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B. TATARESCU SEHRIMIZDE 

Dost ve Müttefik Romanyanın 
DeCJerli Başvekili Bu 

Akşam . Aramızdan Ayrıllyor 

Ankarada Bir Resmi Tebliğ Neşredildi 

Bi Senelik 
lnkişafımııın 
Umumi imtihanı 

ms-

Ankara Garı 
Merasimle 
Açıldı 

Art karada 
Büyük Bayram 

CinJuıriyct Bayramunız, bütün yurtta oldrıfa ııibi Anlıa

roılo '• manwm taalaüratla lratlandı. Şel Atatürlı, öileden 

.,,,,.ı Biiyiilı Millet Mecliai binaında tebrilıleri lıabal ettiler, 

öfled• tonra 6efİf raminde laaır balıımlalar. Aıafulalıi 

raünlerl• ili pniin İnhbalannı teabit ediyoruz: ____ ,,, ---- ....------- . ·- eSUXZ ÇQ..$7 WL4f ... a.A4.A .. V4 

Bütün Yurt 
Neşe içinde 
Çalkandı • 

• Birçok VllGyetlerde 

• Yeni Eserlerin Açdlı 

• Törenleri Yap1llyor 
CtlmhUriyet bayranmım üçüncü gll 

• nü, dün, oehrJ,miF.de ayni cotkunluk
la devam etti. Mektepler, daireler ka
palı olduğu lçkı halk, aabahtan iti -

• haren eokaklara dökülmüt ve eehrin 
bllyük meydanlarmda, gezinti yerle • 

• rinde toplanm.,U. Aqam lU.erl b8flı 
yan hafjf yafmura rağmen, Taksim, 

.... Beyazıt gibl btlytlk meydanı.r ~ 

Atatürlı, Romanya BapelıUi ile göriifiiyorlar • geç vakite kadar kalababktJ. Tram-
vaylar, diğer nakil vaaıtaıan dolu bir 

• 
halde mütemadiyen in.san ta.şıyordll<t 

Hallı lriirsiilerinde 
Hallıevlerüule 

• An.kara ve Iataııbul radyoları, dtın 
de birlefik .ne,riyat yapmqlardlr. 

• CUmhuriyetln 14 Unctı yıl içinde muJı 
telif sahalarda yaptığı büyük eeerle
ri anlatan konferanslar verllmlttil'· 

• Dün halk ktlntlleri de faali,ete de • 
vam etmjşler. birçok vatand•tlar ba 

• kUnrillerde aöı alarak, tnkıllp ve 
Oumburiyet haklrmda heyecanlı söa
ler ~ylemielerdJr. 

• Halkevlerlnde, evvelce tespit edi-
len programlara göre, toplantılar ya 

• pıhnJlbl!'. J:inin6ntl Halkevi tarafın
da llkhleyln aaat 9 da Ferah ti~ 
ronnda bir ~ •Bili verilmit .., 

-~.:::;,;;;:;-=·~;;,,.;,.;;.·1ı1: erW 6flriM)orldr • tir.~ 16 da da Alay kifkünde bir 
Wlf M Wıdlslı, ~ 1* 

Velıillerimb, Bif1li/ı MiBlet llec:lüinden ~yarlar 

• telmlll takip .... 
~ Halkevi de dtın gece bir 

ı.Io vernilf, l9Q Valdte kadar aaım-
• mi bir baft içinde eflenUmı,tJr. S.. 

yollu BalkeYl 4e aat 17 de bir top • 
• lantl tertip etmlf, nutuklar söylen • 

m1f, bayrak merulml, Jtmnutll .... 

• 
reketıerl yaprl!Nfbr. 

. Şttft Halkevl, gl1lel bir balo ver
(Arkuı 8 incide) 

• Samda • ' • Muthis Bir 
' • Feyezan 

• -0-

loo Kiti loiulclu. 
• 10.000 Kiti At1kta 

• Şam, 80 (A.A) - Şam'm ŞU.. 
• ll Şarldalnde ve blJhaMA ICalammı'cla 

pıldetle ,.,... yalmur1aım teeiriJie 
• auJar tqmJt ve 100 kiti boiWnwf. 

tur. 
• 10,000 kltl mee1nmaiı blm11tar. 

Birkaç blaba tamamen harap oı. 
mQltur. 

• Birplı lalıüler ta altutıtla 
Şam, so (A.A) - Tuban hakJaa. 

• da gelen haberler, fellketbı vflaa+mı 
g&ltermektedlr. 

• Altı kuü,. lmmen, Uç baba ta
nmwı harap olmqtur. 
Şam civarmda Halep, Pa1mir, Bal• 

• dat iatfkametbıde 50 kilometrelilt bir 
A1aa harap olmuttur. Kaaabeıarda 

• Ctlletlere teıladtlf edilmektedir. 

• Almanyacla Hisseli 
• Şirketlerin Sermayesi 

Üzerinden Yergi 
• Bertin, 80 CA.A1 - Bavaa Ajanm-

nın muhabiri bildiriyor: 
• Siyul Alman mahfelleri iktiadl 

il.hada mWılm tedbirler almacaimı 
• zamıetmektedtrıer. 

Hhseeti ~ketlerin aermayesindea 
yUade 10 'lllllbetinde vergi almacap 
aöY1emnektedir. 
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Dünyayı idare Edenler Nasıl Yaşarlar? 

Fransa Cümhurreisi 
Alber Lebrun'ün Bir 
Günü Nasal Geçer? 
S abah güneşinin ilk ışıklan 

Eliza sarayının bir hah gi
bi işlenmiş bahçesinde yapraklar 
üstünde pırıldarken, iki yüz sene
lik büyük saat ağır ağır yediyi ve 
ondan sonra hafifçe bir sesle ya
rım saati vuruyor. 

Fransız Cümhurreisi her gün 
bu saatte kalkar. 

Çalışma odasında hareketler 
başlamıştır. Mavi kalemler tekrar 
yontulur, büyUk çalışma masasının 
camı üstünden toz göderesi bir da
ha geçer. Gelen mektuplar sıra
lanmış ve hazırlanmı§tı. Mesai oda-

Jn-da bu işler yapılırken içeride, Cun 
hurreisinin dairesinde sabah kah
valtısı çoktan hazırlanmıştır. 
Kahvaltı masasının üstünde iki 

çay fincanı görülür. Biri Cümhur
reisinln, öbürü c§inindir. Masada, 
Cümhurrdsinin köydeki biraderi 
tarafından gönderilmiş reçeller, 
süt ve çay güzel bir itina ile yer
lerine konmuştur. 

Dakikalar ilerledikçe binada ha
reketler çoğalxyor. Bir pancurun 
açıldığını, içerideki hayat gürül
tüsünUn gittikçe arttığını anlıyor
sunuz. 

Saray muhafaza kumandanı, 
başhademe, meşguliyet odasının 

amiri, hepsi yerlerini almışlardır. 
Biraz sonra da Cümhurreisi görü
nür. 

Fransız Cümhurreisinin gü
nü artık başlamıştır. Oyle 

bir gün ki nihayeti ilk saatinden 
belli oluyor. Düz, sade ve yapıla
cak işleri çoktan tertiplenmi§ bir 
on iki saat... Sarayın aşçıbaşısı, 
merasim §efi, bahçıvanbaşısı, 

maitre d'Hôtel'i velhasıl Fransız 

memurlarmm en muntazam mesa
ili olan insanları i5lerini çoktan 
programlamışlar ve çalışmağa°baŞ
lamışlardır. 

Ekselans Albert Lebrun istih
lbarata bakan şefle dünyada olup 
biten ve olup bitmek üzere olan 
Meseleler ve vakalar hakkında gö
rilştükten sonra hassa kıtaları ku
mandanı General Braconier ile zi
yaret edeceği yerleri tespit eder. 

Bu işleri her gün ayni saatte ya
pan muntazam bir adamın kolay· 
lığı ve çabukluğile bitirdikten son
ra mühim yerleri kırmızi kalemle 
çizilmiş sabah gazetelerini okur. 

Gazeteler bitince sıra mektupla
ra gelir. Fransa CUmhurreisi her 
yirmi dört saatte vasati ikiyüze ya 
kın mektup alır. Kimi vaziyetinden 
şikayetçi bir ba.lbadan, kimi mag
dur olmuş bir memurdan. kimi ya
pılabilecek bir iş talebidir. 

E liza sarayının bütün çanlı 
saatleri bazısı ihtizazlı, bazı 

sı derin seslerile on biri vuruyor. 
Ciimhurrcisinin muhafız kuman -
danı ile sabahleyin tanzim ettiği 
ziyaret programının tam başlangı
cıdır. Yeni açılacak bir yolun kur
delasını kesmek, yapılacak bir bi
nanın ilk temeltaşım koymak, ya
hut sergiyi gezmek zamanı gelmiş-
tir. ) 

Eğer günün ziyaret programı 

çok yüklü değilse, Cümhurreisi öğ
leden evvelki çıkıntısını Berberine 
hasredebilir. 

Büyük saatler on biri vurunca, 
Eliza sarayının bütün dairelerinde 
patırtısız, fakat çok hareketli bir 
faaliyet başlar. Bir taraftan muha
fız kıta.atı hazırlanırken, sarayın 

içinde sofrada hizmet edecek ktta
lann gidip gelişleri göze çarpar. 
Eğer o günkü yemek on iki kişi
lik ise Cümhurreisinin daimi ye -
mek odası kafidir. Nim resmi da
vetlilerin adedi otuzu geçmiyecek 
bir öğle yemeği ise vaktlle müte
veffa General Murat'ın yemek sa-

Fransa Cümhurreisi 
Alber Lebrun 

lonu olan kısım kafidir. Eğer ziya
fet mahiyetinde bir sofra ise lbü
yük mer.asim salonunu açmak, o
na göre sofra takımlarını çıkar -
mak tizere kilercile' vızır vızır i~ 
lerler .. 

•• 
O ğle yemeği zamanında Eliza 

sarayının bahçıvanbaşısı 
Serives parkın en gizli köşelerini 
muayenededir. Kurumıya yüz tut
muş, kurtarılamıyacak gibi görü
nen bir fidanın altında dakikalarca 
dilşUndUkten sonra efendisini bek
lediğini göıi.irsUnüz. 
Bahçıvanb~ının bUtUn ömrü E

liza sarayının çiçekli ve ağaçlı yol
larımla geçmiştir. Kasketinin üs • 
tünde bir kırmızı şirit ve o şiridin 
üstUnde sırmadan işlenmiş "B. A,, 
harfeleri parlar. O harfler bahçi
vamn "Bcaux Arts,, güzel sanat
lara mensup olduğuna delalet eder. 
Bahçivanb~mın Cümhurreisile 

arası pek iyldir. Çünkü Fransız 
Ctimhurreisinin kendisi kadar top
rak ve ağaç işlerine vakıf olduğu
nu denemiştir. Onunla görUşUrken, 

derdini dökerken mesleğlnden an
lıyan bir insanla konuşmak zevki
ni tadar. 

Oğle yemeğinden sonra Ekselans 
parkın basama.klarmdan görünUn
ce bahc;ivanbaşı yanına doğru ko
şar. Bera!bcr dolaşmıya başlarlar. 
Kurumıya yüz tutan kıymetli bir 
fidanın önlinde beraber dururlar. 
Bahçivanbaşı fidanım kurtarmak 
için yaptığı çareleri söyler, yeni 
bir çare danışır. 

Bnh~cyi gezdikten sonrn ekse -
lansın en sevdiği meşguliyetlerden 
birine sıra gelmiştir. KUçüklerin 
oyuncaklannı muhafa.m ve tamir 
ettikleri odanın kapısına geldikle
ri vakit bahçivanbaşıyn; kapıyı a
çın! Emrini verir. Içerde knlmış 
bir at, bacağı çarpılmış bir bebek 
ve oyuncak döküntüleri serihni~ • 
tir. Bunlar Cümhurreisinin dört ço 
çuğuna ait sevgili şeylerdir. Tamir 
edilebileceklerin tamir edilmesini, 
imkanı olmıyanlann yenilenmesi
ni çocukların lbir gUn evvelki terbi 
yeli veya hırçın hallerine göre söy
ler. Oyuncak odasının gezilmesile 
bahçe ve parkta geçirilecek daki
kalar nihayctlcnmiştir. 

G Un kararmıya başlıyor. 

Grupla sönen on iki saatin 
büttin işleri görülmüştür. Ertesi 
gUnkU program: Bir kUşat resmi, 
bir konferans, bir resmi kabul her 
şey hazırlanmıştır. Istirahate çeki
lecek zaman gelmiştir. Geç kalınır
sa, ertesi günkü işlere de geç baş
lamıcağı için Fransa Cümhurreisi 
erkencidir. 

Parkın yeşil yollan epeyce kara-. 
rır. Ağaçlardaki k'uşlar başlarını 
kanatlarının arasına çekerek uyku 
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Ana Yollar 
Asfalta 

Çevriliyor 

apur Sıkıntısı Galat ada 
Aç.ılacak 

-o-

Bu iş Üç Senede 

Tamamlanacak 
• 

Belediye reisliği, Istanbul yolları-
nı dilzeltmek için yeni ve mühim te
şebbüslere girişmiştir. Şehrimizin 

meskun kısımlarındaki on buçuk mil 
yon metre murabbaı yoldan ancak 
1700000 ımetre murabbaı parkedir. 
Ust tarafı adi kaldırım ve toprak 
yoldan ibarettir. Istanbul gibi bir şe
hirde yolların bu vaziyette bırakıl · 
ması doğru görlilmemektedir. Bele -
diye reisliği, ana caddeleri derhal ve 
tamamile asfalta çevirmek, diğerle
rine de parke döşemek, bu suretle 
10,5 milyon metre murabbalık yol
lan Uç senede tamamlamak fikrin
dedir. Bu maksadı temin için ehem
miyetli bir paraya ihtiyaç oldu~ın
dan buna ait tahsisatın temin şekli 
hakkında hazırlanan proje Dahiliye 
Vekaletine gönderilmi§tL:. Vekalet, 
projeyi kabul ederek Kaım.utaya sev
ketmiştir. Bu devrede mUzakere e
dilmesi muhtemeldir. 

iskelelerde Biriken 
Mallar için ili ve 
Seferler Yapılıyor 

Meydanlar 
Yeni yolcu salonu, önümüzdeki sa 

lı günü ihale olunacaktır. Liman ida
resinin önündeki meydanlığın ve ar
kadaki caddenin asfalt yapılması 

iç.in de bir anlinakasa açılmıştır. Bu 
da, çarşamba günü ihale edilecektir. 

Onümüzdeki ay içinde liman ve 
gümrük idareleri arasındaki rıhtima 
bitişik yol da kapatılacaktır. Bura
sını, liman idaresi rıhtıma eklemek 
karanndadır. Merkez Rıhtım hanının 
arkasındaki binalar da liman idare
sine ait olduğundan bu binalar yık
tırılarak, burada bir otomobil par
kı vücude getirilecektir. 

Şehir Planına· Kadar 8üyük 
inşaata Müsaade 

Edilmiyecek 
Şehir planının tatbikine kadar şeb 

rimizde bUyUk inşaata mUsaade edil 
memesi hakkında belediyece mühim 
bir kanun layihası projesi hazırlan • 
mış, Dahiliye Vekiletine gönderil
miştir. Bu 18.yihanın Kamutaydan 
sUratıe çıkması temin edilecE'ktir. Bu 
takdirde şehrimizde biiyilk aparlı 
man ile imalathane ve saire gibi her 
nevi binalann yaptırılmasına müsa
ade edilmiyecek, ancak şehir plam 
kati bir mahiyet aldıktan sonra bu 
gibi inga.ata izin verilecektir. 

Mersin hattına tahsis edilen va
purların kifayetsizliği yüzünden bir 
kısım ihracat tacirlerinin ileri sür • 
dükleri şikayetler, Dcnizyollan idare 
since göz önünde tutularak acele 
tedbirler alınmıştır. 

Denizyolları idaresi, geçen hafta 
Bartmdan dönen "Mersin" vapuru
nu derhal bu hatta kaldırdığı gibi, 
muayyen postasını alarak hareket 
eden "Anafarta" vapuruna da ara.
iskelelerde biriken fazla mallan al
ması için telsizle emir verilmiştir. 

Idarenin "Dumulpmar" vapuru 
dün Mersin seferinden dönmUştür. 
Çok yüklU vaziyette bulunan vapur, 
hamulesinin mühim bir kısmını ara 
limanlarından ve bilhassa lzmirden 
alınıştrr. 

