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. !f.amutaya verilen kanun teklifi 

Ürkiye Yahudileri r · Zor görmeyince 

Örkçe konuşmazlar ·mı? 
''H Hahamhane mümessili diyor ki: 

b ÜkUmet müdahalesi olmadıkça 
U hal böyle devam edecektir!,, 

• Manisa mebusu Sabri Toprağın Tür-, . 

lf QILQllı1ta ~="" 
ot'letd14ckı:; .~ilmesmli lstanbııldaki Yahudileri daha ziy<.ide Beyoğlımda 'ld Dcm~çın tii.rkç.e konuşmamalcta mazur görüyor. Fakat lstanbulun 

ır'f«ıpı aemt'lerinde oturan Yahudilerden hcrnedense bahsetmiyor 
~~ -::----~~-----------------'--~----~--= 

haıdiz;.:;. 
0

b~;ı;=~d 
0 eden bir adam 

il altı yaşmdaki kızm kardeşi 
'.!::"'~!?rafından · öldürüldü 
oı~ b 0Uııu1 hinde geçen g1.ln bir alie ı illi§ oımaıanndan istifade ederek sartıoo eL 
ıııllct~r tenç'cıu e.nUz askerliğini bitirmiş tikten sonra zavallı kızı borbad etmiştir. 
~ · etcaını tabanca Ue ısJdUr. l Bundan iki ay evvel; anne ye iki kız Es. 

"tı ~8.brtltaiı 1 kışehlrdekl akrabaılarını ve orada askerllk 
htotta lfebırde rC3Sanu Cevdet lki sene ev. et:lcn karde§lcr nl görmcğe gitmişler, bu sı. 
~ lltı 'lerı evıendigt karısllc, bakacak rada kQçtık uızıarmm hamile olduğu anl&fil.. 
~etııcı ~ak.! ~nuyan knl.lıvaldeslnl ve mıo kız sıkıotmıınca mesele meydana çık-
~~ Otul'tıiat ldı.zını da beraber alarak mıştr. Hep beraber Ercğllye dönülüp vazf.-
~ ~ t ta.ııa a b&§lnmı§tı. yet Cevdete söylenince, ressam !en& halde 
>'t.ıı Olan 'baı~kl fçeıı bir adamdır .• GUzel a!İıtrlcnml§ karısllc kalnvaldesin1 evden koğ. 
lctııı ezıtııe bu IZına, iddlaya göre g5z ko. muştur. 
~deaıııın ~ın ~lQ.n(:'ıcmda karıslle l3içare kadınlar bu hal üzerine o günlerde 

l!!ıı. ~beti almak fçln sokağa çık .,.-. Devamı 7 tnclde 

~1-Q lJ ksen· ~cn11'eD"ansınun llc:aD'aırı 

zlaşmaları için 
l\t•• Çine ve ]aponyaya 

r:a Uı·aeaat edilecek 
~at Japonya bu teklifi redde
e~eğini şimdiden bildirdi' 

"" .. ~ --- f 

-~ ~ı~ s<>rif'a bir ın»»ı~ hali .. , 

kiyeye hariçten gelecek yabancı tabi· 

diği kanun teklifinden dün bahsetmİ§ 
~ Devamı 8 incide 

Kudüste 
Yahudi ve Arap 

mahalleleri 

Parmakhkla 
ayrlldı 

Kudüs, 5 (A. A.) - Birkaç gilııden 
beri yoll~ üzerinde suikast yapılmak. 
tadır. 

Beytilaba.ında vukubulan katil ha -
dlıseleri üzerine belediye reisile şehrin 
eŞl"afI, istisnat muhafaza tedbirleri a. 
lmmasını istemişlerdir. 

Polis, Culia eşrafından Münir Der. 
vis IHUseyni'yi tevkif etmie ve Kudüs 
Are.b mektebi 'mildilrü Abdfülatif HU. 
se~i'yi ieticvab ederek evinde ~ 
tırmalar yapmıotır. 

Hükumet makamları eski Kudüs 
şehrinin bazı sokakları ile ve bilhassa 
Yahudi mahallelerile Arab mahallele. 
ri ara.sına parmaklıklar koymuştur. 

Bugün 
ramazan 

Bugün Ramazanın ilk g" ::~·· un~ur. 

Evkaf idaresinin bir haftadanbcri de. 
vam d:ien ~azırhklan dün bitmiştir. 
• Evkaf idaresi yeniden muhtelif semt· 

terdeki camilere Ramazan münaacbetile 
fazla lazım olan halr, silpürge, kandil, 
mum gibi eşyalan dağrtmrştır. Bu y:ıl 
camilerde vaaz edecek lioeaıann sayısı 
ve yerleri tesbit edilmiştir. 

Her yıl oldugu gibi bu Ramazan'da 
da mümkün olduğu kadar halk Jü:aru jle 
vaaz verilmesine bilhassa dikkat edile • 
cek, hava müsait olduğu akşamlar, 
Sultanahmet, Ayasofya, Beyazru Yeni
cami gibi belli ba§lı camiler ıtlahya kiı • 
racaklardır. 

Bu mıhyalara Hava Kurumu, Ço
_.- Devanıı 7 lncfde 

35 bin tonluk 
25 diritnot 

lnglltere mtlt hiş 
k uvvetlenlyor 

Londra, 4 (A. A.) - Daily Tele. 
graph gazetesinin yazdığına göre, ln.. 
giliz deniz programının üası netice • 
sinde lngilterenin 1942 de 35 biner 
tonluk olmak üzere 25 dritnotu, son 
sistem 10 kruvazöril, 9 bUyük tayyare 
gemisi, 150 en son sistem ve bu mik
tarcfan daha !azla da eski tipte torpL 
tosu ve nihayet yine en son sistem 70 
den~tı gemisi bulunacaktır. 

Harpte ticaret gemileri 
Londra, 4 (A. A.) - Daily Herald 

guı'tesi 1ngiliz ticaret gemilerinden 
bir harp takdirinde nasıl istifade edi. 
Jeceği hususunun amirallıkça tetkik e.. 
dllnıekte olduğunu yazmaktadır. Tica.. 
reti bahriye mürettebatı da harp ta.. 
lim. ve terbiyesi göreceklerdiri 

l'll&DW--nı•www-=w-••-wnnwwwnn•W'WWsmınwwm-nn 

~amaı::gaıını 
kon lUIŞmaDaııra 
Vaktile müslümanlar sahte bir 

borç .davası ve softa bir kadının Ra
mazana nasıl kavuşurlardı? 

: Bugün 2 inci sayfamızda 
-··--·-···-···························· ...... _ ___.._ 
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Bayan Mclekzcid 'l)(}tja Bay Kenan bu. sabah vapurda gazetecilerle gl5rüşürken 

Kızlarla nişanlandığı yazdan 

Erkek kız 
bugün geldi 

Diyor ki: 
- lstanbulda 

"Erkek kız,, {ar · 
benden başka 
var, hatta biri 

çok güzel ••• 

Er~Ti • 7Cı.zın yeni bir 11esmıi 

Sual: 
- Size bayan mı Cli~im, bay mı? 

Cevap: 
- Bay Kenan \denilmesi daha hoıu· 

r ma gidiyor!. 

Erkek elblscsl g1yl?'l :M:elekzat isminde bir 
kwn iki çocu'kıu b1r kadmla nlp.nlamp me_ 
selenin sonradan mahkemeye a.kaettfgiD! 
okuyucularumz hatttlarlar. 

} 1ki gün evvel lat.anbula gelen 1zmlr gue.. 
( terleri Melekzadm ycm.l bir vakasmdan bahse 
t ~ ; ~;;ı;::ı::~~~~~ 
· mire gelip bir otele yerleşıı:ı.l§ler, oteıdnln 
tanıması Uzerlne erkek clb1se8'. ile geu.n ve 
kcndls1no Kenan 1smln1 verenin Melekzat 
olduğu anl8§1lıru§. 

Kczhanm babasma. aıt 200 lirayı alarak 

~ Devamı 7 incide 

ispanya madenlerini 
lngiltereye kaptırmaktan 

ltalya korkuyor 
lngilterenin mümessn gönder

mesi ihtimali 
ltalyayı 

telaşlandırdı 

Bu kadın, dUnyanm en bedbaht zcvr..esldlr. 
ÇUnkU mevki hınlle ,, ... tanını harap eden, 
kardrşlerlnl tUrlU vaartıılarla imha eytlyen 
bJr adamın karısıdır. Bu izahattan sonra k1m 
olduğunu tabii anladmn:: Asi general Fnı.n. 
konun kansı Macla.m Kıırmeo Pota dö Franko 

Madrlt. 6 (A,A,) - Mınt müdafaa neza... 
reU tarafından bildirildiğine göre, dUn öğle.. 
den sonra saat 16 da Valensiya sahWerinJ.n 
2r> mil açığında '•lmercthle., posta vapuruna 
refakat etmekte olan 76 numaralı Fransız 
muhribi bir tahtclbahirln üstüne birkaç kere 
ate§ etml§Ur. :Mermilerin dil§IJ1Cslle yükselen 
su aUtunlnn sahilden sarahatle i:'lirllnmU,.. 
tur. 

ltaly:!nın telilşı 
Roma, ~. (A,A,) Havas aja;nsmı muhabiri 

bildiriyor: 
ttaıya e!kD.n umumlyesl lngilterenın İL 

panyaya karoı hattı hareketlnl değl§Urdiğt_ 
ni zannetmekte ve bu ycnUlği muhtelit hla.. 

Jerle takip etmektedir. 

~ Devamı 7 incide 

Yeni Tefrikamız 

Odalıklar 
Vazaın : Nizamettln Nazif 

Başlıyor Pek Yakında 
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Proğram - Nutuk 
H ALK Atatilrk'ün 1 İkincitcşrin nutuklarını so.bırııızlıkl& bekler olm111-

tur. Çünkü reisimiz bu nutuklar.n her birinde, yalnız, cumhuriyet !da~ 
resinin bir seneki faaliyet verimini kaydetmekle kalmaz; gelecek • yıl için de 
~·eni esas ve istikametler tesbit eder. Halk, ı ikincite§rin nutuklarından ha.her 
V.adar, müjde almağa da alı§kmdır. Pazartesi gilnü derin bir ferah ve eevk ile 
iiinlediğimiz nutuk ise, her iki bakımdr.n, bilhassa dolu ve zengin, ve bUtü~ 
yasıflan ile, bir program nutuk'tur. 

Osmanlı saltanatı yarı bir ortaçağ devleti olarak, maddi manevi müeue. 
selerinin hazin kargaşası içinde inkıraz bulup gitmiştir. Onun enkazı üstünde 
ylrmincJ asrm en ileri yapılarından bit-ini kurmak yeni rejime te1.adsız bir a. 
lienk vermek için, uzun ve çetin bir tasf,ye mücadelesi lazım olmuştur. Ke.. 
malizm lnkıllbının hedefi tıekil ve usul değil, zihniyet ve ruh değiştirmektir: 
'•Yalnız k"Urumlannda değil, düşünceleri ıde temelli bir in1·;1Mb yapm~ olan ... ,, 
nutuk. 

FaJiat sadece bu mücadelede muvaffak ol·nak. yeni Türkiyenin in§tunna 
kafi gelmez. Yeni vazife ve hizmet şartl<!rına göre yepyeni cihaz~ar kurup if. 
letmek za.nu1dir. • 

GU!ılerce bize ilham ka~"Ilağı teışkil edecek olan son nutuk, her iki cihetten, 
pcli ehemmiyetli noktalara temas etmektedir. En başta, milli cko:ıomiye taal. 
lüıi eden muhtelif faaliyetleri ahenkleştirmek geliyor: ı•Ben ekonomik hayat 
Cleyincg zira.at, tioaret, sawıyi faaliyetlerini oo bütün naf i.a i§lerini biribirinden 
ayrı düşünülmesi ooğru olmıyan bir kül sayanm.,, 

Reisimiz, mill~ ekonominin temeli addettiği ziraat için bazı esasları kat'i. 
le§tirmektedir: topraksız köylü bırakmcma.k, ~iftçiyi daha iyi vasıtalandırmak 
'(mümkün olan her yerde at, ve bir köy }-ahut ;yakın köyler için mU§terek har. 
man makinesi), toprak üretimlerimizin miktarını arttırmak, kalitesini yükselt. 
meli, istihsal ma.sra.flannı azaltmak! 

Dış ticaret muvazenem\zin aktif ka.rakterini koruyacağız. lç ticarette gU. 
i!eceğimiz b~lıca esas, te~ilitlandırma, muayyen tipler üzerinde işleme ve 

.. - ı _.,. Dev&mt 8 incide 

Atatürkün çözdOQO kör doaum 
KURUN' da riye çekildik. Biraz aonra !leride blr yarma.. 

A SDI us buJ'lln, mnu mücadele yıDarm. 
da ba§yaver BlfaWe AtatUrktlıı gece 

gilndüz yanında bulan.an Bl1eclk mebıuu Sa
lih Bozokwı hatıral&nru aıılaııyor. Cumb.urL 
Jet bayramından btr &11n evvel, Ankara • ı... 
tanOOI treııınde Korun baamuharrlrt Ue BI. 
leclk mebua, fl&baJı kalıvaltnı ecllyorlar. 
Salih Boz.ok, mllII mllcacWe &11Dle.ıine aJt 
hatıralamu parsa parca nakle41yor: 

"Arkadqnn, bu türlü hatıraıan parca 
parça anlatırken, bir aralık trenin sol tarL 
! ma b&§mt çeVlrdl: ~· 

- lJ&lr, bak, '§Ü tepelert g8rdl1.n; mil! Bun. 
tar DUatepe denilen yerlerdir. t,te Büyük 
Saltarya mubarebealnl burada yaptık. Vale. 
tile Gordiunı Ssm!ndekl yer burada lmlı .. ,. 
dedi. 

Bu sıszıer benim zDınlmde elektrikli bir 
tesir yaptı. Bir taraftan eakl Frlkyalılar za_ 

manmda Gordlum hurafesini, diğer taraftan 
blı.lm mJlll mllcadele tarlhlmlz:dekl BUyük 
Sakarya zaferlnl dUtündUm. 

Büyük 1ıkender Anadoluyu lslllA ettiği 
zaman Frlkyalılarm merkezi olan Gordluma 
girml§, burada eski Frikya krallarından bL 
rlnln bir araba okuna kızılcık ağacı kabu. 
tundan yaptıft dllğümll bir türlU çaı.eme. 

mıı te nlhayet bir krlıç darbesi De kemıtı 
Jmiı. Garip bir tarihi te.u.dut eseridir ki 

, TUrk mllletlnln ba§ma muaallat olan btlyUk 
tehlike de burada. Büyük lakenderln bir 
kördüğüm ile k&.rDıla§trğı bu yerlerde hıı.klkt 
bir kördUftlm halini almrıtı. Türk mllletlnln 
i>lllm ve dirim mueıe.ı ıekllnl alan bu kör. 
~UA'Um At&tUrkUn kurtancı eliyle ç!SzüldU . ., 

"Dostum elly1e ip.ret ederek Duatepeyt 
göaterdlkten aonra tnın1n •at taratma bak.. 
tı. Bu defa bu elbette dalgalanan tepeleri 
cöstererek dedi ki: 

ya gireceğiz. Bizim kararpıı orada idi. Ata.. 
Ulrk bu yarmad.a blİ' tren içerlsinde geceyi 
geçiriyordu. Yemeklerlınl%l orada yiyor, o. 
rada yatıyorduk. Sabah olunca yarmanın bir. 
a.z ilerisinde bir tepeye çıkıyorduk. Bu tepe. 
den büUln harp aahuı görünüyordu. AtatUrk 
harbi bu tepeden idare ediyordu. DU,manm 
taarruzu o kadar fiddeW fdl ki bunun kar. 
ıısmda en kUçUk muvattaldyeUerin bile 
biz1m fçin ebemmlyeU n.rdı. Hiç unutmam, 
o gilnlerde ıu civarda ktlçük bir köytı dllı. 
mandan geri alJDlftık. Bu Uç evll kl5yUn a. 
lmmuı bile bUl sevtndlrmtıtf. 

''Nihayet At&tQrk harpte kal'! neUceyt 
almak için ~7 ncl fırkaya taarruz emrlnl 
verdi. Blzlm ukerimlzln bu taarruzda g!SL 
terditf ceaaret ve fedal<lrhk hiç unutuımı. 
yacaktır. G7 inci fırka, Duatepeye, Kartalte. 

peye, K&radağa doğru açıktan yUrUyordu. 
Açıktan, PolaUı fcertalndeıı bu dallarda. aL 
llhça ve adedçe Uatün olan düımanm tl%e. 
rlne gitmek ne demek olduğwıu ıu arazının 
vaziyetine bakınca anlarsınız. AakerlerlmlZ 

PolaUmm şarkından geçea vadi üzerinden ve 
açıktan 51Ume ka?lt gözlerini kırpmakSIZID 
gidiyorlardı. Kahraman aakerler aa.nkl ma. 
nevra meydanında imlf gibi hareket ediyor. 
lardr. Tepelere tırmanıyorlardı. Sabahleyin 
taarruz b~ladL Öğleden aonra saat bir ııe 

1kJ arasında Duatepcde blzlm bayrağınuzm 
sallaııdığmı g6rdük. Bu tepe tamamen d~
mandan geri almmıştr. Sonra fırka kuman
danmdan haber geldi: Bir aaat teahhUrle te. 
peyi aldık; denlllyordu. Atatürk muzafferi. 
yetimizi, yanında olan l.smet lnönüne a5y. 
ledl. Fethi de o gtın orada idi. I)uatepede 
bulunan dUıman kuvveUerl matJQp olarak 
geri çekilince artık sol cenabınm yerinde 
kalmuı mUmkUn olamazdı. Bu kuvveUer e. 

- Buradaki tepelere de Kartaltepe derler. slr olmamak için gerl çekildi. AlqaJil oldutu 
Dalı& uzakta bqk& bir tepe daha zaman bu tepelerde dtlfmandan en ktıçük 
vardır. O daha çok sarp , çok atvrl b1r eser kalmamııtı. Bu IUrtUe k.at'l zater ta. 
tepedir. Onun adı da Karadağdır. Bütün te. bakkuk etmtı oluyordu. DUıman tamamlle 
peler .o uman dU§manın elindeydi. PolaUı da Sakaryanm 6bür tarafına geçml§ bulunuyor 
dU,man ne bizim askerlerlm1%1n ara.mıdaydL du. Z&terden sonra bu tepeleri gezdik. Kara. 
Kaaab& tamamen bo~Wmı§tı. tçlnde btr dağm lbtüne çıkıp baktığırnrz vakit bu tepe. 
lııaan yoktu. Atatürk burada dll§manm ta.. ntn en ytıkııek alvrl noktasın& kadar Derli. 
arııl%1armı durdurmak için bayatını tehlike. yerek trmaklarlle bir kaya parça.sına yapq. 
ye koymaktan çeklnmJyordu: Bir gün at& mq bir ukerin o vaziyette atu.11nU C6rdUk; 
binerken kaburga keınlklerlnln ezilmesi üze. difer bir askeri de sıvrıtepeyi qmıı. llbUr 
tine .Ankaraya götllrUldU. Orada operatör tarata geçtikten sonra aldığı bir kur§Uil ya_ 
)ı[lm Kemal kemiklerini sardı. Doktorlar raalle oraya düflllllf bulduk. Ah .. 0 uman. 
'bırakmak istemediler. Fakat O, dinlemedJ. tarda ne kara günler geçirdik! Fakat 0 

kL 

Gene k&rargAha döndO. O zaman kararglh ra günler bugtlnktl meaut gtlnlerl hazırladı; 
l!:llziz klSyUndeydi. Bu kl5y daha ileridedir. tfmdl o günler 1ayealnde bugünlerde bayram 
llabk6y yanmda bir yerdir. Sonra daha be.. yapryonız ... 

Cumhuriyet Türklyesinde gene 
nesiller 

CUMHURiYET' de 

YUNUS NADt, Atatürkllıı Büyük nut. 
kunda, Comhorlyet l't'JlmlnCf!I mWetJn 

eatııtma ve Milambtma nrllea ehemmlye. 
tın t.ebarilz ettlrlldlttnl ııöymyor ve bUyill< 
g-eçlt re&mlndekl lntlbalannı kaydediyor. 
Camburlye& befmobarrlrine ıısre, Türk ıenç 
Ulfııhı u samanda k&~ttltt azuıı meeateye 
yalnız JaıJarmm,ı clelll c!lye ahak yeridir. DL 
70r ki: 

•'Atatürk lnkılAptarı kadını hayata iade 
etmekle birdenbire Ttlrk nutuauau keyfiyet 
otarak iki mlsllne çıkarmıı oldu. Denebilir 
ki bu b&Jmndan Ttlrk ordusu dalıl ~ qaft 
fk1 misli k\JTVet kazanmrıtrr. Ordu bir taraf 
tan· muntazam bir kadro demekle diğer tL 

raftan kadını ve erketfle bütUn mlllet de. 
mektlr. MUsellAh milletin modern ordusun. 
d& milli müdafaaya yarıyacak her fert ve 
herıey mllll ordudan bir cüzdür. Bu her fer. 

dJn ve herıeyln mutlaka sll&.hla cephede mcv 
ki alması lAzım değtıdlr. Cephe kadar cep. 
henin gerisi de ayni kuvvet ve ehemmiyeti 
halı.dfr. Bununla beraber Türk askerliğinin 

bu §Umut ve ehemınlyeUnl mUt&lea ederken 
cephenin kendisi ve gerisi dlye farklar yap. 
mağa neden ıuzum olsun ki geçit reamı g1.l. 
nU tayyare filolanmızın llva kumandanlı.. 
ğını bir Türk kızı olan Sabiha C!Sk,çen ıca 
etmekteydi. Ve diğer Türk kızlan da Türle. 
ku,u fllolarmda akıllara hayret ve g!SnUUere 
ferahlık ,·eren manevralarını yapıyorlardı. 
Bin metre yükııekllkten paratUUerle aUryan 

g41Kl?f$TEŞ~ 
~ta~ 
''Tanburilet~, 

D AVULUN sesi ur.&~~ 

'' Hil81i Ramazanı 
bulutlar içinde 

linni§; trampe~ ~ 
olmalı ... Ba.kBanıza! eski c;.1'~ 
lılar, mekteblerinin önun.cJell ~ 
trampeta sesini duyma~~ 
ri, dershaneleri müdhiş bil' ıtA ~ 
ğulmuş sanıyorlarmış ..• ga.~ 
n: "Trampetamız da ~ !lt 
daha. doğrusu kendi tilJ') ~'! ~ 
'Tanburumuz da tanbutlJlll~ 
tuttu. nnuşlar. Onu kaldıl'IP ıd~ 
§imdi hemen her mektebde 0 ~ 
bi - kendi kendine çaIS: ~ "/;il 
için, mektebin eski ınUdUJ .. 

.. d.. ' gor um.,, Tevfik Arat'a çatıyorlarnı,!..AJ ttl, 
Eskiden mekteblerin ÇOP"""~ ~ 

peta vardı, bazılannda da. d uıll'.. 
larlardı Niçin onların eski ~ 
itiru; etmiyor da yanltz Gal;,. 'tJ 
IIlar: ''Biz tanbur isterlz!'' ,,J'I 
rıyorlar? Saate merbut, ~ 
dine çalan elektrik zilinin?., 
lerl bir şey olduğunu !ar~~>' 
mı? Mekteblerinin ananesı ~ './ 

Vaktlle, müslümanlar sahte bir borç 
davası ve softa bir kadının 11am11e 

Ramazana nasıl kavuşurlardı? 
Yazan: Hüseyin Rüştü 1ırpan 

aııe ! Kadmların yüzlerini ö~~ ~· 
vayların borazan çalması, ııo rol F,' 
peklerine ekmek doğramak~ 
ler de bu memleketin ananet fi""...,, 
yakında. onları da isterle.tl9 fl"'4o 
lım. Mekteblerinln anane'11_ ~ ~ 
lata.saray Jieesi'' değil, ·'JM~, 
tanl" idi· tanbttr'u koyun: ıı~ ~ 

Ku1.aklıarı kirişte, <lua'lar mırtldanara7~, iftar topunu bekliyorlar 

den d, ara.b harfleri ile Mekte"!_~l 
yazılı bir levhanın altında~~
ye itiraz etmezlerse hiç de ııılll~ 
r eket etmig olmazlar. .Analleeliı ti 
girince ta sonuna. kadar git:ııı ~ 
küi, iziruıizi, ilerini, hepsini i ~ 

.İşte yine bir Ramazan geldi. Bu, 
ömrümün kaçıncı Ramazanı? Bu guf. 
ran, dua ve fazilet ayım çocukluğum.. 
da ne bUyilk bir sevinçle ka.rşılardnn. 
Ramazanın, büyüğümüzün, küçüğü. 

müzün nazarında. başka. başka ma~ 
larr vardı. Başka başka sebeplerden 
severdik Rama.zanr ... 

Ona, büyüklerimiz: 
- On bir ayın sultanı! 
- Bereket ayı! 
DOTlor, ne...--· ...& ... ı..w .... \la.u !l.ılJ. 

sevgili bekler gibi, içlerinde hasret 
ve vuslat §eli.leleri çağlıya çağlıya 

beklerler, bunu öyle özlerlerdi. On. 
lar, Ramazanı, kendilerini Allah& ve 
Peygambere yaklaştıran bir ay oldu.. 
ğu için severler, tazim ederlerdi. Ve 
burıun için, bembeyaz ba1' örtUleri i
çinde, oruçtan sararmı& yüzleri bir 
nevi §Cfkatıe ruhanileşen nineler, 
mahmur yüzünü sakalının değirmi 
beyazı sarmış büyük babalar, ilk gü. 
nün orucunu zemzemsiz ve hurmasız 
bomıaila.rdı. 

l{üc;ük çocuklar, Ramazanr, oruç 
tutmak, cami cami dolaşmak için beK
lenıezlerdi. Onlar için Ramazan, her 
zamankinden fazla serbesti, eğlence, 
zevk ayı demekti. Bir kere Ramazan. 
da, her gece yatsı ezaniyle beraber 
yatağa girmek, her sabah horozlarla 
birlikte tatlı uykudan uyanmak gibi 
mecburiyetler yoktu. işin en tatlısı, 
mektebin öğleden sonra azad oluşuy. 
du. 

