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li'tıta>ı , ata 
>ıbu1, yedisinden yetml§ine kGdar bıı sabah so1•aklara dökiilmiı~tü 

.. ii"ii~fiir ..... Ni;;·;·~tti; .. 
Nazif en ufalt teva
zuu Jilzum görme
den , Jnaodıg~ ı bir 

i . 
hakikati UAn eder: 

"-HABER'in 
neşre başlayacağı 

Qdal klar 
adlı tarihi e&erim bugüne kadar neş
redilmiş olan tarihi tefrikaların hepsini 
gölgede brraka1.;ak bir eserdir.,, 

Türk edebiyatın.da yerli tarihi ro
mancılığı kurmuş ve bu sahanın en 
büyük muvaffaklyetli eserlerini vermiş 
olan müellifin bu iddiasına HABER 
ailesi iştiralc eder. 

liABER neşriyat .ncvsimine Niza
~ettin Nazifin bu eserile girerken kısa 
bı~ müddet sonra bu i.iJiaya efka11umu· f 
mıyenin de aynen i~tirak edeceğine ! 
emindir. i ............................................................ : 

-- .. , \ t: . , . , ,, 

Bugünkü 
geçit resmi 
pek canh ve 

muhteşem oldu 
Bugün TtlrkUn en bUyUk bayramı; lstan. 

bul bu )ilce bayramı - blltUn yurtta olduğU 
gibi - bugün sabahtan itibaren, her sene. 
kinden daha col}kun tezahOratla kuUula.. 
maktadır. 

Bugün sabahın ilk ı§ıklan yayılırken §eh. 
rln bUyllk ve !cvkaltı.dc bir güne hazırlan. 
dığı nnln§ılıyordu. Her tara! dllnden bayrak 
lar, resimlerle sllslenml§, sokaklara. taklar 
kurulmuş, meydanlar ıoıkh kulelerle, veci. 
zelerle bezenmiş ve §ehlr sabahtan ltiba.ren 
yeniden ıUslenıne faaliyetine glrl§Dll§U. So. 

~ Devamı 10 uncuda 

Aınka ıradaki 
meırasnmnn 

ta 'fF sn o a 'lt o 10 uncu sayfada 

BiR KAÇ SATIRLA 

14 ve 15 
Esefle i§arct etmek mccbur!yeUnde kal

dık. Biz, birçok esaslı ve Uzerinde UtrememiZ 
icap eden meselelerde bUyUk bir soğuk kan. 
lılikla lA.kaydl de göstereblllyoruz. 

Bu olmamalıdır ve olmasına göz yumma. 
malıyız ki içimizde ikinci bir tabiat hallne 
gelmiş bulunan bu kötU huyumuzdan uzak. 
taşmak imktınını elde edebilelim. 

Bugtln cumhurlyeUn bir yıldönUmünU kut. 
luluyoruz. Fakat hangi yildönllmUnU? U mU, 
15 ml? 

Dün bir gazetenin yaptığı bir hesap hata.. 
sına. bugUn ikinci bir gazetc.rnlz i!Uba.k etti. 
Acaba bu gazetclcr, cumhurlyetlmiztn yıidö
nUmlle bu kadar alb.lcasız mıdırlar? Elde rnev 
cut bulunan resmi programa bakmak lhUya 
tını g&ıtcrcmlyccck kadar da kendilerin. 
den geçmiş midirler? Hayır: sırf lA.kaydl! 

Biz idare şcl<llmizln 15 inci yıldönUmtınU 
365 gHn sonra Jrntıulayacağız, bugUn 14 Un. 
<'ll y11tnı kutıuluyoruz HABER 

Ne mutlu, THrkOm 
diyene 

Tarihin anası Yüce Türk kurulu~ 

devrimizin en mutlusu olan Cumhuriye 
tin on dör.dür.•.;ü yrldönümünü onu ku· 
ran Bür:ik Atasile beraber idrak etmek 
saadetini bug:in bütün heyc.'.:anik, du· 

yuyor .. 

, AtatürK~e· , · [N E~ILLERIN birbirini imha ettikleri ıu yer~üzün:ıe Türk-nesiJ
lerine bimirini lam3ınlamak mucizesini gösterten adam! Sana ne 

- demeli? Sen mi bu kadar enginsin l Biz mi bu kadar kısırız? Acaba t.enin, . 
,her bir mucizesi bir diğerine göl&'e vuran menkiben, bir ~şka camıanın 

• parlak talihi olsaydı; o diyann san'atkin bizim acziınim dü~ez miydi? 
Ne çare ki bunu dahi anlamamıza imkan bırakmıyorsun. Zira, nı.illetJerin 

- tarihi, cild eild raflarrmızdadır ve biz ki bu clidleri k~n§bnnaktan yonılnu- , 
yacak kadar senden ~alıpna irıadı ve çalrıma azmi almııızdır; kitapJ.ann 
did:k didik ettiiimiz hariminde böyle bir sutlin cevabını bulamamışızdır. 

, Her .kphııunana Ü•tü~aiin, her mübeuirden üstünsün. Nesin?. 
ı Benzerin obnadıiını bir daha söylerken bugüne kadar söyledikleri

mize ve ıöylenilenlere bir yeni •~• katmıt olmadığıinıza inanıyoruz. 
Yatık! 

Sen Tealiıhin. materyaliıtsin, müsbet ilmin bir dehasısın; fakat mu
cizelerin 1>ütün rCalilıelerin üstüne çıkıyor, bunları ıindiriyor • ve mu
ha~ileyi en sa( rüyalann yuvası yapıyor. Bu yuva içinae düşür.ebili:· 
y~z ki ,sende. en gizli-kunnay laboratuvarlannda bile ~~~it öyle 
esrarlı J§ıklar var ki bunlar harikulade bir güzel n.natin tekevvünü açan 
hiç bİT insan nealine nMİp olmamrı bir iklim yaraıtyor. , ' 

Ne yazık ki zekaları beteri mikyaılann ölçüleri "dıtma çıkanuyon ve 
ba dereeeye yükselemeyen bir aan'at neslindeniz. 

Gelecek güzel sana't nesillerine, bugünkü güzel san'at nesillerinin bu 
elim ac:r.hıi, fU itirafımızrn saflığı ve temizliği sanmz ki affettirebilir, o 
neıµler ki eenin yarattığın iklimin esrarlı ışıldan içinc'!e tekevvün edt'cek
lerdir, elbette senin gibi ve senin kadar duygulannda ve takd!rlerinde 
asil olacaklardır. ' 

Yüksek t:thsında Cumhuriyetin 14 üncü ydını kutlulamak, bUyijk 
1'ürk camia11nın büyük bayramını kutlula~ak demektir. 

• 

Çapa marka pirinç unu vesair çocuk 
gıdaları fabrikası bu eıı üstün gururun 
verdiği sevinçle Yüce "Türk u1usuna 
ıulh günlerimiz ebedi: Bayramımız şen 
olsun der .• 

Ankara: 28 (A,A,) - İıUnye doku hUkt\nıet~e .ntm almmıı ve 
28-lG-037 do imza edilmi§Ur 

mukaveleııamell 
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:Haqaıa dail 

• d ••ıd•• . . , . Gençler ve Inlıra ı o uren K l. yaşlılar .... ~ 
1• nkı·ıaA p '· em a 1 z m GENÇLERİN biribirlerinl ~ 

• • mamuı", inanmadan. ~ırf ~e.-
Va zan : Şekip Gündüz di "nesil"lerlni öne sUrmek iç~~e' 

Yazan: Nizamettin Nazi/ leri oımasa, yaşıı1ara, kendil d"' 

O IŞ sıyasa., Kemalizmin ne muhtetıem bir eser olduğunu en iyi gör.o vu. evvelkilere en haksız hUcuınl~ d" 
ran delildir. Şükrü Kayanın gür sesi diin TürkL 1 panyol nezlesi" valizlerini kapıp saaL hi hoş göreceğim. !lerleme be~· te<• 

lm to luk Tü. ki esının· bütün nPC!ıulusal mun·· beti · Jd ve ye hemşerilerine Ankaradan hitab eL te 600 kilometre süratlc misafırliğe dllı para r r y u.u, ase en sa uına ima ihtirasın eseridir; ibtiraB o!l~ 
durma devirlerinde tam bir "üıfirad" ile hulasa edilir. Gerileme devresinde ti. Dikkatle dinlediğim bu hitabesi geliveriyor. Yunanistan bu tehlikeyi cih edildiği noktayı aydınlatIP _.,,,t, 
· · t ı k dı asasını buır.aa ~ccek b: 'b' · d 'k' 0 f d d""· ı·ıe <:!ükrii Kay.~ bize yalnız münevver geçirdi, İspanya bu tehlikenin içinde- .. , .. ır ıse ımpa.ra or u · e sıy ._ 1:u ır1 ırın en acı ı ı ı a c var ... . .. etrB.f mı bUSbütüıi karartan 1J.>A

1 

.. ~ 
1 _ Kiralanmış kuvvet... adam hüviyetini, güzel bir batih gırt.. dir. Filistinde illet başgöstermek üze- tır. Gerçekten bağlandıkları ~""' dl-

z1·1 dil k t. lııı7Tna sahib olu.şunu ve bu gUzel gırt. redir. Çin bu illetin en had arazı için- ti'k'ill 2 - Aldanan ve te ı c en uvve -e· rin, nazariyenin, bir estlıe .~ııi. 
lağm bir çüt sağlam eiğede körük- dedir. Çekoslovakya ve Fransa bu il. ~i'1.etlır 

lınpa.ro.torluğu gerileme devresıne so
1
knn bUt'jn scbebler \•e anuılar hep lendiğini bir daha kabul ~ttırmiş ve lete tutulmamak için a§I aramaktadır. şında kalan eserlerin de 6~ç!D 

bu infirnd ve ''boykot" un çocuklarıdır. mp re.torluk Viyanaya kadar gitti, nıeziyetlerini görmemek gen~e •• ııa 
sevdirmiş olmadı. Ayni zamanda ci. Şüphesiz bu muhtelif misallerin her Ol"'" 

lran ortalarına kadar gitU. Kafkasları aldı, Kıpçak ovalarında. Çad gölil kı. d tabiidir; hatta böyle 0Itnası _ _,
1
,
1
er

1 1 d ğ o. U hanı saran octrine fırtınal!ln ve re. birinde ıçtimai mesele başka ba!Pca 0r ... yılarında ve Orta Avrupa apı arın a hUkUm eUrdU; fakat ma l b d şman. 
1 1 

. iyidir, çünkU onları g -~ fl-
du du jim dalga arı arasında, Kema ızmın şekillerdedir ve başka başka sebebler- d klı...-ları tek silô.hla onu öl r : kabul ederlerse kendi inan ı _,_..t11 

TUrk cemiyeU için ne sağ:am ve mo. d d v kt d F k t h biri di w"~ 
lnfirad... en ogma a ır. a a er - kirinden ··"phe'-·e düşerler, . 0 u .tı. 

dern bir selamet gemisi olduğunu da v • d d h t hl"k l' d ha zehir " 9 " .J ~ın .., Bu infira"' buguıı·· siya lemlnd "tecrt tedbir" adı verilen esasın öyle gcrın en a a e ı e 1 ve a - kati deg~il, ancak nisbi olduo--
,,.. bir daha ve yepyeni bir tarzda izah b i h 

bir iptidai gcklidir ki, zecrt tedbirlerin tam tatblkı ile en kasırgalı imparator. li olan bu §ekillerin ve sebe ler n CJ,l- larlar. . ,,,.~ı.. 
1 k h l bir rrfln .... , ... ıl bl k betin bcklcdiğ' lns k 1 1 kla inandıra. etmiş oldu. si yalnız hakim ve nazım ideolojinin v• JI 
U U yo.sını 6~ ilCWJ r ı ıno anı o ay ı Çok mes'ut bir vesileden istifade Nisbi olduğunu bildigımız Udi'; 

tilir. k yerli olmayı§ından, hazır elbise gibi kat'' lere hı·zmet etmek de J<a.b • ...ııı ederek An ara mikrofonu önüne gc.. OJ5~ 
Bi7.de eski siyasi tarih, bUyük diplomatlar bulunduğundan da bahseder. çen hemşeri Şükrü Kaya, muasır ar. uydurulmuş bulunmasından do~'lllak- fakat bu. gençliğin değil, ancak r)'J, 

Birçok zeklUa.nn Jmpanıtorluk dı§ sıyasa.sında. parladığını biliriz. Fakat bu sıulusal sıyasada bir hayli zamandaıı- tadır. ya§ın meziyetlerindendir. ~teri 
parlayt§lar, bu iddianın ıhhatlne blzi inandıramazlar. Zira bunların hepsi beri ihmal edilegelen bir teva.7.U da Yerli ideoloji der demez, bunun ay- yalnız doğru bildikleri, iman ett~,rf 
yalnız eu ve bu nrmıyı tedavi etmekle ta gördüklerini !anmışlardır. Prcruılpl gösterdi: ni zamanda çok dikkatle ve müspet şeyler için çarpışmak, yaJnı.z o b~ 
anlaınamı§lardır. Hitabesine dünyayı değil, sadece mizanlara vurulmuş bir laboratuvar hizmet etmek isterler. tç1crıne 1" 

