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ihtimal var Alemdar. yokuşunda 
Bir ihtimale göre 

Mevcut üç vergi 
· ~nır °ll:el}( nnsro>ee lfJızeırDn<dleın 

n~ .T~hsil edilecek 
k takdirde maaŞlard ao yUz~e sekiz 

t .\ıiıc!~a~ az ·tevkl fat yapılmış olaca ktır 
<ıı:aa) _ 'n (hususı mıihabirlmizden tele. 
tnıcıa bub eJıılcüınhur Atatürk aon nutuklL 
~lıdekJ ran ve muvazene vergtlerlnJn, bUt 
~ ~it ınuvazene esasuu bozmamak oar. 
~ liuk:Silıncıerı 11izum1.U1a ı:aret eL 
Ctıuıınde ınet, BUytık Şefin bu dJrekUtl 
!ıı~ltt~di ha§lawaı lHkfklerlne devam et. 
~1llı:nur. Esasen tiuhran ·yıllan esnasmd& 
bıJ 1 \'e buıı 'rae "ergııerfn ran 6cneterlne ınahııuıı olan 
'!. •• de bu k crgcı; kaldırılacağı muhakkak 
~·ı ltlret rı.ldırıhtıın ne zaman yap.ılacagı 

Pllan te llAn edllınl; det_ildlr. 
r: latıının'lc.re göre ortada iki ihtimal 

la:~~- 1937 bU • • • . 
' .#~Plar b tteat U\ntlm edllh'ken •biltUa. 
•~ ..... le Ubrao ve muvazene vergileri dl\hll 

"'c :vapıı 
ol mı~tır. Bu IUbarla bütçe senesi 
~1 ~an ınevzu)Jbıthş ~~er. ~al 
~ bu v lllll§ktlllere yol açabUlr. Bunun 
~ 116yı:;:1~erln malt yıl BOllunda lndlrllece 
... r lalı e hakikat hale daha muvatık 

" lllüı olabiur .. _~ . 
'ne \ncı lhtımaıe g6re buhran ve mU-
lı.:.. Vergııertnı bQ 
~lerned • tçe senesinin sonunu 
~ mu en OlındJden indirmek vera kaldır. 
~"1ııat b~~Undnr. Böyıe yapılırsa fllh~ktka Maliy.e Vekili Fı(at Ağralr 
'ziıa .... ~inde n1Ublm bfr (ark olacaktır Bu vazly'ette Kamulaya tekllı edllcce~ 
fttı ~ı.ıııu hUtçcd 
lt "'11e teIAtı e görülmekte olan varidat Söytenen oeklln 'şöyle bir rormUI oııtcağı mub 
~lll'fl~tu etmek ~mkl\,n .. .dahilinde bir temel gôrUnmcktedlr : 

nıuy0 r. Ceç~n 936 bütçe aenP.sl aonunda Şlmaikl §ekllde ıtaznnç, muvazene ve buh_ 
"ene CIQ :tn gcıır fazlası elde edlldlğ! gibi 'Qu ran vergilerinin alınma nisbetl maaşa göre 
'ıto n. 'ınııy 1 • • · t ~eğl·he on lralık vo.rldat fazlası elde • vuatı olarak Y\Izdc 27 kadardır. Bu uç ver. 

11 buhran inen hemen muhakkaktİr. Böyle. • gi f~in bir tek niabet kabul edilmesi ve bu 
~'aile varı"e ınuvnzene \'tı'gilerip.ln kaldırıl. • nlabetıtı vo..aatl yüzde 19 otmaı11 mubtemel-

Paınaıc k ~t .bQtç~Ind.e .ba.sıl •olacak farkı dlr. Bıı takdirde mu,ıarrlan vasati olarak tvJ ·~ · Bbll olacaktır. yüzde 8 kadar az vergi ke:ıllmlş olacaktır. 

..,, ~ttefl k B alkan devletterı arasında 

i\nkaradaki a-skeri 
• 
~~limadan sonra ••• 

.,_,1safir Genel kurmay heyetleri 
nıemteketlerine dönüyorlar 

aı <ıre~ıl F ..: · ti ev,.., Ça1•mak, Balkan Anta nlı Genel l(urnıay Ba.ş7«ın1arı ıç ma. 
.\ı)k ınil.a tzaJıa t verirken ... 

lrı~ ~ arlitJa B ı Ut h alsdJ .:""l"lllııy b aı ıan antantı de\'JeUcrf genel misafirperverlikten de çok m e as r-
~lılı~ 1• ~k.anları lçµma.ına l§Urak eden ler. 
lerıı:ı~' dll:go;lav ve Romanya askeri hey«;t. ~t ve mUttc!lk erlt&.nıharblye heyeUerln 
~laatırıer~ hrimlze geldlklcrtnt yazmıştı!<. • den general Nedlı;ln riyasetindeki Yugoslav 

ttllıtıın - ' Anıiarayı mUtcaklp memlekcL heycU dUn .akşamki ekırpresle Belgrada dön. 
"-- "

1Uhtcllt v(' ı ' -a f&llkaJ " r erıne yırptıl<lan geziler ınüftür. 
'aJce:ı t:ıa:de ıııeınnun olduktan gibi, gerek Romanya erk,.~arbiye heyeU de • bu,ıın 

lUl:ıların gerekse halkın g6ıterı111ı ı-lı.lccckUr • • 

bir kaza atlatıldı 
Bir tramvay yokuş çıkarken gerisin geriye 

inmeğe başladı, diğer bir tramvayla 
az kaldı çarpışıyordu . 

Gün geçmiyor ki, tramvay arabala.. 
rının bozukluğu yüzünden yeni bir ka.. 
za duymıyahm ... l§te, dün de ancak 
taliin yardımiyle feci bir netice ver. 
tneden atlatılan yeni bir kaza olmu§
tur. 

Saat 16 raddelerinde 49 numaralı 
Ortaköy - Aksaray arabası arkasında 
5348 numaralı römorku sekerek Alem 
dar yokuşundan yuka.n çıkarken bir. 
denbire bozulmuş ve gerisi geriye yo. 
ku§tan aşağıya kaymıya ' başlamıştır. 
Gerek bu .arabadaki ve gcre"kse yoku. 
şun altında bekliyen 97 numaralı Be.. 
şiktaş - Fatih arabalarındaki yolcular 
btiyUk bir telaş içinde ne yapa~kla • 
rmr a ınaı§lardr.r. 

r····A··· .. -·t ..... -...... t .... -:-~--.. ·k--1 
; J a ur i 
i : aDUn Vekiller Heye-= 
! tine riyaset etti 
: 
i Anka:ra, 5 (Telefonla) - Vekiller 
i Heyeti bugün Reisicümhur Atatür. 
j kün .B.a.şkanhğında BilyUk Millet 
! Meclısınde bir. toplantı yapmıştır. 

~ Bu toplantıda hükttmetin hazırla.. 
f mı,§ olduğu program son bir tetkik
! ten geçirilmiştir. Bu suretle hükU.. 
i metin programı kat•ı şekli~i almış 
! bulunmaktadır. 

i Başvekil Celal Bayar, Meclisin 
! Pazartesi günkü toplantısında prog. 
: ramını okuyacaktır. Programın bun.. 
! dan evvel Parti Meclis grubtİnda bir 
1 defa tetkik edilmesi muhtemeldir. . .................................... -.. ..... _. .......... 
"Ulus,, un mühim bir makalesi 

"Bazı arkad&Lllarnntz Yenl Tllrldyenln b l1.. 

-- Devamı 12 inclde 

.. ISUJ R t:taunırıırnrı.uı 

eugltlınkü 
sayımoz 

16 
Sayfadır 

Tam bu sırada 49 numaralı araba. 
nın vatmanı frenlere sarılmış ve bir 
an' sonra 97 numaralı araba ile vukua 
gelen müsademyi böylece hafifletebil. 
miştir. Bu suretle insanca zayiatın 
önü alınmış, fakat zavallı yolcular 
büyük ve haklı bir telft.ş geçirmişlRr. 
dir. 

Son zamanlarda tramvay araoalan. 
nın bozulma111 hep biribirini takip edi. 
yor. Ve bu da. gösteriyor ki, • şirket, 
her nedense, artık arabalarının tamiri 
ne hiç ehemmiyet vermemekte, sakat 
ve bozuk arabalarla yolcu taşriµakta 
.hiçbir mahzur görmemektedir. Alfıka.. 
darlarm dikkatini çekeriz. 

ispanya isyanının 476 ncı günü ----· Almanyadan asilere 
gönderilen sil8.hlar 

lngiliz huc:Jut muhafızları 
tarafından müsadere· edildi 

CebelUttank, fi (A,A,) - Hambtuı:'dan 

Tancaya uğrıyarak burşya gelen Alınan 

Pasajc! vapuru İspanyol aatler1 iı;ln tU!ek 
ve mühimmat s;ıkarmış ve bu sevkıyat hudut 
muhllfızlan tnrafmdıın mUsadere edllmiışUr. 
Polla tahkikat yapmaktadır. 

Ölüm işaretli tayyare 
Marsilya fi (A,A,) - Barselonun 15 mil 

açıklarında bir tayyare tnra!mdan hücuma 
uğrıyah Geyse vapuru Marsilyaya gclml§tir. 

Geminin kaptanı, vapuru bombardıman e.. 
den tayyarenin 52:> numara ta§ıdığmı 'Ye 
Qzcrlnde bir iskelet kafası no Jki keınlk f§a.. 
TCU olduğunu bildirml§tir. Vapurun bacasm • 
da ve gtlvcrtcalnJn muhtelit yerlerinde makL 
nell tUlck kur§wiları izleri vardır. Kaptnn 
1spnnyol hUkQmeUno alt bfr tayyarenin mQ. 
tecaviz tayyareyi kaçmnı§ olduğunu ilQve 
eylcmi§Ur. 

Akdenizdeki Alman Filosu 
Gacte, ı5 (A,A,) - Biri kruvazör ve dördU 

torpido muhribi olmak Uzere Almanyanm 
Akdcn\zde butunnn filosuna mensup beş harp 
gemisi Gaeteye gelmi§Ur. Bu ak,am ba§k& 

Asi Fratıko, maiyofüıde 1ıcırbtidetı bir. 

Jtalyan askerine nişan takarken 

Alınan gcmllcrlnln de buraya gelmesi bek. 
lenmektedJr. 

Türkiye karşısında 
garp mütefekkirleri 

"Türkiyenin şark ile garbın 
münasebetlerinde nazım 

bir rolü vardır,, 

PoZ :VQ1.eri,, F.Utı1G Bretim no vo 'J<>ij 'DUJUimeı 
..-: yazm~ 



~ 
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Brüksel konferansı 
Yazan : Şekip GiJndilz 

B RÜKSEL Konferansı nihayet toplandı. Uzak ~rk hi.diseleri üzerinde 
•'büyük demokrat devletler" in müspet bir tanda müeuir olabilecekla· 

rini zannedenler, Brükselden gelen ilk haberlerden, herhalde 'bUyUk bir tetıelll 
duymamış olsalar gerek. 

Şimalt Amerika Birleşik Devletlerinin, mUdebdeb bir tarzda, dilnya itleri 
üzerinde bir vazife ve mes'uliyet deruhte etmft olmaamm ilk tezahUrll gibi t.e. 
lakki edilen bu konferans, uğraştığı mevzua güzel bir mecra verebilmiş sayıla. 
maz .. Hatta biraz daha ileriye gidilerek denilebilir ki Brüksel konferansı tam 
bir iflas manzar~ı anetmektedir. 

Ruzvelt Amerikasmm, Brüksele gönderdiği murahhaslar heyetine nuıl bir 
d r ektif verdiğini henUz tamamiyle bilmiyoruz. Fakat Vaşington muahedesini 
imza etmiş devletlerden olup da Brükselde temsil edilcikleri görünenlerin, her 
halde, Ruzveltin murahhaslarına, Amerikayı dünya siyasasında faal bir rol 
oynamağa teşvik edebilecek bir çehre gösteremedikleri söylenebilir. 

Kat'i ve sarih bir hareket için el ele verecek arkadaş arıyan Ruzvelt Ame. 

rikası temas ettiği Avrupalı devletlerin ve Avrupalı devletlerin tesiri altında. 
l:i bazı yardımcı hUldlmetlerin ne pelte, ne tenperver ve mugalata kumkuması 
olduklarmı bu dört gUn içinde mutlaka iyice ve bir daha anlamak imkanını 
bulmu~. 

Brilkselde toplanan aevletlerln ne lenfavt, ne uyuşuk bir halleri var!. 
Ne umuluyordu? Ne çıkıyor? 
İspanya iflerl Uzerinde giriştJği pazarlıklarda Uç büyük demokrasinin iki. 

sinden, yani Fransa ve 1ngıltereden geniş 10.tuflar, tA.vizler ve hediyelerle mu. 
lia'b'ele görmilş olan İWya gibi Japonya dahi demokrasilere diş bilediğini açık.. 
~ ilıSaa ediyor ve Jete o aa demokrullerden tatlı tatlı teklifler alacağa benZL 
y~ • • . 

~I lio~eraıısma .. l§t:f:iJC ebnemekle Japonya Q1ıı Ur.erinde Jierbangf bir 
harelCet için kendhıt!e lier tUrlU hUrriyetlEP'l ve ıruvvetleri bulmakta oldllğunu 
iddia etmlı sa.yıJırQı, Bunun liarp5ma aQi bir JddJanm taraftan olarak tf. 
k"acalC lCuVvetlerin tiqka bir yol tutmalnn, yani sarili ve icabmda. yerine ge.. 
tirllecefi muıiakliai blr teıidid yolUJ18. girmeleri bir zaruretti. 
~ Brllaelden blSyle' blr fehC!fd ytlliaelmemlg olmunu neY.e atfetmell? 

Japonya lia.rşmmda; lfuruıac'ai bir -teli ceplie,, tır.erlnde Jientız · pazarlıkların 
bitmemfl olmamna mi! 

Eğer ljöylel'R-·· Eler J;a, blnae tilr ihtimal olarü ele almablllrae, bir par .. 
~o. 'da.ha tiekllyelim. Belkl &r leY!er çııtar, " 

ŞfmdiliJC Çinin liall harati olmakta Jieri!evam'dır. Şekip GONDOZ 

AtatBrkBn mllletı kurtardıOı yerde .. KUR.da 1 Demek, JIDll ~ ~ ~ ,_._..._t ıı oto lt'RP, an 

A SiM US, 1Jar1ba de, .... ;;:~ llats. &1JIU ,_. baruı, 1ııa mtltnal Amdol11 

ralarmJ ~or: k8ytbitın yamndaJd k11çtıcQk tepe, n,te ml 
•'Bay Sa1fh Bosok ~~ 8aJru7a - Peki ba JdlJb adı ııedlrT Bu Upen1D 

meydan muharebealıdJı CU97U ettlli' ,me.. lmnl ne?, BanlJa onlarda np.Jrt:an ,erme.. 
re uzaktan elle~e ı,ant ıedenk Ul&tırkm bDecek ~ç11k bir !,ant bile :rokT" 
PolaUıya p:nı,. ~ B1ru mma tn.. Bafm birdenbire atznndan ~an ba .,._ 
nln Uzertnden seçUtt ft1lar lld taraftlll lL aııere cevap alamadım Arbdapm ne bu 
çak lle kullmt,. beaur dar .toprak 'botlUIU ldSyOn, ne de o tepenin tmıfnl h&trrhyamadı. 
lçerillne strdL Bunp pllnce dostum beıı1 Etratmmda bulmwılart. 80rduk. Onlar ara.. 
dikkate davet etU: mnda da bilen ldmee Yoktu. O ftkft kendi 

- İf le, dedi, blru evnı aarıa 'blaUettlttm kendime .a,tendlm: 
Yarma burasıdır. Sakal')'a ~uharebell olur. - K&demld Kllll MQcadelenln 8QD zafer 
ken Atatürklln oturdufu treıı burada ld1. aafhuı burada lıqlam'f '" tmıırde bltmı,. 
Yemeklerimizi yedlttmız, gecelen ;:vattıtmuz Ur. tsmJrde oldulU stbl bu t&rUıl tepen1a 
yer burası fdl. Şimdi ı;Glterecettm: OOndOL 11.lttıııd• bir safer ablde.ı bulunmalı idi.,. de.. 
lcri Atatürklln me)'dan muharebMhıl idare dlm. 

etliği tepe de bu Yarmaıım &rka.andadlr.,. BUyUk Sakar;:va muJıarebulnln cereyan et. 
Hakikaten tren Yarma lcemmden çıkmca tftt ıerlerl. A.t&ttırkUD obJrdutu Yarmaıt. 

sol tarafta maktan bir Jd!SJ' gGribıQJmdu. muharebeyi idare lgtn Çlkbtr tçe,S, uker-
GUzcl bir Anadolu JdSJG. Bu ke,.tbl tı.ltGDde lerlmll:ln açık at.et altında )'QrQdtUderS CiP.o 
de bir tepe vardı. 8aUll Bosok tılkrar lpret lak ftdlleri, ıene at.et altında ~ 
etti: elinden a1m&k için tnman4ıklan t.peiert. 

- Bak, Atatllrk11n harbi idare eWıt ta. sezıe glSrdnkten ııonra mlll1 mukaddentlll 
!auut mevlclI de buram t4L "1 lle,.tbl arka. nenımı. n 11.ud mtıcadelel• ne Jrurtan'l-
•mdald tepe .. ,. 11111 otdupu daba ı,ı aıWyordum.,. 

Balkanhlar orduları mamesslllerinln 
Ankaradakl toplantılarına dair 

CUMHURiYET' de 

Y ınroa NADi, BaJbnlı lo ad1ttemE olan 
Romanya, YogoalaYJ& :n 'l'mwııatıuun 

poelku.rmay lıqkuıJaımm nUIDded alta. 

clllkt MkerS -~ dlSrtlactl lllDttıe& 
Ttlrld1ftl)a leUraklle Anbradald ........ 

!erinden baUedlyor. Geçen hafta Bll!a'ett.e 
yıı.pılaıa t.oplantıya Dlıllaeılle lıa I~ e11em 
mlyetını teb&r\).z etuıen Cumh111'1J'9& ......._ 
barrtrl dl70r klı 

" Parlall (Tan) pzeteal.n1Jı buraya gelen 
.on nllshalarmdan bJrhıde BaJkutı m1ltteftk 
ler ordu relalertnın bu yıl AnJrarada yap. 

ma.ktıı olduklan toplanb;:va alt olarak, 191den 
],;ij;Ok, fakat mahf,.U lttbuile b07tı1c bir 

fı.-rıı.oık nıdr, 1d o da A1ıJtuoa lcf;hn•mda 

Balkanla mütteıtkler orduJarmm her lbtlm&. 
1ıl kup mGıterelr h&reketıerbda hudut n 
e,wt bertııde php!m•kta olmumı ıruv. 
veW bir faraziye olarak haber verlJ'Ol"du. Bu 

haberi teyit veya tekzip etmek bize dQfmes. 
Fak.at Ba!kanh mQttefltder erklmlıarblye 

heyetlerinin Ankaradald Tllrk arkadqlaıtıe 

günlerden Ye gilnlerdenberl beyhude yere 

... ~t geçirmemekte olduklarmı berke. kotar 
lıkla ular. 

KDtteftk dnleUer erk&ıubarblyeler1D1D 

hanst ıMMleler Ozerinde ~a.lJpcaklarmJ 

taıımln etmek için Balkan Antanı.mm uuııe 
~p ettttt tek!mlll fltikameUeriDI du,un.. 
mil k&tldfr. Jıfalftmdut ki Balkan Aııtantr. 

nm eaaar Balkanlarda ıtatUkonun muııata
zaamı istihdaf eden kuneW, samımı " 
kat1 az1mll bir sulh bareketfdlr.. Allt&tta 
kinuıeye taarruz tıkrl yoktur. O kadar ki o.. 
nun mubafazaklrlığr herh~ bir taarrus 
tlkrine karp kendi efradml da bal'l&DUI ba. 
luıımaktadtr. Balkanlarda ıtatnkoyu boL 

malt için herhangi harfct bir deYletin taamı 

llU ittifakın mQfterek mukanmeWe karp. 
lanaeaktır. :l"&k&t antant ema.amda o kadar 
umbnldlr ki ana dahf1 dmeUerden herban_ 
gt birinin taarruz fikrine dahi • gerçi zımnen 
takat kat'l olarak_ yer vermemektedir .. ,, 

••Balkan Antantı atyut bir kombinezon 
olarak bu kadar güzel vazifeler ita ederken 
Balkanlı mllleUerin kendi aralarmdakl itti. 
haddan çıkan aulh nimeti muvacehealnde ye

ni baldkatıere dofnı terakki edeceklerim mu 
hakkak aymak yerinde olur. Ekonomik Ye 

kmt1lrel mlhıuebeUerln ııamfmUeıUrllmut 

w llldqtmımur DJc lSnde gelen zanıreUer. 
dlr. Bu çevrede IUlhtı muhafaza h1.1.1tmmdll 
Ballr&n de~·ıetıerinJD fttlfal<t emniyet Yertct 
netfealerlle bergiln b0y1lk bir nJmet olmak 
mahiyetini yUkleltfrkm Balkanlı milletlerin 

kendi aralarmd&kl mllnuebetlerde daha iL 

:mimi merhalelere Derllyeceklerl ltipheafzdlr. 
Hatta.. batt.& bu cf difJe Balkanlı m!Det.. 
lerln bir C11D • mnıt flUkllllere tamamen hür 

metklr • bir konfederasyon manzumealııe in. 

kıJA.p edeceklerini bile dQfUnmek acaba faz.. 
la bir ba)'al mldlr . ., 

Hadiseler ve fikirler ... · 

Tıp talebesi mi, 
Hukuk talebesi mi 

daha çok çahşkandır? 
Yazan : Dr. Rasim Adasal 

-ala114ta daie. 
1 -nu bileri.le~ 

A YRUP ~ alll.erlnden hiç . -
birini bilmenin bl~ 

kadar lüzumlu olduğunu ,JIJ' 
hacet yok. Fa.kat, bl!1;Üem ~~ 
niz mi? onları ta k1lçtık ~ j, 
mek bize beklenilen faydayı teiiilJJ 
miyor. rJJ' 

Fransızca veya almanca. kOJ1111111 , 
rebbiyelerle btlyUmü§, dersler!-!!'!ı. 
sızca veya almanca verilen nıe~1 
de okumuş bir çok kimseler: ~· 

~:m:.:nı:,.. iC:u~ :ı!..m;~ :d:.ı:ı:stinsço~a m~:~~ur~~!e~l ::: ecnebi dilleri olduke& iyi biliYOI'~ 
kalamnca 'Ontvermte taıebe81nln devam et. nege içinde ııutasma daha fazla aanlır: ve laylıkla konuşuyor, kitabl~, 
tttı bir kahveye aığmm&k mecburiyeUnde gece evine 10rgun dönUp de yemek yerye. !'ahat ve anlıyarak okuyor. )fo 
kalm.J§tmı. Çayımı J~rken yanımdaki :mua :ınez merakla kftabma sarılır. Hukuk tahsUJn ğu zaman, bu bilgi kendi lçterJDde ıtJ 
da oturan birkaç delikanlı günün en canlı de ise gayeye, faktııtcyt bitirdikten sonra ha_ lıyor, onu etrafa. yayamıyorlaT· .J{a i1fıll 
meaelelerlnden blrl olan 'OnJveraıte i§lerlnl yatın muhtelit fnclalnn içinde, mahkeme. onların ~oğu, bildikleri dili bit .. .-
" bftba.ua 110D umumi fımtihanl&rm vermlf Jerde vanlablllr. Hukuk fakWtcsJnln dersa_ u ~,,,.. 
oldutu nahot neticeleri, aebebleri ne mllna.. • nelerinde bOtUn adalet teccllilcrl nazaı1dlr; vasıtası diye kullanmıyorla.ı:; ~n edl • 
kap. ediyorlardı. Biran içinde ben de gay. talebe doğrudan doğruya bu yUksek manevi di aralarında konuşmakla ıktifa eti 
ri lhtıyar1 bir ftk!r ztnclrlemeal ne uld tale.. zevk llc temas edemez. Hekim namzedi ga. yor, hazan da o dille yazılmış, 1<~ • 
belik COnlerime V8 heyecanlarım& dönerek yeslne ÇOk erken ''e daha ilk tahsil ba!aml\. haylı §Üpheli bir iki roman ol<Ur· 
later latemez kulak mla&flrl olduğum bu lç.. ğmda ba.,lar ve mütemadiyen tırmandığı lar. Jı 

Umaı mevzuu allka ne kafamda fJlemeğe halde hep bir serap önünde imi§ gibidir; hal Tercüme kütüphanemize bakın:.oıı0 • 
Ye dQfünmefe bqtamqtım. (Trp talebesi mi, buki Mklm ve avukat namzedi mektep m. ış 

Hukuk talebell ml çalıfkandır?) iddlaslle ralarmda a.deta bir serap, bir hayal kovala.. ta küçUk yaşta ecnebi dil öğretıııı Si"' 
kendllerlni yoran bu talebe grupunun daha dığt halde hayata atılır aWmaz birdenbire lanlarrmızm hizmeti pek azdır. tit' • 
.llJ&de Tıp ve Hukuk taldlltelertne mensup hakikat dünyasına dUşer ve daha mUre!feh A vrupa'nın ilmini, edebiy:ı.tını ge 1' 
gençlerden ibaret olduJunu anlıyordum. Bu bir yaşayııa kavuşur. Onun fc;l.ndlr kl talebe meğe heves edenler fransızcayJ ~ 
çok fatlfadell münakqaya fillen karıtmak olarak tablb da.ha çalışkan ve daha nikbin, başka bir ecnebi dili çocukluk de~ 
" iki taratm da haklı \'81& halr.mz bulundu., hukuk talebesi ise daha ten bet ve daha bcd.. • . ' edi 'IJlt. 
lu noktaı&n etetemek n llODUDda ba cetkun bin görUnQr. Daha doğrusu bedbin oldutu • 'sini geçirdikten aonra hevP.! • P ;jifl 
Dladtktt çocuk1armı ayııt tıldr halkıunna: için derse o kadar aanıamaz. YeU,,ldn hekim 11 .zorlukla, ekseriya liendi ıreDaU ~. 
ıı.,ı.maır USU1111ı:atamda defuyordu. Fakat ise hukukçuya :nazaran ayni derecede Ç&lif. öğrenenlerdir. Onların bir takJJ!l ·_M 
o emıada bu hak 'Ye aalA.htyetl kendimde bu.. kan olduğu halde çok daha yorgun ve bed.. surla.n var: tercUmelerinde bir ~~ 
lUD&drtmı clheUe du,Uneelerlni bir llOhbet bin görU.nUr; çllnkü tabe.bet maddi verim. yanlış bınılayorlar, birçoli tal>~ 
lalma mahareti ne nekletmekten de çekine. itibarile daha nankl5rdür. anl 1 d'U 'yi bitmed!kleJ'P"" 
1* llrf pbat k&Da&Uertmt, kaleme dökmek. 3-Tıp fakUlt.csi hocalan ve bilhassa llbo anuyor ar, 1 1 ~ 
1• fktıta ediyorum.. ratuv~ ve kllnJk 1erıerı talebeyi daha iyi terctlmelerin!n her aayxfasmd& 1""' .• 

l'ect 1muıwı neUcelerlnl pzetelerde oku.. 1 tanır. Tıp ta.ıebeal postalar halinde 1stanbu. riyorlar. Öyle ama ötekilerde bUl~.tl 
dııtuın zaman ne k11lktın çocuk beJ)atan gt.., 1 IUD. muhtelif hutanelerlnde ve o hastanelerin mryan, inklr edilmez bir mezi~ ... 
1ıl ldaıeıiru n ne de alell.de bir kari gfbl, de gfSz,kulalc. uablye, dahiliye gibi ~lı: 111be var: tercUme ebneli, ~ndikl~ 
""Jbta raıwm..nm nnqt d~ kapıJaraltt ıertnde çalqrr.Elnaenaleyh buralarda herg!Jn hem k dil rl istif ad tm k be!O ll 
u! '" afaki bir b111dlm verdim. Resrn1 11t&.. hocalarlle ve hiç olmazsa d<>Çent1erlle çok 11- en . e • e e _c • 
tS.IUlt tıp taıebelltnln ::yQzde douan muvat.." :ııa temastadır. Talebe ha.sta.smıD :mQphede.. etrafı istüade ettirmek isbyorlnf~ 
fa.le oldulunu g"9terlyordu. TablaWo tıbbi.;. f alnJ alarak bUtUn tahlfllerl yaparak blrkao Küçük yaştan ecnebi dil öğre dit 
J9lller1e boca1an n babalan koltuıdan k&.1 gUn içinde profesöre takdim etmek mecba- olanlarnnıpn hizmeti niçin bu 1<8 , 
ı.nnk bUnd&n çok memnun olc!u!arw bak f rlyetfııdedir; demek ki sene 11011unda bntlba., 

0

kUçUk kalryor? Bu suale ccvab ,.ere 
lan idi. Böuk faJdl1te91rılD d&ım ll81dZ 1b ııa ~il zaman hocasmm ~da yaban bileceğimi zannetmiyorum: bu ıne~ , 
taıebeal aılanara1t n teemGı1 ~ cı bir 1n.san vazlyetsııde değildir. Hukuk • . • . ciletf" 
tabl olarak •'"&dar 1,11ıık•mli.ra bqvurma1( faJdllteelnde be bqy11z. kt§Wk bir kame L leyı ı<:timaıyatçılarmuz, tcrbıyc ı? 
.aretfle p.a ~.andı. Ben ba m..U.. çtnde en ~l§kan nen tenbel talebeyi tam. ınb: halledebilir. Ben, sadece, ald'il, 

ı 1ıimle daba ~~ Oıctutu kadar m.aır çok g11çt11r; n h&ttA lmktnınzdrr; bl.. gelen bir ihtimali söyliye<X!ğim: ~ 
' at•JreAv ıalt""9 ~l'ı'ıPta1tb11f~ ııaenaıe1h profesör hnhltan emıasmda karp.. çtlt yaşta ecnebl ~ll öğrenenleri~ 
taıe1-I mi --·1&11rr) ..unt 11<>rdurul mnda oturan talebeyi onun ancak heyecanla tansil hayatmda onun eksıkliğini çt1. 
~ ~ ... ,. .... ~. ntan.: Terd1fi mUsbet veya menfi cevaplarla tam. edikleri ı...ı.. bI oo· d'l'n ı~' '*" idıM fiitMM---· ~- moa · yaC&ktıi'. Hiç ,Ui>be yok 1d bU Mriıi't kıy. m 1-U&J ze ecn 1 1 1 rt ~~~ DMf ~çn.q ~r:çok JıŞlkolo~ ~ ınunuöteldlerkadaranlamıyorlar .. ,;J, 
.... ...., W cMdden lrn•ettne nrM mahrmndur. nun için de ona ötekiler kadar ehC..:..u 
lumı ~ Deln't mubarrlr (VLNC~1 

