden gitmek üzere bulun • 
duğu şu tıırada Kostantin çenesi hal 
kın ayak1awnasile kopacak fırtına.
naya karşı Yilmz bir çare bulabili
yor : Tevkif, İ§kence (1) ve ıuikaıt
lerle halkı yıldırmak. Fakat harbin 
değişmez, geri dönme.z sonucu kar
şısında Yunan milleti ne yapacak? 
Vicdansız Kostantinin bu zorbalı

ğı önünde ağzını açmaksızın boyun 
eğecek midir? O zaman bu namert
liğin, bu merhametsizliğin, bu ulu
sal namussuzluğun ucu nereye va
racak? Yunanistanın her kısımlan, 
~krallarını kovmak cüretini göste -
renlerin eline geçectk, Yunan fi
nans itibarı sıfıra düşecek, ticaret 
ölecek, her taraf ve herkes sefalete 
boğulacak, açlık ve içerde boğuşma 
başlayacak; bir zamanlar saadet ve 
baysalhğına dünyanın imrendiği Yu 
na~istana felaketler yağacak. O 
zaman bu uğursuz kral ile yardak
çıları, betbaht ulusun etlerini di • 
d!lt'liyerek yemek için. kargalar gi
bı çıplak vücudüne üşecek. Eğer 
Kostantin ile ceteleri bir an evvel 
t~pelenıi-ıez1ersc bir yıl aonra Yuna
nıstanın alaeağı manzara, burada, 
sönük olarak, ta&vir <'ttiğim manza
radan başka bir ıey olmıyacaktır. 
Yunanlılar! 
Aklınızı batınıza toplayınız, dU

şlinUnilz, uyanınız. 

SUbaylar 1 ' "' - .. "" 

Artık Yunan r.urdu, §İmdiye ka
dar dünyada gorUlmil namussuz 
kralların en namuasuzu olan kralın 
özilc karııtırılmamalrdır. 

Siz doğru düıUnen ve iyi g8ren 
bir kilmcıiniz. Biribiri ardınca yur· 
dun liatilne yığılan fel6.ketlerden 
ıiz meıulıilnilz. 

On iki yıldanberl bilyUk Yuna .. 
nlatan diye kan gUdUyoreunuz. Şim 
di alçak bir krala, vicdanıız bir Düı
manise, deli bir Koıtantinopuloya 
ve salak bir Gonariae milaaade ede
cekmiıiniz ki her geyi mahvetsin .. 
ler? 

Yunan &übayları 1 
Durumu kurtarmak için Jlenüz 

vakit geçmemiştir: Tanrıya şükür, 
her Cf mahvolmamı§tır! Tek bir vU-

S AG L 1 K 
ÖGÜTLERi 

Yemek Odası 
1ş adamları için yemek odası zi -; 

hin dinlendirecek, istirahat ~ilecek 
ve soluğiyle çocugiyle konuşulacak 
yerdir. İşsiz kişiler de kadın olsun, 
erkek olsun, en ziyade orada keyf 
duyarlar ve bir iş göremiyorlarsa da 
yine güzel olduklarını, parlak &ö.z 
söyliyebildiklerini göstermeğe en 
ziyade orada çalışırlar. 

Onun İÇİ•' her evde yemek oda
sının hoşa gidecek bir tarzda tanzim 
·edilmiş olması lazımdır. tlkin, faz
la sıcak. yahut fazla soğuk hiç hoşa 
gitmez. Yemek odasında her mevsim 
de orta bir hararet derecesi bulun -
malıdır. 

Bir vakitler yemek odalarının du
varlarına, iştah açsın diye yemiş hat 
ta yenilen hayvan resimleri yapar -
lardı. Şimdi bunlar yemek odaların
da gözümüze çirkin görünüyor. Fa -
kat, duvarlar hiç olmazsa yüreğe fe 
rahhk verecek bir renkte olmak la
zımdır. 

Yemek odasında neka(iır ıüs ya· 
pılsa fazla olmaz. Parlak kristalden 
surahiler ve bardaklarla, parıl parıl 
parhyan gümüş takımlarile dolu bü 
feler insana keyf iştah verirler. 
Sofraya gelenleri de en güzel en te 
miz elbiselerini giymeğe teşvik e
derlu. 

Mutbaktan gelt-n yemek kokuları
nın yemek odasına kaWir varmaaı 
hiç te hoşa gidecek birşey değildir. 
Onun için, yemek odasının mutfak
tan imkan olduğu kadar uzak olma-
11 şarttır. 

Yemek masasının yuvulak. dört 
köşe, uzunca yahut beyzi olmasın -
da bir fark yoktur. Fakat masa örtü 
sünün beyaz olması elbette tercih 
olunur. Bir vakittenberi moda olan 
kırmızı yahut mavi yollu örtüler, 
§Üphesiz, kirli oldukları vakit pek 
belli olmasın diye tembellikten icat 
edilmiştir. Muşambadan masa örtüle 
ri beyaz oldukları vakit bile insanın 
iştahını keserler. Yemek havlulan -
nın rengi de, benim fikrimce, masa 
örtüsünün rengindeki şartlara baf -
lıdır. Beya.z her yerde en temiz renk 
tir. 

Örtülerde, havlularda olsun, ta -
haklarda, bardaklarda olsun en son 
derecede temizliğe dikkat etmenin 
lüzumunu söylemek fazla olur. Ai -
leler arasında bile, tabakların, bar -
dakların kirli olmasından hastalık 
bulaştığına misaller vardır. Sofra ör 
tilıü ile havluların, imkan olunca, 
her yemekte değilse de, his olmazsa 
her gOıı :rohut i1'i 'U 6~-.ı .. ı.:. ::1.r_ 

değiştirilmes i hiç te fa zla bir lüks 
değildir. Bunu yapmıyacak aileler 
arasında herkesin kendi havlusunu 
takacağı ayrı ayrı havlu halkaları bu 
lunması faydalı olur. 

Yemek yerken acele etmemek, ya 
vaş yavaş çiğnemek lüzumunu öte -
denbcri herkes bilir. Fakat buna ri
ayet etmiyenler her vakit P'k çok
tur. Halbuki yemekleri iyi çiğneme 
mekten ileri gelen mide hastalıkla
rını he!aimler daima söylemişlerdir. 
Hele et yemeklerini çiğnerken in -
san otuza kadar ıaya-bilecek bir va -
kit geçirmek lhımdır. 

Bir vakitle.r usul bilenler, insan 
yemek yerken dişlerinin hareket et 
tiğini duymak gerektir. Diye sofra
da musiki istemezlerdi. Şimdi radyo 
meraklıları sofra başında da onu din 
!emeği seviyorlar. Radyo iştah açı-

• yor, keyf veriyorsa buna da bir ıey 
denilernez. 

Lokman Hekim 

·- - .....,, 
TAN 

GUndelik Siyasal Gazete 

T E L E O N { Yuı lıleri : 24310. 
İdare itleri : 24310. 

TELGRAF: "TAN "l.tan&ul 

Bir aylık 
3 " 
(j " 
1 )'ıllık 

AB ONE 
Türkiye lı;in Dıpn lı;in 

Lira K. Lira K. 
1 so 
4-
7 so 

l4 -

iLA N 

s-
14 -
2S -

1Jinlar İı;in 1Iancilik Siıi:cUcriııc mii
racaat edilmelidir. 
Küı:~ llinlar doirudaıı dofruya 

ldaremızee almabilir. 
Kilçfilı: ilinların 5 aatırhfı bir defalık 

30 kunııtur. S satırdan fızla5t için u.
tır ~!i~ 5 ~uruı almır. Bir defadan 
futa ıı:ın Ye.k1indan %10 kurut indirilir 

cut gibi ayaklanınrz ! Ahltkıız çe
teyi tepeleylniz 1 Vatanı kurtarınız 1 
Kendinizi, ailenizi, istikbalinizi 
kurtarınız! 

Her halde vakit kaybetmeyiniz. 
Meıum çete ıuikastlere başladı. A
yaklanmanız geç kalırsa kurtaracak 
bir §CY bulamıyacakırnız ... 

Albay: Kondilis 

[Arkası var] 

{l] O sıralarda tevkif cdilmi~ olan üı: 
Geıı(ral'dcn bahrıcdi1or,- A.H, 

Adada bir mehtap alemi 
Öyle günler ve geceler var

dır ki, biz onları bitmiyecek, 
ömrümüze sürecek sanırız. Hal
buki nekadar aldanıyoruz. Bir
çok günler, geceler ve batta da
kikalar bile geçer, gider. Yerin
de yalnız bir hatıra kalır. Bazan 
o bile kalmaz ya!. 

lşte Sahir imzasile bir genç 
kadın Adada geçen ay tatlı bir 
mehtap aleminin bitip tükenmi
yecek sandığı macerasını bize 
anlatır.ken hala o hatıratının sih 
rile uyuyor gibidir: 

"Bilmem ki, diyor, rüya mı 
gördüm?. Bir aydanberi onu dü
şünüyorum. Bir aydanberi on
dan haber bekliyorum. Fakat 
yok. Beni niçin aldattı, böyle 
kısa bir maceraya neden lüzum 
gördü ve neden pişman olmuş 

"- ..y• <';; "\"! .! ,_,:_ (j! !' - · -~~- r_ı , .... 

m~- ; 
~~. ~~ 

gibi beni aramadı?. Bunu ben 
anlıyamadnn, acaba siz anlıya
bilecek misiniz?. Anlatayım: 

Geçen aY Adada akrabamdan 
birine misafir gittim. lki gece 
kaldım. Dört gece misafir kal
dığım evin erkeği, karısı, iki kı
zı, komşularından sekiz on kişi
lik bir kafile eşeklerle tura çık
tık. Ben iki kız arkadaşımla on
ları takip ediyordum. Yarı yol-

·da başka, fakat tanıdık bir ka· 
file ile daha buluştuk. Onlarla 
birlikte büyük bir eşek alayı 
teşkil ettik. Mehtap, çamlar, 
deniz, çamların kokusu, alayın 
neş'csi beni pek az eğlendiriyor
du. Fakat :birdenbire ne oldu, 
bilmem? 

ter. Ben kendimi evvela yalnız 
buldum. Kafile yürüyordu. Der
ken yanımda, başka bir eşekle 
bir genç peyda oldu. Bu ikinci 
kafileye ait bir ,genç olacak. Ta
nımadığım, gönnediğim, yüzü
nü görsem yine tanıyamıyaca

ğım bir genç ... Nazik, kibar, tat
lı sesli, şakacı bir genç ... Önde
kilerle eğleniyor, heıikesle tatlı 
tatlı şakalar yapıyordu. 

Bir ara nasıl oldu bilmem, 
eşeğimin ayağı sürçtü, yere 
düştüm; fakat utancımdan kim· 
seye seslenemedim. Zaten yo
lun bir dönemeç yerinde idik, 
onları kaybetmiştim. Dizimin 
hafifçe sıyrıldığını s e z d i m, 
ehemmiyet veımiyerek kalk -
mak istedim. Fakat eşek uzak
laşmıştı. Onu tutmağa uğraşır
ken kafile ile uzaklaşan gencin 
geri geldiğini gördüm. E ekten 
indi. Bana bir şey olup olmadı
ğını sordu ve mehta:bın çam 
dalları arasından siyah _ saçları
na akseden bu genç beni eşeğe 
tekrar bindirdi. 

! şte ondan sonra nasıl oldu, 
bilmem. Tur bitinciye kadar biz 
büyük kafileye yetişemed,ik, ge
ride yalnız ikimiz kaldık. Gali
ba mehtabın, yolun ve kokula
rın içimizde uyandırdığı ihti -
yaçla beş on dakika iç.inde beş 
on senelik aşiklar kadar hara -
retle sevi tik. Ne o ismini söy
ledi, ne ben ... Tam yol bittikten 

sonra kafile ile buluştuğumuz 
zaman .kulağıma: 

- Y ann akşam izi iskelede 
bulurum! 

Dedi. O hülya ile ertesi ak .. 
şamı bekledim. Siyah saçh gen• 
ci iskelede beyhude yere o gün, 
ertesi gün bekledim. Üç gün is· 
kelede ve civarda gözledinı, 
gelmedi. Belki beni bulamamı • 
tı. Fakat tabii istese yalnız is· 
kelede değil, evde de arar bu• 
lurdu. Ne oldu, siz ne dersi • 
niz?" 

Sahir eğer o gece vakit bu .. 
lup ta gencin parnnaklarına bak· 
saydı belki bir nişan yüzüğü gö· 
recekti. Yahut ertesi gün iske .. 
lede bekliyeceğine çamları do
laşsaydı onu bir başkasının ko
lunda bulacaktr. 

Aşkı çoktan tatmış, bu yolda 
birçok tecrübelere sahip olan 
bir genç, mehtaph bir geceyi 
boş geçirmek istcmiyerek çam· 
lar altında bir prova daha yap· 
mış ve zavallı Sahir'i tatlı bir. 
hulya içinde bırakıp gitmiş... " 

• 
Bir korku 

Samur imzasile bir ikadut 
mektubu aldık. Bir banka mc· 
muru gençle nasıl tanışıp se
viştiğini uzun uzadıya anlatan 
bu kadın şu itirafta bulunuyor: 

"Nişanlanmak ve evlenmek 
üzere iken bir gün son derece 
çekiner_ek bana bir hastalığını 
anlattı. Beni sevdiğini, çıldıra· 
srya sevdiğini, benimle evlen· 
meğe hazır olduğunu, fakat bu 
hastalığı beni tereddüde düşü
rüııse bu aşkı ölünciyc kadar 
kalbinde saklıyarak kaçacağını 
söyledi. Hastalığının ne oldu
ğunu söylemek istemiyorum, 
belki tahmin edersiniz. Ben işi· 
tince beynimden vurulmuşa 
döndüm, <>ndan evvel ben kaç-
"''"'• ıD•· ·- ,, - --··· ... ..,... ... . 
bunu aldım. Beni uııutaınadığı
nr, her şeye razı olduğunu, fa .. 
kat arasıra kendisini gönncme 
müsaade etmemi istiyordu. Son 

ra bu mektubun altında hasta
lığının ismi kadar korkunç oı .. 
madığım, çocuk kadar genç ol
duğu bir sırada yakaladığı bu 
hastalığı t e d a v i ettirdiği .. 
ni, doktorların evlenmesine, ço
cuk sahibi olmasına müsaade 
ettiklerini, bu yolda raporu bi .. 
le olduğunu, fakat ben korkar· 
sam hiçbir şey söyliyemiycce -
ğini ilave ediyor. Bu son satır
lar beni düşündürdü. Hakikat 
mi? Ben bu adamı seviyorum; 
Evlenebilir miyim? Bunu kirne 
sormalıyım? ... " 
Doğrudur, vaktinde tedavi 

edilen hastaltk geçiyor; anca\< 
daimi bir kontrol lazımdır. BU 
suretle tedavi görenlere doktor
lar evlenme raporu veriyorla! 
ve çocuk sahibi olmalarına da 
müsaade ediyorlar. Her evlene" 
cek adamın bir sıhhat raporıı 
alması zaruridir. Gerek bu ra " 
por ve gerek sevdiğiniz adamırı 
kendi doktorile görüşerek ala : 
cağmız teminat sizin için kaf• 
olabilir. 

H a r i k H a y a t K a z a ve O t o m o b i 1 

Sigortalarınızı Galatada Unyon Hanında Kain 
UNY O N SiGORTAS I NA yaptımuz. 

Türkiycde bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

•• 
UNVON 

Kumpanya ına bir kere uğramadan sigorta yaptırmaymız. 
Telefon : 4.4888. 5741 
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s ov u K Matmazel Doktor'un 
• ~i~u~~ H A K i Ki ES R A R 1 

FRANSADAKi GREVLER , . i 

Toulon Ve Bresi =Tersane- Matmazel Doktor'un Verdiği Maliimat !Jolru ise 
lerinde SUkQn Avdet Etti Almanya Mahvoldu Demektır 

Fiziyoloğlar 
uru itayı 

'a •:..~un yakmda Cumur Bqa
tır. -..nelte i1111& i5itı ı&mulac~ 

Toulon, 10 A.A. - DUnldl atın. toplmMıda, Br11t ve Toulona tahki
tam bir ıilkQn içinde pçmif, ne ter- kat komlıyonları gönderilmeıine ka 
aanede, nıe tehirde lalçblr h&dlıe ol- rar verilmittir. Bu komiıyonlar, ıe
maauttır. lece\ ulı sllnil yapılacak olan bir 

Bir ilÇi delepayonu, Denls Ko- toplantıda, raporlarını okuyacaklar
mutanlıtma alderek. kendilerinin dır. 
!ayan çıkaran IKllerle kanftınlma- FrallSIZ llbaylaM toplandalar 
mumı rica etmtıtir. 

Şarbay, halkı ıtlktne dant eden Paria. 10 A.A. - Dün, Uçhcil 
bir beyanname a~tır. cumurluk tarihinde ilk defa olarak, 

Ceza hakyeri, 42 kiti hakkındaki Franeallm bütün llbayları toplan -
mevkufiyet kararını onaylamııtır. dılar. Kenclllerlnl bu toplantıya ça

iımut olan IAval, karamamelerin 
Tahkikat komisyonları ve biJ.1ıaua bunlardan, hayat pahalı-

Paria. ıo A.A. _ Sol partilere lılmı ueuslatmağa matuf olatılarm 
menıup .. ylavlardan mürekkep bir tatbikine ~lr talimat vermittlr. -----

Amerikada Büyük Grevler 
Nevyodt, 10 (A.A.) - Baymdırhk.~ez:inde kWla~w?OO iş

çi iti bırakmlflardır. Aynca 10,000 ıtÇUUD, en yübegı ayda 
9l buçuk dolar olan ıündelik haremini protesto etmek üzere on
lara uyduktan söylenmektedir. Filadelfiya tereaneainde de bir 
grev bat göstenniftir. Nevyork federal baymdırhk servisi direk
törü Johnaon, grevcil~ yerl~rine ~·~. alm~da tehdit 
etmittir. Bu zat, iıçilenn grevınden komW111tlen meaul tutmak-
tadır. W 1 ·- ıel 

Sıcaktan Ölen Mahpuslar 
Nevyoık, 10 (A.A.) - Louiaiane'da Batonruj hapiahanesi ya

nmdlıki çiftlikte çalıtırlarken, bq zenci mahpm sıcaktan ölmüı, 
difer Hkb tanesi de baytlnuftır. Kanaaa ile cenuo ill'!rinde sı
cakhk 38,5 dereceyi geçmektedir. 

Dört Bin Senelik Mağara 
Tiryeate, 10 (A.A.) - Carnan> yakininde bulunan Meresine 

adasımn doğu güzeyi bölgesinde clolapnakta olan talebe, bir 
mağara buJmuılardır. Bu mağ~ ağzı taşl_arla. kapalıdır. 
Zannolundujuna göre bu mafara, birtakım kemiklen, taftan ve 
kemikten silihlarla dolu ve ladan iki bin ımedeıı öncetU.1! ait 
bir mezardır. ----
Himalaya Dağına Tırmananlar 

Bertin, 10 (A.A.) - Hitler, bir Alman sefer heyeti tarafından 
Himalaya dağlannda "Nanga-Paııbat" tepesine tmnanma esna-
ımda b'Hıma · • · · 

• ta 
au, bu nipnları Hlndlilere verecektir. 

Mussolini Manevralarda 
Lespezia, 10 (A.A.)' - Muaolini bizzat kendisinin idare etti

ği bir uçak ile buraya ıelmif ve hemen torpidoya binerek Zara 
kruvazörüne ıitmiıtir. Bıfbalwı filoııun IOll manevralannı bu· 
radan ıeyr~t~ten 90Dra aaat 13,40 da line uçakla Romayı ha
reket eylemııtır. 

KUÇUK HARiCi 
HABERLER 

.... ~~t, ıo A.A. - Dlln, bJr .. 
~ ~flktmet Uyderinin •e birçok 
b.~i!erin husurile on befinci ar-
-~~ fblyotoeıar kurultayı a .. • Molkcwa. 10 A.A. - RtllDI ı. 
.... lt~fuıaJtawa, 900 den fuluı 37 mub tadetiklere &6re, 5 apıtoa tarihi• 
,. ' de Scwyet Ruayada 40.341.000 hek-

~111.. =~e::,.t:ı t:!';az~n=:~ tar ekin biçilmiıtir. Bu miktar, ba • 
ftirü: etmiıtir. tlla SOYJCt ltDIJ& aruiatnln yllzdı 

41 ldir. 

lngllterecle ·gelecek 
aec;lm• hazırllk 

Londn, 10 (A.A.) - Siyual te• 
tekklllır, plecelr Birlncftewrln aeçl • 
miat lauırlamaJı: içln bllytlk bir full· 
Yet tlsteriJOl'lar. Burin mevcut a
da11tklarm (ftUDletlllrlerln) tutan. 
490 mubıfazalrılr, 50 SİIDoaiat libe • 
nı. 28 utu-.ı ltsf, 505 ltçl. 400 libe
ral SamueU.t olme1r Gnre 1470 dir. 
Bu nkamlar, tekrar &hela ıtçirilli
cektir. Diler taraftaA LloJi Georp. 
•Nıw·Deal" etiketi altQıd& aday ıat 
~, &htermiyoceıw h111U. bilmedi 
~~llJ~dr. 

S ltayaı batkınlık bllro9una. • Slaıppour, 10 A.A. - Banıkok• 
~ itaya akademili u,.1erııa .. tan itlen haberler, Siyamda bir kar
.-...:.;. Profeeör Pnlof, .P'ruwa pro- 1 k ,__ Jd .. ır. bllcllrmı• 
~ ltiıpique n İncili• profel8r ıata 1 çı ..... , 0 .... waa 
-.q lltilmifti tldir. 
~ ~ı Pnlof, allatJar ... • Kets, ıo A.A. - Otomobili. 
~ kurultayı •lhlımıt •• Jl'oulfpy b•hul yfSreslnde bir a· 

iUaı aelilleriıaln 7etitmealndı iK& saq,an Parfı Scwyet ılçlllli 
~ltaym. btlylk him11tlerde 1'n•taeri Di.uıo.üi, lutanıdı aı. 
S-: lmı e&ylımlıtlr. PaYlof, m'~~rtova. 10 A • ._ _ Lehlatan 
~-;ı11a hlkaaietinin pnçlerl hllkGaleti Ue Dauir •natotu, pek 

k ıtmek ft ilme bUyUk f! yalmada mtlaakereyı cirittr.k. Da• 
....._~ 'bulumnü yolundalıcl ça lf- •ic para ai1u .. ıam ı.m.tuwa 
~ ileri llnlftıten eonra. Jna. 1 Jl 
...:...-sı la'Vaf aleyhinde bulunauya Duıa ı mana yolu ile yaptıjı dıt 
llh..9.'t ttaU "ha tecime Ye l>aMlr ile Leh toprakları ~rilll 1 ve Nvap, yatın ıUs- araımdaki isrtlr mtlbadelt)'t enıel 

laalletmek için haynnca olmuma nillayet •ımıek i"in .. e .n. 
ı tnaif ıtmtıtir. ıa-- .. ., ... 

~~ IOnra 18lhk itleri Jaalk bi tutlar ....,_ ıeldillni tffPİt .. 
bô~ A dtceklerdir. illik:'."" kulcw, hilk\Unet adına ku • 
~ lelam1-ııı ve kurultayın, Arrıa. 10 A.A. - Tlmlr •dil-
~~ 6nan eebebile fizyoloji n • mekte olan bir demiryolunun altın
~ ~ il 1 kte ld .ır.- da. lıaıt.ılı topçu •flhl-ıtına alt it~ lluayad:r :';.mna: ~.;;: tiki bir depo bulunmuttar. 170 mi· 
~ ~ııu bildirmittfr. Akulcw, limeuellk g) tane mermi, kuaı• 
~ ~,.ada ilim alanmda ,ıs.- olarak çıkarılmııur. 
~ 64llU~7'1t halrlanda da fahat • Budapefte, 10 A.A. - Beatelrar 
~1~91 DDlayet cleltrelıre, ın.... llaecapi, S.ıered phrinc!ı, .,C.-
.... lsfa- )'lfaealrlan ftlı • nlleria Ruıticana,.nın temalllnl bb 
~ batanlar dllemiftir. nt idare ttmlttir. 1'1llaa lblJum.. 
~ :an aonra, .ilim akademisi. daki tarkıcılardan isti h tlmltle 

•lprlatld ile Lenlnpat lttirak etmittir .Tiyatnda ltalyu 
~ ....:r:;ı!odtüi de kurul • •n1r0met1 adına. Marki Leprl bula-
... ~ du. makta idi. 
~ relen tonra brulta1, A- •Roma, 10.A.A- Hlcu YIBllatl 
~ ...... profeelr Canon•- lbniuuat. Ctncwadan •Jnbaadall 
~.~.._u_di_nı_•m.;.l.:.tti..;r_. ---· I enıl, pntecUerı ıu d!,.-,dı bu • 
.. lunmuıtur: 

• Londra, 10 A.A. - Mewt Chro
aicle pnttll, flnanul C-ft'tftlerde 
dolatmalna olan bir ..,. .. ,. lrayôt-
811kttdir. Bu pyiaya llH MlkOmet. 
alueal mldalaanm. ilati)'&CI ipn .at 
yta adlJ.oaa llnlık bir boı; ,.,. .. 
caMıı. 

...._._.aylar; 
~~ IWear'fttifltrl ... eca

(1) (1) .. (&) ilk portaUl 

-.r.s. .. •*· 
" J771 

' 

Jluhıfauktrtana erpı (maba • 
dı), liberal Shnoal.t ft uıu.ı "" 
mtlm...Werini arttırmak .. buı .... 
llafuaklr ~~ eı sektinDektfr. 

Enelce, liaJdyia tarafmdua ela 
meJdaaa ko~~ba meklllt .. 
pDln aıu.ı lrunetlendlr 
mek yolundaki arzu- telrabW etmek tedir. ,_ 

Htlktmet, bu "uluaat" etiketi altm 
... 115lcU.riD Jı:ın1Heine llftnini -~ 
ıelemtffnl leteyecıktir. 

• 
Polonyı dıfbakanı 

l'lnlındlıacla 
Hılüntkit 10 A.A. - Polonya l>q 

babm BecJc bUCfln llat 11 ele bura
.,. plmfft rıhtımda l'lalaiıdlya Dıt 
Balram Halrsel tarafmdan bıplan-
mıttır• ------...,..._. andGatrl heyeti 

lloüon, 10 (A.A.) - TUrk - • 
6tri heyeti. ZIPC)fqjtetye ı.-. " 
Dbıyeper nelıri .ilHrindekl elNtrik 
11ntraJı ile alttminyom fabrikama e
lektro • metalOrjilı: fabrlblarll;I' n 
teJlhh•eleri ..... tir. 

Parla borauında 
Parit, 10 (A.A.) - 9 tarihli Parla 

l>ortuı: Deierler boruemda, dunım. 
mUllit olmakta dnam ediyor. hlrat 
laill muamele ~ ee,rektlr. n,at • 
lar, WDUlllİJtt itibuile U ~ •• 
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Müthiı yorıundu. Elleri, 

kollan, bacaktan, hep diken çi· 
zilderi içinde idi. Saçlan dar· 
madafmdı, uykusuzluk, gözle
rinden ziyade yüzünün çiqile
rini harap etmitti. 

Müfreze kumlf1dını, mavi 
gözlerin derinliğinde saklı olan 
Matmuel Doktor hüviyetini 
deriıal tanıdı. Böyle nereden 
geliyordu? Dlltman kurtunla· 
rmdan naaıl kurtuknuttu? lıte 
buraı da bir muammadır. 

