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ltaıva - Alman 
Misakının sırrı 

ifşa edildi 
l~J taraftan biri harbe 'girince 
diğeri ona yardım edecek 

_ . .MOstemleke talepleri 

" 

dolayıslle 

ltalya, Alman
yaya askeri 
yardımda da 
bulunacakmış 

Londra, 2 (A.A.) - Evening Stan • 
dard gazetesinin diplomatik mı.habiri 

yazıyor: 

"Roma ile Berlin arasındaki itilafın 
ifadesi imzalı ve musaddak bir parşö • 
mende değildir. Bu itilaf rücu edile. 
mez bir şekil almış da değildir. Bcnun-

f'..- Devamı 7 incide 

ltalyan Hariciye 
Nazırı 

Ay sonunda 
Ankaraya gelecekmlŞ 

--çltalyan har~.:i)~ .ıçırt o~t c~ 
nonun memleketim12:e gelmek ıstedığı 
baberlerine tahakkuk etmiş nazariyle 
bakanlar olmaktadır. 

Kont Cianonun 'bu ziyareti ayın so 
nuna dogru yapması ~uhtemeldir. Ken 
disine tanrnmı§ İtalyım gazetecilerin
den bir gurup da refakat edecektir. 

İtalyan hariciye nazınrun Ankara
yı ziyaretini geçikmesine ıebeb Yunan 
Kralı S. M. Yorginin Romayı ziyareti 
olmuştur. 

l!· 
il' ltıgil• - -

....... ız 9Cnıi8infn daha batırılması fizcriııe ispanya sıı7<.ırına hareket eien 

f stanbulda bulunan ftalyan sefiri 
Kıırlo Gallinin yarın Ankaraya giderek 
bu ziyaret hakkında hariciye vekale
timizle temasta bulunacağı haber veril 
mektedir. 

':----._.. lngiltt"Tenin Ilud mııharcbc kruvazörü _ --------------

Yug os l avy ada kanh F~!,:~~~~t-
bir miting yapıldı Fran:.a::h8a!::lyen 

, Hırvat muhalifier silahla gurmtyecekıer 
Jandarma 1 ara hu·. c um ettiler mu!;~:~eırai~::u~ ~::t:~~r~a~~ ;~ 

pılan bir kabul resmincle bir nutuk irad 

Şanghaycla Çinli mahallesi yanarken .• 

Çinliler mukabil 
taarruza geçtiler 

.-: yazısı e mcıda 

ederek Fransa aleyhtarı hareketler her 
türlü nasyonalist har,..ketlere karşı bü 
tün vasıtalarla müca.dele cdt•.;eğini ve 
tam temizlemeğe kadar tevkiflere de
vam olunacağını bildirmiştir. 

Merhamet yok 
Rahat; 1 (A.A.) - Medine ve Fasta 

yaptığı bir teftiş sey"hatinden dün ak
şam avdet eden umumi vali General 
Nogues matbuata beyanatta bulunarak 
ezcümle şunları söylemiştir: 

" _ Bütün memlekette umumi bir 
kıyam hareketi tevlid edebilecek mahi 
yctte bir isyan plaru tertip edilmişti. 
Bu planın tatbikine mani olmak için 
cebri tedbirler aldık ve almağa da de 
vam edeceğiz. Anlaşıldığına göre fran 
sız tahrikatçılan da, kargaşalık çıkar
mak istiyenlerle beraber olmuşlardır. 
Bu gibilere merhamet etmiyeceğiz." 

Cuma günü 
Ramazan 

tııtıı.nbul MU!tUIUğUnden: 
tklncitc:rinln bc~lncl cuma gilnU Ranıazanı 

ıeri!in iptıdaaı olduğu ilAD olunur • 

Ata türkün 
Yeni kabineye 

Direktifleri 
Vekiller heyeti meclis içtima-· 
ından sonra derhal toplandı_ 

Şefin işaretleri 
üzerinde HükUmel 
çahşmağa başhyor · 

Kanıutay Reisliğine te'TmJr seçı1en 

Abaüllıalik Ren® Meclis riyaset 
kUr8Usılmü 

• Anlmra 1 (Telctonla) - BUyUk Mlllct 
Meclisi bugün saat U te toplanmıştır. 

Tam saat 14 te fııUhap edilen muvakkat 
riyaset divanı Refet Canıtcz •(Trabzon ) un 
başkanlığında yerlerini aldılar. Yoltlnma 
yapıldı, ckSelyct olduğu anla§Jldı. 

Bunu mUtealdp Reisicumhur AtatUrk, 
ısaylavlıırnı, dinlcy1cllcrln harareUl ve sUrek 
11 alkı§lnn arasında riyaset kUrstlsUne ge. 
lerek birçok noktalan §iddeUI alkışlarla kar 
§ılanan yıllık nutuklnrmı söylediler. 

Atatürk nutuklanndan sonra reis intiha.. 
batına geı;llmlş ve Çankın mebusu Mustafa 
Abdlllhallk Renda 334 reyle ve lttltnkla tek
rar riyasete seı;llmlştir. 

Mustafa AbdUlhaUk R<'nda alkışlar ıırasm 
da k1lrsUyc gelerek tekrar başkanlığa seç. 
mek suretiyle kcndlsine gösterUcn itimattan 
dolayı gtlkrruı ve saygılarım sunmuş ve nız.. 
nameye geı;ilcrck reis vekilleri, tdnrc Amir. 
Jerl \'e MUplerln seçimine bnşlanmışbr. 

Devamı 7 incide . 
Ataıttlı ırklYı n 

rnutk.u e noııcn 
sayfa~ız<dla<dloır 

Erdünde kıyam 
hareketleri oldu 

Filistinde de yahudilere silahla 
hücum devam ediyor 

Pilistiııde geçen1er"de bir suika8t 

Kudiis, ı (A. A.) - Filistinde vazi. , 
yet gerginliğini muhafaza etmektedir. 
Dün gece 'Motsada. bir Yahudi mües. 1 
scscsine, karşı tUfenk a.te~i açılmıştır. 
Nasırada. vall Andrevs'in katlinden 
sonra ilan edilen örfi idarenin tatbi. 
kına devam edilmektedir. 

Kudils MilftnsU 
Şam, 1 (A. A.) - Kudüs müftisinin 

şark devletleri topraklarında ikameti. 

nin menedildiği hakkında dolaşan §a.. 

j•ialar resmen ve kat'iyetle tekzib e. 

dilmcktedir. Müfti esasen Suriyede 
değil, Lübnandıı bulunmaktadır. 

Za.nnedildi!';ıi.ne göre, Emin Hüseyin 
Lübnan hükfimetile mutabık kalarali 
şimdiki hnlde J,übnan sahilinde bir 
yerde oturmağa karar verecektir. 

Emir Abdullalıın memleketinde 
Amman, 1 (A. A.) - Ma.vera~e. 

riarun şimalinde karışıklıklar çıkmı§-

tır. Valinin Ajeiluındaki sarayı ile Ka. 

rame ve Dailfur'daki askeri kara.1'2'aıi.. 
lara ttifenkle ateş açılmıştır. 



Seı maye ve 
Faşistlik 

a an : Şehip Giindüz 

1 TALYA bugUnkU rejiminin on altınca yıla girişini bayramladı. 
Romanın bu mUnasebetle göze vurduğu büyük debdebe kendisine 

bahsedilmek değerini bahşedecek bir c!erec~yi bulmuştur. 
Bilhassa, bu debdebeli rlekor içinde Musolıni tarafından söylenilen yeni 

.cutka, dikkatle gözden geçirilmesi ıcab eden faşist \'CSikalnr tırasmda mutlaka 
mümtaz bir mevki ayırmak lazımdır. 

Faşist İtalyanların lideri bu nutkun c~a bize rejiminin muhtelif telakki ve 
kararlarım açık bir dille izah etmekte cir. Nutkun metnini okuyunca Musoli. 
nınin mukadder suallere verdiği Ce\•abl r.r. insanda adeta faşist lidnle bir mü. 
litkat ~ıapıyormuş vehmini uyandırıyor. Musolini, hiçbir zamnn. rihan sulhU, 
sermaye, demokrasi ve sınıf mücadele lPri hakkında dünya efkarJ umumiyesl
IJC, bu nutkunda görUldUğU kadar açık izahlarda bulunmuş dcğildır. 

Musolinlnin nutku, yüksek gazcteri lik mehareti göstermeye lüzum bırak. 
madan şöylece bir "rnüHikat" a tahvil cdllcbilir: 

- Ekselans! Faşizmin on beşinci ~·11 dönUmUndeki ihtisaslarınızı öğre. 
ne bilir miyim? 

- Şimdi, başımızı geriye çevirerek geçirdiğimiz safhalara gururla bakabi. 
liriz. Büyilk işler gördüğUınUzU söyliye biliriz. Bu işler arasıııda dirilttiğimiz 
Roma İmparatorluğu bilhassa ehemmi letle işaret edilebilir muvaffakıyetler
mizdendir. 

- Eksellins, İtalyan -rejimi istikrar merhalesine gelmiş midir? 
- Hayır ... Tama.mile değil. lhtiliıli rr.iz devam etmektedir. Rejim ilerleyi~ 

;?inde yenileşen İtalyan milletine intıba k etmektedir ve her an dahilde siliihlı 
bir mücadeleyi kabule hazır bulunmnkt adır. Partimizin mUcahidleri arknlann.. 
can milyonlarla insanı sUrlikliyebilirle r. 

- Rejiminizin 16 ncı yılma nasıl bir temayülle girdiğini söyler misiniz? 
- Açıkca söyliyebilirlm. Biz sulh is tıyoruz. Bir irticadan başka bir mana 

ifade etmiyen demokrasiler sulhten bahsede ede insanlığı bıktırdılar. Fakat 
aulh kelimesi bizim ağzımızdan çıktığı zaman yüksek bir mana ifade eder. 

- Ne gibi Ekselii.ns? Şckip GONDOZ 
Devamı 4 üncQde 

Büyük Şefin nutkunu dinlerken 
CUMl:IURIYh"T' de 

Y 'ID<"lJ NADİ, BUyUk Şef At.ıı.ttırkün 

dilnlcil tarihi nutQJdJın Uzerinilo gole 

durııınk Vl,7.1 ·~~U5or "O diyot kl: 
·~kt~e A,taUI lt rastcyl~ !;ılı' CUmhur. 

rcis1 olmadığı ve O, yanıtbğı ve yllr.UltQğU 
i,Şin başuıda lnılUDduğu için her sene Mecıuı 
açan nutuklanndıı. kcnd1 benliğinin en tcmız 

ve en vicdanı in§lıı. vç ln'lktıalan gCrUnUr. 
Atalllrk; Cumhuriyet TOrklyeslnln no.zarl 

ve kanunt değil, tın ve ho.klkt rcl81dlr. O, 
bu memleketln varlığlle, aclAmeUlc vo ısao.de_ 

tile her vatanda~tan futa alo.kadardır. Onun 
için mllletıe ve bUklımeUe nlo.kası hepimiz.. 

den artıktır. Çalı§mada elblrllğt yapmanm 

başl5rneğl olan AtatUrk, her zo.man, her \'e. 
sllo ile hepsi vatan ve mlllete mUtevecclh 
olan flk1rlerinln çelik insicamını arzedcr. o, 
btr Cumhurreleldir kt, dalma ve hep.sl daha 
bQyilk TUrldye ve daha. yllksek TUrklUk gıı.. 
yclcrint takip eden dUoUncelerlnln mUmkUn. 

ıse her dakika hakikat olmakta devam et. 
meslnl later, ve yalnız latcmekle kolmıyarak 

bu d~üncelcrl tahakkuk sahaama koyar ve 
koydurur.,, ________ -~ 

'•Dün, l!ocllıte Ba§buğun uzun nutkunu 
safhif Bfti lnld:af er gerdükı;c ımlll1 TUrk 
bUnyeslnln Atatürk Şelllğlne bağlı kuvvcUl 

t~ckldllD gözilmüzUn 6nUndo levha. levhıı. 
canlnndr. Bu, Met yerini bulsun diye irat 
olunmU§ bir nutuk değildir. Bu, Türk mmcu 
vicdanının derinliklerinden gelen §UUrlu ve 

htıldm. bir hltabedlr. Türk milleU vfcdanrnm 
derinliklerinden gelen vo gene tekrıır Türk 
milletinin ltendl sesine d!ll:Ulen bir hltabe. 
Hayır, bir hitabe değil, bir ~elAle. 

Nutkun içinde tek cUmlo değil, tek kelime 
yoktur ki, BUyUk Şef,, onda Uml. ameıı ve 
bllhasıın milli bir kıymeU dllştlnmeml_ş ol. 

sun. Mlllct, bu nutku eline alam, hükQmet 
onu kendlslne dUstur lttıhnz etsin. Her ikisi 

yalnıZ bir senenin değU, bclkl bUtUn bir 6m_ 
rUn progrnmmo. mnllk olmu:ı olurlar . ., 

·Atatürk son nutkile yeni . devir 
açmıştır 

A HMET EML."i 'l" ALMAN da, tnbll ola.. \ 
rnk, bugilnkU ba:ıyazmıu Ulıı Önderi. 

mlzln nııtkun3 hasretmı bulunuyor. O da, 
olruyncul.anna nutku dlkkAUe okumalnrmı 

ttlvalye cdlyor. "Ba nutku dikkatle okuya. 
nuz. Bir, bir (bha olmyunaı:. Her olruyuııta 

yeni bir 1'1k bulııcnkamız. ncrt dU3UnO Un 
yeni ve gUzel bir lta.d tnJ k fedccckmilı;,. 

dJyor. Ve, yn.z.ımın sU.>le de\'8JD ediyor: 
•'AtatUrkün bugUnkU nutku yeni devre alt 

gldl§lerln tam bir programıdır. !BQtün mad. 

delcrlnde ayni mUspet emıslar vardır: Vazı. 
yeti bllgt ve teknlk ölçUSlle tetkik, ileri anla 
yı:, ileri dll§ünce, pltuı, nnzruiyelere ve sa. 
bit fikirlere g6rc değil, hayatın en canlı icap 
Jarma g6ro dlnrunlk hareket. .. 

Atatürk bu programı çizerken hiçbir nok. 
tada yarım tedbire razı olm~tır. DUnden 
kalan yanlı~ gi~lere g6re tcdrld w:ıqmıı. 
oeklllerlnt glddetıe reddetın~Ur .• Şefin bugün 
dlrckttnerl, mllletln ana menfnaUerlnt, asıl 
kaynaklan göz6nUnde tutmak ve onlarla ı. 
cabı dafrcslnde holkla ıo birliği halinde ytı_ 
rilmek yolundadır •• 

Dikkate değen mUhlm bir nokta rıudur: 
AçılIJ nutuklarmd~ usuı olan tarz .. fil~ ve 
!alan l.>1 §eyi yaptılc, fllAn ecylcri de yapma.. 
ğl dU§UnUyoruz,, deyip geçmckUr. B6ylccc 
her ııeyt pembe görmek ve göştennek meyil 
hükQmetlerin ve milloUerin ltendl kendllcrL 
nl aldııtmaııırmm \'e flcrl lureketln hızmı 

kaybcderelt lmtn..st §eklller içinde yollarını 
kaybctmo.lerlnin bqlıcn sıılkldlr. 

AtatUrkUn nuU:unda bu usulUn en kUçUk 
bir izi yoktur. Nutukta yüksek ölçUler kulla.. 
nılmı»1Jr. Umumt hayatımızın her htıcllscslne 
bu 81çlllere gtirc bakılmı~ ve her nokıınn 
.serbestçe tcnkld edilml~Ur. Nutuk hUk<UneU 
)alktan ayn tutan eski hazine zlhnlyeU \'e 
canlı ,gayeleri !Qrtast usullerin ölil kaideleri 
ynznnden feda eden memur kafasını öldUr. 
mU~, gl:lmmUştUr. Yarm için yenl bir devrin 
prcnsJplerinl n csaslıı.rını kurmu§tur. 

AtatUrk mUspet tenkld duygusuna ve 

canlı hayaUa ve onun lcaplarlle tema.ıı h&. 
llnde kalmak Ihtlyacına ne kadar kıymet \•er 
dlğlnl unutulmaz blrkaı; .ııl:lzle ifade ctml;ı
Ur. BOyllk Şet deml§Ur kl: "Devlet idare.sin
deki e.ı:ıa programnnu:, C. H. P. slnln prog. 
ramıdır. Bunun prensipleri idare ve siyasette 
blzl aydınlatan ana hatlardır. Fakat bu prcn 
Bipleri gCkten lndlğl sanılan kitapların doğ
mıı.larllc asıa bir lutmamnlıdır. Biz uhıunla. 
rmıw &6ktcn ve gaipten değil, doğrUdan 
doğ"nıya hayattan almış bulunuyorıu: ... 

AtatOrkUn nutku umumt bayatın her ou. 
besine alt mUnaknşnlar ıcın zengin bir kay_ 
naktır. Nutkun del!let etuğt yeni prensip 
ve hamlelerin her biri UstUnde de aıra.slle 
duracağız ve nutuktan aldığmnz ışıkla csu. 
h memleket lolcrlnc bakacağız... 

1 Mareşal Fevzi 
Çakmağın teşekkU rU 

Anknra; 1 (A.A ) - Genel Kur
may Ba kanı Mareşal Fevzi Çak~a~: 
mukaddes cumhuriyetimizin 14 üncu 

yıldönümU münasebeti)•lc he~. ta.ra.f
tan aldığı· tebriklere teşekku.rlcrını.n 
iblfiğına Anadolu Aj.ınsını tavsıt etmı~ 

lcrdir. 

ı~ı 

JKL"cın:şntN- 1987 
mcr:t:.185G - Şaban 27 

Gllnttln dotuıo Glln~ln batıJı 
6,32 17,0~ 

\'a.Jdt Sabab Oğle lklndl :.~m Yat.aı lına l 
l'i,00 11,l'iS 14,48 17,0~ 18,89 4,aı 

tetkikler 

Boşanma meselesi 
Yazan: 

-2 
ileri 

A•Uye hukuk mahlccmeaindc: 
Sulh te~ebbUSUnUn alctm kaldığına dalr 

vesikayı, nüfus \'e evlilik cUzd:ınlarmı, bu
labildiği yazılar delilleri, §O.hlt llııtcslnl (1 l 
ve eğer pıı.ra.sı varsa bir de R\"Ukatı tedarik 
eden tnrnt Asliye Hukuk mahkemcstne gidip 
tsUdıı. veriyor, bunun bir suretini hasmına teb 
ııg ettiriyor ve tebliğden on gün geçtikten 
sonra bir giln alıyor \"e bu gUnU de sene ha.ıı 
mma tebliğ ettiriyor. Faknt eğer bumı ezi. 
yet etmek, tenalığında devam eylemek ister 
se tablo.Ule iknmetgft.hmda bulunmuyor, ad
res değlştlrlyor \'e hııaılı bir tU:-!il mUbqlrln 
getirdiği evrakı tebcllUğ etmiyor. O halde 
UAnla tebll# etmek, mura.fa ~nnek, Taklt 
kaybetmek ,.e tablaUlc birçok sıkılıp l1%W. 
mck llızlmgelecekUr. 

Nihayet gerek \1caben veya gerek gıya.. 
ben muhnltemesinln ba§lıyacağı gün geıtyor. 
mıpılıı.r atılıyor. Herkes gelip .ıılzln huatıı!! 
ha.yatınızı, csrannw, en mahrem '\"llZlyeUeo. 
rlnlzl dinliyor, öğreniyor, ba.zan gUlQp eğle
niyor, bnuın da kızıp kUtrcdlyor. Fakat n.. 
caba \ıu aleniyet neden? Niçin boşnnma da. 
valarına. giUI olarak bakılmıyor? Halkın bo
pnmak iaUyen davacıların en 'm.B.Jırem cı
rarlarma, klrll çamaşrrlanna kin ve nefret_ 
ıertne vatar oımaamdıı. ne tayda vıı.r? Aleme 
rezil ve herkesle ytızgl:lz olmanın lllzumu ne_ 
dir Ben hAklm olsam bo~ma davalıı.rma 
hatlyyen bnkan.Iım. Mahkeme bn§ladı, her 
türlU usule rlyact edildi. Bugün bl.ule muUa
kıı. kan kocadan blrl ötekinin haamı ve da\'&. 
cw olmak şarttır. Yoksa Bclı;lka ve Roman. 
yada oldllğu gibi iki tarafın gönUl nzastlc 
boı.ıanmak hakk.r yoktur. Fakat bizde bugün 
tatbikatta bo§anmalarm yUzde yctm~I geı:ıo 
tarafların gizli nza ,.e rnuva.fakaUerllc olu. 
yor. Yalnız kankoca kendllcrlnl kanunuı:ı 
za.nırellcrtne uydurmıı.k için muvakkaten bi_ 
rer hasım vnzlycU takınıp ortaya bir sürU 

ııahlt çıkarıyorlar. Bu iae hem kanuna ve 
hem de mahkemeye karşr bUyllk bir .ııaygr_ 
.ııızlıktruı ba~ka bir §CY değildir. Şahitler hr.r 
ailenin esrarını, kan kocanın husuSt hayab
nr, mahrem clhetlerlnl ne bllslnlerr Kendi 
rlZ41arilcı boşanmak !ırtJyen kan kocayı mut 
laka haaım olarak mnlıkcme huzuruna çıka... 
rıp taraflardan birini mhklım ettirmek JU_ 
zum.suzdur. Kan kocıı. nzalarlle evlendikleri 
gibl nzalnrllc de bo§anmıı.k hakkına miı.llk 

olmalıdırlar, Zaten bu suret bizim tab'ımu::a, 
anruıe \·e terbiyemize, adAp ve ahl!knnıza da 
aaM uygundur. lmklmtn vııztyeU cvleıldlr. 
mc mcmur.uı:WnkUndcn Jlgl<& bir IJ~Y 1;>J,ma.. 
malıdır. Yoksa hAklm bo§anmak isUye.n "b!r 
çl!ll zor lle evli olarak ya.,atamn.z. Zaten o 
çl!t hnkiml dinlemeden fillen blrlbfrlndcn ay. 
rıııru,,tır_ HO.ldmo ille bu fili ve zaruı1 ayn. 
Jıftn hukuld neUcestnı tcmln iı;nl bagvuru. 
yor. 

1§te bu haklko.U hAklmln anlamuı ve hiç. 
bir vnldt unutulmaması gerekUr. Yoksa h!l
ktm d!lha ıterlye gidip taratıarm huswıiycU_ 
ne, hayatına, ve ruhuna mUdahale edeyim 
dememelidir Hele h&ldm 1)1llk edeyim der. 
ken fenalığa sebcb olmamalıdrr. Mesel!, bo
p.nmtık fBUyeı:ı bir kndmm da\·asma karşr 
hAldm eğer '(senin blr dostun olduğunu ko. 
canın cıııiılUerı s6y1Uyor, ben senin bo§nnma 
davıı.nı reddediyorum, git 'kocanni evine) der 
.ııe Mrhnlde gerek karıya ve gerek kocaya 
fenalık ettiği gibi nlle ruılnıru Ue ccmJyet ga. 
yesine de bu aureUo hiçbir iyilikte bulunmuş 
olmaz ve bu karnrlyle de mtihakka.k ad!l.bı 
umumlyeye bir darbe lndlrmlş ve fenalık et.. 
mlı olur .• 

Hasılı bütUn bunlardan ba§ka bence evlen. 
mckte ol~uğu gtbt bo§anmaktn da qk en bl. 
rlncl roıu oynadığı için hnklm kan kocanın 
bfrlblrlni sevtp aevmedlklerlne dikkat etme. 
lldlr. Ben e§fml sevmiyorum dedikten sonra, 
artılt h~mln: Sen muUaka sevmediğin C§ 

ile ya.'ıyacakam demesine hakkı yoktur .• 
lgte bu surcuo boşanma bAklmJnln ne ka. 

dar nazııc, \"t' mUhlm bir vulfest olduğu gft. 
rUlmcktedlr. Boşama hıtklmlerlnl Ruhiyat&. 
Edcblyutn, 1ctımalyata hasılı in.ııı:ı.nlyct ve 
medcn!yeUn bütUn lnceUklerlnc hnkldyle 
vaıut olnnıardan ııecmclldlr. Bu htıklmler 
bir sUrU Yalancı §ahit dlnllycceklcrlne bo. 
rıanmak faUyen bedbaht karı ve kocayı yaL 
nız olarak karoılar'.ma n.lıp lsUcvap ettik. 
ten sonra kararlarını vcnıeler herhalde daha 
iyi Olurdu. Fakat mo.alesef hAklmlcr bo:at
tıklan klmııelcrln baz4n yüzlerlnl bile gör_ 
mUyorıar. HAklmln görd0ğ11 iki avukat, bir 
kaç tnlı.lt, blrkaı: evralt ve bir rıUrU rıamllndlr. 
Asıl alltkadar kan koca mahke.ıneye hiç de 
utrıunıuıa da gene peklılfi boşanıyorlar. 

• • • 
Şimdi biraz da Knnunu Medentnln booan. 

:ına acbcblerlnl göre!lm. Acaba kanun boşan. 
1tlak için ne gibi scbcblcr istiyor. 

129 dan J l'iO ye kadar olan boşanma mad. 
delertnde karı kocadan her blrl dlğerl nleyhl. 
no zina, cnna kast:. pek fena munme!c, cU
rUm ve haysiyetsizlik, terki dlnuır,- hnsLıı. 
l:ğı, lmtizıçınzlık gibi hallerden dol.ı.yı da\"n 
açabiliyor. Fakat bu llııller pek ıı.zdrr, baya.. 
tm ve tatblk'ltm ise bunlnrdaıi a~ka dahıı. 
ı>ek ~k mcanı ve halclkt sebebleı1 de var. 
dır. 

EzcUmle tarafların nza ve muvafakaUerl 
de pclt hıı.klr bir ııebeb olarak kft~ll ed.tı_ 
lllelldlr. HattA bu da kA!l değildir. Delilikten 
maada adcnıt ikUd:ır, nğız ve ayak kokması, 
v rrm ve tedııvl.ci gayri kabil vcyr. msUtek. 
rch lıaatııııklsr da bo~anmıya s bcb olabile. 
ceği gtb! ezcümle nlklh otup ta ht'nU:ı.: %1!1\f 

olmamış olursa ynnl nlltClbtan aonra bir b&. 
Jel re '"cya :hJkAhlı.ııı e\•Jcnmeı.. ten \'azgeçersc 
!:ıMdm pelt t:ibll oJıır le. bo:anrr.l'.yn kar.:.r 
,.~rıııeth.ıır. 

• • • 
NeUce: 
Haaııı swn mahkemesine gidlllp bo§anmak 

için •ulh teşebbtlı.11 munıneleııtnın taklblnt' 
Jılç ııızum olmadıt'lnı ve nafile vakit \"O na_ 
kit aarfedildlğlnl gördUk. Asliye Hukuk mah 
kcmeslnde bo§anma davasının aleni olma.ıt
nm ııızum.ııuzıugunu gördük, hAklmln boonn. 
mak 1.sUycnlerl blu.at lsUcvap ederek yall\D_ 

er oahltıerdcn .kurtulmnsı lAzımgeldftlni gt:r 
dUk, Kanunu Medentnin boşanma sebcblerl
nln klL!1 olmadığını ve ezcUmle taraflarm rı_ 
zasının da bulunnıMI icnp ettlginl gördUk .. 

Bu böyle olunca akla gelen tedbirler -
rln neden ibaret oH1ultlarmı da bilmemiz it.:. 
zımdır. Bu tedbirleri !lyle bWtLsa e<'!ebill. 
rlz: 

ı - Hukuk Uıulil Muhakeme kanununun 
49t den l'iOO e kadar olan ııulh t~ebbUa:.t 

ma.ddelerlnln IUı:umııuzluğuna binaen kaldı. 

nlması. 

2 - Boyanma davalarma ııulh mllbkeme. 
lcrlnln bakması ve mUmkUn mertebe taraf. 
lıırın bl:.zat mahkemeye gcli'nelerlnln temini 
\'e mUratıuınm hatt olma.sı. 