.. Çocuklar; Ramazanı en çol( şunlar 
1~~n severlerdi· davulu gümbür güm.. 
bur çalan bekçi babanın arkasından 
SOkak sokak dolaşmak, Ka.ragör.e git. 
lnek, evde konukomşu çocuklariyle 
(Fincan), (Yazı mı tura mı) oyna.. 
tnak, sonra uykuya dayana.bilirlerse 
Sahur yemek! .. 

Sahur yemekle oruç tutarlar mıy. 
dı? .. 

Ne gezer! 
Fakat, arife günü: 

tar aruında Türk kızları vardr . ., 
Yunus Nadi, yauamı f<iyle bltırlyor: 
"Curnburiyet bayrammm geçit resminde 

&'6zlerlml7.1 nurlandıran gUrbUz AtatUrk ne. 
alllert bize ayni zamanda btltUn ırkın mm ve 
uauı dahilinde ve bUytlk itinalarla yapılacak 
beden terblyeat saye.sinde dUzclUlmesl ve 
kuvveUendirl!mesl 11.zımgcldlği baklkaUnl 
de gtisterml§ oldular. Hele bu seçlt resmin.. 
den sonra Türklyede beden terbiyesinin ade_ 
ta ibadet halinde lUna ve ihtimama !Ayık 
bir itiyat haline geçmealnl temenni etmemek 
mümkün dettldlr artık. Kültür Bakanlrfı bu 
ltln tıwl ve eıkllin1 tayin etmelidir ''C bil.. 
tun mnıetçe ona d6rt elle sarılmalıyız. 
Sağlam bir vücut tl%erlnde sağlam bir ka.. 

fa: lıte Atatürk genç nesillerlnln temall e.. 
deceklerl ,.e erkekli dl§IU teman etmete de 
b&§Iadıkl&n maklat ve pye budur. Ve bu 
bir hayal deflldlr. Şlmdldm bu maksat ve 
gayenın hakikatleri içinde ytl%mefe bqla. 
dıtımızı r6rmekle balı.Uyarız.,, 

_Yarın Ramazan! Sen de 0~ !u.. Ben de o mektebde okuduıtl· ~ 
tacak mısın? çocukluğunun geçtiği yerlere fil,. 

Diye soran annelerine: · elbette ,efkatli bir his duya~ f 
_ Tutacağım anneciğim! _J bunun için çocuk kalmamız l JSI 'I 
Cevabını verdikleri için, sözlerini mez. Eski mekteb arkadaşlar~ııı ~ 

tutınıya çalışırlardı. Fakat çocukların türlü mekteb çocuğu gibi d~Ş~~ 
ten, her sene tabur olup pilav ~ " 

orucu büyüklerinkine benzemezdi. öğ. ıcca " 
1 Ö 

gitmekten, daha bir çok çocu ··rdU 
eye kadardı. yle ya! ... Ufaklar ak. 1 rd k 1 ad kl go 

§ama kadar dayanabilirler miydi hiç? a an urtu am 1 arını ~ 
sinirleniyorum. Mckteplerir.de tr~ 

Ramazanın yaklaştığı, daha. bir ta isterlermiş!... Hayat ilerliyor "'J. 
hafta evvelinden evlerde b!lc::lıyan te. .... 

"""!>' 'hn f h!llcfl.Ant... ~sı.,_..1. _,.~ifo! 
....,;,,.ı:ı. ı::ıcnnlA..pısırn2çu o.wııt;µıı4 w. istambuıin bıç.ımı mekteb un . • ~ 
l!.v ba§tan başa badana edilir, tahta. giymiyorsun, kendine İ§ edindıll: ı.ıt 
lar gıcır gıcır ovulur, şilteler atılır. ·ıwnt gı~ · ~ocuk sahibi oldun, o!tın>Cı ~ 
dı. den veya mU.'1fÜ1den (~U~ tfl 

Temi1.lik faslı bitip de, sıra gırtlak Türk de olsa, adlan masy;ı 1dı) ~~ 
işine dayandı mı; kadın: prive {tevkif, izinsiz) aımaktaıı 

1 
.jj 

- Tıız ! ~ ·ıer "' muyorsun. Bırak mekteb de 1 ; ...:tıi 
Diye başlasa, efendinin yüreği: Sen fesi çıkanp şapka. giydiğin'.":~ 
- Dız! da. trampet&yı atıp yerine eıeıc:w 
Der, maamafih yine: zil koysun. . tJ,f 
- Kilerde ne var? Torbalara bakı. Zili beğenmeyip ananedir di~~ tık 

ver, neler kalmış! , peta istiyenleri kağnıya biııditlP 
Emrini verirdi. ı bir etmeli. , .l /4. 
O zaman ya hanım.kilere iner, noll Nurullali _q 

sanları tcsbit eder, yahut efendi biz. - 10 
zat kilere gider. cvveıa. kUçUk tahta Opera okulu iç t 
bahar kutularından işe başlardı: kar& kız talebe a1ıoı1: )il 
biber, yeni bahar, tarçın az kalmı3, Ankarada açılan opera oWlU JÇ ,ôV 
almak lazım. \ talebe kayıt itine devam edil~~ 

Kavanozlardaki reçellerden kaysı i. Kız liselerinden bu ite ginneİ' ;1t~ 
dare eder. Vişne, çilek, .. ayva, mür. talebcelrin kabul edilmesi içi~ t:~t1° 
düm eriği, kiraz, ananas pek az, Ra.. liselere bir tamim gönderiJınitt1~j!ıf 
mazanı çıkarmaz. elden talebeler kaydedilerek bir of 

Şurup üç büyük şişe var, kafi. na tabi tutulacaklardır. tmtihand• ,; 
Daha başka neler var: Dlliver e. * ra okuluna müsait görülenler alıtı' 

fendinin İşkodradan yolladığı balık" trr. ~ 
yumurtası, efendinin geçenlerde aldı. 
ğı makarnalık, damadın Çorludan yol. 
ladığı koskoca iki kangal sucuk, ya • 
rım tahta pastırma., yarnn kelle ka. 
şar, ÇC)Tek teneke beyaz peynir, biraz 
kuru bamya, yarım çömlek Tirilyc 
zeytini, yarım kazevi pirinç, armud 
k t k CUMA: urusu, yarım ene e sağ yağ, üç kel. 
le şeker, ibir sepet ceviz, biraz badem IKt.""iotntŞBlN - ıN1 
bir torba nişasta, bir miktar ı"rmı'k, f.' - Hicri: 1356 - Ramuaıı: ı. .,.,; 

Ol.netin dotafa GDDetlJI oJ .~ 
ki torba un... 6.3& 11, J'.j 

Bunlara münasip miktarda ilaveler Vakit Sabah Of1e tldndl J..kfam ;:: ~ 
yapılırdı. Xilerleri, tanıta.kırlığa. .ıs.12. ıı,ıss H,•a 11,02. ~ 
yüz tutanlar, yağıyla. peyniriyle, re. mal, yemi§Çi, kunduracı, ;uı;l~d' 
çeliyle, Ramazan terdine yeni b~ ihtiyar kadınlarla genç dullal' !:'P' 
doldururlardı. antyelilderini tedarik etmek iÇSJJ J 

Faaliyet, Ramazan nazırlığı yalnız zar pa.zar, dUkkln dükkln ~ ,J' 
evler,) inhisar etmez, esnaf da hare. IJoiJtlar, ahbablar biriblrl, 
kete geçerdi: şekerci dftkklnlarmı bk verirlerdi: • tJ',, 
çömlekçilere döndüren reçel kavanoz.. - GUlllcı .Aama altında p)ıllJl :ti 
lan, ağızlan bembeyaz tülbentli lrilp. (Ulerden al! .. Bqka yerlere JJJ'/'
ler, bakkal dükkinlarmda kırmızılı, t ucuı: veriyor. .:...İ' 
yeşilli, morlu, sanlı, daire daire sat. -· Paatmna alacaJiaan ~tf' 
lanan gillliçlar, kangal kangal su .. , trmtıa: sarrafların eırumdaki Y',I 
cuklar, pastırmalar, peynirler mey • manlıya· uğra ... Hem temiz, hedJ 
dana çıkar, hoşaflık üzümler, kaysı.. hca... ..J!. 
Iar •. ~ani erikl~ri. ~eki.nla.ra yer. ../. Ba1r1ia1 znıitı!, efenaide blt.~ 
leştirılır "enzan ı§tihaya arz,, olunur- Ya.it var, bal.., '.Almadmn. biti' 
du. Paşa, rey. efendi, memur, zabit, gitme!:.: ,,! 
irad sahibi, tacir, amele, kebapçı, ha. . ~ DeTamı ıı 

' 

tı. 

" 



s tıcı»ctTEş 
.'Jl~~ :N - 1937 

~ 'IOc .... 
Nlıt"'k' .... ~~: 
b' Atatürkün "et· ırkçe 
il SOk tih llUtku 

dilıııek Ctlcr<fen ' rnatbuatımrzda 
ııutku tcdir. Lisan tetkik edildi ve e-

li il lizcrinde d noktasından da 
toru er tUrntede "'~rrnk ak lazırndır. 
·ı., Yoruz l .r.ı Sek b . ~ . 
14' nı·· · ite rn" ve elıg ıfade 

Jınuneai. U§ekkel gu·· zell. ~. • 
"l'~ . ıgının 

ile lltic nıjlı.... • 
de lıafrnl ""'l!Ql)I lil&h L 
.. 
8

. . ia Yllrt aadar maki-
._d .. il~ Yol tan kudretli eli.. ,, 

111lltı tıırıuıu · 
l'İirlc rtb ı Y.Urd, ı,. .. çııen, içinde ya. 
lliıl 1>• Ueü, ~ 1>Q. &l'ndan çıktığımız 
np ~ l>ir ı. . de nıilJetJer tarihi 

dit, ~d.tı ;.~~ iıtırao kaydeden 
~qrdıiı 

~ tnız netice)er-
lli ııtu1c d' 
ıi..:~cliııe ~c llllendiği zanı h" • 
-..llli tabir ih . an ıç bır ye 
Cuıtıh \'CrnıelcJc b ti~a etrniyormuı te 
Oz tıLUriyct de\' • eraber, baıtan başa 

~leçe rınde b . 
ıctuı Yahud b enımsediğirruz 
rı1""'~rle doludu e~neJmileJ kelime ve 
d· ·-.qz, dil · r kı, onı 
tlitııiz. trıkılab arı yadırgama 

ı 1 gösterir ını ne derece hazmet 
ite . · 

"S. lrıillller: 
l'eıt" ,.._,, CCJı. 

• "eı. • ıç bir en 1 d" .. • 
ıı.~ .__ l•llİf ölçiide ~e L· uıunrnı-
l'ctte•• .. ille""• " . m"ııafına ö-

• ...... •ertınli.. " .. . . 
~ •oÇırıe.. . 1 ' hırelı bır au 
lik Politiı. __ 11 erj de ıoıyal ve eko· 

... , ~ıa'' " ta .. ., olırı.Ld _,, • açıklık ve kesin 
I " ·~ " t"d li" ',, ~lr.o..! • e u ler", ''kamu-
, \'trj -:""Zlnaınıı 

kırı... _ lrl", ..... _ n nıotriı kuvve-
._.,. IHlfara'' " • "lb.. a L,·~a- zıraatte kal-.... •flc uu.,_ •. 

hilıtıeı • ~•ıırıaı.;''!!' vermekteyiz", 
"t>t .. le •çiıı İlle • • 81nacına ulaıbra 

JllQ•• e>nce • d ıL ·-,, ' ''hö•- cı dii ekiplere" 
""11\ ••· ..-elert• . ' 
~ • •tletıne ' "ıaear', " mo-

ct.,. ... d kurum .. " " d .. . . ı."-1 -. •iı" .. , en uıtrımı 
ite.İlli ·· • "se1id)j mahıuller'', 

llolitil.__ Yulc~Jbne{ 
)\L --ırı.ı" "" :~, "dıı ticaret 

"ıtt ~ ' uretirn •• .. • • 
d~ b-olii" " • '1ıukumetin 
•ı "e ph ' •lakalandıran" "ra ille· ...... • 
ı. t~ ~ tekilde", "normal", 

d~t.bilite" ... 'fe iıletrne" "döviz" 
it ·ıc. ' 1«1ear • ' ' 

~İıi~.. lltınll'lıld . 
1~1n bel kemiği-

\11rıa..ı' ''tllriıt a ılu büyük kuvvet ae 
" 11 L. : · Yolu" " 1 ... .. ,_ ... ...._ ~tc 

1 
• va orızaayon 

~llllil;.. . . •·· r erinin"• "kapsamak" 
,.., ~lteai'; ;;":!lr.-- ~ .. , 
"•th.~~'\ıı )"' d• egıtinen ve öğret

L_ '"Cif"' lı Ol'l en 1' " 
... )". 

1 ~ıik'' • raleri", "konıer 
''efe 1 lcı . • " ... _ ., '' ıcn.... -... unıur , ıu-

ll~ ·•qqtan,, 
"•• tı , .. _! • • "endüıtrile .. me" ""°"<> • -1111" il • • '.I' ' 
.,,~le le.. • dıııplin okulu" 
" ' tıltüre) ' a..._ ı.,.,, ,, ' ııoıyal ıavoılar" 

,<ıtçJ.,, ' ar1 t ' 
~·· .,~iıırıı ıu usa) eınek birliği", 

, • l ı laye'' " 
"etin 11 h lt\'err • Hatay reji-

)etlr.e q ilde duygulu", "kuv
Ynag" ı" ll ..• 

kid .. u •özıcr· 
'"il b·ı '· tab· • hiıe 1 ll'lcıdik ,.,. ırlcrı .Jekilleri, es-o,,..,_ . ou 1 

ltıezd' ··&clnJıca b' n arın bir danesi 
"~ ır metnin ortasına gire 
4Jtl • 

de b ın1tı1ab 
u ııut ının b" 

Ukta .. .. ızc ne bahşettiği 
got\iyoruz. 

''ç (VA-Ni'.11 

e"li 0k mesut 
n0" adamım 

bö 1>6 Vlndso;' 
h 41llıarı Yle diyor 
h~ lfi }'aya Yaptığı 
~ 1n tler il seyahat ve bil • 
~ta giliı g e llıUllkatı dolayısiyle 
di~M Saltnıgı aıetelcri dUk dö Vind. 
ı. "'\llılar ar ve birta 
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Vefada bir 'berber c1iik1canımıı önüııd c araba hayvankırına 81l vermek için ya pzlan tarlibat ve l'efa scmtini.n en es • . 
ld esnafından go senedir oturduğu ma lw llcsi nden hif bir şikayeti olmadığını söy liyc11 manav... ' 

lstanbul konuşuyor! 
~----------..... ...;;.....-. ..... 

Mahallesinden şikayetçi, hayafln-
dan memnun olan esnaf Vefada .. 

Kadınlar mahalle aşırı çeşmelere gidip 
nöbet beklemekten usandıklarını söylüyorlar 

Matbaada bizim Haberci ile masala· 
mız yanyanadır. Boş zamanlarımızda ah 
haplık ederiz. Evvelki gün böyle bir 

sohbet esnasında: 
_ Bugün hangi semte gideceksin, di. 

ye sordum. 
_ Vallahi bilmiyorum,. dediı blrkaç 

yerden çağırdılar dı amma.. \ 
Ve sonra ilave etti: 

- Neden sordun?. 
- Hiç ı Belki beraber gelmek irterim 

diye, düşündüm .. 
Bu söz Habcrci'yi adeta scvinoırdi: 
- Ne iyi olur? diye cevap verdi. Hat 

fı isterstn bir kere de yazısını sen yaz, 
ben de fotoğrafları çekeyim. Bir deği -

§iklik olur. 
Biraz sonra Sirkecide ilk gelen E. 

ldirnekapı tramvayına atladık. Yol<h 
yanında durduğumuz vatman, iş kanu· 
nunun hiçbir maddesinden istifade e. 
demediklerini yana yakıla analttı. Bu 
suretle Şehzadebaşına kaıdar geldik. Bu 
rada inip .sağn:ıki il<ı ~okaea saptık . .Bu 
semti iyi tanıyan Haberci: 

- Evvelaı dedi, sana bir Vefa boza
sr ikram edeyim. Sonra mahalleleri do. 
la~mz .• 

Bozukça kaldırımlar üzerinde bir 
müddet yürüdükten sonra sağdaki cad
deye saptık. Vefa bozacısı solda .. Ka • 
pımn önünde lüks bir hususi arab<?. du
ruyor. Dükkandan elinde boza dolu sü
rahilerle bir şoför çıktı . İçerdeki çoluk 
çocuğun eline tutuşturduktan sonra ye. 
rine geçti. Lüks araba uzaklaştı, gitti.. 
Arkadaşım, buraya ginneden evvel 

karşısındaki leblebici dükanına daldı •. 
Bir kese kağıdı dolsu taze leblebi aldık· 
tan sonra bozacıya girdi. Ben de a:ka • 
sınldan tabii ... 

Tert'!miz bri dükkan . Raflar türahi 
ve bardaklarla dolu: 

- Efendim, küçük mü, büyük mü?. 
- O da ne .. 
- Yani kü'.jük bardak mı, yok~a ... 
Bizim Haberci atıldı: 

- Tabii büyük bardak! .. Bir yandan 
leblebi ile boza içerken, bir yandan da 
dükkandaki iki kişiye soruyordunı: 

- Şikayetiniz, derdiniz, nedir? 
İkisi de biribrilerinin yüzlerne bakı

yorlar .. Dükkana giren müşterinin bu 
suali kendilerine garip göriilüyor Ha. 
berci olduğumuzu söyleyince, şöyl~ ce
vap veriyorlar : 

- Var belki ammcı. Bay b .mail bilir. 
Bay İsmail dedikleri kim biliyor mu • 

sunuz? Amatö:- güreşlerde ve bazı Ana
dolu ve Avrupa seyahatlerine işt=rc.k e. 
eden '!ski Kumkapı klübünün reiı:i ve 

• Vefa bozacısının oğlu Bay ts'mail l~en. 
•disi son bir seyahatten sonra sakal da 
brraktt., 

Gazetecilerin pek sevdiği bu zat o sı. 
rada -:ı :·.!:kanda yoktu . Boza faslım bi. 
tirince çıkıp karşı sıralarda l' ir araba ta
mi~cisinin dükkanın::ı daldık. 

- Kolay ge:e ,ahbap! Söyle bıkal ·m, 
n~hall~den, m"!l.allel:den şildiyetin ne. 
dir?. 

Yüzüme baktıktan sonra başın. önü
r.e eğip bir müdc!ct işine devam eden ta· 
mirhanenin sahibi ayakta ve bac:ında 
durduğumu::u anlayınca: 

- Benim hic:bir derdi:n, şika) ı.:tim 
yok. Şurada ka::anıp yaşıyorum. 1 

- Anlaşıldı? Hamallık kalkrp ta a. 

Vazau=D : Habeı·cı 

Vefaııııı me~1rnr bozasım içmek için ta 1lZak yerlerden otomobillerle bura. 
ya gcli !JOrU:ırdı •• 

rabalar çoğalınca size gün doğdu, de· {semtidir. Belediye Kırkçcşme suyunu 

dim.. kesti. Çeşmelerimiz kurudu .. 
Bu cevabıma biraz kızdı: 
- Hama!lığın 1<.alkmaıu ·~Eıd.ıki, 

yani Yemiş ve dvarında]{i esnaflara. ya . .. 
radı. Onların işleri çoğaldı. Benim ise 
müşterim muayyendir. Şu karşıdaki ar 
saya gelir, birikirler. Ne noksanları 

varsa kotarırım, nlırım paralannı .• 
Hayatından, kaiıancından memnun 

olan ve hiç bir şikayeti o1ıruyan bu va
tandaşı gıpta ile gözden geçirip C::ertli 
bir adam aramak üzere dükkandan çrk. 
trk. 

Bunun, birkaç dükkan ötesinldeki 
büyük manav :lükanmın önünde iri bir 
adamla kısaca boylu bir adam iki a
yakkabı üzerinde habire pazarliıt edi. 
yorla11dr. 

Merha~ayı bastırınca, ikisi de şaşa. 
lyaıp benım tarafıma döndüler: 

- Merhaba bayım .. 
Manava yaklaşıp biraz evvel tamirci

ye sorduğum sualleri açtım. Bu daha 
sertçe konuşan bir adam .. 

- Benim hiç bir şeyden §ikayetim 
yok .. Yirmi senedir, burada manavlık 
yapıyorum. işlermi tıkmnda Elhamdü _ 
lillah .... 

0 , daha söy1iyecekti. Kısa boylu olan 
adam hemen atıldı: 

- Benim şikayetim var.. Susı;.::luk.. 

Bu benim şikayetim değil, bütün bir 

. 

Manav A\j:lülkerim, satıcının sözleri

uc krı.dr, bcuıa ll(Jııcrck: 

- Bu adam burada oturmuyor. 
Adının Mehmet Ali olduğunu C\ğren

diğim r.atıcı da: 

- Evet, ~cdi• ta şu aşağıda otaru • 

yorum amma, bütün buralan Vefadır. 

Şikayeti olanla olrıuyanın karşılıklı 

münakaşaları hayli sürdü. Manav oka

dar kızdı ki uyuşmak üzere olduğu a. 

yakkabılan bile almadı .. 

Karşı sırada eenç bir berber, b :c yan 

dan içerde çok munis veuysal bir müş 
teriyi tıraş ediyor, bir yandan ikilde bir 

kafasını kapıdan uzatıp bizi dinl!yordu. 

Arada bir dükkanının, arabaların dur 

duğu taraftaki terkos musluğundt.n ko. 

valarla su dolduran arabacılardan para 

ahyordu. ibrahim ismindeki bu genç 

berber, ticaretin yolunu bulmu§tu, 

Dükkanından dışarıya uzattığı bir las 
tik boru vasıtasiyle Terkosun bir ko _ 

vasıru 40 paraya arabacılara satıycrmuş. 

Bunun da, işi yolunda idi. Şikayeti yok-

tu. 
Bu dükkandan çıktıktan sonra Vefa 

türbesine doğru ilerledik. Sağımız, ~olu. 
muz hep yangın yerleri idi. Yeni lıina • 

)ar göze çarpmıyor !değil, fakat bunlar, 
bir kaç dişi kml"'Ill§ insanların ağızlcırına 
benziyor. 

Solda, Hamit devrinden kalma bir 
zaptiye binası,.. Harap olmuş bahçesin • 

f deki ağaçlarda çocuklar oynuyor. ileri

deki mezarlık harabezar. Güneş batmıŞ:. 
Yanımızdaki eli kovalı şlı, genç kadın 
ve erkekler geçiyor 1 Bunlar su almıya 

Vefa scmtiııclc kıırııyaıı çeşmelerden 
biri 

gidiyorlar. 

Yaşlı bir kadına yaklaşıp sordum . 

- Suya değil mi teyze. 

- Öyle evladım .. Bütün giinümüz ta 

aşağıdaki mahallede olan Terkos çeşme· 
siriden su almakla geçiyor. Eskid•n her 

mahallede bir çeşme ve akar su vardr. 
Şimdi çoğu kapandı. Bir çeşme;ıc ter. 

kos verildi. Orada da nöbet beklemek
ten canımız çrkıyor. 

Yaşlı kadını, ellerindeki kovalarla, 

kerıldisine iltihak eden kadınlarla yalnız 
bıraktcn. ' 

HABERCt 

~f:.ONOT IH ~gpgnsJAR 
t42 sene evvel bugUn 

4 0.000 
kişi 

-
rPıransoz parDA

m e ntcs lYI n lUl 
)'?'akmak nçnn 

Dııaırekete geçtn 
1795 yılı 5 ikincitcşrin günU 142 

sene evvel bugUn ... 
lill:t bin insan, gökleri, yerleri tit. 

r~n bir sesle haxkrrıyor: 
- Düşmanlarımızı main edelim ... 
- Bir tane sağ bırakmayıncaya ka. 

dar çarpışalım. 

- Böyle ya§amaktansa ölmek daha 
iyidir. 

Bunlar, Fıransız ihtilalcileriydi ve 
millet meclisine doğru akın ediyorlar
dı. 

Korku ve dehşet her tarafı istila e. 
diyordu. Kimse canından emin değil • 
di. 
İşte bu esnada Napolyon sahnedf 

göründü. Burada Napolyon hakkında 
kısaca biraz malfımat verelim. 1769 
senesı 15 ağustosunda Korsikada doğ • 
muştu. Ada, Napolyonun doğumun -
dan bir sene evvel, Fransa idaresine 
geçmiş olduğu için, o da Fransız te
baası olarak J<aydedilmtşti. Beşi er. 
kek ve üçü kız sekiz karoe§i vardı . 

Napolyon Fransa askeri mektebinde 
tahsilini bitirdikten bir mtiddet son • 
ra Tulonda bulunan fırkanın topçu 
kumandanı tayin edilmiş ve İngiliz • 
lere karşı yapılan harplerde büyük 
yararhk..,..r göstermişti. Bunun neti _ 
cesinde miralaylıktan livalığa terfi 
etmişti. 

Napolyon Parise döndüğü vakit 
harbiye nazın ile karşılaştı. Nazır o. 
na: 

- Henüz pek gençsiniz.., 
Dedi. 
Napolyon, haııbiye nazırından ken. 

disini geçindirecek iyi bir iş istediği 

için 1:u cevabı almış~ulunuyorou. O 
vakit nazıra §U nıukabelede bulundu: 

- Harb meydanmaa. insan çabuk 
ihtiyarlar. 