Tanktarm, tayyarelerin, t~ 
latm, mitral>-Özlerin mOtemacll· 
yen uiuldadıfr bu mnzW-. 
uçan kat bile kalmamqkea bir 
kadmın canlı olarak ldlGmetre
lerce yol ıeçip Alman ordusuna 
iltica etmesi ancak bir talih 
eseri telikki olunabilir. Fakat 
unutmamak 1iZllnchr ki, burada 
ölüm, yapmak taliini ıiperde 
bile llfıra lndinnif ti. O halde 
bu kadm bayle apaçık, güpe • 
gündüz ufak bir yara bile alma· 
dan naıd ıelmiıti? Aklın, man
tığm almadığı nokta budur. 

Müfreze kumandanına: 
- Çabuk, çabuk! dedi, beni 

kumaııdanm huzunuıa cötiiriill. 
G~ kız oradan otomobille 

tayyare alanma, buradan da 
tayyare ile kumandanlığa nak
lolundu. Bütün erilin orada idi. 
Matmazel Doktor'u birdenbire 
karıılannda görünce hepsi aya
ğa kalktılar. 

Vüçııcfu yorgunluktan titri • 
yen, bacaklan dermansızlıktan 
kesilen genç ku derhal dırvarda 
uılı bulwwı büylk llarltarim 
..__ PStl ft:Jllıil* llOta .... 
JDli*. w.. ı&medeD jnJat. 
mağa batladr. 

- Anven önünde lngilterc
den _v.eni~edilen İAiiliz as
lterleri var... Yedi yüz top, yüz-
lerce tank emre mfibeyya du
ruyor. Yandllki bnu Amerika
lılar igal etmİjletdir. Bunlarm 
teçhizatı daha mükemmeldir. 
İçlerinde bombacı müfrezeler 
de vardır. 

Matmazel Doktor, titrelC par. 
mafile haritanın üzerinde bir .. 
çok yerleri işaret ediyor ve P· 
Yet tayanı dikkat ma16mat ve
riyordu. Bu hllberler gayet sa
rihti. Matmueı Doktor müte
madiyen rakam sayıyordu. 

Vaziyet pyet tehlikeli idi. 
A~ erkim harbiye zabitleri 
bu izahatı heyecanla dinliyor
lardı. 

- Eier bu dolnı İH, mah· 
volduk demektir ı 

- Evet dofnıl Dofru olma· 
muma hiç ıüphe etmiyorum. 
Maal181i vaziyet tamlmen bay. 
ledir. 

Evet, maalesef vulyel ta • 
lllll1len b8yle idi. NiteWm bir
kaç ıttn içinde Matmazel Dok. 
tor'1uı verdilf lzahatm dofru 
oldufu meydana çıktı. Fransız 
cepheeincie enerjik bir lalcbrma 
bqlım1tt1. Almanlar takviye 
kuvvetleri 'getirecek mnan bu
lamadılar. 

Alman ordan maf16p olda. 
V ı Abanya mütareke talebin
de bulUSIClu. 

Cephedeki ba fnh1umr. da
hilcWci inhi,.,, takip etmlfti. 

Almen mallOblyatl 
Cihan tarihinde yeni bir d .. 

vir ~ bu matIObiyeti bllracla 
hulUatea. anlatmamak dotra 
defİldir. 
Katmanı ~ vedli 

maltlmata DIAl'ln - ili bu ... 
16matı IOllradan tarih ıe -.it 
etmittir - Birletik Amerika • 
ıun 1917 de 100.000 kiti'• dal· 
mi bir onlun vaıdı. Mecburi 
hiztnetin ihdMı birklç inil)'OD 
asker daba tıein etti. Bu ..... 
ler 1917 Niaanmdın itibaren 
Prama'ya ıönderilmeie bqJan. 
dr. 15 ., sarfında Franaa'ya bir 
milyon .._ -*edildi. Vaaa 
~ •vldıat AJmlD UliıteJba. 

Jlareıal Focb lngiliz Kralı ile g6rli§ilyor 
birleri tarafmdan fevkalide ıı- Mütareke zamanında Amerika
kmtıya utratılıyordu. Flıkat nm arduıunun efradı 3.600.QOO e 
Amerika yine her tere ratmen balii oluyordu. 
uker göndermekte devam etti. (Ar.h.rı ••r) 

Habeşistan Yolunda 
[B4 tarafı 1 incide] 

Eritrede çalqmak üzere toflSrlen CanJıdo, yurdHYer bir IÖylev ftl\ 
25 lnciliz liraa aylık teklif edilmek· mfttir. 
teclir. Mıurhlann Eritrede uker )'&· Aakerden klqlJOrlır mı? 
1J1maJan yaaak edildifi halet, birgok 
ipialır. bllba11a Cldde cib1 delp~ Roma, 10 (A.A.) - Bir yabancı 
ıı ,..dalı MUua'ya ai~er. latUtbarat ajanla aon gilnlerde bir ha 

bor 18Jllllltır. Ba haberde !nıbruk • 
Kellog'un bir mıktlibu da yaJdan P1ialara ıare birçok ttaJ. 

S.. Pol (ltu:Iı.=) ıo (A. ~ uker 1raçaldarumı ber &ün Tiro
A.) - XeDoı an yapan ea !e. ~~ekte olduldan ve bunlardan 
ki babn Kellog, bu andlafmayı im- ıkiamm unın ~~ey.e. tqebbü~ eder 
za eden bütün devletlere hitaben bir kcn telef oldugu bıldınlmektedır. Bu 
mc'ktup neşretmiştir. Bu mektupta haber aslı, esaıtan iridir. 
bübaua f(S7le denilmektedir: .. ltalya Laval'ln daveti 
•e Habqiltan'm aralarındaki anlat • ....._ 10 (44) _ ı...aJ. ltaıya-:• -:·= ~.:: ....... anJepaa"'ıtr ..... ı&ilt • 
Jatma, ~ctln ıW:. fıe ~ mek bere 1& AJuleolta toplanacak 
araamdald anlqmaabp ta"'lmile tat olan konferaae fsin. ~n~a ve R~ 
bik dilebilir maya pfnlar r&ıdenDlftir. Aloiaı. 
~ andı._.. eadece bu Ud b~ ebperl~rle birlikte ltalya lıl

illkı arumda bir ballantı dıllL bu kUmetlni teaıail edecektir. 
illkelerden her birinin dilerlle olan Konaay toplanllaı 
anlapnubp bant yollarile, yani ar Londra, 10 (A.A.) - Yetkili çe • 
11ulusal mahkemenin ~ya bir hakem venler, Uluslar Kurumuaun ıelecelr 
komisyonunun kararile kotarmala- kOlllCyinin, Italya • Habet ınlapn1z. 
n yolunda ~d!D. dUnya ~Ullanna lılı hakkındaki lncilia • Franua • ltal 
kartı >:11k1tndip bir yilk~n~. Andlat yan C6riifmelerlne daha fula Atnan 
mada umuı bulunan bütün ulullar- btralalmuı ergeaile 30 eyUUe bırakıla 
dan, ı.:~ii -ın.e:ı'!;e .and~t • cafı yolundaki aöylentileri yalanla
manın T- naye e • mUti:dır Britanya hillrQmetlnin, -. 
dilmetlni ilttmek, her uluıun baJdo. Eylattl, .;,n tarih olank bilclirdlif bu 
dır.,. rada hatırlatılmaktadır. / 

Japonyadan cephane ı......_... mllabet teklif 
Ad ..... 10 (A.A.) - ~lal ,.,.ak 

~-=,..';!":':: ~ 10.A.A. - -~~ 
yet al•iumlt*• 1MS1-.ı11ae alrt. ............ ilJU&l aytan, ın 
H .._1_. bunların tu--- __ ..._ Plrlanld ,ertltmelerl 11rumda mlla-
·~ • -&&1&11 T-- bet ....... bulun&caiını yumak 

50 .., ,.... *'ak N~. tadır. lfabetlatan meeeı111n1n kotarıi 
J8p• • Habef llo.,.tl mm hakkmda J8p&calı bu önerıe 

.• ... 11en11k ıuu tutulmaktadır. Ott ta· Toldıt.10 (-....)-Dlp1ıa•11 raftan ayni sutte. Adlubaba-Su-
ndlidll ~tine san. ·1••.c dala Varda 10lunun 11pı•mewnm bir 
ela J.,..,.. Habeilatan u ....... konlOl'llyoaauna "rllmlt clo
lm•"'Nf Japon,.,. • .ı,... .. -8: JayWyıe bir anlatma elde edO--i· 
adql mıdaar dm.t ma~IA DiD .. n .. olaca&.-- il rl ....aı .. 
tatblJam emred~ anllflDI icabı Ola• ._,, 5uu 1 ·~• 
m Japon t.ecimenleri IJabCfiltaııda Almınyı bekliyor 
ft tielln afanmda tam "bir 8qlrllk - Lond 10 AA t l 

iltifade etmUteclirı. ra, · · .- nptereaiıı tal-
tea • Y&-Habcı •nlatmırlıpv IDotarmak 

H•ıtlatM • Japonya k~amdan bahltden ~ de 
. Parıa ıueteatnln a,ean diJor ld : 

Mi•baba. 10 •• A.A. - Habetia- ''Her ıey, gdya AJlllanya kozunu 
taam Japonyaclald ilk komoloeu ıUel brmak ı&"'lnını beldiJOftlluı ıibi, 
okul clil'ektfSril Ato-dba Bcru. ToJd. olup bitiyor • 
oya iftmlıttr, lngllterenln ..,_, 

lhllJM t8clblr Londra, ıo AA. - tnctıterenin 
Roma, 10 (A.A.) - :Retmt •uete ltaı,.·Habet aalqmaılıtmı kotar-

010 c1oıı....-1.. • • için Pariate 3 dnlet anunda ,.pı1a. 
1909 Ye 1 •-ta~ı Uttl• cak -rlpld.U takip edtceii ll:ya· 
....ı.rtJlt IMldmltJerfni ~ ~tma U. BaJclYiA'ia JU tatOJeri isiD hare· 
caPa Kral tmdni ~tif. • k._.. lftl ~tır. lla
- ..... bu çalahpia ihtiyat tedbiri 11118. ba ..,..... blbl o1an1r tet-

~t' .!t!!!~ faaliyetini .... ı:. ~ bir plan telrlinde tellk-
..,--~.rle :rapıldıp bl1 • ~ olmıJacaiı lraJdtdil· ...... ••ile• .. 

Vellahbn leftltlarl ..... 'nın eıama 
• ~ ... 10 (A.A.) - ..... ... ..~ - Baba Lufgt 

11, Voltarnott fırbsımn wnıua ........ lllmU, ...... ahıaaı 
yaptığı böJ.ceden Napolrye ""*"' - bit matem tetkil etmektldlr. BUtün 
tür. Prem. Kral aara,.ada. llac:ar etl ıueteler, uluaun p 11vdlll bu en 
el 'koleji okurlarındaıı bir ppu, on- elki fatiıtin hayatına alt yuılar ve 
dan aonra Itaıyua ft Amcıdlra1r HO usun bal tercUmeleri nqredlyorlar. 
talebeyi kabul M•~· Jlmllar, lnll- .. Yurdun yeni bfi)'IWtltO" ufru· 
rinde Amailra ._ Jtal1a baJflklan na can wren.llk Jnarba olarak te1'k 
oldulu halele. Xnl _..,..... alay ha· ki edilen babnm batıraaau anmak 
linde reJmillerdlr. tiftre, bUtün fatilt lr&Utlerindt (te • 
Bqlaımda ialuDa MOllltllftlr kllltmda). iael tedlıirlcr .,Jmnnttlr,. 
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MEMLEKETTE TAN 
==-•-auurua E il 

20 Dakikada 2 Kilo 
Dondurma Yemiş 1 

' Zonguldak, (Özel aytannuz bildiriyor) - Burada tuhaf bir 
hidise olmuştur: Ali, llyu ve eczacı Ali isminde üç kişi mide 
yanıma çıkmıılar, kimin çok dondunna yiyebileceği hakkında 
iddiaya girişmişlerdir. Neticede eczacı Ali 20 dakikada 2 kilo 
dondurma yiyerek bahsi kazanmqtır. Eczacı Ali günün kahra
manı olmuştur. 

Üzüm Fiyatları Düşük Kalacak 
Izmir, (Özel aytannuz bildiriyor) - Uziim fiyatlarmm kınl

ması yüzünden piyasada hiaıl olan durgunluk ve bunun sonuç
lan etrafında borsada yeni bir toplantı daha yapı1ımftır. Heyet, 
fiyatların yeniden yükseltilmesi te4difierini kabul etmemit, va
ziyetin gayet normal olduğu anlqılnuftır. Göriipnelerde göz 
önünde tutulan esas ıudur: Türkiyeniı\ ilzUm ihracatı hiç m, 
yıl 53 bin tonun &tüne çıJanamıttır. Bu Yıl nkolte 75 bin ton 
tahmin edilmektedir. Bu durum kartıamd• en yübeık satl§I Y• 
pabilinek için bqhca çare fiyatlan diifüimektir" 

Üzüm Alınmaya Başlanıyor 
tzmir, (Özel aytanmu bildiriyor) -. Idıiaarlar Genel diuk

törliifii, prapbk miske\ iizim mübayum için ilgililere emir 
vermittir .. Gelecek hafta içinde Bomovadan md.>ayaata batla
nacaktır. 

Bartın ~rayı da Çarşafı Kaldırdı 
Bartın, (Özel aytarmuz bildiriyor) - Belediye encümeni, ka 

dmlann çarşaf ve pqtemal gibi gayri medeni kılıkla sokağa çık 
malarmı, peçe ve yazma ile yüzlerini kapamalarını yalak etmit
tir. Bu karar Ağustosun 15 inden itibaren tatbik edilecektir. 

Kafatası Parçalanan Adam! 

... a:a- ..... auc u 

Hava Tehlike
sinde Türk 
Köylüsü 

1CMtamomı •ylavı Sıtkz ~ril Ekt!n 

Araç, (Özet aytanmız bildiriyor) 
Puar günil cümhuriyet alanında bü
yük bir miting yapılmı§tır. Bu mi • 
tinıte ilçeye ıelen aaylavlammzdan 
Tevfik Aalan, Sıtla Şerü Ellen ve 
Nuri Tamaç ta bulunmutlardır. 

Sıtla Şerif Eken, bu toplantıda 
hava tehlikeıi baklanda bir ıöylev 
Vennİf, balla hava tehlikesine karp 
yardıma çafıl'IDlftır. Söylevden ıon· 
ra, btltün yurdclqlar yer üriinlerinin 
yüzde üçUnil bava kurumuna verme
ği kararlattumqlar ve yüküm kağıt· 
larını iımalamıtlardır. 

Aydın bolluk ICjinde 

HAK YERLERi 

Poliste dayak yiye
rek mi s6ylemltler 

Vapurculuk Şirketine ait Erzurum 
vapuru, 10n ferini yapmak iizere 
İstanbula gelditl bir sırada yolcuJa. 
rın 2500 lira parası çalmmıftır. 

Buııun üz~ine yapılan. araıtırma 
neticesinde hizmetçilerden Ali ile 
Kamarot Galip ve sabıkalılardan 
Mehmet isminde ilç kiti yalcalanmıt
tır. Suçlular, dün Sultanahmet Bi -
rinci Sulh Ceza Hlkimi Retid'in hu
zuruna çıkanlaralc 10rguya çekilmİf
lerdir. 

Ali ve Galip, ıuçlarını inkir et • 
mitlerdir. Öteki ıuçlu Mehmed'e ge
lince, Poliı ikinci Şubesinde l 2 gün
denberi daya!c yediğini, bundan do
layı ayakta ~uracak hali olmadığım 
IÖyledi. 

Ve Hilcim Refid'in miiaaadeaile 
oturduğu yerde ifade Yerdi. 

Mehmet, zabıtada IÖylediği 18zle
ri, dayak zorile liSylediğini, kimsenin 
parasım çalmadığını iddia ediyor ve 
muayenesini iıtiyordu. Hikim Re
,ıt, Ali ile Galib'in ıerbest brrakıl • 
malanna, auçlu Mehmed'in de mn· 
kuf olarak durupnaaınni denmma 
ve kendiıinin muayeneye g6nderil
meıine karar verdi • 

• Beyoğlundalci Ermeni lciliaeain
de papazlardan Oaeb'in kiliseye ait 
olan 125 lirasını çalmaktan ıuçlu 
Agob'un dün Birinci Cezada durut
ması yapddı. Poliı memurlarmdan 
birkaç kip p.hit olarak dinlenildL 
Agop, p.hitlere itiru ederek: 
' - İftira ediyorlar. Benim o gl1n 
üzerimde 145 lira param vardı. Bir 
bisiklet aldım. Daha titeye beriye 
masraf ettim. Cebimde 25 Uram lcal
mıttı. dedL 

Mahkeme diler phitlerin çağınl· 
ması için kaldı. 

• Bir fınndan nlimune olarak al
dığı elcmelcler baklanda yalan ihbar
da bulunmaktan suçlu Sait isminde 
bir belediye poliıi, dün İkinci Ceza
da 10rguya çekildi. Said'in yalan ih· 
barda bulunduğu sabit görülemedi
ğinden beraatine karar verildi. 

KENDi KENDiMIZE ÇATIYORUZ 

ÇEŞMELERiMiZ, SAKALARIMIZ 

FAZLA SÖZE NE HACET? 

Neredesin Kara Liste ? 
Birkaç zaman evvel ıueteler 

yumıflardı. Belediye Bahkpazann
da, ihtikir yapan bir esnafın diikkı
nmı kapatmıı ve bu kötü iti herkes 
öğrensin diye, dükkinm üıtüne de 
bir kiğıt yapııtırmıt-

Aradan epeyce zaman geçtt Böy
le dükldnı kapatılan, ve halka ihti
ldr yaptıfı ilin edilen bir esnaf da
ha duymadım. Koskoca lstanbulda 
ne iyi kalpli, temiz vicdanlı esnafı· 
nuz var, diye ıevinecek oldum. Se
vinçten oyniyan yüreğim, ıevk\ni ta· 
mamlamamı•tı ki, bir doıtum kulafı
ma eğilerek anlatmağa batladı: 

- Şu İatanbula akıl fikir ermi
yor, azizim. Neye, dersen, anlatayım: 
Şöyle hem hava almak, hem de bizim 
bayanla karpbkb bir yemek yemek 
için, bahçeli bir guinoya gittik. Ye
diğimiz üç kap yemek. İçtiğimiz iki 
tİfe ıu. Bahçeden kalkarken, önüme 
beaap pusulaıım koyan garsonun yü
züne bir müddet bakmakt:an kendimi 

alamadım. Çünkü hesap yek<tnu, wn 
295 kuruıtu. Niç!n 300 kurut değil?. 
Oraımı bilmem.. Fakat §imdi, lstaıı· 
bulun turasında burasında, bu neri 
lokanta, gazinolarda ihtikir yapıtmar 
dığına nasıl inanmıyaynn?. Belediye
pin yapacağı kara listeye girecek, o 
kadar çok esnaf var ki, galiba, sayt 
çolcluğUhdan, bu liste bir türlü yapı-
lamıyor .• . 

Ben, dostumun hikayesini dinle
dikten sonra, gayriihtiyari gülmei9 
batlamııtım. Dedim ki: 

- Ben de zannetmittim ki, tiate
ye girecek kötü niyetli esnaf bulun .. 
madığmdan karaliıte yapılamıyor .. 

Dostum, iki kitilik yemek içiıl 
verdiği 295 kuruıun acısı ile, bir da• 
ha içini çekti : 

- Yok, dedi, karaliste bir tilrlil 
yapılamıyor ama, hesap pusulaları 
insanın gözünü karartıwıakta devaıll 
ediyor. 

R. r. 

Zonguldak, (Özel aytarntuz bildiriyor) - Zonguldak köyle
rinde iki cinayet işlenmi§tir: Zonguldak - Devrik pesi üzerin
deki bir handa hancılık eden Hasan, odasmda kafatası balta ile 
parçalanmıı bir halde bulunn\Uttur. Derhal harekete geçen jan 
danna, İbrahim ve Mehmet adındaki ka.ıilleri iki saat içinde ya 
kalmıştır. Cinayetin paraya tamaan itlendiği anlaıılmıştır. 

Aydın, (Özel aytanmız bildiriyor) 
Burada aebze ve meyva çok bollan • 
mıt ve ucuzlamqtır. Bu yıl kavun ve 
karpuz da pek boldur. Fasulye 5 • 
10, bamya 6 • 7, domates 2 • 3, pat
bcanın 10 - 20 tanesi 5 kuruıtur. 
Biber 2 lcuruı, en iyi ve büyilk kar
puzlar 5 • 7,5, kavunlar 5 • 10 kurut 
arasında aatılmaktadır. Erik 3 • 5, 
armut 6 - 10, İtalyan cinıi teftali de 
16 kurup. kadar dilflDüttir. 

Ecnebi dll BGretebllmek için 
Okurların dilekleri 1 lede araba ile karpuz satarken yanı 

ma geldi. Borcu vermemi söyledi. 
Elektrik var, caddeye Yanımda para olmadıfı için tedarik 

İkinci hadise de şudur: Hisarönü köyünden lamail arası aç* 
bulunan kainbiraderi Cemal ile kavgaya tutufmuı, mavzerini 
omuzlayarak eniıtesini yere ıenniıtir. Katil yakalanarak tah
kikata ba1lanmıştır. 

~ydın, (Özel aytarnnız bildiriyor) - Turfanda incir, bu yd 
Izmire on bq gün sonra gidecektir. incir toplanmasına başlan
mııtır. Yeni mahsul kalite itibarile çok iyidir.-

Antepte Yeni Buz Fabrikası 
Antep, (Tan) - Elektrik fabrikasını kuran şirket taraf!Jldan 

33 bin liraya yeni bir buz fabrikası kunılmuttur. Faıbrika günde 
3,5 ton buz çıkarabilecek kuvvettedir. Et ve sebze gibi bozula
cak gıda maddelerini saklamak için aynca eoğuk hava depola
rını havidir. Fabrika çok mühim bir ihtiyacı karıılamııtır. 

) 

No. 84 

VOSMAI 
Etem izzet BENiCE 

nız bir not defterinin yaprağın
da iki numara vardı. 

lı Bankası 16.785, Osmanlı 
Jlankaıı 1.896. 

Kendi kendisine: 
- Acaba bunlar ne?. 
Dedi, diitüncelerini sürdür -

dü: 
- Hesap numarası mı?. Pa· 

ra tutan mı?. Parilu bu ilri ban
kada mı?. Bğei' bunlar paraıı 
ise 17, 18 bia Uranın içinde bir 
şey, ben daha tolr.: .auyordum. 

Ve bir türKi ~üşünceleri
nin içinden çıkanUid~ . 

En son göztt kapattrken ki· 
ğıtlann arasında bir anahtar 
gözünt ilişti. Anahtan eline al· 
dı, baktı: 

- Bu ne anahtarı acaba?. 

Masanın değil.. Kitap yerinin 
de değil Evde bunun açacağı 
hiçbir teY yok •• 

Anahtar iki taraflı ve dit diş 
idi. 

-Bu her halde bir kasa anah
tan olmalı .• 

Dedi, sonra · d&ha dikkatle 
baktL Anahtarın ıaj>md'1 bir 
numara vardı: 101. 

- Bu, her halde -bir kasa 
anahtan olmalL Ben 118811 olaa 
bunu ötrenecefiln !. 

Diye yerinden kalktı, anahta· 
rı beraber aldi ve admılatı yü
rürken zihni dunnadan: 

- Bu anahtar .. bu anahtar,. 
Diye bu kör düğümü çömıe

ğe çalıııyordu. 

Ertesi sabahtı. 
Gün.ey yurda gitti. 

Yurtda 

Doğru baıhekim odasına gir
di. 

Bu. k°"ıuım odaıılCfı. 

Lise mezunlarmın birçoklarının 
lisan bilmiyenlc UniYeniteye ıeç· 
meleri nazarı dikkati çelmit ve bu
nun önüne geçmek için liselerde bi
rer ecnebi dil kursu açılmaıı karar
latmııtı. Verilen malf1mata göre bu 
kunlardan batka. orta okulların ilk 
ıınıfmdan liıelerin eon ıınıfma ka
dar okutulmakta olan dil denlerin -
den. talebeni• daha l:rl 7etf.,,... ..._ 
ltl.e._ mana ofurba bir _yabaııCı 
cın lı.uu ıas:abiJno • • : ; 1 : .. ı-.. ~ ••• ,., .. ;; 

bir tUrlD llmba konamıyor ederek vereceğimi anlattım. Dinle
medi ve daha evvel hiçbir ihbar ya• 

f h ık unu 

Karamürsel, (Özel aytarımız bil
diriyor) - Karamürsel. Şam.yhfı 

Fındılclı sağlık ıuyunun ukalar-ta • 
rafından yükıek fiyatla satıldığım 
ıörmüt ve 95 yeni damacana aatm
almıttır. Bu damacanalar 40 kiloluk· 
tur. Herbiri 35 kurup kadar evlere 
mal edilebilecektir. Bu ıuretle bir fı
çı suyunun 50 kurup satılma• an
lenmiı olacaktır. 

KÜÇÜ.K TELGRAF 1 
HABIERLERI 

• Aydın, (Tan) - Aydm İnbi • 
.. rlar bq direktörü Sırrı terfian 
lılalatyaya atanmııtır. İnhisarlar 
yar direktörü Sabri de terfian Mer-
ıin direktörlüğüne nalcledilmittir. 
Emniyet memununuz Şükrü, Anka
ra Emniyet ıenel direktörlüğü il • 
çüncü kııım ıefiiğiıne atmmııtır. 
• • Aydın, (Tan) - ilçemiz .çev:re
ıiııde inceleme geziıine çıkall ilbay 
Salim Giiday Sökeye siderek bfitUn 
kamun ve köyleri dolapıııtır. 

• Kayıeri, (Tan) -)Cayaeri men-
1Ucat fabrilcaıı çabpıaia baflayalı· 
danberi her tarafta f•lf~et artsnak
tadır. Fabrikada timdilik üç. bin a· 
mele çalıpnaktadır. 

zerinde esaslı incelemeler ya.pılma· 
ıı kararlaştırılmııtır. Bunun için ya 
kında Kültür Bakanlığında biz ko -
miıyon toplanacak ye ille it olarak 
her ımıfta yabancı dil denleri için 
hangi teclriı usullerinin tatbikini a
rattıracalctır. 

Rom• hukuku mDderrlal 
Geçen aene lıtanbuıl Hukuk Fa

kültesinde Roma hukuku denini 
Profnör Honig olwtmU!tU. Bu yıl 
bu den, profe.ör Sdıwars tarafın
dan okutulacaktır. Bu iki profnar, 
Roma Hukuku ldlraiHtlnil birer Jıl 
münavebe ile iHal edeceklerdir. 

Roma Hukuku programında &
nemli deiitiklilc yapılmıı, bu den 
ikinci sınıftan kaldırılmı!t yalnız 
birinci anııfa konmuıtur. Den ayni 
zamatıda kıaaltdmıı. "davalar uıulil 
Jıuk,uku,, bahıi kaldırılnuıtır. 

