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K.aradenizde aç kalanlara 
Bugün tayyarelerle 

yiyecek atıldı 
Bir tayyare saat 7,SO de Y~şllkUydeo uçarak yardımda bulun
duktan sonra saat 10,30 da dUndO, ikinci bir tayyare de Hğle 

Uzerl havalandı. Bir tahlisiye gemisi de limanımızdan 
facia mahalllne hareket etti 

Fırtınanın 
banıarı 1Si 

kur
buldu 

Midye , civarın
da denizle 

'cenkleşenlerin 
kurtarılmasına 

çahşıhyor 
SUrekll yağmurlan takip Men fırtına de.. 

nlzlcrde gUnlerdcnbcr! devam ederek bir 
Afet halini almıotır. ,Fırtınanın şiddetinden 
Karadenlz:dc birçok vapur ve yelkenli ıımnn. 
lara Utlca etmiş, bir çoğu hiçbir yere gtre.. 
medcn açıklarda kalını§ bulunmaktadır. şu 
dakikada Karadcnlzde dehşetle karşılanacak 
hAdlscler cereyan etmektedir. 

Karadcnlzdc TUrlc - Bulgar hududu çcv. 
resinde Midye ıımanının Sertea koyunda, 5 
Türk yelkenlisi fırtmanm §lddetlndcn 5 gUn 

1 
denbori sahile yann.şamaınal)tadır. İçinde 
40.50 Ttlrk vatanda§ bulunan bu 5 yelken.. 
11 5 gfuıdenberi sahille hiçbir surette irtibat 
temin edemem!§ bulunduğundan yiyecek ve 
içecek de bltıni§, mürettebat bu yUzden aç 
ve 11usu8Z kalmı§tır. 

Yardım yapılamıyor 
H&.dlaeden haberdar olan aabll halkı, yeL 

kenlilere yardım için toplanrnı§ ise de, hiç 
lılr suretle bir somun ekmek bile g!lndenne. 
te lmkA.n buJamamı§lardır. 

~ Devamı 8 incide 

Yarın akşam 
"Leglei berat,, 

latanbul Müftülüğünden: 
Birinciteırinin yirminci günü Şaha -

nın 14 üne müsadif olmakla önümüz
deki çarşamba günü akşamı (Perşembe 
gecesi) Lcylci berat olduğu ilan olu
nur. 

Macar futbolcuları 
lstanbulda da 
ma~ yapacaklar 

Yeni futbol ajanının bu ma~a çıkaracağı 
takım takviye edilmiş bir Fenerbahçe 

eklpl olaca"tır 
Epey zama:t ~ kalan lstwıbul futbol 

ajanlığına geçenlerde dUrüstlUğ(l lle meşhur 
eak1 kıyıneUl sporculardan avukat Abdulla. 

hm vekAleten tayin cdlldJğinl yazmıştık. Duy 
duğumw:a nazaran bu arkadc.şm ajanlık va.. 
zl!es1ne asil olarak ta)1nl dUn kendisine teb. 
llğ edilm~Ur. 

Gene öğrenl:yoruz ki, son gUnlerde yapılan 

temnslar neticesinde, Cumhuriyet bayrBmDı
da Ankarnda mllll takımımızla karşılaşacak 
olan Macar ekibinin dönUşte lstanbulda da 
temslll btr maç yapmuı kararlaşınıştır. 
Maçın tarihi 81 teşrinievvel olarak tcsblt 

ednmı .. ur. 4 

Bu maça hazırlanmak için vakit pek kısa 
~ Devamı 8 incide 
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1Jış Süµua: 

lsPanyada gönüllüler 
Yazan : Şekip Giindüz 

1 :~LYAYI Franko'~a yardım etmekten vazgeçirmek mümkün olabilece. 
gıni sananlar her gun bir parça daha aldanmaktadırlar. 

ltaıya meseleyi şöyle mütalea ediyor: 
''l - Biz.im İspanya asileri neminde birçok gönüllülerimiz var. Fakat ls. 

panya. hUlt\1meti nezdinde de başkalarının gönUllüleri var. Bu gönüllUlerin, 
karşılıklı olarak, her iki tarafı terketmeleri . nasıl bir programla yapılacak? 
ispanya hükumeti, nczdindeki gönüllüler faraza on bin taneyken "hayır ... 
Cephemde ancak bin tarıe gönüllü vardır derse buna biz nasıl inanabiliriz? 

2 - Haydi diyelim ki her iki taraftan ayni nispette gönüllü geri alınsın; 
bundan nasıl bir fayda hfi.srl olabilir? EU: bin altm•ş bin gönüllü arasından 
iki bin, üç bin kişinin geri alınması, çalışıp çabalayıp İspanya canavarının 
nihayet bir çUrilk tlişini sökmeye benzemez mi? 

3 - İspanyada taraflara yapılan yardım yalnız gönüllü yardımı değildir 
ki ..• Asıl mühim yardım. silfı.h ve harp malz"mesi göndermek. dünyada bir 
taraf lehine propaganda yapmak, mali mllznhcretler temin etmek suretiyle 

yapılan yardımdır. Buna nasıl mani olunabilecek?,. 
İtalyanın bu düşüncelerine ve suallerine karşı taraftan verilen cevnbların 

İtalyayı tatmin edeceğini sanmak mümkün olamıyor. Zira İspanyada hükumet 
tarafına yardım eden Sovyetlerln mantığı şudur: 

- Biz medeni devletlerin kendisiyle muntazam diplomatik münasebetler 
aeV&m ettirdikleri bir devlete, Milletler Cemiyeti azasından bulunan bir dev. 
lete yardım etmekteyiz. Bu yardım her suretle meşrudur. Halbuki karşı ta • 
raf astlere yardım etmektedir. Bu fena bir numunedir. Buna devam edilme. 
mesi medeni: devletler arasındaki münasebet dUrüstlUğUnün mantıki bir l\i.zu. 
mudur. 

Buna. rağmen Sovyetler ve Fransa sol partileri İtalyayı bir emrivaki 
liarı;ısmda. bulundurmak fçin de aynca bazı tertibat almıs bulunmaktadırlar. 
Şl3y1e Jd; 

"ispanya. hükumeti kendi saflarında harbeden yabancı gönilllülerden bir. 
~ğuna, İspanyol vatanına gösterdikleri yüksek hizmetlere binaen İspanyol 
vata.nC!aşlığt !:}creffni ve haklannr bah6etmietir.,, 

. (Devamı 6 tncıd&) Şekip GONDOZ 

Türk profesörü nasıl yetiştireceğiz ? 
KURUN' da Mcaeleye bu noktadan bakınca profeallr. 

A Ol US, bug'Un gene ilnlvenıltt'dekl ec. 
nebi profesörler hnkkm~ bir hn§:ınaJ.ıale 

yaı.mıstır. Bunda, dört sene evvel s&ttrllen 
ecnebi profcııörlcrln bugilne kadar kendi 
yerlerini işgal cdecelc knbWyctte kaç At'kadq 
ycU&tfrdlWcrlnl btr J>CC!festir ~J 
so bunun frln 4ft1ıa kap c bcklc:ncccf1nJ 
•orn.ıı Amm Ua dfyOl' kJ: 

"- Zannediyoruz k1 Unlvemtede ccneb1 
proteıı8rlcr meselesini hllllctmek lc;Jn eadece 
bu ıunle covap aramak J.Azmıdır. Aka! takdir 
de bugUnkü Unlversltcye geUrllml§ olup 
muvakkat mukaveleler ne kendilerine birer 
vaztte verllml~ olan profeslirler hayatlarının 
sonuna kndar bulunduktan kül"5Ulerde kııla. 
cakltı.rdır, kllldıktıın başka da günün birinde 
fildUklerl zamnn yerlerine konacak kıymet 
ve kabiliyette blr mUtehııssıa Türk profesörü 

bulunnmıynca.ğı için gene bo§ katan kllreUatıne 
ecnebi bir memleketten ye.nı bir profuör ge. 
tirmek mecburiyeti hasıl olacaktır. 

ıertn yanlarına lllmakta oldukları yardımcı 

arkada§le.nn ııahıııiarma dikkat etmek tabll 

olarak zaruı1 olur.Bu yoldıın vaziyetin tet. 
kiki lısc btz1 tatmin ebnekten uzaktır. 

Zira mevcut profeaörlerln kendi yanlarına 
ea t:amanaa \11!rtmnt tııtahltönAlt 

Y,~t kab ı ette ve mevkide Tilrk muallim. 

ter alacak yerde ancak on bir, on iki senede 

yeUoebllecek genç birer asistan De lktlta eL 
Uklerl, eaaacıı memleketin irfan hayatında 

mevki alını§ ve güDUn birinde yerlerini tut. 
mağa kablllyeUI muallimler için lse ''onlar 

yetı,mto adamlardır. Bize lhUynçlan yoktur,. 

dedikleri duyulmaktadır. Eğer hakikaten bu 

tUı1U Türk muıılllmlerln o profesörlere 1h. 

Uynçlan yok ise acaba niçin onlar blr tara. 

tıı bırakıl~ da bu zaUıır Üniversiteye ge. 

Urilınl§Ur, diye sormak hatıra gelecek en 
haklı bir sual degi.l midir? 

Ege manevralarında müşahedeler 
CUMHURiYET' de 

Y U?<ı"U NADi, mıınevrnlanı aJt aöyUy~. 
ceklcrlnln kerllkle .ıılllcası olınadıfını 

a8)1edllden onra o6ylc diyor: 
"Ege mmt.akaaı glbl memlekeUmlztn eıı 

zengin ve en mamur bir kmnmda evveJA yol 
itibarile behemehal ikmal olunmıısı elzem 
bUyUcek bir nokaaıı içinde bulunduğumuzu 

b1r parç ho.yrcUe ve bir çok da elem.le rör. 
dUk. Bu mmt.akadan gelip geçUkçe §1mend1. 
!erden ve nlabeten lyl bfr iki yeni yoldan ta. 
Uta.de edegeldiğimiz için mmtakanm her tıı. 
ro.fmı qağı yukarı hiç olmazsa o kadar yol. 
la rnUcehhcz tarzedegellyorduk :MemlekeUn 
biraz bağrına girmek ırureWc bu faraziyemiz 

de çok yanılmı~ olduğumuzu gördUk.Bfzl bu acı 
haklka.Ue karıı kaıııyo. bulundurmak fırsa.. 
tmr verdiği için manevralıırdıın ve onları t&. I 
kip etmıa olmaktan bllhruısa memnunuz. 

Kandilli 
rasathanesi 

Yeniden tlç daire ile 
genlşletlllyor 

Maarif vekaleti, gösterilen lüzum ü. 
zerine geçen sene tevsi ve takviye e. 
allmiş olan Kandilli rasathanesini ye
niden tevsie, mevcut binalara yeni bL 
nalnr ilA.vesine ve yeni flletlerle takvl. 
yesine karar verıni§tir. 

öğrcndiğimiı.e göre rasathanemize 
yeniden Uç daire llave olunacaktır. 

Bwılarda.n ;birincisini her türlU tesirler 
den aza.de modern bir mıknatıs dairesi 
teşkil edecektir. il:kinci bina da yine 
tesirler altında bulurunıyan bir fıyar 
dairesi olacaktır. ÜçUncU dairede 
kaydedici fıletler bulunacaktır. 

Rasathanemiz yeni yapılan tesiJ;at. 
la daha mUsmir bir mesai gös~!'ebiL 
mekte v dünya rasathaneleri nrasm. 
da bir kıymet ol.nizya ~R!!lamaktadır. 

tzmlr ve Aydın \'illyetıerlle mUcavlr vUA. 
yetıerlınlz bUtUn bUtUn yolsuz değillcıodlr. 
Fakııt yolca çok nokııandırlar: Oralarda .,a 
hiç yapıtmrımı~ olduğU lçtn yeniden yapılıı. 
cak. Yahut da tena yapılmıı oldukları lçln 
yeniden ve iyi yapılacak yollara ihtiyaç 
vardır. h:mlrln en yeni ve en güzel yolları 

olan İr.m.lr _ Bergama ve İzmir • ÇC§tne yol
ıamım bile modern yolculu#Un M!alUı ,·eya 

çimentolu, hatta mUmkUnse bctonarmell en 
iyi cklllerlne Ura.ğı ltwm olduğunda ollphe 
yoktur. Nlhııyet memlekette yol ıotne en bU. 

yUk ehemmlyeU atfedeceğimlz zanınn s;eı. 
ml§Ur. Cerek umumi (ana), gerek busuııt yol 

lan, bir detıı yapıldıktan aonra artık asır. 
larca devam edecek bir ıılsteme trc& etmek 

lllzum ve zarureti kar§ıaınd& bulunuyoruz. 
TecrUbelerln ve ISnllmUzdekl hakikatlerin bl. 
.ze gösterdiği yol bundıın lbaretUr. 

Duvardan dUşen 
çocuk 

Beyoğlunda Küflliçıkı sokağında O· 

turan sekiz yaşında Dimitri. dün arka

daşlarından Koço ile bir duvar üzeri~tle 
oynarken düşmüş, sağ ayağı kırılarak 

hastaneye kaldırılmıştır. 

l'JT~'tl 
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Bir tabip olmak sıf ati le • 

Tababeti ben de 
tenkit ediyorum! 

- " Tababet gemisini kalafata çekmelidir! ,,Yazısı 
münasebetiyle muharr;r Niınmeltin Nazife imzasız 
mektupla çatan meçhul müdafiimize ! 

Yazan: Dr. Rasim Adasal 
Azfzlm! 
Size "meslek~ .. hltabl ile yazamadığıma 

çok mUteesslflm; çUnkU bizi daha ziyade 
hlaalyatınıza kııpılarak müdafaa ctmi§ ol. 
mıunıa rağmen belki de gUnUn birinde bir 
cerrah nl§terl ile ölUmden kurtulmug olan 
kadirolnu fıuanlardan blrlılnlz. Fakat la. 
ter hekimliği ıerbcat plyaudıı sanat edinen 
bir mealek adamı, fıter alelA.de bir hasta o. 
Iwıuz. Ben ne ı!zl ve ne de NizametUn Na. 
zm tenkld etmek nlyetlnde)im; ben de aırf 
bir hekim ıılaWe bu mevzu haltkında dUoUıı.. 
dUklerlml tesbit etmek fstıyorum. 

O makaleyi Haber gaı:eteslnde ben de o. 
kudum; takat ne yalan söyllycylm, derblll 
CO§Up da Da.bet kıınaaUerlnJ kelimelerle ifa.. 
de eden yazıcıaına çatacağıına bllAkla mem. 
nun bile oldum. ÇünkU o aatırlnrda sırt he. 
kim olmamaktan Ueri gelen utak tefek ba. 
zı mealekt yıınlıolara rağmen, hUsnU niyete 
dcWet ve ideal bir tababet arzusu faUhdaf 
eden birçok haklkııUcr gördUm. Blnaeııa. 

leyh bunlardan hlaaen olduğu kadar fikren 
de kamçıtanıırak oahıı1 dU§Unceleriml dök.. 
ınek hakkını gene ayni razeteye veriyorum. 

"İnsanlar ister sevkitablllerl ı.ster iradeleri 
ile hııyata bağlı bulundukça, bu hay'Btm en 
•alAhlyettar korucuııın \'eyahut kalafatçılan 
olan hekimleri dalma uata :mevkUndc görmek 
fatemeıcrt en tal>U haktandır. ÇünkU caha.. 
Jet tababette olduğu kadar bA§ka. hiçbir mes 
lekte o derece meoum neUceler vermez. Adll 
yantqı bir kıırnrın doğuracağı fellkeUn 8nU. 
ne, yllkaek bir mahkemenin kontrollle geçi. 
Jeblllr. Halbuki ha.atalığa göre çok yan}?§ bir 
tc§lıı. ve dolayıatie hatalı bir tedavi doğ. 
rudan doğruya 81UmU muclp olabilir. Bu ha. 
ta tırtık taahlh edilemez. Onun içindir kl ce. 
mlyet ötedenbert dalma bazı hekimlerin 
nokııan b!lgtlerlne ka!'§ı muhtelif tedbirler 
almak mecburiyeUnde kaimi§ ve kalmakta. 
ıın. 

Blnae.naleyh ikide hirdta ıa.ıetc atıtunıann.. 
da yer alan veyahut da ı;-enfa hallt kUUelerl 
içinde ağızdan ağım dolll.§ıın tenkldleri tablt 
ve hattA faydalı bulmak llzımdır. Gerçi çok 
defa bu tenld<;Der b:w bllgtalzllkler ve his. 
lerc kapılmak y1lzUnden lüzumundan faı:la 

§lddeW olmakta ve acele hükümler verilmek 
tecllr. Fakat vicdan ve kanunt meırullyet al. 
tında olduğu kadar llmt kanaaUle hasta.'Snm 
yarasını nl§tcrleyen herhangi btr hekimin 
bundan nevmfd ve mUteeasir olmuı: icap et. 
meı:. 

Eaa.ııcn ilk çağlardan biri tababet ve ta. 
blbler değil Yalnız cahlller1n, birçok maru! 
mUtefekklrlertn meth ve senalan yıınmdıı 
birçok acı btnu:aıar& ve tenkidlere de maruz 
kalmı§dır ve kalacaktır. 

"Arfıtophane'dan Juıes Romaln'e, Kurunu 
vUstanm kUçUk manzum hlkA.yelerlnden u. 
nmızm rni.u.hçılanna kadar uzayan edebi 
hlcvlyclerde bu mcvzua temas eden misaller 
hesapsızdır, BJr fikir verml§ olmak için bun. 

lardan aklımda kalan bazı numuneleri h&. 
tırlatıyorum. BUtUn cephelerde çok §Uphell, 
reybi btr mUtefekklr olan lllontalgne tababet 
hakkında iUmat.m:lık gösteriyordu. İ§le de. 
nemeler kitabından ktlçUk bir parça: 

"Hcklmlfrin aannUne kar§ı beslediğim an. 
t1 pau bende 1rs!dir. Hııyat mUddetıerlnee 
bir damla ll.Aç almadıkları halde babam 7f, 
bUyUk babalıırımdan biri 60, diğer! de 80 ya.. 
tında lSldU!er .. Ecdadım tRba~t nedir bil. 
mczıerdl ... 
Aleın,Umul ıöhretl olan Fransız tiyatro 

tnuharrtrl Hollere kadar hiçbir edip hekim. 
11,q-ı ve hakimleri tenkld etmı, değildir. "Ha.. 
Yatı haata., eserinde bu tezini maharetle 
§crhetml§tlr. 

Biçare edip uzun zaman teskin ed.ilemlyen 
ısbrııplıır lc;lnde ya§ıyor ve bunların do. 
~rduğu bedbfnl içinde hıncını heklmUkten 
ıılıyordu. Eaaeen doıttorlara mUracaat eL 
mem~si yUzUnden btr gece tiyatro dönU§U 
birdenbire 6lmU§til. 

Hııyvanhın hlktıyelerlnde 8Öy1eten mora. 
llst edip La Fontnfne de tababette alay eL 
mııtır. Ayni edip, (Medecln - tablb) ile 
(kaW - ossaaln) 1 kaflyclendlrmlşttr, Julcs 
Romains'ln de on.rlntan adlı tozlndc ba§lık 

olarnk qağıdakl ibare ile en bUyUk bir tıp 
Uıtadına çalmaktadır: •'Sıhhat haletinde o. 
lan her insan kendini bilmlycn bir hastadır. 
Claudc Bernarıl.,. 

İ§te darbımesel bUkmUnU almıo olan bir 
kııç vecize daha: 

"Doktorların haWan toprakla örtUldUğll 
ve ödendiği clheUe aadet vcrlc!dlr. - Ga. 
raasc.,, 

•Tababetin mevcudiyetine rağmen, ISIUme 
kadar ya3ıyacağız - Leroux, Llnly,, 

'Tabaet icra eden klm6Cye metafizik kita.. 
bı yazmaktıuı ba§ka bir ~Y kalm&mıflır. 
Dtderot,, 

GörWUyor ki on eeklzlncl unn mUnekktd. 
teri, bUtUn aıulklopcdleUer hekimlerden ziya. 

nlacalt kadar Mavera! bir 1llm ısay'1ıyordu. 
Esaa n hııstnıarı ~edavl eden insan da •'dok. 
tor., Unvanını alalı bc.'ııer tarihine nazaran 
çok uzun bir zaman değildir. Dıı..ha. evvel 
doktorluğu pııpazlar, bir takım bUyUcUler 
yaparlardı. Fııkat tabnbet birdenbire diğer 
ilimler yanında mUhlm mevklinl ihraz edin. 
ce insanlar ondan mucizeler ve harikalar ta. 
tediter. Onun içindir ki bunları g8rmedlklcrl 
zaman bedbin ve nevmld olarak hekimler. 
den ve tabnbetten ~lkA.yct etWcr. Bir çok 
insanlara göre hekim, bUtUn ıatıraplan tea. 
kine ve her ö!UmU geciktirmeye muktedir de 
ğildlr. Tababet dalma gayesinin dfUıund& ka. 
Jacak \'C en yUkaek idealine btr tUrlU ertıe
mlyccckUr. 

Hekimlere yapılan bir sitemde, çok defa 
te,hlate aldanmalarıdır. Bu lddla inkAr edl. 
lememcıkle beraber her hekimin cahaleUne 
Ye tababetin kltayetslzllğine delAlet edemez. 
ÇUnkU hekim ne bir muJeııea davasını bir 
köprünUn kuru muma tatbik eden bir mn. 
hendlst, ne seyyareler arnamdakl meıateleri 
ölçen bir ecmalnr a.Ilml ve ne de tecrübe pu. 
taaındakl klmye\1 maddelerin verecekleri 
neUce)i önceden ıslSyllyen bir klwıyager gib! 

kat'iyet yolu tl.stUnde yürüyen bir .anatkAr. 
dır. Tababette rlya.2:1 hUkUmler kadar indt 
hUkUmler do mevcuttur. Hayatıyat Allml, 
hıı.yattar mıı~Qku mUtalea eder ve hayat ıac 
son derece değlııen tabll "' marazı hllllerln. 
de daha birçok mlarla doludur." Hekim ha.. 
yatıyııtçı n marnzlyııtçı olarak dUnya UL 
tUndekl mea lelerin en güçlerine dokunmakla 
bedbahttır. Bunun fçlndlr k1 tababet Uml 
prensip! IUbarlle henUz klfayctaız.' neUcele. 
rinde de hazan kııdercldlr. 'Tababet ll.ml llel. 
ebet bir dereceye kadar dalma hudutlu kala. 
calttır; çUnkU ölUm hayat kanunudur . ., Fa. 
kat ne hastalar, ne de bizzat hekimler ilmi. 
nln ve 1ıanaUn~ bu mUbht~:veUııden Ye 

T~iı~i;'t'~etabı'b1er bUtUn yapabUdlklerını 
göstermek: ikide bir de lnııanlığın aıhht ve 
ıcUmat korunma.aı uğurunda hesa~ız kur. 
banlar vermekle dalma insanlık ehrammm 
zirvesinde yer alacaktır •• 

Dalın dUne kadar tablb, elinde bir dinleme 
borusu ile ve h&atanm nabzını ba§ parmatı. 
le yoklııyan bir mU§ahlt vıı.zlyeUndeydl; hU
kUmleri çok daha ihtimali idi.Bugün tababet 
a.srl ordular gibi tamamlle motısrtze olmuıı 
bir hııldedlr. 