3 - Boşanma. .ııebcblerlnin çoğaltılmııaı ,., 
ezcUmle taranarın mtlltcrck rızalannın k.a. 

bulU. 
4 -- Karı kocanın çocukları yoku ııulb• 

hrı.klmlnln bir ay aralıkla iki celse aktederek 
birincide sulh tekllt etmesi \"O muva.f!ıık olL 
ınazsn. lkJncl celsede muhakkak bo§anmaya 
ltarar vermesi. 

ıs - Eğer çocuklar varsa bunların kimde 
knlaeağmı ve ldmln tarafından bakılacakla.. 
rını rıulh hA.klml kararla§t.ırır. 

6 - Sulh hAklml bo~anmadan dolayı ge. 
reken maddi ve mn.nııvf tazminata, her tur. 
ıu nafıı.kıı. \'e tedbirlere \'C mallımn tıuıflye.. 

etnc karar verir • 
7 - Natako. vcrmcğc mahkQm olan taraf 

sulh mahkemesine karJı borı;lanacağmdan 

her ay borcunu &'lernedlği takdirde nafaka 
için icraya gidilme.sine ıuzum kalmıyacakbr. 

8 - Gayri ahlAkl otan ayrılık hUkUmlerl. 
nln Kanunu Medenlm!J:den cıkar:ılmn.BL . 

D - KabahaUer tarafın bir 1kl ısene evle. 
nememeatne dair olan Kanunu lredeninlD 
memnuiyet ve csn hilkümlerlntn l<n.l~a..; 
er. 

10 - Türklycda ikametgAhı olan yabancı. 
Jıırm bo§anma, ıiafaka veaalr 8.hvnll aaııstye 
do.valıırına da ayni \"eçhllc sulh hnklmlnln 
b:ıkmıığıı saIAhlycU olması,sulh hnklınl ya_ 
hancıların uıuıal kanunlannr tatbik edeceği 

gibi eğer bunlar .nrzu ederlerao münhuırt.D 
Türle kanuntannı da tatbik edebllmolldlr. 

11 - Hukuk Usuıu Muhakemeleri kanunu.. 
nun 540 mcı maddesinin 4 Uncu tıkrnsı l&.ğ. 

vo<llllp yer1ne bo§arnağa memur olan TUrk 
sulh htıklmlnln yabancı mahkemelerinden 
verilen ve yabancıların (stato perııonel)lne 

yani a.hvall ı;ıala!ye.slne mntealllk 11&.mlarm 
Tnrklye dnhlllnde icra \'C ln!azlarma karar 
verebileceğine dair bir hilkUm konulmalıdır. 
'(Ttıbil bu hUkUm mllteka.bUlyeti 

esasına dayanacağından yabancı memleket. 
lcrd de Türk mahkemelerinin ahvali phal.. 
yeye dair o•an fıt\mları o vakit knr§ılıklı o. 
larak icra ,.e lntaz olunacaktır. Şimdi tst 
olunamıyor.) 

12 - Türk devletler husust hukuku bu ııu
reUc kat'lycUe te~blt edileceğinden artık 
bu caaaa mubnllt olarak yabancı devıeuer 

ne muahede ve muka\'clcler aktedllmcmelf. 
dlr. (2) 

.. . A.ımknt 

Supphl Nuri İLERt 

(llo J llk ya::ı Cliinkü 11Us1ıamtzda çık. 
mı~tır. 

[ 1] DUnyanm ht'r yrıindc ]"t\lancı anhlt. 
lerıJon korkulur. Yo.kU ,.e merakı olan bir 
h!klm blnl'P: mkı ıstıcvapla bu glbl fah.ltlerl 
kolayca Wzada dUsUroblllr. Fııkıit her ne. 
denSe oahlUer lle fazlıı Jnelgul olıuıaou)"or 

,.0 crel1mle :ı'tilıı.ncı onJıltlerln haklaroıdan 

ı;-e.llııemlyor. Bence deftl yalnız yal&ncı p.. 
bit, bntt4 onu mnJıkemeye getiren da\"BCl da 
aynı zamanda ve hemen hlkl.m tara.tından 
ce7.Alandınlmalıdır. 

[2] BugUn bu mescloler hnkkmda TOrld. 
yenin devlırtler huıust hukuku mUı.ıbet ve 
knt'l dt'ğlldlr. Biz be.rhnngi de\1eUe bana 
dair bir muahede Qktedenıck onun dokttrtnL 
n1 knbu1 ecllyoruz. Mcscl4: 193' do Lclılstan, 
J9Z5 de Bolgarlsttuı, 19%-l do A~tnrya '\"O 

ıoı;s de Mn<'Arlstnn Jlc akdettlfhnlz ikamet 
mııabedclcrlnıte kaJ'1ılıklı olarak blrlblrlmL 
:dn ~baıımızın nhvnll tsalulye dın-n.larma 
mMicemelerimWn b:ıkmap saJA.blyeUcrl ka. 
blil cdllmom.lattr. Fakıı.t 1925 ele Alınıucya, 
1930 eh tsvlt~. 1029 da Anıll.\"Utlak, Çekoıı.. 
lo\·akya n Eston)n ,.e 19Sl de Tunıı.nlııtan 
ile alulctUğlmlz ikamet muahedelc.rlncJe kar-
ılıkh olıırak malıkcmclerlmlıc bu MWılyeU 

\"eriyoruz. Fakat bu s:tlAhlyct yerflmcklc 
bcrubc.r, llul.-uk Usıılll luhııkoıoo kıiııunu. 

nuv yabnnC'.ı ilAmlamun lc.ra \"e tenflı:Jerlne 

dıılr otan MO mcı rnm1dcslnln 'Oncl1 flkruı 
baki kaldıkta bUtiln im ikamet mııahcdeılc.. 
rlnln tıltblka.tta hlçblr fW kıym U TC kabl
llyP-tt JaıJmıımt, oluyor. 

Suplıl Nuri Ucrl - 1·asalıırın t tışroası. 

~yfB 100.809 

..h 2 JX:tNC1'rl!ŞR.tN ~ 

dlcuJata ~ 
Istanbul 
hakkında 

"e aJ" 
1 STANBUL çok bUyUk uJ1 ;çi' 

nık bir uehirdir. ~ aır: ~ 
de dostluğa hiç elver!Bli değil tıııl~ 
dcği irmek, memuriyet haya ıer, ~ 
bir tahavvUl gibi kUçUk hadiSC tıııdt' 
sevdiğiniz, sözünden SO~~~* 
hoşlandığınız insanalrdan si.ıl. e f. 
tmverir; bir §rihirden ötekıll )111'1' 
ctmi~intz gibi, onları aylıırcıı~ıı o
ca görmek imkanını blaınııdı ni iP' 
lur. Artık tesadüf sizi yeni );t!· 1°' 
bablıklar kunnnğa mecbur e UbScıeıe 
sanlarla aranızda yeni bir ~ esi O

ba.şiar ve tesirlerin tabii ne ~1 bit 
larak siz de değişir, adeta. b~~ 

dam olursunuz. Kim bilir? ~ 
luların fikirlerinde lstilaııl" olı11 aJt' 
belki şehrin bu bUyUkl\lğUı bU 
nıklığındandır. . ltıf' 

lstanbul alsalisinin bUyilk b~ 
mı • göçebeler gibi • ınUtenı bit ef• 
yer değiştirmeli sever. !ki yıl Jl" 
de oturmak lıtemlycnler ço}dlll'~ 
le b!zim çocukluğumuzda, h~tlY'cl 
Ierlmizin bu ev deği§tiraıe ~ 
daha kuvvetli idi; sonradan ~ 
pahahla§ması çok kimseleri~~ 
oturmağ& scvketti, bir evin. d tdU. 
yıl kiracı deği§tlrmemesl g6rtl . . . ,,_.,, 

Bittabi lstanbul'da dalma. bir ısı°' 
te oturanlar, ev değiştirseler biledOJI' 
ayyen bir daireden çıkmıyanl~ol'· 
yısile muhit, ahbab değişttrıniyt ~ol
vnr. Fakat eehrin bUyük ve dağıllblrte 
mnsının bunlar üzerinde de fena ...M .,, .,... 
siri oluyor. Onlar, nU.fusu sck1 

.. ;t 
uıc il" 

bine varan bu koca eehirde kÜÇ fi' 
kasaba, hatta iri bir köy hayatı ~ 
riyorlar. Aralanna yeni sırnıı~ar b'f' 
rıgtığı olmuyor. Herhangi şehrıP r•~ 
ka bir semtine ayakları dU§SC 0 il' 
yadırgıyor, memleket dcği§tir~ o
d6nUyorlar; ak§am evlerine, dairrı dİ 
turdukları semte, hasım bir aJcl'fl i\-
ltaçmı§ gibi sığmıyorlar. onıardll ~\ 
kir '.\Stikrarr, huy istikrarı var; f~ 
bu da ufuklarının mUdhlş bir 9 1" 
te dnrnlmnsma sebeb oluyor. J1J ,ıı
sız bir yerde kalmış gibi bir hal ııet 
yor. Onlarda da. bir durgunluk. urtl' 
tUrlU deği§Dleye karşı bir hu• 
hissolunuyor. ııJll 

- lstanbulun, 1stanbullunun bU ~ 
değiuir mi? nllllıl ve ne kadar ~ tt' 
da değişir? bunu bilmiyoruın· ~fbl 
ben de bunun değişmesi llzmldil' __...ır, 
bir §CY söylemek istemedim. BU P-: 
de hissettiğimi yazdım. Ç 

Nurullah 'A~ 

Şehir Meclisi 
toplandı 

Daimi encUmeıl 
azalarının çoğll 

değişti i;. 
Şchi{ meclisi dün :.aat 14 de ?tf~ııt' 

din Üstündağın ba_şkanhğında t~eciP 
mıştır. Birinci rei~ vckiliğine fe" 

Serdengeçti, ikir.t:i reis vekilliğine >"' 
fik Türe, katipliklere Feridun ~~efi 
Abdlllkadir Ziya, Reşad Yıtnıat• 
ka Hulusi Behç~t ıeçilmiıterdir. llltl-

Daimi encUmene de gizli reyle ye j 
hap neticesinde Avni Yağız,Hakıdbi >J 
min, Refik Ahmed Sevengil, Su~, 
tel, Sdami lz:zct Sedcs, Tevfik -_,4 
Hayri Uğurun seçildikleri anl•r · 
tır. .,,J' 

Bir çok evrak encümenlere 11' DP''' 
edildikten sonra perıembe gUnU ~ 
nılmak lize re içtimaa nihayet "it 
tir. ./ 
------~· iki otomobil kaz-, 

Uıleadarda Murad reia ınabaılc 1' 
de mesçi.d sokağında oturan a"'1~4' 
mandiyc dUn Silleyma.n ağa cadd 1-td 
§Oför Yqarın otomobili çarpınıf~r'· 
kat muhtelif yerlerinden yaral ~r 
hastahaneye kaldınlmıştır. Şoför 

-;;:,dm b•tka dün Divanyol~ 
ıoçen 20 numaralı Çorlu otoın" ~ 
mi.dik amelcsinden A'bdülveha.b'-~l 
mıştır. Sol ayağından yaralanat' 7 
Cerrahpa§Cl hastahaensine kald 
tır. 
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~ .. 
••p ~Hı: era 

CI& b '' hakkon-
Ga.... lır fantezi 

b:ıı~_:-tı tııecınuaı 
\';ıuarın Ccnıi arından biri, büyük 
fır ırıticaair old i~t üzerinde nasıl amil 
d lanuı. Bun u .arına dair bir ıeri ha-

12lb, u dıkkatli dikkatli ·oku-

~c Liıettayin b. 
lllalin tasvi ır ana babadan, Namık 
~ ld!ttır ettiği çocuk doğuyor: 
~dıun veıacıeumcıe 

~l')'ıı:ı ve~ Pek kaJenderane: 
llhtaç <le idi Vücudum _. 

l?tr lcalrlı ıtiae abQ nane 
~lfıttu aııte dehan açar4 'ile Ciryeıı fügane 
l?I: 'bent hatt değildi 
~ bakıp da arifane 
~llıı~Yen eairtn 

"'- liıı ç tını natUvane, 
"'\la: Ocuk bü U ıtıil • t6ıte . Y yor, umulmadık isti-

'&aı: rıyor ~ . . . . d ed· olıı;r : emıyetın üzerın e 
l>'or; • or. 'Mılyonıan ıevk ve idare 

J'or. ıllray1 Yalı 
}' ' }'ala}'! ut buraya ıürükle-

or, §ınuzın ve"'"' . . d - . . . . ~·eıını egıştırı-

~llta· 
.... ll'e: Gorki der ki: 

Onların ere hünnet d' • Ç" kü' la neıe e ınız. un 
he~ bile~ Yapznafa muktedir olduk
b· ~ hu tc ~rı~nuz. 1nsanlann be-
ilirlcr, lı ltliyeun veçhesini deği•tire-

lle qcle :r 
Çtkacaıı: Çocuklar 1 Çocuklardan 

ra h" &Itır b'l" 
Urtnet d' 1 ıyor ınuıunuz? Onla

e ıniz ı 

G • • • 
arp 

~c k ıtıccrn an U hıkJa Uaaı, büyük insanlann 
~tıyord;'1dan itibaren hayatlarını 

:•ı n,ltaıe' Okurken iki edibin yuka
li~lc, bu Çot~ dUşUnüyordum. De-

erıcr ar lar, sonra o büyük milli 
Qı~? ... ' •ınlcr, sanatkarlar haline gcl

z·h 
d 1 tıinı b 
crıbire ı. ununla meıgulken bir-

,,anund b' ' 
' Of a ır seı iıittim: 
h.., , \lfl 

"' 4.Jon·· 
vtrdli up baktım B' k dcrdı· .. • ır ar ada~ım ... 

' lie 1 duştinUyor. 
r· 'l ıınıı: \>ar? dedim. 
ll i:tlİJ. Yanık söylendi: vaziyeti kö 

~trı:ıat • -. 
'b" ve ıınanla: 
' l~ Uz:ıt 1 - dedim. 
ı-1~ ab11 rni? 

da/t\ı.l?ı: okuduktornnın tesiri altın· 
...... ~8.b't 

b -.... ı:;ı 1 
• Düzelt! 

., ~ğb de~~l t hayatım benım U'aaeme 
~ 61 • Har:ıı·· b' · ,. .. ı ır takım ıerait 

.... 0111 

.... çtld arı da düzelt. 

.... Ç 1 trdın tnı sen 1 
'an '- ... ~. dırınadı- E- ..J-" • d 1ta-na .... ger uı.ızeltemıyor-
t~~dukları t .~endedir. Bütün insanlar, 

1dir, lie gun, Yan,a başlıyan atlar 
~lcbUir. Gr Yarışa baıtıyan at birinci 
tı ._bahat ke e~"?ediyse, iyi koımamıştır. 
1 §trıa, bilahn ındedir. Sen de hayat ya
b~r tibi Çırııare dahi olan bJtün çocuk
rı r "Ucut oİÇıplak, iki kilo ağırlığında 

1 ' harikuıa:r~k başladın. Onlar bak,· 
kcn... lie;r clıkler yaptılar. Halbuki 

~lldi. hayatı abd~ 1... . Halbuki ıen, 
c Yetı dijz 

1 
Ilı bıle düzeltemedin Ce· 

tıt)( c tın k . . la en ... ~a e şansı bıle sende mev-
bıt kabahati zıktar olsun sana ... Ve h1-

111Yorgun başkalannla ve muhitinde .... 
litı • • • 

ıu,r fan te . 
t~ı~(. lf'aka zıyi böylece uzattık, gü-
htıı 1 dt~il .t b.unda azıcık hakikat da 
flj>Jda11 \'a :nıy~ı? Haydi cemiyetin ı'la-

c tcl'ld~geçtık; fert, biraz irade sar-
]' "-lba ~ h~,ratını düzeltemez mi? 
~-' dı'y !tırle başladık, şiirle bitire-
·"'lı. ~·ek · • "'l' ı... " sınız ki: 
~lıı "! '\'ertr ıu 

ttırıu "" ile dünyaya nlzaınat 
~, O da ba teeeyYUp bulunur hanelerinde ... 

ltlllc]t b Jka ... Evet, ferdi hayatı dü
arnbaıka bir iı ... 

<VA- Nti) 

Vekilinin 
t:· J\ııq_ra, se y 8 h 8 t l 
ı.~li Ali Ç ~ (Telefonla) - Nafıa Ve. 
qqtt etınkay S' ...... 'lldaJc· D· a ıvaı - Erzurum 
Vtt. l lVrik . 

ıarbck· ıatasyonunun atılma 
.. tJ'h_ ır - c· J 

G ~"' törcnl . • ızre hattının da temel 
L tncı cu erı~ yapmak üzere, ayın 
ıtcı tllartesı gU ·· A edecekt· nu nka.radan hare· 

ır. 

' 1eşehkür 
~lt tı VUdan 
\~ te Olduğu Teomanm ayl&rdaııberi c;ek 
~razı. liay:'raptan yaptığı ameliyatla 
ili ~rataru l3 l"p&§a Nümwıe haatabane-aı 
~ aa:r ltttad ay Feridun Şevket ve muavi 
lı t ı.rtırıda a ve haatahanede yattığı mDd 
• cllı~ıreıere t ıetkatıı hizmetlerde bulunan 
oı~lldcrıın, eoekkUr ve mlnnett&rlığımızı 
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Şehir tiyatrosu 
repertuvarında 

yeni bir piyes 

"Karıncalar,, 
Arkad&§lmız llhan Tarus, (Karmcaıar) L 

almli bir piyes Y&Zmlf ve Şehir tlyatroauna 
göndermııur. H•ber aldığımıza göre bu p1. 
yes bu senenin rcpertuv(l.I'ma ithal edllıni§ 
ve 938 aeneai klnunuaanlsinde veya ııubatm. 
da sa.hneye konması k&rarlB.§mı§tır. 

Bl.zim için tamamen yeni bir unsur olan 
ve §8halyeUnJ, bir mUddettenbert gazetemize 
yazdığı hlkAyelerle la.smen bcllrtmi§ bulu.. 
nan arkadqımız, eseri hakkında diyor ki: 

"- Benim ply im bliytik Jddialı bir eser 
dl'ğlldir. Ne ilim, ne lel!lcle. ne insanlara yol 
tlzcn flklrler bana tthber olmadı. (Karınca.. 
lar)da eter bir öz, bir mal< ııt, blr ruh arar 
l!&llR bulaııuya.caksmız. 

O, eadeoe blr mecnunun mııcenuırdır , .e 
sadece (betori)d.lr. 

Sl:ı:e, bu;-Une kadar burada, ıurad.a ve o. 
rada Adet olduğu f('Jdlde mevzu anlatmak 
\'O (plyeı kalırıuna.nı) om l&luıcye ilk adım 
attığı da.klkada.n itibaren lle)ircUerln gö:r.il 

/oomlmaz bir şey atna., birinci 81nt/ sayfiye ycrlerindeıı o1.an Mecidiyeköy ünde <le böyle bir ldğım deresi vardır 
bnllnde .öyl.OOJğl sözleri ve g~lrdJtf nıh hıı. 
letlerlnl iz.& et.mek istemem. ÇUnktl, ben hem 
blr menua ve hem lılr tıkre kurk glbl sap. 
larup kalmanm ve bir dettrmen beyglrl glbl 

bu fikir etrafmda dolqlp durma.nm, aleyhln.. 
deyim. 

lstanbul konuşuyor/ 
. 

Mecidiye köyü sivrisineKlerden (K.arme&l&l'), clah& dyade bir (rev11)4Ur. 
BlııÇQk tablolar arka arkaya denilir ve ıdz.1 
ilk perdede kendlslne a§loa kı1aD dıuıeıt 

mevzuu, muhtelif barajlan aUaya atlaya, bir 
fikir göUmde karar kılar. (Karmcalaı')da niçin kurtulamıyor? 
ne tUr, ne 1elmJk h&rlk&ll, ne de fikir var. 
dır; sa.dece bir mecuanun kafaamda dopn 
vehim ve vehmin bir insan hayatı içinde, 
bir insan cemiyeti içinde yaptıtı (tesir 1) 

Çünkü çlçeklerin sulama kuyuları müthiş bir 
sivrisinek fabrikasıdır ! Köpeklerin 

parça~adığı 
yavru 

Bozuk, ya.rnn yunıru bir toprak yol
dan ilerliyerek, Mecidiyeköyün Ye -
ni mahallesinin arkalanndan, esl:i ma
hallenin alt taraflarına doğru ilerliyor

duk. 
Bize yol gösteren Adanalı me&lekta

ıımız Bay Şeref öıiclen yürüyor, foto 
Ali ve arkada§larımdan Talat ile ben 
de onu ta.kip ediyorduk. 

Takip ettiğimiz yol, tıpkı biraz evvel 
Bay Şerefin bahçesinde · gördüğümüz 
gibi,geniı çiçek tarhları arasından ge • 
çiyordu. 

- Burada amma da çiçek merakı var, 
diye söylendim • 

Kılavuzumuz, bu sözlerle hemen a
lakadar oldu. Yavaıtadı, ben kendi hi
zasına yetiştiğim zaman koluma girdi 
ve izah etti: 

- Çiçek merakı değil, çiçek ticareti .. 
Çünkü Mecidiyeköyün topraklarından 
çok güzel çiçek yetiıiyormuş, bu se. 
bepten bir çok çiçeltçiler burada tarla
lar yapmıılardır. Siz şimdi gene ölü 

mevsmide geldiniz .. Daha evvel gelmiş 
olsaydınız. Buraları hep mis gibi çiçek 
kokulan içinde bulurdunuz •. 

Ali her zamanki takacılığiyle lafı -
mızı kesip takıldı: 

- Desenize, cennette yaşıyorsunuz .. 
Bu kadar ~içeği ;,oı yerde oturmak bü. 
yük saadet .doğrusu. 

Bu sözler, Bay Şerciir. birdenbire 
yüzünü ekşitti: 

- Ben bu fikirde değilim, doğrusu, 
diyordu. Evet, çiçekler arasında otur. 
mak güzel bir hnyat anuna, işin ne ka
dar kötü tarafları da var bilemezsiniz? 

Mesela evveli arılardan hiç mi hiç 

rahatımız yoktur. Sonra sivrisinek me· 

selesi. •• 
Burada ben müdahale ettim: 

: - Fakat, dedim, sivrisinekle çiçe -

ğin ne münasebeti var?. 

O hafifçe güldü: 
- Durun acele etmeyin de anlata -. 

yım .. ve sözüne devam etti: 
,...---___..., 

~_., ----

• 

Yazan : Haberci 

Kumkapıda bir çocuk 
cesedi bulundu 
Kumkapıda Asker sokağında 50 nu 

maralı evin bahçe dııvarı dibinde dün 
bir çd.:uk cesedi bulu.imuştur. Elleri ile 
y\izU parçalanmrı olan cesedin yeni 
doğmut bir laz olduğu anlaşılını§tır. 

Köpeklerin çoeufun b.urun ve elle 
rini yedikleri tahmin edilmektedir. Ço
cuğu brrakanlar aranmaktadr. 

.Vccldiyeköyllndc hepsi birer sivrisinek fabrikası olan çiçek sulama kuyuların. 
dan birisini hayretle seyrettik 

rulmuş evinin önünde, arabasının hay
vanlannı çözmkele meıgul, olcukça 
ya§h bir adamı yanmuza çağırdı. Ve o 
yavaı, yavaı bize doğru yürürken, Bay 
Şeref izah etti: 

- Köyümüzün en eskilerindemiir. 
Size istediğiniz rnalUmatı verebilir. 

- Filhakika sivrisineklerin çiçekler 
le doğnıdan odoğruya hiç bir alakası 
yok. amma,. bi.zlere bütün yaz gec.elerini 
çekılmez bir ışkence haline getiren siv
risineklerin bu çokluğu tamamen Meci
diyeköyünün bu çiçek tarlaları yüzün-

dendir. Bunun da sebebini şimdi göz • 
terinizle göreceksiniz .. 

Burada sustu ve başka bir ıey söy· 
lemeden bizi bozuk yolda bir mi.:cldet 
daha yürüttü. 

Merak içinde kalmı~tım. Arkacaş -
!arımın gözlerine bakıyor onlann da 
ayni vaziyette olduklarını görüyordum. 

Nihayet çiçeklerle dolu iki tarlanın 

arasından geçerken duti:iul:. Adanalı 

meslektaş, yolun sağındaki arsay: gös. 
tererek: 

- Lütfen, dedi, §Uraya geliniz .. 
Ufak bir tümseği atladık ve tarlaya 

geçtik .. 5-10 adım yürüdükten sonra 
içi çamurlu su ile dolu geniı bir çuku
run başında durduk. 

Bay Şeref, bir eliyle içiDde kurbağa
ların cirit oynadıkları bu çukuru gös _ 
tererek: 

" 

- işte diyordu. Köyümüzdeki müt- MevlUt çavuı, doğru sözlü, doğru 
hiş sivrisinek membalarından biri.. özlü bir adamdı. Bizi oldukça tatlı bir 
Vaktiyle köyümüzde terkos olmeıdığı yüzle kar§ıladr. Takdim merasimi bit • 
için çiçekçiler, böyle çukurlar kazıp için tikten sonra: 
de su biriktiriyor ve tarlalarını bu su • _ itte, dedi, evve11 bu Jağımr 
Jarla suluyorlardı. Halbuki şimdi Me • yazınız .. Kokudan, sinekten rnahvoluyo. 
cidiyeköyü suya kavuşmuş bulunyor · ruz. Köylü, Jcer»di aramızda pam top • 
Ve tabii böyle bir usule de hiç lüzum ladık bir künk döıeyelim dedik. O da 
bulunmuyor amma, galiba ucuz olsun Yüzümüze, gözümüze bulaştr. Paramız, 
diye, hala ve hala bu sukurlar l:uııa"ru- bitti, it yarı yolda kaldr, balanız .. 
lıyor. Sustu ve bizi derenin kenannda uza-

istanbulun her tarafında bir çok nan 20 _ 30 metrelik bir çimento kün. 
hastalıkların nakili olan sivrisinelderle kü gösterdi. Sonra söyliyeceklerini 
mücadele edilip, bunların en kesif bu. §Öyle tamamladı: 
lunduklan Kadıköy, Erenköy gibi yer· _ Yapılan iş hem yarıda kardı, hem 

lcrde tek bir sivrisinek bıralalmamı§ de kom§ularuruzdan birisine büyük bir 
olduğu halde, Mecidiyeköyünün sinek- fenalık oldu, künkü tam onun evine 
)eri ve hepsi birer sivrisinek deposu o. kadar getirip orada bırakıverdiler. 
lan bu kuyuları olduğu~ibi duruyor Şimdi bütün pislik zavallı komşumuzun 
ve bizler sivrisineklerin hücumlarındna önüne alayor .. 
harap olup gidiyoruz. Bu sırada, derenin dibinde müttma· 

Kuyunun ba§ından ayrıldıktan sonra, diyen akan, ve yukarı başlarda oldukça 
gene ayni kuyuya benzer daha beş on berrak görünen, sonra künkün bittiği 
taesini gördük. Ve zavallr Mecidiyeköy- krsrm da pisliklerle karışarak bulanan 
)illere bir kat daha acıdık. bir su nazarı dikkatimi celbetti .. 