Zlnclrllkuyudakl aarf 
mezarllk 

BelecByenJn Zincirlilcıiyuda yaptır· 
makta oldufu Hrl meurlılc inpatı 
muvakkaten durdurulmuttur. Buna 
aebep paranın kifayet edneme1idir. 
Belediyenin bankadan· y19Acaiı i1-
tikrudan tonra inp.ata tekrar bat
lanacaktır. Menrlıtm 10Dbahara 
kadar bitirilmeıi kararla1111ıpa da 
bu duruıa b1111mda ancak kıp dot 
ru inpatm &ıB alınacaktır. 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
"Arnavutköyünün Sucu babçeıi 

10bğmın kCSıeıinde yıllardanberi a
sılı duran bir fener vardır. Mahalle
mizin belcçiıi her aqam bu fener i
çindeki petrol lambasım yakar ve sa
bahlan liSndürilrdü. Bekçinin dal
P* ..... ., - ,... alüadar ına
kamm Jflk için aymbp taMiatm bit-
mc:uuus...u. UU .U\ı."1••• •• _. .,.:ı a --- .JJJ • • 
lamba yanmıyor. Boğaziçinin elek
trik: batlariyle çevrili mamur bir 
köyünün e~ ipek bir caddesinin ge
celeri karanlık içinde kalması ve bu 
10kaktan geçen ellrtrik hatlarından 
iıtifade edilerek buraya hali bir elek· 
trik lambalı asılmaması aldın kabul 
edeceği ıarabetlerden değildir. Ya 
benim ıibi bu 10kakta oturmak bet
bahbfma uğrayanların bu petrol lam
bau için tenviriye resmini vermeğe 
mecbur tutulutuna ne demeli? 
Arnavutköyünde: Sucu bahçesi IO-

lcağmda No. lQ RECEB AYDIN 

Gene OayrlmUbadil 
meaeleal 

Fatma ve Ayıe imzalariyle aldığı
mu bir mektupta gayrimübadil itle
rinden fikiyet edilerek deniliyor ki: 

•• - Bizim malmma 4 bin lira lay
met konulmuttur. Bunun 1800 lira
sını bono olarak aldık. Elimize 395 
lira kadar bir para geçti. lstibkala• 
mıza nazaran daha fazla nakit tevzi
atı yapılmalıdu ... 
Bir kBylD mallar1nın uanlaDz 

aatlldıGından tiklyetcl 
Silivriye ballı CeWbey köyü hal

Jandan Hüaeyin, matbaamıza gelerek 
mallarma uıulıils haciz konduğunu 
anlattı Ye tunları .ayledi: 

•• - Köy paramdan 180 kurut 
borcum vardı. Köyün muhtan, iske-

Servis vakti idi. 
Ramiz hastadaydı. 
Odaya ıaz gezditdf: 

1 Diyordu l Dedi, gitti, geldiği zaman 
~ Bankada söylediklerini perkitti: 

- K.,a bu odada mı acaba?. 
Masaya baktı, dolaplata bak· 

tı, her yeri araştırilL 
- Bu anahtar bunlann hiç

birinin değil. 
Dedi. Ramiz'e duyunnU§lar • 

dL Geldi: 
- Hot geldiniz?. Fam na • 

ad?. 
Güney: 
- Geçiyordum. Uğradım. 

Belki Fazıl'a bir diyeceğiniz 
olur diye. Kendiai iyileıiyor. 
Rüıtü Çapçı dün ~e geldi. 
Çok memnun aynldı .• 

Dedi. O, koc•smm iıJerine 
bakan J;)Qktor Ramiz'le konu -
turken koridordaki iki genç 
doktordan biriei de ötekine: · 

- Nesine gerekti 'bu adamın 
evlenmek. Taptaze kadml başı· 
na beli aldı.. Sade, ona bakmak 
bir adamı eritmek için birebiru 

/ - Sordum. lstanbul'daki ka-
Bir poliı inspekteriılii° .kd;: ıalamnızm anahtarıdır. 

ıı bir olpnun anlından nasıl Ve if yarda hem gözlere ra
çatıııraa onun beyni de ifyle ça- hatlık, dinlenme, zevk veren bu 
bşıyordu. Yurttan çıkar çikmaz güzelliğe biraz daha doymak is· 
bir taksi~ atladı, Osman!} teği, hem de bir ıeyler öğren· 
Baıika•ınm önünde indi. Bir mek merakı var gibi idi. Sordu: 
mMadirki ifyarclan sordu: - Anahtarı bir yerde mi 

- Bu bankanız kualarmdan buldunuz?. 
birisinin anahtarı mıdır?. · Genç kadın: 

Genç ityar bir anahtara, bir Ha · • ord 
de güzeıı;~i ile bütün ba'"-lan - yır, ıızı Y um.. 

.,. _, Dedi, ilive etti: 
tılsmıh ıözlerine çeken kadına _ Teıekkür ederim. 
baktı: 

Evet Ve bir bq eseni ile aynldı. 
Dedi. ·• O giderken genç iıyar da bu gü. 

. : . zel, en güzel, iyi giyimli, bir 
- Bızım banıfianm k- analı.,, balatta gözü gönlü dolduran bu 
tarlarından.. kadmm a r k a ı ı n d a n dal· 

Ve ıap~i nuinaraya cös nuı umn uzun bakıyordu. 
gezdirdi: Güney, bankanın önünden bir 

- İstanbul direktötlüiülide- batka taksiye bindi, lıtanbul 
ki kasaların olacak.. dirdktörlüğiiniin kasa bölümüne 

Diyerek anahtan elisıe aldı: ıt1ti. Orada palabıyıkh, şitt'l\an, 
- Bir dakika.. gözl~ü bir it1-ar kendisini kar· 

pılmadığı halde, 20 liralık karpuzu• 
mu 207 kurup haraç mezat sattırdı.ı 
Muhtarın, mallanmı bu tekilde ha• 
beniz sattırmağa hakla var mıdır?,. 

Bu pklyetin tetkiki için ilıilil• 
riıı dikkatini çeliyoruz. 

hr~t.JW! uk.M 
ö • • - • - "· 

sinin ve civar 10kaldarmm yUrilıie-
miyecek kadar berbat ve moloz dobı 
olduğundan tikiyet edilmektedir. Bıa 
civarda oturanlar, çöp yığmlarmııa 
bir an evvel kaldınlmaaı iateğinde
dirler. Bu fikiyeti ilıililerin dikkati• 
ne koyuyoruz. 
Bir mahkOmun tetekkUrO 

Ankara hapishanesinden Orduld 
Dillver, gönderdiği bir mektuptilt 
hapishane binasının temizlendiğin• 
den, mahkamlarm aıhht durumların& 
büyük bir ilıi göıterildiğinden hah• 
aetmekte ve tetekkürlerini bildirmek• 
tedir. 

Adlt ıatıllhlar teablt 
edlllnceye kadar 

Ceza mahkemeleri uıulii ka.nund' 
nun elde bulunan tadil llyıbasında 
adli tabir ve ııtılabların tilrlcçe ter 
killeri teapit edilmekte bulunmıst 
olduğmıdan bu llyıhanın lcanunlaf
maeına kadar adli ııtılahlar yeriıı•1 kılavuzda butunmıyan tabirlerin lc1l 
lanılmama11 Tün Bakıanlığından tl
baylıia bildirilmittir. 
K adıkBy • Sarıyer tapulart 
İstanbul tapu iflerinin, mülki tej"'. 

kilita ıöre ilçebaybJdara ayrıtmalt 
kararlqtığınclan Kadıköy, Sarıyet 
tapu dayraları yakında taşınacaktd'• 

,i!!!!I 

ka: 
- Bunu yapmamıza 

yok.. 
Dedi, ıö2'JÜl1e ekledi: ~ 
- Kuayı ancak sahibi • 

bilir. 
- Ama kocam çok hasta. Sd 

raya gelemez. 
- Öyle ise noterden bir 

kiletname getinneliıiniz. 
Güney li>nıuz bir özg • 

komıtuyordu: 
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~ P O R Beyazıt Kahveleri 
Galatasaray Takımı Dün Gitti 

~. 
,. T • \ . ~---==-

• • Beyazıt kahveleri, sırtlarını dağ gibi 
cami dıvarlarına dayamışlardır. Tram· 
vay, otomobil gürültüleri bu dıvarlara 
~arparak geri döner. 

- Kolay gelsin! 
- Teşekkür ederim. 
- Bizim dükkanın fotoğraf mı 

çıkartıyorsunuz galiba?. 
- ? .. 
- Şu sağdaki yeşil bizim dükka-

nın kapısı değil mi? 
- ? .. Ha .. Şu yeşil 1 Değil 1 O şu 

karşıda nargile içen adam olacaktı!. 
- Ben de bizim dükkanın resmi

ni ahyorsunuz diye merak etmiştim 
de. Geçen sene merhum Kele§yan e
fmdi tam üç ay burada bizim dük

, kanın resmini çıkarttı, daha resim 

• 

. Galatasaray birinci futbol takımı. dün saat 17 de Ardia!e adrn., bi~~~de~ .~ü§terisi ~ıkmııtı., Gözü
d k · R ·1 K ·· . · · O d b. k muzun onunde 300 !ıra verdıler de a ı omany~ vapuru ı e. osten~eye gı~mıştır. ra an, ır aç Keleşyan efendi razı olmadı. Ama 

tuk. Benim her gün kutumu açıp ma 
salarm biri üzerinde tez$ahı kurdu
ğumu görünce, nerde oturuyorsa. 
derhal nargilesini sırtılıyor ve ma
sa komşuluğumuzu tazeliyordu. Ya
vaı yavaş rcaimlerimdeki adamları 
k a p ı 1 a r d a n ayırmağa başla· 
mıştı ... Yalnız dostluğumuzu tehdit 
eden bir §ey vardı. Durup dinlen -
meden tokurdayan nargilesi 1 Uzak
tan hoş gelen nargile sesi yakın -
dan bilhassa çalıtan bir adama gök
gürültüıü gibi geliyor, üstelik ağ -
dalı bir tönbeki kokusu da, içenden 
ziyade, bu kokuya hiç alışmamıı o
lan beni sarhoş ediyordu. Bir gün 
artık dayanamayıp ona sarhoşluğu
mu itiraf ettim, af diledi ve çekil
di. Bu resim meraklısı adamcağızı 
kırdığıma üzüldüğüm bir gün, o, bu 
sef~r nargilesiz gelip yine yanım
daki masaya oturmuştu. Benim ha
berim olmadan arkamda yaptığım 
resmi seyretmek i~in toplanan bir 
çocuk sürüsünil sert birkaç sözle ko
varken, ç.ocuklardan bir tanesi kız· 
mış ve~ 

maç yapmak uzere Macarıstana gıdecektır. 1 görmeliydiniz! Bizim dükkanın i-

Kumkapı Güneşle Birleşti 
Güreş, Boks Ve Eskrimde Varlık 
Olan Bu Kurum Faaliyetine 
(Güneş J Adile Devam Edecek 

, DUn akşam Kumkapı klübüne ça- yunlarr, piramit hareketlerile çok mun 
g~rı.lınıştık. Kllibün kapııından gir- tazam olmuştur. . . . 
d!ğııniz bahçede kurulmuı bir rin - Günet latanbul bö!.gcsıne ve yenı 
g.ın. etrafına sıralanmı! beş yiiz ki- Güne§lilere bu_n~an b?yle de. ba§arık
~1?ın spor se:ver ve samimi havası tar diler, hepsım tebrık ederız. 
tçınde kaldık A k d M 1 1 
hı k b. b .. k" . . h'' n ara a acar ar a maç .. , zı anın u eş yuz ışının ur .. . . 

tnetle dinlediği htik!al marşmdan Ankara, 10 A.A. - Dun şehrı~ı-
~onra birçok mekteplerin ve bu a- re gelen Ma~~r Uypeşt tak~~ ı.l~ 
.~da Galatasaray mektebinin eski maçını b~~-'! . Ankara bırın~ı~~ 
l'lllnastik hocası olan Mazhar, top- Gençler Bırlıgı ıle Ankara Gucu 
antının maksadını kısaca anlattı alanında yaptı. 

"c güreş, boks, eskrimde iyi bır Misafirl~r maçı beşe karıı üç gol-
"~rlık gösteren ve şimdiye kadar le kaybettıfer. 
bırçok ba§arıklar kaydeden Kumka- Viyanah gUrefçiler geliyor 
ı>ı klilbünün faaliyetini htz!aştır - t t l 
~ak için Güneş klübile birleşeceği- .. atanbul, 10 A.A. - T. · C. • 
~ı ve bundan böyle güneş adile faa- Gure~ f~derasyonlJJ!.dan: . 
lı"etle · d d - · · b'ld' 4 tincu Balkan gureşlerıne hazır-! rıne evam e ecegını ı ır- .. . 
dı Bu be .. k. · · 'dd tl .. lık olmak uzere Vıyana takımı da-

• , ıı. yuz ışının şı ~ ı ve su d'l · · M" b k 1 2 -tekli alk :r1 il k 1 d vet e ı mıştır. usa a a ar agus-
ış ar e arşı an ı. b ı k B · 'b ı ·· ~und kl'.bü k 1 d tosta aş ayaca tır. u ıtı ara gu-

an sonra u uran ar an il · · · { 1 f ·1t:.t at 1 "c bu ğ d k k f d reK erımızın az a ta aı cı ma a-u ur an ço eme sar ~ en- · h b 
lerden ı ·ı H kk f k ıt:.d k n rı ve ıdmanlara de~ at aşlamaları 

smaı a ı, ev Büi e o - · · f d la 
gt'e Yapıla<:ağını haber verdi. Kon- ıçın ~ .era.sy?~u!'1uz temasa gel -

Sls"nprı1tg-~ydar-seÇir0ı."'-- _ _. nı'Ô'ön'klf1Vllzme yarışları 
" l{o~gre başkanı, Güneşle bir1cşme lstanbul 10 (A.A.) - Istanbul yüz 
li~·G.uneı adile faaliyete devam tek- me birincilikleri müsabakalanna bu
-a;nı o~udu ve oya (reye) k"ydu. gün M~a yüzme havuzunda başlan-
~ tekJıf alkışları~. onayl~ıı~ı. dı. Bugun alman ~~knik sonuçlar şun 

'i Und.an so~ra G~neş klubu hay- lardır: 100 motre ozg\ir (serbest) er
ılet dıvanı uyelerınden Kemal Ri- kekler; Galataaaraydan Orhan birin
G~ Çok heyecanlı bir söylev verdi. ci, derecesi 1, 7, 4, Galatasaraydan 
1n\4eş klübüniln kuruluş gayeıini Halil ikinci, Beykozdan Fuat üçün _ 

ttı. cü. 
l'lı'l{Uınkaprda gördüğü ııcak ve sami 100 metre ö:ı:giir (serbest) kadın _ 
il~ ~~vadan çok mütehaasii olduğu· lar; latanbul Su Sporları klübünden 
h ~~ledi ve sözlerini (Güneıliler, Leyla birinci, derecesi l,H,4, Bey • 
dı:ı sız, biz, hepimiz gayemize sa - ko:ı:dan Krisanti ikinci. 
de • kalarak elele çalıştıkça, temin e· 100 metre sırt üstü erkekler: Bey
•p run ki, birkaç sene içinde Türk kozdan Agah birinci derecesi 1,27,2, 
ltaorunu lstanbuldan çıkararak Bal· Beyko:ı:dan Fuat ikinci, Galata.saray. 
t\t~ara, Balkanları aşarak orta Av- dan Orhan üçüncü. 
ltcac •ınırlarma ulaştıracağız ve her Sırt üstü kadınlar: Beykozdan Kri. 
ltı d tanıtacağız. Türk sporunun hak- santi birinci, derecesi 2,2, lstanbul 
ııttıı a budur. Sporumuza ne vakit ö. Su Sporları kliibünden Leyla ikinci. 
tllıtıu \'e.ri~~iş, bilg~ k~rışmış ve spo- 200 metre özgür (serbest) erkek
ttı~daz ıyı ıdare ~~ılmışse, damarları- ler ~alatasaraydan Halil birinci, df'· 
de i .dolaşan Turk kanının kuvveti reccsı 2,30, bu, yeni Türkiye rekoru
oıl?l nzunam edince daima muvaffak dur. 
faıt U~ur. Bizde, hep birlikte muvaf- 200 metre kurbağalama kadınlar: 
tidd olacağız.) cümlelerile bitirmiı İstanbul Su Sporları klübünden Ley 

ll etıe allaılanmıttır. la, birinci, derecesi 4, 19.8. 
~ca·Undan tonra (Güneı Iıtanbul böl Türk Bayrak yarııı: Beykoz takı-
ltıU~ sporcuları tarafından verilen mı birinci, derecesi: 6, 18, Galatasa -
ttttı• illere gece yarıaına kadar devam ray ikinci. 
~d Ye büyük bir ilgi görmUıtür. Müsabakalara yarın sabahtan itiba 

saınere boks, göreı1 zeybek o • ren devam edilecektir 

:.. Bugünkü At Koşuları 
\telit Jtoıulannın üçüncüsü bugün 
n fendide yapılacaktır. 

!ıar~ haftaki koşuların ·geçen iki 
l'§ıı:n daha hararetli olacağı an
bitinc ktadır. Çünkü yarışlar biri
llılac:a, ~~a~ı~ hayvanlar arasında ya
tac1tg g'k gıbı, Avrupadan getirtilen 
~eni b~ inci koşusunu yapacak ve 
tektir ır hayvan daha yarışa gire-

U 
tıı1 ç 1Yaıındaki yerli taylara mah-

0 an ·ı lılctred· 1 k yarı§ın meıafeai 1400 
Curbüıır. ~u koıuya lbni Lattaf, 
~lı:taa' Dılber, Oktay yazılı bulun
~rı 1\1 ır. lbni Lattaf 'Prens Hali -
~~rı§ln ı;~rda!1. g.etirttiği attır ve bu 
~Y\rana vorısıdır. Bu yeni gelen 
llı>'et d' en kuvetli rakip eıki em
dıt. nu ırcktörU Fehmlnin Oktayı • 
l>~di Ya tay, bugUne kadar koıtuğu 
~§tir. ~ı§tan altuında birinci gel
b· . faııa i~u!1 için ilk ko§unun da
t 

1 ~1 tarafı nı Lattaf ile Oktaydan 
dııebi]' ndan kazanılacağı tahmin 
tı.· ır. 
"''nci k 

t UçUncu c;;u centilmen koşusudur. 
'ita.ki y 1~§u Uç ve daha yukarı 

.er 1 )'arımkan İngilizlere 

mahsustur ve mesafesi 1600 metre • 
dir. Bu yarışa Nova, Ayhan, Yavuz, 
Semiramis, Alemdar, Bozkurt, Sun
layt, Ceylan, Aydın, Yüksel ve Bo
ra yazılıdır. 

Yarıı. bu se"ne yetişen üç yaşın -
daki atlar arasında ilk sonuç olma
sı dolayııile önemli görülmektedir. 
Bu yarı§ın daha fazla Alemdar ile 
Ceylanın mücadelesi olması muhte
meldir. 

Dördüncü koşu 2200 metre mesa
feli ve arı kan· Araplara mahsustur. 
YarııJın Hendikap olduğu için buna 
yazılmış olan hayvanlar şu kilolarla 
k()!acaklardır: Necip 64 kilo; Ban
dırma 58 kilo; Süleyk 58 kilo, Gür
büz 48 kilo. 

64 kilo olmasına rağmen bu koşu
nun favoriıi Necip görünmektedir. 
Beıinci koşu yerli yarımkan atla

ra mahıuıtur ve mesafesi 1800 met
redir. Bu yarııa Sada, Sarıkuş, Ün
Hi, Derviş, Al Derviş, Al Ceylin 
yazılıdır. Unlüden başkası eski ya
rıılardaki kazançlarına göre kilo a
lacaklarından çok hafif kilo ile ko
pcak Unllinün bu yarıoı kazanması 
muhtemeldir, 

çinde ne var ne yok hepsini oldufu 
gibi çıkarttı!. Bizim dükkanın tabe
lasından tutun da içerdeki duvarda 
asılan merhum pederin kara kalem 
resmini bile yapmıştı ... 

Çenesine biraz dU§kün masa dos
tum bana Keleşyan efendinin mari
fetlerinden bahsede dunun benim 
aklım bizden dört beş masa ötede 
nargi]C$ini tokurdatan ye§il cübbeli 
bir ihtiyarda idi. "Aman şimdi kal
kıp gidecek., diye ödüm .kopuyor
du ve korktuğum da ba§ıma gelmiş; 
masa dostumun dükkanının kapısı 
zannettiği yeşil cilbb 1i adam kal
kıp gitmi§ ve bizim resim yarnn 
kalmıştı 1. Masa komşum acı bir IMY 
va yemiş gibi buruşan yüzümü gö • 
riince : 

- Merak etmeyin 1 dedi. Namaza 
gidiyor. Namazdan sonra gelir ayni 
yerde oturur.Tuhaf adamdır.Ben bu

rada dükkan açalı tam 15 sene oluyor. 
Onun bir defa da ba§ka bir yerde 
oturduğunu görmedim .. Geldiği za
man yerinde baıka birisini görürıe 
başka yerde oturmaz gider... Alıt
mak kötü ıcydir. 

- Allah vere de yerini almaaalar. 
Derneğe kalmadan yeri de gitti. 
Yüzleri saçlarının rengind:, derile
ri güneı kokan, kimisinin elinde ko
caman dürbünler, kimisinin kolun
da kocaman fotoğraf makineleri sar
kan renkli bir seyyah kafileai kahve 
nin bütün boı iskemlelerini doldur
dular. 

- Sanki bir şeymiş gibi!. Öylesi
ni biz de yaparız! ... 

Diyor, ve yeni başladığım resim
deki karışık çizgileri seçemiyen bir 
başka çocuk bana daha ağır bir şey 
işittirmek için: 

- Resim yaptığı yok, eski yazı
lardan yazıyor, diyordu, ve 
masa dostum Altahtan sabır dile
nerek başını salıyordu. B e y a z ı t 
camiinin Silleymaniyeye bakan ka
pısının önünde oturuyorduk.. Ben 
bu son günl~rde, bu yaman kapıya 
asık olmuştum. Bu kapıdan çıkan 
bütün insanlarda kapıdaki kadar bir 
fevkaladelik buluyordum. Oradan 
çıkan uzun boylu bir adamı çok da
ha uzun görüyor, kısa boyluları ma
sal cücelerincı. benzetiyordum. Ha-

Şu ceketi yamal.tihtiyar Füzuli
y_i ezbere bilir 

kikaten de o kapıdan öyle adımbaıı 
rastlanan adamlar değil de, ekseri
y~ sırtı cübbeli, başında sarıklaşmıı 
hır şapka, elinde tesbih, ağır, fakat 
korkunç bir surette kendisinden e
min adımlar atan adamlar çıkıyor -
du. Onların içinde peygamberlere 
en çok benziyen adamlar vardır. 

Derilerinin sruneıs kohıı.aıurı"• .ı 
u111na upn goilerr tcadar renkli ol. j 
masına, ve kahvede baygın bir öğle 
uykusuna dalanları uyandıracak ka- ı 
dar yüksek sesle konuşmalarına rağ 
men, başımızın üstündeki koca çınar , 
onlara derhal kendi rengini, 11lak, 
yeşil bir muşamma gibi geydirdl.. 
Mosmor bir yığın kanat seai, onla
rın da içinden birer parça kapıp 
havalandı. Onların da hareketleri 
yavaş yavaı dönen bir film gibi a -
ğırlaştı. Onlar da Beyazıt kahvele
rinden. renkli gözlerinde bir yudum 
uyku, ve hiçbir geyi uzun boylu mi
&afir etmiyen içlerinde çınardan 
damla damla süzülen giimüı bir gök 
ağırlığile kalkıp gittiler. Onlar gide 
dursunlar, biz resim yapmakla, fo -
toğraf çıkartmak arasında hiçbir 
fark görmiyen masa komşumuza ve 
on';ln bitip .tükenme bilmiyen nargi
lesıne gelelım. Onunla, benim fotoğ
raf .çı.k~T?1ayıp resim yaptığımı ve 
bu ~kı ışın ayrı ayrı şeyler olduğu
nu ızah ettikten sonra ahbap olmu§-

Beyazıt kahveleri sırtlarını dağ gibi cami duvarlarına 
Qayamışl ardır. 

Beyazıt kahvelerinde oturanlar bu kanter içinde ko§•n adamla,,. 
ra nargilelerinde boğulan bir ka/ıkahı ile gülerler. 

Bir gün yine okapı
dan ufak tefek, be
yaz sakallı. kolunda nane satanlara 
mahsus camlı bir 'kutu, üstü başı 
tertemiz bir adamcağız çıktı. Masa 
komşum onu görür görmez derhal: 

- Vay H a { ı z ı m... Nerlerde 
kaldın ! Gel, bir kahvemizi iç... diye 
masasına davet etti. Beyaz sakaJlı, 
ufak tefek adamcağız kutusunu bir 
iskemleye yerleştirdi ve masa kom
şumla konuşmağa başladılar... Ha
fız efendi çok yavaş sesle konuşu
yordu. Ne konuştuklarının farkında 
değildim. Yalnız bir aralık Hafız 
efendinin yalnız benim masamdan 
işitilebilecek kadar alçak bir sesle, 
çok eski bir şarkı söylemeğe başla
dığını duydum. Beyaz sakalı, müte
vazi yilzU ve tertemiz elbisesile na
ne satışına ıiayret ettiğim bu adam
cağızın meğer ne harikulade bir 
sesi varmış. Kendisi kadar ufak, fa
kat, pürüzsüz, yanık bir içten kopup 
gelen bu sesin sahibi meğer n~ ya
man bir san'atkarmış. Can kulak ke
ıilmiş. dinliyordum. Fakat bu hafif 
ve güzel ses uzun sürmemişti. Be
yaz sakallı Hafız: 

- Burda bu r.eslc söylemek la
zım .. dedi. O nane kutusunu alıp &i
derken masa komşum: 

- Ne ses, birader, ne ses. Duydu
nuz değil mi? 

- Evet, Hariktıladc ! .. 
- Harikulade ama 1 Para etmi -

yor ki. Baksana nane satıyor. Ona 
meşhur Hafız derler, vaktile plakla
ra söylüyordu ... B~n ömrümde bu 
kadar güzel ses dınlcmedim .. 

Kulakları gözlerinden daha terbi
yeli olan masa komşumun d:ağlar 
kadar hakkı vardı, ben de ömrlimc!e 
bu kadar güzel bir ses duymamış -
tım. 

• Beyazıt kahvelerinde buna benzer 
daha nice adsız san'atkarlar gör
düm 1 O içli, güzel sesini ''nane şe
keri,, satarak saçarken, bir gün ma
sa dostum bana yanımızda°!(i masa· 
lardan birisinde beni hayretten hay
rete düşüren olgun bir edebi müna
kaşa kahramanlarını göstererek: 

- Şu ceketi yamalı ihtiyar ''Fu
zuli .• yi ezbere bilir. Onun yanında
ki kamburca adam, 1stanbulun en 
zengin kütüphanesinin sahibidir, şu 
ötekinden başka, Türkiyede '~Yunu.~ 
Emre,,nin bütün iirlerini dogru du 

rüıt bilen yoktur. Geçen tene bir 
delikanlı, her Allahın pü onu bu. 
rada bulur, kahve.ini 111D&rlu ve 
''Yunuı Emre,,den 1iirler okutur vt 
çoklarını defterine yuardı. 

• Şairlerin ilham perileritıe rande-
vü verdikleri Beyuıt kahvelerinde 
saatler, yalnız namaz vakitlerini 
gö.termek için, mbızlar Tanrıya 
dua için itler. Şöhret, aervet keyik
lerine adım başı puıu kurmak için 
kanter lçinde didiıen adamlar Be-

Yunus Emrenin şiirlerini bunun 
kadar doğru dürüst bilen yoktur 
yazıt kahvelerinde oturanlara ''miı
kin derler. Beyazıt kahvelerinde o
tur~nlar d4l bu kan ter içinde kotu· 
şan adamlara narıilelerinde boğu
lan bir kahkaha ile ~terler .• Onlar 
için Beyazıt kahveleri, güneıe en 
yakın ve Ta.n~n~ın en çok aevdiği 
yerlerdetı bındır. Bir tarafta nki 
bir medresenin kubbeleri fıkır fıkır 
kaynar, irili ~faklı dolgun au ka • 
barcıkları hahn~e kahveleri çerçe • 
veler. Ötede tarıh kadar eaki, ceniı 
omuzlu ve bol sakallı gürbliz ihti -
yarlar oturur. 
Beyazıt kahveleri ıırtlartnı dai 

gibi cami duvarlarına dayamı1lar -
dır. Tramvay, otomobil gürültüleri 
bu duva.r.lara çarpar geri döner ve
yahut yüzlerce gUv;rtinin uğ~ltu
la.rı, kanat •esleri araıında boğulup 
gıder. 