' - Aynt derecede bir yabancı dile vA.kıf yet vermiyorlar Frenkçe keliD1~ 
hile •'doktoı!ar,. admı taııJm ook ~ bll' olan iki talebeden hukuk tahall.IDe 'bqlaya. düşü.mneğe ha.ttA' onlarla d~ .... 
fantesl ne ı.tl1ıL'baUn llhbat bekçllertnt tetd nr, tıp talebelllne nazaran daha güçlQkle ec.. • ,. ~~ 
Ti takviye etti. lıtemleketlD!n heriwı,t nebt bir kitabı anlayabDlr. Tıp kltaplarmm alışık oldukları lç~ ohlarm •· çe_ U' 
lct!mal bir yarumı bbdl ~de Jıfae. daha kolay anl&§Jlan ve daha basit bir Jisıuı şilıkiarmı arama.lC 1htiY,8cm.ı4d~!'Ar 
den mQstaıtp bir 'fttandq lllfaW• buııa da la yztlDUf olduğu inkAr edilmez. Herhalde yorlar. Hani Zor~ tıikalıı'ndaki 'Ct~ 
vtcdanrmm bltarat ve !ıOr malıkemelhıe mtı.. tefrlh veyahut da !ennl tedavi kitabını, ma Sani sağ kulağım .,elsinel Aliye l.:· 

racaat. e4tnce hukuk taıe~d.n •de• (ten..# llye veya hukuk !elaetesl kltabmdan anla. 11<>1 k:Ulağmı (is. .. ,ı;ine{ Adiye ve~ 
bel) mtatmı kaldıran n lıephıiliıf teeem eden mak çok daha kolaydır. Aldanmıyorsam ay_ maderzad" taJisis ~t;:..:t.;. .. 'bJlll"" 
blrCok ruh! •be'bler l:JIJldum. Dl kabfilyette ve zeka.da bulunan· bir talebe & • ~~~~ıst O 

1 - ~ 'lıltırlp de HukuJt faldllleldne {Jp hocasmm takririn! daha kolaylıkla not ede küçUk yaşta. ecnebi dili .. ~J,iı , 
denm etmete bq1ıyan bir talebe birdenbire' bfilr. ÇünkU daha yukarda kaydetUğ'lm gt. dili sol 1crila'Tt 14 dinliyorlar, on11 :t.•J 
yepyeni .,. o rtırıe kadar uinamııe yabancm' bl bu talebe ayni zamand& bu takrirle aJL menin kendilerine birtUım ~~ 
otdutu JnftZuJ~ bir .ure mOceftet na~ ~ kam olan tecrUbelerl lAboratuvarda ve ko.. tahmil ettiğini <iU§Unmtıy:orlar. Btlaır: 
zarlyeler Ye kaınmıaıia ~· ı..ı.e 111., tull&rd& da yapabilmektedir. lerl "dilin bir .... -ı._ blr:..wvijjta Ol 
nıtıarmd& lct!malyat gibi utaıt tefek denler' 15 - Tıp talebesinden 1mtflıanda muvatfalCj Ja..ı. ............ ct, • 0' 
mt1ltema. bu hukuki~ ... w bDgfl~ olmu§larm kacirosunu ytıkııelten dlfer bil' ması lA.zım geldlğiul unutuyor.lal'· " 
hami&J'Ul denıter 'olnnrwf • ft bir ,.,ıer ~- sebeb de, bu talebe içinde aakert tıbbiye me>l l nunla okumak, onunla afilUmDdıc .. ,, 
reıımı, detndfr. TJj, ıtaıe~ 119 bu dhette!I , , teblnde ve leyıt tıp yurdunda yatııx tale~ mm.la konuemakla iktifa eaip ~ 
çolc da!ıa baht!)Vdır. ÇQDktı doldUIUmuz ııln çokluğudur. Muhakkaktır7ld bu tateiie".f' , serlerini bizim dilimi7.e,..çevj~ 1Jf" 
stındtnbert b&:rat -n lftlıh&t wt.!relert içinde nlD en bUyük kumI mUsaba.ka imtlbanlarm- tırlarma bile getirmi 1 Y'lllnılUJW: Tt beflkte, bqlayıp da mezar da seı;llmlf olan gQzlde lise talebeleridir. Bu • yw ar. . ~ 
da.,blten ~aht.bet blJct-l,,n1 Jıerrt1n zenı;tn. mueueselerde talebeyi koı:troı altında ~ Içlennde tercllmelerle tUrJcçeye ı' 
~~ınian~~ııc,\JpZd ,.., ~ · Junduran bir dlslplJn mevcuttur: Hukuk ta..~ , met etmiş olanlar elbette var, f~.tl 
l11ıl 8llPı lwtaırJdaia ted&vnertne alt bil../ Iebeslnln bfr lmımı dıp.rda lıayatmı kazan.." ~ Halbuki bu memlekette, kUÇ'Uk ~f" 
ıtlere daha ~ dnreldnde lıqlar. ım-r. mak. hocalık vualre yapmalcla mefg1.lldtır! fraıun.ca. öğrenmiş ve bunun içiJl vı-
leı1m!a, etıatıımz ikide bir de mtıhtellf ha&. Tıbbiye talebesi arasında bu:taıı ve belk111e cih edilmiş ötekilerinden iistün ~ 
talddar!a doludur; biJ&'1lD bir tuo, yum da • sanıı1 olan memurlyeUerle $afaıılar,mab.. .' . . . _.._,.<((14 
bir dizanteri aa.Jgmı0kaıpmdaJ1Z. AP8lldiııtt. duttur: çUııkU tıp tahslU Babahleytıı ııaatane.. muş, kendilenne itıbar ~ıl~p ~~. 
'" buna 1*laer cerrab! badahJdar h&kkmda terde, öğleden sonra da dershanelerde gurur aşılanmış olan çok kimS8 ~ 
yalan 1a111ll bir ıeyter Gtrenı:vwuz. Guete. cereyan eder. Bir kadavrayı blhakkm didik. Cemiyete, kendilerinden beklen!!~ 
lerde, nıec:muaıarda tababet ve mlıha.Un bO. leyip mütaıca etmfycn talebe kat'lyyen te0- manevi mükafatı verilmiş olan~, 
tUn §U'beltrfne temu eden bir çok meftulan r1b tmUbanmda muvaffak olamaz. Hukuk ta · tf görmemişlel"dir. N~Jlab A 1,. 
allka De okuyoruz. Mekteplerde talebe ol&. lebesi be çok defa arkadııpm notunu oku. ~ 
r&k da fDsan makinem bakkmda edlndlfL makla da imtuıana &ire'blUr. Hukuk f&ldlL 
mis malbıat az deflldir. Te,rlh ve fizyoloji, test talebe.11 arumda hayatlarım muntazam 