Mevsim hususiyeti dolayısile ara 
iskelelerde biriken ihraç emtiasının 
sUratle nakli, dış ticaretimiz bakı· 
mından büyük bir ehemmiyeti haiz 

El Emeği ile Yapılan E~s,/er 

Küçük Sanatler Sergisi 
Dün Merasimle Açıldı 
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Sergide •anatkarlarımızın teıhir ettikleri eıerlerden bir kıımı 
-ı Küçük sanat erbabının el emeği 

ya dalmışlardır. Eliza sarayının tist sarf ederek meydana getirdikleri eser 
katmda yalnız iki pencere aydınlık- lerin bir arada halka gösterilmesi ve 
tır. Ekselansla eşinin akşam ye - tanıtılması maksndilc hazırlanan ser 
meklerini yedikleri ev aydınlıktan gi, dUn saat 14 te merasimle açılmış-

bellidir. tır. 

Bir saat sonra her tarafı söndü Çarşıkapıda ayakkabıcılar koope -
rülmüş, iyice karanlık basmış olan ratifi merkezinde kurulan serginin 
parktan iki gölge geçer. 

Bu iki gölgeden biri Fransız 
Cilmhurreisinin, öteki Magri'indir. 
Ekselans maiyetine dikkati celbe
decek kimseyi almadan akşamlan 

açılma resmine esnaf mümessilleri 
ile belediye ve vilayet erkanından ba 
zıları iştirak etmişlerdir. Evvela a
yakkabıcılar kooperatifi reisi Abdul-

çıktığı yaya gezisinde tanınmadan lah bir nutuk söyemliş, bilhassa ser
dolaştığına mesut birkaç adım yü- ginin nasıl meydana getirildiğini, ve 
rüyecektir. ı gayelerini an atmış, bu ilk sergide gö 

O anda yukarı katta mavi salo- rülecek noksanların gelecek yıl ta _ 

olduğu için, \rokan görülen bütün ted 
birlerin alınmasına çalrşılacaktir. 

Fakat, şu günlerde bütün hatla
nn vaziyeti aşağı yukarı aynidir. 
Karadenizc, ikisi ekspres olmak üze 
re haftada dört posta. kaldırılmak
ta, aynca Bartın hattına da bir va
pur tahsis edilmektedir. Böyle oldu
ğu halde, Karadenizden gelen gemi
ler de tamamile yUklü ~aziyettedir. 

Anlaşıldığına göre, mevsim fevka
ladeliği geçinceye kadar, çok sıkışan 
hatlara ancak birer ara postası gön 
derilebilecek, daha esaslı ve kati ted 
birler alınacaktır. 

Dün gelen haberlere göre, Mersine 
giden "Mersin" vapuru, ara. iskele
lerin birçoğundan mavnalarda bek -
liyen emtiayı yilklemiştir. Onümüz
deki hafta içinde, bu hatta bir ilave 
sefer daha yapılabilirse, sıkıntılı va
ziyetin §imdilik bertaraf edilmesi 
mümkün olacaktır. 

Şchır M •• ı:e: 

Toplantllarına 

Yarın Başhyor 
Şehir meclisi yarın dördüncü yıl 

içtima devresine başlıyacaktır. Bu 
münasebetle meclis, Muhittin Ustun 
dağ ' tarafından açılacak, evvela bi
rinci, ikinci reislerle dört katipten 
mürekkep riyaset divanı seçilecek, 
sonra daimi encümen için gizli reyle 
seçim yapılacaktır. Daimi encümen
de ba?.ı değişiklikler olacağı söylen-
metkedir. 

Daha sonra açık reyle ihtisas en
cümenleri seçilecek ve perşembe gü
nü tekrar toplanılmak üze.re toplan
tıya nihayet verilecektir • 

- -o~--

Yeni Stadyumun 
inşaatına Bu 

Yd Geçilecek 
Belediye, şehrin ihtiyacını göz ö

nünde tutarak Yenibahçede yapılma 
sına karar verilen şehir stadyomu -
nun bu yıl inşasına başlanıIDıasına 

karar vermiştir. Bunun için lüzumu 
olan paranın belediyeler bankasından 
ödünç olarak alınması için teşebbUs 
!ere girişilecek ve temin edildiği tak
dirde derhal inşaata başlanacaktır. 
Yeni stadyomun en son sistem olma
sı için ecnebilerin de iştirak edebile
ceği bir müsabaka açılacaktır. 

Belediye bu mUsabakaya ve eksilt 
meye ait hazırlıklara da yakında 
başlıyacaktır. 

Sirkecideld yolcu salonunun inşa
atı da tamamlanmak üzeredir. Salo
nun antresini teşkil edecek holün ta
vanına büyük bir Türkiye haritası 
yaptırılmaktadır. Ayrıca liman ida
resi, belediyeden Reşadiye caddesi
nin de kendisine bırakılmasını iste
mek tasavvurundadır. ÇUnkü bu 
caddenin iki tarafı da liman idare-
sinin antrepolarile kaplıdır. 

450 Çeşitlik 
Bir Megva 

Kolleksiyonu 
Bilyükderedeki meyva enstitiisün.c 

de ek1;erisi ecnebi ve bir kısmı yerli 
olmak üzere 450 çeşitlik bir meY.Va 
kolleksiyonu vücude getirilmiştir. 

Bu kolleksiyona giren meyvalar .. 
dan nefaseti, bereketi, dayanıklılığı 

itibarile memleketimiz için elveriş .. 
li olanlar birer birer seçilmekte ve 
bunların iklim bakımından memleke
timizin hangi mmtakasmda yetişti

rilmesi mümkün olabileceği tespit e

dilmektedir. 
Bu fidanlıktan büyilk istifadeler 

temin edileceği anlaşılıyor. 

Cırt Hamaıngı 

Bugünden Sonra 

Kazalarda da Yasak 
Şehrimizin Sarıyer, Beykoz, UskU .. 

dar, Kadıköy, Adalar kazalannda ya. 
rm salbahtan itibaren sırtta, sırıkta, 
başta ve omuzda seyyar satıCJlık ya· 
sa.ktır. Şehrimizin diğer mınta'<alarm 
da olduğu gibi, buralarda da seyyar 
satıcılar ya belediyece tespit edilen 
mahallerde sabah pazarları kuracak .. 
ıar, yahut ta el arabalarile satış yapa. 
bileceklerdir. Nahiye müdürleri ve za 
bıta bu hususta icap eden tedbirleri 
almışlardır. 

---o--
Bafrada Futbol 

Hareketleri 
Bafra, (TAN) - Bafrada spor ha-ı 

reketleri Samsun bölgesinde ve hatta 
civar şehir ve kasabalarda hat111 sa .. 
yılacak derecede ileridedir. Bafraspor 
Klübü bu yıl Samsun bölgesi Futbol 
Şampiyonu olmuştur. Samsundll. ya .. 
ptlacak Karadeniz Grup blıinC:liği 
maçları için çalışılmaktadır. 

Maç yapmak Uzere yakında Ka yse 
ri sporculan şehrimize gelecektir. 

~~] 
yuıoslavyadaki feyezan dolayısile 

Avrupa ekspresi dun sabah üç aa· 
at teahhurla gelmiştir. 

• Kanalizasyon tesisatı münasebetile 
Topanenin Tavukçu cadesi Mebu· 

aarı yokuşuna kadar nakil va•talarma ka· 
patılmıştır. 

nun ışıklan yanacaktır. Ekselan-
sın eşinin piyano sesleri sakin ve mamlanarak daha mükemmel bir ha- ı 
karanlık parkın üstünden uzakla- le getirileceğini vadetmiştir. 

Yurtta Bugünkü Ha•a 

Ycıilköy meteoroloji iıtaıyorıurıdan al- ı 
dığımu: ma!Umata göre, havanın bugün, 
Doğu Anadoluda kısmen bulutlu, Cenup ve 
cenup doğusu ile Karadeniz kıyıları mmta
kasınd:ı yağışlı, diğer mıntakalarda bulut
lu geçmesi, rüzgarlarm da cenııp istika
metinden orta kuvvette esmesi muhtemel-

rlllkteşrm 1937-ı 
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şa.caktır. Bundan sonra beleçliye iktisat mü 
Napolyonlarm, Ponpadur'larm dür muavini serginin kurdelasnu mu 

Murat'larm kendilerine muhassas vaffakiyetler diliyerek kesmiş ve da
maiyetlerile geçtikleri ayni park vetlilere sergi gezdirilmiştir. 
ve sarayda Fransanın kıymetli va 
tandaşı Albert Lebrun da doğduğu 
Larrainc eyaletinin basit ve tabii 
çehresinden bir ız bırakarak sakin 
bir hayat sürUyor. 

Sergide bilhassa ayakkabı, uym:ı. 

işleri, marangozluk, demir işleri, şap 
ka, terzilik, çantacılık göze çarpmak
tadır. 

dir. 

10 uncu ay Gün: 31 

Şaban: 24 
Arabi 1356 

Ilkteşrin: 18 
Rum! 1353 

Güncı: 6,29 - Oğle: 
ikindi: 14,48 - Akşam: 
Yatsı: 18,41 - Imsik: 

11.S9 
17,9 
4,49 

DUNKU DA VA 10 kilometre süratle esmi~tir. Dün baro-

Dün hava akşama kadar kapalı geçmiş- metre 759,2 göstcrmi~. en fazla sıcaklık 
tir. Rüzgarlar c~up istikametinden saatte ta 17 dereceyi bulmuştur. 

• 
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Japon Kıtaları 
i 'eri Hareketine 
Devam Ediyorlar 

Japon Tayyareleri Taiyuan'ı Bombardıman 

Ettiler, 100 Ki'i Öldü 
Londra, 30 (TAN) _ Uzak Şarktan gelen haberlere göre, Ja

pon kıtaları Şanghay cephesinde ileri hareketine devam ediyor
lar. Mühim bir Japon kuvveti, Chapei'in 14 kilometre garbinden 
batlıyarak Nanhsiangchen farkından ve Chenju'm.in 6 kilometre 
gamindeki Kiangcheiochen' den geçip Sosov nehrini takiben 
Şanghay tehrine kadar uzanan bir hattı İfgal etmitlerdir. 

' 

Japon tayyareleri Taiyuan'ı bom-

E dir nede Bir bardıman etmişl~r~ir. B.irçok evler 
harap olmuş ve sıvil ahalıden 100 kişi 

Ziraat Kur su mmuştür. • • 
Boyuna ılerlıyorlar A [ d Tientsin'deki Japon umumi karar-

ÇZ l gahındn.n bildirildiğine göre Çengha 
Edirne, 30 (A.A) - Köy kalkın- cephesinde faaliyette bulunan Japon 

nıasın~ t.eıne:li bir hareketi ~lan. köy ordusunu~ sol cenahı Pingingçu'yu 
gençler:ının bır buçuk senelık zıraat işgal etmıştir. Çin istihkamlarının 

kı~rım bu~ •. kır~ çocukla ve gener~ 1 zaptiyle neticelenen şiddetli muhare
Kazım Dın~ ın hımmetiyle Edirne tı- belerden sonra Japon ordusunun sol 
raat bahçesınde açılnuş ve hazır bu- cenahı Şimenkeu geçidin' l k 
1 l 

h•t ben • . ·k'l ı zor ıyara 
unan ara ı a Kazım Dın e Pingtsing ovasına kadar ·1 ı · tir 

k 
.. d .. 1il w.. • • ı er emış . 

urs mu ur gune seçilen Edırne zı- Çinliler mühim miktard il"h ve 
raat müdürü Fuat birert nutukla kur cephane terkederek Gar: : 0:ro ri
sun maksat ve gayesini anlatmışlar· cat etmektedır· 1 
dır. Bütün kazalardan seçilen genç-
ler iki gUn sonra ders ve tatbikata 
başlıyacaklardır. Bunun gibi 40 kişi
lik nalbant ustalarının kursu da Is -
tanbulda Selimiyede Ziraat Vekfileti.
nin nalbant mektebinde bugün açıl
mıştır. Bu kurs iki devre olacak ve 
Vek0.let programına göre, üçer ay 
devam edecek ve demircilik sanatı 
dahi öğretilecektir. Bu ustaların ev
lerine ve ceplerine verilecek paralar
la mekteptki masrafları yerli yerine 
t;vı,.ı c•ww ı.u. 

er. 

Çin reımi tebliği 
Nankin: 30 (A.A) _Çin tebliği 

ne göre, Nans.iyang üzerindeki Japon 
tazyiki gittik~e artmakta ve Şang
hay - Hanysov demir yolu civarında 
inkişaf etmektedir . 

Siyan - N ansiyanf yollarmm bir
leştiği noktada düşmanın yaptığı 

muhtelif taarruzlar püskürtülmüş. 

tür. Liyuka, Kuangfu, Siyao cephele
rinde hiç bir değişiklik yoktur. Çin 
hava müdafaa toocusu Cin..me.v.zileri
ıu .,., ... ..,cu~nııı.n\!nım Japon tayyare 
leri üzerine ateş açarak bunları, ri -

TAN 

Harp Cephesinden 
Resimler r------- ~ • ~ 

Şanghay cepheıindt! 
Japon topçuları 

Ademi Müdahalede 
Sovyetler Delegesi 

Müstenkif Kaldı 
Komitenin Kabul Ettiği Karar 
Sureti Devletlere Bildirilil}or 
Londra, 30 (TAN) - Ademi Müdahale Komitesi, son toplan

tısında İngiliz planının gönüllülerin geri alınması, muharip hak
larının tanınması ve kontrol meselesinin müessir olabilmesi için 
Huming raporunda yazılı tekliflerden mülhem olarak lüzum gö
rülecek tedbirler~n ili.vesi hakkındaki dokuz maddesinin kabulü 
hususunda mutabık kalmıflardır. 

Kom:tenin, bu hususta netrettiği resmi tebliğde deniliyor ki: 
Jıpanyol olmıyanlar 

geri alınacak 
ı _ Jspanyol olmıyanların geri a. 

lmması ve iki komisyonun teşkiline 
yardım etmeleri için her iki taraf n<:2 
dinde teşebbüsatta bulunmaya komı
te reis· mezun kılınmıştır. Birinci ko 
misyo~ Ispanyada her iki taraf nez
dine, giderek gönüllülerin . komitece 
tesbit olunacak şekilde gerı alınması 
nı temin eyliyecektir. 

2 _ Komite reisi, her iki tarafla 
yukarıki fıksadaki teklifler hnstır 
sunda görüşmekle beraber anlaşma
ya iştirak eden devletlerin muharip 
haklarını da plan dairesinde verecek
lerini kendilerine bildirecektir. 

3 _ Gönüllülerin çekilmesi tı.ri
hinden biraz evvel başlamak üzere 
beynelmilel kontrol mukadd~mt•de 
zikredildiği vcçhile bazı tedbırlerle 
şiddetlendirilecektir. 

Anlaşmaya iştirak eden devletler, ispanyada yabancı bombalarla 
ispanyaya gönüllü silah ve mühim -

mat gönderilmesini yasak eden taah 

hiltlemi teyit eyliyeceklerdir. 

Sovyet Jelege•i mü.tenkil ı 

öldürülenlerin matemini 

tutan bir grup 

• • 
lzmırde 

Romanyada Valde 
Kraliçenin Y lldönümü 

cate mecbur etmiştir. Çin yüksek ku- efrat iıtirahatte 

-fuölltcrc, :l"nm.:ızı., D<:lçika, Isve~ 

ve Çekoslovakya delegeleri bu karar 

suretini kayıtsız ve şartsız olaı·ak 

kabul etmişlerdir. Köy Muallim 
Bükreş, 30 (A.A) - Rador Ajansı 

bildiriyor: Bütün memleket, dün, va
lide Kraliçe Marie'in 62 inci yıldönü· 
münü kutlamıştır. Başpiskopos tara
fından idare edilen ruhnni ayinde, hü 
kumet azası ile sivil ve askeri yüksek 
devlet memurları hazır bulunmuştur. 
Na.zırlar, bilahare Kraliçenin sarayı
na giderek kendisine tebriklerini ve 
temennilerini arzetmişlerdir. 

Berlin Sergisine 
Davet Edilen Krallar 
Sofya, 30 (TAN) - Utro gazete

ılne Berlinden bildirildiğine göre. Al
manya Başvekili Hitler, Berlinde açı 
lncak beynelmilel av sergisi için Yu
nan, Danimarka, Belçika, Bulgar 
Krallarını ve Macaristanla Yugoslav· 
yanın Kral Naiplerini Berline davet 
etmiştir. 

Halen A vrupada seyahatte bulu
nan Bulgar Kralının , bu münasebet
le Berline de gitmesi muhtemeldir. 

-o--

Eulgaristanda Spor 
Sofya, 27 (TAN) - Bulgaristan :la 

Bpor ıslahatı yapmak için buraya ~e
tirtilcn Alman beden terbivesı mütc
hassısı Dr I<arl Dim, Filib~ve de u .:;-• .o 

tonuı;tır. MUtehassıs, belediye hina-
•ında şehrin bütün spor teşkilatla ·ı 
mümessillerinin istirakile yapılan b r 
içtimada sporun köylerde çok geri eıl 
duğunu söylemi!i ve beden terbiyc~i 

lcin bir devlet teşkilatı kurulmasını 
istemiştir. 

