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1 
• va ur an arımız ıçın Bir şey 

~ıtut e büyük bir cenaze merasimi yapıhyor yapabilecek mi? 

~~~c§l 
~~D O 
on· n ? 

li ~ a 
*'"aer kaza Tü r k 

YC•hğını ba lla la-
'1 acağı yerde 
~~e~1oı ~ı ı a Y acak t ır 
r:_r.ı,':t lfa!Un, acıklı bir hava kazası oldu: 
~ Arıq,~~arınnı <Can - ~ > adlı tnyya.. 

lltı latan bula gelirken, Kara. 
· n 8'!.at mesa!ede Sulacak köytlııc 

rdc kazn 
d ~n tctı Ytı uğradı. Tayyareyi 
ıli,ı :e e:n ~ve değerli tayyarecllerimlz. 
ota l'ilu it k ekıe, telsiz makinisti Sami 
~-~ya kurban gittiler, oehlt 

t._c~ ~ sebebi ııudur: 
~ • u) ta 
t~ btr~ acın YYaresı Ankaradan kalktık 
llebıUlınıı ... ra, keDlt bir tıis tabakası içine 

1 "io .,e.Yet 
'-lıııı ltijDtır. aı ı;Uçltikle yoluna devam e_ 
"'ti h baıııe.d ıı C"iltıkçe dnha kesil bir şekil 
it .Yet ıı.ıınış ığı 1\;in Yolculuk teh!ikeli bir 
11:01\lııa de~ tayYare, bln tUrlU zorluklar 
hır e.ı.ı Cllrbısı:tn ederken Suıacak k!lyUnUn 
to1t teııe,0 Ça e leaadut eden sarp ve dik 
ııer., llıUlbı1 01 

rparak parçalanmr~tır. Çarpma 
lt~e luııı:uş, tekerlekler parçalanmt§, 
' l'U\'ar ış, taklak ata ata tepenin e. 
tıJI(' c!a.zı Yttaı lanınıştır. Tnyyarecl Ekrem 
)a ~ teıaııcı aıımı§ ve derakap ölmOştUr. 

:Sar Ya Samı, kauıdan bir sııat aonra 
Şeb.it §nrnıştır. 

t1ru tal'.Y 
~ lll!ıtır. 'Y~ecllertn cenazeleri lzmlte ge.. 
tUıtiı btıYllk bir n yapılacak cenaze merasimi 
11, h .Y taYra Program htızı lanmıştır. Ye. 
k~tr buı re istasyonu mUdUrU merasim. 

bı. ~ nı Unınak üzere lzmıte gitmiştir. 
il' 4 Ctnlckctı h 

J'tJıuı tı!aur u n er tnrn!mda derin 
dl \'e bu ~atıdırmıştır .• (Can - 15) tayya. 
lat tltre:rı geç<' yYarenın pUotu bugllnUn şehl. 
ttr~buıun u tlerde, ?stanbul gazetecllerlni 
bı- ttııe, "6 UB Unde dnlaştınnııı, ncoestJe şe, 
'l' it b n llert c ı ' · 

rtctı.ı ~'.Yo. kurban c P ve cezbetmişti. Fec! 
~I !çfıı bU gitrnesı memleket tayya_ 

lf:~ı:...: ytlk bir kayıptır. 
~ te ~. e.Uelertnı 
''ııatırıerın.. n ve havayotınn idaresi_ 
~ lştlrak ederek tıı.zlye.tlerinl 

p o 
n s~aıırnva 

~ IF,ı aı lr2 IQ) D ını n ını 
eı ~.aı n o o <dl o~ n li"\l o 

Ad $@"o lt1ı'1'@ır 
:rnı müdahale 

iki t an komitası 1 
arafa d 8 kararını tebliğ 

Saı edecek 
Ea 1. aınanaa 2 (A ı a 1Yette b ' .A.) - Aragonda 1 

rtıa ulunan b • • · • . lldanı eşıncı kolordu ku- 1 
•ılth nıu!ıasaınatı b 
f altına al n aşlangıcında 1 

t tadr t erb· ın~ış ohn 27 doğumlu 
11 etmıştir. 

Devamı 8 inclde l 

Kazaya uğra.yan T Urk Hava yoTları idarcsinflı Oan - 5 tayyaresilc kıızaya 
k"Urbcın giden değerli pi lotu (pi lotu hem yalnız hem de tayyarenin içinde 
görllyorsunuz) oo bu tayyarenin lstanıuı gazetecilerini gezdirdiği sıra.da 

• alımM§ 'bir r esmi 

iç Bakanı Şükrü Kayaya_, 

AÇIK MEKTUP 
Cu m lh1 u rnvet gazete s n li"\l n ın 

lbJyyüll< cüıre'tleırn D<aırşosonda 
TYırlkD"e ma-teblY!ar\to sa ırnlfil 

lhlaı D<B a ıro n<dl a liil ~ n ıı:-a ifil n ~lYI o o aıro oy© ır: 
Yüksek ve değerli makam111 1zdan 

bizi tenvir etme.nizi istiyoruz: 

" Cumhuriyet 
· Gazetesi,. 

13yüs'el m· • ? • 
Sayın t çl>Jkan ; 

Tiirkiy~ matbuatının göze vu~duğu güzel ahenk, Tiirk kalkınmasını 
şu veya bu bakımdar. baltalayacak hır y~radı~t§t~n. uzal~. bulu?duğu için 
değerli makamırnzca bir çok defalar takdır edılmıştır. Boyle hır takdirden 
hissesiaj almış bir efkarı umumiy~ vasıtası sıf~t ve salahiyeti ile üzeı inde 
dikkatle ı:Iurulması liiznngelen hır noktayı, ışaret hakkım kendimizde 
bulacağız . Bu işaretimiz size!': pek meçhul bir nokta sayılamaz. 

Bazı sahalardaki Türk kalkınmasının gençliğinden müte\·c11it, 
Devamı 8 incide 

!Hlaırp blYıtlYın ş ftddetne 
(ÇJ]evam edDyoır 

lngiliz - Japon münasebatı 
kesilecek mi ? Yazm 8 lndde 

Atatürk, evvelki giln Mecl iste ta.rihi nutk"Unıı söyleT'ken oo A.tatürk"iinU. 
candan dinliyen Meclisten bir görünil§ 

Celiil Bayar 
Programını pazartesi günü 

Mecliste izah edecek 
Veni kabine daha şftmdDden 

Atatüırkün yüksek Dşaretıeırnne 
göre faaDByet pırcgıramonu 
çnzmnş buOunmaktaıdıır 

Başvekil Celal Bayar programını, 

:Millet Meclisinin önümüzdeki pazarte
si günü yapacağı toplantıda bizzat 
okuyacaktır. Bu kabinenin yapacağı 

ve b~a.rmak kararında olduğu işler 
hakkındaki programının ana hatları, 
Büyük Şef Atatürkün son r;.utuklarm-

C..- Devamı 8 inctde 

Yeni Belediye 
talimatnamesi 

hazırlandı 

Müellifi : NiZAMETTiN NAZiF 

C · · 0 )an kadm, tarihin 
er:uyetın anaıı 

de anasıdır. Milletlerin tarihi ender zamanda kadın teıiri dıımda cereyan 

etmiıtir. • ı ·· ·· d ı d ed ·· ,. _1. "'I __ , __ . k t f Odalıklar tefrikamız, manasız uzatma ar yuzun en,ay arca evaın en muz ıç te&"r1Knuu-D 1 k a . dan değildir. Bu tefrika ayn ayn büyük hikayelerden mürekkeptir. Her büyük hikf.ye 
ba 

1 00 
bir üzel kadmı, a§kım n devrini tesbit ediyor. Muhtelif asırlarda, muhtelif milletlere ait, muhtelif 

! l ŞlnB g • " -1 • •• •• d t,. eh t, "ht" L! lk " • iJ •• 
d 

· 
1 
~ d b. e çek heyecanlı eserde kariın go4'cn onun en aş"'1 § ve ı ıraı, KJn, gayz. an ve tun e mu-

cvır er , uu e c ı v • 
debdeb b"r geçit resmi yapacaktır. 

· Neşriyat mevsimine mükellef 
· · bir eserle giriyoruz I· ~-
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2'ış SUJasa Seyahat müşahedeleri ~a ~ 

Balkanh mü.ttefikleri- Güzel Mersinin Şair ~ • N AD!REN neırettili ~: 

mızin iç siyasaları portakal bahçeleri m~~~E~~~; 
Ve naza rl·yem ı·z Memlekete milyonlar kazandır- zıyayenibqladığınzamanıarda ma heveı etmedin mi? t. ~ 

Yazan: Nlzamettin N:zif mak İÇİn biraz himmet bekliyor ;,ı;,;~~:::ı.::,::,:~~~:. 
Yazan : D-11 l\Jı seyl n R Df at iki kere olsun ıure heves eurıe 

B AZI sathi görüşlüler, kendileri. ' 
ni, en tehlikeli liiübaliliklere 

mezun addedegelsinler, işte bu asır, 
geçen her günden, portresine bir p:ırça 
daha vUzuh veren yeni l•ir hat alıyor 
,ve böylelikle gitgide, yaş3dığmu.: dev
rin siya.si karal:teri beliriyor. 

On dokuzuncu asrın sonları ve yir
minci asnn hü"Jük ba:iiresi, ekonomik 
ink.işaflardan doğan buhranların ve re. 
kabetlerin seyirleri, ihtirastan, zaruret- . 
lcri ve neticeleri hakkında bize bir fi
kir vermiştir sanıyorduk: Umumi harp 
mütarekesinin yirminci yıldönümü 
yaklaşırkenı sayısız felak .. tler oor.c.sına 
elde edilen bu fikrin yeni buhranın . ve 
yeni rekabetlerin seyrini ve yeni yeni 
beliren ihtiraslann tatmin ıckillerini 
aydınlatacak bir meı·a1e eibi 'kullartı -
lamıyacağuu öğrenmiı bulunuyoruz. 

Eski rekabetler millctl~ri açikça harp 
cephelerinde Jcarııla§tırdı. ESki buh· 
ranlar ve zaruretler dlplomasilere teca
vüzi karakterleri sarih itti!aklar yapti
rırdı. İstilA ve egemenlik tamarniyle as
lreıi bir hareketin parlak talihi o!arak 

tecelli ederdi. Beşeriyet, içinde bulun. 
duğu gUnlcrde tam bir barbarlık ıad -
dettiği bu devrenin bugtin hasretini 
çekmektedir demeyelim amma, bugUn 

kil mütadcleı1 e tartlannı yirmi yıl önceki 
şartlarla yanyana getirince eSkiaini in· 
sanlığın asil tab'ına daha uygun bul. 
duğunu gizlemek mliıtikün değildir, 
diyebiliriz. Zira, şimdiki lstili ve şim
diki eğemenlik, iğrenç derecede sinsi 

.. 

bir mücadelenin zafer çelengi olarak ba
şa geçiriliyor. Yirminci asnn d<;stani 
manada en son büyük muharibi Ata • 
türkten sonra, ufukta toplanan, bomba· 
larm, zehirli gazların arasında ~ördü
ğümüz kafalar, belki müsellfih ır.üca

delelerin kahram:ınlarıdır; fakat asla 
büyük muharip değillerdir, bunlara, 
sadece "muvaffak gangster., ler Pdım 
verebiliriz. 

Bununla beraber, Mademki bugünkü 
dünyada yaşıyoruz; elbette bugünkü 
siyasa şartları üzerinde hassas olacağız. 
Tedafüi planlarımızda elbette bugünün 
şartlanna uygun esaslar bulunacak ve 
elbette Epique büyük muharip asaletini 
muhafaza etmekle beraber Türk mil· 
leti gangstcrliğin mücadele tabiyeleri 
ka11mnda da zekbını işletecektir. Ya. 
ni yabancı rejim sempatileri ile yabancı 
kUltür sempatileri, propağandaları ve 
tesirleri ka11ısmda lakayt kalnuyaca
ğız. Bugüne kadar kalmadığımız gibi. 

· Rejim tasfiyesi on sekizinci aS.Irda 
Franc Ma~onluğun arsıulusal savleti 

ile ilk nümunelerini vermiı ve commu
niste İntemational'ın muvaffakryetsiz 
tecrübesi ile yirminci asırda tekrar or. 

taya çıkmıştı. Bunun karıısmda beli
ren Faşistlik bu tasfiye teıebbw!.i kar
şısında saraylan işgal edilmit İtalyan 

"noblesse" yinin ve fabrikalan zapte
dilmi§ İtalya büyük sanayi erbabının 
bir aksülameli ıken (yahut böyle bir 

Nizameddin NAZiF 
_... Devamı G mcıda 

1 

.Jıııııım =11~=~=~=::::::;~=::;;.;., 
Türk köylüleri arasında 
karşılaşılan hakikatler 

CUMHURiYET' de 

Y n.ıms NADi, buı;Un, profcaör Af :tl.ıı 
"Glw.ı,.da çıknn ı:o Türk köylüleri~ 

smtlı. 1:eçlrllcn bir gtlnUn intibalarını tesblt 
eden bir ıwıkıılCalnl yauınıa mtn"XUU yap. 
ımş bulunu) or: 

.. Profesör Dayan A!ct .A§ağt Peçenek kö. 
yllne tarihi antropolojik ve ruıtropometrik 
bazı ölçUler almak Jı:J.ıı gltmı&ı. Yazıda ziya. 
relin asıl mnksn.dı olan bu !§ten yalnız şöyle 
böyle bir iki i§aretçlk vıı.r. Onlardan anlıyo. 
ruz ki arayerde o ı11 de görWmUşt1lr. Fakat 

bu maks::ıUa yapılan zlyareUn o ~im hall.ıı. 
deki t.a!afl4Unda en çok ve hemen umumen 
başka 1~lcrdcn bahsolunuyor. Köy evleri, 
köy kadınları, k6y gcllnlcr1n1n keiıdi ellşle. 
rlndcn mUrckkep çchlzlerl, köytın kendi nıen 
fcl ha1'lur.dnk1 bUgial, ltöy dUlüntı, köy oyu. 
nu, ltöylUlerlmlzin ltencll tıamlmlyeUerine gL 
rlll.ııce lnaam l.-ucaklıyan mcak kanı,\•e nlha 
yet köyün buralarda a.mrıarıa degi], lı1.nlerle 
yıllarla nnc:ık ölçWebllccck kendi hall!ı mub.. 
Jls TOrklUğü hnkkmdakl sarsılmaz kanaaU.. 
BUtUn bunlar profesör Bayan A!eUn knlcın. 
den ziyade fırçaya bcnzlyen yazı aletinin 
e§siz bir kolaylıkla ortıı.ya koyduğu tablolar 
halinde gllzlcrtmlz 6nUnde geçit resml yapı. 

yorlar, ve biz onlıı.nn temqaamdan 1&r. 

hO§, milli bcnllğlmtzln bu derin köklerinl ol. 
duklan yerde bu kadar sapasnğlnm g5rerek 
kendi kendimize gQvenl.nıtzln arttığını du. 
yuyonız. 

Köy ihtiyarlan profesör Bayan Afete ha_ 
ber , .. :ıyorlar ki yalntz Ankara vtlAyeUnde 
be§ tane Peçenek köyU \"ardır, ve bunlar bqı 
belli olınıyruı çok eski tarihlcrdenberl bura.. 
larda mekn.n tutmu~ Türklerin obalnndır. 
Biz Peçenek Türklerini yalnız Karpat dat. 
lan üzerinden Tuna boylarma ve vasatı Av. 
rupaya yayılmıı sanıyorduk. lşte Anadolu.. 
nun içlnde iki Uç adımlık bir gezi koca bir 
tarihi kendi ziya tel4Ielc.rile &Ydınlatryor. 
Anadolunun ve Rumellnln köyleri üzerinde 
ve içinde yapılacnk müşahede ve tetldl<lcr 
otıphcalz bfzc TOrklUk tar1hlnl ve hattA ci
han tarlhlnl aydınlatacak çok kıymetli ve 
hattA pek orijinal belgeler verecektir. Prote. 
eör Dayan Afetlin son tetkik gezfnUsllc an. 
Jqıtmı,,tıt ki tar1hl zenginleıtırmek 1cın 
Türk topraklarmm alUarı kadar ustıerl de 
tetkik sahfl.larllc doludur. 

Türk k5ylerlnln fı;Umal hayatına gelince 
o ayrıca, ve bir değil, bl.n makale ne §Crh ve 
izah olunmak lAznngelen bqtıt>qma bir A.. 
lemdlr . ., 

Toprağa gömülecek sistem 
TAN' da 

A IDIET Ell1N YAUIAN, AtattlrkUn eon 
nutku ile Türk lnki14bmm yool bir ham 

leye b:ı'ladığmı, Türk millct1n1n gözUncle yt". 
n1 bir ufuk, TUrk ''Urlığında l"enl bir yol 
açıldığını BUyUI< Şe.fln mlllmln dc.rln bir )'D. 

rasmı d~tlğlnl kııyd dettk dJyor ki: 

·'Hastalık, eskiden kalma hUkilmct ve 
halk telAkklslcllr ve bundan dotan çok zarar. 
lı lkilllcUr. Bu teltıkklyc b:ı.kılıraa hükQmet 

idarcsl halktan ayrı bir §cydlr. Kencll ken.. 
dine mevcut bulwunnsı Jı,:ln bir sebcb, bir 

hikmet vardır. Bu idare evvela. kencllnJ dü 
§UnUr, hazinenin mcntnaunı' ko'iıımayı gay; 
tanır. H'ıı.lk, idaresinin yh§nmnsı l!:fn lllzıimu 
olan çlttllktlr ..• Halkın ~ne bakmak 1Azmı_ 
tır, fakat usul dalreS!nde, ya,·a,, yavq, hal.. 
ka makamın chcmmlycUnl \'O Ust1lnlUğüııU 
duyurmak surcUle .. ,, 

'•İdare mckanlzmn.rının bugünkü l§leyişln 
deki en bUyOk hatayı yukanda anlattık. HU. 
kQmct memuru, kendini halktan ayn ve 
ftstün görllyor iddiası hnlk mentaaU !Cin de.. 
ğtl mevhum hazine mentnau l<:ln tnlı§ınıştır. 

Fakat d"rt ynlııu: bu zihniyetten lb:ıret de. 
ğlldlr. Memurdan beklenen lg çok çeUndlr. 
B!rltıirlnt tadll ve ikmal eden kanunlardan, 
ek kanunlardan zeylcdllmlş mnddclcrden ma.. 

na çıkarmak ve kitaba uygun bir Iı giSrmek 
fçln yaman bir mUtehM!!IUI olmak lft.Znndır. 
Her memur tıayle bir mUtcbaasıJI olamaz. 
Bunun Jçln tcreddUUeri haklıdır. :t.ter !ate. 
mez lglnl sağlam tutnuya. yüksek ,..c ynrdnn 
cı makamları her l§ln mcsullyetlnc kanıtrr -
nuya ve mesultycU dıığıtmıyn cııll§ır . ., 

"AtatUrkUn son nutkU, bUtUn bu CSllllı 
dertlere dokunmUJ ve hastalığın ta k!Skllndcn 

tedavi yollarını acmıııtır. Bu sayede az za.. 
mnnda elde eclllecek ncUceler akla ha~t 
verecek bir derecede olacaktır. 

Tllrk mllleU, binlerce aeııellk !a.ııılaaız, çe. 
Un mUcadelcler ve bunlardan birikmiş tccru. 
beler sayesinde mUııtC'ıınn lııtldnUar kazan. 
mış bir muıctur. DUnyanm en gtlzcl, en yol 
uğrağı toprak!arınm sahlt:ldir. Milli l:uV\'et_ 
lcrl boğan idare teltıkkllerl, yavtı§lıklar, ve. 

aayet ve merkeziyet doğuran zihniyetler ta. 
!iyeye ug"rar uğramaz, umumi hnyatıınızm 

her k3şe5fndcn o kadar yeni varlık ftşkıra.. 
caktır ki bu manzara karşısında hepimiz 
haklı bir ıtUh&r ve g{lvcn duyacaftz. lfenı... 
tekctte de hiç görDlınemlı ışeltllde bir h~ut. 

ıuk \'C ahenk kurulacaktır. Halk itin lşledlA'f 
görUlen bir JıUkQmetc kar§ı her tUrlU vaıtte. 
!erini yapmak. TUrk \•atandaıtan fttn en bU. 
Yllk zevk halini alacaktır ... 

lunur mu 1 dedi. asilı d 
Şiir, her gence, edebiyatın iyi~ 

kendisi glÖi gözliktJr. Nazınl ~ 
becerebilenler içinde hik!ye, ,,,s 

·ıtet .~ 
tenkid yumağa hiç özenaıeı:DI clateıı' 
terilebilir; fakat hikayede, ro~ t8breC 
kidde gerçekten meharet sahıb ' " •• 11· 

"rle .,..r 
kazanmı§ kimseler bi!e işe §11 rt 4> 
nuşlardır, hatta yaşla;uiıktaO toll ,. 

o hevesi gönlillerinden bUıbU~ elet~ 
laıtıramazlar. İstedikleri gibi b~ 
hatta küçük bir manzume yaza _,,~ 

..:ı. • ısı'" lanru tecrübe ile anlaauılar~r' ~ 
terinde ilerlcmiı olduktan içlıl /J 
di kalemle.rinden çıkana ~ f 
bittabi mütkülpeıend olmuıl~ ;J' 
:zabildikleri manzume onlan ta eJCI" 1J 

Mcr.911tln Cfenizdeıı görilnilşa.. mez. Bunun için - itiraf teoı bit iJ 
Çok geni§ bir hinterlandın ihracat ya aşık olan bir mahsulil 5n 11afta göz - içten içe Uzıillilrlcr ve ytne ~ 

merkezi olan Mersin, çok geniş por- önüne almak Jimndır. ıöyle gönilllerin.;e bir ıiir ıöY1 

takat bahçelerile de çok zengindir. Bu Hastalık bahsine gelince: EVvell ümidlerini kesmezler. . ....ıe 1J 
taptaze ve genç §ehri nasıl olmuş da bir portakal ve sebze mütehassısına Buna bir çocukluk heveıı d~r',.ir 
o bahçelerin ortalarına, yahut bu çok bUyük ihtiyaç var. Bu mütehas- geçmeyin. Haklan vardır. Hiç bit~. c~ 
bahçeleri onun içine serpiştirmieler sının hastalıklarla daimt surette uğ- de, dünyanın en kudretli ronıanıtı ctold 
acaba? Adanalılar pamuğa ''beyaz al- raşruam şart; şimdi merkezden gelen ince tahliller, en derin fikir~erle~p 
tm,, Mersinliler de portakala "kırmızı feru. C memurları da -vazifeleri icabı "essai,, ter, glizel bir ıilrin yiik5e ed'~ 
pamuk diyorlar ve çok doğru söylUyor olacak - Uç, beş gün bir tetkikten, erişemezler. Şair elbette ki daim• ıı1f 
lar; ~ırtıru Çukurovaya veren ME:rsfn bazı tavsiyelerde bulunduktan sonra yat aleminin başındadır. Fil~s~fıııt~ 
için "portakal,, mahsulti bugün bile i3leri başına. dönüyorlar. sözU, romanın bir tasviri bızı bJ ~ 
oldukça mühim bir varidat temin ed!- Hastalıkların seyrini kovalaya- k be,.,c edebilir, tekrar tekrar okuma ,,, i' 
yor; hele yarın, öbUrgUn servet kay- cak böyle bir mütehassıstan ba§ka verebilir. Fakat güzel bir manı:ııfnw 
nağı olacak! Şimdi bile Uç yüz bahç bir de artezyen mütehassısı lazım.. saru titretir. . ...4 

var; bir taraftan da. birçok yenileri Bazı sermaye sahipleri epeyce feda,.. · nlafP ... Filoeo( tabiati, klinatr, hilkatı a ol~ 
yetiştlrlliyor. kfırlıklar eaerek hususi tecıebbüslerile f k 

~ ğa :Çalışır, bunda az çok muvaf 3 r.f-1 
~30 bin Yafa aşısı istihale ederek yetmi§ altı metreye kadar inebilmişler · ·•n .. 