Fakat eski köyün alt taraflarına yak· - Bu nerenin suyu böyle, mütema • 
la!ftığımız zaman, karşımıza çıkan man. diyen akıyor? diye sorduk. 
zara, sivrisinek derdini unutturmağa - Likör fabrikasının suyu, dediler ... 
kafi geldi. Böyle hep akar, Şiıelerin yıkamtktsın-

Asfalt yoldan geçerken, yepyeni ev- da ve fabrikanın temizliğinde kullaru. 
teri, güzel kahveleri, sevimli bahçeleri. lan sudur. Öyle pek pis değildir. Fab -
le insana şipşirin bir manzara arzclden, rika lda ne yapsrn .. Ana lağım yok. Ta • 
bu meşhur birinci sınıf sayfiye yerinin, bu, ıuyu böyle açığa 6al.rver:iyor .. 
meğer caddeden 20 metre ötesi ne Foto Ali, burada birdenbire söze ka. 
haldeymiş.. İnGanın akh duruyor, man· rıştı: 
tığr gözlerine inanmak istemiyor.. - Fabrika ne mi yapsın, kendisi bir 

Öyle ya, kim düşünür ki, Mecidiye - !ağını yapeın da hem kendi suyunuı a• 
köyünde, küçük mikyasta da olsa, tıpkı kı~ın. hem size bir iyilik etmiş olsun. 
Feriköye, Sinemköye, benzer bir lağım Mademki belediye yapmıyor, hiç ol-
deresi bulunsun. Dakikalarca sessiz, mazsa, fabrikanın bayrı olsun, diye söy 
sessiz seyrettikten sonra, gCSrdüklcri- lendi. 
mizin rüya olmadığına inanabildik. Dostumun bu sözleri belki 1n41ntıki 

Bu sırada, Bay Şeref: değildi amma, galiba akla en yakın ve 
- Mevlut çavuş, M<=vllıt çavu~ diye kabili tatbik fil:itlcii. 

bağrrarak, bu kötü derenin uzanidığx ı 

istikamette, bir hendeğin yamacmrs ku. 1 
(Devamı yarın) .. 

HABERCt 



Sermare ve Paılstllk 
.... .......,. t baclde 

r ... , ...,_.. hlılltJaıi - ~: s.ş. - OrU ... " lel'ftlM •ilki .........., -
- Yani, demet ~ ki, bl& 

mllc&4ele etmlf. harbetmS, lmanJam 
ve her an da harbe, mlcadeleye ha. 
ur ve amadeJll. BCSyJe bir ftal,.ıte 
bulunan INlnJarm 1Ulhten b&Uetme. 
lerl elbette Rlh ldeeHne cldcll, derin 
w tnurıl bir mana ftr'lldf otur. 
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Suikast için son ta11matı da aldıktan 
sonra Cenewreden Berlloe yollandım 

Yemekten sonra Hamiyetin· meza Senin anlayacatın eYde ldmae .;.., de· 
nm siya.ret etmek lltedlm. Arkada mektir. 

-~--•&na.-
- !ah edeyim: n1h llllm4ır. Bu.. 

eım Aram vaktin ıeç oldufwıu Ilerl - Hlanetçlll de ml yok?. nun lçln enell BoJteyllml ortadan 
kaldırmak; IOlft IUlll adı ftl'Cllltml& 
,eyin hatlarmı yeni battan ol"Mk JL 
mmdır. 

.ur..k buna mini olmak iııtedi, fa - ihtiyar eon derece balil oldulllll" 
kat bndiai gelmesse qpe yalnıa başı dan bi.ımetçl de tutmUJOr. 
ma Jidecetimi eöyleyince beııa refa. - Demek para canla bir kadm .. 
kat etmek meoburiyetlnde kaldı. Der - Ent.. Ben ide bu ft.liyıtten latl • - Yani bir Amıpa dmetbahı At. 

1'lbd& ıtrıllOlil 1dr harb, .,.,. bur 
Avrupa devletlerlne faJda temin ede. 
rek kopacak bir Um &ark kampaı, 
8UlhQ fhW etmJt 1&ydmamalr mıdır! 

hal b\lyUk bir buket y:ı.ptırdmı '" me fade etmek iatiyonım. Arama fula 
zarlı(a gittik. pare vermek ıuretl1le bu evde llt8dl • 
Arkadaş Aramın fuhmioi gibi kapı ğimial yapablliria. Gtsenlerdı bir anah· 

cı bir tilrlü kapıyı açmak iıtemiyor 1 tar iıtedim, vermedi. Erteü cUnO c•· 
du. Yolcu oldufumuau bu rece ~nev celeri ıeç 1.ıeceliml Deri ıllrerek ken• 
reden ayrılmak mecburi,.Unde bu ı diıini rahatm etmemek ilaere murafı 
lunduğumuman dolayı ztyaretimial tarafımdan 8denmek prtiyle bir analı• 
abaha tehir edemlyecellmlli eöyle ' tara ihtiya:ım oldutunu söyledim " 
dik ve aynca herlte b01 bahştJ vaade masraf olarak s mark verdim. Kadınca
derek meıarhfm kap11m1 açtırabU ğız ak§am üzeri bana bir anahtar te.lim 
dik. 

- meu.. .. Söylemek latedlliln bu. 
dur. BuıODkD IUUı teJükilerl ...,.ı 
prldlr. l'vua AlmalıJ& gibi blylk 
bir devlet. mu.temıekecilik pbaamd& 
kendine Jiyık olan mevkii alabfJmeJL 

cltr. Afrika llMll altma& OllQD .... 

tereoefi herhansi bir faali,.tle nL 
bUn bir iliıift olamaz. Doğru Hanriyetln mez:ırına gittik. 1 

Berüerimlmde götilrdllğllmUz çelen 
il mtarma koyduktan llOllra, arka 
daean Aram bent muar bafmda yal 
JUi bU'akb. Blru aonra da buradan 
•JnJdıJr. 

Rerllndekl 
hazırlıklar 

Vakit ha1U IKikınif o~ğundan, 
Aramla berabeı uw,ona ıitti!ı:, Ar· 
kadapm paaapo.-t-...:uıı kayt!ett!rd.kten 

ve biletltrlel al*ktan t0nn Apclyanın 
beni BerUn lıh'-)'onunda bekliyceeği
ni, benim için 2erlüade her !~f.n ha-

zırlandığını haber verdi. Cenevrc ·J~ bu
Jundufltm mU:l~ .,,... bana hrtr 
gösterdiji kardt§Çe muameıeden dolayı 
arkada, Arama ~"'l~kkür ettim. 

Arkadaınn: 

- Beni mektupıuz bırakma.. Berline 
gider citme.r 9uiyeti tetk:k eder, F.m
diye kadar alıaan teclb!rleri e~Szd~n ıc-. 
çirir ve de~bal 1'ana malUınat verirain .. 
Benim fikrimi ıııl!:ıadıuı /~kın kat'i bir 
harekete geçme .. Bu itte bilhaaaa ace
le barelı:et etmekten Mlnnmahıın .• 

- Uıun "!lüddet tehir etmek te 
dolru defildlr • 

- Oraıı 8yte, fakat en bGyUk 
eftC!l!ftll)z bay&tını kurtarmaktı•. Bu· 
nuıı için de uamt ihtiyatla har"ket et
mek mecburiyetindeyiz. 'Ptllnımııı o 
kadar mükemmel bir ıurettf' tanzfrrı et
mellyfa ki, dUılintllmemlf bir tek l'lOk· 
ta bile kalmaam.. Apelyan bu sahada 
aanı ııımı yardımda bulunacakt'tr. tıfn 
ıiyaai tarafımı o idare edecektir. Bu iti. 
batla profranumttn tandm!nde Jcendl
diafyle ltfrlkl lntlaf etmellılnlr. Ben 
ktndiıllne lbım ıeletı tallıtaatt vetdhn 
•• buı dolttorları taftlye ettim. tca· 
lxnda onlarla da münkere edmnllz. 

- Dolrtorlarla ne iflmb var~. 
- Onu Ape1yan una lblatır .. Şimdi 

Maltı ,.Pltaltn tık it ftedlr biliyor mu
•an?. 

- Nedir?. 
- :ltrllne slder ıltnıeı h11talana -

ca1ılıı\?. 

- Ne mllrıaaebett 
- Alman bnun1anna ı~re, Alman-

yeya tiren bir yabancı 48 saat nr!ında 
polise beyanname vermete ftıecburdur. 
Bql.nnamenln fllbllft Yerllmett lltnn 
ı•ldllln• r8re. bu meeburfyetten kut
tıdmllı i~ln Berliııe ~dince hiç olmaı-
1& 41 tut haDtaJınacabm.. Ondan 
ıonra korkma.. 

Trtnln har~ket ttmatıı felmi§tf. Ar
kadaırmla öpllferek ngona glı4dlttı . On 
ıua tnt1 beni Jl'ranm hududuna götfi
rea ebpret, bu sefer de Atman budu -
duna dofni koftayordu. 

Patlete oldufu rfbt !erltn tıtaıyonun 
da da Ape111n beni bekliyordu. Bir tek 
val~en mOrekkep otan bagajuru ala
rak otomobile bindik. 

Apelyan ıoföre: 
- Augsburrer 10kalr, 5 ı nurnatalı 

eft, dfye emfr Terdi ve bar9 hitaben, 
oraa blıfm evimiıdlr:. dedi. 

- Orada mı oturuyorsun?. 
- Evet. ayni mle 11n1 da hir oda 

huırlattım. Bu suretle daima beraber 
ba!unacafra. 

- '&Yde hatb ai!un Yar mı?. 
- A1tmııtzk bir f!'I lllllbetlndeıı bat-

kı ldmle yok .• O da buıraim biridir. 

etti.. 

Otomobil 51 numaralı büyUk bir e· 
vin önUndı 4urnıuftu. Apelyan tofö • 
rün para11nı verdikten sonra kapının 
zilini çaldı. Kapıyı ihtiyar ~ir kadın 

açtı • 

Apely;:.n, beni ev aahiblne: 
- Arkıdatrm Tehliryan.. 
Ev sahibini de b·na: 

- ltalyan btltçeltndeld acık ve de. 
vamlı zaaf ile mevcut malt buhran 
hakkında bir •ual BCJra.bllir miyim? 

- Beyle bfr açık kalmadı ki... Ka. 
· padık. 

- Fakat bunu kapamak için bulu.. 
nan çare rejfmtn müdafaa ettffj esaa. 

- Madam Stellbaum, diye takldim lara UYl\lJl mud.art 
etti. - Anladım. Sermayeden yti;ie on 

ihtiyar kadm, odamı cCS.tererek bm toplamamızı işaret etmek iatiyorau • 
yalnız bıraktı. Bekir karyolaaı, lavabo. nuz. Fqlzmin sermaye müdafii olma. 
su, ortada duran aa'ınıvı yuvulalc ma· 11 ipüdaf devrelerin unutul.mut batı. 
aası ve kuına•1•nmn nn•l IOlmu, ka.. ral&nDdanc!Jr. Sermaye lt&Jyada dev. 

... .. Jetln emri altındadır. 
napt ve 1toltuklarlylt bu ıtnıı oda 1rt-

bir _, - EbtlAu... l8panp hlditelerl 
Iimenin tam mlnulyle · pal\H)'On o. hakkm4a blr mtltale& be,an buJur. 
da11 idi • mu m11mnT 

Arkadapm Apelyan etrafı ıaaden ıe _ Mıaharrlrl Jtomanm ....ıu ,mdl.. 
çiı4iifimi ıörerek sordu: · Dt yUkleJttlllmll fU m\lhtetem l'a. 

- Nasıl odanı beiendin mi. · tlıt bayraklara 1-kl BmaJ1r ya1ma L 
- Pena delil.. • talyada 'bir lhtll&Un 4efil, bu urm, 
- Bedin tehrinl altillt ıtaen bun· f llbm urmm da ba,ratlandır. 

dan-.. IJilıinl bar' tıın. k defa - Jl'akat 1M ~OD. bet yıl 
bö'-1e -.ltatkk bir iJati)'*rdlft ktb ence NnD&1l7l karumaJr ı.t1191l bir 
ki~ bulwunıyan ev ne arar. 8uıl • tttebbDIGD 11111b0Jll dtlll m.l;pdllerT 
yen, .... de sa~un ki burada ben Sermaye11 imli& etmekte - ufak 'b1r 
den " senden bafka kiracı JOk, Oate • t.nddtld ~ bucbktl rejim. 

le Jtoma ,arl1'lll llDlertnln ideali 
lik anahtanmıa ıda nr, lltedlflnalı n· arumd& bir .__Uk ı&1lJmllyor. 
man ıeHr. littdlflmiı nman puna. - Ola.billr. Siz bayrakların dalıa-
BütUn bu iyilikleri bir arada topJayan laılJltD& bakınız. J'qlzm lerma~yt 
ikinci bir ev daha bulamanın. mtıdafaa ebnek propagandaslyle ilrti. 

- EY me.eleıf beni o kadar alüadar 
etmu •. Euaen bu evde fazla kalabile· 

celimi de zannetnıiyorum. Alqımlan 

Yatacak yerimiz omun da, U.t ı.rafı· 
nın ehemmiyeti yoktur. 

- Bu ıeee yorpn mu•unua? 
- Niçin eonıyor1unus~. 
- Şayet yorıun defilıenf.z, arka • 

tdıtlara haber verecektim .• 

- VaziEe emıaımda yorgunlur. filAn 
mevzun bahsolamaz. Derhal itfınUe 
baıhyabm .. 

-Öyet i1e arkadqlara te1efClft eM· 
yiın, bunya ıelainler .. ilk aqam oldu 
fu için ev Nhibi hemterilerimisln sanı 
•'hot ıetdin,, demef e celıMlerlni tabi! 
bulıcaktrt • 

-Vakit kayjetmiyetim, arbdaıtara 
telefon ediniz .. 

Apelyan odama bitifik olan od:Aına 
girerek arkıdaılan evine 'davet. ett.L. 
Yanın sat IOllra, Levon Etfyan ı~tnye 
girdi ve beni ıörilnce boynuma "rıla
rak, ne zaman ıoldiiimi, niçin dalı& 
evvel kendisine haber vermodifbr.i sor
du. 

Birdenbire hareket etmek mecburi • 
yetinde kaldığnndan tlolayr arkadaı • 
ları evvelden haberdar edanı.iifinıi 

sö1lcdim. Blraa .onra, Ke•ork Ka .. 
luıtyan admda bir atkadat ıdaha geldi. 

Tı§nak f rrka11nın Betlln merktıl u. 
mumi.ai aıuırıdan olan Kaluıtyan 27 -
28 ya§lannda tok yakıftklr blr ~eli • 

kanlıydı. Onu Vahan Zakaryan a( nıda 
usutı boylu bfr arkadıt takip etti.~
lin merkezi mrıumi aıas~dan bulunan 
Zakaryanın ayni zamanda Berlbıdetri 
lraıı lefarıthaıletohıde memuT cJdu • 
ğunu ılSylediler. Apetyanzn bu arlre&p 
fazla bUrmet gHstermealnden Zalrtr .. 
yanın fırka muh1tlrtde bOytlk nUfur la· 

bibi oıctutuna ııat:metmııtfm. 
·nn... ..,, 

dar m••kihae geJmif olabWr l'akat 
bu. onun le!'mayeyi mlldataa etmek • 
ten blfka bir endifui olmacbfma de. 
ı&let etıtıe., 

• • • 
Jılu10Uııiııiıı nutkunu okuduktan 

IODJ'&. komUnlmıia yet cereyanını 
inceledikten 10nra bitaraf ve tuurlu 
lnAn IÖJle dUıUnUyor: 
"Şu koınUnlmı nerede bqlar, bu 

fqizın nerede biter? Biribirlııl tepele. 
mek rayeaıyıe dUnyı.yı tahrib eden bu 
iki dGtrnaıı cereyanı blrlbirlnden ayı. 
ran barla bir vuıf kaldı mı? On d0-
ktızuncu &1ırda amıt mUcadeleai adı 
\'etllen teYln rltıfde bir kutup ve 
mihver hıUeadtleli hatlnl aldıfnu mı 
g~? Sttmayedar smıfm mnda. 
1'if gibi gözüken f aılzm, demokrasiyi 
irtica ile itham eden faıfzrn gltnden 
rOııe Maruı.t, ünlnlat, Troçldst bir 
teınaynı g&terlyor. 

Biribirinden garlb bir tereddiye 
ufrıYan mutrit ve lillhlı rejhnlerin 
kUfısında demokraaf bir daha lnS&D-
Jığı cezbedebilmek taliine kaVUflDak. 
tadır. Fakat bunun için demokrulnln 
bilgi kadar teınll. .U-1 aanat tadar 
&.ali olabllmeel ve bQyUk harbe ta. 
kaddUm eden lltlllcl. k8ttt beslrgln 
kılıfmduı aıynlmuı lbımdır. 

leldP GONDOZ 

Mahktm Çocuklar 
Adllyt ..ısuetı Edlmede )'tftl ası· 

tan tnlbk6m paklan nlah nine 
Yltmlacalr pıak1ann M mlkdatda oJ.. 
dutunu lpnmelı Unrt Midin Yb&ıet 
ldcldelummnlJUrltrlnden IOl'ID\lftm. 

a.ı.a cınaplar netlcellnde ı ı u. 
15 711 .,....., mahkGm pultlamı 
bG.:tn Tllrkl,ede ~ ıoo lr&dar _oı .. 
dufu afrenllmittir. r 

pek yakında: Tepebaşı 

GARD E N'ind--....... 
HARRY FLEMMiNGS heyeti 

20 erkek ve 20 kadın art~~u.. Jı 
1rancontinental 1937 revusun 

'' M 1AM1 •• H•b•t arllsH - 1e kız 
ve Contınent:aı Ambasadör 
Hahhanrda Avrupayı dolqmakta olan en mükemmel ve ert 

feykaJade Amerikan temaşası 

~· 
--------------~~----~~--~~~~~~~---

SAKARYA sinemasının 
Dün MfllCD :ille defa ıö.t.rilen ye 

1
. • lıl' 

HARRY BAUR - MARIE BELL - RAIMU - P. RICHARD W~~ 
PIERRE 81.AQIARl ' - FRANÇOISE ROSA Y - LOUIS JOU•~ 

...,..._ caUW dildcat ha tanda temtU edilen 

Bir Balo Hatırası 
Fransız filmi emsalsiz muvaffakiytt kuanmıttır. Su'llreler içid ,,pr; 
nizi evvelden aldıtznız. Seanslar: 2 - 4 15 - 6 30 ve ıuvare g da ' ' ::5§ 

Tfirk Ticaret Bankaeı 
Anonim Şirketi DlrektllrlUğUnde'!!-
Bankamız: gi§eleri yeni bir it 'ara kadar muhterem miifteril• -""1' 

eurnarteıiden maada her gün saat 9,30 dan l2 ye ve 14 den 16 11 

cumartesi ııünleri 9,30 dan 11 de kadar açık buhandurulacaJrtır. 

Va.ki talebi umumi üzerine Yıldızlar 
)"IJdın, debakir f1J1tör 

FLORELLE 
Bu hafta nihayetine kadar memle· 
ketimade kallMI& temin tdilmit 
okh.ıiundan cuip repertuvarını 

adi fiatlarla: T E P E B A Ş I 

GARDEN'tnde 
Gidip dlnleyinia vı candan 

alkıtlayınıa • 
DiKKAT: 
Yann aiqamdan itibaren cwm.r. 

tetiy• kı*lar her ak.-m aaat 22 ~ ta 
vı pazar ıün\i aut 11 de 

matın. olarak 

FLORELLE 
bütün tarkılarım 

ASRI SiNEMADA 
söyliyecektir. Bu mtlnuebetle Aıri 
ılnemanın auvarelerlnb aut 20,45 te 

Ehli Salip 
Mu 1.arebeleri 

fllmlle baflınacaıt "e 

Florelle'in 
numaralırlle bitecektir. 

Bu fevkalade suvarelerle puat 
matinesi için A S R 1 ainemalinın 

flatları: Duhuliye 40 ve hu.uai 
mevki 50 kUNftUr. 

SAKARYA Sinemasında 
Bir Solo hatıreaı tllmln1 n 

G•I• gecesi 
Dnn gece bllhaJık ve kibar bir 

halk ldltleıi, V enedik •enelik anı 
nlmıl lilm mtiaabakaııada (Dilnya
nm en iyi filmi) olarak seçilip birin 
ci mükif atı kasanan BiR BALO 
HA TIRASrm albılunak için Sa· 
KARY A aiDem1111na ko1Uyorclu. 

Ba filmin mllah•klda kuanclığı 
b11 muvaffakiyete clclclea Jlyik old11-
iun11 aördGk. Mmna çok glkel olup 
en btlyUk eekis 'fllda tarafmda tenı 
•il ol&1nm111 •• .halkı 'blpnctaa IOlluna 
kadar f evbllde alabclar etmifdr. 

Seyirciler ara1111cla. flllDbaJan en 
,.ubek tahtiyetleri haJaayorclu. 

Bıymları ıarif ufak buketler dı
ğıttlmı§, bu da bu ~el gecenin le
taf etini artmnı.atır· r 

_.._ 
Bu aenenln en cUHl tuı-" /.fi 
Varın: ALKAZ 

Sinanaaında bqlıyO"__/ 

BugUnl<O 
radyo 

1 
ISTAM'BUL: ~ 

18,30 pllkl& damı muatklal, 18,'6 ~ 
mlnönU halke\1 nqttyat kOlu --~ 
19 tUtkte pn: hel tan.tm~..-~ 
ve keman re!&k&We, ıt,30 k~--~ 
n&ıQ balknt 80l)'al yardım 111~ 1.:d 
doktor Etem Babr, (Vu.a ~ .~ 
lqı :ftldrlu),. kl&81k Tllrk ıo ~. 
HaUllıl lttanldle, ~ kem..... ...... ,_. 
Niyazi k•mlll)lt :aetık, feJDJ1etUll ~"' 
Cevdet Monıı ut. ltept kelftdt ., 11"., 
nun, Sedat ut. 11-.t Cemil vtıo', ~ 
rU Taııbur, 20,30 Omer Rıza ~~ 
ça söylev, 20,'5 Ve&a ltJ2& Ye ~ 
tarafmd&n TOrlt muıucat '" ısaP' J ~ 
(a&t aJaft), 21,18 OrbltTa. tt,ıf ......-~ 
hor8& hal)ertert w erte.l IQnDA ~ · 
22,30 pl&kla .oıotar, opera ve Of!"" , 
n. 23 aon. _1111, 
BtKREŞ : ~ ,,... 

18 plL1<, 20,35 zevkll mu.ztk, ,ı 
orkestruı, 22,4:5 kate konaer, ..,,, 
BUDAPEŞTll: ..,,, ,..- ' 

ıt,ao Nd10 OrbMIUI, ~.M 
tıer, n,ıcs pt&k. A 

~h~l~ mtızııt, 20,1() ~ ~ 
uı "ali pt&ktan, 2UO d&rll ~ 'J 
VARŞOVA: -··~·~ 

!1,05 ndyG orkeatrut, 22, ~ 
23 ıarkılı kouer, 



HABER - 'Aqam 001taa , ! 
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Bunları 
Biliyor muaunuz? 

Mıska 
'~ J '1 "'' 

·'~ ... ~ -44-
i'ttı im! ~rni-----------------------

e lel!ını d ~er, arkadaııru ıımimi- \ Bu itte hakikati meydana çıkarmak 

NaPolyOrlurl 
el yazlları 

Şimdiye kadar 
harekat haritası 

sanılıyordu ı 
Mustafa. cabadan bir öm'..ir sürdü- ( 

~üne kanidir. Nasıl cabadan b!r ömür 
olınasın ki, o Zonguidatı yerinden oy 
natan ır.üthiş grizo patlamasının tek 
canlı şahididir.Ölüm, ::>ütün korkunçlu
ğiyle, sırtını sıyırıp gesmiştir. 

Yazan: Relfat Enis 
sonra, "iyi saatte olsunlar!.. Muatafa
nrn yatağın3 yanatamamıştılar ... ~ .... Sefa ;,1'ci· cidden mllıkül. 

tl Clr ılı[ b ınlz bay Puaro, hangi _ Rideı hakkında ne düşünüyor-
tlyoraurıuı ~alıra attı. N ı hava.dis re 

..... lıt alcalırn?. 
te~lt~ havadisi ıizden almajı 

'li 1 ıe\Pgili Jap 1 -
, 'I/ • e hele ... 

'li~i. 
..... ~ Yeni bir ıey yok. 
),~ dtd de de yok ... 
.... ~ l ki: 

da aıt. lltlkch tUb'" 
Cd ~ llkı 1 ~. u tanıdı. Garsonları 
~:Yorltr ki :ıcvap . tttim.tk:ıi de -iırar 

l Ctlbtd yahatın sonuna kadar dik 
.... ,., etek hiç b' ·1 

GU ik' ır ıey o mamıı. 
tUlkerı hld' 1 •daın belki ön tarafta met 

..... \' ıae cereyan ~tmiıtir. 
t~ olcu1a 

liepsi bl drın hepdnl isticvap et -
~ .. ı::'l'lh1t·ı_r en yalan söylemezler ya. 
"11\"ll ııı;atları d . . 
hh· llhitıe . m a.'1 hırı esnasında 

ıt olduı; ruı Y&lan söylci:iilderine 
ıı.Uın ,. L•d· ..... Ah .aı ır. 

tarı bu l3 
ICSıler a(S Urno ah... Daima ayni 

~ ltırııı1 li Yler. Doğrusunu söyle 
~r. lieıe b: rıe, benim taliim yok 

l'.ilıl'Jle meselede. Ne kadar de 

Ştfirtı ~ 0 
kadar satıhta kalıyorum. 

derı a ters t 
•tt ne Ctlir k' en bakıyor. Elim 

trlti, l'arı ı?... Bereket versin, bu 
tlıt-vzııdur d Ylrtya hudut harici bir 
tı.ıtırı •.kend • • rıt ll;roru1. ıı· ırruzı bQıbütün mctul 

11 llttıuı g!Sıt ~ burada, Franııı polisi 
d hti bize enyoruı, Paris ise, meıu 
t, b;.. ltfetın•k . . ft..!-!-

ı. ... birinıi '" ıstiyor. ıuuıu; 

~it •ize af zc: "Bu cinayeti aydın 
..... t&· l<' ttirt., diyoruz. 

?t!Uı Oldu~ ran1tıın bu kadını öldür 
....._ arına • 

ıunu%? 
_ Rider bana namı<ıkar bir insan 

halinde ıörünüyr. Parise borç almak 
için ritiğini fakat bunda .muvaffak. ~la 
ma.chfını itiraf eımektedır. Bana mm 
ler ve adresler ıösterJ; Bunları birer 
birer tetkik ettim. Ve dogru oldukları
nı anladım. Bu aamın firması bir kaç 
hafta evvel can çekiıiyordu. Lakin tim 
di azıcık belini dogrultmut gibi görü-

. l'JJyor. lıte ıtmdi, pe!< karrtık vaziyet 

te bulunuyoruı. 
- Hayır, kanırk <le&'il. Belki ka

ranlık. 

_ Hangi tabiri isterseniz kullanı
nız. Netice yine aynidır. Furniye de 
uğraııyor. Ukin va:ı:ih bir neticeye 

varamiyor. En mükemmel neticelere 
varan ai.niniz, ıüpheıiı. Fakat siz de 
ağız açmamakta israr ediyorsunuz. 

- Benimle alay ediyorsunuz. Elim 
den ne geliıae onu yap:yorum bent 
Usulle, nizamlı, adım adım ilerliyo
rum. Lakin yapılacak bir çok işler da 

ha var. 
- Pek memnun oldum. Öyleyse bi 

zc bu intizam ve usul dairesinde atı
lan adımlardan bahsediniz. 

Puaro gülümsedi : 
Cebinden bir kağıd çıkardı. 

- tıte, ben bir liste yaptım. Ben
ce, bir cilrUm bir netice istihdaf edile
rek yapılan bir harekettir . 

- Kuzum yavaı. yava~. anlaştlık

lı konutunuz . 
~ 'laııah · ınaruyor musunuz ?. 
)aı~ ilen 1~ kat'i ıurete böyle bir id fil. 
~c rernern B rih . 