Bu esnada Tilrkiyede nizamıcedid 
teşkil edilmiş ve aslı:ere talim öğrete. 
cek muallilmer aranmıya başlanmış. 
tT .•• Pariste bunu haber alan Napol. 
yon derhal Türk sefirine müracaat eL 
ti ve: 

- Ben TürlC ordu.sund<ı çalı§tnaK 
istiyorum, bana milsaade edin... de _ 
di. 

Fakat bu iş olurken yukarda anlat
tığımız ihtilal kopmuş ve 40.000 kişi 
millet meclisini havaya uçunnıya ha.. 
zır lanmıştı. 

Hükumetin müşkül anında bir zat 
Napolyonu tavsiye etti. Onun Tulon. 
daki muvaffakıyetlerini hatırlattr. 

Genç kumandan millet meclisi tara • 
f mdan tavzif edildi. 

Napolyon derhal tedbir aldı. Sokak 
oaşlarma ve muht~lif yüksek nokta -
lara toplar koydurdu ve sokaklara çı. 
kan ihtilalcilere aman vermemeye baş 
]adı. 

Napolyon liakiliaten muvaffak ol -
muştu. Bağıran, çağıran ve millet 
meclisini yakmak istiyenler sokak 
başlarında karşılaştıkları amansız a -
teş karşısıncla kanlar içihde yerlere 
fjeriliyorlardı. Bunu görenler artık her 
hangi bir harekete cesaret edemiyor
Jnrdr. 

Niyazi AHMET 

Berlinde 
3 idam 

Bunlardan birisi 
casus imiş 

Bcrlin, 4 (A. A.) - Bu sabah Ber. 
linde, vatani hıyanet ve devletin em. 
niyetine karşı komplo cürümlerinden 
dolayı üç kişi idam edilmiştir. 

Alman ajansının bir tebliğine göre 
idam edilen eşhas, Almanya aleyhinde 
casusluğa kıyam etmiş olan Peter Su. 
sen ile gayrikanuni bir te~ekkülü ye.. 
niden Yilcuda getirmeğe teşebbüs et. 
tiklerı için idama mahküm edilmiş o. 
lan Adolf Ramote ve Robert Stamm. 
dır~ / 
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BerHttde uylıHaz Keçe. Mr ..,e• 
sa"8h111tla Tatt.t Paşayı t.klbe ........... 

Z&ms•: 
- Ewt. aına aili s1e iaayıct ediycr

dak. Atka~rı TalAt papyı ihtiyata 
ckftt etmltlerili. Mart o aldrrq -etme

mit ve "'birisini öldilnueğe kanrr Yeren 
aaam ı'fder onu~bk bular,,•· 
teriyle mukabfle ~ir ... Bu tıöder

dcn Tdt 'JRIP!Un Rtına ıeJecefinden 
Wbera.ı o'lhttf anJqümalnadu.,. Tı
llt pqanın etrafındakiler ':PBPhı ,faz. 

la !lltlya'f1a hlrrtllret -eaiyorler. lfitıekim 
pqanm haberi yokken gizll:e U7aban 
- :ıdulwA etmAtelirler .... Bmilar 1-
dela "'* ~ mlihafıc1am gil:ii ha
reket ediyorlar ... 

--~ 
- Verdiğinis iJlllUUımta tefekkür 

ederim... Kırk sekiz .aatlik haatalık 
•ld:5elıini ücma1 f'der «ınez. T.aızt 
Pmıta :De •1-ea metcaJ elacağna.. Bir 
blllta lmdaı- ımuMMamn onu ,&ece 

ılnliir Silkip ftilftea ıtımım ~ timi.._ .af-1 nr.ott2 söj!ler, ne ya-

,. .. • - fire br.arlaftınnZ. •a .... ljffm Jalıwl ..eii!ai Vait hayli 
iledeait ~n • .reis Zakarpn 
cıllil)e ~ ec~i la:.Jdirdi . .Bitaz 
_,. ede Ape1Jl8Dla valıuz kalmı§tık. 

TalAt P918fl 11uıl 
takip ett~m 

.Bm:lindıl PSirdiıiim .ilk acceyj hay~ 
tımm.mtuNatar unutmay•.:ajun, Bu 
_.•rl•n ~m .dakikada bil~ ar&dan 
bu kadar .saman geçtiği halde elin bu 
pcenin Jaey.ecuunı .Nadıiımı .hissedi
yorum . ..l~yaıı beni yalnız bırakıp cıda 
ıma çcln1inee, uzun l!lüaaet yerimden 
kalkamadım. Biraz evvel dört komiteci 
arkada1la b~raber yaprlan müzalcerelcri 
hatırlıyor ve ~arip dli:füncelere &1ıyor 
4am. Ayıaraanl>eı'i &vam eden prog
ranih l>lr faaliyetten tonra, nibaytt 'ba-

, m ~ YUKe,. 1fa etmek llzere 
~ Beıtifte, )'lı\1 Taltt ~ bütundufu 
~re "Celm11 'bllunuyordum. 1!9a Chldka 
da Tallt papnın iri vUcudu g&i6ınlln 
l•I• .._. .. ...,.. ve ıCenewııede
.. ~ mı ...... a.r ctı.ı ıae-
sk S -~• 1!aıat ,.,.,.. oda-
• ..... pJlıL 

1hr ..... ~ o.nma. ..... tol'-
lutu udnbamını görür gibi oluyor
...._ hhnramr ~ı.: birini ılldiirU 

1=o falaıt •"' ""'" ~ bir Tallt 
patanm meydana çıktığını hayretle gö-
rlpnlum. 

• '""'*1Neain - -- .... 
..Wijiıli ıWJnıiy.lınam, .fabt ..... 
içerisinde lcaldılnm ve kendimi JraJ!>
~....,. •"'fiimi .. a.taılı
y...., 

..........._ 2 ' •edili mail 

·-·~ ·- ,,,,. ........... v ....,.. 
"oilen itin sanııettMlıdlııdw Jae1ıl7'Wr 
it, 'I ... ,,.1-..-.zaar ,... ........... .,.1.--... 
cllı!lll ..+'zbt. P&n 21 ıer.. pllr
-.ı 2 1 .... :a..ı • Qıılıimpljne 
binaen fimdiden 8teberide bayılmalııtan 

"* 2 .... .....,..... ... -- kap-
." rHn im_.. ol•• i•Y delilet 

• ';ar .a .slP Jtaatlisiai Jıenüs ttan .. 
....... littMI lılsllıriaeltiru.e1ımak 
L ı ••sı' ..._ ..,.ifıetıi an..t tet 
.. tldkten wa ~ ~ 
Cır o• i11 ~ b.ı:ar ftl'mit
tim. Bu diltllrl.:eler arasmda bJtün p 
c.,s ..... 111 .. rdim. 

~ejln et'lmıden Apelyan oda
ma ıirerek~.lmll~imi sor 
du. İyi u,.Jf'W ..... •*' llıyleyince: 

- Yer dtjijtlrdin de om1an, ben de 
CSyle olwına lldl.-... aoaıa ev sahibi 
kadıam ~li aütlU küveleri içe
rek .&ata çtkt&. 
Arkadqına4u tevftll 'nıllt papnın 

...S.p eri lana pteıımeaini rica et· 
-. ~ blumapnek ~-
Ja p-'m 81Jlıedi-: 

.. _ &'r' i• .ili "'1Udııat el.. Biaim 
.. hılee+"tu •kaim .adı Aupbur
....... Şimi b.wadan Jeachima 
111 ,,,,...... ~ .... Dikkat cdi
.,_ •'W"'VI,, ,,. ..uktaD 11,pmca Fa
........ ~p. 

- :A.radılmm 90bk daha çok uz.ak· __ , 

Tallt paı nııa oturc!aafa B l 1 •:c 
sokağına girec:efis .• itte or.,a ceJ&

- JC-s ...... omnı,or? 
- Saida, 4 numarah nde. 
Talat pap.nın evine yaldaıtıkça kal

'bim heyecanla atmaya batlamıştı. Eski 
sadrıazamın evi oldukça bJyük bir ev· 
di. Nazan dikkati celbetmemek için iur 
rac1an bua eviD 'öniindm .geçtik. Ve .eo
kağm sonuna 'kadar ıittt"kten .,n1' ıeıi 
dönerek Mı sefer ae kar• kaldırımdan 
ve gelcfijinıizdeıı yollan ennizc ıdlıı· 
ilik. Aag6sırger ••atma girince~ 
y.ın bana sôrdu: 

- Yolu lpnmn .mi? 
- Ö ğ.tendim. 
- Y.ınrs 1:ıaşuıa mim evden .ora.,,a 

gideb!lir misin? 
- Tabit-
- Şimdi ne yçaca,&ız? 
- Arkadaf %6aıyw ttac&Üj:aii 

:.inrine 41 ımt ibeegB)enmı6 J..;aııp eli-

}'91' • 
-o lballe teft p.ımn. ... _,... 

•erin lizıtlfdire !tpetPlanltj;• ~ 
riıu •• 

il!- ..:..::w·•n-a..IU•? -- --:mılJ&• 
-- Jiut ll ıae ... • ,. iltim1D 

bqma •11eoe1•. OileJiia .. ılClil 
bıiJ.ar.a& 

·-Olle&ıa mmaa •ip......,..-. 
ainP 

_ :ffaJm' lj1e&ın .-ma •dwwtim 
- o,ıJe ae 1-ı .. h>11m'im- Ge

lirı.. .._ .tıııitJras ...- ptıir

lokllkta "*EJ• elen ... ~ 
denwamaen...._ 
Arkadqmı .ydyan kQıy.ı açan ev 

sahibi Stcllbauma birdenbire haatalan
dığımı ve odamda istirahat edeceğimi 

ı~afi. M.amn lıadıfrmm mam,ıetin1 
sorduktan ..nra 6111 G': 

•- Ben & 1aman>1a 'Rlat' 1Mhmet 
edip beyannameshd wtınetlnf ;ı:&:a ;cae 
tektim .. Ne ile .ıqmi:J Dlaun,. o • de 
artık yann 71panı .. 
- Arkadaırm Apelyan cevap verdi: 

••- Bizim de niyetimiz öyle idi, fa
kat olmach ne-ya~mı?. Esasen Va'kti
mis .ac yar ~e &lf1 -mi? 

-1!),et, tDMt1et -48 suttır. 

- ~ ırana ımb•• .• ıhigDir 
fqi almaz .• lyi olmad. takdime. 
kimse bir ~Y diyemu; fakat ha~ 
bir ıey defil .. Seyahat yorıunluiu, bu 
gun istlralıat edince ;·arın saDaha sa-
.-flam lblkar.. 1 

- A4:ef )"Hm 1hir PJIC Bııtir"' 
var ....-1 &r py fıilirerlım-1? 

.Apely.aa b aahjNpj2 malini .hana 
tekrar ederek cenp ftrdi: 

- TqeCldir ediyor, Jimılilik bir: ~'1 
ittemiyor .• tJ)'kusu nrınq .• Yatacak. 

• mmvaeaen eoma arkadafllD 
beni --........ 98tıb..,. .,. 
ı..us c-P ...... ıigin!nlkib:taı'llflaUP 
~---0&,.p.----Aler 
hal ptainn• uzandım .Amd..- Q1e 
yeımtinae dönmek .:r .zere •faretteki 
vazUesi batına gitti. 

Yalnız kaldıfım odada yine derin 
.dUıünc~ere dılımJtmı . .Biru enel && 
dJfilm T~ pqanm e~i ol4ukç& ka1ı
baltlı: bir caddeye 'bUı,.on1a· 'Ban&n 
baib .a~ ... 1ııalıhrda ~ ftnha 
deJHL Bu .,nıt ..atmaa 11u6:*tı 
.90kaiında birisini öldürenin yii.ae ylz 
yôale•miı mrlh+'k+U· IWkl ....._ 
ıwta •Mmlm ....... , tadııa Qlmıdu. 
Fakat T.a1lt ,,.,.,,. ./ij adar erllmdea 
uıkaja çıklj> çıkma~ kati}etle lıd1l 
deiil4i. EberiJ'Wuat ona dolnı ~ka
ta çMllı " ~~ 'bir ceiintt ;vaptik
tan wnra 1ban itt!hatçilan dyaret e4e
rek evine döndüğü teabit edilmifti. An
cak aya a.,a aaadqlar uu6ııdaı .,. 
rilen raporlar bi.r.bir,jni .tut:madıiuıdan,. 
vuiy~ti l>iznt tetkik etmedeu b1t .bir 
karar vermek doifu olmayacaktı. Gün 
dllz pne 'ft 1ıetkeiin linün8e bir .W.. 
kast tertip ederek 1file 'bile hayatımı 
tıehliftye ~ Tallt papyı p
ı..eleyin. .made lld&meli fitlnüyor, 
flllmt Wrdblll Wr Jrarar~ 

Ölleyin Apclyan Maillcc. ....... 
ccJedmi .-1Utlm. 

- 'Jl:eantn tolıalm4an aola aöDÜllCC 

- 1aı deli miain? Ev.inde oturası .bir 
admm IObktan &6\\nılelı: kahD mlairl 
Hub' .. .bir abilik TalAt pqayı ~ 

Hırsız - Polis, oyunları oy11ıı
maktan bıktım usandım. ! " 

Genç ve güzel yjldız, sinema dlrektörlerlnln kendısio' 
Gangster fllmlertnd~ rol vermeslne pek stnırıenl~ ' 

.Emw B,.ı Ha..._, wat u,ıaun 
dan mbaedlincc, hiç de memnun ıö
.rünmez. Halbuki .milyonlarca, genç ku 
w 1radıımı -•nsJrism ta.bdk ~ 
~-- ps1* 1'ir llbre&e aahiptir. 

Filhakika, bu çok güzd kız, 12 yatın 
.dmDe.ri. aileıim .bakmak mechuö,etia 
iebldiktan vebir§i!Dkam..ı.ra Jıı:atka 
dıktın ıonrı, kabiliyeti ve enerjili saye 
•••• uzla pua !banan - - 'bii
yillr ımuıete kaVUJan yıldızlardan 'biri 
-OhDUJ'Ur. 

"•1 H u&ıon, 'lirmm!aki ilk 'kontu
ıratını 14 yapndayken yapmağa muvaf• 
fak olmuı ve evvela, "harika bir çocuk,, 

-·· eillhDiftl. Ga,- ciiM! - yl&il w .......... ,. .... --- Rn1ı. 
1'll1ıat 'bmlm;, .-1ıiii)& lir muNf
'69et jJ: p ı ıw ıa llfi ·---'W Jba 
- ~ ~ !llDlllld6ıL ~ 9eDele 
... • Tz 2 h ilt .. .,....mu. 

llmibd • .. ıbir ...... fa1ıat ıta,e1 
H ....... jllglllfle iiir ıiraie .e aiai1c 
ımardtf w ... lııir 51BlıL!t 9DIQ da 
lnanmımML;••dlrll= ~ 
1111Wıımrm.1: .. ••·1iir:sal ~ 
.... •iM•••• a MijC lbeıine 
ilıılad w .y .. •»mm 1a11a ıpwüdi. 
TDh ...... silJlllıliji pda. ... 

ar .wn iJPllle •·· jMnm en "" 
~ w - lala Rıy_jeneıı ıpr1mı ha-
line ;rd~ ıi~ .Fal almiain :1öhretl 
..de .birdenbire büyüdü. 

Birçok firmalar dejiJtirdikten sonra 
lküçük yı1drza en büyük ~rde rol 

ıverilmefe batlandı. Bidca' ~ sonra 
'R•l lludaoh resmen .. ,,,,rhL: o1a.tıı'k 
- e.cUliJl!OfdU~ ...... ~ne, kendi

·~ .uğdlbı .acaldan birgok tüliflcr 
J'~mala hqlach. Hulbl. pel n .cenç 
)'lldmn artık .hi,Çbir pydaı fikiyet 

.' :n- .. - " !PW,. _,___ • ' 

filmlerinde :rol nd..fOJ'lar. H•lbı•ki, bu l tıın 11!'tık. Me9e'1l sobkta ')'~ 
ıroııer • .,a.eı pdızı-. .halde lmcbr- otomom1ia ıa.tilt .,atıa•-. 
maktadır. Bundan bir müddet evvel .bir ti.yari e&ıriııııai havaya ı=afkaldlP0': 
dostuna. 111 beyanatta bulunmuttur: Çl1ü:il :bli~ama maruz 'ki ~ 

"Hnsu polis oyunu oynamaktan bık ıalJttma.. Bu nevi n>llu,. ~n 
ctmem.ı Jhmwh. Halbuki 7UDnda da 
~lemij .oldujumuz nchile.. .o .hl1i 
ımemnun clqDdir. Bwum anbehi. kendi
sine •rilcn mlleri .htjemm:meaidir. 

"tmatlanma da katiyen uy,UO 
---------'-----. JJanlar 4a ıh ... ıi bir meharet 

iiaıi de ~ unnetmiyoruın .. sao: 
ııamak iateaiğim o kadar rol vat 
br da çok daha fazla muvaf&l' 
ıma eminim. Vakıa ,ok para 
.ama, unatklı1ık da, nihayet b1t 

Ham mehijpetl .anlaplmP;Pn lür .ae
bepten dolayı, Roıel Hucbonun direk
'tade:ri, Jııendimne ancak .. ıanpt~. 

diJııen eli'lliden açsram&r- ... 
- Oıam tyle, iüat bagi1a -~ 

mız caddelere cündtız gözile naiknt 
:Y&JaiW>ilecejine aklim pek keemi.J'O"· 

- SuikMtin bu .aabab ııeı:cliiimis..c· 
bklarda yapılmnı )Ut .delil.,._ T~ 
))llHm her .aabah .bir' r•ti yçtıpu 
ı&ıe. herhalde .ona tmilıa bir •akakta 
.da tcaadüf edec:qi.z .. 

- Hiç zannetmiyorum.. 
- Hele ICl1 bir aefa mdWııi Mzzat 

taWp et ndan .mma lmdbeti ı~ 
rilz. Herhalde iti tea.ıdüfe terk edeme
yiz. Tallt papyı bir kurJunda iSldllr
ınelc ye '81C!üfünt!en emin oı.na&kça ya
nından ayrılmamak lhım gdaifine dair 
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.... . an Gel: [ 
S Sızin f'k . . . 

tıı, tcaad" .~ rınızde değilim, dedi. 
l:ıeaıc:ti Ufun scvkiyi~ di§çiyim. Bu 
l• ' ' Ztvk' 

Jan Düpon bundan bahsederse tabii mu 
havereyi uz:atmaktan çekinmeyin. Ledi 
Horbürinin bu •.:inayeti işlediğine dair 

c!i kllıtdilll. A •me uygun olduğu için 
b ll:eaıcğ' mcam dişçiydi. Beni de ken 
k tıı aehhın~cn yapmak istedi. Halbuki 
~k C atı aeverdim. Bu mesleiYi bıra-

f tnu· • . '" 
1t olduğ ::>ı Afrıkaya gittim. Tecrübe 
'~.Ak um için, girittifim işte iflaı 
01:4 tabam 
d .... tın y ın yardımına başvurarak 
~ anına yerleşmeğe mecbur kal 

.... ş· 
~,.,_ ırrıdi de m 1 ~ · · · k d k ·"'day es egınızı ter e ere 

.... ş a mı gideccks:niz, 
td erajt b . . . • 

tcck. unun ıçın benı mecbur 

. 'l'c 
tiıı icab menni ettiğiniz bir !'leyi, şerai-
~~ 1 olarak ~ 
f !aııl .Yapmağıl mecbur oluşu· 
1}'cai, M a~k hır şeydir. diye pol' s ha-

arıye dönd " . k ..... n u. 
lt~ct eni seyahat f'tmeğe hi) bir •t · 'evket · i'tbar memektedır. Ma;::mafih 