J\.tatiirk Türk Ciiyamıda bu kudretin, bU anlayıgm ilk Ustadıdır. AtatUrli, Türkiye hem§Crilerini muhatab tuttu. eseri olması lazımgeldiğini de unut. şilphe dUştil mü, hevesleri ~ırıl~~· 
milletinin makils taliinl bir kere de hiç kendini duydurmadan bu 11ahada yen.. Bununla beraber doctrine kavgala. nıamalıdır. Yerli ideoloji yerli bir ter.- ratma ate§ini kaybedip taklıde_dail" 
miştir. İnfiradı mnğlUb etmiştir. Dil man cihanın gönlUnU zaptctml tir. rmın men.so §ehadetnamcsi dağıtan zi eliyle biçilmiş kara, boz veya mor ler. Reybilik olgun adamlarda deıi1: 

Diln Şükrü Kayanın Ankarada s6yltdiği nutuk eöylo baalamıetı: birinci sınıf merkezlerinde o~duğu ka- bir üniforma değildir. İşte bizim e" "Ruhun kanseri" (Jules SourY~ til'' 
"BugUn milli bayramnnw birçok dostlar ve uzak diyarlardaki birçok mU.. dar uşak ve i.let merke7..lcrde de bu büyük kuvvetimiz bundan ileri gelii. dir, bazan bir kuvvet bile cıJur, ~· 

nevvC!' devlet adamlan blzlmle bir olan bir neşe ne kutlulamaktadırlar.,, hitabenin büyük bir dikkat ve alaka Şükrü Kaya diyor ki: gençlerde daima bir zaaftır, daif11~~ 
Bu eözler dilşmanmıız infiradın ebedi mağlObiyetini tercnnUm etmektedir- ile dinlendiğinden, tetkik ve tahlil e. ''Bu inkılap Türk milletinin ırki kıcıdır. Bir müddet büyük hulY flSıtl~ 

ler. !nkıllbm on dördüncü yılında Şefin kurduğu.. TUrk dıı sıyasuı bizzat Ke.. dilmekte olduğundan 7.erre kadar temayülünün, tarihi zaruretlerin en yüksek sanat, asil fikirler Ee.,•d bJ),.. 

:malizm derecesinde muvaffak bir kudret ve bir deha. eseridir. §Üphe edilmemelidir. keskin görünüşü ve en çetin ifadesi. kapılıp da sonra birdenbir-" en tO ·-·1 • • • 1ll Tilrk efkln umumlyC3inln, dıa sıyasa tecollilerl karvısmda, içten du.n;-a.. dir. Bu inkılap kendi kendine benzi. ğı edebiyata düşmüş olanJaru.1 .~ee .,, 
if d ed iın lhr tini iddi d " Utun Şükrü Kaya'nm, Kemalizmi bize · 1• · er C? rmı a e en m m ahlardan biri olmak Uyaka o. e en ,,.,u B • yen mıl ıci bır inkılaptır.,, hepsi, vaktinden eve! reyb.ıllr1.6iıı1 h kik U bl def d d in 1 ıııı:.. tam anladığımız mana ile izah etmiş bPı:ı-bu a a r a aha teslim etmekle en bUyUk euur erooes e u ae 6.... Kemalizm elbette kendi kendisine miş, inandıkları fikirlerin n:s 

k 'di ŞEKIP GONDOZ olduğunu sanmakla. hata etmedigıv·mı. . ı:ı.a anı r. benziyecek? pek çabuk kavramış gençJprdır. ...ıı-

Cumhuriyetin mazı ve istikbaline 
bakış 

CUMHURiYET' de larmt jnakledlyor, sonunu da o<>yle bltlrlyor: 

Y ınrns NADİ, bugQnkU hqmaJmlesl.ıı1 

ebedfyete .kad:ır yaşryıı.cak olan cıumho.. 
rlyetlmlı.e tah!is etmı,ttr. Nadi ya&ıSma DÖ7· 
le ba!tlryor: 

·•- Yeni Türkiye, modern ve müebbed 
Türkiye yalnız ve yalnız Cwnhurtyct Türk!. 
yeal, hatt! sa.dece Cumhuriyet demektr, Bu 
tılBilllda yeni hayat bulduk vo bu yeni ha. 
yatta alabildiğine yUkaclmenln en aağla.nı 

temellerini. Kurtul~ vo lsUklllJ hareketleri 
gibi Atatürk lnkılO.bı dahi hep bu temeller 
Uzerlnde yUkselmlşUr.,, 

Cumhurt:n•t ba.5muharrlrl bundan sonra 
c:umhurlyetJn UAn edildiği ı;ilııe alt Jıatın. 

"Adi iilfylenmedcn evvel memlekete mille. 

tın hamlelerlle kurulmU§ ve adı ııöylenmeden 
büyük 117ler görm~ otan Türkiye eumhurlyeU 
bu memleketin !Sz kalbinden doğmU§ halk 

malı bir rejimdir. Onu her göz.önüne aldıft.. 
mız zaman mulalndeki bu kutst bUyüklUğü 

iyi kavramalıyız kl lstlkballn hep ayni ayar. 
da teakup edecek bUyük neUceler1n1 bekle. 
meğe hakkımız olswı. 

Atatürk öndcrlJğlnln bu memlekete en 
büyük hediyesi cumhuriyettir. Ona llyık ol. 

mağa çalI§almı. BUyük Türk milleti elbette 
dalına bu UysJuı.U göaterecek !az:lleUerle te
mayüz edecekUr.,, 

inkılabın yeni safhası 
TAN' da 

& IIMET E1'n~· YALMAN, on dört yıllık 
f"S. cumhuriyet devrinde bir asırlık yol ol. 
dıl;rtnU7.ı, kıs:ı. bir devre~·e mu,·atfaldyeW ve 
C~k hld15elerln aıkıııtmlmaıımm hlp bir mil. 
lettn tar1hlnde görülmedltını eöyllyerek dL 
;yor ki: 

Bugüne kadar devam eden tnkiııat neUce.. 
lllnde memleket. yenl bir olgunluk merhale. 
81.ne Varmt§tır. MUhlm ve acele işlerlmW ya.. 

parken, olduğu gfbl kabul etmek ve aUrtık. 
lemek mecburiyetinde kaldığumz birçok eaki 
ıekllleri, eski zlbnlycUerl, eski 1Uyatıarr ta&. 
tiye etmek imkAnlan bcllrmlşUr. 

BugUne kadar bllgi ve akıl projc.kt.örlerlnl. 
ancak mUhlm ve acele f§ler üzerinde dolq.. 
tırdık. Halkın hUkQmet mekanimıasile olan 

hergünlllk mnnascbctıerl ile meşgul olama. 
C:!ık. Halkm herg1lnl<U hayatına taallQk eden 

l§lerin manzarası pek az de~eblldL Adli
yenin k5kleri ve prensipleri değlşU. Fakat, 
tatbtkati değf§IJledl. Hakkaniyet na.mm& en 

Macar 
futbolcuları 

Bu sabah geldller 
f Ankara ve istanbuldı iki m:isabaka 
yapacak olan Macaristanın Fobuı ve 

Nemzeti klüpleri muhteliti bu sabahki 

konvansyonel trenile §ehrimire gelmi19 
lerdir. 

Misafir sporcular bu akşamki trenle 

~nkaraya hareket edeceklerdir. Orada 

yapacakları müsabaka.dan sonra da şeh 
rimire döneceklerdir. 

Musolintnln nutku 
Faşizmin 16 mcı yıld5nUmU mUnasebcUle 

dlln Romad& §enllkler yapılmlJ, Musollnl bir 
nutuk sllylfyerek Bol§evlzme hUcum etml11Ur. 

büyük ihtiyaç olan ıUrat temin edilemedi. 
Halk, yeni doğan çocuğuna blr nüfus tezke. 
reel almak, arazisini deftere kaydettirmek, 
bir hizmet mukabilinde 1.stlhkak peyda etUğl 
parayı almak gibi en baalt iolerde bile uzun 
uzadıya uğr&§tnak, takip etmek, ıstırap çek
mek zaruretinde kaldı .. Yüzde yüz mükem-

meUyete varmak 1ddlııs:lle !_ııllyen kırtaa1 m.a. 
kine, sonauz ııekil titizliği lçlnde devlete, mil 
lete ve memlekete alt en eaaslı menfaatleri 
feda etınlye mecbur kaldı. Ve her ııahadald 
hayat fıgkmna 1sUdaUarmm hızını ke.ııtl. 

Ortadaki büyük emareler §Unu gösteriyor 
ld, 15 inci y~mda inkılabın yeni bir ııaytası 
açılacak, bütün bu işler değişecektir. HUkQ.. 
metle, halk nraıımda filen mevcut kalan 

ayrılık duvarları nihayet yıkılacak ve hU
kQmet kendisi için değil, halk fçfn gOnU giL 
nüne l§ler bir makine ha'lnl alacaktır. Böyle 
bir manzara hasıl olunca da halkın umumt 
hayatla altıkas birdenbire artacak ve mem. 
leket az bir zaman içinde yeni bir varlığa 
doğru yUrllyecekUr. 

Balkan devletleri 

Genel kurmay 
Reisleri 

O Un iki f çttma 

ze kaniiz. Bu kanaate dayanarak sa- 11· 

ym Şükrü. Kaya'nın kudretli bir san.. Faşizmin, nazizmin hatta komüniz. Genç sanat adamları, şsi:l.r~· f11t't 
atla dost ve düşman beyinlere hakket. min ortada bizim için yeni olan nesi harrirler, yaşlıUır.ın kendiler• ıl JJS 
tiği §U cümle ile Kemalist mUnevver. \•ar? gul olmamasına sinirleniyorlar. . 
Iere, milli bayrama llyık bir manevt Biz dünyanın en büyük imparator. lan var; çünkü tanınrna.lorı. J<a.f:rıı# 
hediye verml§ olduğunu söyliyebili. luklarını kurmuş ve bunun son nümu- dinmeleri, dolayısile çalışnınıııruıı"' 
riz: nelerinden birinin de _ ki Viyanaya ve - gerek maddi, gerek manevi - ıt1 rolf 

_Adisababaya ve Cebe1üttarık'a kadar d'atını görmeleri için, az. çok tanJ~ f·. ''Kemalist rejimin bir klyıneti ae 
muasır milli inkılaplardan evvel taL 
bik edilmesinde, bulunmasmda ve 
millt olınasmdadır. Türk milletine 
başka başka rejimleri göstermek, tav
siye etmek, yalnız Türk milletini ren. 
elde etmekle kalmaz, onu ayni zaman. 
da kendi varlığına suikast edilmiş 
şüphesine de d~Urür. Tarih de şahiL 

tir ki millt imanını kaybetmek nok. 
sanlığı Türklere isnat edilemez.,, 

Evet, bu, '.Kemalizmin tamaıniyle 
milli olu.,unda, tamamiyle yerli ve o. 
rljinal oluşunda en bUyük zeka gunı. 
nınu bulan Tiirk içıiı, gUnünde, zama
nında ve en mükemmel şekli ile ya
pılmış bir i?.alıtır. 

Bl>yle bir izaha lüzum var mıydı? 
~lçin, "yoktu" demeli? Tatil gün~ 

lerınde, bayram günlerinde na'3ıl şe. 
hirlerimizi 'l'ürk bayrakla.n ile dona.. 
tryorsak, öylece, muhtelif vesileler 
bularak kafalanmIZI da zaman zaman 
Tilrk ideolojisile donatmak pek doğ. 
ru olur. 

ÖY,le bir asırda ya.'.iıyoruz ki miL 
letlerin BemboIU olan bayraklar ilk 
defa olarak kendilerinden çok dnha 
kuvvetli bir başka milli sembollin re
kabeti ile karşılaşmış bulunuyor~ar. 
Bu yeni miııt sembol rejimler ve ide. 
olojilerdir. Milletlerin tam istiklali. 
düne kadar, siya.si istiklale iktısadi 
bir istiklalin muvazi hat resmetmesi 
il~ tekemmül etmiş sayılırdı . Helt> bir 
~ıllet buna bir de güzel sanat ve ede. 
bıyat istiklali kattı mı, bu tekemmül 
en aydın merhalesine ulaşmış olurdu. 
Halbuki şimdi iktısadi istiklal de, si. 
yast istiklal de, güzel sanat kemali de 
her şeyden evvel hakim ve naz;~ iç
timai umdelerin yerli mal olmasiyle 
kabil bulunuyor. Aksi takdirde "İs. 