daha ~etli bir §ekllde Mersin tipi se de ne yazık ki bir damla suyu bile Romancı, Balıac'm dediği gibı, 1'' 
oldu. Bu yeni tipler Almanyada "Va- kavuşa.mamıelar; bir mütehassıs 100. dairesi ile rekabet" edebilir; hatta. rJ 
§irtg'ton Novil,, ve bilhassa tspanyanm 110 metrede Toros sularına tesadUf uriıl.:'m dediği gibi, "insanlar ~:aJ' O" 
~tl9*tcdllr.Wôildll :mttreectdi edllecçğlni haber vermig; buralar& Allah'a en çok bendyeni" olabılırı 1-
tu\1llllW.r, katJar i ~w~ i<;in_slde kili., de.re2e: ıo:ı o aa intan yaratrr ve bu bakıtn pJ 

On senedir bahçelerine pek çok dik de vesait olsa herkes kenClisi masraf iadece izaha muktedir olan JiJoso ~ 
kat eden ve ehemmiyet veren bahçe edip kendi suyuna sahip olacak; ola,.. fikir adamından üstündür. Faıtat,
sahiplerl yerli 'Ve Trablus cinslerinden cak ama alat, edevat yok. etmiyen, yaratrruyan plr ondan ~ 
ziyade bu nevilcre sanlmıelar; hatta Ziraat dairesi birçok hılerle çok dilr; çUnkU pir bin, hUkatiJt eı 1' 
bunlan tunınca da qılayarak f ennt yüklü; kendisini bu işe veremiyor. temas ettiğimiz hisaini verir. l~ 
bir şekilde elde ediyorlar; yalnız, b11 Bunlnrdan maada bir de "hruıarat., ratmafı lüzumsuz kılar, bize ıo eli ~ 
neviler dahilde daha dolgun fiyat bul ile mUcadcle meselesi kendini gösteri- nuzı unutturur, etrafımızda eı ~ 
duğu için dı§arıya gönderilemiyor. yor. Bir mücadele istasyonu, bir Ii- ışık yaratır. Filosofun, .romanc:ııun ~ 
Fakat Ya.fa portakalları iplik, iplik, boratuvar, ltalyada olduğu gibi - ağaç uzun sözlerle, hattll cildlerce ya~ 
Mersin mahallarmda ise böyle bir §eY Jarı kiyanos gazı banyosu yapabilmek anlatmak iıtediğini p.Ir bir tele 
yok; hem de sllslil ve mayho~a oldu- için - fazln miktarda çadırlar lazım; bir tek ıözle izah ediverir. to, 
ğu i~In yenmesi daha Jezzetlf. hususi muhasebenin birkaç çadırı ile En bü,Y':.ik filosofun, en kudretli Jı'' 

BugUrı Yilwe onu yeti§mfş olan büyük iş başarılamıyor serveti mUsa- mancınm ıöyledikleri daima biıdctı ııl~ 
bahçeler ef mdi on milyon mahsul veri it olanlar ellerinden geleni yapıyorlar ri.çtedir; onların ıöylediklerini bil f".' 
yor; 7-8 sene sonra. yüzde doksanı da sa da, yapmayanların bahseıerinden bır zaman kendi sözfimilz sa~~· 
mahsule yattığı zaman bu miktar her hastalık yeni baştan sirayet ediyor; hem Halbuki pir, bizim ıöylemek ıst i, 
halde 150 milyonu bulacak ve Mersin emekler, hem de sarfroilen paralar mizi söyleyiveren adamdır. BiJ lı~ 
~CSrtyolu da geçerek rekor kttacaktır. bo§a gidiyor. Hasılı bu haşarat mese- miz - zayıflarımız gibi kudretlile ". 
Şımdiki halde ~rtyolun yerli malmm lesi de kuraklık kadar bançeleri tehdit de - hisleri, fikirleri, ıaht!ların b~..,ıt 
~ini. Mersin Yafa!mtn ise yUzU 4-5 ediyor. siyetlerini anlayıp anlatmağa ~~ 0 

lıraya; bu vaziyette bile Mersin por- Başka bir ihtiyaç aaha: Damızlık inaanlanz. Şair o hisleri, o fildr~erı.tıi· 
takaldan senede 150 bin lira kazanır. fidan .. Geçen sene biraz fidan getiril hususiyetleri sesinin bir ihti.%atı ue e~ 

.Bunlar işin tatlı yüzü·, madalyanın. di; bir türlil yeri tesbit edilip dikile- · · · · d b' ·bi gerÇ b zım ta ıçımız e ırer r.esne gı ısı"' 
ır .de ters tarafı vardır ki o da bahçe mecli. Halk eski fidanlarla işlerini g~ kılan adamdır. Biz en vazıh olduğu D' 

~ahıplerintn iki ve bUyük derdidir: rüyorlar; ve.. böyle yaptıklarından zaman da karanlıkhr içindeyi~ııı' 
astaiık, susuzluk! dolayı hastalığı yeni bab~elere yeni- nun en karanlık ıöı:lerinde .,.. 
Belediye kendi te§kilatile dere su- den aşılıyorlar. t! kendiıi var.dır. 

Yllnu tevzi ediyorsa da su klii gelmi- Mersin, bugün evveli ' sebzecilik Nurullah A 1~ 
Yor; sıcak ve suyun azaldığı zamanlar sonra. pamuk ve nihayet portakal yU~ ==============:::=-::::: rtl'ıı 
~~,k~ gil7.clim bahçeler yirmi, otuz, ve zUnden zengin; fakat dedigıv·miz gibi ni -aiıJlb.-ı1:li 'r.!ı 1 d t hazırlanan çok mufassal ve , ., ... 

e o uz bes günde; ancak sula- ıhayct on sene sonra po~ftkalm be 1 k beliti t nab' 1 uı r eu satır ar okunur en .11fde 
..ıliyor. Böyle vakitlerde ağaç mah hepsine tefevvuku hiç de imkan mı§tır da. Valinin tertemiz bUıtJ,1ı· 

sulu dökmese bile meyveleri susuz ve sız değildir. Nitekim hundan evvel tet- konağı merdiveninin arka taratıı1'01~ kıymetsiz olur. Bazan - medetallah - ldkat namı altında buraya. gelen ve Adı v _Af kırk ı..... zırlatığı daire, elinde numar~ ,.sJI' 
•• 'OJC9• elli ~ebir ağa~cıklar su fakat portakal alıa veria·1mızı· • sondaJ· · fJl JI " yu u · ':i "°" her müracaat sahibine işlerırı J\.,~ 

z görebilirler! Ya bir kuraklık eden bir Alman mütehassısı bu sahayı eıı v- "' olurs bUtU b merke7.de olduğµna dair be:ın .,,ıeı· 

d
.. a n ahçelerin öldUğU glin- bu mUbarek mahsul içın· "dün,,•anm _.,,ır 1• ur D " verıyor; bundan hem iş ~,ı t• 
. · ere suyunun artırılması çaresi- en mil.sait mahalli., diye mUjdclemig memnun, hem de memurlar a~:Y11."' .. ~ıı 

nı herhalde eimdiden ara§tırmak bil- ·a· "' has.s 1 ı. lerindeki ioleri rahatça ba 
a ovayı s~lama ameliyatında su- Senede 160 - 170 bin liralık pamuk, meşgul. dl' 

ÇARŞANBA 

bU.~ctTEŞRIN - 198T 
Hlcı1: 1356 - Şaban: 28 

OD.net.in dofuıo GUne~ln bahfı 
6,33 11,0' 

Vakit Sabah Öfle İldndl J.ip.m Yataı 1maal 
IS,10 11,88 1','5 l T,M 18,!3 4,152 

250 bin Hrnlık sebze ycti§tiren bu Mersinin başka. bir hususi}-etl >~'' 
memleket turfandacılıkta her yere ha var: Adanadan gelen trenıe:ıı' f' 
hatta lzmire tekaddüm eder; mevsi- nalılan, TarsU5luları hep kendı~ .... uı' 
minde yevmiye 150 bin kilo domates kiyor. öğleden evvelki trenle )feJ""'f' 
yeti3tirir. deniz havası almaya inenler ~ r'' 

Buraya kadar v~iğim malfunab vakit yerlerine dönebiliyorlar; ~ 
bağr, bahçeleri, vasi ticareti olan m~ zar gUnü baktım ki Adanada. ıcıı.l I'_' 
halli tüccarlarından aldnu; şimdi bi- otelin bir odacuıı beni Ziya J>"'..J 
raz da. kendi ihtlsasatrmr yuayım: zlnosunda selA.mladı; tıpkı şt;tW; f 

Çok kıymetli \•ali Rükneddin o ka- Adaya, Bo~ tef enilce çıkıfl~il' 
dar güzel ve geniş bir okul yaptrrmı§ bi. Hasılr Ak<lenizin incisi )feP: 
ki başka yerlerdeki emsaline göre istikbali çok parlak! t( 
birincı safta gelir; r;ehir hakkında Hüee,in R.ff~ 
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ll'ecfdlye~1el cıAfoJt "' ...... Mr glJrWf.. 

f!!anbul!;onuşugor/ 

Mecidiye kUytlne ışık IAzım ! 
Eski klyde sokaklar lyle çamur olormoı ki, burada oturanlar: 

" Yatmur yatdıiı zamanlar, yollanmızda yDrftmez 
yUzerlz ! " dl1orlar 

Yazan : Haberci 
lledc!iyekayUndeki lllnnh derenin 

bqında daha ful• durmadık. 
llevJOt çavut- Bay Şeref, foto Ali, 

arklldıpm Tallt ye ben oldukça blabe.. 
tık bir ırup halinde tahta bir köprüden 

seçerek aki kaJUn kaldmm ıörmemiı 
yanın yumru toprak yollınndan birisi· 

ne cirdik. 
lle•lt\t çaYUf 111= meaelesini h&1l 

unutmamıt, mütemadiyen .CSyleniyor • 
duı 

- Verdifimis paralara yasık oldu.. 
it yanda kaldı • Künk dötmemedi. 

Haydi buna neyse, timdi Dimyatı. pi.. 
rince plerken evdeki bul~ da 
olduk. ona yamy~rum. 

- Neye Jılev10t çawı?. 
- Neye olacak ntıt, eüiden hepi. Jfeold~~ Mr'e ~ evleı- tı. 1cun&lmuftw'-

misüı llfım purlın vardı. Pislikleri l Baktım adımeatwn 1daJD11n1lz ca· ı Zifiri bir karanlık içindedir Jd, fec~ 
onlara akanlı. yeni llfmı tefkilltı nı lflalmıttı. Pula iarar etmedbn adım Mmlınm imklnı yoktur. Kaç kere
yapdıyor diye 0 çukurlan da nremk. llevauu delift!rdim. Yollardan babaet. ter mllracat ettik. Sobldarnms~ bir 
.:....Aı bGti1n ialild ri 'ıter isteme• de- meye blf)lldan. Bütiln eob1dan, yal· kaç 1lmba konsun, dedik. Faka• hep 
,........ p e ı ıus Ye ya1nıs toprak Jan -L.1 'lll--ı.:u -.a.-
reye, açılı ılat:ıyonıs. 0 ~ .m-W • ayni ·-·r--• devam ediyor. 

Mnlt\t savuı bir dakika kadar IUI • ye~ö~hde balya~u hanı.da ylrll- Bu s8der üzerine bqmu baYlya 
m"'"'" er U'llll pek ctlç olacalt fik · 

tuktan sonra: rinde oudufumu bOdlrdJaa. • kal4tnP baktım.. BUtün mahalle ham 

-tJd kere iıtida verdik, diye devam Gerek Adanalı -• ....... : Ba elektrik telleri ile örUlmilftU. O saman: 
-e&qpnıı 1 

ettl. Bay kaymakam, iti Bapilhedclile Şeref, gerek Mev16t S&TUf, ıerebe. - Hem ~e, aidn maballenin ber ta. 
banle etti. Y akmda bizi bu pillikten o unda yannmn IOkulmut olan rafından elektrik telleri ıeçiyoc diye 
kurtaracaklarına eminis. den bir kaç sat, bep bir apdan : : .aylendim. Bu lklerim, bir kaJıhh• 

Bu arada batınma ıeldi. Bana Jıle- tiklerini yana yakıla anlatmap batla. ile lrarfllandı. Yanımı• sokuJmaf o-
cidiyeköyilndeki ahırlardan, ve lhn' dılar. lan kayltllerdea bir ~: 
kokulanndan fiklyet etmitlerdi. Mev· içlerinden biriai diyodı!u ki: - Bay, diyordu. O.serinde tamba a· 
lOt Çavuı arabacı oldup için bu bu • - Öyle bllyUk J&laıurlarda, yolla • sıJı olmadıktan sonra tellerin bbe ne 
ıuıta bana en iyi 1%abatı nreblllrdL namda yUrllmes, yG.serl.s. Eter mm. • fa:;ısaaı olur ki.. Sonra dahuı nı-·• Şu 

- Bu köyde çok ahır vanmt ve bun illa etti~ sanıyon&ıus, 10tfen ıördO.iUnUz teller yok mu, fırtınalar. 
lar kol:u yapıyor, etrafı n:batsıt edi· b&yle bir silnde Iİ.s tqrlf edbıb de, bir da uk aık kopar, arıza yapar. tıte o 
yormUf, doiru m~ çavuı? diye soıdum. tecrübeye cfrittnlz. Hem buranrn ça- saman klSyUn bUyUk bir kıp> veya 
Muhatabım yilsUnil eqitti: muru bambaflra bir saınuftlur. fnaanm hepli 111tlerce branhkta kak. Yani 

_ Niçin rabataı.s otuyorıanmt san •yalına bir kere yapıttı mı, dUnyada ya buraya havai tesilatı cftmiyor. Ya • 
ki, dedi. Köylln yansı saten arabacı. bir daha bırakmu.. llflmldln olr.a ıa.- but ta te•iat fena yapılmııtır. tktde bir 
Sonra burası. köy, phir içi delil ki... tik çi.smelerte ıencebinl.s IOllıaklan - bQIUlur. 
Arabacılar böyle yerlerdı: de oturma muda.. • ıtaqn,,,f ılrDere, elektrik itinde ta· 
am1ar da, citalnler dal bqlaımda mı llnlOt çaWf, kaylU.UnUn s8rinii m,,,,,.,, baJdı olduklarmı .ayledıkten 
yqumlar .. Hem bisim alurlanlDI• çok kesti: aonra: 
tcımiıdir. Hiç koku yapaaart - Hem de ~ri her taraf öyle - Ya eu maelesi, llecidi~ 

talan "olmalıdır", "olma•• lizımmr" tar 1 ima tahakkuk ettiii için, ben, bunları 
"olıcaktır"ı "ollf.:ak~ tarıma """irdim. •mda ifaret ediyorlar. ..- · 

Fakat 0nun ipretleri. Ub•mtın da- (V • ANG) 

deki bu dert ne oldu, dedim. 
Sualime Bay Şeref cnap ver Ji: 
- iki Uç senedir, ıu ifine tamamen 

balledilmil nuariyle bakılabilir, terbi 

nlerimb• Jmdar ıeldili ıibi k8y6mils
de umumi çepaeler de vardır. Hmnlcllye 
suyuna ıelbıce, buyurun bira.s yUrilye
lim de aize onu da ıCS.tereyim. 

Toprak yolda hep beraber ilerlcmeie 
bafladdr. Bir klSte dandUJr. Yeni biı top

rak ~la upbk. Ayni çetit bir yolu da 
seçtikten IODı"I, yıkık bir duvann yı

kık kapıundaa köy camilinin avlmu. 

na prdik. Bc)f a•lunun bir köfesinde, 
cami dunnmn kenarında bir çolıc ka-

dınlar,. çocuklar toplaımUflardı. Hepli • 
nin ellerinde de.tiler, kOTllar, baJmıç. 
lar nrdı. 

Muntazaman akın çepndc!en hepli 
ma ile kaplarmı dolduruyor w eonra. 

mrasn11t1 
•• •ne evvel buglln 

Tanzımatı 
Hayriye 

~ıan edlldl 

-
0ama:n1ı 11.ltanatJ tarihinde birçok 

inlullplar, ihtlllller ve isyanlar var • 
dır.Bunla.rmb~Jmımıçokenteresa~ 

dır. Patrona Balllin Saa.dabad· kasır • 
ıarmr yalap yıkarak aefahat devrine 

nihayet nrmeei, yeıılçerllerin aylık • 
lan veya.but ~erhangl bir hldiee se. 
bebiyle kazan kaldırmaJan tarih in 
heyecanh mevzularıdır. Yalnız bu is. 

yanların çofunun ıuunuz olduğu in
klr edilemez. Yeniçeriler çok defa 

manaaıa bir tetvik neticesinde kazan 
kaJdınrlar, buan da uzun 11eferlerden 
bıkmca: 

- Artık yeter, etmc:U döneıım ! .. 
Diyerek kumandanlara kartı gelir. 

lerdl. 
Yenl~erle alpahilerin. blribirleri. 

n1 Jmkanarak çık&rdlk1arı kargap.lık 

lar l8e ban kaldırmaktan kat kat 
tehlikeli olurdu. ÇOnld1 böyle bir va. 

zfyet tahaddO. edince her iki tarafm 
araama glnn buJnmnu. Daha doğru. 

su bulununu ve htıkOmethı ordun 
ik1J9 ayrdarü lılrlblrJerml mahve .. 
c1er1erdL 

Saltall llahmud Jmfçerilerl kaldl!". 
makla. muhakkak "1d, tarihte çok mU.. 
bfm bir. fnbllp ya.pm]fb. Bazı tarihçL 

ler bu hareketi lhlımudun inkıllpçı. 

bfma hamletmezler, muhtelif sebeb. 
· lerle izah ederler. B1Z burada bu cihe. 

tt mllnakaıa edecek değiliz. Yalnız ye.. 
niçerllertn bldmlmuı t&.-ihin bir in. 

kıllbı olclufmıu t.ebarOz etttriyonm. 

tıdııd mUJıJm hl.cUae de, TamlmatJ 
bayriyedlr. Kmm harbinden on bet 
leD8 kadar evvel okunan GWlıane hat. 
tı htımayunu, memleket havumı cez.. 

rl bir aurette deltltlrmekteydi. Hattı 
BQmayun, 1839 yılı 3 lldnciteşrin gil

nil (98 aene enet bugtln) okunmuştu. 
Tanshnatı ba,rlJe bir Bene · evvel 

llln edllecelrtt l'abt Akit pqa padL 
taba: 

- Hukuku phaneniz tabc:Ud edile. 

cet.,. diyerek telılre uğramuma se. 
bebolmutta. 

Bir -- 80DI'& Battı BUmayun o. 
knnıCltı mit Retld pqa ldlrıliiden 
lnebl1eceltnl ummuyordu. Bir rivaye. 
te l&'8 P9P bir cin enet vaslyethıl 
Jwarluınlb. 
Nlamı cedlcl ulrerlerlııe Rami q.. 

Jum .. blmt taUnı ,.aptıran Sultan 
'Mahmut, blrQok mlahattan aonra NL 
llpte utruutan ~ acm L 
le hutaıanant 'Ollktldalü hemtlnel 
En& Sultanm araymda latlrahat e. . 
derken 6lmlltlL . 

t 

N"~AHMET 
. 

A,ık konuşma 

Ba7 Jmı1eJin Rıtla)'a: Yalan bir 
lim•nda ba dt:mm latedfllniz tekilde 
g&-eceblnls. .Allbnm, tefekldlrler 

ederls. 

T91ek'kD~ 
Altına ilkokul bq öptmeai Ne

dim. on Udnd ilk okul 8fretmenlerin· 
den Tallamn pederleri ve Vakit mat
bas entertip .. fi Rıa Kofkun'un ka
yinpederi Karabq camii imamı. Avni 
Dtrit mat etmiı " cenuesi meraıimle 
kalc!ınlnqtn'. ADeai, t.:enaze törenine 
iftlrak " tuiyette bulunmak 1Qtf unda 
baluaan bUtUn dostlarına alenen 
tetelddtrler eder •. 

evlerine danG,orlardı. 

- BU tek çewme WSye klfi ~liyor 
mu? diye eorclum. 

- Bftt, declller. Yalnız IU~U%\Ul 
biç aJrvmeda üznMr prtiyle .. · 

CllDi mmaadag çıkıp köyün tam 
orwmdaa PS1D lleclcllye caddesin • 
den ufak ,.ola pir.arken, Adanalı mn 
lekt•ıııı••: 

- Barildl, mtJk IU diye bir dert kal. 
mlllllttD'· l>l,ordu. ., 

HABERCi 
.._ J'AIWCA: llEClDlYEKOYO -4. 
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MDtblş bir tren I' 
ruao: Soto~ rşıı,raa - Çevtreo: s.ş. 

-83-

Berllnde bir ponslyop odasında dört ko
mltecı topJaomış, fal4t Pat•rı nasıl 
öldilreceğlmlzl müzakere edtrorduk 

Böyle anlarda .olduğu gibl e~ela 

ıcyahatimcJm, ,öteden beriden ~ahsct
Ukun ıonra, .f\pelyan müzakerelere ~af 
lanınuıru tekJiE ederrk Zakaryandan 
mllzakerelerl idJ,re etmesini rica etti. 

Zakaryan, misafir bulunmaklığım 

itibariyle riyaset vazifrsini bana ver
mek teklifind~ bulundu, fakat ricalanm 
ilzerine müzakereleri idare ctmeği ka.. 
bul ettf. 

1920 yı:ı kanunuevvclinin 21 fnci 
akJanu Bertinde, Au~ıburer 60kağın-

<1a, 51 numaralı evin boş bir oda;ında 
dört komitecinin iştirakiyle aktedilen 
bu ilk <toplantı, ayni umanda mukadde

ratımı da tayin etmesi itibariyle fev
katadc büyük bir chcmm'yeti haiz bu,. 

!unuyordu. Reis Zakıryan celseyi açar
ken tunları söyledi~ 

"Arkada§lar, m'..izakcrelere başla
madan evvel tarihi anlar y.ap.dığımm 
ıt'C r.renccği!JP.ı kararların Av[UpJI 

tarihinin seyrini deği~tircbil~;ck mıhj
)'~ti Miı bulunduju:ıy. Jatırmtmak 
i1t~rim, 

!Un tahun bu tarjhi ~oplanuya işt.i
r;ı~ cttjiiJn~cn dolayı kcpdjmi bahtiyar 
addediyor v~ sizleri ıde candan tebrik 
ediyorum. Bizi bu anda buraya toplıyan 
meıeleyj hepiniz de biliyorsunuz. Bu 
aktanı uıun mliddcttenberi f ırkaııuu it" 
gal eden Talit paıa mr.aeleıini tııJl«le
ceğiı. 