...., ~Pek severim. İyi bir şeydir. 
~~~Ilı. a.~mazeı. s :ze bir teklifte bulu
~~ıtı. lttrb elccek haft:.ı Parise gidiyo
ııc rt.. 

1 ern olmasını ister misiniz? 
""Yet i · tflti ba Yı maaş veririm. 

...., A §ını saUadı. 

~ltn1 i~tuvanın mağazasından ayrıl· 
~attır. Cmem. Berberlik çok iyi bir 

'l'cL • ~Jıf ettiğ' • d • • • · 
..... 1" ım •J e ıyı ıştır. 

~\'et lik' ..... s· . ın muvakkat bir iı. 
J1q1111ı. ıze ayni derecede iyi bir İJ bu· 

..... ıt 
ten SCki ~r~i ... Muhataralı iJe girişmek

ll nırırn. 

le b Uaro, ona e"rar . b' b .. llttz. " engız ır te essum-

1\ • • • 
uçt .. 

~: un sonra kendis!ne telefon edil-
•• ve 

":~ ...... ~ay P 
· ~"~h · . uaro ... Mevzuu bahscttig·i· 

iQ ~1 ......... 
U, 'Marin;vc Ut mudur ...., t ın ll~lydi. 

rcr \'et mat 
ı gUnu · rnazcl. Londradan pazar 
..... c· ayrılıyorum. 

bcr tddi ıni sö 1 .. 
lbcr gel b' . Y uyorsunuz? Sizinle 
...._ l' c ılır miyim> 

dtı:· lbii. Fak ' 
' 1ttirmen· at ne oldu? Filrrinizi 

..... A ızc ıebcp ı·edir' 
ti ~nt · · ~. l\t" u~anJa fena halde kavga et-
~kardr. u~tcr:Jcrimden biri beni çileden 
;1rtı ... l{adu kadrn ... Neyse. söylemiye
~t.iıcaıı: . ını te kin cdo.:ek ve ağzımı 

tôzu }erde a t -nıu 1 ' Ç rm agzımı, yumdum 

•ın ..... İn~·~~ b" .. 
a ltaprJ uyuk seyahatlerin hülya-
- ~c ~~ıa böyledir itte ... 

1 
..... ))· 1.YOrsunuz? 

Ctd 1Yorum k · h . . c se.Yah ı, ayalınız baıka yer-
..... l •• at ediyordu. 

tal'll "-'lkın dT 
.. acııl'll i 1 ım durmadı. Kendimi tu 

l:orl'llclj.Yd'lte... Ah. kadının gözlerini 
tad 1 ıniz y 1t r ar ... };' · U\•alarrndan dr~arı uf· 
...,

4Ybetul'll :kat itte bu yüzden işimi 
Q\ı i • Ol•k b' ' }' tada . :ı a :r VHıfe arıyacağrm. 
ilpl'llaJt h.l·mdilik bir Paris seyahati 
• ...._ Ö ıç de fena den.il 

'ıt :.Yley t> • 
c, la· ıc, ala ... Anlacıldı Yolda ll ~ırn . :ı • ' 

c Uaro ·1 gelen tenbıhatr veririm. 
i/''lıat et 

1 
e Yeni katibesi tayyare ile 

~-lıl için b tncdiler. Doğrusu, Mari de, 
"On unun b"' 1 Si •cyahat· oy e olmaıunı istiyordu. 
t/ahlar • ın ~eyecanı onu sarsmıştı. 

Zleri"'ı gıymış ölü bir kadını:ı na .. ı· 
"n önu · ıı • 

t l>adök nden silinmiyordu. 
rrtıa alcden p · i . llda arıae kadar. kumpar-

f:.ipheler olduğu kanaatini kendisine ve
rirseniz daha iyi olur. Kendisine mese
la dersiniz ki, ben Parise Ledi Horbüri 
ile madam Jizelin münasebatına dair 
Furniyeden malumat almak üzere gel

mi}im guya .... 
- Zavallı Ledi Horbüri ! Siz, onu 

adeta paravana gibi kullanıyorsunuz. 
_ Bu tarz kadınları takdir etmem . 

Hayatta bir !şe yaralılar bari .... 
Bir dakika tereddi.itten sonra, Ma-

ri dedi ki: 
- Bay Puaro! Yoksa Düpondan mı 

şikayet ediyorsunuz? 

- Hayır, hayır. hayır! Sadece ma
lumat almak istiyorum. 

Genç kıza baktı: 

- Bu delikanlı hoşunuza g1tti gali· 

ba .... 
Gülümsiyerek: 
- Seksapil'i \·ar mı? 
Mari, gülmekten katılıyorau. 
- Hayır, pek o kadar yok. Yalnız 

nazik ve basit bir soculc .. Hoşa g:der. 

!şte o kadar. 

- Demek onu basit buluyorsunuz? 
- Evet. Sebebi de ı.:ıkin ve alemden 

uzak bir hayat ya;amı! olmasıtlır zan
nederim .... 

Puaro: 

- Doğru ... - dedi • Mesela, meşhur 
ve kahraman bir ıahsiyctin bir diJçi is
kemlesinde titrediğini görmüşümdür. 

Mari gülümsedi: 

- Norman'ın mii~terileri arasında 
bu tarz büyük insanlar bulunmadığı~r 
sanırım. 

- Kanadaya gitmeğ~ hazırlanması 
vaJtrlc doiruıu. 

- Şımcıı yenı L.elandaya gıtmck u
zere niyetleniyor. İklimin daha elverişli 
olduğunu düJünüyor. 

- Her halde çok vatanperver bir 
çocuk. Bir İngiliz müstemlekesinde yer 
!etmek iıtiyor. 

- O'mit ederim ki buna mecbur ol
maz. tılerinin düzelmesini temenni e
derim. 

Genç kız, Puaroya istifhamkar na
zarlarını çevirdi. 

Puaro: 

- Ben ~izi baba gibi seviyorum. 
Bana itimat ediyor musunuz? - diye sor 
du - Fakat müthiJ bir :nuammanın kar
ıısında bulunduğumu sanıyorum. Dram 

bitmemiı. perde kapanmamr}tır henüz. 

Matmazel galiba bazr sürprizJcrle kar-
şılacafız. 

• • • 
Pari'.:e geldiklerinden iki gün sonra 

Puaro ile katibesi kü~ük bir lokantada 
Düponların karJrsında yemek yiyorlar
dı. 

Baba Düpon, Mariye, o~lu kadar 
sevimli göründü. Laki~ onunla konuJ
mak fırsatını bulamadı. Ti baJlangıçtan 

itibaren Puaro onu kendine hasretmiı 
bulunuyordu Jan ::>iipon ise. genç 
kıza. Londra lokantasında olduğu de
recede itibar ve allka gösteriyordu. 
Çapkın hali ve ruhunun tazeliği genç 
kızın hüsnü nazarım celbetti. "'ltıfadc :dalnız kaldılar. Puaro, bundan 

'"?ll"t erek p · 1 • • " b, roJe erını genç kıza 

?be " l>ariste h . . 
""· ltl laz mu tclıf kımseleri "Ör· 
~ ıbo ım gel' .. 

'h • Son ıyor. Evvela noter bay 
Qll ra enın· 

Yemek yeyip içki içer ve ]anla ge· 
vezclik ederken, Mari, arada sırada, 
yanındakilerin ne konu!ituklarma da ku 
lak veriyordu. Puaronun ne çeşit malu-

..ı_ zat ha . ıyctten bay Furn:ye 
'4lt, .,,.. zı.ı ham r k k' . . . . 
t '· •1ıl1ay. b • a it ze ı bır ınsan-
1-0tcccğim. ~ ay Düponla oğlunu da 
erı ııiı OğJ en babasını istintak eder

;:.viltlli ve t:Y~a ~eş.gut olursunuz. Siz 
C) büp z:ıp h:r gene kızsınız M" 

ele~· onun si . h - . os-
~•ldir. zı atırlcırnamaır kabil 

Marı b' 
- ~' ıtaz kızararak· 

•iıf Basen o h.d. • 
ı götdünı. a ıscden sonra kendi-

- Sahi ., 
l\ız d h rnı • Nerede? 

tc ' a ak 
tay, anlattı ızararak, lokantadaki ma-

- A1· Si · a ... Pek 1. 
zı l>a..: a a.... Mükemmel >· .. sc gcf ... 

il.Ptırn ş· ırm:kle mükemmel b: · 
tl) • •md' k .r ış 

a;:cı Mar· . , ı . ulağınızı iyi açın, mat-
tc1 1• MUrn• .. 1 ll1cselesind · o<un ., duğu kadar Jf. 

en bahsetmeyin. Lakin 

mat almak istediğini öerenmefe çabalı
hyordu. O ana kadar Puaro cinayetten 
bahsetmekten kaçınıror intibamı ver

mişti. !randaki tarihi tetkikatla fev
kalade alakadar olmuja benziyordu. 

( Devamı var) 

- Eyvah! Trenin dfüıü., biletini dll. 
şürdiim! 

- Niçin iki kepek be~liyorsmı 1 
- Büyük k~pek bekçilik için; fakat 

uylı:usıt çok agır ... Hır$ıZ gelirse küçü. 
ğ'ı havlıyarak onu uyand•rtyor! 

Tavşanlar çok 
çabuk ü rüyor 

Taveanlar. diğer herhangi hayvan. 
dan daha çabuk ürer ve artarlar. Bu 
hayvanlar, senede altı defa çiftletir 
ve h'erbir defada !ekiı.e kadar yavru 
verirl,.r. Yavrular. bırkaç ay ic:inde 
olgunluk devresine girerler ve .eülile. 
lerinin artmaamda faal bir rol oyn1.
mıya ba.şlarlar. 

Yapılan beaaplara göre, bir çift 

tavıan üç sene içinde tamam on üç · 
milyon tavoan olur. 

Avuıtralyahlar, tavpanların ne ka. 
dar sUratle ürediklerini ve bunlardan 
nekadar fazla isitfade edebilecekleri. 
ni d~ündükleri için evvelce İngiltere. 
den Avustralyaya tavpn getirmiıler. 
di. Şimdi bu tav~anlar, pek mühim 
miktara baliğ olmue ve A vustarlyalı-
lar b "zd u yu en epey Para kazanmıya 
başlamııslarqır. 
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Diinkü hikayenin devamı 
1I 

Bu anlattığımız deve güre~inden ye
di· sekiz yıl sonra "Çukur Dumc!ura
cık., ı salgın gibi bir kara sevda alt, üst 

etmi~ti. 

Bu, - salgın gibi ortalığr )<asıp ka
vuran - daha geçen yıla kadar ''Kavak 
dere., nahiye müdürüne manton~tahk 

yapmış bir kadındı. 
Nahiye müdürü bir rüşvet yüzünden 

''dam,. a ( ı) giriverince kadın da açık
ta kalmış .• Nihayet Çukur Dumdura
r.ığın delikanlıları onu alıp köye getir -
mitlerdi. Söylenenlere göre her har· 
man sonu nalbant, berber hakkı gibi bir 
de ''avrat hakkı,, vereceklerdi. Bu ka
dın yüzünden, biribirlerinin kanına gi
renler de eksik değildi. 

Köyün ileri gelen ağaları ''avrat., ı 
tuttuğunloanı sürdürmenin de imk1nı 

yoktu. 
Y etiımit oğlu, olan aileler, telaı için 

deydiler. 
Hali ı vakti yerinde olanlar oğlunu, 

everiyor . fıkaralar borca. derde gire
rek hiç olmana yavukluyorlardı. 

Fakat bütün bunlar boı, ve istenen 

şey yapmaktan çok uzaktı. Köy yaka 
silktiği bu kadını, bir bit gibi gene ba

şında taşıyordu. 

Delikanlılar onunla bir gece kalabil. 
mek için - babalarından gizli - ağıldan 
davar, anbardan ekin çalarak satıyor, 

paraıiyle altın bozduruyorlardı. 
Feyzullah oğlu Zeyneli kaynının km 

Cennet ile yavukluladıktan sonra. tam 

soluğu geni!liyeceği srra ba}lna - bü. 
tün köylülerle beraber • i~te böyle bir 
beli gelmiıti. Ne yapacaktı?. Bereket 
ki tülü ölür ölmez gözü deve fili:ı gör
mediğinden, bütün elindekilerin hepsi • 
ni Htnuı bulunuyordu. Yoksa, bütün 
baDalar gibi onun hali l;Je dumanôı? ! . 

Fakat Zeynel her ıeye rağmen bir 
ıey buluyor, satarak parasını o mayaya 
(Feyzullah, o kadına böyle derdi.) veri
yordu • 

FeyzuUah, evvela bu ufalc, tefek ıey 
leri - Zeynelin yüzüne vurup yüz, &öz 
olmaktan çekindiği için • görmemezlik· 
ten g eliyor, kulağı üstüne yatıyordu. 
Buna daha da devam edecekti. .A..mma 
bir gün oğlunun kat ön ederek kaı.>aba

ya i~irdiği sekiz, on davarı sattığını; 
ve o (maya) ile bir, ortadan kayboldu
ğunu duyunca aklı ba§mdan çıka.yaz. 
dr. Kız tarafı olan bitenden haberleri 
yokmuJ gibi hareket ediyor, bir ~er tın
mryorlardı. 

Evet, kız evi, - Cennet müateına oL 
mak §lrtiyle - bunu olagan ıey1trden 

uyıyorlardt. Fakat Cennet böyle cü1ün 
müyor4du. 

Ona göre, yarın, obür gün koct=ıı o. 
lacak delikanlının bir kapatmayı dağa 

kaldırmasını kendisine yaptlabilec:k ha
karetlerin en biiyüğüydü. işte hazır.e<le
mediği buydu. 

Cennetin bu :ıte suçlu bildiği o ka
patma avrattr. Yoku. yavuklusu Zey. 
nel'in hiç bir taksiratı yoktu. 

Bir yandan :?l.mar; yürüye dursun, 
Cennetin yüreğirJdeki yara olgunlaJı

yordu. 
O kapatma avra~ deve kini gibi son

suz bir hıncı vardı. ..... 
Aradan bir hafta geçmitti. Bir gün 

ortalığa Zeynel ile o kadının kasabada 
bir evde oturduklarına dair bir t!vatür 
yayılıverdi. Pazar.ı gidenlerde~ bir 
çokları gözleriyle gördüklerini, evierin· 
de kahve içtiklerini yemin billih temin 
ediyorlardı. 

Söylenenlere bakılırsa oğlan kc.saba 

beledıyesıılje bir iJ te bulmuştu. 
Feyzullah bunu haber alır alma: çıl

gın bir arzuya kapıldı. Ve bu b:rkaç 
gün devam etti. 

Demek Zeynel, sözüm yaba ·a bir 
kapatmaya ev tutmu~ ha?!.. K:mbilir, 
belki nikah ta kıydıracaktı ?. Bu ihti· 
mali hatırlar hatırlamaz deliye döndü. 
Sinsilelerinde böyle nikahla orospu ka
rı alan kim vardı?. 

Akşama yakın saatlerden biriydi. 
Eteği semerleyerek kasabaya yo!lan • 
dı. 

Yolda çeşit çeşit haleti ruhiyeler ya
şadı. "Gel, 'eteğindeki taşı dök,, derneği, 
tatlılıkla yola getirmeği düşündü. 

Sert, tehdide varan sözler tasarladı. 

Fakat tasarladıklarının topu b~rden 
gelip geçici şeylerdi. Doğru, dürüst hiç 
bir :şeye karar veremiyordu. 

Arkada bıraktığı köy, kaybolduğu 

zaman akşam iyiden iyiye bastırmıştı. 
Bu hal, aanki oğlu, blnbir adam artı· 

ğı kapatmayı nikahla almıı kadar j~ine 
itlemişti. "Kızanları biribiriyle kapıı
tmp seyre bakan maya., sözlerini ken • 
di kendine tekrarlayıp, duruyordu. 

Kasabaya kavuşur kavuşmazbi:- lcali
voye girmcği düşündü, Fakat ona, unki 

oğlu bu dakika o mcı.yayı nikahla alıyor. 
muş gebi geliy.:>rdu. 

Tariflere göre, oğlnun otuılduğu eve 
yollandı. Belki yanlıştır diye kom§ula
lara sordu. Tek kanatlı bir kapı göster
diler. Yüreğinde acayip bir ezildil: var. 
dı. Kapının önüne geldiği vakitı bu hia 
büsbütün artmı~tı. Halkayı vurdu içer- ı.. 
den bir ses, aada çıkmadı. Tekrar çala
rak bekledi. ~ne bir cevap verer~ ol. 
mamııtı. Sokağa bakan alçak pencerede 

şavk h§ık) vard:. Bu, evde insan cldu

ğunu göstermez :miy,di? Pencerd:ien içe. 
ri bakmak için ardıldı, fakat inile perde 
mini oluyordu. Tekrar halkayı vıırdu: 

- Zeynel ıben celdim, diye seslen -
di ... 

içerlde ayale tt'lartmna benzer ualer 
cluyar gibi ol~ordu. Beklemeğe hııla. 

dı. 

Dakikalar ıeçtiği halde, hala kapı.Vl 
açmamıılardı .. 

Feyzullah boyuna: 
- Zeynel ben celdim, sözlerini tek· 

ralıyordu. 

Nihayet kapı açıldı • 
ihtiyar içeri girip girmemek arasın • 

11nda bir saniye durakla.l:lı. Bu kadm 
kendisine nimahrem değil miydi? Gü· 
nah olmaz mıydı aonra • 

- Zeynel evde yok mu? diye sordu •• 
Tatlık karanlıktı, Kapının sipeıindc 

ldimdilc bir kadın karalU.ı duruyor, seı 

çıkarmıyordu. Gizli bir kuvvet onu içe. 
ri çekmi~ti. Oda kap16Inı açar açmaz ge· 
riledi: 

- Bu ne? diyebildi. 
Boğazı kupkuruydu.· Seki üstünde 

boylu boyunca uzanmıı. kanlar içinde 
bir kadın ya~ordu. Elbiscai param par 
ça olmuı. ağ.tı tıkanmııtr, Baıını çevir. 
~iği vakit, hafif bir çığlık kopardı: 

- Gıı, Cennet sen ne arıyon burada, 
hm?. 

Feyzullahm yanı ba ında1 dimöik a
yakta duran Cennet, sararınıı yüzünü 
_ kaynatasından kaçırmak ister gibi -
ba§ka tarafa çevirerek kekeledi: 

- Ölü başı bekliyoz ya ... 

Halinde, aoğuk kanlı insanlara has 
bir sükunet vardı. Fakat bu, çok sür _ 
medi .. Biv:ienbire olduğu yere çöktü 
ağlamağa başladı.. ' 

- Öldürdüm i§te .. Ne yaptığımı bile. 
medim, gibi vüzuhsu: ıeyler sayıklıyor
du. 

Feyzullah gelini olacak kızı dinlerken 
palabıyıklarım geveleye geveleye uzun 
uzun düşündü. Sonra: 

- Hedi gmm .. Hemen köye var git, 
ldedi. Eteği kapıya bağladımdı, hedi .. 

Cennet. aptal aptal yüzüne bakıyor. 
du. 

- Hadındiya, söz dınle işte.. sonra 
kaynatan olmam emme .. Hedi gadın gı· 

__. Devamı 11 incfde 
Mustafa NIY AZt 

(1) Dam. Hapiıhane. 



Anadolu, Alllnordu ve Anadoluhlsar klUplerlnln 
iştirak etmediği 

ikinci küme klüpleri 
Dün akşam muvakkat bir 

fikstür hazırladılar 
Anadolu, Anadoluhisar ve Altınor. 

du klüplerinin itirazları üzerine geçen 
hafta yapılmıyan ikinci kümenin 
937 - 938 senesi fikstürü, di.m akşam , . 
İstanbul mıntakası merkezınde futbol 
ajanının reisliği altında yapılan bir iç
timada tanzim edildi. 

Dün akşamki toplantıyd Kasım

paşaı Feneryılmaz, Beylerbeyi, Kara -
gümrük, Davutpaşa, Doğan, Galata. 
spor, Ortaköy ve Sümer klüpleri i§tirak 
ettiler. 

Sporcular tescil 
edUiyor 

T. S. K. lstanbu) Bölgesi Baıkanb. 
ğından: 

Genel markeze tescili yaptmlnuş bü
tün üyelerin tescilleri sicil talimatna • 
mesinin hükümleri dairesine yeniden 
yapılacağı evvelce bildirilmişti. Eu hu
sus için genel merkezimizden gönderi • 
len evrakı tesellüm etmek ve kendileri
ne bu iş hakkında icap eden malumat 
verilmek üzere bölgemize bağlı bütün 
klüplerin birer murahhaslarını 9-11-
937 salı günü akşamı tam saat 18 ide 
Cağaloğlunda C. H. Partisi binasındaki 
bölge merkezine göndermeleri rica o. 
Junur. 

Deglan, 
Perreiragı yendi 

Bol Komar da 
mUtemadlyen 

kazamyor 

Dcı1arı • Pcrrcira maçından bir 
enstantane 

Pariste, Palc dö Spor salonundaki 
serbest güreş müsabakalanna geçen 
pazar gününden itibaren tekrar b~
lanmıştır. 

Birkaç ay evvel İstanbul ve Bursa. 
da Mülayimle yaptığı güreşlerde üst 
üs te yenilen meşhur Bul Kumar bura
dan doğruca Parise gitmi~ ve karşı. 

la§tığı bütün pehlivanları•1 sırtını ye
re getirmiştir. 

Net,.kim bu haftaki müsabakada da 
t " nınmıış güre-c;ilerden P-;~:;manı yen- ı 
mic::f r. Navııitlcs, Afrikalı Harry Ma. 
ıno~ ıl" b"rabc>re ka'mı~tır. Günün en 
miihim gürPŞ İ Frar.sız De~lan ile Por. 
tekizii Al. Perreira maçı geçen sene 
yenil<>n rrnnsız rehlivanı·ı rakibini 1 
saat 2 dakika 35 saniyede mağlüb et- ı 

mesile neticelenmi&,tir. 

Anadolu, Anadoluhisar ve Altınordu 
klüplreinin itirazlarına verilecek ceva -
ba kadar tik müsabakalarına girrniyc • 
teklerini söylemeleri üzerine bu teşek
küllerin numaraları ajan tarafından çe. 
kildi v~ maçların ilk haftalarım b..ı yüz 
den tehir etmek mecburiyeti basıl ol
du. 

Bu suretle ikinci küme maçları 14 · 
ikinciteşrinden itibaren başlıyacaktır. 

Bu kümenin lik heyetine katip olarak 
Anadoluhisardan Fuat, mutemed ide 
Davutpaşadan Mustafa seçildiler. 

Bundan sonra fikstürün tanzimine 
başlandı. Yalruz üç hafta için yapılan 
proğram şudur: 

Birinci haha 14-11-937 
Feneryılmaz - Sümer. Hakem: Şazi 

Tezcan. 
Anadoluhisar -Ortaköy. Hakem: 

Halit Galip. 
Davutpaşa - Galata gençler. Ha. 

kem: Feridun. 

ikinci hafta 21 - 11 - 937 
Kasımpaşa - Karagümrük. Hakem: 

izzet Muhiddin. 

Anadoluhisar - Galata gençler . 
Hakem: Şazi Tezcan. 

Beylerbeyi - Doğanspor. Ha.lr:e-m: 
Adnan Akın. 

Oçüncü hafta 28- 11 - 937 
Kasımpaşa - Davutpaıa. Hakem 

Sami. 

Feneryılmaz - Doğanspor. Hikem: 
Adnan Akın. 

Beylerbeyi - Karagümrük. Hakem: 
Halit Galip. 

Bu müaa.bakalann hangi aahalanla 
oynanaca&ı henüz maliim değildir; 
bilahare tesbit edilerek il!n olunacak
tır. 

ıÇERIDEı 
• tııtanbul kUltUr direktörlUğU binası ye. 

nlha.ştan ve modem bir ıekllde tamir edlle. 

cektlr. 
• Bazı sem Uerdekl bozuk ve tıkalı llğJDl· 

lar koku yaptığı için belediyece temlzlettirl-

lecektır. 1 
• YUk arabalarında yUk varken, arabacı. 

nm blnmeııl yaaak edllml1Ur. Arabala.rDJ Us
tu muşamba ile örtUlecekUr.Bu karar ilkkl 
nundnn itibaren tatbik edllece1iUr· 

• tstanbul gUmrUklerl ba§mlldUrU Muııta. 
fa Nuri, dUn gUmrUk anbarlannı teftll et. 
mi§, memurlarm çalıfIIlalarlle yakından alt. 
kadat' oımuotur. 

• Belediye lstlmlAk komisyonu l&.ğvedfl
mııur. Bu tııı lııUmllk mUdUrlUğU tedvir e. 

decektır. 

• Belediye tarihi kıymeti bulunan RUlltem 
paşa camilnln altındaki büttln dUkkA.nlarm 
lstlmlAklne karar verml.§tlr. 

• Orta tedrisat genel müdUrU, dün 'OııkU. 
dardaki mektepleri gezmıı. tetkikler yap. 
mııtır. 

• Rasathane mUdUrU Fatin Mersine git. 

mlştlr. 

• Halk partisi ocak kongrelerine bugUn 
başlayacak, bu ayın otuzunda bltecekUr •• Na 
hlye kongreleri ayın onunda baŞlayacaktır. 

• Fatıhde Ç&rJ&mba caddesinde Kovacıde. 
de camllnln araaıımda bir çocuk bahçesi ya.. 
pılması kararlaştırılmıştır. 

• üç gUndUr 1ııtanl>ulda bulunan Efganfa. 
tan parlamentosu relsl bu akşam Ankaraya 
gidecek, hükfimctlmlzln mlııafirl olarak Uç 
glln kalacaktır. 

• Letonyac\an gelen ticaret ,heyeti dUn 
akşam Ankaraya hareket etmişlerdir. Heyet 
orarta bir hafta kalacak, l.etonya ile aramız. 
ctakl ticaret işlı>rlni tan7Jm edecektir. 

• ş hrlmlzde asfalt yol inşaatına nlsanm 
on ™'" nde ba,,lanacal<tır. 

• Rı.-1 .. dlve ıqadırvnn, cami ve kiliselerle 
r"sml daire ve blnnl:ıra giden btltiln kırk. 
c:e:,me sulımnı hu ay içinde ke.secektır. Su. 
lar ııC'hrln her tarafında ayni günde keııtle. 
'"f'ktlr. Bunun ne gUn o'acağı Jrtzll tutulu. 
vor. 

• C"umhurlyet bayramında işçilerine "tam 
Mlnlllk vermlyen tı yerleri teııbıt edflml§. 
tır. Bun1ar, kanuni takibat yapılmak Uzere 
adliyeye vertlecoklerdlr. 

• LUleburgaz hlklm muavbıUlfııe Da1zll 

™ 

lngiliz otomobilcisi 
Eyston 

Yenı bir rekor 
tesis etti 

fngiliz otomobil yanıçılannCian Eyı

ton, saatte vasati 263 kilometre ve 361 