• • • 
Hekimliğin maruf rnUnekkldleri arasında 

çok bUyllk meth ve aenacılıın do. vıırdır. Bun 
ıar araınnda en bUyUk filozonardan Descnr. 
tca zıımanındıı. hUkllm ısUren tababetin ki. 

tayetalzllğlnJ, diğer lllmlcr yanmdıı. çok az 
ıeyler lbUva etliğini yazmakla beraber, umu 
mt ilmin lnklşııtile bugUnkU tababetin mu. 
zııtter olduğu ve olacağı tera1dtlleri lkl ytfz 
sene C\'\'el sczml§tl. 1naanJarm Jnanmadıkla. 

n bir çok §eyleri kuvveW muhayyllealle ro. 
mannıarındıı. senelerden evvel sezen JUl Vem 
&'lbl ... Hııtbukl Dcscnrtee'dan beri tababet. ne 
göz kamtı§bncı ternkkllere mazhar oldu; ne 
bUyllk hamleler yaptı: 

Muhtı.kkak ki eski kunıaııw salguılarmm 
bir gece zarCında çocuklarını boğduğunu ha.. 
tırlıı.yıın bugUnUn ihtiyar anlllan, eski harp. 
lcrde bir hamlede yüzlerce askeri ölilm ya. 

tıığtııa seren kolera ve tifo lsWO.Jarmı unuL 
mıyan yaoıı zabitler yirminci aaır tnbabetınln 
harikalarına en sadık §ah!Uerdir. Daha elll 
ııcne evvel hastalar karın ooııluğun& aapla.. 

nan tahammUlsllz bıçak darbelcrtnl duyarak 
va bağıra bağıra ameliyat olurlardı. BugUn 
beyin içinden pek az zaman zarfında en mu. 
kemmel aletlerle kocaman urlar çıkanyoruz. 
On sene evvel blle bir çok genç deliler Umar 
hanelerde çürUyUp ölmeğe mahkQmdu. Şu 
ııralnrdn. bir çok aart tedaviler sayesinde 
onlıın gene !cuıl hayata idao ediyoruz. Bunlıır 
gibi veremlinin bir idam mahkOmundan tar. 
kı yoktu. Halbuki ı.amane tababııU bir za. 
mnnlıır iğne ne dokunulıımıyan ciğerleri a. 
fi ilAçlo.rln doldurmııkta, uzuvlarmuzm çU. 
rUk kısımlannı ncr duyurmadan koparıp sök 
mcktedlr. Rontg~n, elektrik mevcclerilo te. 
dnvller ve tc§hlsler, en ince kalp e.tetırlnln 

meydann çıkanlmaaı yolunda kullandığımız 
clhazlsr, birçok nıht ıstırapları ve fikri sa. 
blUerl yok etmek hususunda tatbik ctUğlmlz 
pıılkanallz u.rulleri birer şaheser değil midir? 

BUtUn bu bqnrmalar karvuıında yirminci 
asır edebiyatı, ve mUnekkldleri tenkidlerlnl 
bug11nUn hayııtıar ynrntn.n tababcUndcn zı. 
ynde bu aanaU lcra eden lnsruılara te\'Clh eL 

ml§Ur.ÇUnkO ycvmt hayaKa ve erycrde görU 
len bazı hntslıın, umuimayan 81Umlcrl bir. 
denbfre pııtlıık veren ealgınıan tababetin kl. 
fayetstzllğlnde değil, doğrudan doğruya o fJ
lcrl deruhte eden bazı hekimlerin bilgi nok. 
unlıırma atfetincktedirler. 

de tababcte hUcum ediyorlardı .. Ve o za. 
manJar hııklltaten tababet tclacfe ile kanııtı J 

Dr. Raıim ADASAL 
Sonu yarm 

J 
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Vahdet 
E SKIDENher kitabd& ~ 

a.r&rdım. Edebiyat Jd~ rt 
nın "vahdet" dedikleri §Cyi b_'..,c l' 
yctten ilstün tutardmı denıi~. h t " 

• }<J}"', t 
ma ona yine de büyük bır bık 'il 
rirdlın. "Muharrir ne diye blf ıf t~,1 1 dan ötekine atlıyor? eeerinitl ;f Pcrcı 
olması lazım gelen mevzuda.ll 
srn; b~ka söyliyecekleri ''~,.nrı~ 
da bir ik:nci, UçUncü kitabdll~ı'llrdl, 
Okuyanı yormasın, şaŞırtnı , on,_ 
dfm. O zcı.m.anlar tiyatro~11 • dan 
sahnede, gerek kitabda. • ço~ııııı c 
dim; romana hemen hiç talı tlPtc 
demez. hikAyeyi de az okUfd olı1'it ~ 

Vahdet, tiyatro için eJr,elll..cı kar11 
sıflnrdandJr. Aristo ile bilbP" ~% 
fiklrlerlne uymuı olan kl~/Grku 
rin vahdete o kadar ebeınınf İ• 
melcri de bilhamıa. tiyatro ile~ 
olduklarındandrr. Roma.n, ~ f. 
5ey sayılmaktan kurtulup d• l'ln 
sanat sahasında "vatanda.Dl!~~ da 
rı,, edindikten l50nra edeblS'ıı?:Y latı 
nomiası değL~. Sa.natklr ıııtr( la~ 
vUcude getirdiği eser • bir ,P 
bir komedi& gibi • kısa oltıl t t ıı 
bur değildi: iki, nihayet Uç ~t 0

' 

nu:ıp bitmesi llzmı gelmiyor, ktıı 
ce okunması kabil ... 

Tiyatro eserlerini bırakJP :~ 
nın zevkini t.Lttıktan sonra. A 

de ''vahdet'' aramaktan da.,..-' 
hatta yavq yııvao vahdet. 
bana muhanirin f akirliffi"~..ıs 
gihi gözUkmeğe ba ladr. ŞUJ>W ~ 
sızrm: bir muharririn )rlltUJı" 
Yiklerinl bir eserine kwuverall 
değil ya! billkis, onlan k:Ull ,u 
bilip karllerine daha aydıntr1' p d 
rette arzetmesı elbette d&Jl~ ~~ı 
dur. Fakat bir hissimlzln ~ 
duğwıu bilmemiz ondan ıcurt 1 

için kafi midir? Ben de valıd,tl 
af aaymanm haksız olduğullıJ , 
le beraber o histen kendfrnl_!',, tUr 
rum ve bir kitabı • gereJc tw il' ~ti 
rek ••essal" • okqrken me~ ~tf trıa 
kası .olm!Yan bir :f!~rç~~~_f-! İ1 ' ~:ıh 
öyle ge}iyor kl muhİ.rrirJD "'! c 1ıc 
mevzu dışında söyledikleri :r f ttrı 
celerl, kendini en çok alalc8 ş6. 
en canlı fikirleridir. Onltıfo1 dtf 
den duramamıştır; biç yerı or' 
onlnn anlatıveriyor; denıel< ut~ 1 
ne birdenbire doğuvermiş. b'- t 

liğini kavramış, onun için ' d I t 
serden de ehemmiyetli, on~ ~t 
1ı bir ey olmuş. O mub ~ S 
kıymetli vasiyet'i, yani biıt ıısV 
dolayısile bUtUn insanlık tli ~ 
söyliyeceği en mühim ~ylef I' 
değil midir! et", ı;. 

Asıl mevzu Ur.erinde gUrıl 1' ~ ~' 
yıllarca dUşUnmU§tUr; detTle ~ t. 

lara asıl samimiyetini ~t~ tı 
Öyle ama onlara f azl& bir t# a 
verir ve böylelikle onlarııı . 
k ' t acırır... ~&~ 1. Tekrar edeyim: bu go _, !' ~ 
doğru olmadığını biliyorııD'$~ ~ 
hissi içimden atamıyoruJ'l\·~'11•~ tıt, 
onu böyle anlatmağ& çııll-;i/ 
m.1k belki de kurtuımarne. ( 
der. ~.hl-~ 

Nunıl~~ 

Hatay seçi~~ 
• ..~ l._ 

komısyo•· oııs 
Ankarada bit ~~ıı 

kalarak HataY'J~ 
Ankara, 18 (Telefonla) _.,, )( 

için Hataya g.:tmektc olatl 1~ 
Cemiyeti komisyonu Jstanb\J jıl 
karaya ıelmiJ ve jstasyon~;cr 
müsteıan Numan Meneırıe11 I 
ıılamı tır. 1 • ıcC 

Komisyon azaaı Ankarad• t.ı' 
gezinti. yapmııtardır. öğle!Je~ 
Ankarapalasta Numan 1'1~f''' 
lu tarafııt·dan kendilerine eı'f' '/. 
miş ve saat 16 da ÇankaY' ~o 
hususi defteri im.ıalarm!ıa: ~'f 
le Baraja kadar bir ge.zintl ' L 
dır. ıı ~'j 

Hatay komisyonu bund• tP' 
ric.~ye vekili. Dr. Rüıtü ArJf fi, 
kabul edilmiıterdir. pY, ~ 

Akpm yemeğini :Antcar•~ 
yen komisyon azaları alet"~ 
ekspresiyle Hataya harcl'et ( ~JI 
yon da Ankaradaki HataYlı1~111"' . 
zevat tarafmdan uğurtanrııl 
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!itiıff ();; .. . 
~CltşıiHt: 
Yırrh ıJıs•' 
:tat vaırt 

mı. eır ve 
lf"""a"' ~ ·•ca'l\.•a -~uıllu v ıro 

h l'arih l> ~ettç n Da!}< 
'kt d ' Yrrhua · · 

J! bık ! ctlllekted' ısı:nli bir Epir kra-
ır , a ır (1 . ,,f t"vcı ııya vilayet'. . P•.ros, bizim sa-
(.Pcrca 315 da doğ tlllızdır.) Miladdan 

J, tak t hüI:ü111a muş ol:ın bu hı<.•.:era-
oıı b' ar, rne:nı k • 

.>'atı'k ~ ın asker • .e -~tınden an-
~ lar~ d~~YaYJ fethçıkabıtdığine bakmi

doııy ' ~UYük İsk e kalkmı§tır. O sıra
, dan ~ '.ğtişaı için~nder b<.kiyesi Make

llirı tıfadc ede ~ bulur.uyordu. Bun 
--"" it~Pt~..,~cta b:r :c Pyrrhus, bu ölke
ıv ı: • • ttı. ltaı Y rısını, sonra h . . 
~ '" 11 Yayı epsını 

!\ar.! trdcn «>ib ' c~.c geçirmek ona ha-
·ıt ha b ı gor .. d" 

.sQııdı rp etti un u : Romalılara 
' ğı • . ve ordu . 

..,ı~tkiit tçı \, ilk h tunda fıller kul-
,. i: ırıcrc1c rnuvaff kamlcde Romalıları 
J l> Uharcbcd a oldu. Fakat ikinci 

\ı~ Ytrhu8 b c kuvvetlerini tüketti 
f, ~ ' unun n"b" 
~ }'aıı~ tcralcıra • .,ı ı daha bir ta· 
~ 4a bir ~ttaca1ıı!;:i§tikten ve bu me

~rı ~daYalt Yed'k da çatıp or.lardan 
ladan afından ~ • ten sonra bir koca 

, ~olayı Ar a1.•na atılan bir tuğ-
tıı.. 1hu11in gos ta vefat etti. 

1 °' ~~ b~cdcniyetc hizmeti, bü 
~tııdi r: "Prrr darbımesel bırakmı~ 

' ~.,t~'l\>cttcri;usvari zafer'' demek 
t1 ~ tcrı 80 ı &on nefe:ine ka.dar 

Şİıııd·~r. nra elde edilen zafer 
1 de: 

°1\au ..,. • 
'r aıı· oııaliarn • 

."'1 •• .., ı: e ' la Franco' .,.-. "· razı .,, 
J Sıı lco..,. r· 

,llo( lclı:ııa • 1 
tnilJiyctçilik !'' 

•. ttıııı. ndan A. 
~ Soıı ~- ~ r ' frikanın metruk bir 
•.ı do... ~· cngibo 
I' ... ıırı<• gı Soı ı" zuk askerlerine 

~ııı ·ıı b' tarını · . 
1 lıp " ' ırdcnb· • cnnı yaptırıp 

ıaln ıre nı . 
I ı · h ıı "s , .uvazenesı bo-

.ı cu.:..'_ <Ttu atı sa~ " d 
,. ~ ~ t 5'llıniy g emeğe baı 

ıı bu~l'l onune ~z~nmiş, dünyanın 
l:ıa k bir iı gıbı kurarak, bapn

l:iirbu >'rağı llllı: lcalkışınıştır. 
l\aı.. l canı lıyc•,·ı · . 

<.ıı, k ı erk '- •• ı ıktır. İspanya 
, f'fr ı.. Cıo;Jc 1 

~. tııaQaı aır \'c r c, dans eden srh 
l) ~ahtiy 'le ~n • ~ ~uhtcria kadınlarla, 
' 1!c ilt OJ C'tt Se - '-··s 
C " tİtir.. kci'di tvetterle dolu bir 

-..ıı... :r<ll ... l3<' 
r ti ... q da 1"ranıc .:eremiyeceği bir 
) rllıiltir. harabcn o~ ınilletipi de, va
t O. ~Ole la alın bir hale ge

.q~ >'anı t 
•• <>nu ccssüftU • 

1 t tıılııi lı~la ıc r kı, bizim mat-
h_ Yet • tnpatik .. 

; lca:ı "· ~· Çı,, dcnı k gorerek adı-
l ltrc~ ~~~1'etçilikc b~ devam eden

hı ı ~ ı lllilJi . mudur? Fran
b~ bir ~b~~d ın:;tçılerle vasfı müş-
~: l. U V Ut?. İ rf S ucıa cya iç~nıa· spanyaya 
~oa,. ~ah1gctircınc.ıd' ı <afet, Franko 

• 
1~ıt ıı. ilrın 1

• 
tıllıdj ~,~ o tüıeUikJc 
l'<',14 ta.ı • nadir letar r ~eyir için 
tır. '-tc .. ~aı i.istilnd ettekı diyarda 

"ora c icat ıı lllatnıı ba rnamııtır. 
,.,_ Ilı: J kalrnamı'l· 
"" b: "'Yct~İlik s 

•• ~ • \'atan 
t' ~r~~· P~tverlik namı-

t f't ıtOv 
• 

1"İrl arı nı·ı · 
erin· 1 1Yctçilik" 

lia:ı:~ntti uı doğurd ğ •özü, fa 
tit :ı4r n tarihe Yad'u u ucube ha

. tltc l? bundan • ı~tr kalct.:aktır 
tankon 18tıfade • 

( 
un Yeg~ ede -cek-

unc fayda 
(\7 

ar. 

~Stıı.. 4nt~p 
A-Ntl) 

•.. "'arın 1Jst:1'-1<sau 1 ıslah 
1 tıtlh .. ~~oıı 11 ka bir ıatab 
~aıetı~btr Uroı 
det~en btrnıuddet~ Uyor 

da 2'llUJıltn hheyetJıı G eı •. Ziraat ve. 
kt tll. lr ~ atıantebe . 

ı... l \>e h.._ ~htı.r f et kaYna~ gı_ 
"lt'J.eı. .~IQU ıstıkıarı 6' olan 
"e~ifi aı, ~ ısıaııı l i tetkik etti 
~- l'a~ tlı:ı.1 "'1...... ç n baıı ted.. 
·cqıl'lld : -·ua y .. ""CoQlıetık 
ı_~ a Clt!a apııan ta" : Heyetin 
~ Yonu le tı~Pte .blr sıyeıer nıe. 
•• ~tl'h .... \J.ruıın fıstık 
\{, \.... -nl:retı ... 11.aı da v ıslah 
., "11 ı ... _ "'11 ".. o.rcıı ~l 

& ~U -ı.aal'Otı oOten ~ ' eseJe. 
~~ fa l'lı.Uf.dekı\Uı der-haı ın~~~. \'ekale.. 1(, Ydaıı lnabauı -'"4Ull\lag 

~t \'tl'tn~~afaıte nıc11sınıine ~ 
tnlltt ııı f11ıtııt • başıarnll3ına 
ıır'1 ~llltınrn ist.a:,l'onu 
tıııl'I Ut ~ ltul'\.:lnı biııasınnı ,. 
tııı._1:l--~~t '°e.t-1) ~ı için 5o b' e 
~·~eten iller tni§ttr. lst ın 
-,ı.., tea~ı l ,ı:ışat '\'e ll asyo -

"'"ll', c"" al'rı~ etıerııc 
talıti:sat j 

Galatanın tavukçu diikkcln1arıyla dol ıt Ayn.rılı loTooııta sokağı böyle bir ycrd ir ... 

lstanbul konuşuyor ! 

Ayllalılokanta sokağı ! 
Burada oluranlar diyorlar ki : " 12 senedir Be
lediye sokağımıza bir tek kazma vurmamıştır!,, 

Bütün gece ve sabahtan öğley: ka -
dar yağan yağmur henüz dinmişti •. Bi· 
zim foto Ali birdenbire yazı odasından 
içeri girdi. Benim masaya yakla~tı. 

- Kuzum, de&=, sen b:lirsin .• Şu be
nim otomobile bir tekerlek kapağı an
yorum. Acentada kalmamış, acaba baş
ka nerede bulabiJ.=ri:m. 

Evvela dostumun yerden bitme mi -
nimini otomobiline t-haz takllmak ve 
kendisini kızdırmak için bunu bir fır
sat sayi:iım. Fakat arkadaşım o kadar 
ciddi duruyor ve bu i~ o kadar üzül -
müşe ben2'iyordu ki, fikrimi hemen ide-

- Gidelim, bir kere de Galatadaki 
hurdacılara bakalım, dedim. 

't aza ırD : Haberci 

Biraz sonra pardesülerimizi, §apka • 
lanmızı giyip sokağa çıktık. Fakat Ali
nin arabası kapının önünde değildi. 

Dostum o zaman otomobilinin garajda 
olduğunu, Galataya tramvayla gidece -
ğimizi söylemez mi? Evvela cayacak 
gib: oldum. Fakat sonra gözüm birden
bire onun boynunda asılı makineye 
ili§ti. Elimde zaten yazı da azalmı§· 
tı. Bu bahane ile oralarda röportaj ya
pabileceğ' mizi liesaplıyarak ses çıkar • 
madım. 

Aynalı 1o1uıııla sokağuıd a 9örlllc11 manzcralard.an 

Sirkeciden bind :ğfmiz tra:nvay 2ncak 
22 dakika sonra bizi Karaköye getir • 
mişti. Bebek istikametine gm~n tram -
vayların tavakkuf yen'.nden aşağı indi· 
ğimiz zaman, Alinin koluna girdim, 
kar§ı kaldırıma geçti:C ve Galatanın 

ekseri sokakları glbi, dar karanlık yüz· 
lü bir yola saptık. Burası Galatanın ay· 
nalı lokanta sokağı idi. önümüzde ko· 
ca koca çukurlan, çirkef yüzlü, çamur-

sularryle dolmu~. arn;ıvut kaldırımları, 
yürünemiyecek kadar bozuk, berbat 
bir yol uzanıyordu, Gerek arkadaşım, 
gerek ben, bir an içinde çamura batmış· 
tık. 

Çar ve naçar, hemen paçaları sıvadık. 
Ve iki tarafımıza dizilmiş tavukçu dük
k!nlan arasında yürümeğe başladık. 

Yolun biraz ötesinde başka bir ilcm 
vardı. Yaya kaldırımları içi tıklım tık· 

lım tavuk dolu kafeslerle kaplanmıştı. 
Ve beyaz ba§ örtülü, rlyah çar§afh 

bir çingene kadını da bu kafeslerin ba
§ında bekliyoıidu. 

Oradan geçen bir çocuğu çevirip ka-
fesleri gösterdim: 

- Bu da nesi? diye sordum .• 
Garip garip yüzüme baktı: 
- Bilmiyor musunuz? Satılık ta· 

vukları. Kadın seyyar satıcı, dedi. 
Gerek bu kafeslerden gerekse diğer 

tavukÇu dükkanlarından etrafa berbat 
biı' koku yayılıyordu. 

Burnumuzu tıkaya tıkaya ilerledik. 
Yeni bir tavukçu dükkanının önünden 
geçerken, Ali kolumu dürttü. Kapı

nın önüne baş aşağı asılmış iki temiz 
tavuğu gösterdi •. 

- Bak, bak, dedi. Hani ya tavuk -
Jarı ti§irmek memnu ,1di. Bu nizam ga
liba burada tatbik edilmiyor? .. 

Artık iş tam kıvaıruna gelinişti .. He
men taşı gediğine koydum. Dostuma: 

- Doğru, dedm. Burası pek entere
san bir yer .. Haydi bakalım, birkaç re
sim al da hazır gelrr.=şken burayı da 
yualım .. Ve onun cevabını bekleme
den ilave ettim. 

-

Gafalada otonwbn 1ıurdaSı ticareti y apa;ı esnaftan bir grup f ya::ısı yarın) 

- Hem İ§ yapar, hem de senin İta • 
pağr ararız. 

Ve çahşmağa başladık. O, gördükle
rimi resme almağa' çalışırken, ben de 
b;r dükkanın önünde duran üç dört 
kişi ile konu§tum. 

Bu zatlardan biri: 
- Ben, diyordu, 25 senedir bu so -

kakta çalışırım. Aşağı yukarı 12-14 
sene var lıi, tamir için bir kere olıtun 
belediye buraya uğramamı11tır. Hani 
çöpçü gelmese, ve sık sık ceza verme -
sem belediyeyi hatırlamıyacağtz bile .. 

- işler nasıl? diye sordum. 

Buna o sırada yanımıza gelen bir 
tavukçu dükkanı sahibi cevap verdi: 

- Çok iyi değil .. Eskiden ne güzel 
işlerdi. bu sokak ah, bilseniz.. Fakat 
6-7 senedir alış veri§ yavaş yavaş 
düşmiye başladr. Evvela ne olduğunu 
anlamadık amma, sonra hissel:tik ki,, 
müşteriler yolun bozukluğu yüzünden 
gelmiyorlar. Öyle ya, bu yol gördüfü -
nüz vaziyette durdukça, tabii geçiciler 
de günden güne azalıyor.. Bu sırada 

gözüm, biraz ötede köşe başındak= bir 
lağım ıskarasmın kenarına bırakılmı§ 

ve sol tekerleği ıskaranm çö.jüntüsüne 
saplanmış, bir el arabasm• Jlişti .• 

- Kimin bu araba böyle ~1 ortasın 
da bırakmış, dedim. 

- J{jmin olduğunu bilmiyoruz am -
ma, yol ortasında bırakılmasmda pek 
mahzur yok, zaten yol değil k,: burası, 
cevabını verdiler .. 

O sırada etrafımızdakilerden genç 
bir çocuk: 

- Bizim bir derdimiz de ışıktır, diye 
lafa karıştı. Ve sağ elini uzatarak so
kağın hurdacılar kıSlllUla uzanan kö -
ıesindek,= eski bir havagazi lambasmr 
göstererek sözüne devam etti : 

- işte bu koca cadçienin tek lamba
sı şuracıkta yanan ölü gibi bir havagazı 
ne faydası olur ki .• Akşam karanlık bas 

1 
tıktan sonra bu bozuk yoldan geçmek 
i::ap etti mi, artık kafamızı, gözümüzü 
Allaha emanet etmekten baıka yapacak 

3 

~ONOt f gpgns ARlf 
810 sene evvel bugUn -
Atabey 
Zengi 

Har tarafı istilA deden Haçhlaı 
ordusunu müthiş bir hezimete 

uğrattı 
Akaugurun oğlu Zengl kilçUk yqta bilyUk 

l§ler bap.rabllecek kabiliyette olduğunu is. 
bat ediyordu. Babası öldUA"ü vakit yerine 
oğlunu brrakmı§ ve: 

- Babanın yaptıklarından fazlasını yap, 
ki onun oğlu olduğunu lsbat etmiş olasın .. 
dedi. 