Bu iımi iıitince ıayri ihtiyari ~ucu
duır..da soğ~k bir dtrcyJı his,ı:tmj§tim, 
A,rkadatl~nn bir nevi i)ayranlı~la bana
tevcih ettikleri nazarları beni btr kat 
daha sinirlendiriyordu. Yeni baş1amıJ 
bulunmasına rağmen bu toplantıdan 
mijthlt ~kılıyordum. Halbuki reiı Za
karyan !'Ö.zJcrlne 9u curetle devam edi .. 
yord~: 

"- N~ yJpaÇf'fımm ktır.ılrlaıtır· 
madan evvel vaziyeti hUlasa etmeme 
mysaade eylcm~nid rica e.derim. Ma
ıamunuz olduJu veçhile elyevın Ber· 
Un.de yaııyan Osmanlı imparatorluğu· 
nun eski aadnazanu Talat paıa fırka· 

nuııı ta.rafından idama mahkOm tdilmi~ 
ılr. A4aleti yerine getird;ek oltn a~m 
9u ğakikada oc;J-.mııda bulunm1kt1dır .. ,. 

BUtün g9ıler bir d~fa daha hanı 
tevcih edilmişti. Bir nevi hayranlık 
ve mirınettarlık ifade eden bu bakı;tır
C:tan ıon derece mustarip oluyordum. 
!('anım bapma hUcum etmişti. Vaziyeti 
takdir eden reis derhal mevzuu deği1-
tlrerek, devam etti: 

.,_ Afır o1dulu katlar ıerefll olan bu 
•ulfenln lfaaında arkıdat Tehliryanı 
yalnız bırakmıyacağız ... Burada butu .. 
nqt M'M~rm }lepsi de bu iıte birer 
vuifı deruhte eat•;cklc.rdir. Cenevre 
merkezi umqll'f ıi hepimizin derııhtt -et
mesi lhıın ıılın vaıifeleri tcsbit ctmit 
bulunmaktadır. Bunları sise bildirir
Jrın hır pyden tvvrJ, ıiılerc tevdi edi· 
J•n v11if el•ri \}ili tcrtıddüt kJl;ıul ve ifa 
edeceğinize söz veriyor musunuz. 

Blitiln arkadqlar bir ağrıdan: 
- Namuıymuı ıaıcrlno ıöz veriyo.. 

nı, t>~diler. 
Zıkary1t1: 
- &imdi artık mUnkcrelcre biJhya. 

biliriz;, 

betmcd~o 'f•lit pa,ta iJiylc mc~ul oJ
malıyız. 

Apeylan : 
- Bana kalıraa bu Jti t>\l kadu wa~ 

mak doğru delildir. )f4demki arbdt
şmm:m l>ir haftalık vizeıi ~J.r.dır. Bıı bir 
hafta ı;arfıpda Talit pa~ ~selesini bal 
letmeğe ça1ı§rn.@lıyrı. 

Zakary1n: 
- Talit ıı>•HY' ôlô:i,r,.,.k f)lr fCV 

değildir, fakat awl meıdc hem Talit 
paşayı öLdilrrm~, bcm de 9'\U ıaldUııe· 

cek olan arkadaşımızı kurtarmaktır ... 
Bu endişe olmazsa paşayı yann sabah 

da öldürmek kabildir ... Fakat arkadaşı· 
mızı nasıl kurtaracağız?... Cinayetten 
sonra arkadaJ:mızın t;vkif edildiJini 
farzedcljm ... Kanun adam öldüreni Nr· 

best bırakm:ız. Arkada§ımızm mahke
meye vcrjleceği ıp,µha}<kaJrnr. ff u ıe.-

rait altında b:z bütün bu ihtimalleri göz 

önünde tuta~ak, arkadaşımızı f.:abında 
kanunun pençesinden kurtaracak ted· 
birler almazsak ırkad1~ıınız alelide bir 

katil vaziyetinde kalacaktır... Halbuki 
onun mahkeme karariyle bc.r•ct etme•İ 
en bUyük za!erimiıi tefkll eder. 

Kalystyan: 

- ArkadaJ Zakaryanm hakkı vv· 
dır ... Her ıeyi haıırlamadan hıreketc 
gc,mck dof ru değildir. 

Zıkaryan: 

- Ccne~re ve Parh merkuleri ile 
yaptzlıınıı uzun muhabereler netice
sinde hurrladılımız proıramın ana 
hatlarını ıiıc anlatauflm. icabında bu 
programda t&diltt yapabilf ru. 

Alman kanunlarına cöre bir katilin 
beratt edel>ilnıe•i için harekitından 
mesul olamıyacık derct' huta olması 
lbımdır. 

Xaluıtyan : 

- Öyleyse arkıdatımızın b11ta ol
duğunu daha timdiden önümüze ceJene 
söyleriz:. 

Zakuyan: 

- Blılrn söylememiz kifi değildir .. 
Mahkeme söıltrimlzi:ı delillerle iıpıtı
nı ilitiyeccktir. 

(Devamı var) 

Gemi 
malzemeleri 

940 senesi l!lonune 
kadar ırOmrUkten 

munl olacak 
Ankar 2 (Telefonla) - Devlet 

mUesseselerl ile kurumlar veya Türk 

sermayesi ile mllte3ekkil oirketler ta.
rafından latın alınan, sevk kuvvetleri 

buhar maklncsi, elektrjk veya dahili 
ihtirak veya. kombine olan aleHmıum 
gemilerle Tilrkiyede bunlar tara.tın· 

dan yeniden veya mevcut gemilerin 
bazı akıammdan iaUf ade etmek ıure. 
tile yapılacak ve yaptırılacak gemiler 

le lüzumu olan tekne ve nıaklne aksa

mı ve techizatla kuan levazımatı ve 

sair gemi allt ve edevatı, demirbaş 
eşya. ve mefruptı, yerli mallarından 
temin edilmesi milmkün olanlar mUs.. 
t.csna olmak üzere, faturaları lkhıat 

vek&.leünce tasdik ve her gemi !çin 

kazası 
15 kiti öldll, '10 kifi ;yaralnndı 1 

lUo de .Janciro 2 {A.A.) - BugUn mmll• f1 
J>jr yoıcuıtcennebtrt,fy,atreniarasın Bu•• tu•• O Nevyork'tl•' 1k fiddet.U t>lr GUpifl'Jla DlmUJ ıve yol-
~ulM'da.rı U> fi öJmU, ve 10 i aiır. ıu· 

rette~·raı..ın~tır. tapındığı yıldıı el· 
-~~e~~ıbaren Marta Rey, hem fSdB 
ı\LKAZAR Sbıemuında ada hem komedi 
~·.B9zf.mbo,, filmini wıutulmu ,.~ m u v affa k o 1 u v o r 

d~ı ~ur ımci Bariton 

PAUL ROSESON 
ehlisalip filminin kahramanı 

HENRY WİLCOYON tarafından 

bu ıene sevirdikleri en Son ıaheıeri 

KARA 
DEV 

Afrikanın kızcın çallerindc ıcçen 
• binbir heyeunlı bUyUk .. rk filmi. • 

tlT.o\NBVL1 
u,ao pWcla dul mualldtl, 19 koııtorau, 

doktor lbrt.blm ZaU (mevalm hut&lıklarm 
dan rrtP n eatWeaıı1t) ıe.ao radyo tonik 
komtdl, (k11111et 4-fUmlı), 20 Kuatafa ve 
ark&dql&rı t&ratmd&D Ttırk :aullik11l ve 
JWk prluları. :ıo,ao Ömer Rıza taratmd&ıı 
arapea '6)1av, 20,,15 Nuthe ve arkadqlan 
tar&fmdaıa TUrk muJ1kla1 ve halk ıarlcılan, 
(Mat ayan), 21,lG orkeıtra, 22,lG .A.jans ve 
bonıa babtrlerl ve erteat gUnUn programı, 

22,10 pl&kl• .otolar, opera ve operet parça.. 
ıan. 21 IOP· 
BVXQŞ: 

ıs radyo orkeatruı tarafından, İtalyan ha 
valan, 20,10 J.!andolln orkest.Ta.sı, 20,63 ıar .. 
kılı kol\Mr, 21,20 ply&JSo, 1cımr.n konnrl, 
2J, pltk. !2,'65 kabart plt.klan, 
BVDAl"q?J;; 

;ıs.20 piyano konseri, 19 Ilgan orkestraaı, 
ıarlular, 20,30 OP'ra ruvayaldcn naklen Tan 
havser Opcraat, 2•,2:5 ılgan or}(utruı, 
pJUJNı 

18,tlO Plllc, 19 radJ."C) orkeatruı, 20,10 ope 
ret Pl.r~ırı, 21,ııs opertl plf.klan, 22, rad. 
'YQ orkeıtruı, 23,30 cuband, 
VAl\fOVAı 

19,ıo PIAkla ha.fit mllzlk. 20,20 tarkılar, %2 
Şopcn l'Ullf.ll, 23 eenfonlk ıtonııer. 

Radyo ldare•lnden 
sır rica 

Dün ıkoam letanbul radyosunun 
Programında kl!sik TUrk musikisi 
va.rar. Bundan haberdar olanlar ve 
kllılk musikiyi acvenluin neeelert, 
Pl'Qcram baılayınca söndU. • 

Memleketin, hakikaten iftihar edo
ceği musikiuinaslarınrn vUcudJı getir· 
dikleri aaa heyeti arasına karı~a.n ıöy 
leyici, ahengi bozmaktan başka. bir 
ı:ey yapmadı ve radyolarını açmış 

olanlar büyUk bir üzüntil içinde kapa
mak nıecburlyetlnde kaldılar. Söyleyf. 
keman refakatinde yapa.bilirdi. Klbfk 
ci, f!lrkı eöylemek arzuıunu bir ud Ye 
Türk mwsikW mUıta.klan r&dyo ida· 
resinden bu çok yübek saz heyetinin 
Yalnız aumı dinlemek lıtiyorlar. 

BU&11ıl bUtUıı N•V
york b&lkınuı, en faz 
l• .. valıt vt te.kdJr 
•wıt kadın, Marta 
~)'dir. 

Futeılat, ıarkıcı, 

d&Dlöı olan ve tılr 

mUddet evvel tntlaap 
etUfl •!nemada da 
ıayaııı hayret ınuvat 
faklyctler kazanan 21 
yaoındaki bu gene: ve 
gtızel kadın, tiyatro 
ı·e mUzlk.hollerdcki 
bütUn hıwlat reko.. 
nuıu ıurmakta.cıır, 

Halbukt bundan Ud 
sene evveline kadar, 
IPluk elcm•k paraaı. 
nı güçlllkle temin ede 
bUIYQrdu. Buıtııı cnıa 
her taraftan yUzler. 
cet tekli!lcr yapılmak 
tadır. Gayet mUteva.. 
zl bir ku; olan Marta 
bu ant zengiI!llkteıı 

ldeta ıqırmıı vazt.. 
yettedlr. H•rgün a
vuç doluw parayı g9. 

lift ıu,ıeı şarfetaıek.. 
ted.lr BUtUn mevcu. 
d l y e t 1 1 e se. 
yircllere bağlanmıı o 
lan Marta Rey. Nev. 
yorktaki Paramunt 
tiyatrosunda, gtlnde 
dört teman vermek. 
tedlr. Tıklım tıklım 

dolan tiyatro salonu, 
hemen her gece tem. 
aliden sonra llLAUerce 
&!kıt tutanı içinde 
ç&lkanmakt.dır, 

Marta Rey bu yor. 
cunıuk g11nlert eıına... 

amd&, hiç iatırahat 

etmeğe !Uzum göme 
mekte ve arkaaında 

mQtemadiyen dolqan 
hatta, yakıııktı ve 
ıeno koeMt B11ddl 
\'eatmorla tenb& ıo. 
kant&larda yemek 
yerken blle pqlnl bı. 
rakmıyan yüzlerce 
pereaUıklnn&. gU. 
!er ytlzle, fotoğnı!tar 
lmulamaktadır. 

11yatro v• revU ıah. 
neterlndo, herkeıl dell 
«Uvıne eden Jotartn 
Reyt,ılnemada gl5rma~ 

olıµılar, onun bu bao 
döadUrUeU ,ahntt cld 
dım Jflyık otduğ\lnda • ,f 
ula oUphe etmezler. _.at fi 
BugQnkU ıfnama :v:ııdı~annm hfç btrl, ko. bep3lnde de, çtdc!en bU1;Qk bir wtJ 
ınedl " facia ronertnt &l'lll mu,·atfa~oeUe r()aternıf.§Ur. dd !'dı 
bqan.maılıı.r. ıtuta Rty tff, ta.elada oJdu. HQUvudun cm ~11k ıtrkeUerU! tr ~ 
tu gibi, koıne .terde do. ıayanı hayret mu. bwldan blr ınUddet evnı, ıuw ,rf,J ,İ 
va.taklyeUer kauınnaktadır. son derece k!rlı bJr konturat ırıızal 1'11 t' 

Mart& Rey ıtrndl~ ~dar ancak yanm llflndo butunmuı ve Marta Ret• 
dU;Unc film çcvlrnı!Jtlr, Fakat bu tıımterln kabul etml§Ur. ~ 

"MOSKOVA CECELERl" ve "SAMSON" filmlerinden sonra gö~ 
&imiz bUyük bir yıldııın •vdeti... Sinemanın en kuvvetli 

ve en dehak!r artiıti 

HARRY BAUR 
Varın akşamdan itibaren 

SARAY sinemasında 
BilyUk liım.nlınn ve ıcfahet maha tlcrlnin ihtiraslı ve z:evkll 

hayatlanru tasvir ede~ 

Korkusuz AdaJ11 
.Arkıdo.1lar, Cenevr~ rnerke:i idam 

h\Um>UnU lrlf aı efmek huııuıunda bizi 
tlmlmlylc ıtrb:st bıra.knuftır, Gu halde 
10iqk lnnlılıkJa hareket edeb!tmek için 
bQl bol vaktimiı vardır. Her şeyden ev
vel arkadaı Tehliryanın .-hsi emniyeti
ni <1U1Unmtk mecburiyetindeyiz. Arka
daıımı; bir haftalık vize ile Berline 
rclmiıtir. Alman kanunlarına göre. bu 
milddetin hitamıqdı Almanyayı terkot· 
mek mecburiyetinde ka1llcaktır, Buna 
mahal vermemek üzere polise verilmesi 
lbım gelen beyannamenin tehlri Ja
mndrr. Bupun için de arkadaş Tchlir
yan hiç olmazsa 48 saat yalan.dan hasta 
olarak evden ~ıkmamalıdır... 48 saat 
ge~ikten sonra, ben İran sefareti vası
taıfylı lrendisine bir senelik ikamet 
tezkeresi temin edebilirim .... Arkadaıı
mıım makine mühendisliği tahsil etmek 
ftıert buraya geldğinf söyler, bu ip hal
Jederhıı. bamet tezkeresi meselesi bu 
ltltftlt halledildikten ııonra vakit kav-

bir dQfaya mahtturı olmık üzere \'e ----....,.,-----------.-- BilyUk Franaı.r filminde cörecctiz. Yarın akJam için yerlcriniJI 
iktisa t veklletJnce teabit edilecek 
mUcldet zarfında. Jnılla.ıulnıRk suretile 

9i0 yılı ııonuna ka.dar ıümrUk rt.a .. 
minden muaf tutulmasına dair hüJcu. 
met meclise hir kanun layihaaı ver. 
mi§tir, 

ZAYI 
4283 sicil No. lI arabacılık ehliyet. 

name.mi zayi ettim. Yenisini çıkara
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Arabacı 
A u oğlaı / 3'ft4iz 

HAml arıyornm 
Univeraitenln ikinci ımıfmdaynn. 

İki senelik t&bail mUddetim esnum
da beni her husuata himaye ve tahsi
limde blr müddeti muvakkale için, ll
znn olan maarallarr temin edecek bir 
hami arıyorum. Tahlilim nihayetinde 
yapılacak maara:Cları maa falı, ve 
nıukıt..aeten, senet ile ödem~ taah
hüt ederim. 

Amt ve kabul eden zıevatm lUtf en 
Lllelide Orhan Gazili Selim Apart. 
No. 4 de (Cemil) remzine tahriren 
bildirmelerini istirham ederim. 

evvelden aldırınız. 

SAKARYA sinemasının 
Dün Mf8m ilk defa göşteı-ileıı ve ~ ~ 

HARRY BAUR - MARIE BELL - RAIMU - P. RICHARD Wll-~ 
PIERRE BLACHARl · - FRANÇOlSE ROSAY - LOUlS JOtJV" 

tarafından Qlibi dikkat bir tarzda temsil edilea 

Bir Balo Hatırası.,, 
Fransız filml emsalsiz muvaffakiyet kazanmııtır. Suvareler ıÇin ye' 

nizi evvelden aldınruı. Seanslar: 2 • 4,15 - 6,30 ve suvarc 9 da 
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İ hgfllz hava mfltehassısına göre Blllyor musunuz? 

a,yyareler yarının 19- uriCuh 

nakliye vasıtası A:!r~~.:!~n 
.,. Olabilecek mi? Hindistana buz 

ı <ly sevkediliyordu 
bıs;~areıerden, otomobil, motosi_klet, 19 uncu asrın bll.§larmda, henüz ne 

let Şeklinde istifade kabil mıdır? buharla işliyen vapurlar, ne de sun'i 

tayyarcsidir. Aoemflere) 
Zeri bu tayyarenin 

lngilterenin hava i'leri mü 
tchas 1 ~ 
di s.ıs arından lord Car-
na~:· tayYarelerin yannm 
\:i.. Ye vaartaaı olup olmiya
b" gı hakkında dikkate değer 
ır :Yazı neırctmiıtir. Oku-

r Yutulan . 
"a ayYaren· rnıza naldedıyoruz: 

lıtaaı ola ın, Yarının umumi nakliye 

b'°Ylcnıni cağına dair o kadar çok söz 
ıı ı. o ıcaa . 

b· lne"tuua ar yazı yazdmıgtır kı, 
"pır: lfc baııa tekra_r ~önmek, zevk~iz 
lı~at, haı1c tnak hıssıni vcrmektedır. 
1 

filtirteri ;~asnda yerleıen bazı yan
illa~ da ı._ u~ltrnek hissine kapılma 
illet h ~bit dc~·ıd· t 
lll' ' İldi"• tol ır. nsan. ister iste-

ı:ı Cd gı ve isıb ,. . 
\ CbiJd·~· ct.ı bır ıurette tah-
\tl~ 161 §eyleri başkalarına da 

liyc'l'''l'~:~~;.una dütüyor. 
aı "lsıtaıa ın yarı.,ın harcıalem nak 

cybde . tı ola•.:ağına dair lehde ve 
§Ö 1 !lll'ıd" 

Ye bi 1Ye kadar söylenen sözleri 
l'at t kal d 

tııe,t cm e bir tarafa bıraka-
~ııtti uu tetkiki edtlim: 

fcrd nku d • 
ler t rnc enı şartlar altında 

de · ay.Yarcı d 1'lifad er en ne suret v: ıekil 
lerdcı:ı. c ctrncl:tedirler? Tayyare
de . • lllescı. 

l:lız ""ot·· a otomobil, motosiklet, t' ••• o ..... 
ıfa~, le b" \! hatta bisiklet §eklinde is

l3u a il rtıidir? 
h nlara ce 

releri b" Vap verebilmek için tay-
ttllleıc 1• ı.r kaç kısma ayırarak tetkik 
lcr· azıllldt M 1 "ardır . r. eseta harp tayyare-
Ycrj Yokt lu, bunların sivil hayatta hiç 
tc. Ur s·· 

ıı:ııa . · urat rekoru kırmak ilze-
lc . Cdıltni .. 

b r ta § olan hyyareleri de ıoy 
tafa b 

l::!ıınıard ırakınak iktiza eder. 
tasYonıa ln. başka büyük tayyare is 
l'at tına ihr · 

layy ıyaç hissettiren nakli-
ltc arcıcri d f • • • • 
2 ~ilra e crdlcrın şahsı ışlcrı 
''t Yarrıazı 

tııiıe ar. Bunlar çok büyı:.ik ve 
n Y .. r · 

h, ... e ıneıncıler 
qır d" · 

<le ordüncu k 
\oatd atagori tayyareler 

tiik • it ki, 2' • • • : 
ıll'ıal engınlcr ıçın hususı ola-

1'-ik . olunmakta.dular. 
ı. tın:ı;e b 
"'fa h' Unlar da pratik maksad 
t' 1trnct d 1 \'c Ye . e crnezler. Çünkü fada ae-
ıı._ - re ıncbilmek icin bil .. k 
-...ıı.Jara "h . ~ yu mey-

1 tıya!i ·· . l\c b gostcrır. 
~ a a husu • 
ıaa ac sı tayaresi olan insanlar 

li~ Yahatter 
l'llchr • mesela elli kilometre- • 

fad .... eler d h"J" 
c Cdcrn· a 1 ınde uçuşlardan isti 

illcscr •. ıycccklcr m;? Bunu cevabıma 
~ Y

1ll'ldiliJ- k . 
~ a,,.,. : atı olarak :ncnfidir. 

oı ".ı are tıpl . 
sun i . erındcn hangisi olursa 

b·· nış Yap b'l 
uyuk b' a 1 nıek hususunda çok 

llıı . ır diizJ.:iğ "h • 
l> dıizlUğii e 1 tıyaç göster'.yor. 
tofcaiyon 

1
n mcsnha:\ı arnatörler \'e 

a e lcr ic· d · · llı:ıtısr • . .ın eğ: ır. Mesela bir 
tabb,. ~ç n en aş:ığı yüz d"" .. h .. ı hır d" 1.. onum mu-
a '·~·i:• uz: al: Ulz:rndır. Bundan da 

illa.. . o( meydanlarda bir arnat·· .. 
·"'vr;:ı or ınıp 
l>rof Yapnıağa cc~i!ret cdcmc.z 

ıı es:ronel b. . 
r. Yarıs ır rasıd için ise bu-

t:ı;ıı. 1 
kadar bir düzlük kı:f'd" ..;-. dU d ı ır. 

~ı llJztij:.ü)"1\ün ki, "lli cönUm mıırab
"' er , .. h. 1 

Ok a~drr. - ır er~ yakın yerlerde 

~lli dön" · 
uın murabbaı tarlası olan 

havalanmadan uçm.aııın b•liilıı incelik. 
üzerinde gösteriliyor 

her kes bu tarladan istifade için eker, bi 
çer yahudda kiraya v~rir. Ş_u .hal:le, hu 
susi tayyarelerin en zıyadc ınış noksanı 

yüzü~cn henüz pratik bir hale gelme
dikleri muhakkatır. 

Hususi tayyarelerden sonra autogy 
ro tiplerini tetkik edelim. Bunlar çok 

usta raside ihtiyaç göstermiyen ve dar 
yerlere iniş yapabilen yegane tiptedir. 

Ayni zamanda amud olarak da iniş ya 
pabilirler. Çok kısa mesafelerden hız a 

larak kalkı.1abitdikleri gibi derhal dik 
olarak da yükselebilirler. 

Bütün bunlara rağmen autogyroda 
henüz mük!mmel bir rr:akine olmaktan 

uzaktır. Evvel§ çok pahalıdır. Sonra az 
yük alır. Bunlardan başka bir makine 

olarak son inkişafını bulmu~ addoluna 
maz. 

?alnız bu tayyarelere selamet ve in 
tizam bakımından bir şey denemez. 

Bu iki baktmdan emsaline her su
retle faikdirler. 

Belki tcnki.d edill'cek noktalan var

dır. Fakat her halde pratik bakımdan 
şimdiye kadar keşfolunan uçakların en 
iyisidir. 