kimya ve biyoloji Ulnılertne aft unsur1 bOgUerl bir memurtyeUe k•unm•k mecburtyeUnde 
bize Teren Uae 8Qllftarıdır. Elnaenlayeh olan zQmreden 'bqka, Dl.ebeten burjuva ıa.. 
bö71e bir talebe, Tıp faltWteslne kaydedlllp yılan bir halk •tıı.bakuma ~ bulunan 
deralenı bqıaymca Hukuk taıebeal gtbl bir. talebeniD adedi az değlld!r. Bu gençler için 
denbire blr Ebülhevl içine du,mez; kendlnl geçim endifell büytlk bir menıe le§kll et.. 
0 derece yabancı h!aetmez. EYvelce llııede mez: aJDl ımııfta bir ııenedeıı fazla ltalnJar 6 
&'6rdllt11 ..,. okudutu fç uzuvlan, bir çok bQtçelerlne o kadar dolammaz; bun1arm bir CUlıılARTESl 
ınlkroptan, blrook kimyev! clltmlerl bu -.;, kımıI hukuk talısiUnl belk1 de bir aite far. bUNCITl:ŞRIN - ım 
fer faldllt:ede daha ıımt ve daha genlı bir mal1tıeel lalkasile yapmak fsteml§lerdlr. ~ Hlcı1: 1811& - Ram•zan: S. ~,. 
çerçey• dahilinde cörecek ve bllbu8a nor. vattalt olduklan takdirde ne A.JA., olamadık. G8n8lln dotafa Otbaetlo ..-
maı uzYtyetten aynl&rak marazı uzvfyeUe lan takdirde de kıyamet kopmaz. Tabl&We 8,87 lT,01 fll"1 
uğraşacaktır. Hukuk talebell ı.e, pye81nl bu derece genJı felsefe yllrUten kalender tL Vakit Sabah otıe tldııdi J...kfam YaUI fi 
t&§kll eden mealeğe alt hazırlayıcı bilgilerden Jebe parmakta g6sterilecek kadar az olmalı, .6,18 11,58 1•,.c2 17,01 18,~ 
~~~~ ~ ~ 

2 - Tıp talıalli tedrlaat cihetinden hukuk NeUce iUbarlle görüyoruz ki bp talebeıdnl yetıe yQrllyen aevglll çocuklandır.~ 
tabaiUııe nazaran çok daha mUsbetUr.Tıp taıe tahsil esnasında mesleflne 'be.flıyan pslkolo. ve beyinleri aynt harçtan dokunmut ;,,;J 

beal daha Uk mnfta yainnı kalın ve yorucu jik ;sart1ar daha mUsalttlr ve ayni zamanda ve çok defa ayni evin mütevazi ~c"' 
kitapların aytalan içinde mahbua kalmaz; trp faklliteılnde g1lnU gününe c;all§Dlak ve k&r§ılıklı olarak oturan bu karde§terUt ';!' 
dersanelerde oldutu kadar muhtelif llbora. gerek meaul bir vicdana, gerekse iaşeyi te.. ail ve hayat &ıartıan'mtısa.'1'1 kılm~ ~ 
tuvarlarda; butaneıerdt ve ha.ita bqmda mln eden bir mUcsscseye karşı hesap vermek ra '•tıp talebesi mi, hukuk talebell ntl ~ 
c;ah§ır. Binaenaleyh tablb namzedi daha mecburiyeti vardır. Hukuk taıebe&nden hıl..' kandır?,, sualine ve mUnakaşUına J 
mektep ıtralarmda iken bile, m~leğin. katen çalı§kan olanları blle çok defa gen: kalmaz~ 
den bekledlli mum gaye19 varır. ÇUnkU ancak bir kısmını tahlil edebildiğim rulıl ae! Hocaıara.taall!ı1!e., eden ruh! ı • 
bllhıuısa kotufl&rda çalJJırkm kendialne tev bebler ve zaruretler dolnyısllc fmtlhan kar. l' etmek VaZl!est beiıltiıı :alilX@'e!Sl~ 

.,,,~ ~ ..... - ... 
dl edilen bir hutayr ilmen olduğu kadar ma. ıısmda (tcnbcl) mfatı ne ctikeUenlr .. !ster harlcın~c kalır. Btlttlri bti çOctikla'n' 
nen de takibe mecburdur. HUmına ve ıstr. trp talebesi ister hukuk taıebcsl olsun hepst muroıtıerin vicdan bÖTC":::::J.ue!ertn 
raplar lı;lnde krnaan h&bla bir ~-va.~ • de ayni memleketin lkl muhtell!_t :._r.epheY.,~ l ıııef!dll'. ~ ' 1 

kuma blr-ıctnın-..a.ı ...... ,.a-;ıp"i&'blr ıüt'ı ! mhhat ve adalet cepbel~e d0friı1ı-~ .. ~ .. 
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.... 0riişler 
•~ıraıa ar.-iç!" bu~ ~eırgnsa 

l1ıl tr <Eııternaa ka Ç l1"'il O'lt: 
doı lerıbhıtn her ~naı fuarının değil) umu. 
elırJ gtzn Olına,s1 ~ l!letıektnden daha olgun ve 
ı~eıı h~ lllahaın belediyesi daha 
y e il!§~ ha ara ba§llldığuıda.n ben de 
~ta lıtr bet lırınıa. gelenleri bugünden 

ll - l:.tınır 1 rönnedim. 
"Ylret~e"'-• Bergls!tıtn kıymctin.l artırmak 
"oıı.r.t "üll CO#altına ' rı 1daresı e k için Devlet demlr _ 
cı Yl &'ldlp garın ~eıt lzınırı, dolayıslle aer • 
• 41ultıar Yap e oartue biletlerde bUyUk u. 
Alt bo nıakta 

Yluıda fa • aergtden ııonra herkealn 
c:e\'aı Vernıa'-•~ğl Yerlere gldebllmesfııe 
llıUC!4etı .,...._lr B 
~ ere rntın • u aeyahatıer muayyen 
t llilıayet tt1nı hasır olduğu için ba§langıç 
llınekJe ..... __ erı biletlerin üzerinde göate 
lttnı >ı~- """Xllber ae -ı ""'§ladıtz rgtnın açıldığı ve tenzi.. 
lı'nıa bUcUrııı ılln de her istasyon lnemur. 
Ben d Yor. 

>. e aerıbıtn 
danadan lre açılmasına yeUomek Uzere 

diterı traıcı no b!ndl#!m zaman bir ÜrdUnlU 
81 de Ttırkl ı lkl Yolcuya raatıadım Her lkL 
rııl"lln Yenııze · Uyorlaraa, seyahatten çok memnun 
:•raıc huduu da :OrdUnıU olanı pek haklı 
'Jı llnıan aı~an Adanaya kadar kendisin 

.. 

~u. 1.leı. TUrk llraamda.n ıtklyet edl 
~Url "er hudut "-- • ııtuna u ......,rlndekl istasyon me. 
~ btıcUrurnı cıu:ıugun baıladığı, blrgUn aon_ 
Çin ldı tarı: Olduğundan bu zattan Adana 

Müstakbel G<;ı:;i Cflddcsiııin 6lrafında.Td bt{ harab rı • e:rır7ıkları katlırma7c ı·eya ıslah ~tmelc l<i:ımdır ... 

lstanbul konuşuyor ! 
1 

Bereket ve eye göre bilet parası aımıı? 
11hklakı t ra1n Adana lstaayon ıetı bu yan 
~ ae rn ena tesırı kavradığmdan her L 

e.n bir ha~r edinerek ve kendi kesesin._ 
~rıe, llelırt ~de Paralar aartederck kendile. 
~. Yapılanlan bll§a gezdirmiş; yedtrmı11, 
ltaııa; 6rt, baa bu Yanlışlığı bir dereceye 

.-... .... ____________ ................. 
lsfanbulun en güzel havah 

'Ol'tllbııu edeb!Jmı1. 

• 
neresı yeri 

kfl.ııtıı tös~e lrakJı zatlar Adana lstaayon 
lôy!Jye b!U rdJ#! bu mukabeleyi söyllye 
l'errıeıı aıtr renıcınekle beraber ikide birde 
?'ardan kend~ira haksız bilet parasını tek.. 

1 
>.ıellllekete ert do alamıyorlardı. 

i
tin her koı dl§nrdan gezg-l:ılerl tekmek 

Yapılacak Gazi caddesinin etrafındaki harap 
mezarhkları kaldırmak lazımdır 

1ltıa aylı~ Ya k cJ rın vaku t>ma isterken bu kolay. 
~ daha evv ~de, ~manmdn yapılması için Vefada dolaşıyoruz.. Süleymar.ıyeyc 

nıı e den davranmak l!zımdır, de. 
2 _ 1 doğru giden parke kaldırımlı cadt:enin 

~clır .... a1.lnirde birkaç gUn kaldıktan sonra her tarafı küçük çocuklarla dolu .• .,. .• , Yol 
'll.t1ıı karı uyıa İatanbula dönerken gene Yangın yerlerinde, caıdde üzerinde 

~;~c~~i1~~:1;~~:::n:ır: v:~::a~ teşekkül eden çocuk gruplarından !>irin. 
lıl3ebcuıe ~altıthancıert varml§. Sergi mil. den bir yaygara koptu. tçelrınden biri-

larıbuıdakı :m'""' go'mlştcr ve oimdJ de ta. si: 
ll'l4Jy0rıe. ısım ve akrabalnrıru görmlye - Anne, anneciğim, diye hi:rgür, 
lzınıl'd;ı;:ıo. hüngür ağlamıya, bir yandan d:ı f'li ba. 

tıtıı ı ite 1
81dıklan gUnlerde metblnl. aena. 

l'ı'lı da ~ tc kulakıan dolan Çe§me plAjla_ şında tepinmeye başladı. Meğer bir 

il ı1 n ~ rrnek istemişler. Uzun zaman de. 
lcı rıııu pıfı.jaruın kaldıkları için bu gtımUş başka küçük, başına taşla vurmuş ta, 

kı ki 1 can atnuşlar ve hesap etmişler zavallının kafası yarılmış .. 
~ıı k§ gidip gelme otobüs paruı yllz Civar evlerden büyükçe kızlat, ka-
!:a ı... uru; btr gece için otel paraaı Uc; 
ıu~. ~§. allı Ura d dınlar dışarı çıktı. Taşı vuranın ağzına 

"'<!.Yet a yemek vesaire parası; 
:ı;-a tai ~hayet on beş Ura... yediği bir kaç tokatla iş yatıştırılmıştı. 
~ otobU:ha Ceşıneye ayak bastıkları za_ Başı yarılan küçük te şeker alma va -
hıtı:ı il .. için kendilerinden Belediye nar adiyle susturuldu. 
b ·n~ -
eı bı d 

3 ı>ara almışlar; hele otel ve pldj Ufak mikyastaki bu kavgayı styret • 
<il 1 rı h h'etu ! .. Bana trende plAj için ver_ 

esap §liyleydi: tikten sonra yolumuza devam edivoruz. 

Yazaırn : Haberci 

Jstanbuldaki semtlerde havasında en çok oksijen bulımaıı semt Vefa olduğu 
içhı burada b!r de oksiJen fcı.brıkası kurulmu§tu 

~O kuruş p!Aja girme Süleymaniye medresesinin arka tL'raf -

1~~ kuruş pltjda §elll$lye lan görülüyor. Basıkça bir dükkanın ğınız zamanlarda Süleymaniyeyi rimiz olmadığı.:ıdan burada ayakta olu. 
~ kuru§ p!Ajda kabine kapısında top1anmış sekiz on gene:: yak. yazdınız da bizim taraflara aylardanbe. yor toplantı ... 
~ kuru, PIAjda sandalye !aşıyoruz. Pek hararetli konuşma'arına ri uğranuyorsunuz. Bu doğru m:.ı ya? - Yani spor münakaşası mı? 
80 kuruı plAjda duş rağmen bizi görünce tanıyorlar: Her halde V cfalıların da dertleri var - - Hayır semtte bir spor klübü aç-

120 kuruş pll\jda mayo _ Siz Habercisiniz değil mi? Ne iyi dır?. mak istiyoruz. Bina meselesi. aza vazi_ 

---kuruş pltjda bira B d yeti halledilemcldı" henüz. Kısa bir za-
oHu geldiniz?. - ura a hararetli hararetli ne ko. 

:a ~lı · _Neden?. nuşuyorsunuz?. man zarfında bir karar verirsek mera. 
lr d'llb; • 1 ki l11ı otuz banyosu için aarfettık1er1 bu be§ - öyle ya ı Yazı serisine ilk ba!-ladı· - Bir ıpor içtimaı yapıyorduk. Ye- sım e übü açacağız. 

llıl? lI beş kuruşu tok g6rUyorsunuz değtl - Yakında Süle;-maniye klübü var ... 
l?ııon kalbukl iki gilnlllk Çe§me ıeyahaU ta. Neden oraya gidip çalşnuyorsunu7.?, 

Irk iki il 
1.ıeınıek raya patıamıı? - Süleymaniyeliler bizi istemiyorlar? 

!ettırır ketedı§ardangetenefa.zlaparasar. lstanbul Belediyesinden: Aramız açık .• Uveyçocukmuamelesi 
d'trrnıy~~naı bemşertlerfmlzl de ne!eı aı_ görmektense biz de bir klüp aça.·, çalı-
:tıeıer Iı:tn btr halda boğarsak gelecek ae. ~ 1 1 ( 1 
11ıuınaı1 bunıan bır daha tzmırc çekmek t - Fennı muayene er ne ceslnde biç şmz, dedik .• 

So kalır mı? k 11 1 ~ ( - Peki şu Vefanın derdi nedir? Onu 
fıuy:;:ıc bunıann dert yanmak surellle - bir suretle u anı mafılta e verişli ol- da anlatın bakalım?. 
Jlropa,,. Yabut tstemıyerek - yapacaklan madiği Ve şehrin bayatı Ve SlhbatJ b8- - Derdimiz su! Kadın, erkek, bütün 
ıtarrednlllıda ne kadar aksi tesirler yapar ve f j b ı t l Ik mahalleli her gün boyuna aşağı ki ma -

s _en eınekıerı no kadar bop. çıkarır! kımından Da m jr eh e teşkil et-
ttı.n Veht .Anadolu seyahatimde uğradığım bil. halledeki terkos çeşmesine mekik do -
llıfzden rlerde Ucaret odalan ba§ka yerleri. tlğl anlaşılan Kırk çeşme sularının ar- kuyorlar. Tabu mektepten, işten dönün 

o kadar ~a güzel pavlyonlar kurmak için tJk tama mlyf e kesilerek Eebre SOkUI• ce bizim ellerimize de kova tutuşturulu-
lçtıı ZCnlyorlardı ki bunu anlayabilmek "11 yor •. Şu köşeyi dönünce bir çeşme var. 
lnek~~daUcaretOdatarrmızıblzzatgez. mamftSJnft karar Verilmiştir. Şi.rrldiçöplük yuvasıoldu .. 
tıı iki p eder. Mescit bir Ucaret odası re. ğl ğ Gençlerin spor içtimaınr yarıda hı -
ııa .. ,, .. tavucunun ıçıne aldı .... bu""'dayıarı b• 2 Halkın SB 1 101 korumak fl'ID VI 

.,u .. ererek: 0
' 

0 
- - " • raktığımrzdan dolayı özür dileyertk alt 

Ye~!u kadar gt1zeı bir mahsuıu gezdlğlnlz IAye l Hıfzıssıhha mec lf since itti bazı na mahallelerden dolaşıp Vefa caddesine çr 
Diye ek g6reblld1nız mi? f l h 1 1 ilk kryoruz. Fatihe doğru uzanan yoldayız. 

l'Or<Ju. Uruluyor, gözıer1n1n le;! bile gü!U. mecbur ye ası o an ve y sek Sıh- Solumuıldamodernbiroksijenfalırikası 
Fakat hat VekAletlnce tasvfp buyrulan bu ka- görülüyor. Bunun sahibi genç fahri. 

her Yerftı sergiye gtttlğlm zaman gördUm ki 2/9 3 7 U lJ k katörle tanışıyoruz. Hatta eskiden 
teurıınu§~~':rıstenoıanmaııarıbıraraya rar t5/1 • R nü nır çeşme suları benimıemekt .. p::ırbıiaşı o'duğur.u da 
daıarının birine k&rl§mış, ticaret o. d d l 1 1 k l' rneııerıbıbeaıediklerto,kendinlgöstermee_ şehir IŞln 811 8m8m ye Ve 8 iyen öğreniyoruz.Bizebiıe:-bardal:bozaik-

Bır rdenblrekaybolu,•ermışu. kes•ıımek SUfellyle tatb~k Olunacak Ve ramdansonrafaıb .. ikasınıge::diriyor: 
"Verınce~caret Odam memurunun beni görU. - Neden burada fabrika kurmak lü. 

- ca bundan sonra Kırk çeşme sularının Is- zumunu duydun? 
Der rdUnUz ınu hallmlzl? !.. 1 G f b "k 

ki 
6

81b1 6yleblrboynunu bUkU•Uvardı tanbul Şehrine akmasıoa fm1'An kal• enç arı atö:şöylecevapvcr!yor: 
~. ergtd b y - Vefa İstanbulun en h:ı.vadar bir 

'\'e kendıı e er memleketin yerini ayırmak k l 
te~ec k ertnı g6sterıntye imkll.n bırakmak m 'y 8 ca 1 :9. yeridir. Bur Ada fabrika kurmadan evvel 

Olrnaıar;~~~er sedrgtterlnde daha çok faal 3 - K p y fi y ~ t a 1 Ak od 8 r la r c 8 m o 1 tl m havhaslilıri:la o~sijeni çok semt ar:ıdım. 
12endır. ar e ecek en kuvvetli Amiller- Ta yaptrr;.ıım. En fazla o!'5ijcn bura· 
•-aı1< olmak üzeıPffan oivnur. "3.,. "75l5,. caçıktı.Bununüurine de fabrikayı 

:rlınız1rı r aç Yeı1n ticaret odası gibi tzmı. ··---m~~~~~~~~~~~ ••D•••••••••• •-.. •• burada l:urdum. · tt. l"e..ı~~vlyonu da ayrı ve pek gUzel, şirin. + 
" .... uıe gı dlıw Vefa esk~den Je İstanbulun en güzel 

dı; hakkım dar e>•dm zanııuı göğHUm kabar- -acab·a-:,_-;-ye -11orncal< oldum; aldığım cevap var: 
-ırııydı var ı: <:flnkU ne de ol•a ı•_ 1 k bir yeri imiş. Bütün büyiiklerin konak • 
.. , 0 .. hmlr Ent~rnaııJona fu:ırı ıw rct~rllfl bil. 

lJ ın. fU oldu: lan burada bulıı::ıurmuş, fat:'at yangın 
turı uzun ı! - ... ! ro u. 

tıı ore.ıtıı'-ı ve oya doya Sf'yretllkten son. Türkçe konu§alım ve tUrkçe yazalım hem olup ta bw.alıın harman yerine üönUn -
"' "'"?ntıra ımk ı k Bu ııUk1)t bilmem sergi rf tertip edenleri de 

8 il rt · u ara ve :ı.lraat matı seriler! ce imardan ge:-i kalm:•. fcate biı: kn"" ••. 
l' ınlz.t gllHtercrek· memnun eJcr acylerclen midir? • :r :s :r ""' 

- Sergimizde kaç ~Urlll mahaulUmUz var, 6 _ Sergi mUdürlUğilnUn göylc bir namı Hüıeyin RIFAT nedir ki· ıurada burada toktük evler 

'11'2&Wa'lTAUJ 
eo sene evvel bugUn -Krakova 

Cumhuriyeti 
Avusturyaya 
ilhak edildi 

1815 de aktedilen Viyana muahede~ 
siyle Krakovada küçük bir cumhuri _ 
yet kurulmuştu. Nüfusu ancak altını§ 
binden ibaret bulunan bu cumhuriyet, 
Lehistan, Rusya, Prusya ve Avustur_ 
ya dt!vletleri arasında payiaşıldıktan 

ve herbirinin hissesi kendi temellükü. 
ne kat'i surette geçmesi de karar al
tına alındıktan sonra cumhuriyet hü.. 
kiimeti istiklalini muhafaza ediyordu.. 

Fakat burası Lehistan ihtiliılcilcri. 
nin toplantı merkeziydi. Burada bae
başa verilir, burada kararlar alınır ve 
ondan sonra tatbik edilirdi.. 

• • • 
1831 yılından 80nra muhtelif mcm. 

Jeketlerden birçok muhacirler buraya 
gelmiye ba§lamI§lardı. Muhacirlerin 
çoğalması birçok hareketforin doğma~ 
l!IDI intaç etti. 

Büyük devletler, bu kfiçilcüli cum .. 
huriyr.t hUkfunetinde toplanan insan .. 
larm başlarına bUyük felaketler gcti .. 
rebile~ğinden korkmıya. başladılar,, 

Şimdi: 

- Yeni bir mukavele y:ıpmalıyız. .• ' 
Fikri, bUtUn bu devletled iM;"al et .. 

mey3 başls.mıştı. ı 

Başka. çare yoktu. Muliavele herhal. 
de Karakova cumhuriyeti.nin lehinde 
olmıya.caktı. 

1846 yılı 6 İkinciteşrin gUnU 91 sene 
evvel bugün devletler kararlarını ver • 
diler. Krakova cumhuriyeti ilga ve A.. 
vusturyaya. ilhak edilmişti. Bundan 
sonra Lehistanın istiklitle malik kil -
çlllt bir parçası d:ı.hi kalmamıştı. 

Bu hadiseyi kaydeden eski bir tarili 
şu miltaleayı ilave ediyordu: 

"Avrupamn her tarafına dağılarak 

yerleşen Leh!Btan muha~irleri 1830, 
1831 hadisesini izam ile on dokuzuncu 
asır tarihinin en mühim vakası ol. 
mak üzere m~a.na koydular. Gran. 
dük Kostantiriin idaresinden şikayet 

ettikleri için milU hislerin meşnıiyctJ 
mazur tutulsa. bile son krallık esna . 
smda. Rusya saltanatının iyi niyetleri 
ni anlıyamadıklanndan muvaffak ola. 
madılar. Bilfarz tam bir istiklale sa. 
bip olarak müstakil bir milli hükUmet 
kurmıya muvaffak olsala~ bile arala. 
rmda ittif aksız.lık devam edecekti. Di. 
ğer büyük devletlerin menfaatlerine 
kuşı muhafu.a.1 nefs edemiyecekleri 
aşikardı. Tarih, bu yiğit millete a.cr • 
maktan başka. bir şey yapamaz.,, 

• • • 
Şimdi burada Kma.ca 1831 hadisesL 

nl kaydedelim: 
1830 yılmda Pa.riste başlıyan ihtl. 

lll hareketi, bazı Avrupa milletlerinin 
de zihinlerini kurcalamıyn. başlamış • 
tı. Alman.yada, Belçika.da bazı hare • 
ketler başgösterince Lehistan da is. 
tikli.il için ayaklanmıştı. 

İşte bunun Uz.erine Rusya Lehistan 
Ur.erine ordusunu sevkettl. Fakat Le. 
histanda oldukça muntazam asker bu.. 
Iunuyordu. Rus ordusu isyanı bastıra.. 
cağını umarken bu barekec çok paha
lıya mal oldu. Birinci Nikola muvaf. 
fak olamıyan kumandanının yerine 
Pa.skiyeviçi tayin etti. Paskiyeviç Vis 
tol nehrini geçerek Va.rşovaya doğru 

ilerlemeye başladı. Bu esnada Lehis _ 
tan da karışmıştı. Bir kısım halk hü. 
kilmet adamlannr hapsetti ve: 

- Vatan haini! 
Diye parçaladı. 
HU.kilmet adamlarının h:çbir kaba_ 

hatleri yoktu. Muvaffak olmak irin 
çalışıyorlardı ve azilleri de buydu. 
MllVaffak olamamaları ölümleri, par _ 
çalanmalarlyle neticelenrlikten sonra 
Lehistan büsbütün karıştı ve Paskiye. 
viç bUtUn kuvveti ile Varşovayı mu .. 
hasara ve tehri kolayca. za.ptetti. 

Niyazi AHMET 

. yapılıyor. Fabrikanın arkası, yanı gör
düğünüz gibi hep yangın yeridri. 

Bu izahatı ;ılıp ta fabrikadan çıktık • 
tan sonra Fatih istikametine gid!yoruz •. 
Fal>:ikatör ide bize refakat ediyor: 

- tıte, diyor, bu caddeyi '3muden 
kat'edecek olan c:ıddenin adı Gazi cad· 

HABERCl 
(LUthM *1.vfm/a çeoiriniz) 
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Enver Paşanın Berllne geldlAinl Inglllz1er 
bize haber vermlşlerdl , hemen levkalAde 

bir toplantı yaptık 

Üniversite tale
besının çalınan 

pardesUlerı 
Gun.ı. hutane.ıllde ataj gönn tıb 

faldlltell talabelertnden tlçilDUD bir .. 
Dl lilll aıfmd& puda.weri ça1ID. .. 
Jlllltlr. 

~lmrya aevketmiJ olacaiız. 

r.m.ı,et Ddncl .. -arlan mı 
takibat netice9tnde hm ,U:alam11-
larckr. Bu. Buk8yltl Asla ..., •• bL 
rlaldlr. ÇaJdJlı panlllWer atıJdıJrlan 
JWJarcJlm pıt .ımm11. l&lılplerlne ve. 
riblttb'. at receain seldaini bulmuftu. Nerede. __ ;;_ ________ _ 

- Öyleyse timdilik bu ciheti yapa
~lnmz taldbatm neticesine bırakabm. 

- Evet. eauen ben sana mühim 
bir haber verecektim. 

- Hayrola, yeni bir ~y mi var? 
- Enver paJI Berline gelmiı. 

- Sa1ıl mi aöylUyorıun? 
- Evet Enver p&Janın "Ali" nam 

mlhtearlyle Moüovadan Berline geldi
linf, tngUlzter btztmkilere bildirmifler, 
Cenevre merkezi de butun müstacel bir 
ıif re ile bi.ri haberdar etti. 

- Demelr onun da itini bitirmek la
mn celecek. 

- Talimatta buna dair bir kayrt 
olmadıfma g&-e bu gece kom1teyi bu
rada fevkalide toplantıya çafırdık, 

Vulyetl ml1nbre ~fh. 
- MI Enftr ~ f{mdi nttede 

o1dapa blliyor mu1Unuz? 
- lııgiliiler onan peıtnde. .. Alqam 

U.reri bize de murassaı malumat vere
ceklerdir. 

- Salan Taıtt ~'1 da alıp Rus
yaya götürmesin? 

- Zannetmiyorum. .. TaUt paıa ile 
Enver papnm uar pek iyi olmadiğt 
söyleniyor. Maamafih banfmaJan ih
timali de 9Udır. Huhalde bagUn va
siyet anlaplır. Ben timdi 80bğa çık
mak mecbariyetindeJim. İılciliz m(l.. 

me•illfğine cidlıP buı adamJ.n g8~ 
celim-.. KOmJriln oldutu bdar ~ 
buk dlSnmeğe çabpl·afım, fakat biru 
~kecek olurum merak etme .• Arka
daıtara telefon ettim: Saat 21 de burada 
bulunacaklar .•• 

- Sen o Takte kadac gelmiyecek 
misin? 

- lu dakikada hiç bir fCY aöyliye
~m. 

-Her Wde mlmlrln oWufu kadar 
erken d~mele çalıı. b~ burada merak
tan patlanz.., 

ile arkadqlar plecektL Nitekim bir 
u 90ll!'a arkadaflardan Lnoa .,_ 
içeriye cfrdi ve dedi ld: 

- Kusura bakma. daha erken pJ. 
cektim, fakat Apelyan uyumak istedi~ 
•I IÖyJedili için dopuaa seni :-abatla 
etmek istemedim. 

- Ona bluydı telefon edecekti. 
fakat ben bırakmadım. 

- Apelyan daha dönmedi delil mi? 

- H:ayır öğleden beri meydanda 
yok. 

- f nıallah iyi haberlerle döner. 

Bu sırada Knlustyan, onu miteakfp 
de reis Zakaryan ge!diJer. Bfltün arka-

daılar ev sahibime lraata olduğumu ha
ber alarak beni ziyarete geldiklerini 
söylemişler1i. Zavallı kadın arkadat
larıma vaziyetimden endiıe ettiğini söy 
Jem'ı ve demişti ki: 

- Bu giln akşama kadar yataktan 
ka1kmadr... Acaba bir 1eye Dıtiyacı var 
mdrr, diye çok üzüldüm. Bir aralık usuJ. 
•.:a odasının kapısını açttm. baktım uyu
yor, uyandırmadım.. Bir doktor çağra
yrm dedim, Cakat Apelyana sormadan 
bunu da yapmak istem~ .. Sorun~ 
kalım na11l olmuft çok merak ediyorum. 
Acaöa hastahft nedir? 

Zalwyan ihtiyarın bu endiptertıd 
bin tekrar ederek dedi ld: 

- Bu kadın pliba hMta1ıktu ~k 
korkuyor... Kencliaine tmainat wrmek 
llmDcbr... Kendisini buraya ppaJım. 
arkadapmran yatakta.-ı çıktrlmr. iyi ol· 
dupna 18niln de bu pce rahat bir uy
ku uyusun. ... 

Odaya da•et edilen m ... • SteD
baum beni ayakta ,aıunce çok MVlndl. 
Arbdqlarmm ntclili kalılt iberlne 
bütD.n endiıelerinln nil oldulu yfldn
den belliydi Madam odada pbrken 
Zakaryan yUksek sesle balnır>rdu: 

TetekkDr 
.... •lnn bir kal» beftlıls ile çok 

ıeas ,atta ıaa,.ta ıklerial apıyan 
Glnn Belıerin ıerü ceDUellnde bu. 
hmmaJr, ıerek bluat teJcraf •• mektup 
la bizlere tıese1U ftıllllk 9Ul'eti1e acımı. 
sa ltdrak eden akı* w c1oltlanmm 
Ti \ntabiJ ..-mda Jtllıılek lftlow• 

larnu etrlpml,erek tednlmne pym 
eden kıymetli d.oktorlammza ayn ayn 
tqeldrOr borcumuzu ifaya büyük acı .. 
mız mini oldulundan bu buauata ayın 
PRtıenbin taVUIUtuftU diterlr. 

Babilr 1!:§1 
Adana tiltiln W>ribeı Di§ Tabibi 
11aOdUril lklit TulJu :.Aıdli BeJcw 

Evlenme 
M'erlıum ttkcar flmail Avpnn kızı 

ve ) ol müteabhitlerindoıı İbrahim Av • 
tana yeleni Fikret ATpr ile San'atkir 
Şadinin oğlu Gazanrer Karagözoğlnuıı 
niWbJan di!n Fatih Belediye cWreeln 
de )-apılmııtır. 

<i1:nç çütlere uzun ömUrler ve ı;aadet. 
ler ftileria. 

tft.u1M11.ı 
1l,IO plllda dua mulldll. 11 OlluB ,..._ 

llnD ~ halk prkıJan, 11,IO lııGL 
terw: J)r. Wlm AluMt, llalahlden, dlıa 

ua ve ~ IDnn'ar w adimi tüal 

mGIOa •btMllt. •• 8acll ft edıadılllan -
flDdu Türk m••Jrtel n llalk ...... rr. ıo, 
ao o..r ama tanımda anpça .e,ın, -.. 
lem•bat Ye arkede.,•n taratmdma 'J'lık 
...., ..... ft b&lk prlpl&n, <aat mpn) 21.115 
orbltra, ti.IS ..... .,. --~.,. 
.t..a ıaatm pl'Oll'&DU. 22,IO .......... 

J.ar, °"*" w operet puçalArr. • -. 
:atl&i&lilf: 

11 pWc, u.ıs 111omıa orblıtruı, 20 haftf 
mOZlk. 21,115 cazbıuıd, 22,415 Rumen havalan, 

Sayı av 
namzetleri 

CelAI Bayar tarafın
dan teblli edildi 

Ankara, 5 (.A.. A.) - Ba)'Ult aayla. 
vı Ubeydullah, XOtaQa aylavı 1bJ'L 
h1m Dlllrıhçm öltıınlerl ve f.onrulda.k 
aylan Kitlıat AJtloQn mtifuı tıze.. 
rlDe 'bolalan 8&yuıt Ja1lavhlma mh.. 
biye veklleti ma.telan 11118ameddin 

Kural, KlltahJ& aylt.vbfma blfvekL 
Jet huaull kalem mlWtlrtl Vedid Urcö
nn .,. ~ a)'lavblm& eakt 
Ersuram aJl&'fl Tarih colrat,a nt
retmenlerlnden ,,_U GOnerf put! 

~ putl t1••zedl elarak ' 
.. ,. .......... ,. .pcllen blldl -
rtr ve Dln ederim. 

C. B. P. Gmel S.f)ran Veklll 
Ce14l B'1llJll' 

'I fKINCl TEŞRtJf-

Sokakta •• Tranna7da.. Salenlmda.. .......... ., 
ve •ehrin ücra köıelerincJe bile... 

Bir Balo Hatırası 
._ilmlide filmden baluediliyor. Bu fl!la11er 

HARRY BAUR - MARIE BELJ.- lt.U\tU - P1EltRE ••• 
RICHARD WILLM - PIERRE BLANCHAR - F!.RNEND!t,; 

_: FRANÇOISE ROSAY- LOUtS JOUVET 

gibi en büyUk 8 Fransız artiatinin G>Ütteırek Ye ınuh~ temeilleridtf• 
Görülmemif bir muvaffakıyetle 

s A K A R V A Sinemasında · ı Devam odiycr. Seans saatleri: 2-4, 15-6,50 ve •uvare 9 lda. 
Suvareler için yerlerinizi evvelden aldırınız. Tel 41341. 

....... Yann sut 11 de tazilitlı matine. 

S A R A Y SiNEMASININ 
S. Wta ,.WC Wr mu•affalayetle ıö.termekte olduiu ~ 

KORKUSUZ ADAM 
Şeheterini ,_.tan, dehakir artist 

HARRY BAUR 
Şayanı haJNt bir bakibt ibda etmektedir 

BUtün ihtiraalan tahrip elden ur! adam.. Bir bdma olan •tkr ufrudık 
en ıeni me.relletleıre aüıü1denen adam.. 

ELCEZIRE: GUneı. fChvet, aık ve kan m~ .• 
•••• tlAveten: FOX JURNAL dünya havadialerl. ...... 

- İstersen Levon'a telefon edeyim; 
timdi buraya gelain. - Korkma mada!ll. Biz buraya fena 

hasta getirmeyiz ... Arkadapnıa biru •· 
sahidir, fakat kimseye zararı yoktur .... 

BtJDAJımlflSı ... - .... --.. - .. - .... - .............. .. 18, oUt. plyaDo ile caz, ll,10 .Ilgan orkea 
- Belki çocupn ip vardır... Hem 

milthif uykuaUZU1Dt fınattan istifade e
derek blru uyumak istiyorum.. Gliba 
tnı p.:e de seç :patac:apa. 

- ÖyJey1e ıecems lıayırb olıun ... 
Enver paıanın 
Berlln ziyareti 

~rkadqınun temennisi hakikaten 
hayırlı oldu ve mllkemmel bir uyku 
çektim. GCSzlerimi açtığım uman • .._ 

Arkadat Xaluatyan Apelyanm Alt 
kaçta geleceğini •ordu. Belli olmadılt· 
nr, maaınafih mUmJdln oldulu bdar er
ken plmeğe pyret edecefini vaadetti
ğini •Öyledlm. Tam bu esnada kapı açıl· 
dı .e Apelyan içeriye girdi, paltoeunu 
ve ppkumı bir undalyeye atarak: 

- Arf edeniniz, ıbi beklettim. dedi. 
(0..-JUIDJ 

Bu genç'WI yem Mr qor 7dtlbfl kurmayı dtıff1nllyo.,.1ardı 

idealdir. llmma ~nuz cadd .. den eser ı rata 1ömü1mü1- Kimiai yana yatmıt. 
yok. Unkapamna doinı senelerce evvel kimi•i kırılıp diiflDÜI-. 
bur yerler utimlö edildi. Sonra par .. tçimiıe bir hilzliıı düp.iftü. B• re. 
ke ~tar ıetdL C&ddc yapılıyor zan - rakat eden fabril:atör a:kSlafa •eda C• 

nettik. Birde erteıi &UnU baktı!: kj tq. derek tramvay yoluna çıkarken tö11e 
1ar alınıp baıka bir yere &6tıMilmüı - dilflinüyorum: 
Jer.. O zamand.ı.'lberi de caddenin adı. - Nedir bu ınearbklann hali? 
nr, kendisi yok. f • Bu tatlar ve kabirler buradan kaldı· 

Solda mezar taflan, aağc:!a mezar lamu mı ? Sahipleri vı tllribl ıa,metleri 
tqıan. Meıhele haline gelen bu yoku batlra bir yere ~· 
yerlerden birine yaklattıJc, bir tajln ü- Yok tarilat ile hU.nü muhafaza ediL 
.serindtki yuıyı okumaya aavqıyo • sin? 

trur, 20 mllzik, 22, komer, 23,05 cazband, 
24 atgan orkeatrur, 
•llUJr: 

17 PosM.aW :mOslk, mtlalk. 19 opera pWda 
rr. 20.ıo kUGtlk orkeltra. 21.ıo vaeyete, 28,IO 
cazbuld, 
vABŞOVAı 

19,15 prkılı Pllklar, 20, varyete, 21, hatif 
mıısur. 22 nlller, 23 8mfcıaill Jaıuer, 

KARA DEV 
Mtfhur Hll.:i tew P AUL JlO. 
BEN50N'un eıı aon çevirdili pb
eaeri 

AL KAZAR 
Sin~ cörillmemit munf

fıldyetterte devam ediyOl'. 

NOVOTNi'de 
SORPRIZI 
BudaPeıte Operet Şantözü 

RUDOLFFY 
Ta~n yeni bir repertuvarla ve 

Yanan Opereti artisti • 

ARiS HRYSOHOOS'mı 
•e teYimli tenor ,... OUçtııJte iki Ntınıır okayorusı: Yaııoaı yerlerinde de 7mak cami 

Kim ...,. .... a,aNt .,,..,_ minareleri, büıalari. baca1an a8riilu • y U N K A , n 
1 
n 

İ!lVMJDUZ. yor. Bunlar etaba kaf tene ba halde 
l'd---1-- -L- w.9• V •• K.--11-Lf durı·-'-? Beı-.:ıı:J-:.. ıtalmt amelell • • 

Dördacii V aklf Haa Altında Bona Kıraathan•indeı 
. \. -l ı.1 MU"'!KI HEYETiNDEN 

FAHRi "ARKADAŞLARI 
Ve aynca büyük uatat Herantt: Ramaı:an gecelerlride her üpm 

din!eyecekainiz. Çay. kahve 25 KU."11f. 

Senenin en gUzel tllml 
LEYLAKLAR AÇARKEN • JEANETTE MAKDONALD 
NEL&ON EDDY • BUGON MELEK'te 

8e•••lar; • - 4,1• - e,so ve • da 

• Senenin en muazzam - En milthiı ve en ıüzel filmi •••il 
SARI ESiRLER 

Prauasea ildi 

BUCIDN 

iPEK Sinemamnda 

PAUL MUNI 
LUIZ RAVNER 

va 
20.000 figüran 

Saııalar ıaat 12,30 • 2,30 • 4,45 6.45 • 9 da --· 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
ve bftttln ağnlannızı derhal keser. 

rcabında [Unde 3 ka•• ahnablllP 
isim ve markaya dikkat. Taklttlerlnden •akınımz. 

vau-- .--- ..- .....-- _. - ....... ıttirakiyle eiJenceli numaralar 

ayeti bualan 1azananMıa lraldınmu mı1 lil-••••------Dilu tqJann yualan lilinmiı,, top • HABERCi 



....,_c~~Yet ve aşk romanı 
----.:::...:::: - lıq &11zeJ ropıuP (V&..NQ) tarafmd&D terkWe ~· 
~ a., l>i!pon - •'1 -
15ılaa bu•-- nıt.mnuıv•u b._ ~ece k r • Xomıpıak - Düğnte dikmttbıf de pekala bili· 
" JJtdV ~bir -lhbapt. kırfdat 

1«111 tl)in dendi. 
~ ~~tnıedL Aubı bu iki 
Q)eJr lı dbfOndu? ';15leri •inemaya yol 
'tJae~lln dtlildjımuıı cevabını yer
Jatr Jrten IOrtra • FJkıt Janlı& Mali 

tnıleyı Dıa" onı.ıdarı ıynlcb. Puaro, 
~ tctkikttrb raklaftırdı. Dllponuıı 

ICSrtbıdQ. c daha f aıla ııAkadar 
..... Bu bu 

\lıraı 1çbı 1q rt.n Zlnıanında, tarihi tet
ta~ 1.n. P eden ... _, __ 
ltıtı vıur ile tr r-~ J toplanıak· 

11 llıdurı.. diy:dar m'JtlrUllt 'ekiyor-

yor. 
- DeNNıe Jd, Ume oldutu kadar 

pratik bilciJere de iıtidadı var .. Hezan 
fen.. Her fCYdtn çakıyor .. 

- Her ıey.den .. 
v. polis ıı.fiyetl t 

" - Detnln Suse ç6mJetcJerfnden baha 
cdlyordunur, delil mi?. - diye tordu. 

Dllpon. heyecanla ar.latmata bqla· 
dL SUN 1 " SUN il deYrine ait çömlek 
ltri bikl,e ettl, durdu. 

Puaro, bir mtlddet sonrı, baba DU
pondan aynlarak oteline ıf tti ve orada 
Marinfn Jan DOponla -. edalattıluu ı<Sr· 
dil. 

~ b sordu Buan da huıu 
l>I.,_, dl but ediyor muıunm7 
..... Ah IDekten 1o.tı1d.ı. 

~"Pin ~ Y•rdmn kendi Jrendl- AlanllSre birlikte bindiler. Puaro, 
~ 6'ttae llll? Bu.,u temin için, lkJ Mariye dedi ld t 
~!ere~ etcklne berikine - Sin m(lkemınel bfr vuife bul· 
~ tarfhİ Bizhn ufraımakta ol· dum. İlk baharda. Dtiponlarla birlikte 
-.rı ~ tetkikat renlt tabaka lrmıa cfdfyonunuı. 
:::: unn etıncmektedtr. Ha11rm Karinin t8ıleri tcıtekertctr açıldı. 

•ld dınnaır için fnbltde - Alay mı ediyonunuz? 
' baıır 'nıetınek ArUridir. Bundan - Sile bayle bir teklifte bulunduk· 
~ t altınlı maJtmJr ıeyler tan ı:aman, gayet büyük sevinçle teklifi 

~ lrı-.ıa !eter. Ç&nletr lrınlrlarile Jrabul edenlniı. 
-~alı ""ne aı: mlktada ot- - trana Dk baharda 2itmem. 
~ J.1.,._~_ınin ediniz. Çlmlek 1a- -Niçin? 
tk ~· beteriyet tarihi çam- - ÇilnkO.. 
l>QJ>oıı zllbde haline gelmlftlr. - Nedir ~OnkU> 

~ ~ ~rtJk '.:Ofmuıtu. Heyecan için - ÇtınkU itlrbahardıt Norman Getle 
. t "trJııecı·IU'uJOrclu. Yarabbi! Ne iza- beraber, ya Londrada yahut da Yeni 

b:r nı~ ne izamat... "B" iıminde Zetand da bulunacairm. 
bir~ 11nıldıfmı. ~ iaminde Puaro ıarar etti: 
d~_ ne rUlllnç iddialarda bulun tı•..&..-L. :•-a. bele .. G - JtyJidnn.. llWUMlr& kadar daha 
tcbeı 0Jduiu " nin ne derece cahil, çok mun ftldt n.r. Sevinç allimi gat-
~ u anlattı. durdu. tennenlı: bilet atmamı: demektir. Ben 

lika....;.. ona, bunların nqriyatına ku- onlara bir iane yereceiimden bahset· 
~tcburtye:lına clair teminat •ermek tim. Fakat henüz çeki imzaWnıı deği-

\' e nlY'e e!;. kaldı. lim. Y ann aabah ilk vazifem, ıiı:e, ta-
...... ~ lıte.eıa il: riht prk vazolarına ve çömleklerine 
"'"illin etleın' ım ufr..wıa, alıe bir iane dair bir iptidai ma1t1mat kitabı almak-
,.. ·· Pırzedelfm iri 500 İnıfllz tır. Bu ilimle f evkalide alikadar oldu-

~. ~ funıuu ıöyledim. 
- . -~ dan adeta muayı Mari içini çekti. 

..... 'b_ ... 
~ ~ ••· Siz? .. Siz bana bu bc!ar 
lliı? 

4 
bir yekQn mu temin edetebl-

ı.r.· 'oıa. 'cJuı. banatanm almayacafI bir 
~11 w:11a.. Bu kadar yilbelr bir 
~bu namı temin edeniniz?. Om
diırı. kadar çok bir yardım 1~ 
p~ 
..... ~ ~ie hafla"' 

- Doğruıu ıizin lrltibclifinlzl yap
makla insan anafor para kuanmıı ol
muyor .. Bqlra emriniz var mı? 

- Hayır, hayır.. Yalnıs iyi çorap 
yamadıiJnrn, dilğme diktitfnb:i ı8yle
dim. Bunlan bd..-erir milini%? 

- Buna dair mükemmel imtihan ve
rebilirim.. Hemen yann bile.. Umn 
mı? ..._ ,..,. Bir hiı:met.4 

-

.. ,aaıJ u. .. :~. t • h L J-.ar - Hayır, hayır .. mtihana acet yoa. 
ztrır Sey .• Demin ıardüiünilz benim 8arime inanmıt gibi durdular. 

~t~e levimU katibem, bu IOD meya
lbi? eanalmda ai.ıe refakat edebilir 

nn 
Bı J>on, znlltereddit görilndil. 

..... ::k~mı düzelterek. nihayet: 
dtha u 111 hal için dilJünebiliriz. Fakat 
l'linıJ tvveI, oflumla görilteyim. Yete
le~ :naı da bizimle birlikte ıelecelr 
tlinu u leyahati mu aile yapmafl dü
lb Yorduk. Bununla beraber ]ana 
eıeleden bahsederim. 

1o=:ı Matmazel Grey, tarilıt vuotarla 
teyı trece ıtlbdar oluyor. Antika 
lir er, onun üserinde fevkaltde müea-
~U,Or. Hayatının en bilyUk rayeai, 
~ habratarla dGlu memleketlerde 

-· tler yaj)IDÜtıl'.. Hem. dabur dı 
-Md 
- Çorap yamamasnn .. 
- Hah hah hah .. 

HABER 
AKŞAM POSTASı 

IDAllB •vlı 

lstanbul Ankara Caddesi 
P.ta •ut ... ı letHbol 114 

Teıgret edresı: ıstenbul HABER 
Vazı l•lefl telefonu& 11871 
1Cl8re. ııan • ı 16178 

ABONE ŞARTLARI . 

8nettll . . , .... 
• •Jhll 
1 •Jhk 

Tllrlıl•• €e11•bl 
1.400 Kr. l .TOO Kr • 

7IO • UIO • '°° • 800 • 
IDO • IOO • 

Salaibl ve Neırigat• Mütlvii: 
Hasan Rasim Us 
"-'llhlı .,r 1 VAIUT} ....... 

Yirmi OçUneD kısım 
Anna Morls 

Erteai ciln aabahleyin aut on buçuk 
ta. buin halli bay Fumiye, tcilçilk po-

liı hafiyesi Puaronun oteline ıitti " 
salonda on:.ın elini b:iyJlc bir hararet 
ve samimiyetle ..ırtı. 

Her seferkinden daha hareketli, can 

1ı ıörilnilyordu. 
- AzWm. bir fCY alSylemelc lıtiyo

rum. Tübü1t lretfi hakkında Londrada 

bbe .aylediiini.Ji nihayet anl'adılrmı 
sanıyorum. 

-Ya.. 
Puaronun yUsUnde bir tebe11ilm 

belirdi. 
Fumiye: 

- Eveti. diye devam etti? Bir ilkem 
le çekti. sazlerini.d usun uı:adıya dll
ıünd:im ve kendi ke!Mlime dedim iri 
"cUrUm tabiatile bizim dUtündliğilmUz 
gibi olmamııtır.,. Tayyarede bizzat yap 
tığım tecrUbelerle ıizin sözleriniz ara
aında bir münaıebct gördüm. 

Puaro, dikkatle dinliyordu. 
Furnlye devanı etti: 

(DCYamı var\ 

Bunları 
Biliyor mu•nuz7 
- rıwwwıt - - ~ 

Garip bir 
icat 

Muzlkah yazı 
makinesi yaptılar 

Budape§tede mektep muallimlerin.. 
den :t..tvan Vindiack iamlnde bir zat, 
mızıkalı bir yazı mıldneel icad etmit
tir. Yazı maldnelertııbı sem1s bir ha. 
le gelmesi için birçok emeklerin aarfe.. 
dildili bir mrada IMll, mızıkalı bir 
yazı makineatnin ne ife ya:ıyacatı 
belki dütUntllmeye llyık sörüleblllr. 

Bu yuı makinesinin herbir tutu, 
ayn ayn bir 1a çıkarmaktadır. Meae.. 
lA A harfinin 1eal ayrı, S harfinlıı ay .. 
ndır. ttk defa yazı makinesinde yu. 
mağı öğrenenler hem lıarflerin yerin1 
ve hem de adet& her harfin lt8ini be.. 
raberce hafızal&nnda tutmağa mec • 
burdurlar. Bunun da çok kolay oldu.. 
ğu tecıilbelerle anlatılmJltır· 

Makine ile yazrnumı öğrenen bir 
mllpUdi, yanlıı bir harfe buar bas
maz blnl olan BeSten yaıılıtlıfı a.nJı. 
yor. 

Diğer taraftan, sınıfta birkaç tale .. 
beye birden makineyle yazı yudınlır
ken bunlardan birinin yanlıt baamuı 
neticesi çıkan farklı sadalardan ya. 
zanlarda.n birinin bir yanl11bk yaptı. 
ğı derhal ~ılmaktachr. 

iki senede 6 
cocuk 

Londrada Bayan Vllyam Apelbi bir 
kaç gUn evvel bir batmda Uç çocuk 
birden doğurmuotur. Çocuklardan iki.. 
al kız, biriai de oğlandır. 

Ayni bayan 1935 Noel geceainde de 
Uç çocuk birden dofunnut ve fakat bu 
çocuklar ancak 15 ıtın kadar Yaf!J&
bllmi§lerdL 

Her defumda Uç çocuk cioturan bl.. 
yan Vilyam Apelblnln tocuı tedz ve 
fakirdir. Kendialyle görüten bir gaze • 
te muharririne: 

- Allah çocuktan, onlara bü~ 
yacaklara veriyor. 1935 tekiler yap.. 
mamıatı. bakalım bunlar ne olacak!

Derrıiıtir. 

Tarihten evvelki 
devre alt bir 

iskelet 
Slbirya'da lrtlç mnafı kıyılarmda, 

topru ıathmdan Uç metre derinlikte 
tarihten evvelki devre alt bir lnAn Is.. 
keletl bulunm111tur. 

Iakelete nazaran, bu adam, fevkalL 
de uzun boyludur. Kafatuınm arka 
tarafı yusıdır. Alt çene çok kuvvetli 
ve dı§&M dofru çıkıktır ve on altı dit 
hlll atlam olarak duruyor. Çok uma 
olan kollar, dls kapaklarındu aptıya 
kadar usanmaktachr. El w ayakları 
bugünkü ln8uı el ve ayağından bir bU
çuk misli daha bUyUk ve geııiftir. 
Zamanında, bu adam ber halde öl. 

d!lı'lllmtlt olacaktır; Zira kafataamda 
bır mızrak sapbdır. Bir elbıde uzun 
bir taı, diger elinde de bir yay tut .. 
maktadır. lakeletln yanı bqmda bir 
kemer, sekiz ok, ve bir u ileride de, 
pişirilmi§ topraktan tezyinatlı ldlpler 
bulunmaktadır. Yaylar ve muzafuı u.. 
cu, artıatik bir surette itlenmif kemik 
tendir. 

Halen, Semlpalatınaıc Mllr.eal mil .. 
tehaeıs memurları, bu iskelet ve ya.. 
runda bulunan eşye üzerinde derin tet.. 
kiklerde bulumnaktadır. Bu ilk tetJdJt. 
terden IODl"&. lak.elet, raporla birlikte, 
dahayilksek ilmi heyet.terin teWklne 
ar7.edileoektir. 

Ton Ton· 
amca 

Va 
varamazlar 

Bir abidenin 
altında 

Yazan : ilhan 7aruı 
Arkadıımıta ajır ağır yürüyerek Ka

vaklıdereye doğnı uzandık .. Sıcak var. 
eh. Demin beyu taflı, beyaz ışıklı ve be 
yu mermerli havuı:un batında !durur _ 
ken gl1nepn nuı1 kızgın bir ti• gibi 
ıuya daldıfmı gCSderimzile görmüı • 
tük. Günct hav\llUD. Uıtündc, erimif 
bir atq ıiıbi, }ıllkalar çizerek çupııu • 
yor, eollra bu halkalar mavi iller bıra -
karak auya aokuluyor, dönüyor, dönü. 

yor, kayboluyordu. 
Sıcak vardı, sıcak! .• Ne yeıil yolun 

nefesi, ne arazözlerin hiddıetli mücade • 
lesi.ne naden suyu, ne ıu, ne bu •• 

Sıcak vardı. 
Topuklarımızdaki liatilder ziftin Us. 

tünde bir dakika dursa olduğu yerde 
kaynayacak ve ca&!cye kanıacak.. Bu 
kaynar duman yağmu111 içL-ıde ebedi brr 
ille gibi g8lryUstlne fıpıran mavi evin 
önUne ~liyoruz. 

Bu mavi m tanıyor mucunuz? Bu 
mavi evin 8nUnde bir C!aldka durup 
ıeyrettinil ıni onu? Eter eeyretmedinil 
ıe Ankatanın tadını almlmlf uyılırıı 

ıuı:. 

Ben bir çok günler, yalnız bu mavi 
eri g6rmek için omlar& kadar yüriimil
ınıddllr. KarJI bldmma tabanlarımı 
iliıtirerek, bergUn biraz daha attan bir 
zevk ile, herg\ln ondan bir parça daha 
kopararak, bu mavi eri .erretmiflmıdlr· 
tçimde ince biı' korku, ona doymak, onu 
bitirmek korkusu ve cazterimde le. 

vinç, k!aJrikalarc:a bekmJJtmdır ona. .. 
Arkadqma gtiateriyoıUDl: 

tki ıölge ıiıbi tqlaıra •Urihıuck n 
tabanlanmızı betonun aıcak cölailn• 
yaprJtııJralc, yUrUyonız: 15ahçenh\ 
korkunç ıCMizli~ine rağmen içlıııiıt!e 
bir nhatlık, bir ıevıeklik vı uyuma 
ihtiyacı var. 

Çömlekçi çıknfmı lılurdurmamıı 

ve tarlada tohum, geceleyin de atılabi
lir. Her}ea, ldağıbqmda kuli.l>e ve teh
rin göbe~indcki apartunan1 kor\mad.tn 
dinlenobilir. 

Kepenkleri açık· lra1ımt dWddn ve 
sokağın yanın metre qapma uılmı1, 
demir balkonunda ,.n çıplak uyuyan 
genç kadın 1 Tıkınıan.dan ylrilyen 

.bekçi, çöplükte uyuyan horo9, ayak .. 
kaplanru kaldrnmm. dibinde unutan 
kaytan bıyıklı amele! .• 

Kuvveti yetmiyen btWtiye ı..,. ... 
açık btmıı till peme, lru~ ara. 
zöz suyu, çatlamtyan beton 1.. 

ŞehiTde üç tanesi yirmi bete utıun 
ve burada bir teki ebilmeden, bUtUA 
bir yur upmm UltUnde .,.lanan arı 
çlçelrt .• 

Herkeain ~çekleri, hneM bdııı • 
lan, heırkeeiıı dünyam 1 

~ ... 
Konuırnadan abidenin alana )"MJYO .. 

ruz. Gö"kyüzünOe mavi bir kumqa if. 
lenmlt un taneli, pul pul bir ~ ve 

yanmurda bizi bed:liyen uykuıuz, ubır
lr, emrüyetli !bekçiler?.~ 

Uyuyoruz., 

tlllaa:TAllUS 
- Bak, diyorum, bacalariyleı par. 

matrlıklaıiyle, tepesinden uçan rllqir. ı--------.-.,-.-..,-.-~ -,,. 
Yeni newrlyat lan ve çqmelorinden akan ıulariyle 

irwana (mavi) nln .mvetini doyumn 
bir nl Burada kim oturuyor?. 

• • • 
Geri ldönilyoruz. Yol önümüzde, cit. 

tikçe dik qafI lavn1&n bir dönme -do.. 
lap ıibi, utanıyor. Kendmıtti bırakı
yoruz. Ataçlar hıprdıyor. Gökyibi1 
lmanyor ve Yeıil ot ayaklanıyor. 

Bir &bidenin önüne ıeliyoruı:. Ar. 
kadapm bqmı kaldırıyor: Tepemiı:de 
iki kocaman adamı bisl çipeyerek -geç 
meğe hazırlanan iki !demir aciam duru.. 
yor. 

Bu adımların ayak parmaklan. birer 
kartal pençeei ıibi, granite aaplanmı ... 
Hep bu ayaklara bakıyoruz. GUnlcrce 
ayni arzuyu. ara vermeden, içinde ol
duiu gibi yqatarak bu hayali bir tahta 
kalıba, aonra bir tunç ~ en 
sonra buraya. tepemize getirip ıesiren 
adamın mutlak bu eserdeki kafayı ve 
bu dal • adamdaki lcoaaman canı taıı