1127 yılı, 19 birlnclte;ırin gtlnU 810 sene 
evvel bugtln Zengiye 1duaul atabeyliği veril_ 
di . 

Genç kumandan hep babaamm ıon sözle
rini dU§UnUyordu. 

- Babasmm oğlu olduğunu hbat etmek. 
Bu tarihte Mıılu\ ve elvan haçlıların t&.. 

hakkU111U altmdaydl. Ta.ıihçi !bnl Ealr vaz1. 
yeU oılyle anlatır: "Haçlıların askerleri pek 
çoktu. 1rUklp ettikleri fenalık ve deh~t 
gtındeng(lne artıyordu. Zir& idarelerinde bu_ 
Junan arazi lılardi.Dden J:lmr hududundaki 
~· kadar uzaklarda idi. Haran ve Raka 
phlrlerl ahallsl tamamlle baçtılarm esiri i. 
diler. N~eyblne kadar nUtuzlan tesir edL 
yordu. 

Dlmltk Şama k.ruır bUlün yollar onlar 
tar&!mdan zapledllmi§U. Bu yollardan !ahlı 
vergiler alıyorlardı. Halep, ı:ıehrl varidatı. 

nm ya.rısmı vermek mecburiyetinde idi. Ha. 
Jebl ıehrfn bahçe kapıamdald bir değirmen 
beslemekte idi. Ne Cenabı hakkın birliğine 
inananlar, ne de lnklr e4enler merhamet g!S. 
rUyor, rahat edebiliyorlardı . ., 

İ§te Zengt 1dş.reyi ele almca. vaziyet bu 
haldeyd!. İlk yapılacak 1§ baçlıl&n buradan 
defetmek olmalıydı. Bunun için genç ıru. 
mandan vakit geçirmeden kuV'.·eUi bir ordu 
toplama#& b&§ladı. 
DUımaııı tepcleyebllecek derecede taraf_ 

tar toplamıatr. Haleplller kendJslnl davet 
ettuer: 

- Bizi bu ullınlerin elinden kurtar.. diye 
yalvardılar. Zengt Atabey olalı henüz blr &e. 
ne olmu§tu. Aıkerl lle Halep üzerine ytlrildU 
ve kolayca burayı haçlılarm elinden aldı. 

Bu bir ba§langıçtr. Halepten aonra Hama 
tızerine yUrUyen Zengt burunu da zu!Umdcn 
kurtardıktan eonra ertesi eene haçlıları El. 
arif surlarına kadar .UtdU. KUçUk bJr muha. 
ora.dan eonra bur•yı da uptetU • 

Zengt babumm oflu olduğu tıbat etml§U. 
BU tün mlllet ona bir kurtarıcı gtbl bakıyor. 

du. ÇUnkU muvaffak olmak için azmetUğl 

her işte muvaffak oluyor. Senelerce esaret 
halinde yqıya.n tnunlan kurtanyor, hUrrL 
yeUerinl ba#J§Iıyordu. 

Fakat Arap halltelerf, mllleUn hamtsl ve 
kurtancrsı hakkmt tqıdıklan halde bu vazt_ 
!elerlnl yapamıyor, ekııertya blrlbirJerl ile 
bofu§UYor "hlltfet makamı,, fç!n harbcdiyor 
Jardı. 

Zcngl bu parla.k muvatfakJyeUerl elde e. 
derken hamlBl suttan Mahmut &m~. yerine 
kardeıl MeıJUt geçmıotr. Dfler tarattan Ab. 
but hall!ul Mllsterold Jle Meaut arasında 
ıtlddeUI bir mUharebc bll§ladI. Bu esnada ha_ 
llte esJr edtlerek cuualar taratmdan öldilrUl. 
dU. Şimdt makam davası bqlamqıtr. Mllster 
~din yerine geçen Ebu Cafer Manısur • uİ 
Rqid Blllth birkaç ay Unvanını t&§lya.. 
bildi. Bağdadı terkederek kaçarken Mesut 
Rqidin haqne !ctva çıkarmıı bulunuyordu. 

Netice §U: 

Genç bir Tllrk kumandanı blnblr mahn:' 
mJyct ve çok çetin acrait altında te§kll ettiği 
ordU811 De en kuvvetll düşmanlarla çarpJ§ml§, 
onlan hudut dı§ma almı§tı. Bu i§l vazife O

larak alml§ olanlar iae kendi rahaUarmı boz 
mamak için hiçbir §eye aldırmıyor ve askeri 
kuvvetlerini arttırmayı dtl§UnmUyorlardı bl. 
le. Bunun içindir, ki haçlılar ordusu zaman 
zaman muka\'emet edilmez bir kuV\·et olarak 
her tarafı yaktı yıktr. MUslUmanlık namma 
k&r§ıamda en kuvveUl dUtman olarak da 
Türk kumandanlamu bulduğu vakit mahvol. 
du. Niyazi Ahmet 

itfaiye mezarlığı 
Ölen itfaiye efradı için Edirnekapıda 

ki Şehitlikte bir itfaiye mezarlığı tesis 
olunmuıtur. Tepebaşı ve Kuzguncuk 
yangmlannda ölen i~· itfaiyecinin ke • 
mikleri buraya nak~lunmuştur. Vazi
fe baııında hayatlarını veren itfaiyeci • 
ler buraya gömülecektir. 

hiç bir şeyimiz yoktur. 
Biz böyle konuşurken, Aı,: de resim

lerini almış, hurdacılann "bulunduğu 
tarafa doğru gitmişti.. Kö~e başındaki 
birinci dükkandan başlayıp sıra sıra bü
tün !dükkanlara uğruyor, otomobiline 
kapak toruyordu. Bu sokakta benim de 
yapacak başka iJim, kalmamıstı. bozuk 
kaldımrilara, her türlü çuku~lara~ yol 
ortasındaki tavuk kafeslerine ve etrafa 
tahammülsüz bir koku saçan tavukçu 
dükanlanna bir kere daha baktıktan 
sonra, arkadaııırun arkasından hurda -
cılara doğru yürüdüm. 

HABERCt 
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Cenevrede Taşnak fırk ası reisi bana te
lefonla şu emri verdi : 

- Yarın öğleden evvel d Dnya yıkılsa 
gelip beni göreceksiniz. 

ı:.ın üı:erinc Scrkf .a telef on nwna· caktı .• Bunu çoktan hissediyor, fakat 
:rasını vererek: kend1ıtı:le Wraf edecek ceuret b.İlle • 

- Evim ıuracıktadır. Herhangi bir tlcmiyordum. Aram bu hakikati ~ ce-
feye ihtiyaçın olursa derhal telefon et, ec kuvvetli bir tokat tckli."lde :ylb(ime 
kopr celirimı diyerek aynldı. çarparak beni cafl<ettcn ayand.ıflnlftı. 

"Saadet Yuva,, sının taraçasında o· Bu uyamJ benim için çok bayırlı oldu, 
turdum. Son dertte yorgunluğuma zira kıt'! bir karar verdim. Hanıiyet 
rnğ~en gözüme uyku da girmiyordu. iyi olur olmaz, kendiıine her teYl itiraf 
P.:ta.ki& kara dü§üncelcr biribiri:li tcl(ip edeçek ve biıi.bi:imizden aynlmaımzı 
du. rica edecektim. 

Hele Hanriyetin hastalığına bir tür 
lil akıl crdiremiy9rdum. Tanıdığım gUn 
denbcri en ufak bir hastalık geçiımi • 
yen bu kadının böyle birı.ienbire tehli
keli b'T surette yatması beni cidden 
cndifeye düşünnilştU. 

Cencvredcn ayrılmak 11lzım geldiği 

takdirde bu hasta kadını ::ıe yapacak, 
.kime bırakacaktım? Telefonun ı;esi be
nt bu dügüncelerden ayırdı. Uykudan 
uyanın bir adam gibi yerimden fırla
yarak telefona sarıldım .• Karııdan: 

- Evet benim. 
-Ben Aram .. 
- Buyuru~ bir emriniz mi var?. 
- Bir buçuk aaat evvel telef on et-

tim, cevap veren olmadı, evde değil mi 
idiniz?. 

- Bu akpm saat 9 da evde bulu
namadım.. Baıımı.z& bir fcliket etld.:. 

- Gcçmlı ol suru ne oldu? 

Düıünccli anlarda verilen kararlar 
vicdan istirahati tcnıin ederler, derler. 
Ccnevrcrfo sakin bir köşesinde kimse • 
s:Z bir evde verdiğim karar bütün en • 
di§elcrimi izale etmişti. 

t) ··r ·uğum koltukta uyuya kalmıı -
tım. Sabahleyin erJ:enden Jcapırun zili 
beni rahatsız etmcmif olsaydı, belki 61 
leye kadar uyuyacaktım. Uyku sersem
liği fJe kapının zilini telefonun zili 
zanneierek telefona kottum, fakat bu 
esnada kapının zili daha hızlı çalınça 
kendime ıeldim ve ııağsya inerek ka-
pıyı açtım. 

Tanımadığım bir kadınla bir erkek 
şapkalannı sıkararak beni ı;el!rnladılar, 
ve erkenden beni rahattu cttı1derindcn 
dolayı af dileyecek evin atÇnı -ve hiı· 
metr.:ıi olduldanm ~r. Her iki· 
r}ni de alt kattaki N1ona alarak orada 
beklemelerini söyledim ve yukanya sı· 

- Karım birdenbire 
H11taneyc yatırdık. 

hastalandı. kararak Scrldse telefon ettim. 

Mulıatabım arkada§ Arama vaziyeti 
bütün ta(siJAtı ile anlattım.. Fırkanın 
Ccnevrcdeki mes'ul murahhası beni te
ıolli ederek dedi ki: 

- Sen biç merak etme, ben yarm 
Nbah erkenden bu itle menul olur, 

hastaneye adam gönderir, karının i.c:i
rıhatini temin ederim.. f nıaaJlah bU· 
ylik bir ıey değildir. Ben sana batka 
bir fey için telefon etmi§tim. 

- Bul dinliyorum .. 
- Sabahleyin l>ana gelebifr misin? 
- .Gelaıcaine gelirim amma, evvcJA 

Hannyetin vaziyeti hakkında malumat 
almalıyım. 

- Onun kolayı var. Ben şimdi Serki 
ae telef on eldcrim.. Sabahı . da F. eyın saat 9 -
. ıe. 'r. aeni alır. Beraber hastaneye 

~craınız. Hastanedeki f§inizi bitirdik 
en ıonra bana uğranınıı. Olmaz mı?. 

- Hanriyctin vaziyet.: mUsait oluna 
cetirfm. 

- Öyle ise baıka bir !CY yapalım .• 
Sabahleyin 9 da haı:taneyc gider haıta
nmn vaziyetini ö!frcnirslıiz.. Serkis 
ha9tane4en bana telefon ederek sa.at 

'kasta yazıhaneye ıelebilecefin=.zi bil • 
idiıir, otmu mı?. 

- Şu dakikada kafam iılcmiyor, hi~ 
bir ıey aöyliyeçek vuiyctte değilim .. 
Bu meaeleyi doinıdan doğruya Sa • 
W.le halletmenizi rica ederim. 

Bu cevabım arkada§ Aramı klıdınnıı 
olacaktı ld birdenbire sesin tonunu de· 
fiftirere'k sert 'bir eda ile mukabele 
etti: 

- Sbdcnnasihat istemiyorum. Ya
mı CSllcdcn evvel behemehal lıcnı ıör 

me&Wı .. 
- Aff edcrsiniz, mazeretimi arz:et-

nıiftiın. 
- Onlın dinledik, aiz buraya basta

ba'kıcılığı yapauya gelmedism. Karı • 
nızın hastalanması iılerimiZ:n ecri 
ka1masına sebep olamaı.. AJJo allo .. 
Beni dinliyor musunuz?. 

- Evet -dinliyorum, 
- Yırın öğleden evvel behemehal 

ıi.ıi bekliyorum. DUnya yıkılsa ~le ıe· 
lip beni cöreccksiniz.. Geceni% hayrol· 
ıun. 

Telefon ab:.zctini yerine · koyarak 
kendimi bir koltuğa attım. Aramın 

teai elin kulaklanmda çınlıyordu. "~
nnııın hastalanması ijlerimiı:in geri 
kılmurna aebep olanıa.z ! .. ,, Nihayet 
korktufum ıcylcr batıma gelmeğe ~
WnıftJ. Yeniden atıldıftm macera ha • 
yatı besıl ıevdiğim kadından da ayıra -

Biraz sonra Serkia &eldi atçı •e bi.ı· 
mctgnin celdilint, fakat beoim ldmee· 
ye ihtiyac:ım olmadığını töy1edim .. 

- Sen bnJma, ben onlarla metıul 
olurum, diyerek alÇ!Yf, ve hizmetçiyi 
çajırdı ;eörecekleri itler hakkında ..,.. 
1tınat Tc:taıt sonra Dana: 

- Kalk, yUzUnU cöıUnü yıka da 
şehre inelim, bir yerde bbYaltı ettik -
ten IOnra hutantye &idelim• dec!i. 

Yolda, cece Aramla aramızda ecre· 
yan eden telefon muhaveresint anlat 
tım. Arkadaşım dikkatle bent ıdinledik
ten sonra, şun lan söyledi: 

- Haberim var. Senirıle konuıtuktan 
sonra bana da telefon etti ve öfleden 
evvel bizi beklediğini söyledi. 

- Ba§ka bir ıcy demedi mi?. 
- Sana karıı &crt ınuamcl~e butun-

duğuna pişman olmuftur. .. 
- Bunu nereden biHyorsun ~ 
- Kcnd.=.sı söyledi.. 
- Ne dedi?. 
- Kendisine brıı ıert muamelede 

bulundum, sen 'kalbini almıya gayret 
et, -dedi.. Yftlnı; çok riu ederim. Bun• 
lan tana ıöylediğimi sakın arkadaı A· 
rama ihsaı etme •• 

- Namusum iUef..nc söz veriyorum.. 
Baıka ne söyledi?. 

-Sabahleyin hastaneye git.. Hu • 
tanın vaziyetini 8fren n bena derhal 
telefon et olmaua hastayı bltP bir 
hastaneye' kaldıralım .• dedi, doJruıu 
ben Aramın bu hareketine t•Jtım.. lUı: 
defa olarak tir arkadatm huauıt haya
tiyle allkadar oluyor ... 

- Biri saat kaçta bekliyeUk?. 
_ Saat tayin etmedi, evveli hastane

ye eider, ondan sonra bana ıclirıiniz, 
dedi. 

_ Arkadıı Aram Nat kaçta yazıha
neı-.=.nde bulunur •. 

- Sabahleyin saat sekizden itibaren 

oradu:lır. 
- Öyle ise doiru oraya cidelim. 

Serkis hayretle yüzüme bakarak: 
_ Sen delirdin mi? Dilndenberl aç 

gez.ıyorsun .. Evveli gidelim kahvaltı • 
mm yapalım. :hastamııı ziyaret edelim, 
sonra lıimizc bakarız •. 

- Hayır, eyyeJ.i arkadq Araım ıi· 
yaret edeceğiz .• Onunla derhal &örilJ 
mek istiyorum. 

Bunu o kadar kat'iyyetle IÖyledim 
ki, Scrn itiraz etmeden, otomobilini 
Taınak f ırkaatnın Cenevrcdeki umumı 
merkezine doiru ıilrmekun bqka çare 
bulamıd1. 

<O.... .. ) 
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"Mağaza ifçlsi Gaı bo,, nun eski arkadaşları anlatıyor; 

Greta Garbo 
I 

. alçak gönüllüdür ! 
O, k•l•INlllkten bçayor. Faltat. inzivadan hatlandıAı için; :ev a.uu sevdi' 

Franmca "Pariı Soir,, ıuetesı mu
hanirlcrindm biri, StoldıolıDc!a ,aptıf ı 
bir ıeyahat eenecmda, Greta Garbo • 
nwı. ainemaya intiNp etmeden evvel, 
çalııtıp bUyUk matuıya ıltınl ve o
rada, mqbur yıldızın aki arkadatlarl· 
le görüımOıtUr. 

Greta Garbonun en aamiı:ıl arkadaı -
lanndan ikisi, muharriri, ınağazanm ka· 
dm elbileleriııe mahıuı Jmmına götU
rerelr, fÖyle demifleıld.ir: 

"Küçük Greta Gustaffson, on fki ya
pnda iken burada çal?Jlfdı. Dıııha dol· 
rusu mağuanın içinde delil ,e, dıJm
da •. Çünkü burai:Uki paketleri alır, müı
terilere cötürürdü. Onu herke• sever -
di •. 
Anıma, küsUk olduğu için fazla it 

•ermezlerdi.. O, herke•iıı nuraında 
''Kil5ük Greta,, ydr. Ayda takriben 50 

kuron (22 Türk lira~ıı) kazanıyordu. 

On bet yaıına kadar böylece, paket ta· 
pdr. 

Bundan IOIU'a, ( takriben 50 lira ay
lıkla) manken olaı'ak tayin edildi Ye bu 
man tberine, talih, kmc&ine ıuter yUs 
ca.terc!L 

Bir ıBn. bir sinemacı ı-rubu, bOyOlr 
bir ın.wpıada ıesaı sahneyi çeyirmek 
isin, IUim matua:ra ıeldı!. 

Greta Garbo. 'içimf"9e, en Arif, en 
iyi ricatlu •• en ctııcı ytlrilyOflO oldu
fu için çenilecek u.bnede sinema ma· 
Jdaeaiftin hthıdeıı ocıun ıelip cesm•· 
n1 Joradutrrdı il. il.dece onu ef • 
Jendümdde kalmadı, herkc.1 ..,,. ,...ı. 

haJI sUJdlrdO. •e nqeleıldirdi. 
Gnta, eldden iyi, •e ude bir kızdı .. 

Bir Sok ldmlelerin, ona (hiç kimleyle 
koDupak iatcmiyen bir nlıti) nuarile 

Bugünkü 
radyo 

l8T4QUL: 
ıs,ao ptllcıa dans mvalldııt, ıuo kon.terıuıa 

ı:mtnaofl balknt namma Doktor Etem Ba. 
kar (vere.ın tedavlal), 20 Nuri Ha1ll •• ar. 
kadqlan klAak Tllrk mu.Wal, 20,80 örner 
.Rıza t&ratuıdan .arax .. •öylev, 20,•:s Vedia 
Rııa ve arkadqlan taratmdu TUtk mual-
1dlıt ve tı&!Jl p.rlu1an, {n&t ayuı), 21,13 or 
keatra: 22,U Ajmm ve ~ Ube11ert. .,. 
wt.lt ıtınaıs prop-aaıı. 22,IO plakla eoıoıar 
opera " opcnt ~ 21. -. 
ısnxuş: 

11,l~ pak, 20.16 Katul orkeatrur, 21,l.S 
l'l.dJe orkutrur, 2ua pllk1a ııatıt mtızik, 
Bt1D.tf'SOnı 
ıuo optra orkut.rur, 20,10 radyo ork•. 

tn..ı. 22,10 ~an ork..truı, 28~ c:utand, 
V.UtŞOV~: 

18,13 kQçtlk orkettra, 19,23 plU, 21, KıL 
~ kon"' n~1l. 22 KatroYt~ 11entonlk 
OrkeaUuı kanaerf, 

VARIN AKeAM 

MELEK 
! INEMASINDA 

Mektepli kızlar fll.IJlinin unul'Jimaz 
yılc!uı ve Amtribnm Franaada~ 

ayırdığı SEVtMLt - GOZEL 

Si MON 
SIMON 

•• 
.JAMES STEWAR T 

• Oreta Garbo en ~on çevirdiği "Kamelyalı kadın" JflmiıJI 
baktıklarını görüyor ve iti.tiyoruz. 1 

Halbuki. o pyet haseu, ton derece 
sevimli ve iyi kalbli bir kızdır. Xala • 
bahğa kanımayıJı, :inzivadan hoılandı· 
ğı içiddir. 
Aramızda çalı§tığı dört bq sene zar

fında, hiç ~ye bir tek fena aöz söy
lememiı. kimsenin hatınnı kırmaDU§tır. 

Stüdyoda, onu ve hepimizi güldüren, 
eflendiren filmin tecrübeıi yapılırken, 
Gretanın .an derece fotojenik ve M • 

rif olUfu, ıinema mUtell.aM11lanıun na-
•• •• . • . ·-· · .• - ...... --s b_. 

aonra tekrar mağazaya gelmiılerdi. 

Fakat bu ıdefa mağarada, ubne çevir· 
mek için defil: Grctaya, mağazayı terk· 
ederek film çevinneeini teklif etmek 
jçin. .. 

Bundan aonra sevgili arkadaflJnlı' 

Gertayı 'bir daha göremedik .. Bu hafta· 
ki meemualann biriainde, bir Amerikan 
gazetesinin. Greta Garbonun adresini 
bilcl:rdiğini, binlerçe kiıinin kenldiıini 

cörme.k için C"Yinin etrafında toplandığı
nı ve bunun üıerine, onun baıb bir e
ve taımmak mecburiyetinde kalclJğınt 
okuduk • 
Diğer artistler kcıicflerine rekllm 

olur ldiye bu vaziyetlerden bOfla.ıurlar. 
Amerikalılar Greta Garbonun tevazll· 
unu tıir tUrlU anlamıyorlar, anlayamaz 
lar ıh .. Halbtiki biz onu pek fili anlıyo· 

SAK A RYA 

ruz.,, ~ 
Grcta Garbo, böyJeçe ınl 

ettikten •onra, kısa bir ı~ 
töhretin en yükaek zirve.ısı' 

Tıpkı Marlen gi~I •• O d•• 
düf eseri olmasaydı, baca~ 
yüı!yle mefbur, oldukça ı 
man dansözU olarak kaJaç~J'. 