CUHA 
İLltTEŞRlN - 1031 

Hicri: 1356 - Şaban: 23 
Gllne,La dofuıto OUne,ln batltt 

6,26 17,10 
Vak.it Sabah ôfle Iklndl /...lı:§am Yataı lmaal 

IJ,0:5 11,53 H,50 17,10 18," 4,'1 

git.miştil' - battığını gözlerimizle gör- kimselerin onlardan bahsetnıc~Jlt 
ınüşi.i7.dür. · • ... zımclır. Hakiki kıymet nihayet t ~ gef 

Denıek ki emperiyalizmin daniska. olunur; fakat bu takdir bazan ve.
0 

çt-
sını tecrübe etmişizdir. kalır, bunun için kıymete aikk3tı ''° 

TUrk milleti muhtelif devirlerde kilmesi faydalıdır. M. Turhan ~ıi1 
hüsranı da tattı. Pal"Çalandı, devleL hoş bir sözil var (hatırımda k3 

1,... 
siz kaldı, derebeyliklerin zulmü altın. gibi yazıyorum): "Görilnen kÖYk~ç~ 
da veya Lonca halinde, esnaf teşkili.. vuz istemez ama köyü gösterıne 
tr halinde de yaşadı. Hatta çok za_ kılavuz ister.,, . ilİI 

man daha ileriye gittiği. mülkiyeti Fakat başka bir bakımdan di~ııı' 
kaldırdığı yerler oldu. Dede sultanla. riz ki gençlerin yaşlılardan Y g6t• 
rın, Simavlı Bedreddin'lerin hatta değil, bilakis alakasızlık, kenılf~ ·dit· 
Celalilerin ve Karayazıcılarm mlica- meleri, kendileri için daha ıyJ reıt• 
deleleri de bir başka ihtilal havası i- Çünkü kendilerine alaka. göSte l<"' 
çin bir lejand devri teşkil edebilir. kendilerini öven yaşlının tcsiri~~·rle-

v f ı,.1 Simavlı Bedreddin'in. Paris komü. pılmaları, onun bağlı olduğ'U 1,.. 
na.sının kurbanlarından ~ok daha rin, esthetik'in l&akikatıorirıi gö~,~ .. 
yüksek, çok daha kudretli ve ka.hra. ri ve _ bunun neticesi olarak. - ~clJ 
nıan olduğuhda şüphe etmemelidir. nda bahsettiğim heves sönd aŞlt~ 

Gelelim Loncaya... Faşizm bunun reybiliğe düşmeleri kabildir .. 1i _ .. 111• 
şu modern asra uydurulmuş garib rın anlayışsız tenkidine, isıtlt~~-
bir şekli değil midir? uğramaları ise bilakis atc~leriııJ 

Eh bize bu metalar nasıl sürülür? tırabilir. ı 

Nurullah~./ Şükrü Kaya diyor ki; 

- Bu millet bütün bu sistemlerin 
nıücadelelerini ve tecrübelerini gc
~irmiştir. Bunlardan doğan zararlar, 
tarihlerde yazılıdır. 

Ve Parti Genel Sekreteri sıfatiyle 
Kemalizmin demokraside, referan. 

dum'u dahi kabul eden nıütek9.mil 

bir nUmunc olduğunu söylüyor. De. 
mek ki biz mutlaka demokratız. Mut. 

laka milliciyiz. Demek ki biz yabancı 
telakkileri tel'in ~yoruz. 

Mükemmel: buna inanıyoruz. 
Zira Parti Genel Sekreteri Şükrü 

Kaya'nm izah ettiği nazariyemiz, taL 
bikatta İç Bakanı Şükrü Kayanın mu.. 
rakabesi ve nıes'uliyeti altındadır. 

Nizıı.mettin NAZiF 

Rakı Aleml sonunda 
yaralama 

Bcştkl.a§ta Vl§nczııdc mahallesinde oturan 
Akif birkaç arkndaşlle birlikte Be3lktaıı 

tram\·ay caddesinde kunduracı lbrahlmln 
dUkkt\.nma (;itmiotlr. DUltkQnda geç vakte 
kadar rakı içilmiş ve her rakı masasında 

olduğu gtbl Akit ne İbrahim arasında bir 
münakaşa ba§ltyarak ~ • kavgaya inkıltı.p et. 
ml§tlr. 

Sonunda lbrahlm kalın bir demiri Akifin 
başma indirerek ağır surette yaralamıştır. 

Yaralı Beyoğlu hastanesine kaldınlm111, ı 

lbrahlm ynkalanmıştir. 

Ankarada , 
paraşüt kule~~ 

Dün Başvekllln out 
ile açıldı ııtıı 

Ankara 29 (Telefonla) - Tiif~~O 
paraşüt kulesi dün saat 1 S de 13-:s~tır• 
Celal Bayarrn bir nutku ile açıl.. fJI" 

Törende, vekiller, lsmet tno~il~ S~ 
buslar, vekaletler ileri gelenlerı "uttıı'· 
kalabalık bir halk kütlesi bulu~ fil!ıc 

Celal Bayar nutkunda, kulef1111 defi~ 
T "rlc ,, 

havacılığını koruyacak olan u Öl t" 
terini havacılığa alıştırmak yolu11 ~ <fi 
pacağı büyük hizmetleri kaydet il.-'' 
Türk havacılığına yorulmak ~d"l" 
mesaisile memleketin muhtaç 0 )ıl~ 
böyle bir eıeri kazandıran T~lc rtı'fl' 
::urumu baJkanı Fuad Bu).;a ıle. i 1711' 
arkadaşlanna takdir v~ tebriklerıf\ 
.dirmiştir. ..../ 

Öl Um ~ 
Eski Konya mektupçusu AJın1et iJSI ~ 

nctUn kısa bir hastalığı mUteaklP d ~.l 
etmiş ve cenazesi bugün kaldcrılrııl~~ 
tlkamet ve dUrbsUUğü ııe kendınl , 
mumailcyhln alleslnc beyanı taziyet 



~~-1937 
,a'!_a,gü,.e 
1'sıı k 
c11ıeı A..ıı &lkınma 

deıı Ço~\ı -:Chuıun deııtz kenarı fehlrlerln.. 
llo1t1ıııııı VVelce g!!l'dtı ""'-
>'• 1 Juııeara_ Ko 61.Ull halde iç Ana.. 
tıır 'l'iııl rıırnıek nya, Eakitehlrderı .bafka 
~ile, &ra.ba rıaaıp Olınaml§tı, Yaya de_ 

llff-. rtdiıebllen Ue gtln}er, haftalar aar:file 
";ııde rıaaıı k Yerleri görmek blzlm genç_ 

tllarca, abtı olablllrdi ki 1 
~ aııırıarc 
rer 0111 CUınıı11r1 a ınıııete kapalı kalan iç 
haı 11>-aaeu Yet hUMınet'fmizln ıtmerıdL 
~ 1ııı llıı:ıca ~~eatnde bugtırı kapı komııwru 
ı;:u haaıı :arnıı gezmek içlıı bende 

~· ~Pılı p-~·~· 
' ile de 1 •& wını toplayarak yola çık_ 

~il l>ll- Y1 etını,ıırı ı 
~l'?ıı -1. cennet • 
dutu'( lÇfn değtı gibi Yerleri, göııW eğlen.. 
l1ııı llıuı, Oku(! , her gün bir Yeııl8iııl duy_ 
'doya doy• lltuırıuz "kalkınma., müjdele.. 
~ ltaıan ~6rınek, krrk yıl karanlıklar 
~dan git Unu aydınlatmak için yola 
"Ilı~ ltaırnaYt Ug-tın Yerde herhalde birkaç 
~ ıle.ı olarak :Ya.hat Programurım birtrıcJ 

\' Pek ita.bet aydetmı,um. Hele bu kara.. 
~ lktue btrç 0lınuıı 
~ l!iv._ ıtb~k vatan evllUarm& merı!a 
~~<lı~a. buz~ tehirlerin temiz havam 
~ t;e l'lnce g bl •ulannı içtikçe tnaarım 
lı.ııa.ıı:: A l'iıtde ~ geliyor ve dalma yiyor. Kay 

:aı;" lıleraın~ Dtnrbeklrde, Mardlnde, Şi~llnin KdğıthaM caddeainfn umumi glJrünU§il ... ~ ılt. Yenı e haaıtı nıemlekeUrı her ta. 

~tı~'r!ııJ, o~':1 Yapılan okullan, htlkllmet lstanhul konuşuyor! 
"1ıı '8tı birçok ve haikevlerlrıJ, daha buna 
~ Oltı?el'irıce blnatan, açıları caddeleri, ak e 

~~:~::::=::Şişlinin Kağıthane caddesı 
~dag:a~n ~:~~~;:~.;~~ 11 1 c:ın Kağıthane deresinden 
ile bat ""'llltQ onı rından zevk a.uyo.. ~ ;ffl' . 

Ilı >'aıa laYt\rere.ıı ar~ .:uıı denecek zaman için beter b •. r ha 1 al ı r m 1 ş l!'llta Yaza bıu Anacıoıu kaikırımlLIJ., 
btJ 1'aı t ben btıtu rcıniyorlardı.' 
tar<Ja k.ııınıa1arırı ~ göl'dUğüm ve okuduğum 
tetıır Ilı: ~ atUnde pek bqka bir ıey 
ltlıtı <IUklerı t e gttınııum· en temizi diye 
ılıı · ilk İ§lnı :,~e eşyaını bıraktıktan sonra 

• e\1 .,uıe 'h 
' renç P:ıazız· atkevt,. mlzi ziyaret oL 
.\te.tıq.' ltUtu tehrine çok yakJ§mıı bul 
~it daıreatıı Plıanesı, geni§ sahnesi hele 
~e tıı' hı lllUkeınmeIUği, çocuk bah 
~~ere de~1rtlzetııtı zevki ııellme, bUytlk 

' tenıız, et ediyor. 
~Oldatıııc ed dllz. Caddelerlrıl dol111rrken 
~ bu~n zat gtlzeı oeyleri b&§aran 
Oldu~ llrlduğ'u dört sene içinde 

0~ııtu IÖ eaerıer yekQrıunun '•yetmlı 
ilahtı dtenlyor, hatrnmda tutabfl 

~~ l'etdi ki kUyordu. Yolumuz öyle bir 
.~ 'l'ttaıı Ye ' k&l'fınııza ıehrl baştan bap. 
~ t ltarput •ırUarmdan gelen 

'-"~~ bir dere çıktı. Beıı' aarıki 
~ ~ Ytlk 11 batanımıo ama bu 

tl!r >'Ilı e~ açık bırakılını,: Eğer her 
llııt~ ~h 1 ınelreainın Uzerf örtWmU, 
ltlıt) ~ kacıar bu fena manzara da 
lıııı. eııı \lıbıı:;:krnıı olurdu_ Demek !iter 

' ın )'ÜZtlne baknuı kalmlf 
eJ!el'fllı.J.ıı ~ blrbfrı 
~it f1ıe ltkarak ınıze bir teY aaytemederı 

ltr re &rka "•Ynidık ve ben tehrl gör_ 
lııı.ı-tılt ~ 1' e iç sokaklara daldım. tıte 
ta lle ı::__~&nıtı lıaYrete, hayır hayrete değil 
lt~ "~'~btrı ~!Yete dU,tıren bir manza.. 

llııı. e~ tı..ttıa ~ 
~ l'c.ı ~ dUt eden kerpiçten yapıL 
tlı1t, ıı_ lolıııc an evveı ;vapıtdığt dammdaki 

~~. b.l'<IJ. h11y:r;::nderı arılqıları bir bu 
l'lbf 'ııı 111 biti Odalı bir evtn bir cephe. 

~t, ta.ret nı en Yeni apartnnanlard&.. 

~e ılaıcı ı!::1' ve PC!k yeni a.çıldıfı ke.. 
etı tGıullçııllıl§· ~1D.rnıdan anlaşılan bir 
lcaın.._ ltu~ ıeçerken evtn lçerial tam&.. 

llo1tıı1-~ !Jıı U! 