-Söylediklerim pek muğlak de-

le 1rırn b" • . ' ence, ta çı, - Belki... Fakat ıiz konuıurken 
"lt~ ırıdır. tıi ıUcü, topraiı 

tl " ve bu d dinleyince, insan muğlak olmadığını 
le lllt~ el n. ın binlerce sene ev- anlıyamryor. 
ct lıı.lıt?rı.: lnif hidiaelttl bu ıuret - Nkb efendim, niçin? .. Bundan 

ıır.... a l:alkıtt-.. l·t H • .:.ı· ır '!.! ..... ı . ., 'b,. • :ı:··-. ır... a,,. .. ı d·'-· ba . 1 ., M ıı:ı • 
"'l.lt ? q,.lc '-- ana ııt JCY o ur mu. ne " ııte .. 

t lıı_ ı-ti nas 1 ... . 1 
tı ""Qse 

1 0trenm~' 0 a Para istiyorıunuz diyelim. Bir teyze 
tı biıı 'L• n buldufu gerdanlıg·ın 

l\t • 1•ı ~Uz . yahud halanın öllimUnU bekliyorsu-
.,ı, ~t old Yetmıı iki sene evveli 
~lilli Ufunu ta 
cııt ltltzip ed • ylediği zaman ken 

deiud· tbilec:ck batJca biri mev 
~ ır, Tarih . 
""- l?l(i ... ,_.. sıyi palavracı say 
-..ııd "•ıı;und'" 

l ~ ur, Fakat o, ayni za 
}f arııı bir .. L • • bir 'Yır do ruııyettır. 

ııa.~•rıi olab~te:su .bc:ı bu ki tarihçinin 
Pt. eğıne kııti ıurette ina-

..... ö 
..... t(leyıe? 
..... " tl\diırı ) "'1• . 
..... •u~b~ lciındlr? 
- \teıeıoer tnevcud. 

' \teltlt )(i . biraı k ltllnıi, tabiatiyte... Bu 
h tliö:ığu ıı •çıkça, yolda yapayalnız 

}tor "> ırada k i " . 
~ · '"-atın • en ı kendıne konu-
°> Uiraın ederım ki, bir v:edan azi

~tl'tırıtır ııtır. da onun için aklını 
...... \' . 

"?.. l Yapyen·ı bı'r e d'" ·· ·· ser utunuyor-

~,' bıtirn.1 }{ 
)tt ~111 ..• :p k •· er halde zihnen pek 
}'o 111ell'ıea~n~t, .bu :nuharririn de cina 
~. ~ buıu:ı hır •ebeble izah edemi-
1~ s~ di ınekte devanı ediyorum 
bet lfo:b:.e defterde yazılı olanm da 
tdiı de..,•1rııtrı' olduiunu tahmin etmekte 

,!te~ birid,U•erinde çok tav&kkuf 
<t"utro ır bu kadın. .. 
Jtp d iillUnıaedi. .. •· 
...... ,.. t\-aın etti • 

tı~. ~a · 
~ J~eıl'lanlara ıclince, hunlarla ma 
-..cı. '1taaında bir mü.naaebet ola-

' l> ...... l3 Olctor Brian? 
~trıd unun dah 
lll l•i haklc a fazla ihtimali var. 
~ltta<hr. -.., c ınd.~ kötU ıaywar dola§
.ı. ~: G" rnuıterilerinden biri hak 
"'ırı· uıe1 b" ı l!yu ır kadınınq, kocası ken 
'te b §turuc 

etbıht ~ maddelere kaptırmıt 
....., etrnı1. 

•e .,,. En ufak b' • 
~rlan d ı~ ır tcdbıraizlik gösterir 

Ccktir. Oııı;torlar listesinden ailine-

)1 ...... llu ~. 
~e defterd• ·~~et, R. T. 362 itare~i
J '° tibid" - &oaterilene tetabuk edi
~\ı, eldtır. dlie~, Ytlan zelıirlnl kolay 
'&.'IJ. doktorde ebilct.:ek biri n.raa, o da 
ll rıokta ur. kendiıi:li ziyaret ettim. 

'1.ı.... Ya dai ~ 
'"Qlt, li'aq r agzın.dan buı ıeyler 

t, bunla~ h9P. fuuiyeler .. 

nuz... Derhal faaliyete geçiyorsunuz. 
Tabiridiierle, akrabanızı öldürüyor
sunuz. Neticeye de vanyonunuz: Ser
vete tevarüs ettiniz. 

Jap: 

-Ah, bu tarzda bir halam yahud 
teyzem olmaaınr pek iıterdim ! - diye 
içini çekti. Devam edin. Anlar gibi o

.luyorum. Demek istiyorsunuz ki, bu 
cürümde her halde bir scbeb ve saik 
vardır. 

-Ben kendi ifade ıeklimi tercih 
ediyorum. Bir fiil iılendi. Bu, bir cil
rümdür. Bu fiilin neticeleri nelerdir? 
Bunu tetkik ederek muammanın hal-

line eritiriz. Bir cilrüm mUtenevvi ne 
O.:eler hasıl eder. Bilhassa bunun et
rafında pek çok ınikdarda inaan bulu
nursa, .. Bugo:in, Yani, Promethe tat 
yaresinde madam Jizelin öldilrülme~n 
den Uç hafta tonra, on bir kiti üzerın 
de neticeler ayrı ayrıdır. 

Kağıdmı açtı. 
Jap ileri dofru iğildi ve Puaronun 

omuzu üzerinden ıu satırları a:akay

la okudu: 
Miı Grey: - Netice: Vaziyeti mu 

'vakkaten dilzelmi~ir. Maatı artmı~

br. 
Nonnan Gel - Netice: Felaket. 

Müıteriıini kaybetmiıtir. 
· IAdi Horburi - Netice: iyi taYed 

C L 52 iıe. 
Miı Ker - Netice: fena. Ziı·a, ma 

dam Jizelin ölümünden aonra, lord 
Horl>uri kanıının marifetlerini öğre
nip ledi Horburiyi boıayaıniyacaktır. 

Jap ıordu: 
(Devamı vır~ 

Tarihte isim bırakmış birçok edib ve 
~airlerin olduğu gibi, büyük askerle
rin de el yazıları okwunaz bir ha!de 
bulunduklanndan basılamamaktadır -
lar. 

.Meşhur edib Shakespeare'in bir kı
s1m eserleri, senelerdenberi uğraşıl -
dlğı halde okunamamıştır. 

Hawthorne'un da. okunamamak, da
ha doğrusu de5i!re edilemeınek yilzüıı

den tabolunamıyan tomar tomar el 
yazıları vardır. )fakat bunlardan da. 
ha garibi, Napolyonun, okunmak fÖY
le dursun, harekat haritaları zanne • 

d!Jerek şimdiye kadar saklanan ve an
cak bugün el ya7.1sı olduğu meydana 
çıkan birçok eserleri vardır ki, dcşif. 
re etmek kabil değildir. 

En büyük spor 
döQüşü 

Arasıra burada da şahidi olduğu -
muz spor döğüşlerinin en büyüğü 532 
senesinde, İstanbul Bizamlılann din-

de bulunduğu Utman olmuıtur. Sulta. 
na.hmet camlinin önUnde ve dikili ta .. 
§In bulunduğu yerde, yani eski Hl • 

podromda icra edilmekte olan bir ara
ba yarışı yü.zUnden çıkan döğüş bir • 

· kaç gün devam etnılı ve (30,000) ltı. 
tanbullu tele! olduktan sonra. gUç bal 
ile bastırılmıştır. Şehrin oldukça mu 
bim bir kısmı da bu döğüş esnasında. 
hara'.> bir hale gelmietir. 

üç beş oyuncunun hafifçe yaralan -
masıyla neticelenen bugünkü spor dö
ğiişlerine, bu vakadan sonra fazla e. 
henımiyet atfetmemek llznngeliyor. 

Bal ya{ımuru 
Bir hafta evvel, ltaıyada. Bari ile 

Roma aru:ndakl ik5Ylere gl>kten bal 
yağmı~tır. Evet, bildiğfmtı bat, an • 
ların yaptığı bal... 

HAdlsentn V"..ıkuu muhakkak oldu • 
ğuna göre bunun nasıl vaki olduğunu 
tahmin etmek kalıyor. Arılarm göL 

yUzUnde kovan kurup bal yaptıkları 
herhalde hatıra gelmez. Bari ile Ro. 

ma arasındaki köylüler, adeti yağ • 

mur gibi semadan bal yağdığını gö. 
rUnce evvel! şaşırmışlarsa da sonra. 
dan vaziyeti öğrenmiulerdir. Filhaki • 

kabir tayyare Romaya variller içinde 
bal naklediyorken nasılsa varillerden 
birkaçı kırılmıg ve semadan bal yağ. 

mrıtır GörUlUyor ya, bu bal yağmu • 
runda hiçbir f evkatadelik yoktur. 

Tayyarelerle nakliyat taammüm et. 
tikçe, semadan daha pek çok eeyler 

yağabilir. Tayyareler, Cinde olduğu 
gibi yalnız bomba yağdıracak değil _ 
ler ya! ... 

Sinemada 
öpüşenlere 

ihtar zllı 
Cenubi Amerika. memleketlerindeki 

sinemalarda son derece enteresan bir 
usul icad olun.mu§. Kordellnın bitme. 

sine bir dakika kala hafif bir zil çalL 
nıyor ve sinemaya '->pil§mek için ge. 
len &şıklar da bu ihtarı anlıyarak bi. 

riblrinden ayrılıyoriarnııg. llw.nm 
hiç olmazsa iki buçuk ve dört buçuk 
matinelerinde bizde de tatbik olunsa 
diye dua. edeceği geliyor. 

Tonton 
amcanın 
Kuş yuvası 

O gün - Sanki içine doğmuştu - o
c.i ğa korka korka inmitti. Garip ir hiı, 

ak~mdanberi can sıkıcı bir kasırga gibi 
k:-.fasına yapı§mııtı. 

Sıcak bir yaz ger.esiydi. Klübeleri

nin kapıları:u, pepcerelerini fora etmit
ler, kaşık kalıbı bir kandil ııığında, 
başlarının altına birer kömür parçası 
yerleıtirerek, kKibenin toprağı üzerin
de yorıunluktan aıımıılardı. 

İJ batı eden gaca vardiyuının kazma 
vuruılan beyninin içinde atUyordu. 
Safa, sola dönUyor, uyku bir tUrlU cö· 
züne girmiyordu. 

Gece yarısından ıonra, arkad&ıları
nın hmltılr ıoluklannı, inildeyiıterini 

dinliye dinliye kendinden geçmiıti. O 

kısa uyku :çinde, hep, yılla~a evvel ().. 
len anaıiyle, babuiyle uğrlfmııtı. 
Sevgilerine doyamadığı bu iki ölü, onu 

da oraya, yanlarına çağırıyordu. Anaıı, 
oyuklarına kaçmıf çipil ıözlerinden sel 

gibi yaılar akıtarak yalvarıyordu. 
Anası... Ah, Mıstık, onu ne kadar 

s1Jverdi? 
Bir ''Mıska,, hadi.esi vardı ki, ana

sını her hatırlayııta, Mıstık, yüreğinin 
en derin yerinden sızım ıınm ıızıldadı
ğını duyardı ... Dini, imanı bütün bir ka-

dıncaftz dt anuı ... Dertliydi de ... Yok
sul bir yaıayışın, yıpratıer bir çalı§Jşm 
izlerini ihtiyar vücudunda ta9ırdı. Ba
caklarında, omualarında, kollarında, o 
ölaJrücü romatizma sızılarının dolaı
madığr bir gün ~ktu. 

Doktora gösterecek para nerede? 
Reçeteyi bedava yap.-.:ık ecrt'l;.

neyi nerede bulmalı? 

İhtiyar kadının, yeıili aolmuı üç 
kÖfe bir hamaliyeıi vardı. Sihirli bir 

;;.k~ydı bu... Sızılar ona kol kaldırt
mayınc:a, kollarına; boynunu köekütUk 
bir hale ıgetirince, boynuna geçirirdi. 

ve, tuhaf' 1ey, kımıldamıyan kol, mıska
yr taktıktan biraz sonra, harekete ge
lirdi. Köskütük kesilen boyun ıev

~rdi. 

Mııtık, on be§ yaıında, afacan bir 
çocuktu. Yetili soluk müıellea kuma
gın kerametine, anaamm bu qın sanı
ğına fıkır fıkır cfilerdi: 

- Sende ağn 11zı yok, ana'.:ığnn .. 
Seninkisi kuruntu .... 

thtiyar kadın, bayağı gücenirdi. A
ma, kırmazdı; onu teralemezdi. "Ah, 
ne iyi bir kadındı! ... 

- Günaha girme, Mustafa - derdi -
Seni "iyi saatte olsunlar,. ın ıurinden 
kurtaran da gene böyle bir mııka de-· 
fil mi evlidım? ' 

Hakikaten, daha on yaıına girince. 
ye kadar korkunç k5.buılann içinde, 
Mııtık rahat uyku uyuyamazdı. He
men her gece, haykırıtlarta; hıçkırık-

larla yatağından fırladı. Kendini bil
mez bir halde odalan dolapr. merdi
venlrri inip çıkardı. Gözlerinin önün
de, baıan ~:r serçe parmafı kocaman 
bir servi gibi uzanır, bir insan gözü, içi 

ne alıo bohcak sular yeıil. yoıunlu b;p 
bo"tan kuvusu kadar onu korkutw-

du. 
Muıtafa, hayal meyal hatırlıyor-

du: 
Babaaı ve anası, yatafının 1>91 ucu

na diz çökerler: "Rabbiyeıirleri,, "Alla
hü 14 ilAhe illihu,, ]arı okur, üflerlerdi .. 
Glinün birinde bir mraka bulup Mıstıfın 
boynuna taktılar. ve, itte o rilnden 

-

• • • 
Mıstık bir cün tuhaf bir §eytanhk 

düt:.indü. Yeılli soluk ilç köıe hamali

yeyi eline geçirdi, uaulla, di! .. :alcrini 

aöktU. Uıerinde karga.:ık b..!:-ga .. cık 
yanlar, dualar bulunan, terden urar

mıı . .olmuı k1iui ıeridi çıkardı ;baktı. 

Tıpkı ona benziyen blr kiğıt parçası 

buldu. Üzerine belki yüz kere ıeytanın 

adını yaıdr. Dilini çıkarmıı, boynuzlu, 

iri burunlu insan resimleri çizdi. itinay· 

la, yeım ıoluk üç kö2e kumaım içine 
dikti. 

Artık, ana, kollarmda ve boynunda 

tılıımlı mıskasmr taıırken, Mıstık, es

kiıinden daha tqkm bir neıeyle gıllü

yordu; teaaıklannr tutarak, yerlere ya

tarak, katılıyordu. 

Babaamm evde bulunmadıfr bir 

ıcün, haınaliyeyi anaamın kolundan kıp 

tı. ihtiyar kadının tehditlerine, yal· 

vantJanna kulak aımadı. Mıakayr açtr. 
Kendi eliyle çizdiği ıuip klğtdı onun 

burnuna uıattı: 

- Sende ağn sızı yok anacığtm.1 

Ben aana demcmit miydim, ıenintrlıl 
kuruntu.... "Ağnyr 11nyı bu geçirir mı 

anacıftm? ... 

Dilini çıkarmış, boynuzlu, iri burıtnlu 

insan resimleri, kadının r8slerhti bu

landırdı; alruru kararttı. 

Yıllarca, mukaddes bir kitap cibi 

boyunlarda, kollarda ta§IJWl, yaldızlı, 

iıtemeli torbalarda saklanan yeıili ıo

luk milaetıes kumıf parçaıı, bir kenara 

atıldr ... 
~ 

Ve, ana, artık fmanmı hybettnfıtC 
• • • 

Doktora g<;.terecek para nerede? 

Reçeteyi bedava yapal.:ak ecıahane

yi nereden bulmalı? 

İhtiyar kadin, artık, nuskaya inan

mıyordu. Omuzlarını oğuıturan; kolla

nru, boynunu köıkütUk yapan o ölA!ü

riic:ü romatizma sınlanna, diflerini 11-

ka sıka ka'tlanmaf a ufr&tJ~rdu. 
'.Ana öldı!.i. 

Mıatığm isinde acı bir hüıran 4&Jdr • 
Rept Enis 

Beraet eden 
bir doktor 

TJb ilmi h&rlclnd• ve kendi uauıue hu. 
t&ıarr tedavi etUttnden dolayı Sıhhat mü. 
dUrıuttlnee UçllncU ceza mahkemesine veri. 
len doktor Gorekyanm bir buçuk aıerıeden.. 
bert ıllren muhakemlll bu aabah neUcelen. 
mtı, doktor Gorekyanm beraet1ııe karar.,._ 
rilmtııtır . 

Yeni neırtyat 

Kıvılcımlı Kil 
Gll%ide plrimla HU..ylıı Slret öueverln, 

IOll yıllarda
0

yudıfı türler bir araya toplana. 
ralc •'Kn•ılcmılı kW., iılmll bir- tur kitabı 
n8fredilmlft1r. Uıt&dm bUyük btr zevk ve all 
ka ne okunacak olan bu yeni eıerlnl Edtb1. 
)'at merakldarma tantye ederiz. 

H·A BE Rı 
AKŞAM P()STASı; 

iDARE BV/1 

lstanbul Aokara Caddesi 
Poete luıtuMu lılHbal 114 f 

Telgraf edre•I: ıatanbul HAB~R 
vazı ••lerı teıetonu; 11171 
idare. ııan : 24170 

· ABONE $ARTLARI : 
,. . Tilrtl11• &cnel>I · ~ 

8e1Htllk 1.400 lir. 2.700 Krı ~ 
• •Jlık 730... t.4~0 · ' 
1 •1hk 400 ... 800 •• 
t •Jhk ı~o. • sog • ) 

•• -.~ :..r:~~· ... ~ 
Salubı t'e Neırigat•Mütliiri: ~ 
Haaan Rasım-.U•" 
B .. rltlllr t•r (VAIUT J lllatlNaı 

....... [. • ........ • 1 ·= .. 
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n arada atletizm l lstanbul mmtaka reisi 

üsabakası 
Ço muntazam oldu, iyi 

neticeler a . ındı 
Ankara, 31 (Hususi) - Ankarada 

atletizm teşvik müsabakalan cuma gün 
kü Macar - Ankara muhtelitlerı fut
bol maçından evvel yapıldı. 

Milsabakaların muntazam idare edil 
miş olması, sahada fuzuli kalam.lığın 

bulunmaması, hakemlerle idarecilerin 
vazifelerini hakkıylc yapmalan, lttrıı -
!aşmaların ilan edilen uatlerde i< Ta e. 
dilmesi seyircileri memnun etti. 

Staddaki hoparlörle müsabak3 neti
celeri ilin edilmiş olduğu gibi, wüsa • 
bakalardan evvel de atletizm ftıderas -
yonumuıun kıymetli reisi Vildan A§ir 
tarafından, başlıyacak müsabaka hakkın 
da izahat verilmesi halk tarafından çok 
iyi karşılanmı tır. 

Müsabakalann bir hususiyeti de at. 
letlerln bir çoğunun şimdiy~ kadar ta -
nınmamış genç sporculardan mürekkep 
oluşudur. 

Federasyonun çalı kan antnnörü 
Ratkalın yetiştirdiği bu ge~ atJetler. 
den ileride daha iyi neticeler a!mrıca • 
ğına şüphe yoktur . 

Miisabakalann neticeleri 
Büyük bir alaka ile takip edi.H bu 

karşılaşmaların teknik neticeleri fUn . 
!ardır: 

100 .~ETRE: 
1- Hasan (Ankara GücU) 11 1/10. 

"> - İbrahim, 3 - Cemil. 

400 METRE: 

1 - Nuri (Altmordu) 56 1/10, 
? -Şevket. 

1500 METRE: 

1 - Adnan. (Çankaya) 4,45. 2 -
Mithat, 3 - Hasan. 

3000 METRE: 
1 - Şevki (Ankara Gücü) 10,13, 

2 - Selim, 3 - Kazım. 
GOLLE ATMA: 
1 - Sa1filıaddin (Çankaya) 11,75. 

2 - İhsan. 3 - Kadri. 

YOKSEK ATLAMA: 
1 - Jerfi (Altrnordu) 1,70, 2 - Fa. 

ik. 

BALKAN BAYRAK YARIŞI : 
Futbol maçının iki devresi arannda 

yapılan 100 - 200 - 400 - 800 metre 
Balkan bayrak yan§ı çok heyecanlı 
olmuştur. Bu yarışı Çankaya ile An _ 
kara gücü atletleri h iç Umit edilmiycn 
bir §ekilde, ancak bir göğüs farkiylc 
bitirmişle.rdir. Birinci Ankara gücü • 
dür, 3,33 1/10 dur. 

1500 metre birincisi Adnan 

Müsabakalardan sonra Aıdliye Veki. 

li Şükrü Sarac~ğlu, birinci, ikinci ve 

üçüncü olanlara madalyalannr. mıntaka 

birinciliklerini kazananlara da kupala. 

nnr bizzat dağıtmıştır. 

Avıru~adaı 

Kış sporları 
Bu senenin pr o
gramı hazırlandı 

Berlln: ( Huaus1 l - 1937 .SS başında yapı. 
lacak olan kış sporlannm programı ıu oe. 
kilde tesbit ednmlştir: 

8 'den 9 lklnclkAnuna kadar. 
Almanyada Kolonya ıehrlnde Almanya 

Artistik patinaj ıaınplyonaaı. 

21 den 23 lklnclkAnlina kadar. 
Almanyada GarmiJPartenklrşende Alman 

buzda hbkey şamplyone.smm finali. 
21 den 23 iklnclkOJıunıı. kadar. 

lavlçredc St. Marludc arUstlk paUnaj 
Avrupa eamplyonıuıı, "kadın ve erkekler,, 

21 den 29 tklnclkCınuna lmdıır. 

Almanyada Garmlo • 'Partcnklrşende en. 
temasyonal kış sporları haftası. 

30 sonkft.nunda. 

Çckoslovakyada Troppauda artisUk paU. 
naj Avrupa §amplyonası. •1Çl!Uer arasında., 

28 den 20 lklnclkAnunıı. kadar. 

Norveçtc Oslo ııchrtndo Avrupa paten ıu. 
rat aıtJ?1Plyonuı, 

ıs den 6 §Ubata kadqr. 

ls,·cçtc Stokholm 11 hrlnde kadınlar ara.ıım 
da artistik patinaj dUnya ııamplyonaaı. 

tsvfçrede Davosda patenle dUnya atırat 
şampiyonası, 

10 dan 20 ııubatn kadl\r· 
Pragda, Buzda hokey dOnya 11amplyonnıı. 
ıo dan ıs §Ubata kadar, 

Berllnde, erkekler ve çlt'tler arumda ar. 
ttsUk patinaj dünyıı. ııamplyonası. 

Futbo de kadın şampiyonlar 

DUnyanın en popillcr sporu muhakka 7c 1..i futboldür. IJu sporun do{jdıığu 
l ngiltered6 erkek futbolcüler kadar 1.adınlar dJı bununla meşgııl olma.le. 
tadır. Londrada kadınlar arasında §a mpiyonluk mUsaba1..-aları yapılmakta 

ve büyllk bir alaka ile taldb edilmek tr.:dfr. 
Yukardak.-i fotoğrafta; kadın fut'bol tn1.."ımları arasında bu enenin şampi. 
yonluğunu kazanan tim, bir maçta is tirahat ederken görülmektedir. 

Muhiddin 
Üstündağ 

KIUp murabhaslarile 
görüşecek 

T. S. K. lstanbul bölges! futbol ajanlığtıı
dan: 

Vail ve bölge başkanımız MuhJddln 'OatUn. 
dağ aşağıda adları yıızılı klüp murahbaalarl. 
le görU§mek arzusunu l.zhar c..ml§lerdlr. Mu. 
rahhıuılarm 2-11-937 salı günU saat ıs do 
Cağaloğlunda C.H. Pıırtısl binasındaki Böl. 
gc merkeziııe gelmeleri rica. olunur. 

Altınordu, Anadolu, An:ıdolublaan, Beyler 
boyl, Davutpaşa, Doğan, Fcnerytımıız, Gala. 
ta Gençler, Hiltll, KaragUmrUk, Kasımpııııa 
Ortaköy, Sümer. 

Orta Avrupa 
kupası 

Gelecek seneki 
maçlara ıştirak 

etmiyor 
Merkezt Avrupa kupası futbol macıan ko 

mlleıl, son toplantJsmda gelecek seneki mu. 
eabakalara tsvtçrenln girmemesine mukabil 
gene Yugoslavya llo Romanyanm ı1Uraklerl. 
ne karar vermtıı ve gelecek sene yapılacak 
olan turnuvayı §U ıunıtle tcrUp otmlgttr: 

26 hazirandan 3 temmuza kadar, turnuva. 
nm birinci turu 10 temmuzdan 17 temmuza 
kadıır turnuvanın ikinci turu, 24 temmuzdan 
81 temmuza kadar d!lmlfinall. 

Final maçlannın 81 llkteşrin tarihine kıı.. 

dar bitırllmealne karar verllmlııUr. 

yapıyor 

fÇEKIDEı 1 
• Gaıatadakl büyUk yolcu salonunun lha. 

lesi, bugün yapılacaktır. Yarm, yeni asfalt 
yolun ihalesinden sonra Liman müdürU Ra. 
un lianyaalı Ankııraya g1decekUr. 

• GllmrUk muhafaza te§kllAtr, Rlzeden kıı.. 
çıık kaylU clgaraııı geUrcn tıyu isminde bL 
rlslnl yak&JamıştJr. tıynsm e§yalan aramı. 
dan 78000 clgara çıkmıştır. 

• Galata rıhtunınm tamiri bu ay eonunda 
tamamlanmış olac.aktrr. Sirkecideki tamirat 
ise daha uzun atırcccktır. 

• Evine soba kurmak üz re geldiği bukuk 
fakültesinden BUlendln çekmccemndcn yirmi 
llrıııını çalmaktan auçlu Halil dUn, Suatan. 
llhmet UçllncU ceza mahkemt>slnde iki ay 
hapse mahk~m olmuııtur. 

• Dumlupınar vapurunun yUk ala.madıS-ı 1. 
çln uğ'ramadıC'I 6 iskeledeki ticari eşyayı 
getirmekte olan Mcraln vapuru dün limanı. 
mıza gelml§tlr. 

• GümrUk muhıı!aza memurlıınnın ter. 
fihl için hazırlnnnn lAyfhadıı man§lıırm a rL 
tınlmnsı ve ııınıfiıı.rm çoS-almaıu vardır. Bu 
memurların zabıta memurları gibi nakil va. 
eıtaıarmdan parasız istifadeleri de ldylhııda 
vardır, 

• CUmburlyct bayramı dolayıslle Ankara. 
da yapılan geçit reıımlne iştirak eden lzdlcr 
dün şehrimize dönmü:ılcrdlr. 

• İntihap müddetlerini blUrlp de lld sene.. 
de bir nısfı dcğlıımeal llzım gelen cana! ce.. 
nılyeUorl idare heyetleri seçimine dUndcn 1.. 
Ubııren h&§lanm:~tır. 

• Vali ve belediye relsl Muhiddin Üstün. 
da.ğ, Kllçilk eıınaUıır s rglıinl gezm~tlr. 

• İ§ kanununa alt hazırlıklar etrafında 

görUgUlmek Uure lllUt aanııyt birliğinde 

yapılmam mukarrer toplantı yarm yapıla. 