dıfına inanıyoruz. 1naan bir ldev canı 
tapmalı ki bu alır uncı mahsulilnil 
ubmun zincirine vurarak, buraya ıll 
rükliyebilıin .• 

Günq, havuzun kenarlannı yap19 .. 
rnıt. Biru eorıra orada bir kedi gibi 1JL 
fırarak Ulecek .. 

Bekliyorus. Aıbldenin gölgeti bir ~
dır cibi etnafımua iniyor. Mermel' 
koltukla-r doouyor. Tqlaıa eimnlt re.. 
ıimler ıiliniyor ve Çankayanm tepe9in
de, birer yıldız gibi sallanan l&ıntialar 
pey&blanıyor .• 

Soğuk tqm üatilne oturuyrouz. fn.. 
u.nlır aeyroJdqiyor. Sesler kopuyor, 
dağılıyor. Bekliyoruz. 

Ve arkadapm tcıkrar bqım yubn. 
ya kaldırıyor. Konupmdan ayaklanı
yor. O lSnde, ben arkada. lbienin bağn. 
na aolruluyoruı:: 

Burada, dUnya var: Fabrikalariyle, 
dUktr!nlariylcr tqı toprafr, ıuyu !iava. 
ır, fnunlan ve hıyvaniariyle bir diln· 
yal 

Çok lflzumla btr klta11 
Nqrlyat aahul, ttıcear, •naJı, Wm ad&. 

mı pbt herkea 1;1D jjOk faydalı bir kitap 
kaz&Dmııtır. Kendi mevzuund& tek olan bu 
kitap, (Ttlrklyede döviz koııtrolU ve mllll 
parayı korum&) adry1a, ı.tanlııul tkal'et ve 
aD8,1l odu! tetkikat n snthb&rat mOc!Urtl 
Tevfik 8. Alanay taratmda Mfl'9dllmll .. 
lan uerdlr. 

Cidden entereaan m.uJceddem..U. memleb 
t1m1z1D ve c1hanm 1ktıadl ıtcUt ;rolunu açık 
blr ,.kllde lz&h eden muharrir, harp aonu 
TUrklyeainln vptyetfnl Ye Lozazı. 11Ulh11e te.. 
mln edilen f8t1kllle dayanılarak memleketi 
ikt.ı.aden yUkaeltmek utruJıda yapıl&D ha.. 
miıklar ve meaalyi tetkike batıaııımc etmfl 
ve bu aafba güael blr tekilde lltlllA edll.. 
mı,tır. 

Bundan llOllJ'&. 1929 --- eaalanDda 
p&rammn PGlrdlll bullran .. bUlm Oalemelc 
1çtıı atman tedblrlel"le "fU'daa aetloel• -. 

buhranda &mil olaD ~ o kadar nelll -
ifade ile izah edDıDlfUI' Jd 1f1D bu C19pbe11 
hayaU bir mnmua ••stm• tMlılt DOkta.. 
ımıdan fnUlide Jıalsl eJwmn•,..ttlr. 

D6Yls kontrolODOD Jıa1UııkG tatlılbtm• 
alt bQJdlmlertDI bOUln tadlatı Ue sen-• 
ve aynca Ucaret reJlmlmtstn ,sm&,. -.-
takip etmlf oldulU •:yri b1r tema llaUDd9 
bmlA ederek blJ&1lııkO en 80ll ,.ııu Y• pna. 
alplerinl gene bUtOD t&dllltı fle laab edm 
dll•r blr kıamı ile M'h·- pratik Ja;rıQetl 
cepbellnden tatklke ıa.,ıktır n n,1IDw ta.ı. 
lak edeD Jah&t. ttbal&t " IJlrUat _ ...... 
lerl balammdan m.emleketlm!a mUftıMlavta 
de blla&num clbUl ~ YUl~ee 

n ,...uu m•b....ıertal ~ ltSlıutJe 
lf adamlarmm ar&1IP cla ~ 
alddm ı.tlfadell lıll" maldJe& ~. 

DerlD dla- lıll" ~ iade de -
bOtua cUaad& oldulU ıtlıl - :bcu.dl mekL. 
n•sm•nm • mOblm n ~ uuaru ela 
para mevzuunu tetkik etmek tlltt'9CÜ1ert 
ı.,ıca mamJara marac.t kmf•tbulea ~&.. 
rute blrümul " ,....... lıı)metbd Jso.. 
ruma,a dot"adu dolr'UJa n doılayqlle mtL 
esstr olan ve flmdtye IJ&dar ~ " 
b&Jen mer1 ve pyrl mer'i 'blıttın kanun ve 
kararnamelerin metlnlertnl de bir araya top. 
JamJf bulunmuıdır. 

M:Uelllf,,,Y&Ptıtı tetıdlu.tmı lıldlllelerl td&. 
re etrnl§ olan zevata teJtt ııtunnek WTeW• 
bUyUk btr aamlmtyet n dddl,,ıt ~ 

tir kl bu nokt&Dm kıymetini aynca tebarQs 
ettirmek pek yerinde olur. 

MUell11'1 bu dddt -ve kıJmeW .-r1nden do.. 
layı tebrik etmek b&kfblUlık olur • • 



ı\_s.t.KllJt.ı 
• KotörlU veya mot6raüz her tUrlU nakil 

vurtalarmm oehlr içinde tecrübe edilmeal.nl 
belediye ya.aak etmi§tl.r. Kamyon, otomobil 
ve araba tecrübeleri iı;iıı muhtelit yerlerde 
ayn ayn muayyen aahalar aynlacak ve tec. 
rUbeler bu aahalarda yapılacaktır. 

• Apartmıan, lokanta ve em.aa.11 yerlerde 
harice çıkarı, veya mUesııeae lçlne çıkan du. 
manlarm diğer katlarda oturanlarla civarın. 
dakflerl rahatsız etliği nazarı dikkate alm.. 
Jmf, dumanların yüksek blr trtUada etrafa 
ne~edilmesi kararlaştırılmı§tır. 

• KUltllr direktörü Tevfik Aııkaradaki o. 
pera mektebine kız talebe seçmek Uzere dUn 
Kandilli ve Erenköy llellerine eitml1Ur. 

• Belediye huausl mUeaaeaelerdekJ kırk. 

çeıme sularını ke1TI1eğe karar verdiği için, 
terkos ıebekeslnl pek yakında ~enl§letecek. 
Ur. Evvelce hazırlanan be§ yıllık projeden 
bqka, _gehrin Acil lhtiyac;larmı karoılıyacak 

testsat çabuk yapılacaktır. 
• Öğretmen ve talebelerin tedavili için 

yapılma.sına karar verilen sanatoryom binam 
32 bin liraya ihale edilmiştir. 

• !ran hilkQmeU ile hUkOmetinıiz arum.. 
dald anlatmalar lran mllU mecUstnce tu. 
dik edilmiş ve tatbik mevk.ltne glrmlıtlr. 

• 19 mayısta yapılacak jimnasUk ,enıııc.. 
terinin programmı teıblt etmek Uzere, beden 
ötntmenlerl kız 11.seat salonunda bir toplantı 
y&pDlJ§l&rdır. 

• latanbulda çalıpn lnhlaar memurtarmm 
Ucretlerl teablt edtlerek bir ıı.te hazn1amn11. 
trr. Liste yakında Aııkaraya s1'ndertıecektlr. 
En Afatı 20 Ura almakta olan memurlara 
ııazrrıanan yeni eauıara göre, aynca mesken 
bedeli de verilecektir • 

• Kuhtellt aalıalarda çal1§&D köy1Ulerlm1.Zln 
bllglleriııl arttırmak tçhı memlekeUmlzde 
muhtellt lhttaas kuralan açılmuma karar 
,-erilmJ§Ur. 

• Eekl evrakm ta.aflyeal için mUzelere bat 
IJ bir AıJlv da1rea1 kurulacaktır. Bunun fçhı 
Sultanahmet medre1981nhı tamlrlne bqlan. 

nuF• 
• Zeytlnyaflarma yüzde Jirml bet ııllbe. 

tıııde ınıaam ve pamuk Yatı karfıttmımuma 
9eh1r mecllll karar nrml§U. Alman bltÇok 
nOmunelerden bu ııllbetfıl Y11zl• •D11i seç. 
tflt anlqıldı#J fçln, bu ht!Wlta 3'9Dlden bir 
karar Terllnıeal lllzı.tmu hlsııedllmlf Ur. Me. 
sele §ehlr meclisinde tekrar gl5r0,uıecelctfr. 

• Ya.rdmtct llğretmen kullamlmuı mtıdde. 
ttnın t1ç yıl daha uzatıım.ur için bir bmm 
projeal h'231'lanmıt ve Xamut&ya nrUmli
tlr. 

• El'ZUl'UDl dağ1arma kar Y*lmal& bq1&.. 
DUftlr. 

• aeçen bir Jıaft.& tçtnde ~ mUh&fua 
tefldl&tı. bfrt mıı dokaan no kı~ı;r. yecn_ 
ytU eek1s kilo gUm.rtlk kaçafr, )'Qs altnuf 
bir kilo fnhisar kaça#J, t1o alllh, oıı mermi., 
sekaen dokuz TUrk llrallI De eW bet kaçakçı 
hayvanı ele geçlrmiftir. 

• tcra muhuebe d&irulnde halJmı n me. 
murlarm daha kolaylıkla lf1erlnl S15nbllme.. 
l•rl için bazı tertibat &lmmqbr. 

• D6rtyal ve Payu mmtak&larmda yeni 
n bUyUk portakal ftdanlıklan kurulmuma 
karar verllmlfUr. 

• .Aııkaraya giden Letonya Ucaret heyeU 
ne müzakerelere bqlanmqtır. Bu suretle 
pek yakın bir zamanda ik.1 memleket Uca.retı 
Din lnkl§atnıı hazrılıyacak mt1b1m bir mu.. 
kavele lmzalanacaktır. 

• YUkaek jandarma okulunun &çılıf tören! 
bugün Ankarada yapılacaktır. 

• İstanbul Defterdar muavini Cemal Ah. 
met, Trakya Umumt Jıı(Ufettlfl malt mtıta.. 
"1rlltlne, Divan mUraldplerlnden lbırahım 
de letanbul Detterc!ar muavtnıltlne ta~ e.. 
dllmtfttr. 

• Ba yıl ukert llaelerden Harbiyeye gelen 
talebeler, bugUn Anlı:arada blrlnct mutı t.._ 
kil edecekler ve and içeceklerdir. 

• DQn Buna.da bir tayyare modelclUk kur. 
1111 açdm.IJtır. Bu mtınuebetıe plln8rHUrte 
muvaffak olan yirmi gence ehliyetnameler 
Terllm1fUt. 

• Kl1nhal olan Buna belediye nlaJJllDe, 
Bunla uketl l1ae mt1d1Jrlütt1nden mütekait 
yarbay N&fet •çflmtottr. 

• 'l'Qrkoftl umum mlldUrU Burhan ZUml, 
bul Uoaret meseleleri etrafmda temuıa.r 
n Yugoelavya tıe aramJZd&kl cualar dah1. 
Unde Ucaret anlapıuı yapmak için Belgra.. 
da &'itm!f tfr. 

• Romanya tıe yapılacak yeni Ucaret an
llfma.tmı müzakere etınek tızere Romanyaya 
&'idecek olan heyete 1ktiat nklleU mıı.te. 
D&n ıratk Kurdotııı riyuet edecekUr. 

• llaçkapalu apartımaıımm buluııdufu 
caddeye {Abdlllhak Hlm1d) caddeal admm 
verllmul belediyece k.ararlqtınlmqtır. 

DIŞARIDA: 
• Paraguayda Oonceptıon fehrlnde çıkan 

t .... t harekeli famamııe butmlmqtır. KU. 
nd•llMl•.r eımumda yüz ldtl kAdar Glmllf
tlr. 

• Z.ld .Avwıtwya • )(.&c&r1ataD lmp&ratQ. 

ru Karlln UcUnctı ottu ArfidOk l'e11x Avua.. 
tW')'& ordululla gi.rmffti.r. !1k defa Habeburg 
Jardarı biri Avusturya ordusuna hıtfaap et. 

ınektedl.r. 
• ~olka h&rtdye nasın Spuk yeni kabl 

uyt kunn 'l'UltNfnl kat't euntte kabul et. 

mlftfr. 
• Çt.l::osıoT&k)'adaki Alman ekalltyetf reı.ı 

Rutha dan ma atarak bulımmUftur. 
• 1"t.ıııUYt&nta Norno ldlkemetf U'Ulll. 

da renJ yap:lacak ticaret mubveltlllnl mtı.. 

Trabzon -ıran transit 
yolu üzerinde 

insan yutan dağların en tehlikeli l 
yerlerine sığınaklar yapıldı 

Gümü§hane (Hususi) - Memleketi \ lclan başka, aığmaklara, ilk tedavide 
mizi dost İrana bağlıyan büyük transit kullanılmak üzere birer ilaç dolabr ile 
yolunun 44 kilometrelik son kısmının bunların tarzı istimalini anlatan ve bir 
tamiri de bu satırlar gazetomizde okun çok arhht tavsiyeleri ihtiva eden duvar 
duğu günlerde bitmiş olacaktır. Şimdi • afişleri asılmrştrr. Bu binalarm üurin -
ye kadar 3 milyon küsur lira sarfedilmiş de sesleri uzak yerlerden işidilebilecek 
olan bu yol üzerinde halen 12 silindir birer imdat çaru ile fenerler de vardır. 
geceli gündüzlü çalrşmaıktadır. Diğer taraftan, gene bu tehlikeli nun • 

Yolun tamiı i bitirilirken bir taraftan takah!ida tipiye tutulan yolculara reh ~ 
da çok lüzumlu ve faydalı bir takım te. berlik vazifesi görmek üzere her elli 

metreılik mesafeye birer eiyah demir lcv 
sisat vücude getirilmiştir. Her sc::ıe kış 

ha dikilmi§ ve tehlikeli virajlarda şoför 
mevsiminde Zigana ve Kop dağlarında 

leri ikaz ve koma ~alınağt ihtar eden 
tipiye tutulan bir çok insanlar boğulup beynelmilel işaretler konulmuştur. 
ölüyordu. İşte buna mani olmak için, Yol, kenarlarına dikilmit olan bin. 
yazın pek şirin ve sevimli, kışın da pek lerce akasya ağaçları ile de siliılenmiş.. 
amansız ve korkunç olan bu dağların tir. 
insan yutan en tehlikeli yerlerine sığ?. Trabzondan İran hududuna: kaldar iş.. 
naklar yapılmıştır. Bu binaların içinde, !emekte olan devlet otobüs ve kamyon. 
inaa.n ve hayvanların bıannınasr için lan da kış tarifesini tatbika başlamış-
icap eden bütün tertibat mevcuttur. Bun tır. 

Balıkesirde kayışla adam boğan 
idamı istendi üç katilin 

Bandırma 3 (Hususi) BandınnanmÇalallı köyünde, bwidan iki ay evvel, 
Halil oğlu Ahmet adında birinin cesedi bulunnıuı, ve kayışla boğularak öldürüL 
düğü anla1ılmıştt. Zabıta, bu feci cinayeti iş.leyenleri nihayet yakalamıştır. 

Katiller, ayni köyden Ali oğlu Bayram, Cafer oğlu Hüseyin, Ahmet oğlu 

Mümindir. Bunlar, Ahmeldi bir kız meşe les;. yilz;ünden !bir Wlübede bel kay-ı§ı ile 
boğup öldürdüklerini itiraf etmişlerdir. Sorgu hakimliği b:n11eri idam tı!ebiyle 
mahkemeye vermif ve dün Balıkesir!de suçluların ilk dunıpnalan yapılmqtır. 

Faydalı yağmurlar 
başladi 

Konya, 4 (Huausi) - On beş gün -
denberl yafxprz ve günq1i geçen ha. 
valar bugün tekrar bo.zulmu§, sürekli 
bir yağmur yağmağa lba§Iamı§tır. 

Bu yağmurlat k:rşlrk ekine çok fay
dalı olmaktadır. 

Bir domuz avcıyı 
yaraladı 

Adapazarı, 5 (Hususi) - Şehrimi· 

ze bağlı Çarkalutfiye köyün.de pek he
yecanlı 'bir domuı: avı yapılmıştır. Uç 
avt.:ı avlanırken bir domuza rastlamışlar 
ve kovalamağa başlanuşlardır. Domuz 
birdenbire . geri dönerek avcılara sal
dırını§ ve iki av köpeğini boğazlayıp 

öldilmıÜ!Jtt:ir. Mücadele esnasında, do-

muı:, avcılar.da Arifi de ısırıp yarala
tmftrr. Fakat tam bu sıra.da diğer av
cılar hep birden ateş ederek domuzu 
öldünnilfler ve arkadaşlarının hayatı
m gilçlilkle kurtirmışlardır. Domuz 
450 kilo ağırlığındadır. 

~•'*'fli1.I 
Bafra temiz suya 

kavuşuyor 
Bafra, (Hususi) - Uzun. ve çetin 

bir araytınnadan sonra- kasabamızın te~ 
miz ve bol bir auya kavuımaı;ı işi b.ıgün 
için belediyemizin takati haricinıde gö -
rülmil§ ve halen içmekte bulunduğu.muz 

suyun içilebilecek bir durumda olduğu 
fennen sabit bulunmuş olduğundan bu 
suyun ihtiyacı karşılayacak ka~r ço.. 
ğaltılması ve kasabaya sıhhi ve fenni 
vaaıtalarla akrttlmasının temini beledi -
ye meclisince tekarrür etmişti. Pek 
yakmlda yerinde incelemeler yapılacak
tır. 

İcap ederse bu i!J için bir istikraz da 
yapılacaktır. 

zakere edecek Norveç heyeti dUn AUnaya 
ıeımt11Ur. 

• Lembcrg Unlversitesl ve ten mektel:I 
Yahudi talebenin son aldıa-ı vnzlyet Uzerine 
çıkan kanııltlıklar neticesinde muvakkaten 
kapaiııJmft:r. Polonyalı talebe, üniversite 
rektörüne bir istida vererek Yahudi talebe 
hakkında bazı mecburl ahk!m konulmasını 
lstem11Ur. ' 

• Geçenlerde Beynıtta Amerikan kon.solo. 
11J11U 61dllten Ohaı:meı Karayan idama malı. 

Silifke yangını 
Hftkt\met konağı 

yandı. Resmi evrak 
kurtarılamadı 

Silifke (husuat)! - Gece çıkan ant bll' 
~m neticesinde htıkQmet koı:ıalı tama.. 
_ yandı. Halk, jandarma mektebi e!radr 

mu.llelıt vaertalarla yaııgmı aöndUrmeğe 

çalıştıls.nıa da aöndUrmele muvaffak ola.. 
madılar. Bu arada, htıkQmet evrakmm kur. 
tarılmaııın& çalı§ılaııpa da 1lı!ıt katta bulu. 
nan mallyeye, kaymakamJığa, va ntıfuaa 
alt evrak ve defterler, yangmm her tarafı 
sarması yUzUnden kurtarılamadı. 
Yangınm ne ııuretıe çıktığı henllZ ma11'.l.m 

değlldlr. Yalnız, vazıyet: §üphell görWdUğün.. 
den, veznedar, tabanAt kAtlplerl, iki odacı, 
mallye da1reırl Odactnnm 1k1 oğlu nezaret 
altın& almdılar. 

Tütün piyasası 
Açıldı, fakat ••• 
tzmrr, (Hususi) - Tütün piyasası 

açılmıftJ:r. Fakat Amerikan kumpanya.. 
lan henüz piyasadan külliyetli miktar. 
lda tütün ahnaınıaktadrrlar. :Mcııaımafih 
bugün, yarın nıübayaata başlayacakları 
sntlma ktıadır. 

Bazı yerlerde tütün tücarlan tara -
fından müteferrik milbayaat yapılmış. 
tır. Urlada kilosu 60 _ 85 !kuruş üzerin-
den lO.OOO kilo, Akbi.Garda da 60 ~ 95 
kuruıtan 12,000 kilo tütün sa~ı ol
muştur. 

M-tıab' ~ ' us sıller Aınerikan tütün kumpan. 
yalarmnı bir an evvel mülbayaata lbaşla.. 
malarıru beklemektedirler. 

Belediye memur
larının bir dileQI 
İzmir (Husust) -Şehrimiz belediye 

memurları, kendilerine tekaütlük hak-
. kının verilmesi için alakadar maktım _ 

lara müracaatta bulunmuşlardır. İzmir 
saylavlanıun da alfilradar oldukian bu 
mesele hakkında Kamutaya bir kanun 
layihsr verileceği söylenmektedir. 

kfim edllm!§tir. 

• Bulgar kralınm Veraa.y mı,ıahedeslnln 
Bulgar ordusunu tahdit eden maddealııl kal. 

dırtmak için Londraya gittiği aöylenmekte. 
dir. 

• Fransa demokratlar blrliğinhı kongresi 
Nisde eskl başvekU Flandenln relsUğlnde a. 
çılmıştır .. 

• İtalya hava ordwıunu ziyaret maksadlle 
Romaya giden Romanya hava nazm dUn 
Romaya V&lll oltnqtur. • 

Düzce 
köylüleri 

Donmak 
tehlikeslle 

karşı karşıya ı 
DUn matbaamıza gelen SUleym.an adm.. 

da bir k öylü okuyucumuz §öyle dert yan.. 
clı: 

"Ben DUzceden geliyorum. DUzcede ve 
köylerinde dehşetli bir odun, kömllr bub... • 
ram vardır. Yeni orman kanunu mucibln. 
ce, odun ihtiyB.CJ için tesblt edilecek bir 
mmtaka köylUye gösterilecek ve ancak 
buradan odun kesilebilecektir. Faka.t ka.. 
nunun tatbiklne geçildiği haztrandanberi 
mmtaka.J.a.rmı.ızda elAn böyle bir orman 
parçası gösterilmemi§ ve odun buhranı 
da bUtUn §iddetue başlamıftır. Evvelce 
60 kuruııa alman blr araba odunun geçen 
gUn, nereden çıktıysa, DUzcede üç yUz 

kurup satıldığını aöyleraem buhranın 

derecesi hakkında bir flklr edlDeblllrııt.. 

niz. Yağmurlar ba§laclı, yollar çamur 
derya.ıa halinde .. Şimdiden sonra yer göıı. 
terilip kat'iyata izin verilse dah1 parmak. 
la g österilen öküzler bile bu çamurdan 
odun çekemez, yollan biraz daha dl1zgUn 
olan köylü !Be, ekimle meııgul olduğu için 
hayvanlarını odun taşıtm&ğa aynıunaz. 

Ekmese yazm aç ve parasız kalır, odun 
tagnnasa kışın soğuktan donacak.. HU. 
!Alla öyle berbat bir vaziyet k&r§IIJDdayız 
k1 ne yapacağımızı biz de §lfl?'dık. Bir 
kısmı köylUJer daha §imdiden tarlaları 

muhafaza eden çitleri ~küp yakma.ğa b8.§ 
la.dı. Ha.ttA. 20.25 senede güç yetişebilen 
ceviz, aöğllt ve karaağaç pJbl köylere fay 
dalı ve lüzumlu ağaçlar bile kökünden ke. 
elUp yakılıyor. Bu gldl§le stra meyve a. 
ğaçlarma gelecek. Bu kanunu kim tatbik 
edecekııe biraz da biztmle alAkadar olııa 
da bu kıt soğukta donmaktan kurtuleak.,. 

Bu okuyucumuzun anlattıkları doğru ı. 
se, DUzce köylUleri aç kalmazsa doııma.k, 
donmazsa aç kalmak tehllkelerile k&l'fl 
k&r§ıya bulunmak gibi cidden ellm bir va 
Zfyete dll~ü~tUr. AIA.ltadarlann derhal 
ve sUratle müdahale etmeleri belld vaztye... 
tJ bir dereceye kadar dUzeltebtur, aa.ı:ı.r. 
yonız. 

[1•••·• ıı 
"Agave,, 
işe varamıyor 
Adana, (Hususi) - Diyarbckir, Ur. 

fa ve Antep mıntakalannda zirai tetkl • 

kat yapan heyet şehdmize geılmi§tir. Vi
liyet ziır·aat müdürlüğü, müteıhassrıı M. 
Tubler ile keten ve kendir mütehasısw: 
Fuat ve Tevfikten mürekkep olan bu 
heyete burada agave denilen ve çuval 
imaline yarayacağı sanılan bir nebatı 
tetkik ettirmiştir. 

:Almanya ve Amerikada yetişen---;'; 
bun/dan 150 sene evvel Adanaya getiri.. 
terek üretildiği anlaşılan bu neı'bat bil
hassa mezarlıklarda daha fazla miktar -
da bulunmaktadır. Mütehassıslar, bu 
nebattan ancak çok büyük ıbir fabrika 
kurmak surtiyle istifade edilebileceğini 
söylemişlerdir. 

Portakallar 
çeşitıenıvor 

Aldana, (Hususi) - Ziraat müdürlü. 
ğü Adana portal~arm.ı çeıitlendirmek: 
ve iyi mahsul veren cinsleri Kudüsten 
getirterek me'I'31klılara dağrt:mak teşeb.. 

büsünded.ir. 

Soğuğa mukavim ·ıe partakalı iri ve 
iyi cins Vaşington :neval çeşidi. Porta • 
kallar bittikten sonra temmuzda meyva 
veren Valartsiya çeşidi. Mlemesiz limon 
çeşidi .. Şamoti çeşidi ıihtiyacr karşıla • 
yacak kadar getirtilerek bahçe eahiple. 
rine verilecektir. 

Kocaeli' de 
kültür 
Adapazarı orta mektebinin 

temell allldı 
Adapazarı, 5 (Hususi)-Adapazar

lılann senelerdenberi inşasına bqlan
masını dört gözle bekledikleri orta okul 
binasının temel atma merasimi nihayet 
yapılmıştır. 85 bin liraya çrkacak bu 
orta okul binasının temel atma meraai
minde halk tezahürat yapmış ve Koca
eli valisi Hamit Oskay bir nutuk söy
lemiştir. 

Arltlye meyve lldanhDı 
Ziraat Vekileti tarafından, Geyve

ye giden tren ylounun solunda ve '.Ari-

Şik!yetler, ~ 

Altmışı geç 
mütekaitler 
Maaşlarına zaıll 

lstlyorıar ~' 
On altı imzalı bir mektUP . 

melttupta e7.ci.imle deniliyor)!. tP 
"Bizler eski kanun muc~ b~ 

ilt olmuş Tilrkiye cumhurlY~ ~ 
metinin efradıyız. Her birel'l 1" ~ 
ayda 15, 20, 30, 45, 60 ve nJl1'9 ti 
lira. kadar maaş almakt&yJS-bU P' 
dört kişiden ibaret bir aileyi~ 
dar az bir parayla üç ay geÇ ~ 
mümkün olmıyacağmı sizler de.~ 
ve teslim edersiniz. Her bjrel'P~ 
ücretle bazı mUessesatı )~ 
yede ve bazılarmuz da , 
müesseselerde ve ticaret:h~• 
lışmakta.ydık. Altmı~ yaşını~~ 
denlerin resmi dairelerde ~ 
bir ta.raftan nihayet verUiyd°• 
müessesatı hususiyeye iş fçiıı 
caati.m.ime ise yaş itibarile 
istemiyorlar. 60 yaşında ola.il T d 
bir adam acaba işe yaramaz ~k
naza.rı itibara alınırsa bizler ar-;tli 
me mi ma.bkfunuz? Yeni kaııuıı ' 
cibince tekaüt olanların ise Uç ard' ~ 
az iki yüz liradan fazla. bir ~fi! 
dıkla~mı görüyoruz. ffiç olnı,_ ıııG, 
rnış yaşını geçmiş ve eski ka.nU11 afle18 
cibince tekaüt edilenlerin efradı ~ 
rini geçindirecek kadar ınaatl 
zam yapılmasını ve bu hususta .,ıı ' 
ka.darlarm merhametlerinhı celbi ~ 
gazetenizin tavassutunu diler~ .. 

Güreş minder
leri pistir 

Hakemler minder 
üzerine kirli 
ayakkaplarlle 
basmamalıdı rJar 

"C. YıllY'az" imza.siyle atdığmııı bit 
mektupta ez.cilmle deniliyor ki: 

Geçenlerde Taksim stadycanuııd' 
yapılan pehlivanlık müsabakalatııl' 
gitmi§tim. BüyUk bir memntSllyet ~ 
iftiharla seyrettiğim bu gUreşler ~ 
smda nu.a.n dikkatimi celbeden bit 
vakıa.ya. tesadüf ettim. Giireıe esnasııı
da hakemlerjn kirli olan sab.k ayak ,. 
kabılariyle minder Uzer.inde dolaştık • 
larm.ı gördüm. Ve ayakk8':>ıla.rm be. " 
sıldığt yerlere genç ve gtwbUz pelılt
vanlarnnmn ağızları temas ebneJrl.6 
ve dakikalarca bu vaziyette derin de.
rin nefes a.Ima.kta.ydılar. 

Mikropla bul8.§m11 olan tiu minder'
lerin sıhhate nekadar mUZlr ve tehll • 
keli olduğunu takdir edersiniz. Dahli 
başka. tertibat alarak hakemlerin mtıı 
der ür.erinde temizliğe dikkat ve ıttna 
etmeleri tem.in olunamaz mıT 

AlA.kadarlarm nu.a.n dikkatlerini 
çekmenizi rica ederim. 

28 milyon Ingllfz 
llralık sllAh 

Londra, 5 (A. A.) - Milda.faa n&

zm lnskip dün Darven'de söylediği 
bir nutukta. demiştir ki: 

"-M"uda.faa na.zırlığmda bulund~ 
ğum bir buçuk sene içinde 28 milyon 

· ingiliz liralık sillh sipariş edilmiştir. 
Ayni mUddet zarfında amira1lık için 

26, ordu için 17 ve askeri ha.va kuv .. 
vetleri için de 15 fabrika kunılmuş .. 
tur. 

ZAYİ: Geçen sene aldığnn hüviyet 
cilzdannm kaybettim. Yenisini çrka.r
ta.cağnndan eskisinin hükmü yoktur. 

/8ton'lmJ Hu1cuk Fa7dilte8i Bm4f S 
No. 5596 ReM 

fiye istasyonuna 1600 metre mesafede 
kurulan meyvecilik istasyonu binaları
nın temel atma mc.rasimi de yaprlmıı
tir. Bu müessese, Kd:aeli mmtakasr• 
nm meyveciliğe fevkallde müsait olan 
vaziyetinin inki§afmı: temin edecektir~ 

Bir köy okulu yaplldı 
~kyamun Kabakulak l«>yünde, ilci 

sene evvel beı köyün elbirliğiyle yap
tırmağa başladıktan ilk okul binası ta• 
mamlanmrş ve bu bet köy halkmm tıti
rakiyle açılma merasimi yapılmııtn'• 
Beı köyün ,avrularr mektebin önilnde 
manzumeler okumuşlar, sonra bUyük 
bir .evinç içinde bu güzel ve yepyeni 
mektep binasına ginnişlerdlr. 



1.ik nıaç1arına başlanıyor 
ılk günün ~n heyecanh müsabakası Fenerbahçe 

_ Beşiktaş karşılaşmasıdır 
Aynı sahada Galatasaray da Topkapı ile çarpışacak 

burlycUnde kalıyonı7" Eter ialmleri bUyUk o. 
lan oyuncular kUçUk bir munttakiyet bile 
gtısterem<!zlerse me,·cudiyetıne ıoaret etli!\. 
m!Z bu kuvvet farkı ortadan tamamen kalk 
mış olur. Bu iki tarar için de böyle kabul e. 
dllmelidir. R e t ı k t a 1 1 n dlfer 

takımı 

Naci mütemadi çatımlnn, Orhan da şıma_ 
rık hareketleri ile bu hattın randıman ver. 
meiine mani oluyorlarııa da Flkr tin hazır. 
tayıcı, BUlendln de kullanıcı vazlfelerlnl iyi 
b&Jardıkları maçlardıı sım JAclvcrtıllerln gol 
çıkarmak : ·nsı gene mevcut bulunacaktır. 
Fakat bu ~ans hlı; bir zaman {hl!r Fen<'rll 
muhacimln ayağı bir ı;ol taşır) sli7.ünU tek. 
rarlamamn:a tmkAn ''erecek kadar kuvvetli 
olamıyacaktır. 

B~lkl&§: 
Siyah bcynzlılann ne halde bulunduklan. 

nı, n&.!tl bir kadro Ue oynayacaklarmı katı 
olarak l llcn.lyoruz. Zira Beşlktaşı çok mub 
telU takımlarla maç yaparken gördük. 

Devran eden şayialara inanmak icap eder 
se takım M. Ali - HUsnU, Faruk - Fuat, 
Bülent, Feyzi - Hayati, Rıdvan, Hakkı, şe. 
ref, Eşref tertibinde olacaktır. 

Bu kadroda: Siyah beyazlıların gerl mU. 
dataa ile hücum hatlarını kuvvetli olarak 
kabul etmek ltızımdır. 
Oyuncuların hakiki yazlyeUcrinl bilmedi. 

tfmh: lçfn fs!mlcre göre knrnr Yermek mee-

B!r hıısııslyetl de iri yapılt, mUcadele kuT. 
vetl fazla, elttmanlardan kurulmuı olmasıdır. 
Çok zaman lti7.uınsuz bir sertlik şeklinde te. 

zahOr edip mağ!Qblyete ııalk olan bu meziyet 
tinden siyah beyaz takım rasyonel bir şe. 
kilde istifade etmenin yolunu bulursa maçın 
zcv~ ve heyecanı çok artar ki bu tezayüt 
qynl zamanda h'aliblyet ıanın Uzerinde de 
cok mUe.i!llr olur kanaatlndt)im. 

HUl.isa olara· : kesilmeden, yorulma.. 
d~n. \'e tekmeye başlamadan oynayabilirse 
ll.ışlktıışm: ve iki mUdafll aksamazsa Fene_ 
rin galip gelmesi icap eder. . :,. . 

Galatasaray • Topkapı 
Taksim stadında oyna.nacak olan bu mü. 

sabakayı açık tir farkla Galataaarayın kL 
zanacağı kuvvetle muhtemel olmakla berber 
en•elkf giln kşam J;'azetelerinden birinde Ah 
met Bahtiyar mtiatear lımile yazı yazan za. 
tm Galatasaray • Topkapı takımları arL 
smda bir kuvvet muvazenesi mevcuttur diye 
yazması bizi gilpheye dUoUrdU. Eter TopkL 
pı takımı hakkında muharriri bu kadar ın. 
tutkAr davranmağa sevkeden Galatuaray 
aleyhdarlığı değil <!e bu takımın b1%im blL 
medlğlmiz yeni elemanlarla kuvveUenmlş 

olmaııı ise bu maı;m da c;ok heyecanlı reç_ 
me~ icap etmektedir. 

GUneş • Jstanbulspor 
Fener stadında oynanacak olan bu maça 

!stanbutııporlular bUyU'k bir azimle hazırlan.. 
mışla.rdır. 

Güneıln iki mühim oyuncusu Reıat Ue Fa 
rukun bu maçta oynamıyacaklan aöylen. · 
mektedlr ki bu d& bu da: Fenerbahçe Uli 
yaptıtt egzel"fJlste bUyUk bir -muv.attaldyet' 

Hintli pehlivan 
Mülayimle yarın tekrar 

karşllaşıyor 
Sındırgılı lbrahlm de Fazzala 

meydan okumaktadır 

llintli ve lıfii.Jayim 9ct;cn dcfaki 
milsabalnlarmcla 

Tc!<irdağhnm Hintli ile karşılaşma.. 
mak i~ten:ıesi .. üzer~n~ Mülayim pehlL 
van mısafır gureşçının bir revanş ma.. 
ç1 talebini kabul etmiştir. 

Fazzal Muhammed _ Ôilindiği gibi _ 
geçen müsabakada minder kenarına 
düştüğü için hakemin dUdük çalması, 
~ı. beklemiş ve ken~ini hafif tuttuğu 
ıçın sırtı yere gelmış olduğunu söyle. 
mişti. Kendine çok güvenen Hintli peh 
livan revan§ maçının müddetsiz olma.. 
smı, yani biribirlerini yeninceye kadar 

çarpışmalarını da ileri aUrnıüt ve bU.. 
tün bu istekleri Mülayim tarafından 
kahul edilmiştir. 

Yann yapılacak olan bu mü.sa.baka
ya. ayni sahadaki futbol maçlan do. 
layısiyle ak§am üzeri saat yedide baş. 
la nacaktır. 

l'azzal • Mülayim güreşinden evvel, 
evvelki hafta. yapılan milsabakalarm 
revanşları olacaktır. 

İlk güreş, Hurşidle, eski küçük orta 
birincisi Si.Ueyman arasındadır. İkinci 
mil:dabakada da Hayati ile onun geçen 
haftaki galibi Sındırgılı İbrahim çar_ 
pışacaklardır. 

Türkiye başaltı birincisi Hayatiyi 
maı1Iüb eden Sındırgılı İbrahim bbe 
gönderdiği bir mektupta Hintli pehli
van n meydan okuduğunu bildirmekte
dir. Hintli bu defa da MUlayime yeni
lir, tbrahim de Hayatiyi bir defa daha 
ma~liıb etmiye muvaffak olursa bu 
kıymc~li güreşçimizin Faual'la tutuş. 
mast çok doğru olacaktır. 

Galata.<tarayın geçen senel..i 011 bin 

gösteren ıılyah • sanlıların bu haftaki mUsa. 
bakayı kendi lehlerine çevirmeleri lhUmalln1 
kuvvetlendirmektedir. 

Süleymauiye • Eylip 
Beykoz - Vefa 

şeref stadında cereyan edecek olan SU. 
leymanlyc Eyüp, ve Beykoz Vefa maçlarına 
gelince: Aşağı yukarı mUsavl kU\'\'ette g8rU. 
nen bu takımlardan yalnız Beykoz çok ld. 
mantı bir \'&Zlycttc olmakla temaytlz et. 
mektedlr. Şimdilik yeni mevsim başlangıcın. 
da bUtUn takımlara muvatfaldyctll oyunlar 
dilerim. 

O.KAVRAK 

Futbol ajanlığının 
tebliği 

T. S. K. htanbul Böl~si Futbol A
janlığından: 

7-11-1937 pazar g\lnö yapitaciit· 
lik maçları: z .... 

Taksim stadı: 
Galatasaray - Topkapı, t;aat ı 3. Ha. 

kem Ahmet Adem. 
Fenerbahçe - Beşikta~ .saat 14,45 

Hakom Nuri Bosut. 

Yan hakemleri Ekrem Ersoy ve Tb. 
rık. 

Şeref stadı: 

Silteymaniye - Eyüp, saat 13. Ha -
kem Şazi Tezcan. 

B-eykoz - Vefa, saat 14,45. Hakem: 
Nihllt Bekdik. 

'\'an hakemleri Tahsin özsöz ve Ba
haeddin. 

Fenerbahçe stadı: 
Güneş - istanbulspor. Saat 14,45. 

Hakem Suphi Batur. 

Akınspor 
Fatih idmanla 
kaı şılaşıyor 

Yarın Karagürnrük stadında Fatm. 
İdmanla .Akmspor arasında bir futbol 
ma~ı yapılaca"ktır. İki hafta evvel ay. 
ni tııkıtnlar arasında yapılan ve Akın:. 
sporun galebesiyle neticelenen ma~m 
rcvan§ı mahiyetinde olan bu müsaba • 
kay:ı. snat ·tam 13 te başlanaclfltır. 

Bu maçtan evvel Langaspor A ve B 
tnkımlariylc Yıldız sporlular arasında 
maçlar yapılacaktır. 

Cim Londos 
Londra ve Parlslekl 

müsabakalarından sonra 
Amerlkaya gidecek 

Sabık dünya serbest gil:'eş şampiyo
nu Cim Londosı Londraya hareket et
miştir. 

Londos önümüzdeki pazar gün ora -
lda bir müsabaka ytıptıktan sonra du·hal 
Parise gidecektir. Yunanlı pehlivanın 
Fransada dört veya beş güre§ yapac.ığı
nı Yunan cazeteleri yazmakttıdırkr. 

Bu müsabakalardan sonra Amerikada 
yapıalacak olan dünya pnpiyonluğu 

karşılaşmalarına iştirak etmek Uzere 
yeni ldünyaya gidecektir. 
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Şu glSrdüğünUz garir deniz nakliye vasıtalan, Bağdat civa

nda, gölde, ve nehirde hala kullanılmaktadır. 

Kolayca 
hlntyağı içmek 

için 
Bazan sizi, 

_ _ ~vde, balık yağı 

veya hind yağı 
içmeğe mecbuı 

ederler ve giz de 
bunun kokusu • 

na ve tadına ta
hammül edeme • 

diğiniz için, içmek istemezsiniz. 

Size çok gülünç, fakat ayni 

zamanda, çok rr.üessir bir usul 

tavsiye edelim. Bunu tatbik 

ettiniz mi, sırf iyiliğiniz için 

ebeveyninizin size içirmek is
tedikleri her şeyi içersiniz. 

Gözlerinizi bir mendille bağ 
layın ve burnunuza bir çama
§U' mandalı takın, böylelikle 

size verilen bir kaşık hint yağı 

ile, bir kaşık sevdiğiniz bir tat

lıyı biribirinden katiyen tefrik 

edemezsiniz. 

DilnJ'Onın en 
kU~ük ko vboy'u 

İşte size dilnyanın en kil· 

çük kovboyu. Ona bakıp da gül 

meyınız aldanırsınız. Çünltü 

Amerikalı olan bu küçük kov-
• 

boy daha imdiden atı üzerin-

de dimdik durabilmekte ve bir 

haylı hünerler de yapabilmek

tedir. Büyüyünce ne yaman 

bir kovboy olacak değil mi? 

Bayan Mimav - bu saatte NC<"eden geliyorsun, bu ne 
bal? ... 

Bay Mirnav - C)orma kanc:ığım, belediye memurlarının 
ellerinden zor kurtuldum 1 

Eğlence 

Rakamlıarla işaret edilen yerleri şu renklerle boyayın: 

O: Beyaz, 1; Çok açık mavi ve gri karışık. 2: Pembe, 3: 

Açık kahve rengi, 4: Sarı, S; Yeşil ve sarı karışık, 6: Ye il 

ve açık mavi karışık, 7: Koyu mavi, 8: Siyah. Bakın ne güzel 

bir lCi5m meydana gelecek? 

Şen Fıkralar 

Hangisi daha 
sür'atli 

gidiyormuş 
Taksi gayet 

ağır yürüyordu. 
Müşteri niha -
yet sabırsızla -
narak: 

- Biraz da· 
na çabuk gide • 
mez misiniz? 

Şoför de kızarak göyle ce
vap verdi: 

- Canım nasıl isterse öyle 
giderim. Beğenmiyorsanız, oto
mobilden inip yaya gidebilirsi
niz! 

Müşteri de hiç bozmadan: 
- Hayır, diyor, arabadan 

inmeme lüzum yok. O kadar a
ı.:ele etmiyorum. 

Nl~amoameyl 
iyi bilen 
sinemacı ı 

Sinema direktörü, sinema ıa
lonu dahilinde çalışmak üzere 
kendisine rnUracaat eden bir 
delikanlıya soruyor: 

- Nizamnamemizi tabit iyi
' ce okudunuz, değil mi? Mese

la, salonda ant bir yangın çık
sa ne yaparsınız? 

- Bu cihetten hjç merak et
meyin bayım. İşin içinden ko
la}'\:a çıkarım. Zaten kapuun 
yanında duracağım için, en ev
vel ben kaçar kurtulurum 1 

Satılık mal 
bıyık mı? 

Ticarethane • 
de çalııan hade
me kapıyı vura
rak içeriye gir
dikten sonra mü 
oüre göyle di-
yor: 

- Bay, bir firmanın mümes 
sili size bazı mallar teklif et
mek üzere görüşmek istiyor. 
şişman bir adamdır, bıyıkları 

var. 
- Lüzumu yok, dersiniz ki 

bende de bıyık var l 

Çalmak 

fi - Tabii 
amadeyim. 

Müşteri lo
kantadaki ork • 
c:stra §cfine) -
Müşterinin her 
stediği şeyi çal
mağa razı olur 
musunuz? 

Orkestra şe
bayım, emrinize 

Müşteri - Şu halde. yanı
nızda bulunan çekmeçedeki pa
ralan çalıp beni dı§arıda bek
leyin. 

Bir haftalık yol 
arkadaşlığı 

Jngüizlerin gayet az konuş
tukları malfündur. Hatta uzun 
yo);uluğa çıktıkları zaman bi
le, trende veya vapurda, yanla· 
r~nda bulunan yabancılarla im· 
kanı yok, konuşup tanışmanın 
yolunu bulmazlar. f şte bir mi
sal: 

İki İngiliz Amerikaya ha
reket ediyorlar ve ayni kama
rada bulundukları halde biri
birlerine kati yen lU söylemiyor 
lar. Nihayet seyahatin ücüncü 
gününde, i~lerinden birisi oku
duğu kitabı dU§ÜttJyor, yanın· 
daki de kaldırarak ona veriyor. 
Böylelikle sill:\it bozuluyor. 

- Teşekkür ederim. 

- Bir §ey değil. Siz de yol-
cusunuz değil mi? 

- Evet. Ya si.'? 
- Ben de öyle ı 

.. ~ir hafta ıil,ren yolculuğur. 
butün tnük!lemeıi bundan iba 

Hftk&ye: 

Tevazu ve cesaret 
Amerikanın en bUyQk §lrkeUerin 

de.n olan .. o. A. C.,, n1n direkUSrU 
kcndls1nl terketmck Uzcre bulunan 
delikanlının eltnl lllkarak: 

- GUle gUJe Ceyms dedi, ümit 
edelim ki, Valk - SIUye hiç bir ka 
zaya uğramadan gfdenıfniz- Fakat 
çok dikkatli davranın. Unutma.ym 
ki, rakip §lrkeUcr, ellerinden gclcn 
her §eyi yaparak, s1%Jn oraya vaaıl 
olmamanıza. gayret enrfedecekleı 

dlr.... Şirketimizin, eatı§ kontratı 

nı götüren bir adamı ele geçirmeli 
tabii onl&rm yegA.ne gayesidir. Al: 

cı olan sizin §lrkeUn tsmınl değiı 
tirdiler mi, kontratı latediklcrl gf b! 
kullanırlar .• 

Ceyma gü!Umıedl. Bu, iri yan 
alaycr, aergtlzc§tçl ve çok c~ı 
bir delikanlıydı. Ve "K. P.,. tlrkeU 
tara!mdan, "0. A. C.,, glrkeUnlıı 

satış kontratmı alıp getirmesi l§llO 
tavzlt edilmişti. Bu gayet nazik ve 

battA tebllkell bir ıots. ÇUnkU bu 
konturat gayet kıymeUlydi ve bir 
çok §frketler, bunu ele geçlrmeğc 
veya gideceği yere gltmemeı1ne ça 
h§ıyorlardr. 

Bu sırada, Ceymsln atı, avluya 
gelmişti. Delikanlı glrket mUdUrlle 
vedalaştı ve atm eğerini iyice tct 
kik ettikten aonra, bir .ıııçrayı§ta 

atma atlayarak dllrt nala uzaklq 
tı. üzerinde bulunduğu yol, §lrket 

blnaamdan iki kilometre mesafeye 
kadar iyldl. Fakat bundan sonra, 
ıuız ovalardan ve dağ geçitlerinden 

yılankavi bir §ekllde Valk _ SIUnln 
methallne kadar uzanıyoııdu. Yani 
taın yüz kilometre. Bu, yllz defa 
bayatı tehlikeye koymak demekti. 

Ceyms dikkaUI davranıyordu. ÇUn 
kU, dU§Dlanlannm bazı tertibat al 
mış otduk1arma 1Uphe etmiyordu. 
Bunun 1Jzerine, yolun bir kısmını 

katettikten 8Qllra, wnaı !atlkaıneti 
ne do :yollandı. Bir d~cesl 
vardı. 

Tırısla gf tl#f bJr Bl?'ada. uzaktan 
gelen &eri nal scalerln1 duydu. Eğe 
rln üzerinde d6ndU ve dllrt süvari 
nln, kendUrtııe yetl§meğe tall§bkl 
rmı gördO. 

- Fena bJr bnblangıç. 

Diye mınldandı ve atın boynuna 
doğru eğilerek, atma bUtUn hızını 
verdi. Dllz yolu terk ettikten aon 
ra, kondlslne doğnı istikamet al 
mııı olduğu tayyare meydanma ta 
kipçllerden evvel yetl§mck için, bu 
hızla, be§ kJJometre gl.tmeğe mec 
bur olduğunu hesap etti ve tekrar 
mınldandı: 

- Beş kilometre, atım muha.k. 
kak ki, bu mesafeyi bu hızla katede 
medcn çatlar. Maamaflh, teşebbils 

etmeli!.. • 

At, tayyare meydanmın önOndc 
yere yıkılml§tı. Oeyms, kOtUk bir 
tayyarenin hart'ket etmelt Uzcre 
bulunduğunu görerek ona do~ 
koştu ve bir sıçrayı§ta pilotun arka 
aındakl yere kuruldu. 

Zavallı pilot, bu beklenllmedlk 
misafiri ne suretle knJ11}aınası icap 
ettiğini dUşUnUrken, Ceyma, hiç te 
reddUt etmeden tabanca.mım nam 

luıunu onun kafasına doğru uzata 
rak, işin pkaya geUr bir tarafı ol 
madığmı gösteren bir ııesle baCır 
dı: 

- Hadi bakalım! 
Bunun Uzcrlne tayyare derhal 

ha\•aJandı ve Ceyma, tam bu sırada 
tayyarenin yanma yaklqmış olan 
dört süvariye ellnl 8allayarak bh' 
kahkaha attı ve: 

- Çok geç kaldınız baylar? 
Diye b$rdıktatı 80llra. pUotun 

kulağına doğru eğilerek flAve etti: 
- Ben bir haydut değilim ve size 

hiçbir fenalık yapmak istemiyorum 
s:ıl'lece dllşmanlanmdan kurtuldum, 
bunun için ılze tcockkUr ederim. 
Beni Valk _ Sltfyo götUrUn! 

Ve hiçbir fena maksadı olmadığı 

nı lııbat etmek !çln tabnncumı, 

tayyareden dıııarıya fırlattı. 

Bunun Uzerine pilot gtllllmsedl 
ve Ceyms ona bir daha le§ekkUr et 
tikten sonra, kendi kendine nıınl 
dandı : 

- Artık konturabmı ele ıeçtre 
mezler. AtJarlle havalanaenk değll. 
ler ya!. 

Fakat, bu dU,Unees1n1 henllz fk 
mal etmcmlşU - ki, iki satıhlı blr 
tayyarenin, bUtUn aüratıe, kendile. 
rine doğru gelmekte olduğunu bay 
reUo gördQ ve meseleyi anladı. 

HayduUar, fi(lpheslz, polis oldukta 
rmı iddia ederek, kendisin! yakala 
mak istediklerini Uerl ııt.lrmUıler ve 
tayyare meydanından, gayet •UraUI 
bir tayyareyle hareket etıneğe mu 
vaffak olmu§lıı.rdt. 

Tam bu sırada, pttot da uByle ba 
tırdı: 

- Bcnziı:ı.lııı bıttf. 
Filhakika, p11ot kUçUk bir ceve!A. 

na bazırUıiıdığı için, gayet az ben 
zin alm.ıştı. Halbuki katedilen me 
aafe gayet uzundu. 

Ceynu, tehlikeyi bUtUn çıplaklı 

ğtle gördU. İnmekten ba§ka çare 
yoktu. Bu mesele değildi, çünkU 
arazi gayet gcnl§ ve dllzdU. Fakat 
bu vaziyet dahilinde yakalanmak 
ytlzde yQzdU. Ceyms, birdenbire Ur 
perdl. a§ağıdan, Uç kllometreUk bir 
mesafeden, bir tren geçiyordu. Pllo 
tun omuzuna vurdu ve treni g6ste 
rerck, fnmesinl işaret etti. 

PIA.nı gayet bas1tU: Tayyareden 
trene geçccekU scyab:ıtıne, böylece 
devam edebilirdi. 

Hiç tereddüt etmeden, bulundu~ 
yerden çıktı ve tutunarak kanadm 
üzerinde doğruldu. Arkaama baktı : 

HayduUarm tayyarcst takriben bir 
kilometre mesafede bulunuyordu. 
Henüz vakti vardı! Pilot gazı kesti 
ve tren hattına doğru indi. Bu 
zaman zarfmda,Ccyms de tayyare 
sinin altına kayarak tekerlek de. 
mlrino asıldı. 

Sinirleri gerllml§, bUtUn iradesin! 
toplaml§ bir vaziyette, bekJedl. 

Ayaklan iki defa, trenin damına 
aUrtUndU. UçUncllBUnde ellerini bt 
ra.ktı. Damm Uzerine yuvorlandı 
fakat muvazenesini temin ederek 
doğruldu. Biraz yQrUdU, &ahanlığ'n 
indikten sonra da kapıyı açtı. Son 
bir hamle: Vagonun ltfndeydl. 

Yukanda, bnyduUartı1 tayyaresi, 
trenin üzerinde dönüyordu. Fakat. 
I§ ıoten geçml§U. 

Ccymıı, §f rket mUmculllerl top 
lantı halinde bulunduktan ve beye 
canla konturatı bekledikleri salonn 
ko§arak girdi. Bu ant glrl§. Balonda 
toplanmı§ olan, ciddi adamların pek 
de hoııuna gitmediyse de, dellkanlı 
konturatı masanm Uzerlne frrlatm 
ca, berkesin yllzUnde, b!lyQk bir 

_..rı <' .. 
sevinç !fadeat beli,,.. aJı1ll • 
kimseler, Ceymsln etr ~ ıJI 
Bu tchllkell vazifeyi ıı 
ğmı eordular. ~ı 

Ceym.s gUJUmsedf. 'f• oş 
danmm methııllnde d0Ş~J 
sur ve sadık atını b1I ~! 
bazlığmı dU§UndU. sozıt&• C' ~· 
mahııua sadelik ve ta~ 
verdi: ~ f 

- Nası! mı?. Bil:eıtl / 
l§te! ~ 

•,.tıı ,f 
- Benim paatauı ır 140' 
- Ona verdiğiın ne 0 ~ 
- Onunkini eVY~ 

BULMAC 
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Barbara Stanvik 
Hoıivud1 a döndü 

'- ~ank Frau ·ı .. . 1 ~n.. .. _ J ı e evlenme.si uzenne 
~ının 

~dıı - ısrarı ile sinemayı bırakar 
~rbara Stamvyck, zevcinden 

ve_ iki senelik blı fa.sıladan 1 

t.ırt· 
~tle1'i1uıendi r • 

lli§er 
1enç ktz, ye. 

)tj !le . 
>u par?Gmıya 

brı~lıy, 
ııı bıt yıldız. 

cı., .. 

sonra tekrar Holivuda dönmüştür. 

Barbara Stanwyck, 14 sene evvel 

.'1evyorkta bir revüde sanat hayatına 

ba§lamıştı. Şimdi 30 yaşındadır. 

Radyo fi lm yı ldızı 

Pola 
Neğri 
Büyük bir cinai 
film çevirecek 

eskisi Pola Negri "Madam Bovarl,, 
adında.ki son filmini bizzat seyrettik

ten sonra, gazetecilere, müstakbel 
projell!I'i hakkında b"azı ifeaatta bu.. 
lunmuştur. 

Polonyalı artist, Viya. 
nadaki kısa ikametinden 
sonra Berline dönecek ve 
derhal "ACI yalan" adm • 

daki yeni filmini çevirme
ye başhyacaktır. Bundan 
sonra, Hindistanda seya -
hate çıkacak ve Nisan ni
hayetinae LOnaraya döne. 
rek bilyUk bir cinat film. 
de baş r olü alacaktu-. 

yetiştiriyor 
Meşhur rejisör 

Düponun sözleri 

Mirna Loy 
Holivudun en. 

mesut zevceıe
r indendir. Niçin? 

Bir sene kadar evvel Paramunt 
şirketinin en mühim şahsiyetlerinden 
biri olan Artür Horublu ile evlenen 
güzel yıldız Mirna Loy, bugün Holi. 
vudun en mes'ut zevcelreinden biri 
sayılıyor. 

Mirna Loy, saadetinin sırrını bir 
g"azeteciye şöyle anlatmaktadır: 

' '- Bir kadın, rakipleri gibi zarafe. 
tine ve güzelliğine itina etmelidir, ve, 
hiçbir zaman kendi teshir kabiliyetin. 
den ~üphc caiz değildir. Kadınlar, 
mücadelenin dUğün günü k~nılmadı
ğını, fakat saadet mücadi!lesinin an -
cak o gün başladığını yavaş yavaş an
:yorlar. Eğer kadınlar evlendikten sonra 
<la ev~enmedcn evvelki t:ibi güzellik 