---o,- --
Almanyaya ihracatımız 
Almanya ile aramızdaki kliring ve 

ticaret anlaşmasına göre bazı Türk 
firmaları vnziıyetin yavaş yavaş in -
kil)afa başladığını görerek Alman -
~aya mal göndenmeğe başlamışlar -
dır. DUn Almanynya bir milyon kilo 
kuru hakin satılmıştır. Diğer zahire
l~r Uzerinde (le işler açılmak üzere
dır. Bugünlerae büyük miktarda ar
lla ihraç edileceği haber verilmiştir. 

mandanlığı enerjik bir surette milda- ,-
faa olunan Şetovun ~:.n~~undaki ye. Sovyetler Birligvi 
ni mevzilere güvendıgı ıçın her şeye 1 
hazır bir vaziyettedir. şanghayın şi- Ziraat Komiseri 
mal garbindeki erzak depoları ora-
da kalmış olan yegane Çin taburu ta- Değişti 
rafından muhafaza olunmaktadır. Ja 
pon ileri hareketi her zaman olduğu 
gibi el bombalarile durdurulmakta · 
dır. 

lki Japon harp gemisi Haivan ada
sının merkezi olan Dettoimu limanı 
civarında demir atmışlardır. 

Japon tayyareleri bu adanın üs
tünde keşif uçuşları yapruşlardı. 

Muhtemel bir ihraç hareketine kar 
şı Çin makamları hazırlık yapmakta

dırlar. 

Çin hükumetinin protestosu 
Çin hükumeti şehirlerin ve sivil 

Moskova, 30 ( A.A.) _ Tass Aja.n 
sı bildiriyor: Sovyetler Birliği mer
kezi icra komitesi, Sovyetler Birliği 
Ziraat halk komiseri Çemov'u vazi
fesinden affederek yerine Ejkho'yi 
tayin eylemiştir. 

halkın ve keza balıkçı gemilerinin Ja
ponlar tarafından bombardımanını 

Yeniden Milletler Cerrriyeti nezdinde 
protesto etmiştir. Çin hükumeti 13 
ilkteşrinden sonra da Japonların tr 
gibi taarruzları tf''<rarlamış olduğu· 
nu beyan etmektedir. 

Sovyetlcr delegesi müstenkif kala 
cağını beyan etmiş ve Italya _ Jı.l • 
manya ve Portekiz ise kararın itti _ 

fakla verilmesini istemişlerdir. Bu 
karar sureti alakadar hükumetlere 
tevdi olunacaktır. 

lngiliz gazetelerinin neıriyatı 
Ademi müdahale komitesinin ka

rarını mevzuu bahseden Ingiliz ga

zeteleri Sovyet delegesinin muhalefe 
tinden istinkafa geçmekle bir terak
ki elde edilmiş olduğunu, halbuki Al 
manya ve Italyanın ittifak kararı is 
tem:~ı~ geçen günü uysal vaziyet -
ten ıtılafgrizliğe geçildiğini kaydedi
yor ve bu iki memleketin işi sürün
c~mcde bırakmak temayiillerinin ye
nıden başgösterdiğini yazıyor· ar. 

Mektebi 
lzmir, 30 (TAN Muhabirinden)-

Bir nevi köylü üniversitesi halinde ça 
lışarak ideal köy elemanlarını yetiş

tirecek olan köy muallim mektebi Kı

zılmollu' da eski Amerikan mektebi 

binasında bugün merasimle açılmış
tır. 

Urlada inşa edilecek örnek köy 

mektebinin de temeli bugün atılmış

tır. 

Bundan başka, ilk Türk eski sanat 

!arı sergisi Halkevinde yüzlerce da
vetlinin huzurile açılmıştır. Sergi, bir 
çok değerli eserlerle doludur. 

Mısırda Mavi Gömlekliler 
G 

cçenlerde l\lısırda ba~~öste
ren kanunu esa~i buhranm

dnn ve talebe ara nıda ba~lıyan 
karışıklıklardan bah,.etınişti:k. Kıı

sebebl, nunu esasi buJıramnın 

Krnl Faruk' n, hiikfımetle ist;şare 
etme leırı, hususi Imbineyi tek ba
sma ta.\·in etmesidir. Mısır hül;;ô
ıneti, Kralın bu lmth Jı:ıreketJıi 
kı:.mmu t'S1?si ahkamına münafi 
sayını;:. \'e bu ) üzclen bir kanunu 
esasi buhranı tahacldiis etmiştir. 
Uuhrn:!lın nasıl IJağlaı!laooğı henüz 
belli değildir. 

ikinci hadiseye geliııct>, son at 
lar içimle l\lısırda ekseri~·ete ha
kim olan \'cfd Part=.,; :reni birta
kım ayrılıklara sah.ne olmuştur. 
Nahas Paşa, Kral l<'aruk'mı tetvi~i 
lizerine istifa ooerek yeni bir kabı
ne teşkil etmişti. Yeni lmbiınede 
"Vefd,. in en kuvvetli erkanından 
olan N okra}i Başa~·a vazife ,·eril
memişti. Sebep, Nahas Başa ile 
Vefd Partisinin en mühim teşkilat
çısı &-ayılan Nokraşi arasmda.lii fi
kir \'e göriiş ayrılığı idi. Bu fikir 
\'e goriiş aynhğı cok geçmeden mo
halef et şeklini aldı ,.e bu muhal~ 

~~ ........................................... ..... 
f YAZAN: öMER . RIZA DOGRUL i 
........................................................ ) 

fet gazete sütıımlarıntla kendini vi gömlt>Jdiler Nokra..5i Başamm ta.-
göstereli. Nokraşi Başa Mısırda ek- raf!an olaral< tanılan t-ahsiyet \'e 
seriyet tophyabilet•ek hir şahsiyet hızıplerle mücadeleye girişmi~ \'e 
değildir. l•'aknt gooçlik içinde ekal· bu )·üzden )lısırda birtalum ka\·ga 
liyet teşkil edı>n bir cemaat ile \'e dö\'Uşler \·uku bulmu~tur. Ril-
\'f'fd Parti:fnin başındaki liberal hassa Nokrat'i Haşanın Mavi göm-
dii-:;ünceli hazı şahı;;iyetler kMtılisi- leklileri ortadan kaldırmak lehinde 
ne miizaheret rtmektedirler. Son olması, kendisin:ın hiikfımetten ay-
giinlercle ~ 'ahn.s Uaş:ıva miizaheret rılmasmın sf'beplerinden birinin bu 
eden ge.nç.lik ekserh·eti tmzı nüma- ınavi giimleklileri dağıtmak mese•e-
~işler :raparak milli lidere sadakat si olduğuma sö~·lemesl, hu teşekkii-
lt:rini \'e hağlılıklarrrıı göstermek liin hu~umı>tini biisbiitün aJe,·ı~ 
istemiı:; \'e Mısınn her tarafmcla mi~. ve son ka,·ga \'e düvüşmele-
~·apılan nfönnvişler kahir ekseri· rin keskin bir mahi~·et almasına 
yetin Nnhas Bıt.5a ile ht".raber bu· saik olmuştur. 
huutuğunu \'e onn te:\it ettiğini Mısırdaki Havi gömlekliler h~ 
göstf'r:miştlr. A:rni sırada Vefd gaı- reketiniın esaı.ı, be<lP.n t«>rhiveı;;ini 
:ıeteleri m•ıhaliflere karşı şiddetli tamam ederek gençliği çevikleştlr-
hiicumlnrda bulunmuşlar ,.e Vefd mek ve askerliğe hazırlamaktı. Bu 
merkezi heyeti df' Nokraşi Başayı hareket sayesinde ,:\·eni Mısır ordu-
part.!clen çıkarmıya karar wr- su ara<lığı kuV\·etıi el<'man1an ko-
rni~ti. la~·lıkla bulacaktı. Fakat çok ge~

meden bu Mavi gömlekliler Sİ'\"8-

1
• şte bu tm"ada Vcfd Partl!ldnfn sete kanşnuşlar n bir sivaset 

0

or-
frttcum kıtalan sayılan Ma- dosu vaziyetini alarak u'ıücadele-

lere \ 'P. kavgalara giri~nıişlerdir. 

Salahiyettar ka~naklar tarafından 
\'erilen malümata göre Vefd Parti
si Lideri \'e l\lısır Hlil<fımeti Reisi 
Naha.., Ba.5a Mavi gömleklilerin bu 
faaliyetinden hoşnut değildir. Bu 
yüzden ~·almıda bu harek<•t, mühim 
bir değişiklik ge~;ireceJ< \'e hakiki 
malıiyetini ala<'aktır. 

N aha.. Bnşa.nın memleketteki 
ııiifnz \·e prestijlnclen bir

şey kaybetmediği, ve Vt>fd'tt>o nı
ku bulan ayrılıklar yiizünden hiç
bir sarsmıtı geçinnedi~ıi muhakkak
tır. Hatta Nokraşl Başanın birkaç 
Rl'kadaşiyle birlikte IUecliste mu
halefete gt>Çmesi, hükumetin hiLkim 
olduğu kahir ekseriyet ü:ıerinde 

belki de hiç tesir etmiyecektir. 
Son giinlerde Mısırdan gelen tel

grafların haber verdi~i kanşıklık
lann mahiyeti bunda111 ibarettir. 

Bunlar, Mısınn takip etti.iti siya
set ve yeni de\irde iizerine aldığı 
büyük vazifeler üzerinde uzaktan 
\'f'.va )'tlkmdnn tesir etmiyecektir. 

Belki bu hadi eler l\lısırda ,·azi
yeti tasfiyeye yardım edecektir. 

3 

flfK 
Parazit Bahsi 

Nafıa Ve.kili Ali Çetinkayadaıı bir 
ricamız var. Bu' rica lstanbuldaki 20 
bin radyo dbıleyicisi namma yapıl
maktadır. Son radyo kanunu bir" taı
raftan halka birtakım vazifeler ,·e
rirken diğer taraftan da radyo din
le~icllerini himaye eden birtakım 

hükümleri ihtiva etmekte idi. 
Ağustos başında tatbikatına g~i

len bu kanunun ilk hükmli olarak 
radyo sahiplerinin makiııelerini bir 
ay ziLrf ında. haber vermeleri ve Eyliıl 
sonuna kadar da !'Jenelik harcı tes\°i
ye etmeleri emredildi. Halk bu \·azi
feyi yaptı. ŞhndJ de kanunun kendi
ne \·adettiğl himayenin tahakkukunu 
özlüyor. Bu himaye bilhassa. sınai 

parazitlere karşıdır. 
Yaı.lığa gitmi} olan dinleyicilerin 

hemen hemen hepsi hakiki rad~·o 

mevsimi olan kı~m ba§lamak üzere 
olduğu hu sıralarda artık şehre dön
mü. bulunuyorlar. 

Şehirde de a.sangör, röntgen, di~l 
tunı, elektrikli ilan, çıngırak, 

her nevi motörler ve tulumbalardan 
dolayı o kadar çok sınai parazit var
dır ki; bu bay mm Ankara radyosun .. 
da \'erilmi!'j olan değerli konferansla.
mı ~ğu bu parazitler yüzünden i~i 

dinlenememi!'itlr. 
Kanun, bu sınai pra.ra.zitleri mene. 

decek birtakım aletlerin konulmasmu 
ve bu husus için de bir komisyon te~· 
kilini emrediyor. 

Posta telgraf idareleri, kanunun 
halka. tevcih ettiği '\'azifeleri valdm
de ifa ettirdiler. Şimdi bu \'8.ZÜeyi 
ifadan dolayı müsterih, fakut para· 
zitlerin izacatmdan ötürü de müked· 

· der bulunmaktayız. istiyoruz ki; 
mevsim başlarken kanwıun parazit
lere ka.r. ı koyduğu hükümlerin tat• 
bikatma da geçil9e de kooferansları, 
konserleri n haberleri kulak tadıyla. 
dinlesek. Bunun ~ia de Nafıa. Veki-
li Ali Çetinkayanm himmetini rica 
etmek en kestirme \'e emin yoldur, 
değil ml?, 

B. FELEK 

Heriot'nun 
Kongredeki 

Sözleri 
--o-

Dahili Siyaset Bir 
ihraç Maddesi 

Değildir 
Lille, 30 (A.A.) - Radikal sosya .. 

list kongresinde söylediği nutukta 
Herriot, hariciye nazırını methetmiş 
ve kongrece verilecek kararın gerek 
dahili gerek harici meselelerde ,müt
tefikan ittihaz olunacağına işaret et 
tikten sonra demiştir ki: 

"Vereceğiniz kararlar, milletimizin 
evlatlarından en ziyade muhabbet bes 
!ediği bir anda çok mesut neticeler 
verecektir. Fransanm bugün her za
mandan ziyade kuvvetli ve her şeye 
hazır bulunması lazımdır. Bu kürsü 
den nikbin sözler söylemek isterdik. 
Fakat bu doğru olamadığı gibi, er ~ 
kekçe sözler de olamaz.,, 

Herriot, Fransanın ideoloji müca .. 
delelerine kapılmıyacağını katiyetle 
beyan etmiş ve demiştir ki: 

"Bir memleket faşist, nazi veya ko 
münist olabilir bu cihet Fransayı a • 
lakadar etmez. Yeter ki o memleket 
siyasi akidesini kendisine saklasın. 
Dahili siyaset, tabiri mahsusunca , 
bir ihraç maddesi değildir.,, 

Herriot, Akdeniz vaziyeti hakkın
da endişelerini izhar etmiş ve sonra 
Fransız - Ingiliz tesanüdünün za
ruri olduğunu söylemiş ve Sovyetler 
Birliği hakkında da şöyle demiştir: 

"Çarlık Rusyasına çok yakınlık 
g~~t~rm~ştik. Eğer bugün Rusya ko
munıst ıse bu onun bileceği şeydir 
Ben kendi hesabıma bu millete ka · 
sadık bulunuyorum ve demokras· rşı 
1 d 

. ı yo. 
un a ılerliyeceğini ümit ederim.,, 

Cezair .. Fas Hududu 
Sıkı Nezaret Altında 

~eda, 30 (A.A) - Fas arazisine 
Y:nı~e~ tahrikatçılann girmesine ve 
şımdıki kargaşalıklara sebep olanla. 
rın çıkmasına mani olmak · · Ce i 1çın za-
r - Fas hududu sıkı bir nezaret altı 

na almmıştır. 
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Yıldız Namzetlerine Öpücük Dersi Biga Takımı Mıntaka 
Şampiyonu Oldu 

Sokakta 
r adaşını 

Tokatlamış 
Sultanahmet ikinci sulh ceza mah 

Remesi, dün, bir tokatlama davasını 
neticelendirmiştir. Meselenin esası 
eudur: 

Mahkum 
Çocuklar için 

Islahhane 
'Adliye Vekaletinin Edir

nede yaptırdığı çocuk ıslah
hanesinin inşaatı tamam-
[ 

• 1 
anmıştır. Bundan sonra, 

Kumbara 
ıran 

Bir Çırak 
Meşhut suçlar müddciumumiliği, 

dün, bir kumbara kırma davnsını tet 
kik etmistir. Hadise şudur: 
Alipaşada kunduracılık yapan Su-

Biga, (TAN) - Bır ay evvel şe}1 

rimizde yapılan lig maçında ihtilaf d 
duğundan bu maçın neticesi sayılm.ı 

mış ve Biga ldmanyurdu ile Çana~ 

kale futbolcuları Pazar günü yenıde 
karşılaşmışlardır. Neticede Biga 1 
manyurdu Çanakkaleyi 6 - ı mt, 
liıp ederek mıntaka §ampiyonu o 
muştur. 