metre katetmek suretiyle 12 saatlik ye. 

ni bir dünya rekoru tesis etmiştir. 

Eski rekorun sahibi, Am~rikah Yen

kins idi. Ve mesafesi, 257 kilometre, 

713 metreden ibaret idi. 

Yukarıdaki resimlerimizde; (yukan. 

da) İngiliz otomobilciıi bu rekor-.ı tesis 

eden koıuyu yaparken, (ap.ğıda da) a

rabasını hazırlarken görülmektedir. 

Veni bir atlı spor 
klObO açılıyor 

Yarm akp.m 111t&Dbuld& yeni bir aUı ııpor 
klUbU açılacakbr. 

Harbiye ıemUnde kurulan ve yarm gece 
küşat reıımi yapılacak ol&ıı klUbU, at eporla. 

n ile eenelerdenberf ufralmıl bir çok gUzfde 
btnlcllerimlz kurmaktadır. 

müddeiumumi muavini Ayte Kadriye, Anka. 
ra lılklm muavınııtıne hukuk mezunlarından 
Hikmet, Afyon aza muavinliğine hukuk me... 
zunlarmdan Mahmut tayin edllmi~lerdfr. 

• Ankarada yapılan poliı ve jandarma 
enııtitUsU ile belediye bankasmm açılma ta. 
renlert bu ayın altııımda yapılacaktır. 

• Bafra Kızılırmak köprüııU dUn bUyUk 
tezalıUraua açılml§tır. 

• 11kmekteplerde okuyan yoksul çocukla.. 
ra, bu )'1l daha geni§ nilkyuta yardım ya. 
pılacakbr. Kazalardaki himaye blrllkleri, 
muhtaç çocuklan teııbite ~ıamı§lardır. Ha 
zırlanacak llııteye göre hemen faaliyete ge.. 
çllecekUr. 

• Sanatklr Rafit Rıza ıeçtiğf bazı ar. 
kadqlarlle beraber Muıır ve civar memlekeL 
lerde bir turneye çıkacaktır. 

• M'aarlf veklletlnln ne.şrlyata yardım. 
için ııatm almayı kabul ettııtı kttaplann Us. 
teal tasvip edıtmiştlr. 

• Boııtancıda yeni açılan sokaklara konan 
1simler §ahir mecllııtnce kabul edllmlıtir. t. 
•imler l\llllardm Mine, Altmel, Çeımeyolu, 
T&§tıçegme, Tan, Kaııadar, Sucukıçu, Muııa 
köy yolu, Balıkçı Yunuıı, Yazmacı Tahir, 
Girit. 

• Ankarada bulunan liman müdUrü Rau.. 
f, denlzbankm teııfet etrafında temaslar yap 
Dıaktadır. 

•Ege mmtakumd& tutlln piyasan liarL 
reUommi§tlr. Sabflar köylUnUn yüzllnU gUL 
dürecek vaziyettedir. Fiyat 65.90 kurut a. 
raııındadır. 

• Dun vil&.yette hava tehlikesinden koruıı 
ma komisyonu toplanmış yapılan hazırlıklar 
hakkında görüşUlmU§tllr. 

• Surlyedekl Türklere ve Türkiyedekt su_ 
riy~llere ait emllk hakkındaki anlqmalann 
tatbikinden doğan ihtlU).flan halletmek üzere 
Beyruta giden heyet Ankaraya dönmU~tur. 

• Memur maaıııan hakkmdakf kanunun 
baz.ı maddeleri değiştlrelecektlr. Hazırlanan 
yeni maddelere göre maaşlar 15 dereceye 
çıkllnlacak, en yUkııek maaş 1!50 en az maq 
10 Ura olacaktır. 

" Millet Mecllııt bugün toplanarak muhte.. 
lif ancQmenlere relll ve aza intlhap edecek. 
tir. 

• btanbulda yapılacak paraşüt kuleıılnln 
yeri henüz teııblt edJlememi§tlr. Bu !§in ııUr' 
atı• yapılmuı kararlqtıfmdan buıünlerde 
katı bfr karar verflecektlr. 

• 

Buz lst'ün(le hokey"a.e: gol _ . 

Avrupada buz üstün 
de hokey mevsimi 

başladı 
Çeklerin L. T. C. klübiJ 
Almanları 

2- O yendi 
Kıı henüz adamakıllı gelmediği hal. 

de A vrupanın bir çok ıehirlerinde buz 

hokeyi ve patinaj gibi buz sporları faa· 
liyeti başladı. 

Hoı, bugün Amerikada olsun, Av• 
rupada olsun, sun'i dondurulmU§ saha. 

lara matik ıelıirlerde bu faaliyet yaz lot 
dovam eder. 

Bu sayede yüzme, buz hokeyi ve 
patinaj gibi sporlar da mevsim .meselesi 
tamamen bertaraf edilmiştir. Kapalı ha 

vuzlar, muazzam kıtlık atletizm ve fut· 

bol sabalan ve sun't buz aalonlan yas 

veya kıt ihtiyacını hinettirmemckte • 
dir. 

Kıttan mütecaair olan ancak bizim gi 
bi·rüğüı:tlerdir. Maımwfih mim luUi
ml% bU9t>Dtütı içler tctildtt. ~ini inan. 
bul gibi ı01ıreti afakı aarmıt koca bir 

• Yerll fabrikalarımıza umarlanan 8S 
plt.nörden mühim bir kıamı tamamlanDlif, 
TUrkkU§U flloııuna iltihak etmiştir. 

OIŞARIDA: 
• Yunanlııtan kralı Georges, dUn sabah 

Romadan ayrılmış ve Partse vaıııl oımuıtur. 
• Japonyanın 1500 ton hacmindeki Wno

kouno torpido muhribi denize indfrilmifUr. 
Gemi, 34 mil ııUraUndedfr. 127 mlllmetreltk 
altı top ve altı adet torpil atan kovanla tea. 
llh edilecektir. 

• Eski İngiliz ba§veklll Mak Donald ile 
kızı, cenubi Amerikayı ziyaret etmek üzere 
dUn Londradan aynlmı§lardır. 

• Moskovada yeni yapılan yeraltı demir. 
yolu uzerlnden ilk tecrübe treni geçmiıUr. 
TUnelln boyu Uç buçuk kilometredir. 

• 1929 da Alimler tara!mdan Pekin ctva. 
rmda bulunan ve en eııki fnııanlara aıt oldu. 
ğu görUlen blr lnııan müııtehaııesı bapn.m o 
zaman ekatk olan fuııt çenesi de bulunmut ve 
bU sureUe bu baş Pekin fen akademl&hıce 
tam olarak teııblt edllmlıUr. 

• Son k&nflklıklar üzerine Futa alillDlJI 
olan çok ffddeUl tedbirler hafifletnm1tUr. 
Fa.ada bulunan on b61Uğlln büyQk bir kımıJ 
geri aımmıı ve ancak Uç dört poata bırakıl.. 

ml§tır· 
• tngUterenln büyük bir kmnmda kesif bir 

ala hüküm ııUrmektedtr. Kant denizinde eey. 
rQsefer hemen hemen kAmllen durmUJtur. 
Londra §ehrlnde de halkın yolunu az çok 
görebıtmeııt için meydanlarda büyük ateııer 
yakılmıştır. 

• Cambonun vefatlle mUnhal kalan ll'ran. 
ıız akademlııl azalığına amiral Lacase lnU. 
hap edllmi§tlr. 

• İngiliz başvekili Chamberla!n, mUtenek. 
klren Londrada bulunan Bulgar kralmı ziya. 
ret etmiştir. ' 

• Bidayette ıubat ayında Kahlrede top. 
ınması kararlaştınlan Panarab talebe kon. 
gresinln Şamda lçtlmaa davet edflmeat ta. 
karrllr etml~tır. 

• Paraguayda Conceptlondan tardedflmfı 
olan utler, Caldaya doğru rfcat etmekte ve 
Brezilya hududunu geçmefe c;allJIDaktadır. 
lar. Bunlar tara!mdan esir edflmlJ olan za.. 
bltan, aerbeııt btrakılmııtır. 

• Yunan ba~ldlt lrfetaksaır pazar g11ıı8 
yapılacak halk toplantısında mQhfm btr nu. 
tuk ııöyliyecektlr. 

• J'raneız hariciye nazm bu aym l!IOlllarm& 

dofrU Belrrad ve Sotyaya gidecektir. 

Prof~l ol~~.!! 
hciki doldurulamsyan Banyo. 8111"" 

tehirde .kıflrk sanaıaan 14 M bit ~ 
bk havuz ne de bir futbol eaJıpın8 
zer bir ıtadyom vardır. ~ 

Yilzücillerimiz derme ~ ~ 
hamamlanrida, futbolcü ve atıetl ~ 
de çamurlu lafla m.eydanlannd& ~ 
mektedir. Hemen Allah tu gtıııde ".,,I 
meyi hamamdan, futbolii IDJ1ad#l 
tanın, amin 1. 

• • • _J, 

~çen hafta Bedinin maruf ~~ 
palast,, ında glizel bir açtlıı tö~, 
aonra patinaj ve buz hokeyi ~ ... 

kalan batladr. Her kıJ olduğu gibi~
ne de bir hayli 'beynelmilel ınUıaalJt 2" 
lara sahne olacak olan bu mua:ıza!ll ~ 
da mevsimin ilk hokey maçım PtS\\',; 
gelen L. T. C. klü'biyle Rot - ..Mtl 
Alman klübü arasındaki oyun ~ 
ti. ~ 

İngilizlerden sonra ~~..Af 
kuvvetli buz hokey ldiipleri ~ ı 
Prağhların vukufu buz hokeyiniıt ~ 

tadı olan Kanadalılar ile u'bık ~ 
gelmeleriyle memleketlerinde bit iJ 
Kanadalı antrenör bulunmuırlclan 
maktadır. 

Prağlılar, Berlinde btt zamıaıılü 
bu ilk maçı da seri ve ahenkli ~~.ııl 
dan sonra (2-0) kazandılar. AJJ1' 

tar, mevsim ~ptidası oniuğun~ı• 
formda değildiler. Maamafih, Ji'l'H 

lann hakimiyet ve aür'atine gUsd _. 
kabele ettiler. Bu oyundan aonra '1 .. ı 
ler üç gün ura ile Berlinin 

klüplcriyle b.rtılattılar ve her ~ 
dan muzaffer çıktılar. f 

Proğramın en nefis bmu bittaJıl ı 
tinaj ıösterifleri idi. Almanya,~ 
lovakyaı Macaristan ve Avmtut1/ 

dilber pmpiyonları projektörlems -,J 

li ziyalan ve vals nağmeleri .ı~ 
maharetlerini göetererek ~ 
alkıtlandılar. Fakat bunların hi9 /. 
patinaj aan'atinin künhüne vlıkıf ~ 
Berlinlileri tatmin etmiyor ve r J 
Henie'nin yerinin daima bot ıwa"' 
söylüyorlar. 

• • • I 
Yakında llTa edilecek olan Bet#/ 

Viyana müsabakalarının tafsilitııt' 
direceiim.. 
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Erkek kız 
lstan-bula geldi 

~ ı..~ -... g1aı e kendlsinl buldum. l1ltı. --çnı111Jı -..- Bqtaratı 1 incide muz vardır. lzınlre ne 
n

11 
lleıekıat nı za~ıta takibatı icap ettir Arkadaşlık etUk. lşte hepsi bu kadar .. 

~ rlıııkta.n lan !laındiğer Kenanm sorgusu _ N~anlandığtnız ısrarla söyleniyor: 

:ı7ordu. ra serbest bırakıldığı da ııL Başka erkek k~zlar 
ki tllıı" latan - Vallahi, blllllhi yalan! Böyle bir §ey ol. 
~ ~'1t., \'a bula gelmek Uzcre evveL madı. Hem ben size bir gey söyllyeytm mi? 
~ "Puru bu PUruna bindiğtnl haber ._ Neden bcnlmle bu kadar alAkadar oluyorsu. 

~eıı..,;. ..... Babalı Sirkeci rıhtımında 1 1 tantiulda tıenden başka erkek 
-tıadıın nuz canım. s 

illa,.,.__....,. ll&tndı . kıyafetinde gezen kız yok mu ııankl! Bir 
~ '*naaın~er Kenan bundan evvelki tane Sultanahmette, bir tane de Ortaköyde 
lb.. - rden k~e adliyeye geldiği gUn ga. var .. Hele Ortaköydeklnl çok gUzel diye meL 
b """lf~, le]( .,. bucak kaçllllŞ yUzUnU ka. ,_ d' 1 A k onların da maceraları ile euz :aöyı • ,ne ıyor ar. zıeı 

~ Uftu S enıernı11. bizi pe§inde hay. meşgul olsanıza .. 
'bıı bQYUk .blrO~kta halk peşimize ta.. - Ortaköydekinln güzel olduğunu ıöyle. 
121h t11ıı bu ha. ay teşekkül etml§U. mekle bir rekabet kıskançlığı mı mevzuu_ 
ı., tı2lyor k dlsenin tekerrUrUnden en. terti ' endisUe k 

11.. P eyl(y onuşabllmek için plAn 
h:"t dok Ol'dunı. 'Ur aıtı':ı buçuğa geliyordu. Şlddetle§en 
4a1 .. -_ IOnra ga Anafarta vapuru görUndU. 
~· Vapu~tecı arkadaşlarda rıhtıma 
bit ltJadık ı:tan rıhtıma yanaşınca va. 
~' arka;nı tını Melekzadı arıyoruz, 
~.Çtİllan tek a:ar yoruldular. Ve vapu. 

• erdfvenının başında dura. 
.... 8ıı 
,, 1tıı •lbett · "-rarrnı e buradan çıkacak, yaka. 

}telek "erdiler. 

o. 'l14r tra ro!:'lla karşı karşıya 
l' ~ lararı., Cenıatin vapurun gUvertesln. 
' C1dlıı •esı l§ltıldi. Beni çağırıyordu. 
..... ~ ce: 

' dunı dedi ~ "aııın.' S • A.Uyi çağır, evvela. blz 
llıı "kaç adıın onra da siz konuoursunuz. 
~it bir g atınca makinelerin arkasına 
~ tlı:ner ~ burun buruna geldim. Za.. 
"'1ı1t ltnıdıın Q bir genç .. Gözlerinden ken 
~ le ~enı bi • MClekzad.. Arkasında neftl 
k~ "ar ı:a;ıbıse, aYnl renkte gömlek ve 
ııtıı._ ~Yatın lnda koyu vŞıe çUrtığü bir 
~ Jıiıı ıöru da gıcır gıcır bir san lskar _ 

•ttt: nce Yavq bir sesle şöyle hl. 

~-Ilıca !dert 
~ ecıtn rn. GUrUJtU olmasın. İ§lnlzi 
''1o~ k EVveıA. tl!31m m1 çıkartacaksL 
~ ~~Ufacak ınıamız. Aranızda gö 

"&q-~Ttll reaın\ 
...._ btttıkte.zı l:ekUriııneatne karar \"erdik. 

~M•- IOnra ilk auaıı sordum· 
-""' bu · 
l •eterkt maceranız; anlatın 

~~··~ ~ ,._,. aaı, dedt. Ben yeni bir macera 
' • ""t1lllrn ki 

4ıtnı .• 
't~ _re ne için glttıni 1 r. . .. 

' .... ı:nı, p z. 
'lcl'\ rlttıın ~nı ınerak ettim. Onu gör 

~Ilı "•~ ra Kemaı pqa kazasında 
' ~ezban L Onlarda misafir kaldım. 

...._ lk. lsrnlnd bir 
~ "'-Vetı Bö e kızdan bahsediliyor? 

baırı ~lan Yle bir kız var. İ§te uzaktan 
....... t'I.. da bu kızdır 
~ "Qunıa • 
it 0ltıde ttııeevı,,ıp lzınıre kaçtığınız, orada 

'"eetutt 11 tanınmanız Uzerlne l§ln poll. 
>,' .lazıdarı:zıldı, Ne dersiniz? 
da~ bunun tarafından sorguya çekildim. 

Olıt,,._ - sebebi nUtwı kAğ'ıdımın yanmı 
Ilı" .. -~dır 'D--
~ "'tlu.nı· • ~ Kezbanla lzmlre kaç. 
d da~ ~~lllnız birisinin ihbarı Uzerine 
'ltılrtıı l!otcltıı kq.ta el koydu. NUfus kAğı. 
~~b!ı~ İstanbutda olduğunu isterler. 

• ~t )o #hnı aöyledhn. Ortada bir suç, 

( ' l{ezb.~- ktu. Beni aerbest bıraktılar. 
"'"I ~ ._,._, 200 uraaını atdıtmı°Zfeklliı-

~' Ba,yı, bir 
tine~ ley Vallahi yoktur. Namusum 

~ ~rı:ı ıarur:ernın ederim. Hem benim ailem 
~~l'e ~içinde olan bir alle değildir. 

~nı ltı hiç kimseden bir yardım ıa. 
"I( Olldaıı ütlyeylm. 
.... lıbtıı 

'l lııııııc. llaaıt bir kıZ? 
Ot, ile ita...._- boyıu zayıfça. &anfl!ldır. Anne. 

' --qıertne bakan terbiyeli bir kız.. 

' t.\ı Eski macera 
' !f1 0ı:ceranıza alt da~ ne oldu T 

'lltı ki 8Ukut etU. 
' '4ı ~ 0 ınu takip etmedi? 

'blrll~trl.§rnaktan vazgeçtim. Zaten or. 
lıtr' lıtı ~ de Yoktu ki-
~ lıdı Uklu bir kadına nuııı olur da 

<J,ııdtı vaç teklif eder 
"• -:tıı' Sfı d ""'"ra §Öyle cevap verdi• 

)tr '• e ııöyIUyonıunuz ya! İki ~ocuklu 
1t1 lıeı:rı. 

0 
~yle blr teklifte bulunablllr mı. 

8a ocaıı kadındı o sıralarda.. 
....... ~ Yan mı ? Bay mı ? 

'11l' kek elbl 
' tnı, l'okaa scaı giydiğinize göre size kız 
~ lı:~lce d erkek diye mi hitap edelim ': 
6 ı.ııçUkt e slSylcmlşUm, zannederim 
l'ltı Cllberı h k · ti reıerlın ep er ek elbtsuı giyer, 
~Cclhn · Şimdiye kadar kadm entarisi 

teıınC:e giymek de latemem. Hltab şek 
t>urd ·• • 

l'ıırdu: u, dU§UndU Bir tUrlU karar veremi. 

~e...._ Do~BU 6 
'ıı n~ lsrnınd 8 Ylemek lAzrmgellnıe Bay 
1 lleın de Yaz~n çok bo;,lanıyorum. ZAten 
~or. ığı mektuplardll bu tamı kul. 

...... l>ckıt 
llJı . n:ıy K 
tııı ~o!< mu., }{ cnar. Kezban ile macera. 
tlı lıe J;ôrc b erecyl doğru apaçık s6yledL 
tn{ıı bekli u lluaııme de doğru cevap ver. 
....._ l( yorum. 

dt ~ban K 
'e ıı b\tzundur o~ya kız muallim mektebin. 

lle bı~un . ö eltinin arkar'la_'Jı ve ayni 
_.. '"lel'de o:ırnue1ardır. TepeUstUnde b!U. 

llrduk. Orada.il da komıutuğu. 

bahs? 
Bu suale cevap verınedl. Bir başka arka. 

d t _, do"'ndU Kısa bir mUddet &§in arcwına · 
sonra damdan dUşer gibi diye §U suali sor. 

dum: 
_ Bay Kenan, e,·ıenmlye niyetiniz yok 

mu? Şayet Myle bir şeye karar verirseniz 
bir kızla mı, bir erkekle mi evleneceksiniz? 

YUzllndekl tebessUm hemen kayboldu. 

- Bilmiyorum! 
_ Daimt .ıuyafetınlz erkek ,oeklinde oL 

duğuna göre ne gibi bir meslek tutacakııı. 

nız ? 
_ Lise mezunuyum. Fakat zayıf olduğum 

için henüz tutacağım I§ ve meslek hakkm.. 
da bir karar verınedJm. 

Vapur iyice boşalmı§tr. 
- Ben artık çıkayım, dedi: yalnız ricam 

ııu: Dışarda resim alınmasın! 
VaadelUk. Hızlı ve sert adımlarla güver. 

teyl geçip vapurdan lndik. Sandalda hava. 

dan sudan konuştuk. Rıhtıma çıkınca el sı. 
kı§ıp şapka çıkartıp vedalaştık ... 

o, evine gitmek uzere bir taksiye atladı. 
Terlemişti. Otomobil uzaklaşırken §apkasını 

çıkarrp erkek gibi kesilen saçlarını yan ve 
arkadan dllzeltıyordu. 

ispanya 
madenleri 
~ BR§taratı ı incide 

İng!lterenln lspanyadakl İtalyan ve Al. 
man ntl!uzunu kırarak yerine kendi nUfuzu. 
nu tesia etmek mı istediği sorulmaktadır. 

Lavoro Fasclsta gazetesi, bu husuata fÖY· 
le yazıyor: 

•'E~er İngllterenln maksadı bu ise tıu mak. 
sadın elde edllmesl için pek az pns vardır,, . 

lngiltere asileri hllkftmet diye 
tanıyacak mı ? 

Londra, 4 (A,A,) - Havas ajansı muha. 
blrlnden: 

1nglltere hUkQmetlnln general Frankoyu 
tanımak üzere bulunduğuna dair olan ha. 
bcrlerln asılsız olduğu iyi ma!Qmat almakta 
olan mahafilde beyan edilmektedir. Bu ma. 
hafilde 1ngııterenin mUhlm menafie ııahlp 
olduğu geni§ İspanyol mıntakalarını kontrol 
eden otoritUerle amen bir temu tesLst 1çtn 
birkaç haftadanberi mllzakereler yapılmakta 
olduğu tasrih edilmektedir. 

Maamatlh, bu mUzakerelerln neUceıenme
•inden evvel "Jean Veems,, hAdise111nın halle 
dllmeat lcabedeceğt i!Ave olunmaktadJJ'. 

MaJQm olduğu veçhile '•Jean Veemı .. ge.. 
çenlerde bombardıman edilml§ bir tngtliz: ge. 
misi olup bu hft.dise hakkında uııerln maka. 
matı tarafından etra.!lı tahkikat yapılmak. 
tadır. 

Ademi mildaha1e komitasında 
Londra, 4 (A,A,) - Ademi müdahale ko

mitesinin içtimaı iki saat sUnnllf ve saat 
17 50 de nihayete erml•tlr. Komite, gönUllU. 

• ,, il tall 
ter hakkındaki kararname projesi e 
komitenin tavsiyelerini kabul etmiştir. Ma. 

1 m olduğu Uzere bu ta\'Siyeter mucibince 
. z:dind fikirlerini komite reısl, iki taraf ne e 

anlamak Uzere teşebbUslerde bulunacaktır. 
kkmda bir tarih Komitenin yeni içtimaı ha 

takdirinde tesblt edllrheml§tlr. Reis. ıuzumu 
komiteyi toplı:.ntıya çatıracaktır. 

Asllerin vahşeti 
Barselona 4 (AA} - Leridanm geçen 

' ' ' bombardı-gUn ası tayyareleri tarafındıın 
manında 155 kişi ölmU§ ve 269 kişi yar:
lanmıştır. Yaralanarak evlerine gldenl~r u 
rakama dahli değildir. 

Fransız gem•sine hilcum 
Barselon • ( A,A.) - lkl tspanyol asl de. 

' t g 30 da Barselo. nlz tayyaresi bu s:ıbah saa • 
' klarmda Fransız nun §imalinde Mataraso açı 

d an etmiştir. Va. Ccrsc \'apurunu bombar ıın 
pura hlSblr bomba isabet eylememlştlr. Va. 

torpidosu refa. pur, halen Fransız Supperen . 
katlnde yoluna devam eylemektedir. 

Balkan genel kurmay 
başkanlari 

Bir müddettenberi genel l:urmay 
. f' · olaral: Ankarada 

bac:kanımızır, mısa ırı 

b :.l B Ik Antantına dahil dev. u unan a an 

1 l . G 1 Kurmay başkanları bugün et erın ene . • 
Ankaradan istanbula gelmışler ve ıstas 

iın1 wı::ılanmıılıar-yonda askeri meras e :ıo 

dır. 

Seyit Rızanın 
idamı istendi 
Maznunlar yarın 
müdafaalarını 

yapacaklar 
Elazizz, 4 (A. A.) - Tunceli isya.. 

nı maznunlarının bugün de mubake -
melerine devam edilmiştir. Bugünkü 
celsede iddia makamı iddiasını derme. 
yan ederek suçlulardan bir kısmının 
Türk ceza kanununun 149 uncu mad. 
desinin ikinci fıkra.sına göre cezalan. 
dırılmasmı ve bir kısmının da yine 
ayni maddenin üçüncü fıkr asma göre 
cezalandırılmalarını Wep etmiştir. 

Mahkeme müdafaa için 6 ikinciteş. 
rine kalmıştır. İkinci fıkraya göre 
cezalandırılmaları istenilenler arasın
da sergerde şeyh Rıza ile oğlu ve a. 
veneleri bulunmaktadır. 

Zehirli gaz 
kursları 

Her aile korunma 
çarclerlol öğrenecek 

Zehirli gaz Kursları ayın on altı!:mda 
Halkevlerinde, parti ve ilk mekter bi

nalarında açılacaktır. Her aileden biri 

erkek, diğeri kadın olmak üzere il<1 kişi 
zehirli gazlardan korunma çarelerini 

öğretecek olan bu kurslara mecburi su. 
rette ijevam edeceklerdir. 

Kurslar bittikten soma imtihan ya -

pıJacak, muvaffak o1amıyanlar ikinci 
kursa devam edeceklerdir. 

Kursların muallimleri tayin edilmiı
tir. Halka mahsus olan bu !kurslardan 

başka memurlar için de ayn kurslar a
çılacaktır. 

Ereğlide 
aile faciası 

.... Bqtaratı ı inclde 
aakerllflnl bitiren oğulları Rqada bir mek. 
tup g<Sndererek vaziyeti bildlrml§lor R8§at 
da derhal trene ?1inerek Ereğllye gelmlıtir. 

Cevdet karıısmda Repdı görUnce onun 
gell§inden :mef11nun ol~ ve beraberce 
eve giderlerken yolda ağız kavgaaına baf
lamı§br. Eve girdikleri zaman Cevdet: 

- Ne seni, ne anneni ve ne de kardeşlerini 
tatemlyoruA! Det olunuz, ben bir ıeye ka. 
n§mam! 

Diye köpUrmeğe ba1lam11tır. Hft.dlsenin 
seyrinden ve cereyanu:ıdan müteessir ve sf. 
nlrll bulunan Rept tabanca.smı çekerek Cev 
dete Uç el ateı etmi§Ur. Çıkan kur§Unlar 
Cevdetln beynine isabet etmıı, cansız yere 
ıennl§tlr. 

Re§at. poUs karakoluna glder-eksillblle 
teslim olmuıtur. 

Bu kanlı aile faciasının tahkikatına devam 
edilmektedir. 

Ramazan 
.... Ba§tarafı ı incide 

cuk Esirgeme Kurumu, Kızılay Kuru • 

muna yardım olmak üzere muhtefü cüm 
leler yazılacaktır. 

Sahur davulları her semtte çı.lına. 
eak, }'lalnız ıehrin Beyoğlu, Emiııönü 

gibi kalabalık yerlerinde çalınmasına 
müsaade edilmiyecektir. 

Bugün Ramazan olduğu için. dün 