ve zarafetlerine itina etseler, boşan. 
ma vak'aları herhalde bi:- hayli aza
lır kanaatindeyim.,, 

Yıldızların nereden 
yetiştikleri sık sık 

mevzubahs 'olur. Bir. 
çok film çevirmiş olan 

· tanınmış rejisörlerden 
Düpon, bu hususta dL 
yor ki: 

; "Yıldızlar hakkında 
tarihçe yazanların ço. 
ğu, onların uzun müd

det nasıl liazırlandıklarmı meskut ge. 
çiyorlar. 

Sinemaya intisab etmek istiyen 
genç kızların evvela tiyatroda oyna • 
maları şayanı tavsiyedir. 

Bugün, eskisinden daha kolaylıkla 
yıldız yetişiyor. Bunda, radyonun bil.. 
yük bir rolü vardır. Eskiden bir yıL 
dızı meşhur yapmak, uzun süren bir 
işti. Birçok para sarf etmek, uzuıt 
rekl§.mlar yapmak lii.zımdr. Fakat ye. 
ni yıldrzlara bakın. Doroti Umur, 
Bob Börus, Marta Rey, Şirley, Ros, 
hep radyodan gelmişlerdir. Diğer ta. 
raftan Fred Mak Mürey veya Frans 

' 
~"armer gibi doğrudan doğruya sine. 
madan yetişmiş olan artistlerde, iyi. 
ce şöhretlerini temin için mütemadi. 
yen radyoda ı şarkı söylemektedirler. 

·-~---

.. 
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Kanıutayda 
Encümenlere aza seçimi yaplldı 

Ankara, 5 (A.A.) - Bilyük Millet 
Meclisi bugün Tevfik Fikret Sılayın 

başkanlığında il:i celse akdcbniştir. Bi
rinci celsede Diyarbckir valiliğir.e ta. 
yin olunan Zonguldak mebusu Mitat 
Altıokun istifanemesiyle, Beyazıt meb
usu Ubeydullahm ve Kütahya mebuau 
İbrahim Dalkılıcın ölümlerine dair tcs.. 
kereler okunmuş ve merhum mebuala
nn hatırasına hürmeten bir ıdakilu su -
sulmugtur, 

tkinci celsede, encümenler intihabı 

neticesi bildirilmiftir. 
Meclis pazartesi güoü saat 14 de top 

]anacaktır. 

Enclimcnler intihabatı neticesi ber
ve~i Stidir: 

Adliye encllmeni 
Münir Çağıl (Çorum), Mümtaz ök.. 

men (Ankara), Fwıt Sirmcn (Erzu
!rum), Numan Aksoy (Antalya), Tmilc 
'.Ancan (Antalya), Osman Niyazzi Bur. 
cu (Balıkesir), örge Evren (Balrlm:ir), 
~tıf Akgüç (Bu.-ıoa), Sadettin Ferit 
Talay (Dursa), Şeref Aykut (Edirne), 

)\tbdülhak Fırat (Erzincan), Dr. Sami 
'.Ali Dilre (Erzurum), ömer Asmı Ak -
soy (Gaziantep), Hamdi Ongün (tç. 
eli), Dr. Öz&0y (Klayaeri), Hasan Hay
ri Tan (Kocaeli), Ragıp Akca (Kocae.. 
Ii), Refik ince (Mamsa), Muhlddir Ba
ha Para (Ordu), Fuat Gökbudak (Ur_ 
fa). 

Arzuhal encUmeni 
G. 1hsan Sökmen (Girccun), Ziya 

Karamlira'et (İstanbul), 'Meliha Utaı 
'(Amasya), Tayfur Sökmen "(An~ya), 
Hayreddin Karan (Balıkesir) Mustafa • 
Fehmi Gerçeker (Buna), Akif Al:yüz 

:<Çoruh), ihsan Kurtkan "(Çoruh). Ge
nertrl Şefik Tilrsan (Denizli), Mehmet 
Şahin '(Gaziantep)', Şevket Erdoğan 
'(Gümlişhane), İ\li Barlas (!star.bul), 
İbrahim Demiralay (Isparta)', ömer 
Küntay (Kara), Kcm.:ılettin Olpü (Ko
caeli)~~~ Koptagel '(Ma
latya), tmmn~rc(Oiaıı),~hmet 
Ali Kuıidoğlu '(Siird}~ Şevki ' Silsoy 
"(Sürd) Gl. :Akif Öztekin ErdemgiL (Sı
vas), Ziya Bapra (Srvaa)~ SWeyman 
Sırrı Gedik '(Trallzon)', :Mllnib Boya 
:cvan)', Raif Dinç '(Zonguldak). 

Blltçe encllmenl 
Mustafa Şeref özbn (Burdur), Mü

kerrem Unaal (İaparta)~ Raif Karadeniz 
(Trabzon), F.aidhe Öymen (İstanbul) 

;ahya Galib Kargı (Ankara), . Enve: 
'.Adakan (Balıkesir), Dr. Mustafa Can-

tekin (Çorum), Eyüp Sabri Akgöl (Ço 
r~B) RU§tü Bekit '(Diyanbekir), Talı, 
sın erk (Eliziz)~ Gl. ~i Hikmet 'K
yerdem '(Gaziantep), ldurak Sakarya 
ıGümil§b:uıe), Gl. Klzmı inanç (İzmir) 
Hümil Çalar (İzmir), Nahid Kenen 
(Ka~eri), Şevket ÖdW (Kırklareli), 
Memed Seyf eli (Kırtebri). Nalın Ha. 
zmı Ont (Konya), Osman Taner (Ma 
latya), J\liettin ftiridoflu (Maraı), 
Turgut Tilrkoğlu (Mlaniaa), Şevrl Çil
oğtu '(Muı), Şilkril :Ataman '(MU§)~ 
Hamdi Malman (Ordu), General Naci 
Eldeniz '(Seyhan), İsmail Mil§tak Ma. 
yakon (Siird) Rasim Baıara (Srv'm), 
~emzi Çiner (Sıvaa)', Süreyya Genca 
• <:oıc:t), Sı~ İçöz '(Yozgat), Reup 
Zühtu Soyak (Zonguldak)'. 

Dahiliye encümeni 
Cemil Uybadın (Tekirdağ), Etem 

Tuncel (Samsun), Şükrü Yıa§In (Çanak 
kale), Hürrem Ergun (T<>bıt), Esad 
Uraı (Amasya), Rasih Kaplan (Antal 
~a), Ccrnal Hüsnü Taray (Bolu), Ha
lıd Onaran (Burdur), Fatin Güvenldi -
ren (Bursa), Hilmi Ergeneli (Çanakka
le), Atıf TüzUn (Çortih} İsmail Ke • 
m:'l Alpsar (Çorum), Gl. Zeki Soyde -
mı (Erzurum), Nakiye Elgün (Erzu _ 
rum). Esad Özoğuz (Kars), Memed So 
mer (KUtahya), Şilkrü Ali ögel (İstan
bul), Emrullah Barkan (Malatya), E.. 
dip Ergin (Mardin, Memcid Ali Yürük
er (Samsun), Zühtü Durultan (Sam.. 

sun), Mitat Ştikrü Beleda (Sıvas). Sa 
biha Görkey (Sıvas), Vasfi Ra§it Se • 
viğ (Sıvaı), Oalip Pekel (Tokat), 
Behçet Unay (Urra l Muhiddin Dinç _ 
soy (Urfa), Halil Tiirkmen (Zongul • 
dak). Rtrat Vardar (Zonguldak). 

Necmi Dilmen (Burdur), Ahmet Ce • 
vat Emre (Çanakkale) Nabi Rıza Yıl

dırım (Çorum), Haydar RüJtü Öktem 
(Denizli), Nafiz Dumlu (Erzurum), 
General Refet Bele (İstanbul), Ham.idi 
Gilrsoy (latanıbul), Hayrullah Ergin 
(btıanbul), İbrahim Grantay (Kasta -

monu), Nuri Taın:'.ç (Kast:ımonu), Ha
znn Börekçi (Kı1'1chir), Mustafa Halit 
Güner (Konya), Memed Ertan (Ma
raı), Hilmi Çoruh (Mardin), Hilsnü 
Kitapçı (Muğla), ~hmct ihsan Tok • 
göz (Ordu). 

GUmrUk ve inhisarlar encümeni 
İsmet Eker (Çorum), Sıadettin Uraz, 

(lıtanbul), Sabiha Gökçül (Balıkesir), 
Nafiz Aktan (Amasya), Dr. Mazhar 
Germen (Aydın) Nuri Göktepe (Ay • 
ldm), Dr. Emin Cemal Suda (Bolu), 
Dr. Khr.m Samanlı (Denizli), htamat 
özdamar (F.üiteJıir), Ali Dikmen 
(Kocaeli Bedia Morcwa (Konya), ö -
mer Dinç (Kı\ltahya), Abdllrreuak it.. 
tana (Mardin), Dr. HUacyin Avni. Er. 
can (Muğla), Naki Yiiicelcök (Muı), 
Memed Gilnef<\oğdu (Sam1un), fbra • 
bim Mete (Seyhan), HulQsi Orucoğlu 
(Sinop), DaniJ Eyipoğlu (Trabzon), 
Ekrem Pekel (Yozgat). 

Hariciye encUmeni 
Hasan Saka ('l'rabzon), Neaneddin 

Saldık (Sıvaa), Şerif tlden (K.aatamO -
nu), Faı1h Rıfkı Atay (Ankara), Dr. 
Cemal Tunca (Antalya), Cevad ~bbas 
Gürer (Bolu)', Ham Cemil Çambel 

(Bolu), Dr. :tbİ-ahim Tali Tangaren 
(Diyarbeldr), Zeki Mesut Alan (Di -
yarbeldr), Fanl Ahmet Aykaç (Elt

zu)', Gl Pertev Demirhan (Erzurum), 
Scllh Cimcoz (İstanbul), Halil Mentc. 
ıe (İzmir), GL Muhiddin Akyüz .(Kara) 
Hüseyin Rahmi GUrpınar (Ktitahya), 
İbrahim Silreyyıır Yifit (Kocaeli), Yi. 
ğit :&yur (Mania), K4mil trdelp 
(Niğlde), Yahya Kemal Beyatlı .(Tekir. 
dağ, Niznn Por<>ıy (Tokat). 

lldisat encnmenl 
Ralımı KCSken (tnnir), 'timaJı Sa -

0uncu (Giresun), Dr. Rasim Ferid 
Talay ·(Niğde), fnet ~'kosman (Afyon 
arahisar), Bcrç Tilrker '(Afyonkara -
hisar), Ahmet Ulus '(Anldna), Nazmi 
Topçuoğlu (A}ıldın), Dr. Muatafa Ben 
giau (Çanakkale)~ Hasan Cavid (Ço _ 
ruh), Mecdi Boyun (Edirne), Emin 
Sazak (Eskitebir), Bekir Kaleli (Gazi
antep)', Remzi Güreı (Gaziantep), 
Muzaffer Kılı~ (Giresun), Edip Ser _ 
vct Tör ,(Gümü§lRne), Benal Anman 
,(Eaki§ehir), Hamdi Akaoy (İzmir), Ve
li Yasin (Kayseri), İbrahim Diblan 
,(Kocaeli), Ahmet Hamdi Dikmen 
(Konya), Kiznn Okay (Konya), Be· 
sim Atalay (Kütahya). Kemal Kmun 
,(Mar1f), Ali Tunalı (Samsun), Os.. 
man Ayman (Ceyhan), Yuıuf Kemal 
Tengirıenk (Sinop), Esad Çalanakka.. 
ya (Zonguldak), Hasan Karabaoak 
(Zonıuldak), Ragıp özl~emiroğlu 
(Zonguldak). 

Kütüpane Encümeni: 
Halit Etem Eldem (latan bul), Dr. 

Gl. Besim Ömer Akahn (Bilecik), Mih· 
ri Pektaı (Malatya), Dr. Ra.gıp 1Jstün 
(Sinop) • 

Maarif encümeni 
Fuat Köprülü (Kans), Haydat· Çer. 

çel (Afyonkarahisar), Semiha Hızal 
(Trabzon), İzzet Ulvi Aykur (Afyon· 
kınahisar), Akagündliz (Ankara), Tür 
kan Bqtuğ (Antalya), İsmail Hakkı 

Uzunçarıılı (Ba~ıkesir), Tevfik Bilge 
(Diyarbekir), Himmet ışık (Erzincan), 
Hakla Tank Us (Giresun), Sabri Mak 
sudi Arsal (Giresun). Talat Onay (Gl
rcson), Dr. Ncıct Ömer trddp (İs12n. 
bul), Hasan Ali Yücel (tzmir), Retaam 
Şevket Dağ (Konya), Ali Canip ton -
ten (Ordu) Selim Sım Arc:ın (Q!"du), 
Halit Nihat Boztepe (Trabzon), Ham
leli Ulkmen (Trabzon), Refet 'Ulgen 
(Urfa. 

Maliye enciimeni 

Oivam Mnhnsebat enctlment 
Faik Soylu (Niğde) Mitat Aydın 

(Trabzon), Sungur (Yozgat), İbrahim 1 

ihsan Tay (Beyazıt), Mustafa Ön. 
soy (Çankırı), Adnan (Aydın), Dr. 
Galip Kahraman (Bursa), İlyas Sami 
(Muı> Nuri (Çorum), Huriye Öniz 
(Diyarbcklr), Zülfü (Diyarbckir). Ali 
Şevket önderscv (Gilmüşhanc), Atıf 

Bayındır (İstanbul), Emin tnankur 
(İçeli), Yaşar Yazıcı (tstıanbul), Ki. 
mil Dursun (İzmir), Kbım Gürel 

(Konya), Mahmut Nedim Zabcx (Ma • 

latya), Tahir Hitit (Manisa), O&man 
Dinçel (Mat1din), Faı1c: ö.rtark (Tekir. 
dağ), İbrahim Arvas (Van), Emin 
Draman (Yozgat). 

Meclis hesaplarının tetkiki 
encilmeni 

Esad Sagay (Bursa), Hakkı Ungan 
(Van) Muhar Müfit Kansu (Denizli), 
Rüat Aıru (Ankara), Racim Aktar 
(Anlcan), Şakir Kınacı (Ankara), 
Memed Emir (Balıkesir), Ziya Ncsen 
(Çarilan) Mustafa tnusan (Konya), 
Hakkı Kılıcoğlu (Muı). 

Millt Mlldafaa encümeni 
Gl. Klzmı 8_evilktekin (Diyanbekir)', 

ŞUkrü KOÇQ]c (Erzrum), Ru§eni Barkın 
(Samsun) Celal Mengilibörü (Antalya) 
Celal Esener (Balıkesir), Haciaı Ça· 
rık'lı (BalrkesiT), İbrahim Çolak (Bile 
cik), Salih Bozok (Bilecik), Asml Us 

(Çoruh), Ahmet Saffet Ohkay (Elaziz) 
Aziz Akyilrak (Enunım), AU Kılıç 
(Gaziantep), Hasan Fehmi Ataç (Gü.. 
ınUpne), Dr. Tuğamiral H. Şin.ıı.ni E
rel (latan.bul), Hüsrev Kızıldoğan 

(Kan), Lütfil MUfit öziieş (KnJehir), 
Nedim Bozatık (Kocaeli), Ktzmı Nami 
Duru (Manisa), Hasan RC§it Tankut 
(Maraı), Nuri Tuna (Muğla)', Cmet 

Kerim tncedayı (Sinob), Rahmi 'A~ 
(Tekirtdağ), Hüsnil Konay, (Tokat), 
Gl. Ahır.et Yazgan (Urfa) Celal Arat 
(Yorgat). 

Nafia encümeni 
A'ziı Samih imtcr (Erz!ncan), Ah • 

met Hilmi Kalaç (Kayseri), Osman Er 
çin (Manisa), 'Cemal Ikçm (Afyon K.), 

Mebrure GCSncnç (Afyon K.), Eıref De 
mir el (Ankara), Fuat Ziya Çiyiltepe 

~Elhiz), '.Ahmet Özdemir (Eski§clıir), 
Osman Itın (Er..ki§ehiT), Fikri Mutlu 
(tçet), Hakla Saydam (lçet), Sadettin 

Epikmcn (İzmir), HilsnU Özdamar (ta 
paı;v·. Baba ~iren (Kara), Sami 
Erkman (Kas~nu), VeJed ~ 
(Kaıtamo:ıu)', Vasıf Çınay (Malatya), 
Halit Mengi (N:ğde), Dr. J\::ım Sirel 
(Samsun)'. Sıtkı ttke (Tokat). 

Sıhhat ve lçtimat muavenet 
encllmeni 

Dr. Ahmet Fikri Tilzer (Erzrum)', 
Dr. Refik Gilran (Bursa), Dr. Fatma 
memik (Edime), Dr. Taptaı (Ankara), 

Dr. Huan Vasıf Soyürek (Balıkesir), 
Dr. Sadi Konuk (Bu.na), Fazıl Nazmi 

ÖrkUn (Çanktn), Hati:e Özgcner (Çan 
km), Dr. Hamdi Berkman '(Denizli), 

Dr. Salih Turgay (Kayseri). Dr. Oıman 
§evki Uludağ (Konya), Dr. Şakir Ah

met Ediz (Kiltahya), Dr. Hilmi Oytaç 
(Malatya), Dr. Rıza Levent (Mardin), 

J\hmet Vafik Uluçay (Mardin), Dr. Ab 

rava.ya (Niğde), Dr. Ziya Naki Yaltınm 
(Ordu), Müsamcttin okan (Sinop). 

TeşkiUUı Esasiye encnmeni 
~din Gilnaltay (Sıvaa) Kenan 

Orer (Manisa), Resai Erl§ken (To. 

ka.d), Tahsin San (Aydm), Asaf Do. 
ras (Bursa). Fuat Bulca (Çoruh), Yu. 

suf Ziya özer (Eskişehir), Dr. Refik 

Saydam (İstanbul), Mahmut Esat 

Bozkurd (İzmir), Mehmet Nazif Siret 
(Kars), Dr. Refik Aslan (Kastamonu) 

Dr. Fuad Umay (Kırklareli), General 
Ali Fuad Cebesoy (Konya), Muhlis 

Erkan (Kütahya), Receb Peker (Kil. 
tabya), lsmet lnönil (Malatya), Sabri 

Toprak (Manisa), Yunus Nadi (Muğ. 
la), Ali MUnif Yeğena (Seyhan), Meh. 

met Emin Yurdakul (Urfa). 

Ziraat encUmeni 
Faik Kaltakkıran (Edirne), Yaşar 

Özey (Manisa), 1sm:ıil Hakkı Uzmay 
(Bolu), Şekibe Nsel (Bursa), Ali Ri. 

za Özenç (Çorum), Emin Aslan To. 
kad (Denizli), Yusuf Başka.ya (Deniz. 

li), Sılkı Şerif Eken (Kastamonu) 

Zühtü Akın (Kırkla.reli), Ali Riza. E
sen (Kırşehir), Cemal Tekin (Konya), 

Mustafa Ek~n (Konya), Kini Akeken 

(Manisa), Nuri Ural (Maraş), Damar 

Arıkoğlu (Seyhan), Ömer Biçer (Sey. 
han), Tevfik Tannan (Seyhan), tsma.. 
11 Mehmet Uğur (Sıvas), Ömer Evci 
'(Yozgat). 

Sopa ile .. m Vindsor DükU 
Bir balıkçı arkadaşı- Amerlkaya gtt111e•;ı 

nı ağır yaraladı ten şimdi ilk vaz geC 
Dün gece yarısı boğazda bir yarala.. Paris, 6 (A. A.) - Duk dö ~ 

ma vakası olmuştur: Amcrikaya yapacağı seyahattell 
Yeniköydc Salkrm küpe sokağında geçmi3tir. )i: 

oturan balıkçı Hristo ile ayni mahal. DUk'ün katibi bilhassa deıniP 
lede oturan Alcko gece saat yirmi dört "- Bu tehirin sebebi ortaya ~ 
SII'alarmda Kalender yurdu önlerinde vahim anlaşa.mamazlıklar ve sadec9 ~ 
balık tutarlarken ağln.n biribirine ta. tetkik maksadile yapılan bu ~ ıJıll 
kılmı§tır. Bu yUzden ikisi arasında sebeb ve hedefleri hakkında yaP 
kavga başlamı§, sandallar biribirine 
yana§bnlmıştır. Hristo bu arada san, 
dalda bulunan bUyilk bir sopayı Ale. 
konun başına indirmiş, Aleko ağır su. 
rette yaralanmıgtır. Civarda balık tu. 
tanlar vakadan habo..rdar olunca key. 
fiyeti Yeniköy zabıtasına ihbar etmiş. 
le.rdir. Alekonun sandalı sahile çekil. 
mlııı, kendisi baygın bir hnlde sandal. 
dan çıkarılarak Şişli çocuk hastanesi
ne yatırılmıştır. 

Hristo yakalanmış, evvela suçunu 
inkar ebni§Se de, sonradan asabiyetle 
sopayı vurduğunu söyleml§tir. Aleko. 
nun hayatı tehlikededir. 

yanlış tefsirlerdir. etJJ4°: 
Dük herhangi bir endilstri J%l ti-

na muarız olduğu, ve muayyen bit et
yasi veya radikal akideyi mUdaf .. ~ 
tiği hakkında.ki p.yla.lart ~ 
zib etm~tir. Dük bu tavzihtd cfOl 
ra Amerika seyahatinin hedefinlll ,r.e 
ru olarak anlaşılacağım ilmJd et:JO ~ 
ve seyahatin tertibine i~ fi' 
!erle kendisini davet eden endu.trl 
hiplerine teşekkür etmektedir~ 

Ekalliyetler 
ihtilafı , 

Japonya Lehlstaola Aımaof 
Çine harp flAo arasında halledlld1~ 

VSJ'§Ova, 5 (A. A.) - Polon)~Aa)ı 
edecekmfŞ ! Almanya hUklmıetleri, Polon?":",b 

Tokyo, 5 (A.A.) - ]iükumet mah- Alman akalliyeti meselelerinde ~ 
fellerinde Çine ilanı harp etmek tema- edilecek hattı hareket üzerinde ~c. 
yülleri artmaktadır. bık kalmı§lardır. Bu akşam, bu lı d' 

Bu fikri mUdafaa eden bilhassa hah- ta Bcrlin ve Va.I'§ovada. ayni zaJllaJl 
riyedir. Fakat ordu bu fikre muarızdır. bir tebliğ ne§l'edilnrl3tir. d

1 
Ordu Çine ilanı harp etmemekle ecne- Alman makamları yukarı siJeZ)~ il' 
bi memleketlerle ticaret yapılmasına son zamanlarda Polonez eka.lliYeti dD' 
ve bilhassa bu memleketlerden harp rasmdn. ,'Ukua. gelel} karışıklıkla! .. , 
malzemesi ithal etmeğe devam edilcbi- t.e' 

layısiyle ikisi kadın olmak uz.ere bl' 
leceğini •limit etmektedir. kif edilen 18 Polonyalıyı ser~ 

Ordu ilanı harp etmekle Japonya-
nın harici mUnasebet!erinin bir kat ra.knu§tır. 
daha gilçleımesinden endişe etmektedir. Serbest bırkılan Lehlile~~ 

Şimalt Çin demir yolları Val'60vn.. 5 CA. A.) - öğrenild! ıil~ 
göre Hitler, Polonyanm Berlin :Bil> 

Tokyo, S (A .. A.) - Japon kıtaatı 1 as 
Juetzea'i i§gal ederek §imali Çin de- elçisi B, Lipekiki kabul ettiği esnB ~ 
miryollar:mx ba§tan bat.a ele geçirmiı- Dn.nzig meselesinin Almanya - pol 11 

ya milnasebetlerini ht--"-ir surete bO tir. """' . 
Pekin - Hankov hattr üzerinde mıyacnğına dair teminat venni§tit'· 

Changthe'yi zaptetmiş!er ve Tsinanfu- Hitler danzige mi gidecek~ 
nun yaktnlanna varmı§lardır. DanZig, 6 <A. A.) - Hitler ile. ıJı 

Brllkael konferansında ring ve Gööelsln yaJiında Danzigı 
Brüksel, 5 (A.A.) - Konferans gc- yaret edecekleri oöylenilmeJct.edi.I'_A 

nel ~ek.reterliği ·aşadıkaki tebliği net- 1 iki şoför tevkif edll~t 
rctmı§tır: dtıı' 

Konferans, Japon bUk<imetinin Bel- Evvelki giln ~~ıklıda ~ ~ et' 
çikanm davetine verdiği notaya cevap da bir hamalı çıgnıyerek ölüınÜJl g,..d 

vermek lilzumuu münakaşa etmiş ve beb ?lan eof~r ~wrtafa. ve ar:ıcs.d slY 
cevap verilmesi prensip itibariyle kabul Allnııı diln dordilncU asliye ceza J%l 

olunmuştur. Konferans delegeleri bu kcmesine duruşmaları yapılmıştır· 
cevap metni üzerinde fikir teatisinde Mahkeme iki suçlunun tevkifine Jc"' 
bulunmuılardı.r., rar vemıi§tir. ______ .....;;..~~------------~--~------------------------__..., 

- - -
G Ri Pi N 

varken bu 
ıztıraba kat

lanılır mı? 

- - -

Baı, dit. ağrılan, nezıe, tmgmlık ve ütütmekten mütevellid büt'..in ız.tı' 
rablann baılaması ile beraber aklınıza gelen ilk isim olmalıdır. 

Midev.i boznıadan, 
k alp ve b öbrekle re 

dokunm açlan ~ 

-



arihin seyrini deOiştiren rüyalar 
~Vusturya • Macaristan ımparatoru Fransova 

.Jozef rüyaya kıymet verseydi . 

U111umi harp 
çıkmıyacaktı 

"'1ari Aantuvanet ktyotir.tde başının koparııaca{Jını 
on gUn ~vvel rüyasında görmüştü 

Napolyon 
~\.lsya hezıme-

1 tine rüyaya 
"•nrnadıOı için 

uCJractlı 
YORGUN ve melankolik bir yüz

le d de, zeki iki göz .. Bunlar, geçen 
t ' r e teıa.düfen tanııtığım altnuılık ih-
ıyarın hem b''t'' h'' · · d ·ı b' 

1. en u un Jvıyetı enı e ı-
ır On 1 

1 {' un a, insanların her türlü tekel 
u ten ve merasimden sıyrılarak bütün 

llJJıi . 
ınıyetlerile ahbap oldukları bir yol 

;:;kta, tren yolculuğunda tanıımıt-

Sık ıık Ankara ile İstanbul arasında 
ıeyahat edenler, bir kompartımanda 
Yalnız iki kiıi bulunmanın zevkini ve 
ara • 
k ııtasyonlardan bin(t.:eklere kar~ı 
h Otrıpırtımanın muhafazası için duyulan 
eyecanı çok iyi bilirler. Fazla seyahat 

ede~ler için, yolculuidarıru rahat geçi
re~ııınek adeta bir sanat haline bile gel 
~ııtir. Onun o kadar usulleri ve ince 
tkleri var ki .. 

b' Yağmurlu ve soğuk bir hava. Böyle 
~r havada bir kompartıman içinde va-

t !tçirmek için üç ıey yapılabilir: 
Okunur, uyunur, konuşur veya hepsine 
de baı vurulur. 
Okuduk, uyuduk, konuıtuk .. 
43 sene rllyalan tetkik eden 

adam 
konuttuğumuz bir aırada idi. Yol 

ltkadaıım galiba uzun sürebilecek bir 
lrqnijıma mevzuu açmak aiyetile: 

- Rüyaya inanır mısınız? 
Dedi. 

lle cevap verebilirdim? Hayatımda öy 
le rüyalar olmuıtur ki, rilyaya inanma 
dığım zamanlarda aldandığımı göster- 1 
llıiJ, inandığım zamanda da kanaatimi 1 
tekzip etmiıtir. ı 

Zannederim, birçoklanmız için de 
\taziyet aynıdır. Yalnız rüyaya mutlak 
•urette inananlar, tahakkuk etmiyen 
rüyaları için de bir takım teviller bula
bilmişler ve rüyayı aıla mesul addct
tnemiılerdir. 

Muhatabım, cevap vermediğimi gö
rUnce, kendi söze baıladı: 

- Ben - dedi. Şimdi 63 yaıındayım. 
Tamam yirmi yaJJndanberi rüyalar 
hakkında tetkikat yapmakla meıgu
lUm. '43 senelik bir irf.:eleme.. Bütün 
tarih kitaplannı karıtırdım. Bunlardan 
tarihin bUyük tesirler yapan riiyaları
ıu, ilmi eserlerden de rüyalar baklanda
ki bütlin mütalea ve düıünceleri topla
dım. Bunlar, on büyük defterin, sayfala 
nnı ve benim de en az: beı senemi dol
durdu. 

Bu kadarla kalamazdım. 
Kırk •llç senedenberi, her karııtaıtı

fnnla hemen hemen yalnız: bu mevzu 
Uzerinde görüıür, bunda tahakkuk et
nıit veya etmem:ı rüyalannı ve bunla
rın hayatlarındaki tesirlerini sorar, 
defterlerime kaydederim. Kcndilerile 
görüşüp rüyalarını ve rUyaya dair ka 
naat ve mütalealarını yazdığım insan
ların sayısı bet bini geçmiıtir. Kırka 
yalan defte!'de, bu kısmı teıkil eder· 

Rfiyaya inanınız 
Muhatabım, sözlerinin tesirini yüztjm 

den anlamak ister gibi biraz durdu, dik 
katle baktı ve devam etti: 

- Siz rüyaya ina:ımıyoraunuz: ni
çin? Bazı rl.iyalarınız tahakkuk etme
diği için mi? Hayatta doğru çıkmıt hiç 
bir rüyanız yok mu? Tahal:kuk etmit 
olanlar s:zi rüyaların doğruluğuna ve 
ehemmiyetine inandırmıyorlardı. tabak 
kuk etmemiş olanlar mt aleyhte hüküm 
ve rdiriyorlar? 

Evvela şuna inanmalısınız ki, tahak
kuk etmemiş veya etmiyen rüya yok
tur. Eğer doğru çıkmadığı zannedilen 
rüyaltr varsa b:.ınlar bu rüyaların iy'ce 
anlatılamamasından layıkilc tefsir edile" 
memesinden ileri geliyor. 

Rüyalar üzerinde ihtisaı yapnuf. 

:ıJeta bir rllya ilmi kurmuı 'bir adam 1 
sıfatile size rüyalara inanmanızı ve on
ları tefsir etmek kudretini kazanmanı
zı tavsiye ec \erim. 

Bugüne kadar rüyalara inanmamıt 

iseniz, sizi inandırmak için defterlerim
de kafi vakalar ve deliller vardır. 

Bunu söyledikten sonra, bavulunu 
fileden indirdi, açtı ve birçok def
terlerden birini aJ.dı, ratsgele bir sayfa-

dan okumağa baıladı. . . . 
- Sarabernar, Petersburga g•tmıştt. 

Orada on beş gün kadar kala•;aktı. Pe_
tersburga muvasalatının üçüncü g~cesı, 
rüyasında Pariste bıraktığı çocugunu 
gördü. Çocuğu ona: 

- Anne, beni bir köpek ısırdı, çabuk 

gel.. 
Diyordu. . 

Sarabemar ertesi günU Parıse ha-
reket etti. Parise- geld.iği vakit haki

. k" ek tarafından katen çd.:uğunun hır op 
mnlmıı olduğunu gördil. 

Bu. lilcttayin bir vakadır. Fakat .ta-
'h' • b'r~ok insanların talıle-rı ın sımaaını, ı :ı • 
• • d - . t' ··yle riiyalar vardır kı .. 
nnı egıı ıren o 

Mesela, Frravunun rüyası bunlardan 
biridir. İbranilerin bütün erkek c;ocuk-

1 .. 1d .. rülmesini emreden Fıravun 
arının o u .1 b. .. 
b lll. olduğu veçhı e, ır ruya unu, ma um 
üzerine yapmı}tı· 
Eğer Frravun, bu rUyayı gö11ap de 

ıb tl . bil..:;" erkek çocuklarını\'t öl-
ranı erın ...... . 

dürülmesini emretmemit olsa ıdi Musa 
Nil kenarına bırakdmavacak ve Fmrvu-

k tarafıundan alınıp Fıravunun 
nun ızı k b" ""d"'ğ"" 
saraynda beslenmiycce.' uyu u u va- J 
kit de kendi bemcinslenne zulum yapan 

b. M lı o··uurerek Mısırdan kaçmak 
ır sır yı ı.u 

istemixecekti. .. 
G.. .. rsunuz ya, Fıravunun ruyası 
or.ıyo b' k . 

tarihte bir fasıl açıyor ve ırço ınsan 
tann talilerini değittiriyor. 

Mart Antuvanet meşum 
akıbetini rftyasında gördft 
Böyle rüyalar tarihte ne kadar çok-

tur! l' ' k M ' 
O lt ncı Lilinin ta ısız a"9t, arı n a ı k .1 

A t kiyotinde baıı eıı mek su-
ntuane • k"b . rU .1 • ay..ı ·ağı meıum a ı etı, ya-

retı e ugr .,._ .. .. 
aında on gün evvel g5rmuştu. 

Büyük lskenderin bb~yü~.)jğ~1bl~ rü
ya ile bqlar ve yine ır ruya ı e •uıter 

Napolyon, "Rusya hezimetine, gör
düğü bir rüyaya inanmamasından uğra. 
dı ve bunu Sent Elen adasında pek çok 
defalar hatırladı. 

Ya harbi umumtr. 
Kıymet verilmiı olsa idi, bir rilya, 

umumi harbe mani olabilir veya bunun 
neticesini tamamen değiıtirebilirdi. 

Bosna Henckte bir Sırp tarafından 
katledilen ArtidilkUn bu ıc:yabati yap
maaından evvel, 0 zaman Avusturya -
Macaristan imparatoru olan Fransuva 
Jozef rüyaamda, ArıidilkUn Sırbistan
da bir ormanda kaybolduğunu, orman 
da yangın çıkarak ateıin birçok memle
ketleri yaktığını ıörmüttil. 

Tetkiklerimin elli kadar büyük defte
ri doldurduğunu aöylenıittim. İtte bun 
ların muhtelif fasılları: 

1 - Tarihte büyük rüyalar 
2 - Rüyanın izahı 

3 - Rüyalann tefsirler. 

4 - İnsan istediği rüyayı nasıl gö-
rü 

., 
r. 
Bu son faslın serlevhaaı beni çok alA

kı:tdar etti, sc,rdum: 

- İnsan istediği rüyayı görebilir . ., 
mı. 

-Tabii görebilir, bunun için de usul 
ler vardır. Benim uıulüm tamamen il-

mi mahiyetedir ve bundan dolayı isti
areden farklıdır. 

Son zamanlarda Freud isminde bir 
zat ve talebeleri rüyaları ilmi bir ıekil-

de tetkike çalıırmılar ve bunların tef
ıirleri için bazı metotlar koymu§lardır. 
Bu metodlar, tatmin edici olmaktan 

uzak bulunuyorlar. Halbuki tetkik, 
tahkik ve tec.rübelere ınüıtenit araıtır
malanmla, ıannediyoı um ki, ben daha 
ilmi ve dah:ı pratik t~rübelere vasıl 

oldum. 
RiJyaJann izahında dütillen en bll-

yük hata, bunları tek bir sebeple irca-

dır. 
Hazım cihazının tesiri : fikirlerin bir 

birini davet ttmesi; dü!ünülen bir teyin 
uyurken de devam etmesi gibi noktala
rını rüyalann izahında rolleri vardır. 
Fakat it. bu kadarla \:almaz. 

lhtiyann rllyası 
Vakit hayli geçmifti. Uyumak istedi-

Mantık 
Zam istiyen memııru, patron yııkan

dan apğı qir süzdükten sonra: 
- Demek, dc:ha fazla kazanmağa 

liyık olduğunuz iddiasındasıruz öyle 
mi? dedi. 

Memur boynunu büktü: 
- Evet efendim.. 
- Hakkınız var, daha fazla kazan _ 

mağa layıksınız, ba;:ka bir iş bulmağa 
çalışın. 

- Bir ttı,,faM tıifan aldım. Bir aer. 
çeye isabet etti, faktıt köpeğimin y;;: 
kaladığı bir jtJndarma oldu! 

- Fransız karikatUrU -

Afacan 
KilçUk Reıad babasmayalvudı: 

- Baba, benim cici babacığım! Ne 

olur bana bir çakı al .. 
- Çakıyı ne yapacaksın oğlur.ı?. 

- Yeni aldığın büfenin üstüne ismi-

mi kazıyacağım! .. 1 

Masum nlşanıı 
Genç kız yeni nipnhsına temin etti: 

- Hayatımda ilk erkeksin sevgilim, 
sana yemin ederim .. 

Delikanlı kıza sarıklı : 

- Sana inanıyorum sevgilim.. 

Genç 1w sevinçle, nitanlıaını öptil: 

- Ne iyi kialbliıin! Bu teminatıma 
ilk inanan sen c. ldun ! .• 

• 

Loloantanın sahibi (garsona) - A. 
man yanla,Zık olma81n, yt!'rMk paTG8t-• 
nı vermek istemiyen ıu ufaktef ek a.. 
dam değil mi 1 

- N ifanlımdan aynldım, çok 
surlu bir adıam! 

- Yazık! Sana 1'6Tdiği elmaslı 
züğü de iade ettin dmnekl 

- Hayıf'! Yi.ıriğü.n hiçbir 
yoktu. 

Çirkin nışanlı 

iki genç 1m arumcla: 
- Nip.nlım, önüne gelene "dünya • 

nın en güzel laziyle evleneceğim,, di • 
yor •• 

- Sende de ne tali varı Demek bil 
· kadar zaman nipnli kalcbfum halde, 

seninle evlenmiyecek?. 

~~--iıiııiiiiiilİlllllİllll...,::°4' 

ELEKTRlK J'A.BRIKASINDA 
- Akfamlan eve gitJUm yaklaftı6' 

.ıaman h ma..'"141 U6 ~~ı iki de. 
fa 1cıeai1JO"'m. Kana h i.pm:t üzeriu 
yeJMğt wstmıya bofleyor. 

Doktor Fahrelddin Kerim, bir hasta• 
sına nasihat ediyordu: 

- bpirtıo hayatı kısaltır. 
Hasta, dU,ilnceli dütilncelf batını 

•lladı: 
- Demek bunun içindir ki içmedi. 

fim zamanlar gUnler bana o kadar u. 
%Un geliyor?. 

ğim gözlerimden anlaşılıyordu. 
İhtiyar yol arkadaJim: l Yolda kaldık ve an.:ak akpm üzeri 

• Ankaraya vardık. 
- Uyumak istiyorsun, sana hayırlı 

rüya temen:ti ederim, dedi. 
Br müddet uyuduk. 
Bilet kontrol memurları uyandırma

salardı uyku daha çok devam edecekti. 
Biletlerimiz kontrol edildikten 90nra 
yol arkadaıım sordu: 

- Anka:aya tren saat kaçta vanr? 
- Zannederim, sabah ona on kala .. 
Batını aalladı : 
-Yann - dedi. Ancak akpma Anka 

radayız .. 
Ankarada sabahleyin görülecek itle

rim vardı. Heyecanla sordum: 
- Hareket tarifesi mi değiıti? 
- Hayır.. Tarifede bir delitiklik 

yok. Fakat yann aabıl: değil yann ak
ıam Ankaradayız.. R=jyamda gördüm. 

Filhakika yağmur tufan gibi devam 
ediyordu. Eskitehirl geçtikten ıonra 

birdenbire tren durdu. Soruıturdulc. 

Sanlardan mı, Sazak istasyonundan 

ıonra mı bir köprtl varmıı. su basmIJ .. 
Tren geçemczmif .. 

Ankaraya varcbltmız:da, ihtiyar yol ar
kadqım benden evvel trdenden inmit
tL Baktım, bütan defterler, kompartı· 
manda.. Ar~aaından kottum. Meydan• 
da yoktu. 

Adını aöylememitti. Gideceği yeri de 
bilmiyordum. Tesadüfen birbirimize 
rastgeldiğimiz vakit kendisine iade et• 
mek üzere defterleri aldım. 

Aradan birkaç ay geçti.. Hiç seı, 
yok. 

Şimdi bu satırlarla, 43 senelik öm
rünü verdiği defterlerinin bende bulun 
duğunu ve onlan ıelip almasını meç
hul yol ar!cadaflmdPn rica ediyordum. 

Bir hafta bckliyeceğim, eğer gelip aS. 
mazaa bu defterler muhteviyatının 

euıh laaımlanm neıredeceğim. Yalnız 

bu hareketim dofru o1mayacak. Fakat 
defterlerde o kadar enteresan vakalar, 
o kadar dikkate defer izahat var kt .. 
Tamam 1!,480 cGn .Urmilf titiz bir 
itinanın dikkatle topladıfl ıeylerin meç 
bul yol arkadapm ıibi meçhul kalması
na ganlilm razı olmayaı:ak.. . ~ • • 
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Türkiye karşısında 
:ı 

'6 İKİNCİ TEŞRİN 

lnkilapçıhk 
eski fikirlerin 

1937 

garp mütefekkirleri 
Ulus gazetesi, gaq1 fikir adamları 
sında. inkılap Türkiyesi mevzulu bir 

ket hazırlamıştır. Falih Rıfkı Atay, 
kete verilen cevaplara yaptığı bir 

hi&leri c!uymakt::ıyım. O, zamanımızın ' 
devlet adamlan içinde en cliklmte değer 
olanıdır. Onun Ti.irkiyede taha!t~uk 
ettirdiği eser, geni,lik ve çeşitliliği ba
kımmdan gerçekten hayret vericidir. 

Fransanm en yüksek muharrirlerinden 
biridir. Harikulade bir edebt kıymet ta
şıyan şiirleri ve zamanımızın büyük me 
selelerini tetkik ettiği kitapları ile ta
mnmıştrr. Valery Fransa hükumetini 
Milletler Cemiyetinin beynelmilel fikrt 
iş ·birliği teşkilatında t<.msil etmekte
dir. 

müdafaacıhğı değildir 

kaddem~de, böyle bir te~ebbüse giri-
in sebeplerini izah ediyor. Harp 
nrası inkılap hareketleri arasında Ke-
alizmin birçok husı:siyetleriyle, his 

tefekkür dünyasını alakalandumasr 
b:idir. Binaenaleyh. politika ve ga
te aleminin ·listündeki sanatkar ve 

kir adamının kafası:ı.da Kemalist Tür
·yenin ileri hareketlerinde bıraktrğr iz, 
eraka değer mahiyettedir. 

Uzak ve yakın tesirleriyle bütün 
ark insanlığının yeni mukadderini yo
uran bu ileri hareket garp medeniyet
isini hangi kısımlardan alakalandırmış 

tır? Acaba fikir ve sanat adamı, Kema
ist Tilrkiyenin med·eniyet 11emindeki 
olil ne olduğu kanaatir.-dedir? Onlar 
ala Piyerlt>ti körügünUn içinde mah
us mudur? 

Fransız ~nat ve fikir Ueminin bel
li başlı şöhretlerinin "Ulus" ar~adaşı
mu:a verdikleri cevapları iktibas etme
ği, <>kuyuculanmız için faydah bulduk. 

Bernard Fay 
Bernard Fay Fıar.sanm pek kıy

metli bir edebiyat tarihçisidir. College 
de Frarl.:e'da Amerikan edebiyatı: pro
fcsördilr. "Fransa - Amerika tari
hi.. dergisini tesis etıniş, Amerikanın 

edebiyatı ve Fransa - Amerika müna
sebatı hakkında birçok eıerler, czcüm 
le pek mühim bir "Amerikan edebiyatı 
tarihi" neşretmiştir. 

"1 - Atatürk Türkiyeıinin rolü 

bana ~yl• ıeliyor ki evvela Tüık olmak, 
yan!, muayyen bir toprağın muayyen 
bir halkına, maddi manevi mümkün ol
c1uğu kadar ileri bir inkipfa ermek 
için lüzumu olan tevki ve vasıtalan te
min e!mektir. Her milletin birinci rolü 
hudur. ikinci rol, beter medeniyetinin 
te§kil etmekle olduğu çe§itli ahenge 
İ§tİrak etmek, kendine has ve hiç bir 
şeyin yerini tulmıyacağı milli ve müm
taz huıusiyetleriyle, inMllhk il~e 
kendi emekbirliii hiaseıini retirmektir. 
Hareketsiz Aıya ile aturgun Avrupa a
raaında, Türkiye, her zaman yüks~k bir 
sed ve mütevuaıt vazifeıi görmüttür· 
Fakat muhtelif kıtalar, Jl'klar ve millet
lerin ~ ve ihtiraılan, heT ıün claha 
büyüık bir tiddetle çupıfbğl bir devir .. 
de, o vazife hiç bir ~n bugünkü ka
dar ehemmiyet araetmemiıtir. 

2 - KemaJ Atatürkün eseri, bana 
Türk tarih ananesine tamamen uygun 
geldiği içindir ki ona bir kat daha 
hayranım. Türk milletinin sağlam orİ· 
ji~e~. ve ~aratıcr hassalanndan b~şka, 
buyuk blr temsil kudreti vardır. Her 
devirde işine yanyım ne varsa alıp 
k~llaıur. ~~kat n• iallm teolojisi, ne çin 
burokrasısı, ne de garbın şövalyelik a
detleri onun isin vaııta olmaktan çık
mamış ve kendi dehamıa hiç bir ıu~t
h halel getinnemiıtir. Mesela memle
ketin ekonomik hay.o.tına devletin mü
dahalesi, Türk milletinin en eski a~t
leri ve usulleri ile münaıebetlidir ve 
Türk halktnda muvaffakıyeti temine ya 
rar mesnedini bulacaktır. 

3 - Mul:adderahnt idare edecek bir 
büyük ada~ bulan her millete hayran o
lur ve gıpta etlerim, hele bu büyüle a
dam, memleketinin derin ve fatri istic14t 
ve temayüllerini, aWanndan halnu iti
yatlannı tekrar can!andlrmak dehasm1 

ıı:öst~rıe:·· Kemli Atatürk gibi bir ıe
fın rnılletme aş•Jadığı hareket ve heye 
~an. lcabili~eti ölçülmez bir kıymeti ha
u;dır ve bir çok milletlerin, yollannı 
buln-.ak, talilerini tayin etmek imkanı· 
m bulamadıkları bir c":evirde bilhaua 
fııydahclır. Bundan ba§ka Türk catr1ia
sını garplılaştırmak hamhsinde kattığı 
heycvan ve metod, moda olM fcbefi ve 

tarihi bütün nazuiyel«:rc rainıen garp 
Avru.,,wnın yarattığı medeniyetin yeni 
ç11c aleminin en feyizli, en 11ağlam ve 
en miiııtl\kar unsuru olmakta devam et
tiğine knni bulunan 'bir Fran~ıza derin 
bir hnz ve z.evİı: verir, Kcmhl Atatürk 
bu hakikati en par!ıılc bir şurette ispat 
etmekte clup htt Avrupalı o a tf~etıkilr 
etmelidir. 

Funck • Brcnlttno 
Fransa Enstitüsü azasından tarihçi 

Fuı1.:k - Brcntano bilhasr.a meşhur 
"Rönesans Tarihi" ıle tanmmıştır. 

Atatürke kar Em büyük hayranlık 

Georges Duhamel 
Meşhur "Mercure de France,. mec~ 

muası müdürü Gcorges Duhamel, 
kendini harp hakkında yazdığ1 eserlerle 
tanıtmış ve sonraları üslup ve mana iti
bariyle pek yüksek ..-omanlar ne~retmiş 
tir. Bugünk:i Fransanın en kıymetli 
fikir adamlarındandır. 

Türkiyeye on üç senedenberi gitme
dim. Memleketinizin bugünkü teka
mülü hakktndaki fikirlerim okudukla
nmdan alınma&r. Fakat kanaatim odur 
ki yeni Türkiye, şark ile garbın gelecek 
münasebetlerinde büyük bir rol ve 
hatta - ümidim budur - naznn ve ıulh 
çu bir rol oynıyacakbr. 

Garphlaıan Türkiye, böyle bir rol 
oyncvabilmek için büyük bir otoritedir. 

Bununla beraber inkılibçı Türkler 
garp medeniyetinin bazı hatalar,na kar
şı uyanık bulunrr.~lıdırlar. 

Pierre Dominique 
"La Republique", "Les Nouvelles 

Litteraires" ve daha b:rc;ok gazete ve 
mecmualarda imzasına tesadüf ettiği
miz Pierre Dominiq ue, bi1hassa ha
ric1 meselelerde ihtisas peyda ctm~ş 
kıymetli bir muharrirdir. Şarki Avru
pa işlerinde de aynca mütehas&ııo olma
sı fikir ve yazılarına ayn bir kıymet 
verir. . 

"Kemal Atatürk Türkiyesinin rolü, 
coğrafya tarafından tayin edilmiştir. 
Bu rolün bir esası, Boğazlar üzerinde
ki hakimiyetiniz.in, hiç bir ni\f m ile sar· 
sıtmasına meydan vermemektir. Bundan 
Türkiyenin Balkan1ar~a ve yakm 1ftrk· 
ta koruyucu ve hirlettirici rolü vardır 
ki onu fevkalade bir maharetle oyna-
maktadil': Bir taraftan Adriyatik l<l}'I· 
larma, öbür taraftan Hindistan hudut· 
larına kadar uzandığı için pek mühim 
bir rol..,. 

İkinci ıualinize ıelince, Türkiye 
Avrupalı olmuştur: lşte bu kadar. O, 
Akdenizin sahillerini yaladığı herhangi 
bir ülkenin Asyalı olmadığı hakkındaki 
fikri harikulade bir surette teyit et
mektedir. Türkiye, ıimal Afrikatı sa· 
hillenne bütün yakın şarkın kısımla· 
nnı teşkil ettikleri AAkiki Avrupanm 
vücude gelmeı~e iştirak eylemektedir. 
Binaenaleyh garpçı ve garplı Türkiye 
birinci derecede bir ehemmiyet ane
der, çünkü hu suretle Türkiye büyük 
Asya yığmlanmn maddi ve ruhi her 
tüdü akm ihtimaJlerine, karşı Avrupa• 
nın ve Avrupa madeniyetinİ!ı müdafaa
sı için eaaılı bir ıed malliyeti almakta· 
dır. 

Andre Maurois 
Andrt Mauris, bütün dünyada 

olduğu gibi memleketimizde de çok 
tanınmış bir romancıdır. Fakat edebi 
faaliyetini romancılığa inhisar ettirme-
mi~, edebiyat tarihine ve hatt! kıs<J.:a 
tanhe de temas etmi§, bilhassa İngilte
re hakkında çok beğenilmiı eıerler nef.. 
retmiştir. 

"Yeni Türkiyeyi az tamdığmıa mü
teessirim. Fakat tanııtıiım Türklerİl\ 
dhanırnız hakkındaki derin bilgilerine, 
modern alemi anlayıılanna, bizimle i§
birliği kurmak arzulanna hayran oldum. 
Baştan ha§a değiıen bir alemin pek 
müı1'ül olan tanzimi itinde yeni Türfci· 
yerJn gayet miihim bir rol olnıyacağma 
İmanım vardır. 

Gabriel Hanotaux 
Fransanın en me~hur tarihçilerin

den biridir. Bilhassa büylik "Fransa ta
r :hi" ile ve muhtelif eserleriyle Türki· 
yede dahi çok tanınmıştır. Akademi aza
sındandır. 

Su:ılbrinize şu kısa ve aade sözlerle 
cevap vereceğim: istikbalini kurmakta 
olan Türkiyenin muvaffak olmak için, 
ll'kın hP-rikulide örneli Kemal Atatür· 
kün yül~se•~ i~reilerine ı:örş hareket 
etmesi klfidir. Aıırlarca ıÜ1'1'nÜI kavga. 

lara nihayet veren ve kralımıı birinci 
Frıınsovadan itibaren ! eni çtsi Avnıpa· 

ımın soııyrıl ve dini ııahJ.larda. banı ve 
&:lrUT.iu:ıu teai:s odeı; Jk ittif akhln \Ulut 
ma'1ık. Bi.ı:l ... .,. FJ:bi si~ de hatırlayırud 

Pmıl Valery 
Akademi azpsındaıı Paul Valery 

"Türkiye ya~yabilmelc i~in garb
lıla§mak zaruretinde Mi. Bu zaruret 

karımnda her türlü mülahaza ve temen 
niler iflaı edu. Türkiyeyi pek ağlt 
tehlikelerer ınanı:r; tutmak;ıun. gerek 
teşkilat ve ıe-rerk kanunlan balonun· 
dan içind~ yaıamakta oldıığu medeni· 
yet aleminden her gÜ."l daha farklı bir 
halde bul\11\durmak imkanı•zdı. Zaru
ret bu olunca tereddüde yer yoktu. A~ 
ziınle ite koyulmak, en yakın :ııamanda 
gayeye varmak, münakatalardan ka· 
çmınak ıe....,ıcti. Bir inkılap hareketi
nin muvaffı\kiyeti, kaııııın kati ve tat
bikin ıüratli olma11na bağlıdır. 

ikinci olarak büsbütün baıka bir 
noktaya ten\aı ediyorum. Türkiye be
nir:ı içicı meçhul bulunmakla beraber 
b:lm=z dofilim ki, o, tiirin en çok ıe
vild;ği en çok itib<lr edildiği memle
ketlerden 'biridir. Bu, b:ına derin bir 
haz vermektedir. Garp uıullerinin 7a-

yıf noktaaı. ~ hemen marazi bir 
şekilde ıeniılettikleıi ~ddi kıymetle
rin ezici tahaldı:ümüd:ir. Bu, mii~ahede
si pek baıit olan bir hidiıede tecelli 
eder, şöyle .ki l'•r.,ta tiir hir "lükstür", 
bir "ihtiyaç" değildir. Halk ona yaban· 
cı kabr, yahut onu en kaba ıekillerinde 
tanır. Türkiye için, ıarbm misaJJerini 
o noktaya kadar takip etm21nesini te
menni ederim. Mevcut şiirini muhafaza 

etsin ve inkiıaf ettirsin: Yeni öğretim 
ve yu.ı uıulü muharrirlel'İnin ıiir u
fuklannı ıeniıletain ve okurlannm 
adedini artbrım ve bilhaı~ süzel Üı· 

1 luba, arü:ıel okumaya itibar verain ! 
Andre Siegfrled 

Politika ve ekonomi bahisleri hak
kındaki yüksek eserleriyle 1öhrct bul
mug olan B. Andr6 Si~gfrie~ memleketi
mizde de çok tamnrmıtır. Kendisinin 
da söylediği gibi meıgul olmuş bulun
makla beraber ö:.inya ekonomi bahisle
rine de yüksek bir ihtisas ve görüşle te
mas etmektedir. B. Sigfricd bu mev.zu-

larda dünyaca tanınmış bir otoritedir. 
Memleketinize ka::şı ötedenberi hiı

ıettiğim sempatiye ti.bi olacak olsam 
bu sabTları memnuniyetle ~dnn. 
Memleketinizi genç Tür-k ihtilalinden 

evvel tanıdım. Harpten sonra, kuvvet
li ve canlı ıahıiyetine tamamen müsta
kil bir hayat ve faaliyet kaideleri vaze
derek bütün tetakkilerin yenilemek 
hususunda göıtel'diği azim ve gayrete 
hayranım. Bu Y8şanıa)c azmi ve canh· 
lrk !hayranlık telkin eder. 

Gabrlel BoYssy 
Şair v~ gazeteci, !ntransigeant'ın 

sabık tahnr heyeti mlidürü, Come.dio'
nun sabık başmuharriri, tiyatro mü
nekkidi olarak da tanınmıştır. Birçok 
tarih ve tenkit eserleri vardır. 

· y anılmakıızın Üzerinde kuvvetle 
nriitaJea yürütebileceğim bir nokta var: 
Muhakkaktn- ki "enı' T" k' b" .. ı_ J< ur ıye, UYlJK 

mukayetelerin kaynağl Akdenizde doğ
mut ve medeniyetun' • . ızın muvazene VU• 

zuh ve nef ıe tahakku'' 'b' .. 'k k m gı l en yu se 

fazilet derecelerine k ttıııı.. ğ d . çı ar 5 .. aa uyu-
yu, ıe:aınmelerin ve k ·n . ha k eıı el'm nnrna 
ta olduğu ıu.r''a d v ·1 ı . s vd T'" .,. ogru ı er etti. ag u-
yu~un aydınlığı, yeni Türk devleti sa-
yesınde, karanlık A h • • syanm arımıne 

kadar gitmi · • . ştır. Bu suretle o, müşterek 
ruh ihtıraıln"na ve d' y ..__ ımagın unzı aşn•ı 

~~sa~urlamıa ıed çekmek tazım geldi· 

!1 ~un ıağ am ellerde 'bulunaca!dır. 
..,ar tan gelen Diyonizos'u teıkin eden 
Apolfo.n'un efsane ,. .ı.. du k h ' . s uunya r u cra 

a.ukat kalacaktır K --•--- k' T" k.. • oıınanm ı, ur• 
;:nı, ve T ~rk olan her şeyin bizde n c 

rece sağlamlık, enerji ve kudret ifade 
ettiğini Jayıkiyle b!lm' B r ' ıyorsunuz. :.l 

:~ akki tarzı nak bir maziden, Osman
~ arın A vnıpa kapılannı te}ldit ettikle
~ı, Franaaıun büyük padiphlarmızla 
dk anlşşmalan Whakkuk tt" d'V• b" c ır ıgı ve 
ılhassa bhılerı· .. -'-- 1 . . • kah .. NU:r erınuın ra-