Dram ve Piyes kısmı 
30-10-937 Cumartesi günü akşamı 
saat 20,30 da Pazar "'n .. n ..r;,1dür 

~~~
1

~~· ~~ınııı 
D~~;1i~:,;i~ ~;u~I/~ 

Dürdane isminde genç bir kadın, 
arkadaşı Lem3Ildan bazı şeyler almış 
sonra da ortadan kaybolmuştaur. Le 
man, dün sabah Dürdaneyi Bayezit
te görmüş, ve eşyasını istemiştir. Is
terken de suratına bir iki tokat nşket 
miştir. Dürdane, Lemanm elinden kur 
tulmak için ayni şekilde mukabeleye 
lUzum görmüş ve bir aralık ta dişle
rini Lemanın kaba etlerine geçirmiş
tir. 

11 - 18 yaş arasında mah
kum çocukların cezaları te
cil etlilmiyecektir. Yurdun 
her tarafındaki mahkum ço
cuklar, bu ıslahhaneye gön
derileceklerdir. 

di, 15 gündenberi yanına Şefik Türe 
isminde birini çırak olarak almıştır, 
Şefik Türe, dün sabah erkenden dük 
kfına gelmiş, kapıyı açmış ve tezga
hın yanında duran bir kumbarayı kı
rarak içindeki parayı aşırmıştır. Su
di, işin farkına varınca hemen polise 

Hollywood'da yeni artistlere ve yıldız namzetlerine aktörlük dersleri 
verilir. Bu dersler arasında öpücük egzersizleri de vardır. Resimde görü
yoruz: Ortada meşhur yıldızlardan Rosalind Russel ile James Stewart . ' 

Yazan: L. Piranledua. .l crcüm 
eden: M. Fuat. 

• yeni arkadaşlarına öpücük dersi vcrıyorlnr. Eski Fransız Tiyatrosunda 

Dün Sultanahmet Sulh !kinci Ceza 
Mahkemesi bu davayı tetkik etmiştir. 
nr . "nin suçunu sabit gördüğü 

!!jin kendisine 12,5 lira para cezası 

'.\ermiştir. 

Çocuklar, burada mahku
miyetlerini unutacak şekil

de meşgul edileceklerdir. 
Vekalet, Müddeiumumilik

lere tebligat yaptıktan son
ra, bu gibi çocukların oraya 
gönderilmesine başlana· 
caktır. 

1 
müracaat ederek Şefik'i Balıkhane
de yakalatmıştır. 

Şefik, sorgusunda suçunu inkar et 
miştir. Müddeumumi, tahkikat evra
kını noksan bulduğuiçin kendisini tek 
rar polise göndermiştir. 

• ~LAC«/A~W LA !inemasında 
Bütün lstanbul halkım koşturan ve dans Ustadları 

Şehir Tiyatrosu Operet kısmı 
30-10-937 Cumartesi günü akşamı 

saRt ?O ~n da Pazar günü günd' 

~~ITTffil IN~~~3~f~ÇI 
FRED ASTAIRE ve GiNGER ROGERS'in lll~l(ll!uu;ı '1!111//ı Operet 3 perde 1 tab 

W ııınn~ Yazan: P. Vebert 

Kolu Kırıldı A. ht::uze. Saat 14 te Çocuk tiyatr 
su: Lafonten Baba. 

parlak zaferleri olup emsalsiz bir muvaffakiyet kazanan 

Tevkif Edildiler Ertuğrul Sadi Te 
T1Y ATROSU 
(AKSARAY) da 

Bugün BlR A VU 
ATEŞ. Bu gece 

(Çamurda Zam 

Evvelki gün Beyoğlunda yapılan 
zina cürmü meşhuduna ait davaya 
yarın Asliye !kinci Ceza Mahkeme
sinde devam edilecektir. Mahkeme, 
iki suçlu hakkında da tevkif karan 
veııni:ıtir. 

YAVRUYU 
ÖL ÜREN 
KUR U lzmirde Bayrak Sat.şiarı 

lzmir, - Belediye, kanunun tarif 
ettiği ebat ve evsafta ucuz bayrak 
satmak istiyenlere yardıma karar 
vermiştir. Bu işte ihtikara sapanlar 
da cezalandnlacaklardır. 

... Yann Akşam SARARY A Sinemasında 
' Venedik müsabakasında 52 memleketin jüri heyetini hayrette bırakan ve DONYANIN EN 

BOYOK FlLMI OLARAK KABUL VE EN BOYOK MOKAF ATLA TALTİF EDİLEN Tanımadığı Kadını 

Selamhyan Sarhoş 
!Abdullah isminde birisi dün kafa,. 

yı çekmiş, Beyazrttan geçerken hiç 
tanımadığı Seher isminde bir kadına: 

- Merhaba bayanım, demiştir. 

Hoşkadem medresesin.de oturan 
HUseyinle arkadaşı Mehmet geçenler 
de bir kavgaya tutuşmuşlar, Hüse
yin tabancasmı çekerek Mehınedin üs 
tüne boşaltmıştır. Hedefini şaşıran 
kurşun salıncakta yatan iki yaşında
ki Hatice adlı bir çocuğa rastlamış 
ve öldürmüştür. 

Kösede Hükumet Konağı 
inşaatına Başlandı 

BiR B O HATIRASI 
l{öse (TAN) ~ Gümüşhane - Er-

FRANSIZ SOPERFILMININ ilk iraesi münasebetile BOYOK GALA 
Heyeti temsiliyesi hafında: En büyük 8 Fransız artisti 

Seher, tl\Ilıınadığı bu adamrn selam 
vermesini manasız bulmuş ve: 

- Ne münasebet beni selamlıyor
rmn? Diyincc Abdullah, kendisine 
sövmüştür. Polis, dün Abdullahı meş
hut suçlar müddeiumumiliğine ver
miştir. Sultanahmet Sulh lkinci Ceza 
Hakimi, Abdullahı bir gün hapse 
mahkfım etmiştir. 

Ai!'Ir Ceza mahkemesi salı günü bu 
davaya başlıyacaktır. Hüseyin, mev
kuf bulunmaktadır. 

zincan şösesi ü?.erinde şirin bir nahi
ye olan kasabamızda yeni bir hüku
met konağı inşasına başlanılmış, Kil 
kit kazası kaymakamı Celfı.l bir nu -
tukla ilk taşı koymuştur. 

HARRY BAUR • MARIE BELL • RAtMU • P. RICHARD WILLM • PIERRE BLAN· 
CHAR • FERNANOEL FRANÇOISE ROSAY • LOUIS JOUVET 

Karısını Çakı ile 
Baldırından Yaraladı 

DİK KAT • Localar tamamen satılmış olduğundan mahdud kalan numaralı mev
• kileri tedarikde acele ediniz. Fiyatlarda hiçbir zam yoktur. Tel. 41341 

lllJ-.ı!!Ell!lllm ..................................................................................... . 

BUGÜN Evvelki gece Akbıyıkta bir yarala
ma hiidisesi olmuştur. Cunkurtaraıı 
caddesinde 3 numaralı evde oturan 
Necati, yemeği vaktinde hazırlama -
dığına kızarak kansı Fatma ile kav
gaya tutuşmuş ve kadını çakı ile bal
dırından yaralamıştır. Fatma, Hase
ki hastanesine kaldırılarak tedavi al
tına alınmıştır. 

SARAY 
OUnyanın En BUyUk Filml (MACEOALAO KHALI} GARY COt>PER 
BUFF ıLnnı·L' r··· k .. ı·· JEANARTHUR Bir Yolsuzluk iddiasının 

Suçlular1 Mahkemede 
Bakırköy Malmüdürü Nail ile ar- SiNEMASlrtDA 

ll u ur çe soz u 20,000 at, 5000 k1rmızı 
B · s t 11 d M •. d derili adam, 10000 figUran ugUn aa e a.ıne var ır 

.................. ~~~ .......................... ~~----~----............ ~ 
3 SENELiK BiR FASILADAN SONRA lLK DEFA OLARAK TORK ARTiSTLERİNİN TORK REJİSÖR 

kadaşları Galip, Kemal, Salih, Zeki, 
Hasan Şükrü, Ahmet Hamdi, Refik, 
Hayri, Lutfi, Abdülkadir haklarında 
yetim, dul ve mütekaitlerin on sene
likleri dağıtılırken suiistimal yaptık
ları iddiasile açılan davaya ayın on 
dördünde Ağır ceza mehkemesinde 
devam edilecektir. 

Bartında Elektril< ve MUSİKİ OST ADLARININ Y APTICI SENENİN BiRiCİK TORK FİLMi 

Bartın, 30 (A.A) - Belediyenin u· N E s E D o G R u yaptırdığı elektrik tesisatı bitmiş ve 
bu akşam bayramın şerefine ilk cere-

yan verilmiştir .. Halk elektrik nurla- R .. Saat 11 matinele- ı· t b ld . p EK ,. . d EL HA M R A s· 1 d Bir Gün Hapis Yatacal< 
Recep isminde biri, dün Bayazıt

ta.n geçerken sarhoşlukla tnn,nnadığı 
Serkise tokat atmıştır. Sultanahmet 
Sulh ikinci ceza hakimi, Recebi bir 
gün hapse mahkfım ctmietir. 

~~~~coşkunlukla ba am yap-,,__u_g_u_n_.r.•n·d·e·n·b·a•s'•'"•a·r·a·k··s_a_n_u_a_ı __ . __ ._z_m_1r_e _________ ı.n.e.m.a .. ar.ı.n_a 

Senelerden~eri dllnya eı~arı uınnıniJesini ıne~gnl eden ıne~~ur ingiliz polis ~ali1esi 'llt~K HltMı se~riınize geliJor 
• -- Ben bir hafta. ocaktan dönmiyeceğimi söyliyc

rek aşağıda, yazıhanede kalırım. Kapuza ilk gittiği 
gece gelip bana haber verirsiniz, dedi. 

Sonra döndü, piposu elinde ve omuzları biraz dü
şük, odadan çıktı. 

Seniha, "galiba benim önümde ağlamaktan kork
tu.,, diye düşündü. Ve kendisi de orada kalmıyarak, 
pek sessiz adımlarla dışarıya. sofaya çıktı. Halit kar
şıdaki yatak odasına geçmiş olacaktı. Sobası çoktan 
sönilk o soğuk odnda acaba ne yapıyordu? Anahtar 
deliğinden içeriyi gözetlemiye, hatta yakınlaşarak 
içerden gelmesi mümkiln bir ağlama sesini duymak 
gayretine Seniha tenezzül etmedi. Ve içinde öyle bir 
taşkınlık vardı ki, yalnızlığa da tahammül edemiye
rek sessiz adımlarile aşağı indi, misafirlerle .Mültcr
rernin bulunduğu odaya girdi. 

Uç misafir kadından en genci, bir yıl evvel Beyoğ
lunda Notr Dam Dösyonu bitirmiş ve Fransız şirke
tindeki bir mühendise vararak Zonguldağa. gelmiş 
olan çocuk yüzlü bir zayıf kadın, piyanoya oturmuş, 
!Bethofenden bir parça çalıyordu. Fakat alafranganın 
en hafif ve oynak dans havalarını anlıyan ve seven 
Mükerremle öteki iki kadın, kendisine bu piyano tck
~üinde bulunduklarına pişman, fısıltı ile konuşuyor
lardı. 

Mükerrem, Seniha girince, pek yavaş bir sesle 
sordu: 

- Halit ne yapıyor': 
Seniha, "kitap okuyor.,, diye mırıldandı ve en uzak 

köşeye oturdu. lhtişamlarıru anlıyamamo.kla bera
iber, hakiki ve yüksek musikiye o aşıktı, ve dikkatle 
ve zevkle, fakat kininden ve günahından hiç sıynl
mıyarak, ve sıynlmı:yı, bunları unutmayı hiç iste
miyerek dinledi. 

Çocuk yUzlli zayıf misafiri, Bethofenin eserinden 
sonra baygın bir tango çalmıya mecbur etmişlerdi. 

Birden, sokak kapısının kapandığı duyuldu. Müker
rem pencereden bnkar;ı.k: 

~,;.-: .. · ·· ... ~ıı ..... • '1A"'7AN • NA' 1 D rıonı - > • • •.• ·• ~.:;. .,. :' ·ı~ ·:·~ .• /·~:·, 71'--\ı- • H - ~ ~K. .~· .: ,· .. ~ ... 

-82-
- A, Halit gidiyor! Merdivenleri ne kadar da ses- rak, kendisi tahkikata kalktı: - Hanımcığım, bu sa-

siz inmiş! dedi. atte sokağa mı çıkacaksınzı? 
XXVI Fakat sözUnü ağzına tıkayıp Seniha dedi ki: 

Kız kardeşinden vaziyeti öğrendiği günUn akşamı, - Şimdi sokağa çıkan Mükerrem Hanımdi, değil 
Halit sofrada birkaç geceyi Kilimli ocağında geçire- nıi? 
ceğini bildirmişti.Sabahleyin şirkete gittikten bir saat Ve kadın bir cevap bülmıya, bir yalan söylemiye 
sonra da, hazırlanmasını giderken tenlbih ettiği çan- hazırlanırken, ilave etti: - Mükerrem hanım gaılba. 
tayı adam yollayıp aldırdı. Ve gece Mükerrem yine yine Kapuza gitti? 
Kapuza gitti. Oteki şimdi ayakta idi. Çıplak ayaklarına şıpıdık 

Seniha üstkattaki odasında, kulağı tetikte bekle- terliklerini giyememişti. Ve nasırlı, biribirlerinden ay 
mişti. Mükerremin bu mükemmel fırsattan mutlaka nk ayak parmaklan, siyah tırnaklarile Senihayı iğren 
ve ilk geceden istüade edeceğine emniyeti olduğu gi- dirdi. Hizmetçi artık pek büyük bir hayret içinde kal-
bi, hususi pasta tertibatlarının mükemmelliği saye- mış insanların edalarını takınmıya çalışıyordu. 
snde Nüzhete derhal haber yollıyabileceğinden de şüp - lki gözüm, bu saatte Mükerrem Hanım Kapuz. 
he etmemişti. Sokak kapısının her zamanki vakitte, da ne yapsın? Benim hiçbir şeyden haberim yok va!-
on buçukla on bir arası usulca kapanışından yirmi lahi! diye söylendi. 
dakika kadar sonra, sırtına manto giyip ba§ını örte- - Şerife kadın, senin her şeyden haberin olduğunu 
rek pek sessiz adımlarla, adeta hırsız gibi aşağı in- ben çok iyi biliyorum. Fakat bunun ehemmiyeti .)"Ok. 

di. Mükerremin sadık ve marifetli hizmetiçsi Şerife !§in fenasi, ağabeyimin de her şeyden haberi var. Ya. 
yemek odasında elektriği .söndürmüş, lakin henüz uy. zihanede şimdi bizi bekliyor. Haydi başını ört, sırtı-
kuya dalar gibi bile olmamıştı. Çünkü, kapısuu açıp na. br şey geçir. Oraya gideceğiz. 
düğmeyi çevirir çevirmez onun yere yaptığı yatağın - Aman hanımcığım, gecenin nısfülleylinde iki ka 
içinde doğruluverdiğini gördü. • dm çarşıları nasıl geçeriz? Herkes ne der? 

- Neye burada yatıyorsun? - Hele dilşündüğün şeye bak! Merak etme, bizi 
Şerife cevabını i'ı.deta inandıracak kadar tabii bir sokakta görenlerin hatrlarına hiçbir şey gelmez. Sen 

eda ile verdi: ihtiyarsın, ben de çirkinim. Neden çekinip korkaca-
- Benim oda pek soğukta hanımcığım. Mangalı ğız! 

doldurmıya kıyamayıp şilteyi buraya getirivcrdim. Şerife kadın inkarın ve mukavemetin bo§ olduğu-
Ve sonra, bu yalanına inandırmış olduğunu umn.- nu anlıyarak başım örtmUş, sırtına veldirmesini e-eci-

riyordu. Sonra oturup çoraplarını giyecekti. Uzun 
siyah ayak tınnklarmı daha İazln. görmemek için dı
şarı çıkan Seniha onu taşlıkta beklerken, "öyleya, çir 
kin bir kadın gece yarısı yanında erkeksiz çarşılan 
gezmekten niçin korksun?,, diye mrıldandı. Evet, çir. 
kindi, gençte değildi. Ve çirkinliğinden dolayı duydu 
ğu hüznü artık tamamile unutmuştu. Çünkü eğer çir 
kin olmasaydı, bütün hayatını kemiren kıskançlı 
hissini bu kadar şiddetle duymıyacak, duymayınca da 
§İmdi varlığım ürperten bu hudutsuz sevinci, zafer 
sevincini tadamıyacaktı. 

Çıktılar. Tekmil şehir uyuyordu. Bomboş ve mut 
lak surette sessiz yollan, hemen bütün pencerel 
ışıksız evler arasından geçip inerek çarşıya vardılar 
Amele kahvelerinin yarı kısık lambaları, daha i§ bu 
lamamış veya uzak ocaklardan bir iki gün kalma 
üzere kasabaya gelmiş köylülerin peykeler üstünd 
kıvrılıp uyuduklarını gösteriyordu. Ueride, şirkati 
yaz.ıhanesinde bir odanın ışıklari söndürülmemiş · 
Halit kimbiliır ne sabırsızlıkla bekliyordu. Elektrik 
terin parıltısında bir ıztırap canlanıyor, yanıyor gi 
biyeli. Seniha pencerelerin aydınlığına, bu aydınlı w 

gözlerile 8.deta okşıyarak baktı. 
Kapıyı kendisi çaldı ve bir dakika geçmeden Hali 

ba.smda şapkası ve sırtında paltosile karşısında bul 
du. Binada yatan kapıcı herhalde uykuya dalmış v 
işitmemiş olacaktı. Halit iki kadını içeri sokmadı. 
garı çıkarak demir kapıyı yavaşça kapamıştı. 