Bedri RAHMi 

H ammburton isminde Amerikalı bir muharririn /il ile Alp'leri 
g;çtiğini telgraf haberi olarak yazmıştık. Dol/y ismindeki bu 
lıl Paris Hayvanat Bahçesine aittir. Yukarıdaki resimde Dolly· 
yi dönü§tC Konkord mey_danmda su içerken görüyorsunuz. 
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Güzel Elbise Modelleri 
Tay Wrayın yukarıda ,.örülen elbise•i kırmı.zı 

• 
ü~erine beya ~emprime kumC1ftan yapılmı§ ve kır· 
mı.zı bir kemerle mlenmiftir. Şapka bey~ ve ke
narları düdür. Çanta bey~ deridendir. 

Sonbahar için Mi .. Wray blö maren bir tuvalet 
giyecektir. Bu tuvalet krep dÖfindir. Kemer kırmt• 
.u ve tleaenlidir. Pikeden ;yakaaı vardır. Bu yakayı • 
icap ettiii ~aman çıkarmak kabildir. 

Emprime ıilondan ;yapılan bu gece tuvaleti ü.ze-
M rinde görülen çiçek deaenler hakikaten harikula· 

dedir. Şapkanın üurindeki gelincikler de tuvalel:J 
•on derece uygundur. 

• 
1900 e doğrıu 

Dallı atlaalar ue tenteneler yeni
den moda oluyor. Yani bayanlar, 
sız.in anlayacağını~ 1900 aeneıine 
doğru gidiyoruz.. O saman da di:z 
kapaklarına kadar u:zun mayolar 
mı moda olacak clerainiıı. Hayır. 
Çıplakbkta irtica yok. Fakat ancak 
gi;yimlikte var! Bu kıı hanım nine
lerim~in giydiği elbiaeleri giyecek, 
)'~ın da ahfadımızın •İ;yecelderi 
mayaları tQfıyacağı~ 

• 

G .üneşt~ Yanarsınız 
,. 

HOL.iVODDA 

Derinizi Nasıl Tedavi Eder, 
Yanıkları Nasıl Geçirirsiniz? 
Güneşte yananlara ufak nasihatlar 

Ne kadar gayret etsek, dünyaya 
hayat veren güneş yazları günün bi· 
rinde bizi gafil aflıyarak fena halde 
yakar, canımızı acıtır. Bazımızı kap· 
icara yapar, bazılarımızı hindi yu
murtası gibi çilli; bazımızı da baş· 
lanmış istakoz gibi kıpkırmızı bir 
hale sokar. Bilhassa yazları plajlar· 
da, kırlarda spor peşinde koşarken 
kendimizi o kadar u~uturuz ki, gü· 
rıeş yanığına karşı evciden tedbir al· 
mağı ihmal ederiz. 

Bununla beraber güneş yanığının 
~areleri yok değildir. Derinin kendi 
kendini iyi etmesi için çok vakit la· 
zımdır. Bunun için aşağıdaki tedbir
ler hem acıyı, hem de güneş yanığı
nın fena tesirlerini izale için son de
C"ece müessirdir. 

Güneş yanığından sonra ilk iş de· 
tiyi kremle iyice temizlemektir. Ya
nıklardan sonra su ile yıkanmak 
yanlııtır. Çünkü yanmak demek de· 
rinin güneı, sıcak veya rüzgir tara
fından iyice kurutulması demektir. 
Yağlı deriler, kuru ve normal derili 
insanlardan daha çok fazla yanığa 
mütehammildirler. 

Temizleyici kremi sürdükten 
aonrf bunu çok dikkatle ve deriyi 
tahriş etmeden silmek lazımdır. Te
mizledikten sonra deriye yanığa 
karşı kullanılan herhangi bir Losyon 
yahut besleyici bir krem sürmelidir. 
Bu cins kremler yanıklar üzerinde 
derhal tesirini göstererek acıyı alır 
ve muhakkak surette hasıl olacak p· 
fak tefek kırışıklara mani olur. 

Eğer canınız sıkılmazsa kremi 
ıürdükten sonra karanlık bir odada 

uzunca bir müddet istirahat ediniz. 
Şayet gece ise kremi yüzünüzde bı
rakarak uyuyunuz. 

Bu tedaviyi deri tabii halini alın
caya kadar birkaç gün devam etme· 
lisiniz. Yanıklardan sonra hasıl olan 
kabarcıkları, ıoyuklan el ile patla
t.p oynamayın. Derinin kolayca so
yulması için Losyon sürerseniz da
ha çabuk iyi olur. 

Deri hali tabiiye avdet ettiği hal
de, renginin bozukluğu ııaıa devam 
ediyorsa, muhakkak surette leke çı
karan kremlerden birini kullanmak 
şarttır. Bunu geceleri sürmeli ve 
belki de günlerce devam etmelidir. 

Ayni ihtimamı, kollara, boyun ve 
gerdana da tatbik etmelidir. Ensesi 
ve boynu yüzünün rengine ve tara• 
vetine uygun olmıyan kadın çok çir
kin görünür. 

Güneşten yanan yağlı derili ba
yanlar, kendilerini fazla yakmamak 
prtiyle bundan istifade edebilirler. 
Fazla yağı güneş kuruttuğu gibi si· 
vilce ve siyahhklara karşı da bir te
davi tesiri yapar. Yanıktan sot1ra çı
kan taze deriyi son derece itina ile 
korur ve bakarsanız her :Zamankin
den daha güzel ciltli olmak kabildir. 

Güneşte fazla durduktan sonra 
gözleri bol Asit Borikli su ile yıka· 
mak ta çok lüzumlu bir tedbirdir. 

Yanıklardan sonra su ve sabun 
ile yüzü yıkamak çok zararlıdır. 

Esmerler yanıklardan sonra deri
lerini yumuşalı: saklamak için ba
dem yağı slirmelidirler. 

Kırmızı saçlı bayanlar da güneş
te yanmaktan ıcytanda~ kaçar &ibi 
kaçmahdırlar, 

• Jeon Parlrer fOlr genç bir ılebotant .tuvaletile harikulade genç gÖ· 
rülmelttedir. Gece ~iyalctleri ve danalara uygun bu tuvalet iılemeli 
or11andi kamGfhUI yapılmı§tır. Omu~ baılanndaki gelincikler ve kır· 
mıııı kemer beli harilıulcide gü:scl gö.termektedir. 
t• Çiçekli elbueler Jean'ın ıaç tuvaletine aon derece yakııı;yor. Kollar 
"""m delıolte ve om~ bQflan kabarıktır. Etek kalçalar hiuuından 

Ev ı i Kadınlar! 
Kocalarınızla /yi Geçinmek 

1 çin Ne .Yapmalısınız ? 
Evde dirlik düzenlik nasıl olur? 

Tam manasile bir ev kadını 
olan zevceler bu yazıda belki de 
şimdiye kadar düşünmedikleri, 
bilmedikleri yeni bir şey buJa. 
mıyacaklar. Fakat bu kategori· 
ye giren bayanlar bile bunlan 
'>kuyup kendilerinin nekadar 
yi bir kadın olduklarını bir da
ia öğrenmekle her halde sevinç 
! uyacaklardır. 

Birçok bayanların "koca" 
ahsinde hakikaten çok hassas 
ılduklannı, hele kocalarırt nasıl 
lare edilmek lazımgeldiği hak· 
·ındaki kanaatlerinde az çok 
er kadına göre değiştiğini he-
aba katmamak şartile fazla 
ızatmadan söze başlıyalım: 
Kocanız ne derse desin; siz 

'nun birçok laflarına kulak as· 
1amakla mükellefsiniz. Esvap 
Jsusunda ondan sakın hiçbir 
.ğüt almayınız. Mesela panta
Jnunu israrlarına rağmen kat· 

i yyen askıya asmayınız! Bilakis 
analanmzdan gördüğünüz eski 
usul ütüsünü bozmadan kathya
rak bir rafa yahut konsolun gö
züne yatırınız. Çünkü bu panta· 
tonları muhafaza etmenin en 
iyi usulüdür. 

Ceketlere gelince bu biraz da· 
ha karışık bir iştir. Ceketleri de 
askı bozar. Resimlerde gördü· 
ğünüz gibi kathyarak ensesin · 
deki asılacak yerinden bir çivi· 
ye iliştirirseniz her halde uzun 
müddet biçimini muhafaza eder. 
Katlarken kolların tamamile 
düzgün ve biribiri üstüne gel · 
mesine dikkat ederek iç astarı 
da buruşturmadan ikiye katlı· 
yarak asarsanız tamamile mu
vafık surette hareket etmiş 
olursunuz. 

Kocanızın ceket ve pantalon
lannı seyahate çıkarken bavu· 
lunun içine bu şekilde yerleşti· 
rirseniz seyahatin sonunda ütü
cüye vermeden giymesi imkin-
ıaruu. ldZlI ldl Ui \Jıl.U LU~ .. ~. 

Şayet kocanız bir gün eve 
üı.!rinde otomobil yağı lekeleti
le gelirse sakın ha ona · surat 
asmayın. Mesele gayet basittir. 
Lekenin bulunduğu noktaya bir 
miktar magnezya tozu ekerek 
uç gün bıraktıktan sonra fırça· 
larsınız. Eğer yağdan bir eser 
kalırsa o vakit size başka bir u
sul tarif ederiz. Fakat buna ha· 

cet kalmıyacağına sizi şimdidcsı 
temin ederiz. 

İnsan evlenince birçok şeyleri 
kocasile paylaşır. Esasen müş
terek hayattan anlaşılan mana 
da budur. Fakat hayatta her şe
ye iştirak caiz değildir. Hiçbir 
vakit kocanızla ayni gardrop ve 
konsolu kullanmayınız. Li· 
civert esvabını sizin l:>eyaz yün• 
lı süveterle ve dolabuı içinde 
kucak kucağa bulan koca hiç 
şüphesiz ki, haricen göstennese 
bile içinden size iyi dua ctıniye
cektir. 

Erkeklerin bir kusurlan da 
ayakkaplanm öteye beriye sa • 
vurmaktır. Bunun önüne geç• 
mek için nasihatten ziyade kon• 
solun en altına ayakkabılara 
mahsus ayn bir göz yaptırmak• 
tır. Ayakkabı koymağa mahsus 
zeminden yarnn metre yüksek• 
tikte bir raf ta çok kullanışlıdır. 

Bilhassa çocuk olan evlerde 
kullanılmış jilet bıçaklarının 
atılması· için şu bildiğimiz top
rak kumbaralCJ,rdan bir tane bu• 
lundunnak çok faydalıdır. Ko .. 
canızın bunu düşündüğünüze 
sizden fazla sevineceğine inam· 
nız. Çünkü henüz yürümeğe alı· 
şan ve ortalığı karıştırmakla 
zevk alan yavruların selametini 
böyle en ince teferrüatına k::ırlar 
düşünen bir karısr olduğunu 
hisseden her erkek muhakkak 
surette gururlanır. 

Bundan başka bilaistisna bil· 
tün kocalar smokininin dü .e• 
sini takarken son derece si~irle· 
nirler. Buna sebep, düğmenin 
büyük, deliğin küçük olmasıdır. 
Bunun için de düğmesini tak• 
madan evvel biraz su ile ıslat• 
n · kafidir. Bunu da kocamza 
münasip bir şekilde öğretirse• 
niz tam sokağa çıkacağınız es• 
nada bir ç-ıngar çıkmasının önü .. 
ne geçmiı olursunuz. 
~IJJ ......... .., ... b& _____ ..,_..... ...... ö- ... 

lince farbelasını çıkarmak şar· 
tile bu caizdir. Fakat bu husus· 
ta çok dikkatli davranmak şart• 
tır. Şayet bütün ihtimama rağ· 
n1en boyun bağını bozarsa -ı; 
bunu kendisine sabahleyin gi· 
yindiği vakit değil; akşam ye• 
meğinden sonra keyifli olduğu 
bir zamanda şakaya boğuştura• 
rak söyleyiniz. 

SON MODA 
a§ağı;ya doğru bollQfmakta ue 11itgicle açılmaktadır. 
• Sonbahar gece tuvaleti için Jean gri plondan deltoltuile aon derece 
caziptir. Oncleki çiçekler de hOf 11örünmelttedir. Gerelr gece, gereluc 
gündüz. tuvaletlerinde bu Hne Holly~ 11ri ren,.i çolı giymektedir. 
• Kostüm tayyör bliı~ pembe renkli olur,a mumla yemelr yenen ma-
1ıalarda aon derece caRp görünür. 

--- t 
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HAVA iLE 
YIKANALIM 

,..-,..~~~""'8.-Ml:fava bany~u. cildimizi 

' /, 

\ 
/ 

vücudumüzü k·uvvetlen· 
dirir,bize sıhhat ·verir 
Evet, hava ile yıkanrılım. Ciğerle

rimiz kadar, derimizin de havaya ih
. tı"yacı vardrr. Cildimizin mesame/e
ri arasından rüzgar vücudümüze ha
yat sıhhat ve kuvvet verir. 

Hava banyosu, havanın vücudu • 
muzu yalaması demektir. 

Hava, serin rüzgar, ılık meltem, 
' tau hava, denizin iyotlu kokusu, gü 
neıin sıcak buğusu, dağların yosun
lu kokusu, vücudümüz için daima 
kuvvet membaıdrr. Hava vücudumü l 
ze hakiki bir masaj yapar adaleleri -
mizl uğar, sertle§tirir... . • . • 
Havanın tesirini siz de bılırsınız, 

biraz Ü§Ürseniz, derinizin çekildiği -
ni, tüylerinizin dihn diken olduğu 
nu biaetmez misiniz? 

Demek ki, hava iıısan üzerinde 
büyük bir tesir yapıyor. Bu tesire 
vücudü yavsı yavaı alıJtrrmak Ji • 
:um değil midirJ Deniz banyosunun 
gÜINf banyosunun bir haddi vardır. 
Fakat hava banyosuna istediğiniz 
zamen i8t«liğiniz IMdar yapabilirsi 
aiz. 

Biz bu satırlarla A vrupa'nın bazı 
yerı.rinde moda olan "NudisrM,, 
dair vaaz vermiyoruz: Onların ga • 
yesi büsbütün ba§kadır: Fakat siz 
bava banyosunu mesela odanızın pen 
cenkrini açık bu/u,durar.ık yat:ıkt:ı 
yatabilirsiniz lalııat sakın uyuya kal 
mayın. Sonra terler ve IJ§flrsünüz: 

Zaten bava banyosundan sonra 
mulMk.bk yilnlil bir!Jey giymek la
zımdır. 

--------------~ .... -----~-../ 

1 

Plajlarda Moda 
Bu sene plajlarda pijama illa[; etmiştir. Onun yerini daha 

pratik, daha kolay olan Shoct i§gal etmektedir. Short evvelki 
senenin modasıdır. Bunun alaturka ismi kısa, bol ' beyaz panta
londur. Fakat bunu güzel ve rahat bir. blıızla giymek lazımdır. 
Beyaz Short' a en yakışan bluz da siyah olanıdır. Bununla bera
ber pek faşist modası olmaması için siyah üzerine beY.az benekli 
ve iri yuvarlaklı bluzları tercih edenler de vardır. 

Pl8jlarda 

• 
Kum Üstünde 
Güneş BanyosL 

9 
Tuzlu au vücüdün alc§ini alır. 

Ycuın /ıaf)urduiu günlerde inıamı 
rcrahlık f)erir: 
Denüı banyoıu l~mdır. 
Güncf, tldlu •uyun aldığı ateıı 

ciltl'1.t•lırar f)erir. Vücudü kı1"1r • 
tır, aenwn •erinliğini buharlaıtı • 
rarak UfUrur. 

Fakat deniz banyom kaclar gÜ· 
neı banyoıu da aıhhat için çok mü· 
himdir. Unutmayınız ki hayatı ve· 
ren 6iineıtir. Her ıey güneffen ge· 
lir. 

Mqhur aöuür: Günqin girdiğı 
yere INlııim ırirmu. 
Mademki güneı "ücudümüzü gir

mif, derimize geçmİf, kanımıza ka· 
nımııtır. Artık haatalıia karıı a§ı• 
landık demektir. 

Fakat her nedenıe, deniz ban
yo•u da, güneı banyoıu da ekıeri
ya aıhhat için deiil, moda için ya
pılır. 

Vücudümüzü aaatlerce au içinde 
bırakırız, derilerimiz )IUmfGr, Gde· 
ta buruıur. Sonra bu e.zik vücudü 
kızgın kumların taf)cuında birden· 
bire tavlarız. 

Vücudümüz çelik degildir ki kız
dırdıktan sonra .uya ıokalım. Onun 
bile bir derecai f)artlır. 

Sonra ne olur? Dmlerimiz yan
mala baflar. Geceleri kQfıntıdan 
göaiimüa uyku ırirmez • Cildimi;s 
kabarır .,. .ayalur. 

He,.i iyi ama bu .ayrılı cilt le 
nocla mı ya'! 

Belki tliyecelı.Cniz lıi, bunun )'CI• 

nıiı birkaç günde geçer, ondan 
tonra f)Ücut artık geliıir. Güneıe 
ınultac>emet eder. Y anar ya nar De 
eımer olur. 

Peki ama vücudümiizü ~"Of ya. 
OQf, aSCIJ" cuar güneı altında bı
rcılıadı. aa/amct s-Jnneil•n H MIT4T 

11örmeden )'an.talı lena mı olur? 
Bilirıini~ ki her ıe)'İn lculc:n 

lazladır. Onun için giineı altında 
ilk önceleri çolı a.& durmak, aonra 
6u müddeti yavq """"f arttırmak 
ltlıı.mdır. 

Hem bazan fazla güneıte duı 
maktan sade DÜcudümü~ yanm~ 
ayni zamanda baflmıza pnq a• 
~r, güneıe çarpdınz. Ondan .. 
ra lıanualda J!cılcıcak yerd• ~alı 
diif•IÜ. 

~-

--
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Diinya Gazetelerine Göre Hidiseler 
ORTA AVRUPACA 

Yugoslavya Siyasası 
Belgrat, 7 (Husuıi muhabirimiz leketlerde bile Stoyadinoviç kabine -

yazıyor) - Küçük andla9ma konfe- ıinde bir tadilit yapılacağı pyiaaı do 
ranıı mah'.im olduğu üzere 29 Ağus- !atmaktadır. Bunun kuvveden fiile 
tostaki Bled'de. toplanacaktır. Yugos çıkacağına §Üphe etmemelidir. Fakat 
lavya ile Sovyet Rusya arasında doğ bu tadil, siyaaal ıruplann yeniden 
rudan doğruya münasebata giri1mek tetkilinden evvel yani, eylülün sonun 
meselesi uzun uzadıya konuşulacak • dan veyahut teşrinievvelin iptidala -
tır.Benes konferansına M,oskova seya rından önce olnuyacaktır. Radikal 
hatine dair bir rapor vercektir. Daha partinin icra komitesi, bu esnada top 
şimdiden siyasal mahafil, Yugoslav - lanacaktır. Diğer taraftan, muhalefet 
yanın Sovyet Rusyaya karşı vaziye- şeflerinin toplantm da bu aydan ey
tinde hi~ olmazsa bir günlük bir te- lüle bırakılmıştır. 

Hükümetin tadili. siyasal partiler
deki derin değitikliklerin bir ifadesi 
olacaktır. Bugünkü vaziyette hüku -
mette yeniden teşkil edilen gruplarla 
alakadar olmayan kimseler vardır. 
Radikal birliğe giren eski partiler, 
mütterck programın tahakkukunda 
şahıi tesirlerinin bulunması için, ra
dikal birlikte daha iyi temsil edilme
lerini isteyeceklerdir. 

PRENS PAUL • 
beddUl olamıyacağını söylemektedir-
ler. 
' Avrupanın bir parçaaı Avrupa ve 
arsıulusal siyasadaki kararsızlıkların 
tesiri altında kalarak Yugoslavyanın 
A vrupanın bir kıamında coğrafi ve as 
keri vaziyetin anahtarını tutmaaın -
dan dolayı, dıı ııiyaaada hangi veçhe
yi alacağına karar veremediğini zan
nediyorlar. Bu zan tamamile batıdır. 
ÇünkU Yugoslavya siyasası tadilita 
uğramamııtır ve uğrayamaz da. Müt 
tcfiklerine kargı samimiyet ve aada -
kat Sırbistamn bir an'aneai idi. Yu
goslavya bunu tevarüs etmiıtir. 

Yuıoslavya, daima barıtı korumak 
endişesile müstakil bir propaganda 
takip etmek istiyor. Avrupa bUtiln 
diktatör şeflerin takındıkları vuiyet 
dolayısile hareketlidir. Bunlarm ne 
istediği maltlm değildir. Her dakika 
beklenilmedik bir hadise çıkabilir. 
Hitlercilerin Rusya hakkında besle • 
dikleri hisler matiımdur. Bununla be 
raber Yugoslavya da, bir taraftan Al
manyanın hareketleri dikkatlice ta -
kip edilirken. bunun için bir tehlike 
01maaıgt "kanaaU vardır. Onun isin, 
SoTyet Rusyaya karıı, Avrupa barııı 
nın menfaati bakımından vaziyetini 
değiştirmek istemiyorlar. 

Kab.na Teşrinde tadil 
edilecek 

Siyasal hayatın normal bir ıekle 
girmeıi üzerine, hatti yabancı mcm-

-- Ne güzel otomobilin var, 
bunu da bir yerden mi aşırdınJ 

- Vallahi değil 2.000 franga 
aldım. 

- iki bin lrangı nereden bul
dun? 

- l§te onu çaldım. 

No: 103. 

Hırvatların f aaliyatl 
Yarın, büyük Hırva.t lideri St~an' 

Radich'in ölUmünUn yedinci yıldönil
mil, münasebetile her sene olduğu gi 
bi bir ihtifal yapılacaktır. Halk kitle
leri kar1ısında bir disiplin tesisine mu 
vaffak olan, bugünkü Hırvat lideri 
Maçek, hiç şUphcsiz bugünkü reji
min hakiki demokrasiye inkılabını 
kolaylaştırmak için aamimt ve liizum 
lu durumunu muhafaza edecektir. 

Maçek birçok defalar, Stoyadino -
viç'in vazifesini kolaylattırmak için 

yardım edet'#,ğine dair iyi örnekter 
vermittir. Bugün Maçek yalnız Hır
vat köylU p_.rtisinin lideri. değildir. 
Onun etrafında harptal ev-nl ~ 
cnıpuna dlıhU olan, kimseler lfe ~
dır. Bunlar her teuhü.rU, kaqı..ik çı
k a r r § ı k 1 ı k ç ı k a r m a k i
ç i n v e ıs i 1 e olarak kullanan 
komünistlerle anlaşmışlardır. Nete -
kim Maçelr'in 56 ıncı yıldönümü mü 
naaebetile, Zagreb'de 19, 20 temmuz
da hldiseler çıbrmak ta iatemifler -
dir. 

Londra sokakları 
dar geliyor 

Jlatin'dın: 

• Londrada en iılek avenUlerden 
biri Strand caddesidir. Burası İngi
liz Payitahtınm en zencin, en teci-
men yeridir. · 

Strand birkaç defa genifletildi. 
Son ıenitletilmesi otuz altı yıl önce 
olmuıtıı. Genitliii iki katma çıkarıl
mııtı. O zamanki İnımz ıazeteleri
nin çoğu bunu fazla buldular. Bu ge
nitleme ıekiz milyon lngiliı altını
na mal olmuıtu. 

Bu&Un, Strand'm geniıliti as g&. 
rUJüyor .Yeniden ıeniıletmek lhım
geliyormuı.. Hldiaeler, in1a1 tah
minlerini her zaman geride bırakı
yor. 

KIRMl·ZI VE SiYAH 
rin konu,malarında, herkeste görü
len biribirini kötüleme arzuzundan 
baıka bir ıey bulamıyor, o sözlere 
canı sıkılıyordu. Onun o taşralılara, 
bir de İngilizlere mahsus faziletfu· 
ruıluğu, bu sözlerde bir çekcmemez· 
lik bile görüyordu: ama bunda Uıiç 
tüphesiz yanılıyordu. 

İçinden: ''Comte Norbert'e, al
bayına yirmi satırlık bir mektup yaz
mak için tam üç defa müsvedde yap
tı, dedi ; bütün ömrümde, M. Sainc
larir'inkiler gibi bir sayıfa yazı yaz. 
sa, daha ne ister.,. 

Oyle pek önemli bir adam olııı.
dığı için kimsenin dikkatini çekme
den, bir gruptan ötekine sokulabili
yordu; uzaktan baron Biton'u kollu
yor, onu bir dinlemek istiyordu. Bu 
pek zeki adamın endiıeli bir hali 
vardı; Julien onun bu halinin ancak 
üç dört zarif, iğneli aöz bulduktan 
sonra biraz geçtiğini gördü. Julien 
bu çetit zekanm. meydana ihtiyacı 
olduğunu düşündü. 

Baron öyJe kısa nükteler, cinas
lar beceremezdi; onun parlak olabil
mek için, her biri aıtııar satırdan kı
aa ol.ıııaoıak üzere, en aıafı dört 

S T .E N OHA L 

cUmleye ihtiyacı vardı. 
Jutien'in arkasında biri: , 
- Bu adam konuJmuyor, kitabet 

yarı~rna tlİrİJmİJ, dedi. 
Juliyen döndü ve bunu &Öyliyen 

adamın comte Chalvet olduğunu öğ
renince sevincinden kıpkırmızı ol
du. M. Chalvet, asrın en ince adamı
dır. Julien onun adma Mtmorial d~ 
Sainte - Ht/eM'de de, Napolion·un 
söyleyip yazdırdığı tarih parçaların
da da raagclmişti. Comte Chalvet 
aözü.\ü kısa söyler bir adamdı; ama 
sözü ile attıfı oklar birer timtek &i
bf parlar, doğru, canlı ve bazan da 
derin olurdu. O bir i• üzerine edilen 
aöze karıttı mı, osaaat mesele aydın
lanmaia yüz tutardı. 0, bu iıte iliıi
ii olan •irtakım vablar zikreder 
ve .CSzünU tatlı tatlı dinletirdi. Zaten 
ııyasa itlerinde hayaaızhfa varan 
çiğ çiğ ıörUıleri vardı. 

Göğsünde Uç niıan tatıyan bir bay
la hiç ,uphesiz alay ediyor, ona: 

- Ben bağınsız bir adamım, di
yordu. Ben bugün, altı hafta önce
ki fikrimi değiıtirmemiı olmağa 
borçlu muyum? Borçlu isem, bir dil
tündUJUm ıer. artı& beni iatiıxı.dı 

Tatavlalı Milyarder Sir B<ızill • 
1

T•P GLEMI;~ .. 
Zaharo{'un Dalavereli Hayalı ~arı~sak Deyı~ e ~ç 1 r"'r'-~.....,______,,~'TZ7"----:-"'"7n yı n, B ı rço k Fazı 1 eti e rı Var · 

\ I"\. ~ La Sante'den: şı ıarmııak ~vaiye olunur. Sar· 
· ~ ) Franiızca bir tıp gazetesinde mısa.k ltalp adalele~.i ıcuyveta: 

Dr. V. Seneda diyor ki: lendırerek deveranı duzeltır, k 
Tababet gittikçe sadeliğe m temizler. Bundan başka .. ~~~ 

doğru gidi~or. Otlarla yapıla· sur, romatizma, hayız güçlugu 
cak tedavi bir selamet metodu gibi hastalıklarda güzel sonu~f 
gibi gösteriliyor. Sannıaağın l~r ve~r. S~~ısak pirinci sın~ 
cidden şaşılacak hassalarını bır antıseptıktır. Gnp salgını 
okuyucularımıza anlatmak isti· lan kışlarda, sannısak yiyenle• 
yoruz. rin salgında~ n:ıu~f kaldıkları 

Ric et Rac'tan: 
Bir gün Monte-Carlo gazinosunun 

taracasında, Fenerdeki kibar ailelere 
mensup birkaç kiti. biraz uzakta otu
ran sivri ukalh bir adamı iıaret ede
rek aralarında konuguyorlardı: "Aca
ba o mu, o değil mi?". Bu esnada 
kulağı pek fazla delik olan ihtiyar. 
yilzünil onlardan tarafa çevirdi ve 
bağırdı: 

- Evet baylar, odur. Tatavla 
haydudu Zaharof göıterdiğiniz adam· 
dır. 