~~~~ğı, köylijlerinıi~in yapmacıkuz iyi
lurmı takdir ttmeie ve ıevmeğe ıev· 
kcden ilk temaslar devrinden intikal ey-

m8"" Baştarafı 1 incide sosyalizmine ve Roma faşizmine hUrmet ederiz. 
tun davalarına temas eden son nutkun yalnız Ana hatlarda mllnakaşa götilrmez kat'! düıt-
blr fıkraııı UstUnde durmaktan hoııanmak.. turlara dayanan Kama.lizmln ne bu davalara 
tadırlar: çeker ve çeklllr, ne de mUnakaşasmda Ud 

"Bizim devlet idaresindeki ıma. programı- TUrk tarafın blrib!rinl bu rejim adlarile it. 
mız, Oumhuriyet llalk PartlBl proı:ramıdır. ham etmesine mUsaacle eder tııç bir müphem 
Bunun lmps:ıdığı prensipler, tela.rede ve si. tarafı yoktur. 
ya!Wtt.e hlll a).dınla.tıcı ana hatlardır. Fakat, Biz dolmalara saplı kalmtyacağının: gibi 
bu prrnslp!erl, ;ok~n indiği sanılan kitap. inkılApçı vasfının gösterdiği uzere geriye 
larmm doğmalarlle asla bir tutmamalıdır. do~ru hig bir mUesseseye bağlı. kalmasına da 
Blz, llhanıIAnmı~ı, gökt.en ve galipten değil imkAn vermeyiz. Ecasen gene bu vasıf ı;evkJ 
cloğ'ruda.n doğruya hayattan alını' bulunuyo- iledir ki hayat ve realiteler, yurt ve halk 1h. 
nız. tlyacı cebrettlği zaman ileriye, daima ileriye 