akşam geç vakte kadar, İ&tanbulun 
muhtelif semtlerinde ve bilhassa Beyoğ 
lu ve İstanbul Balık pazarlarında de • 

vamlı alış verişler olmuştur. Bu yıl, ge. 

çen yıla nisbctle erzak fiyatlarırJ::la nis. 
bi ucuzluk vardır. 

Ramazan mün:u::ebetiyle, 1Jazı semt _ 

lerde de Karagöz perdeleri kurulmuş, 
meddah kahveleri temizlenmitt Beyazıt 
camiinde tesbih se. gileri açılmrşt:r. 

Veni bir tabllslye 
istasyonu yapılacak 

Tahlisiye umum müdürü Necmeddin 

iktısat Vekaletinden af.iığı bir emir U. 
zerine bugün Anl:araya gitmiştir. 

Necmcddin AnkJrada bir hafta kadar 

kalacak, tahlisiye te~ilatının genişletil 

mesi için icap eden bazı tedbirler ctTa -

fında iktısat Vekaleti vekili Şakir Ke. 

aebirle görüşecektir. 
öğreniJ:liğine eöre; yapılm.1sı muta. 

taaavver olan yeni tahlisiye istasyon • 

tarı arasında son ldefa 6 Türk yelkenli -

sinin kazaya uğramı§ olduğu Serfe~ ko. 

yu mevkiinde bir tahlisiye istasyonu 

yapılması dUtünülmektedir. 

Çin - Japon harbi 
Nankin, 5 (A. A.) - Röyter muha.. 

biri bildiriyor: 
Şansi eyaletinin merkezi Taiyanf u. 

dan gelen son haberlere göre, bu şeb. 
rin düşmana geçmesine her an intizar 
olunmaktadır. Çin karargahı umumi. 
sinin daha cenuba. nakli bitirilmiştir. 
Sanıldığına göre Taiyanf u düşerse ilk 
müdafaa hattı, Taiyalunun hemence. 
nubunda Şingşin civarında tesis olu -
nacaktır. 

Mühim miktarda Çin takviye kıta.. 
atı, Peiping _ Hankeu denıiryolu bo -
yunca, Hopei eyaleti civarında Şişiaş.. 
vang iltisak hattına doğru yoldadır. 

Fakat umumi kanaat, Taiyanfuya 
doğre ilerliyen Japon hücumunu teh -
dit yolundaki bu Çin teşebbüsünün geç 
olması sebebile, Taiyanfu kurtarabil. 
mek ihtimali yoktur. 

Çinlilere göre 
Nankin, 4 (A. A.) - Çin ajansı bil. 

diriyor: Japon takviye kıt'aları, Lm. 
tien - Liuho cephesinde faaliyet gös. 
termektedir ve son dakikada alınan 

raporlara göre, düşman a.c:ıkerleri, ye. 
niden gaz istimal eylemektedir. Bir _ 

denbire vukua gelen bir rüzgar değL 
şikliğinden bilistifade Çin kıt'aları bir 
mukabil hücuma geçerek birçok Japon 
esirleri almışlar, mühim miktarda mil 
himmat ele geçirmişlerdir. 

Japonların büyük sed altından Su. 
şev nehrini geçmek için yaptıkları 

müteaddid teşebbüsler muvaffakıyet -

le pUskürtülmüştür. Cenub sahil, ha -
len düşman tarafından tamamile ter. 
kedilmiş bulunmaktadır. 

Uzlaştırma teşebbiisU 
Brüksel, 4 (A. A.) - Bugün saat 

11 de B. Spaakm çalışma odasında 
delegelerin iştiraki ile bir konferans 
toplanmıştır. Bu konferansta Sovyet -

ler birliği delegesi ile bütün Vaşing -

ton muahedesi ikidlerinin delegeleri 
bulunmuştur. 

Toplantı saat 12,30 a Jrada.r sür -
müştür. 

Bazı emarelere göre, Amerika Bir. 

Trabzon limanı 
DsDah edDBecek 
Liman bUtçestne 

yeni tahsisat 114 ve 
edildi 

Geçen ayın birinci gününden itibaren 
İstanbul Liman İşletme Direktörlüğüne 
devredilerek çalışmağa başlamıj olan 

Trabzon limanının kaldrosu flrtısat Ve. 

kiletine gönderilmiştir. 
Kadro eski liman şirketine nazaran 

pek farklı değildir. Yeni bir iki teknisi

yeni ilave edilmiştir. 
J{adro ile beraber gönderilen bütçe. 

ye de yeni bazı tahsisatlar konulmuı • 

tur. Bu tahsisatın lbir kısmı Trabzon li. 
manında yapılan tesisat ve inşaatta kul 

tanıtacak, bir kısmı da bazı vesaitin as

rileştirilmesi için sarfddilecektir. 
Trabzon limanr, İran transit yolunun 

bir kaprsı sayıldığı cihetle burad2ki te. 
sisata hükumet büyük bir ehemm.iyet 

vennektedir. 

!eşik Devletler delegesinin, Çin haric: 
olmak üzere Vn.'.iington paktı akidleri 
delegelerinden mürekkep bir tali ko. 
mite teşkili hakkındaki teklifi nazarı 
dikkate ahnmıe bulunmaktadır. Su 
tali kcmite, Japonyaya, konferans na. 

mına, bir uzlaşma teklifi yapacaktır. 
Bununla beraber, bu müracaat, Ja • 

ponyaya bir davet mahiyetini iktisaö 
ebniyecektir. Eğer Japonyamn cevabı 

cesareti kıracak mahiyette bulunmaz. 
sa, bu tali komite, Tokyo ile Nankin 

arasında uzlaştmcı rolünü ifa eyliye. 
cektir. 

Japonya reddedecek 
Tokyo, 4. (A. A.) - Domei ajansı 

bildiriyor: Resmi mahafil, Brüksel 
konferansının Japonyaya yeni bir da.. 

vet teldifi yapacağını bildiren §ayialar 
hakkmda hiçbir §ey söyliyememekte. 
dir. Daha salahiyettar siyasi şahsi .. 

yetler, Japonyanın doğrudan doğruya 
dahi yapılsa bUtün teklifleri reddcde • 

ceği muhakkak olduğunu bildirmekte
dir. Zira, Japonyanrn hattı hareketi 
Belçikaya verdiği notadan ve Japon 
hükumetinin bu hususta yaptığı beya.. 
nattanberi kat'iyycn değişmemiştir. 

Faşizme karşı cephe 
Nevyork, 4 (A. A.) - "Nevyorli 

Times,, gazetesinin Brüksel muhabiri 

Brükselde toplanan bazı heyeti mu .. 

rahhasalar arasında.faşist tecavüzüne 

karşı demokrat devletler arasında bir 

blok teşkili için gizli müz:ıkereler ya .. 
pıldığını yazma"lüadır. 

Sinagog'da Bir kaza 
Bugün saat 13,30 da Yüksekkaldırım 

daki Yahudi Sinagog'unda sıva yapan 

Şükrü isminde bir amele mabedin için. 

deki iskeleden düşerek ağır surette ya.. 

ralnamış ve derhtl la•ıttaneye kaldınl • 

mıştır. 

x 9 •un 

Maceraları 
Büyük bir cild halinde. Yalnız re. 
simlerden ibaret. İçindeki küçük 
konu31llalarla hiç yorulmadan X 9 
un harikulade maceralarmı takip 
etmi§ olursunuz. 

X9u 
sizin gibi çocuklarmız da çok se;. 

ver. 
Bu onların ayaj zamanda eğlenceli 
bir okuma kitabı da olur. 

Fiatı 30 kuruştur 
CocuklarmIZI teşvik ediniz. Hafta. 
l~klarmdan ayıraca.klan kUçUk ye
kfuılarla bu küçük rakamı kısa bir 
zamanda elde ederek 

X 9 un 

1 
maceralarmrum birer tane edinme
lidirler. 

. . ' 

İngiltere ve Amerlkada, çQCUklan, mc'ktet' mahrmdaylien, !ntftiap işlerL 
ne alıştırmak için mektep seçimleri de adeta meb'us seçimi gibi yapııma.kji 
ve ayni usul ve merasim tatbik olunmaktadır. Resmimiz, Londrada ibir - ili. 
mektepteki seçimi gösteriY.or. 
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Türkiye y ahudilerf Giin'ün meselesl (Yeşllay) "rô~!~;~ı~~en topıanarı 

.... Baştar~ ! incide 
dk. Esas itibarile, d:inyanın hemen her 
tarafında çoğalmağa b!Jlayan yahudi 
aleyhtan cereyandan mütevellit muba 
ceretlere yüıudilere çok müsait davra
nan Türkiyede kapılann kapanmasını 

istiyen bu kanun teklifine, memleke
timizde yaşayan yahudiler için de bazı 
kaiıtlar konmuttur. 

.Yüzleıt.:e senedenberi memleketimiz
de bulunan ve TUrk vataru:la§ı olmak 
§erefini elde etmi§ bulunan yahudiler 
için bu teklifte §Öyle denilmektedir: 

"Altı yüz ıeneye yakın bir :zamandan 
beri yabudilere ırld liaanlan olımyan 

lıpanyolcayı unutturamadık. Halbuki 
Aliıanı 1zrailit mektepleri, elli altımı 
ı~nede yahudilere bet yüz küıur aene
dir konuıtuklan Türkçeyi brraktmnıı, 
lıpanyolcadan baıka diğer bir ecnebi ı 
lisanla da ıkonuırnağı öğrebniJ, bunu 
müthiı bir itiyat haline ~etirmiıtir. 

adet ve ananelerden kopanp almak el· 
bette ki kolay değildir. Bu yüzden 
Türk yahudileri hen~ istenilen !efil· 
de, Türk camiasına karıpmamrılardır 
ve bundaki kabahat - eğer varsa • ne 
yahudilerin ve ne de bir baJkasmındır. 

Yahudilerin ayn bir unıur olarak ya
ıamalarmın ıebeplerinden bir diğeri de 
ıudur: Türkiyede seksen bin yahudi 
vardır. Burtun elli bini fstanbulda ya§I· 
yor. lstanbulun neredesinde? Beyoğlun 
da; yani en az Türkçe konuıulan ve 
Türkçelerle en az temasta bulunulan 
bir muhitte .• 

Öyle bir muhit ki Türkçe ile hitap 
ettiğiniz bir Türk bile size Fransızca 
cevap veriyor. Bu vaziyet kaqısında 
yahudilerin ayn bir camia halinde ya
tamalan tabii bir nett;eden ba§ka bir 
§ey değildir. 

Program - Nutuk Jlll 
':"~~ı:fiiE:!~Meyhane kapıları , 
teren!ıkra§Üphesizhiçkf~senindiK.. bozacı oturtulaca1' ' 
katinden ka.çm&mHtır: "Tilccar mille. . 
tin emeğin~ t'6 üretimini kıymet7ımdir. 
mek için, eline,,~ :ı:ıekdaına tmı.tııiıyet o. 
luna.n ve bu emniyete liyaktıt göst6r. 
me,,i gereken adamdır.,, Ya.nf onun 
kazanç hakkı kadar, vazife ve mes'ult. 
yetleri de vardır. 

EndUstri davamızm .düsturu açılC
tır: çalı§Ulası ve ~ama&t için eko
nomik elemanları memleketimizde 
mevcut olan bUyUK ki.içük her çeşit 
eanayii kurmak ve işletmek! 

aaveşDDay,, ca Fatnr~ttln Kerlıtl' 
Osman Camaue beyanatt• 

bulundu v ııttdf 
Bayramda da.ğıtılmıl olan Ye§llay içkili yerleri ka.pa.ttıracağIS. SO ı~ 

rozetierl için muhanirleroen Nuru! • Beyazıt havuzunu boplttırıP ~ 
lah Ata~ ile Çapanqğlu Münir blrta- UzUm hO§af ı doldurtacağız ve eıııııt\J! 
kım itirazlarda bulundula!'. ki büti'.n içki içenleri o gi1J1 ııı ~ 
Ye~!laycıların böyle günlerde rozet 

cağıtarak para. toplamalarını boş gör. 
medil~r. Ayni meseleye ş':ll"ada burada 
ağızla itiraz edenlere de ra.slandı. 

mnız ,·asrtasiyle bu ha~.a1'iJle ~o
sevket:.tirip kendilerini içki r·-
eaf içmeye all§1:J:racağız. ~· 

- Daha başka neler ya.pi ~ 
- Bir niyetimiz de, resean1at' I~ 

gibi, Elif Naci gibi sanatıtltl u,bloıs! 
ve içkinin zararları aleyhinde 
yaptırtıp sokaklara astırmgktO'··' 

• . 
~ . 
: 

Alianı lzrailit mektepleri yahudile
ri Türklükten çrkanntf '.Ali.ana lzrailit 
ilhak etmiı, memlekete gayri muvafık 
bir un•ur yapmıfbr.,, 

Muhatabım meıela Sirkeci, Kuz
guncuk ve Hasköy ıemtlerindeki yahu· 
dileri nedense unutmuJ görünüyordu. 

- Alians !zrailit te§ekkwlinün de 
bu aynlıkta amil olduğu söyleniyor, ne 
dersiniz? 

Burada nutkun, devlet işletmelerine 
aid idarelerin yeniden tanzimi esasla.
rmı gösteren mlihim kısmına gelmiş 
bulunuyoruz. Reisimiz devlete ait ti
caret ve sanayi kurumlarmm bugUn
kü usullerle çalışabilmelerine ve inki
şaf etmelerine imkA.n görmiyor ve ilk 
tedbir olarak aunu istiyor: '' ... Mali 
kontrol şeTclini, bu kumnılann bünye. 
lmne ve kendilerinden i3tediğimiz ve 
istiyeccğimiz t ioari 1ısul ve zikniyetle 
çalt§ma ioabl.anna süratle tevfik et. 

Bu iş h:ıkkında bir de kendilerinin 
fikrini alalım ; bakalmı, onlar buna ne 
diyecekler? diye ben de tuttum, Dok
tor Fahreddin Kerime koştum. Saym 
dostum, önce buna dair hiçbir şey 

söylememek istedi. Fakat fazla ısra -
rım karşısında dayanamayıp bana 
§Unlan söyledi· 

- Daha, daha.'! ~,.. ~ 
- Daha, daha, paramız ye def' ~ 

"Türkçe konutmayan ve lüzumıu.z 
ecnebi liaanı konuıan bu vatanclatlann 
bu tabkiramiz hallerine Türkler de, 
bittabi bir gün tahammül edemiyecek
Jerdir. Gayet tabii, gayet haklı, gayet 
milli, gayet vicdani olarak yahuclileri 
bu fena, Türklüğü tahkir edici itiyatla
rmdan, suiahliklanndan vazreçirmeğe, 
mene çalı§8caldtrdır.,, 

"O vakit yahudiler bir takım uyrun
ıuz hareketler vücuda retireceılderdir.,, 

"Bu ıuretle memleketin ahenk ve 
hw:uru bozulawbr.,, 

Türkiycdc ve bilhatsa yahudilcrin 
en kesif olarak bulundukları !stanbulda 
bu teklifin bliyUk bir merak ve allka 
uyandırdığı muhakkaktır. 

Şehrimizdeki tanınrru§ yahudilerle 
görügmek üzere bir arkadaşımızı haham 
haneye gönderdik. Kendisi gördüklerini 
ve konu§tuklannı şöyle anlatıyor: 

• • • 
TUnel civarındaki Haham baıılık 

binasmdan içeri girince gözüme çar
pan ilk fey sol taraftaki odanın kapııın 
da asılı bir kağıt oldu. Bunda ıu cüm
leler yazılı idi: 

"Hahamhanede TürJiçetten ba§ka li· 
sanla göril§ütmez.,, 

Bundan sonıa gör<vJiüm bütün kapı
lann kenanna aynı ibareler yazılı ka
fıtlar yapııtınlmııtt. Odadaki ıeslere 
ıöylc bir kulak kabarttm. Ne konuşul· 
duğunu anlayamadım. Tekrar bütün 
"dikkatimi kulak1anma toplayaralt dinle 
dim. Konuıulan dil Türkçe değildi. 

Bu sırada .raıtgeldiğim bir zata ba
hamhanenin en aalihiyetli zatile konu1 
mak istediğimi söyledim. KenCiisi yok
muş. Umumi katip orada imit. Fakat 
umumi katip nedense benimle lionut" 
mak istemedi. Yüzünü göremediğim bu 
zatın emrile yazılan bir adresi elime 
aldım: ·ccaıaıa Voyvoda caddesi Bah
tfiyar han en yüksek katın"da)' "diye bir 
adres. ' t ~" • t• . ., , ·. 

Hahamhanein en sallhiyet sahibi za
tını gösterilen adreıte buldum. Beni 
nazik bir tavırla kabul etti. Kendisine 
ziyaretimin sebebini anlattım, evvela, 
cevap vermek için birka~ gün beklemek 
istedi. Kim bilir, belki de bu suretle 
kanun teklifinin nasıl kar§ılanacağım 

tetkik etmek ve ona göre cevap vermek 
istiyordu. 

Biraz ısrardan sonra konuşmağa baş 
la.dr. Fakat ilk ıartı §U oldu: 

- tamimden katiyen bahaetmiyecck 
ıiniz ve bu hadiseyi bir mesele yapa
rak ortaya atmayacaksınız. 

- O halde IÖyler miıiniz, Türkiye
deki yahudiler neden ayn bir ı.:emaat 

halinde kalmı§lar ve Türklerle birleımck 
yoluna girmcmiılerdir, bu hususta mec 
liae verilen Jiyiha baklanda ne dütUnU
yoraunuz? 

- Evvela bu layiha buıünkü rejime 
uygun değildir. ~ynlık meseleaine ge
lince: Bunun sebeplerini Türkiyeye 
ilk muhaceret anlannda aramak 11-
zımdır. Osmanlı imparatorluiu yahudi 
leri memleketine kabul ederken bir ta
kım prtlar kOflTlU§tur. O uman dev 
Jet sistemi dini esaslara dayanıyordu. 
Bunun için yahudilerin ölUm, doğum. 
evlenme ve mektep itleri de kendi dint 
müesseseleri tarafından idare olunacak 
tr. Maamafih o devirde ihtimal ki batka 
türlU hareket etmenin de imkanı yok
tu. 

Bu ıekil TUrkiyede cumhuriyet ill
runa kadar devam etti. Yüzlerse sene 
k~ndi kabuğuna çe'kilmi§ bir kiitleY.i, 

- Bu teıekkül imparatorluk zama· 
nmda mektepler açmıı ve yahudi cema
atine hulül etmigtir. Bu o zamanın tabii 
icaplanndandır. Bugün, gene .zamanın 
tabii icaplarrdan •olarak bu teıeklı:ıül 
kendi kendine memlekctiınizden uzak
Iaınuı bulunmakta.dır. Yahudi mektep• 
leri artık · onların idaresi altında deiil
dir. 

- Hariçten Türkiyeye gelecek yahu· 
diler hakkında ne düıünüyorsunuz? 

- Esasen kanunlarımızda bu gibi mu 
haı.:eretler hakkında kati hUkümler var
dır, onun için bu hususta bir §CY ıöy· 
Iemeği zait buluyorum. 

- Türkiyede yaıayan yahudilerin 
Türk~üğü benimsemeleri ve bugünkü 
vaziyetten aynlabilcmeleri ne ile kabil
dir? 
Muhatabım biran dütündükten son

ra ıu cevabı verdi: 
- Böyle bir vaziyetin yaratılması 

için, zamanla düzelir nızariyeıi tama
men boıtur. Eğer hük<lmetin bir müda· 
halesi olmazsa bu hal ıimdiye kadar ol
duğu gibi timdiden sonra da ayru tekil 
de ıüriip gi.dccektir. 

Bugün TUrk mektepleri Türk çocuk 
lanna k1fi gelmiyor. Bizim üç bini aıan 
talebemiz, mekteplerimizi kaparsak ne
reye gidecekler? HükOmetin mektepleri 
bütün talebeyi istiap edecek vaziyete 
geldikleri gün bizimkiler kendiliğinden 
kapantnl§ olacaklardır. 

Hulasa olarak şunu söyliyebilirim ki, 
vaziyetin aUzeltilmesi devletin müdaha
lesine bağlıdır. 

:AHMET NECDET 

Habeş 
imparatorunun 

tahvilleri 
Fransız mahkemesi 

ademi salAhlyet 
kararı verdi 

Habeı imparatoru birinci Haile Se
lasiye Habeıistan demiryollan kum
panyası tahvilitından mühim bir 1ctımt 
ile bir Fransız • İtalyan kumpanyaat 
tarafından idare edilen Habeı tuz ıir
keti tahvilatrndan ni.ihim bir ktımma 
sahip bulunuyordu. Şirketle~ bu. t~~il 
lerin faizlerini tediye ctmediklen ıçın 
Haile Selasiye bir Fran'-lz mahkemesi
ne müracaat etmit ve tirketleri faiz te
diyesine mecbuı.: edecek bir karar ara-

mtJtı. 
Yapılan tahkikat ve miidafaalardan 

ıonra Franm mahkemeıi ıu kararla 
Negüsün talebini reddetmiıtir. 

"Mahkememiz, bu tahvillerin mülki· 
yeti keyfiyetinin her 2eyden evvel bey
nelmilel imme hukuku ile huıuat hak
lar prensiplerini yakından aliladar et
mekte olduiunu ve bu esaslar dairesin 
de evvelce ahrumt bir hlilı:üm mevcut 
olmadan bu mevzu Uztrinde bir karar 
vermek aallhiyetini kedinde bulamadığr 
ru beyan eder.,, 

Gene yandı Negüs! 

mekl ,, 
Şu sözler her TürJC vatandaşın zili. 

nine ve gönlüne hikolmak li.zımdır: 
uEkon.ornik kalkınma; Türkiyenin 

h.ür, müstakı1, aaima 'daha kuvvetli, 
®ima aaha refahlı Türkiye idealinin, 
bel kemiğidir. Türkiye bu kalkınma. 
00, iki biLyük 7cuvvet serisine 'dayan. 
maktadır: 

Toprağmzn iklimleri, zenginlikleri 
ve ~l1~na bir servet cıUın coğrafi 
va~yeti, oo bir de, Türk milletinin, 
silah knd<ır, makina aa tutmıya ıyara.. 
~n kudretli eli oo milli 07.duğmuı inan. 
dığı i~lerde ve zamanlarda, Tarihin 
akı:1ını doğ~tirir celadetle tecell-i e • 
aen, yü~ek sosilj<ıl benlik duygu.su.,, 
Reisimiz nafia işlerimiz ve onun muvaf 

fali eserleri üzerinde bilhassa. durduktan 
ve maliyede değişmez olan açWıız blit. 
ÇP, ve para istikrarı meselesi ile, ver. 
gJler hakkında esaslı tavsiyelerde bu.. 
lundu.ktan sonra nutkun tariht liala.
cü olan fıkrası geliyor-

"Cumhuriyet rcjimin:ie, nef ği 1ıazi. 
7llf <I.erMTc,· mmınmı 11'lzino lehine tes. 
bit ettiği 1uıkla, kan,mwı müK.e!lefi 
karftl.a:Jhrdığı ~feyi gayet aenk bir 
1uJUo elde tutmak aemek 07.duğunu bir 
an hattrilıın w:ıak tutmamak önemli 
pr@.,ipimizair. 

Bu yalnız osmanlı - 1s1lm oeğil, 
t;ütUn &arlC atemi telakkisinin alisine, 
bir hak ve adalet aüsturudur. Şarkta 
aevletle f erd arasmaaki münasebetler 

ya bir tarafın zulmü, veya iki tarafın 
biribirine karşı daiınt emniyetsizliği 
ÜT.erine kurulmuştur. Hazine menf aatl 
ni lier türlU ferdi liaklara üstün gören 

zihniyet lCarşısmda, 'devleti çalmağt 
hak sayan bir ahliJC teessüs etmi§tir. 
Her ikisini de tasfiye etmeli 18.zımge .. 
lir. 

En nıe<ıent ve en müreffeli millet o~ 
larak varlığımızı yill{selteceli olan küL 
tür davamız için, nutırun yeniliği, 
''nıe.rnteketimizi şimdilik: üç büyüK 
killtür bölgesine ayırara.1', garo böl~ 
gesi için tstanoul üniversitesinde baş.. 
Janınış olan ulaliat pregra.mmı aalia 
radikal bir tarzda. tat.bilC ederelt cum. 
huriyete cidden modem bir üniversi~ 
te kazandırmalC, merkez bölgesi için 
:Anıcara üniversitesini lCurmal[, ve <ıo. 
iu bölgesi için Van gölü sahillerinin 
en gilzel bir yerinae modern bir kt1L 
tilr aeliri yarat.mali,, liususunaaki tav. 
ıiye \re işarettir. !Kurucusu ve ilerletf. 
cisi bizzat liendisi olan dil ve tarih ça. 
lrşınalarnnı.zm muvaffak neticelerinl 
gözden geçirdikten sonra, :A.tatürli or .. 
du bahsine geliyor. Sözü liemen Baş. 
huğa brralialmı :- 1 ,.. ""'1 ~ 

"Ordu, Türk Or"dusu! .• işte bütün 
milıetin göğsünü itimat, gurur auygu. 
larile kabartan şanlı ad! Onu, bu yıl 
İf.inde, h..,.,a fası1alarla iki defa, büyük 
kü.teller halinde, ycıktndan gördüm. 
Tro.k'ıja 'Ve Ege büyük mcınevn:ılaruı. 
<la... Disiplinini, enerjisini, S'libayla. 
'rının vukuflıı gayretini, büyük komu. 
ifan ve generallerimi...-in yüksek sev'Ti 
ve idare kabiUyetlerini gördüm; aerin 
-iftiN:ır auy(i:um, takdir ettim. 

Orllumuz, Türk birliğinin, Türk 
'kudret -ve kabiliyetini1ı, Türk vatan. 
~C1Jerliğmin ~Ztkl~§mf§ bir. ifciduidir.,, 

- Eğer bazı muharrir arka.daşlarm 
söyledikleri gibi bizim herkesin yaka~ 
sına rozet taktırmamız ho§ kaçmıyor. 