Seniha çok pes bir sesle: - Gideli yarım saat old 
diye haber verdi. 

Erkek hiçbir şey söylemedi. Sanki anlamamı§, ha 
tiı. gi'ıya hiçbir şey işitmemişti. Otekilerin beraber g 
lip gelmediklerine ba kınadan yilrüdil. 

Bir müddet yürüdüler. İki kardeş bir hizada, faka 
aralarında boş bir mesafe kalarak, biribirlerinden 
pey uzak gidiyorlardı. Arkalarından hizmetçi Şerif 
kadın, bu kadar rahat bir kapıdan olacağına yana y 

na vürüvodu. (Arkası varl 
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Bugün Macarlara karff. oynıyacak olan 
f ıt,, ' Reşat 1 '""•'.'\ 

BUGUNKO MAC 

TAN 

-I H 1 
M e rk e Z"ı T alebe Vladimir Snopkof, be: 

ki yirmi dakikadanberi bir 
vitrine bakıyordu. Vitrinde mü -

Av r U P 
a kemmel, pırıl pırıl bir radyo duru

yordu. Talebe ,bir müddet daha vit 

K 
rine baktı, baktı ve içini çekti. 0-

U p a S I racıan ayrılmak için birkaç adım 
attı .. Fakat dayanamadı; yine geri 

Macarların Ferençvaroş takımı I- döndü. Radyoya son bir defa daha 
taıyanlarm Lazio takımını 5---4 mağ- baktı. Artık kati olarak vitrinden 
lfıp ederek Merkezi Avrupa Şampi- ayrılırken zihninden şunları geçi
yonluğunu kazandıklarını yazmıştık. riyordu: 
Bu mühim maçın tafsilatını son ge- "Şu, radyo denilen alet ne mü· 
len Avrupa gazetelerinden alarak aşa kemmel şey! .. Onu evine aldın mı, 
ğıya naklediyoruz: bütün dünyayı evine getirmiş gi

Bu oyun evvelce Peştede oynanan bisin!,, 
J ve Macarların 4 - 2 galibiyetinde Snopkof'un içinde böyle bir rad-

kavga çıkan maçın ikincisi idi. Roma yoya sahip olmak arzusu, biran i
da yapudığı için Italyan seyircileri- çin tutuştu. Fakat, radyonun ü~e
nin büyük tezahüratiyle Italyan mil- rinde duran etiket derhal gözleri 
li takmıınm kazanacağı üı:nit ediliyor önüne geldi. Etiketin üstünde: 

du. (800) 
Halbuki Ferençvaroş taknnmın em rakkamr vardı. Vakıa bu (800) ün 

salsiz merkez muhacimi Şaroşi Ma. 
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Macarlar, Ankara 
Muhtelitini 5 • 2 

car takımını en müşkül vaziyetlerden ne olduğu yazılma 
kurtarmış ve kendi başına yaptığı mıştı. Fakat bu- y E N ı• kasketin gittiği istkamete baktı: 
iki golle galibiyette mühim hisse ka- nu yazmıya lüzum · Gri kasket artık görünmüyordu. 

tır var mıydı?. Bu, Snopkof koşmıya başladı. Köşe.o 
zanmış · elbette, 800 fındık başında, tam karşıdan karşıya ge· 

Itaıyan takımı maçın en sıkı zama- çerken önüne bir otomobil çıktı. 
nm.d k dı- altı hur Pi ve yahut 800 ka-a azan gı pen yı meş · Delikanlı evvela fena halde 
otaya çektirmiş fakat çok isabetli şüt pik olmıyacaktı. ı• N · s A M içerledi. Fakat önündeki otomobi-
leri olan Piota heyecandan topu kale Belli ki, bu rak- lin boş bir taksi olduğunu anlayın 
cinin kucağına atmıştır. kam 800 rubleye ca sevindi. Hemen binmek istedi. 

'" -k 30 A ) . • w fialyan takımının tehlikeli olmıya delfilet ediyordu.. Fak t f"" ·tir t· n.ıı ara, (T N - Macar milli / ların sağdan yaptığı bir inişle sagın ~ d a şo or ı az et ı: 
taknnı bugün ilk maçını baştanbaşa ortaladığı topu merkez muhacim başladığını hisseden Şaroşi fevkala e s nopkof'un kafası da bir rad. - Burada binmek yasak, dedi. 
Macar ve Türk bayraklante süslen- kendinden çok daha müsait vaziyet- atılgan ve arkadaşıarım çok iyi idare yo cihazı gibi işlemiye, ha· Yazan: Durak yerine geliniz!. 
miş olan ve 15 binden fazla seyirci- te bulunan soliçe geçirdi. Sol içte bu eden bir sistemle mütemadi hücumla yal krurmıya başladı: fvan Ditya Lakin Snopkofun yüzüne bakın-
nin doldurduğu şehir stadında Anka- güzel ·fırsattan istifade ederek sıkı ra başlamıştır. Bu hücumlar semere "!ster misin, diye düşünüyor • ca otomobilin kapısını açtı. Delikaı 
ra muhteliti ile yaptı. bir şiltle üçüncü golü de kayda mu- vermekte gecikmemiş 4 cü golü de du Snopkof, mektep direktörü ya· Çeviren: lI otomobile bindi. Motör işledi. 0-

Saat 14,30 da evvela Macarlar, si- va.ffak oldu. Bu sayıdan sonra esa- Şaroşi yaptırmış ve beşinci galibiyet. nn beni yanma çağrrsm!.. diğer ta- B T k tomobil hareket etti. Köşeyi dö • 
yah pantalon ve beyaz zentin ürerin- sen istikranın henüz bulamamış olan golünü bizzat kendisi atarak Merke- !ebelere örnek olacak şekilde çalış- ' • O nünce gri kasket yine göründü. 
de milli renkleri bulunan formalari- muhtelit bu ani sayıdan büsbütün zi Avrupa Şampiyonluğunu 5 - 4 tığım için 800 ruble mükafatla. mü- 1,., ~~ Snopkof, saatte kırk kilo metre 
le alkısl, ar arasında sahaya çıktılar. sarsılarak sag-a, sola şuursuzca ko- takımına kazandırmıya muvaffak ol· katatıandırıldığımı tebliğ etsin!. Fa V t d süratle ona yaklaşmıya başladı. Bu - a an aş, vatandaş, hey va-

Parayı Macarlar kazandığı için o- şuşmıya ve topa manasız vuruşlar muştur. kat hayır, 800 kafi gelmez!. 820 d. b sırada batırma başka bir şey gel• tandaş, ıye ağırdı, bir şey düşür-
yuna muhtelit takım sağdan bir vu- yapmtya başladı. lşte muhtelitin bu ruble lazım. Öyle ya, radyoyu eve dünüz!. di; elini cebine attı: bir ruble yet-
ruş ile başladı. Oyunun 18 inci daki- normalden uzak bulunan vaziyetin- bir farkla Macarların lehine netice- getirip kurmak masrafı da var.,, . k miş kapik vardı. Otomobil gri kas-

ı d. Fakat grı asketli müşteri bunu 
kasına kadar karşılıklı deneme ile den istifadelenmesini çok iyi bilen en ı. Fakat.Snopkof, mektep idaresin- işitmedi. Süratli adımlarla uzaklaş ketin hizasına gelince, talebe, ken ... 
geçtiği görülüyordu. Bu müddet zar- Macar takımı bu defa sağiçinin aya- Bugünkü maç ne olacak? ce iyi bir talebe sayılmadığım ha - mıya başladı .. Snopkof, dükkanın dini tutamadı, bağırdı: 
fında her iki takım da mukabil iniş- ğı ile dördüncü golünü de yapmakta Dün Ankara muhtelitini 5 - 2 gibi tırlaclı. Derin derin içini çekti. Bir önünde yerde yatan esmer cisme - Dur, dur, işte 0

·• 

lerle biribirini sıkıştırıyor, ve biribi- gecikımedi. büyük bir sayı farkı ile mağlup eden kaç adım yürüdükten sonra bir baş uzandı; onu yerden kaldırdı. Bu ş oför otomobili durdurdu. 
rine tehlikeli vaziyetler yaşatıyor- Ankara muhtel itinin ıon golü Macar B milli takımı futbolcuları bu ka şey tutturdu:; müşterinin, düşürdüğü şey koca- Saat, bir rwble yirmi kapik 
du. r<-""en bu müddet zarfında mu- sabah Ankaradan .,ehrimize gelmiş ''Ya şimdi birdenbire birisi ya- d 1 b" yazmıştı. Snopkof paraları verdi. ~ B" · ] k b f ';$ man ve o gun ır para cüzdanı 
hacimlerimizin elde ettiği güzel gol ıraz sonra yıne so açı u se er olacaklardır. nıma gelse de ... Yahut hayır .. Beni Etrafına bakınca, gri kasketin bü· 

gerid~n aldığı uzun bir pasla yine b' d b" ~ 1 d s· idi. ""k b" k d . . . kt ı vaziyetleri maalesef ya acele veya Ankaraya giderken Istanbul futbo- ır en ıre çagırsa ar a ıngapur- S f yu ır apı an ıçerı gırme e o· Ankara kalesine doğru süzülmeye ld'" - .. .. b.. .. . nopko , başkasına ait bu para d ğunu gon.u.ı. v ........... _,..,, - --
vakitsiz vuruşlar ve yersiz driplin • lünün kuvvetini hesaplıyarak şelin- ilı:ıki amcamın ö ugunu, utun m •- cuzcıanını ouıu.uccı., u ............. '-'*--·· Kuarşısına çr~an ün_ iformalı .b. ir_ kR-
lerle neticesiz kalıyordu. başladı. Mtidafü atlattıktan sonra mi.zde bıraktıkları A milli takım ka- rasmı bana bıraktığını söyleseler. kurduğu hayallerin hepsini unutu - pıcı, saygı i1e delikanlının onb~e 

2
4 üncü dakikada Fahriden guz" el yetişen sol muavin Ha.sanla karşı . Hayır, hayır! Bu da beni sarma- verdi .. Şimdi onun düşündüğü bi-karşıya geldi. Fakat Hasanm hatalı lecisi Çikoş ve solaçık oyuncusu Beki d eğildi ve şapkasını aldı. Delikanlı 

bir pas alan Hamdi topla beraber sü- yi de aralarına alarak muhtelitimizin ı..,, ricik şey, cüzdanı sah~bine verm~k ancak şimdi, büyük bir gazinoya 
ratle hasmı kalesine doğru süzüldü. bir hareketle müdahalesi yüzünden Snopkof amca hayalini de bir yli. ti. 

hakem penatlı cezası verdi. Bu su- karşısına en kuvvetli bir şekilde çıka- na brraktı. Zihnine daha tatlı, da- girmiş bulunduğunu anladı. 
Fakat bugün çok şansSiz bir oyun caklardır. Snopkof bu maksatla gri kaske- Ufak bir koridoru geçti. Bil· 
oynıyan Hamdi bu güzel vaziyetten retle Macarlar beşi~ci gollerini yap- Bazı refiklerim.izin kuvvetsiz oldu- ha pratik bir düşünce geldi: tin arkasından koşmıya başla.dı.. yük salonun kapısına geldiği za· 
de istifade edemedi. Uzaktan bir VU· mış oldular. "Ya şimdi ben yolda giderken Gri kasket bir hayli uzaklaşmış, ınan hafif bir ürkeklik hissetti. 

hakkak olan golü bertaraf etti. Oyu- ğunu iddia ettikleri Macarların dün- bir para cü7.!.lanı bulsam .. Cüzdanın 
ruşla topu Avuta gönderdi. kü galebesinden sonra, Istanbulun ı'çı"nde de (800) ruble olsa.. tramvay durağına kadar gelmişti. Salonda iki kişi vardı. !kisi de iri 

M l h 
Ak' l nun bitmesine bir buçuk dakika kal- _ b Snop' kof, her adımında ona bun':!. 'di ( · k 

acar ar a ım oynuyor ar mışt1, muhtelit muhaeimleri son bir çıkaracagı on ir!n muvaffak olup Hayır, 800 değil de bin ruble ol- yarı, ikisi de gözlüklü ı grı as. 
O dakikaya kadar O-O berabere olamıyacağı endişesi vardır. sa .. Bu da kafi deg-il. Madem ki, çarparak tramvay durağına <loğrn ket vestiyerde kalmıştı) . Snopkof 

d t kt 1 aş Ya 
gayretle hasım kalesini sarmaya baş d kik.a yollandı. Fakat daha duragw a. var- d··u ·· ·ı d b. · 1

-

evam eme e O an Oyun Yav - H ı 00 a d kul - k tered u e muşterı er en ırıne yaD 
ladılar. Arifin yapmak istediği aşırt- e e s a agımıza ge. hayal uruyoruz, ne diye adam a- -

·· · · k b d k Macar be ma.dan, kocaman bir tramvayın ı t vaş muvazenesını ay e ere ma hareketinde sol müdafi topu eli len bir ha re göre, Fenerbahçenin kıllı kurmıyalnn? Evet, bir cüz- aş ı: 
la 1 h

. b' ld Nite · · sallanarak, ve çan çalarak geldi.. - Vatandas., dedi, siz cüzdan fa 
rın e ıne ır cereyan o u. - ile çeldiği için hakem bu sefer Macar ve Türkıyenm en kıymetli oyuncusu dan bulsam ve cüzdanın içinde beş 

k . b ··ad t ·çı'nde Macar soliçi t· bl ·ı g-ini, ve durakyerinde tevekkuf et- lan düşürdünüz mü?. 
ıan u mu e ı - lar aleyhine penaltı vermiş bulunu- olan Fikre ın oynamıyacağı da tabak bin ru e olsa derhal bu para ı e tigwini gördü. 

nin geriden aldığı bir pası yerinde ve yordu. Arifin çektig-i ceza vuruşu kuk ederse zaten hazırlık maçlarında o radyoyu satın alırdım; bu,, bir. Müşterilerin her ikisi de cepleri· 
· 1 tahvil d" · ta Gri kasket biran için tramvay · kl dıl Bir t nesi· sıkı bir vuruşla go e e ışı · ikinci ve son defa Macar kalesine pek iyi netice alınamıyan takımımız- Sonra anneme 300, hatta 500 ruh- nı yo a ar.. a · 

knnm 
·· ı b' ta. k andır basamag-ında göründü ve kayboldu. - Galiba, dedi, ben düşürmü • 

a guze ır avan J az • girdi ve maç ta bu suretle 5-2 gibi dan fazla birşey beklemek abes olur. le gönderirdim; bu iki. 
mış oldu. Bu golden sonra Macarlar B undan başka Vaska ile Ni~o- 5 nopkof son gayretini sarfe- şüm .. Evet, evet, düşürmüşüm .. Es 
daha emniyetli hareket etmeye ve s • .

1 
Ki • • b laya da yüzer ruble venr- derek tramva.y kalkarken mer bir cüzdan. İçinde tlört bin ye-

d aha güzel oyııamıya başladıkları ba- u ey maniye u Ün Ü ft dim; Bu üç. yetişebildi. Ve en sonuncu olarak di yüz küsur ruble vardı. 
riz bir surette göze çarpıyordu. Fakat Nikolaya yüz rubleyi ve- tramvaya girdi .. Tramvay müt - Snopkof cüzdanı cebinden çıkar· 

Macarlar çok geçmeden, muhtelit y • L A rirken iki senedenberi bana borçlu hiş kalabalıktı. Delikanlı o sihirkar dı: · 
akınına cevap teşkil edecek güzel bir en 1 oka 1 i D Ün r!_ ı I d 1 olduğu 7 rubleyi de keserdim. Son cümleyi: "Bundan sonraki istas- - Bu mu? Dedi. 
hücumda bulundular ve bu hücum es- ~ ra kız kardeşim Lizaya da ... Fakat yonda inecek misiniz?.,, cümlesini Gözlüklü adam: 
nasında soliçin hiç beklenmiyen bir durun bakalım, hesabı şaşırdık. söyliyerek tramvayın içinde ilerle - Çok, çok teşekkür ederim, de 
sırada uzaktan çektiği sıkı bir şüt- Bu 5 bin rublenin nekadarını sar - miye başladı. İşte tam bu esnada di. Müsaade ederseniz ... 
le gelen top ikinci defa olarak muh- fettim: 800 radyo; 20 tesis masra- en önde duran gri kasket ön \a~ı- Fakat, kendisine neyin müsaade 
telit ağlanna takrlmış bulunuyordu. fı .. etti 820. Anneme 500 ruble.. ya yaklaştı. Tramvay durdu. Gürül edilmesi icap edeceğini bulamıya· 

Birinci devrenin bundan sonraki Hay kör şeytan, yine şaşırdım .. ,, tü ile kaprlar açıldı. Gri kasket ye- rak durakladı .. 
kısmında vaziyet değişmediğinden Snopkof, beş bin ruble bulduğu re indi. Snopkof yol bulup kapıya Snopkof, biraz müstehzi bir gU-
vazi.yet 2-0 Macarların lehine neti- takdirde yapacağı masrafları dört gelinciye kadar kondoktör zili çek lüşle: 
celendi defa üstüste hesapladı.. ti. Tramvay sarsılarak hareket et- - Teşekküre değer bir şey yok. 

i kinci d evrede Snopkof böyle hayal kurarak bi ti .. Snopkof büyük bir telaş için- dedi. Allahısmarladık. 
Ikinci devreye muhtelit takım kad raz daha yürüdükten sonra, biraz de: o elikanlı kapıya doğru yüril· 

r osunda büyük tadilat yaparak şu ileride, sol köşede, yeşil camekan· - Bana yol verin, ineceğim istas dü. Kapıcının yanından ge· 
tekilde çıkmış bulunuyordu: lı, aynalı bir boyacı dükkanı gör- yon geçti, diye bağırmıya başladı. çerken, kapıcı yerlere kadar eğil-

Rahim _ Rıdvan, Enver - Mu- dil. Dükkanın içinde ayakkaplarmı Ve kendini kapıya dar attı. Tram- di. Snopkof, mağrurane bir tavır-
Ba, Semih, Hasan - Ali Rıza, Arif, boyatan bir tek müşteri vardı. vaym hızlı gitmesine aldırmıyarak la kapıcıya son elli kapiğini ver • 
Yaşar, Fahri, Hamdi. Müşteri. iyi giyinmiş iri yarı bira- yere atladı. di ve sokağa çıktı. 