~ ' t~de oturan ktrk •be§llk adama 
tltıi ~it flit Irıek Ye böyle genit bir pen.. 
t(' ~tııırıe)( ~hı kend1afrıe nereden geldL 

1 ~>'lııı· b e<Uı:n; dedi ki· 
~ ti~ iz lenelerce ..;.ka duvarda 
~~ ~ 1ıa.:erlırıtzde ktlçUctlk pencere.. 
~~~~·'Ve lfıkla hapishanede tmL 
tllt"' l>lırcııtı ' 81atı rnabailede bir zen.. 
t Gıı\'' de h evtn geniı Pencerelerini 
,;:ı.ıett~ )'ıktı::;n beı on kuruı barcaya 
~ llındJ ve daracık penceremi 

~etet ı ll.utuı:::~ için de dıprm gibi 
)' lıt 'tlı\ ~de • 
;..~ıı,. b.r~ çOc\ıkJarrm d~ hapishanede, 
,ı.ııı ti! \'&raııı ~'::'Y0rınuıuz da haberimiz 

f... Qıı"cıu~·~er aktan geçeıııer evtn içe.. 
~~bu Ilı, lıtecli. Ne olur llatıkl !., 

~ ~ ~ertrıı t!:ıırı, dlnledittrn adamca... 
~ e btııdtını her tUrıu kalkmmala.. 

dıt 'Vıtr 
Z&nnedertm, defli mi? 

l:IUaeyin Rifat 

Şiıtinin son tramvay istasyonund.m 
aşağı, Pangaltı istikametine, tramvay 
yolunu takiben değil efe, batka biı yol
dan gitmek isterseniz, tr<ı&mvay cadde
sinin hemen biraz üst tarafındaki geniı 
sokağa sapmanız icap eder. 

Burası eskiden semtin en itlek, en 
mCJhur bir yolu olan Şiıli - Kağıtha
ne caddesidir. 

Vaktiyle bir sene kaıda.r Bulgar çar. 
,ısında oturduğum ;caman, yolum dü
şer, sıkaık bu caddeden geçerdim. Bu 

çok uzun aeneler evveline tesadüf etti
ği için pek iyi hatırlamıyorum amma. 
Kığıthane caddeıi zihnimde oldukça 
düzgün bir yol olarak kalmııtı. 

Belki 12 senedir ayak atmadığım bu 
yolda, timdi yürürken, gözlerime inan
mak istemiyordum. Buraar, ne ıssız, ne 

köhne bir hale gelmif. Filhakika cad
de üzerinde yükselen yeni ... ~rtnnan • 

lar gözlere biraz ferahlık veı ı "hi olu
yor amma, nazarlannızı apğı ı . kal

dırımın üzerine indirdiğiniz zaman, içi

nizde bir tiksinti duymaktan kendi
nizi alamıyoraunuz. 

Bet on adımda bir çök:müı cadde bat· 

tan bap ıu birikintileri ile dolu. Su ve 
çamurla kaplanmryan yerlerde bozuk 

amavut kaldınmırun ıekilsiz tatları 

görünür. Etrafa daha dikkatle bakarsa

nız, çamura kanflllJt hayvan tezekleri 

nin iğrenç manzarasını gö:iirsilnilz0 

Benimle beraber buraları gezen arka
datrm foto Ali : 

- Yirmi metre ötcıdeki tr.ımvay yo
liyle ne tezat, ne tezat diye söyleniyor
du. 

Bir kıç dakıb kadar yolun halini fo

toğrafa almakla mqgul olduktan son· 

ra, gülerek aöziine §Öyle devam etti: 

Yazan : Haberct 

Kağıthmıe caddesinin bugUn1cü hali., 

- Şimdiye kadar • dikkat ettin mi 

bilmem. Bizde yalnız ve yalnız tram -
vaylarrn geçtiği yollara ehemmiyet ve

riliyor. Belediye ndiense o caddeleri ya 
pıyor, geride kalnuı caddeler, ne kadar 

iılek ve mühim oluraa olsun bu "vazi -

yette bırakılıyor, buna akıl erdiremiyo
rum, doğruau. 

Nasıl oldu bilmem, arkamızda kalın 

ve sert bir ses duyuldu. :au aes arka -
daşrma cevap veriyordu: 

- Bunlan anlamıyacak ne var 
bay! Tramvay geçen yollann tamiri 

ve yapılması belediyeye ait değil de, 

ondan muntazamdır. Bu, belediyeye ait 

bir it olsaydı, hiç merak etmeyin, ora

lann da bu yollardan pek farkı ola-
mazdı. 

Kalın aea, son kelimelerini telaffuz 

ederken, biz 'de hayretle arl:amıza dön

müt bakıyorduk. 

Muhaveremize karııan, aksaçlı, iri 

yan, elli bet altmıf yaılannda tahmin 

edilen temiz giyinmif bir zattr. 

Hafif bir tebeuUmle yüzüme baka-
rak bize: 

- Kusura bakmayın, dedi, konut -
tuklanruzı duydum da, kendlıni tuta • 

madnn, sözlerinize kanıtım. 

Daha fazla özür dilemesine meydan 

vermeden, ben hemen : 

- Estağfurullah, diye müdahale ettim. 
Arkasından arkadapm yetifti: 

- BilAkia memnun olduk, dedi, za

ten biz de konıupcak bir adam ınyor -
duk. 

Fakat muhatabım buna pek yanaı • 
madı: 

- Benim eöyliyeceklerim yalnız o 

kadar dı, diye yakaaıu aıyınp, yanımız 
1 

dan uzaldqtr, gitti. 
O zaman. yolun bir köıesinde ıör

dilğümijs, em ve ıarip bir dükkina 

baş vurduk. Burada, arpa, kömür, sa -
man gibi kar:ual:an}ık ıeyler aatıyor -

tardı. 

Bizi kapıda kar§ılayan ge.'lç istediği-

miz izahata çekine, çekine cevap ver-

di: 

- Burada en nıilhim dert çamurdur. 

Şimdi gene bir şey değil, hele Iaı gel -

sin, o zaman bu!"arun nasıl Kağıthane 

deresinden beter bir hal aldığını gelin 

de gözlerinizle görün .• 

Ondan dıı fazla tek kelime kopara -

madık. Arkada§ımla beraber, Bulgar 

çarşısını istikametinden yürürken cad

de 30 - 40 metre kadar birdenbire düz

günleşti. Barnba§ka bir şekil aldı. Bat 
tarafı bozuk, sen kısmı baş tarafından 

berbat bir caddenin orta yerinden mun

tazam bir kısım cidden garibimize git-

KdğıthaM cadMafle tramooy yolunu 
bir'le§tiren 8oka.kUırdiJ böyl6 teneke 

kulül>eler göriinfümrtfu 
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Mf7&'9'&TARIH 
aeo •ene evvel bugUn 

Kazak 
ıvan 

Lehistan hükame
tı tarafından 

idam edildi 
Osmanlı Türkleri devrinde bir çok fe

.dak!rlıklarla büyük 6eferler tertip olu
nur fakat fethedilen yerler bir müddet • 
sonra eaki haline bırakılırdı. Yalnız, 

buraları, muayyen bir vCTgiye tabi tutul 
makta iktifa edildi. 

Mesel!, Avuııturya, 30.000, Transit -
vanya 5.000, Zanta 3,000 Ragüza 

82.000, Moldavya 15,000. Eflak ı so.ooo, 
altın vergi verirlerdi. 

Uçüncü Murat tahta gestiği vakit, 
RagU.za, padişaha 12.000 dü\o:a kıymetin 
de bir altın ve gilmüş sofra t:ıkmu, sadra 
zam Sokulluya da 5.000 dü\o:a kıymetin
de bir takım hediye göndermişti. 

Padiph ile beraber sadrazamların 

da hediye alma&I adet olliuğundan on
la't da ken<lileri için bir servet temin et
miı oluyorlardı. Size bir fikir verebil • 
mek için, o sene, Sokulluya Transil
vanyadan 3.000 Ragüzadan 5.000, Ef
laktan 7,000, Moldavyadan 3,000 cüka 
gönderildiğini kaydedelim. 

Mol<iavya beyliğinin iıgal edilmesi 
sadrazamın vergisini arttırmıştı. işgal
den sonra Aleksandr Eflak tahtına, Kö
türüm Piyer de Moldavya dükalığı 

tahtına çıkarıldı. 

Aleksandr, hilkfunct hakkını satın a
labilmek için paidiıah ve sadrazama 
yüksek kıymette hediyeler göndermek 
mecburiyetinde olduğunu biliyordu. 
Bunun için memleketinde yeni bir ver
gi ihdas etmiıti. 

Aleksandr ölünce yerine oğlu genç 
Mihne geçti. Fakat diğer tarafta Kötü
rüm Piyer, (1577) yılr 29 ilkteırin gü
nü - 360 sene evvel bugün - Kazak 
ivan Podkova tarafmdan hükumetten 
uzaklaıtrnlmııtı. tvan, elleri ile bir at 
nalını krrabildiği gibi meşhur Yuvanın 
da kardeıi idi. Onun için mağrurdu. İs
tediğini yapıyordu. 

Genç Milıne, amcasının uğradığı a
kibctten fena halde hiddetlendi ve inti
kam almak için hlmisi bulunan Türk -
lerden imdat iatedi. 

ivan, Mihnenin Türkleroen gördüğü 
yardım ile mağlQp oldu. Sonra da yap-

tığmrn cezaamı, Lehistan kralının emri 
ile Lembergde idam edilmekle buldu. 
Fakat mesele kapanmrı değildi. Çünkü 

ıimdide İvanm kardefi ortaya çıkmış
tı. Kualdann yardımı ile Moldavya 
tahtını ele geçirmeğe uğra§ıyordu. Pi
yer Milıne, İvanm kardeıini de mağlOp 
etti ve cezaaını da kendi•i verdi: 

- Kuığa vurulup canı çıkarılacak r 
dedi. 

Taht için ivanrn uğradığı akibetten 
ders almayan kardeşi büyük bir mera -
simle kazrklı meydana getirilldi ve ka
zığa vurularak i§kence içinde ö:tıdürül

dü.. 

N!yazi Ahmet 

ti. Oralı kapKılardan bir kaçına sor -
duk: 

- Bu kısmı Uç aene evvel düzeltti

ler, aonra geri kalan tarafüın genf': ol

duğu gibi brraktrlar- Sebebini biz de 
bilmiyorur, cevabını aldrk. 

Kiğıthane caddecinin aşağı inerken 

ıol tarafta bir kaç küçük sokak burayı 

tramvay yoliyle birlqtiriyordu. Bu 

dargeçitleıiden birisine ıöyle bir nazar 

attrk. Gardilğilpıüz manzara bizi ıaşırt

tr. O güzelim Şitli cadde5inin burnu • 

nun dibinde kunılmuı tenel:e baraka la-· 

nn iliz de resmine bakınız da isterseniz 
tatmayıruz. 

Bu yan ıoicıklardan bazısı da çık • 

mazlar halinde aıralanmııtı. İ§tıe on -
laıldan birinin de hakikr bir mezbeleden 

farksız olan 'l'eemini koyuyo..ruz. Bütün 

bu manzaralan ve U%aktan görünen 

au deposunu seyrede ede Kağıthane 
caddesinin sonuna geldiğimiz zaman, 
kendi kendime: 

- Bunılda medeniyet ve belediyecilik 
on küsur aenedenberi ancak geri geri 
yürilmllt, ~ cöylcniyordum. 

HABERCt 



"9 .............. .--.~._. ........................ ~~~---HABER.--:=ı•--_.t\9am_..ı:=~po:b=;::::::ı. ...... -.--............... lllİİİİ ... -..-....;;;-.:2glLXTBIRIH-
Cumlaart;r.t .,, ... mfhıaeebetile 

YOŞIVARA! •S CJ M ER 
••n•m••• 

- ..... 8Jmlerinin bUfni fnibap etmiftlr. 
M•urıce Dekobranın romafll 

fark •• prp ibtiru kuırp.lanada 

-'18-

Benimle beraber suikast dersi alan iki 
genç komiteci derhal Parfıe Rlnderlldller 

Bil kendi a.ramısda bu itlerle meııut Şialll de tanbW medmfDl bara,. 

S•••ue Hayak•wa • Plerre Aıchard Wlllfll 
Mlchlko Tanaka 

Cldclea .......... ~ ........ bir film 