~ ~ 

Çinliler mukab11 
taarruza geçtile~ 
Maksatları Şansi vilayetif11 

istiladan kurtarmaktır ~111 
Nankin, 2 (A,A,) - Şanal eyaletl.ni kur. kabelebllmJall olarak bu ıarzd5 

tarmaya karar vcrmlı olan Çin kıtaları, Şan tikleri hfsslnl vermektedir. ~ ~ 
•inin şarkından iki mukabil taarruza geç. Japonlar, BJJııov nehri el er" 61 ·,;. 
mtıılerdlr. Birinci mukabil taarruz, malQm depolarma hücuma taaıı.ddi etıııl01 ,,.r_ 
olduğu llzere birkaç g1ln evvel, PeJplng • pü•ktlrtWmUDltrdlr. Seksen dQpııall 6' ~ 
Hankeu yolu boyunca bqlıım~ Bu muka... nehri geçmlye teşebbUa et.mi§let ~ 
bil taarruzu yapan kıtalan glmdl Suı,,tanvan dan ellisi lSldürlllmüı ve bUCUJll 

J:"lll aıtmııı mn kadar cenubunda bulunml\kta. tir. klfeO 
dır.. Japonlann bir muvaffB aıı . ~ 

Şanghayda vaziyet Tokyo, ı CA,A,) - Japonlar d;..~ 
nehrini -cmJ•lerdir . htihJtADl ,.. tJ' Nank!n, l (A,A,) - Central Ne,•s bildiri. 0 - "' _.ıar~·~ 

yor: öğle zamanı ~ dumbaz koyJ!l~ QÇ J"'Jf' 
larm Uzerlndcn blriblrlnl mntesldP ~ 

Japon kıtalan hava kuvvetleri v ağır top y111 kolu geçml§Ur. Bunlar ııeıui ... !\ ~ 
çu bataryaları lle, bUtUn hllcumlanm Nan. topçu ve hııvıı. kuvvetleri ıarstıııo-
zlang üzerinde tekalt etmişlerdir. Çin kuv. edllmflJ]erd!r. ot 
veuert, hattı enerJık surette tutmakta de.. Japon matıanna boYJc .-...tı" 
vam eylemektedir. • - ..-f 

Diğer cephelerde ılddeW çarpışmalar de.. 'Melburn, 1 (A ,A.,) - A~yı. ffl 1Jl"c. 
vıım ediyor. Jııpon tayyareleri, bir ke~ u. lan meella1 b!r beyanname ııe~e ~ 
çuşundan sonra. garp cephesindeki Çin mev. eşyuma kUDr büUln Awııtral~~ 
zilcrinl bombardıman etmlglerdlr. yapılma.mır n Japonya.ya ~ ~ 

Çin kumand4nlığt ıngtllz askerlerlnln Çin malzemeal ttvldyatmm derhal 
kur§Unlan ile öldüğUnc dair Japonlar tara... nr tavsiye etmektedir. ~ 
fmdıın çıkanlan şnytalan katı ııurctte tek. 

zlp etmektedir. Bu keyfiyet, Japonlarm mu. Harbe ka rŞl··t 
Tevkifhanede Amerlkada tbtlY', 

badana parası tedblrlerl aiıo•Y~~ ~ 
Va~inıgton 1 (A.A.) - Arrıtrı ofı 

dusu erkinıharbiyesi, nsker alınJ ,y.r Cinayet maznu ola
rının muhakemesi 

başladı 
Bundan iki ay kadar evvel Fevzi isminde 

bir mevkut, mangııl ayağından yapılan btr 
bıçakla öldllrlllmUı ve o zamanki t.ahkJkatta 
Yusuf • -' Maksut Jsmlnde lkJ kJ,ıntn bu et. 
nayeUe alA.kadıır olduklarından etıphe edlL. 
mıı ve lklal de ağır cezaya verihnlıterdf. 

Dün, Yu.ırufla Maksudun ilk duruıımaaı 

yapılmqtır. 

Evvela. eorguya çekilen YUllUf hMJaede 
bir alAkuı olmadığını ~ylemıı ve meseleyi 
ıu ,ekllde anlatmıftrr. : 

- Tevkifhanede, badana yapılacağı için. 
mahkômlardan be.dana para.sr toplanıyordu. 
Fcvz!den para istendiği zaman red cevabı 
\'erdi. Ertesi sabah badana yapılacağmdnn 

kovuş boşaltılmıştı. 

Dı§arıda gezinirken bir aralık bir gUrllltU 
duyuldu. Ses dördUncü kovuıtan geliyordu. 
KO§tuk, Fevzi kanlar içinde ldL 

Bu 86zlerl müteakip dinlenen Maksud da 
ayni şeyleri ı5ylem.1§, yalnız aon olarak ıwı
lan 11Ave etm~Ur: 
"- DördUncU kovuşa koştuğumuz zaman 

Fevziyi Yusuf'un vurduğunu işittim.,, 
Şahit olarak mahkemeye getlrllmlıı 

ayrı 12 klşt vardı. Bunlardan Salim m8%0un 
tarın sözlerini tekrar etınl§ ve "- Fevziyi 
Yusuf vurmuştur .. demlıUr. 

Yusuf bun& IUraz etml~ ve muhakeme ıa. 
hlUerln dinlenmesi lı;ln bagka bir g1lne bı. 

rnkılmııtır. 

caktır. Toptııntıda fabrikalar fçln hazırlan. 
muı icap eden dahlll taıımatnameler üzerin. 
de g6rll§WecekUr. 

• lzmlr 1.i%llm kunımu, yae ve kuru mey. 
velcrimlzln A vnıpa plyasalarmdald stırUmU
nü arttırmak mııksadlle yeni bir lqkllO.l 
kurmağa karar vcrml§tır. 

• Sıhhiye müdürlUğtı, pa.taıarm çUrUk 
yumurta ile yapıldığı hllkkındakl oayla Uzr. 
rine vaziyeti belediyeden sorarak piyasada 
mevcut pastalardıı.rı tahlil edilmek Uzere bl. 
rer numune lıtemlşUr. 

• tkl konferans vermek Uzcre Sofya ünl. 
vcraltesJ tarııfından Sofyaya davet edilen 
prof'eaör Vltemur dUn Bulgaristandan şehrl. 
mlze dönmüııtUr. 

• Geçen bir ha!tA içinde gUmrUk muhıı.tnza 
teşkllMr lklııl y11ralı 69 kaçakrı. 112:i kilo 
gUmrUk kaçağı. 11 kilo inhisar kaça~. ylr. 
mi bin on defter sigara lrtlğıdile 11 kaçak. 
çı havvanı ele geçirmiştir. 

• Cumhuriyet bayramı gUnü Konya Ere$t. 
llslnde bir cinayet olmu:ı ve Eskfeelllr tayyıı.. 
re fabrikam tııçllerlndcn R&§lt enıııtesı rcs. 
sam Cevıı.dt öldUrmllştUr" 

• İçlerinde Sabihıı Gökçenle Naciye Toro. 
sun da bulunacıığı 7 tayyarcllk bir Tllrltkuşu 
mosu !lnümUzdekl günler içinde Dükreşe 

gidecektir. 
• Milli sanayi iılrlltf muteha.uııı amele 

yeU:ıtırmek makııadlle bir kurs açmağı dü. 
şllnm.ektedir. 

• lskelelerdr.ı bektlycn dahlll ticaret q. 
yalarmın biran evvel nakli için alAkndarlara 
tebligat yapılDlJ1'tır. 

0 1$ARIOA: 
• Daha teyii olunmryan bazı haberlere 

göre. dilk dö \'lndBOr bu ay içinde bir harta 
kalmak llzcre :Meksikaya gitmek nlyeUndc. 
dir. 

•• all'k b' 0 Un etr1' ıA ne mute ı ır proJe tanı ffı#v 

<lir. Bu proje mı:.•.:ibince ınuııa.a611~ 
ilk iki ayında en azı 500.000 g 
toplamak mümkün olacaktır. • •'ı'r 

Bu asker alma ofiai mecbı.ırı • ff."J 
lik hizmeti ihdasına intizareıı 111~ 
kuvvetlerin mikdarıru aüratle art 
ğa çalı§acaktır. iil''(.f 

Proje, her hükümetin sev~ ıfı#.; 
noktasında yarı askcrt veya ıivil sııı1 d'ı 
yette asker alma komiteleri ihda 
pi§ etmektedir. ~~ 

Rcami bir tebliğe göre, pr~ ,~ 
muhtemel muhasamatın dördüne , ~ 
da milli muhafızlar mıkdanl')Jtt ~ 
çuk milyon ki iye kadar 9karıl 
derpi~ etmektedir. ı# 

Milli muhafızlann şimdiki ıne"' 
375.000 dir. ~ 

Ekmek narbı 
değlştlrllmed~ to1 

Belediye narh komiıyonu diifl dO' 
lanmış, ekmek ve francrla fiatlarıttl 
ği§tirmemittir. 'del'~ 

Ramazanda çıkarılaı.:ak P1 
de sikletleri tayin edilmiştir. tc ~ 

Pideler yarım ve birer kilolu 
caktır. Pidelere narh konrnaını~ 

J 
• Parla Solr ıazclesinln, tt&ly• Y'l p 

katı ııurette yasak edilmlftlr. tıııll1ef' 
• Romanya hava ve b&hrlye ıısDI1 ' ıtl 

cu ltaıyar; hUkQmeUnin daveU uıe~Jıl1 
rlnlsanlde resmen Romayı ziyaret ~ ı:\11 

• Berllnde bir İtalyan sanat serıf ed{tııı!fdf 
pt ttımJ mutantan surette ıcra ıt 'Jf' 

• Hltıerln muavini doktor ııu4~,peıl1' 
refakatindeki zevatla birlikte, dUrı ~ 
gltmıı ve oradan, kendialnl Kap~ JtoirtC ~ 
götürecek olan Eurıı. torpido ınunn .. - , 

mlştır. ~ 
... ttalyan müstemleke myo.ııeU rnUt r. J]f· 

dün Bcrllnc vaıııl olmuılardır. ~ttll'' 
Sltva ile Pr. IMsl ,.e DovaUdeD J rtııetY 
MUtehMSialar Alman mUatem!cl:e b8 ~1'· 
le muhtelit te~kllAtmı tetkik e<Jceeltl~ rf• ~ 

• Antakyndan almıın haberlere ~t 'Dd" 
leUcr cemlyl!tl Hatay ıcçlml kotıu;~p· 
;l}omlııerle gorU§mt'k üzere BeYJ')ta /. 
ne·.,gc Goro heyetle beraberdir. ı:of. 

• Deyi! Telgnı.fın iııUhbıırm& gb"rC• ,,. f; 
dr'· .. t• 

bir ziyarette bulunmak Uzere ı.oıı ti " " 
len Bulgar kralınm hariciye nesil~ ııııı!lt'' 
&"\mıterlle mUIO.katta bulunması ~olr f 
rııeldlr. (S~ı 

• Brüksel kale eUr t k tan yoıdıı.1' 
tır. Yolculardan Uç kişi ölmüştur. st' ~ 

• Evvelki gUn ııa.at 22.20 de rııtl ıı~tı'
teonun dammda alevler mll:ıahede ed p~, 
Saat 23 te ll!&lye efradı yangını (V 
mUJlerdlr. Yangın esbabmı mey4tJI' 
ml\k tızere tahkikata ba§lanıırnı~tıf~ ~ 

• Yunan kralı S. H . Yorg1 Bıı.rfd ti# 
ıd trenle Romaya gttml§Ur. ~~ 

• TcthlKUlğln beynt>lmnet W' tcr"'ııf~ 
tenklll için hQ~meUer at11.1m~ çtJ' ·..11 
konferans dün ııabah Cenevrede »t1tl ~(T 
Jet n&Ztn Carton de Viartm ~ 
topl&nnUftrl'. 
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Iranlı misafir 
llıenııeketine döndü 

Ankara görüşmelerine dair 
An]c~~esmi tebliğ neşredildi 

~il ek a~ 1 (A.A.) - İran haril.:iye 1 Bayar ve hariciye vekiJi Tevfik Rüştü 

• 

~ bıı ak;ın na ~i _ve maiyeti erka- Aras ile görü~melerde bulunm~ştur. 
~•ııt trenı kendılerıne tahsis edilen Bu görüşmeler esnasında Turk - 1-

tiııe tnUt e ~aat 20,50 de memleketle ran münasebetlerinin iki dost memle-
latas"~ecihen harel:et etmişlerdir. ket büyük şefleri tarafından çizilen yol 

,,onda ke d"t · • • ·· ·· kt ld -. d n ı erı harıcıye ve- da muvaffakiyetle yur:ume c o ugu 
titı,, 0ktor T f"k · ·· ah d 1 
b 
ıe tet· . ev ı Rüştü Aras, ha büyük memnuniyetle muş c e o un-

' ~ 11:aletı .. k 
~ ~tı dev yu s_ek ~emurlan, Sa.d muştur. . • . . . 
"- tl~Q··· letlerı f!Içıleri ve İran bü İki hükiımet sıkı ış bırlığı sıyaset-
ccııllıııtır'.gı memurları tarafından uğur lerine sadı!< olarak, kendileri için kry-
• ~lr =ı.k metli olan !;ttlh eserine çalışmakta de 
ıt~ ..,. eri rnüf . . 

Cttniı v reze selam resm:nı vam edeceklerdir. 
tıla !arın c mızıka İran ve Türk milli B. Samii. Celal Bayar, Tevfik Rüştü 

noat ı Çalmıştır. Aras, beynelmilel va~iye.tin muhteli! 
~tldttı :C:lcketin hariciye veziri An safhalarını Fözden gesırmışler ve.~en~ı 
kaç tün k:lddada gidecek ve orada bir lerini alfıkadar eden meseleler uzerın 
et Cdccekr ıktan sonra Tahrana hare de tam fikir mutabakııtlarını bir kere 

;· daha müşahede erlemişlerdir. 
Ank esmt teblih B. Samii, · Celal Bayar ve Tevfik 

lif: ara; 1 (A.A.) - Resmi teb- RUştü Aras sulh ve sükun için ve akid 
\:: "tran ha • . devletler arasında tersinine yara-1ığı sa 
:tıllllıtırı"y rıcıye veziri ekselans Samii mimi münasebetler için mühim bir un 
)' et hijt..:... • S -.l-b d d Ctet ctınc• "utnetine 'resmen iadei zi sur olarak teceJli eden a- a pak-
/ huıuntll:kve. milli bayram şenliklerin tının mesud neticelerinden memnuni-
ır. Üzere Ankaraya gelmiş- yetle kaydı malumat etmişlerdir. 

1 
~eiaic Ekselans Sarniinin riyareti, Türki-

Ana Sanıı~ur Karna} Atatürk, ekse yede. iki memleketi biribirine bağliyan 
l'lftltı eksıyı kabuı etmiş ve diğer ta sarnılmaz dostluğun yeni bir tezahürü 

elana Sam.ii, başvekil Celfil olarak ka"~ılannuştır. 11 

ltalya - Almanya 
misakının 

~~tabe , Ba,ştarafı ı incide 

1
:1\!Jdcd' r Pa!!:tın ruhu şu forır.ülün 
tN ıt: "Al 

l 
. ., isler· rnan ve İtalyan hükiımct. 

ttl~li ınacn biri daha b.. ··k ı..· d 
ltbc • • •v. uyu ı•l~ ev 

~~ gırıştıgı ta'kdirde birbiıJ(rine 
.. 't bı CtJnck . . .. • 
1 

""'% ıçın mutckabılen muta-
~cttcıı. ı~a:~ır. Bu ameliye, iki mem. 

Ctlrıtıc,1• ~:rının projelerini tahakkuk 
ha 1Çın ·· rel:cı· muıterek bir diplomasi 
~l'iki ~Ve bazı ihtimallerde askeri bir 

·"eBai · · E Yı 1cap ettinnektedir ,, 
4 denin beyannh 

~ rtdra 1 den A. ' (A.A.) - Hariciye nazm 
~ee,,.,_ "arn karnarasında ingili" J can ,,.. .. ._.Remi· 
~da ıu be 5ınin bombardıman. hak -

....... ş· Yanatta bulunmuştur· 
le 1tlldi · 
bre g6rc, Ye kadar aldığımız haber. 
ahı Saint bu gemi 30 teşrinievvel sa

da bir ta - Sebestien burnu civ~rın _ 
\Jf'rittlııt/Yarele tarafından hücuma 
tt"bat "c gr. Gerek kaptan gerek müret
llleınuru 'Y~~elt ademi mü:dahale kcntrol 
h ~Üfusça:er~k karaya çıkmışlardır. 

ltebat ayıat yoktur. Kapt::ın mü au \' . . -
bu ta; ademi müdahale kontrolcü-

ca~lardır ah Barselona gelmiş buluna. 
l'a . 

ttıa }'yareciJ . 
.,. n etrn k enn bu gemiyi bomb<ırdı-
~c e ni · d t bı'ld' yetın e olduldar . .m ev. 
' 1 ırd"k \ t elin. .. 1 !eri hakkında gazete ha 
w, ı gord"" H 

... #\j~ el .
1 

um. endayedeki İngiliz 
'>-4, Çl iğ" s ı ~-ciııd . ı, a amanka mahamları 

l'tııı~tur etdactıi bir portestoda l:ulun 
· alamanka makamları d:a der-

Mec is"n 
l'le:vlerı · Bll§tarnfı ı incide 

Canı~ n tasnifi neticesinde Refet 
(l{ony:) <Bu_röa.), Tevfik Fikr~t Sılay 
tr re~1 ' liılnu Uran (Seyhan), 225 
lla~ke reis vekilliklerine ve Halit 

(~isa;n;Yazrt), ~ktor Saim Uzel 
dın) 317 ' rfan Fent Alpaya (Mar. 
lle, ZiYa ~er reyle idare amirlikleri
.\ıi Zırh ( evher Etili, (~nakkale), 
l>arta) A .Coruh), Kemal Unsal (İs
İ'\atft ~ lı Muzaffer Göker (Konya), 
O cıakkı Ulu~ (K .. ta 
,, ra1 Cl'liğde) 3lg8 u hya),. Cav~t 
"ilse• k. . · er reyle dıvanırı 

~ atı l'k • • 
P ı lerıne seçilmi§lerdir. 

Bu. Yeni kabine 
A.~~~~apları müteakip Meclis rei

\ecıdUld alik Rencia kaüineöekl te _ 

tffi ka.bf~ \le Oelll Bayarm te~kil eL 
ltıen h ~en Mlllet vekillerini res _ 

Bu.n~ ar etmiştir. 
~..__ ·an sonra toplantıya nihayet 
'·-unuıth-11 . 

hal bu hususta tahkikata l?a§lamı~lar • 
dır. Barselondaki İngiliz baJkonıolosu 
hadise hakkında mufassal bir rapor ha· 
":ırlamaya memur edilmiştir. Buna .inti 
zaren İngiliz hükumeti, Nyon anlaşması 
kontrolünü icraya memur devlet ııfa. 
tiyle Fransa ile temas halindedir. 

Bu &1b1 Mdlselerln tekerrtırU takdirinde 
Nyon anlqması mucibince hava bUcumlan
na kB.ll!l halen almmı, tedbirlerin takvtyeıl 
için ne gibi husuııatın nazarı dikkate almL 
bllecC'ğl tetkik edilmektedir. 

Hadise mahaline harp gemisi 
gönderildi 

Londra, ı ( A,A,) - Sattı harp kruva.zörtl 
Hood, bir ast tayyaresinin Jcan Vans ismin.. 
deki 1ngtıız vapurunu tahrip etmesi hldlse. 
sini teııbit etmek üzere Baraelonaya hareket 
ctml§tlr .• 

Miistemleke taleplerine cevap 
L9ndra, ı (A,A,) - A\'am kamarasında. 

Alnf anların müstemleke taleplerine İtalya t& 
rafından gösterilen müzaheret hakkmda be

yanatta bulunan Eden ılemi§Ur ki: 
••- Bizden !cdakArlık istemek husUstmda 

hiçbir hUkOmetln hakkını tanımıyoııız. Zira 
bu hUkQmctıer1n kendi taro.!larından feda_ 
kA.rlığa. hazır bulunduğUna dair hiçbir emare 

mevcut değildir . ., 

lspanya parlamentosu 
Barselonada 

Valanslya 2 (A,A,) - :Parlamentonun dL 
hlll nizamnameler encUmenl dUnkU lçtımam. 
da parlamentonun Barselonaya nakline karar 

vermiştir. 
Bamo hükQmctin nakli muvakkat olduğu 

için bazı bUrolnrla bir murahhasm Valensl
yada kale.cağını beyan etml§Ur. 

içtimaı 
Meclis 5 teşrinisani cuma günü top. 

la nacaktır. 
l\lecliste misafirler 

Mecliste İran hariciye veziri vekil-

lerimiz arasında bulunuyordu. Balkan 

Antantı erkanıharbiye reisleri Atatür 

.kün locasında yer almışlardı. 
Profesör Afet ve kadın tayyareci -

miz Sabiha Gökçen diğer bir locada 

idiler. 
Vekiller Heyeti fop!anbsı 
Ankara, 1 (Telefonla) - İcra Ve

lkilleri heyeti bugiln (diln) saat 18 de 

toplanmıştır. 

Toplantı geç vakte kadar devam eL 

miştir. 
Parti Gurubu f op'anıyor 

Ankara. 1 (Telefonla) - Parti Mee

lfs gnıpu yarın (bugün) öğleden son.. 

ra mutad toplantısını Y.apacaktır 

Cumhuriyet Bayramt) yuraım 1ıer tar afrnaa bilyiik merasim1er1e kid1ulanaı Haber objeh.'tifi) valanaa~lara 1uı.1.."iki 
bir sevinç ue saadet vesilesi veren bu yılılönumünde yurM.a yapılan canlı tezahüratı tcsbit etmi§tir. Üstteki re. 
simler Osm.aniy6 ve Jlcrsindcn, altta 'J.~ler Erzin 1'e Kayseriden birer intibadır. 

Yugoslavya da 
bir miting 

Bel:;rad, 2 (A. A.) - Avala ajansı 
bildiriyor: 

Novi - Gradatz çiftçilerinden Vrat.. 
chitch Stjepan, Virovititıa sürpefek -

türlilğü memurlarına dün eski Hırvat 

köylü fırkası namına bir mıting akte. 
deceğini bildirmi§ti. 

Bu taleb, kanuni ahkama muvafık 
olmadığından Sürpref e, mitingi me . 

netmiştir. Bu mcmnuiyete rağmen 

Vcatchitch'm dostları ve meb'uslar -

dan ve .Matchek grupundan }.fossa -

rov, bu toplantıyı yapmak istemiş -
lerdir. Bunlar, aralarından bazıları re 
volverle, tüfenkle ve sair silahlarla 

müsellah olan yüilerce taraftarlarmı 
toplamışlardır. Süpretenin vermiş ol. 

duğu talimata tevfikan bir jandarma 
kolu intizam ve asayişi muhafaza et.. 

mek üzere gönderilmiş ve bu kol, Vra 

tchitch ile Messarov'u ve taraftarla _ 

rını dağılmağa davet etmiştir . 

Meb'us Messarov, bu davete icabet -
ten imtina etmiş ve jnndarmalara 

doğru bir el revolver endaht eyle .. 

miştlr. Taraftarları da keza ateş et-.. 
mişlerdir. Uç kişi maktul düşmüştür. 
Ayrıca sekiz kişi yaralarunı§br. Bu 

meyanda meb'us Messarov da vardır. 

işe yaramıyan 
mescitler 

Evkaf bunlardan 
150 stnl yıktırmak 

istiyor 
İstanbul vakıflar m:.idürlüğü, şehir 

de i§e yaramiyan ve esasen cemaati de 

olmiyan harap cami ve mesçidlerin yı 
kılmasını kararlaştırmıştır ve bu iş için 

hazırladığı bir listeyi müzeler müdür
lüğüne vermiştir. Evkaf bu suretle ta

saruf edeceği parayı diğer l.:amilere 
sarfctmek kararındadır. 

Listede mevcud cami ve mesçidle
rin yakiinu 150 ye baliğ olmaktadır. 

Yalnız müzeler idaresi bunlardan 40 
kadarının tarihi kiymeti olduğu için 

yıktmlmayıp, bilakis tr.mir edilmeleri 
lhımgcldiğini ileri sürmektedir. Bun
lar arasında: Yemişte Kantarcılar içe 

risinde meşhur (Demirtaşpaşa) ya aid 
bir messid vardır. Bundan başka yine 

o cıvarda 1453 tarihinde yani lstanbu
lun fethedildiği sırada yapılmtş (Sa-

man veren Sinan mcscicli) ayr.ıt.:a (Ke

penkçi Sinan camii}, (Bezaz ccdid Ali 
paşa mcsçidi) İçtihad matbaası karşısın 

da (Molla Fenari camii) Sokullunun 

(Sadrıazam Rüstem paşa medresesi), 
(Koca Kasım mesçidi) vardır. 

Sovyetlerin 
.. 
Ankara Elçisi 

Bir otomobil 
dev ildi 

Yeniden Surlç Yoldaş 
olacakmış 

içindekilere 
biç btr şey olmadı 

Sovyetlerin Ankara sefiri Karski'nin 

değişeceğini yazmıştık. Sovyet Ru:.;yada 

başka bir vazifeye tayin edilen muma -

ileyhin yerine Sovyetlerin Paris elçisi 

Suriçin getirileceğ söylenmektedr. 

Suriç, Karahandan evvel de Sovyct. 

lerin Ankara elçisi idi ve bu vazifede 

on sene k~ar kalmı§tı. Kendisi tı nka

radan sonra Berlin ve ~th~bi:n cı. 

Parise elçi tayin edilmişti. 

Roterdamda büyük 
bir yangın 

Roterdam; 2 (A.A.) - Limandan 

çıkan büyük bir yanğm neticesinde 4 

antrepo yannuştır. Yangın devam et

mektedir. Hasarat bir kaç milyGn flo

rin oJarak tahmin edilmektedir. 

HA~~IR 
/sfanbulun en çok safı/an hakiki 
akşam gazetesidir. İlanlarını 
HABER'e verenler kör ederler. 

Mehmet isimli bir şoförün idaı esin. 
deki bir otomobil ldün akşam üzeri Bü
yükdereye giderken Mecidiyeköyc ci.. 
varında ön ve arka lastiklerinden ikisi 
patlamış, otomobil yolun kenarından 

dereye yuvarlanmıştır. 

Otomobil parçalnnması~ıa rağmen 

içinde bulunanlara bir §ey olmamıJ, yal
nız şoförün kızı beş yaşında Rukiye 
dudaklanndan yaralanmıştır. 

Dahiliye Vekili 
Ankarada emniyet 
memurlarına ziyafet 

verdi 
Ankara, 2 (Telefonla) - Dahiliye 

Vekili ve Parti Genel sekreteri Şükrü 
Kaya dün saat 17 de şehir lokantasın • 
da, Cumhuriyet bayramında vazife gö
ren emniyet limir ve polis memurlarına 
bir çay ziyafeti vermiştir. 

Ziyafette vekalet siyas müsteşnrla • 
n AbdülmuttaJip ve Sabri, Anka.a vali 
ve belediye rdsi Nevzat Tandoğan, 

emniyet umum müdürü Şükrü, emniyet 
müdürü Sabri ve diğer bir çok memur 
lar hazır bulunmuşlaıidrr. 

Toplantı samimi bir hava içinde saat 
yinniye kadar devam etmiştir. 
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Yeni tarihi f ef rikamız 

Odalıklar 
Fikir, kaleın, hayal yormadan seri 
seri çıkarılan profesyonel kavaf 

eserlerden değildir ! 

Be_kleginiz ! Göreceksiniz 

ODALIKLA 
Adh yeni bUyUk .eseri i!e mUellil arkada ımız 

Nizanıettin Nazif 
Kadının insanlık tarihinde oynadığı büyük rolü. cemıyetin 

anas: olan kadının hadiselerin doğuşundaki tılısımlı ve sihirli 
rolünü edebi bir üsliip ile, zengin ve renkli bir hayal ilo 
işliyerek ölmez bir eser yaratmıştır. ı 

Pek yakında başlıyoruz ! 
1uııııııı11J1uılfiilllllllfUı111111ırııııııu1uııııııPılJIU11wıııııııttıuıuuııııııııııııııı1ım uıııııııııııuuıırıııııiıııııııııııuııııımnunı 



8 AABER~~ 

Atatürkün 
_JJ IK!NO!TqRtN-ı!!-. ) 

.A.tat1lrkUn, M«ıJtsın bı1 devre l~ 
m açarken aöyledllf nutku dUn 1k1ncl 
tabmuzda vennı~Uk. Bu ntıahayı elde 
•demlyen okuyucularmuz için nutku 
'bugün de aynen verlyonız: 

layııı ileri anlaYIJtır. ncıln bustln• kad&\o ıCaterdSlt ee11r'" llU. 
nun yllkıek değerli Kaaiutayınm an 1 lon J'lll&rm nkf"'l&n'" ~ttmm ... , 

Ekonomi hayatımız kamet. taktp •ttsıtmıs p!'Cl.llblD eıd• 9dllmlf 
mU.~t netlceterlnl rtıaterm.ektedir. 

nutku -· 
ki tersaneyi, t1caret momuz Jctn.)lem tamir gU.i'bUzlüğü, i§lemeısi DafmıındaJI ı". 
hem yeni ın,aat merllezl olarak taaııyete re. yllk dikkatle Ur.erinde durutına51 ,.,, 
tlrmek esbabını tem1Jl etmak llzmıdır. tlP""" 
Şu ,o.nıırde, ytıksek ı.s:ecııae su mahsulleri rekli olan malt hayatımıza 

iBeıinci devrenin UçilncU yılını açryo 
rum. Hettcyden önce, sevgili kamutay 

arkadaılanmla yeni çahıma yılı baıtan
grcında karıı karııya bulunmaktan duy
duğum derin ıevinç ve aaadeti ifade et
meliyim. 