Bizim yolumum çizen; içinde yaşadıfrınız dotru karar almaktan biz! ne doğmalar, ne 
yurt, balrmdaıı çıktığımız Tttrk mWrtl ve formaliteler, hiçbir şey men~demez. Yoksa. 
blr ele mllletlrr tarihinin bin bir facia ve inkılA.pçı demek bazı sinsi tefsirler gibi şu 
ıatıra_p kaydedl'n yapraklarından çıkardJğı. veya. bu tarihte inlulı1p yad olunan bazı 
mnı neticelerdir . ., esasların mUda!aacılığı demek değildir. 

Bundan fU manayı çıkara.bilir miyiz? BL Dinamik kelimesinin manasını tuıuat ve 
naenaleyh kalemlerinizi ele a.lınız. CumhurL oportünizm lle karıştırmıyalrm. Bizim mil~ 
yetı;ıillkten başlıyarak nekadar ParU pren- liyetclllg-lmlzi de fyi anlamak l!zımgellr. 
ıl\'ıt varsa onların yurt ve halk mentaıı.tlertne Taklitcllerl bu hususta hataya dU.§mekten 
hAUI. uygun olup olmadlğım m\ma~aşaya. gi. çekindlrmek için AtatUrkUn mlll! ra,. 
ritlniz. Eğer ııtzl partl esaslarından ayrıl. " 
makla itham edenler olursa "efendi onlar lışmalara başladığı gUndenberi onun dahi ı.. 
&yet değildirler. Biz hayata bakarız, imdi .. ,. teri bir telA.kkl lle bizim malımız olduğunu 
mukaddemesi ne ınUda!aıınıza başlayınız. söylemeliyiz. Biz mtıllyetperverllkte ne hrlı 

sır kelime ile cevap verelim; bayır! Uyan, ne ırkçı anlayış kabul etmeyiz; kül-
Türkiyede tek parti vardır ve hUltt'lmet turcüyt.ız.. Biz mllllyet davalarımıza din ve 

onunla birdir. Böyle bir parti prensiplerinin kan kavgası karıştırmayız. İptidailer veya 
katılanmaama, donmaıma, bayat ve reall- bugUnkU menfaati öyle olanlar gibi ks.n de.. 
telerle mUnaaebet kesmeşlne meydan vere... ~il, kafa, .luılb ve şuur tahlil edenz. ümmetçi 
mez. Biz müsbet ilimciler ve IAlkler, esasen lığtn biıi, Türkün adını bile silecek bir ııuur 
bUtun dinleştirme ve masla_Jbrmaların aley. uyuşukluğuna sUrUklcdiğl zamanlar uzak 

hlndeylz. Bıı demek değildir ki ayni iktidar değildir. • 
)tendi prensiplerinin mUtemadiyeıı demagojik Partı programnmzı iyi okuyalım. onun 
mUnakıı.talar malı olmlLlllla nıll!aade ede. esasları hayat ve hakikate uygun olarak, 
cektır. daha uzun mUddet bize yeter. onun hem 

HergUn kanun ve nlzamnarrte tadil etUğL mektoplcrlmlzde ders olarak verilecek, hem 
mlz olur, fakat anayasaya do!_c\ınuyor mu- kitaplarda izah ve tesblt edilecek blr sistem 
yuz? Hayır! Bizim prensiplerimiz vardır ve teşkil ettiğine de şUphe yoktur. Prenslpler1-
bu prensipler bizden, yanl Ka.mllist olup ol- rnlz vardır ve prensipçiytz. Bunların buiÜJl. 
mıunağı ölçmeğe yarar - bugün lcln ve ne.. kU hayata uygunluğuna. nasıl inanıyorsak 
kadar .Ureceğt talımtn edilmez uzun bir za- nımt hayatımızın ilerideki tnkişa:fiarma uy. 
ma.n için - kat'! düsturlardır. tnağı da öyle bir ana prensip ola.rak a.lıyo.. 

Cumhuriyet Halk Partisinin tarihi tetkik nız.,. 1 
edilecek olursa fU rörUlUr ki prensiplerimiz-
den hlçblrl hemen ko.İunut değildir. Atattırk N um 8 n Menemenci 
zaferden ııonra tzmlte geldiği vakit kendL H 
sine yenJ partıııinin adı ne olacağı aoruldu.. 8 t 8 y 8 gl d 1 yor 
ğıında '•Halk,. cevabmı verm!.§U. Ata.turkUn Ankara, 5 (Telefonla) _ Hariciye 
onu ta.kip eden, meıhur halk Jle konuff!la veka.Ieti siyaJ!i mUsteşarı Numan y ... 
tumelinde ıtmdlkl partı prensiplerlni nak_ ·""" 
zedecek fikirler gösterilemez. Hareket nok. nemencioğlunun başkanlığındaki he. 
tamız asla değlşmemtıtır •. Smı!çı değil, halle ~et, Hataye: gitmek UY.ere, şehrimiz. 
çlytz. Umum! menfaatçtyJz, öyle ka.lmak. den öni.imUzdeki r.azartesi günü hare ... 
tayız ve kalacağız. ket edecektir. 

Btzlm Parti programımız her sene, blr esas Menemencioğlunun bu ziyareti Fran 
yerine b~ka bir esas, bir prensip yerine başka bir prensip konarak değil; takat ha... sız yüksek komiserinin geçenlerde An.. 
yat ve realitelerle mffit thUyaçlarm ilham karaya yaptığı ziyaretin iadesi ma.. 
ettiği ana prensipler mütemadiyen tamam.. hiyetinde olacaktır. 
lana.rak, mUtema.dlyen adaha bizleşerek bu.. Haı·iciye siyasi müsteşarnnızm. baş. 
günkü haline gelmittir. lfanlığı altındaki bu heyete Cumhur. 

Prenalplerlmlzln asil hUIUSlllğl taklit ol_ 
mamaktır ve onu sola çekerek bizim olını. reisliği yaverlerinden Cevdet de dahil 
yan kalıplara sokmak lsUyenlerle sağa. çe1te. bulunmaktadır. 
rek gene bizim olmıyan kalıplara sokmak ts. --.T:=-:::tt.--;-----::~-=--=-----
tlyenler arasında. hiçbir fa.rk yoktur. Kodilsle iki katf l 

Bu bahse hakikaten blr rılhayet verelim. Kudüs, 6 (A. A.) _Dün aksam ka... • 
Biz Yoskova komUntzmln3, Berlln nasyonal l k ~ 

lemiıtir. Fran.-ı gibi ıiz de köylü ariıı 
tokrasiıine maliksiniz ki bu muide, 
halde ve istikbalde büyük milletlerin 
lo~tli, eısiz eaasuhr. Bu sebepledir 
ki Fransr.ılar, iyi tanmıachldan halde 
ve fakat insiyaki bir surette Türkleri ve 
Türk olan her ıeyi takdir edel'ler, çün· 
kü hiuetmektedirleı)ô onlaı-da hakiki 
beter kıymetlerinden madut bir kıymet 
varaır. Bu takdirda hiısi, en 'ateıli 
hürmet göıtel'ilerinden ve kompliman· 
lanndan yüksektir. 

Bunun içindir. ki memleketinizin 
m!lnzaralanm gönn~k. ekorıomi ve en
düstrirıiz:in in&iıafına §dıit olmak, 
tatlı vadilerini• ve yüksek ıovalarınızdeı 
nasıl bir ruh (çünkü i~tikbal ruh2' bağ
lıdır) yapdriTmı doğrudan doğruyn 
temaıla anlamak bahtiyadığma nail 
olmadığµn halde fU kanaatteyim ki böy 
le bir memleketin garp rasyonalizmine 
iltihak etme,i esaslı hadiselerden biri 
saYlldığı gibi gerek itikatları, gerekse 
ruhi ayrdrklan meçlıulata hürmette 
mezceden bir mcder.i;ret kurulrr~sı bakı 
ır.ındrut kati bir amil teşkil eder. 

Fakat beni bilhassa heyecanlandıran 
nokta bir memleketin kcn~in~ liarşı 
elde ettiii zafc:nn bir kişi, tek bir kiıi 
b

• • 
ır ıef tarafmdan kaı:anrlmış olmasıdır. 

Bu, devamlı ve büyük iılerin ancak 

kudretli ıahıiyetler tarafından haiarıla
bileceğine yeni bir delil değil midir? İn· 
sanlar biribMerine ben:ı:emed!deri ~ibi 
biribirlerUo müaavi de değildirler ve 

faziletle saadet yclunu ancak gi.izid~leri 
ketifte ,.e durmakmın yenilenen hiye
rarşilere hürmette bulurlar. AtatüTk 
T iirkiyeşi, Omiros ~~nınd.-ın kalrr.a 
Jtu hakikl\tlere parla!< olduktan kadar 
faydalı misaller getirdi. 

ran 1 ta, eslti şehrin hücra bir kö~ 
sinde iki İskoç askeri katledilmiştir. 

Doktor 
Hafız Ce rızal 

LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mütehasıın 
Pazardan başka günlerde llğledeı:ı aonra 

saat <2.~ tan 6 ya) kadar tstanbulda Otvıuı 

yolundll (1041 uumllralı bwrust ka blnestndo 
bastaıs.rmı kabul eder. Sah, cumartesi gUn 

teri sabah "9,S-12" saatleri hakiki fukeraya 
mahsustur. Muayenebruıe ve ev teıetoıu 

l2391l Kışlık telefon: 210U. 

X9 
Maceraları 

Büyük bir cild halinde. Yalnız re. 
simlerden ibaret. İçindeki küçük 
konuşmalarla hiç yorulmadan x 9 
un harikulade maceralarını takip 
etmiş olursunuz. 

X 9u 
sizin gibi çocuklarınız d~ çok se. 
ver. 
Bu onların ayni zamanda eğlenceli 
bir okuma kitabı da olur. 

Fiatı 30 kuruştur 
Çocuklarınızı teşvik ediniz. Hafta. 
!ıklarmdan ayıracakları küçük ye. 
kfınlarla bu küçük rakamı kısa bir 
za.tnanda elde ederek 

X 9 un 

1 maceralarınd-ın birer tane 
lidirler. 

edinme. I 
• 
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Adeti old\lflı Uıere ıta.t't ve asık emir. 
ler verdi. İyiden iyiye anl&Yfp anla • 
midıklarmı öifenmek için de verdığl 
e.mlrl~ onlara tekrar ettirdikten • 
flOlU'e. dedi kl: 

- VMçlt g liyor, peredeyse otelci 
gelecektir. 