iken, arbdat Aram bir ıUD bizi ziya , ılaldetmtle saJıpJor .. a ...... :EltURJURHAL - ...... ~ n •-tiae vanhr. 

retle fUD)an bildirdi: - fe•11n bunu clolna bu1mıJorum.. 
- Arlradat Apelyan derhal Parise latabal mWalm bir merkudlr. Ormm 

bateket edecektir. Sulh konferamı na, -..... bua1aaü dofna oms,. 
dindeki Ermeni murahbaa heyeti seni - Ben de ayni fiklrdeJim, fakat ... •ugQn 

ASRI SiNEMADA istiyor.. aiül bu ... PuiM JUIDll- Bereket 
Apelyan - Sulh konferanunda be - venin PullteJd munhhu Jı.,.el Ham· 

nim itim ne?. ... ~ enıtitelerinl tltmenwn ,_.. 
Aram - Onu bilmiyorum. .:;enı lıtl· bulmut ttDU Devletlerinin latanbuJ • 

bd P'ıanmca l6dJl film 

Ceoll 8. de Mllle'ln 
fll'S'1Sri n LORBTTA YOUNO 
.,. H. W!LCOKON taıalmdan 

yeaı sulh konferansı defil, konferanı dan aynJmıyac:aldann dair teminat 
nadinde1d murabhaı heyetlmfzdir.. aldıJdanm Hmnpanuma blldirmltJer _ 
Sana bit vulfe verlleeelinf nnnediyo- Ba teminattan eonra Hamp9rmmaa ar· 
rwn. tık aeı çıkannıyacalt tabltdlr. 

Aram bu aeler Levon Eftyana hita • - Benim bildiğim Hampanum te-

OfDUUllll 
Bbllsallb 

ben: minata filin kulak asmaz. Sözün il ıeçl-
- Sizin Berllncle bir ahabamz var remezse bıraktığı gibi gelir, noktaj na-

Mubarebelerl 
Tan'hl bir Yaka • Zencin mbanlen 

" ~ leYimlİ artiat mdır? diye tordu.. umu bizzat müdafaa eder. 
SHIRLEY Levon - Evet en1ftem ve ablam o • Bu mevn Userinde bir mticide~ ca , 

ye JAMES DUNN w OLAİRE 1 
TREVOR tarafmdsn temtD edil"'it 

radalar. ruttitlrton aoara Aram beni evime lradar 
- Enitten ne lt yapar?. cötürdü. "Saadet Yuvaıı,. run kapısın, 
- TUtDncUdilr. • dan benden aynlrrkea: Sbirley ve Gangsterler 

!Jayeten : S. & M.&TAıtSAS'nı 
tıtanbulu te1rifleri 

- Adı Terı:iba!yandır defD ml:t. - Salnhleyiıı maat anda bana ıeıe • 
- Evet... bilir misin? diye sordu: 
- Oran.ten ıobimda 7 5 numarah - ~lmesine gelirim, fakat ne nd 

CSU)drtnm llhibl midir? • dedim . 
- Nereden bDlyonunuz?. - B~lld blr taraftan yeni bir baber 
- Ben bilmiyorum. öyle haber ve- alrnz diye, dilfünilyorum. Beraber 

sınamalar 
riyorlar .. Şimdi beni dinle bılc!eıim müzakere ederiz. 
Apelyanla beraber le1l de bu akfam Pa- - P.eki celiriml decUm n blribirl • ve 

Tiyatrolar riae hareket edet:ebın. Orada derhal mi.relen ayrıldık. 
Ermeni murahhu heyetine mUracaat 
edeeeblnlz.. Apelyan'nı, bir mUddet 
Pariıte kalması ihtimali Yardır. Fakat 
bu tahmin bt't delildlr. Belki senden 
daha evvel Pariaten aynhr. Her halde 
Apelyan'm iti belli olur olmaz, sen va
kit kaybetmeden derhal Berline 1m 
kardeıfııin ve eni!tenin yanma cidecek: 
ıin. 

- Orada ne yapacapP. 
- Apelyan ıellp seni bulacütır .. 

Belki de Paritte Nna icap eden tali, 
mat verilecektir. Şimdi nkit bybet • 

meyin. Mektebe d8nerek etYaJannm top 
layın bu aktamkf ebpreale Parise ha: 
reket edecekl.inb .Yarın mabah tbl ora· 
da be1diyodu. 

Apel,... De Lewn l:ltyan'r o ıece 
Cmeft'e ....,..... aturJadık. O 
dalıdbda, 1* tdMet eonra ~ de 
onlara Dtaaak e.Mellmt •khmdan 
bile lesiı'miJOftl-. Arbdaf Aramıa 
beraber lltuyondan pktık ft baf
ıtrcWr. -, .. 

Arbc:laı Aram Dk bira budaimı bo
talttıktan IOIU'a • . . 

- Soıomon. )'akmda pliba birlblrf. 
mizden •ynlaca1ız1 dedi. 

- Bir yere mi aidectktinil1 4f7e 
toı'dum.. 

- Ha)'ll' ... bir ,.. aidecllıı cle-
ıwm.. 

- O halde ben mi lidiyonun? 
- Zaımeclertm. • 
- Ntrqe ıidecelfml. 
- fimdUiJr PariM ~ 
- Sonra? 

. - Somumı bilmiyorum.. Patiate 61-
reninin. ~ 

- Hanrt,.tt ne olacak? , 
- Sen ODU lllfıak ...... ben Jaer ela 

onunla al•kadar olurum.. 

- fmktnı yoktur. Ben klaha bu ... 
~ doktoaa teldon ettim. Bir hafta 
CW{a cta,..... artık kom kalmıya. 
calznı. hatüimı ,....linl 15Jf&yor
dq. Bir..,....""'~ Mr 
Jere,Wn-. 

- 'imdlHk dalsa kat'! bir .., ~ 
P'abt taret rann. 8bUı- cf1ıı teni iste,. 
cek olar1ana, bir Dd etin 1çia Farite 
bldar ıfdfp ıeıema milin Paria uzak 
bir .,,. delil ld, IAıedllln ... bana 
telefon da e~ 

- Mademld ........ ı.,ı. hlı &-1e 
yoktur. o halda bu ..... ....,.._ 

______ <_.,.._ __ ... _>_ SIN E il ALA R: 
.. ... av oci. u Bugünkü 

radyo 
l'Oa ı Bıııcı Jıılura4 (tDaqe IGL 

IS'?A.llMJL& MW• 
• 'I'. en.ı m ouma (IQDdlla): iM& u .._ 

12,0I tlUkW - u Ol ıuo Dit..,...... • Jıaklıtmda lılr 81SJ1n. (Dlf Bekuhtt tanım aa•UTA 
daıı). ıuo u.11 OIUmou Jd ...... u.11 u. ~ 
40 9-Dlllflt& .,... ... ..._ lılr 8lfln. tı•UA.a 
(~ Beltın!$ ........ ). U.tO JJ.11 l1UID 
~ ~- ....... 'WJrkmdl .... rAll 

Hl) 

ı J1atta1o • ~ m 
il ~ llıılll) 

1 IJIJ''ldN ....... 
1 OCbıılfa ... (Tlrk m. 

811) 

1 v ........ 
ı TOflYU'a 
• & Qe\lllt --.atı 1llJdlDI 
• ltomeoTt.ıauıet 

llD11W. <~ ........... a.... .. 
Dlreldlllllla ........... ,. 11.11 ıt.ıl llllllr. • 
ıa,ıa .. GlmrllE ... ~ .......... ~ 

• ......-, ...... 1 fftlr 
ı Qll atım 8fktlr w Jmdm ... ....... 

lla.IO'mda bir ""'"· (Otlmrtlk ... fBJdaıtar 
BekenJrtı taratmdu). ı:-.ao ... m-. 1ıl , ... 
Uncf19 Adar: (A.) Kamuta)'dan Detri)'at. M!ıf~ 
(B) Oeçlt remnl atanma Defl'lyat. 

• T • ....a 9IT cama <rece>: B&&t 1111.11 ~ 
fatucW marp. 19,03 11,26 Baymdrrbk BabD 
Jrtı lflerl Jıakkmda bir 81S:ylev. (Baymdlrtık 

~ tanfndan). 19.JS IO.ıo 'll1bı:llr. IO, n:BAB 
10 IO.IO tf Baııke• baklanda bir .rlJln. Cft mı.ı.t 
Baııkur senet direkUSrlllfll tarafmd&D). 20. 
ao Bayram toplarmm llAnı ne§ri:yatı. 20,SIS ~ZAS 
I0,111 D •ıoml lflert lıalrkmda tılr ID)'leY. B!L\L 
(JCkonoml Balıanlrfı taratmd&D). 20,ss 21,40 u.omu 
llblk. 21,40 21.M l:tlbank itleri b&klmıda 
1ıı1r .e,tn. '(mtlbaü gmeı dlrekUlrltlG tara 

ı s..-mutw..,_ .. .. 
ı Programım blldlrmeadfUr 
,ı Taran pliyor tUlrkçe) 

ve Zafer yolu 
• Tumrak ltrall ft Dqlba 

..... '(tarktıe) 

ISTANBUL 
ı Prcıpamım bDdlnnemlftlr 
a Tarz&D kaçıyor ve Volp 

•tef'• IOlDde 
• Trm lronanlan 
• Programmr bU<UrmeaılfUr 
ı Ehl1 l&llp muharebelert 

(Tttrkçe) .,. azgm l9Vda.. 
ldal' 
Pqraauau blldirmemlf Ur 

fındaia). 11.18 D llllsllc ._ ajua ....,....._ BALK ı 

IO Tepinleneı 937 cumartell <cODclOa> (il*! Keman..,, 
12,00 12,oş lltıklaı marp, 12,oe 12.20 ıdrUt K A D t K O y 

.... ,er 1t1er1 11a1rlrJDda 1ı1r .s"" clll'Ul &ALa , ı.oreı B..n .. lklzlert 
hke•Jıtr taratıadaıı), U.20. 12,25 onuacu <tDrllot> 
J'll IDU'fl, 12.JS 12,40 ziraat 1ıulrul baJdna., 0 S K U D A R 
ta bir 8'1)1ev (slraat banJtur sene1 direk• llALa ı Prorrammı blldlrmemı,tlr 
mttl tamtmdaD>. ll.40 ıa.ao m.a.ar. B A. X. 1 R KOY 
BC&l&iifı MIL'lh' 

18, RWDeD havalan krWe orkeltrUit 11,10 ADI • Prccrammı blldlrmtmlfUr 
Tark mUIUdll, 19,40 1a1on orkutnm. zo.ss T I -~ T R O L A R_: == .:::... 20,ıo - orku. l'l'RPEBA818 -~~~ KitSMJ20 30 da 
trur, 21,45 Kaear 811DtOD1k ork..trul. 21.1& u ~ saa • 
eubulc. 24.0S .,._ ora.uur. SİZE ÖYLE GELİYORSA 

--· Piyes, 3 perde. 11 ~ IDtlmlk. I0.10 ftlıırltr, n.ıo um ••• 
Dlllllr.11.10 ldllllc ..._,, ._........ ,., .. o\NSIZ TiYATROSUNDA 

VAJllOY&ı 1 OPBRET KISIU U.U~w-...lrıalllllll..,...._ 
dollD •lawbul. ........ opera Midi. Bu akşam aaat 20,30 da .tN. 

'l1KAJı( KA.ÇI 

A kerllte davet Kmled1 a perde ı tahıo. 
"~k'l'lJGRUL SADJ TEK OrMI r 0 a uılr*ls ı 

aıt.m ...... Nd ............... 
Dil ... TllW ,....... cılalana .... 
clc 1 ' • 1ılltlldıl llılllaftııılilalD lldllll ... 
...................... ılllf 1111..W. .... 
~ !eeH&m t lraUDI taldllat Jllll. ........ .._.. 

Tiyatron. AbaraJda 
aaat 20,30 da 

KAYNANA 
vodvil. 3 perde 

Buglln CumllurfJ91 ... yrem1111n ııldlnUm .... 
Net'eli ft ten olmak pUdilr. Neı•enizi ikmal için 

S A K A R Y A sinemasına 
sfdhıls. Htftamn en tea ve eaı eilenceli ve muaikili filmi olaıl 

Vals Dalgası ::ı~~ 
§aheserini görünüz. Çok güzel ıarkılar dinleyecek ft cerl>ezeli ~. 

göreceksiniz. İlaveten: S. E. MET AKSAS'nı lstanbulu tqrifleri. Pa~J 
Jurnal ve ( 3 daki:ca ). Fu..,.ü., 11 dt matine vardır. 

• -_......,__ -
...... Biyiik liJlll'filml. ndhwıili, yılclmlar ~ 

dehSir •• lhİmli Wiyük Frmaız ltltQti 

FLORELLE 
Tepebaşı G A R D E N'inde 

zaferden zafere koıuyor ve eeyircllert gqyediyor 

BajlllD, yarın ve pazar annıerl 
matineler 17,5 ta &ftvareler 22 dl 

Y~rlerinw evveMen aldmmz. Telefon: 42690 

TELSRAPNAME 

Seyrüsefere açı tan liman ve ge 
lstaobul Deniz Ticareti MOdDrl~ 

ğOodeo: 

1 - Heybeliadaıun. timalinde 125 metre tul ve 1,35 metre 
faında bir mendirek yapılmıftır. . __ , -~ 

Ucunda kırmızı bir fener yalalam olan mendlretm ~ 
liman bugUnden itibaren ~Uk ıtmile ıin barmmalanna 'ft il 
melerine tahsiı edilmittlr. ~ 

2 - Yalovanm Samanhdeiwl 3 met re detlnllllftde ve 20 ~ 
genifllfinde olarak t:arammt w derenin •l.nnc!a bulunan aaeA lfl 
ttn itibaren derenin içme ve motarleriıı 2 itle~i iüde1• Jııad9r ...... 