Greta Garbonun, yeni ~ 
1 

idi eJV ııl baıladığmr, meşhur f ~ 
rtiz Stiller'in onun merinde 111' 
liri he'kea bildiği için, buıııJ, 
uuıcıuıa0G ,. ..... _ J ~ 

Onun yalan hayatına aıt 
hAdiae, kendisini tsvcçterı ı 

götüren "Anni - Johnstotl: 
gemider ymbap Holmberg'l t / 
yaptığı ı:eyahattir. Bu scyalı' 
df. gün sürmüıtü. ~ 

Grcta Garbo vaktinin ~ 
genç zabitle, fdoıtça kon~ e1' 
çfrmiş ve Holivuda geld•.~ ~ 
bir çok defalar ondan gi.il ;;/ 

Bu dostluğa h~ kimse e1ı 
mlyor. Fakat lcimbilir? jJjl 

V c, kimbil.~r, belki de, btı$ ;I; 
larla oynayan, miiyontarcJ ş 
bulunan Greta Garbo, Sto1'1' 
lannda paket ta§Trkcn, JJ1\ 
hayranlıkia bakan • fakat ~ret 
gözüne çarpmıyan - küçüle 
retle anıyor. A 
Slnemas'ıodıt 

FRED ASTAtRE ve CINGER ROGERS'in zaferleri 

VALS DALGASI 
'Filmi Uyık olduğu parlak muvaffak layeti bıanmıştır. ~ 

. .,ı 
LA DAM O KAMELYA'dan sonra ye ıJ 

muvaffaklye t, yeni bir BDVDK ''" 

BEY AZ 
MELE I-< 

Bir harika ldeMbllecek kadar ılbel ve phane Franaı.ıca filmi takdim edecektir· 
Numarah yerltr tlmdlden utı!maktadır. Tel. 40868 4 

t P~::::":::~mı SAKARVA Sinemasmda ııus~ 
NINA PETROVNA'mn YAI~ı\ 

1&7ik Fna11a fflmiaia • jrwi ....... MEVSiMiN iLK GALASI 

Bıt rollerde ı FERNAND GARVEY ve ISA MIRANO~ 
Bu fiJmln: lUkl ve ibtifamr, mevzuu, muelkllt •• Vlyanan.ın parlak muhiti itibarile 

Seyircilerin clfderinl kamattJracaktır. til•••••••••- Yerler enelden Jemift edilebilir. Tel. 41656 ------~ 



"ılltııaClnayet ve aşk romanı 
~~u· ı e nlıı bu rUzel roma"' IVLNQ) tara.Imdan tUrkçeye çevrllml~t r 
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lll "ererek d ı. ıgı vakit, delikanlı, se ı dam heıabma koyup de öLdürmeğe bu 
edı ki• 

tıı - Affedera· . ' yüzden bapnı belaya sokmağa kim te-
11Y0tuz. ınız, bayan. Galiba ta- şebbüı eder? 

1
. Genç kız Mari, katlarını çatarak: 
l &Öl.den tnuhatıbını daha dikkat - Bu tarnamiyle size mahsus bir 
~ Cesirdi T . .. .. fikir. Eskiden o da güıelmiş, gençmiş. 
d llındalcini ! . aze hır yuzu vardı. Bunları dütünmek kalbe hüzün veri-
~ tn ziyad .n :Hatlarının güı:elliğin 
iti C:elpe~r sızcilerinin tirinlifiyle dik yo~ Biliyorum. bilfyorum. 1şte haya 

trı.eı.. •• Yordu. 
"' tın bilyUk dramlarından biri. 

~ . - lıiz b" . . Erkek ı.:iddileşti. O da kaşlarını ça-
ıılıı ı ırıbırirnj • 
ı.. • dcd" b... ze tanııtmlmıı de- tırak dü•ünceye daldı: 
<ıalt 1

• ... •kat ·1ıc· • 7 d ••. 'tıltd ı ınıız de, ayni mu - Galiba siz ka ın güzelliğine bü 
ısr e >ahidl"k . 11!\tt ıu 1 ettık. Tabir •·aizse yük bir ehemmiyet atfediyorsunuz? 

rette" -
.... ~ tanışnuı olduk. Erkek canlandı: 

~tf V>ct, &ahi ... , 
"" tdcrıiniz s· :· ,,e kadar dalgınım. ... Ilı . ızı ah"d ~ olatağ s 1 en evvelce gör 

tırı, ıtn... Fakat . . 
Yatnadırn . yıne bırde ::bire 

l:>cı·,_ · kımainiz? 
1"''nlr "' J • tatlı bir ··1·· ttı n·· gu umsemeyle: 

)farı upon 1 • dedi. 
"-ıı .. •bunun U • 

'özünu h zenne arkadaşı Glay 
, t atırlad1 : 

h~ fer bir k 
da:_-· bir erk adın kendisiyle kur 
\~ difer b~kle karşılaıırsa, önüne 

' ~biatııt kır lcaç erkek zuhur eder. 
ı.ı 41ıtıd' anunudur. 
vıt ha ıye kadar . . 

Yat Ya • Marı ıayet çeluk 
t ~~tel" !•ınııtı. 
ttt(t ı, hoı b. le 
'"ı~ .er lrl&ı ır ız olmakla beraber, 
'1: 1•tcdifin~a doıtJan yoktu. Şimdi 
~et Cc}nıİ§U ı, befendiğini ı~mek za 

Jac baııantı'.~nlaıılryor. Tali ona (ill-
i\ llu :ru. 

>uıde Pon'un Yliz'" 
dı terçi une baktı. Bu 
'ten ' atde 

.. b Ç frtıt nezaket ifadesi var· 
.,a ta •ız in...:r 

- Dünyada bundan güzel bir ideal 
var mıdır? Belki düşüncem size garip 
görünebilir. Zira memleketinizde er
keklerin ilk safta ehemmiyet verdikleri 

ıey, çalışmaktır. sonra spor, en sonra 
da .... Ve nihayet, en sonrada kadın ge· 
lir ... Hayır. hayır. itiraza kalkmayımz. 
hakikat böyledir l İşte mesela şahid ol 
duğum bir manzara. Bir gün; Suriye 

otellerinden birinde, bir İngilizin kan· 
at hasta düştü. Kocası, muayyen bir 
fiinde, irakm uzak bir noktasında bu 
lunmak mecburiyetindeydi. !nanın ba-

na: Hayat arkadaşım ölüm tehlikesi
ne maruz bir vaziyette bırakıp gitti: 

~ymnJ, vazife 1 Yere batsın böyle va 
zife ! ... Kenclisi de. karısı da, bu tarzı 
hareketi gayet tabii buluyorlardı. İn
giliz olmiyan doktor bu hareketi bar
barlık addeti ideta... Zev~e insandır 
yahu 1 Her teyden evvel gelir. Hatta 
çalıımadan, vazifeden evvel. 

Mari til'or41l•tltt)1tı İ . ~ .. ıı kıziyle ayni ma 
,. • Çın çok memnuna ben- - Ben sizinle hemfikir değilim! • 

~ '"•ri · · d d" 11edj Jc• ı ltıll\at e t. 
ıtıt" ı: '1zhkla kendi kendine - Neden? 

til'ld
1

~te~~ ~·ı....---
crı it ' aaınJar • • -· . 

\>·· ttrıtllllı a, franıız erkekle-
1.ikack a llrını tavıiye ederler 

'ı-. cı e ... 
llıt" uain.. t •ordu: 

• . .... il ·ı 

1"a1t cı terede mi lcalıc:aksı-
~ d lt b\J 

e •rıı •uılinin 
ld?, mana11ılıfrnı ken 

t 'li ~'la 'Yır, bab 
dottı t \rerft'ıelt li~rn Edimburı'ı konfe-
l> ~,... zere g't · ta11 ·"ı:trn y 1 tı. Beni de 

laya dönec:
1

:
1
•
111 YerJeıtirdi Yınn 

'\'a e51rn. · 
Jan b :"·· 

lipon 
',.,, •ordu· 

llıi ""Oliı • 
ı ~i? hennz kirn . 
' li ıeyı tevkif etme-

ttltr •Yır ... ~· le 
ı. '.:in ır ıç z 
<ltr~ 1Yettcn b'l 1tnandır gaze 
l\r. ilde takibat l e bahıetnıez oldu 

... tan vazıe . . 

..... li Çm14 olıcak-
dar •Yır ~ 
ı Çtbııtt b' Yır ... P r 
ltıııı ır iti o illerin bu Jca. 

la •al\n\a n •rkaı b r ... c· tn. SüL ını ırılcacık-
h •tlidcn • 11;ut içind 
~cl'k Ctıliye e çılııryor-

lııyor.r ı •n1ı Ço]ı: ...• 
"'ll. tlizeJ 

~•ri. ' Çok canlı konu-
,~. 