Bir başl:a tip de, son derc•.:e hafif 

ve beygir kuvveti m'.itedil olan tayya

relerdir. Sade ve basit §eklinde bunlar 
planörlere benzerler. Bunlarm iki kişi 
lik bir kamaralan da vardır. Beygir 

kuvveti 40 dır. 

Maamafih hafif tayyarelcrde tehli 

ke r.isbeti fazladır. İçler!nd~ iyileri var 

sa da ekseriyetle kuvvetsiz oldukların

dan kaza ihtimali çoktur. 
· k. r Ancak bu hafif tayyareler 10 ışa 

ettirildikleri ve selamet nisbetleri art-
v • 60 'la 70 mil tınldıgı takdırde ve saatte ı 

. t"yle son de sürat üzerıne seyretme!;: şar ı .. 

rece ekonomik ve pratik uçaklar halını 
alabilct.:ekleridir. Geçenlerde bu makine 

"'b uıı.larında bun lerle yaptığı~ tecru e uç ır 

d v ktalardan son lan yukarda say ıgım no 
derece elverişli buldum. Kontrolu son 

h ncecik hava derece kolay olan ve eme . . 
}anan bu makineler bence istıkbalın 

• • • 1 • a hazırdırlar. hususı malcınelerı o mag 
.. 1 d" ·im gibi iyi Ancak yukarda da soy e ıg 

ı.:e ink:şaf ettirilmek şartiyle. 

d 1• h f"f tayyareler. belki 1937 mo e ı a 1 

d lı inkişııl:-ı maz de yakm bi.r zaman a u 
h halde şimdi 

har olarak uçakların er .. .. 
kinden çok daha kolay taammumune 

yar<lım edeı;eklerd:r. 

buz dolapları ınevcut olmadığı bir 

1.amanda Boston'dan Hindistandaki 
Kalküta §ehrine kadar buz yollandı. 
ğı iııarulmıyacak hakikatler arasında. 
dır. Amerika ile Hindistan arasındaki 
mesafe, yelkenli ile katedilmek şarti. 
le 12,000 mildir. 

Blok halindeki buzları 12,000 mil 

mesafeye eritmeden sevketmek haki. 
katcn çok güç bir iştir. Eskilerin bu 

işte nasıl muvaffak olduklarını fen. 
nen ispat da o kadar'zordur. Maama. 

fih insanların arzu ile her işte mn -
''affak olacakları düşüniilerek olursa, 
b~ma pek de şaşılmaz. 

Mavmunlan 
ürkütmek için 

mükemmel 
bir usul 

Frnnsaya ait müstemlckelerden Ka 

byle'de maymunların öldürülmesi 

kat'i surette memnudur. Fakat çiftçi. 

ler, ziyan gördükleri bu müz'iç mah. 

:üklardan son derece şikayetçidirler. 
Şu halde ne yapmalı, bunların elinden 

kurtulmak için hangi çareye başvuru! 
malıdır? 

Şeytan bir köylü, diri olarak yaka. 

ladığı bir maymuna kıpkırmızı bir el.. 
bise dikerek sıkı sıkıya giydiriyor. 

Elbisenin içine de yirmi otuz tane zil 
yerleştirerek maymunu tekrar salve -

riyor. Arkadaşlarının yanına avdet e

den hayvanı diğer maymunlar bu ga. 
r:b kıyafetinde ve her tarafından ses-
ler çıkar bir halde görilnce o kadar 
ürkUyor, o kadar korkuyorlar ki, hep

si birden Kabylede zlı·aat olunan ara. 
ziden bir gece içinde hicret ediyorlar, 

köylüler de maymunların lz'acından 

bu suretle kurtulmuş oluyor. 

Atlara da yas 
tutturuyorlar 

Asırlarca evvel, birçok memleket -
lerdc ve bilhassa !randa meı;ıhur bir 

adam öliince sadece aile efradı ve dost 

!arına yas tutmaları kAfi gelmez; 

mutlak surette ölen adamın atlar~a 
da yas tutturur, göz yaşı döktürür _ 

!ermiş. Bazı katı yürekli yahut da a. 
sabı sağlam ins:ınlar ağlıyamadıkları 
gibi, hayvanlar da ağlamak imkanın.. 

dn mahr~mdurlar. Bunları muhakkak 

surette ağlatmak ve gözyaşı döktür _ 

mek için hardaldan istifade ederler. 

miş. İnsanların gözlerine bir miktar 

soğanla karışık hardal tozu serpilir, 

atların da burunlarına hardal çiçeği

nin çekirdekleri yerleştirilince mesele 

tamaıniyle hallolunurmu§. Gerek at _ 
lar, gerekse insanlar bundan sonra 

saatlerce gözyaşlarını zaptedemezler. 
ıniş: 

Tonton 
amca 

aşk uğrun
da postacı 

Çeyiz 

Fabrika, dertler v~ dertliler kayna • 
ğıydı aanki .. Yıldız, oracLl öyle insanlar 
tanıdı, öyle ha~iselerle karşrla~tı ki, 
en taş yüreklileri bih: ağalatabi:ır. 

Bir, Aliye vardı. Hastalıklı kızc<.ğız
dı. Sırtında di:-scl:lcri, omuzbaşlar: yol 
yol süzülmüş eski, kürklü manto ..• 
Tüyleri dökük l.ürkünün ortasn:lı min 
nacık, sapsarı bir surat .. 

Kumaş dairesinde çalışıyordu. Ye
nikapıda, ufacık bir evde oturuyorlar. 
dı. Babası hayırsı?. bir a:l:ımdı. Varmı. 

yoğunu içki ile yomiş, bitirmişti. 
Aliye, sabahla:-n sokak lambalan sön

meden yollara C:ü~üyor, fabrikaya işe gi 
diyodu. ihtiyar ana, gece yarıları u
yanıyor ve ölü bi: lar.ıba ışığınd.t, buz 
gibi mutfakta. aşlırc kaynatıyordu. 

Babanın sattığı aşureler ve Aliycnin 
altm·ş kuru§U tutan gündeliği bu ki!çük 
ailcnjn tek geliriydi. Hayırsız bal'x>.ı çok 
kere aşureden kazandığını meyh<ınede 
yer bitirir ve evin ekmeğini düşüı1mek 

tasası Aliyeye di:şerdi. 
Verem:ii Aliye .. Yıldız, ona bir gün 

patronun kapısında rastladı. İri siyah 
gözlerinden boşanan yaşlar sarı, sıska 

yanaklarından süzülüyor, tüyleri dö -
kük beyaz kürkünü ıslatıyordu. 

- Ne oldun, Aliye?. 
Genç kız, Yıldızın ellerine sarıldı .• 

Karanlık koridcrda elele ilerlerken, 

anlatıyordu: 

- Halsizim, Yıldız Hanım .• Bacnk -
tarım tutmuyor .. Dermansızlıkta:ı biti
yorum .. İ~in istedim patrondan.. He -
men bir iki gün jçin.. Bir iki günlük 
istirahatten sonra daha iyi iş çıkar.rım, 
daha iyi çalışırım diye kandınnağ:ı uğ
raştım. Diller döktüm, nefesler tüket 

tim ... 
Patron, dudaklarını sarkıtmış, saa. 

tinin altın zinciriyle oynamış: 
- Sana ıben bir şey söyliyeyim m1 

kızım, - !demiş. - Sen bir iki günlük is. 
tirahatle iyileşemezsin .. Sen bastcsın .. 
Sen ad:ımakıllı hast:ısm, kızım... tki 
günlük istirahat hiç olmasın daha iyi .. 

Aliye vcrcm1i, bunu kendisi de bilL 

yordu, en sonunda bir gün ölecekti. Bu
nu bildiği içindir ki, on yıldanb'!d ha
zırladığı o canım çeyizini, çokunklır, 
parça parça babasına verip sattırıyor. 

du. Göz nuru dökerek işlediği b:ı ipek
liler, en sıkıntılı zamanlarında - baba
sının aşOre satamadrğr, Aliyenin Ç21ışa. 
madığr, ekmeksiz, katıksız kaldıkla~ı 
günlerde - öyle biı· imdatlarına yetı

şiyordu ki! •. 
Evet ... O öleceğini bilir!:ii. Ve, çok 

sevdiği annesine her vakit söylertii 

_ Anncccğim, sakın üzülme benim 
ölümüme •. Zaten dertli bir kadınsın ... 
Büsbütün üzülüp şa§ırma. Kendini ye. 

ip bitirmeM Ben nası olsa öleceğim .. 
~iç veremden kurtulan görülmüş mü -
dür, anne? Hem kuzum, şu evden çık. 
sak artık .. Bu daracık odaya tabutumu 
nasıl sığdıracaksınız? Mutfağa tmeşir 

konur mu?. 
Anası ne söyliyeccğini bilemez. uzun 

Makam satın alma 
usulleri 

l 8 nci asırda lngilterede siyasi 
makamlara gelmek için heveslileri a.. 
rasında adeta müzayede yapılırmış. 
Hükllmet memuriyeti almak istiyen -
lerle istifa ebnek istiyenler arasında 
ela h~va parası alınır, evriarmiş. Hat. 
ta bu maksatla. gazeteler..! ilan veril
diği d~ tcsbit olunmuş bir hakikatti.:· 
Makam alışverişleri arasında en bu
yilk paranın (15.00()) sterlin olduğu 
da kayıtlarla. sabit bir keyfiyettir. 
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Yazan: Reşat Enis 
uzun ağlaı:idı .• 

Aliyeye herket acırdr .. Bazan, işle • 
rini önce bitirenler ona yardım eder. 

!erdi. Bir defasmd:ı bunu ustaba~ı gör
dü. Kızcağızın gündeliğini ceza d:ye a
hlkoydular o gün .. 

{ • • • 
Aliye, izin istediği ve alam:J:iiğx 

günden sonra artık gün aşm gelmeğe 

başladı. Hastalıklı ı..,z, eskisinden da
ha büyük bir gayretle çalışıyordu. 

Bayram yaklaşıyordu. Çok kuma~ çr. 
karmak lhımdı. P&tron, fazla çalışa
caklara mül:afot adadı. Aliye o gün, 
koskoca bir top l:umaşı elinden geçir -

di · cımbızladı. O gün ona tam iki lira 
ve~diler. Fabrikadan çıkarken nıarka -
sım başka'lı bastı. Gözleri kararıyor, 

sarhoş gibi ayak i.izerinde sallanıyordu .. 
Evi güçliikle buldu. 

Aşureler para etmiyordu. Ekmek pa. 
rası yoktu. 'Ustelik çöp ve tenvirat ver
gisini veremedi.l-Jcri için belki de tahsil 
darlar hacize geleceklerdi. Ve, bi= kaç 
pıhpırtılannı satacaklardı. Konukom • 
şuya rezil ide olacaklardı. 

İki 1ira gündelik, babeyı büyüh bir 
sıkıntıdan kurtardr. 

Aliye ertesi günü gene fabrikaya git. 
ti. Saatlerce, aça!ima hiç durma • 
dan didindi. Bir top kumaş !daha 
elinden geçirdi. Amma, o gün,_gür.delilC 
vermediler: 

- Bugün para yokl.1 
Dediler. 

Aliye üç gün sonra görlincm: ÇaTışa. 
m.ıyacak haldeydi. Yüzü büsbütün u
falmış, s:ırarmıştı. Kır bıyıklı Ocapıcr
ya: 

- Bugün çalışamıyacağım.. Paramı 

alınağa geldim ... 
Diyet gülümsd~i. Kapıcı omut silk. 

ti: 
- Herkese parası verileli .• 
- Bana?! 
_ Dün para dağıtılırken bulur,ma ı 

dın ~ bugün pa:-a günü değil.. • 
Aliyenin 6Öz söylemcğe bile taka1 

yoktu. Ağlıya ağlıya, ters yüzüne 
döndü. 

Anasiyle, o gün, nişan mUbaı ekesi 
için komşularına gittiler. Şom ağızlı 

bir koca kan, hep ölümlerden, ölüler -
den baha açtı. Dertli Aliycc!k, o akşam 
yatağa düştü, VC", bir ldaha kalkama: • 
dr. 

Aliyeyi yoklamağa gittiği gün, Yıl
dıza, kapıyı, gözleri şiş, saçı, ba}ı kan.. 
şık bir kadın açtı. Aliyeciğin anatı: 

- Kızımı gelin etim; Aliyemi gelin 
yolladım!.. 

Diye b<ışını yumruklıyor, ta soknğın 
nihayetinde kaybolmak üzere ol:ın ce
naze alayının ortasındaki tabutu gös

teriyordu. 

Göznuru dökerek hazırlndığı çeyizi. 
nin son kalan pa•çalan, Aliyeciğin ta
butunu süslemiş, donanmıştı. 

V c, sarhoı baha, bir saat 60nr.ı ta
butun üzerin!:ien kaldınp bir sıkın yap. 
tığı bu ipeklileri Ç-"U'§I pazar dola§tır • 
dı; sattı. ölü yıkayıcı Hafız kadının, 

imamın, mezar kazıcılarının ücretlerini 
ödedi. 

Reşat Enis 
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Dış • 
sıyasa -Balkanlı mlltteflkle-

rlmlzln iç siyasaları 
ve nazarlyemlz 

..... Bqt.arah 2 incide 

elcsülimclin tediyeli milisi iken) onun 
da ayni illete tutulduğu görülüyor. 

Kuvvet ve kudreti ve imkanları ne 
olursa olsun vatandaşında milli bir 
iman, amma tamamiylc milli bir iman 
ve gurur uyandıramamıı olan küçük vt' 
ya büyük devletler mutlaka bu siyasi 
enflüenza tırpanından yakalarını güç 
kurtanrlar. Bu ıuuru, Balkan devlet
lerinin tamamiyle elde ettikleri görlilü
yor. 

1 - General Metaksasın Atinada 
irat ettiği aon mühim nutuktaki şu 

cümle bunun bir delilidir: 
''- Hiç §Üphc yok ki yeni Yunan 

devleti istihale eeçirecek ve mükemmel 
bir hale gelmesi için icap eden yeni mtL 
eaeseler kurulacaktır. Fakat ecnr"bi re. 
jimlerden hiçbiri iktibas olunmryacak-
tır.,, • 

2 - Tatareskunun Rumen Liberal 
Partisinin yıllık kongrcsi.rlde irat ettiği 
yeni nutukta ıu cümle de ayni kuvvet. 
te bir başka delildir: 

''- Harici siyasette her türlü sos -
yal nazariyelerden uzakta kalmak ve 
her devletin iç rejimlerine karışmamak 
bizim için en tabii tiardır.,, 

3 - Yugoslavya Başvekili Stcyadi
n~'in s~ Radikal gençliğine hitap 
eden IOft nutkundaki umu.mi hava lda 
bu merkezdedir. 

Bize gelince, bu mühim esas üzerin.. 
de Bal1cinlı rnüttefiklerinlizdcn daha 
sağlam bir nziyetimiz olduğunu açık
~ ve gururla söyliyebiliriz: 

Atatürkün son nutku Türk rejimi
ntn, Uderi t.ar~fından iclaıaba tekald. 
düm eden devirlerde yapılan büyü\ ha
nrlanma ile memleketin ilctısadt, içti
ma!, siyasf sahalarda geçirdiği bütün 
mcdıalelerin tetkikinden ~oğmuı prcn. 
siplerile ve nazariyclerinin tamaıniyle 

orijinal olması ile velhasıl bütün bün
yesi ile mevcut her iddianın dıpr.da ve 
~ ~ ta!'J81.r,' yerli rejim ol
duj\ınu Ye da,;frıdığ1 esaa..ııoktanm ya.. 
ni doctrine'in ıtatique olmadığım, 
dynamique olduğunu, zira, hadi5elerin 
inkipfiyle mütenasiben kendi münaka
plarmı yaptıfmı, kendi kenfilni tashih 
ettiğini n daima ıynthctique bir mana 
muhafaza etmek karannda olduğunu 

gösteriyor. 
Atatürk nutkunun ıu mühim cünı

lcıine dikkat ediniz: 
. "Bizim yolumuzu çizen, içind~ yaşa. 
aığımız yurd, bağrından çıktığI:mı% 
Türk milleti ve bir de milletler tarihi
nin binbir facia. ve ıstırap kaydeden 
yapraklanndan çrltardığnnız neticeler
dir .• , 

Bu, i§te yukanda izah ettiğimiz 
minayı ifade eder; ve anlamamakta is. 
rar etmek büyült bir milli hakiıGıti in
kar etmek demek olur. 

Nizameddin NAZiF 

Metaksas 
Yeni Yunan devletinin istihale 

geçireceğini söylilyor 
Atina, 2 (Husuıi) - Büyük Nafıa 

işlerinin açıh§ı münasebetile Başvekil 
Me~ksas söylediği büyük bir nutukta 
bilhassa ıunu iıaret etmiştir: 

''Hiç §Üphc yok ki yeni Yunan dev
leti istihale geçirecek ve mükemmel 
bir hale gelmesi için icap eden yeni 
müeıseşelcr kurulacaktır. Fakat tcnebi 
rejimlerden hiç biri iktibas olunnuya
caktır." 

Hosost idareler 
Memleket kalkınmasıoda daha 

mUbim vazifeler alacak 
Ankara 2 (Telefonla) - Bugün\ 

umum mUdllrlUkle idare edilmekte 
olan mahalli idareler dair<'sinin riya
sete tahvili hakkında bir kanun layiha 
sı hazırlanmış ve Büyük Millet Mec
lisine gönderilmiştir. 

Layihada Cumhurreisimiz AtatUr-ı 
kün Meclisi açış nutuklarında işaret 

buyurduklan Uzere hususi idarelerin 
memleket kalkınmasında daha mühim J 

vazifeler deruhte etmesini ve daha çok 1 

faydalı olmasını mümkün kılacak bir 
teşkilat dilşünülmektcdir. 

Dlln gece 
Aksaraym ahşap evJeri 

Büy ük b ir tehlike 
geçirdi 

Yangın 
Ancak iki evi kül edebildi 
Dün gece Aksarnydaki ahşap evler 

büyük bir tehlike geçirmiı;tir. 

Gece saat ikiye doğru Sofular mar 
hallesinde tayyareci Orhan sokağında 
Münevvere ait 6 numaralı ahşap evin 
orta katında oturan Süleymanın oda
sından yangın çıkinış. yanındaki be
lediye odacılarından Ahmedin evine 
sirayet ederek her ikisi de tamamen 
yanmıştır. 

Fatih itfaiyesinin gayreti, yangının 
bitişik evlere sirayetine O'lani olmuır 
tur. 

Zabıta tarafından yapılan tahkikat 
neticesinde yangının toprak bir kap 
içinde bulunan kıvılcınııların sıçraya

rak tahta arasına düşmüş ve tedrici 
bir surette tahtaları tutuşturmasın

dan ileri geldiği anlaşılmlşhr. Bunda 
ihmali görülen Süleyman tevkif edil
miştir. 

• • • 
Aksarayda oturan Raşid diln gece 

earh~ olmuş, eve gidemiyeceğini an
layınca Galatada Bursa oteline gidip 
yatmıştır. 

Raşid yatağa elinde cıgara ile gir
miş, biraz sonra uykuya dalınca elın
deki cıgara yorgan üzerine düşüp tu
tu§turm uştur. 

Yorgan tamamen yandıktan sonra 
Raşid işin !arkına varmış, f e.ryat 
otelciyi uyandırmış, müstahdemlerin 
yardımı ile vangm söndürülmüştür. 

Lise ve orta 
okullarda teftiş 

Dün Ankaradan gelen Maarif Ve
kil eti orta tedrisat müdürü Avni ve 
umumi müf ett~leroen Ekrem, dün 
akşama kadar orta mekteplerle lisel~ 
ri tefti§ etmişlerdir. Teftişler bir 
kaç gUn da.ha devam edecektir. 

Milfetti3ler, orta. okullarla liselerde 
~il; taleb!g ....... ;amıf vulyet 

i.JltHe, tiWalllrda hnaeak ~nl tedbir
leri ve gelecek tedris senesi için göz 
anllnde tutulması ilimi gelen nokta
ları tesbit ederek birer rapor halinde ı 
Yeki.Jete vereceklerdir. 

n..;E R I DEt 
1 Gala.tada yapılacak yeni yolcu ealonu. 

nun ihaleal dUn Haydar ve §UrekA.s\ mUease.. 
aesıne 28 bin liraya ihale olunmu§tur. MU. 
esseı1e binayı bir yıl tetııde biUrecektlr. 

1 Birkaç gtlndenbert KaradeniZ6o devanı 
eden fırtma kcsllmlıtır, limanlara Utica eden 
vapurlar tamamen denize aeılml§tır. 

1 Letonya ile aramızda yapılacak oıan ti
caret anl&§ln&lll itin, memlekethnize btr he.. 
yet gelmek üzeredir. 

1 Otelciler ve eckercller idare heyeti se. 
elmlerl yapılml§tır. 

1 Mordahay admda bir Mwıevtnln zartcılık 
auretıle 400 llnunnı dolandrran Vehbi Ltınin. 
de biri dUn adliyeye verilmiştir. 

§ Afyon valisi Derviş hastalığından dolayı 
mezuniyet almış, yerine vekAleten mUlklye 
mU!cttl§lerlnden Raif tayin edilrnlşUr. 

§ ParU ocak ve nahiye kongreleri ayın 
~inden itibaren topıanmıya başlıyac&k ve 
ay ıonunda bltecekUr. 

1 İstanbul gUm.rUklerlnde tetkikat yapan 
gUmrUkler genel mUdUrU Mahmut Nedim d!ln 

Ankaraya gltml§Ur. 
1 Çadırcılarda kansı :MellhaU 6l~llreıı 

lruduracı Re§lt, dlln dördQncU sorgu hAk1m. 
tlğlnce tevkif edllml§Ur. 

t Dört beJ gündenberl nmanımızda bulu. 
nan Yunan gcmllerl balık yUklemektedlr. 
Bir hayli balık da Bulgarlstana göndertımı1-
tır. Blrlncltqrlnln UellncU haftasmd&nbeı1 
ihraç elUğfmlz batıklarm kıymeti (8000) 
lira kadardır. Palamutların çifti 5.7 ve to. 
rlklerln çifti de ı 40) ıruruşa kadar satılmak 
tadır. • 

1 Zehirli gazlardıın korunma uııulQ ve ça.. 

relerini ısgretmck nzcre açılacak kurıılarda, 
bu ay muhakkak derslere başlanacaktır. 

1 Yakında Ankaradan bir tetUş heyeU ge. 
ıecek ve grup halinde bütUn adliye muamele 
terini tetllş edecektir. Tetttı dört beş ay ka.. 
dar ıllrecektlr. Bu arada blltUn noterlik mu.. 
ameleleri de lncelenecektlr. 

Yeni mahallt jdareler riyasetinin 
köy !§Jeri fle de uğraşmak tıure, ay-

1 n bir eubeei bulunaca.ktır, 

ı Memn orman ba§mUhendlsl Feyzi, İL 
ta.nbul orman t>qmUhendlsllğlne tayin ediL 
mlı ve dUn vazlfcaıne bllşlamıştır. lııtanbul 
başmUhmıdlal Konya.ya nakledilmiştir. 