metre ye mendiıekteıı deniat dolru 80 metre ki cem'an 600 
lik uha aeyrilaefere açılmııtır. (7365) 

Usküdar - Kadıköy ve havallsl 11 
tramvavıarı Türk Anonim 

Şirketinden: 

1 "Yas mevıimincle yalnız Pazar aünlerl11e feYbl&de 
de ~bik edilmekte olaa Kadıkö1 • Kwldı "Çemhca" --~ 
ki dojru ıeferler, 1 lkiaci~n 1937 ıününden iti._,.. -= saatlerind~ olmak üzere, hw ırllne\etmll eılll1.....,.....,..·1t· 

Tür 
B 

24. ctl . i tertip başlaını 
1. int:i keşide 11 llcinciteşrin 937 ' 
Büyük ikr miye: 30.000 Ura 

- Onu dotru- Yalım baı Na&•· 
ha enelclen haberdar ctlDif olmak isin 
tfmdlden ba bMsJ açtım. Nlba,et Wt 

• - .il lllr .. •ladan unra ilk d.,. olllralr TOllK Ar1811•1nln TDRK ReJlslr 

cin lenf de f8teyehlllr'Jer. 
- BJs de ne ,.pacalnnızı o aman 

dllftlnlrtls. fatanbaJdu bir haber ,. 
mu?. 

- Son 'ftdyetl biliyorsun, yeni bir haber...,. Hampanum tstanbul • 
claa da emin ldeliJ.. OnUD ıM burada.. 

,,. tnu811d ............... ppb~ı _ _.... ... lclk 1GllK Fllml 

"" DOG o~ NEŞE 
Buglhı aat ıı mauneelnden ba11ı1arat lstanbulda ipek 1 Izmlrde ltlhamra BtnıemaJardl~ 

Gi c 
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1 
Yağa kalktı. 

~· .ooy e 
rıı ı:ı bcnı af[ ~lr~ bir haber aldığım 
d erqk saika ~ lın. Garibime gitti. Sırf 

Ot• sıy e """ . 
t • •Or Brian d" ...... ruyorum. Demın 
0

• liubbard d ıy.tt.:ck yerde niçin dok 
edıni ., ? 

J.t a ..... 13 ilirıni "İ ?z • 
· lahi. 1 ın ·• Durun bakayım .. 

Ct:~J •• lJütünd 
"ı. Ult hatı en dolayı.. Bir ço-
'ltıbb raın B" 

t ard ··· ır şarkı vardır. 
cadın annenin k.. ~· 
tQh geldiğ• opegı - İhtiyar 
• arı 1nsaı ılzaın:uı, fl\lt çalardı." Ne 
arıKt n ar isitnı • "h" • 

% ıtabil" en zı ınlerınde 
..... F; ıyorlar. 

ları \'et, C\'ct.. B .. 
Pek alak da • u tcdaıı efkar oyun 

"'- ~der b a. r eder beni ... 
"l. p 1· U lZahat •. • h 
t?ıi • o ıı hafi • uzerıne omurdan 

ıtı. l?idc Yesı kalkıp müsaa.de iste-
•ıtltkt r onun k 
O a haktı ar asından itimad-

n d . 
;kuzuncu kısım 

Gres\' • Robinson 
tta l> eneırdak· ik 
d QOrburi 1 anıetgahmda, kon 

tı. ll' Yatak d ~lt ır~larl 0 aı:ında bulunuyor 
doı rla Ye ııa~ı~araklarla, kremlerle, ku 
tırıu olan tuval tUrlü ftlat ve edevatla 
tıs anmakla et masasının önünde ha 
ita ıQ lcendisf~eı~ldu. Siselinin yUzU 
le tl bl!Uıare uı· !lllldilik çirkinleten fa-
rt t ıeıı t' 

!tıc1t • tnacunı cı ırccek olan krem-
~up vardı a.r; doluydu. Elinde bir 
"~dloı · kuyordu: 
B ' 

llıalJ/rı de b 
ı._. ~ llılitev ';; evrak var. Bunlar ihti 
~ '.tleı- 1~ e a hayan Jizele aiddir
' •ir rn.ı. Yalıud hay Baraklu bunla 

11 i.• lıl'llat d" • • 
t.ı; trıülllc e ınmek ııtersenu:, 

"'

le lıa ... ere etmek üzere evinize 
llc. ~rıın. 

ıı;.. 1 d 
~ ... .. e doğrud d v • 
~·ııı-aca an ogruya zevcı-

? at etmemi müreccah bulur-

s· 
ııe sndakatla batlı olan 

~S ltad Con Robi0$on 
~ llu ita~~ söylendi: 
dcği lep ~ ı tekrar tekrar okumak 

.fcc( ~c~~k okuyunı.:a kelimeler 
ı._ ~ cı· 6 ya ... 
""'l. ıne ald D n ı. aha d<ığrusu zarf 
d. Ülll-

1 i't 'Cl'dan b • • ·· 
~tf ~lıılıydı ırı uıcrinde "Şahstdir,. 
ttı. ta iıc ''h · O zarftan tıkan ikinci 

ile 1.Uuai . 
"ı..'' notu ve tamamile mahre 
q,, var-"-. ..,lıSi '41 • 

.\J~aıc ve tarn . li .. Ah a:nile mahremane,, .. 
''t llbu1t· §u alçak .. 

'nd· ı, Çu Y ı 
Cararı 1 Vefatı a. ancı madam Jizel, 
lr " it tarnallıUe halın.de mü§terilerinin 
n tndis: rnahruz kal~.:ağma da 

""- u ir:ı~ ·ile Yemin etmı·ı:ıı· 
""l:lld ""•Brz le "' •• 
ltt li tbıırdan adınından, bu bayku~ 
"'"-'Yat b· 0 kadar nefret e.diyordu 
:~ ır Cebe giat e Cchenn~ nncm olmuıtu .. Tam 

il: m.. . 
'l\h. . 

~tıı:_ • ' 1nirler· 
~~ ıııu . ım ... - diye inledi. -

b .. ~l tlııı ... 
~tı }>tldıt 

, ·- nıantarlı §İ~eye doğru 
~~ 11

• bent · 
h, ... teskın eder b"" 1 l'kl 
'°ıı-.. ... \'\'et b 1 . oy e ı e 
eı;~ kok . u urum. 

" 1 r aın aldı 
~bı •• l?tıdi art k d. 

lb._"lllı? l'-b· 1 UşUnebiliyordu. Ne 
lh~~~ ıatile bu ad ~~, · 4kt amı görme11i 
~ n parayı nasıl tedarik et 

dı. rıea 
dn ()na ı.. .. _sokcığında, tanıdığı biri var 
.~ •· -t Yuracakt ..,. 
-~ ""tı.r~ .. Bi . ·~· .rakat o cihetler 
~~! totUınıekrıncı Y~p1~~7ak if, ıu 
~ ·· ' ~c bildıgıni öğren 

~a atı llı 
til h asasına k 
.. 'l( attı ı.!estile ya laşb. Kocaman ve 

'- _?rıtes lio !u. satrrlan yazdı: 
~ lıııt'rrıetıerj ~u~'.· Bay Con RObin
~1 ... ~~h nı !ond~rjr. Kendi~ini, 
·~ a<! on hır<le • 

' ~:!kı:ir l'nernnunıyetle . .,, 
~o~n: • • • • • • • ...... :a • 

~du eni nasıl b 
. ııluyorsunuz? d" 

l>u • - ıye 
'a:o:-ıU: 

d.:. n n:ızarlarc 2lttn.da ı.ar·r ....., A. ,. ı çe 
~dr Uaı, ı\11al. 
' .. Oyna~k .. :· - diye Puaro hay

~dldir Allah ıstediğıniz ne çeJit 
lf ~rı. d~nı~ ">C\'erscniz ... 

olllurdand ~ aıyade kızardı. 
t ....., ~ r. 
-}'cla.ıı tıcıtr tebdili 

ll 'Olacağını ö kıyafet etmenin 
tt;ıro. içini ~::ı!eınc:ı:i~ rniy<liniz? 

· Delıkanlryr ko-

lundan tuttu ve aynanın karşısına gö
türdü. 

- Bakınız kendinize... Sadcı.:e ba- ı " 
kmrz. Fakat neye benzemişsiniz. Ço
cukları eğlend:rmek i_çin Noel Baba kı
lığına girenlere dönmüşsünüz. Sakalı· 
nız beyaz değil, doğru. siyah. Fakat ne 
sakaldır bu, yarabbi 1 Gayet ucuza alın
mış. iğreti bir sakal. Hem de pek fena 
takılnu~. Hem bu yalancı kaşlara da ne 
!Uzum görd•:inüz? Demek. takma kıl 
illetiniz var? On metre ileri.den kola 
kokuyorsunuz. Dişlerinizi çürük gös
termek iç:n alçı sürdüğUnüz de on met-
re ileriden belli oluyor. Doğrusu azi-
zim, bizim mesleği hiç bilmiyorsunuz. 
Pek acemisiniz. pek ... 

- Ben vaktiyJc. amatör tiyatrola
rında aktörlilk etm=ştim. • diye :tforman 
Gel, somurtarak cevap verdi. 

- Doğrusu, hiç belli değil. Uma
rım ki, o sıralarda size ba§kalan tebdili 
kıyafet ettiriyordur. Alaca karanlıkta 
ve sahnede bile bu kıhğınız gülünçtfü. 
Hele, aman yarabbi, güpegündüz Gros
venor meydanında .... 

Puaro, cümlesini bitirmedi. Omuz
larınr kaldırdı. 

- Azizim. siz. şaklaban değil, şar
latan rolünü oynıyat.:aksınız. Konte:;in 
sizden korkmasını istiyorum. Sizi gö
rünce gülmeğe ba~lamnsını değil. Eğer 
sözlerim sizi kızdmyonıa affınızı dile
rim. Fakat şu smıda sadece samimiyet 
mevzuu bahistir. Bunu alın. Banyo da
iresine geçin. Bu maskara kılığınıza bir 
nihayet verin. 

Kendisine bir şişe tuvalet suyu ver-
di. 

Norman Gel. mahcup, emre itaat et
ti. Bir çeyrek sonra, yt'Jzü tuğla rengi
ne yakın bir kırmızılıkta, dışarı çıktığı 
zaman, Puaro, beğendi! 

- Aıa ... Şimdi ciddi itlere geçelim. 
Size küçük bir bıyık mUnaaip görüyo
rum. Fakat onu bizzat ben takacağım . 
Saçlara gelince, yalnız yandan tarama
nız kafi. Bakalım, rolünüzü ezber biti- , 
yor musunuz? 

Puaro, clikatle dinledi. 
-Mükemmel... 
- Beğendiniz demek. 

- Kükemmel ... Havdi bakalım ileri 
muvaffakıyetler .. . 

- lnşallah ... Fakat liyle sanıyorum 
ki, kadının evinde hiddetli bir zevçle ve 
polislerle karşrlaşacağım. 

Puaro, ona teminat verdi. 
- Hiç bir şeyden korkmayınız. Bil 

Hln işler, tam bir intizam dahilinde, te
kerlekler gibi, mükemmel yürüyc;ek .. 

Norman, hiddetlenmiı gibi: 
- Sizin zannınız böyle ... Fakat ba

kalım hakikat ne mer'cezde '! 
Grosvenora gittiği zaman. kendisi

ni b:rinci katın odalarından birine aldı
lar. 

Bir iki dakika sonra, Ledi Horbüri 
i~eri girdi. 

Norman Gel. bütün kuvvet ve cesa
retini topladı. Her ne olursa olsun, bu 
meslekte acemilik göstermemeliydi. 

Siseli: 
- Bay Robinson 1 - dedi. 
- Bizzat ben.denizim ve emrinizde-

yim madam. 
Derin bir reverans yaptı. 

Norman, bu vaziyetten dolayı canı 
sıkılarak: 

"-Yarabbi ı Bu ·everansımla garso 

ICadın - Evet~ yangın var ama sen 
hakikaten itfaiye nıisin1 l/iit"iyet t>a.. 

rakanı göstermedeıı içeri giremezsin! 

Dünyada olup bilenler 

Bir rahibe 
pilot oldu 

Kallforniyoh bir 
profesör sun'J sebze 

yetiştiriyor 
Kaliforniya üniversitesi profesörle

rinden ve Amerika ilim akademisi aza
sından doktor Genko, son günlerde 
ilim dünyasına, Biolojik tecrübelerden 
ctldığı neticeleri bHdirmiştir. 

Profesör Uboratuarında, gıdat kıy
metleri tabit sebzelerdı::n daha iistiln o
lan auni: <k>mates, patates ve diğer bazı 
sebzeler yapmağa muvaffak olmuıtur. 

Bundan başka, sebzelerin b:.iyilme 
ve yetişme zamanı da iiçte iki niabetinde 
inmittir. Profesörün usulü ile, içine 
kimyevi maddeler ilave edilen su dolu 
fıçılar arazi iıini görmektedir. 

Bu usul sayesinde, her aile, kendi 
sebze ihtiyacını kolaylıkla temin ede
bilecektir. Esasen bu kı:~fin en büyük 
tehlikesi de bundadır. QUnkil çiftçilikle 
geçinen milyonlarca ekinci bu yüzden 
sefalet~ uğr.ıyaeaktır. 

Kalifoniya ve İngilterede yapılan 
pratik tecrübeler de, profesör Genko 
nun aldığı neticeleri kuvetlendirmiştir. 