Siri yillclek saygı ile ıel!mlar ve bu 
çabıma yılmmn da millet ve memleket 
i~n feyizli batanlarla bezenmeıini di
lerim.. 

Sayın millet vekillerl: , 
Memnuniyetle g8rmekteyiz ki Cum

huriyet rejimi yurdumuzda huzur ve 
sUkilnun en iyi yerlcımesini temin et -
mit bulunuyor •• Vatandqlar ve yurt 

ta oturanlar cumhuriyet kanunlannm 
eılt prtlar altında kendileri için hazır 

lanan bUrrlyet, refah ve audet imkln
lanndan a.ıamJf lstüade etmektedirler. 
Milletimizin llyık olduğu yUk:sek mede 

n!yct ve ıefah ıeviyesine varmıımı ala 
koyablld.:ek: hiçbir engel dUıUnmele yer 
birala1mıdıiznı ve bırakılmryaca~ 
hUzurunuzda söylemJde bahtiyamn. 

Tuncelindeki icraatımız neticeleri bu 
hakikatin yakın ifadesidir. ileri bU-

kQmetçiliğin ıiart, halla', kudretine ol • 
(İuğu Kadar §efkatino Cle samimiyetle i
nandrrabilmesidir. BUylik, küçUk biltUn 
tumhuriyetmemurlannda bu zihniyetin 
en geni§ 81çllde inki§afma önem ver -
mek çok yetinde olur. 

Husust idareler 
ffususiğ idarelerin geçen yılki faaliyet 

leri Yerimll olmuştur. Ancak huauıif i 
®reler ve belediyeler büyük kallanma 
savaınmuda ba§Cln hasılaıınr arttıracak 
vaziftler almalı ve huıuaile hayat ucuz
luğunu temin edecek yerine göre ted
birler bulmalı ve saHüıiyetlerini tam 
kullanmalıdırlar. Şehircilik işlerinde de 
teknik ve planlı esaslar dahilinde çalış
mak lizımdır. 
Bunun için belediyelerimizi tlireli bir 
surette nydınlatmak, kılavuzlamak işiy 
J.,. Mglcı!ıdCi:lh. ıUClhC:~'°'' b~ı tch 

nik: büro kurulmasını tavsiye ederim. 
Kendine inkılabın ve inkılipçılığm çe
şitli ve hayatiğ vazüeler verdiği Tilrk 
vatandı§rnın sağlığı ve sağlamlığı her 
zaman üzerinde dikkatle durulacak 
nıilliğ meselemizdir. 

Sağlık sosyal yardım vekaletinin bu 
mesele ilzerindeki sistemli çalı§m.alan 

:yliksek Kamutayı memnun edecek ma
hiyette inkişaf etmektedir. Ayni vekll
~et kendine verdiğimiz göçmen iılcrini 
de sosyal ve ekonomik politikamıza uy 
gun olarak başarı ile görmektedir. Ve
kaletin ''sağlam ve gürbüz neaiı Türki
yenin mayasıdır,, prensibini pek iyi 
kavnyarak çalışmakta olduğunu tak
dire değer bulurum. 

Yurd içinde farllerln 
emniyeti 

:Yüce saylavlar, 

Bilindiği gibi biz yurt emniyeti içinde 
fertlerin emniyetini de layık olduğu de 
recede göz önüntle tutarız. Bu cır.niyet 

Tilrk cumhuriyeti kanunlarının, Türk 
hakimlerinin teminatı altında en ileri 
şekilde mevcuttur. K-anunlanmızda 
yaptığımız bazı tadiller ve kabul buyur 
duğunuz meşhut cürümler kanunu bu 
maksada kuvvc.tle hizmet etıni§tir. 

~·~liğ bUnycınizin ve kanun diziği 
mızın; daima bu yönden inceleme
lerle, Türkiyenin dinamik hayatına 
hiç şaşmadan uygunluklan temin edil 
melidir. Bu lil.zum katşIStnda Kara 
ve deniz ticaret kanunlamnızm eko 
nomik bünyeınizdcki inkişaflara daha 
u!?un ha~ getirilmesinde zaman ge 
çırilmemek yerinde olur. 

Kanunlarda çabukluk 
ve açıkhk 

Bir de §U nokta üzerinde durmama 
izin vermenizi rica edeceğim: Emni 
yet ve bak işleriyle alakalı usulletde ve 
kanunlarda kolaylık4 çabukluk açıklı1c 

ve kesinlik esas olmalıdır. Bu sebeple 
vatandaşlann icra dan1eriyle olan 
ilişiklerini kolaylaşt:ı;mak kasdiyle 
yapılan etütlerin bir an evvel kilnun 
haline getirilmesini tavsiyeye layık 

'Duturuın. Bu işaret ve tavsiyele-

rimin iyi karıılanacağına şüphe 

etmem. ÇUnkU her sahada oldu-

ğu gtbi adliğ usuller ve kanunlar Gha 
sında da Türk cumhuriyetinin ve o 

Şimdi arkadaılr.r, Ekonomi bayatmmı Kontenjan uwıtı, muana anıa,ma tart. 
gözden geç.i.recefim. Derhal bilditmell tanmm kabul •tmff memleketler lem bt1L 
yiın kf, ben, Ekonomik hayat denince bt1t11n k&ldJ:nlmJltır. Bu memlüetıerdeD pL. 
ziraat, ticaret, aanayl faaliyetlerini n 1&1&n!D ka)'Jtıas. t&rtm lt2lallt yapabil 

biltlln Nafia lılerlni bfrlblrlndm ayn 
121:,":.~~mmn ı.uuatyetl 111 

dUıilnUlmcsl dofnı olmıyan bir ldll dur: ton dıf TUt19t lcaplarmı dalma kar. 
aayanm. Bu veılle ile ıunu da hatırlat 111amaıc ınıretne •ylı1ertne 1Dtlbü etmek. 
malıyım kf bir millete milıtald1 hllvi to tscaret. rellnce, bunda,• &de canttı. 
yet ve kıymet veren, 9iyull varlık ma ıamns ..... tefldtltJandırma '" muamn 
kincsindc devlet, fikir ve ekonomllr Upter berinde !fleme'" ruf1anel plıfma. 

dır. 

hayat mekanlımaları bbiblrlerine bal xutn aruret o1mıt.Jı1Eoa, Jll1Ual&ra bn. 
lı ve biribirlcrinc tabifdlrler. O kadar ızımu; bmıunıa berabe!', !do bir pt,yua da 

ki bu cihazlar biribirlnc uyarak ayni bqıbof de#Ddlr. 8ıruı l9lmllbn. cumhu.. 
ahenkte çalqtmlma.aa bUk<llnet ma- rtJetln t11ccar tellkldatnl de ıa.ca ttade ._ 
kfnctinin motriı kuvveti • ı.raf cidil- ~: Tl1ccu, mmetsn emetl ,.. th'etlmt 

• JaymeUendlı11met lctn, eline ,.. Mk1mna tm 
mıı olur; ondan beklenen tam verim el myet edllen.,,. ba em.m,.ıe n,uat st!fter. 
de edilemez. Onun içindir ki bir mille mut gereken adımdır. Bıı bakmıdan. nıra.. 
tin kUlrilr ıcviyC'li Uç Nhada, devlet fi c&tçıtar haklandaJd kanun. mQraJcabe bak. 
kir ve ekonoml uhalanndakt fullyet kmda1d kanun, tefldlt.tıandırma hakkmdald 
ve bapnları neticelerinin huıluile 81 bQJdlnıler, mn.p.t netlceJerlnl Tft"Dleldedlr. 

!bracat m&1larmuzm. hnk1mıetm )'&km 
çUIOr. kontrot11 aıtnıcıa, •btlarmm tefldl&tıadml 

Zir aat •lyaeetl m .. mmıtıncnr. Bmıu gGaGntınde tutan~ 
Sayın Millet Veln1lerl 1 noml nk&Jıtl, recen 111 lctnde: ffdıl'da. ı:p, 

Millil ekonominin temeli ziraattir. Bu 'l'1'&k1a bmpJertnd• ttırttı · m9ftU1ara attt 
f i dir ki •b:I kooperatttıer1 U,ldl etmlf n anlan taa 

nun ç n • ıı:iraatte kallanmaya bt1 Uyete l'etlmıi§Ur. OntımQ.zdeld yı1 fı;:lnde, 
yük önem vermekteyiz. Köylere kadar bqta fnıdtk olmak tısere, dlfer bem bqtı 
yaytlacak programlı ve pratik çalı) • mahaulleı1mtzS de, aJlkalan.dıl'aD blrUkleri 
malar bu maksada eripnefi ko1aylaı vtıcud& getlrmptıdlr. 
tıraca.ktır. EndOstrl planlarımız 

Fakat lbu hayatiğ iJi isabette amacmıa Sa::vm arkadaıJar, 
ulaıtırabllmek için ilk 8nee ciddJf etüt EndtlltrU-.meır. en bC17t1k mJ11l daval&n. 
1 d 1 b" nmı &rumda yer almaktadır. ÇaJq:muıı ft 
ere aya ı ır .ziraat ıiyascti teabit et- • ;yqamam ıı:m ekonom!k eıemanıan menle.. 

meJC, vcon un içinde her JcaylUnUn ketlmlzde ın.emt otan bQy11k. kQçilk her çe 
ve bUtQn vatandqlann kolayca kav- pt 1anaytt kuracatm.,.. !ftet.eoettz. En bqta 
ra,.ı,Dece~ vo aeverek: tat:bfk edebDe- .atan mtıdatu.a b1mü nzere, maba'DDertmı 
ceği bir .ziraat rejiınl kurmak ltzm:ııdır. z1 Ja::vmeUendirmek n en Jaıra ,olduı m 
Bu siyaset Ye reji.a:*!e C>ncmli .,,e~ ala- nerı n retal\lı Tl1rkiye ldeallD.e ula§abllmek 
bil ek okt:ala " ıcm, bıı bir saruretttr. 
lir ;c n . r bafhca fUDlar clabl- Bıı kanaatte, bet ,,nık mc sanayi pl!mnm 

Bir defa, memlekette toprakmı CUtçl m.. 
rakılmamrılıdir. Bundan daha &emll olanı 
lae, b1r C1ftct &DY1ni geçiııdlriıbllen b:ıpratm 
hıçb1r aebcıp ve BUretle, b61llnema bir :mahf 
yet nlmamN BUyUk çiftçi ve çlft1Jk ııahlpteıt. 
nln S,tetebfleceklm erazt gentoıııt. eraz1n.1n 
bulunduğu memleket b61gelerl.nfn ntıtua ke. 
safcttııe vo toprak verim dorecealııe göre 
ımıırln.nmak lAzımdtr. 
KUı;Qk, bllyuk b11tQn çiftçilerin f~ T&aıta. 

Jarınr arttırmak, yenlleşUrmek ve korumak 
tedbirleri, vakit geçirilmeden almmalıdır. 
Herhalde,. en kUçük bir çt!tçt atıe!t, b1r çıtt 
hayvan aahlb! kılmmalıdtr: bunda, fdeal olan 
IDcUz değfl, beygir olmalıdır. Okllz, ancak 
OOzı onruarm henUz temlnf güç bölgelerde 
h~ göl'llleblllr. KöyJUler fçlı:ı, umumlycUe 
Pulluğu praUk vo faydalı bulurum. TrakUSr. 
Jer bUyUk çlftçllcrc tavsiye olunablllr. Köy. 
de ve yakm k6yterde, mUoterek harman ınL 
klnele.r1 kullandırmak, köytUierln tıyrılamıya 
~ h1r ddct hallno geUr!Jmclidlr. 

Memleketi; fkllm, au ve toprak ver1ml ba 
lmnmdnn, ziraat bölgelerino ayırmak icap 
eder. Bu btllgclcrln her birinde, köylülerin, 
g6zlerlle g6rcbllecckıer1, calışmnlıırı için ör. 
nek tutacakları vcrınııı, modem, pratik 2'J. 
raat merkez.lcrl kurulmak gerektir. 

DugilD, devlet fdarcstnde bulımaıı çltUlkle. 
rln ve bunların içindeki tnrIU zlraat-6a?lay1ğ 
kunımlarmm bir kıaını; ziraat hayat ve taa. 
llyetlnln bUtlln salıalarmda, hor türlU teknik 
\'8 mo<1;em tccrUbclerlnt tkme.ı ctmıı olarak 
bulundukları bölgelerde en faydalı ziraat u. 
aut ve sanğaUarını yaymıya haztl' bUlun 
maktadırlar. Bu, vekllet ıctıı, bOyUk kolaylık 
lar ternJn edccckUr. Ancak, gerek mevcut 
olan ve gerek bUtUn :memleket ziraat blSl
gelert için yeniden kurulacak ziraat merkez 
Ierlnln, sekteye utramadan tam verimli ta. 
aliycUcrlnJ; §imdiye kadar olduğu gibi, dev. 
let bütçesine ağırlık vermeksizin kendi gelir. 
lerilc kendi varlıl<lannın idare ve lnkl§afıru 
temin edebllınelerl İçin, blltUn bu kurumlar 
birlc§tlrilerek geniı bir ıoıetıne kurumu t~ 
klJ olunmalıdır. 

Bir dıt, baota buğday olmak Uzere, blltlln 
gıda lhUyaclanmızıa cndUstrlmlzln dayan. 
dr#ı tllrlll fpUdalğ maddeleri temin ve harlelğ 
tfcaretm1%1n esa.ıımı te§kll eden ceşlt}l malı.. 
Sullerfmlzln ayn nyn her blrlnde, mlktarmı 
arttırmak, kalltcs1ıı1 ytlkscltmek, istihsal 
mıısnınarmı azaltmak, hastalık ve dllşmanla 
rile tlğra§mak fcln gereken teknik ve kanu 
niğ 'her tedbir vakit gcctrllmeden Blmmalı 
dır. 

Ormanlarımızın 
korunması 

Orman servcUmlzln konınmaaı JUzumwıa 
aynca l§aret etmek isterim. Ancak, • bunda 
mtıhlm olıuı, konıma csaslarmı: memleketin 
tOrlO ağaç lhUyaçtıırmı devamlı olarak kar_ 
~am!lBI icap eden ormantanınnı muvazeneli 
ve teknik bir ırurette l§leterelc lsutadc etmek 
eaaslle makul bir eurette tell! etmek mcbu. 
riycU vardır. Duna, bOyilk Kamutaym, il.yık 
olduğu chemmlyeU vcreccğtnc ştlphe yok. 
tur. 

Dı• ve iç ticar etimiz 
Saym :Millet Veklllerl, 
Dl§ Ucarettc takip ettiğhnlz ana prensıp, 

ticaret muvuenemlzin akut karakterini mu 
hafa.za ctmckUr. ÇUnktl, Türkiye tediye mu. 
vazenes!nln en mUhlm esasını, bu tc~kft eder. 

gert kalan ,.. bQt1ln hamlıklan bl~ o. 
lan b1rkaç fabrtkamu da, .UrğaUe bqarmak 
<ve yeni plAn için ba.zırlanmak icap eder. 

Endll!trlleşme karar n hareketımıze m11.. 
tenazno olarak bugUnkQ mnzuatmmd& dt1. 
§UnQlecek tldlller ve n&Te edilecek buı ye. 
nl bUkUmler Tardır. Buntarm b&§lıcalamu 

~yle htlllaa edeblllrlz: 
Sermayeılnln tamamı veya bQy11k Jmmı 

dovlet'e atıt Ucutt aaanylf kunımlarm ma 
Ut kontrol pekllnl; bu kurumların bUnyelerl 
ne ve kendilerinden lltcdlfhnlz ve latiyeceği 
mhı ttcartt usul ve zhnlyetne çalıoma icap 
lamıa ıUrfatJe tevCik etmek.. Bu gtbl ku 
rumların bug11ııkQ uaullerle çatı,abllmelertne 
ve lnktfat etmelerine imkAn yoktur. 

Mevcut gtımrtık tarlfclcrf kanununda da, 
bug1lnkU pollUka ve temaytllUmtlze uygun 
tedbirleri yapmak Jlznndır. 

Hayat pahahhğına kar• • 
Dtgcr mUhlm nokta, daha evvel de ipret 

ettiğim gibi, nıemıekette, hususile bu:ı b«Sl
gelcrdıt, gllze t&rpacak ehemmiyet alaD ha.. 
yat paııllılığt nıevzuu ile u!ra§mak .. Bunun 
lem Umlğ bir tetkik yaptırılmalı ve teabtt e 
dUecek 8Cbeblerlle radikal ve plA.ıılI Oekllde 
mucadele edilmelidir. 

KUc;:Uk eaııata ve kllçilk sanayi erbabma 
muhtaç olduktan kredileri kolaycıı ve ucuzca 
nrecek bir te:ekklll 'rilcuda geUrmek ve kre 
dJnJD, D<>nnaJ f&rtlar altında, ucuzlatılmuı.. 
na Caltf?Dalc ta çok lhmıdır. 

Madencnıaımız 
~kfYede devlet madeııc1liğt, mllllğ kalkm 

ma &rekeuıe yakından al4kalı, mUhl.m mpv 
sulardan birtdfr. 
Umuınığ endllatrileame telA.kkimlzden bBJ 

ka, mağden arama ve 1aletme ı,ın., her ıey 
den lince, harlCJt tediye vaaıflanmızı, döviz 
gellrlmızı arttırabilmek tcızı. devama ve 
huausJt bir ehemmJyet venntye mecburuz. 

llatde.ıı leUdk ve arama dalrealntıı çall§ma 
larına aza.nııt lnklıat verme8ln1 ve bulunacak 
madenıertn, nı.ntab111te hesaplan yapıldıktan 
sonra,, PlAnlı ıekllde hemen 1ıtetm1ye konul 
maaını temın etrnemız IUtmdır. Elde bulu. 
nan madenlerin en mlllı.lmlert fçln, Uç yıllılr 
bir Plln )'apılm&lJdır. 

Eretu ılrketinl utm aldığıınızı ve Ere#U 
k6ıntır havzasmda raatyonel bir laUhsal plL 
ntnuı, gfhıUn meeetesl olduğunu bWyoraunuz. 
Bunun lkmaIJ çabuklaot:ınıarak, kCmO.r lltih 
aaıttnxuz kIBa bir zaman.da, en az bir ın1s1J 
arttınımnJıdır. 
Diğer taraftan, Maden Tetkik \'e Arama 

da1ru:lnın, Dlvı1ld aahaamd& bulduğu ve 
l!nher nllbet1 1Ubarlle ehemmtyeUl olan 
demir madeninin aUrğatıe 1oletnmcslne ge 
çilıneU ve Karabtlk denılr-çellk aanaylğim!z 
lhUyaç pllnı dı§llldakl kısmmm 1hracatma 
baftaıuımaltdır. 

Denlzcllljilmlz 
Liman işlerinde modem vo plAnlı çalışma 

ve tarıteıerdcki tcnzllA.tm uyandırdığı mem. 
nunlyeUn verimll neUcelerl, Ucaretto dlkkaU 
celbcbnl§Ur. Bu yolda devam edllmestııde L 
Bllbet Olacaktır, 

Ekonomik btlnycmlzdekl lnklpt, dcniz nak 
llye vasıtalan ihUyaçtarmı bergün arttırmak 
tadır. Yenl stparı, edilen genülerden bir kıs.. 
nu, &ıllml1%dekl ilkbaharda. gelm!§ 'bulunacak 
tır. Fakat bunlar, bugünden görülmekte o. 
lan fhUyaç hacmine cevap verecek adet ~e 
niabctte değildir. 

Tent gemller in§• ettirmek "e btıhusa eı. 

n Deniz Bank hakkında bir IA.yiha gelecek. ediyorum. ..A" 
tir. Mevsuunnun, ~ek aJA.kanw çekeceğin CU.mhu.rlyet bUtçıelerinln ua1!~ 
den fUphe etmiyorum. den ve dalma kuvvetlenmesi ~ 
:ık=t~ vu11etta ve ne tarafı de mU,terek hu.usiyetlerl, yalDJS ~ 

nl%Ie çevrili olan TUrk1ye; endllstr1a1, tfca.reU oluşları defll, aylil zamandı, et a,e!" 
ve sporu ile, en tıeri denizci mlllet yeU,Ur. cu, kunıcu ve verici işlere, ~ ol ' 
mek kablJJycUııdedir. Bu kabiliyetten ı.u. smda daha fazla pay ayırın • 
!adeyt b1Jmelly1%; denizciliği, Türkün bUJük malarıdır.. ....t O. 
nıWğ UlkU.tı olarak dU,Unmell, ve onu az u Bu politikamızm, millif f a&P]_; tf 
maııdıı ba§armalıyız. zerinde derhal yaratmrya blfl~ , 

Ekonomik kalkınma alr iledir ki, bUtçe tabmin ~, 
Ekonomik kalkınma: TUrk1yenln, hU.r, rınuz. yalnız tahakkuk etınekl'_~ 

mU.takil, dalma daha kuvvetli, dal pP""'"" 
ma daha refahlı TUrktye tdeall mıyor, daima fazla ile de :ıc. 
ııın, bel kemiğidir. Türkiye bU kalk:mmada, bqlamı§b:r. _, .:-.-ini 1' 
1kl büytlk kuvvet ser:ls1ne dayanmaktadır. : 1936 eeneel bütçem, ta.DD-~ 

Toprafmm lkllmlert, zengiııltklert ve bq.. 1935 yılı varidat tahakkuklarııı' ~ 
lıbqma bir servet olan eoğrafiğ vaziyeU: n 22 milyon f ula ile ka~J.rd~ 
bir de, Türl• snlllcUnlı:ı ırtldh kadar, makine ~..Jj 
de tutmıya, yar~an kudretli ell ve mllU# ol bütçesinin de, bugüne kadar ~ 
duğuna inandığı l§lerde ve :tamanlardıı, Ta.. fi seyir, ayni t1.mldl, fazlaliY

11 

rflı1n alafını dcğ!otirtr celld&Ue tecelll eden cck mahiyettedir, ~•.ııı 
yüksek aoıyal benlik duygusu.. ' Bu netice; memleliet e~,.ltJ 

Demlryollarımız !nld§atmı, halkın refalia ~ • :::.:: :ı::;ı medeniyet ve refah olduğunu ifade ettlfi gibi, ir , 
nurlarlyle aydmlatan kut.Ql bir meıaledlr. manda, halle !çlı:ı çahpn batik .,Jdl' 
CumlnufyeUıı llk seneler!:ıdenberl, dikkat. metin, halkın menfaatine ol '• 

le, tararla Uzerlnde durduğumus demlryoUan fı tedbirlerdeki !Abetl de ıeyit 
lnp.at sıya.setl, bedefierlne uJqmık ıcm. mektedlr. . . -ıl ~ 
durmadan başarı ile tatbik olunmaktadır. Samimiğ bir bfitçeye ve Ji~1· 
Şark ve Cenupta; sıvu. Dfyarbeldr rt'bl. tediye muvar.enealne ~ ... yanan ~ P' 

btlyWc memlllen Taran ıı.auar, geçen )'11 tçfn zmftllğ .i8tikrar vuf yetinf, k~ 
de, Slvu • Malatya JltfaaJdle blriblrlne bat · 
tanmıotır. ZonzuJdağ& T&rmJI olan hat dahi, rett.e muhafua edeoefiz, ·- 'od ,o 
bu Lengln kl5mtır havzumı, tç vatana bağla.. • Hernevi mali# taa.hh\ltl~ d~ 
ınrı bulunuyor. gilnüne yerine getirmek wretı11t, 

Slvutan llO!lra, §&rk• dofr\l uzayıp gtt. let itlbanm ve malll eerm&Je "'-·~ 
mekte o1aZl bat ta, Uk menzili, Dtnike var. mı mubahsa n talrriye h~ 
mııtrr. Bu kol, &UmQzdeJd yıl, ErZlncana u. biltOn tedbirleri almak Ye bU ~·
l&fDUI bulunacaktır. Dtyarbeldrden Şarka dikkatli bulunmak umdemiJdir. 
uzanacak hattm da inşaama ba§laIUTnp .. 

Şa.rıi DemJryonarmm 1&tm aımmll Vergller ~ 
olduğunu bllinliıılz. Cenupta NuaayljL Devlet varldatmm lnlripfıDJ, tıiS' 
ne g1dcn hattan ma.ğda, yurt içinde vergiler ihduından ilylide, devaııılı ~ 
bUtün dcmiryollarmm idare ve iele- pro~ mevcut nreüerin tJrh f'e Jt 
tllmeleri; CUmhuriyet htikbıetinln e.. bıyet uıullerinln islahmda .~ 
llndedlr, zrmdrr. __..ur 

Demiryollan üışaatnnızm iııkip.fr, Son iki aene nrfmda Jıayv~ 
Iran transit yolunun lnldşa.f ma ve mo tuz, eeker, çimento, petrol ve fi 
tarize edilmesine de hizmet etmiştir. elektrik, iptidalf maddeler r~ 
Şoseler v e k6prUler vergilerinde yapılan ve her birl ~ 
İstanbuldan itibaren başlıyan Av. 30-50 niıbetlnde blr \'ergi b1dirtl~ 

ıııpa turist yolunun asfalt olarak in. ifade eden tah!lflerln, ktihulin f' 
§aSma devam olunmaktadır. balammdan. ntandq ve meaıJeket td1' 

Bu tarz inşaatın, bir plan dahlllıı.. çin mUıpet ve hayırlı neticeler ~ 
de, memleketin diğer eahala.rma da ğinl gtirmekteyf.ı. _.,. 
teşmlli, beklediğimiz milliğ başarılar. Hayn.n verglai ve buhran .,e pi' 
dandır. zene vergileri U.erlnde tetkikler 1' 

Şo!le ve köprUler in~atı inkişaf et. larak bUtçe munseneti esasını bO~ 
mektedir. Demlryolları inşa af yaseti _ yacak surette tedricen tahfif çarcl' 
mlzin tatbikı yılları içinde, 78 köp. dütUnülmelidir. 1". 
rU, geçişe acılmrş bulunuyor. 23 Bundan batka, mcmleketiıniJ!de ~ 

.,köprU de, inea halindedir. Bu k5prU • üşmiyen iptidaiğ maddeler, ve • d$f 
ler, herbiri başlıbaşına birer fen ve san maliyeti üzerinde teair yaparak,. ~ 
ğat eseri olarak, yeni nesillere, cilm. memleketler ıııamulitı ile rcka~ti ~ 
buriyetin armağan ağbideleri olacak. teıtiren her nevi verıi vo resınııer 

dmlmak lazımdır. 
tır. Demlryol hatlarnnızı iç aahal a aJsfl" 
bağlıyacak ve bu hatıann bir an evvel Gerek bu mevzular üzerinde ç ~ 

.... 'k kcn, gerek herhangi bir malii . 
millig ekonomı kalkınmaya. a.zamlğ alırken, ilk gö.zönUne getirecel~ ... 
hizmetini temin edecek olan kara yo. ,.ı, r 
lu inşaatı, önUmU.zdeki devrelerde §ey, mllliğ faaliyet ve mı1lii istih . 4' 
teksif ve bir plft.n dahflinde tevııi ed~ ni vereinin biuıt ana mcnbaı Uzeril' ıı:a' 
mck lizmıdır. yapaufı 'tesirler olmalıdır. M-1ifC ·~ 

Her bölgenin ihtiyacına glSre, istas- murlan aa, İç İşleri memurları ~~'1 
yonlarda ta.nıanilayıcı tesisat ta ya - halkla daimi( teması olan tefk11 4" 

Bunların da. halk ile teınasıarst' •, 
pılmak ve muhtelif malların Ihtmı ~•Jı...ıetl 

halle i~in çalı,an bir halk hilF- _,_ 
gibi sevkini temin edecek teknik şart. . bi"" f di]ık•t ~· 
l"- haiz vagon mevcudunu arttırmak n. ın. ta g va .. s ı olan azamiğ __ ,u.,,t 
~A ihtımam goatermek ve a.zamif ~-ı-
zaruriğdir. Bunda da büyük himmet. • • .... ııtı•' 
lerin esirgenmemesini dilerim. ve ınan vermek ıiarlannın inkiı-

Su ve imar işlerine, dikkatle devam bilhassa itina etmeleri lazımdır. il'' 
edilmektedir. Cumhuriyet rejiminde, ne!il' bal it 

demek; kanunun hazine lehine tetl' tjf 
Posta - Telgraf - Telefon islerhniz.. ettiği hakla, kanunun mllkellefe )11· 

oe esaslı bfr fnkf§af Vardır. Bununla 1 rd w • b' .lıJ 
aıtı ıgı vazıf eyi ıayet denle ır 'r'ıı 

beraber, sehirler arasındaki telef on de elde tutmak demek olduğun\% bı ... 
muhabereleri !§inin bir an evvel ta. re•· hatırdan uzak tutmamak öneınli P 
mamlanmnsınn çalışılmalıdır. 