I GaJatada domuz ııokağmda reeıt Yerine 
yapılan boya tecrUbelli iyi netice vermenıı,, 

_______ ................. __... ......... ... 
Celal Bayarın 
teşekkürü 

Ankara, 2 (A.A.) - Başvekil 

Catal Bayar Anadolu Ajansına aşa
ğıdaki tezkereyi gör..dcrmişlerdir: 

Reisicumhurun beni Başvekalete 
tayin buyunnalan vce cumhuriyet 
bayramı münasebetiyle yurdun her 
tarafından telgraf ve mektupla ve şi
fahen yapılan lCltufl<ar tebrik ve te
mennilere ayn ay:ı hemen cevap 
yazmıya vakit bulamadığımdan ve 
beni çok mütehassis eden bu kıy
metli tecevvüh ve alakanın karşılığı
nı gt'.:iktirmek de istemediğimden 

teşekkürlerimin ve bayram için kar
§lhkh sa.mimi tebriklerimin sunul
masına Anadolu Ajansının vesateti
ni rica ederim. 

Bat vekil 
Celi.I Bayar ................................. ·-······-·····~ ...... .. 

3 ayhklar 
Yoklama yarın 

başlıyor 
Dul, yetim ve emeklilerin altı ayda 

bir yapılan maaş yoklamalarına ya
rından itibaren başlanacaktır. Yokla
malar, her gün sabahlan saat 10 dan 
12 ye kadar öğleden sonra 14 den 16 
kadar devam edecektir. Yoklama mu
amelesi ayın 20 sine kadar sllrecek
tir. 

Türk eserleri 
Yunanlstanda harap 

olmaktan kurtuluyor 
Yeni neırolunan blr lrade ile, Yunanlatan 

dakl tall.m eaerıert. t&r1hl anıUar &rUma 
ihale edllmlıt.tr. Binaenaleyh 'bµ eaerler ha.. 

rap olmaktan kurtuıacaktJr. 

Hallda ve Lar1aada mllkemmel birer camı 
mevcuttur. Memleketin her klS,esinde çeıme, 
mahzen, kale, hamam, han v.a. gibi kıymeW 
eserler vardır. 

"Kadım Yunan aerlerlııJ muhafaza etU
flmlz gibi, her devrin uerlerlnl de koruma.. 
lıyn. Yunanı.t&nda birçok tar1hl ,evler de 
vardır. Verdiği bu karardan dOlayı hllkQme. 
t1m1z1 alklflarız. 

boy& dayanamıyarak bozulmuıtur. Bunun L 
çin bUt!ln geçit yerleri aan çivilerle ctseterL. 
ıecektır. 

1 PoU. Kumkapıda bir arsada bulunan ço_ 
cuk cesedi tahkikatına devam etmekte ve 
Ctııedl IOkllğa bırakanları aramaktadır. lılorg 
raporunu henUz mllddelumumlllfe vermemiş. 
Ur. 

1 Plyaaad& aa.blan bazı çörek ve putaıa.. 
rm Çtlrllk yumurtalarla yapılmakta olduğu 
hakknıcıa yapılan §lkAyetıer üzerine bu gibi 
1m&JAUıanelerden dlln anııızm nUmuneler &. 

lDUIU§tır. Tahlil netlcealnde çUrUk yumurta 
kullandıkları anlıışılanlar cezalandı:rılacak.. 
tır. Bu gibi yerlır 11k mk kotrol edilecektir. 

1 Rekll.m, tabelA ve levhalar Qzerlndekl 
Y&ztlann bir eoğunun okunaklı ve düzgtln 
tınwı olmadığı görUlmUş ve m1lll zevke ay 
kın olan bu hareketin önUne geçmek için 
belediye yeni bir taıımatname haztrlam11tır. 

1 Hllktlmete alt bUtlln deniz mUeaseaele. 
r1nJn bir elden idaresi. makaadlle kunılmuı 
kararlqan Denlzbank yıl başında faaliyete 
geçecektir. 

1 Hatta içinde l3Ukrefe bir heyet gidecek, 
Türkiye • Romanya ara.mıda yeni eaaalara 
dayanan bir Ucaret mukaveleai imzalanacak 
tır. 

1 KUçtık aanıı.Uar kanunu projeai tamam. 
lanmııbr. Lf.ylha, Meclllin bu devreatnde mo 
zakere edilecektir. Yeni kanunun en mUhlm 
kısmını k:UçUk aanat erbabma kredi temini 
nıeııeıesı. tqkll etmektedir~ 

1 Etganlatan, be§ vllAyetlnde kurulan nU. 
nıune hıuıtanelerlnde başheklınltk ve hekim. 
llk edecek Ttlrk doktorlan lstemlgUr. Gide. 
cek doktorlara ayda altmış İngiliz llraaı ve 
Yol masrafı verilecektir. Doktorlar f§ eu.t. 
lerlnln dı§lDda, kendi beaaplarma haata k&. 
bul edebileceklerdir. 

1 Dolmabahee aarayında açılacak olan ta. 
r1h1 araba aergtsinlıı haztrlıklarma 

devam edilmektedir. Şimdiye kadar muhte. 
llt tarihlere alt 40 kadar oraba bulımmut
tur. Bu arabalarm aıtm ve gümQıten yapıl. 
lnış ko§Um, kamçı ve sırmalı d!S§emelerl var. 
dır. 

DIŞARIDA: 
1 Bovyet Rwıyada, secim mUnaaebeWe 

trenlere eeetm sandıklan konmuıtur. 

../ 3 tıdNctTEsıdtf-P 
iki lngiliz zabiti _ ~~ 1ı1t/ 

Hava tedrisi kadromuzda ~· nt 
vazife aldılar 118 

Mıntaka bB$" lstanbula otomobllle e 
geliyorlar ikinci k ür11 ııe 

HUkQmet. Ankaradaki Harp Akademlmı- murahhasıarl 
de, Hava erkft.nıharp mektebinde mualllmllk • • • • ştÜ ' 
etmek Uzere, iki İngillz zabltlle Ue aenelik QO r U •ıdı 

bi~::~~,:~e~::=:§~~y Le~. diğeri de ~htilaf haHedl d 
yarbay Keeverdlr. Geçen cuma gUnU Loıı. Fi kstllr per6ae ... bBJ 
dradan hareket etml§ olan bu iki mUteha.ssıa, v pııı 
Londra - İstanbul yolunu otomobme katet. çekiliyor .J 
mcktedlrler. ~ 

İstanbul bölgesi b&§k&nl ytll l ~ 
Para~uayda 

Bir isyan 
HUkQmet vaziyete 

b h klm 
Buenoe • Alres, 3 (A,A.) - Gazeteler, 

Paraguay bududundan gelen bir ta.ktm teL 
gra!lar ncıretmektedlrler. Bu telgraflara 
göre AssopUonda bir isyan çıkml§tır. 

Uat1indag dUn C&g'aloğlundA ~ ~· 
ki bölge merkezinde lldncf JdlJll' ~ 
murahhasları ne haab1halde ~ 
Bu lçUmaa ikinci kümenin ~ tJl'_J 
!lkatUre loUrak etmemeleri ııeı:;_ ~ 
iBa§kan klUp murahbaalan D• ~t il" 
g6rUomUJ, kenclllerlnln ı.teJder-' 
ajandan izahat almıfttr. ~ ~ 

Toplantı aonunda bafkaD U1'• -~f 
temlyen Anadolu, AltmordU, ~- l 
HUAl kiUplerlnln murahhUlarııı-~ 
melert huswıunda tavalyelerde ~ 

Bundan sonra Anadolu, .Al~~ 
luhlsar klUplcri müsabakalar& ~ 

Ya la 0 Cl Ş8 bitli ğ( j ÇI 0 vermltler, yalnız HiW kIUbll ıxı tP ,1 

Pa r a istemişler yeU umumiye lcUmamd&n ~ 

Paraguay bUkOmetlnln vaziyete hAklm ol. 
duğu a!Sylenmektedlr. 

vereceğini blldlrml§tir. ...1' ; 
Mahmutpaşada. Hacı küçük camü lktncı kUme maçlarmm tek ..-..,c f 

sokağında. Kazmirci Jo7.ef dün Emin- sar etmeai dolayıalle hattad& ııtt ~ 
önü merkezine müracaat ederek iki pılmaama itiraz eden Udncf Jd1JOI ~ 
kişinin kendisinden yalancı şahitlik bu hususu da ajanm ba§kanlıJUl~ (,/ 

için para istediklerini ihbar etmigt.ir. cak bir letfmada halledeceklerdi'' 
Bunun Uzerine dükkinda tertibat pef3embe akşamı ~kllecektir· ~ 

alınmış, .para i.stiyenler beklenmeye . KIÔ~ 
başıanmıgtır. Akşam üzeri çorapçı G a y n federe 1 
handa Karako ile Evkaf tahsildarı 1 er İ n 1 i k m a Ç l 8f ti. 
Osman Nuri dükkana gelip Jozcften Taksim ıtadmda. ıtad ıaratıııdaD bO ~ 
parayı istemişlerdir. edilen gayrlfedereler llk ni&Çlarııı- fi 

Jozef evvelce zabıta tarafından nu- bqlanacaktır. Bu mçlara Gala~~ 
maralan tesbit edilen sekiz lirayı bun neı kIUplerlnln 1hUyat takımlarJ aa ~ f 
lara verirken sakla.nan memurlar mey edeceklerdir. Bu hafta saat onda ~ 
aana çıkmışlar, cürmU meşhut haklan pam dlSmffinall Galatasaray - Ş~~ 
da bir zabıt varakası yapmışlardır. yapılacaktır. Bu maç uat onda ~ 

Osman Nuri ve Karako mUddeiumu ıı.so da da ıtad llk maçl~· 1 
miliğe verilmişlerdir. caktir. Bu mllaabakatara Gala ~ 

nq, Pera, Şl§ll, Kurtuıuı, Anıa~~~ f 
Vapur rıhtıma çarptı lan itUrak edeceklerdir. ':k ıno.a 

ra Gllnq aramıda yapılacaktlr· ~ Dün saat on sekizde Romanyadan 
gelen Sezallin ismindeki bir İngiliz 
silebi boğazdan geçerken balıkçılık 
enstitüsUnUn nhtımma çarparak 
nhtımı hasara uğratmıştır. 

Vapur kazadan sonra. yolun& devam 
edip limanda demirle:aıiştir. Zabıta ve 
deniz ticaret müdürlüğü tahkikata 
başlamıştır. 

t Belçikada kabine buhranı elln 
etmektedir. 

ı Romada bulunan Yunan kralı, dUn ttaı. 
ya kralını ziyaret etmlJtlr. 

ı Libya - .Muıır hududu hakkında, lılwr 
hUk1lmeUnln İtalyaya bir nota verdiği hak
kındaki haberler tekzip edilmektedir. 

ı Fil111Unde heyecan devam ediyor. Ya.. 
hudiler her IUmale k&r§ı kenclllerlnl koru.. 
mak ıeın tedbirler ahnı§lardır. Son y1rm1 
dört saatte yeniden kanlı bAdlseler olduğu, 
dört Yahudlnln öldUğU, lkl arabm da yara.. 
ıandığ'I haber verilmektedir. 

ı İngiliz hariciye nazın Edenle Franm: ha 
rlclye nazın arasında yapılan ilk konU§mal&r 
da aşağıdaki beş nokta mUzakere ecillmlf. 
Ur: l - Almanyanm mUatemleke talepleri, 
2 - Şlmall Afrikadak! k&n§ıklıklar, 3 -
Akdeniz vazlyeU, 4ı - İspanya ve ademi mQ 
dahale 1şf, ~ - Uzak şark ihtilA!ı, 

1 Fasta. Franmz !da.resine kartı epey za.. 
mandanberl b&§göstermekte olan menıı ha.. 
rekeUeri ve .lfyast mulıate!etlert durdurmak 
tein FransaDJD Fastald umumi vallslne tam 
eallhlyet verilıpl§tlr. 

ı lkl yıldanberl TekAleten idare edilen 
Hukuk talrllltesi dekanlığına, yUkaek ticaret 
vo 1kUaat mektebi mlldllrü tırofeaör Ali Fuat 
t.ayin edllml§Ur. 

ı Polis mesleğinde derece terfileri muay. 
yen prtıar altmda ve imtihanlar neUceAl.ııde 
yapılmakta idi. ônUmlizdeld yıldan ltlbaren 
bu usul kaldmlacak, bundan sonra amirler 
taratmdan yapılacak inhalar terfle lm11 ola 
caktır. 

ı İnhisarlar idaresi şarap tlyatlarmd& oL 
duğu gibi, diğer içki !lyaUarmda da teıı.zt.. 
llt için tetkiklere b&§lamI§tır. Aynca ltha.. 
l!ta da ehemınlyet verilecektir, 

ı Nafia vekAleU ile elektrik §lrketl aramı.. 
dakl mUzakereler de'lam etmektedir. VekL 
Jet ıtrketin ll01l cevabma birkaç gUn ieinde 
mukabil bir cevap verecektir. 

ı Geeenlerde batan ordu vapuru hakkmda 
ticaret mUdllrlUğtınün hazırladığı rapor, mUc! 
delumumlllğe g6nderllml§Ur. Raporda, kaza.. 
nm bUtün Weilltmı ve me8Ullyetın kime alt 
olduğu sl5ıııterllmektedlr. 

ı Yarm v11Ayette ormaa mUhendialll'l lçln 
mUaabaka imtihanı yapılacaktlr. 

H ı n tli Mü ıayi rrı 18 
güreşmek ıstlV~ 

Gecen cuma gUntı MUJAyimle ya~ 
ta mağJQp olan Hindli pazar günO ;--: 
ile g1lrqecekt1. Fakat Teklrdallauıı "el. 
tefkil etmlyen iddialarla ~ -1 
ne maç yapılamadı. BlnUi peııU, ~ 
dlstnln JırlUlAylme hakmz yere yenJ1 fY. 
rl sUrerek kendimle yenldlD blr - ~ 
ttnI ve eğer bu maçı da kaybed~ ~ 
Mutlylme 100 lira vereceğiııl Deri 
dlr. 
___________________ __.,,...,, 

Bir tashih f,ı 
Müsabakayı lbrahim kazaoo>I 

lbrcıhim pehliVGll 

~ hatta cuma l'ÜJlU yapıl.O ı:;f 
de laymeW pehllvanlarmıızd&Jl t' 
Hayatiyi tuııa yenmf§tı. _,# ~ 

Ha.lbuld erteel g11nkll gazete!P"" ,.ı'll"' 
mUaabakanın yazıeı lbrahimltı , 
pek iyi anlqılmaz bir oeJdl~.~ ~ 
tlll§Ur. BUUUcell İbrahlmln moaa~,.J 
ııwım11 olduğunu bir kere daha~ 
noktayı d0zelt1rlz. 

HA~IE ~ 
/stanbulun en 'çok satıla~~ ,_, 
. • ,._ . /lf I 
akşam gazetesidir.',' [/Ôtl~ 
HABER'e verenler kar. ı 



• 
HABER - Abam postuı ' 

Veni bir iddia 

insan ceddinin 
llıaymuo olmadlğı 1 

... anlaşıldı 

....::. 8damının Alrlkada buldulu dl" ln•nların 
etın19 bir maymun olmadılını l•INll ediyor 

!llıı:~ liatıra plebDecek en bll
• Zllnanm birbirini kovala.-

llııli t:.lllerı içinde kaybolup git-

fıat ........._ · Evet, inaanm lnsanlı-
f .~'"'~Ilı , ~ eıı i kurtaran, ona mahlftkat 
~ Yüksek mevkiini verdiren 

~ rıuetelerde iki satırlık yer 

kttı eeıı:: Yeya bulabildiği yerde dik 
htJe ebileceJt kadar bir ehemmi 
ti r6111ne:ıned "ğ• . • 'eh 1 ı ıçın unutulup git-

8u ~IU!en bj)iner.rıedi. 
>'eti ~ :meselesi değildi ki Cemi
JaPôıı :mı alakadar etsin! Çin -

lllUbar be Ri'ı...... e si veya l!!panyadaki 
-·~iller· 
.. ,.._~ lfi de değildi. A vrpdaki bir 

~ lt~ert olsa idi, dUnyanm '! e aynı günde ajanslal"Ja 

lai~ teretlnt ~ blr ma-

~aaına rağmen birçok gaze-

"Is 'P'lorana R ban ays, Ne,-yorklu bir 
Cerin 0 - 1 ~ıktan g unu boğulmaktan kur-

JJe bi aonra bir film kumpanyası 
r :ıtıUk 

rı. .. ~ . avele akdetmi9tiı. Mis Flo-
--nı llJJıd. 
~tfı ıye kadar hayatlarını kur-

lfıa ÇocuJc sayısı UçtUr 
Floran. b 
~ • u kahramanlıklarile 
411h 1 ... ~a çok aevilen bir kadın ol 

'&Ul fllm k -
~ unıpanyatarından biri 

~ l.Dgaje etmekte fayda gör... 

telerde bile yer bulamayan bu keşif, 

cenubi Afrikada. bulunan bir diftir. 
Öyle bir dit ki, inunm, inunhğuı 

mebdeini, bqlangıcmı aydmlabyor, 

Afrikada bulunan bu dit Yyeeinde in 
sanların maymundan gelmedikleri aıı

laşılmııtır. 

Malftmdur ki, ilim ve Alimler Jriniat 

diye, memeli hayvanlar arumda bir 
sınıf kabul etmişlerdir. Jrimatlar 

memeli hayvanla.ı:m en ytlkıııek mmfı
dır. BUtUn maymunlar bu safa dahil
dir. İnsanlar da bu taftandır. 

İnsanlarla maymunlar, aynı amıfa 
dahil olunca insanların maymundan 
geldiği veya ecdadımızın maymun ol-

duğu neticesi çıkıyor. F,euen bu 

cihet ve bu iddia berkeeçe maınm
dur. 

Cenubi Afrikada bulunan dif, inMD 
ineti nefıini pek o]qamay&D böyle 

bir iddianm yerinde olmadıfmJ ga. 
termektedir. 

Dr. B. Bromma göre, bulunan diı. 
doğrudan doiruya tnsanm ~an 
birine aittir. 

Ve ne Şemp1.D7A! ne Goril, ve ne 
• . değil-

orangotan insanm ceddilllın 
dir! 
Artık yeni iddiaya glSre maymunlar 

la insanlar aruuıdaki münasebet. sa
dece mUştcrek bir mente<fen gelmek
ten ibarettir ve fakat maymunlar, doğ 
rudan doiruya tnaaaJarm ille cetleri 

bUlunınamaJrtadır. 

Koyduğumuz diyağram insana ne 
kadar hayvan tekl.mtı!tınftn ne nretle 
vaki olduğu ve mU,terek bir menşe
den drıllana budaklan& vmpanzenln 
gorilin ve nihayet bUtUn bunlarm f ev 
kinde olma.k Uzere insanın nasıl ken
dine mahsus mevkii olduf'1 görWüyof. 
Diyagramda lnl&D, M.an kelimeel ile 
göeterilmit olan yerdedir ve eempame 

ve goril, daha çok evvel tnandan ayrı 
bir lcoldan neeet eylf'Dlif bulunmakta 
dır. 

Yeni iddiadan sonra. Artık maymun! 
lara inaanlarm baba8I olarak bak-1 
maktan ve maymunlarla insanları aynı 1 
aileye sokmaktan kurtulm~ oluyoruz, 
demektir ki bu. ecdadımızın maymun 1 
olduğunu işitmekten hoeJanmayanlanj 
memnun edecek yelli bir ketif ve yeni 

~ hablr dmlektlr-

Fil:stin hidiaelerl 

devam ediyor. Uıt 

teki resim, Filistin 

zabıta kuvvetine 

mensup bir yerliye aittir. Dlfer natm. 
de, Yafanın bir aokağmda •ilnıülerini 
takmıt bir vaziyette istirahat eden ın. 
giliz askerlerini cörUyObunuz. 

çın • .Japon harbi devam ediyor. 
Buradaki resimde Şanghayda 

Kaı:lın tayy~reci J~an B~tten, Avus. bir pOffSln, lnglllz mınt&k8Slft8 
tralyadan 1ngıltereyc s aun, 18 ıaat, 
15 dakikada uçmut ve 9900 mil kat'et- geçmek isteyen bir Çlnll kızdan 
mek suretiyle bir rekor kırmııtır. vesika sorduiunu 

gOrQyorsunu z 



Yunan gazeteleri 
H ecanh ve dostane yazllar 

yazıyorlar 

Çin - Jap on 
Tipo gazetesi 

Şanghay, 2 (A.A.)" - Soutcheou 
nehri ı.:epbesinde §iddetli bir topçu mu
harebesinin velvclelcri etrafa aksetmek
te ber.devamdxr. 

~tartÇ:tYı1rk\Yılnl yüz ıtıeylkeın vaırsa 
l9> lYl lill lYI ifil 9' 9 u ınllYI k ad ı n ı aı ır 

yap'ltormaBnydo 

• Lounghouanın Çi.'lli mıntakasında
ki Ouangpou nhtnnları şiddetle bombar 
dıman edilmektedir. 

Bir Çin menbaından bildirildiğine 

göre Japon kıtaatı, nehrin cenubundaki, 
köprü başlarını genişletmemiılerdir. 

diyor 

u xar. .. 

Japon makamatı, bu rruntaka.daki ha· 
rekattan malOmatları olmadığını söyle· 
mektcdirler. 

Sabahleyin Japon kıtaatı, Kiating 
ve Biouhouya taarruz etmişlerdir. Şid
detli muharebeler devam ediyor. 

Japon tebliği 
Tokyo, 2 (A.A.) - Tebliğ: 
Şanghay cephesinde cenup mıntaka

smda Japon kıtaları dUşmanı geri püs
lo:lrterek 1 ikinciteşrinde öğle zamanı 

Şoşov nehrini geçmişlerdir. Saat 14,30 
da Peisunkiang'm 3 kilometre cenu
bunda kain bir noktada ve Şenju'nun 5 
kilometre garbında bulunan Şangkiasa 
ile Fransız imtiyaz mıntakası hududu
nun 2 kilometre garbında kUn Yaokia
ıayı ayni zamanda iıgal etmiıter.dir. 

M eüm gazetesinin ilk say/cısı 1 

Şimali Çinde Taiyuan - Şengting 
şimendifer hattı uzunluğunda faaliyette 
bulunan bir Japon yürüyÜJ kolu 31 ilk
teşrin akpmı Şoryang ıehrini i.§gal et
miıtlr. Bu kol, Çinlileri geri püıkilrte 
rek Taiyuan istikametinde iler1emeğe 

devam etmektedir. 
22.25 tarlhll Yunan matbuatı Metaksaam 

Ankara seyahatine dair tatalllt vermekte 
devam etmektedirler. BUUln gazeteler, ga.. 
zctemlzin koymuş olduğu Yunanca b~ğm 
kli§cslııl Uk sayfnlannda ncşretmektedlrler. 
:Mcllo:ı go.zetesl Ttırk ve Yunan 
sancaklarllc sUsWedlğl llk saytuma gazete.. 
:ml%ln kll§Cslni de koymu~ur. Bu gazetelerin 
hepsi, Türk _ Y.unım dosUuğu Uzerlııde ehem 
mlyeUe durarak, lL Mctnksasm bu doaUuğu 
bir kat d*3. takviye etU:tnl tebarllz etUr
mcktedlrler. 

"Cumhuriyet,, 
layüs'el midir? 

C9"" Ba§tArafı ı lncldo 

vekolaylıkla tcJfili edileceği mtihakkak 
hataların ortaya konulmasında hiçbir 
muna olmıyacağı hakkında Türk mat
buatının çok yerinde bir idrak göster • 
diği malClmdur. 