Kırk beşlik adam 
altı yaşındaki 

çocukla 
evlenecekti 1 

Hindistanda çok genç evlenildiğini 
belki biliyorsunuz. Yeni çıkan bir ka
n~, ebeveyni, çocuklarını muayyen 
bır yap ıelmeden evvel evlendirmek
ten menetmi§tir. Filhakika bazı fakir 
Hintliler, kızlarını, dört yapndan iti
baren satarlardı. 

Bundan bir müddet evel, Suratlı bir 
brahman, komşularından b' . . 6 ınsıne, ya 
şındaki kızını 3000 dolara teklif etmi2 
komşusu da bu teklifi derhal kabul et
mİ§ti. 

Fakat gehrin gençleri, Brahman'ın 
evi ö':'ünde ~yle bir gürUJtü yapmışlar
dır kı, resmı makamlar işe vaziyet et
miş ve 6 yaşındaki yavrucuğu kırk beı 
yaıındaki nişanlısından aynlarak izdiva 
ca mani olmuşlardır. Ç'Ocuğun babası 
hapis cezasiyle tecziye olunmuştur. 

Pilot rahibe ı 
Ruhban ıınıfına menaup rahibelerin 

dtinya işlerine karışmadıkları ve her tür 
türlü terakkiden uzak, münzevi bir ha 
yat yaşadıkları sl>ylenir .. 

Son bir vaka, bu an:ınenin bozuldu
ğunu gösteriyor. Filhakika San Fran 
sisko civarında yaşıyan bir rahibe, rilot
ıuı. ehliyetnamesi alarak uçrnağa baı
lamıştır. Rahibe, uçmak için Papadan 
müE.aade istemi§ ve isteği yerine getiril
miştir. 

na benziyorum!,, diye dilştindü. 
Siseli: 
- Mektubunuzu aldım . 
Norman epeyçe acemilik gösteriyor

du. Fakat ~:>k geçmeden soğuk kanlı
lığını topladı. 

(Devamı var) 

Tonton 
amca boğa 
güreşcisi 

Erkek sesi 

- - M. Mete SU'ye - Yazan : ilhan 
Size bir hikaye anlatacağım. Bu hi

kSye noktası noktasına ha.kiki değilse 
de bilsbütün yalan da değildir. Eğer 

olanı olduğu gibi yazmak adet olsay
dı ve iıin içine güzel laf karıştırmadan 
hikiye yazmak makbul saytlsaydı ben 
o vakit batka türlü hAreket ederdim. 
Ne çareki biz halft dünkü talakkilcrin 
elindeyiz ve beni okuyanlar, hali, dün 
kil talakkilerin adamlarıdır. İyisimi hi 
ki yemize başlıyalım: 

Siz (erkek sesi) nin ne olduğwlU ve 

neler yapabileceğini bilir misiniz? Ben 
bilirim. Yahud altı aydanberi biliyo
rum. Bunu bana ne tesadüfler, İte ha-

yat, ne fU, ne bu ögrctti: Ben bizzat 
bunu öğrenmek i~in planlar kurdum 
ve vesileler yarattım. • 

Daha evvel ben de sizin gibi bir 
çok erkek artistler dinlemiıtim. Şim
di onları bana saymayınız. Ben yan er 
kek, fakat tam ruh bir ses bilirim: 

(Tino Roui) 1 bu a.dam konuşan, 
bir insanın, hatti' istemiyerek konuıan 

bir insanın o iddiaaız ve boı sesiyle ıar 
kı söyler. Fakat bana ancak bir kaç 
kelimesini anliyabildiğim o SJcak kadın 

nefesli frarwzcanın ıehvetengi.z tınnetl 
ni ve anlatılmaz ya.kınlığını duyuran 
(Tino Rosai) dir. (Pariı damları altın
da) diye elki, seısiz bir film rörmüı-

tüm. Siz de gördilnil% mü? Se11iz Eil
min o hiç bir §eyle değiıilmez gUzelli
ğini ve bize daima kapalı bir istihza ile 
plen kırıtık lezzetini ben bu filmde 
görmJt ve tatmıştım. 

(Pıria damlan altında), bir damın 
tepesinde baflryor ve baıka bir damın 
dumanlı bacalarla ıüalü tepesinde biti· 

yordu. Ne diyordum? (Tino Rossi) itte 
bana bu filmden kelilen bir arzuyu geri 

getiren adamdır. Sonra (Benjamino 
Gigli) diye bir erkek var. 

Unutmuyorum: Bir gün bir sine

mada bu erkek birdenbire karşıma çık
tı, tavanlarlyle, gök yüzU ile bir llem ba 
ıuna yıkıldı sandım. 

(Nclson Eddy)? Onu anlatamiyac:ı 
ğım. O, bizim için, bizim !ani insanlı-

ğımız için bir panik ve ölüm demektir. 
(Nelson Eddy) yi dinlemeyini.a, onun 
ıes denizi sizi boğar. 

Size hikiyemi anlatmalıyım: 
Bir çocuk tanıyordum. on sekiz yaı 

larr~ ıaıkrn, fa.kat aslan ıesli bir a

dam 1 orta mektebi yanda bırakmıt ve 
(Gabriel Danonzio) nun {ölümün za

feri) romanına kadar bir silrü kitaplar 

okumuştu. Babası ölmü§. Bir haıta ha 
kıcı olan annesinin yanında iri kafası, 
parlak deriıi ve anlan hançeresiyle yan 
gelip oturuyor. 

Onu uzun müddet tetkik ettim. 
HaktAala bu vücudden kıskandığı bir 
çok vergilere bedel ona bilmiyerek iki 
değerli hazine vermit: 

Güzel bir vücud ve harikulade bir 
erkek ıesif 

Ankarada musiki muallim meket
binde opera kıanu açıldığı zaman i~ime 
belirsiz bir arzu uyanmııtı. Felek yar 
oldu, bu belirsiz arzu filiı:lendi. Tesa 

düfen alelide bir paralı adam da ayni 
arzuya dil§mÜJ. Çct.:uk Ankaraya ge--
tirildi. İmtihan ettiler. öl~tüler, biç
tiler. Neticede: 

- Bu ıene kı.clco kapandı. Gelecek 
aene seni m:.ktebe alınz ! 

Dediler. 

Filhakika ıubat ayı girmiıti. Mek
tep dere senesinin ortalarını yaı~r
du. ve yat1khanede k.:ıryola, yemekha
nede ta.bale yoktu . 

Erkek sesli çcouk dedi ki: 
- Ben artık son ümidimi de kay

bettim. Ölmeliyim 1 

- Ölmiyeceksin l 

Dedim ve elinden tııtarak delikanlı 
yr maarif vekaletinin kapısın.dan içeri 
soktum. 

Bir yer, bir kapı gösterdiler. Çocu
ğu dışarıda bırakarak içeri girdim: 

Büyük bir masanın başnıda esmer 
benizli, parlak gözlü, sevimli bir adam 
~turuyordu. Meseleyi anlattım ve: 

- Bu çocuğu almiyc:.•.;ak oldulttan 

sonra bu mektebi nisin actınız bilm!'m. 
dedim. 

- Xadro, dedi. 

- Açılır! 

- Ders aenesi? 

- Yansından başıar, mzu yurur. 
Dedim. 

- Maalesef! dedi. 

Dllgilndilm: Bu kapıdan ben çıka
cağım, dıJ&rdaki aalan sesli adam ölüm 
kapısından içeri girecek. Karıımdaki 
parlak yüızlil müdürün yüzüne bak
tım: 

- Bir ıey söylememe izin verir 
misiniz? 

- Hay hayt Buyurunuz! 

- Bir çocuğu görseniz? -

(Neye yarar?) der gibi ellerini ter 

sine çevirdi. lırar ettim, sağlam bir 

cevap almadan kapıyı açarak çocuğu 
içeri çektim. 

Mildar baııru kaldırdı, baktı. Son
ra !bana dön.cm, ıustu. 

- Burada bir şarkı söylemesine 
mUsaade eder misiniz? 

MüdUr yerindeq sısradı: 

- Burada mı? 
- Neye olmasın? 

- Fakat efendim .. , 

Bir ipret çaktım o dakikada oda
nın döıemeleri ve sandalyalar wrpe-

rerek ayaklandılar. Pencere ı.:amların
dan içeri kırmızı, san, yeşil, beyaz: ııık 

lar doldu. V ekiletin me.rdivenlerinde 
tıkırtı ve caddede gürültü kesildi. 

Bir ses, bir insan sesi, bir ulan ıe
ai havayı doldurdu. Kiiçt•.:ük müdür 

odasında bir deniz çalkalandı, dalğa
landı ve ıuatu. 

MUdUre baktım: Başını önüne eğ
mişti. Bir eli od:ısına girdiğim dakika-

danberi maaanın kenarına asılmıı. ha
ll orada duruyordu. 

Gözlerini bana kaldırdı, çocuğa 

bakmadı. Sustuk. bekledik. 

Ertesi gün dclikanlr musiki mual

lim mektebine girdi. Bu sene opera sı 
nıfına geçecek. 

Gidiniz; mektebin seviırili mildüriJ 
bay Rauftan sorunuz: 

- Burada Kenan isimli ve aralan 
hançereli bir çocuk varmıı 1 

Deyiniz. 

~aarif vekaletinin kapılarını açan 

ve bütı:.in resmt mazeretlere rağmen o

rada kendiı;ini bekliyen yere oturmuş o 
lan dlikanlıyr size göstersin !.. • 
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Kamuta'Y riyaset, 
divanı namzetıerı 

Polisler 
memurları 

ve posta 
arasında Partinin Meclis grubu . 

Terfi edenlerin listesini neşrediyoruz toplantısmda tespit edil~'ı.ı°"" 
Ankara, 28 (Telefonla) - Başko-1 (Samsun), Niyazi (AtLvin), Caferi Rıza, 118 Rifat, 10 Melımed, 165 Ankara, 28 (A. A.) - C. H. P. Gru- tabya), Ali Zırh {~ruh), ı\~ al (ls-

miserliğe terfi eden polis memurları-1 (Çorlu), Rıza, Münir (Anadolu- AYni, 1572 Emrullah, 74 İsmail, 47 bu bugün (28.10-937) saat 10,30 da fer Göker (Konya), Kemal n 
mızın ve emniyet umum müdürlü~ün- hisarı), Salih (lzmit), Cemil (Taş Abidin. 68 Falıri, 129 Hilmi. 143 Başvekil Celal Bayar'm reisliğinde parta), Cavid Ural (Niğde). tıııe s
deki diğer nakillerin li tesiııi bildiri· köprü), Ziya, Abdülkadir (Diyar- Macit, 160 Hasan, 157 Necip, 19 Hay- toplandı. 4 - Parti grupu idare beYe·e11idell 
yonız: bekir), Ahmet (Bozüyük), Rıfat, ri 116 Hnkkr, 54 'aci, 422 Niha4 48 1 - T. B. M. Meclisi Reisliğiyle re.. şağıda isimleri yazılı zevat )' 

'.Ankaradan ~Insta Erhan, Hulusi O~m~n (Samsun), Hüsnü (Siirt), Rıza, 77 Süleyman, 7 İbrahim, 153 is vekilliklerine Gen başkurca namz.et seçildi: }.7JI-}.'$' 
A.km, Latif Karaduman, Kastamonu· Hılmı (Çorlu), Tevfik (Çankır), Necati, 75 Halil, 39 Kemal, 38 İbra· gösterilen zevatın namzetlikleri tas- Rasıh Kaplan (Antalya), 1, (~' 
dan l\lacit Şenel. Hakkariden Nuri, AbdulJah, Mustafa (Biga), Nuri him 85 Halil 33 Snit Poli!\ mekte _ vip olundu. yürek (Erzurum), Şükrü Oc:Jl~ cıııl 
Çırpıcı, 'Aydmdan Ziya Özdemir, Bit· (Bartın), .Ba.sri ~Zile), ~alat.(Bo- bin<len Hami;~ Ankar~dan ·22 Hadi. 2 - T. B. M. Meclisi Reisliğine zurum), Abdülhalik Fırat <~:nı-c:jl) 
)isten Kadri Oktav, Turi Ceylini, Fik· yabat), Fakrı {Dıy~rbekır) N. Hüs 15 Hulıisi. 8 Niya?.i, 30 Hilmi 32 M~stafa ~~ülhalik Renda (Çankm) ~i Kılıç C<?aziantep). Gen~sJtll!!D 
rj Kurun, t~tanhuldan Fahri Kiiksel, rev, Mustafa, Hasıp (Konya), .Ke Rıza, 6 Mustafa ve sadık; Ka~tamonu- Reıs vckılhklerine: Refet Canıtez / Sökmen (Gıresun), Hamdi yıı31ll' 