tttl'or ~ ' -
'llrıtız uııuıuı 1 

de ...... b hel\f... • eledi - Korlcu-

btı..,~lltı~ltu ... CUrıııu 
~~~~ ' ;;e i!len~fi yer-
lc:t, ~ n, ~l rtnde ıyi teıir 
~\ ~ ~ J.ı. __ e •bden de pek 

er, -b -:--U!rt r 
~ ....._ 8labı •ç iınleı-e k ... Emin olun 
1at ~d~~ 1

Ptlryorull1. 
lttlı~ lt'Uır?. l!un !!ladıın Jizel'i 
J'1\ "'° '<>tdUlıı. u birçok dera
..... lt~Porı 

ltirı lrt~:~llde ~~1-rınt kaldırdı 
..... ö "'· rı dtiiı . 

~et· l>lene .... Pek çir-
' tercih tilzeı bi 

}i· "" lt 'ttifirıi r ~dıru ökiür 
ır 1ct aht Otı z •rıt.p1 .. _ 

' drn u aö ı .. .ror. 
' 11er () ~el Y eırıeır la ,.. } • da Olur.. tentcd.iın 

ı• dırtır it~ trltfıkl . 
~ • lcrllt Cttle au er onu 

rt: boğa :'ll\dır.r Y edip idamı 
"" ~ r. lt,,.dıi . leı•an Wr • 

h~u <> öy1,li. t>aq~ . ç in-
llr.. .ıtle dtltı Cinayet l 

"" O ele trJte&.: 
~ l\dttı '1 &1~ içi ra 
L ~I J • 
ue e • Ç'' • ~e 

ctftıeai:e. ı.ı~u baJ'le b:~liyefne:n, 
~ie ' ley tec:rü. 

~ ~lteı ı 
Cibi bir 

bd~ •• 

-Ya .... 
- Zira, benim için de çalışmak her 

ıeyden evvel ıelir. 

- Çünkü İngilizsiniz? 
- Peki, Fransızlar? 
- Baıka türlü dü~ünürler. 

- Nasıl? 
- Vazifeyle uğraşınca para kaza

ndır. Karısiyle uğraşınca para sarfedi
lir. Bu ikinı.:i hareket, benim vatanımda 
daha makbul, daha şereflidir, ve asila
nedir. 

Mari gülmeğe başladı. 
- Doğruıunu isterseniz, ben, bir 

erkeğin hayatında vazife telakki edil
mekten bir lilks, bir kapris sayılmağı 

tercih ederim. Bir erkc~in beni ihtimam 
lariyle sarmasını ve bunu vazife diye 
deiil de keyif diye yapmasını müreccah 
bulurum. 

- Seze karşı, küçük hanım, hiç 
bir erkeğin baıka türlü muamele edemi~ 
yeceğine eminim. 

Mari, bu kompilmanları dinlerken 
hafifçe kızardı. Delikanlı devam etti: 

- Bu tngiltereye benim ikinci se
ywtirndir. Geç~n gün. mahkemede, bi
ribirlerine hiç benzemiyen üç kadının 
hal ve etvarmı tetkik etim. 

Mari: 

- Ne neO.:eye vardınız? 
- Lcdi Horbüri tarzdaki ka<lmlar 

benim gustoma uygun değildir. 

Onlar müariftirler, ~istahdırlar. Ken
dilerine ekıeriya kumar masaları başın
da rastlanır. Güzel yüzler, fakat haşin 
ifa.deleri vardır. Mesela on beş sene son 
ra ne hale geleceklerini, ne kıymete 
ineceklerini tasavvur etmeli ... Böyle bir 
kadın aadece ihtiraunı tatmin için ya
p.r. Hülasa, böyleleri beni hiç entcre-

ıe etmez:. 
(Devamı var) 

Pratik bilgiler -Kırlarda rahat 
yemek 

yiyebilmek için 

( 

. ~ 

.1 
Hafta tatillerinizde kıra çıkarsınız. 

Gezer, yorulur, acıkırsınız. Yemek için 

oturursunuz. Tam iştihah bir yemek yi 

yeceksiniz. Karıncalardan böceklerden 

rahat. huzur var mı ya? Güzelim ye-

mek burnunuzdan gelir.Yarıaç, yarı tok 

kalkmak mecburiyetinde 
/ kalırsınız. t 

İşte bunu dütünen bir İngiliz, kır 
larda rahat yemeği mümkün kılan bir 

nevi halka it.:ad etmiştir. Resimde gö

rüldüğü veçhile halkalar bastona takı 

lır, baston yere dikilir. halkaların üs

tüne tabaklar yerle!tirilir ve yemek de 

rahatça yenmiş olur. 

<Cepon eBdlven 

Eldivenli elle cepten para çıkarma. 

nın müşkülünü herkes pek iyi bilir. 

Bir Amerikan eldiven fabrikatörü, 
resimde görülen cepli eldiveni imal 

ederek bu ınUşkülüQ önüne geçmi§

tir. Bu cebe ufaklık koyabilir ve cız.. 
hızla kapatabilininiz. 
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Yazan : Leman Karamanoğlıı 
Gülçin. tünel kapmnın önünde / sijenlesem ne olur 1 dedi. Evde annem 

bekliyordu. Elindeki buruşuk gazete- kiyameti koparır!.. Fakat kaşlarımın 
ye sakin görünmeğe çalışan bir ta vur kirpiklerimin rengine yakışacak mı? 
la, okuyormuş gibi bakıyor ve beş Tarık ekseriya ona, "fındık kabu-
dakikada bir tünelden çıkan, her taba ğu gözlüm" derdi. t 

kadan, temiz, kirli, şık, terli bir insan GU!çinde, "fındık gözlüm" diye a-
dalğası arasında. sel ortasında kalmış lay ederdi. Fakat bugü"l Tarık, her va 
bir taş parçası gibi ta kaldmma kadar kıt yaptığı şakayı unutmuştu. 

sürükleniyordu. Başım eğmiş kaldırımın üzerinde 
Yavaş yavaş alçalan güneşin ziya- ilerliyen bir çift ayağa bakıyordu: Bir 

sı, yerdeki gölgesini her an biraz da erkek kundurası, ten rengi bir ~orap üs 
ha uzanmakta idi. Saate bakmak için tünde, dekolte bir kadın iskarpini. 
bileğini kaldırdı. Fakat yeni saatını Ayrı cinsten iki insan, biri esmer 
takmamış olduğunu hatırladı. Birden- biri boyalı sivri çeneli, Pek yanyana 
bire arkasında ince bir ses duydu: yürümiyorlar.İki çift ayak.Kah biribirine 

- Şimdiden bana arkanızı dönmüş ~~Jklaşıyor, kah uzaklaşıyor. Bazan kal-
sünüz. Beni böyle mi oekliyecektiniz? çalan biribirine değiyor. Eğer Tarık 

- O! Siz ha? ... Kendime ta~ bir Gülçini belinden tutmuş olsay.dı. adım 
sürpriı: olsun diye arkamı dönmüştüm lar daha muntazam olat;aktı. Ama, Ta 
dedi. Genç kız: nk sade kola girmekle iktifa etmişti. 

- Ne uı:ak bir birle§me ycrı intihap Gezinti gittikçe sıkıcı bir hal alı-
ettik. dedi. Otuz beş dakikadır yolda yordu. 
yım. Sanki sokak dolaşmak için çıkmiş 

- Mavileri giymi~siniz: 1 Ne kadar lardı. Gülçin Tanğın başını kaldırma 
yaraşmış. .dan girip çıktığı sokakların isimlerini 

- Ne yapalım, dediklerinizi yap- okumakla vakit geçiriyordu. 
rnağa çalışıyorum. öyle manyak bir a· Birden köşe başından yüklü bir 
damsımz ki! kamyon çıktı. Frenlerini gıçırdata gı-

Gülçin, meydanın kalabalıklığına çırtada aşağıya doğru iniyordu. Gül-
mütemadiyen insan kusan tünelin ağ- çin, kamyona atlayıp bu yollardan u-
zına, mağazalara bakıyor ve neşeli gö zaklaşmak istedi. Fakat kim bilir nere 

riinüyordu. H:ıva güzeldi, sonra bu Ta lere gidiyordu. 
rikle ba~layan dostluğunun uzun süre Tarık: 
cek ilk mülakatı idi. Ona, gelmek için - Yeni sokaklar keşfetmeğe bayı-
icad ettiği bahaneleri, büro havadisle lmm. dedi. Dolaşmağa değer doğrusu. 
rini, eğer randevuya gelmeseydi, rad- - Ama siz bu sokaklarda su için 
yoda işiteceği parçaları anlattı. de dolaşan balıklar gibi, başınızı kal-

Tarık elini öperek te§ekküt" etti. dırmadan yürüyorsunuz. Yollan pek 
Gülçin birdenbire durdu. mükemmel tanıyorsunuz galiba? 

- A ! dedi. Eski bir elbise giymiş - Evet, bir kere buralardan geç-
sin iz galiba? Üstünüz.de bunu hiç gör miştim, askerliğimden evveldi. Haki-
memiştim. katen yol huıusun.da hafızam pek kuv-

Kum"~" f'ııttıı ve üzünil ek itti. Ta vctlidir. " 
nk kızararak: .. Leman Karamanoğlu 

- Evet, dedi. Uç ıenelik bir el (Yarm biterek) 

bisedir ama mevsimidir diye giydim. 
Gülçin içinden: 

- Her halde hasis bir adam, ya
hud çok muktesid. Hem de manyak 

Diye düşündü. Xendiıi daha pk gi
yinmeyi bile düıünmÜJtÜ. Lakin annesi 
nin dikkatini celbetmekten korkmuş 
tu. Hem Tank kendisini bu haliyle sev 
miyor miydi? 

- Yemek yemek için beni nereye 
götürecekıiniz? 

- Görürsünüz; size bir sürpriz ya
pat.:ağım. Fakat §Öyle biraz: dolatmak 
için vektimiz var. dedi. 

Gülçinin koluna girdi. istiklal cad 
desine doğru yürüdüler. Tarık sola aap 
tr Yine yürildiller. Şimdi bir yapı ye
rine gelmitlerdi. Moloz yığınları, de
mirler, yıkık duvarlar. 

- Aman Allah aşkına 1 Siz gezmi
ye çıktığınız zaman böyle yerlere mi 
gelirsiniz? 

Yine yürümeğe başladılar. 
- Gülçinciğim şu manzarayı pi

rana bulmuyor muıun? Bak, epice yük 
sekteyiz, işte Haliç, altun bir göl gibi 
görünüyor, sola 1:$k, Süleymaniye ca
mii bembeyaz, ne güzel duruyor. 

Genç ktz batan güneıin son ışıkla 
riyle gözleri kamapruı bir ıey göre
miyordu. Gözlerini kırpııtırarak güne
}e arkasını çevirdi. Tarık: 

- Aman, dedi; bir lihza bu vazi
yette dur. Saçlarına 6\ineı vurdu. sa
nım. hem de tam bir aanıın gibi gö
rünüyorsun . 

- Ben i1oe kumrallığımı beğeniyor 
sunuz zannediyordum! 

- Sizi ben her renkte beğenirim 1 
Beş dakikalık bir ıükutan sonra, 

manassz fakat üzüntülü düşüncelere 

dalmı~ olan genç kız: 
- Saçlarımı boyatsam, yahud ok-

Çılgınlık 
Bir dans müsa
bakası altı yüz 

saat sürdü ! 

Amerikada para ltezanma'k için l•ir.bir 
oyLtn düşünülür. Müteşebbisler, bu hu
susta, Amerikan halkının garabete 
düşkünlüğünden istifade etmesini pek 
~yi öğrenmişlerdir. Bundan birkaç hafta 
evvel bir dans müsabakası tertip edil • 
miştir. Müsabakaya girenler, saatte 45 

dakika dansetmek şartiyle, mümkün ol 
duğu kadar dansedeceklerdi. En çok 
mukavemet eden bin 'dolar alacaktı. Er
keklerin daima tıraşlı olması şarttı. Mü 
sabakayı kazanan çift, 25 gün. yani altı 
yüz saat dansedebilmiştir. Fakat bura -
daki resimden, bunun dans değil bir iş· 
kence olduğunu siz de görüyorsunuz. 
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Güzel Leh kontesi 
idam mı edilecek? 
Almanyada tevkif edilen kadının, 1935 de 

idam olunan iki kadının suç ortağı 
olduğu iddia edltiyor 

Bundan bir müddet evvel, Lehista- L diğine göre, Kontes Vilopolskanın, 

mn en eski ve büyük ailelerinden bL 1 1935 te Bcrlindc balta ile idam edilen 
risine mensup olan Kontes Vilopolska. 1 iki kadın casusun suç ortağı olması 
nm, casus olduğu iddlasiyle Berlinde ihtimali mevcuttur. Berlin siyasi po. 
tevkif edildiğini, ve bu hadisenin Le _ 
histanda bUyük bir heyecan uyandır. 
dığını yazmıştık. Bugün gelen, fran _ 
sızca "Paris - Solr,, gazetesi, bUyük 
bir alaka uyandıran bu hadise hak. 
kında nşağıdaki malümatı vermekte _ 
dir: 

Yirmi altı yaşlarında, genç ve gil. 
zel bir kadın olan Kontes Vilopolska, 
Paris sergisini ziyaret etmek Uzerc 
Vat'§Ovadan baTeket etmiş ve Bcrline 
geldiği sırada, Alman siyasi polisi 
tarafından tevkif edilmiştir. Alman 
resmi makamlan Kontesin üzerinde 
şüpheli evrak bulduklarını ileri sil _ 
rerek onu casuslukla itham etmişler • 
dir. 

Berlinin resmi mahafllinde söylen _ 

lisi mevzubahs iki kadın casusun i. 
damından evvel, bunların ortaklarını 

ararken, işin içinde bir de asil bir 
Lehli kadının bulunduğunu öğren _ 

miş, fakat kim olduğunu meydana çı. 
karamamıştı. Leh resmi makamlan, 

Alman sefareti vasıtasiyle, bu hadise 
hakkında malumat istcmi§ler ve Kon. 

lesin, üzerinde gayet mühim bazı ev. 
rak bulunduğu için tevkif edildiğini ve 
tahkikatın Jlerlediği cevabını almış • 
lardır. 

Bu hadisenin, çok büyük akisler u. 
yandırncağına ı:e belki de Lehistanla 
Almanya arasında siyasi bir gerginlik 
doğuracağına muhakkak nazariyle ba. 
kılmaktadır. 

Niksarda Radyo ücretini 
bir han çöktü vermiyenler 

Bir ölU, Uç yaralı var Ödemek için bir hafta 
Erbaa, 19 (Hususi) - Niksarda a- m 0b1 et k 81 dt 

cıklı bir kaza oldu. Maili :nhidam ol. 
duğu için, belediye tarafından yıktı _ 
nlmakta olan Erbaalı Salibe ait bir 
han yıkılırken birdenbire çökt~ A _ 
meleden biri enkaz altında kalarak öl 
dil. Diğer üçU de, ağır yaralandı. 

Dış siyasa 

ispanyada 
gönüllüler 

'(Baş tarafı f incide) 

lspanyada hUkumet tarafının böyle 
bir harekette bulunmıya. hakkı olaca. 
ğı meydandadır. Çünkü meşru hükO.. 
mettir. Lakin İtalya bu manevraya 
aldanmak niyetini göstermiyor. "Gö
nlillüleri çekerim. Fakat karşı taraf 

da entrikasından vazgeçerse. .. ,, diyor. 

Maamafih karşı taraf gönüllUleri, ! 
bahşettiği bu İspanyol vatandaşlığı. 1 
na rağmen hudutlarından atmayı ka. \ 
bul etse bile İtalya için mesele hal. 
ledilmiş olmıyacak. Zira, kendisinin 
yapamadığı şekilde bir yardımı diğer 

tarafın hükCımetçilere yapabileceğini 
biliyor. Bu yardım para ve harp va. 
sıtası yardımıdır. Filvaki İtalya şim. 
dl kendini sıkıp, cidden büyük bir fe
dakarlık göstererek, adamı Frankoya, 

elinden gelen her ' yardımı yapıyor. 
Lakin zavallı ve fakir İtalya bu işe 
ne 1.amana kadar tahamınUl edebilir? 

Şimdiki halde İspanyanın yanSI 1. 
talyanın hükmen i§gall altında gibi. 

dir. Halbuki tarih bu İspanyayı Na. 
polyon Bonapa.rtm bile devamlı suret. 

te i~ıal, tahakkUm ve "istill" altında 
tutamadığını ispat etmiş bulunmak-

tadır. Demek ki ergeç İWyanm gCS.. 
nüllülerini İspanyadan çekmesi mu.. 
kadderdir, tarihi bir zarurettir. 

Hem f arzedelim ki İspanya Fran. 
kist oldu veya bugUnkU İspanyol hU. 
kumet p:ırtileri bloku galip geldi; 1s.. 
panyada bu galebeden devamlı bir da 
hili sulh doğacak mı? Buna inanmak 
çocukluk olur. İspanya, kraliça tzabel 
ln'mn devrindenberi devamlı ihtilal _ 
le:-in memleketidir. Kokaine alışmış 
bir adtı.m nasıl bu mendebur tozu kul. 
la:1maktnn ltendini kurtaramıyorsa ih 
tna:e karışıklığa ve kana alışmJŞ bir 
içtimnf bUnye de kendini bundan kur
+a,ramryor. BugUnlUk. bu mes<.>le hak. 
kmrln son sözUmU~ 3udur: 

"İspanya. lşll'rl iizcrinde, lngllter(' 
ve Fr:ınsanm, !t.ılyayı, istcdikle-rl is. 
tikame~ sevkedcbiJ~k:r.rini a:ı.."llr.ı • 

ŞEKIP. GONDOZ 

Posta idaresinlıi radyo makineleri 
olanlar için kaydiye ücretini ödemek 
Uzere vermiş olduğu mühlet geçen ay 
nihayetinde bitmişti. Bu ay başından 
itibaren henüz kaydiye ücretini ver • 
meml§ olanlardan cezalı tahsil yapıl • 
maktadır. Ay başında maaş alan bir 
çok aboneler kaydiye ücretlerini ceza.. 
lariyle birlikte vermiş olmakla bera. 
ber heniiz vcrmlyenler de çoktur. Pos 
ta 11~1 bti raayu sanıpıenm:: uırer • 
ihbarname göndererek kaydiye ücret. 
!erini cezasiyle verebilecekleri ınüdde. 
tin çok kısaldığını, aksi takdirde ka.. 
nunun lcab ettirdiği cezalara ça.rptm. 
lacaklannı bildirmiştir. 

Bu ayın 28, 29 ve 30 uncu günleri 
Cumhuriyet bayramına tesadüf ettiği, 
ve otuz biri olan Pazar günü 
de bUsbütUn tatil yapılacağından he -
nüz kaydiye ücretini vennemiş olanla.. 
rın günleri hakikaten çok daralını& • 
tır. !ktnci teşrinin birinci günü ücre
ti vermemiş olan radyo makinesi sa. 
bipleri devlet borcunu vermemişlere 
ynpılan muamele mucibince icraya ve 
bir taraftan da rnahkem~yc tevdi edi. 
lecektir. 

Çok zengin bir konser 
önUmllzdekl sonte§rlnln UçUncU gtınu en 

tanmmı§ muslklşlnaslanmızdan ve otuz ki§l 
den .mUrckkep bir heyet tarafından çok zen
gin programla bir konser verilecektir. 

BestekAr Muhlis Sabahaddin §ere!lnO hL 

zırlanmakta olan bu konaere ba§ta Bayan 
Safiye ve MuallA ile llllnlr Nureddin oıoıak 
llzere btıtlln musiki llatadlan iştirak edecek. 
!erinden o gece Adeta mualkl aanatlnln bir 
nOmayfıl yapılmıı olacaktır. 
Repertuvarı b&.§tantjaıa üstadın kendJ mu 

ıılkl eaerlerl kaplıyacak, bllhusa Naşlt gibi 
ııahnemtzın bUyUk aanatkArlan gene Muuh. 
lb Sabahaddlnln •'Batının fçln .. nammdakl 
yeni btr operewe bu ztya!eti ,enlendlrecek, 
piye.ite ıchrlmlzdekl Elen ııanatkArlarmdan 
Zozo Dalmıuı ile erkek aruatıer rol alacaktır. 

Gftzel Sanatlar 
Akademisinde 

Güzel sanatlar akademisi binasında 
bazı tadilat yapılmaktadır. Bu me • 
yanda bu sene akademiye ilk defa ola
rak yatılı talebe girmekte bulundu -
ğundan bunlara yatakhane ve rnüzakc 
re salonları hazırlanmak?dır. 

Mimari şubesine devam edecek olan 
bu leyli talebe yirmidir ve henüz se
~ilmemişlcrdir. 

Adliyede esrar 
çekenler . 

Dün adliyer.:n çok kalabalık bır saa
tinde, bir cürmü meşhut ·ıakası tesbit 

edilmiştir .. 
Stavro ile Koço isminde iki arkadaş. 

üçüncü kattaki helaların iç taşlığında 
esrar icı:rlc::-kcr1 görülerek, sus üstün
de yak;l:lnmışlar ve mahkemeye verrl
miıleröir. 

Lise izcileri Bir sabıkahnın 
Cumhuriyet bayramı için • t• 
Gelecek çarşanba Cl~aye 1 .... 

Ankaraya gidecekler ~avgaya mudnhale ettığı ıçm 
Cümhuriyct Bayranunda Ankarada 1 &nJm8dlğl bir ada mı 

Atatürkün yübck huzurunda yapıla - Sokakta bJÇ&kladı 
cak olan bUyük resmigeçide iştirak e· Dün g..:ce r.·r sabı-
decek olan İstanbul İzcileri gelecek kalı tanımadığı bir 
hafta çarşamba günü Ankaraya hareket adamı C!ğı: surette 
edeceklerdir. Edimed~n, Trabzondan yaralamıştır . 
gelecek izciler de İstanbul izcilc-riyle Vak'a §Öyle ol-
bcrabcr Ankara ya g~ecek yolda Kon - muştur: 
ya, Bursa ve Balıkesir izcileri kafile- Kumkapıda 0 • 

ye iltihak edecektir. turan sabıkalı 
Mekteplerin açıldığı tarihten itibaren manitacılardan 

askerlik dersi muallimlerinin nezaret - Vehbi iJe karısı 
leri altında akp.mlan derslerden son -
ra birer saat hazırlık yapan izciler va
kit daralıdığı için §İmdi öğle tatille 
rinde de hazırlık yapmaktadırlar. 

İzciler bu sene ilk ıdefa olarak yeni 
talimatnamenin icap ettirdiği şekilde 

yeknasak bir kıyafette bulunmaktadır
lar. 

Diğer tara(tan orta mektepler:n iz
cileri de şehrimizde yapılacak geçit res 
mine iştirak için hazırlanmaktadırlar. 

Karşıhkll imha 
harbi 

Bir Japon tuporu 
va hl Çin alayı 

imha edildi 
Tokyo, 18 (A.A.) - Domei ajan. 

lllnın bildirdiğine göre, Japon hük\lme
ti, Brüksel konf cransına resmi davet· 
nameyi daha almamıştır. 

Şanghay, 18 (A.A.) - Gerek Ja· 
pan makamatı namına söz söylemeğe 
salahiyettar zat, gerek Çin makamatı 
adına beyanatta bulunrnağa mezun za
tı dinlemi§ olan ve bunlardan her iki 
memleketin hattı hareketi hakkında 
izahat almıt bulunan Röyter ajansı mu 
ı..ı.:p: J .. --.- - .t;>a,...,ı_.,,-,11. +,.1rliDeri 
derpi§ etmemekte olduklanm bildirmek 
tedir. 

Şanghay, 18 (/\.A.) - Gentral Nevı 
apansına göre Çinliler, Chapcide iki 
Japan tayyaresini dU§ürmü§lerdir. 

Çin tayyareleriyle bataryalan Pao • 
Ching - Road mıntakasında bir Japon 
tabW'Unu imha etmi§lerdir. 

Bir Japon tarruzu üzerine Wou 
Soung koyunun cenubunda bulunan bir 
Çin alayı mahvolmuıtur. 

iÇERiDE: 1 

• Eyl~l ayı fçlndc mu~da 34'2<1 ka.. 
raman, 1143 dağlıç, 2867 kıvırcık, 692 keçi, 1 
8699 kuzu, 152 oğlak, 1287 6kUz, 219 inek, 
239 inanda, 271 d:ı.na, M<I malak, 7 boğa ke. 
all~tır. 

•Liselerde ve yüksek mekteplerde kız ta.. 
!ebeye aakerllk derııl verecek mUthaasıs su. 
baylar setilml§Ur. Subaylar bu hafta lçlnde 
derslere ba§layacaklardır. 

• Sanayt blrllğfnde bir haftadır toplantı 
yapan ~rme sanayi §Ubesl gruplan bu ıube 
de iaUhsa1 !azlaaı bulunmadığı neticesine 
varnı11lardır •• 

• Buğday flyatlanndal:I yükseliş devam et 
:mclctedlr. 

• Erzurum belediyesi fakirler lçln 800 ki. 
flllk bir 8.§hıınc tcs!s etml!Jtlr. 

• Erzincan bataklıklarının 'kurutma ameli. 
Yestnc dUn merasimle ba§lanmıştır. 

• Buru merinos fabrikasının yUn lpllğl 

yapma daJreııl faallycte geçmiştir. Diğer 

kıBimlarda ln~at ve hazırlık devam etmek. 
tedlr. 

• Scllnlk panayınnda blrlnclllğl kazanan 
Türk pavtyonunu kuran heyet ve bu pavlyon. 
da teşhir olunan e!Jya dUn şehrimize gelml§. 
tir. 

• Devlet havayolları tarafından lngiltere. 
den s:ıtm alınan dört motörlU posta tayya. 
relerinden d6rdUncnsn de yakmda gelecektir. 

• \'ali ve belediye reisi Muhlddln UstUndağ 
Cumhuriyet bayramından sonra Ankaraya 
gldecel<tlr. 

• Ege manc\·ralarmda bulunan kumandan. 
lar bugün Ege \'apurllc şehrimize gelecekler. 
dlr. 

• Valttlndo ikamet tezkeresi almıyan ec. 
nebller hakkında takibata başlanmıştır .• 

• Emniyet mUdUrlUf;-U birinci ıube mUdUr 
muo.\•lnl Tahir kaçakçılık bUrosu §c!llğlne 

tayin edllmlıUr. 
• Fransızların Egl torpido muhribi dUn 

Despina dün ak· 
pm evde rakı iç-

Vehbi tikten sora Bey -
oğluna gezmiye gitmek üzere yola çık
mışlardır. 

Aksaraya geldikleri zaman tramva· 

ya binmek yüzünden sokak ortasında 
kavgaya tutuşmuşlardır. 

Kavga rezalet §eklin.: alınca yoldan 

geçen bir adam y:ınlarına yaklapmJ: 

- Ayıptır yahu 1 Sok<:.k ortasında 

bu hal size yakııır mı? ıdiye ihtarda bu

lunmuşutur. Tanımadığı bir adamın 

müdahalesine kızan Vehbi "sen ne ka

rışıyorsun?.,, diyerek küfrt>tmiı, sonra 

cebindeki bıçağı çekerek yabancı ada

mın karnına aaplanuıtır. 

Afrr surette yaralan adanun feryat -

dına zabıta memurları yetişmiş, yaralı--

yı Cerrahpaıa hastanc!i.ne kaldırmıı • 
lardır. 

Yaralmın adı Hüseyin oğlu Ömer

dir. Kumkap,da Daltaban sokağında 

oturmaktadır. Sabıkalı Vehbi kaçmış -

tır. BugUn yakalanması muhtemeldir. 

Sabıkalı yankesici 
kadın 

~,.hr,.mininde Sarrmmı:ı m:ıl.,.n .... ; .. 

de Hatip Naci soka~ında 36 numaralı 

evde oturan sabıkalı yankcıicilcrden 

Şükranın evine yabancı kadın ve erkek

leri aldığı haber ahnnuı, dün gece 

muddeiumumiliğin müsaadesiyle eve 

girilmi;ıtir. 1çerde Ulfet adında bir ka· 
dınla yabancı bir erkek bulunmu§tur. 

1Jlfct ile Şükran ahlak zabıtasına veril
miştir. 

Çanak'kalc boğazından glrmlf ve elradı Sed
dllbahlrl zlyaret etmlşUr. Muhrip bugün U. 
mammıza gelecekUr. 

• Şehir haricindeki mezarlıklara zlyarelten 
ba§ka maksaUarla halkın glrmesl menedll. 
mlşUr. 

• tktısat vekA.letl dcnlzlıleri mUsteıan Sa.. 
dullah GUney Ankara)'& d8nınllştnr. 

• Maarif vekAletl ıdcll lılert mUdUrU Raaim 
bazı tetkikler yapmak Uzere ıehrlmlze gel. 
mııur. 

• tttıı.lye mektebinin ikinci devre tedrisa. 
tma dUn başlanmıştır. 

• htanbulda bir "k6y ebe okulu,.nun açıL 
ması tçln hazırlıklara başlanmıştır. lstanbul 
dakl k6y ebe okulundan ewel Balıkeslrde de 
ayni şekilde bir köy ebe okulu açılacaktır. 

• Van glSlllnde lşletllmelt llzerc lkUsat ve. 
kAleU fabrika ve . havuztarmda tamamen 
Tilrk l§çllerl tara!mdan yapılan BIU1s gemisi 
monte edlldlklen sonra merastmle gble lndl. 
rilmlşUr. 

• llfalye oıUdllr!Uğll, ltfalyedlerln ne ıe.. 
kilde terfi edeceklerine dair bir proje hazır. 
tıyarak belediye ttlsllğlne vermiş, relsllK 
mıı.kamı da bunu tıuıvtp etmlııtir. 

• Tunceli harekAtı emııuıında Tunceli :mın.. 
takasmda bulunan ve sonra Ege manevrala. 
rına ı~tırak eden muhatız alayı dUn Ankara.. 
ya dönmUıı ve tezahilraUa karplanm11tır. 

• Dahiliye vekAleU, füUsa.sı olsun olmıuıın 
idare Amirlerinin otomobU kullanmumı men 
etml§Ur. 

• önUmUzdekl ay lçlnde 18 esna! cemlyeU. 
ntn yeniden idare beyeU seçimi )'8.pılacak. 
tır.. · 

• BeledJye narh komisyonu dUn topl&nınl§, 
on 003 gün mUddeUe ekmek ve francala fi. 
yaUarmı tesblt etmiştir .. Birinci nevi ekmek 
l 0,15, ikinci nevi ekmek 9 kuruı 30 para ve 
francala da 15 kuruştan satılacaktır. 

• Yeni Yugoslav elçisi dUn Cumhurrelsl. 
mlz AtatUrk t,ara!mdan kabul cdllml§ itimat 
nameırlnl takdim etmııur. 

Ankara 
lstanbul . 

tren seyah81 
ı t saat 40 dokl~ıf' 

hıdirlldl ~ 
Devlet Demiryollannrn e "' 

das ett:ğini yazdığmuz Anıaıt,. 
t an bul ve mütckabilen tsta~b~ ~ 
kara gündüz seferleri öbW' l~ 

hından itibaren başlıyacaktlr· rP ~ ~' 
tstanbuld:ın Anl:araya yapıl~ 'I tıı. 
ubah Haydarpaşadan kalka 
akşam Ankaraya varacaktır· ~ b; 

Bu haber, gazetelere aksede di hı 
zr hatalar olmuıtur. öğren~ iç 
göre, gürldüz katarları telı 

0 
f 

saat 9 da kalkacak ve 12 saat 3 
1 

oı ~· 
kada Ankaraya vararak saat 2 ' 
orada bulunacaktır. AnJcaradJtl ~ 
tren ise sabahlan 8,20 de ~ 
hareket edecek ve 11 saat 40 d' 
Haydarpaşaya vararak saat tat!' 
istasyona vasıl olacaktır. 

Gündüz postalan Ankarada11 
salı, çarşamba ve cuma, Hayda' 
ise paz<'.r, salı, peIJembc ve ' # 
günleridir . Akay idaresi de tJ 

f ·1" bu postalan karşılayacak se C· 

yacaktır. J 

ile ır 
Bu yeni postalarla Ankar~. u/-

bul arasında haftanın dört giif' ~ 
sür'at ve iki posta treni sefer 

gibi buna iliveten cSkisi gibi ~ 
at katarları 4da bulunacaktır~ 

Gündüz seferleriyle Ankafa ~-1 

ha kısalmıı olduğu halde hiÇ 
alınmıyacaktır. ~ 

ÜskUdarda ıust( 
bhiası yapıtac• 

Usküdar itfaiyesi, Usküda~ 
civarında bir binada bulunUY ~ 

küdarın merkez! bir yeri olan., 
cılar parkı kaIJısmda yeni bir · ;:._ ....... ..... _. ---·--:s:, ~ 

ye göre inpat bir müteahhide ;J 
ldilmiftir. Altı ay zarfında bina 

caktır. __/f. 
Teneke ile yaral~5 f 

Beyazıtta oturan Pozant ile d 
gında Osanya, kira yüzünden 1" ,sıı' 
m=.şlerdir. Pozant, kal:iınm ıcaf~. 
teneke kutu vurarak yaraıaııııt
dın hastaneye kaldınlmıJtır· 

• lstanbul beledly~. UskUda1' 1~ nıuımdakl yangını muvaf!aklYetl8 ~ · 
ve bu ınıttUe Usktıdan bUyUk bit '-' 
kurtAran UakUdar lt!alyesl gruP ~ 
muavlnlnl, yangında blzmeUerl ~ 
rada ve Kadık~y grup Amiri ve 7 
zılanna birer maq nlabcUııde f 
mıııur. 

OIŞARID~: ~ 
• lnglll.zlerln meşhur l§Çl me~>~' 

burl hafta içinde Vlyanaya gelW'"" ~ 
ya başvcklllyle merkezi Avrupa (. 

zerinde görUşecekUr. 4' ı'-1 
• Surfyede Cezire ve Kamı~~~ 

ııklıklar oımuıtur. Suriye 1ıUl< tı4"' 
yana meydan vermemek için 

maktadır. ',, 
• Hindlatan hUk1lmeti, !ngiltet' ...si Y. 

makta olan ticaret mUzakerel~ t/l'f 
me dolayıalle Hind heyetlnl geri _ur' 
tır. Bu mllzakerelere yakında,_,. ). 

ıanacağı ümit edilmektedir. bit ~ '. 
• Parl.9te §ark istasyonunda ~ 

tevklt takozlanndan blrliıe ç tef f . 
yolcu hafit ve iki yolcu ağır sıırf 
mı!Jtır. .ptl'~ 

• Avrupada bir acyahat -r-~ . 
temaslarda bulunan Yugosla\' J 
Bc.ilgrada dlSnmUştUr. .;',.(, 

• Yugoalav ayan ve mebusaıı _,.J ~ 
bugün ııırf ,ekil bir toplantı -r-"';_, 
reyi kapatacak ve yarın yeni 
toptantısmı yapacaklardır. ~ 

• Sabık !nglllz kralı tıe reftl< ~ 
Amerlkayıı. gideceklerdir. t' 

• Fransız bUyUk erk!nıbarb1>'9~ 
manyadıuı aynlmııtır. ut n 

• Budape§tede bulunan 111~ 
dızı Vllyam PoveJ!n'ln blrdenblrf f. 

dit• 
kaybolduğu haber verilmekte 
artistin çok güzel vc manı! _n~ 
gannlyHI tarafmdan kaçırıldJl
haber vennı,Ur. 
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Cıns: . 
f<aa ıVet ihtiyacı, yemek ıçmek 

~r kuvv.etli bir ihtiyaç; amma··· 
~ 

a su ut 
d. ' ~ e ıyor. 

ll eflç kız tabiate 
Ytnaıı; cemiyete m i 

, a.r ... y,~Ulak asmall ? 
c1t, kadın h uyan genç, ihtiyar; er- hayati ehemmiyetle telakkiye değe: ıı:ıa-

nıi 

ll'ıan cınen he · · · 
zatrıan pımızın aklına za- hiyettedir. 

t>· gelen b. 
cır gc ır sual vardır· 

hay nç kız isted··· . . • Cemiyeti tenkit doğru olamaz. 
ı.. at Yaşa b" . ıgı grbı t.erbesl bir be 
~ıı ıuaıe /a ılır rni? Gene hepimizin Cinsıyet arzularının ser stçe tatmı-
ısinac ka)d c__vap vermekte tereddütler nine karşı cemiyetin, kanunla ve bazı 
~ ıgıtrıız d .. h . tedbirlerle aldığı cepheyi a§ırı derecede 

ka aaırıath bu a ~up esızdir. 
~sının zihi l .sual, genç kızlardan baş tenı-.:t doğru olamaz. Efkarı umumiye 

i~gaı ed n erıni ancak geç1ci bi:- tarz gayri meşru müna....:bata muarız ve bu 
~ c ı· er. Çiink" b. münasebetleri men için kanun yollan -\' ı bir k u ır erkek yahut 
%.p adın için b d"" ·· y na tevessül edilmesine taraftardır. Fa-'d ' Yoktu LY unu uşunrnege 
L~\'ara as r. Clele ununu eleyip ele~:ni kat, bu hususta tabiat kanununun had-
'(! ınışlar i · h""k.. l llıaııttr ç·n sualin mana-;ı dahi siz ve hudutsuz u umran o ması ta = 
~J~illtat l~ ile 25 rafını tutmak. ne kar.far yanlış .=.se mese 
t. llrıan i~ .. ::raş arasında ve bekar leyi sade:e mSni tedbirler VP. kanunlar· 
"':aı guç &ahib· l • d · b bi ndan b k 1 ve yahut ailesi la halletmek imkansız ıgı a o nıs ette 
r ba a ılrnak . 

l't. Yat Yaşa suretryle müstakil 
ı..~rı &on d Yan genç kızlar ,:çin vazi-
~ll'J) erece n .k 

Cdin· az olduğunu da 
tıu ıı. 

t ll'ıcv2 \>c~ u etrfınd f'k· 
~ !lltay . a ı ır yürütmrden 
• lldı lı:end_a ışaret etmek lazrın:iır ki 

'lı, ınc " • 
1..d· • sualin· se.-best yaşayabilir mi· 
, • ı soran b" bi: :n e'\>vet et ır genç kı?, her 

tL ... c<scriyef rafına bakınarak büyük 
"'ll . ın scrb S l!örüy0 est ya~amakta oldu-
erbest r ve hundan cesaret al:yor. 

l'a a ( Şanıak temayiilleri 
, ir ÇoJı: ~oğa ıyor 

açıktır. 

Acaba genç ne yapmalı? Tabiat.n sev 
kine mi, yoksa cemiyetin sesine mi ku

lak asmalıdır?. 

Bir nesil evvel, bu sualle karşılaşmış 
olanlar cevabını çok daha kolay vereb1-
lrrlerdi. Çünkü o devirde izdivaçla ne· 
ticelen:nek ihtimali olmıyan en ufak 

münasebet, nefret ve lanetle kar~ıla -
nır, büyük günahlar arasında sayılır -
dı. 