Acaba Zaharof hakikaten Tatavla
da mı doğmuftur? Bu ıilih kralı 
hakkında bir kitap yazan Neumann, 
cınun Tatavlalı oldu&unu idğia eder. ,· 
Fakat resmt vesaika nazaran Zaha -
rof'un dört tane doğum yeri vardır. , 
Bizzat kendisi 1873 te Londra mah
kemesi huzurunda 1951 de Tatavla
da dofduğunu söylemittir. Fakat 
1892 de bilyUk bir mitralyöz ve tah· 
tclbahir fabrikalarına malik olan 
Maxlm Nordenfeld şirketinde Fener 
1-'atriğinin taşdikli bir kağıdını gös
tererek 1849 d a A vustralyanın 
Mouchlion ıehrinde doğduğunu id -
dia etmiı, neden sonra da aslen Fe
nerli olduğunu söylemittir. Zahar ... 
fun o~luyum diye meydana çıkan 
bir betim•• da bu. ai1i!a *cennm ne 
orda. ne bmda 4oğduğunu iddia 
etmektedir. 

Fakat ne olursa olsun doğduğu yer 
o kadar haizi ehemmiyet değildir. 
Yalnız büyükbabaıımın Tatavlah ol
duğu muhakkaktır. Şurası muhak -
kaktır ki, 1873 te Basil Zaharof 
Londra ·~"\ idi. Burdaki resmı kayıt· 
tara bakılırsa, kendisi mahkemeye 
verilmiıti. Suçu, lstanbulda bulunan 
Hifendide. isminde bir tüccarın ema
net ettiği malları, gayri metru suret
te üzerine almak. yani açık tK.irkçeıi 
zimmetine geçirmekti. 

Dava eınaamda karıı taraf, belki 
sonradan anlaıarak Zaharof'un ser
best bırakılmaaıru istedi. Bu, haddi 
zatında çok garipti. Fakat Zaharof, 
nasılsa onları kandırmıı ve 100 is
terlin kefalet mukabilinde hürriyeti
ne kavuımuttu. 

Zaharof hu hürriyeti ıayet mükcm 
mel surette kullandı. 1877 de Nor • 
denfeld silih fabrikasının Balkan mü 
mesaili olmuıtu. O zaman bu firma -
nın töhreti çok büyüktü. Çünkü elin
ôe birçok ihtira berattan vardı. llk 
tahtelbahri bile o yapa111tı. 

Zaharof harikul&de manevralar çe
viriyordu. Harbeden iki devlete de 
ayni zamanda ıilih, tahtelbahir satı
yor, birine sureti haktan görilnürken, 

altına alıypr demektir. 
Etrafını çevirmit olan dört deli

kanlı, yüzlerini ektittiler; bu baylar 
eğlenceli aözden hotlanmaz. Comte 
Chalvet, fazla ileri gitmiı olduğunu 
anladı. Çok tükür ki M. Balland gö· 
züne iliıti. Bu M. Balland fazilet, 
namu• ıöılerini ağzından dUşilrmez 
bir hinoğlu idi. Comte Chalvet onun
la konuımafa başladı: etraftakiler 
yaklıttılar, zavallı Balland'ın iyice 
bir ıalatılacağı belli idi. M. Batıand 
yüzünün gayet çirkin, kibarlar ate -
mindeki ilk adımlarının da anlatılma
sı zor ıeyler olmasına rağmen yilk
ıek hialerden ve ahlaktan dem vura 
vura çok zengin bir kadınla evlen -
miıti, bu kadın ölmlig.tür; ondan son
ra aldığı, yine gayet zengin kadın 
ise salonlarda gözükmez. M. Balland
nın yılda altmış bin lira geliri var
dır, onun da etrafını - kendine gö
re - dalkavuklar almıştır; fakat M. 
Balland bununla böbürlenmez, yine 
boynu büküktür. Comte Chalvet ona 
bütün bunlardan insafsızca bahsetti. 
Az sonra, etraflannda toplananlar o
tuzu buldu. Herkes, asrın umudu 
olan ağırbaglı delikanlılar bile, gü -
lümsüyordu. 

Julien içinden : "Bu adam M. de 
La Molc'a niçin geliyor? dedi; bu
rada herkesin eğlencesi olduğu bel-
li!'' Bu itin aslını sorup öğrenmek 
i5in abbc Pirard'ın 1aruna 'itti. 

Bir hekim demiştir ki: Tabi· müşahede edılmıştır. .. 
at, dünyanın en zengin eczaha- Sarmısağm havi olduğu ku • 
nesidir. Anlaşılıyor ki, çok hak· kürtlü esanslar, nefes boruları 
lı imiş. vasıtasile i f r a z o~unur. Bu 

Sarmısağın tarihini yazmak esanslar, geçerken akcığer aıve· 
hayli uzun olur. (M. E. 4500) ollerini, bronşları dezenfekte 

• yıl önce Herodo~ ıannısaktan eder. . ... 
1 bahsetmiştir. Atına ve Roma- Bronşıt, nefes darhgı, ve.b~~ 

ötekinin yüzüne gülüyordu. 
Nasıl çalııtığına bir misal olmak 

üzere ıu hikayeyi anlatalım: 
Rusyada gayet mühim bir i! takip 

ediyordu. Her gey yolunda idi. Fakat 
bir erkanı harp· zabiti bu ige engel ol 
mağa çalışıyordu. Bu zabit sigara içer 
di. Bir gün Zaharof ıigara tabakası
nın içine bin rublelik bir ki.at koydu. 

ZAHAROF 
Sonra başını çevirerek tabakayı müh 
meline bir gckilde zabite uzattı. Ken 
disi içinden bir ıiıara alacağı zaman, 
ıooo rublelik kladm ortadan kaybol-
duğunu görmilştü.Z?harof memnun
du. Fakat nedense zabit gene yola 
gelmemigti. Aradan bir müddet daha 
geçti. Zabit aigarasıru içti ve tekrar 
Zaharof'a dönerek dedi ki: 

- Affedersiniz, bir sigara daha, 
verir misiniz? 

lt gene bununla bitmiyordu. Ge -
neral K. isminde hir adam bu alıt ve
rite kartı koymağa batlamıştı. B~ 
gün Zaharof kendisini bu generale da 
vet ettirdi. Generalin karnı odada 
yalnızdı. Zaharof odada bulunan ale· 
la.de cam bir avizeye bakarak: 

- Aman Madam, dedi, bu ne müt 
hit bir vazo 1 • 

Madam hayretler içinde idi: 
- Yok efendim. diye cevap verdi. 

Alelade birtey. • 
Fakat Zaharof dinlemiyordu. Is • 

kemleye çıktı, elite avizeyi tetkik 
etmeğe bagladı: · 

- Ben bu iıten anlarım. Aman e
rendim ne kıymetli ıey, ne müthiş 
şey. 

Sonra yavaıça eğildi: 
- Affedersiniz Madam, dedi. Ben 

kolleksiyona meraklıyım. Bu avizeyi 
bana ıataraanız minnettar kalırım. 
Zannederim 100 bin ruble verebile -
ceğim. 

Kadın nıeseleyi kocasına söyliyece 

::M. Balland ımııp gitti. 
Norbert: 
- Hele tükür! dedi; babamı kol

lamağı gelenlerden biri gitti; timdi 
yalnı~ o boyauz topal Napier kaldı. 

Juhen: "ltin aslı yoba bu mu? 
dedi; ama öyle ise marquia. Baltand'ı 
niçin evine sokuyor? 

Somurtkan abbe Pirard, salonun 
bir köşesine çekilmiş, uıaklar gelen
lerin adını söyledikçe, d.bier de se
ville'in Baıile'i gibi homurdanıyordu: 

- Burası haramiler mağarası mı 
ne? her ne ad igitaen, bir edebsizin 
adı. 

Abbc Pirard'ın böyle söylemesi, 
kibarlar aleminin neyi önemledifini 
bilmediğindendi. Fakat dostları ja
menistlerden bu adamlar hakkında 
öğrendikleri gayetle doğru idi; onla· 
rın salonlara girip çıkmaları, bütün 
fırkalara da, kendi çıkarlarına da 
hizmet etmeği bilmelerindendi. O ak
gam abbe, birkaç dakika, Jutien'in 
telaglı telaıtı suallerine derdini döke 
döke cevab verdi ama sonra, herkes 
için kötüdür derneğe mecbur oldu
ğunu görünce, daha fazla günaha gir
memek için sustu. Bu öfkeli janııe
nist, diinyada hırıstiyanların baş öde
vi iyilik edip iyilik söylemek oldu
ğuna da inandığından dünyası ce· 
hennem olurdu. 

Tulien tekrar kanapeyc dönünce 

nm başlıca hekimleri bunu kay· veremler, sarmısakla haylı ıyı· 
detmekten hali kalmadılar. Bü· lqir. Bazı kimselere göre bunu;ı 
tün Eskiçağ hekimleri sannısa- Koch basilleri üzerinde de dog· 
ğa birçok selametli faziletler rudan d<?ğnıya bir tesiri vardır: 
atfetmislerdi. Öyle ıse: Bol bol sarmısak 

OrtaÇ'ağda sannısak vebaya yiyelim. Samıısak ki, uzvi ko~: 
karşı tahaffuz iÇin kullanılırdı. binezo~ar, s!h!1i ve can verıcı 

Ambroise Pure, salgın za • usarelerı havıdır. 
manlarında ıarmısak yemeği Çok sarmısak yenen memle· 
tavsiye ederdi. Raspsail usulil- ketlerde hayat uzundur. Bal· 
nün temeltaşı sarmısaktır. kanlarda, yakın şarkta yüz yaşı· 

Sarmısağın her derde deva na varan ihtiyarların çoğu uzun 
olmadığı §Üpheıizdir. Ancak ömürlerini samıısağa atfeder• 
bütün bu hekimler, ellerinde ler. 
mükemmel laboratuvarlar olm~ -------------:: .............._,.._ ... _. 
dığı halde, sannısağm türlü se· 
rapötik hassaların~ tabiat in 
bağrından çıkarmışlardL 
Damağa rcrt gelmesine ve 

devamlı kokusuna rağmen çok· 
ça yenildiği halde bile mide 
için kat'iyyen zararlı değildir. 
Sannısağın kalp üzerinde bü
yük tesiri vardır. Eski zaman 
pehlivanları, güleşe başlama-
dan önce samusak yemeği 
unutmazlardı. Bundan başka 
sarmısak, damar hastalığı ve 
yüksek tansiyon husule getiretı 
kristalleri eritmek suretile çok 
fayôalıdır. Bu hastalıklara kar-

ğini bildirdi. 
Ertesi gün tabiatile Zaharofu tek

rar çaya çağırmııtardı. Silih kralı 
avizeyi 150 bin ruble mubbilinde al 
mah muvaffak oldu! 

Bu avize, belki bugün Vickers'in 
meclisi 'idare aalonlannda bili uılı • 
dır. ÇUnkü o zamanlarda bile bu meı 
hur manevracı artık bveçli lliın Nor 
denfeld'in hesabına çabtımyordu. Bu 
nu ortadan kaldırmıı. ıirketi tufiye 
etmiı, Maxim ismindeki mitralyöz 
fabrikasına §erik olarak &irmifti. Son 
ra Maxim - Zaharof tirketini 1 mil
yon l ,353,334 iıterünı mukabilinde 
Vickers'e sattı. Vicker1 bunun bir 
kısmını aksiyon, bir kısmını da para 
olarak iki terike verecekti.Bu tirket• 
te Zaharof'un malı olmuıtu. 

Neumann bu ıirketin 1914 le 1918 
arasında 4 harp gemiai, 3 zırhlı, 53 
tahtelbahir, 62 küçük ıemi. 3 mua • 
vin gemiai, 3,328 aiır deniz topu, 
100,000 den fazla mitralyöz, 5,500 

tayyare ve daha birçok zırh, bomba 
ve saire aatıtığını söylemektedir. Bu 
ticaret tirkete 44 milyon iatedinı 
kar bırakmıt. bunun yüzde 60 mı da 
Zaharof almıtıır. 

mademoiselle de La Mole: 
- Bu abbc Pirard'm ne biçim ıu

ratı vır? dedi. 
Julien bu aaze sinirlendi ama Ma

thilde'e hak da verdi. M. Pirard'm 
o aalonda .Julunan en namuılu adam 
olduğu hiç su götürmezdi ama siril
celi suratı, hele timdiki gibi vicda· 
nının burkusu işmizulara batladığı 
zamanlar, pek çirkin feydi. Julien 
içinden: "Bir de insanın ne oldufu 
yüzünden okunur derlc-r 1 dedi, abb6 
Pirard'ın en çirkinlettiii zamanlar, 
ruhunun uilliği yüzünden pireyi de
ve edip vicdanazabı çektili aman • 
lardır; oyaaki hafiye oldup berke .. 
çe bilinen Napier'nin yll.dlnde te • 
miz, ukin bir bahtiyarlık nr." Dof
rusu abbe Pirartt partiainln iatedili 
olsun diye haylı feylere btlanm111 

kendine bir uf&k tutmUf, üttUnU ba
şını da dilzeltmitti. 

Julien aaİonda prip bir bal audi: 
bütün &özler bpıya çevrilivermif, 
ortayı birdenbire bir yarı aükCtt bp
lam11tı. Up.klar, ıon seçimlerde yap
tığı ile herkeain dikkatini Unrine 
çekmit olan baron de Tolly'nin ıel· 
diğini haber veriyordu. Julien öne 
doğru yUrUdU ve onu iyice gördil. 
Baron de Tolly bir ıeçim kurulunun 
( college electoral - intihap heyeti) 
başkanı idi: marifet ıöıtenneie kal· 
kıp, partilerden birinin oy puılalan
nı clsabukluğuna getirmiJ; bunlann 

Lehistan • Danzig 
Berlin, .i)'GMll ç•u•nleri Lchi&totı 

ile o.naı. araaınclalri ••rpliğitı 
.. o,.me.incl•n dolayı m•mnandur• 
lor. H...,.;ıe, Danai• hükumeti ta• 
rtılutclan )'Gpclan müıcuul•lrôrlıklo• 
n lıa)'fi•tmelrt•dirl•r. 

"La Correıpondance Politique •' 
Diplomatique" bu hcuuna funlorı 
JIGR)'Or: 

"Danai• u• Lehi.tan, anlG§molc 
mcfinclc olclalrlarını ubat •ttiler· 
Bu .uretle )'Glnıa lt•ndi •konomilt 
m•nlacıtlanna clcfil, ayni aamanJd 
.Aonı~ banıcna da. hiamet etmİI 
.,. Alman • Z..la iz.ilerinde ~kaccılı 
fiüçlülder ~nd•n bu barıfuı bo ' 
aalmcuını İdcyen baaı tarallarıtı 
umuduna lrenniı oldular.,. 

Leh •autclerindcn: 
L.hütan ile ıerbut Danai6 feh• 

ri cıruuula a Aiudoda imaa edil• 
miı protolrolJan •Uo•l çıkan pnt• 
riilt hcicli.Nlerini birer bir•r göıul-11 
geçiren GGMta Pol.ka, bu protolı" 
liin Hrbut Danaij ,.hrinin parti 
n)'CMCUl1Un mantıki neticeani .,., .. 
mif, )'flllİ dÖf1Ülfcr• ait muamclôtııt 
t~İn• YflNll"lf olJuiuna ya " 
mo.lrtoılır. 
--- ---------- rl 4KUI-• wrt"' 

Allaha on numara! 
Maniflnne'dan: 

Yazılı olarak yapılan bir in1" 
tiıhanda talebeden biri bir sor· 
gunun altına şu cümleyi yazar; 
"Bu ıu•lin cevabını ancak Alla" 
hü taali bilir". Buna mukabil 
muallim de talebenin imtihaı: 
kağıdının üzerine şu cümleY' 
karalar: "Şu halde Allaha o!' 
numara; ıize de taze bir sin11c 
takdim ediyonnn." 

yerine aandıfa, kendi adamlarında~ 
birinin adı ile doldurulmuı pustalBıı 
atıruıtı. Iıi kökünden düzeltiveren b 
kurnazlık, ıcçmenlerden birkaçın; 
gözüne Uitti: hemen gidip baron . 
Tolly'yi övdWer. Bu kötü itten bl~ 
herifin renıi bir türlU yerine gelcıo;i 
yordu. Birtakım aakat diltiin'ei· 
adamlar, kürek cezası sözü bile ett • 
ter. M. de La Mole onu soğuk kar§! 
tadı. Zavallı baron çabucak aıvıştı· 

Comte Chalvet : ( 1) 
- Buradan böyle erken ayrılııı': 

&idip M. Comte'u c8rmek içirıd ' 
dedi ; berkea ıülilftil. , 

O aqam M. de La Mole'un kO~ 
tını dolduran (marquiı'nin y•~ot' 
batbakanlıfa getirilecefi aöylerı&YçO' 
du) birbç ae .. iz bilytik asilzade. (,) 
iu lekeli, fakat hepai de zarif b~, 
entrikacı arasmda bizim küçilk , 
ben da kendini cöıtermeğe çalıfeı
yorda: o daha yeni yeni böyle ~ 
lere girebiliyordu. Gerçi ince ı~ 
ler, ince fikirler daha elinden ._!:-;J .. L 
yordu; ama Ta.nbeau bu ~ı;ı 
aıafıda da g8rilleceği tızere, 0ı· 
perdeden atarak örtmeğe uğrafl~P' 
du. Julien, onun bulunduğu i 
yaklattıiı aırada Tanbeau: . ,,. 

- O adama niçin o yıl hapı• 

(1) Comtı: ıamanm en ünlil ho!Eka~ 
r Arka';.ı~ 

N.AT 
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Cinsi Cazibe· 
Sinema Yıldızı Olmakta 

Büyük Rol Ognıganlar 
ltonvuddakl sinemacılar cinsi cazibe ye-
tl~e daha ~ok reklama dlşkiindürler 
'beı~ır ıinema yıldızmm cinsl cui- bundan sonra da huıusi hayatında 
iiı 1 • oluıp olmama•• muvaffakiyeti muaıaka dedikodulan; sönmek üze
li erınde ne derecelere kadar milea- re bulunan Claudette'i birdenbire 
~0~iunu ~ethur romancı ~a- gene töhretin en yüksek yerine çı
le .

1 
E.lınor Glın g~çenle.rd~ tU cüm- karmıttır. Buna da sebep gene cinsi 

~•c· ıfade etmek ııtemıştı. cazi\>e üzerinde ısrarla durmaktır. 
bu ~ıi cazibesi olan yıldızlar da, Dü,ilnecek olursak bunu tabii gör· 
bu ~zıbe.den m~h.n.~m olanlar kadar mek lizım. Çünkü erkekleri ainema· 
bııri ~ıyet.lerını ılin .etmek mec- ya kotturan cinai cazibe ise, kadın
~ zretınde~ırler. ÇÜ!'~ü. meaele da- J~rı da daha cazip olabilmek için ay-

Brade bır rek1'm ıtıdır.,. nı yeı:e kotturtn ayni histir. 
dt-u'z.e ka~aa ~akikat Abundan u~ Kadın artistler hakkında doğru 
,.,:ı dır, Çunku mesela bu hqsusı· olan bu sözler erkekler hakkında da 
trt· erde!' dolayı son derece aranılan aynen caridir. Hakiki erkek ve ka
>'iilııtlerı ele alarak bunları tahay- dınlann cinai cazibe noktasından ho
'btt~de.ce ~ oıu:sa!'ız alınan netice tuna giden artiıtler hakkında çık.,. 

B tilrlu değıldır. rılan dedikoduların yarıaından faz-
Ci U fi~ri, miaaHerle anlatalım. laaı da yalandır. Eaaıen bunlarm 
tdi.n;ı Çazıbe.i kuvvetli olduğu iddia birçokları evli ve bu itibarla ötede, 
>'ttıı~ artistlerden Hopkina Joyce beride flort edecek, ma.cera peşinde 
ll& n ederek sörlediğine göre he- koşacak halde def!Jdirler .. Fakat 
tır ~:aba bana kırme itık olmamıt· mesele bu dedikoduların bakı kat o
IQe.Jrt e~ de Jmimaeyi sevmedim,, de- lup olmamatındaıı ı:iyade reklam 

edır. hu9Uıunda ite yara,.q> yaramadığın-
~.; ean Harlow'ya gelince, bu kızın dadır. Rekl&m olarak faydalı her
l'İtı e:an n~ktai nazarından çok ıe- hangi bir dedikodu Hollywood'un 
"ta atılı hır mahlClk olduğuna ina- çok itine yarar. 
du Pek çoktur. Birçok delikanlılar Eaaseft Hollywood sinemacıları 
e~kk~n kendisine daha yatlı bir bir artistin cinsi cazibesi olUıp olma
)U& ıntihap etmesi bunun en bü- maıına metelik verir adamlar değil-

ltt delilidir. dirler. Onl• için esas mesele yapı-
ttı· ae. West'e geli..nc:e, onun cinsi lan rekllmın halkı cezbedecek avu
re"t ıbeaı o kadar kökletmit bir ıöh- tacak ve inandıracak fekilde 'otma
bir ~nmıttır ki, her hafta yeni ıından ibarettir. Bunda muvaffak ol
htitti tık, yeni bir koca bulmut diye duktan aonra ötesi onlar için biç te 
ted· n Hollywood çalkanıp gitmek- düşüruneğe değer bir mesele değil
lonır. Hat'buki zavallı Mi11 We.t dir, 
ki 0n bet ıenedenberi o kadar çok 
k~llllıttrr ki, emin olun kendisine 
..,_ •1•rıyacak vakti bir araya getire
-nı ttir. 

• 
Garbo gene bir mukavele 

imzaladı ltttı Lup~ Velz de aynen bu uydığr-
11 lrtiatler gibi hakikati halde cin-
11,.ca!ibe meselesinde fazla bir buıu- Garbo'yu M. G. M. ıtdilyotarı ite 

j.i1 olmıyan bir kadındır. yeni bir mukavele imzalattırmak bu 
•ı:eır.laı1ıafih eiJ?d cazibe meaelesipi ıefer hayli &ÜS. olmuıtur. Her sene 

aevenlerb~~-~~Y...9Mllll&l!~Dl'."'lr-aı' ~ ,,,wı. bu ,,.ı da 
•ttız.. ntn etmeltÇOTC ımebır aan - artt ilm ilemlnden çekilerek İs _ 

ve.çte i.ttirahat edecerini söylemi§ 
CJ Buna bir misal olmak üzere fakat, M. G. M. kendisine çok cazip 
'-~ette Corbert'i alabiliriz. Bir tekliflude bulunduğu için reddede
ttre er hemen hemen unutulmak il- memittir. Garbo'nun iıtirahate çeki
klı: iken bu artistin çevirdiği u ~cefi havadiıi onuncu sefer teker
klı: de.kolte bir filmde VÜcudünü rür ettiiinden artık bu pyiaya inan

C&zı.p bir tekilde tethir editi ve mamakfa herkes haklıdır aanryoruz. 

Anna Sten 
Bu sevimli Slav artisti llİ~macı

larrn iddhsına naSUMJ alelade bir 
lcıı:dan ibaretmiı. gfJ78 onu rej~ör
ler adam ttmi§ler, IDllkiyajcılar ya. 
zDne o mathif aihiri ~rmi§ler. 

Fakat bi' olmaı:ıu Anna Sten'in 
de çirkinMn gaı:el olımk istidadmı 
da tanımak Jiı:ımdır. 

Netelı:im. bu gaul luz Amerikath 
daklerr. tatlı bakı§leriı. f(Shret al
yapılan bir mbabakada gDı:el du
mrftır. 

Anm Sten fimdip halde Holivu
tun en gtlzel artistleriaden ayı/

maktadır. BlitlJa llİM.,. lirm.ıarı 
arkasından k0fflyor1-r n hadisine 
lrarıı mlibim ıek/ilkr yıapıyorlar. 

Yeni bir yıldız parlıyor 

Karen Marley 
Hollvud'un en ahmll en can• yakın kızı 

ilk fllmlle derhal ş6hret yaptı 
~çen hafta bitirilen (hayatın rell bir filmde sa~ b~~ kız . ~Hin~ 

mucıı:esi) adlı film bakkmda okudu alırsa öbüründe görmut geçırmıt hır 
tumus tetıkitlerden anlqıldığma dünya kadım olmağ~ tercih etmekte 
,are bu. film biru ıoüballga, biraz dir. Ym~~ ç.ok güzel ol~adığı u
hayalldır. F~kat filmin yıldızı Ka • mumiyet ıtıbarıle kabul edılen bu ar 
ren Morley'in mUciaevt ıüclliii in tiıt nasıl ol~P. ta herkesin fevbll -
aaııa bu nıüba.lliayı çok kolay unut- de botuna gıdıyor. 
turmaktadır. Burası bir sırdır. Eaaeen Morleye 

Sa~e h.aricinde çok sakin ve dur 
pn bir kadın olan bu artiıt beyaz 
p~ni! üzerinde çok alımlı, çok ca -
zıbelı ve §eytan bir kadın halini alı
ve-rmektedir. Bıma naaıl muvaffak 
olclufunu sorunca sadece ''me1ele 
basittir,, diye battan savma bir ce • 
yap veriyor. 

Morley'i bUyUk artistler arasına 
çıkaran huıusiyet 90n derece kendi 
ne ıüvenir bir yaradılııta olmur -
dır. Anene Lupin filminde ilk defa 
brtıl•ttıiı Barrymore'lar ile boy 
llçUpnek en mahir artistler için çok 
PÇ bir ICY olduğu halde, o bundan 
hiç Urkmemiı ve rolünü o kadar ta
bir bir surette ifa etmittir ki, biitün 
Hollyvood onun bu soğuk kanlılığı
na !Rtmıf kalnu§tır. 

Karen Morley hangi rot veriline 
derhal kabul etmektedir. GUçltlk, ko 
laylrk onun için biç mevzuu bahis 
değildir. Onun ancak bir lraypu 
vardır. Her filmde ayni tipte olma -
mak. Bunun için de bir filmde aarı
ırn bir kız, diğerinde siyah saçlı bir 
dilber, daha başka filmde de kısa saç 
lı bir artist olarak rol almaktadır. 

Hayatta en büyük gayesi sinema 
merakblarmm onu bir filmde diğe -
rindelrine benzetmemelerini temin
den ibaret olduiuJıu töyliyctı Ka • 

• 

esrar kadını ismi de bu aebeptetı ta 
kılmlf bulunuyor. 

ltin hakikati bu bdınm çok yük
sek bir zekiya malik olmasıdır. Her 
yerde olduğu gibi Hollywoodda da 
kıskançlık vardır. Onun bu esrarlı 
halini kıskanan birçok artistlerin fo 
toğrafçrlarta birlik olarak resimle
rini .fena çıkarmak huıusunda bir 
ıuikaat hazırladıklarını ıezen Karen 
eaasen resimlerinin çok güzel çık • 
matı taraftarı olmadığı için buna 
biç aes çıkarmamış, daha tabii poz -
tar almıt fakat neticede resimleri 
.diğer artistlerden batka çıktığı için 
halk taraf mdan ıon derece tutul • 
muttur. 