Oyun başladığı vakit Macarların _._j damdı. Başında gri bir kasket, gö- Fakat bu anda kulağına keskin Cebinde beş parası kalmamıştı. 
bu devrede, birinciye -nazaran daha zünde de bağa bir gözlük vardı. bir düdük sesi geldi. Sert yüzlü bir Oturduğu eve kadar beğ kilomet-

h " k' d h - b t kl ·· ·· A."'J•• mercuimi münaaebetile yapılan güres,ler M .. t 1• hem a kk ı b a un ve a a agır ası an goru- :s "T uş er ya ap arını oya.. Milisiyoner, yanına yaklaştı. Kayıt re yayan yürümek icap etti. Elle-
lüyordu. Yirmi altı senedenberi spor saha- muhtelif parçalar dinlenmiş, salona tıyor, hem de dalgın dalgın gazete sız bir eda ile: rini cebine sokarak ve ıslık çala· 

Nitekİ.n! öyle oldu. Macarlar yap- sında mütevazi bir şekilde çalışarak kurulan minderde güreş müsabaka- okuyordu. Ayaklarını öyle tuhaf - Lütfen bir ruble veriniz, dedi. rak yürümiye başladı. YürUrken, 
tıklan tehlikeli bir hücumda muhte- Türk gençliğine hizmet etmiş olan ları seyredilmiştir. bir şekilde ayırmıştı ki, yan cebi s nopkof etrafına bakındı. cüzdanın bulunuşile yarıda kalan 
lit kalesini adamakıllı tazyik etmeye Süleymaniye Terbiyei Bedeniye Yur- Bu sırada toplantıya Vali ve Be- adeta bir torba gibi açılmıştı. Gri kasket uzaklaşmıştı. düsüncelerini hatırlamak istedi: 
başlamışlardı. Bu arada soliçin çek- du, bir buçuk senedenberi hazırla- lediye Reisi Muhittin Ustündağ da ·, ri yarı müşteri boya sand·· Hayal meyal seçilebiliyordu. Deli- :__ Ha, evet, diye hatırladı, yol-
tiği sıkı bir şilt golptu yalıyarak avu- makta olduğu lokalini dün merasim- gelmiş, kalabalık bir davetli ve genç- ğınm üstünden ayağını çek- kanlı: da giderken bir para cüzdanı brul-
ta gitti. lik kütlesi tarafından karşılanmıştır. ti. İşte tam bu esnada Snopkof, - Alın rubleyi, dedi, fakat ça- sam .. Cüzdanın içinde de beş bin 

M ht lı·t takını sayı adediru"n ço- le açmı.,tır. Merasime birçok davetli- uk 1 acel · · u e ';$ Muhittin Ustündağ yapılan güreşleri müşterinin kocaman cebinden, bil- b o un, e ışım var. ruble olsa .. 
ğaltılmarnas1 için hiç olmazsa bera· !erin huzuru ile ve itfaiye bandosu- seyrettikten sonra lokali gezmiş ve yücek esmer bir şeyin dışarry:ı., _Biraz beklemeniz lazım; mak- Snopkof gülümsedi: 
berliği temin için olacak ki birden- nun çaldığı tstiklal Marşiyle başlan- Klüp Başkanı Bay Orhandan izahat yere düştüğünü farketti. Müşteri buz vereceğim. - Bulunan para ile iş görmek, 
bire hücuma geçti. Beşinci dakikada mış, klüp namına verilen kısa bir nu- almıştır. Daha sonra da idare heyeti bu anda boya parasını vermekte - Makbuzun falan lüzumu yok. diye düşündü, anlaşılan eskiden kal 
Arifin derin bir pasını Haımdi güzel k d d ul ·d ·ı le meşomldu··. Boyacı da mu··şterı·d .. n _ Olmaz! Nizam böyle. ma fakat bizim bugünkü görüşleri· tuktan sonra salonu çevreliyen ur- o asın a sporc ar ve ı arecı er t>- .... 
bir sol vuruşla takımının ilk sayısı- b h bihald bul t aldı~ paraları çekmecesın· e koyu- Snopkof, büyu··k bir sabırsızhk mizle taban tabana zıt bir itiyat -

dele, Vali ve Belediye Reisi adına e- as e unmuş ur. ı;,.• nı kayda muvaffak oldu. Bu golün D tlil h 1 b'"fed · d 1·çinde makbuzun yazılmasını bek· mış .. Onu bunu bırakalım, fakat 
lediye muhasebe müdürü Bay Kemal ave er azır anan u e ızaz yor u .. 

verdiği ~vk ve heyecan gerek oyun . tir edildikten sonra saat 4,5 ta toplan- Snopkof biran için hülyasından ledi. tş bitince, titriyen parmaklıı- bugün bulduğum şu cüzdan bana. 
""------..:....---~---'·-,a .. ..: ·~-·-.L.Ho.fl,84w:;....ı.a;us.ı..illl.uı.ıl....Jl~LUJ.Jw:ı.ı~~-~-l-';:::..:=::::.:~:..:.:=..:~=-=:.:.....:.:.:......:..:..:.......:.._ı_ __ ._..:~""·......_..'---..,--·-~- ·~----r.i DJuhuoz.tı.-...:;ıurul-ll.H..Ja.l:il:.w:;,u.....~LL-..!.iiki~·~ru!::!:1b~l~e~~et:!m~ı~·ş~k~a.!:'.:pı~·ğ~e:....::m::::al::....:o:::.:l::d::u.:... __ 
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Cümlnıriyet Bqramı rniinaN6etile Anlarada Jltlpılan •• 

,it ranli, plı parld ue malafefeJft olJıı. On Wnlerce ltallaıe 

uyrettiii 6a muaum meraimin inllWenhl Gf-iıılMi 9'e

.unlerle umyora: 

Şu Garip 
Dünyada 

Neler Var? 
--o--; 

Arnavutlukta 
Nasll Sanat 

Genç Nesil 
Ogreniyor? 

• 
• 
• 
• • 10 . 

O tomobO Tiranm Birinci "°' 
c.addelini pçti. Genif cacl· 

W1enin nihayetinde -ta aaptı ve 
lehirden çıktık. Bozuk kaldmmlar 
lzerinde ufak, tefek çukurlardan 
athyarak yUrilcltlk. lki taraf kir 
ft tenha. 

Ktlçilk bir binanın bUytlk, ytlk-
Mk ve gezıit demir kapım önUDde 
durduk. 

Halil Maçi bir at1rpri& yapıyor 
gibi nereye cJreceğimizi aöylemi· 
7erek otomobili stlrdUnntlfttl: 

- Ariı&vutlann nud anat öl
nndiklerini size göstereceğim. 

- Buram neresidir? Diye aor
mya mahal kalmadan peden " 
içinde w birikbıtiei olan ldlçUk 
bir hendekten atııyarak büyük ka 
pıya doğrulduk. 

• çeriye girdiğimiz zaman kar
i fDDU& büyü bir me)'dan ve 

meydanm etrafmda bir talPlll kil· 
ıı;Uk bir b.th ve biribiriDe bllll bi· 
na1ar gördük. 
Sanşm, zayıf bir genç saç1arlDD1 

~zleri üstilne dllfen uçlanDI bJdı.. 
rarak yanunu:a yaldafb: 

- Sanayi Mektebi JIUdnrtl lılü· 
hendial Mehmet Hoca. 

Evveli. mihman&uiJtmııza t.a
)'in edilmiş ileri unı:ttan bir talebe 
ADIDifbm. Abanlı bir Fransızca 
De bl&t octamna davet etti: 

- Belki yoruldunuz, biraz din
lenir ve mektep hakkında konutu· 
rua, dedi. 

H er tarafta Tllrk'9 kouDfiiD• 
1ara raatgeldiğim ve lisan 

ltibadyle kmdimi kendi memleke
tim harlclncle yabancı addetmedi
thn için birdenbire durmuıtuJD. 
)ılaamatUı hayretim çok sUrmedi. 
Anladnn ki Mehmet Hoca, Tllrki· 
yeyi tammıyan, TUrkiye idareeini 
idrak etmiyea yeni Anıa"'1t neslin
dendir. Daha 27 YBflDda idi. De· 
mek Oemanh idaresi buradan ay
nldıil zaman henüz iki yqmd& bu
lunuyordu. 

Genç mtklür, Fraıwınm Gre

noble ,eJırinde tab•Hni bittnnit ve 
elektroteknik mWıendW olarak 
cıkJmfbr· Mektepten eonra Tirana. 
d&mıtlf ve bu mektebin batma 
pçmfttr. 

' 
Odadan içeri girince: 
- Bütün bu gördtığtlntlz etyanuı 

Jıepei mekteblmis taratmdan kendi 
talebemize yaptınlmJlbr. Mektep-

Arnavııtlakta yeni nail ,ocakları 

• 
• 
• 
• 
• 
• ,. 
• 
• 
• 
• 

rama, demircilik, otomobilcilik, tez- • 
yini işler, ziraate ait kısımlar, ha-
sır örme işleri. .. 

Mektep her sene büyümekte, ta- • 
lebesi artmakta, yeni pavyonla; 
ili.ve edilmektedir. • 

Genç mlldUr, bUttin hayatım 
ideali uğruna sarfa hazırlanan bir 
adam gibi vecit ile, hararet ve iş-
tiyakla mesleğine bqlılığuu eser· 
Jeriyle ispata çalışıyordu. 

M ektepte bir '88.&tten fazla kal· 
dık ve dolaştık. Genç Arna

vutluğun, memleketi ytlkseltmek 
için esaslı gördüklerinden Ud tane- • 
sini ziyaret etmiş oluyordum. Bi-
risi bUtllD Arnavutluğa .,.mil Kız 
Muallim Mektebi diğeri m~la- • 
n yine bütUn Arnavut şeııırıerme 
dağılacak olan sanayi mektebi idi. • 

Dışarıya çıktık. Tirana dönU~o-
ruz. Mektebin karşı t.arafmda gör· • 
dUğUm büyük bJr binayı ifaret e
derek sordum. 

- İmam, müezzin ve başı sank· • 
blara mahsus mekteptir. Dediler. 
Yürüdük ve Tirana girdik. • 

• 
• 

TAN 
ABONE BEDEU 

Bcnebl 

te göreceğiniz diğer etJ& da lreza... • -· 1400 Kr• l Sene 2800 ltrf. 
7~0 • 6 ,.., uoo • • 

• Odada doğramacdığa. demirclliğe, 
elektrik ve döfemedliğe alt ~ 
vardı ve dtlzgUıı. iyi bir tekilde 
J&pılmıttı. 

tamım, birkaç talebe çaiışIYor ve 
mektebe alt bul defter ve evrakı 
m•lrinelerde bulyorlardı· 

400 • S A1 800 • 
uo • 1 ,.., soo .. 
MıUetlerara11 PMta jtti)l8dlll8 

dahU olmı1u memlelretler iclll 
SO 16 O 3 S Hraıtır 

~...........---···· 
Ytlrllyor, bir atölyeden diğerine 

M ehmet Boca, eliyle g6zleri Us- pçiyarws. Elektrik, maJdne, doğ· • 

t1lne di1fea aaçlarmm uçla- =----------------~------
rmı b1chrdiktan sonra gaymb n-
lariyle abanJara kuvvet vererek 
Arnavut çoculdarma ~aml sanat 
6ğretlldftini FranaıBca anlatmıya 
batladı: 

- Mektep 1921 de açılch. O ~ 
kit 6 muallim vardı. Uçtt ecnebi, 
tıçtl Arnavut kti. 1937 eenesinde 38 
muaJHm vardır. Bunlarm da tıçU 

ecnebi fakat otu beti Arnavuttur. 
850 talebemizin 2M m ley)l-
clir. Her memleketin, mu -
rafı btl~den ödenmek 8sere 
burada tabsil eden gençleri va,dır. 
Amavutluk htlkillneti aanat taJmi. 
line çok ehemmiyet veriyor. BtltUn 
hoealar Avrupa tahaili görmilfler
den ıaeçilmlttfr. Menaup olduğu ıu
t>eyt bitiren talebe bu 8Ul'etle iyi 
yetı,ıyor ve memleketin her tara· 
fma yayılıyor. 

A UJlyelerl geziyoruz. Mtıdtlrttn 
açtığı kapıdan içeri g'.rlyo

ruz. Ktıçtlk minimini bir matbu. 
Peclal, db •eldnMI, hurufat b-
alan. çemberleri. kalJp)an hfJllBl 

();,/~ 
ıl ıctan ~ıvranan ılnfrlllertn bitmez tükenmez di1nterf • • • • 

~ttc ~ 11: ,eımcz, her pn artan ıinlrlilıkten aittik~ kuvvet -~· 
• ::, ;:" ~n .. n yuraıua arsın, hiç bir •er yaramamak halsiılltilf> kal • 

&romural ·Knoll· 
ba felAlcetten kurtulmak için _kullanılacak iliçtır. Asla zararı yoktllr. sinir-

e 1 ri ~• r .- atin ve slhm bir uyku davet eder. e yau.-ırı ..... 
it H 2D tıa.ııre-,t havi tllp. 

"'*---~·• .... ıır. 
Knoll A.-0., kimyevi .maddeler fabrikaları, Ludwlıshafen •/RhlA 

• •• 
• 
• 
• 
• • 1 • 

ı• 
• 
• 

• 

Kahraman aakerlerimu •ePt raminıle 

Balariyelilerimü Besi10rlar 

T o""'1aruıau, •~it reamimle 

15 lllolui Para 1 
Stokholmde bugllnlerde dünyanın 

• eıı büyük ve en ağır paruı olan bir 

1 
tek madeni para, müzayede ile atı-

• 
lığa çıkanlacakbr. lavec;in 8 talertik 

1 paralarından olan bu para, 1659 eene 
j sinde Kral Guatav'm zamanında ke-

• silerek dökUlmtlfttlr. Bakırdan llllı
m61olanbupara15 kilogram ağırlı-

• ğmdachr . 

• Derü tatınanna '4,.,. 
• ' Holandahlar, deniz tutmuma kar-

i il yeni bir vurta. bulmU§lardır. Bu 
• da huual lbtik minderlerden ibaret

tir. Vapurda yolcular, bu kauçuk min 
derleıin üzerine oturduklan zaman 

• deniz tutmam tehlikesinden kuıtulu
yorlanmt. 

• • Garip relılôm 
Prag pbjr tiyatroeu, keadiahıe 

• rek1lm olmak için. tehrin kenar m&• 

ballelerinden ve dıtmda ziyaretçileri-
• ni tiyaı,oya kendi otobUslerile tqı. 

mayı kararlqtmmqtır. 

Ayni otobtlıJler, tiyatro bittikten 
• sonra aeyfrcileri evlerine kadar da rö 

ttlrecektir. • • Fare •er.Ui 
• Londrada muhtelif büyüklükte fa. 

relerden mürekkep bir fare sergisi a• 
c;ılmıp. Sergide: beyaz, siyah. gri. 

• larmm, aan, gUmUtf vesair Ç8llt. ce 
.ıt renklerde binlerce fare teşhir e-

• dilmiştir. 