Ankara radr osu İ~~~:~ ve gUmrUk 1,, ..... 
Ankarada yeni. bir radyo ista.syo - İnhisarlar mevzuunda itina ~I 

nunun f n§asma ba§lanmış olduğunu, tJJY. 
memnuniyetle kaydederim. icap eden eau, bu lrurumJarı1\, ~ 

Sivil hava yolları idaresi, devlet monopol, ticariğ teıckkül ve rniJlı~. 
risaıyon kurumu karakterlerinin 

teşkilatı arasında, modern bir idare katle telifidir. _ ..A 
halinde yer alm15tır. iJ:P-... 

BiltUn teknik 5artlar ve emniyet L Harice, tiltUn aatıılan ve • 1' 
mevzuu, daha yakından meşgul 0 

capları içinde çalışmakta olan bu fda. 
renin, bUyU'k echirlerimizin hepsi a. ya ücğer ,mahiyettedir. ..,~ 

• GümrUklere gelince ; bunda tes;.-_.ul 
rasında, en modern muvasala yolu ro ,,_'{I"_ 
fünU bir an evvel ifaya bnlam<>•ı. ve1 çalııma usullerine ve kanunil ısı, ril'' 

......, ..., bakımından gerekli ;ıslah tedbirle 
arsrulusal hatlarla da, kendi vasıta _ 
1 

. hız verilmek icap etmektedir. ....e' 
arıylc, irtibat tesis eylcme.c:ıi imklnt, 1 iV-nhisar mamulitının fiyatları .Mt' 

az zamanda teminini beklediğimiz ö. rinde yapılan t cnzillt, aatııtarı ,,,... 
nemli işlerdendir. -

mııtır. Al 
Ma'f hayahmız Bu usullin daima dikkatte bdlıJP°" 

Arkad~lar, rulması faydalı olur. .MI 
BUtUn devlet clhaz.larmm canlılıfr, ~ DeT&ıDI 11 ,,.,.-
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!ltız. apalnn Rospinyak, sevilmiyorstı- maz ki. Hem de kör, sağır veyahut ço. 
Bcu-o lak değilim ya, kendimi müdafaa et. 

ki. n dişlerini gıcırdatarak ded1 nıenin yolunu elbette bulurum. 

ttl~mı bilmez değilim ama. gö. 

nı - Onun için, şimdilik ona görün _ 
h eJneye bile dikkat ediniz. Böyle da... S: fyf olacaktır. Bu işi hiç kimseye 

Ylerney· · · 
01 ınız. Bu evlenme muhakkak 
§Urnahdır. Binaenaleyh tehlikeye dü _ 
tııırnıemek için dikkat li.zım, anladı _ 

lllr? 

- Aıiladnn madam 
llos · · 

§arı P~nyak hanrmınm yanından dı. 
liydi çı tı~ zaman fevkalade aevinç. 

ve şoyle düşünüyordu· -11 . 
lara § er yolunda.. Bu evlenmeyi on. 
a.rarı:°rJa kabul ettirmek için bir çare 
Ye k en, hatta hayatnnı bile tehlike 

0Yru-ak b bana teklif u.nu yapacakken onlar 
makıU ettiler. Hem de artık ada. 

"' kı 7.engin olacağım 
~a at M d · 

iktifa edeceav.arn Dankr bu vaadi ile 
Leıinyı' 1~mi sanıyorsa aldanıvor. ma ık· · · birk anesı, kontluk unvanı 
kat ~:z bin frank, hepsi ala ... F~ 
ki daha arın hepsi de şimdilik. Halbu 
rnecb sonralan daha fazla vermeye 
srrrı ~~l ol~caklardır. Benim bildiğim 
ler mi.,~. er bundan istifade etmez _ 

. oır krar . 
denıekti ıçenın namusu elimde 
f;'ransa ~ ?n~ . damadr olacaion, 

13· lıçesının damadı. 
ır insan r 

"ela b 1 ın e ınde böyle bir mani 
u unduk -

?lladanı D ~ neler yapamaz ki, 
Yüz bin f ankr m vaadettiği birkaç 
Aıı...... rankla iktifa eden aptaldır 

""'a çok qUk" . 
VakıA bi 1~ ilr, ben budala de~ilim. 

r <a'·~da v ~Yahut d b'.. Ytnın bıc:sıgy aıtı.,a-.. 
bu t~ a ır bardak zehile ölmek d<> 
CÖl.e al var ama, adam sende tohlike 1 

llUnadan hf çbir şey kazanı? • 

Bütün hırslı insanlar gibi Rospin. 
yak da doymak bilmiyordu. Fakir ha. 
yatında düşünemediği bir servete 
yakl~mış olduğu halde bununla do. 
yamıyordu. Daha şimdiden bu serveti 
çoğaltmak ve bunun için kendine lL 
yık rezaleUer yapmak hevesindeydi. 
Neticede muvaffak olacağına emindi. 

Rospinyak, odadan çıkarken Leono. 
ranın kendi arkasından nasıl baktığı. 
nı görseydi, şüphe yok ki bu kadar 
emniyet besliyemezdi. 

Madam Dankr, o odadan çıkarken 
~öyle dti.şünüyordu: 

- Bu sefil haydud tamamen tedbir 
almış olduğumu bilmiyor. Halbuki bu 
rezil elimin altındadır. Eğer istediğim 
gibi hareket etmezse, onu ezeceğim. 

Leonora, Rospinyak için böylece 
düşündükten sonra artık onunla meş. 
gul olmadı. Floransı hatırladı . Zih • 
ninde pek mühim bir şey olmalı ki 
daima pervasız hareket eden bu ka _ 
cim şimdi tereddüd ediyordu. Nihayet 
genç kızın yanma gitmek için ayağa 
kalktı Alnı çatıktı. Yav~ yavaş yli. 
rüdil. Yolda sık sık duruyordu. Yapa. 
ca.ğmı bir türJil kararlaştrramadığı 

anlaşılıyordu. 

Leonora, Floransın odasına girdiği 
zaman dalgın tavrı genç kızm na~n 
dikkatini celbetti, adeta korktu, fa. 
kat yme ihtiyatlı hareket etti. Leo • 
nora ılk sözü söyledi: 

- Yavrum, size fena bir haber ve. 
receğim. Valideniz yine tehdid edil • 
mcktedir. Bu defa. tehlike pek yakın. 
dır. Ne 7.aman çıkarsa anneniz bitmi§ 
olacaktır. 

Madam Dankr, zavallı kızcağızın ü. 
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------------------------------------------------~4g halbuki evlenme i~ine gelince kabul ı 
etmiyorsunuz. Dogrusunu isterseniz 
bu hareket tarzınızdan hiçbir şey .an.. 
lıyamıyorum. 

ten başka bir eey yapamıyorum. Siz 
de beni mazur göriinüz madam. Ben 
ailemden böyle terbiye aldım. ne ya. 
paymı? 

Leonora: .. Bakılışta. yalar. söyleme. 
diği zannediliyor - diye düeUnmektey. 
dl. Demek oluyor ki, haberi yok. He. 
le bak, şu serseri, şu haydud herif, 
para uğrunda her şeyi yapabilecek o. 
lan herif. Anası, babası malO.m olnu.. 
l'an bu kızı almak istemiyor. Buna 
insanın inana.nuyacağı geliyor. 

_ Anlatayım madam, bu evlenme 
bana yapılabilen alçaklıklann en f e _ 
nası gibi geliyor ki, yalnız bunu ya. 

pamıyacağrm. 
Leonora omuzlarını silkti: 
- Galiba kaçırıyorsunuz azızım 

Rospinyak _ dedi - ve derhal şunları 
ilave etti: 

- Siz de kabul ediyorsunuz ki bu 
kız kabahatsiz bir insandır, o halde 
bu evlenmede alçaklığı nereden çıka. 
rıyorsunuz? 

Baron, Leonoraya bir mUddet bak. 
tı, onun ciddi söyleyip söylemediğini 
anlamak istiyordu. Omuzlarını silke. 
rek ve oldukça terbiyesizce bir eda 
ile: 

- Size olan hürmetime rağmen §U

nu arzedeyim ki _ dedi - bu sorduğu. 
nu.z sual beni son derece hayrete dü. 
§Ünlü. Bu red cevabımı anlamamanıza 
şaşıyorum. Düşününiiz madam, be • 
nim gibi bir asilzade onun gibi adi bir 
kızla evlenebilir mi? Evet, ben onu 
kendime metres yapabilirim. Bu müm 
kün ve münasiptir. Benim de bütün 
arzum budur. Fakat onunla evlen • 
mem. 

Siz unutuyorsunuz galiba madam, 
ben yüksek bir ailedenim. 

Leonora gözlerini hayretle açarak 
sordu: 

- Ne? bunun için mi evienınek is. 
temiyorsunuz, doğrusu bu:ı'.l hiç bek.. 
!emiyordum. Hiçbir şeyi sonuna ka _ 
dar düşilndüğünü zannetmediğimiz 
siz. bununla bu kadar meşgul oluyor. 
8UDUZ ha'!. 

- HeY;bat madam, böyle düşünmek 

Leonora, dil.şiincesinde haklıydr, 

baron Rospinyak gibi bir adamın 
başka bir düşüncesi olmasa bile, ana. 
sı babası belirsiz bir kızr almıya kat. 
iyyen razı olmıyacağı muhakkaktı. L 
çindekini açıktan açığa söylediği el • 
hetle ifade tarzı Leonorayı tamamile 
kandırdı. Madam Dankr, kendi ken .. 
dine şöyle dti.şünmekteydi; 

- Ne olursa olsun, hiçbir şeyin far. 
kında değil. Bana da !Azını olan buy. 
du. Leonora. böyl edüşünerP.lt aldanır. 
ken Rospinyak da kendi kendine şöy. 
lece söylenmekteydi: 

- Muhakkak ki bt>nim bir şey bil. 
mediğime inanmıştır. Fakat acaba ne. 
den hill bana izin vermedi, bundan 
maksadı nedir? Yoksa acaba teklüi .. , 
kimbilir? Ah, bir şu taliim ya.rdmı 
etse de ... 

O böyle dUştinllrken madam Dank! 
doğrudan doğruya gayeye giren §U 

sözleri bir anne tavrıyla söyledi: 
- Öyleyse Rospinyak, sile şunu 

haber vereyim ki, kUçUk çiçekçi kn 
adi bir ailenin km değildir. O, iyl 
bir familyaya mensuptur, onunla ev • 
lenebilirsiniz. 

Rospinyak son derece kendisine hf 
kim olmakla. beraber, bu SÖZler üze 1 

rine deli gibi sevindi, bu f.il.zden ade. 

.. 
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tl vücudu aarsıldı ve töyle dUşUndti: 
- Evet, evet,,, lıluhakkü ld o da 

yola gelecek, galiba zengh oluyorum. 
Aman Roçtnyak, ıaderlııl aç ve fır· 
satı Jraçırma.. 

Kadım Danlu', ciddi IUl'ette mrar 
etti: 

- Rompln.,a1i, onunla muhakkak ev. 
lenmellatnlS, Uhyor muunua? .. 

Baron llOfUk bir t&Vll' takmarak 
eeval:; verdi: 

- Anlıyonım madam, fakat ılzl te. 
rntn ederim ki, ben evlenmeyi bir an 
nile aklnna ptlrmemtıtJm. Böyle bir 
hareket bir fedakA.rlık ... hem dt mUL 
hit bir fedaklrhk olaca:ıctır ... 

- Zarar etmemenizin çarealne bL 
kılacaktır. Kanmz kendi hesabına 
kontlup yükselecek olan Lezinyi ıa. 
tosunu drahoma olarak ılze verecek • 
tir. Leztnyl tatoeu ~yüz bin frank. 
tu. Zannedersem bu blr 1ervettlr, de. 
fit mi? 

- Dofru aöylüyoraunuz madam, 
fedakarlık zannettifim kadar mühim 
defi!, fakat. .. 

- Bundan bqka da hiç olmazsa 
Yllz bin frUlkbk hediye alaaksırıız, 
Marepl Dankr'ırı yanında çahftıfmız 
Içln almakta oldufunu.ı aylık da on L 
ki bin franga çıltanlacaktır. Dabı 
sonra da Vitirinin yerine kralın hu. 
sa böllllO kumandanı olacakınna. Na. 
11ıt, bunlar Jy! mı? 

- Vallahi nıadam, IÖZlerlniz 0 ka. 
dar ıtızeı ki, l&Prdıın kaldım. 

- Kabul ediyor muaunud 
- Ne demek? Memnuniyetle kabul 

.el iyonun. 

Fakat birdenbire aklına reımı, gibi 
bafırdı: 

- Anwı efendim, affederıiııiz. hfııı 
moııaenyôr canaplumı uı:ıuttum. &n 

ttt 
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vakıl parayı MVerim, fakat caıımıı pa 
radan daha ziyade emnekte)'im. E. 
fer bunu ka.bul edersem, blr hafta L 
,ınde &ldUm demeJctlr. . 

Baron o bdai' P1D1DJ1b Jd, INnu 
cören Leonor&, için ıom ~ •• 
"'hakikaten bir &eY bl!mlyor" diye dU. 
tündllkten IODl'a yWmek ..ıe: 

- Emin olunu ~yak, IDODlen. 
y6r4en korknnya ınsvm yoktur· dt. 
dl. 

Roaplnyak rolünU IOftUD& Pdar oy 
namıya azmetmiftl. BallDl llllactu 
Leonora, kırt11mclakl bolcb~ bu 
hareketine de kandı, bu defı deha lruv 
vetle ttkn.r etti: 

_ Siae .ay1uyorwn. korkacak hl~ 
bir teY yok. 

Leonora, Rolpinyaka Yaıun& Yak ~ 
18.§ması için i§aret ettikten sonra sc. 
eini yavaelattı ve: 

_ Roaplnyak, bu çoeufun babası 
Konçlnidir. 

- Ne diyoJ'IUDUI madam? 
- Hakikati ıöylüyonun. • Malıcubt 

yetten ne yapacağınJ bilmiyonntll ıt 
bi aesf nl daha atçıı.ltarak fllve etti: 

_Ben de aruıe!lylm!. 
Roeplnyak bu d:fa hakikaten Pi • 

ıınnııtı. Adet& bagın.rak: 
_ sız mi madam? dedi. 

Halbuki içinden §Öyle dUgUnmek. 
teydi : 

"-Vay carım&, bu da ke,tettf ha. 
Ne kuvvetli. fakat ne mel'un kadın. 

Leonora, kederli blr tavırla aözÜne 
devam etti: 

- Evet, hayretinlılrı llbebinı anlı. 
yonun. :Ne dll§UndUfUnUzU de J:rilm!. 
'fl'T delilim. Beni t&nınnlann bepsı. 
nin de ne diyeceğini dUftlnUyorsw,uz. 
Floram timdi on Yedi Yaımdadır, ya
ni bizim evleıunenılıdeıı evwı dol • 

•• -""' ~ -N -CIJ 
Iİıııı 
Q) 
N 
ecı 
~ 

«S 
~ = = e .-< 

1 
s 
J 

.. 
C> 

ıı:: -

) 

.... ,.,. - ' <!l. 

1 
e 
J 
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--------------------------·-------------.~ ..... --.-.---m\lltur, delil mi? Evet, bu doğnıdur. 
Ben ki namus ve haysiyetinde en kU.. 
çille blr leke bulunmıyan Leonora, bu 
k&bah&U yapmıftım. ~imdi eneler 
geçti, bunu tellfl ettik. Ben bugUn 
Konçinlnin kamıyım. Valnl çocutu 
evtenmemizden sonra tanımamıı ol • 
ma.mız biraz garlb gHrUnUr ama, bu 
da ımuı bir meseledir. AJtem.tr.e gir • 
mek Ozere olduğun~ ıstn bunu &fre • 
n«ıbiltralnlz. Dinleyiniz Ro~tnyak, ta
lihıfzblfn bent ne dereceye kadar dtL 
§ürmUı oldufunu ve gençllk~kl kaba.. 
batının cczasmı uzun uman çektıfi .. 
mi anlatıyım da dinleyiniz. 

Leonora, "kabahatini" "olr kaç d1m.. 
le ile anlattı. Rosplnyak buntan dik
katle dfnlemfıtl. Hiçbirisine inanma • 

makla beraber, Leonoramn kendisine 
idetl bir derB vermekte oldufunu bts 
settlffnden, ölUnceye kadar aklında 

tutması 18.znngeldifini anladı. En kU.. 
~Uk teferruatı bile )<af~ not et • 
mitti. İnanmadığını kat'Jyyen göster. 
medl. Madam Danla, bUtiln aöyledik
leıiıılıı baron tara.tından birer haki • 
kat olarak kabul edildifine emindi. 
Leonora sözUııU bitirince, baron bot 
yer. mUkAlemeyi uz.atmadı, ıözl~rl 

dlSnmUt oldu#u halde, elini kıhci'nın 
l<abzasına dayadı ve kat'i bir ffe.de ile 
&Oi'du: 

- Ne yapmalı madBm, ,a.buk emre. 
dlnlz? 
Leonoranın dudaklarında. hafif btr 

gUIUınseme belirdi. Baronun g~zlerine 
bakarak ~edl Jd: 
· - Bu f§ meydana çıkınca, herkes 
b!na bOeum edeceldir. Beni rezil eL 
meye çalınacaklardrr ... 

RospJnya~ $ÖzlinU kesti ve: 
- Anlqtldı madam • vatlyetlnl 

göeterrek - size teca.vüa edenlere bu
nunla cevab veririm - dedi • 

- Dofnı,lu orasını afz bilininlz. 
Ben o kadar evham beslemem ama. 

- Anlıyamadmı madam..ı 
- Pek sade bir şey Rospinyak. Ya.. 

pılaeak hakarete atdmnamak veyahut 
d& lnUkam atmık size ait bir meeele.. 
eli r. Beni alnlrlendlren nokta. bu de • 
fildir. Atıl mkıldr~ feY, hem de 
çok UzUleceğim meııele; :Florınsm me)' 
dana çıknwn yUzUnden bazı kimJele. 
rln bu kızı Madam Dankr'ın kızı ola, 
çağıru kabul etmemeleridir. Böyle bir 
teY olursa ... 

Leonora BU8tu, tarif edilemlyece~ 
bir tarzda gUtUyordu. Bu vuiyette:n 
bal"On yine ihtiyatı elden bırakmada1 
sordu: 

- O vakit ne otur madam? 
- O vakit ne mi olacaktır? Böyle 

bir iddiada bulunanları haklamak va .. 
zifeniz olacaktır. Anladımz mı Ros .. 
plnyak? 

Madam Dankr, bu son sözleri c;oli 
sert ve kat'i bir ,ekilde söylemigU. 
Rosp!nyak: 

- Anlıyorwn madam - cevabını 
\•erdikten sonra henıen eunlan ilive 
etti • Böylelerlnln hesabını çok ça .. 
ibuk göreceğime emin olablliralniz. 

- Haydi Rosplnyak, para temin e .. 
dilmiştir, hem de görUlmemi§ bir ser. 
vet. Ha ,az kalsın unutuyordum. Ha.
zır bulununuz. Çok çabuk, battA bir
ka~ gUn içinde evlcneceksiniı. 

Baronun gözleri parlamıt§ı. Sordu: 
- E\1enme JU.nUne :kadar ni§anlr.. 

mı görmeme müsaade eder misiniz'! 
- Hayrr! • bir mUedet swıtuktan 

sonra - Ros,Plnyak, eize §unu ııöyliye .. 
Yiın ki, nf§aJllmız elzl pels sevmeZI 
Belki de evlenmek bile istemlyeoektlr. 



i M-= ~ ........ > . \ 

Ata türkün nutku X9 
Arkada la lnlzln vazffe•I ları mc~lıketimiıde yapın.ak emel.i.miz, Ge~en ıse:ıe~enberi, dost \'e mUtte • 

Maceraları 
auYillc I r.. tahakkuk yolundadır. Har~ aanayı: te: fik devletlerin mUhiın ricaliyll' bızim 

ltıiircffeh ~~, en medeni~ ve tn . t daha ziyade nikıpf v~ tevil devlet adamlarımız arasında karşı - S I ll E M A L A R : . 
lth- "ııuet ol '- • aıaa ımızı, d d'' eli Iıklı ziyaret'e k ı · ··e bu · -~--

Büyük bir cild halinde. Yalnız re.. 
ılmlerden ibaret. İçindeki kUçUk 
konutmalarla hiç yorulmadan X 9 
un ha.rikulide maceralanru taklp 
etmig olwısunuz. 

,:ıektir, lth varlrftmrn yük içln alınan tedbirlere evam e tJm k r \"U ua ge mış • • 
llll, Y•ltııı _,,. ,..l , ve endUstrilepne mesaimizde de ordu dostlu larımızın te;nhUrüne vesile ol. 

:nntelerindc t liuruıntannda dtfil, dil- ihtiyacı aynca ıöz önünde tutulmalı· muştur. 
idlttı .~Y\lk T~rnrelli ~r i~ıtlp yapımı dır. ., . . Ecneb

1
t
1 
memlele:ıerle 

~ ctUdır. llu ide k. ınilletinin dir.am.ik Bu yıl içinde, denizaltı gemı.crını car etim iz 

. 
• 
\ \ 

' > 
roı:K 

SAlt.\Y 

BEYOCLU 
Hacı Murad (lUrkQI l6z.. 
IU) X9u 

aizin gibi çocuklarınız da çoıt se. 
ver. .. ı~rllıalt i 

1
.. alı en kna bir zamsnda memleketimizde yapmaya başladık. Hükümet, bu son sene zarfında, dev 

=br~~~k ıç:-tUJttb • ve hareketi, beraber Hava kuvvetlerimiz için yapılmıt letlerle olan tic:ıriğ münasebetlerini, ;!,~1;:~1' "1 ., : 
, ~~tıriyetlndeyu. B.ı te· olan üç yıllık proıram. Büyük :Mil~e- mem1tketin ekonomik bünyesine uya. 

Dutfalo Bil maceralar kra 
lı (TUrkı;e sözlü ı 
LeylAldar ac;arken 
GUncşe dofnı l Tilrk ıu. 

mil 

Bu onlarm ayni zamanda. eğlenceli 
bir okum& kitabı d& olur. 

~ ~t erı ~tt, ancak, türeli blr plin timizin yakın ve ıuuılu ~l~kasiyle şım cak muka\'ele ve anlaemalar yaparalt s .\K,\R\',\ 

y ~kU11 oı.~~ı.nrtl tar1Jda çahırr.akla diden baıarılmıı ıayı.l~bılı:·. tanzim etti. $tlMEt< 

ı 

ı 

Bir balo bat.Irası 

Yotlvara 
Ffatı 30 kuruıtur 

Çocuklarınızı tefvlk ediniz. Hafta. 
lıklarmda.n ayıracakları kilçilk ye.. 
ktuilarla. bu kUçUk rakamı kısa bir 
zamanda elde ederek 

~ ~l · Bu ıcbeplc, okuyup Bundan ıonratı içın, bütün ta} yare Bunlar arasında Fransa, İngiltere, u.K . .\Z.\J' 

~~: ın Ytn ttlc vatandq l;ıınk~ terimizin ve motörlerinin memleke~~- Almanya ve Sovyet Rusya ile aktt"di. YILl>ll. 

.d. Çetın denlzaltJ hlldm1 
Romeo ve JUUyet 

. "tı11ııı tınlelcetin büyük kalkınma nüzde yapılması ve harp h~va ıa~~ı- len mühim ticariğ anlaşmaları, bilhaı. rA~ 
:ılı: tl'~-Yeni çat.ıaının İltedif~ tek rr.izin de, bu esasa aöre inkıtaf cttır~l- sa kaydetmek i!tcrim. Hükumetin dıt lşıK 

1 
1 

Aıırt zamanlar ve Partal! 
kız 

o rmanlar h&kiml ve Af. X 9 un 
1 

a\'aJallllJ ~rı Yctiıtlrmek: memleket mesi iktiza eder. Hava kuvetlrrinın teşkilatının: ekonomik kalkınma a. 
4!at1L n ıdeolojiıini 1 k aldı~ı ehemmiyeti ıöı önUnde tutarak, vaşımızla alakalı daı·relerl 1,..ln bilgi ~AUK 

\t il", l'ltılld an ayac.ı ' an-· • b ~ 
li c tut\ırnı en neaUe yaıatacilk fert bu mesaiyi planlaıtırmak ve u mev- ve istihbarat ufkunu geni§leten yar • . u:nu 

km uyanışı maceralanndan blNJ' tane edinme. 
Programını l .l~irmemlıUr lidlrler. 

Ehllıallp ınuharebelui ve I~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
~-llırıdeıerf1 Y•ratnıak; itte bu önem- .ıuu t!yık 8lduğu ehemmiyetle milletin dımcı birer daire olarak, çalışmaları. ~ANCAK ~ : 

-..ck t> . en ltıaa 2 d • nazarında canlı tutmak lhımdır. nı tanzim etmek tı:.,,....,...dır. 