Hepşl hawdılu. Kendiıiyle bera • 
ber gidecek olan lııpımyol ba.nçer:inl 
eline almış ~kli)'·ordu. Birkac deklka 
gesti, otelci ortalarda yoktu, Prenses 
hey randan zamanı şaşrımış olup ol. 

madı mı dü ündU; hata etmiyordu. 
Vakit gelmişti. Kapıyı hızlı hızlı vur. 
_du. iki ıdamiyle b raber olanca kuv. 
vetleiyle de bağırmıya başhıdılar, Fa.. 
kat h il otelciden e er görUlmUyor • 
du. Fausta kızmıya baolamı§tı: 

- • efil heri! saati s ırdı galiba, 
blraı; bekllyellm ! 

Bu aöilerl söylerken son derece so.. 
ğukkenhhk gll!teriyor, bUtUn hiddeti. 
JJe rağmen sinirlenmemeye çalı ıyor. 
du, Kendisin lazım olan zaman llizu. 
mundnn fa.ıJ 11.ydı. Vakı' nıoarı bir ltl 
eweı Qıkıp temlz hava.dan it5tifnd tt. 
m i lyi idi ıı.ma, bq biru daha on. 
ra dn olea ne cıkardı ! Oları olaa yarım 
ıınat. nlhın'f>t btr !'lRt rlıll'ııı b~klt"mi .. 
Y o k miydi. 

Bir sant geçti, bir ikını~J aıt geçti, 
u t1 r blriblrlni takip et•I Fakat us. 
ta Jakmen hfi.U\ gnrlinmUverdıı 

• fukkanh a•ısta Aı-tılı kcndıni 

zapte:icmiyordu Adamlarıl.. beraber 
müthiş ısuret•.e bağırmıya. teplnmlye 
başlad•lar. O 'Kttdııl" cvif ıJl'llitU yapi. 

rJar-dJ kf. bu 81P1"İD 11!1 kattlln 1. 
ltllnıemel!!ine lmkA.,, v,,kt.ı Fnkıtt o. 

tele! hA.lA gelmiyordu. 
S:ıntlertn geçlb gitmesi vaziyeti t:<>k 

fenalashrmıştı. Dalbaranın hesabın • 

ca nihayet Grengay ile F.eka.rgıus da 
ayılacakla.rdı. Bunu düşünen prenses, 
iki muhafızın sımsıkı bağlanmasını a
damlarına emr~tti. tspş.nyollar ikl alt. 
babı gUıelce bağladılar, oe:ı çıkarma.. 
maları iı;in de ağızlarına bezler sok. 

tulır. 
Dalb:ranın hesabı çok dofl'v, ~ıktı, 

bağlanan Eskargas ve Grengay bir 
müddet sonra kendilerine ~ldller. 
Gözlerini açtıkları zaman bağlı olduk. 
!arını görünce müthiş surette oatırdı. 
ıa.r. Kurtulmak için bir mllddet çaba. 
ıa.ndılar. takat kurtulmak imk!nı ol. 
madığsnı snhıymca boyun fğmiye mec.. 
bur oldular. "Mel'un kadın., nihayet 
"nlarJ rlo'abıt koymuştu. Maamafih on 
hır yine sevlnmekteydiler. Kendileri • 
ne mükemmel bir oyun oynamış olan 
bu kıtdın da oradan c;ıkımuyordu . 

Fa.usUlPtn ne dereee kn:mı§ oldu • 
ğunu ıınlatmak lilzum!ur.dur. MUmkUn 
olduğu kadar kendini tutmak isteme. 
sine rıığnoen. gözlerinin bakışı ve ren.. 

inin solukluğu bunu gösteriyordu. 
sır andalvcnin Uzerfne oturmuş, blg 

8 t-s Q'lrnrmııdan, hiç bir hareket yap. 
mads.n bir put gibi duruyordu. Bu 
hir!rl •tini nc:ığa vurmağa bir sebcb bu. 
tab!la . 1 ar 161nll rıe çıkN"erı lnuup im. 
wrncnğ· hrtlinden belilydt NUıayet, 

le nmın altısına doğru. yani Fausta.. 
nın t.ıım11mivl ümidini k atiği l>ir t. 
ra-tı cok l'ıı.ss~ . kuhtğı uuktan bir 
tıkrr1 dP" dll He'.l'I n V<'J'irdep fırlııdı 

vfl kapıya giderek birkaç de!a vurdu. 
t pkt11n u ta J kmenln e 1 lelttıdl: 

- nellytıMlllUUlll 

Otf'lci kapının arka taratma g Jln. 
ce, Fau tn kendini wrlryarak int 
tarnamlyle eakin bil" insaq lnc be~ 
zeterck: 

~ -
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bir giılU.m!eme belirdi. Eska.rgas ile 
Grengay, bunu görselerdi şüphelene • 
ceklerl muhakkaktı, fakat arkaları 

dönük olduğu için farkedemediler. 
Faustanın dediği gtbl otelci benUz 

yuka.rı çıkmamıştı, iki arkadaşın bağ
rıımalarım duyar duymaz kepmın ar. 
kuma g ldl. G~ay dedi ki ı 

- Ueta Jamken, dU§Undlik ... 
CUmlenin sonunu otelci getirdi; 
- Anahtarı geri i tiyeceksiniz de

ğil mi? 
- Hayır, anahtar eende dursun. 

Yalnm akp.ma kadar seni göremez • 
sek olmıyacağını düşUndUk. Anlıyor. 
syn )'3l Belki bir ey isteriz. 

- Buıı~an zaten emindim. Düşün.. 
meye zamanınız katsın dly mahıenda 
fazla du.rc.l um. 

- Yaşa be, sen bulunmaz adamsın! 
- Her saat aşağıya inip bir §CY Is. 

teyip atcınediğinlzl sorarım, iyi mi! 
- Ç.Ok mUkemmel ! 

Bu esnada Fausta sesini yilkseltc -
rek konuomıye. karı§tr: 

- Benim Anje prabım nerede? Al. 
tı ısi§a istediğimi lntfen öyleylniz. 

- İ!)itUnlz ml usta JakmQn? 
•• lşttUm, ieittirn, eimdı getiririm. 
Otelci uzııkl ~tı ve iki dakik snnm 

anahtıı.r kilidi döndürdü, kapı aralan. 

dı. Fnusta, iki muhafızı temin etm k 
iı:fn mahzenin 6bUr tarafılla, t ya • 
tak'a·rn.ı yanma kadar çekildi. Gr~.n _ 
ga~ o vakit Jakmeıı ustanın girmesi. 
ne >nllsaade etti. Jaknıen lstenil n al. 
t! fgeyl m:ıs:u.'Ill Uzc:-ine di~i. Bu ı. 
rad ı Eııkarsas, Faust.a.yı gözden ka .. 
çınıny0rdu. Ona kacanıryacağını an. 
latnak için elini kılıcının sapma ı..o. 

yarak crt bir tavrr tlY'iuunı tı, 
Otelci çıkıp gidark n. ee iz bir h4.. 

-

rekotte bulunmak Adeti olmlY&n lt"a.. 
ıı.sta Almrano bir hal rılo.rnk dşQi ITii 

- Bir s.qat aonra lig lr almam. 
nı unutmayınız.! 

Usta Jakmcn, bUyUk bir Marnla gô 
ı"U§tüğijnU biliyordu, HUrmell iiı.'e • 
rek lam verirken· 

- Hatş. etmem monseny6.r" 
P~i. 
Oteloi, Par(layanın :Qu ma.'ı~ual:ıra 

kanıı iyl muamel ctmeli!nL r.~ iste'='· 
!<:Nil vermesini emretmio, yal.qıı gec~ 
olml\dan evvel dı§3fl ç11mı nıalıı,r;na. 
dik~ nt et.me:ıini blldirml§tl. 
Jı\kmen dışarı çıkmca knml1 yme 

sıkı sıkı kilitledi. O vııkit Fam;ta mP.. 
5ayp. yakl{lştı, ısma.rl dığı §ar{lbm gl .. 
ele.."'lni bir müddet eiemtUkten aon.. 

ra; ~ 
- Gördünüz mu? • dedi • lçilecex 

birf,";fk §arnb budur. Fqktıt acaba tadı 

iyi ıni? Adam sen de, bunu anlamak 
c;ok kolay .. , 

Derhal iki tge açıldı, kadehler dol .. 
durııldu, UçU o~ otvrmu§lardı, kadeh. 

leriııi vuruşturdular ve iki muhaf ıi 
fıdetlcri U~re bunları bir ~ııdumda d,e 
\'irdilt>r, ~kargas: 

-· Ne ~zel değil mi? _ dedi _ 
~ı.u ta kadehinden ancak birkac 

yuclJmt çmi"tt. lgki mcro.khtıwına. m~h 
su bir ıııvırla dilini l\ğzmnı içinde fa.. 
pırdattıktan sonra: 

...... Söyle böyle - Qevnbını ver-di • 
Qçü d tekrar konuşmıyp ~ladr .. 

1ar. Gerek Greı:ıgny, gerek c F..akargu 
artık korbm1,1yorJanI1, Fau.vtanm ar " 
:ık kapıYJ açmaları için uğra§!Jlıyaca.,. 
gını anlnmıılnrdı. M~nın (\}tına yu. 
''iırlan çak kn(\~ 11nrhOŞ bile olsalar ~ 
brunmiyctl yQktu. Maama.fih bu ka. 
dar içmek fikrinde değillerdi. 
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Evveli. son dereoe eUpheli bulunan 
iki ahbap, timdi de lüzumundan fazla. 
itimat göstermekteydiler. Ceplerinden 
iskambil çıkardılar, Fauata ile bera -
ber oynamıya bqladılar. 

Bu mUthiş kadmı gayet iyi tanıyan 
Pa.rdayan onu bu mrada. görebilseydi, 
kadınm oynayııma hayret ederdi. Fil-

akika Fauata. hırsla oynuyor, §ilpheli 
·q "lnettiği oyunları ka.bul etmiyor, kL 
• .. or, masa.ya yumruklar indirlyord\L 

l""J arada. bir hayli de kUfUrler savur. 
n aktaydı. Kaybettikçe daha ziyade sL 

nirleniyordu. Arasıra. meharetsizce hL 
leler yapıyor ve kendlni yakalatıyor 
ve mütemadiyen kaybediyordu. 

Grengay ile F.skargas girdikleri 
dolaptan bihaberdiler. Önlerinde kü • 
çtik bir altm kUmesinin hi.sıl olduğu. 
nu gördilkçe, bu gilnü bu kadar tatlı 
geçirmekte olduklarına adeti inana. 
mıyorlardı. 

- Öyle ya. .. Yemek, içmek, kumar. 
Hem de bu kumarda bir hayli de al • 
tm kazanmak. Bunlardan daha fazla 
ne istiyebilirler ki... 

Bu oyun yarım saat kadar böylece 
devam etti. Yarım saat sonra Dalba. 
ran yatağında kımıldamıyı1. ve inleme. 
ye başladı. Oyuna dalmış oldukların. 
dan evvela bunu duymadılar. Fakat 
DaJbaranın iniltisi gittikçe ziyadeleş. 
ti. Nıhayet bu sesi duyan iki muhafız 
yerlerinden kalktılar, fettan kadın 0-

yunla o kadar alakadar oluyordu ki, 
Dalbaranın inleme.sini işitmemezlikten 
geliyordu. Maamafth iki kumar arka. 
da§mm ihtarıyla homurdanarak ki. 
fıtJan bıraktı. Uçü birden yaralının va· 
nma gittiler. Dalbaranm yarası Ur.e. 
rindeki sargı yerinden OY,Daını§b, onu 
(!lb:eltmP.1' lbTmdT. 

Urcngay ile Eska.rgas Faust.(lya: 
- Be§ dakika bekleyin\%, biz bunu 

düzeltip geleceğiz - dediler _ ve kadı. 
nın ne yapacağını araştırmağa !Uzum 
görmeden yarayı yeniden sarmıya baş 
ladılar. 

Fausta tekrar masaya döndü, Uç ka
dehi de şarapla doldurdu, yavaşça ar
kasına baktı, iki muhafız da Dalba • 
ranla meşguldüler. 

O 'zaman Fa.usta, Dalbaranm cebin. 
den aldığı kilçük şişeyi cebinden çıkar
dı ve beyaz su dolu bir ilacın yarısını 
Grengayın, yansını da Eskargasm ka... 
dehlerine boşalttı. 

Kliçük şişe boşalınca tekrar cebine 
koyarak arkasını döndü, züppe bir ta. 
vır takmarak birkaç lakayt söz söy. 
ledi, bu suretle Dalbarana g{ıya cesa. 

ret vermek istiyordu. Yalnız arkadan 
gizlice bir işaret yaparak istediğini 
yapmış olduğunu anlattı. Dalbaran 
bunu görünce hafifçe gülümsedi. 

Yaranın bağlanması bitince üçil de 
eski yerlerine oturdular, UçU de mem. 
nundular. Hele Faustanm içinden ge. 
len B'!Vinç pek fazlaydı. Oturur otur • 
maz Fausta kadehini aldı diğerleri • 
ninkiyle vuruşturduktan sonra içti. 
Grengay ile Eskargas da !çtiler. Fa _ 

. kat kadehlerini boşalttıktan sonra 
yUzleq ekşidi ve adeta iğrenerek bar. 
dakla1'n dibine baktılar, bir şey göre. 
med\ler. 

Her iki muhafız da bundan zerre ka 
dar §Üphe etmemişlerdi. İkisi birden 
8adece: 

- Ne ekşi şarab be ... - dediler. 
Fa'usta tabii bir tavırla cevap ver. 

di: 
- Şişenin dibi, dedi. Hsrhalde tor. 

ttıınınn f<:mls olacakRTmz. 
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Diğer bir şişeyi aldı, kadehleri tek
rar doldurdu ve: 

- Bakalım, • dedi _ bu da diğeri gi. 
bi acı mı? 

Eskargas ile Grengayın kalplerine 
şüphe girmişti; fakat bu şilphe Faus _ 
tadan değil, şaraptandı. Bu defaki do. 
lu kadehleri MeUeri filifmn birden _ 
bire boşaltmadılar, pek az içtiler. Ve 
ikisinin de yilzü güldü: 

- Oh ... Bu ala işte - dediler • 
Fa.usta: 
- Bundan sonra şişelerin diplerini 

i~miyelim! tavsiyesinde bulundu." 
Oyuna devam ettiklerinden hadise 

unutuluverdi. On dakika sonra ilaç te 
sirini göstermiyc başladığını Fausta 
karşısındakilerin yUzlerincen f arket -
ti. tki muhafız da sarho~ gibi sallan. 
mıya başladılar. Başları omuzlarına 
dilşüyor, ciğerleri kopacak gıbi esni -
yorlardı. Gözlerini açık tutabilmek L 
çin son derece gayret gösteriyorlar, 
fakat muvaffak olamıyorlardı. Sanki 
göz kapaklarına birer kurşun killçesi 
konmuştu. Rahatsızlandıklarını anla -
drlar, fakat bunun sebebini bir türlü 
anlıyamadılar. Daha doğrusu anlıya -
cak vakit kalmadı. 

Evvela Eskargas fenalaştı, birden -
bire beli büküldü. Masayı tutmak iste. 
di , fakat muvaffak olamadı, yere düş. 
tU ve hareketsiz kaldı. He."llen horla -
mağa başladı . Grengay arkadaşının 

yere yuvarlandığını görünce işi anla
dı ama, koca Parisli. mel'un prense. 
sin kendilerine mükemmel bir oyun oy 
nadığını iş işten geçtikten sonra anla_ 
mıştı. 

Ayağa kalkmak için biltün kuvveti. 
ni topladı, dudakları kımıldadı, bir 
f3CY söylemek Istivordu, fsıkat sesi 

çıkmadı, o da arkadaşının yanma dil. 
gerek aynen Eskarga.s gibi horulda • 
mıya başladı. 

!kisinin derin bir uykuya. daldıkları. 
m gören Fa.usta, gUierek a.yağa. kalktı 
O vakte kadar ot minderler Uzerinde 
uyur gıöi yaparak yatan iki adama da 
işaret etti. Bunlar derhal Eskargas ıle 
Grengaya yaklaşarak onların si18.hla -
rmı aldılar. Fau.sta. Dalbarana döndil 
ve sordu: 1 

- Böylece nekadar zaman uyuy;a. .. 
caldar? 

Dalbaran kımıldamadan cevab ver .. 
di: 

- Hiç olmaz.sa dört saat kadar 1.eyU... 

yacaklardır. 

- Şimdi en aşağı saa.t dokumurc 
Dört saate kadar bütUn işlerimi bitir .. 
miş olacağım. Maamaf ih her şeyi göz 
önüne getirmeliyiz. Siz bunları saa.t 
sekizden evvel salvemıeyhiz. 

İki İspanyol, muhafızların si18.hla • 
rını kendi ceplerine yerleştirdiler, buL 

dukları kamaları da Fa.ustaya takdim 
ettiler. Fau.sta. gözüne en gUzel görü. 
nen kılıcı alıp beline taktı, yüzünde 
kliçük bir heyecan eseri dahi yoktu. 
Heriflere nasıl olduklarını, kendisine 
yardım edip edemlycceklerini sordtt 
Onlar hiçbir eeyieri olmadıkları ceva.. 
bmr verdiler. 

Prenses her ikisini de silzdükten 
sonra bunlardan birine dedi ki: 

- Şu kılıcı al, benimle beraber Pa. 
rise sen geleceksin. 

Sonra diğerine döndü: 
- Şu hançeri de ~ al, reisini hL 

maye et. Ben Paristen bir sedye gön.. 
dere<'cğim, ona koyar ve konağa. geti. 
rlrsin. 

Bir işaretle iki İspanyolu da Dalba.. 
rR.nm vatağt va.tıtna. ~ağırdı ve ora.da.. 

1 
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SiNEMALAR: 
_______ bar~ biri 

BE yÖC L u 
l"ORll 1 . Hacı Murad (tUrkçe IÖZ.. 

MELEK 
lPEK 
SAKARYA 
~CMER 

u.KAZAR 

YILDl1 
rAN 

~ARK 

\SKi 

ZAl-"EK 

FERAH 
HlLl.J 

10) 

1 KorkumB adam 
a ı..eyıtklar açarken 
• sarı eatreler 

1 Bir balo hatıram 

1 Gör, ıılt, ııa11eme ... 
1 Kara dev ve 12 No. 1ı elu 

prel 

1 ttomeo ve JWlyet 

1 
Be)'&Z melek ve Kaptan 

sıut 
, ormanlar bA.klml ve Af. 

km uy&Dlf1 

a Top • Hat ve 81Um e'f1 
J Eblla&llP muharebeleri .,.. 

Tar&a Bulb& 

1 lııtıklll ufrunda (Vfva 
vuıa> ve Btz de lııaamz 

1 Roma &tefler içinde ve 
Hudut hayduttan 

lSTANBUL 
1 varyete ve Uyatro 

Sevünll HrHrl ve Tarzan 
kaçıyor 

AZAK J Kltaralar çalarken ve Ce 
zafr batakhaneleri 

BİLAL 1 Kltaralar çalarken ve Ce 
zayir batakhaneleri 

.\LEHDA.R 1 Rozmarl ve Namuı borcu 
BALK ı Çöl slllh~örlerf 

(r.Jd Kemalbe1l 
KADIKOY 

BALE ı Cici anne 
St}REYl' A ı Programını bildirmemlJUr 

OSKODAR 
il.ALii ı Maça kızı 

BAKIRKÖY 
HILTIYA.DI ı BUlbUller öterken 

T I Y_A TROL AR: 
TEPEBAŞJ DRAM JaSMl 

Saat 20,30 da. 
lSP ANYOL BAHÇELE -

RİNDE 
Dram 3 perde 

••• 
FRANSIZ TlY ATROSUNDA 

~
l~~ın~ OPERET KISM1 

il~ 1
,1 

Saat 20,30 da 
1 1111 1 ATEŞBÖCEG1 

ı 111110 il Komedi 4 perde 

fl~DTUGRUL SADi TEK 

.. 

'\ll'ATROSU AKSARYA.DA 

Bu gece - KILIBIK -
Pazarte.sl akşamı Kadr
kl:Sy - Süreyya ırlııemL 

ımda: - ERKEKLER im'. 

MIR i#W'IDllll 5 1 

Diş Dok toru 
Dbeyt Olçer 

il lstanbul Komutaolığındanı 
Bakırköyilnde Barut Fabrikası birinci smıf memnu mıntakadan maduttur4 

Kara. hudutları tel örgüler ve müteaddit girilmez levha.larile, deniz hududu ise 

Yalnız CUMARTES! GUNLER! 
Y ALOVADA, sat &ünler Kara-

kından 90nra azarlar •• 

w m a nnms::ı ıümrük tramvay duratındaki mu-

1 
DOKTOR ayenehann.:nde b11talannı kabul 

K .. ı eder. emal ozsan 1 ==::::mm1111aım lllll:••ıammı••• 

1 
Oroloğ • Operatör i 

Bevliye mUtehaseısı d 
Kara.köy - Ekselslyor mağuuı 1 ı---~O~ll~z~h·e~kl~m·ı---.. 1 

ft yauımda. Her gün öğleden sonra u 2 den s e kadar: Tel: u~ Dr.Muıal RamiAgtJın 
a: ..... =m:==:s:::.::::m::aanas •ı 

''Topaz,, 
I<'ransız tiyatrosunun en gUıel eser. 
lerinden biridir. 

Fiatı: 50 kurut 
Ankara caddesinde Vakıt yurdun. 
da V AKIT kitaphanesinde 

!ııluayenehaneainl Takalın.Talinıane 

Tarlabqı Cad. UR'A Apt. rwıa 
naldetmlotlr. Tel: •1553 

azardan maada herıün: Oileden 

•onra saat ikiden altıya kadar 

Dlf Doktoru 
Necati Pakti 

Hutaluını herıDıı ubah 10 dan 
aktam 19 za kadar Karak5y Tllnel 

•= ~ ..... I meydanı Tersane caddeai batmda No w::.www:ıraı ı • 2•ıır · -- · 
O . . UrO IO ,.., 112 de kabul eder. 

. per ator ~ Salı •e cuma 1Unltri aut 14 den 
Doktor ıs ıe kat'u para111dır. • 

Süreyya Atamal ..!!!!"• = 
fı Beyoğlu fstiklAI caddesi Parm• kkıpıP. 
I! 21 b" · ei ı• u::::::::::::1::ı:.rmnm111111n1111-111111 ll Tramvay durağı No. 1 ırın u kattaki Meccani muayene 
U H Perwembe sQDlerf ... ı 2 deD 1 • kadar 
ii Muayene haneginde hastalarını her· Hl OrtaklSy Taıwamak Palangada ~ 
ij giln saat tıs-ıo 1rasında kabul iil numarada Doktor MUmtaı Gtlraoy 

-"""'----.llllfl•llılnndl-1111 il eder. uıı taklrlerl parasız muayene eder. 
:.,,,,,...:::: ••••• :=:ımre =•• .. a:::::nr"=-

fabrika sahili imtidadınca ntılmış şamar.dıralarla tehdit edilmiştir. Saym h-;.,l .. 
km ve mcrakibi bahriyenin bu mıntaka!1a girmemeleri ilan olunur. 

( (7501~. 

lst aobul Delierdarlığından: 
Sene'li.k mu1ıomnw!'JI 

~1"a bede1i 

BEYOOLUNDA: l{amer·hatun mahaITesintn Papas 
köprüsü çıkmazı 90kağında yeni 3, 5, 7, 

Lira 

15, 17, 19 sayılı bostan. 30 

Yukarıda yazılı malın bir senelik icarı 12/ 11/ 937 cuma günü saat 14 ab 
ihale olunacaktır. İcar bedeli- dört müsavi taksitte ve taksitler pefinen tahsil 
olunur. Taliplerin% 7,5 pey akçelerini muayyen vakitden evvel -yatıraraıt 
mezkur gilnde defterdarlık milli emlak mUdUrlüğUnde müteşekkil r-atı:ş komis.. 
yonunt.ı. müracaatlan. (F) (7355) 

MektepDDDeıre, Çocuk vellDeırna 
ne, OkuO e>ırektörBerıne: 
Mektep kitaplarınızı almadan .••. bir kere eıki tanıdığına 

" VAKiT ,, Kltab.evloe 
uğrayınız.. ilk, Orta, Liıe, Yüksek,ve Meslek ... Her okulun, her 
anılı için, her dilclen, her türlü maarif nqriyatını buraclcin 
kolaylılrla ve derhal eclinebilirıiniz. 

Rastgele yerclen almanın sonunda yanılma, yorulma, va
lıit lıaybetme olabilir, üzülebilirıİniz. 

lhtüaıa her yerde kıymet vermeli: (VAKiT KiTABEVi) 
de mektep kitapçılığıncla ihtiıcu kazanmııtır. 

Kitap üzerine gelecek her sorguya lıarıılılı verilir. 
ADRES: lıtanbul. Valut Yurdu. Telefon: 24370. Telgrar: 

Vakıt • lıtanbul. Posta kutusu: 46. 
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Yeni Hayat Turan Helvası 
Halis koy un sütfi ve günlük tereyağından mamul kakaolu helvamızı bir defa tecrübe ediniz başka helva yiyemezsiniz 

Ayrıca Yeni Hayat Karemelalarının 
ve Dlyasada emsaıı 

bulunmoyan z Heloalarımızın 

eşi golıtur 

Bunlar sureti hususiyede imal edilmektedir. Adrese dikkat: Galata Necati bey caddeıi No. 92 Yeni Hayat imalathaneıi.Abdülvahit Turan Telefon 4005b 
-
•-~ADEM i 

ve B lE L GEVŞEKLIGINE KARŞI 

·- Tabletleri • tter eczanede araymız. 1 "o•ta kutuau t2&5 Hormollln l -· 

ÇAGLA YAN Gazinosu 
Mısırda fllmlerlnl ikmal edip memleketlmlze dönen Me,hur Film Ylldm 

TAHiYYE MUHAMMET 
Bu akşamdan itibaren seanslarına b•••amıetır. Tel. 40335 

Olş ağrısı 
6afka hiçbir 

aırıya 
benzemez 

Dlşlerlnlzin ~DrUmemeslnt istiyorsanız 
ağzınızı sabah, Uğle ve akşam ve her ye
mekten sonra gUnde 3 defa 

Ra yo e 
lırçalayınız, 

oı,ıerlnlzl beyazlatacak, mlkropia · ı öldürecek, nefes 
kokusunu izale edece~ dit etlerlnl kuvvetlendirecek 

En müessir diş macunu 

·Ra dir 

NOZAC 

Şeffaf malzemeden yapılan kurtun ve 
mürekkepli kalemleri ile ayni 

model masa kalemleri güzel 

SiY AH BENLER 

AÇIK MESAMELZR 

ZAiL OL.\tUŞTUR 
Beyaz rengindeki (yağsız) TOKA

LON kremi, terkibinde taze krema ve 
taıriye edilmit : eytinyağı mevcuttur. 
Bunlar, mesamat dahiline nt:fuz ederek 
derinliklerinde &rzlenmit ve su ile sabu
nun hiç bir vakit ihraç edemediii gayri 
aaf maddeleri eriterek harice tardcder
ler. 

Beyaz rengindeki TOKALON kremi
nin diğer kıymetli umurlan, cildi besler 
ve gençlettirirler, ıiyah benleri eritir ve 
açık meaameleri zayıflatırla: ve l!n es
mer ve en ıert cil~ ilç gün zarfında 

bcyazlatıp yumutatır:ar. 50 yaılannda
ki kadınlar, genç ktzb:1n bilt.,.gıpta ede
ceği taze, ve kadife gibi yumup.k bir 
tene malik olabilirler • 

sanatin canlı bir ifadesi ------------
Yalnız 

Müşterisinin 

zevkine 
hizmet edec ~zar 

\ırtasiyecıler<!e bulunur. 

THE CONKLIN-PEN CO. 
TOLElfO, OHIO, U. 8. A. 

l'femektir. 

GDmrUk muhafaza Genel Komutanlığı 
ı~tanbul Sattınalma Komisyonundan: 

1 - Deniz Erab için 99 takım yazlık ve 9g takım da kı§lık elbisenin 8/ 11/ 
937 Pazartesi gUnil saat 11 de Pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasmlanan tutarı 1221 lira 66 1'1ll'Ugtur. 

3 - Şartname ve evsaf Komisyondad.!r. Görülebilir. 
4 - 1steklilerin ilk teminat olarak 92 liralık vezne makbuzu veya Banka 

mektuplarile birlikte o gUn Galatada eski ithalat gümrüğü binumdaki k0-
misY.On& gelmeleri. .Cn55) 

.. -- Dr.lbsaa Sami •••iL 
Uksllrllk şurubu 

Uhürük ve nefes darblt botmıcı 
ve lı:ızamılı: öksürükleri için pek te· 
slrli illçtır. Her eczanede u ~eza 

depolannda bulunur. 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her giln ubahlan aeJda buçula 

akıamlan 17 den 20 ye kadar Llle 
li tayyare apartmanlan ikinci daire 

ı 7 numarada &utalarıru kabul eder. 

Cumarteal günleri 14 den 20 ye b 
dar haıtalarmı paraııs, Kurun, Ha 

ber okuyuculannı dakupon mub· 

bilinde muayene eder. Telef: 23953 

• 

Çünlcü .. ASPTRTN~e 
den beri ~ her. lürlü sat" 

gınlıklarına· ve ~Orılar• 
tesiri ' şaşmaz 'bir~ ilaç ... old 

J~bat etmişfi~ i 
A SP l ~R N 
• ' ı k ıl! •. '(-, .. J.l emm -" .rn.a ı ıçın" uuen 

sına dikkat ... ediniz. - ... _.........__., 

KELEPiR 

Satılık Han 
lzalei şuyu için çok aağlam bir bina olan ve (45340) u:=; 

hammen kıymeti bulunan Galatada Bankalar caddesinde O ,.. 
Bankası karşısında köşe başında Uç tarafı cadde ve dart katlı .,, 
m:n katında i.izerlerinde ayrıca odalan havi dört mat-!?.1,,.. 
diğer üç katta altıp.rdan 18 bilyJk odalan müttemil (B~ ,ıl" 
KET HANI) bu giln on bin lirayı talibi uhdeıindedit. SoO; 
tırma 9/ 11 / 937 salı günü saat 14 te Beyoğlu birinci ıulh ~ 
mahkemesinde yapılacaktır. İsteklilerin mezkar mahkeme 
tipliğine 937 / 24 dosya nurr·arasiyle-ınüracaatlan .. 

~-~rada büyük fark var ' 
Pertev Çocuk Pudraaı: 3iJndiye kadar hiçbir benzeri ~ 

lid edilememiştir. Bu pudranın, en bUyü k meziyeti bilhusa ~ 
leri için hazırlanmıa olması ve terkibinde talırit edici hiçbir 
Iunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCl!JK PUCRAStrl 
Şişman, vücutlu, bazı kimseler de kullanmaktadJrlar. Vll~ 

Türk Hava KuruJlld 
Büyük Piyango&'-' 

24. cü yeni tertip başlaın 
1. inci keşide 11 lkinciteşrin 937 Jı dl: 
Büyük ikramiye: 30.00Q Lira 

Bundan batka: lS.000, 12.000, 10.000 liralık bt.tyülr ilrramiyel_., 
ve 20.000) liralık iki adet mil1rifat vatdır.. ""'" 

Şimdiye kadu binlerce kiıiyl senpeden bu piyanıoya i)t:irlJs 