• 
• 
• 

lnsanhk Kaynailna 

En Yakm K•111 
insanlar 

(Bap 5 lnclcle) 
Bu iman milletin kederlerinin 

• ve fedaklrlıpun hikayesini Çinli 
vatanperverlerin ağzından dinlel'
ken derin bir teeesür ve heyecan 

• durHmak imlrAıywh, Andan-gb 
ler geçtltl ...._bu heyecanm • 

• cakbit blll azalmamıfbr. 
Çhıliler kendilerini bbe çok ya-

• 
km tutuyorlar. Bir defa bizim git
tijlmia ,olu kendileri için en can-

• 
1 • 
1 

•ı 
• 1 

•ı 
• 

h 6rnet •YIJOrlar. Sakarya kell
meel Qln mlRl)'etperverleri lçla 
çok llhhil bir kelimedir. En bl1yük 
Umlt kaynaklan budur. Sonra Çin 
Ttlrk. ve mtlaJHmınlan, milli mu • 
cadeMde tamımile beraberdir. ı.. 
tanbul bbbiyealnden mezun olan 
Mesut efendi milU fırkanın lcra ko
miteel basmdandır. Tıbbiyenin .. 
ki gtlnlerinde denini ötrenmtt bir 
inklll.pçıdır. Kontrol komitesinde 
de Uygur Tllrklerine mensup lza. 
lar vardır. TUrkl8tan heınterilerl 
cemiyeti, Nankinde mtlslüm&nıarm 
harbe ya.rdmı cemiyeti, eald mare
pllardan Lokmanın bafkanhğı al· 
tındaki umum mUalilman cemiyeti. 
Çin milli müdafaa cepheeinde cid· 
dl ve faal vuifeler görüyorlar ... 

Ç inli do8tlarlm. iki millet .. 
rumdald yakmhğm bir if .. 

delli olarak Tan kelimesinin Çince
de ayni mlnaya plditini, Cin mil· 
J1 ID&l'flDCla tekrar edilen bir keU.. 
me ohluiun• anlatblar. Tan' m 
Çbıce yudlt tekil. ufku gösteren_ 

• bir çlsgl ile bunun üzerindeki bir 
stlnet remnlnden ibarettir. 

Bu konuımalar içinde saatler 
• pek çabuk reçmi.f. hava kararmıt

tı. Kalktmı. Gltmaden evvel 1& • 

• tondaki Çin 1&Dat eaerlerlni göz. 
dell geçirdik. Bil' camekln önünde 

• 
durduk. Uç ldlçttk heykel göztıme 
WttL IMahiplerl izahat verdi • 
ler: 

• - Bunlar her Çin evinde bulu. 
un llç peridir. Dini bir mlna.lan 
yoktur. Yalmı ev muhitine bir m .. 

• l&l ve nikbinlik havuı verir: Zen • 

• 
gln ve mesut olmak perisi, mevki 
l&hlbl olmak perili, eonra ömir pe 
riai... Bakmıs bu eon peri elinde 

• uzun ömrtln allnıetl olan eeftaliyl 
tutuyor ... 

• 
.ı 

Çin lefaretinden çıkarken, ha. 
tınma Ankarada bir devril.lem Y&I 
mak fikri geldifinden dolayı derba 
bir memnuniyet duyuyordum. Ye
niıtehlrde, kmlay bahçesinden ıld 
adım ileride bambqka, fakat ~ok 
gbe1 bir llemle k&rfllaşmış, bir
kaç aaat bu l.lemin meraklı köşe
lerinde yaıamıttnn. 
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Sabık Vali, Kapı Önünde 
Sayıklayıp Duruyordu 

Bu muhavere, uzayıp gidiyordu. 
Kapıcı, bir şeyler söylüyor; ve son 
ra, dakikalarca bekliyordu. Mısır 
güneşinin insafsız harareti altında 
bunalan Vali Bey, buranı buram ter 
liyor; redingotunun arka cebin -
den çıkardığı bUyUcek yazma men 
dil ile, fesinin altından şakakları
na doğru sızan terleri siliyor.. a
lev gibi yüzUne vuran hararet dal
gası karşısında kendisini kapılar
da bekletmek suretile yapılan neza
ketsizliğe, fena halde hiddetleni .. 
yordu. 

T clefon muhaveresi bitmiş
ti. Maltız kapıcı, yine dtıı

aaklannm arasında piposu olduğu 
halde gelmişti. 

- Mister vali? .. Sizi, tanımıyor
lar. 

Demişti. 

Kapıcının bu sözleri, sabık vali 
beyin başına. bir yıldırım gibi in
mişti. lçinden bir §eyin: 

- Cizzzz. .. 
diye eriyip aktığını hissetmiş

ti ... Şuursuz bir hareketle ellerini 
ika1dırarak: 

-Vel. .. 
diye, bir şeyler söylemek iste

mişti. Fakat, maltız kapıcı, iri kar 
nım şişire şişire, odasına girnılş

ti. -
Vali Bey, orada öylece kala ka(

. mıştı. Karşılaştlğı en tabii vazi
yeti hakaret telakki ettiği için; 

- Ben... Sayei §ahanede.. HU
kumeti s~niyenin koskoca bir va
lisi .. böyle kapı önlerinde .bekle~ 
tikten sonra, bu, ne nezaketslz
Uk? ... 

Diye; saçma sapan söylenerek, 
bastonuna dayana dayana kapı • 
nm öntinden ayrılmıştı. 

Sabık vali beyefendi Hazretleri, 
daha hft.Ia, (sayei şahane) leri .. 
(Saltanatı seniyeleri ) .. (Koskoca 
\'lllilik) len düşünüyordu. 

En elim ve en sefil ~erait altın
da vatanını terkettikten sonra; şim 
di Mısır sokaklarında yurtsuz, va
tansız, milletsiz bir serseri sıfatile 
dola.şan bu adam daha hala eski 
bir nam ve Unvandan medet umu
yordu. Fakat; kendisine bUsbUtün 
yabancı olan bir devletin mümessi
linen, düzenbazlıkla bir dilim ek
mek dilenmek için o hakarete ken 
d1 ayağile atıldığını hesap edemi
yordu. 

B u kovcılmayı, bizzat kendisi 
hal~mişti. Çünkü o, mil -

tareke yıllarının meşum senelerin
de olduğu gibi şimdi de İngilizle
rin kendisine ve taşıdığı valilik ün 
vanına ehemmiyet vereceğini zan
neylemişti. Ve o zannın verdiği ü
mitle, göğsUnU gere gere hem ken 
disl, hem de arkadaflnrı namına 
erzı hizmete .. ve dolayısile, atıfeti 
dilenmiye gitmişti. Halbuki İngiliz· 
~er, Esasen bu hain adamlaı dan 
nefret etmektelerdi. Onları; an
cak lazım olduğu zaman kul
lanılan süflü bir eşya gibi kul 
landıktan ve istihdam ettik
ten sonra, işleri biter bitme~ sil
Jdp at.ıvermişlerdi. Nitekim, kıın -
dinden daha bUyUkleri, sadrazam
lan, şeyhülislamları, başlrum'ln -
danları, hattii. padişahları bile, şim 
di birer eski pabuç kadar kıymeti 
haiz değildi. 

- Zaten, bu İngilizler böyledir. 
Soğuk adamlar ... 

Diye, söylene söylene; hedınstz 
ve maksatsız, nereye gittiğini bil
miyerek ağır ağır ilerliyordu. Cüz 
zamlı bir hasta gibi, kendisini gör
mekten kaçınmış olan adamları 

zihninden geçirdiği en ağır talıir -
lerle itham ediyordu. 

Böylece dalgın ve düşünceli bir 
yürüyüşle, (Opera) nın önüne ka
dar gelmişti. O sırada, yangına ye
tişmek için büyük bir telaşla boru-
1 "r ve çanlar çalarak, ortalığı bi
ril:ıirlne katarak geçen itfaiyı? ta
k'1Ilının velvelesi, sabık vallnhı ak
lım başına. getirmişti. Birde11bire 
zihninde. şu sual düğümlenmişti. 

- Ne hal ise. oldu, olanlar .. Şlm 
di ben ne yapaca~rım. lskenderiye
ye nasıl döneceğim? - Bütün ümit
lerini bana bağlamış olan arkadaş
lara ne cevap vereceğim 

Demişti. 

Vaziyeti, fecidi. Ortalık, karar
mıya başlamıştı. Bilet alacak ka
dar parası olmadığı için, bu akşam 
lskenderiyeye dönmek imkansızdı. 
Yine parası olmadığı iç'in nerede 
bir şey yiyecek, ve nerede yatacak
tı. 

Batilllı kaldırmış: imdat bekliyen 
lbir kazazede gıbl, gözlerini etraf
ta dola.ştırımstı. (Kafe dö Lipe) 
nin önünde neşeli adamlar otur -
muş; ağır ağır, tatlı tatlı biraları

m içiyorlardı. 
Kadınlı erkekli halk kafileler!, 

( Özbekiye bahçesi) ne girmek için 
giilüşe gtilüşc karşıya. gcçiyorlor -
dı. 

Derin derin içini çekmişti. Ek -
mekle kabak tatlısından ibaret o
lan son yemeğini sabahleyin er -
kenden lskendcriycde yediği için 
midesinde açlık ıztıraplan başgös
termişti. Farkında o.madan bir hay 
Ji yol yUrüdüğü için de, ayni za. -
manda büyük bir yorgunluk h sset
mişti. Karşıya geçmek.. ibahçeye 
girmek.. orada, bir kannpenin ü
zerinde oturarak hem istirahat et
mek, hem de !skendı~riyeye dön -
mek için bir çare düşünmek iste -
mişti. 

Kaldırımdan inerek, karşiki kal
dmma. doğru ilerlem~ti. Fakat, ku 
lağınm dibinde: 

- Dahrcek! 
Diye bir feryat işitmişti. Eğer 

bu acı feryadın verdiiP koı ku ile 
1bir adım ileri sıçramamış oısaydı, 
katana büyüklüğünde bir Kıbns 

merkebinin ayaklan al tında; çiğne
necek ti. 

S ahte aza.met ve vakarını bir 
tarafa atmış.. lkinci bir 

merkebe çatmamak için, bastonu 
nu ortasındm ka.vnyar.ak koşa ko· 
,a karşıya gE}Smişij. Vı•, geçı!l'kcn 
de; 

- Bu sabah, sortarafımdan mı 
kalktım, ne yaptım .. Hep böyle 
nezaketsizliklerle karşılaşıyorum. 

Diye söylenmişti. 
Akın akın bahçeye giren halkın 

arasına karışmış, kapıy.ı doğru Uer 
lem işti. 

Fakat kapıda halkın duhuliye 
vererek, turnikeden geçtiklerini 
görür görmez bUtUn vücudü buz ke 
sllmiş; yanık yanık içini çekmişti .. 
ÇünkU, cebindeki para, Uç adet Mı
sır (Kırşt sağ) mdan ibnretti. Bu
nu da, duhuliye olarak veripte 
bahçeye girmiye cesaret edeme -
mişti. 

Filvnki gece idi. Gecelerde gebe 
idi. Fak1!.t hali ve ahvali bu mer
kezde iken, bu meşum gi}nün gece
einin de, sefaletten başka hiçbir 
şey doğurmıyacağı pek aşikar idi. 

Bahçede, arap bandosu çalıyor -
du. Osmanlılık devrinden yadigar 
kalan, eski bir şarkının perde per 
de yükselen nağmeleri, tr.th ve ha,. 
zin ahenklerle kucak kucak etrafa 
da{;rılıyordu. Her taraf'.an neşeli 
kahkahalar, çeşit çeşit. lisanlarla 
konuşmalar yükseliyordu. 

Yanına, gayet temiz kıyafetli 
yaşlı başlı bir adam sokulmuştu. 
Fulağmın di~inde bir şeyler mırıl
danıyordu ... ~abık vali, üçüncü de
fa olarak derin derin iç1ni çekmiş; 

_ Ah aziz dostum! .. Sen beni 
nerelere davet ediyorsun .. Be11 ne
ler dUşUnüyorum ? .. Eğer beleş o. 
Jursa, teklif fena. değil, hiç <>Jmazsa 
geceyi rahat :t>ir yatakta gı:ıçirl -
rim. !sterseniz, methUsen·ı ettiği
niz dilberler sizin olsun. 

Demişti. 
o temiz kıyafetli ihtiyar adam, 

ytizUnU buruşturarak, derhal ba§l
nı çevirmişti. 

Sol taraftaki kaldırımı takip e
derek bir hayli ilerlemişti. Bahçe 
duvarının çevirdiği btiyilk kavsi ta 
kip ederek (Fil8.ş) birahanesinin 
önUne kadar gelmişti. Ya.ya kaldı
nmlannı yarıya kadar dolduran 
mualarda, renk renk, çeşit .;eşit 
insanlar kaynqıyordu. MasrJann 
üzerlerindeki büyük bardaklardan, 
buz gibi biraların köpükleri tqı
yordu. İçeriden bir piyano sesi ge
iyordul. Küçük çiçekçi kızlar, ma
saların arasında dolaşıyordu. 

(Arkası var) 

BULMACA 
Dünkü bulma.canın hal edilm1ş sekli 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 S AIKIA•i Ş IA I F IAK 
2 AIMIA.El••ı l•o 
3 D l I IY IA IRIB E Kit IR 
4 l lRIA lK•o• 1 •K 
5 K•BIA ILDI I ıR•A 
6 •LIA••u•olAIR 
7 KiA.ILIDI I IR MIAIK 
8 AIR II I• S •AIMIA IN 
9 L•o••EIZIA INl l 

10 E • 1 S 1 1 l R 11 IK • L 
nuornrKU BULMACA 

1 2 3 4 5 6 7 R 9 10 

1 
1 1 1 1 ~ 1 ·-

2_/ 1 • 1 1 t 1 
3 1 1 1 • 1 ı• 1 
4 1 •• 1 . 1 1 
( •ı 1 l . 1 1 1 6. 1 1 •• 1 1 
7 
8 
9 

• 1 1 1 1 . 1 
ı• 1. 1 • 1 
1 •• 1 . 1 

h 1 1 • 1 1 1 • L-!.....:......:.:=-~..:.....:.:=.---. 
e SOLDAN SAGA: 
1 - Meşhur Türk hükemasmdan. 
2 - Vaktinde - Kış sebzesi. 
3 - Bir oyun - Bir renk - Su. 
4-Bir hayvan-Genişlik- Ra-

kam. 
5 -lnşaa.t malzemesinden - Vah-

§i bir hayvan. 
6 - Temiz - Meslek. 
7 - Bir nevi tatlı - lşaret. 
8 - G'ıda - Vilayet 
9 - Dağlarda bulunan kovuklar

Akla gelen - En ınUşfik. 
10 - Rilbubetli - Fransada bir §e-

hir. 

e YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Medet - Zira.tlt mahsulii. 
2 - Hükümdarlara bağlılık hare

keti - Soru edatı. 
3 - Şöhret - Genç 
4 - Matmazel ismi - Değerli bir 

Bayan 
5- Yakın arkadaş- Gıda 
6 - Duyurma vasıtası - Bir nevi 

bez 
7 - Hayvan takımı - Bir Anka

ra mahsulünün arapçası. 
8 - Bir nida - Kötti olmıyan 
9 - !stanbulun bir mahallesi. 

10 - Meşhur -şairlerimizden - As
kerlikte ilk muamele. 

Eyüp Fakirleri Koruma 
Derneijinin Çahımaları 
Eyüp Fakirleri Koruma Derneğin-

den: 
Otuz senedenberi Eyüp muhitinde

ki kimsesiz ve muhtaçlara her türlü 
yardımda bulunan kurumumuz, tah
silde bulunan kimsesiz çocuklarla 
tahsil haricindeki fakir yavruları her 
sene olduğu gibi bu yıl da sevindir
miştir. Cümhuriyet Bayramında 85 
erkek, 60 kız çocuğuna elbise tevzi 
edilmiştir. Bu hususta kuruma nak
den ve aynen yardımda b.ulunan Sü
mer Bank ylinlU dokuma ve yün ip
liği fabrikaları anonim şirketi ile çev 
remizde bulunan elektrik, kontrplak 
ve diğer fabrika ve müesseselere se
\indirilen yavrular namına te§ekkUr
lerimizi bildiririz.,, 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 
Yoksullara Yardım 

Şehremini Halkevi ilkokulları hi -
maye birliği Kocamustafa Paşa ko
lundan: 

Çevre içindeki okullardan 40 çocu 
ğa kitap ve mektep levazımlannı te
min eden Samatya yoksullar yurdu 
başkanlığına açık teşekkürlerimizi bil 
diririz. 

• 
Konferans 

Beyoğlu Halkevinden: 
2 Iklnclteşrin 937 salı günU saat 

18,30 da evimizin Tepeb~mdaki 
merkez binasında bir toplantı yapı
lacaktır. 

1 - Konferaruı: (Yeni fizik hak
kında) profesör Salih Murat tarafın
dan. 

2 - Bu toplantıya herkes gelebi
lır. 