Türkiye matbuatı, Türk millrnnin 
dilidir. Hüldim:ti de bu milletin lıükQ
meti ol:luğu gibi.. Türkiye matbua • 
t~nm bilip te yazmıyacağı hiç bir 
mesele mevcut değildir. Türkiye mat. 
buatının şu veya bu yolsuzlukları, 

şu veya bu mantıksızlık ve hal:sızlık· 
lan yazmasından dolayı - çok ıyı 

biliyoruz • Türk camiasının idaresini 
kuvvetli ellerine alrnıı bulunanlar müte
essir değil, memnun olurlar. Fakat bazı 
şeyler var ki bunları yazmak, 1t0nunda 
hiç bir cez; mevcut bulunmasa fdi'hi, u. 
mumi kallanmanın üzerinde menfi tesir
leri yüzünden mahkCim olacağı ~nevi 
ceza, cezalann UstünUdUr. Zira, tekrar 
ediyoruz: Bu doğrudan doğruya Türk 
kalkınmasına tevcih edilmiş hal<iki ve 
tesiri muhakka bir silih suretinde telAk. 
ki edilebilir. Cumhuriyet gazetesinin bu 
nevide:ı hadiseleri isti1;mar etmekteki 
ısrarı "bu bapta,, yeni bir nümune ver
miş bu1unmakta:drr. 

Bu menfi esas üzerinde, itiraf et
mek U'izımdır ki onun Türkiye matbua. 
tına benzemiyen bir hali ve bir mümta
ziyeti vardır. Türk gazeteciliği havadis 
spekülbyonu yapmak geriliğinden u
zaklaşmxş bir milli müessesedir. Fakat 
bunun içinae bu ahengi bozmaktaki ıs
ran ile Cumhuriyet gazetesi, mutlaka, 
bu geri merhalenin mükellef bir nümu
nesi gibi gözükmektedir. 

Daha iki gün evvel, bir netriyat silsi
lesinin çirkinliği hakkında verilmi sa. 
rih bir karan sütunlarında neşrettiğini 
hatırladığımız bu gazete rejim üstünde 
kanuni mevzualar Ustünde, Kemalist 
ahlı1k üstünde na"Sıl bir imtiyaz. ifade 
eder?. 

En büylik şi:ırr, bozulmaması üzerin
de en hassas ohiuğu hadisesi "vC'tan
ı:laşlar arasında adaletin seyyanen tev. 
zii, suretinde tecelli eden rejimimizde 

' Yunus Nadinin ikide bir edin:iiği, im! 
ettiği, ihsas ettiği ve kullandığı "Jfi. 

yüs'el., Jlğe !cil bir niyabet verilmesini 

istiyoruz. HABER 

Bu arada Tipo gazetesi fUnlan M!ylemek.. 
tcıdir. 

ölllme mahktm edllen yurdunu kurtarnll
Y1' karar veren MUBtafa :Kemal de, Ankara. 
yı merkez itUhaz etmlgUr. Kemal yenllen 
yurdunu darağacmdıı.n indirmekle lkUfa et. 
mtyerek, bUyUk bir lnktllp da yaptnı§trr. 
TUrkJye teokrasi De idare edlllr, geri kal.. 
Jll1§ bir memleketti. Hill!eU ve ıerlaU orta.. 
da.n kaldırarak, yerine ur1 kanunlar vazetU. 
Kadın, serbeaUlğlnl kazandı. Fes yerine pp 
ka ikame edildi. Bunlar kolay fgler değildir. 
Bunlardan daha bUyUğllntı bllmlyoruz. Ke.. 
malln 100 heykell varsa bunlardan 99 nu 
kadmlar dlkUrmlı olmalıydı. 

İtalya ite Almanya da muclzeler yaratmif. 
!ardır. Fakat bunlardan hfçbhiat TUrklye gt. 
b1 hiçten bqlamamııtrr. 

Yunan BqveldU bunları geztlyle gGrmllf
tur. Şimdi hayret 1ı;lne garkolmuı olarak 
d!Snmektecllr. 

BUt1ln Yunan dcnlzclllğt ve gazeteleri TUrk 
donanmaaı haklnnda ağı% blrllğlle takdirler 
yatdırmaktadırlar. Etmos Tmaztepe muhrf. 
binden gllyle bahsediyor: 

"Yolda Act.oa muhrlbhnlzl g6rdUk. Nyon 
mukarrerabnı tatbik için devriye geziyordu. 
GöğııUm kabararak seyrettim. "Deniz jandar 
malan,. romanının sahih!, 1012 de Çanakkale 
6nllnde devrlyo gezen Tlyella muhrlblmlzden 
ilham alml§lt. Fransız \'e lnglllz muhripler!. 
nı aradıkaa da bulamadık. 

pazartesi sabahı l!ıı,rmarnya girdik. Yar. 
mara adası civarında biz! karıılayn Tınaz.. 
tepenin dalgalara karoı mahareUe aeyrl, her 
~ hayreUnl mucip oldu. Biraz ileride Za. 
ter de bize llUhak etU. 

Türk amirali ŞUkrU Okan, •'Dost Averot., 
zırhlısını seltı.mlıı.dı. Bu cUmle ne bUyUk 
tarıht ehemmiyeti lUıJzdlr. 

Celal Bayarın 
programı 

ı..... Bqtaratı ı ınctde 

da işaret buyurdukları noktalar~ıın 
ibarettir. Atatürk, bu nutldle, Turk 

·11 ti . .. .. d '"P~enı· bir ufuk, mı e nın gozun e Y"' J 

Türk varlığında ışıklı ve yepyeni bir 
. f k ndisine has yol açmıştrr. Eşsız ŞC e . . 

Ö •• n .. k il' •. ile milletinin dcrın ~ır g H•~ es ıgı 
1 

l .. 
yarasını deşmiş, tedavi çarele_r n gos-
tcrmietir. Bu itibarla, Celal Bayar 

k b. • . Büyük Önderin gösterdik a ınesmın. hed f 
leri yolda. işaret buyurdukları c • 
lere biran evvel ulaşnakta. istical 

göstereceğinden hiç şUphe yoktu~. Ce
lal Bayarm, programında, zırat ~ e ik-
tı~di sahalardan yapılacak işler hak
kında. etraflı izahat vereceği muhak-
kaktır. 

Üç günde 164 ton bomba 
Tokyo,· 2 (A.A.) - Amirallıktan 

bildirildiğine göre, Şanghaydaki Çin 
mevzilerinin yalnız hava kuvvetleri ta
rafın.dan 25, 26 ve 27 ilkte§rin günle
rindeki bombardımanlarında 850 deniz 
tayaresi kullanılmıı ve 164 ton sikle
tinde 2526 bomba atılmııtır. 
Çinliler geçidi ele geçirdiler 
Şanghay, 8 (A,A,) - Tırlangoudan Cent. 

raı Nevı ajanama blldlrlllyor: Tafyuan demir 
yolu boyunca garba doğru gitmekte olan Ja 
pon lutaatmm gerfıdne dU§CD Çin kuneUerf, 
Hopel ve Ş&Dli hududunda kAln Nlangtze.. 
kouang adındaki mUhlm geçidi flUrdat et. 
ml§lerdlr. 

ispanya harbi 
..,.. Ba,taratı 1 lncfde 

Matbuat, bunu Franko ordusunda 
kifi miktarda asker bulunduğuna bir 
delil addetmektedir. 

Ademi müdahale komitası 
Londra, 2 (A.A.) ·- Röyter bildiri

yor: Ademi müdahale umumi komite
sine, perıembe gUn~:ı toplantıda aıa
ğrdaki tavsiyeler arzolunacaktır: 

1 - Heyeti umumiyeıi itibariyle 
karar sureti projesi hakkında mUtalea
Jan alınmak üzere İspanyadaki iki taraf 
nezdinde derhal te~ebbUslerde bulun
mak için reise aalihiyet verilmesi. 

2 - İspanyadaki iki taraftan geltl.:ek 
cevaplara intizaren tali komitenin, ka
rar suretinin her kısmının tatbikından 

doğan rnes'!leleri tetkik: devam eyleme 
si ve planın mUmkUn olduğu kadar 
çabuk tatbllc mevkiine konması ve iki 
komisyonun İlpanyaya yollanması için, 
aynca, tali komitenin, muharip hakları
nın tanınması meselesinde bir hükQme
tin rnUıtenidf kalmasından doğan va
ziyetin önüne geçmek üzere alınabile
cek pratik tedbirleri m:izakere etmesi. 
Frankoya göre harp bitmiş 
Burgoa, s (A,A,) - Havaa ajansı muha. 

birinden: 
General Franko, !çanya gazetecUertne 

Y8Pm11 olduğu beyanatta ezellmle ıöyle de. 
ıntıUr: 

"Harp kazanılmııtır. Harp arazı her,gtın 
daha Ziyade tebnrllz etmekte olan t&kult bir 
inhidam ile neUcelenecekUr. 

GUnUn birinde hpanyollar uyanacaklar ve 
harbin aona ermJı olduğunu hayreUe görecek 
lerdlr. 

Satamanka, (A,A,) - General Franko, 
dahilde ve hudutta bir emniyet mlldlrtyeU 
1hdaa etml§tır. Bu mUdlrlyete Prlmo de ru. 
Vera zamanında dahiliye nazın olan general 
Anldo tayin edllecekUr. 

Ovtedonun mlldatll general Aranda, GL 
Yine verilen mainmata göre, kabl- llce kolordusu kumandanlıtma tayin edll. 

nenin yeni programından hayat baha- nıl§Ur. 
Iılığınn. karşı, ne gibi tedbjrler alına- K~rar iki tarafa tebliğ edilecek 
ca.. ve ilerin indirilmesi için neler Londra, 3 (A.A,) - Tali ademi mUdaha. 

.. ~: .. ~ ... , dır le komitesinin lçUmaı sonunda neşredilen 
duşunuldugu de 'ar · .. .. bir tebliğ, komitenin son lçUmamda kendL 

Bütün bunlardan başka, Buyuk etne tevdl edllmlt olan ve esaslı noktaları 
Millet Meclisinin bu içtimaına yetişti- cuma gQnU tebllğ edilmiı bulunan karar .su. 
rilm"k Uzere, iktısat. ziraat, ktiltür reUnı mllzakere etmııUr. Bu karar sureU Va 
ba. •mdırlık ve sair işler hakkında da l&nsiya ve Sal&manka,ya tebliğ edllecektir. 

J ~ 'h ları ha~ı 1 Taıt komite, umumt komiteye bu babda y&. 
bir takını kanun layı a r an- pılmıı olan vesayanm metnlnt tasvip etml§. 
makta.dır. Ur. 

Japonlar bir istasyonu 1 
zaplcltiler ı 

Tfen~lıı, 3 (A,A,) - Japonlar, Chcnı;ta 1 
hattı üzerinde mUblm bJr lstuyon olan Che.. 
ouyangı zaptetmlglcrdlr. 

Enteresan bit: .sevkulceY§ nok~ olan 
Chcouyang, Talyuo.nn. 60 kllometre mesatec1e 
kllndlr. 

Çiiıliler bir hastahane 
müırezesine taarruz eltiler 
Tlyençln, 3 (A.A,) - Honan eyaletinde 

I>alyangUcn gölU yakınır.da 300 hasta ve 
yaralıyı nakletmekle olan on iki 'Ufak sey. 
yar hastane, Çin ordusu bo.knyaaına mensup 
yllzlerce Çin ıukcrlnln tnnrruzuna uğra~. 
tır. Hastruıelerc rc!ııkat etmekte olan kOı;Uk 
mU!rcze, kencllslııf n.nudanc mUda!aa etmlı, 
takat ÇinUlerln §iddetu ateşini yenııııtır. 

Nihayet PaoUngdcn gelen Japon takviye 
kıtaatı, bu mU!rezcyt kurtarmı§Ur. 

Seyyar hastanelerle muhafız mO!rezeden 
sağ kalanlar, dUn Tiycnı;lne gelmlıılerdlr. 

imparatorun yıldönümü.1il 
kutlulayan top!ar 

Şanghay, 3 (A,.A.) - Japon kıtaatı, bil
hassa Çin hallan üzerine 100 pare top en. 
daht etmek suretlle lmparntorun yıldönUmU 
nU kuUulamışlardır. 
Japon tayyareleri faaliyette 

Changhay, 3 (A.A.) - Japon tay
yareleri, Honan eyaletinde Kweit•.:h 
tayyare meydanını bombardıman ctmiı 
]erdir. 

Bu tayyareler, ayni zamanda Tient
sin - Poukow hattı üzerindeki demir
yolunun Taiyuan ile Penchov arasında 
ki kısmını da bombardıman etmi§lerdir. 

Çindeki Amerikahl~~ 
Vaşington, 3 (A.A.) - Harıcıye ne

zaretinin bildirdiğine göre, §imdiye 
kadar Çinden dııan çıkarılan Amerikan 
vatandqlannın adedi 4561 i bulmuş· 
tur. Çinde 5082 Amerikan vatandaşı 

daha kalmıştır. 

Brü ksel konferansı 
BugUn toplanınor 

Brüksel, 2 (A.A.) - Eden, bu sa· 
balı dokuz devlet konferansına iıtirak 
etmek üzere B~:inele gelmittir. Usule 
dair meseleler hakkında bugün bazı gö
rüımeler yapılacaktır. 

Edenin Norman Davis ile görüıme
si takarrür etmi§tir. Vellington Koo
nun riyaseti altında dün buraya kalaba
lık bir Çin murahhas heyeti gelmittir. 

Konferans devam ettiği mUddetçe 
Cenevrcdeki Çin propaganda lJ:lrosu 
Brükscle nakledilece!ctir. 

Konferans yarın (bugün) saat 11 
de Akademiler sarayır.m merasim sa
lonundci nçılacaktır. Hariciye nazırı 

Spak, bir açılış nutku söyliyccektir. 
Sefarethane haberdar değil 
BrUkscl 3 (A,A,) - DUn Öğleden sonra 

BrUkselde Japonynnm Çin ihUl!!ında bazı 

dcvleUerln tavassutu fikrini kabul etmesi 
muhtemel olduğuna dn.lr bir §ayla deveran 
etm~tır. 

Bu babda !ikrl isUmzae olunan Japon ae. 
tareti, hUkQmeUndcn bu huııusa dair bir gQ_ 
na malQmat almamı§ olduğunu beyan ctml§
Ur. 
Fransız gazetelerinin tefsiri 

Faris, 2 (A.A.) - Gueteler, mü
talealarını dokuz devlet konferansı iç
timaına hasretmekt~irler. 

P.etti Parisien gazetesinde Bourgues, 
diyor ki: 

"Japonyaya karşı herhan•gi bir taz
yik icrası mevzuu bahis değildir. Yalnız 
Japonyayı Çin ile muslihane bir surette 
uyuşturmağa sevketmek matlubdur. 
Zecri tedbirler sistemi, İtalyan - Ha
beı ihtilafı esnasında iflas etmiştir. Bu 
sistemi tekrar harekete getirmek husu
su dü~.ünillmemektedir.,. 

Excelsior diyor ki: 
"Halihazırda hayali gibi görünmek

te olan bir tavassut vukuuna intizaren 
Brüksel konferansı, Çin.deki harp f c.ı.:a
yiine ~esaz olmağa insani bir surette 
çalı~bilir. ç 'in her tUrlU srhhi teşkilat
tan mahrumdur.,. 

Le Journal, M. Edenin Avam ka
marasındaki nutkundan bahsederek 
diyor ki: 

"Eden, bütün ingiltcrenin arzu etti
ği şekilde Musoliniye cevap vermiştir. 

Nutkun edası, İngiltere tcuafından 
İtalyaya ibzal edilen hüsnüniyet za
manlarının müessiriyetkrini kayb:tmiı 
oJ.cluğu manasına alınmamalı, belki İn· 
gilterenin hUsnüniyetinin bizzarure bir 
zar alameti olmadığı suretinde tefsir e
dilmelidir.,. 
ltalya - Japonya ,.c Almanya 

anlaşması 
Roma, 2 .(A.A.) -'Xom:.iniatlik a-

--·har D 1 
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leyhinde bir Japon - Alınan yaw· 
paktının hazırlandığına v~ 'fo'ıYrfl" 
Romada imzalanacağına daır. de bilyl1) 
gelen haberlere siyasi mahafıl Jl"' 
bir ehemmiyet atfolunmakt~dır~i~ ib' 
mafih bu muahedenin askerı aJı cıır· 
ti va etmediği tasrih olunınakt• rs91 

Japonya - lngiltere 8 

açılıyor mu ? 16ıe 
Londradan gelen bir habere · de· 

İngiltere Uzak Şarktaki vaı:i~tır 
ğiştirmezse Japonyanm rnUhiJtl ,eıc" 
lar vereceği hakkında TokyodaJ\ ~ • 
haberler Londradan heyecanla ~,,er 
lanmıştır. Fakat sonradan gelen ff}' 

ler japonyanın İngiltere ile ~ıa • 
nevi münascbatı kesmeği ıdUt~ pa~' 
nü bildirdiğinden heyecan bır 
azalmı§tır • bifbitİ!I 

Londra mahafili, Şangtıay~ı ,p.ıt · 
takip eden hidise1erin, ınıı'lil ~ tt' 
]erinin ölümUnUn İngiltered~ bUflil~ • 
sirler yapacağı kanaatindedir· ~ 
metin muvafık bulmamasın& t' ~ (ıT 
Japon eıyasına boykotaj yapılıl1'' J•' 
ri kuvvetleniyor. Birçok Jir~~~tıır• 
ponyaya yaptıktan aatışlan ~et' 
dır. Petrol §irketlerinin bu bare" '!'. : 
iştiraki bekleniyor. Petrol satrflttiril' 
pılmazsa bu, Japonyada çabuk t 
gösterecektir. 

Japonyaom ta2mınatı uıı" 
Londra, 2 (A.A.) - Japon elÇıı,ItJ 

nin bir tebliğine göre, geçCJ\ nsetil" 
Şanghaydaki İngiliz mrntakısı jııde ~ 
de yapılan bombardıman neticet # 
İngiliz askerinin öldilğü yapıları;.~ 
kattan anlaıılmıı olduğundan ~· 
hükClmeti icap eden tazminatı .,e 
tir. • ,..../ 

Yeni BelediY~ 
talimatnamesı 

..zıU) 
(Ba§ taraf' 1. i? 

§elerde bilet alınırken itiıip ıca1cl h•J 
sıra beklemeyip öne geçmek veya e)· 
bir suretle ba§kalanru rahatsı% etıı' r.f 

Umuma mahsus olan yerlere ve~ıl 
kil vasıtalanna kirli veya fena ~~ 
iş elbisesiyle veya iğrendireeek bır ıatdl 
fetle girmek. Yollarda ve mayd·~eft~ 
her ne suretle olursa olsun btrı" 
gelip geçmeyi güçlC§tlrmek. etili 

Milli ahi.delerden sayılan cı~ ~ 
• ·1eee"' avlularında ve bunların ıgın dl ,,-

kılacak yerlerinin pek yaklnları11 
bit veya seyyar sat.'.:ılık yapınak· ~.~ 

r •g. Şuraya buraya tuhaf kıyafet 1 ~ 
lar dikmek ve buna benzer çirkin tiY1' 
ve şekillere mJracaat c.tmek ıu.r_e ı" 
ve halkı rahatsız edecek ve gehP ııci~ 
çenlerin bir yere yığılmatarrrıı ~ 
olacak veçhile reklam yapmak· ıır" 

Umumi mahallerde, toplanma z;ylt" 
bunlan tertip edenler taratındal\ • satı' 
necek ilk aöz:ler Türkçe otaealctft'~a tıl! 
cılann sokaklarda Türkçwen bal 
dille bağırmaları yasaktır. bC1" 

Stadyumlar ve kO§U yerleri ~ 
diyece tayin edilecek İennt -ye 

şartları haiz olacaktır. Jci!ÇUi 
Buralarda ıu veya bu tarafı ~ 

dilşürmeye veya kaybettirmeye~ 
mak ve bunun için bağırıp ça • e ~ 
oyuna veya k<>Juya hakemlerin ifil\ ,V
rıımak, oyun sahasına girmek y• 
tır. 1"1Ô' 

Reisicumhur arabası geçerkell i1 fi' 
bulunan yayalar ve her türlil nılc Jtetl' 
mtalan çevik ve saygılı bir bare 
yolu açık bulundurac1lklardır. r~eıı 

Sancaklı asker kttalan geçe~" 
halkın sancağı ıelamlamau meeb\ ~" 

"(aya kaldınmlarında konu~ ,ııııf 
veya bqka bir sebeple duran ve ~t"l' 
iki kifiden fazla yanyana, kolkola ,ıerl 
yerek baıkalannın yürüyilp geç~ ,t~ 
n~ engel olmak, umumi yerlerde b' fefll 
sallamak ve sevirmek, baston ve)~ar'~ 
siyeyi yan olarak koltuk ;Otına tr'ft,. 
taşımak, elbise, ıapka üzerinde e ;tfle 
kilere zarar verebilecek şekilde 
bulundurmak yasaktır. ,r.-

Tramvay arabalarının ön "le o~ 

sahanlıklarında ve içlerinde ayatct; tıi' 
racak ve oturacak yolcuların ade ~ 
levhaya yaulıp arabalara asıla~ıflııf 
Yolcular bu miktarı bulunca "d0 ~<' 
tur ... levhasını asrruya ve bundaı1 1".,r 
hiç bir yolcu almamıya tramvay ~e 
lan mecburdur. 
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~ Pi\"RD:(Yi\'NIN KIZI 
lle ce • - y --------------na d Va.b vertyordu. Yemeğini bogazL yüz bin frank verirsiniz. Böylece o.. 
Yiyen li§k~ere mahsus bir yavaşlıkla nun evlenmesini kolayla.ştnınıo ola • 
kon Şö~aıye, son lokma.dan sonra ca.ksrnız. Çünkü 0 da, sevdiği kız da 
çin ~~ga ba§ladL Yalnız yemek L meteliksimirler.,, 

"ıuaya geldiY• · .. ı,..,.,.,.. yin hullsa o ltk . gını, o~ e Nekadar nazik söyleseıµ, • 
liln ~larıyle beraber, yalnız Niko • larak anlatacağım şeyler bunlar ola • 
dik~Udiği bir yere gideceğini söyle • caktır. Peki, buna acaba. kral ne cevab 
verdf...n sonra kadına bazı talimat da verecek? Şüphe yok ki kab~ edece_k-

tlr. Peki o zaman acaba benım vazı -
te N~kol dikkatle §(Svalyeyi dinlemek- yetim n~ olacak? Bu da mühim bir 
Ydı. Pardayana ı.. .. - btı··m· b'ır hür mesele. .. .llet ~ .,.....!i~ ,Y'4A di p 

~ah e muhabbet besleyen bu kadm, Şövalye sinirli bir haldey · ar. 
ı·e ~::nm her sözüntı iyice biliyor maklariY.le masa.ya vurmcya başladı, 
ııözıer· a hazırlanıyordu. Pardayan kendi kendini tahkir ederıniş biri sert 
dıktan inin tamamen yapıla.cağını anla.. bir tavırla yine homurdandı: 
v sonra biraz uyumağa karar - Evet neye benziyeceğim, yüzde. 
erdi ve O'O,.,;., b" k 1 v tık alan sa' rraflara. değil mi? Onlar -

rnnıu c:ı~ ır o tuga. uzandı. Ba. 
du. altına da birkaç yastık koydur. dan ue farkım olacak? Doğrusu bu işe 

~ikol a.5 al • 
!bek Yedi V:- v yenın biraz evvel ye. 