İf huıuıunda son derece ciddi o -
lan Karen Morley belki heyecaftıu 
f~kat şöhret husuıunda çok harie 
hır kadındır. Belki bu tize bu kadı· . . 
nın aıhirsiz, fonsuz bir insan olduğu 
hiaaini verecektir. Fakat ıurası da 
kabili inkir değildir ki, Hollywood 
da ilerlemek için muhakkak ıurette 
çok ciddi ve futa çalıpnak hertey
den evvel ge>en bir şarttır. Abi tak 
dirde orada inaaııa gilael gözleri ve 
ıüzel vücudu içitı para vermezler. 

İlk ı:amanlarda Karen'i sokaklar -
da görmek kabil olmıyan bir şeydi. 
Belki de heıaU. ıöhrct kazanmadl&ı 

için herkese gözükmek iıtemiyorda. 
Fakat bilihara parlamağa batladığt 
ve parmakla gösterileceği zaman ge 
lince, artık her eğleatide, her şık 
toplantıda Karen Morley hazır bu
lunuyordu. 

Senelerce hiç bir erkekle münase
bet teais etmiyen zeki artist bundan 
iki sene evvel Holtywood'un en 
zenginlerinden biri olan Charlcs Vi 
dor ile evlenerek herke.i şa§ırtmış ~ 
tı. 

Morley'i büsbütün maddi bir in • 
an tetikki etmek hatadır. Bununla 
beraber her i!inde evvela kafasını, 
bilihara hissini kullanan esrarlı ka
dmm hiç f Üphe yok ki, bu ahtikta 
olmasına aebep ailesindeki İskoç ka 
nıdır. İakoçlann iıe ne kadar hesap 
çı olduklarını yahudilerden sormaw 
kifi~~ . 

Battan çıkan bir artist 
. Son zamanlarda battan çıkan ar
tistlerden biri de frene Dunne'du. 
Şimdiye kadar bu sevimli yıldızı 
ancak beyaz perde merinde gören 
Hollywood kaaaba11 ahaliıi onu her 
ak§am eğlenceli lokantalarda, dan • 
singlerde görerek ptırmaktadırlar. 
Belki o da tatilden bqka bir kadın 
olarak avdet etmit bulunuyor. Zan • 
nımıza kalıra Nevyorkun &ece se
fahat hayatı artiıtler üzerinde fena 
bir tesir bırakarak bu hayata Holly
woodd'da da devamı onlara aşıl\Yor. 
Son ay ı:arf mda hemen ~r gün her 
eilence yerinde görülen trene her• 
b8!de battan çıkmıp benziyor. 

Jozefln Beker'ln cevabı 
Son günlerde J oaefiıı Beker, bir 

müellifin teklif ettiğf role dair bir 
~ektup aldı. Müellif, Joaefini ne • 
nn kahramanı yapıyordu. V•ka. kan
lı ve karanlık bir macera idı. Joeefin 
eseri, sahibine fU notla geri gönder
di: 

cBu mevzw badim içiQ çok ka· 
ra buluyorum.> 



Nrzamettin NAZiF 

Bu Kadının Adına Hurrem Sultan Derler. Bu Bir 
Güzel Rus Kızıdır ki lstanbul Sultanı Olan Sü
leyman Hanı Sakallarından Sırmalı Kaftanının 

Eteklerine Tutkallamış Gibidir 
Bu suretle bir taşta iki kuş vurmuı 

olacaksın. Hem para kazanacaksın, 
hem de Çıvaş'dan kız kaçıra kaçıra 
atlıların sana Kazan yolunu açacak • 
lar. Ve asıl tehlikenin büyüğünden 
kurtulacaksın. Yani lstanbul sultanın 
dan Kazanlılar, ne kadar yalvarsalar, 
en ufak bir yardım bile koparamı
yaca}t&ar. 

- Vay mel'un vay ..• 
- Ne sandınız ya ... 
- 1 ! l I 
- Ve böylelikle bizim Kazanın en 

::ısil sayılan beylerinden Bay Doğanla 
Moskof sürülerinin amiri olan Çar 
1van ve medet umduğumuz Kefe
deki İstanbul paşası Kasım bir §ir
ket kurdular.Ve bu şirket cidden bil 
ytik bir başbug olan l&tanbul sultanı
nı da avucu içine almanın yolunu 
buldu. 

- ? ? ? 
- Ona Moskof &arayının en güzel 

kızını hediye ettiler. 
Hatunla Batır bir ağızdan, ve bil· 

yuk bir heyecanla bağırarak &0rdu • 
lar : 

- Kim bu kız? 
Mamış sol elinin tersile bıyıklarını 

~ıvadayarak cevap verdi: 
- Rokzelan ... - ... ' .. 
- Kinyaz Bastiyakofun kız kardc 

~ının kızı .•. 
Batır Hanı bu izahat biısbütün z:i· 

vanadan çıkardı: 
- Ne diyorsun? Ne diyoraun? • di 

s e haykır'dı • Bastiyakof'un yeğeni 
l stanbul sarayında bulunuyor ha? ... 
Mamıı Bırdı acı acı gülerek devam 

etti: 
- Evet dostum ... O Kinyaz Bastı 

:yakof ki Kazana saldıran her Ruı 
k uvveti onun ıeytan zekiaile idare 
e<::?i t.Oir YC yarın, 6bUr cUn kar 
«ı ıııda harbcdecegimiı Moskof ordu-

unda da Ivan'dan onra hükmeden 
buyuk Başbuğ odur. 

- Hayreti 
- Şimdi lstanbuldan bize bir İm· 

dc1t gelmesindeki, gelemcmcsindeki 
"iırrın nerdc olduğunu anladınız: mı? 

Dcmindenbcri yalnız aöylcnilcnlc • 
r i dinleyen ve hiç ağzını açmamış bu
hınan Kuş Oğlan dayanamadr, sordu: 

- Peki amma, İstanbul sarayında 
bu Rokzellin dediğiniz kızın sözü bu 
kadar çok mu dinleniyor? 

Suyun Bike de bir baş harckctilc 
gencin bu sualini benimsediğini gös
tc-rincc. Mamış Han daha geniş iza

'\ıa tta bulunmaga mecbur oldu: 
- Ben Bahçesarayda bulunduğum 

} edi yıl içınde birçok şeyler öğren
dim ve anlad ım ki, biz Kazanlılar ka· 
P,lllı gözle dolaı1an ve yapyan inıan-

• 1 rtı Dünyanın halini -bilmiyoruz. 
J:..ger bilmiş olsaydık şüphesiz bugün 
'im bale düşmezdik. 

Scsintlc acı ve matemli bir ahenk 
vardı ve boguk boğuk devam etti: 

- Faraza • bir Rokzelin'ın neler 
ya pabilccegini bir türlü hesap edemi
:y oruz. Zira evvela İstanbul Türkünü 
ve İstanbul Sultanının nasıl yaşadığı 
nı bilmiyoruz. - ..... 

- Rokzclan ... Siz onu bir zavalh 
carıyc sanıyorsunuz galiba. DostJil • 
rım hakikat pek hüzün vericidir. Ina
nınız bana ... Rokzelan bugün Osman· 
lı Saltanatını idare eden kuvvet ol • 
mustur. Adına H ürrcm Sultan derler 
ve Hürrem Sultan konuştuğu zaman 
karşısında it iraz edecek tek insan bu 
lunmaz. - .... .. . 

- Kimin haddi? Ba&tiyakof'ıın kız 
kardeşinin kııı Sultan Süleymanı &a· 

kalından kendi eteklerine tutkallamı§ 
gıbidir. Süleyman Han adeta onun 
esiri olmustur. H ürrem'in bir dediği 
ikı olmuyor. Devlet Giray'ın bana an 
lattrklarına bakılırsa bu kadmın lstan 
bul şarayında yapt1kları ıöylc hülasa 
cdı l cbilir. Evvela .•. Kocaı;ım her za • 
man kendi yanında bulundurmanın 
ı;ı rrına ulaımış. Yüzlerce Çerkeı, Bo§ 
nak, Arnavut, Rum ve Gürcü ~üzeI. 
]erile dolu olan sarayında Süleyman 
Han bit kör gibi dola§ıyor. içlerinde 
öyle ıtlızelleri varmış ki, bu cariyele
rin, Hurrem onların ellerine su bile 
dökemezmiş . Böyle olduğu halde Sü 
lcyman Han varıa yoksa Hürrem di· 
yor. Hürrem kalkıp, Hürrem oturu

.} Ormuş. 

- Dessas bir kadın ... 
- Evet ... Bastlyakof'un onu adam 

~kıllıya yetiştirdiği anlaşılıyor. Os • 
manlı orduaunu çalıştırmak lhımgel· 
dikce Hürrem, h emen kocasının aa • 
kalım ok~uyor ve o canım Sipahiler, 
Y cni~eriler ve o sayısız batı bozuk sc· 

SIJy/e bakıılım .. Adamlarrmır.ı öldüııen!e-r }cjmJerdi .•• 

teleri kah Bağdadın, kah Tebrizin, 
kah Viyananrn yolunu tutuyorlar. - ..... .. 

- Eğer bu karı SUleymanın başına 
musallat olmamıı bulunsaydı Ivan•ı 
ortadan kaldırmak bizim için bir ço
cuk oyuncağı olurdu. Devlet Giray 
vasıtasHe kendisine müracaat eder: 
Bizim iyi ıüt cmmiı Türk ulusların
dan olduğumuzu, bize yardım etme· 
sini, kendiaine tabi olmak istediğimi· 

zi bildirirdik... Hiç 1üphcıiz latan • 
bul sarayı derhal ricamnı kabul eder 
di ve §Öyle yüzbin kitilik bir ordu 
gönderiverince Moskovayı iki ay için 
de zaptcdiverir, Ortodou Popları • 
nın fı§kırttıkları Moıkof sürüleri de 
bir daha batkaldıramaz bir hale gelir· 
Jerdi. Lakin o kadar çok çalrftığrm 
halde Devlet Girayı böyle bir işe ya· 
nagtıramadım, 

[Arkası var 1 

.. ~..&.KA.NJtJ1 J,_ 
Şark Tütüncülüğünün Son 

Beş Yıllık Duruınu 
Şark tütünleri hakkında yeni bir 

eğüt haıırlanını§tır. Bu eğüdün en 
önemli taraflarını a§ağıya alıyoruz: 

Oretim 
Şark tütünü yetiıtircn ülkelerin 

başında bulunan Türkiye, Yunanı .. 
tan ve Bulgariatanın son beı yıllık 
üretimleri ton olarak aıa&ıda veril· 
miıtir: 

Türkiye. 1930: 47.210 1931: sı.ın 
ı 932 : 18.040, 1933 : 40.049, 1934: -. 

Yunanistan, 1930: 64.076, 1931: 
42.552, 1932: 28.33'4, 1933: 50.243, 
ı 934 : 41.066. 

Bulgarista'n, 1930 : 26.800, 193?: 
25.502, 1932: 18.353, 1933 ~ 24.299, 
1934: 20.510. 

Bu rakamların tttkikinden de an
laşılacağı üzere Şark tütünleri uz~
rinde top itibariyle Yunanistan bı· 
rinci, Türkiye ikinci, Bulgaristan 
ise üçüncü gelmektedir. • . 

Yunanistanın 1935 tütiln ekımı, 
havaların kurak gitmesindcu ötiırü 
~ok geç kalmııtır. Önce<lcn 5~.000 
ton olarak tahmin olunan ycnı yıl 
tütün rekolteıinin bu yüzden 45.000 
tona inecegi anla§ılmaktadır. . 

Bulgaristanda, yeni yıl tütün ekı· 
mine bitmiş nazariyle bakılabilir. 
Yalnız tarlaların tavsız olması re· 
koltenln ilk tahminden daha az ol
masına sebebiyet vermiştir. Şimdi· 
Jik yeni yıl üretimi 22.000 ton ola· 
rak tahmin edilmektedir • 

Üretim alanları 
Yunanistanm başlıca tütün alan· 

ları arasında şunlar sayılabilir: _ 
Garbi Trakya, Şarki ve merkeıı 

Makedonya. 'fesalya. Titioti, Atik, 
Bcoti, Etolia, Akornani, Epir, Pe
lones, Sisam. 

Bulgaristanın ba!lıca tütün ekim 
alanları ise şunlardır; 

Burgaı, Köstendil, Dubnitsa, İğ· 
ridcre, Ko§ukavak, Mestanlı, Orta· 
köy, Darı Dere. Cumayıb!la, Nevre
kop. Petriç, Filibc • Pazarköy, Har· 
manlı. 

Oretlm masrafları 
Yunıniıtanda. icar bedeli, 3 defa 

ıürgü karık, fide, su, dikme, birin· 
ci ve ikinci çapa, kırma, dizme ve 
denk masrafları da dahil olduğu hal· 
de bir dönilm tütünün maliyeti ova 
arazide 2410, yaka arazide ise 3800 
Drahmidir. 

Bu Ulkede ekicilere ova araziye 
ekilen tütünlerin beher kilosu 30, 
yaka arazide ekilenler ise 60 drah· 
miye mal olmaktadır. Dönüm başına 
ova tarlalardan 90, yaka tarlalardan 
da 60 kilo tütün elde edilmektedir. 

Bulgarlstanda bir dönümün ekim 
masrafı ova araıide 550. yaka arazi .. 
de i!e 810 lcvadır. Bu ülkede ova a· 
raıiye ekilen tUtUnlcrin klloau eki· 

cilere 7 • 8, yaka araziye ekilen ise 
l.f • 15 levaya mal olmaktadır. Ova 
tarlalar döntimdc 90 • 100, yaka tar
lalar iıe 50 - 60 kilo ürün vermekte· 
dirler. 

Nakliye masraflarına gelince, Yu
naniıtanda, Avrupa ülkelerine yapı· 
lan tütün nakliyatı için ton bagına 
1200 • 1800 drahmi arasında bir ile· 
ret alınmaktadır. Bu masraf Ameri
ka için 1900 - 2400 drahmidir. 

Yunani5tanda sigorta ücretleri 
genel olarak kilo bqına S drahmiyi 
gc~memcktedir. 

Bulgariıtanda Avrupa tütün aev· 
kiyatı trenle yapılmaktadır. Nakliye 
ücreti ton başına 1400 • 1900 l'evadır. 
Bu ücret Amerika için 2200 lcvadır. 
Bu ülkede tUtün sigortası memleke· 
timizde olduğu gibi partilerin de· 
ğcrleri üzerinden yapılmaktadır. Si
gorta ücreti kiloda 0,75 • 0,90 levayı 
geçmemektedir. 

-.... ... - ........... 
BORSA 

10 ACuatoa Cumartesi 

PARALAR 
Ahı laut 

Sterlin 
Dolar 

20 Prarmı fraaıı 
Liret 
20 Belçika frangı 
20 Drahmi 
ZO lıviçre fr. 
Florin 
20 Çek Krorı 
Avusturya ıiliıı 
Mark 
Zloti 
Penro 
20 Ley 
20 Leva 
20 Dinar 
Ven 
İsveç Kuron 
Altın 
Mecidiye 
Banknot 

611.-

1116.-

81,-
23,-

116.-
80,-
92,-
21.SO 
39,-
22,50 
22,-
15,-
23,~ 
52,-
33,-
30.-

!12i,-
52,50 

233,-

623.-
0,79,71,32 

1159.
!l,69,16 
12.-
24,-

120.-
11..-
96,-
23,-
41,-
23,50 
24,-
16,-
24.-
54,-
34.-
31.-

51251.-
53,-

234,-

ÇEKLER 

:Pariı Uıerinc 
lnıllia llraıı 
Dolar 
Liret 
!etıı 
İsveç frane 
Leva 
Florin 
Çekoıılovıık kuronu 
Avuıturya 
Pczeta 
Mark 

Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Cernovılı 
lıveç kuron• 

12,03,-
623,%5 

0,751.71,32 
V,69,86 
4,70,H 
2.43.54 
6,40,VO 
1,17,70 

S9,16,25 
4,18,34 
5.11.43 
1,517,42 
4,21.--
1.51,40 

63,77,55 
34,96,!J 

2.71.SO 
10.01 

1,11,iO 

~ Ne::::::::======================================' 11' • 8 • 93S ••=' =•Sil 

FAYDALI 
BiLGiLER 
~ 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
1%,30 Hallf musiki ve danı musikisi 

(plik). 18,30 Danı muıikiıi (plak). 
19,30 Çocuk aaatı. Hikiyeler, Meıut Ce
mil. 20,- Ziraat Bakanlıiı namma batcı
lriımız hakkmda ııöylev: Atif Nedim. 
20,30 Radyo caz ve tanso orkestraları. 
21,35 Son haberler, bonalar. 21,45 Bayan 
Ciaripyan ıan piyano ile. 22,10 Pllk neş
riyatı. 

Budapefte 
20: Piyano konıcri. 20.40: Konferans. 

21.10: Caz birliiile .,.rıu. 22.15: Duyum
lar, spor. 22.45: Orlceıtra konıeri. 24: 
Çinıene m!Ulii. 

BUkref 
12: Kilise konseri. 12.lS: Orkestra. 

13.15: Duyumlar. 13.20: Pllk. 13.45: 
Spor duyumları. 13.55: Pllk. 14.15: Du
yumlar. 14.40: Pllk. 17: Köylü yayımı. 
18: Corologos cazı. 151: Duyumlar. l!US: ' 
Cazm ıürefi. 20: Söıler. 20.20: Plik. 21 : 
Sözler. 21.20: Salon orkeıtrası. 22: Spor. 
22.10: Konserin ıüreti. 23: Duyumlar. 
23.20: Pllk. 

Prag 
19: Radyo piyesi. 20: Duyumlar. 20.0S: 

Plik. 20.10: Duyumlar. 20.ıs: Karışık 
müzikli 7ayun. 21: Radyo piyesi. 2.1.40: 
Radyo orlrcstraıı. 22: Duyumlar. 23.15: 
Duyumlar. 23.35: Plik. 23.40: jAlmanca 
duyumlar. 23.45: Hermann Şrammcl mü
ziii. 

Vartova 
20.25: Pllk. 20.50: Skeç. 21: Reportaj. 

21.45: Sö.ıler. 21.50: Duyumlar. 22: Schu
mann'm fantazilerinden. 23.30: Lemberg
den: Şen yayım. 23: Spor. 23.ZO: Süel 
müzik. 24: Sö.ıler, plik. 

Moskova 
tl.30: Edebiyat. 19.30: Konıer. 22: Al

manca yayan. 22.55: Kull meydandan rö
le. 23.05: lnıilizce yayım. 24.05: Alman
ca y&1Ul1. 

Hamburg 
20.15: Arıruluaal tenlı ıampiyonluğu 

bildirimi. 20.35: Spor. 20.50: Hava rapo
ru. 21: Pi7e1. 2Z: Orkutra konseri. 23: 
Duyumlar. 23.25: Yüzme ıımpiyonlufu. 
23.50: Danı mUziii. 

Breslav 
20.SO: Gazete duyumları. 21,10: Ak

ıam mil.ıiii. 22: Münih'ten röle. 23: Du
yumlar. 23.30: Aktüalite. 23.45: Dans mü
.ıiii. 

MUnih 
20.30: Spor. 20.55: Şiir. 21: Mascagni

nin "Cavalleria Ruaticana" 0J)er111. 22: 
Aktam korıMti. 23: Du7ıamlar. 23.30: 
o-.. . 

NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu ıece nöbetçi ecıaneler ıunlardır 
Bahçekapıda Salih Necati - Caialoilunda 
Ubeyd - Lllelide Sıtln - KüçUkpaı:arda 
CcmU - Aksarayda Ziya Nuri - Kara
cUmrUkte Arif - Fenerde Emilyadi -
Modada Faik lakender - Altıyolda 
Mahmud - Şehııdebaımda t. Hakkı -
Samatyıda Rıdvan - Bakırköy Hilil -
Betiktaı;ta Nail - Şehremininde Naıım 
- Haskö1de Yeni Türkiye - Kaıımpa
pda Yeni Turan - BüyUkadada Mehmed 
- Heybelide Tanaı - Galatada Mahmıa· 
diye caddesinde Miıel Sofronyadiı -
Taksimde Taksim - Kal1oncuktlllqjıında 
Beyoilu - HamımcS. S. Barunü1an -
Eyilpte Hikm&t ecaaeleri. 

• 1 
LI M AN 
HAREKETLERi 

.Bugün limaıumııa ıdectk vapurlar J 
Saat -12 Kocaeli lınroıdan 
16,15 GUnl Bandırma bmitten 
Bugün limaaım11daıı sidectk vıpurlaı' : 

Saat -9 Ayten !mıite 
9 Aıya Mudannn 

10 İnebolu Merılne 
20 'Erııuıun Xaradenlıe 

• 
SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

• Şehir Opereti: Tepebaıı 
Belediye bahçeıinde Perıembe, 
Cuma, Cumartesi, Pazar günleri 
saat tam 21 de "Deli Dolu" ope· 
ret 3 perde, yazan Ekrem Rqit, 
besteliyen Cemal Reıit, latan· 
bul ciheti, Bebek ve Şitli tram
vay lan temin edilmiıtir. 
• Sümer ı tıkbahar &arkısı - Alayla 

Kızı. 

e Melek ı Atık Rah!.be - Atk ktlıPGai• 
• Yıldıı ı Kraliçe J(rfıtiıı. 
• Alkaır.ar ı Maldnalı adam. 
e Milli ı Giirtimnl)'ell adam - Salwı• 

vals. 
• Sık ı Adalar çiçeif - t>~ eJcleri. 
• Üsküdar Hlle ı acı. blr, Allah bit 

"'Türkçe .ana tu'kılı''. 
• 

latanbul itfaly•I 
Beyoilu itfal:rnl 
Kadıköy ltfalJnl 

iTFAiYE 
TELEFONLARI 

YC1ilkö7, Balırrk81, Bii7tik-
dere. OakUdar ltfat,.eal eoos 
Papbahçe. JtanclllU. Erenk81, Kartal, 
Büylikada, Hı1btll. Bursu. Kmab mm
takaları P telefoa NDtnlmdaJd meanl-

(TAN) iN ÖYKUSU 

IAŞK MEKTUBU J 
L- Yazan: R. Charmy Çeviren: Şerif 

"GuEbain ve Ortakları" nın büyük 
ayakkabı atelyelerindcki Jean Guc
bain öğle yemeğinden sonra, apartma 
nmdaki bürosunda birazcık dinlen
meğe alışmıştı. Mağazadan uzakta, 
etrafını kuşatan · sıkıcı şeylerden 
bir aralık kurtularak, evinde yalnız 
ca oturup işlerini düşünmeği se • 
verdi. 

Hergün olduğu gibi, bugün de, 
Jean Guebain masasına oturmuş dü
şünUyordu. Kafasmın düşünceden 
azcık kurtulduğu bir anda, birden, 
gözüne sabahleyin yeni konmuş ku· 
rutma kağıdı ilişti; üstünde. ters 
harfli birçok kelimeler, bir de imza 
seçiliyordu. ' 
lmıa mı ?... Onu birden tanıdı, 

Tersine yazılan bu yazılardan bü • 
yük harfle başhyan imza tamamen 
okunuyordu, sadece "e" si eksikti. 

Demek ki, :. • mektubu büroda bu 
sabah yazmıştı. Pek mümkündü, 
bunda karışık ve gizli bir nokta 
yoktu. 

Peki. imzadan evvelki bu satır? .. 
Ne demekti, bu? .. Harfler hiç silik 
değildi, ama. tersine yazılmış bir 
yazıyı da sökmek her bVıa yiğitin 
işi mi? 

Bu işi o kadar iyi becerdi ki, cüm
lenin.harflerini evveli ayrı ayrı yaza
rak, ıonra da kelimeleri ayırarak, 

"senin bütün a kınl'' olduğunu aök
tü. 

Allah, Allah!.. Guebain"in kanı 
beynine sıçradı. O ..• idi, ha! .. Bunu 
kansı, her zaman yanında olan ko· 
casına yazmamıştı, elbet. Peki, o 
halde, kime? .. Çıldırtıcı birıcy 1 .. Bu 
kadar sevdiği, ve sevdiği için buka
dar şımarttığı Germaine 1 .. Evet, çok 
kötüdür. bu kadınlar 11 

Müthit krıdı. Derhal bu hikayeyi 
öğrenmek istedi. 

Hizmetçiyi çağırdn 
-Muicl 
- Buyrun t .. 1 

- Bizim bayan nerde? 
- Gcımeie çıktı. Doktor ona Öf· 

lcdmsonraları yarım aaıtlik bir ge· 
ıinti taniye etmiJti. 

- Peki, hadi, çık f 
Odada hırçınca bir 111iı, bir yu • 

karı dolatıyordu. 
Hiklyeyi öğrenmeli. Ama, nasıl?. 
Banyo odasını koıtu: bütiln muı· 

luklırı açtı, kapadı.. Hiç birıey. biç 
birıcy?. 

Bir aandalyenin arkalığında, Ger· 
mıinc'in asılr duran çantumı ıör • 
dil ... Eler ıötUrmemiııe, içinde ola· 
caktı .. Yahut ta .. Evet, belki de br • 
rakmak cafietini ıöstermiı olabi
lirdi. Mesele çantayı açmak ve ka· 
rııtırmaktı. 

Bir aralık dUtUndU, f ıkat kızgın· 
h&ı kibırhfını yenmitti. Deli gibi 
çantanın üstüne atıldı, ve karııtırcb. 

Çok yorulmadan mektubu buldu. 
Zaten, çantanın içinde bu mektup
tan ba9ka birJCY yoktu. 

Ne mektuptu, bu!.. Kuvetli bir 
•tk mektubu .. Ne ihtiraı, ne samimi 
yet, Yarabbi! ... Zavallı, Jean Gue· 
bain r ... 

Kuduruyordu: o kadar ki, bir a· 
rahk kendisine inme inmit sandı. 
Hemen herıeyi yerli yerine koydu, 
sonra : 

- Karıyı mı öldüreyim? .. Herifi 
mi? ... Kendimi mi?... diye homurda· 
narak bliroıunun başına geldi. 

Birden, yüzil korkunç bir ımtma 
ile ifrençle9ti: bulmuıtu. 

Mme Guebain gezintiden dlSnilnee, 
onu tatlılıkla, hattl cülcrek kar· 
ııladr. 

Hemen karııine: 
- Dinle, G~rmaine, dedi. Bugün, 

una, bo9una ıfdecek birıey yap • 
mak iatiyor, canım. Evet, dU9ün • 
dilm. Bugüne kadar bana tuhaf geli
yordu. Senin havı vaftizini yapalım; 
Uçaeıfrı, fula lif yok.. Fır.a· 
tı kaçırma : bu kararım kolay ko
lay eline ıeçmez... Hadi, git timdi, 
ciyin .. Yarım ıaat ıonra Bourıet 
ye gideceğiz. 

- Fakat, dostum, ben ..• 
- lttepıiyor muıım?. 
- Bunu töylemedim .• 

.• - Evelcc kendim istiyordun, 

söylenince korkmağa mı baıladıa 
- Hayır, yalnız., 
- Ne, nasıl? .. 
- Bugün hava pek güzel deiiJ.. 

Hem rüzgar var. U~mayız. 
- Tuhafsın! 
- Belki pilotlar da uçmak iıte ' 

miyecekler. 
- Görürilz .. §imdi ıcn lifı bırakl 

ya bugün uçarız, yahut bir dm U9' 
mak filS.n arama •. 

J can Ciuc bain kocasının kafasınd ... 
olup bitenden habersizdi. Razı ol• 
du. Çabucak giyindi. Otomol:>il onla 
rı bekliyordu. Bindiler, gittiler. .. 