sa, böyle zamanlarda bizim rozetlerden 
yakalarını kurtarmak istiyenler evle. 
rinden sokağa çıkarlarken yakalarına 
birer küçük rakı kadehi asar ve bizim 
rozetçiler de böylelerini bu alamet • 
lerden tanıyarak onları roz.etlerimizle 
iz'aç etmezler. 

Burada doktora sordum= 
- Bu muharrir arkadaşlardan biri. 

si rozetlerden toplanan paraları cemL 
yetin nasıl hayırlı işlere harcıyacağı. 
nı soruyordu. 

Eski ve aziz dostum gülerek:: 
- Biz, dedi, yılbaşından itibaren mı 

paraların bir kısmiyle akşamları t.s.. 
tanbulda.ki bUtün meylianelerin, bü .. 
tün içkili yerlerin kapılarına. birer 
ayrancı, bozacı oturtacağız. Ve bun. 
]arı boyuna: 

- Hani ya, yok'. mu içen, sebllfil. 
lali sebil! 

Diye o&ğrrtacağız. ·~ ·~ · ..-- -~ 

- Bunun ne faydası olacalt sa.nJO? 
- İçkili yerlere girmelC istiyenler 

buraların kapılarında: sebililllali tara. 
imdan böyle bedava ve bol ool ayran.. 
Ja ooz1.yı görünce tabii, bunlardan bar 
aak bardak içecekler, böylelikle de mL 
uelerinde rakıya, şaraba yer Jialmt -
yacaktır. 

- Paranm xalan limmıyla ne yapa.
calismrz? 

- Kalan Jirsll!.ryla yılda bir gün, o 
aa. bizim Yeşilayın gezme günü bele. 
Cliyeden izin alarak 1stanouldaki bütün 

Tabii barış ve <ıostltıK münasel>etle. 
rimizi izah' eden drş politika. balisinde 
başlıca ehemmiyetli nokta, Türli mil
letinin o kadar liassas!rıt ve titizlikle 
takip edegeldiği Hatay meselesidir. 
Reisimiz aost Frnnsrz.Iarm, elde ettL 
gimiz anlaşmayı "jyi niyetle ve amaç. 
ladrğımız gayeyi temin edebilecek'. şe.. 
kilde tatbika başlıyacaklanna,, şilplie 
etmemektedir. 

Büyüli reisin nutliu liaklim<Iaki lil~ 
bir tahlil onun son fık'ra.Iarmr istin.. 
sali etmeden bitemez: 

" •.• Fakat, bu prensipleri, gökten in. 
aiği sanılan kitap1.ann aoğma1tın1e 
asla bir tutmamalü:Ur. Biz, flhamları. 
mızı, gökten ve gayiptcn "değil, ®ğ. 
rud.an "doğruya hayattan alm11 bultt. 
nuyorıız. 

Bizim yolumuzu çizc,ı; içinae y~ 
aığımız yurd, bağrın(Uın 'çıktığımız 
Türk milleti ve bir ae miıtetler tmi. , 
hinin bin bir f <ıcia 'Ve 1.Stırap kayde. 
aen yapraklan'lidan Çıkaraığım,~ ne. 
ticelerdir. 

Elimizdeki programın ruhu, b~ yal. 
ntz bir kısım vcıtana~ıa nlaknlı bl.. 
maktan meneder. Biz, bütün Türk 
milletinin hadimiyiz. Geçen yıl içiM.e, 
Parti ile HükUJP-et te§kıüitını birleş. 
tirm.ek1e vatcınd~lar arasıM.a avnlık 
tanımııdığnnızı fiilen göstermiş ~7.du7C. 
Bu hadisenin bizim, aev1et idarcsina.e 
kabul ettiğimiz, "kuvvet birdir, oo o 
milletindir'', hakikatine uygun 07.duğu, 
meydandadır. Kuvvetin yegane 'kayna,. 
ğı 01.ı:ın, Türk milletinin gü::üle Veh."i7.. 
Zerini, büyük bahtiyarlıklrı eğilcrc1i 

eelamlarını.,. (Ulu.!'tan) 
Falih Rıfkı '.Atay 

bilmem ki! .. Daha neler yapa.ıııı1 ~ 
flin, sen söyle! cıifl ~ 

Ben cevab verpıeden ora.!a. Jce' ytt ! 
ni musıyene ettirmeye getrnı~ ota' ! 
lıca bir zat au cevabı verdi: ~o~ ~· 

- Hiç olm8.121a. yılda. bir defa (liP'Ji ~ 
sun rahmetli Bekri Musta.faJllO { 

1 
na bir mevlut okutsanız! 

Doktor afalladı· 
- Amma. yaptm lia! 
Adamcağız: · f J)· ) 
- Amma. yaptım var mi? aea_~..W ~ 

1 P'.. &. §amcılarm dirilerine bol bO s: ..ııı. 
~Dl" ~ 

bozalar, hO§aflar sebil ettJ.ıir ıııJf '\ 
leri için de tabii mevlfld isteın~,. 1 ~ 

o. Cemal KA yuıv ~ 
Ham4: ~ 
Evvelkl E11nkU gazetelerden blfill6'p1 

arkadaf kutlara dair bir ta.lam ~. 
yaztJUJ, bu arada ıunu da ~yıeıııltd~ .; 

•'Çaylak tayyareyi glSrilnce: - Sd f 1 
den ama il.için llellm vermeden ~ ti 
mi§.,. İyi ama bu lll!z benbndlr ve ~ f 
da.ıı on yıl önce gene böyle bl~ ~ ~ 
BGzlerle birlikte bir pzetıeae ~ .. , 
mI§b:r. Yokla. on yıl ııonra btı .ns o< o.~ 
mi delfıtfrdl ?, ::.:.,_/ 

Danzigin ilh~ 
kına doğru ,. 

Serbest şehrin baıı; 
ğına Nazi işaret 

kondu ·--' 
Var§Ovaı 4 :(A'."/\..). - D~ 

mccliai reiai Forsm'in bilhall& oJil-'jr 
hafta aonra Dan.zigin :Alınan tJ' 
nr,, bildiren nutku Pol~yamıı ı~ill' 
nah gazetelerinde ~ ~ jı.5 
yol ıaçmıftrt'~ Hükfunet gucteıeı1ı tıe' 
şüphesiz halihazırda Leh ve~~ 
k\lmetleri araamda ekalliiitleflP ~.J 

olaeaklan muamele ba~_,~c' 
bir beyanname nqri için~~ 
lan müzakereler sebebile mirfal 

·~1"' bulunmaktan istinkil elmektıegu 

Danzlog ba~ ~'/İ. 
Berlinr 4 (A.:;A.) - Nu~i i~ 

ba .. D ' -.; 
man yragmm anzıı i:ı#._ 

için ta.bul edaece~~ıWı~·· · 
~ ......... 

lcri tavzih ~~ ~ aj~ 
rakta, Danfzf.g armamım·~e;u:ı 
ğm~ bı1dirme1dedir. 1 

En kıdemli deof-

.~ubayı u!:!~ ~ 
ı lerinin eo ~rli 
1 ti.ıa.1' ~ı 

MüıiddiJı, ~ 
hayata r" 
npamı,u!• 1' 

Bütiin d f 
cilerimititı 1, 
yaklndaıı / 
dığr, aaydıl1 ~ 

:=_"' 1: 
cenazesi, bugün Şiflide Çan&)" ~fi 
tımanı yanındaki KüçükbahÇe ~! 
lda, Muhiddinbey apartımanın&ıı.,...g 
ri mera.simle kaldırılacaktır. "11{1 
Deniz kumandanlığı ,merasim ~) 
proğram hazırlamtıtrr. Değerli ~J 
nin aitCtJine taziyetlerimizi bildi"' 
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duya~u~-------------~----~·--~--.~.:...:.------------
llıak . gunu__~?steriyordu. Bu defa yap insa.ı şarab düşünebilir mi? 
hirna~stedigı ış de şüphesiz ki çok mü. Fa.usta biraz sustuktan sonra tek. 

1. 
F'austa D 

1 
rar konuşmıya başladı: 

Cayı a barandan uzaklaştı. Greo - Lokantacı herhalde daha yuka. 
silrın~ Eskargas, bir dakikadan fazla rıya çıkmamıştır. Buralarda olduğu a.. 
nıe .1Yen yukarda ki vakayı f arket • yağının sesinden belli. Anlıyorum. Ba 

rnı§le d' ş ?'al r 1• Hem etmiş obalarda ya. kınız, yürüyüşü duyuluyor. unu ça. 
ının acı t . . . . ~ ug· ra.. birk smı eskın ıçm prensesın gırını:ı da söyleyiniz, arasıra 

ha.rn~ç tatlı söz söylemiı;ı olmasına sın, bir §ey lazım mı diye sorsun. 
k edeceklerdi. Fnusta yerinden Fausta bunları söyledikten sonra 
alktıkt tı y· an sonra iki muhafıza yaklaı:ı muhafızların cevab vermel~ıine mey· 
' 1."le eski ';# • • b. t ?'ak ve hoppa tavrını takma • dan bırakmadan gayet samımı ır a. 

kı i~arı alaycı, yarı saf bir halde es. vırla §unları söyledi: 
Gren cmlesine oturdu. Eskargas ile - Biliyor musunuz ki g3sterdiğiniz 
cH;;.· gay da Faustanın yanlarına gel korkaklıkl::ı, adeta gülünç oluyorsu • 
alnı .. Un -

lar. gor ee, §akalaşmıya başladı. nuz! 

- Ne o efe d" 1_ llaz1an n ım, ~arn:ruz acıktı da. 
_ ~ayı bıraktınız galiba ..• 

Yon1arEğı er daha ikram edilecek miL 
t nız varsa hi,. k. . . 
ık anaııta ıt çe ınmeyınız, ar. 
esk r da elimi7.de değıl. 

argas: 
- Artık b. · b Ye kork ızı aştan çıkarırsınız di-
F' muyoruz. 

li Cdausta onlara kırgın olduğunu bel 
er bir tar1.() b -

nı işitm . a aktı, ve lakırdıları. 
emış gibi yaparak: 

- Buna <.:m"ıv.i' telci bir . 1 ım - d~di - hayvan o-
nıe §IŞe Anje §arabı bi1e getir _ 

rnış, halbuk· be 
ıçerıın. ı n yalnız bu şarabı 

Grcngay cevab verdi. 
- l\abahat si · .. · . . d' zın, ne ıs!.ıyorsunuz, 
ıye Jord ~ • 

llıedı ugum zaman neye cevab ver 
~q? -

di~ O sırada bunu düşüm~bilir miy -

ElıyJc Eskargası göstererek. 
- Şu adam k ı · lllrna az a sın, kılıcını kar • 

saplıyordu. Böyle bir zamanda 1 

Benim elimde silah yok, sizin her i. 
kinizdeyse koskoca birer kılın<; \'ar. 
Ben bu halimle sizin hakkınızdan ge. 
lemem ki, buna imkan yok değil mi? 
Zannederim ki, siz de bunu kabul edi. 
yorsunuz. o halde şu zindanda bcra -
berce on saat geçireceğiz. Hiç olmaz.. 
sa vaktimizi tatlı geçirelim, haydi lo. 
kanbcıya sesleniniz. 

İkisi de düşündüler ve Faustanın 
haksız olmadığına karar verdiler, Es. 

kargas dedi ki: 
- Anahtar bizde değil ya, artık bL 

zi kandıramaz. 
Gı·~ngay ise: 
- Biz sillihlıyız, onlarda silah yok .. 

O halde ... 
_ o halde hnklıdır. Zamammızı ne 

kadar tatlı geçirirsek o kadar iyi olur. 
Fausta. bu konıışmayı lakayt hir 

ta\·ırld dinlemişti. Daha doğrusu ıa. 
kayt görünmeye çalı~~~ştı . Halbukı 1-
<;i içine sığmıyordu . ~ıh ayet muha • 
fızlarrn usta Jakmeni ~ağrrdıklarmı 
görünce sevinçten gözlerı. büsbütüıı 
parladı; dudaklarında tarıf olunma: 
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nıek benim elimdedir, eğer isterse • 
niz. .. 

I'austanın sözünü tamaınlatmadı • 
lar. Yanıldıklarını anlnmıslardı. o, . 
kendilerini sarhoş etmek istemiyor, · 
satınalmıya çalışıyordu. Bıııacnaleyh 
barboş taklidi yapmıya lilzum kalma. 
dığcnı gördUJer. Hemen doğruldular, 
nıli'lıiş sın-ette gUlerck sözlinü kesti. 
ler. Bir öküzü öldürecek kadar kuv. 
vem yumruklarını biribirlerinin ar • 
kasına indirerek şakal::ışırkcn şöylece 
söyleniyorlardı: 

- ~Aman Grengay. bak şu genç e. 
fendiyc, gördün mü? Bizim fakir ol. 
duğumuzu söylüyor, ne dersin? 

- - Zavallı delikanlı! Nekadar da ya 
nılıyor, vallah mösyö, siz gülünç vazi. 
Yet4 esiniz. Hem de bir hayli acıklı 
bir haldesiniz. 

Her ikisi de f evkalnde gurur ;Je 
Faustaya bakarak Hi.kırdıiarma de _ 
van ı ettiler: 

-~ Biz mi fakir? 
- • Herbirimizin yüz bin frangı var 

yahu! .. 

- · Mükemmel de arazimiz mevcut. 
- · Buradan senede nş;ı ğı yukarı 

YÜzjp altı alıyoruz. 
- · Şu halde herbirimizin alhş.ar bin 

frank iradı var demektir. 
İlcisi birden bağırdılar: 
-- Vay canına be .•. Senede altı bin 

ırnnk iradı olan adama fakir denir 
mi? 

Fausta artık gülmüyordu. Dudakla.. 
rı titl'edi. Bugün hiç tnlii yoktu. lçin. 
den kopan kUfilrleri zorlukla zaptet. 
rnekteydi. Nihayet kendisini topladı. 

Fevkalfıde süratlc yapacağını karar. 
}aştırdı, tekrar gülerek decli ki: 

- Zengin misiniz.? Adam siz de, 

yüz bin frangın lafı mı olur? .Ben si. 
ze bir milyon frank teklif ediyorum, 
bir milyon ... 

İki muhafızın gözleri parlamıştı, i. 
kisi birden sordular: 

- Bir milyon mu? 
Fausta onlara büsbütün yaklaştı, 

Nlifuz etmek istiyordu. Ateşli gözle .. 
rini onların gözlerine diktikten sonra 
tatlı bir sesle: 

- Bir milyon. işittiniz ya, bir mil. 
yon. Bu kapıyı açarsanız bir milyon 
sizindir. İyi anlıyor musu~uz, bir mil 
yon sizindir. 

Dud:ıklarını biribirlerin~ sıkıştır • 
mış duran bu iki adam 'mılyon" keli. 
mesinin birçok defalar tekrarlanmasi. 
le adeta şaşırmışlardı. Bu kelimenin 
söylenişi onların kafalarına bir 
örs gibi iniyordu sanki. 

Nihayet biribirlerine bakıştılnr. bu 
bakışla derhal anlaşmışlardı. Gülüm. 
siyerek durmakta olan Fausta. onla. 
nn birdenbire yerlerinden fırladıkla • 
rını ve kapıya doğru gittiklerini gö. 
rüncc sevinerek şöyle düşündü: 

- Herifleri elde ettim, muhakkak 
ki kapıyı açmıya gidiyorlar. 

Sevinçten bayılacak bir halde olma~ 
sına rağmen o da ayağa kalktı, bu de. 
fa da kendi kendine şöylece düşün. 

mekteydi: 

- Ah Pardnyan, henüz milyonları. 
mı elde edemedin. Dur bakalım, pek 
yakında kozumuzu paylaşacağız. 

Bu e..c:nada Grengay kapıyı nç:nıştı, 
Fausta hemen o tarafa dcğru fırladı. 
Kapının yanma kadar gitti, fakat ... 

Kapının önünde EskargEıSın kılıcı i .. 
le kaışılaştı. Arkadaşı kapıyı açarken 
o, kılıcını çekerek mahbusları ka.çrr _ 
mamak için vaziyet almıştı. Fausla .. 
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mn elbleelt kılıcı Jle delfndl ve litif 
derisi de biraz çizildi. 

Fausta dratle !Jert atılmq, ta.Irat 
tam zamanında kendini ttttmuflu. Z. 
İer biraz daha ilerlemfe ollaydı, :n. 
lmç vO.cudana 11.planaca.k, bu suretle 
ae Pud&yanla olan mncadelesl tama. 
mlyte n!hayetlenmft olacaktı. 

Dkvpa kaba. bir tavırla bal.m!ı: 
- Geri!-. 
Preuea PIU'l!UI kahmitz. Demek 

kl biltUn Uınitlerl boşa gitmiıtl Bu 
1&1kmlıktan gerilemeyi bile düşün~ • 
medl. Muhafız kılıcım uzatarak tek. 
rar bafırdı. 

- Sana geri git diyorum kaltak, 
Geri, yoksa bir piliç keser gibi ICni 
keserim. 

Fauata milthiı surette siııirleıımltti. 
Kılıcın ucu ba.zan yüzUne. ba1.an 
boynuna stlıilnmekteydi. Artık Uzniıli 
yoktu, derhal masanın öbür tarafı • 
na reçtl Bunu gören F.akarps da~ 
lıcını lnclirdi ve 'llCWlU çimıeairıe d& 
)'JY&rak en küçük bir har~kette hUcu. 
ma hazır bir hat aldı. O vakit Faul'. 
ta yumulmuş yumrukların: mahZ'!!-lln 
tavaruna d~ kaldırarak bir tk! kU 
ftır il.vurduktan sonra. birdenbire ~c. 
rl döndU ve Dal baranın yanma otar. 
du. Bu sırada mahr.enin koridorn x 
c:ıtm-1 olan <kenpy oıanea kuvvetile 
bafırr)ıordu: 

zene iyice kilitle! Ve yalnız möeyö 
eövaJyenin aöylediğl uatte kapıyı aç, 
anladm mı? Haydi çabuk ol, ft kapı. 
YI iyi kapa ... 

Jakmen bu IÖllerdell fllll'lnıttı. 
Anahtarı eline aldı w hayretle aardu: 

- Sbl de mahpualarl& benher içe.. 
rlye mi kllltllyeyim. Bu ne tuhaf fL 
kir .•• 

- Tuhaf o1amı oımaam, uun aa. 
vakit yok, dedlfbnl hemen yap. 

Otelci, "adam sen de, bana ne, ma. 
demki böyle iatiyorlar. ben de yapa • 
rım .. der gibi omuslarmı •ilkti. Bu iL 

rada ma.hwendeld maeaya IÖlil lliten 
J akmen içki ıteelerinden birçofu11un 
bop1mıf olduğunu gördü. Pardayan 
petin para vermiş oldufo için, fazla 
sarf edilmesi vakıa işine ce!meıdf, fa.. 
kat namuslu bir insan olan otelcl de. 
di ki: 

_ Mösyö, ne isteneniz reUrmem 
için şövalyeden emir aldım. Binaena. 
leyr istediğum gibi aizi buraya kilit. 
Jememle beraber şunu da ıöyliyeyim 

ki, çıkacağınız zamana kadar çok va. 
kit var. 
Boş şişeleri göstererek BlizUne de • 

vam etti: 
- Korkarım kl. o vakte kadar bo. 

iazınız kuruyacak. 
Grcngay: 
- Evet. dedi, bu benim aklıma gel. 

men işti. 

- Uıta. Jakmen, usta Jakmen... Gözilniln ucuyla Eskargasa baktı. 
Hey, usta Jaltmen, bana bak. lokanta. o, vaziyetini bozmadan, hatta başını 
er, yerin dibine batası herif. bfle çev:trmPden şHyle 116yledl: 

G.renpy o lı:adar kuvvetle bafm. -- Ne demek yahu, kendim'fsi açlık. 
J"Ol"C}u ki, lobntacı 'mılw:mde yangın tan~ stmızhı'ktan lfldftrim~z 
edrt?fun sannederek deli gibi kotta, ya. 
omm reJdlfini ~n mubafız: I Grengayda bu &ezıeri lnınetlendir. 

- Gel buraya usta Jkmelı ve beni 1 df: 
iyi diıılt· Al ıu anahtarı, ve bizi mah- 1 - Sıkıntıdan paUadıfmıız yeUı ,. 
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'mez mi? Uıta. Jtkmen, aiı. iyi bir L. 

damsınız. Şimdi bize hemen üç günlük 
yemek ve prap getiriniz. 

Fa!ıataya döndü: 
- Sizin de bir arzunua var mı efen

dim? • diye aordu - Fauata. tahkir edi. 
ci bir tavırla omuzl&nm lilkince 
Grengay: 

- Demek • dedi - bir emriniz yok. 
Siz bilirsiniz, haydi öyleyse Uata Jak.. 
men, bizimkileri çabuk getiriniz. 

Grengay bir dakika emniyet ede _ 
memiş gibi otelcinin pepllden dışarı 
çıktı vıe anahtan alarak kapıyı kilit • 
ledi. Bir müddet bekledi. Az sonra o.. 
teki: 

- tşte 11isi açlıktan ve ausuı.luktan 
öldürmiyecek kadar yiyecek ve içe • 
cek • diyerek • içinde on iki ıişe bu. 
Junan bir sepetle. ağzına kadar dolu 
<iiğer bir sepeti getirdi. M"'brenin ka.. 
pıaını açttlar. Grengay sepeUeri otel
ciden birer birer alarak içeri bırak • 
tıkta:ı sonra kendisi de girdi. Jak • 
men kapıyı arlralarmdan sıkıca kilit • 
ledi. Artık korku kalmadığmdan Ee -
kargas silahını yerine koydu. Gren • 
gay ile beraber ıiteleri maaanın üze. 
rine dizdi. 

Dalbaranın yanında oturmakta. olan 
Fauata, bu sırada derin bir diltünceye 
dalmıştı. O kadar dalgındı ki, yanın. 
da yatan delikanlının kımıldandığını, 
nazın dikkati celbetmek için hafifçe 
inlediğini farketmedi. Halbuki Dalba.. 

ran muayı dllleltmekte olan iki mu. 
hafıza farkettirmeden banımmm na _ 
zarı cilkkatini çekmek için çalıpyor • 

du. Da1baran Faustanın kendi.sine 
1-tmadıtmı g&ihıce_ reng' IOlgun du 
dakları birlbirine kenetJeamif ve al -
nmd&n sofıık terler akmakta olması. 

na rağmen yerinden kmııldadı ve ha
nımının eteğini çekti. 

Dalba.ran bu kadar bir hareketle ber 
bat bir hal almııtı. Fauıta bu ha
reket Ur.erine kendine gelerek adamı. 
na baktı ve 0(5ylece mmldandı: 

- Çok mu zahmet çektyomm, za " 
vailı Dalbaranmı. 

Yaralı adam, acıdan bayılmamak L 
çln kcnd«tl zor zaptetmlştl. Hemen 
cevab vennedf, fakat bir ~y söyle -
mek istedi~ muhakkaktı. Dalbaranın 

bir şey söylemek, hem de ~k mübinı 
bir şey söylemek iııtediğini Fausta da 
anlamııtı. Onun balıriz old•ığunu gör .. 
dUğU l~ yavalÇtl lfildf ve kulağını 
yarahnın ağzına dayadı. 

Dalbe.ran, hannnınm kulağına bir 
söz, bir tek s'5z söyledi. Fakat bu bir 
tek söz o kadar mUhim bir şey ola -
<'aktı ki, Fatımınm gözleri bir anda 
parladı, aevfndllf derhal yilzUndetı 

belli oldu. YllzUnU Dalbaranın yttztıne 
yapıttınreum& J'Ü}aftırdı. Gözlerini 
gözl~rine dikti. Yaralı adam yan ce
bine bakm .... ydı. Fauata bu f!eblnl 
arqtırdı. balMI blyük bir ailrat ve me 
baretle yapmJlb. Blini Dalbaranm ce
binden çıkardJiı zaman, avucunda mi

nimini bir şey tuttuiu anlqılryordu. 

Bu defa daha eeviııçliydi. Bir müd • 
det etrafına baktıktan sonra iğildi, 
ağzını sadık adamının kulağına ya .. 
pıştırarak bir aeyler fısıldadı. De\f 
cüsseli İspanyol, gözleriyh hanımının 
emrini anladığını ve istediği gibi ha .. 
reket edeceğini bildirdikten sonra göz.. 
lerini kaptyaralr uyuyormut gibi yap .. 
tı. 

O sırada kor.tun dudaklarmda beli .. 
ren eeviılç gWUm.,.naea\, c.eaur uilza .. 
denin ölüm halinde bile 1\18& hanm>L 
na. bimıet etmekle, ne bUyUk bir r.evk 
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~•ttnı' ta Clldlntzın ~--...:.........._...~-ıı:::..:.--...... m>\Jl ...... ,lJ'.;J~~~~Jt:~•• 
tla.""«lrıgeıdı~~~ için nelere dikkat edllmesJ Sıcak su, sabun, a.stranjan, pudra, kolon. 
lt~ denıe1tt~raberce tcııbtt etmekte fay. ~·a ' 'e alkollü ıeyler, 

laı~'leyden r. Sofuk su, yağlı cildin yağ ifrazatını to. 

1 
atıdır: cvveı §U iki nokta hatırda tu. faltır. Bundan dolayıdrr ki bunların yağlı 

t..ıv ..... aır l'tlzu bir yüzde !azla kullanılmamn:.• llzımdır. 
ı.~1 lruru 01 n her taratı yağlı veya her Bilhassa nazik ciltleri temizlemek için 
ita ... ttll'ı~ ınayablllr. Bununla ifade etme~ husuıı! kremler de me\•cuttur. Son zamanlar 
hıu" oı12uı...rudur: Bir YilzUn bazı taranan dl yağlı yüıler için hususi tertipte yağlı 
batta, lna.~le 'h &Cl' taranan yağlı ola_ rem er e ul anılm tadır. YUz ya0 ı o • r. l! t1u halde dJıı. ı k ı d k ı ak ... , 1 

C(4.cl- l:ıllyu~ ıJ YÜtllnUzUn bir kı.smmm duğu h&lde gene yağlı krem kullıı.nılmasmm 
~ Uttı.nuı:: r k~ınm kuru oldufwıu izahı tudur • 
0

111 
~Ute te "•kit, kuruluk hükmUnU bUtUn Ya:1ı bir· )11zde yağı giderme!( için isU. 

cı., btUr ltı ~~ide acele etmemek llzrmdır. mal olunan maddeler, biraz evvel söylediği. 
l:lır l'tııuı bu UnUztın kaımıuamı kurudur miz gibi sabun, !ıcak ııu, nlkollU şeylerdir. Bu 
~ rnunuzun Ustu ve yanları yaflı maddeler vaıutasile cildin fazla yağ'! alın. 

llilı1ı:nt_'!lt:vetaız. dıkça cilt yeniden yağ ifraz eder. Bu suretle 
l.ııı.'t J. tdilnı gfbf görünen bu noktaya bir taraftan cildin yağı alınır. bir taraftan 