Paata ile r masaya bu defa da biraz 
da,, ır elşe §arap koydu ve Par. 

,,anın göu .. 
erının kapancl;ğını görün. 

ee ayakı 
dıı:. .. - arının ucuna basarak odadan 
~·çıktı. 

Madam Nik l l>a....ı 0 odadan çıkar çıkmaz, 
•\4ayan derhal · ·zı · . baı go erını açtı, der _ 

§arab §işesi 1 1 
doJdUrd n a dı ye bir bardağa 
ilald u. Kadehi gözlerinin hizruıına 

Irdı bu 
çind ' surette şarab bardak i _ 

Unue seyrederken kendi kendine dü 
Yordu. Kafası fevkalade meşguİ 

olan Şövaı rakt ye, birdenbire bardağı bı. 
di : ı ve kendi kendine şöyiece söylen. 

lar~ R~7 ola~ak, küçük krala şun. 
-ös .. Söy ıyecef,'im: "Haşmetmeap 
"'1 Yo dö V . _ · tiri alver, sıze dort milyon ge. 
Yoıfa% Bu parayı düşmanınız tapan.. 
tetUk an aldık. Daha doğrusu zap -

· SiM bıınn muksı.bil Valverc iki 

giriştiğime şimdi pişmanım. Keşki 
bu budalalığı yapmasaydım. 

Şövalye . bunları söyledik ... ten sonra 
gayri ihtiyari şarab bardagını aldı ve 
biraz içti. Sonra tekrar şöyle düşün-

dü: 
_ Ne olursa olsun, Valverin hak.. 

kını alması 1azımdrr. Kendisi dünyada 
kraldan bir şey istemiyecektir. 1ste
mek hatırına bile gelmiyecektir. Hal. 

bukl hayatını belki yirmi defa tehli .. 
keye koyduğu bu mUthiş işi onun ba.. 

şına dolıyan beni~. Eğer y~ayı. sı. 
yırabilirse bir harıkadır ya. Şımdı ne 

yapmalı? Bu işi iyi bir şekilde nasıl 
halletmeli? Ben de ne budalayım ya -
lm ... 1yi di\şUnceler daima uyurken 

gelir, hele biraz uyuyayım. · 
Pardayan derhal gözlerini kapadı 

, e uzun müddet harek~tsız yattr. A-

caba uyuyor muydu? Kimbilir? Şu 
muhakkak ki rahat rahat nefes alıyor 
ve hi~ kmnldam.ıyordu. İki aaat bu 
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zerinde tesir yapa.bilmek ıçm meş. 
um bir silkUnla konuşmaktaydı. Doğ. 
rusunu söylemek li.zımgelirse kendi _ 
si de neler söyliyeceğini henüz hazır. 
bamıştı da.Maamiı.mfih, esrarengiz ha. 
li Florans üzerinde büyUk bir tesir 
yapb. Felaket rüzglrının estiğini du. 
yar gibi oldu ve söz söyliyemiyecek 
bir bale geldi. Bir müddet susmuş o. 
lan Leonora. tekrar konuşmrya ba§la.. 

dı: 
- Evet yavrum. bu defa annenizi 

kurtarmak kabH olamıyacaktır. 

Gayet şiddetli olduğunu bildiği bu 
ö.arbeyi indirdikten sonra açtığı yara. 
ya merhem sürermiş gibi dedi ki: 

- Maamafih, kurtulmasına bir tek 
çare var ki bu da sizin elinizde !ir. • 
Acaba bunu yapabilecek misiniz? Bu 

fedakarlığı yapmak için lüzumu ka -
dar cesaret gösterebilecek misiniz? 

Flora.ns, bu sözlerin manasını anlar 
gibi olmuştu. Madam Dankr kendisi. 
ni öldürtecekti. Bunu düşününce başı 

döndü. Sendeledi. ölüm onu korkut -
muştu. On yedi yaşında iken ölmek ne 
müthış bir eeydi. 

Yüzü kırıştı, dudakları bembeyaz 
oldu, gözleri dumanlandı. Ma.amafih 
kendini !eda. etmek fikri kafasında i. 
yice tesir yapmış olma~ı ki, çok dil • 
şünmeden cevab verdi: 

- Annem kurtulduktan sonra be -
nim eziyet çekmem ile bir şey olmaz 
madam. Şimdi, ne yapmam Jamngel. 
diğini düşünmeden söyleyiniz. Her ne 
olursa olsun yapmıya hazırım. 

Ayni zamanda omuzları dUştu, boy 
nu celladrn satmna uzanan bir 
mahkfıınun boynu gibi büküldü. 

Leonora. genç kızın ne dUşUndüğü. 
nü anlamamı§ olmakla beraber, anne.. 

sine kar§ı gösterdiği allkayı takdir 
etti. Bu sefer doğrudan doğruya iste. 
diğini söyledi. 

- Kızım, annenizi tehdid eden şey, 
doğuşunuzun mearu olmamasıdır. Bu, 
hal ortadan kalkarsa her eey yoluna 
girecektir. Bunun için de ne yapmalı, 
biliyor musunuz? Yapılacak iş çok ba.. 
sittir. Herhangi bir kadın sizi evlat • 

lığa kabul etmeli, işte bu kadar. Siz 
de o kadmı anne olarak kahul etmeli. 
siniz. 

Florans, başına aatır ln:nek üzerey. 
ken affedilen bir mahkıllnun duyduğu 
sevinci duydu. Hemen yerinden doğ • 
ruldu ve nefes nefese sordu: 

- Bu kadarcık mı? 
- Bu çok milhimdir. Çilnkü eğer 

bunu kabul ederseniz bir daha hakikt 
annenizi tanımak Umidiniz kalmıya -
caktır. 

- Böyle bir ümidim zaten yok ki. 
- Sizi kabul eden insanların nüfu. 

zu altında olacaksınız, onları tam ma.. 
nasiyle ana ve baba gibi tanıyacaksı. 
nız. 

- Hürmetkar ve söz dinl,yen bir ev. 
18.t olurum. Bundan şüpheniz var mı 

madam? Rica ederim benden korkma.. 

yınız ve beni kızı olarak kabul edecek 
kimseyi söyleyiniz! 

-Ben! 
- Siz mi madam~ 

- Evet benim; hem de yalan söyle. 
memiş oluyorum, çilnkU siz kocam 
Konçininin kIZI.8mız. 

Birkaç dakika içinde heı- geyi ko • 
nugtular. Floran.s, Leonoran.ı:n btltU:n 
söylediklerini itirazsız kabul etti. 

Madam Dankr, genç kmn sözlerine 
kat'iyyen emniyet edilebileceğini bili. 
yordu. Evetı her aer. halledildi. Yal • .. 

• 
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PKRDA"!:4NJN KT!J 

nıı LeoDOl'& genç luM yUWettiii bı.ı \ ten sonra, herkes onu Le~n;yt Jtonteal 
evllUık vazifesini clddiyeije ~Jmi l'loriDS }{onçini olarf.k tanllAJI., yant 
et~ 4a1r qfJ' ~ bulunm,adı. blr.Qç gY-n g~ .• O vakij -~mm 
no;.n.. 1evm'4Ji1 J>y )~ kendi- arzwıunu kendiline eöylert&. Efer 
s[M ~ ~~.anla. k&111 ~lirse • ki bunu kat04)'Y"D ömlt 
mıJ'I. ~ ~ ÇAeUk roıtınn "1lyorunı. o zaman man•ttnm birili 
her ... ~ G1'Pf&eak, f~ kal 
dtJdt.n .... JM biriblr~ 4Uf r 

mu ~aQII. Genç kı& bUJ)la,rm 
heP'-IV ~. nım. bir r.oktada ku. 
aur ecn,or4u. O da, Leonoranm pençe. 
teri ~ kendisini testim ettiftnl 
r:ır~e~eat~ 

lıldt~ ~, kızın ,odumdan çık. 
tıktan llOJU'& Jııraz evvel Roepfnyak ile 
konuetulu odaya 4önerken şöyle dU. 
tUmlJN<l\i; -

- ~le ~re~t etmem 4ojru oJ. 
Jft&dJ, 11,1 ÇQC\Iİ:!.1 ~llarmun arısma L 

lıp biraz öperek ''ben senin annenim 
~,, 

demeli1dlm, böyle )'ı1pmıı olsaydnn, 
inanacak ve son derece .memp\ln ola. 

eaktı. ~yJe npmalıydIJn, en dofruıu 
buJdu. Böyle dllfilnmllş olmama raf -
men lc;lm bir tUrltt istemedi. Hayır, 

bet) K~siı\inin kızını ku.cs~hyamam. 
EJ!erimle bojmadığnııa ne• mutlu ... 

Hem Hyle zannedlyorutn kJ bu kız 
uı} anasını tanıyor. Fakat tıumara 
yapıyor. Maamafih her tı yolundadıT. 
Bu kız Mariya aleyhinde hiçbir hare. 
kette bulunamaz. bize li:trın olan dıı 
bu dP.ğil mi? 

Leonora böyle d41-ilae•ek odaye 
rirdt. kolt..P yePleş~. kail P'lor.AMI 
c!Uşünn1ekteydi. Dudaklu ada Mltlılıt 
bir 'eoe9 .. 111 belir.eFdr ~J .dJı•· 
d• ~ıçirdic 

- iC.olpl.nru ile .eN"'~ ~ 
pftııa: iMi mes~ 11sulti 4&»-.eeinde 
hallediUp Duıkr ~ Koı:ı~I ile 
k~ Laoaorum Mı ~ ldlltils. 
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fÖYle ıım'I~; ı ğwıda.o bapa bir ~Y göremirordu. 
- ~l iyi, f~at ~ ~ o.. Biraz .aoıın. ı<>rba~ yanu.~i ka1JJl 

hana ~ ~ olur. ve y,epJ. bir ipi f~ketti. Leonora dedi 
Biraz daha dUşUndilkteu ~ ka. ki: . 

rar v~J.t 01',elJd.ı p, ı&!.e ~ - GöTdUn pıU? 4iyor:um, cevab ver., 
st-Oldr.o>"# WırdJ. Fakat bu lıerJt ko • sene 1 
nakta defiJ.41. JMoreU takip ~ - Gördttm ılnyora. 
o~ dfıW,Wea ıı.da.m ~ onu - ~ göne kaür Landrlyl getf 4 

bekledi, J)JHyet Stokk.Q 4det ~iğj rlnen torbayı alacaksm, eter getir" 
yan altrcı ,UlümP9'eaile .oday• gir. me7.sen bu iple asılacaksın! Aç ~ 
dl Leonora birdenbire dedi ki: ntt ve çabuk git ıutn§, .valut geçirme. 

- ~tçlfltP .. ~ayet ~ ~ qd..,- Sesinde ~yM lNr tkldet -vardı ld, 
momea)j)riln ~1 ıwtfı l'.4ndriyl ~ Stokko bir eey 86ylemedeıı çrkıp gitti, 
lup bura." geUı7Jıell! Ha~ ipia boPJIO& ıukt~ juyar. 

Haydud korku U.ı: .bJl1rdı: gibi oiu)'Ol"du. 

- Ne <U1or•~u.ı madam, b\l ı. beş 
gün l~4e oJN.r mu! -63-

Lec,nor.a ~ bjr ee,a}e: 
-Kat'iyyen ol&cak - 4efJi ve .Y•,11.f· 

ça illve etti: Pardayan, Fa ustayı Grengay ile El-
- Şu kouolun .\11.erinde)J.i torbayı ~ neanti ~ J:nrgfltl 

göı'd.Wa ıq.J1 ? Seıltdıeol k.uU>uı otekJeilıt eo. t,v,. 
Hayau~ göperi W.ltub, Mvinçle ıBi)1tlerJ.ıJi ~·d~W, '9N• ~ 

cevab verdi: aijadı ve Pariaiıı yc>lunu tA&ttu. 
Sa})Jıhm ıq.at .dolnmı~~a Seııtdeııl 

- Gör.dü.m tıhıyora. kapısından içeri giriyOrdu. Doğrucft 
. - A.ltm ®~®'" ;f'iekatiar ltıYJneti 
var der.;.n 1 G.rJP. J>aıpartu oteUııe ~w. kapuuıı 

onUn.e cellpce Ma.clul Nikol koeuP 
. Sto~ keskin ı9zJeriyle tor))ayı ölç Şövalyeyi kareılaı:Jı, OnUne dU9erek 
til ,v~ ~redc;liltsUz de4J ki : onu her ;aman kabul ettiği odaya _gn .. 

- On, on iki bin frank \'ar. ttlrdU. Pardayan dalt1&rda, bayırlarda. 
- Tam on iki bin frank. Landrjyi gezip dolafm&'ktan -nk«: bulunca bu 

bana .gdlrdi~n .dakikada tor"'8 8enin. •ya ,gelir, vtıcu4unu 'blru dinlerdL 
ölr. Fakat bu ~ gül' i(incle olmak Mateldm, bugün de b8yle yapacaktı. 
fUtiyle... Nü<ol hemen mut!ap ine.re.k Şövat • 

- ZaD)AD pek u. yeye gii.ıel bir yemek haıırladı.. l{a.. 
Leonora gilldU. Bu g1lllttt () kadar dam Nikol henü7. otuz beş yaşında 

hairırcydi ki, SU.koJJ• !l(SzU ,ar• oJquğµ halde, maeayı, yaY,IıJ!unun 
~ · sofrasını hll7o1J'lıyan anne gibi dUzelt.. 

- ~JckD, fl,l torbaaın yqıQ4.akl ~- ti. Nikol bir t.Q.raftan §5;·nJ,y~yi ;me.ın-
pi ~ÖF4Un J»Jl 7 n\ı}l etmek için 1,lğraşırkcn, ğiğer ttı-

Stokkg ko~ ~rjçe )ıoktı, ev - raftan da dunnada.Q. sı.ııılJer aoruYQ!'. 
v~a Jijıleri ~rl:.ı Ue lıMıN.tmlt oJ41J.,. • P4rd•1-rı 1ae bu suallere birer kelld 
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& Orınanıar btklmJ ve A.1-

knı UYazutı 
lthTop - Hat ve öıum evi 
Şl llsa.ııp muharebeleri ve 

1 
rJey ve Gangaterler 

~UktM U#runda (Vlva 

1 Ula) ve Bl.z de insanız 
Roına t }! a e§ler içinde ve 

' l S T Udut hayduUarı 
4NBUL 

lrh. . ' lauklll 
~ eavqı ve Mavi 
~ Valıler 

llh • : ~g?"anıını ı :dlrmemtştlr 
.~ t&raıar çalarken ve ee 
~.a.. 1 Z&tr bataltbaııeleri 
~ . .,. li'.lrarıengtz d&I 

~ llle.....h : ;roıranuru blldlr:meml§Ur 
._Def, •rlc •llı1h§6rleri 

~ll k ~ DIKQ y 
.\ a :;:ıı-aınını blldfrmemlf Ur 

~ 0 S " rranımı bildfrmemi§Ur 
"O D A R 

' Lo ~l ve Hardı çocuk hır 

~:rı, 8 A I< ;1
%1.an (tUrkçe) 

'/' I .\nı R K ö y 
,, " r R au1buı1er öterken 

•
~ıJe~.: 

B Şl DftAM KISMl 

s~~ saat 20,30 da 
Piye YLE GEL!YORSA 

s 3 PE!rde. 

b"tl lı !l.t ••• ···o.: .. sı 

' 

z 'rİYATROSUNDA 
0PERıi:T IOSMI 

~~ saat 20,30 da 
llertı MAÇI. Piyes 3 

l' •· e. 
·r. ('lJ" \,)RUL SADl TEK 

Tiyatrosu (Aksaraylda) 

Bu gece CEHEN~EM 
ve AMAN HANIM SUS 

~Seha Yakında: SEFİLLER. 
tıta:lrltetı~de TUrklye MJ.Ul Sigorta A. 

l'&ttııı bUlda. C llatlye lloınurluğll.Qdan: 
tı1ıııı 8 \'oY\>Od alatada Bereketzade mahal. 
~tillı ve •a~ caddeatnde eakt 12 yeni 3,16 
tıQ \'Yar hanı tarafı Unyon hanı,aol tarafı 
ıı.. . o~'\'n.t_ • 9.rkaaı Kam 
""lQe -- cal'l<.I ıı.nto 10kağl ve ö. 
tıı:ı ı:,::Urtuye lıl csue lllabdut ve tuflye hL 
~ı otan Uıt Sigorta Anonim ılrketl. 
"'~- &'ahi CTtırk!ye nııuı hanı) namlle 
• --ııe .... ll:ıen1nıı 
lıııntr -.•it •rtt ılrket1n taaflyesi dolL 
c · lrına SUreWe 1atııa çıkanl. 

'Yrt 'to ıı:ıetıku10n ltdır '<>katııı !in <:epheat yedi ve Ka. 
ıı~ ' b&kan uka cepheal beı kat.. 

~ U et !tatta V 
'b~ 'al e bir ka 0YVodıı caddesine bakan blr 
Cııtt:ır orı ve fayc odaya te!rlkl kabil büyük 
~· ana kaplı musluk ve hali. mev 

la:" \>e 
. ~ U lllonun d l'l kı.;..e örtuıucı uvar1an kıamen ağaç kap 
~Ilı ~. s:~· Odanın aeneUğl soo ura.. 
~Q~ ~ lıgal n halen taatlye beyeU ta. 
~llllldf edilmektedir. 750 Ura icara 
~~ l ltatıarbe 
l\)'e. ııı. Ctkazı 1 Oda, iki hali. ve Kamanto 
~~•dır kapı vardır. Seneıtği 670 ıı. 
~cu kat~ a 
~. Scneııg.ı 71tı Oda ve bir halAyı mub. 

lt"lcıı l'IU:ıcu kat 90 liraya kiradadır .• 
ll:r r. Ilır ı.._ bcı oda vo bir halAyı muh. 

• l:}ı~ ·-mı a CQ.. .ser kıanıı encUği •GO liraya klradL 
~llııc tlOO lira icara mUtehammU. 

lır. 13t 1 !tat al b · 
"1t neıııı: ki Oda 'Ve bir halldan ibaret. 

le.r lncı ka taaı l 000 Ura.dır. 
1 ilaa t VoY\· d lqt ile di.lrt o a caddealne nazır bir 
~-l~tUr, 'l'aVan Oda bir araıtk, bir hali.dan 

flı ~tar araaını le§kll eden yedincJ 
~~ ll'i:ıcı katt rnakıneat bulunmaktadır 

lr aklin bU • Saı.. .. aya kiradad yük mağaza aenellğt 
1tıba-,. tartıı ır. 
l:ı ı;.en &'&Yrf llrneBI S-11- 037 tarihinden 

Q fil'e Od,.,:Uenku!Un blı1ncl katında kl 
ı. ahi -..nuı k -
"=l h rtıeıııı:u lll a Pıaına a.sılnııştır. 
'la~ e"ıtın ka ıennek Te gennek latıyen 
~ 'en Pıcı ve • 

~ltıla.ıı r, ol'ada llaanaön:Uye ve aaat lG 
llıH. bırtııe mu bulunan tasfi.>, memurlL 

~ltıcı""lCl ~ık ar~ac.at edeblllrler • 
'katında 'klbı lrnrıa ra)'ri menkulün bi_ 
~ d, 1937 t&attye memurlarmm o.. 
17 !il• Paat1ıy';°eat ktnunueTVellııtn altmcı 

h.. '-ııı~ ~ PU&rteaı gUnll saat ı:ı ıle 
llıı~~cı artt •dllecektlr. 

'<l 22 lrına 1937 
lltıe r aeneel ktııunuc'''"e. 

&sthyl\n Ç&rpınba runu ayni 

il 
ı.tanbul be§lncl icra memurluğundan: 
:Oo yeminli ehlivukuf tarafından ti.maıxu. 

na 8500 Ura kıymet takdir olunan ve: 
KosU otlu Vaallln l411Uyad1 zimmethıde 

alaca~ olan meblAğdan dolayı birinci dere. 
cede fpotekll olan Clballde Se!crlkoz m&bal
leıılnln Fener caddesinde kıl.in eski lM.162 
yeııl 128.132 numaralarla mUrakkam gayri 
menkulUn Koatl oğlu Vasilin Mustafaya mat 
Jubunu bUtUn hukuklle temlild üzerine m!L 
melllk alacaklıaı gayri menku!Un ıabfmı 

talep ııtml~ olmuı lıcsnblle ga.>Tl menkulUn 
evsafı aşağıda yazılıdır. Şöyle ki: 

.. 128 No. lı dUkkln: Zemini mermer iki 

bölme cephesi camekı\nlı bir avlu. 
Blrlnci kat: Yekparo blr salon olup abpp 

bölmeyle altı parçaya ayntmııtır. Ve bir 
halAaı vardır. 

1klncl kat: Taraa katı olup baaık tavanlı 
bölmeyle a~ iki odası vardır • 

.132 No. hane olup gayri kabW iaklD, ha.. 
rap, pencere camlan yoktur ve merdivenleri 
kısmen mevcut değildir • 

zemin kat: Mermer bir antre ve mutfak. 
Asma kat: Bir oda bir l•Ilcr blr hali., mer. 

dlven yoktur. 
Birinci kat: lki oda bir hail odanm blrl 

ıabnlfll bırt balkonludur. 
lklncl kat: lkl odl\ bir hal~ olup odanın 

birinde yUk dolap vardır. 
UçUncU kıı.t: Çatı katıdır. 

s o..nzn Veırnono lb>lUISJlYılfll!klt'.iı şöhretin i glUızeBDBk 
krao nçellğDırıe decSıno" esmeırD Dğ Dne boırç D uduır 

Umum meSaııuı: 245 metre murabbaı olup 
bundan 100 metre murabbaı bina 14.5 metre 
murııbbaı bahçedir. Denize 7,06 metre cep. 
heal vardır. •• , 1 

Hududu: Sağ tarafı Nlkoll ve Ganil ve 
Mlhal ve Mustafa ve Fatmanm berber dllk. 
klnlan, sol tarafı Slnavt veresesi ve Koata. 
Jd zevem bazan KorpJ ve aairenin klimUr 
ve ahır mahalli arka.!l lebiderya cepbeat ta.. 
rildam. Ue mahduttur. Güzellik kraliçeliği iştikbali 
Yukarıda evsaf ve hudutları glSlterilen 

pyrı menku!Un 96 JıJa.ae itibarile onbef hia.. 
aeat açık arttırmaya konulmuı olduğundan 

9-12-937 tarihine mUsadlt perıembe gUnQ 

aaat H den 16 ya kadar dairede birine! art. 
tırmaaı icra edilecektir. Arttrrma bedeli lay 
meU muhammenenln yUzde yetml§ be§lnt bul 
duğu takdirde mUşterl!l üzerinde bırakılacak 
tır. Aksl takdirde en son arttxranm ta.abhtı. 
dU baki kalmak Uzcre arttırma on be~ gün 
mUddeUe temdit edilerek 24-12-937 t.arnıı 
ne mUsadlf cuma gUnU sa.at 14 ten 16 ya ka 

dıır keza dalrcmlzde yapılacak tldnct açık 
artbrmasmda arttırma bedeli laymeU mu. 
hammenenln yUzde 75 Dlnl bulmadığı takdir. 
de 2280 numaralı kanun ahklmma tevfikan 

mahvediyor! 