Fakat bugün, sualin cevabını kolay
lıkla vermek imkansızdrr. Belki de bu· t~tiır1ı: ınernıc' 

•crb 
1 

lcrc o·· .tctlerde son yarılan na Freud mezheblni ta11.ıyanlar tamami-tat toOre ge k ~ 
dıi';1 Ya§alll k nç ızlar arasında le müsbet şekilde cevap vere:ckler ve 

" tcs\ı" a teın ·· ıı . 
ltıcu· ıt edil . ayu ermin çoğal- bir genç kmn da bir delikanlı aı:.bi ser-

i tut 1 lllıştir E k" d '"'' tış ecı· U arı h • s · en pek kıy- best hayat yaşamak hakkı olduğunu id-
1 '1llle~İğj ~1• şeylere bugün cılıdı - dia edeceklerdir. 

lııti ı>~r l}'ıden iyiye anhışılmıt Bize kalırsa, böyle bir suale milsbet 
kar ~rlq 
k lrıı11da tın, urnu • veya menfi cevap vermek yanlıştır. l3ir 
l~atı buıu d mı ahlak sukutu genç kızın, evlenmeden. evvel serbest 

dir Cri ine 
1 

n uğurnuza dair olan 
· e cıney d - hayat yaşayıp yaşamamak hususundaki 
"h c eger mahiyette-

bi" lak b kör:iüğümü kendi gö:üş ve hislerine 
t •uıt akıtntnd göre çözmesi daha doğrudur. 

lt~'llıdı:t,_götenlep:n dünyada umumi Esasen, genç kızların çoğu, ya r.:ç 
\.İlllcr ıti, in .. ~ • _ §unu hatırlatmak 
ıı· ara -nlığın ge . a·-· bir erkekle münasebette bulunmamak. 
tn, hey sında erk k çır ıgı t;hav- ya!1ut ta istedikleri delikanlılarla gez • 

-~ de~· Ccanıarın c. ve kadın hisleri-
l' t>Ş 1nak··ı· Olı:tu en vasıf! ' su aırıelleıinin en 

r. ar old -uguna §üphe 

Yernc•, . 
, ıc:me k 

Cinai tab;i b' c . ndar 
~İt arıuıarr r h s 
l arası n. Çok k 
. "ııtıdr- nda oldu- u uvvo!tli hisleri -
eiııli:ı • · Bu arz g nu tabjj,. etmemiz 
L c du unun s . 
~lo:tzr. S l'lılınaz bir his u ıçmek kadar 
ıı ı~.... ~sarnış b· . olduğu muhak-S ;ı·••c~. k ır ın., 
lısıızıu~ adar tab:· w~nın kana kana 

ı~ t>Unu • ' 1 b.r şey ı 
;ı!lıcıin gıdc.rd·ı o amaz.~ 
'ııııct.... c lüzum ı •ten sonra da 
btı -..ış b" Yoktu . ' 
t tllrı Va ;r insanın r. Dığer taraftan 
clchbıı it ık ve be ı· su hulama'-·ınca 

ta ı.ııı c · n ığ· il J 
~.cağı ııd tıne girı· ı e su bulmak 
'ı '" et Şece-· <le ftıtılı a bunaı fi', herşeyi unu-

Cicnc b'akkaktrr. rnış bir hale gele:::e
ltaıclıltt ır insa 
dcnb· an a lltn uzun .. 
i . trc f onra, au rnuddet eusuz 
lt:bariyıc aııa tnikta~: ~aYu§unca bir -

:i~ da ta~~a hastaıı~irnesi ve netice 
t ~lı Oc . 11 bir §Ct> 1 ara Uğraması 
CtJıı.. cına· J o anıaz 

de "!illi " ı arzuıa • 
teccıcrı c bu ik; rn tın biribirin? be-.. 

Olab nı b· evzuu 
llir 1 taı lll"b n münasebet •u · G ı.ı aı·-11uı ~ Cttçliğin agah görenler 

llıcğc r llıuh· • suıuzı k 
h• ?tıccb ıt Ye da· . u devresini 

ı it 1 Ur l ıre ı... d 
b• tı la11.... o U§udur ,_ ~ın e geçir -

tr ··•ıy "İ b" · .... t6ı: o a ae"ked· ızı bu tcşbi-
··•aı14 "eldi ıyor ş·· 
dcJilt~ ll?ılll rccck olu~ oyle etrafa 
'duı- "11lını gelen bir k, cvJi bulun-

11:ıa n ~ Siok 
ttrı, o·· . taadett genç kız ve A. toOru .. en 

1 ncalc: rı.ıı. lllahrum ol-
ilt•nı '•erb 

lt n C\PJ cat ha 
d:llı:~~~lflt ~lldftld·ckıc ~a: Yaşamak arzu -

lloyı ııt aıncn 
r ı "llltlj . Ctrnek . Ortadan 
~-crıd:ı. Yıı:. ,... ıstcrrra·ğ· •. 

~:. . ""ter. 11 '"unku bt ı ımızı 
,: ıı torrnu: onra d:ı d ı ltrna) ülün 

le id Yor d , cvatn d. 
t!, • d,:a t.'l·ı tgiliı. Fak c ıp gitti -

Cır · "ı cb·ı· at g 
~·~ı t.!yct rn 1 

it ki, c • Cne kuv--
1.ı. • Cact . vlıtcr a 

tıı~, •• ıhn.., csı :t>ilb rasın -
• ~11 Jl" ~ • rcrn . 

~:·• ~:1--nu Cıdittue .. ve şıd • 
~." bu ih~· liaıbu~~~talea cdil-

-n~. İ:6-ht ck~rla~ a- ı 
Ci i:!c~...3 

'-~e VC 

mek ve eğlenmek suretiyle bu muamma 
nın içinden çıkmı~ bulunmaktadırlar . 

Bugün için, bunları kendi dilek ve ar
zulariylc tuttukları yoldan - ne ı:asi -
hatle, ne de aT.arla - ayırmak mümkün 
değıl!dir. 

Dile diişmiiş bir kı11n 
evlenmesi giiçtiir 

Şurasını da ilave edelim ki. ">ir de • 
likanlr için, ııerbest hayat yüzde on nis
betinde mahzurlu ise bir genç kız için 

ayni yol yüzde doksan risbetinde zarar~ 
lrdır. Herşeyden evvel kadınlık akmı 
için hala b!r meıılek halini muhaf~za e· 
den izdivaca ciddi bir engeldir. Bır kaç 

delikanlı .=le korte yapmış, dile düşmüş 
bir kız hangi memlekette olursa olsun 
bir çok güçlüklerle karşılaşır. Bundan 

ba~ka, bir genç kız için, mevcut diğer 
daha ciddi ve maddi mahzurları da 

hesaba katacak olursak, serbest hayat 
aleyhindeki cereyanlara hak vermemek 

bir haksızlık olur. 

k lenmegw; ta-
Şu halde bir genç ız ev .: 

sarladığı takdfrde bu arzusun~ mum -
kün olduğu kadar sür'atle tat bık mev v -

kiine koymalı ve hayalinde yacıattıgı 

müstakbel e§i bir ayak evvel bulup işin 
içinde çıkmalıdır. 

Mevzuumuzun bir cephesi ıde şu -

dur: 
Kat'i surette evlenmcmeğe karar 

. k 1 bu hususta ne !'lekil-vermı§ genç ız ar, • 

de hareket etme'ı=dirler? Bizce bunların 
tamamiyle istedikleri gibi hareket et -

melerinde, phsi mahıurlarden l:ızşka, 
h . b" f"k' 'l . Urülemez. Bunlar ıç ır ı ır ı erı s 

i . .. kb 1 r. ne de müstakbel 
~.·n ne mı:sta • e zev::ı, 

çocuklar mevzuu bahis değildir. Hayat-
. •. k'l g..r.ecek ins2n· lan tamamıyle musta ı -::ı 

. . a · mesul okluk -
tarın nefıslerınden g yn b"I.3·"kl . • ·n de ı r.:.· en 
ları yer yoktur. Bunun ısı , .• .. 
gibi harekette serbest olmaları ta~ıı go-

rülmelidir. • 

HABER - :A.lt~am postası 7 

nn~non~n~ırHlf1l ®lfi1 y<eırnn 
~~Gır~® o l§>aı 1n1 n ıPn 

lngiltcrc, yeni in§a ettiği tcı1ıte1bahirlcr:ndcıı "Stcrkt" 
m denize mdirilmc merasimini yarımıştır. Ucsrnini [Jür. 
dıiğümi:: lııı dcııizaltmm toııajı 610 dir. 

Aır$n~·ltlık 0~©> 
Hahsb;,rg1ardmı :ar~idıik Otto, ma1ı1m olil ğıı ,.,, ,., "le .4.ımsl .<rya 1:ı:ı Macar:stan fmparaforu Şarl'm oğlıuhır, 

ı~ c.ı~:.,i ıı ~ .. 11 ı:ıeı1<.:ı;, Jeııbcri menııc:.ei :ııılrn dı§aı au viur .nal:ladır. M r ııılcktt J.asrcli çeken Ottu, I\ıris sergisinde 

Eski /.'qıaııya Kralı 

Kendisi herkes gıbi 
®1-a.Jmı:'. ta ı:e-,Yhı 
makta'lır. 

Al/ons lAJzmu1adır. 

tramrayiara binerek 
1ıet1rc gibi 'bilet al. 

Ge~eıı:. :-ıie gazelclermiz yazdılar. Bıılgar 
/{ralı tn.lııa Çll.'ı§mm yıldünümiittiL J,-utlu. 
/adı. .-?cM11imizde Borisi htılkrn bir ç-içck 

' 1 yai)m.•rrı..w tuttu(jwm 1:c omm da etrafa t -

tifat nı:ı1 : duyıınıı göı•üyor~1mu-:. 

v n ın <dl S) © li' (Q) tt'.!ı ~ d'.Jı 

Macar paı yo,.ıınıt dolclşmış ve nrada bir çingene kenum. 
cııım kula jma çaidıyı meml.;k<.t lıcıvalariylc w.cstolmU§. 
tur. 

~nınuno®ır lhleır şe~n 
maı~n.teo nw@ıruaıır 

Nan1cin t !' civarmda, her §ey 1naslı:elc11mcktcdir. Jcı. 
pon tayyarPkrinin g5rclitklerini bombcrclıman ctmclPri, 
bilhassa kf pr:ıleri, yol yapmıya yar1yan aletleri berhava.. 
ya 7:7.lkış.rı, '.:n Çinlileri a.:anıi dikkate seı17wtmcklcdir. 
Resin 1erirhfa yol tesviyesine ya, ıyaıı bir buharlı silindi. 
rin baca.mu• ı-u m.ak.satla ağaçlar soh.ıılduğıınu, köprü. 
ıııln parrrn.klıJclartna ağaçlar bağlandığını göstermekte. 
dir. 

S b k 1 ilffTC Ifralı zcvccsilc bcrtJber J'.ariscgitmi§ ve sergiyi gezmiş, bıı arada Diişcs de 
a ı ng . . t• R ·-;ı ~ 7 P .. 

1 
m h~ır Pari.s terzilerinden yeni tuvaletler tcdan1; ctır.~ ır. csıuwa ı~n ·ooayı ansı 

g~crlcrkeıı görüyorsunuz. Vindsor dükü 1,ıedü.gesi §imdi Alma)tyayı gczmcktedir7,er. 
1 .. 
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Seyit Rıza inkArda 
ısrar ediyor 

Eliziz, 10 (Hususi muhabirimiulen) 
Dersim §akilcrinin duruşmalarına E
laziz ağır ceza mahkemesinde dün de 
devam edilmi§tir. 

Dünkü duruşmada birçok şahit din.. 
lenmltıtir. Bu şahitlerin ifadeleri bil. 
hassa Seyit Rızanın isyandaki rolünü 
tebarilz ettirmeleri itibariyle §ayanı 

dikkat olmu3tur. 
Öğleden evvelki celsede şahit ola _ 

rak dinlenen bir~k §abıs arasında na 
hiye müdürlerinden Hıfu, Seyit HUse. 
yin, Hozatlı Cafer bulunmaktaydı. 

Bunlar Haydaran aşireti reisi Kamer, 

Demana.n n.sireti reisi Cebrail, Yusu.. 
fa.n aşireti reisi Kamer, azılı şaki Ka. 
mer oğla Fındığın, Seyit Rızanın is. 
ya.n hareketlerini idare ettiklerini ve 
bunların Munzur suyu kenarında hU. 
ldimet aleyhine hareket etmek üzere 
and içtiklerini bildirdiklerini maznun 
lnrm yi.lzlerine karşı söylediler. 

Bu arada Seyid Rızanın teşvikiyle 

yapılan toı::~antının iç yilzU, arada 
haber götürüp getiren Ali Haydarın 
faaliyeti ve suclulardan bir kısmının 
bu içtimaa iştirak §ekli anlaşıldı. 

Seyit Rıza da bunlara: 
"- Yalan, ütira ... ,, 

Diye mukabele etti. Diğer suçlular 
aa. hemen "Haşa!" lnrı bastırdılar. 

Şahitler bütün olup bitenleri sayıp 

döktUkçe Seyit Rıza ağlamaklı bir 
sesle bUtUn bunlara karısı güzel Besi-

nin sebeb olduğunu, onu !eda edeme. 
diğini, çoktan gelip hUk\ımete teslim 
olac.aksa da Besinin buna mani oldu. 
ğunu söylemiştir. 

Jkinci celse 
İkinci celsode Seyit Rıza ve diğer 

aşiret reislerinden Kamer, Cebtniçde 
Sedu Huso ile 49 avenesinin muha _ 
kemesine gec; vakte kadar devam edil. 

dl. 
Bu celsede bi~ok şahitlerin maz .. 

but ifadelerinin okunmasına devam e. 
dilmf§ ve lblr kısım şahitlerin de üa. 

deleri almmıatır. 
Şahitler arasında köy muhtarlan da 

bulunmaktadır. 

Şahitlerden Çörekköylü Hasan oflu 
Hıdır. ifadesinde Sicikte bulunan Ya.. 
tul Bahtiyar aşireti reislerinden Şa. 
hine Seyit Rızanın haber gönderereJC 
Kisı ile Delikta.şta karakolumuzu bu. 
masıru ve orada kuvvetlerimizi geri 
sUrmeyi emrettiğini ~öylcmiştir. 

Diğer şahitler de isyanın ilk başla. 
ma yeri olan Mazg-irdin Pan nahiyesi. 
ni basan ve oradak karakollara bu. 
kın yapan aşiretler arasında bilhassa. 
Demcnan aşiretinin Ye bu aşiretin re. 
isi Cebrail ile oğlu Kckonun oynadığı 
rolleri anlattılar. 

Bu arada Mahmut köprilsUniln fm. 
hası ve asilere Cebrail ile oğlunun ku. 
manda ettiği de anlaşılmıştır. 

Duruşma. ayın 22 sine kalmıştır. 

Fırt.na kurbanları 
( Ba~ tarafı ı incide) 

Başvekiilel alakadar oluyor 
Dlln vaz:lyetten haberdar edilen latanbul 

viIAyetf ve tahlisiye umum mUdUrınğü hA.dL 
ae ile al!kadar oımu~. ve derhal icap eden 
tedbirleri almak üzere faaliyete geçml§Ur. 
Telalz teıgrana verilen bu haber, aynca Ser 
ıes koyu qra!mdan gelen ikl kl§l ile de te. 
yit edllmJ§, bu ikl zat tahlisiye umum mü.. 
dUrlUğllııe mUracaat ederek bu vatandqlarm 
kurtarılması lçln icap eden tedbirlerin alm. 
masmı lstemJ§lerdlr. 

Fakat yelkenUlerin bulwıduğu yer Kara. 
burun tahlJsiye l!ta.syonundan tamam 80 mn 
açıkta, yani tahlisiye budutıan haricindedir. 
Bu iUbarla 1lk adımda derhal mllııbet blr f&
allyetc geçmek lmkAnı hasıl olamam11tır. ' 

DUn, vaziyet bir taraftan BqvekAlet vekl. 
JI Celö.l Bayara da blldlrilml§Ur. 

Midye açıklarma iltica eden bu beJ mouır 
ve yelkenllnln lçlnde bulunanların kurtanı.. 
maaı mesele.sini ehemmlyeUe glSzllnUnde tu. 
tan BqveWet vekili Celll Bayar, kaza ma.. 
hallinin tahllslye mmtakuı hudutıan bari.. 
cinde olmasına rağmen, her ne fekilde ve her 
ne pahasına olursa olsun bunların behemehal 
kurtanlmaaıru tahlisiye umum mUdUrUlğllne 
cmret.ml§Ur. 

Bugün giden tahlisiye gemisi 
BugUn saat 11 de İktlaat vekAlet1nden ve.. 

rllcn emlr Uzerine Hora tahl18l)'e gemJ.ı 11. 
mannnızdan de.rhal :Midye aahJline hareket 
e~tlr. Hora tahllalye gemlsl, buradan dof. 
ru Midye açıklarında bulunan kayık ve mo. 
Ulrterln yanma gidecek aldığı erzakı vermete 
c;;alıp.caktır. Eğer muva.ttak olursa kayıkta. 
kilerin kurtarılmamıa çalı§Jlacaktir. 

Horanm bu akıam saat 16 da hll.dl.ae ma. 
halline varabileceği tahmin edllmektedlr. 

Tayyarelerin faaliyeti 
Dalgalar aramıdakl denlzcllere yiyecek &

tılmUI ve bunların kurtarılması 1§1 ile lL 
tanbul vUAyeU de meogul olmaktadır. Bu aa. 
bah yedi buı:ukta bir tayyaro Yeıllk8yden 

havalanarak yelkcnlllerln bulunduğu yere 
gibnl§, hem sablldo bulunanlara, hem de 
denlıdekllerc yiyecek atmıgtır. Tayyareci 
hayli alı:aJmaama rağmen denizdekilerin me. 
ıln torbalar içinde bulunan yiyecekleri aı. 
dıklarmı g6rememl§tlr. Öğleyin lkincl bir 
tayyare daha bavalanmı§, bu tayyare de mu 
ıaı:nbalara aanlıp tahllatye slm!Uerlne bat. 
Janmıı yiyecek bulunmktadır. 

Boğulamar on sekizi buldu 
Fırtına eanaamda, Boğaz açıklarmda batan 

gemiler d8rdU bulmU1Jtur. Liman relallklerin 
den gelen raporlardan, §lmdlye kadar deniz 
kazalarmda boğulantarm 18 kl§fyl bulduğu 

anlll§ılmaktadır. Bunlardan Ağvalı Potçu 
oğlu lsmnllln batan motörtındcn 4 ltlşi bo. 
ğulmu~ vo diğerleri tahlisiye ve~aiU taratın. 
d:ın kurtarılmı1Jtır. Geminin knptanr, ''erdiği 
rnporua, boğulanların, kendi sözUnU dinleme 
yip, filika ile aahlle gitmek hususunda ıarar 
ettlklerJni ve bundan dolayı boğulduklarını 

blldirml.1Jtlr. 

Bir vapur kurtarıldı 
~ C"(ln evvel Mudanyada kayalar llzerl. 

ne dUşen ve b~ tarnfmdnn yaralanan Tllrk 
b3Ddıralı "'Türkan., vapuru Türk gemi kur. 
tarmıı. şirketinin Hor:ı kurtarma gemisi tara 
fmdan kurtarılm:~.ır. Tilrkl'ın vapurunun çok 
l.-u\'\'t.tll ~ım rUzgl'ır \'e ~ırtmadan, denizlere 
tnmıımen ıv:ılc b!r yerde lcayalar Uzertne çar_ 
pıp oturmll'1 Tllrl< gemi kurtarpıa ılrketi 

nl:ı sekiz scı:rllk tnallyeU 7.!1r1'mda yaptığı 

kurtarma l§lerlnin en tehllkellal ve en mu. 
vattaldyeUlBlnl teokll etml§Ur. 

Bir kısım vapurlar geldi 
Diğer taraftan fırtına yüzünden dlln de 

limanımızdan hareket etmesi icap eden bir 
çok vapurlar gidcmeml§tlr. Mersin vapuru 
sabah saat 9 da yola çıkmıı ise de, pek az 
ııonra bir tebllke hluetUğlnden derhal d6n. 
mtl§ BUyUk~ereye demlrlemJ§tlr. 

Bundan bqka evvelki gUndenberi bekll. 
yen 14 kadar muhtelit devlete alt ~Uep te 
fırtına yUztlnden hareket edememlştir. 

Ayrıca fırtına çıkaJıdanberi yolda bulunan 
Vatan, Karadeniz, vapurlan gelmJ§lerdlr. 
Bunlardan Vatan vapuru tam dört .saat ro. 
tarla gelmJ§ olduğuııdan, vapur nhtmıa ya. 
nqtığı zaman, nhtım kadın, erkek, çoluk, 
çocuk yolcusunu bekllyen blnlerce fruıanla 
dolmu.IJ bulunuyordu. 

Geç gelecek vapurlar 
Bundan ba§ka Kar&denlzde GUneysu Sam 

ııuııa, Aksu da Zonguldağa, Tart vapuru 
Trabzona ınğmmak mecburiyetinde kaJmI§. 
Jardır. 

Bu vapurlarm gelme.si de bir mUddet ge.. 
cfkecektlr. 

Öldüren sis 
Londra, 19 (A.A.) - Londra ıeh

rini ve bUyük Britanya adalannın bir 
kısmını saran siı, dün dört kiıinin ölü
milne ve birçok ldmıelerin de yaralan· 
masına sebep olmuıtur. 
----~~~~~~-~~~~~~--

ispanyada 
110 bin 

ltalyan var 
ltalya bu miktarın 
40 binini itiraf etti 

Roma, 18 (A. A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: 

Resmi bir tebliğe nazaran haliha -
zırda İspanyada kırk bin İtalyan gö. 
nilllüsil bulunmaktadır. Tebliğ, hiç 
bir tekzipten korkusu olmıyan haki -
katin bu merkezde olduğunu beyan et. 

mektcdir. 
i şin hak ikatına gelince ... 
Londra, ıs (A. A.) - İspanyadaki 

İtalyan gönüllüleri miktarının kırk 
bin olduğunu resmen bildiren Roma 
tebliği ü7.crinc, İspanyanın Londra 
bUyük elçiliği, gazetecilere İspanyol 
hükiımetinin elinde bu miktarın haki. 
katte ııo bin olduğunu ispat eden ma 
ıumat mevcut bulunduğunu tebliğ eL 

miştir. 

HAB ·~R 
/slanbulun en .çok satılan hakiki 
akşam gazelesrdir. İlanlarını 
JIABER'e. v~renler . ..kar ederler. 

Misafirin HAB 
,C l9 tLKTEŞRlN - I~ i 1 

ER'e ~b 
verdiği beyanat ) 

MüB6kata y a pan: Nlzametttn N~ l 
Doıtumuz ve müttefikimiz Yuna· lememesi için ortada hiç bir sebep yok· pılnuJ beyanatı tekzip eden ;,ııt t-.ı 

niıtandan gelen büyük misafiri ve bil· tur. Pfr sebep ibdaı etmeğe çalıımak dine ihtiyaç hissettiren .. he~f 
yük doıtu, vali ve belediye reisi Mu- istiyen çıkarsa muvaffak olamıyacağını anlaıamamulık tahadduı e. f. 
hiddin ÜıtUndağ Perapalasa getirdiği bildirmeğe de kendimde, ayrıca, en ge- evvelce ıöylenilenlere yeni bır ~ 
zaman, Antinada bana ve arkadaılarıma niı salahiyeti görürüm. bilelim. Balkan Antantı ~""'.J 
ıuetecilik vazifelerimizi yapmak husu- Ege denizi dünyanın hila nilmune.~ 111~ 
sunda

0 

büyü:t kolaylıklar gösterdiğini bizimdir halindel:lir. Bence Avrupa si 
hatırladığınuz Yunan matbuat müsteşa· _ Ekselans 1 Ege denizi üzerindeki ki salahın ve sulh ıuurunun .,e 
n orta elçi Papadakiı'e: Elen noktai nazarını bana izah eder rr..=· bizim antantımmn ıeklin~ ya 

- Beni ekselansa takdim eder mi· vetinde anlaı:.malar yapıla~ıp 
siniz? - dedim. 

Salon iki dost devletin ıerefli deniz 
ve kara üniformalarını taııyan subay
lar, gazeteciler ve diplomatlarla doluy
du. Papadakis arzumu büyük bir ne
zaketle yerine getirince General Metak
aaıın ilk ıözll ıu oldu: 

- Fakat ben ıizi Atinada da gör
müıtüm, .değil mi? 

- Evet ekselans .... 
- Atinadan avdette neırettiğiniz 

yazılar ve arkada~lannı= tarafından 

neıredilen yazılar içinde gerek şahsım 

ve gerek milletim için yapılan gu\el 
temennilerden çok mütehassisim : Te
şekkür ederim. 

Ve bir cevap vermeme meydan bı

rı:.kmadan illve etti: 
- Atinada iken size latanbula gelir 

celmez b eyanatta bulunmak vaadimi u
nutmadım. .Yalnız burada vakit bula
nuyacağımızı unıyıorum. 

- Vapurda konuıabiliriz ekselanı .. 
- Münasip. 

* • 
BUyilk miaafiri yarım saat sonra, 

Haydf.I'papya hareket eden vapurda 
selimtadığım zaman yanlarında vali 
Muhiddin, Atina sefirimiz Ruıen E1rcf 
ve amiral ŞükrU Okan vardı. 

Vali Muhittin büyük bir nezaket 
göstererek ekselans ile konu§mak ıere
fini bana terketti. Sefirimiz Ruıcn 

Eıref ise nezakette daha ileriye gide
rek ayağa kalktı, büyük misafire şöyle 
hitap eti: 

- Ekselans: sizi efldin umumiye 
ile yanyana v<. baıbaıa bırakmalıyım. 
Sefirin böyle yerde işi yoktur. 

tıte bu biribirinden nazile müsama
halar ve teıviklerden aldığım cesaretle 
Elen miletinin bUyük tefiyle konuımağa 
baıladım. Söze §Öyle bqla.dı: 

- Bu teıekkülUn, tıpkı Türkiye gi· 
bi Yunanistan da en sadık ve ümitli ta
raftarlanndandır. 

- Ayrılmaz kardeıi olan Türk mil
letf.ne ayrılmaz bir kardeı olan Elen 
milktinin en yürekten sellmlarını bil· 
dinnek vazif cıini üzerinize almanızı 
rica dderim. 

Elen devletini, T ürk devletiyle 
baflıyan ve birle§tiren rabıtalar h er
hangi bir hadisenin tesiri ile kopacak 
neviden rabıtalar değildir. Elen dev· 
Jetinin mümessili ve Elen hükumetinin 
reiıi ııfatiyle rf.z.e resmen beyan ede
rim ki Elen devleti herhangi bir mese
lel:ie olursa olsun, bu mesele herhangi 
bir §art ve ıekilde tahaddüs ederse et
ain d~ima ve her zaman dostu müttefi -
ki ve kardeşi Türkiye ile beraberdir, 
beraber olacaktır. Benim kanaatim, ar· 
zum, hedefim ve gerek dünya siyasa
sında, gerek milletim ve şefim karşı
sında ve gerekse dost milletfo efkarı 

unıumiyesi karşısında ahdim ve taahhü
dünı budur. Bu l:eraberliğin devam et
memesi daha kudretli bir hale yükse-

Macar 
futbolcular 

( B~ ttırafı ı incide) 
olduğundan, tecrllbell bir sporcu olan Abdul 
lahın, kuvı:eUi rakipler k&r§ıama muvaffak 
olablleeek bir takım çıkarmak için, latanbu. 
lun bugünkU en kuv\'etli ekibini takviye e.. 
derek Macarların kar§tsına çıkaracağı s6y. 
lcnmek~dir: 
KuvVltıe umulduğuna nazaran Macarlann 

karoısmda mUdatilerl ve orta muavini de#I§. 
tlrllmlı bir Fenerl?,ahçe takımı çıkanlacRk. 
tır .. 

Temsili maçtan evvel bu takımla son defa 
İstanbul muhtelit! olarak lzmlre giden takı. 
ma, k&r§ılıkl, bir maç yaptmlmaaı da ta_ 

karrtır etmlşUr. 

DUrtıatlUğU. tecrtıbcsl ve bnhıwıa mllşa. 

bit olarak bulunduaıı son ollmplyadda spor 
glSrgüaU bllabUtUn artmıı olan Abdullah gibi 
hlr za.tm futbol ajanlığına a.Mleten tayini 
memleket hesabına tok faydalı olacağı için 
bizi ~vlndlrdl. Vazifesinin ilk anında Ma. 
carlı:.rla yapılacak temasa takım haurlamak 
gibi mU§kW bir :ııe karııla§ıtn Arkadaşımıza 
tnU\'a!faldyeUer t.:mennl ediyorw:. 

siniz? :r ıı 
maması ile öküJebilir. BaJ!ca - Bir daha tekrar edeyim ki Ege :s P'1 

medeniyeti, tarihi ve her şeyi ile Tür- lcri arasındaki anla§manın ~ 
ke ve Elene ait olan bir der}zdir. Bu dünya devletler;nin umurnt. 11 "' 

haline geldiği gün, ortada cil"el' 
nün muhafaza'Sı diye bir ıne' ~ 
maz ve c,1han sulhünün d ~ 
kimsenin erdiıeye hakkı olın'~~ 
Balkan Paktımız, Milletler rırl' 
nin küçücük ve çok muvaff•Jc ~ 

deniz bizi ayırmaz, bizi birleştirir. Es
ki coğrafya hocası şu formülle ders 
anlatıt~ı: 

"Ege. Anadolu kıyılariyle Mora ve 
Tsalya kıyılarını ayıran b:r denizdir.,, 

Miişterek Türk ve Elen telakk.=terine 
uyan yeni coğrafy:ının formülü sie şu
dur: 

''Ege, Anadolu kıyılarını Tsalya ve 
Mora kıyılanna BAGLIY AN bir de-
nizdir.,, 

aidfr. Mil:etıer ~ ı 
- Ekaelinı M.:Uetler C ~ 1 

son faaliyetleri h:ıkkında ne ~ 
yorsunuz?. 

Sadabat 
- Garbi Asya Paktı h~ 

buyurursunuz, ekıelinı? . ll~ 
klir, tarihi Türk ve Elendir. - Müttefikimiz TürkiyeJ1iı' ,,-;,. 

Bu d e r e c e k e n d i ı e r i zalanuı buluıiduğu bu paırtıı'; f 

Binaenaleyh bu deniz bizim denizi -
mrzdir. Müşterek ve öz bir vatanımız 

olan deniz:dir. Kültürü Türk ve Elen· 

nin olan Egeyi müstakbel nesillerin ve hır ıulh amili olduğuna .,e nl~ 
dehrin devanunca Türk ve Elen olarak imzalayan devletlerin nıc ~ 
devam ettfrmek hedefinden kendimizi uygun bulunduğur..a ve bu t~~ 

diğer hiçbir menfaati tebdı~ • / 

ne, yani, az evvel de söyled~~ 
han sulhü v:: cihan emniyetı .. 
dan bir kazanç olduğuna k;~ 

bir an uzaklaıtıramayız.. Bu ldcniz 
içinde biz, ~ni dost, müttefik ve kar

deı Türk - Elen milletleri kendimizi 
amir, bakim ve EFENDi sayanz. Kuv
vetlerimizin ve enerjimizin böyle aa
yılmamızı temin etmiş olduğuna Elen 

eEkAn umumiyesi kadar Türk efkarı 
umumiyesinin de inandığını biliyorum. 
H ük\imetlerinin bu mühim milli 
ve hayati umdeyi kendi kuvvetlerine 
dayanarak devam ettireceklerine bu 
iki millet en azami itimadı gös
göstermiılerdir. Göstermekte devam et· 
melcri için hiç bir sebep yoktur. 

Ankara ve Atina Ege emniyeti üze -
rinde, EgdJe Türk ve Elen menfaat -
lerinin emniyeti Uzerinde her zaman 
tek merkez halinde hassatırlar. 

Balkan antantı 
- Ekselans, Balkan Antantı hakkın· 

da yeni bir beyanatta bulunmak ister ... ) 
mısınız .. 

- Şüpheslz". Fakat yeni mevzu, si
zin için enteresan olacak taze mevzu 
bulam.ımarun azabı içindeyim. Zira, 
t>u dört devlet ara11ırlda, bu dört dev

let salihiyettarları tarafından herhangi ' 
bir vesile ile, herhangi bir tarafta ya· / 

- Ankarayı ziyarctiniı r.J 
b!r gazeteye 1ah1.an bir yaıı fY,, 

saydınız, bu ziyaretin mana~, 
sa ıekU:le nasıl tarif cderdiııil 

- Şunu derdim: "-Elen~ 
reisi, Türk devlet adamların /. 

çoğu ile dosttu, bir çoğWlU dJ d 
du. Fakat büyü!~ hayranh~ _J 
Türk Milli Şefi AtatüdrÜ ~ı 
mck aaadctinenail olmuı bCJl , iJ 

L-• •d' • • kendlll" du. An-.ıaya cı ııını ~ ur~ 
yük hayranlıklar duydugu "'! ~·J, 
Şefini görmek uadetfni ı,abt'; 
Elen hükumeti reisi bU ~ 
kudretli, doıt, medeni Y~ 
kiyeyi görmek Atatür~ . ,."/. 
mek olduğu kanaatinde idr.. ;;I, 
görmekle, eski TitrkiyeJderı enf .. 
Türkiyeyi yaratan dOlt, ıned ıJ :J 
eek kültürlü büyük kudreti rı 
tanımak fınatına ve talihine 11 A 
tur.. .ı/F; 

Nizameddİ11 r 

Karşılama merasi~ 
(Ba§ tarafı 1 incide, lılet.aklu, ze\'ceal ve retak&UJS~" 

bulunan zevat llo A vcro! kumandanı amiral sabah aaat onu bet geçe bUJUIS f 
ve erktuuharblycsl §lrket vapuruna geçmJ§ karaya celdller. ~ 
ve vapur polla motörlert refakatinde yolcu lat.uyonda Bqvekllet veJdll ,_ 
ııalonu rıhtunma gclm.l§Ur. Bı.ı sırada liman. Hariciye vekili R~tU A.raa, Nuıı''-~ 
dnkl bUtUn vapurlar dUdUk öttUrUyorlardı. mencioğlu, Vali, ramlzon kutı'~..I 

Met.ııkaaa burada bir aakert k.ıtayı tetUı yet mUdürll, Balkan deTleUerl ;,tr . 
elini§ Türk ve Yunan marılarmı dinledikten nan sefaret erklııı taratmdaD .,1 
aonra halkm aJkışlan aramnda Top. !ardır. .,.. i 
hane • Galata • Şl§hane tariklie PerapaJaaa Mi.satirler istasyonu dolduran ~ 
gltmloUr. BUt1ln bu merasim cmaamda ka. km alkıııarı araaında trcııde~ ~J 
radıı. ve denizde görUlen intizam İstanbul po. askeri bir kıta tarafından re ~ '1 
llılnln kıymcUnl bir kat daha tezahUr ettir. edildi. Bando Türk ve Yunan 'fPıt'" /'; 
mlııUr. çaldı .• lıUaaflrler mUteakibeD 

Pcrapala.eta bir mUddet dinlendikten sonra binerek ,Ank&rapalaaa ıttuıer. fJfl lf 
g neral ve maiyeti g-ene Üstündağ ve Salih llUrahat ettiler. . 'ı 
Kılıcın ve Beyoğlu kaymakammm refakatin Mbıa.flr bqvekll yanmd& 1'~,I 
de otomobUlcrc blnmlııler ve Tophane yolcu duğu halde ll,20 de harlclY8 
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salonuna gelip vapurla Haydarpqaya &1t. ~ genelkurmay bqkanııu, 1' ,/ 
nıi§]erdlr. Wet vekilini ziyaret etmlttfr. f".f 

Burada gene Yunan ve Türk mal'§lan din. Öğleden sonra ladel zıyareuer ~ 9' 
ıcnmlo ve Metakaas kcndislııl ıeltımlayan 20,80 d& da Ankarapalaıı~ ı1 

aakert kıtayı teftiş edip trene blnml:tlr. Tren blr akşam ztyateU ''erecektir· "" I 
halkm atırckll alk1Jlan arasında tam yirmiyi mlkabul taldp edecektir. Af~ 
yirmi geı;:e hareket etmııtır. A 1 lla da te'ı·~. 

M. r· B k' I' m ra r arasın ~ 
ısa ır aşve ı m ı.t.anbuı: 18 ( A ,A,) _ poıı 1 ~,1 

refakatindeki zevat danı amiral Okan. Hamldiye ~ fl'.J 
Yunan bagveklllne isimleri qafıda yazılı Avero!ta bulunmakta olan ~ı:,,. ~ 

zevat refakat etmektedir: ııı kumandanı amiral Ekonotı\ r IY.. 
Papndnkls: Setir rUtbc.slnl haiz matbuat çekerek halen aulanmızda ve ııt~ 

ve propaganda ul'l!.um tj[rektörü, az daha yaklaşarak Uzenndeıd~to""" 
Jean Itomanoa: Yvnan hariciye nezareti metil dostu geUrmeklc olan ~ıl 

1 Türkiye l§lcıi ııubcsl dlrektörtı, b&lıçe ISnUndc beklemekte old ~ 
D. Konstaa Andraklls: Balkan l§lert direk ve çok samımı saygı ,.e so18J!l

1 

t6rU. Yunan bqvckAleU hwıus1 kalem ıett, miıUr. fi' 
Nobclls: Kumandan Vfl b&§Vekllet mUp. Amiral Ekonomu, cevabıııd' l)t 

vırı, çok hararetu cUmlelerle tete~ .J 
Padamjolo.s: Harlelye nezareti ataşe.si, IOnr& kendisinin ve bUtUn '1 ~ ~ 
Veklarel119: Atına ajan.•'lt direktörü. bahriyesinin hlulyatı bu telıt' "il'I, 
~fatanoıı: Matbuat mllateğarhğı raportörü nan hissiyata tamamen uyı"1' ~ 
Bunlaroan bqka sekiz gazeteci ile bfr toto doıt mUttefik ııılllete yapıl~ 

muhabiri de heyete re!akat etmektedir. ziyaretten cidden bahtiyar oJ tPl._, 
Ankarada mi9, eellm ve ıayrıJarmın 1'• 

Ankara 19 (Telefonla) - Yunan b&§"eklli mlıtır. 
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-~ P:(RDXYXNYN xızı 
~ ~ ın ın&yö, bu herifler -Va-1-veri--ev-le-r-in_e_k_adar_,.;gö;..tUrm--e-k_l_çf_n 

~ ert "8 ~ulnıue olacaklar. emir almıttı. Yüzbalı bu emri yalH' • 
r l "keıierl olacak. Arkamız - caktı. Ne rica, ne tehdid onun Uzerin.. 
·ittiler. l'ÖrUnce auratlanm ek- de tesir glSltermiyecektl. Konçlni BU.. 

- l!:vet, ratte bunlan dllft1ndU, delicesine bir 
:aDı, Sen~· eler aldanmıyor - hareket yapmıyacak kadar ~ki idi. 

3~&rına da 80katı köteainde bal- Ad1LD1larma, !es çıkarmamalarını. ge. 
e• ı... Clbi ~ Onlar da çen alaya aatqmamalannı emretti. 
rııhce~kaınırAaJdleri örünce Bu sırada alay da kenclilinln önttııden 

~ett.Q ~ • Şiırıdfye kacıa! vazı _ ıetmekteydl. Pardayan ve Valver hiç 
ıee;'1llde. 'iP~ 11~berdar edilmlttir bir taaı1'UZ& uframadaD ilerlediler. 
tlba~' ~· ne kadar hiddet. Konçinlnin adanılan, lld tarafm kal. 
~ bota e.IJ- cUael kurduğu dırımlanna sıralanmıt duruyorlardı. 

h... •'"llleaine memnun ol • ltalyanm yUzll hiddetinden adetl mo 
.._.., ~ rannıı gibiydi. MUthlt gözlerle ra • 
n:.~ taJn.~ ile ahbablan bu kiplerine baktı, fakat bu bakıl onlar 
t1' 'l'Qa,._~ler. Uz.erinde hiçbir tesir yapmumetı. şa.. 
ta...._~·~ K valye tam Konçfnfnln önOııden geçer. 
~~~ bUt onçlnl 