• Sanat Mektepleri 
Mezunları Cemiyetinde 

Türkiye sanat mektepleri mezun
lar cemiyeti Başkanlıf:;'1nrum: 

1 Iklnciteşrin 1937 Pazartesi günü 

Nefis Bir Müsamere 
Radyo artistlerinden Nedime ve 

Münevver karde§ler ı, 11, 937 akşa
mı sanat hayatlarının 8 inci yılını 
tesiden Sirkecide Ankara birahane
sinde nefis bir musiki müsameresi 
vcreceklerdtr. 

s 
BAŞ v& oi~ AGRILARı GRİP 

• 
VE NEZLEYi 

-~-·-DERHAL GEÇİRİi\_ . ... • 

lstanbul Sıhhi Müesseseler 

Eksiltme Komisyonundan: 
Kilo 

Azı Çoğu 

Beyaz peynir 5650 - 5750 

Muhammen 
Fiatı 

38,5 

Kaşar peyniri 2800 - 3400 65 : 

Artırma ve 

Muvakkat 
Garanti 

Lira Kr. 

360.66. 

Heybeliada Sanatoryomu ve Leyli Tıp Talebe yuı;?una lazım olan Be
yaz ve Kaşar peynirleri açık eksiltmeye konutmuştur. 
ı - Eksiltme 10-11-937 Çar§amba günü saat 15 de Cağaloğlunda 

sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlüğil binasm~n. kurulu l{omisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Miktar, muhammen fiat, muvakkat garanti yukarıya yazılını§tır. 
3 - İstekliler Şartnameyi hergün Komisyonda görülebilir. 

Her ıeye ~ızıyoruz, hıçbır 1ey b zi 
memnun etmıyor, feü:aı en fcnosı: 

. butun etrofımızdak er bu çok kOtü 
ıobıotımızdaıı dolayı bizden uzo~kıııyorio~. 
işte burada 

4 - İstekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı ka
ı nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
~ banka mektubu ile Birlikte belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (7305)' 

İ lstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

VALIDOL imdadımıza yetişir! 
Onu bır bre ıecrube adınız 1 ondan sClhra 
dünyayı b r icat doho gOzel gOrecekı;nız. 

VA L 1 D O L ı damla, tablet ve 
hop helinde her eczonede bulunur. 

saat 14 te Cağnloğlunda Eminönü 
Halkevi konferans salonunda Cemi
yet esas nizamnamesi mucibince u
mumi kongre yapılacağından aza.mı
zın teşrifleri. 

• 
Sanatlar Mektebinin 

Müsameresi 
Sultanahmetteki Sanatlar Mektebi

nin müsamere salonunda evvelki gece 
güzel bir mUsamere verilrpiştir. 

122 Muayene ve tedavi evi için satın alınacak olan 109 kalam ilaç ve 
sıhhi malzeme açık eksiltmeye konulmuştur. 
ı - Eksiltme 10-11-937 Çarşamba günü saat 14,30 da Cağaloğlun

da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünde kurulu Komisyonda ya
pılacaktlr. 

2 - Muhammen Fiat: 2990 liradır. 
3 - Muvakkat garanti: 244lira 25 kuruştur. 
4 - İstekliler Şartname ve listeyi hergün Komisyonda görebilirler • 
5 - İstekliler cari seneye aid Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı ka· 

nunda yazılı beJgeler ve bu i§e yeter muvakkat garanti makbuz veya 
Banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (7304) 

En mutedil 
fiyatlarla 

en mükemmel 
Empermeabl 
PardesUler 

Tüccar Terzi 
Toplantıya Istiklal Marşı ile başlan 

mış, talebe tarafından monologlar 
söylenmiştir. Bundan sonra "Ku.-t.a
ncı Cümhuriyet,, piyesi ile gayet gü
lilnçlü "Asil berber,, komedisi büyük • 
bir muvaffakıyetle temsil edilmiştir. 

1TK1 N 
latiklal cad. 

No. 405 
Tel: 40450 
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PROliLAKSiN 
Belso§uklu~ve Frengiden korur. 

Afyon Vlktyetlnde: 
Vllaret Merkeziııde yapttrılacak1~914 lira 64 kuıılt ke,if bedeli im 

Enatit!aU Inıaatı kapalı zarf usul~ 8 Tetriniwt 937 tarihine mUaadif 
Pazartesi gtlntl aat on J>e,cle DaiJlf'\zıcilmende ihale edilmek üzere ek
ıilt.meye konulmuştur. 

Eksiltme §artnamesj ve buna mUtef"ri dlğeı- e1f&.k dört lira kırk bet 
kuruf bedel mukabilinde Afyon, IstanbU.ve Ankut Nafıa Mtldlirltlklerin
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 5695 lira 73 kuıııtt\. 
Jlteldileri~ ~afıa Vekaletinden 987 aend: t'ln llmJll§ en az 40000 lira

hk milteahhıtlık vesikası göstermeleri ve tstl\f n.ı,ıtuplannın 8 Teerlni
~i 937 tarihi~e nıtıeadif Puarteal gttnU 19\t on~ Qda.r Daiuıl En
cümen Riyuetine göndermeleri ilin olunur. t1000> 

EN BOŞ VE rV«~..u,A
RIN U8ARELEIU!ffiJıtl l8TJJISAL 
EDiLMiŞ TABii BiR ~YVA TU· 

ZUDUR. E>n-'slı bir #' barlJl98I 
olcluiuncJan tamaıneta WJlcl ecJBeb11 
ll1e8l mömköa degtlcllr. •.spwwolığı 
mlcle )'Ullaalarnu, ~ ve 

mnMnW ı.ım..ıarı ~· Atız ko 

lmsunu bale eder. Ullllllnl b&yafılD 

lntlzameızlıklamu en e,.... ıurette 

ıdalı ve lnsaaa hayat 'te ClıllldJll 
bahfeder. 

INGILIZ KANztJK ~I 

BEYOOLU • ısrANB1JL 
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18 Prof esörUn çalıştığı VOG 
Müessesesi 500 bin liralık güzel
lik müessesesidir. Dünyanın bü
tün Bayanları yalnız VOG kre
mi ve pudrası kullanır. VOG 
keremi f ormUlUnde genç ve gU
zel hayvanların cevheri aslile
rinin VOG krem ve pudrası for
mülUne girmesi cild üzerinde 
güzellik ve gençlik yaratan bir 
cevherdir. Bu mUhim keşfiyatm 
eseri olan VOG kremini ve pud
rasını hemen alınız tecrübe ya
pınız. GUndilz yağsız beyaz VOG 
kremi gece yağlı pembe VOG 
kremini mutlak surette tecrü _ 
be ~· Her mağazaya gel -
mittir. 

Ankara, htanbul, Iznrir ve 
diğer ~ehirlerde maruf mağa • 
,.alarda bulunur. 

• 

ffAYRE1filt 
Ç!İZlll 

---ADEMi IKTIDAR--
ve IELGEVŞEKLIGlNE KARŞI 

HORMOBIN 
Tabletleri. Her eczanede araynm (Posta kutuıu)' 

1255 Hormobin Galata l1tanbul 

İkbal Vekileti iç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
30 ikinci Teşrin 1330 tarihli ecnebi Anonim ve aennayeai eshama mUn

kaaim şirketler kanununa tevfikan Türkiy~e. ~mağa izinli bul~ 
(Dl Levaııt Ayron End M~neri Kompanı Lımıtet) Şirketinin TUrkiye 
Umumi veklll George Alfred ChisDell haiz olduğu sallhiyete blPaen bu 
kere mUracaatla Şirketin TUrkiyedeki faaliyetine nihayet vermeğe ka· 
rar verildiğini ve tasfiye itini yapmak Ur.ere ~e Istanbulda Galata'da Ka
raköy Palaıta 3 ncU katta 13 numarada mukım Avukat Danif S. Somer: 
san'ı vekil tayin eylediğini bildinni,tlr. 

Bu şirketle aJ.Akası olanların mezkQr ma~alde mukim Avukat Daıılt S. 

l 
Somersan'a ve icabında nrt.ısat vek&letine müracaat etmeleri i1lıı 
olunur. (973) 

Bu A Kş A M Te.rkib~de Viyana 
tJwveraıtesi profe· 

biri 

sörü Doktor Stejskal'in cazip keşfi . . 
"Biocel" cevheri bulunan ve yegane nk kullanışında, cildinizin ne ka
cild unsuru olan pembe rengindeki dar tazeleşip yumuşadığını görecek
Tokalon kremini kullanınız. Hücey- siniz. Birkaç gUn sonra, buruşukluk
releri canlandıran bu cevher, kemali lar kaybolmıya başlar ve bir hafta ni 
itina ile seçilmiş genç hayvanlardan hayetlnde senelerce gençleşmiş görli
lstihsal edilmiştir. Halihazır fenni saı- neceladniz. Sabahlan da (yağsız) be
yeainde, buruşukluklarm, cildin tabii yaz Tokalon kremini kullanınız. Si
unsuru olan bu cevherin kaybolm~- yah noktalan eritir. Ve cildi beyazl 
smdan ileri geldiği anlaşılmıftu'. Bı- a-

. tıp yumuşatır. 
naenaleyh Tokalon kremı terkibinde . 
ki Biocel cevheri siz uyurken cildini- 50 yaşlarındakı kadınlar, genç kız-
zi besler ve onu gençleştirip ywnır lann bile gıpta edeceği sehhar bir te-
eatır. ne malik olurlar. 

Türk Spor Kurumu Genel Merkezinden· 

-----
Tetkil&tımızın Genel Merkezi ile Federasyonların yapacağı ırnUsabaka

larda Türkiye ve Bölge birincileri ile hususi müsabakalar galiplerine ve 
Türkiye rekortmenlerine verilecek madalya, §llt, plaket ve rozet ile teş
kili.tunız tıyelerine dafrtılae&k rozetler için bir müsabaka açılmıştır 
Madalyalar için 100 -. Reko~en • "Üye" ve .. Spor" rozetleri için Elli: 
oer lira ceman 2tiO bra mükifat konulmu§tur. Müsabaka §artnameslni 
istiyen ilcretsil olarak İstanbul, lzmir ve Ankara Spor bölgesi Merkezle
rinden tedarik edebilirler. (4026) (7303) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İli.nlan 

Yeni P09taııe arkumda Hobyar caanii tamiratı açık ekailtme~ kon· 
ınuştur. 

Tahmin olunan bedel 1155 liradır. isteklilerin evrakı keşfiye ve şart· 
nameler her g11n Vakıflar heyeti fenniyesinde görebilirler. 

Ekailtme 5-11-937 tarihine mtısadif cuma günü saat 15 ele Vakıf· 
lar Bqmildtırlüğü ihale komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin "87" li
ra muvakkat teminat vermeleri 18.zmıdır. (7126) 

lstanbul Kız Öğretmen Okulu Satınalma 
Komisyonundan: 
O~~~~=tlı~~ lbu938gUao?.una kadar yiyecek ve yakacak ihtiyaçlan-

na aı YM. WUI nku Kurun gazeteetnde nesredilmistir. '70Ml 

• 
-

z 
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iki liraya temizlediğiniz e•ise ve kadtn r~plarını yalnız 

5 K•ırsl•ık FEV.A .. 
ile yeni bir hale koyanmız. Bütün ipekli, keten ve yünlü memucatı, çamqırlar, faniJeler, bilha11a üniformalan, halı, çuha ve 

kumqlan, boyunbağı ve nazik ipekli efya, cam ve madeni e,yayı ve kirli ve pil eaki meuucab 

Bir claklk:a. içinde "te•"I~lzler. 
Almanyanm yeni icadettiii bu f8y&DJ hayret ihtiradan bütün kadmlar memnundur. Dünyanın her tarafında müthit bir rafbet kazanınıttır. 
Acı ıu, kuyu auyu, aarnıç suyu, kireçli ıu ve deniz ıuyunda ve her nevi ıularda yıkanabilir. HASAN DEPOSU 30 kuruftur. Toptancılara tenzilat. 

Sıhhat ve Güzellit 
Sağlamhk ve güzellik 

DiŞLERLE 
Sallam ve gUael dltler de 

BlDYOLiN 
ile tem· n edilir. 

o:ş1erinize çok dikkat ediniz. 
Bazan en ilatad doktorlarm bile eebep ve menşeini 
bulamadıklan bir haatalığm, dil iltihabmdan ileri 
geldiği pek çok tecrübelerle anlqılmıttır. 

Günde 3 defa dişlerinizi fırçahyarak ve dalma 

Muallimler, 
Avukatlar, 
Hatibler! 

PASTiL FOR 
Sizin en iyi 
Dostunuzdur 

RADYOLIN ~·~ . .,,,., 
kullanarak dişlerinizi koruyablllrslni~ PASTiL FOR 

Sabah, öğle ve akşam yemekten sonra gllnda 3 defa Mütemadi faaliyetle yoru

lan, aoiuk algınlığından, 
ıöiüa nezleıinden, ökıü
rükten mutarib olan han-
çereleri, boiaz ıuddelerini, 
nefee borulanm tedavi ve 

5ojuli algınbğı, ••I• kırllı· l 
, ırlp, baf, dit ve sinir 

llinlan, romatizma saaa-

vikaye eder. 

~~ PASTiL FOR 
lan lıln rallpslz cleva 

GRIPIN'dlr 1 

Bu karqık hanlarda 
yanmadan 

GRiPiN 
ebik etmeyiniz! 

lcalMncla glncle 3 kaı• -.abmr. 
w. mulıııajr& dikfırM. Taklidlerindea elrmmız • ......................................... 

... 
~-:J. ·:...·,... .. ... 
: :ı ... . ,__ 
•• .- 4 ,.,. . . . ... ·-~.-ı. .... ··•4 
;:~ 
·· ı · : .1., .. ,-

Aclt Tıp lılerl CHael Dlrektörliiğlndea : 
Adli Tip fşleri Genel Dlrektörltlğtlnde beher tonu muhammen 23 lira 50 

~ kurut beedel ile 50 ton TUrk Antraaiti ,art1an veçhile açık eksilmeye 
df )onWınuttur. Açık ek8iltme 3 ikinci tefrin 937 Ç8.llamba gUnU saat 14 de 
~ Sotutçeemede Adli Tip işleri Genel Direktörlüğü Dairesinde yapılacaktır. ' 
n Iateklilerin Mezk<ır gün ve saatte% de 15 teminat paraaiyle birlikte müra
a caatlan. "7105" 
!a Tehlikeden kurtul 
la 
tE 
ki 
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~ 
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,. 
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la 
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si 
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Şile 8Ulli hukuk mahkemesinden: Şl 
lenin Erenler köyünde mukim Şirin 
pelvanm hisseli olarak uhtei tasarru
funda bulunan Erenler köyü hududu 
dahilinde vaki su değirmeninde olan 
hiaeainin şüyuunun izalesi hakkın

da Şile sulh hukuk mahkemesinde aç.. 
tığı davada taksimi veraset ilamına 

...... ~--· - . - . -~. -._. .. 
-1 ..................... , .............. , 

ve tapu kaydı milnderecatma göre iş- --------------....;-_____ .:__ _____________ _ 

bu değimnende hissedar olduğu anla- .. ----•• E R A K f A .. •ı-----~ l H • ... d t ıılan Şileli HafıJJe torunlan ve Hoca J • , ,. 1 U e 
Mehmet evlatlan Mehmet, Rukiye ve s A F 1 y E 
Fatma namlanna çıkanlan davetna- ve aaabi nöbetler ııklat-
me yazılan zabıtname sureti muma- Bestekar Tamburi SaliJaattin Pınar tıkça, çarpmb ve bayılma-
ileyhimin ikametglhlarmın meçlıuli- lar devam ettikçe hayabn 
yetine binaen milbqir tarafından teb ve ARKADAŞLARI )'eni ye birçok zevki mi kalır? KARDOL 
liğ edilememiş olduğu anlqılmasma ıürprizlerle ile tnkin çaresi var. 
mebni hukuku usul muhakemeleri ka Beyof lu, latiklil '-c:ldetinde 

nununun 141 inci maddesi hükmüne A ~ j B A S A D o· · R 
tevfikan verilen işbu za.btı dava su- IVI 
retile davetiyenin anuhataplarma ili 
nen tebliği takarrür etmiş ve muha
keme 9-12-937 perşembe gününe 
tayin kıllllllllfbr. Tebliğat makamına 
kaim olmak tızere keyfiyet ilan oıu
nur. 

Alaturka ••lon1111da 

Sahibi: Ahmet EJn1a YAQıu. UmWbl Neerfyatı İdare Eden: 8. 8AIJM 
Gazetecilik ve Netriyat Türk Limitet Sirketi. sasıldıiı ver TAN Matbaası 

.. _............. ' 
Zührevi ve cilt haatalıklan 

o, Hayri Ömer 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 
karşısmda No. 133 Telefob :43585 