Raymond Aile kra liçeliğe seçildiğine pek pişmandır. 
"Ayağım kırılsaydı d a .Jürinin önüne çrkmasayd1rn,, diyor 

F
R ANS.L'l\IL'l\I bıı.ftalık bUyUk mecmuaıa_ madr. Ynkla, SUzl Vernon bugün meıhur 
rmdıın biri, bugfine kadar, "gUzelllk bir sinema yıldızıdır. Fakat bunu hiç de, mev 

kr.'lll~ .. intihap edllen genç kızlıırm, şlm_ zuub&lııı mUsabakıı.dakl blrlnclliğlne borçlu 
dl ne halde bulundukl&M \C nll8ll YD.§adıklan değildir. Esasen kendisi do bunu IUra.f et. 
mf'vzuu etra.tmda bir röportaj yapmıııtır. mektedlr. Bu mUsabakada blrlncillğl kaza.. 

Yalnız Fraıuız gtıze111k krallı;elerinden nan genı: ırıza, birkaç kUı;Uk !Umde rol ve. 
bahseden bu yazı, umumiyet IUbarlle bUtUn rnmest dU1UnU1rnll3tU. Halbuki, SUzl Vernona 
gilzelllk krallı;elerlnln Aklbctlnl de canlan_ bunlardan hiç blrlsinde rol verllmedi. 
diriyor. MUsabakadan sonraki Jkl sene içinde, genç 

geri bırakılır. f va r a n 1 km, ancak ufak tefek bir iki figUra.nlık ve.. 
rlldl. 

Salı§ pC§lndlr. Arttırmaya !§tırak etmek' 
istlycnlerln kıymeti muhammenenlıl yUzde 
7,5 nlabelnde pey akçeal veya mlllt bir ban. 
kanın temlnat mektubunu hamil bulunmalan 
JAzrmdır. 

•'GUzelllk krallı;esl mUsabaka.sr., ilk de!a 
olarak 1921 de Pariııte yapıldı ve 1600 nam. 
zet içinde Agnes Soueret "Fransanın en gU.. 

r:eı kaduıı., Unvanını aldı. GUzel kadın, bil.. 
ytlk blr ıtshret kazanmakla kalmadı, hiç a.. 
hşmadığı çok pıı.rlıık ve baş döndUrUcU blr 
hayat içinde bocaladı. 

Bir film çevirdi. Fakat, muvaffakiyet ka. 
zanmak şöyle dursun, en küçUk bir kabiliyet 
dahi gösteremedi. Bundan sonra Bıı.sktald 
Dehrlne döndU ve bir ev satın alarak rahat 
bir hayat yapmağa çalııtı. Fakat, bir Pa.. 
ris kraliçesi böyle tenha ve sessiz yerde na_ 
aıl oturur? 

Kendisine bir zamanlar CO§kun tezahU.. ' 
rat yapmıı olan ve §imdi arbk onu unutma. 
ğa ba~hyan ıehre döndü .. Tiyatroya lnUsap 
etmek lıtedl, Foll Berjer revUsUne girmekten 
başka bir şey yapamadı. Bundan sonra, cenu 
bt Amerlkacia turneye çıkmak üzere Fran. 
ııadan ayrıldı ve aeyahat esnasında öldll. 

Varan 2 
Ertesi ıene ıeçllcn kadın Korsikalıydı adı 

Polln Poydu. Slnemanm, şöhretini idame eL 
tJreblleceğlnl zannetti. Fakat hiçbir muva!fa 
klyet kazanamadı. Film pek berbaddı ve 
renç kızın gUzeıııtt hJ<:: de fotojenik değildi. 
Bunun üzerine Polln Po, gayet makul bir 
dUııünceyle, ~öhrete, zafere, ve milyonlara 
\•eda ederek Korsikaya döndU. Şimdi orada, 
ıakln ve macerosız bir hayat yl\§amnkta.. 
dır. 

Varan 3 
1923 deki güzelllk müsabakası, bir Fran.. 

ııız ıılnema yıldızı intihabı için yapıldı. MU. 
ki.tat çok bUyUk olduğu için, her vlllyet, bir 
mUmeasll gönderdi. :Müsabakaya l§Urak eden 
gene kızlar, ayrıca bir facia sahnesi yarat. 
mak hususundaki kabllivetıerinl de göstere. 
ceklerdl. Bu facia sahne~. annesinin aıumıı.. 
nU haber veren bir mektubu okumaktan lba. 
retU. Genç kızlar, acı ve ıstırabı canlandır. 
mak için muhtelif <:arelcre ba§vunnu~lardı: 
Bazılan korkunç çığlıklar kopararak Umlt. 
slzllk içinde ellerini ısmyor. bazılan g6zlerf. 
nl falta§ı gibi açarak soluyor bir kısmı mana 
lı ve mücsslr bir şekilde Utriyordu. N'lhayet 
esmer, mahcup ve gayet zarif çehreli bir 
gene: kız aahneye çıktı. 

Istırabı, hiç klmJlt'ye benzememek için nıı_ 

mahıılde ve ayni ınattc icra cdllecc!ttlr. 
Gayri menkule takdir olunan l:ıymrt 

C4ılı180.63) kırk beş hin beş yüz sı-ksen lira 

''e altmış Uç kuruştur. 
Birinci arttırma muknddP.r kıymetin yUz_ 

de yetmlt beşini tecavüz eden ,.e tasfiye me. 
murlarrnca haddi ll)1klnde g6rUlen bir bedel 
!le talip zuhur ettiği takdirde ihale yapıla_ 
cak, akel takdirde ikinci arttırma gUnil en 
çok arttrranm uhteslne ihale olunacaktır. 
Sabş peılndlr. 
Arttırmaya htlrıık edeccl<lerln ~ayrl rnt-n. 

kule tal<dlr edilen kıymetin yUzde yedi bu
ÇUtıJ nlsbetlnde teminat akçesini veya bu 
miktar için milli bir bankanın teminat mck. 
tııbunu daha e\•\•r.l tn•flye memurlarına te'·-

<11 etr.lelert lcabeder. 
Blr!kmlş ,-ergi, belediye rr.~lml<'rl. vakıf 

learesl ve diğer her ne\1 harç. resim \'C mil. 
kelleflyetıer müıtcrlyc aittir. 

B ~ dürt güzel kızın akibcti, güzellik 
l;r ; 1i, esi olmayı laha!f!JUl edenlere bir 

ibret teşkil edemlir. 

ıııl canlandırmalı! 

Genç kız gayet aade ve tabii bir §ekllde, 
çığlık koparmadı ve fazla jest yapmadan u. 
trap s:ıhneslnl canlandırdı ve blrincllltf ka. 
zandı. Ona: 

İsminiz nedir? 
Diye sordular. KUçilk ,.e zarif yUzUnU kal_ 

dıraratt cevap verdi: 
- SQzl Vemon. 
Evet, bugün, dünyanın en bUyUk sinema 

.},ldızları arasında yer almış olan SUzl Ver. 
non. ilk ş6hretlnl ı,te Myle .kaz.'Ulmı~tı. 

Stlr.I Vemon, yalnız hlrincl'lğl değil, 60.000 
trnnklılt mUkAfatı da kazandı. Bu muvaffa. 
klyetın. kendialne, stUdyolarrn kapılarmı 

açacağını zannetti. Hıılbukl hiç de öyle ol-

SUzl Vernon, kondl §öhretJnl temin eden Uk 
tam nihayet Berllnde buldu. Kendlsln1 bir 
sinema ılrkeU, bir film çe,1rmek Uzere an.. 
gaje etti. Fakat gUzelJlk ml1aabakasınr ka.. 
zandılt için değil.. "Çok esmer bir genç 
kız,. olduğu için. 

varan 4 
Bundan sonra mUsabakalar beynelmllel 

bir mahiyet aldı; artık jllr1 heyeti halktan 
değil ressam ve heykcltraşlardan teDekktıl e. 
diyordu. 

'•GUzelllk krallçeal,, Unvanını kazanan ilk 
Fransız kızı Robert KUzey, terziydi Te bo. 
fU bO§una atııema yıldızı olmata çalqtı. Ne. 
ticede mesleğine d5nmeğl d&lıa kArlı buldu. 

Varan 5 
GUZellik kraliçeliğine seçildiğinden dolayı 

pek plıman olan Reymond Ailen bllyUk bir 
.!lamlınlyet ve esene §Öyle demektedir: 

- Keıki ayağım kırılaydı da, jUrl llnUne 
çıkıp lnllbap edUmeaeyclfm! 

Filhakika, Reymond Allen, henü.s on altı 
yqında iken bUatUnU yapan heykeltraş Gu.. 
reviçln tavalyeal üzerine - sırf alay ol8UD 
diye - allealne haber bile vermeden moaııa 
kaya girdi: Franaız gtlselllk kraliçem tınva.. 
nmı ]<aZ&ndı. Sonra da, Amerikaya rıderek 
dUnya ikinciliğini aldı. Maamafih Amerlkada 
ancak be§ gUn kaldı ve bu yorcucu eey&lıat. 
ten, bit.kin bir vaziyette döndU. Konser. 
vatuvara girdi ve Uyatro kısmmdıı.n lklncl. 
ıtkle mezun oldu. Tiyatroya lntlsap etti, Bir 
çok ehemmlyetaız fllınler çe\1rdi, fakat bek. 
Jedlği parlak muvatiaklyeU kazanamadı. 

ÇUnkU her yerde, her .zaman ayni sözleri 
duydu: Evet, Fransız kraliçesi Allen. Va. 
kla gtl%el bir kız .• Fakat, o kadar!., 

şımclf, Reyınond "bir güzellik mUkAfatı. 
nın hakiki hlkAyesl,. adındaki kltıı.bmda, bu 
geçici zaferi kazanmak tstlyen genç krzlara 
birçok tavelyelerde bulunuyor. Bundan aa.. 
kmmııJarmı, gUzelllk mUsabııkası birincili. 
ğlnln lsUkball mabvedeblleceUlnl ~y!Uyor. 

Reymond Allen pek yalanda evlenecektir. 
Evlenmenin kenclfılne vereceği sakin saadet 
ten ziyade, bllhaua isminin değiıeceğine ae 
''lnmoktedlr. Genç kız, bir daha neymond Al 
ten ismini aA'zınn a'mamağa yemin etmlıttr. 

Hakları tapu alcllii ile sabit olnuyan ala.. 
caklılarla diğer &llkadaranm ve lrtıfak hakkı 

aabfplerlnln bu haklan ve husumte faiz Te 
masarıre dair ol&D iddialarını evraıa mUabL 
teleriyle birlikte l1&ıı tarihinden itibaren nL 
hayat 20 gt1n zarfmda dairemize blldlrmele. 
t1 llmndrr. rr 

Aka! takdirde hakları tapu sldlll ne aa.. 
blt olmıyanlar 1&bf bedellnln paylqm~ 
dan hariç kalırlar. JılUteraklm vergi, tenvl.. 
rlye, tan.zWye ve telllllye resminden mUte.. 
veıut belediye rllsuınu ve vakıf !caresi aatıı 
bedellnden çıkanlır. 

Yirmi 89Del1k tam bedeli mll§teriye aıtttr. 
Daha tuıa nıalQmat almak 1.atlyenlerfn 

3-11-937 tarihinden ftlbaren herkeae açık 
bulundurulacak olan beflncl icra memurla. 
#tunun clfvanhane.Ine aaılı ıartnameaıne ve 
937 /22:S2 numaralı evrakı lcralyeyt mQraca.. 
at etmeleri l lfsumu IJ&n olunur. t(V.P. 1900)' 

BaU tasft7ede Jpelıgıl Kardetler Umlted 
ılrketı tull)'e llHllDUJfutımda: 

Beyollunda YOfll ıt0kakta l:S numara.ia 
mukim •(lpekcl Kardef]er Ltd. ŞU.) n1n fe• 
hU taa!lyealne ittl!akla karar verilml§ ve key 
flyet sicilli ticaretçe teactl ve nA.n edllml§Ur. 
Şirketin alacaklılarmm ve bir hak iddia eden 
!erin alacak ve haklarını nihayet 1l4n tarl 
hinden itibaren bir sene zarfmda §f.rket Sdare 
merkezindeki tasfiye heycUne mtlracaaua 
kaydettirmeleri Ye evrııkı mUsbltelertnı getir 
meler! lllzumu ildn olunur. 

Yeni neşriyat 

Çocuk duygusu 
Aile çocuk1arı için çok faydalı olan çocuk 

duygusunun yedinci sayısı çok zengin mUn. 
derecatıa çıkmışbr. 

Sinema objektifi 
Bu salon mecmuasnın dördUnctı aayıaı çok 

güzel resimler ve zengin mUnderecaUa hat. 
tıınm !Um karikaturlerlnl yUkıtı olarak çık. 
mıştır. 

D 1 Q er 1 e r i ne 1 =::Ll:::m=:::La=s::::;aı=, ı::::;e1==en~e~rin=ln=lk1=be==un1==g=örd=ü=ğü==1~= 
g e 11• n C O akıllı davranmıı VO §Öhret pcflnde k""mıyL -.. -.. 

E :-atiri bir heykel kt:.dar gUzel olan lvet rak derhal evlenm1,Ştlr. 
Lflbrus, bundan birkaç ay evveline kadar 1937 kral içesinin 
kUçUk bir terzihanenin sahibiydi. aklbetı• ne olacak? 

Jermen Labordun çok gUzcl bir ae.al var. 
dır. Ve sırf I:ıunun için turnelere çıkarak, u. Bu sene Fransa gUzelllk krallçellğln1 k&-
tak terek muvatfaklyeUer kazanmaktadır. .zanan ve dilnya ildnclıi olan Jotlin Jaııetııı 

Lln dö suza adındaki gUzelUk kraııçeal, akibetl ne olacaktır.? 
bir mebusla evlcnml;,Ur. Bir zamanlar "kra. Genç kız.m s1'zlerlne bakılırsa, dlfer CU-
Uçe .. oldugıınu biran evvel etrafındakilere zellik kraliçelerinin A.klbeUerlnden bir hayU 
unutturmağa gayret etmektedir. ibret dersi alml§ olduğu anl&§ılır. Fllhaldka 

GUzel ve zarif çehreli Jlıeı Prcvil bUyUk 8'enç kız, devam etmekte oldutu aanayt ne. 
bir şöhret kazanmak Uzeredlr. Fakat vaktıle flıe mektebini fümal etmeden kendlafııe ya. 
gUzellllt kraıtçeal olduğunu - ne olur ne ol. pılacak hiçbir teklifi kabul etınlyeceğlnl 
maz! diye - söylememektedir. kat'lyetle blldlrmııtr. 

Bu güzel genı; kız ılmdlye kadar çevirdiği Fakat klmblllr? 
bfrknç !timde bUyUk blr muvaffııklyet kazan. BUt11n ibret derslerine, ve inkisarı hayal. 
J1ığmdan pek yakında, meıhur yı:dızlar ara. den ba,ka hiç bir ~eyle kargıl&§rr.ıyıı.n gUzel. 
ııında yer alacatı"ına muhakkak nazarlle ba. ilk krallçolerlnln tavalyelerine rağmen, genç 
kılmaktadır. kızlar, bu geı;lcl göhret ve zafer zevkine kar 

Geçen ııenenln Fransa gUzclllk · krallçesl ıı bir tUrlll mukavemet edemiyorlar. 
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Midenize 
Çabuk, çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baharatlı 

ve biberli yiyenler, bilhassa içki içenler m ideleririi tahrif 
ederler ve M 

HAZIMSIZLIÔI MiDE EKŞiLİK ve YANMA.~~ 

O ' rir. lNK.IBAZl DEFEDER. Bugünden bir fte , 
alınız. Hiç bir mümasil müstabzarla kıyas Jcabul 
MAZON isim horor markasına dikkat. Ekşilik, Hazımsızlık 

ağırlık ba~ dönmeleri hissederler MEVVA Dikkat ve iYi HAZIM ediniz. 
T U Z U Deposu: MAZON ve Boton ceza deposu, fstanbul 

Yenipostahane arkasında 

i K T i o A R ~-·! -· _E_V_E_T_G_U_,,_Z_E_L_I __ 1'1~ 
GIEVŞIEKL.DGDNIE KARŞD 

•-~ADEMi 
ve IB IE L 

OBi 
·- Tabıettarı • Her eczanede ar•y1nız. ı ~osta kutusu t255 Hormobln J -· 

Yalnı.ı 

En ıık 
Kırtasiyecilerde 

bulunur. 

Mürekkepli ve Ku-~un Kal~m1erin.:n 
cep ve masa için olan 

yeni Şevro:ı modelleri 
bir haril adır-

' 

91t- Frengi ... d•ıı•r ZOhrevJ 
tıascaıı1<ıer birlnCI sınıf mutahassısı 

11•111 Qd. VUl!ll a.tı llll1sl Tıyya11 CnılJlll taıp. U 
1 Yeıeron ı 21943 

( Ccıecen oıt•omo kooeı l'>OSUll~«tW -
~ ounıeıı ocıecıen eonr11 paıo:sızc>r 

hhhd11 1111lyıllı 11111 imi ılııır .. 

wım. Birinci sınıf Operatör -
Or. CAFER TAVVAR 
Umumı cerrahi v~ sinir, dimağ 

Tbe Conklln Pen co. CP.rrahisi mütehassısı 
Paris T rp Fakültesi S. Aılstaru 
Erkek kadın ameliyattan, dimağ 
estetik - "Yüz, meme, ka.nn bu
ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 

TOLEDO, OHIO, U. S. A. 

mütehassısı <ı 

Nefis ve leziz makama yemek iaterıcniz? 

Her Yerde 
Muayene: Sabahlan M e c c ~nen 
8 den 10 a kadar U 

1 öğleden sonra ücretlidir 
11 Beyoğlu, Parmak.kapı, Rumeli Han 

No. 1 Telefon: 44086 
İtalyan uıulü aafi irmikten yapılan 

Y 1 L D 1 Z ·ıı:·•ıo•HOH0-00-000H---·-!. . ................................ -.............. --:: 
ı ~:ı Meccani muayene fi 

MARKA GLUTEN MAKARNASINI iSTEYiNiZ. Pe~e~be günlerl saat 2 den 6 • kadar fi 
B ı bakkal. x. 1 d hlır Ortakoy Taşbasaınak Palangada 25 1•ı aş ıca ıye ınaıoııza ann a aa · .. .• •• 

F b "k ,.._,_t d N t•L-. d • · No t6T numarada Doktor Mumtaz Gursoy :: 
a n ası: uaıa a a cca '"""" ca c:ıesı · 1 . :: 

MAKARNACILIK TORK LTD. ŞtRKETl Telefon: 43481 . .... :.fa.kırleri parasız muayene eder. i! .,_ \; ıımı••• m1111 a ; u 

• • 
ŞiMDi 

Bütün erkekleri teshir edebilirsin. Bir ınikn~ f 
leri cezbettiği gıöi, cilt için gayet sabit ve soıı d ltN ~ 
pışan ve gayet ince olan bu yeni "Birde dört P11 

tecrübe et. 

işte, kimyagerlerin ve ka.dınlann 50 
senedenberi aradıkları pudra, günde 
bir defa pudralanmak kafidir. Cildi
niz için son derece yapışkan ve ga
yet ince olmak itibariyle yüzünüzün 
ve bumunuzur. parlaklığı ebediyen 
zail olur. 

Dışarda, yağmur ve güne§te, dahildo 
s!.:ak salonlarda (resimlerde gördü
ğünüz gibi) her §eyi yapabilininir. 
Suya, güneşe maruz kaldığırur ve 
dans ederek terlediğiniz halde tenin 
şayanı hayret safiyetini muhafaza 
edersinir. Akşam üzeri yorgun buru
şuk bir yüzle evine curdet eden kadın
lar, ciltlerini tazeleyip gençleştire

bilirler ve birkaç yaı daha genç gö
rünmeye muvaffak olurlar. 

Bu pudra gayet beyazlatıcı ve kuv-
vetlendirici.dir. Yüzde hiç bir vakit .,ıerl 

leke ve tabaka halinde gözükmez. ni adeta tabii telakki edece ili'' ~ 
Gayet ince olması itibarile cildde o Siz de bu aihramir, gayet dy. 
kadar güzel ve muntazam yapışır ki son derece yapışkan "birde P 
mevt.:udiyeti bile flrkedilemcz. En 1 pudrayı ısrarla ve mark~~ 
samimi dostlarınız bite (Bu pudra il kat ederek isteyinir. Netı'' 
sayesin.de) teninizin cazip güzelliği - memmın kalacaksınız. 

lı, ürk Ticaret Bankaısi 
Anonim Şirketi DlrektörlDğOodeJJ ı 
Bankanuz gişeleri yeni bir iş'ara kadar muhterem mütterileriıııi" 

cumartesiden maada her gün saat 9,30 dan 12 ye ve 14 den 16 ya kad•' 
cumartesi günleri 9,30 dan 11 de kadar açık bulundurulacaktır. 

Mühendis Mektebi Artırma ~e Yüksek 
Eksiltme 

Eksiltmeye kon:ın 
mevadın cinsi . 

Komisyonundan 
Mikdan 

400 K . 

1600 K . 
400 K. 

Tahmin 
fiatı 

27,50 

25,00 
44,00 

Pey 
akçesi 

EL.-ı.iltme 

T. 
Rezakı Uzüm 

Çekirdeksiz üzür.:. 
üryani Erik 

Amasya Erik 
Kuru J{ayısı 

900 K . 
500 K. 

16,50 
50,00 . ;/ 
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Ceviziçi 

Amasya Elması 

Gümüşhane elm.:ıtı 

Ayva 
Portakal 

600 K. 

500 K. 
1500 K. 

1500 K. 
700 K. 

6000 A. 

18,00 

36,00 

25,00 

17,50 
12,00 
4,00 ~ 

Mektebin 937 mali senesi ihtiyacın dan olan yukam!a einı, ınııcdıf• ııtrl 
hamınen bedeli ve ilk teminatı yıızılr yemiıler açık elreiltmeye ıcoııu~ e~ 
Eksiltmesi hiza!ıır.da gösterilen güm ta rih ve saatte yapılacaktrr. şartı1'~ rJ 

tt' 
ni görmek i3tcyenlerin hergün ve eksiltmeye gireceklerin belli gün ve sa' ~ 
müşsuyun::laki mel:tep binaS! dahilinde toplanan komisyona müraca:ıtlJff 
olunur. (7402) 

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

MektefP)DDDeıre, Çocuk venıoerl
ırDeo OkuU DDırektöırDeırDne: 
Mektep kitaplarınızı almadan •••. bir kere e•ki tanıJıfı"'1 

" VAKiT ,, Kitabevine 
uğrayı!'~z. ilk, O.rta, Li•e, Yüksek ve Meslek .•. Her okulat1, ~ 
tınılı ıçın, her dılden, her türlü maarif nqriyatını bariıJ 
kolaylıkla ve derhal edinebilirsiniz. tJI' 

Raıtgele yerden almanın ıonunda yanılma, yorultndı 
kit kaybetme olabilir, üzülebilirsiniz.. l'I} 

ihtisasa her yerde kıymet vermeli: (VAK.JT KlT ABE 
de mektep kitapçılığında ihti•aı kazanmııtır. 

Kitap üzerine gelecek her •orguya kar§tlık verilir. Jf 
ADRES: lstanbul. Vakrt Yurdu. Telefon: 24370. Telgtf ~ 

Yakıt - İstanbul. Posta kutusu: 46. -:' --------11]111!"· 