1 
• ke!l alaycı bir tavırla, g<ıya onu tesel. 

~ taktı, MYal,_ ~~:;: 11 etmek latermlı gfbl dedi ki: 

...._ U. ~· Pardayanm VL - Adam ~l\ de. Başka bir gun, 
~ --kota dUJmueJar ve he. bqka bir tuzak Jnırarsmız. 0 mman 
....... ~ --~ Dankr'a ka • mu,•affak olacağınıza emin olunuz. 

... ~--~ - Birkaç adım ııerı..ı;kten 80111'11 da 
~ ~ bQ havadial aım.. Valvere döndU: 
' ~~~-kalanı ölüyordu. _ Dofruau bu Konçfni çok seneri 
,-:..~ ~ kartıamd& oll&y bir adam • dedi .. 
~ ~ ~~k taarruz ede. Delikanlı içini çekerek cevab verdi: 
'- oı....~ lcU dakt aaker . kraJm _ Ah ma.yö • .azunnz nekadar doğ. 
~ ~ 1hle b~ on mlall de nı, fakat ne yapayım ki ona kaJ'll hllr 
.._ de -..ır ııe ...... _ ley ya: udi met g&stermlye meebunım. F.ğer be -
,._ .... , ._. -~ balı pam · nim 1 .. in milJn)dln · olsaydı, kılıcımı 
=~11 ~ ~ çentn nedlmf '$ .,.._ blJ. --lltalıı a..n_ ~ de, onun ntl.. karnına aapJardım. 
'dt hıP. hJeı.ıer4ı_~ kırmak batı. Şövalye yan cfddf, yan pka bir ta. 
~ ~rte ~ ~ bu aalı:erler vn·la · 
~-- .. ~ Ye De Valveri bir - Evet, fakat BeVfflinizfn babuı
t-s~ 9'!~ ~~ lltlfuzmıdan la. dır. Ne yapalnD ! Bu sevk ne kadar 
~hl~~~ e?nreder, la. tatlı oluna oısun siz tadamıyacaklı
Ult..~~)'dı, l/f::;.at bu defaki Dl& 
~~ 11~ ~ • kralm husu. Vitlri bu .a,ıenenteri duymut ol .. 
~~ ~ n. .. ._ıa 'beraber git. ınakla beraber bir teY aöylemedl. Fa. 

Mp~ ll6z0ıın din 1 kat geçerken Konçfnl ile adamlarına 
. Pardayanla, ı;y1e bir baktı ki, bu baluf)arla alaycı 

... 
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PARD 'AY'ANYN ıcrzı 

•• 
i 

_ Tablf. nüıtınıe kartı plmeden t.ıtm olup 
_ BakJDtz, burada duruyorlar. 1 - Bunu bilmem, ad1m•Jaıh dtlfU.. 

Şövalye ile azfz dostu ytlrUdWer. yakalandığimm krala haber Termek 
Konçfninin adanılan derhal onların daha doğrudur. Hiçbir aallade yok. 
arkasına takıldılar. Gerek Pardayan, tur ki, bu hareketi yapmaam. Kral L 
gerekle Valver ellerim lulıçlarmm ee bm muht&Q olduimıdan llelbe8t 
kabzalarına koymuşlar, yavq yavq bırakılmamızı temin edecektir, zanne 
yürilyorlardr. Maamafih kulaldan kL dersem en manbldal de budur. 
rişteydi. vaıver sakin bir tavırla de- - Şu halde kendimizi tevkif ettJ.. 
di ki: receğiz, öyle mi? 

- Konçiıılııfn bize Luvr içinde bil. - Öyle demecllm. Her ne kadar 
cum ettireceğini zanneder misiniz? saçlanma kir dtlfl!ıilll8 de bul lı.er6 

- Pek mnnetmek, maamafih kat'f en doğnı fiklrJeri kabul etmedlfim 
bir şey de söyliyemem. Bu İtalyan her de vakidir. Hem ben kmull ftlml bn
eeyi yapabilecek bir kabiliyettedir. elim görmekten çok hotlamnm. ne ya 
Hem öyle tımld ediyorum ki, bizi kav. payım, eakl ldetlm bu. Rem de bu 
gurz, döfllptlz jakalatmak latlyecek. hareket tanımdan dalma t.ttfade et. 
tir. mitimdir de. . f 

- Fakat kendisiyle pek samimi bir - O halde mukavemet edecelfz de.. ' 
aekilde görUttllğtınUs kral yakalan • til mi efendim! Oh, bu daha lll. ' 
m!UllJza mUaaade etmlyecektlr. Kralla - Onu da IMSylemedlm yahu. SIJS 
bu kadar dost olmanıZ da pyam teb- ne tuhaf lnaanmnız, bir fikirden ate.. 
riklir. kine kOfUYOl'IRlllWL 

Pardayaıı omuzlarmt silkerek dedi - O halde mtiey6, ne yapacafonL 
ki: ' ZI biliıem olmaz DlJ ! 

- Bizi yakalamak lçln samıediyor - Biz "fUlyet& g&e hareket ede.. 
musunuz ki gidip kraldan 1zln iltlye - ceğiz oflum, itte bu kadar. 
ceklerdir?"- - Şu halde olacaklan bekliyellm. 

- Peki ama. kralın mllaadeal ol. - Yal*&fmım itlerin en fylai de 
madan hiçbir mbit Ozerimm el kal- bu. 
dıramaz kf... Böylece konup konup. earaym bt1 • 

- Siz ne diyorsunuz azizim? BiL yük kapmma kadar geldiler. Kapıyı 
mi:vor muaunus ti, burada kraldan ahmetlJlsce pçtiler, fakat dİfan çL 
ziyade sinyor Kon~lnlnln .astı geçi - lmıca lklal de birdenbire dona kaldı. 
yor.. lar. Acaba. ne oluyordu? Sokakta, sa.. 

- Maamafih biraz evvel. rayın kapımna kartı eW kadar muha. 
- Evet, biraz evvel kralın önllnde fız silvari aalı:eri dbdlmfelenU bu ag, 

söz eöylerken Byledlr. Fakat' dıprda kerter hayvanlarmm tı...ınde birer 
her ~y olabilir. Efe!' tevkiflmtzl em. heykel gibi durmaktaydılar. AMerl~ 
r:tme~t Konçinlnln keyfine gelmedfy. rin &ıtlnde 1ae kumandan Vittrl bu.. 
ı:e vereceği emrin dinlenllecefine e • lunmaktaydı. ftu. fenuı bunJarm Par 
min olunuz. dayanla Valver için orada durdukla. 