Bourgct'ye gelince, hava çok kO" 
tüleşti. Kasırga, arkasından yai ~ 
mur .. Uçaklar uçmıyor. 

Ciermainc: 
- Gördün mü, dedi. • 
- Peki, havanın açılmasını Dc:li • 

lcriz. 
- Anlamıyorum, uçmak için n• 

diye bu kadar ısrar ediyorsun? 
- Demin, büromda oturuyordulJloo 

Birden seninle beraber uçmağa ka • 
rar verdim. 

B i 1 i r i m • B i r a z yüreiiıı 
hoplıyacak ama, aldırma 1 Düşer~elı 
te, biribirimizc sarılarak düşeceğıı .. 
Madem ki, anca beraber kan~a ber• 
bcr, teessüfe bile de&mcz:. 

Hava, biraz açılır gibi oldu. Je~ 
Guebain hemen kalkılmasını iıtedio 
Bir pilof onları uçurma~a razı oldtl' 

Bu, epi trajik bir uçuş oldu. Hef 
an, bir nevi aadisma haleti yaşıyıll 
Ciuebain ''bu böyle giderse, diyordıJt 
kafalarmm: biribirine çarpıla çarpı;: 
la kırılacak! ... Pilot baıilc "hayır!" r 
gareti ya.pıyordu. Germaln çok kor' 
kuyordu. Yüıündc bir ölU rengi vat 
dt. 

Jean Guebain 'alaylı alaylı ıül~ 
yor, ve "bak, tıbınıızın biri!., diy~r 
du. Halbuki Germain ıra sıra kend1" 

ni kaybediyor, ve oturdu&u yere 1" 
iılıveriyordu. 

Jean: 
- Ha, nasıl, tuhaf mı? diyord\JI 

Hoıuna ıidiyor mu? .. Ben bayılı1.°" 
rum, çok tatlı bir gün: 

Germaine de ölıün bir sesle: 
- Ba9ımııa bir fcliket ıeli~-'' 

·çok ıevinecekıin, ıibi ıcliyor, dı1' 
mırıldanıyordu. 1 

- Ceıan bu senin t 
J can karısının bu ıon llf ı ititlf 

ititmediiini bilıniyordq. ~ 
Nihayet, pilot yolctılannrn Ço 

saraıldıklırını anladı, ıur kuti. ff 
yavaı yavaı yere indi. 

Germaine bayatı h11talanmrıtı· "; 
nu kucıklıyırak arıb.ya ıötUrdil 
lcr. ~tS 

Bir müddet lıtirabatten, ve te et 
edici bir illç içtikten ıonra, h•:C, 
kendine Gelmeie baılacb. Berab• 
Pariıe döndüler. 

Eve celince, Germaine ı , 
- Niçin, dedi, bugiln bu tecri1~7 

nln yapılm111nda o kadar inat ett~~ 
"Cezan bu ıcnin I" qemckle ne arı 
mık i'tiyordun ? .• 

J can, tok bir ıealc: .,et' 
- Anlam"iın mı, diye cevıp _n,cl 

di. Çantanda unuttuğun o "~111 
mektup aklına gelmedi mi, hiç?'..:ı1eı!I 
İkimiz de beraber ölseydik bur· 
Ceaaret edemedim ki.. ..v 

Gennaine iti anladı. Birden •r 
ia kalktı, ve : .,11 

- Ne tuhaf anlayıı?. dedi. Bu'fır 
için ıni ?. Çok fent kalplisin t.

0 
ç•• 

itıkım mı var, aan,ın. Bu,Unk .:.ki' 
tiklerimift sebebi bu miydi? •• J.r 
mm aöndilre<ektin •• 

- Muıikiıi oldu. />'_ 
~ Suıt .. Bu mektup mu? •• B\I r 

düiUn, uşık kacbn" ıuetesiniıS >;!o
tıiı cEn cüzel aık mektubu:t I 1 ti 
ıabakaıına yolladıdp·• 
mektubun kopyeıl rı•V' 
1 s t e r s e n , müddeiumumi ce .,ır 
lan, gazeteyi göstereyim. BöY1iıccl
müıabakava girmek ho9uma ti 
rek yamıııtım. ZavalU bedbah dU.0-
Hem. ben o ıtek'tubu hep ıeni ti 
ncrek yazmııtım. Zavallı bed~1ıe-

Acaba, Germain doiru mu 1 .~· 
yordu? Kocası kadar safdil o1J11oıı"' 
O karısına çok alıımııtır, ve 
jçin beraber otururlar. 
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Filistinde 
Yahudilerin Yaptıkları 

Pis Mahallelere 

Yahudiler 
Yeni Şehirlerde 
Tesadüf Ediliyor 

Gene 

Almanyadan hicret eden Yahudiler Almanlara karşı 
tatbik ettlklerl boykotu Yahudilere de yapmak istiyorlar 

. 0a \it Hal '"et Fillltln haldmı· 
:':..!_~tmltktttı dört b,,uçuk ttnellk 
:-awaen IOIU'a yudıiJm ldtaptan 
1-zı J*Sal4r Alla mecmu.mda da 
~tı. flmdi bu ldtabm mncudu 
~m11tır. Fakat ben bu Mne Fl· 
bu tekrar siyarttlmdı 18rdilm ld 
ıı•ru~ mevıuu bahlettlilm 
İeıı~' alt m...U lalı& balltdilmek-
~ - uütır. .ll'iUatbü bu 10A slyarttlmde kendi 

elinııı plAıunı pdiltm yollann, dik· 
tiiim •laslann •• lnp edilen binala
~-~ llaldı oldupnu ıayet tabi! 
0~ IOll dertct meraJc ttmektey
diıa. 1919 ,wmn rttya11 ile 1935..., 
lltabıba arnttlll IWdkatl mukayne 
etıntk llbtttt ld IOA derece entere
llft olacaktı. 

BtiJtk baıbia 10Aunda herkes 
~dl. her taraf cW renkti. Hepi= bUJUk Umitlerle ite koyuhnUf
·-. BUfb bu Umltlerln bop çıktı-
~ llrdlm. Belld 1ibe sarpan yük· 
._. bir refah tnlyeal var. Fakat 
huıııua da dnam tdip etmlyecell 
lflpb4 Bt1ld herkes itlerin iyi cit
..._ isin emtl belliyor. Fakat mn· 
tUt idi l&JI btrkl9ilrU1i DODaa ihtl• 

Yazan : C. R. AahbH 
ıtnmchr: bu, memleketi ldillne bir 
tarsda idarı etmek ittiyen tnıilis 
memurlamun vuifeaini 10n derece 
mUtkUlllftirmektir. 

İbtiutatmun IODUftCUIU da, eiyo
niatlilin bir flldr olerak tek cepheli 
lktıtadt bir alyuet ,Utmnidlr. Şim
diki YUiyet t.emamlyle t:lcad n il• 
na! olan bir politlaam, protettaA 
ve ılyoniıtlik perdeli arkuma p 
lenmit olmalmdan ibarettir. 

Şimdi bu Rı noktayı Fililtlndı 
olan biten 11ylerle mukayne ederek 
bu memleketteld lncDis idaresi .,. 
tlyoniıt barekltmm Filittine neler 
ıotirdlilni tetkik edelim. Pililtlnd• 
buıtın maddi tahada çok iyi yollar, 
iyi idare edilen bir belediye, 50k yo
lunda elden llhbat ·itleri •• buna 
bemer 111ler ıöst ~dır. 
Emniyet•• uayif de sok iJidir. Bil• 
yük kapital• ihtiyaç ıhtereıı ba ... 
lerin J(bde dobanma yalludi eerma• 

C':~-=-~~ 
ıensllilnin tahlil •• mbl~ de 
10A derece ihtimam ı~· 
Bunlara mukabil aru1 mttt1eli; da· 
il& dopıa.u arap sUrrum elinde bu· 

.. Filistin sahilinde kılıbılık bir pli.} 

~ 1:iet maddı ilsvlne topluyo- lundurdufu aruiden 971nnü pollti• 
ka11 henh halledilmtmlt bir meule ·--dan birincili, · Fil1atindt halinde olduju ılbi durmaktadır. 

~ YI_ ruhi kuvvetlerin birlefik Yahudiler, .Ucuda ıetirdilderi te
~·Ruh! kuvvetlerin iae bu hirlerde an'anevt bir ft)dldı piı ma• 
~ thtte bqta ıeldiiinl ve sonun· halleler adeta batakhan• tabirine ıa. 
~:... n:::::: calebe salcJıiım yık ye;leri de beraberlerinde ıetir· 
..... ~ . ~- blrind durumdan Uııl mektcdirler. Yeni inpat o kadar 
......_-...ı. sirkin ,,. pllnmdır ki ıon derece 
~~t~~b:~~ıetrie af:f.u~: ıöse batan bir mamara ar11tmekte• 
~· ~... .... dir. Şam bile. bu tekilde devun edil· 

lllf olduiudur. Bu çok kuvvetli diil takdirde birkaç sene .zadmda 
Oereyan halindedir. berbat bir isal alacaktır. Tel A'l'i• 

- ~~U. bu ftdyetln, luriltiyan. büsbütün pıritu bir halt 10kulmu.
~ve yahudiler tarafmdan tur. 
~kdir ed,llmekte oldupdur. Siyoni.nnin ruhi balamdan mevki· 
~blık~'::=:r~= lnl kaybetmeli bir facia ttkHndedir. 

Buna .ralmtn itleri dUseltmek için 
~ 111&ndaunm ıayri ldil oldu- henlb vakit ıeçmit addolunl"ıls. 

.ettefiktlrlır. Yahudi liderleri Incllb idareme bir 
'I ~ maada, milUOman, bede- u daba mtbaheret ıa.terirltr, man
~ f4t1J'blann tlindı bulunan ara- dater dnlttln mtmur1an t8ccan S 1Wrlek fiatlarla Jahudiler tara· tuyike hiuediJcçek derecede karfl 
..... .._ •ttbayaauna brp dolan it- k laer Ud taraf da biraz daha 

... ebllDIDlyetle m0!!!9 r !ı1 la • chtlrirlme, 

• Tel Aviv 
tfmcWd ıersln C!urumun C!tıselmek kadir wem oldufu 1ıatdanda lıa· 
ihtimalleri fuladır. Bu itibarla da ldkt bir tupbe u,andıracak mabl· 
'Ndyet ekonomik olmaktan dyade Tfttldlr. • 
ptllcolojiktir. Bu itibarla pıikolojik· BUtCln pkmu YDiyet içinde ~ok 
tir ld ekonomik kallanma ve ilerle· usak bir Umlt. ancak bir noktada 
menin memlekette uyanan ihtiyaç- btlirmtktedir. Bu da ytlbek kWttir 
tar ve refah aevlyni ile birli~ 1'1· llemlnde .Ueuda ıelmesl muhtemel 
rilmek mecburiyetindedir. olan birlttfldikl Yahudi kUltUrll, bil· 

Yahudi ile yerli ar•p mandanın u- mullldde kendini Ptetecek 
bqmdanbtri hiçbir it birinde UYUf- ı.csar parlaktır. Anplar da bu taba· 
mut delillerdir. Bunun baflıca te• da çok Deri citmlt bUlunuyorlar. Bu 
bebi de araplann Uclenlslili yahudi· acaı. iki milleti birJCftlrtcek kadar 
terin de Uderltrint kulak llllN'Dlla· kuvvetli bir lmi1 •yılabilir mU 
ndır. Gerek ,.ııudiler ıerekte mtla-
JQmanhır blribirleriniıı 111 elin. ne Siyul emeller taldp edtn tlyonlat 
Adet nı de ,...ayıf tarslanna 111 liderleri Ud milletin birlbirllriyle 
ufak bir tekilde olıun hllrmet 181- uyu.-a1an için acaba oalara ...Ot 
termemektedirler. Ne arap ne de ya- bırakacaklar mı? 
hudinin an'anevi terbiyeleri mü,te- Bu ıuallere cevap vermek güçtür. 
rek bir pye utrunda serre kadar Bunun için 00vuiyet ~tlak verme· 
fedakirlık etm•te müsait deji1dir. den daha ne 1mldar dwam ıcltbllir1. 
Şuraıum da h~ batırdan çıkarma. sor1111uma IOl'IDak daha dojru ola-

8*' l•"'D'br ki tarihin uydettiti caktır~ 

lstritlye~ balık atıa yabudilet 
saman1ardanl;erl araplar Filittlnde ~---------
tavattun ltmiflırdir. elmdl tncWa 
mandaamm u Sok tl70nlım cere,.a· 
ama bir Alet olarak kullamlchlma 
inanan arapJan bunun ablnı Uma 
imWnmchr, 

Hitler Almlnyumdan Filiıtlne .. 
len yalıudUertn oraclUl ArJan boy
kotunu •JUD ırw.tind• araplara tat
bik etmek tlftbblllllri arap " ya· 
budller UMllldeld anla11mıma11ılı 
tefdit eaq bulunuJOf. Ba, Lord 
Beliour'ua Jl'Wltindeld lair milletle
rin eıa ufalr bir pldlde bile ,.ıaudl 
ırıenafU ulnaada llaldan yenmeaiM 
müuadı ollllllDlyacütır." weJrUndeld 
beyanatmm JWdlmtle u dereceye 

- -- - - - - -- - -- -

1 lstanbul Ko~ıtanhlı Satınalma Ko11is1onu lllnlara 
GiUhane Hastahanesi ih· maddelerindeki vesikalarla 

tiyacı için 38 kalem sıhhi birlikte teklif mektuplarını 
malzeme 26 Ağustos 935 ihale saatinden en az bir 
pazartesi ıilnü saat 15 de saat evveline kadar Fmdık
açık ekailtme ile alınacak· lıda komutanlık satmalma 
ur. Tahmin bedeli 1400 li· komisyonuna vermeleri. 
ra olup ilk temlnat 105 li- (4335). 581 ı 
raclır. Sartnamesi her gün • * • 
komisyonda ıörülebillr. Gümilfsuyu Haıtahane· 
İsteklilerin ilk teminat sinin ihtiyacı olan yüz Ton 
mektup veya makbuzlari)'le kriple kömürü 16-8-935 cu
birlikte vakti muayyeninde ma günü saat on beş buçuk
Fmddchda komutanlık .... ta açık eksiltme ile alma
tmalma komisyonuna ael- caktır. Beher tonunun fiatı 
meleri. <4651 ) on altı buçuk liradır. İlkte-... 

Ordu Sıhhi ihtiyacı için 
yedi kalem serum 26 Atııa
tos 935 puarte,i ıünü IUt 
15,80 da açİk eksiltme ile 
alınacaktJr. Tahmin bedeli 
47Q9 lira olup ilk teminat 
360 liradır. 

Sartnameai her cün ko
misyonda .-örülebilir. İs
teldilerin vakti muayyenin
de :tık teininat maktup ve
ya Qıakbuslariyle birlikte 
Fiiıdıkhda Komutanlık sa
tmalma komisyonuna ıel· 
meleri. (4650) ... 

'1111 la)'lb Aakerlili mü
kellefiyet kanununun 36 
maddesine 2608 aaytlı ka
nunla ilive edilen fıkraya 
cöre ihtiyat subay yetip
cek kadar okumuı olup da 
Askerlik çalında bulunan
ların tam Askeri ehliyetna
mesi olanlar Eylülün birin
ci günü hazırlık kıt'asma 
ve yüksek Askeri ehliyetna
meliler 2 Tepin birinci sü
nü ihtiyat aubay mektebine 
•önderilecelderdir. 'Bu va
ziyette olanlardan isteyen
lerin Askeri ehliyetname 
hüviyet cüzdanı ve mektep 
tehadetnamesini alarak is
tida ile bulunduklan yerler· 
deki Allcerlik Subeaine mil· 
racaatı. (4652) 

••• 

minatı 224 liradır. Sartna-
meai her gün öileden evvel 
komisyonda cörülebilir. İs
teklilerin vakti muayyenin· 
de teminat mektubu veya 
makb\IZU ve Ticaret Odası
na kayıtlı olduklamıa dair 
veaikalariyle birlikte Fın· 
Oıklıda Komutanlık satmal
ma komisyonuna gelmelt
ri. ( 4404) ~ 5820 

• • • 
Gümütsuyu Hastaha • 

nesinin ihtiyacı olan ikiyüz 
elli dokuz ton kok kömürü 
16 Afustos 935 cuma git
nü saat 15 de açık eksilt
me ile alınacaktır. Beher 
tonun tahmin fiatı on se
kiz lira seksen bet kuruş o
lup ilk teminatı 367 liradır. 
Şartnamesi her gün öğle
den wve1 komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin vakti 
muayyeninde teminat mek
tup veya makbuzlari ve 
Ticaret Odasına kayıtlı ol
duklarına dair vesikalariyie 
birlikte Fmcbldıda Komu
tanlık Satmalma Komıs
yonuha gelmeleri!,. (4405 > 

1821 
•• ıli 

Ordu Sıhbiy~ ihtiyacı i· 
çin alınacak olan 31 kalem 
ec:ayı tıbbiye 21-8-935 
çaqamba günü uat 15 de 
kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuıdur. 

Tahmin fiatı 7621 lira o
lub ilk teminat 562 liradır. 
Sartnamesi her rün komis· 
yonda c~ebilir. 
İsteklilerin teklif mektub· 

larile ilk teminat makbuz 
veya mektublannı ihale 
saatinden bir -t evveline 
kadar FmCbkhda Komutan-. 
hk Satmalma Komisyonu
na venneleri. (4521) 

H37 

Catalca, Hadunköy, Cer· 
kez köydeki birliklerin ih· 
tiyacı için almacak olan 132 
bin kilo sıi'U' eti 13 Ağus
toİ 9 3 S salı &ilnU saat on 
belde kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuıtur. Beher 
kilosunun tahmin bedeli 
29 kurultur. 132 bin kilo
nun hepsine birden talio o
huıabileceli cibi her pr .. 
nizon için 44 der bin kilo
dan talip olanların taleple-
ride kabul edilecektir. U· ı--------
mumunun ilk t4Jninatı 
2871 Ura olup Garnisonla· 
nn a,n ayn teminatı 95 7 
..- liradır. Sartnamesi 191 
kuruş mukabilinde komi• 
yondan alınabilir. Ekailt
meye gireceklerin teminat 
mektUP veya makbus ve 
2490 sayılı kanunun 2-3 dl 

Dr. Hafız Cemal 
Dahlliy• mUtehaaaııı 

PaardaD başka ıttnlerd8 tut 
(2.SO dan 1 ya) kadar tataabal 
Diftll,olu No. 111. 

lluyenehane " .,, telefona: 
22391. Yulık telefoım KınclDU 
38. Beylerbeyi 41. 1744 Güzelliğimin sırrı 

Çl~•lcl•ln m•kezlndecllr --------------------
Pran1anm lfldi havaliıi kurbüiıde 

,atıYan kadınlar, Tabiatin çiçeklerin 
merkeslne vu'ettlii bakir bir bal
mumunun cildi beyazlatmak ve gü· 
sellettirmek butuıundald pyam hay 
nt huta11111 tamrlar. 

Bu nnUı cevherin tufiyesile hu
mlt etlen ve (Cire Aaeptine) tnmi· 
,. edilen •e cild üzerinde fevblide 
bir tesir icra eden bu güzellik tı111· 
ırıı; akpmlan }'&tmudan '"91 tat • 
bik edildikte cildinizin aertlqmiı ba• 
rid tabakumı JUmUflltar'Ö parça 
parp d6tilrtlr. Sabahleyin ... ;pı 
edemediiiıüs bir cttselliktt taH .. 
nermhı yeni bir cildle lraqıl11valm· 
nu, ayni samanda mUnbetlt ıne11nm
tı, llJ&h benleri cldermlt oJacütır. 
Bu Cin Aleptlne denilen s&seDik 
tıllımmı lrullanchpmda ,ustllain çil
li ve çirkin cildini l')'IDI hayret bir 
1Urette .ıilsellettirmlt ve beyulat
llllftlr. Iltimall ıayet kolay ve fiyatı 
ucus olan bu Cin Auptift•'l kollan
ma. omuslanma •• eJlerimt de tatbik 
ediyorum. Biltlln ecaaııeltrdc P.Uf ü
m&rllerde atılır, 

MISIR is Limite~ 
Sermayesi : 100,000 TUrk Liram 

Merkezi : ANKARA - Şubeli : lSKENDERlYE 
TURK!YE iŞ BANKASI tarafmdan tlila edi~. 

lTHALAT, lHaACAT. KOMİSYON VE 
EMANET tpaü YAPMAKTADIR. 

tsKENDE!UYE'de tatdıNk ._. __._ maJ gaade
nnler, h .. bmma, TttUtYB it BANKASI fUbe1erindeD 

avan• alabilirler. 
En iyi fiyatla, en u masraf" komlıYonla emin bir wrette 
iş görmek iati,.ı.la MISIR iŞ LtMITED'i tercih etme

leri kendi menfaatleri icabıdır. 
Tetıraf adresi MISIRtS - tskenderi,e 

.............................. no 
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yük Tarihin •• 
ş 

• e·r idam 
Ma kumuna 
Aşık Olan 

ız 1 Derili 
6e ç Bir Kı2 

• !NG/LIZI iDAM EDECEKLER 
Dl, ONU BiR LOTOF OLMAK 
ÜZERE LiNÇ EDiLMEKTEN 
KURTARMIŞLARDI. iŞTE O 
ESNADA GENÇ YERLi KIZI O
NU DIREGE BAGLANMIŞ GOR
DÜ. 

Henüz 22 yaşında iken "'yaşa
dığı şaşaalı hayata veda eden 
Prenses Pocahontas'ın hazin 
sergüzeşti kadar acıklısı azdır. 
Londra'da St. George kilisesin
deki mezara terkedilen bu genç 
kız Virginia dağlarında yaşı -
yan kırmızı derili Amerika vah
şilerinden Powhatan kabilesi -
ne mensuptu. Fakat o kadar 
güzel, o kadar alımlı idi ki ta
lih onu İngiltere Kralı Birinci 
J ames'in sarayına kadar savur· 
muş ve dünyaya bir erkek ev -
Jat getirdikten sonra 22 yaşnada 
sessizce kaybolup gitmiştir. 

Mezar taşında: 
"Burada güzel Prenses Poca

hontas yatıyor; o prenses ki gü
zelliği ile insanlara, rüzgarın 
ahengine tabi olmuş nazlı bir 
çiçeği hatırlatırdı. O prenses ki 
ağzından çıkan her kelime, vü
cudunun her hareketi güzelliği
ne son derece uygundu. O, mü
tebessim çehresile nereye dön
se c...raya saadet saçardı. Kimin
!e bir kelime konuşsa; onu tes-
hir ederdi!,, ( 

Abanoz renkli vahşi kız 
Sıcak günes altında "doğan 

i1er çocult gibi Pocahontas'ta 
daha on üç yaşında iken olgun
laşmış, adeta gelinlik bir kız 
olmuştu. Uzun boylu, abanoz 
renkli, srkı vücutlu bir vahşi 
kız 1 Çıplak vücudunun kuvveti· 
ne güvenerek ormanlarda yal -
ruz başına koşan, oynıyan Poca
hontas kuşların şarkılarını din
liyor; tavşanları kovalıyor, ha
yatı ilkbahardan ibaret sayıyor
du. Her zaman gülüyor, her za
man neş'e ve sürur içinde yaşı
yordu. 

Bu esnalarda Virginia'da Ja
mestown'a Kaptan John Smith 
namında yüz elli kişilik bir ka· 
filenin başında bir İngiliz gel
miş bulunuyordu. Amerika Hint 
lileri ile savaş artık lbir emri va
ki haline gelmişti. Bunu duyar 
duymaz kabile reisi Powhatan 
cesur arkadaşlarım tophyarak 
sarı benizli müstevlilere derhal 
hücum etmişti. Fakat J ames • 
town'u çok az zamanda müstah
kem bir ıkasabaya çeviren Ingi
lizlere karşı kargı ve oklarla 
müessir surette hücum etmek 
imkan haricinde bulunuyordu. 
Bunun için Powhatan tabiyesini 
değiştinneğe mecbur oldu. Mu
hariplerinin çoğunu başka bir 
yere sevıkeden Powhatan Ja • 
mes~o~n karşısında ancak beş 
on kışı bırakmıs; bunları da giz
li bir yere sakl~mıştr. 

AnT baskm 
Vaziyetten haberdar olan 

Kaptan Smith Hintlilerin sa -
vuştuğuna zahip olarak bir sa
bah çadırdan uzaklara kadar 
yalnız başına gezintiye çıkmış 
ve ani olarak bir baskına uğra
yarak esir edilmişti. J amestown 
dan yaya altı saat mesafede ka
in kırmızı derili Hintlilerin kö
yüne götürüldüğü zaman ken
disini bekli yen feci akibetten 

, h~berdar olmasına rağmen kıh 
bıle krprrdamıyordu. Çünkü kor
ku lbilmiyecek kadar cesur bir 
adamdı. 

Smith'i Hintliler karargahla
rının ortasında hemen hemen 
çırçıplak denecek bir halde bir 
ğaca bağladılar. 

Smith başını kaldırdığı zaman genç bir kızın kendisine ta
pan gözlerle baktığını gördü. Tam başı vurulacağı esnada 

9 Pocahontas yerinden fırlamış, Kaptan Smith'in yanma ko- e 
§arak herkese meydan okuyarak~ püskürerek: ''Onu öldüremez· 

siniz!" diye bağırmıştı. 

Amerika Dağlarında Başlayıp ln9i1ı 
liz Sarayında Biten Bir .Macer~ 

Kırmızı derili insanlar gelip 
mütecessis gözlerle onu uzun 
uzun tetkik ediyorlardı. Kadın, 
erkek bir sürü vahşinin arasın
da Pocahontas'ta vardı. Beyaz 
derisi, sarı saçları, mavi gözleri 
küçük prensesin o kadar ho§una 
gitmiş olacaktı ki Smith'i gitgi· 
de derinleşen bir hayretle seyre 
dalmış bulunuyordu. Cesareti 
arta ar.ta nihayet yanına kadar 
sokulmuş, bir parmağını uzata
rak beyaz cildine dokurunuş, ve 
korkarak birdenbire yine geri -
ye çekilmişti. Biraz sonra yine 
cesaret bularak bütün elini 
onun vücudüne sürmüş, sonra 
göğsünün üstünde hafif hafif 
gezdirmişti. Kaptan Smith'in 
kalbi pürhelecan at I y o r d u. 
Ayaklarının önünde oturarak o
na tatlı tatlı bakan bu genç ve 
güzel kı caba ondan ne isti
yordu. Kendi lisanile ona bir 
şeyler söylüyor, fakat Kaptan 
Smith bunlardan bir şeyler an
hyamıyor, sadece tebessümle 
mukabele ediyordu. 

L:nç edilen adam 
Kaptan Smith'in yanında, 

başka bir ağaca bağlı yerli bir 
esir vardı. Bütün gün kadınlar 
gelerek istiridye kabuklan ile 
bu esirin vücudunu kanlar için
de bırakmışlardı. Müteaddit 
yerlerinde eti okadar soyut -
muştu ki kemikleri gözüküyor
du. Buna rağmen hala yaşıyor· 
du. Yanında diz çöken kıza ba
karak Smith acaba onun da bu 

cahontas bu manzara karşısın -
da ani olarak Smith'e karşı ılrk 
bir aş'km ilhamına kapılmıştı. 