Şlrley ve oanı•t•rl•r ı: 
Programını blldlrmemııUr 

~ h' l\.Ülttır V ~man a . tcmın et "'-•u z.~K ı 
UyUlc tlcilttınin üzerine aldı· Büyük millig diıiylin okulu olan or Dış siyasetimizin ayırıcı vufını kı~ 

Roma ale§ler lc;inde ve 
Hudut bayduUarı TiYATROLAR , . ·- .... .._ 

liğ~~ret :~ğ~iır mctburiyetledir. dunun; ekonomik, kültürel, ıoıiya1 sa- saca anlatmı§ olmak için, diyebilirim l 
j lSTANBUL t U\ın d~i ın tnndeler~ TUrk ıenç- vaılanmmia bize ıynl %~~anda e~. ~~- ki, tuttuğumuz siyuiğ yol ve hedeften 

~~t\ırı~ dai~~da ve Türk millftinin zumlu elcmanla:ı da yetııtıren rilyuk a}Tilmıyoruz. Son senelerde arsıulu~ FERAH 

k ıı:, Üııivc '7._ canlı bir halde tut· bir okul haline getirilı~.eaine'..ayrıca iğti sal mUnaısebetlerde daimiğ değişiklik. 
a 1ıUklll 

v&laler 

rEPEBAŞI DRAM'. KISMI 

1 
Bu akşam saat 20,30 da 
~ ÖYLE GELiYORSA 
Piye~ 3 perde. lilJıtırnzıı r~ı.~cleriınize ve yükark o- na ve himmet edilecegıne, fuphen: yok ler olmasına rağmen biz bu ka.rıeıklığm MtLıJ 

Uo bQ uıen baflıQ va.zifedir. tur. ortasında, sulhperverlfkle duygulu o. 
' Taıun kaı;ıyor ve Votp 
o.. &tefler lQinde 
J Tren korl&Dlart 

,, BıırıunYıllık kUltUr llB~ge•I Dı• sly•••llmlz ls.rak, karşılıklı dostluklarımıza.riayet 
11ç bOYllk ~ n. ınemıekcti . dilik Büyük .Kamutay. ediyoruz; onların tnahiyet ve dairele.. 
lcı klUtU ha ıım Dıı siyasetimiz, geçen yıl içinde rinl genişletmeye mUsait zihniyetle 
,, edett'- ., G r lgeti halinde mlita· ul ı emek birligwi yo 
uııı " a-. le, ıulh ve ar~ı uıa arsıulusal va:tiyet ve vaz.üemizi gözö-
" \ttt'litcar .. d -l' b6lge.i için İltan bul . vürü:iüğli .. 
t'to .. , e ha lunda inkitaf etmıt ve J • muz nUnde tutarak çah§Jyoruz. Bu yolda, 
t'tbl.llıııın1 dah tlanınrı olan rılahat d · ldu.ırunu bır daha 

1 Eararıenctz dat 
1 ı Ehil a&llp muharebeleri 

(Türkçe) n upı ft'Yd&. 
~, War 

••• 
FRANSIZ TlYATROSUND~ 

OPERET KISMI 

llA.LK ı Progra.mnıı blldirmemı,ur 

<Elk• a:em&JbeJ> Bugün 
KADIKÖY . .. it • yönUn eğiımez 0 • iğtin& ile çalışmaya devam etmek, hU. 

d 1 tdereıc C radikal bir tuıda 1i • 
ı. cın bir ''nı' llıtihuriyete cidden mo- be rtmııtir. kumete tavsiye edeceğim ı>n doğru ka. BALE 
ll"Cı "" .,. \'erıit 1t Milletler cemiyetinin geçirmekte ol- rar olduğu kanaatindeyim. 
• uolge1•1 • • e aundınnak: mer- d !bal rda Cumhuriyet 1 

Lorel Hard.1 .,. tld&terl 
Htlrkçe) 

tatll 
günüaar 

ERTUOR~ SADİ TEK 
.. t ıa.... ıçın, An'·· Uni • . • uğu çetin sa a • ilham arımızı havatlan 
~ ~·'"'n"· k ~ra veraıtesını tusal kuruma t ı 'ıı bıs "'C UtnıaJt hU.kCtmeti, bu arsıu o an ahyoruz 
tlit lteıı içi lbmıdır; Ye Do- bag~lrlı~ıru, her sahada' ıöstermek ıu • 

cı b' n \ranır~ıu -'-nt ·nı ~ Aziz Millet Vekilleri la11 ır Ytrind 11 ~ı en n en retiyle, sulh idealine en uygun yoldan • 
.ı >'le l'e 'h e, her ıubeden ill: olrul Dünyaca malllnı olmuştur ki, bizim 
"trrı "' nı •Yet ayrılmamııtır. • , • d · d k ~a ."lr lctutUr leh Univeniteafyle mo- Bilyijk bir milli davamız ola:t Ha- devlet i aresın e l ana programnnız, 

, !trndiden f ti yaratmak yolun- tay itinin aesirdiği safhalar maltmu- Cilmhuriyet Halk Partisi programı. 
>cunu hayırlı 1

flirata geçilmelidir. nwJ:lur. dır. Bunun kapsadığı prensipler, Jda. • 
>'i: trlJniı t teıebbüıün, Doi"..ı vill- Milletler Cemiyeti yüksek idaresi rede ve siyasette bi1J aydınlatıcı ana 
I" • Cı'-hu cinçlifine ,__._•edece~,· f..._ hatıa....ıır Fakat bu prensı'plen' gök " bit ... 11 r Yet hUkQ IM.D:ı 1> .. - altında cereyan etmiı olan müzakere· 'u · • • • 

l '-er ol meti için ne mut ter Hatay halkının layık olduğu mesğut ten indiği sanılan kitaplann dogma. 
ltrİtı • ..,,ite c~~~ır. ve mUıtakil idareye kavuımaaı yolun- larile asla bir tutmamalıdır. Biz, il. 
Ziyad ı'iitınen v un_ğbu yeni teıebbila.- da amaçladığınuz gayeyi temin edecek hamlarıınızı, gökten ve gayipten de. 
bıı c~ tttireceff e ,~. rhetn_ıen ihti~· •cıru vesikalarrn kabul ve imzasiyle netice- ğil, doğrudan doğruya hayattan al. 
tc-. et, hı',. bi up Cliık!tr. Fakat 1 . . mış bulunuyoruz. 

... • k cımuttır. . B" 
S tetlnı k r va it, ite ba~lama Yeni Hatay ıejiminin merğ'iyete gir ızlm yolumuzu çizen; içinde Yafa. 
l'~ hl içln~r;naınalıchr. VeklletL,, ge- mesine, krsa bir zaman kaldı. d•},'ımız yurt, bağrından çıktığımız 

ucler r"L .'. b.u yijnden -ptıt. .. tec. Tilrk milleU ve bir de milletler tarihi. 'l' _.. J- - Bu rejimi, kendileriyle en dostane 
l'u i1r)c 'I'ar~'ltlit verici mahiyetedir. bir zihniyetle emek birliği yapın ~ ol • nin bin bir facia ve ıstırap kaydeden 

t~ "''ll ve Dı'l K ..:.,_,_ yapraklarından "ıkardıgmıw ız netı"ce . 
rtıttli ... ı il varı ğ Uı Llllll4rrnın, duğumuz Fransızların, iyi niye~!·! ve )erdir. ~ -
hı te !Sn 

1 rnı aydınlatan çok kıy amaçlanan gayeyi tem.in e:lebi:ecek 
.>'ttirıi ''de~i birer ilim kurumu m&· il h Elimizdeki programın ruhu biıi yal 

\indir -u 'ıtn ıekilde tatbike batlıyacaklarına ! p e nız bir kısım vatandaşla aı:ık' alı kal. 
iti bir hl r. ıörrnelc, hepimirl ıe- edilmemelidir. kt " 

'l'a "h diıe"'• ma an menğeder. Biz, b"u'tiln Tür' k mil 
~ tı le \Alf. Yarinki TUrk - Franaız münase- ı ti t hl 
O~r_dııtu •erur~ınu: yaptıfı kongre, ,__ 1 . . d . . ld . k' afına e n n dlmiylz. Geçen yıl içinde, 
·-c .. ıı uÇt erının dile iğımız yo a ın :ş • P.arti ile HUkfunet te,kllltını birle• • 
btı/a Çtlqrdı' Y'Urt içindeki ha.tirler, Hatay itinin iyi bir yönde yürümesi, t kl v 
,1•11 .urı. ili- d'·iı eaerlerle, timdiden, 1 k ıu ırme e ''atanda§lar araaında ayrılık 

1 E .. , ı.ın eıu ı bir ölçü ve imil olaca tır naa- tanımadığımızı figylen go"'stermı'!il olduk. 
t •ya b YUrna kültürel vaıife- · d · "' 

İl'- a.ı tın eyım. Bu hadisenin bizim, devlet fdare•inde 
11: re,·

1 
:s aouı bulunuyor. k ~ b" iıı. "' llı.ıı b rn a:.ı . . . Bal an siyasetimizin, en mcıgut ır ..,. kabul ettiğimiz, •'kuvvet b'-..3'- ve 

0 Ulu.. erınuzı de bu yıl al"- b' ı· y • ı~ d d k ken u-u.ır 
1 Geçe~•Uyoruz. ' • ır ııı yaratma .. ta evam e ere • milletindir", hakikatine uygun' oldu. 

ı.Ct lcorııc ... ~1, Ankarada kurulan Dev- diline çizilmiı ot.ın sulh yolund~ he~ ğu rn~ydandadı:. Kuvvetin yegane 
~Ctıdı' . • Yltu"'n. ı:_1L cün daha verimli neticelerle iler eme kaynagı olan Türk .11 
h.. •ınde .. • m\U .. te, aahntde, • rnı etinin güzide 
.,..ııı. n belcledi~ · • . tedir. Vekillerini, büyük bahtiyarlıkla eğile. 
ti· •. "'tı aı:__ &ıını. teL-:ı. el-- c mh · hük' r:. • • .. rktn ta-•il -.cau .. ,u... ...... u uıyet umetının, ır- ' rek selamlarım. 
dtıt~'i için, e -.erebilecek hale ıe- kip edegelmekte bulunduğu doLtluk --------------
( ... :tlılt Yer· ddah. fula ıayret ve fe-- ve yakınlık siyaseti, yeni bir kuvvetli r11mw0m1ı,ana0maOkto-ruwn:, tt >'ctıerin·ın : olur. Her ~eıit ıpor adım attr. S&dabat'ta, dostlarımız Ef-
a~)"1nin ı,an~Urk gençlifinin mi11t ganiatan, İran ve İrak ile imza ttmit Necati Pa k!il i :: 

tt~clır. Bu • unautlanndan 11)-mai olduğumm dörtlil muahede, büyl.!:~ bir v 
'"lr lfte hWcQ Hastalarını hergiln sabah ıo dan 
~lc Oldulun~ , nıetin fimdiye memnuniyetle kayd• değer sulh eser- akıam 19 ıa kadar Karakay Tünel 
i, iltli ıc:ı1...... n. daha çok cidd:f \'e ' leriooe:ı biridir. d l>or b y••nına1 T mey anı Tersane caddesi ba§ında No. 
isi •kınuntt. 1 ürk gençlifini, Bu mi.sakın etrafmda toplanan dev. 112 de kabul eder. 
tutde itina ile n . ~· millit heyecan Jetlerin, aynı gayeyi takip ede~ ~e Sıh ve cuma gilnlerf aaat 14 dm 

~lıdır. :Yeh§tırrneıi, tsnemU tu· sulh içinde inkişafı samimiyetle .ı~:ı- 18 ze kac:lar parasızdır. 
s Türk yen hUkfunetleri ara!mda. iş birlıgı - ll••a:ı:11111111ı:ıımı••'==-=*m:::::n::::=ım•--• •••I 
()
'"gilj arı.. .ıı. Ordu•u nin ltlde de hayırlı neticeler verece. 
rd -.au;ııtlarım, ' 

ll\ftı u, 'I'Urk o iinden emin bulunmaktayız. 
lari etin töfUsünu .rd~ıu ! ••. tıte bütün CUmhuriyet HUkiırnetinin, komşula. nnamr.r.ıı.-ı.-ı:::::::::ı::::m-11111--•n 
j,.· Yle kabart ıftimat, gurur duygu rlle ve diğer bUyilk kil<:ilk devletlerle nı·~~ Doktoru 
ııııd an Pnl dl O • . b' . v 
kUtı c, kıaa fasılaları I ~ • nu, bu yıl olan münasebetleri!lde, ahenklı ır ıs.. n•ı .. e"'A+ .... ,,.e ır 
'l' eler halind a ikı defa, büyük tikrar ve inkişaf göze çarpmaktadır. ~ wı l'/ "' '-" "iP 
l)~:.ıcJ.'t \'e Egce'B!.a~ndan gördüm. Sulh yolunda nereden lıir hitap gel. Yalnız CUMARTESi GUNLERt 
ku~Pllnin, enerjia~ulc rnanevralarmda. diyse, Türkiye onu, tehalükle karşıla. y ALOVADA. aaı . günler Kara-
ltıı" i•Yretini b"' '. subayla:-ın vu dı \'e yardımlarını e!'irgemedl. güm:-ük tramvay durağındaki mu-
kab~~allcriınizin' .~Yilk komutan ve Akdenlzde ve y '"' ll ~arkta ayenehaner.:nde . hastalarını kabul 

d ılıyetlcnn· .Yü.~-aek sevk ve idare bpanya hlldiseleri dolayuuyle. Ak. 1:. eder. 
lıyd ı gördum· d • . n -

St)REYYA ı GUnahım aıktrr. 

OSKODAR .·· 
RALI{ Lorel ve Hardi çocuk hır 

8l%ları (tllrkçe) 

BAKIRKÖY 
·, 

lltLTtY ADI Amerika lhUIAli 

Tiyatrosu '(Ahara~) 
Bu ceee CEHENNEM 

ve AMAN HA.NiM SUS 
Ylkmda: SEFtLLER. 

MekteplDlere, Çocuk vellJerl· 
ne, Okul Dlrektörlerıne: 
Mektep kitaplarınızı almtiJan •• •. Wr ltere aiti tanıilıiınu 

" V AKIT ,, Kltabe~loe 
uğrayınız. ilk, Orta, Liu, Yiiink.,. Malelt ... Ha olralun, lan 
srnılı için, her Jilclen, her türlü maaril. nqriyatrnr lirıroJtıtt 
kolaylıkla ve derhal eJinebilirtinis. 

Rcutgele yerden almanın 11ammJa yanılma, yorulma, va
kit kaybetme olabilir, üziile6ilininls. 

llatüaa her yerde lııymet oerrneli: (V AKIT K1T ABEVl) 
de mektep kitapçılığıntla ilat&a lıCIZCDUnlffır. • 

Kitap üzerine gelecclı 1-r Mnwrqo lıcırplJı 11.nlir. 
ADRES: lıtanbul. Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telaft'fı 

Yakıt - latanbul. Poıta kutuıu: 46. 

SEZEN 
Terzihanesi 
Sahibi : lhun Y•vuz Sezen 

Müıterilerinin g&terdifi rafbetten ceaıret ala
rak ıon senelerin yeniliklerini daha yakından 
görmek U.ıere dUn Parlıe...gitıniftir. Sanate olan 
merakı ve muamelltmın dUrilıtlillU lle ballan 
ıevıiaini lıcuanan bu genç ve kıymetli aanatklrı· 
mua bilyük bapnlar dileriz. 

Kapalı zarf usullle Ekslltme tlAoı 
Antalya Vilayetinden : 
ı _ Eksiltmeye konulan lş: Antalya Memleket Ha.atanesi birinci. kıamı 

61993 lira 27 kuruşluk inşaat bedeli ketfinden müfrez ~0,000 liralık kısmı. "' ·· 
2 _ B~ işe aid şa::tnaJTM!ler vr. evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme §rtnamcsi: 
B - Mukavele projesi, 
c - Bayındırlık işleri &enel ıartna m~i, 
D - Hususi şartname, 
E - Ke§İf cetveli, 
G- Proje. ı.. urrı, takd' . • erın ıftihar deniz ve Karadenizde alınması gere • r::::::ıı::::::ı:aaaamıı sna:amm::mm 

"lldr ır ettim · Htik~ 
'e" e~ ve kabiu e : . ken tedoir:ere, Cümhurıy~t . um~- - ---- lateyenler bu şartnam 

erJıfinin ı· y tinin, Türk vatan- ti en geni• bir nhniyetle ıştırak ettı. dilrlil""ilndtn alabilirler. 
rle evrakı 15 lira mukabilinde Antalya Nafıa Mtt .. 

O çe tkle§mİJ b' if d ' " ld w • & 
°l'" rdunıuz· TU k ır a cs:dir. Dünyanın her tarafında <> ugu gı. il TO pa Z IJ 3 _Eksiltme 29 Teıriniaani 937 puarteıi günü saat ıs de Antalya Vil1yeti 
· .. ~rkiye idea1'· . r topralclarınrn, n bl b'ızi ala· kalandıran sahalarda ve bu ı lll ıtıı talı k'- • Encümeninde yapılacaktır. Teklif mektupları 2490 aayıh kanunun 32 inci mad • 
- larfetzneı....e a A"Uk ettirmek arada, Akdenizde, sükun ve istikrarın I<'ransız tiyatrosunun en gUzel eser. 
Saitınıaıarın lq ~ldufumuz lilte:nli korunmur bizim yakından ve alaka !erinden biridir. desindeki tarif d;ı:resinde o ıün saat 14de kadar Viliy~te vcrilmiı olmalıdır. 
tl;ıt d • )'endmea' :_,_e • 4 -Eksiltme kapalı zarf uıuliyle ve vahidi fiat üzerinde yapılacalctır. 

r ır. 1 .uxuı:4nı1% temi- ne takip ettiğimiz bir mevzudur. Fiatı: 50 kuruş 
T · l k d :'d 5 - Eksiltmeye girebilmek için iıteklilerin 2250 lira muvakkat teminat vet'• ••llh Şuruını da memnur.;yet E' ay ı; e. 1 Ankara caddesinde Vakrt yurdun. llt Ye Ordu Akd · Karad --:::teri bundan batka aıağı:laki vesikaları haiz olup -tirmeleri l!zımdır. lh bilirim ki Şarkiğ enız ve e. da v AKIT kitaphane$inde '"w 

reslih llyacunız ftiz aula.riyle Balkanlarda ve Yakın l•••••••••••••••ii Nafıa Veklletinden . ahnmrı yapı .müteahhitliği ve:ikası ve yaptıp itlere 
at ve teçhizat pro~ranummn Şarkta, geçen !ene i~aret ettiğim iyi 1 laid bonservi5i. .(7395) ,. .. --



- - - - - -

Bat, diş, ağrıları, nezıe, kırgınlık ve üşübnekten mütevellid bütün ızl• · 
rablann baflamuı ile beraber aklınıza gelen ilk isim olmahdır. 

Mideyi boznıadan, 
kalp ve böbreklere 

dokunmadan 

1 En seri tesir, en kat'i netice 1 
icabında günde 3 kaşe a'ınabilir. 

3İrn ve marl{aya dıkkat . 
1 ak 1 i t 1 erinden sa k 1 n 111 ı z .. -

HABER - Nfam poeta11 

Tfcarethancmlz eaklal gibi kürk manto. 
tarını 10 eene garanU ve 

ay vade ile kc.falet&z olarak satmaktadır. 

Anadoluda bulunan mllot.erllc.rlmlze aynJ p. 
ra!Ue kııbul ediyoruz. 

!41Junut.J>a:Ja. Kllrkdl Han lçerial 

1 B E y o Te;::~ 

Dr. lh•an Sami--• 

BAKTERiYOLOJi 
LABORA 'IVV ARI 

Umumi kan tahlilitı. Frengi ooktai 
nazarından (Wasscrman ve Kabn 
teamUUeri) Kan kUreyvatı sayılm&
sı, tifo ve sıtma hastalıkları teşhisi, 
idrar, balgam, cerahat, k~'"Rt ve 
su tahlilatı ültarmikroskopı, kan. 
da Ure, şeker, Klorür kollesterin 
miktarlarının tayini. Dfranyolu 

N o. l 13 Tel.: 20981 

Yeni ve cazip 
güzellikte 
Bir ten~ 

Buruşukluklardan kurtulmağı ve daha geıı~ ~fi 
görünmeği seversiniz değil mi? Açık be~ ~ 
bir genç kız tenine malik olmak istel1!iniJ _. 
mi? Evet dersiniz, bu basit gUr.ellik tedbtriol ~ 
übe ediniz. Her akşam, yatmazdan evvel )Sf' 

reııgindeki TOKALON kremini kullanınJS. JJll I" 
min terkibinde Vıyana Üniversite Profesörll pr. ~ 
jskalin cazib keşfi olan ve büyük bir itin& il~-sfO' 
hap edilmiş genç hayvanlardan istihsal ve fi'• 
CEL" tabir edilen müceyreleri canlandJr&D. ~ 
her, mevcuttur. Bu cevher siz uyurken, tff'#' 
besler ve gençleştirir. llk tatbikmdan itibafdl_a 
si sabah, cildlnizln ne kadar tar.eleşmi§ ve P'" -, 
miş olduğunu göreceksiniz. ~ 
Hastanelerde 60 • 70 yaşlarmclaki ka.dınl-._.:..ı 
lan tecrUbelerde 6 hafta nihayetinde b~-- · 
rm tamamen zail olduğu görülmUştUr. . • ,if 
Gündüz için (yağsız) beyaz rengindeki TO~ 
kremini kullanımz. Terkibinde taze krem& .e ...1-* 
ye edilmi§ r.eytinyağı mevcut olup bu ~ )lf 
mesaınata nüfuz ile derinliklerde gizlenııılt ~ 
bir sabunun ihraç edemediği gayri sal m ,. 
harice atarlar. Siyah benler hemen kayt>O~ 
Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı fi 

li unsurlar ise, açık nıesamatı kapatır ve Uç gün mrfmda en çirklJl, 
en sert bir cildi beyazlatıp yum~tır. 45 • 50 yaşlarında.ki kad St'. 

K 1 m ya ger bile bir genç kızm tazeıiğini ve yumugaklığınr verdiği temıne.tııdıı'· ~ 

H • • d d • men bu gilnden bir tüb veya bir vazo TKALON kremi almıs 118 .---Usa m e 1 n edildiği veçbile kullanınız. Neticesinden son derece memnun kalacaP"":.ııı 

k M 1 H IA ~m~~r ~~0100 k~p~ ~----------1------------~ ~ ar a t u asası ' BilQmum tahlilit. Eminönü Emlak , - .. 1 veEytamBankası kar§ısında1zzet _....Arada büyük fark var 
işteha ve kuvvet için en '-B•e•y-ha•n-ı. -------...-1 Pertev Çocuk PudrQ.31.: ~imdiye kadar hiçbir beM.eri tarafınaJ.11:: 

b: ri n C İ il a çt 1 r lid edilcmemi§tir. Bu pudranın, en bUyük meziyeti bilhusa çocuk 1'0' 
lerl için haz.ırlarunı3 olması ve terkibinde tahrif edici hiçbir madde 

Çocu9'1arın dlşlerloln kolayca ~ıkması- Göz hekimı ıunmamaaıdır. 
k iki 1 1 k ti 1 Or.Muıat RamiAgdın NI na, em er o n uvve enmes ne, ço- PERTEV ÇOCUK PUDRASI 
k 1 1 ı Üdn U Muayenebaneslhl Taksim.Tallmane ~ cu emz ren anne er o s n o <:!lem.an, \';;cutlu, b""'' kimseler de kullanmaktadırlar. vucudUJl J# Tarlabaşt Cad, URFA Apt oma '=ıı'-w·~ .. .-. ~ 
ÇOğolm8SID8 yardım eder. nakletmi§tir. Tel: il553 valarında ve koltuk altlarının pişiklerine kanı bundan dah&mUeelir 

Bı·ıuA mum eczanelerde bulunur. pudra henüz keşfedilmemiştir, ?azardan maada hergün: Oğleden 

Vilayet merkezinde yaptırılacak ( 169784) lira 93 kuruş keşif ~c~elli 
memleket hastanesi inşaatı kapalı zarf usuliyle ı S Teşrinisani-!13 7 tarıhınde 
saat on beşte Daimi :Encümende ihale edilmek Uze eksiltmeye konulmuştur. 
tnşaatın önilmWJdcki senelere de sirayeti halinde :Mali. sene ~çinde 'tahsisattan 
fazla iş yapıldığı takdirde üst tarafı 938bütçesinden venlecektır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna mUteferri diğer evrak 8 lira 4~ ku~ı bedel 
mukabilinde Afyon, İstanbul ve Ankara Nafıa Müdürlüklerinden alınabılir, 

Muvakkat teminat 9739 lira 25 kuruştur. 
İsteklilerin Nafıa VekS.letinlden 937 ııeneıi için alınını§ en az lOO.~O? liralık 

müteahhitlik vesikası göstermeleri ve teklif mektuplannın ıs-: l'cırınısani -
937 Pazartesi gü.nü ıaat on bqt.c Daimi Encümen Riyasetine . gondcnneleri ilin 
olunur. (7271), 

ıonra saat ikiden altıya kadar 

Operatör Uroı;Ô ı 
Doktor 

Süreyya Atamaı e 
Beyoğlu fstiktaı caddesi Parmakkapı 

Tramvay durağı No. 121 birinci 

kattald 

iİ Muayene hanesinde hastalarmı her· 
~ı gUn saat 16-20 ırasında kabul 

! eder. 
:ı-n::uanaınn=-.n=mmmn:a:.111:::::::::1 

fi5~t;ik";tö'~i;;;ı 
fi 

İş Kanunu mucibince tutacağınız U 
• işçi 8e!terleri ve cetvelleri hazır. ~ 

1 
lanmı§tır. 1 
İşçi cetveli 50 kuruş 1 
Hesap pusulası 1 kuruş 

1 
İ§ mukavelesi (yüz para) H 
İş vesikası (yüz para) 1 
lş Kanunu 10 kuruş 
Satı§ yeri: tnkılab Kitabevi • 

ONU DlGER ADİ (TALK PUDRA) ları ile kanştırma.ynııJ. 

----------------------::::::/ •HEl·'·i'l•=Mt4·*M-t•l#id61aı 
Senelik muhammen :kirası 900 lira olan Kadıköyündc Cafcrağa ınaJ:',ıı _,f# 

Muvakkithane sokağında ı No. h dükkan 938 veya 939 ve 940 aenclcr~p 
sonuna k'adar kiraya verilmek üzere açık arttırma gününde i:ıtekli bulu. . 1tt')f 
dan pazar~ğa çevrilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebıht· Vıt 
li olanlar 67 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
- 1937 perşembe günü saat 14 de Daim i Enc"lmende. (B.) (7308) ~ 

Beher metre murabbaına S lira kly met tahmin edilen Fatih ~an.gnt ~ fJ'. 
Pirinççisinan mahallesinde Muhtesip Ahmetbey sokağında 91 ıncı • 

1 
,, 

süz 35 metre 52 santimetre murabbaı ars:ı satılmak üzere açık arttı~1ıı r; 
nulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. btekliler 8 lırt ,., 
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubi le beraber 3-11-937 çarpınba 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (7lll5) , 

e t1fl 
Hepsine 100 lira kıymet tahmin edilen Şehzadebaıında Kalende~~ 

hallesinin aralık ana sokağmi:la 8 No. lı evin anlcazı satılmak üzere '~Jilet' 
maya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İt 

1 
~' 

lira 50 kuru§luk :Ik teminat makbuz ve ya mektubiyle beraber 3-1 ı-931) ıamba günü salt 14 de Daimi Eı.cümen de bulunmalıdırlar. (B.) 109 • /.' 

Temizlik işlerinde kullanılmak üzere lilzumu olan 60 tane gal~~ 
küfesi açık ek!iltmc.ye konulmuştur. Be herine 1 S lira bedel tahmin ~ıil'~ 
Şartnamesi levazım müdürlüğünd: görülebilir. İstekliler 2490 No. ~ 

1 
,,et' 

yazılı vesika ve 67 lira 50 kuruşluk i:~ teminat makbuz veya mektub~rı-t' 
beı; 3 - 11 - 937 ç~rpmba günü saat 14 lde Daiın Encümende bulu 

11
7s) 

(B.) ( 

ır.:::::::::::11: ••••• :::::::::::::::::::::.-:::::::::::::::: ----------------------~--

DOK·TOR 
Necaetttn Atasagun 
Her gün sabahlan 1>ekiz buçuta 

ak~amlan 17 den 20 ye kadar JAie 
li tayyare apartmanlan ikinci daire 

17 numarada hastalannı kabul eder. 

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

her okuyucularını dakupon muka-

bilinde muayene eder. Telef: 23953 

Türk Hava Kurumıt 
Büyük PiyangosLJ 

24. cü yeni tertip başlamış~ 
1. inci keşide 71 lkinciteşrin 937 deJı 
Büyük ikramiye: 30.000 Lirad~;.ııı 

Bundan ba~ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık bUytlk ikramiyeltrle 

ve 20.000) liralık iki adet mükafat vatdır.. ··-"*" 
Şimdiye J<adar binlerce kiıiyi zenci:ıtden bu piyanıoya iıtirak e4""'' 