- Böyle bir teY oJuru. kend.ızt rmm mub•kbk olUl'lydu. ÇUnkO 
te\'kif ettirir misiniz? Pardayan g6zllJdlr g6zWtmes muha .. 
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'PXRl>.AY'XNIN xızı 

f ız alay kumandanı bir emir verdi, 
bu emir ür.erine elli muhafız ayni aa.. 
niyede kılıçlarını .kmlarından çıkar • 
dılar. Kılıçlaruun demirleri parlak 
güne§f.n altında kıvılcımlar saçıyor • 
du. ltte Farda.yan ve Valveri durdu. 
ran ht.dlse buydu. Pardayan ha.yreti. 
nl gösterir bir tavırla ve ıalık çalarak 
dedi ki: 

- Oh, bizi yakalamak için yarım 
bölük ıUvari ha. Başta da Vitiri, vay 
canına l Sinyor Konçini bizi ne kadar 
gerefli addediyor. 

- Mösyö, siı.e şunu haber vereyim 
ki, benim ~ kaşınzyor. 

- Telaı etmeyiniz canım, barsak. 
larınızı de§tinnek için bu kadar acele 
edilir mi? 

- Barsaklanm de§ilmeden evvel 
birkaç tanesinin hakkından gelirim 
ya. .. 

!'anlayan Vitiriye seslendi: 
- Ne o mösyö Vitiri! Dostıanmızı 

tevkif ediyoruz ha. 
Vitiri bu sözleri duym&dı. Baemı 

arkaya çevirml§ti. Askerlerine ft1 ku 
mandayı verdi: 

- Sellnı dur!. 
Muhafız alayı kumandanı ıapkasını 

eline alarak beygirinin yelesi üıeri • 
ne iğildiği ıırada muhafız ukerler de 
kıhçlariyle selim duruyorlardı. Bu 
hareket evvelce kralın huzurunda mız 
raklarla yapılan relam hareketinin e
viydi. Şövalye ile Valver, tevkif edi. 
leceltlcrini beklerken böyle hUrmetle 
sclamlandıklarını görünce o kadar şa 
151rdılar ki, bir an gözlerine inanama
dılar. Maamaf ih kendilerini çabuk 
toplıyarak bölük kunıandarüyle as • 
kerlere selimk.nnı inde ettil~r. ViUri 
"apkası elincfo olduğu halde :ıtını l • 
Jerlettl, ke:ıdisine bakmakta olan Par. 
dayana yaklaştı. Ve yUzU son derece 

gülerek samimi bir tavırla dedi ki: 
- Mösyö dö Pardayan, kral hu • 

retleri aiıe askeri meruim yapılmuı 
ru ve bölüğümle ıizi evbılze kadar 
götürmemi emir buyurdUlar. 

Pardayan ayni miltebeUim tavırla 
oevab verdi: 

- Ult!en zatı fahaneye, balla baht 
buyurdukluı bu eereften dolayı ne 
k~dar minnettar ltaldığını aöylemeııiai 
rica. ederim. 

Vlliri dedi ki: 
- Söylediğinizi aynen yapacaııma 

emin olunuz efendim. 
- Lut!unuzda.n dola.yı mhuıetta.rım 

mösyö. Artık va.ziteniı.1 bitmie add• 
bilirsiniz. Gerek ben, gerekle Yanım.. 
daki delikanlt çok küçUk adamları~ 
Bir.e teklU: ettiğinb şahane bir ınal • 
yet ile gitmek terbiyNlzliğlnde bulu. 
namayıı. 

- Bu teklifi yapan ben defilim e. 
lendim, kraldır. Ben yalnız emir al • 
dım ve böylece hareket etmeye de 
mecburum, işte bu kadar. Kn:ı haz _ 
retleri ıizl evinize kadar ıötUnneml 
söyledi, ona itaate mecburuın. 

Muhafız alaymın cesur kumandanı 
fikrinden döneceğe benzemiyordu. 
Bu ılll'ar Pardayanın k&faamda tek • 
rnr §llphe uyandrnnıotı. Homurdan • 
dı: 

- Kısaca söyleeenlze, bizi tevkife 
m_emur değil mlıinlz? 

Vitiri Pardayanın bu sözlerini şaı. 
km şaşkın protesto etti: 

- N amuaum Uzerine ıöz ''eririm 
ki. tevkitiniz mevzub&hı defildir. 

Pardayan, muhafız alayı kumanda. 
nının dofru söylediğini anlamııtı, he. 
men sakin lefti ve dedi ki: 

- Peki mösyö, mademki kral ııizi 
cmri•e vermi§tir, demin lSyle deme • 
mi§ miydiniz? Siz ve askerleriniz kra. 

1 
> 
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lın emriyle ma.iyetimde J;ıulwı~·orsu. atlarından inerek hayvş,n.larmı §Ö'11lJ.. 

nua. ye ile Ode dö Valvere takdlm ettUet• 
- Evet, öyledir möeyö. Pardayan o vakit genç dostunu tal' 1 

- O halde ıiıe emrediyorum kl... dim etti. V{llver ve Vitiri usul uzer' 
Vitiri oövalyenin aöztlnU kesti ve: yekdiğerine 18.zımgelen sözleri söyle 1 

- Ric& ederim mösyö .. dedi - böy. dikten sonra oövalye ile delikanl~~ 
ıe bir emir vermekten vazgeçiniz. hafız kum9J1danının iki yannıa ~-

-Neden? ler ve yavaş yava§ Sentonore sol\ş 
1 

- tki aebepten ... Arzedyim de, siz ğının yolunu tuttular. Askerler arl:"" 
de ha.k verh:ıla. Evvell iyi dü.eUnUnUz lanndan gelmekteydi. Parda.yan ,-e 
ki, bu hareketiniz kralı tahkir etmek Vitlri resmiyeti bırak~k iki dost gi· 
olur. O &~ blzıat kralmıesınız gibl bi ltonuomıya bıışladılar. Valvere gt 
hilrmet gösteriyor. lince, kızg111 olmadığı zamanlar ' 

Möt!yö dö Pardayan. eğer insansa - kendisini kaplıya.n mahcubiyete ~,; 
nrz bu neZAkete kabalıkla karşılık k1Jlmuştu. Pardayan, hem muhq 

sf' kumandam ile konuşurken arasıra venneı.5iniz. 

- Vay cıuuna. Bu ne doğru bir dü
§Ünilı. !tiraz edecek nokta yok. Yal -

ntz bu fikrimi deği~tirmeme ki.fi ge
lir. Diğer ıebebl eöylemeniıe lilzwn 
bile kalmadı. 

- Ben de buna emindim. Maama. 
fih tıöıilmU henüz bitirmedim. İkinci 
sebebi de söylemek isterim. lçimde ka. 
lrrsa beni boğar. 

Pardayan gülerek cevab verdi: 
--Neymiş bakalım bu ikinci se -

beb, bunu da. söyleyiniz. Boğulmanı. 
za sebeb olmayı kat'iyyen istemem. 

- İkinci sebeb ıudur: sizinle bera. 
ber gitmek, ukerlik hayat.unda. yap -
m.ıf olduğum vuif elerin en zevklisi, 
en tereflisi olacaktır. 

Vitirl bunları söylerken iğilerek 

Eelam da vermişti. Pardayan da mu.. 
kabele etti ve dedi ki: 

- Möeyö Vfüri, çok r.amandanberi 
sizi ~k ve aeil bir zat olarak tanı. 
nm. Şimdi fazla bir şey söylemi ye • 
ceğim. Ref akatlnir.de bulunmanın be
nim için de pek büyük bir oeret ola -
ca.ğnıı tekrarla ikti!a edeceğim. 

Vitiri i§&ret etti. Aekerlerden ikisi 

kasına dönerek muhafıilann tepe6111; 

den sokağm arka tarafına ba.kıyotd ~ 
Bu ba.Ioılarından birinde oıdult.,

uzak bir mesafede bir t:ıknn aııaıııl;, 
rın dolaştıkla.rınr gördü. Bunların ~,t 
zllnden hırsızlık akıyordu. BUJ' ~ 
Stokko ile onun yirmi serseri ad• 
idi. Stokko, Pardayan ve Valverin ~ 
ra.ydaıı çıkbklarmı daha uza~ ,., 
mUetü. Vitiri ne göril§tiikleriııı , 
beygirlere binerek kale.balık blr ,ati' 
ker ıt'Qpu ile lerlemey~ bl)§ladı~' ~ 
nr da gördü. Bu hal kabadayının U 
rinde bilyilk bir tesir )'ılsıl etti· ~ 
lcerlerin Pardayanla gelmeleri sebe ~ 
ni bir turlü 8.lllıyanuyor ve ne Y~lf 
cağını bilmiyordu. Maa.ınafib ,.ı ıf 
emre :riayet ederek bir şey oıınıJSl öJ 
gibi onhırı takib etti. Sokağın ucıJ~ 
Konçiniyl bula.cağına emindi. oıı 
emirler alacaktı. ~ 

Bu ıtrada Pardayan Valvere 
ki. ,, 

- Bizi takib eden tiU namuslıJ 11 
damlar hakkmda ne dll~nüyprsıırı~ıı· 

Bunu Ja.lmyt bir tavıı:la sornıU:,, 
V.ıı.lvcr herlfle.re baktıktan sonra 
va.p verdi· 
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Mekt:epDDOeıreD Çocuk velllern
ne, OkuD [Q)lrektöırDeırıne: 
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~ MALAR: 
'\~l' 8 t y o c i u 
lt)IU\ : I>evıet kuıu 
ttt.tl,{ 1 Sa 

1.Pta ray kon~rt 
, 1),\1( l..a Danı O Kamelya 
, t \n\•\ l..a Danı O Kamelya 
.. lt.t>ız . ı Vatı dalguı 

Bakır delikanlı ve Kuka. 
raça 

ı :t.ratınnzcl doktor 

(Blld!rnıcm(tUr) 
Bq kocalı kadın 

1 Rlıı Tin Tin ve Gangster. 
le.re karıı 
(Bllclinnemlııtır) 
Ioıklar aönUnce ve Korku. 
IUZ kaptan. 
811Ah başına ve Can ark&. 
d~tan 

(lllldirmemlıtJrl 
( Slldirmeml§tlr) 

lSTANBUL 
1 Carın yaveri ve ölüm evt 
1 Caniler kralı 

(Blldlrmeml~tlr) 
RUyaJnr diyarı ve lntı. 
karn bombası 

1 • 
Moıkova • Şanghay. Kan 
kardC§ler 

Y) Eatr ordusu ve Tayfun 

I{ADIKöy 
1 

Filoyu takip edeli.J'I 

' 
05

KooAR 1 
BUlbUller öterken 

~ltl'.\r>t B /\ K I R K Ö y 

7' I "' ~: C8lldlnnemı~ttr) 
}' .«\ }' ~ . ~ 

~BR Q._!:__A R: 
l9 AŞI DR".:\i'{ KISMI 
la~ lO - 937 Salı günü a.k
~ 1 saat 20,30 da SİZE ÖY. 
~ GELtYORSA 3 perde. 
~t.~ Pirandella, TUrkçeei: 

ı;.,.. at. 
-:l}(j F'~ • * • 

'l'fyJ\'l'R;ız TİYATROSU ŞEHİR 
StJ OPERET KISMI 

Burin tatildir. 
tn. --. ___ .. , --

'I'tJCRtJL SADt TEK 

Mektep kitaplarınızı almadan. · · · bir kere eıki tanıdığınız 

" VAKiT ,, Kitabevine 
uğrayınız. ilk, Orta, Liae, Y~~ı~k ve M_ealeh ...• Her okulun, her 
•ınılı için, her tlilclen, her tu.r~u . m.a<JTıl nefrıyatını buradan 
kolaylıkla ve derhal eclinebılırıınız. 

Raatgele yerden almanı1! _so_n~ncla yanılma, yorulma, va
kit kaybetme olabilir, üzülebılırıı nız .. 

/htiıaıa her yerele kıymet vermelı: (VAKiT KiTABEVi) 
de mektep kitapçılığıncla ihtisas kazanmııtır. 

Kitap üzerine gelecek her sorguya kaT§ılık verilir. 
ADRES: latan bul . Yakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

Yakıt. İstanbul. Posta kutusu: 46. 

Beyoğlunun en sevlmll muhiti 
aze ve soğuk bira ve rakı bol sıcak ve soğuk meze ile berabe 

KüBAR 
Lokanta ve Birahanesi 

lFdattOaıır heır yceır<dleın tYJcuzdur 
Mükemmel servis 

Bir ziyaret kafidir. 

1 tiklnl caddesi, Lion mağazası karşısında. 

Zührevi hastanesile dispanserler iç in lUzumu olan illç açık eksiltmeye 
konl!lmuştur. lllslarm listesile şartna mesi levazım mUdürlUğUnde görülebi
lir. Bunların hepsine 2362 lira 80 kuru§ bedel tahmin olunmuştur. 1steklller 
2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 17 7 lira 21 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubilc beraber 20.10-937 çarşa roba günü saat 14 de daimt encümende 
bulunmalıdırlar. (B) (6738) 

Türk 
Büyük 

Hava Kurumu 
Piyangosu 

yeni tertip başlamıştır 
1. inci keşide 11 lkincifeşrin 937 dedir. 
24. CÜ 

Büyük ikramiye: 30.000 Liradır. 
"'' Bundan ba;ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle (10.000 
, ıyatrosu (AJaıarayda) ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır .. 

1
1 I>el"§embe saat 20,30 Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengineden bu piyangoya iştirak ediniz ... 
~· 24Pazar Matl5de. ~----------------~~~~·:--~~~~~~~~~----~ 
tA.ML~. Cumart~l !a 

:::---.-_ ~o 1\de talebeye. Girişl!••----~•ll!-~lm-1'! 
~~o talebe 15 kuruş. 1 Göz Hekimi 1 
C)Dra.ta·· ·ı:u ı==-nı• Dı. Şükrü Ertan 1 r Uroıoc;ı Caeaıotlu Nuıucırnanı~r cad. tfo j 

~U.. Doktor (Cafatotıu Ecıancsı yanında l 
~, ~VVa At Telefon. 22•5•66--
;oğıu htiktıı amal -
t&ıtıvay dur C4ddeıi Pırmakbpı 

1

1 ~ ağt ~o. 121 birinci 
i Pıtllt lcıttaJcj 
ı Yene h 
ı tU ancıind 1 
: n ııaat 16 c haatalannı ber- ı . --20 
i~ •rıstnda lcıbul 

:ı&:ı:ılU:ııı eder. li 
:ı::ıı:ı·ıı:: gn • ı::nana:ıth•••• ...... _ b .. _" ........ . 

Q &< T" 
t4ecaettt O R 

•it lier aun n Ata•aaun 
lt ~•ttı.ıarı l "aabahları •ekiz b ~ 

taYy ı den 2 uçu..,ı 
l? •re apart O Ye kadar Ule 

ııullla tnanıa 1,_. 
Cıı tada h rı ~ınci daire 
~tt tataıa 

dtr b taı &Unıe i rını kabul eder. 
bcr ••tatınııı r 1°' den 20 ye ka 
b ~~ P•ra11 ır 

ilitıd )>Qcuıarnu z. Qurun, Ha 
c llıuaYcn dakupon mub-

Devren klrahk 
Ekmekçi fırını 

Ekmekçi fınnı devren kiraya verile
cektir. Tali11lerln Sultanahmette Di
v~~yolunda 68 numaralı yazıhaneye 
muracaat etmeleri. . 

• 
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TCRK ANONiM • 
ELEKTRiK Şirketi 
MCDCJRLCGCJNDEN: 

nstanlb>uD EDektrDlk ŞDırl!<ce'R:U 

Cumhuriyet 
Bayramı 

esnasında umumt ve hususi donanma te
sisatına ıa.zım olan elektriği vermek için 
müşterı saatinin kudreti dahilinde bulunmadıkça mezkur 
tesisat hakkında bir ihbarname verilmesi icap ettiğini 

tekmil alakadarlara arzeyler. 

Bu ihbarname en geç 

25 ilkteşrin 93 7 tarihine kadar 
Şirkete gelmelidir. 

T.AKI ZAFERLERiN 
ve tekmil mühim donanma tesisa
tının rabıt imkanları evvelce şirket 
tarafından tetkik edilecek ve bun
lar ruhsath tesisat müteahhitleri· 
ne yaptırılacaktır. 

Bu ahkama riayet edilmemesi 
yalnız buna sebeb olan tesisata 

değil bütün bir mahallenin 
Donanma tertlbatina zarar verebilir. ................................... 

Akay lşletmeslndeo: • 
Yalovadaki panayır dolayısiyle 20, 21, 22 ilkte§rin 937 tarihlerinde Köp

rü ile Yalova. arasında yapılacak ilA.ve seferleri tarifesi iskelelere asılmış.. 
tır. (7125) 

Istanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme komisyonundan: 

İstanbul Leyli Tıp Talebe yurdu hademeleri için mevcut şartnamesine 
göre 135 çift iskarpin açık eksiltmeye konmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda !stanbul Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlü 
ğü binasındaki komisyonda 27-10-937 Çat"§amba gün üsaat 14130 da yapıla
caktır. 

1 - Tahmini fiat: bir çift iskarpin 480 kurur;ıtur. 
3 - Muvakkat garanti: 48 lira 60 kuruştur. 
4 - İstekliler şartname ve nümune yi her gün Çcmoorlita.~ civarında Fuat 

paşa. türbesi karr;ıısında leyli tıp talebe yurdu merkez.inde görebilirler. 
5 - İstekliler cari seneye ait ticaret odası vcsikasiylc 2490 sayılı ka • 

nunda yaz.ılı belgeler ve bu İ§e yeter muvnkkat garanti makbuz veya banka 
mektuplariyle birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (6816) 

• 
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Şu harikalar arasında ıntthab ediniz. 
'P~ ....,_ ·- . 

beh_e _m _ehal r_ad_yonuzu 

la 
ISTANBUL-A 

~eşDlkit:en mezaıra D<adaır 
Sağlam ve beyaz kalan diş11er 

Di. rnacunu kullananlar bir çol{ 
tecriibelerden sonra neden nHİnıa 

YOLiN 
de karar kılıyorlar 

Çünkü Radyo/in 
-------------------------* D:şterde (Küfeki- Trtre) husu

lüne imkan bırakmaz, mevcut olanlan 

lcla eritir. 

-t;r Dişleri mine tabakasını çizip 

hırp:ılamadan temizler ve parlatır. 

-t;r Ağızda mikropları % ı 00 kati
yetle öldürür. 

{t Diş etlerini besler, d:ş eti hasta

lıklarına mani olur. Ağız kokusunu 
keser. 

.. s b •• :: a ah, öğle ve akşam her ·• 

il yemekten sonra g-1.inde 1:: 
:i 3 defa • .. 
:: :n::::::::: ........... :ar.::::::::::::: 

Sizde 

RADYOLiN 
Kullanınız. 

N K 

er . 
ı R AAA .. İZM 

Sonbahar 

si _____ .. 
9eldi 

Elbiseye dair ihtiyaçlaımızı f.imdiden Galatada meıhur 

YO 
Büyük Elbise Ma{lazasında 

Her yerden UCUZ ve TEMiNATLI alabilirsiniz. 
Şu cedvelden bir fikir edinebilirsiniz. 

ERKEKLERE 
Liradan itibaren 

PARDESULER 
PARDESULER 

Janr angle 

Empermeabl Gabardin 
18 

Her renkte , MUŞAMBALAR 
TRENÇKOTLAR a katlı 

18 1/2 

11 1/2 

15 1/2 

KADINLARA 
MANTOLAR 
PARDESüLER 
MUŞAMBALAR 
MUŞAMBALAR 

ÇOCUKLARA 

Yünlil 

Gabardin 

Her renkte 

ipekli her renkle 

PARDESULER Gabardin 

MUŞAMBALAR Her renkte 
Erkeklere ısmarlama KOSTUMLERI 
en iyi kumatlardan iki prova ile 

GALATA DA 

MAGAZASINDA 
Telefon : 43503 

~ ' ı I,• ' 1'ı ı I' 1 ll'ı ıı ~ ı+ı !ı, ı !I 1 

' I· ' 1
•'· 1 1 .\ıı, 1 ı.I ı .. ı "' j 1 ıı 1 1 it 1 

10 1/2 

15 1/2 

10 1/2 

28 

7 
6 112 

28'112 

'19 İLKTEŞRİN - 1~ 

"l'tcaretlwıemlz e3klsl gibi kUrlıt ;/ 
larını 10 sene guanU ,.e 

~ 
ay vade Uc k efaletsiz olarak satııl.~f 
Anııdoludıı. bulunan mll§tcrllerirnlz:e • 

raJUe kabul ediyoruz. "'-

B E"'Y'"· KU'ö ,,.. ~::: 
Kimyager 

Hüsameddi 
Tam idrar tahlili 100 ~ 

BilQmum tahlillt. EminönU j.; 
ve Eytam Bankası karJISitlda 

l~~B~e~y~h~an~ı~·~~~~~~ 
Dr. Ihsan Sami 

rC!~u?ı~k~~ill~ısı 1 ::k tesirli ve tar.o aşıdr.'. Dl• 1 lu Sultan Mahmut türbesi. NO. 

Diş Doktora f 
Cfg)eyt ooçe~ 
Yalnız CUMARTESi Gtl:NJc.t" 

YALOV AD~ sai. günler . ,pd' 
gümrük tramvay durağmdalri ".J 
ayenehaneslnde hastalarını ~ 

:n::::::::: ::::=::::::::::::::::::::-
H oı, Doktoru . 

1 
Necati Pakşı 

Hastalarını bergün sabah ıO 
akşam ı 9 za kadar Karak6Y dl 
meydanı Tersane caddesi ba§ııı 

fi 112 de kabul eder. 
11 n Salr ve cuma günleri saat 

·ıı 18 ze kadar parasızdu. 
lmı=ı=:rn::aa111:::1:=n::::-.-~ 

Göz hekimi 

Dr.MulBI Rami~ 
Muayenehanesini Taksİ.JJL. ol' 
Tarla başı Cad. URFA Apt. 

nakletmi§tir. Tel: 41~ 
Pazardan maada hergün: -,ı;_. 

•onra saat ikiden alt~ 

Ulıiutı111ıııııın1ıııuııı1nıııııı1111111~nnı~ 
Haber, 

ilan tarife~~ 
ll!n sayf alannda santirııl 1' ' 
Resmi ilanlar .. "" ' >'" ' OördUncU sayfada ~ 
Uç ve ikinci sayfalarda "lfJ ' 
Birinci sayfada ~ ' 
Bıışlık ili.nlar . ~ 

Ticari mahiyeti ha~ 'fil' 
kilçük ilii.nlar 20 kelinıeli~,ıı ~ 
fası 120 kuru§tur. Es~1 

'-' 
kavelesi olan mUşteril {;; 

mukaveleleri rnüddetinct' 6"/ 
lınmaz. Uzun mildd~t j1P j. 
ilanlar tenzilata t.abid1r· :-'J 
mek hususunda yalnız "~ 
sıran V AKIT YtJRl)tJ 'bBf'. 
Kema'lettin !ren illn J 
mllra.caat edilmelidir·~-'• 

T"elef on 'f !stanbu> 

llllllıaiııılfltlR1tıı11111111"ıtııııı11111111ıııın1111 