Bat taşın UstUnda 
J ohn Smith'c diz çöktüımüş

lerdi. Başını taşın üstüne koya
rak günahlarının affi için dua 
ediyordu. O da bundan evvelki 
bir savaşta başkalarının başını 
vurdumıamış mı idi; kalbi piş· 
manhkla dolarak inanan bir in
san gibi dua etti. Tam bu esna
da bir çift kadın kolu boynuna 
dolanmış, genç ve güzel bir kı
zın hararetli kucaklamasını his
setmişti. Duayı bırakarak başını 

kaldırdığı zaman kendisine de
rin bir teslimiyetle bakan Poca
hontas'ı görünce ne olduğunu 
şaşırmış bir hale geldi. Poca -
hontas yerinden fırlamış, kolla
rını esirin boynuna dolayarak 
herkese meydan okumuştu. Bc 
manzara karşısında herkes müt
hiş bir feverana kapılmış, bağı
rıyordu. Fakat işe babasının mü 
dahale etmek mecburiyetinde 
kaldığını ve kabilede her kadı
nı nbir esirin hürriyetini isteme 
ğe hakıkı olduğunu biliyordu. 
Babasının bunu reddetmiyeceği 
ni anlayınca herkes ister is-
temez sustu. Bu vakadan 
birkaç gün sonra J ohn 
Smith tekrar J amestown'a iade 
edildi. Arkadaşları arasına av -
det eden zavallı esir Allahına 
bir daha dua etti ve bundan 

adama eza ve cefa edenler ara- sonra aşka hürmetkar kalaca-
sında bulunup bulunmadığını mı • ğına dair andiçti. 
düşündü. Ökadar saf bir hali PRENSES POKAHONTOS 1 Artık Smith imtiyazlı bir sı-
wrdı k~~~~dm~mu~~~,---------------------------nıfu~hil~mq~O~Poc• 
du. Fakat zevahire aldanmrya • ti. Bunu duyan Smith derin bir raktan ziyade derin bir hüzün j hontas istediği zaman gelip zi-

nefes aldı Kabı'le e kA ik" ı"fade ettı·. yaret ediyor,· İngiliz karargahı-
cak 'kadar tecrübeli olan Smith · r anı ı sa-vahşiler arasında bulundu~ unu fa ayrılarak aralarına büyük. b_ir Asil bir insanın ölüme hazır- na serbest girip çıkıyordu. De-

tm d g taş koydular. İşte beyaz csırın dikodular arasında Pocahon-
unu uyor u. başı bu taşın üzerinde vurula - landığı vakit başını neden yük- tas'ın taklaklar kılarak, Hint 

Kellesi vurulacak caktı. Pocahontas babasının ar- sek tuttuğunu henüz kimse dansları yaparak İngilizleri eğ-
Biraz sonra kabile reısı kasında duruyor; ortalığı mü- keşfetmemiştir. Bu sebeple lendirdiği ve bilhassa Smith ile 

Powhatan beyaz adamın derisi tecessis gözlerle seyrediyordu. John Smitıh'in de başı vurulaca- içli dışlı olduğu işitilmişti. An-
ğı zaman gözlerinde korkunun cak Pocah t k · · b·1· 

soyulmak yerine kellesi vurul- Hazırlıkları e-ördü
0
(;-ü zaman on as ço ıyı 1 ıyor-~ en ufak bir izi bile yoktu. Bir du kı' ona İ ·ı· 1 d 

mak suretile idamını emretmi~- gözlerindeki mana kuru bir me- , ngı ız er arasın a ~ kadın kalbi ve hissi taşıyan Po- soğuk bir hürmetten ıbaşka hiç-

bir his beslenmiyordu. Preı.ı. .. cs 
bunun sebebini bilahare hıristi· 
yan dinini kabul ettikten sonra 
anlamıştL 

Hindlilerle lngilizier 
Hintliler, İngilizlerle birkaç 

vakit barışık komşu gibi yaşa • 
dılar. Dostça alışveriş VCJ> mü• 
badeleler yaptılar. Fakat bir za• 
man sonra daima herşey· 
den şüphe eden Pauhatan, 
İngilizlerin mevcudiyetindc;ll 
sinirlendi ve şüpheleruneğe baş• 
ladı. Smith'i affettiğinden dola
yı da pişman oldu. Bunun üze-
rine onu öldürmek için tekrar 
planlar kurdu. Çünkü Johtı 
Smith'i öldürürse İngilizlerin 
başsız kalarak çekip gidecekle" 
rini zannediyordu. Halbuki ln· 
gilizlerin Smith'e benzer yüı 
binlerce leaderleri olduğunu bil
miş olsaydı böyle" adi bir plana 
hiç te baş vumıazdı. 

Smith'i öldürmek .. 
Smitıh'i ortadan kaldınnatZ 

için kurduğu planın birinci 
merhalesi şu idi: Pocahontas'Jtl. 
İngilizlerle çok dostluk ettiğiııi 
bahane ederek onu Potornac 
nehri sahillerinde yaşıyan J apa 
jaw kabilesinin yanına gönde!" 
mek. Halbuki vaziyetten haber
dar olan güzel Pocahontas siir" 
güne gönderilmeden evvel bif 
fırsat bularak Smith'e sO" 
kulmuş vaziyetten onu ha " 
berdar etmişti. Böyle O" 

nun hayatını ikinci defa olaral{ 
kurtarmış oluyordu. İngilızlerle 
Hintliler arasındaki barış boztl" 
lur bozulmaz, yine baro başla" 
dı. Her iki taraftan da kan aJ(tf• 

İşte tam bu esnada J 0~ 
Smith'i geri çağırdılar. 1ştet1 
yüzüstü bırakarak 1ngiltereie 
dönmek onun çok canını sıi;t1• 
Çünkü o öyle bir karakterd~.Yau 
ratılmış bir adamdı ki, ö1U~J1l 
zillete; açlığı dilenmeğe; dog dS 
söylemeği hayatı pahasına 
olsa tercih ederdi. 

[Sonu raı] 
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i AT YARIŞLARI 1 
§ Bu ene halkın akın akın gittl§I yar19lar1 alz cl• ı 
§ görme§e gidiniz. Temiz hava, heyt(canh •ilence - -
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S ve en on tuvaletleri orada buluraunuz. (4848) : 
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lstanbuJ Harici Askeri Kıtaatı ilinlan 

Bayramıç Garnizonu ci
varında bulunan piyade 
kıt'atının ihtiyacı iç in 
855000 Kilo Un kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuş ihalesi günü talibi 
çıkmadığından yeniden ka
palı zarfla eksiltmeye ko
nulduğu. Beher kilosunun 
muhammen bedeli 9 ku
ruş 25 Santim ihalesi 
19-8-935 saat 15 de Bayra
mıç Tümen Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır . 

de Tekirdağında Askeri Sa
tınalma Komisyonunda ka
palı zarfla eksiltmesi yapı
lacaktır. Muhammen bedel 
ve muvakkat teminatı eski
si gibidir. İsteklilerin Te
girdağında Satmalma Ko
mısyonuna gelmeleri. 

(143) (4677) 

"'** 
l - Niğde Garnizonun-

f3 Unun şerait ve evsafını bu
" lunduğu yerin Satınalma 
.,, Komisyonuna müracaat e-....._.,_____________________________________________ derek öğrenebilirler. İstek-

da bulunan kıt'alar için ·ka
palı zarf usuliyle eksiltme
ye konulan 15400 kilo sade 
yağına talip çıkmadığından 
pazarlıkla alınacaktır. Mu
hammen bedeli 12320 lira
dır. 

izmir Tayyare Sineması 
Kiraya Veriliyor: 

?ürk Hava Kurumu lzmir Şubesinden: 
İ2lllirin en güzel sinaması olan Birinci Kordondaki 

rt'ayare Sinaması Zengin Donanı, Makineleri ve Ekitet
lerile beraber uç sene için kiraya verilmek üzere arttır
tnaya çıkarılmışdır.Arttırım (22-7-935) den 11-8-935 e 
kadar devam edeceğinden isteklilerin bu zaman içinde 
§artlan görmek ve nihayet 11-8-935 pazar günü saat 
( 18) e kadar kapalı zarflarını vermek üzere İzmirde 
liava Kurumu İzmir Şubesine, İstanbulda İstanbul Şu
besine, Ankarada Genel Merkeze uğramaları. ( 4229) 

5788 

lstanbul Valiliğinden: 

Devlet Demiryollan ve Limanları İ§letme 
Umum ldareai ilanları 

Muhammen bedeli 40,000 lira olan Ankara, Eskişe
hir, Konya ve Samsun depolan su tasfiye tesisatları 
23-9-935 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle 
Ankarada İdare binasında ihale edilecektir. Bu işe gir
mek isteyenler 3000 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi 
mucibince işe girmeye kanuni manileri bulunmadığına 
dair beyanname ve tekliflerini aynı gün saat 14 de 
kadar Cer Dairesi Komisyon Reisliğine vermeleri la
zımdır. Bu iş~ aid şartnameler 200 kuruş mukabilinde 
Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(2040) (4SSO) · 5967 

Şehir içinde Silah taşımak üzere evvelce Emniyet Mü
dürlüğü tarafından kendilerine vesika verilmiş olan
ların bu vesikalarını heman Emniyet Müdürlüğüne ia- 1 - Mektep tali ve yüksek olmak üzre beş yıllıktır. :e etmeleri lazımdır. Bu vesikalar bundan sonra mute- , _Yatılı ve .bedavadzr • ..Gayesi tecim gemilerine kaptan ve 
.er olmayacağından kimde bulunursa istirdadı için Po- makinist-}'eti~irniektir.. _ _ _____ _ 

Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden 

lıs teşkilatına da ayrıca tebliğat yapılmıştır. ( 4549) ı - Mektebin yalnız tali birinci sınıfına talebe alınır. 
• 59~6 Bunların orta mektebi bitirmiş olmaları ve yaşlan on 

Sağır, Dilsiz ve körler Enstitüsü 
Direktörlüğünden: 

A. - 45 lira kesim ücretli bir mürebbiyelili. 
B - 3 O lira kesim ücretli bir nakış dikiş el işi öğref-

ll'lenJiği açıkdır. . 
d 1 - Bu öğretmenler Müessesede yatarlar ve yemek-

en istifadı! ederler. 

1. 2-Miirebbiyelik için Kız San'at Enstitüsü veya Mual
bın Mektebi mezunu olmak veya ilk plekteblerde en az 
ö ~§ Yıl öğretmenlik etmiş olmak. Nakış dikiş ve el işi 
~ tretmenliği için Kız San'at Enstitüsünden veya devlet
~ tasdikli dikiş ve biçki y.urtlarından iyi derece ile çık-

1! olmak şarttır. • 
tıt v :-- Mürebbiy~lerde aranan ciddiyet, talebe üzerinde 
0rıte ve tahsil yüksekliği tercih sebebleridir. 

tia, ·t - İstekliler bir Eylüle kadar f ot6ğraf ı, müsbet ve
~ 1 

Veya tasdikli suretleri ile ve bir istida ile İzmir 
~şıyaka Enstitüsü Direktörlüğüne başvurmalıdırlar. 

du .. - İstekli çok ve tercih sebebler~ müşterek bulun
ba~u z~~~n bir müsabaka. ~apıl~cakd~r. _Gez:ek müsa-. 
ali a günu gerek kabul edılıb edılmedıklerı ısteklilere 
~Yrz bildirilir. ( 4514) 5929 

••hisarlar Umum Müdürlüğünden : 1 

ila~0·8:935 tarihirtde kapalı zarf usuliyle münakasası 
sası :dı~en ~aşa_ba.hçe Fab~ikası. Yük. asansörü .münaka
llii a ehır edılmıştır. Yenı tayın edılecek eksıltme gü
~ca ilan edilecektir. (4599) 

ı:m::AF MuoıRIYETI iLANLARI 1 
1 

ltır h-- Beyoğlu Kuloğlu ağa hamamı camii üçüncü Va-
\7 ~ın üçüncü dairesi. 

lii Pau arda yazılı daire 936 senesi Mayis bitimine den
tos 9 ~ctrlıkla kiraya verileceğinden istekliler 12 Ağus
tliiriy 5. Pazartesi günü saat on beşe denlü Evkaf Mü
~nde varidat kalemine gelmeleri. ( 467 5) 

~ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 

t•~!:,,~:·•~a .~arar verilmiş olan sekiz tane bisikletin 22-8-935 
la.cag~1 •

1 
... gunu saat 14 tc Sandal bedcstanında bilmüzaycdc sa-

1 an olunur. "B" (4684). 

beşten küçük ve on dokuzdan büyük olmamaları şartlı
dır. 

3 - Yazılma işi için pazartesi, çarşamba, cuma gün
leri mektebe baş vurulmalıdır. 

4 - İsteklilerin mektep müdüriyetine karşı yazacak
ları istidanamele~ine hüviyet cüzdanlarını, aşı kağıtla
rını, mektep diplomalarını veya tasdikli diploma suret
lerini ve polisce tasdikli iyi hal kağıtlarını ve velilerinin 
izahlı adres ve tatbik imzalannı·ve dört tane vesikalık 
fotoğraflarını iliştirmeleri ıerektir. 

5 - Yazılma işi 6 Eylül 1935 cuma gününe kadar
dır. İsteklilerin muayenei sıhhiye için o günü saat 9 da 
kendilerinin mektepte bulunmaları gerektir. (3788) 

5778 

Manisa Şarbaylığından: 
Asgari takriben 240 beygir kuv

vetinde kondenseli kampavend 
sistemi dakikadaki adedi devri 
takriben 200 olan lokomobil veya
hut kazanı ayrı bir buhar makinesi 
ile bu makine ile doğru raptedil
miş " kayışsız n 200 kilovatlık 
"Triphase,, 380/220 votluk en 
son model jeneratörü ile beraber 
Manisadaki yerine konmak ve işler 
bir halde teslim edilmek şartiyle 
"gümrük resmi belediyeye aittir,, 
bir makine alınacaktır. Taliplerin 
fiyatlarile birlikte Manisa Şarbay
lığına 20 gün zarfında müracaat-

· ları ilan olunur. (4682) 

. 

lilerin 2490 No.lu kanunun 
2, 3 maddelerine göre iste
nilen vesaikle 5204 lira 38 
kuruş muvakkat teminatın 
veya Bank mektubunun ek
siltmeden bir saat evvel Tü
men Muhasebesine tevdi ile 
Komisyonda hazır bulun-
maları. (97) ( 4274) 

5817 

Bayramıç Garnizonu 
Kıt'atının ihtiyacı için 
629000 kilo Un kapalı zarf
la eksiltmeye konmuş iha
lesi günü talibi çıkmadığın
dan yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Be
her kilosunun muhammen 
fiatı 9 kuruş 2 5 santim iha
lesi 20-8-935 saat 15 de 
Bayramıç Tümen Satınal
ma Komisyonunda yapıla
caktır. Unun şerait ve .ev
saf mı bulunduğu yerin sa
tın alma komisyonuna mü
racaat ederek öğrenebilir
ler. İsteklilerin 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 üncü madde
lerine göre istenilen vesaik
le 4159 lira 12 kuruş mu
vakkat teminatın ve bank' 
mektubunun ihaleden bir 
saat evvel Tümen Muhase
besine tevdi ile Komisyon
da hazır bulunmaları. 
(99) (4275) 5819 

80000 kilo sığır eti 23 
Ağustos 935 cuma günü 
saat 15 de kapalı zarfla Ba
hkesirde Kor Satınalma 
Komisyonunca alınacakdır. 
Tahmin bedeli 16 bin lira
dır. İlk teminatı 1200 lira
dır. Şartnamesi İstanbul 
Levazım Amirliği ve Balı
kesir Satınalma Komisyon
larında görülebilir. İstek
lilerin ihale saatinden bir 
saat evvel mektublarmı Ba
lıkesirde Sa tmalma Ko
misyonuna vermeleri. 
(128) (4543) 5940 

*** 
Pınarhısarın 18660 lira

lık kuru otuna verilen fiat 
yüksek görüldüğünden ve 
18620 liralık arpasma is
tekli çıkmadığından her iki
si bir ay pazarlığa konul
muştur. İlk pazarlıkları 20 
Ağustos 935 salı 17 dedir. 
İsteklilerin Vizede Satınal
ma Komisyonuna gelmele
ri. ( 144) ( 46 7 6) 

Malkara için alınacak 14 
bin kilo Gaz yağma istekli 
çıkmadığından 2 4 ağustos 
935 cumartesi günü saat ı 1 

2 - İstekliler Şartname
sini her gün bedelsiz Ko
misyonumuzdan alabilir
ler. 

3 - Eksiltmesi 15 Aius
tos 935 perşembe günü saat 
ıs de Niğde Satınalma Ko
misyon binasında yapıla
caktır. İlk teminat miktarı 
9 2 4 liradır. 

Niğde Garnizonunda bu
lunan kıt'a ve Hayvanları 
için kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulan 480000 
kilo Arpaya verilen 4 kuruş 
99 santim fiat pahalı görül
düğünden pazarlıkla ahna
ca~tır. Bu defa arpanın mu
hammen bedeli 22800 lira· 
dır. İsteklilerin şartnamesi· 
ni her gün bedelsiz olarak 
Komisyonumuzdan alabi
lirler. Eksiltmesi 21 :Ağus
tos 935 çarşamba gunu 
saatl 5 de Niğde Satınalma 
Komisyonunda yapılacak
tır. İlk teminat miktarı 
1710liradır. (144) (4679)' 

••• 
160,000 kilo ekmeklik 

Unun 2 Eylül 935 pazarte
si günü saat 15 de İzmitte 
Tümeıı Alım ve Satım Ko
misyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. Ka
palı zarflar eksiltme rü· 
nünde ve saat 14 de alım 
ve satım komisyonuna 
makbuz karşılığında ver
meleri. 935 senesinde tica
ret odasına kyıdh olduğuna 
dair fotoğraflı ve tasdikli 
bir de vesikasını gösterme
ğe mecburdur. Muvakkat 
teminatı 1440 liradır. Şart
namesi her gün İzmitteki a
lım ve satım okmisyonun
da görülebilir İsteklilerin 
belli gün ve saatinde Tü· 
men Satınalma komisyonu ... 
na gelmeleri. ( 14 2) 

(4678). 

Tavas As. Hukuk mahkemesin
den; 

Müddei Tavasın orta mahalluin· 
den Kureş oğlu Bekir Sıtkı tarafın· 
dan müddeaaleyh ayni mahalleden 
Ekşi oğullarından Osman oğlu Ha
lil aleyhitıe açılan manifatura bede
linden 46 lira 29 kuru§ alacak da -
vasmm duruşmasında: Müddeaa-
leyhin ikametgahı meçhul bulundu
ğundan ilinen davet edildiği halde 
gelmemiş olduğundan yine ilanen 
gıyap kararı tebliğine ve yemin tek
lif edilmekte olduğunun bildirilme· 
!i mahkemece. karar verilmiş oldu
gundan mumaıleyhin duruşma günü 
olan 6-9-935 cuma günü saat 9 da 
Tavas Sulh Hukuk mahkemesinde 
hazır bulunarak teklif olunan yemi· 
ni eda eylemeıi akıi ukdirde ye • 
minden imtina ctmit addtte bOkUm 
verileceği ilin olunur. (13674) 



iş kumbarası 
sahiplerine 

senede 
20,000 lira 
mükafat 

iki muhtelif tertip- Yedi kura 
Birinci tertip ... 

Senede iki defada 
414 kişiy• on bin 

lira· ikramiye· 
H• -• 1 ftlNn ve 1 ilk tefrlnde 

kuMbara Ulllplerl ar ... nda ~kllen 
lnlr ... tcla ve 11 ... defuında 207 kiti-
,. .... bin nra tevzi eclllmelctecllr. 

Birinci mükafat: 1000 lira 
ikinci ,, 250 ,, 
On kişiye yüzerden 1000 ,, 
Ymnl ,, elli§erden tcx:>o 

.,____ 176 .ışlye' onliflllft ~ 
Beş bin liralık kura 

1 Uk teırlnde ~ekilecektir. 

ı 

ikinci tertip ... 
Senede beş defa
da beş kişiye on 
bin lira ikramiye 

Yeni lhcl• eclllen bu kuralar111 her 
birinde tek kumbara uhlblne lld bin 
llra ikramiye VerJlmeldedlr. Bu kura• 

·- aenecle .... cletaı 

Şubat, Haziran, Temmuz, 
EıHil ve Birinci klnun 

1111 bin liralık ilk kura 
1 EylGlde ~kllecektlr. 

K.uralara iştirak edebilmek için kum
bara sahiplerinin asgari yirmi beş 

lira biriktirmiş olmaları lazımdır. 

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

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan : 
1>. Ho. Semti n mahalleli BmJlk No. Cinai ve Hiueal HJae,e pJre 

....... x. 

2tlt-1 xmtulut E. Ayuma n Papa 
Yani yeni Lokmacı 

~ hane w 210 T.L Açıl 
dOWnna L-5 il& arttmDa 

ve Remzi baba 1-9-10 
SSU- 1'c1oilu Hüıreylnaia E. Yılancık -Y. lladırp • 4 7& metre lrlllUll ta-: 

• ıaamr '" .. 
Ht• ~"*'1 lmeat_ slftliit .Anblrlı dere cadclal E. 28 104728 metre ..... $236 kaplh 

6079 

6US 

6H4 

6933 

\ 

69~ . 

Yeaer Tevkii C&feı 

• 

:Aııbarh dere cact. 

Z:ÇUiftl 
~ ç.kii•k .......... 

Y. 
E. 
Y, 

• .. 
• 

nmtanwmı Rrf 
B. 42 Y. t 45935 ıiaetre t.rla- 385 ap 

nm 1·6hla. ~ 
E. 15-17 '33 metre arı--
~. 11·11-U 11nm tamımı 469' .. 

42-4f . 

E. 8 
Y. 10 

E. 29 Y. 21 

.E.nY.--

1 'f" metre ananın ta• 

-- 17 .. 
•1ase11 ahpp Jwıe.. 
nin w hil. . us • 
BahçeU abpp hane-
nin ..... 1250 • 
103,50 metre ana-

nın-... 530 • 
103,50. metre ..... 

B. H llB. · nm ~- 520 • 
I • 103,SO metle ana-

'B. 14 JIB. nm ttn• 520 .. 
' 

--'. mUdetle atıp ~ ... !baıe.I 21-WH tulalDe tlladtH 
mtlnhMıraD p,ıt md111dil bonOliledir. 

KIZILAY 
HASTABKICI HEMŞiRELER 
OKULASI DiREKTORLÜ~ÜNDEN: 

Genç lazlamnıza çok onurlu ve önemli bir istikbal hazır. 
hyaıı okulaımza yeni talebe yazılma ve almma mı111meleaine 
başlanmıştır. 

Kabul şartlan : 
1 -Türk tab'ası olmak • 
2 - Sıhhati yerinde olmak hiçbir baata1ıiı bulunmamak 

(Muayene okulada yapılır). 
3 - Yaşı 18 den aşağı ve 25 d'n yukarı olmamak, 
4 - iffet ehli ve ah1ik aahibi olmak, 
5 - En az orta tahsili bitirmiş olmak veyahud o derecede 

tahsil ettiğini vesikalarla göstermek. 
6 - Evli bulunmamak, evvelce evlenmi, ve aynlımf veya 

zevci ölmüş ise çocuğu bulunmamak. 
7 - Okulayı veya mesleği terki, beş Rne mecburi hizmeti 

ifa etmediği veyahud bu hizmet eanamnda izdivacı, 
okuladan veya meslekden ihracı halinde tabail murafmı 
tideyeceğine ve mecburi hizmeti ifadan llOnl'a evJemne. 
diği ve meslekde kaldığı müddetçe Hemtireler yurdpaa 
bağh kalacağına dair Noterden müsaddak bir kefalet
name vermek. 

8 - Tahsil müddeti 3 senedir, ve Birinci Teşrin batJangı
cmda başlar. 

9 - Talebelerin iatelerl. giyimleri ve Yatılan K'nıJay 
Cemiyeti tarafmdan temin edildiği gibi kendilerine ber 

ay münasip bir harchk da verilir. 
10 - Okulayı bitiren ve hemşire çıkan Bayanlar Kmlay 

Cemiyeti tarafından kurulan Haıtabalacı hemfJreler 
Yurdu himayeaine girer. Hastalananlara ve çal~ı
yanlara bu yurd bakar. 

11 -tıteklilerin ıs Eylül 1935 güntemecine kadar biaat Ye. 
ya yazı ile Aksaray'da Haseki caddesinde"Okula Di· 
rektörlüğüne müracaatları. ~ 

İstanbul Leyli Tıp Talebe Yurdu talebesi için lüıu
mt" olan (700) aded kasket mevcud nümune ve tartna· 
mesi veçhile açık eksiltmeye konulmuşdur. 

1 - Eksiltme : 21-8-935 çarpmba günü saat 15,30 
da Cağaloğlunda Sağlık Direktörlüğü binaamdaki Ko-
misyonda yapılacakdır. · 

2 -Tahmini fiat beher adedi (110) kuruıdur. 
3 - Muvakkat garanti (57) lira (75) kuruşdur. 
4 - Sartiıame bedelsiz olarak yurttan a1mır ve nü-

munede orada görülür. · 
S - İsteklilerin cari seneye aid ticaret odası vesika-

il Acele Tesviyeci ve Sıvacı aranıyor 
~ FerilıBy alamlaJ11111 Matra fahrikamna derhal mlncaat 

684& 

Ankara yüksek ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden ; 
Enstitü Kütüphanesine 175 lira ücretle bir 

Kütüphane memuru ahnacakttr 
ŞARTLA Rı 

f -Yiiksek Mektep mezunu olmak 
mış olanlarla Tabüyat ve Zıraat tahsil 
edilecektir. 

2 - Ecnebi lisanı bilmek 
3 - 4*erliğini bitinnİI olmak. 
4 - Kütü,Phanecilik sahasmda çabltt'll olanlar ter· 

cih edilir. 
Taliplerin Diploma sureti, elle yazılmış ~ hll

teriyle nihaY.et lS.:S-935 tarihine kadar Enstitü Rektör· 
liliilne müracaatlan. ( 1830) ( 4194) MI 

ASiPiN KENAftJ 
Ha• .. uldld taWetleri ........ 
alli .,.._. "bitine~ 
korar. 5766 

.................... ~. 
VAPURCULUK 
Türk Anoia•nı. Şirk.ti 
ldanbal Acmt."iı 
Uma Han. T.ıefoa: 22925. 

Trabzon ıoıu 
G'ONaYsu ....... u ..... 
SAU ,anı uat 20 ele RiZE',. 
kadar 

lataribuı Sıhhi Müesseseler Artltr·J .... 
ma ve Eksiltme Komisyonu~daa: 

İatanbw Tıp Talebe Yurdu talebesi için 18'1Jmu 
olan 700 takan pijama ile 1400 adet J?irenc Göml~ .,_ ....... _-.ı!"I ____ ~ ... 
mevcut n.Umune ve şartnamesi veçbile ve kapalı zarf 
uSuliyle ekailtmeye konmuetur. .._._. ...... 

1 - Eksiltme 21-8-935 çarpmba giinü saat 15,30 da --
Caialotlunda Sıhhat Müdürlüğü binaamdaki Komis-
yonunda yapılacaktır. -• 

2 - Tahmini Fiat Pijamanm talamı 275 Jaırua.ve l ............. ..-...-~.....ı.....-1111""":"':1 
Pirenk: aömleiüıin adedi ise 295 kunıttur. 

3 - Muvakkat Garanti 454 lira 12 Kunqtur. 
4 - ~e ve nümuneler bedelsiz olarak tıp ta· 

lebe yurdunda görülilp alınabilir • 
s - lsteklilerin cari seneye aid "Ticaret Odası vem

kasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı belge ve bu ile ye- _ ... ııİııilla.. .. -~~~ 
ter muvakkat pranti makbuz veya Banka mektuplaı'İ)'· 
le yukarıda yazılı usuli dairesinde teklif mektup saf. 
lanm eksiltme -tinden bir saat evveline kadar mak-
buz mukabilinde Komiaxona vermeleri. ( 4500) _. 