.. ~•-._ tnbı bir t% de bülUn Yüz klmllen yağlı da cilt yağ çıkarır. Halbuki tamamen hus11-
(ı~a.r faydZlla.kyaj yapılırsa, bundan kuru si terkipte olan bir nevi krem istimal edil. 
)'ar~' \>anı ~ ve Yatlı kıannlar da zarar dlği takdirde cilt haricen yağlandıkça artık 
ltaı tkttt di tUnUzUn bazı kımnlan ihtl yağ lfra:..ına !Qıum görmez. Bu suretle cilt 

~ır. ter kıann1an buruıuk ,.8 bozu~ yağ ifraz etmeyince !ııtla yağlı olmak vaıı_ 
>"atı- Sır Yllt !mı kaybeder. Yani normalle§lr. 
btr~"e.ra k ' Yağlı veya kuru ise dalma Geniş mesamat 
(lllıUn •ene :ru kalrnıyabfllr. Binaenaleyh Bizde meaamatrnm geı:!§lemı, olmasından 
lıt~ Cre1t on Vvel YtlzUnUzün yağlı oldufunu tılkAyet eden bllyanlar pek çoktur. 
lllı1ıı eıt btı1U~n dalma yağlı kalacağını zan. Mesamat niçin genişler: 
lııl.rı h )8.f&dıtuı bir hatadır. Yemek rejimi. Clldde yağ guddeleri deni' en bir takım 
)'ti 

1 
trıı.nti b~ fkllnıın ve ıeraltln, mevsl. guddeler yanı bezler vardır .. Clldde :raı? gud_ 

Ilı!§ 1 ile Veya k r hll8lalığuı te.slrile yüzUnQz delerinden başka ter ifraz !'den gudde!er de 
4tı 01tbfıtr. Ve Uruluk hu.suslyetlnl deffıtlr. mevcuttur. Ter guddeleri ter çıkarır. Yağ 

Clbt tııun · bu deftıtırme kısa aUreblle. guddelerll)in fazla yağ çıkarma!t iyi değil. 
f 'l~h b da devam edebilir. dir. Bu hal, bu guddelcrln iyi lolemedlğine 

l lr '-'ilzil te
11

1f- Ge11ı1 "' n Vasıfları delllet eder. 
'<ltb leınl§ oı:esarnat. YUtde muamatm Ya~ guddelerinin c;ıkardıkları yağlara 
•1ııtıı llır. ll'akat aaı YÜ:tlln Yağhlıfma delA.let fran!'tZCll sebum dl'nlr. Cildin !a7J& yağlt 01• 
t~ ınuuaka rneaamatm genlşteml~ olma_ muı aaçların da vaktinden e\'Vel azalmasına 

2 t(1Jtfıu de :uzun yagıı oldufuna delAlet \'f'.}"a dö!tU!me_,!n• sebebiyet verir. SaçlRrı 
" - SiYah atırlatmıık yerindedlr vaktinden ewel dö!<Ulmllş erkeklerin çoğu_ 

tlttı noktal ı · ~ r. ar ~n de ayni mUtalea nu:ı ciltli yıı.~lıdır. Bayarl:ırda l.se /azla cilt 
lııd;rtı bir Y1lzd YA.~'ılığ'ı saçları azaltır. b,. \"atlı Yllzıe~ bulru~uklar incedir, sat.. Sebum, c;ok ko~·u nlur.sR ııkma:ı:. Akıtma-
( İi~ı ~dır, fakat de ae buruıuklar, adetçe yınca meııamatta toplanır. Ye mesamlltt 

erı Yağı ertndlr. genişletir. Bundırn dnl::l)"tdlr ki me•amatm 
~~lerı y l ) Olanlar De y&pmah? srenlqlf'"'l"S!ne en C11zla yat lr ciltltrde tesa. 
la :rı dikk~ 1 otanıar için en mUhJm iş dnt edilir. 
''ııı1~a1t ııu vee :::izlenmesidir. Bu rnakııat~ C'lt'eri yniY'ı o'rn ":ır::t <li<>-er 
<la ırı!!.taıc sabunu un tavaıye edilebilir. KuL tavsive•<'r 

... Ubitndtr. n bamız! teamülde olmuı 
~ UlUn Ciltleri ya~h. olonlıorın dikkat edt-ceklerl 
tl'l b tıabunıa.nma diğer huıuslar şun'ardır : 

lıoı '- lr sabu sı şöyle yapılmalıdır k 
l;: .... llÖpUkte .,.,~ e\'veJce k6pUrtUlmell .. ; 1 - Cok yaltlı raharlı eeyltr "ememe . 
"~I' Yllıd """'' Adeta m :.! - Yemf'klerl çl~lyerek yemelt. 

l:al>Ut e ıılyah a.saj yapılmalıdır. :ı - lnkıbazm önOnc ~,.,.mtk. 
tlıa. .. ı U tıUrtıtdUkt noktalar fazla lııe sabun 

• a t n sonra '"'· h -4 - A •·akları u~ütmemel<. ı:ı_ ırçaııı.n .ro.u. usust frr_ ·' 
,.,_"llbuıı iatt lna..lıdır. ~ - Bed"n hareketleri yapmak. 
~ .. nc ınaıtnd 
lı la.. l'ıltanınaaı il en sonra ytızUn bol temlı 
)ı~ "e cıı;ı de t:ındır. Eğtr ytız c:ok yağ. 
tıııı- tna.aı l"i hıımmuı ediyorsa yüzün 

~ta ~ n ktıııa ı k ' 
t~ I' tentur d6 nı aca tcmlt suya bir 
beıı e1t litre IU benjuvan lllve edilir. Bir 
bıt Juv~ bıfkt:a ll&\"e edilecek tentUr dO 
lleı11161Jdır. Ya n Yarını kahve kllfıtmı gec;-

tr IUnltrdı~lı Ytlzlcrcıe kullanılacak mad. 
• 1 

6 - Mas3f. 
Knru cilt ler 

Kunı ciltler Mk dikakt isl1>r. Ç'ilnkll "11 - 1 
bıık ha.rap olanllirlf'r. Kuru rlltlN' hafifçe 
yıkanmalı, hatl!çt ılllnmell. herha.lde kuvvet_ 
il ve ~iddetll muttmelelere tabi tutulmama. 

~ 

lı,,ır. 

Cildin kuru olnıuının en bUyük sebebi eli. 
dln iyi beslenmemetlclir. Bazan.yilzUn cilde 

Hikaye 

Maya 
~ Ea:taralt ~ ındd• 

zım .. Var ıit köye.. Hiç kimıe}'t. bir 
şey aydivimc, duydun mu?. 

Çocuk üzdüren tatlı bir baba haliyle, 

kızın ~utını sıvazln• a ırıa~lrya sokak 
kapısından dışarı çıkClrıyordu. Cennet 
e§eğe bindL Amma bütün bunkrdan 

hiç bir şey anlamamıştı. 

Feyzullah nal ııeııleri uzaklaşırken, 

geniş bir nefes aldı. 

Ne yaptığını bilmiyordu. Böyle yap -
mak lazım ıcldiği~i ıizli bir duygu 
halinde içine doğmu~tu. 

İçeri g"-:crek: tapıyı örttü. 

.:ı • "' 

Feyzullah mahkemede suçu üztrinc 
almış, !lakimin sorduklarına: 

- Hı ... Mayayı ben öldtidüm, cğlu. 
mu ayarttığından ötürü, gibi cevaplar 
vermişti.. 

Zeynel ile Cennet hemen harman so·· 
nu evlendiler. , 

o, be~ yıla mahkum babalarını ha • 
pisanenin her ziyaret günü yoklamağı 
unutmıyorlardı. 

Zeynetin hiçbir ~eyden haberi yok. 
tu. Feyzullahla tel örgüden beyiik bir 
kaç ~ey konuştuktan sonra 1.Jir tütün pa
k:ti uzatır, tekrar geri dönerlerdi. 

İhtiyar mahkum, onların arkasından 
bakarken, da.ima o deve güreşini l:atır
Iar ve kendi kendine "maya, maya., söz. 
lerini tekrarlardı. 

.. !?. zam .. anlar, bilmeden yaptığı büyük
lugun manası, • müphem bir sekilde de 
olsa • içini hazla dolduruyor, dud< .. klarr, 

içerd~ hiç. te ~etbaht olmadığını anla· 
tan bır mana ılc au"lu"'ms" .. 1.. • 
yordu. 

., ıyor, ıu ı;msı. 

Jlu~ta:a Niyazi 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her gün e:ıbahlan ı.cki.ı buçuia 

ak~amları 17 den 20 ve kadar ure 
li tay~are :apirtmanlan ikinci daire 

17 nuınaradı baıtalannı lcabul eder. 

Cumartesi ıilnleri 14 den 20 ye ki 
dar hastalarını parasız:, Kurun, Ha 

ber okuyucularını dakupon muh· 

bilinde muayene eder. Telef: 23953 

,
i , -· ~ - .. ·. ffafiWi&an , 

konuşmaları 
~ Baştara:ı 2 incide muhakkaktır. Yine eminim ki, "Zam.a.. 

Kadınlar arasında da cumbadan, nı Saadet'' ve "Hulefayı Raşidin'' de-
cumoaya konu~malar olurdu: virlerinde Ramazan böyle sahteklrhk. 

- Bu yıl günkr uzun, re yapaca- la tesbit ve _ilan edilmemiştir. Her ee-
~ız? ye bi>: kulp takmayı adet1. bir hasta.. 

- V~sın uzun olsun, sa.ğ salim :Ka.. lık derecesine vardırmış olan ba.zr fü_ 
vuştuk ya ona da çok şükiir. Rabbim kaha, bilhassa dini menfaatlerine Alet 
~abrmı verir... etmek istiycn birtakım yobazlar böy. 

\'el nasıl Ramazi!\. içimi1.de kaldığı ıe tensib etmişler ? .. 
müddt:tçe, bUyüğümÜ'Z1s, kücüğümUzü Bu yüzden, "Hilali Ramazan" ı her 
eereflendirir, uslulaştırı~'ücutlan ~ yerde ve ayni günde görmek kabil ol .. 
mızı maııeviyetin vecdine satardı. Fa- ınadığmdan feci ve gülünç karışıklık .. 
niliğin somıuz noktasından doya doya. lar olmu~tur. Mesela, Ramazanın yir 
bakayı ~e~"l'ederdik. Ramazanın, bol- mi doı.uzunda, 1stanbuldan !.zmit.e gi .. 
luk, merhamet. nese ve unginlik aa- den bir oruçlu, halkın orı.da bayram 
ğıttığına kanidik. Fakat. bütün bu se- r:afasly:e. biraz sonra Bile::ikte ibade .. 
vinçlere, hazırlıklara, sağ, salim ka • tiyle meşgul olduğunu görmüştür. 
\'UŞma'c n cşec;ine rağmen. Ramazan ö- ''Hilali Ramazan'' ı görmek bali .. 
teki aylar gibi, öyle bh·p·jnbire, da. - 6inde oir kayıt daha vardır. Ve ou, şe_ 
vullarmı çala çala gelmeı'. .muha..kka.K riat ve vicdanları cidden utandıracalt 
şer'i bir mahkeme yoluyl.1 gelirdi. Bu kötü bir bid'attir: hava ne kadar açı]( 
gün, Şabanın son günü oiJuğunu bil. olursa olsun şahitler hilali bulutlar i
ciiğimiz halde.. ertesi günü Ramaza._ çide gördüklerini söylemiye veya ha
nın biri olduğuna hükmedemez, oruç kim bu suretle ilamı yazmıya mecour • 
tutama:zdık. "Niyet" lenr,v~k için mu.. . dur. Eğer, hilali gö~ zamanında gök. 
nakkak "Hilili Ramazan" m görül • te bulut ve toz oulunmaua. b"erkea gö. 
mesi p.rttr. Ve müphedeyi ispat et. t rebilirmiş! Yalnız alacaklıya şahitlilC 

mek için de birtakım formalitelere ve ! eden iki adamın hilali gördüğünü me§ 
muhakkak iki şahidin §ehadetine ili. ru göstermek için böyle bir yalan uy_ 
tiyaç ''ardı. ,~ .:aurmak 18.znngeliY,or. Ve bu Y,alan göz 

Yüzlerce ve yüzlerce yıl sonra ola- ~ ö!lünde biline biline mÜkaddes bir tek
cak aemavi ve felekt hadi!eleri giliiü le sokularak ibir eer'i mahkemenin ili.. 
ile, saatilc, dakika ve.._san?yesile ta}j_n 1~~ dindarane ·bir hürmetle' kaY.de .. 
edecek kadar terakki etmiş Dlan koz. fdılıyor. · • • ... • · 

moğrafyadan istianeye lüzum g~ ""..~ Hüseyin .. Rüşlü , Tırpa~' 
mez. Ramazanın ilk günü, iki çapaklı ' • 
gözün şehadetiyle lesbit ve ilin edilir. J 
di. • ' ". l""ırl 

,,,,.. Tcsbit ve ilan isine ser'i ( ! ) bir şekil . . -
,·ermek. şer'i ( !) bir formül bulıria.ıt 
lazım olduğu için, sahte \ ' e sohte ahi 
uleması bakınız. nekadar gülünç, ne 
kadar garib bir formül b:ı]muşlardrr. 
Ve din namına yapılan bu sahteki.r .. 
hk, bir bid'ati seyyie halinde devam S I N E M A L A. R : 
etmi§, Raınazan yıllarca bu suretle ; . . . . .. . . · .~ ·9 E Y O C l; U 
tesbit ve ilan edilmiştir. TOJllt '· 1 Hacr Murad (turkte 1151. 

Bu gülünç. fakat acı ve acıklı for- · \, ıur 
MBAY -1. Korkuau& adam 

mülü size de anlatayım: •zuı:s . ı' ı..e'1sllclar ~km. 
Guya hilali taraasud ve yine g\ıya Mit ı sul'ulreler 

görmüş olan iki adam, koşa koş~ şer'i SAKARYA 

mahkemeye gelir. B~ka bir adam da. s1'KEB 

ı Bir balo habra.IJ 

o zamana kadar yüzünü görmediği ve ilıKAZAB pres 
dünyevi hiçbir münasebeti bulunmadı- YILDIZ ... _ 1 Romeo va Jllllyet 
ğı bir adam aleyhine üç beş kuruşlulC rAN ı Kaptan Blut ve Pariall 

• car. iflt. ~ylem• ... 
ı xarrl de'I' ve 12 No. lı eü 

bir alacak davuı açar. Sahte borçlu, kız • 

ut:- " 5 llN11nınw::::::••••••&I;;• borcunu inkar etmez. Fakat. borcunu. ŞIK ı Ormanlar h1k1m1 ve A.f_' 
Di.e Doklo .. u il Ramazan ayının birinde ödiyeceğini km uyanJfI 

Y' ._ ' led'ğ' • • im $A&& ı Top. Hat ve öIUm. evi c be'-1& -ı,..er söy l ı ıçın, daha Ramazan ge e • ASRI J EhllAIJp muhuebelert Te 
TT • '-' y den dava açmıya hakkı olmadığını id- Taru Bulba 

Yalnız CUMARTESt GUNLERt dia eder. Onun bu iddiası varid görül~ L"NOAK ı !atiklAI uırund& (Viv• 
YALOVADA, sai cru"nl K mez; <;ünkil "hilali Ramazan" ı gören Villa), ';'• .. Bl.z de ım .... ·_n:Z 

.. .. . • er ara- ZAFER R •- ı .,,.~ 
gum .. uk tramv d l"kı' .... ı.ı·t vardır.' , oma a .... ı er Jç!Ji...., Te 

• :ıy uraı7ındakı" mu- 90-'' .. ' ): Hudut hayduttan 
ayenehanes.:nde hasta1arrru kabul Kadt Uç beş kuruş borcun tahsiline 1 eder. karar verirken. Ramazanın geldiğine 1 S T A N B U ı; 
:::::ı:::::m•m•a::uaamn:•nnw:A dair de bir ilam yazar. ve igte müs. ~B ı; ~:i'~~ ~:_:~a,:.O TarDzı 

lümanlar böyle sahte bir b:m; davasL· " kacıyor •. • 

Be~il-:t~ icra -nıemtırluğundan: 
le Ramazana kavuşurdu! AZAK J Kltaralar talarken n c. 

Kur'anda böyle bir şekil olmadığı zalr batakhiııeıerl 

Bir alacaktan dolayı evvelce tahtı 
hapse alınıp panya ~evrilmesine ka. 
rar \'erilen 10 adet tahta. sandalye ve 
bir karyola ve bir üstü mermerli tah. 

ta. masa. ve gramofonn maapili.k ve 
7 ad~t muşamba koltuk ve bir adet 

ayna ve sair eş~anın Beşik~ Aka. 
retlerde 23 numaralı dükkanda 15. 
11-937 tarihinde bilmüz.ıyede açık 
arttırmaya konulacağından ve dell!. 
liye ve rysumiye alıcıya ait olmak ü.. 
zere mezkur gUn ve saat~e mahallin.. 
de hazır bulunacak memuruna müra. 
caatları Hin olunur. V. P. 1957 

uygun olmıyan bir ıeldlde muameleye tabi 

Şu heye davet 
üslcUdar ukerllk ıubesinden: 

hklllbin Ala.röz n.ah;yesi müdUrU iken 
uJedJlen ve olmdl nerede oldufu be!U olnu.. 
yan üskUdarlı Y. P. Aııtt. Yusuf of. 309 do. 
Nıcmeddln (2872~) halen latanbulda ise he
men ıubeye müracaat eylemesi ve taırad& 
iee bulunduğu yer ve memuriyetin! açık ola.. 
rak ııubeye bildirmesi ehemmiyetle ntn olu. 
nur 

• • • 
OııkUda.rm Ayazma mahallesi iskele cad.. 

deli No: 20 de ikamet ettıtı kaydmdan &n

lqı!an ve adresinde bulunamıyan ölçme Y. 
Yab. 325 Do. Haaan ot. Mustafa ~eylan hL 
len ı.tanbulda lae hemen ıubeye müracaat 
eylemesi ve t&§rada I~ bulundufu yer Ye 
memurlyeUııi açık olarak §Ubeye bildirmesi 
ehemmiretıe llA.n olunur. 

tutulmakta devamı da cildi kurutur. Jstanbul Be!cdiyesi '!t!erk'!::: Hal Mii-
Kuru ci1tıilerin yapacakları diirliiğündeıı: 

şeyler Halde 127 No. da kavun, karpuz 
Kuru ciltliler, ucak ıu, ıabun, alkol veya ıergisinde icrayı ticaret eden Zeynel 

atkollU ı,eyter. ktfurıu loıyonlar kullanma. oğlu Şahin buradaki muamelesine ni. 
malıdır. Bu ciltlere en uygun. otan şeyler: hayet vermiş olduğundan da.remizdeki 
Soğuk veya ılık su ve yağlı kremlerdir. Ku-

teminatı i:ıde edilerek ilişiği kesileceru cl!Uilere gtılsu)ıı bilhuııa ıayanı tanı. 
yedir. ğinden mezkur sergide alacaklı bulu. 

Pudraya gelLnce: Yağlı ciltler tc;in pudra nan miliıtahsil vanıa evra!cı müsbite. 
<;ok tAmndır. Çünkü taıla yagı &lll". Halbuki !erile nihayet 7-12-937 tarihine kadar 
kuru cl!Uerde pudra, mevcut Yafı da almak 'd · ·· tı 1.. ir 
,.e kaldırmak auretil• zarar yapar. Blrcok 1 aremıze muracaa arı uzumu an o. 1 
kunı clltlllerin yüzlerinin vaktinden t vvel _1_u_n_u_r_. _______ _ c_ıooo _ _ 6) ___ _ 

bııruımaııı. bilmeden kullanılan bu pudralar 1 
:>1lzUndendlr. Kuru clltlfln de pudra kullanL 
bilirler. Fakat bu pudra. husual yani yaflı 
bir pudra olrnalıdır. Yağlı olmıyan bir pud
ra kuru ciltler için kat'lyyen zararlıdır .. 

l. ERKSON 

ZAYİ - Yuca tl)kü lisesinden 935- ı 
936 senesinde alm.ıı olduğum baka.. 
]orya şehadetnamemi zayi ettim. Ye-ı 
nisini alacağıtndan hükmü yoktur. 

Mu.azın 

att.A.L l Kitaralar 'ç.Jarken Yt C• 
zaylr batakhaneleri 

~\IDA..R ı Rozmarl ve Namus borcu 
BALK a Çöl ailA.hıörlerl / ... -
(Eski KcnıaJbey) 

KADIKOY 
BALE 
stJREYYA 

ı Beyaz melek. 
ı Proçammı blldil'Diemijt.b 

O S KOD KR . 
llALE Aıkm uyaınp 

BAKIRKOY 
)IJLTIYADI BülbQJler ııterkell 

TiYATROLAR: 
TEPEBAŞI DRAM KISMI 

Saat 23,30 da 
lSP ANYOL BAHÇE$.lNDE 
piyes 3 perde. 

••• 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

OPERET KISMI 

Saat 20,30 da 
ATEŞBÖCECl . 
Komedi 4 perde 

ERTUGRUL SADt TEK 
Tiyatrosu Aksaray<!&. 
Bu gece: (Umuma) 
Cumartesi talene mati~ 
nesi. Pazar (gündUZ) 
umuma: 

SEFİLLER , 
9 perde. Pazarteei aK.. 
eamı (Kadıköy~ SüreY. .. 
ya.) da. 

.. 
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iNKIBAZ 
HAZIMSIZLIK 
Mide ekşilik ve 

Tfca.rethanemlz ealdsi gfbf k11rk manto. 
l&rmt 10 aene ga.ranU ve 

yanmalarını 
giderir. Son dere. 
cc teksir edilmi§ 
bir tozdur. MUma 
il MUsta.hzarlar • 

ılnn daha çabuk, 
ılaha kolay, daha 
kat'l tesir eder 
Mide ve barsakları 
al?§trrmaz. Ağ!Zda 
kf :fena kokuyu ve 

taUıılr.ğı defe
der. M AZ ON 
isim ve HOROZ 
markasına 

dikkat. 

Yanındaki biunyı ela alaral>' genişliyen ve tamamen tezyin edilen .. 
Bey.:-~hıncic. imam sokağında 

M@(§Ja lb©>l}(alfilta '9'e ~Dıraılhlalfllesn 
(Sarıyer CANLI BALIK gazinosu şubesi) 
6 ikinciteşrin yarınki cumartesi açılıyor. 

Zengin dekorasyon, bol tenvirat ve emsalsiz atrakEiyonlarile süslenen 
lokanta ve birahane, muhterem mü~terilerine Hi.tif sürprizler hazırlamıştır. 1 

Sevimliliği ve ahenktar sesiyle dinleyicileri gaşyeden meşhur ııantöz 
Bayan OLGA SANT7.ES, yakında seyahate sıkacağınldan yalnız 15 gün 
için angaje edilmişt!r. 

MÜKEMMEL RUMEN ORKESTRASI 

ay •ade ile kefaletsiz olarak aatmaktadtr. 
Anadoluda bulunan mUşterilerlm!ze aynJ ıe. 
raltıe kabul ediyoruz. 

Maıımutpaoa, KUrkçU Han lçerıat 

B E y K o Telefon: 
2168:S 

-Birinci sınıf Operatör 
Or.CAFER TAYYAR 

Umumt cerrahi v~ sinir, diıiiağ 
<:l!rrahisl mUtehassısı 

Paris Tıp Fakültesi S. Aaistaru 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 
estetik - "Yilz, meme. karın bu
nışukluklan,, Nisaiye ve doğum 

mütehassısı 1 

Muayene: SabaJıları M e c c !I nen 
1 

8 den 10 a kadar U 
1 öğleden sonra Ucretlidir 

İl Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Ban 1 
~ No. l Telefon: 44086 -

~----~ ilan 
lktısat Vekaleti iç Ticaret 

MUdiirlttğiloden: 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalis.t Sovyet Cumhuriyetleri f 

Hükumeti arasında münakit Ticaret ve Seyrisefain mukavelesi b~ 
!erine tevfikan tescil edilınit olan "Soyuzneft • duport,, Neft.esı 
müeueoesi Tüdüye u..,mi vekili haÖz olduiiu ,.Jihiyde binaen~ 
müracaatla müessesenin Türkiye vekilliğine yapacağı itlerden 
davalarda ve bütün mahkemelerde müddei, müddealeyh ve üçüncü.~ 
ırlatile hazır bulunmak ve vazilfti 31-12-937 tarihine kadar .,_
etmek üzere Sovyet tebaasmdan lyosef Solovey'i tayin eylediğioİ , 
mi~ ve lazım gelen evrakı vennqtir. 

Keyfiyet Kanuni hükümlere muvafık görülmüı olmakla ilan ~ 

Yalnız: 

En şık 
Kırtasiyecilerde 

bulunur. 

Mürekkepli ve Kur§un Kareml
cep ve masa için o~-~ 
'" yeni Şevron trJllf)"'; 

bir~ 

The Conklln Pen co. 
TOLEDO, OHIO, U. S. A. 

-'~" 

Üsküdar - Kadlköy ve bavallsl Ha
Tramvayları Türk Anonim Şirketinde .. 

Şebekelerimizde ilk ve orta meld:eplerle lise talebel~ 
tatbik edilmekte olan tenzilatlı bi Jet ücret tarif esi 15 1ki.~lllllV 
rin 1937 Pazartesi gününden itibaren, Şirketimize~ usulü da&f" 
sinde \:enzilitlı gezi varakaaı verilmek ıartiyle, yüksek m 
ler talebesine de teımil edilecek ve yüksek mektepler t 
leri için timdi ye kadar tatbik edil melde olan tenzilatlı ~ 
ayni günden i\ibaren hükümden kaldırılacaktır . ......................... :... ........ ~ 

1 

HAZIMSIZLIK 
Hayatın zevkinden insanı mahrum eder 

PERTEV Karbonat komprı me 
Çok temiz bi • Karbonattan ve toz karbonat almaktaki müıkülil 

göz önünde tutularak yapılımftır. 

HER ECZANEDE SATILIR. 

Mek'tte~anoeıre0 Çocuk veııoeırt• 
ne, OkuD DDrektöırDeırıne: 
Mektep kitaplannızı almadan •••• bir kere e•ki tanıJığtlll#, 

" VAKiT ,, Kitabevine 
uğrayınız. ilk, Orta, Liıe, Yüksek ve Meslek ... Her okulun, 111 
•ınılı için, her dilden, her türlü maarif nqriyatını burJlll' 
kolaylıkla ve derhal edinebilir•iniz. 

Rcutgele yerden almanın •onunda yanılma, yorulma, tJll' 
kit kaybetme olabilir, üzülebilir•iniz. · 

lhti•aıa her yerde kıymet vermeli: (V AKIT KIT ABEVJ}. 
de mektep kitapçılığında ihti•as kazanmııtır. 

Kitap üzerine gelecek her sorguya karıdık verüir. 
ADRES: İstanbul. Yakıt Yurdu. Telefon: 24370. Tel~ 

Yakıt· İstanbul. Posta kutusu: 46. 

Türk Hava Kurum 
Büyük Piyangosu 

yeni tertip başlamış 
1. inci keşide 71 lkinciteşrin 937 de 
24. CÜ 

Büyük ikramiye: 30.000 Lirad 
Bundan ba~ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık biiyük ikramiyelerle 

ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır .. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengi:ıeden bu piyangoya ittirak edi 