Vehbi Kurtıl, Naim Atalay, E~ref Yal· mal (Pınarbaşı), Hakkı (lzmır), . . . A . (Bursa), Tevfik Fikret Silay {Kon.. (Ordu), Damar Arıkoğlu ese 

Mu• H d. H kk (Af- dan 3 Sabrı, 5 Muln<ldın, l Lutfı; ) G R · B (S' ) / çıner, Mazlum Ertun, Aziz Kalyoncu. Gmmer, am J, a 1 K r d 4 LA I' 5 1\1 {( t ya , Hilmi Uran (Seyhan), rup reis asını aşara ıvas . ~ 
Fevzi BingiH, Nuh Naci Siizem, İz • yon), Rüıtü (Erzurum), Rıza (De ?cdae ·~ ~n . l~tRı, . uza e]~;d z- vekilliklerine: Dr. Cemal Tunca (An.. ru·· rk ve Yuna" 
mirden İhsan Savgat, Nuri Özkan. 1h- ~izli), Rifat (Bandırma), Şerafet. mır en. urı, e~ıt, ?.unce ın e~ talya), Hasan Saka (Trabzon) inti - 1' 
san, 'ÇetinJCaya, Hidayet Dinç, Tevfik \:ın (Haydarpaıa) Kadri (Edime) 4 Kadrı, 9 Cafer,~ Hulusı, 3.Ralı~ı. hap edilmişlerdir. askef-1 kuvvet' 
Söv1ev: Urfnd"!n Celal Sümer, l\laJat- Seracettin (Darıca), Ali (Erbaa). 2 Mu·tafa; Kayserıdcn 2 Avnı, 5 Hıl- 3-Bundan sonra B. M. Meclisi i. 

d. Ö U B'l .k 'AI' y Sırn (Tokat), Nuri (Kırıehir), A- mi: Aydmdan 4 f mail, Çanakknleden dare A.mirliklerı'yle riyaset divanı kı1 K ya an mer z, l ecı ten ı, aş· 1 - 1 • • • e 
't:ın; 'Gnziantepten Reşat Kırk'ah; Si- i (Bursa), A. Sadık (Çanakkale), 8 Bahattin, 5 Arif, l Ziya, 7 Rıza: tipliklerine grupça yapılan intihap erı m uşter 
noptan R~it Algun. Afyonliarahisar. Adil (Akhisar), Rıza (Kastamo- Çankırıdan 1 Hamdi, 2 Hafiz. :ı-iğıle- neticesinde atideki zevatın namz.et _ 
4lan Osman 'Ak'yüz. İçelden Ha rettin nu, Ulvi (Ankara), Fevzi (Düz- den Hullisi; Gaziantepten 9 Mustafa, likleri taayyün etmiştir: Ve birdir 
Çan"darh, Kema"ı Yıldrrım; Siirtten ce), lbrahim (Burdur), Raif, Mak 5 Safa, 6 Nüzhet; Erzincandnn Veysi, td.are amirliklerine: Halit Bayrak ~ 

. Hamdi Erman, Cafer Tamn; Tekirdağ bule, Münir, Nezihe, Hakkı, Lütfi, ~fani a<lan Ra .. im; 1\f araştan İbrahim, (Bayazıt), İrfan Ferit Alpaya (Mar- Atina.. 28 (A. A.) - AtinS. s. te / 

Cfan Bah"ri Kızıldereli; To1'attan Ham- Hatice, Fehmi, Nurettin, Emine, Karstan 4 Kadri, 3 :Muharrem; Bur- din). Dr. Saim Uz.el {Manisa), Riya.. direktörii Vekiarellis, EtnOS ~fa 
cH Onur; Kocaelinden Faik Ö~ünç, " (latan?ul). • sadan 10 İbrahim, 7 Vahit, Çorulıtan set divanı katipliklerine: Ziya Gevher sinde yazdığı bir makalede it ys.Pu
~ • T" .. R "G"l "A"' 16 lıradan 1'1,5 ~: Fevzı, Adem Mirza. Karstan Kaznn l\fardinden 5 Etili, (Çanakkale). Naşid Ulug- (Kii- ras'ın Mayıs 1929 da kendisine f)f· 
vnı uzun, amazan uçan; gn· (D. b k.) D '(F fh) O • ' • • - be t h t 1 tm kUJ.dır"· ~& 

(]an Şefili Erdoğan, Tuncelinden Şe,·· ıyarEe ır , ursunk. azı ' ls Avni, 1 Ziya; Balıkesirden 2 Ilalıa, 4 Gazetecilerln gI yana 1 a ıra a ı<'fllV"" 
ı .. D . 1 . . . • man ( rzurum) Şev ı ( ongu • E · 6 N ·. E d H • Tevfik Rüştü Aras o zaman te-..:ı eınıra p; Edımeden Edıp Gıray, d...:L) N .h. S • f • R . ~mın. ı azını, ~rzunım an asan, ].ıı!3J> 
Nedim Ömer, Mustafa Gencel; 'Çana~- C fU(. l e~ı ık e(~ ettın, ) Lamız, .Malatyadan Lütfi; Gümüşhaneden Re top la nfJSI hudutlarını Tilrk hudutları 0 ~dl 
lialeden Kazmi Peltdemir, Rizeden O· N~h t,e\'H·ıa~ as b ~(afra.') eFmahn fili, Tekirda"gdan '.Akif, A.ntalyadan t lA.kki ediyorum,, demişti. Meta<a~tıd 

.. 1 a 1 mı a rı zmır a • stanbul Basın Kurumundan: Yunan ve Türk milletlerine .. ~ .. 11ıı-
man Kumı4 Diyarbekirden tliııan O- • (M • ) 'H 1... . (E • >' H Recep, Vandan Melımed, Urfadan A- · ..ı.ıv-.... n ersın u usı zıne a Cumhuriyetin 14 üncü yıldönümün:i vasıta.isle) yaptım hitapta. bıld~ 
pız, _igdeden ~\."'ili KonlCur; Kars • mit (Kilis)-' Abdull~h {Eskit~hir) rif, Tokattan Ra ih, Boludan Şükrü, kutlulamak ve bir arada bir ak§am ye- n.istanla Tfu.kiye eı~asmda. artılt ~; 
}an :r*":"ıc Ö~?1'~y; K111ehir~~n Ri- Retit "(Ad~aman), Muharrem Antalyadan Tevfik, Bilecikten Etem. meği yemek üzere kurumumuzun Bey- mevcut olmıyacağı gün pek ynltJll 
il~ 'Aıı·r~r ' nta yadan Sahn Altm· (Milas) Osman Vehbi (Malat- Trabzondan Seyfi, Kütalıyadan Ham- oğlundaki merkezinde bir toplantı ter- diyordu. ~ 

ay. 1 
rman. y ) F İı . (K ' ) F h • cs··rı) di tip edilmiştir. Kurum azası ile gazeteci Makalenin muharriri muteıılt!11-·' 

:ı~mniyeti umumiye'dç lln~lıca na!t- Ara .f' (Ya rı t)arRs .: t"a r(ıAd n ) ' --· ------------ u•ll" f iPt . ler• 1 ozga , uş u ana , arkadaşlanmızm teşrifleri rica olunur. Türk matbuatının ve bilha.ss& td!i 
eıf·t~yıbn ı ;_. t:' • ,. T.'1:' .A. ,_... Edip, Hasan, Burhan, Naci, Sala- Şam da Taksimde bir gazetesinin Metaksasm ida~ ! ... ı-

ı, a.q u DJl~K.orn1 ... ~rı r~Krem nıı.a- h • N f' p (I b l) b .. ı·nJı J.w n k • f-· -ır.~·ğa ' • attın, a ız, eyman stan u ' t bil d ugunkü müttehid ve disip 1 )!e-
n\·-.~ .. 0'?16er ıgım :.~ .. ~~mrtb!e~ ~: Kemal (Tarsus), Fethi (Salihli), h O rt U m O omo yan 1 nistan hakkındaki yazıla.rınt ve. i16 
rıı rf ~Y.P.~ tım?m. ~~. ur E • mn~ı Sami (Gelibolu), Ahmet "(Hayra- Şotör Halllin idaremndeki 19'8 numaralı taksas'm Averofta Türkiye eıçISJ V' 
n~ıı·-~r;ıı~ıye!:.ı~mır ıNg.ı!~; mn!yet :· miç), Ruhi (Çorum), Ahme'l: (Vi- tOO ki I I l d otomobil dUn gece Taksimden geçerken mo. Jatııl 
m~l"..~~'.J1l1en ~.a.r.em ~ ıgn. e emnıyet •• -. ze).. ş y or 8 an tör birdenbire tutuşmuo. otomobil yanmıya yaptığı bir mükalemeyi hatır ~ 

1: f 1: k bajlamı .. tır. tadır. Metaksas bu gö"'~an'le eSil ••;r.up;ınP.~ zmır KOmıser muavını p ı· E ,.,.. .. yo etti ,. ı.~··· 
Ham.d,i 1stanhula;Jİ&tanb.u1 1'omiser Q IS ns l USll Yangm itfaiyeye haber verflmle, Beyoğlu da. şöyle demişti: iı-1 
'mu .. atini Halil fzm.ire: İzmir 1' .... omieeı- Ög.wrelmenler i Şam 28 (A.A.) - Yağmurlar yüzün grupu yetl§erek otomobıu tamamen yanmak. "İki ordu artık bir tek ordu ve 
J ..ı S { den husule gelen bir hortum, Şamın tan kurt&rmı§br. Şoför' ve içindeki mü§. filo da b' tek f'lod ..1 
• C,Pl)ı~en '• era ecldın Zongu1da~a: Ga· Ank 28 (T 1 f 1 ) p teriler "abuk aUndıklan i~- blr kazaya ma.. ır ı ur.,, t)tW i t 1: • 1 . d C lAI B ara, e e on a ~ o- şinlali p.rkisindc bir kasabayı istila et- ... ~...,. " Jtalyanın Eğede menfııa 
ı an ep ırnmıser enn en e a ur • ı· E t't" .. .. - t 1. -· ruz kalmamıolardır. 
l B l 1::- • 1 • d N. " ıı ns ı usu ogre men ıgıne fU miştir. Yüz kadar insan kaybolmuştur. ·k· · d d dı·r 

t. qra; nr< ur ... omı~er enn en ıyaZ1 t ta . d'lm' l d' p I I t f ı 1ncı erece e " ..t!Y 
G · h K k • 1 . z.eva yın e ı ış er ır: Şimdiye kadar 12 naaş çıkanlmIJtır. encere er em Z• ''T' t .... btıl I>" -..azuınte ,.: astamonu omıser erın· Adi' V kAI . . A .. ınıes" gazetesinin s1.an ., ~U' 
~rn Atıf CnnlCmya; Çankm komi~er· Sal Ah ıy~ e a etı shyksı mlst~f~rı Şam. Bağdat demiryolu kesilmiştir. )erken düşüp ÖldU habiri General Metaksa.sla yııpt@ 
lf'rinden Hilmi Kastamonuya. a attın ceza b~uk a ~~e erı l~- Hersekle seylap mtilakatı neşred k d' or ki• Aı, 

P T T 
nun ve ceza tat 1 atı ogre'Lmen 1• BelOTad 28 (A A ) Ş'dd tı• v Sirkecide oturan Marl laminde bir kadm ere ıy -co~ deJY 
"· S l Ed b- • • -

1 c 1 yag- dUn Bcreketzade mahallesinde Muiz Levinln ''Türkiye ve Yunanistan pı:,~ tıl1 
gıne; ay av İp Kemal medeni murlar dolayısile eski Hersek mıntaka- · klııtl .ı • • • h kuk .. "' tm }' -· S l evinde pencere crunlannr sllerken muvazene. zınde, yalnız kendilerinin ha ,,eJl°" 

T 
u ogre en ıgıne; ay av sında birçok seylaplar olmuş, etrafı su- sini kaybedip dördUncü kattan sokağa dü~ duguv 'dd' tmi 1 Fakat" . .:ıd erff listesi Vaıfi Ra•it hukukuesası·ye ög-ret - b üb. • nu 1 ıa e yor ar. Jdlllı. I :ır S I ]ar asm11. m un hasa.rlara sebebiyet mU§, kaburga kemikleri kırılarak ölmll§tUr. menfaatlerinin daha fazla o l)'~ 

Ankara, 28 (Telefonla) - p
01 

men iğine; lay av Atıf hukuk ce - vermiştir. Zayi noktai nazarmdadırlar. Mesela l~ellfl 
ta. Telgraf ve Telefon ı·dareıı·nde- za. öğretmen iğine; Hariciye Ve - P.renje Yakınında demiryolu 20 kilo- nm On İki Ada dolayısı'yle Ege .• w ' kAI t• b b kuk .. • • z· 929 senesi DarUl!unun tıb fakU!tesi VelL ....:lt"ıv 
ki yeni terfi ve tayin listesini bil- a e 1 af u ımuşavırı ıya u- metre boyunca hasara uğramıştır. Yolu diye ıubc8tnın 816 numaralı hUviyet cüzdanı.. zindeki menafii, ayni denizde "J.~ 
airiyorum: mumi ve hususi hukukudüvel öğ- tamir için Saraybosnada ve Mastardan mı zayi ettiğimden yenisini alacağım. Eski. ye ve Yunanistanmkine nispetle 

A k 1.: .nd retmenliğine; Profesör Şükrü ai· bin amele gönderilmiştir. stnın kıymeti yoktur. Na.zmlye ci derecede kalır.,. n ara merKezı e muamelat- yasi tarih dersi öğretmenliğine; _______ __;:__ _____ __:_ __ _::....__: ________ .:..:._ _ _::_:::.::==-::~:· ___ _ 
. tan Kemal ls'"L&nbulluoğlu, posta Profesör Fahri Adli \ıp ve sıhhat 
itlerinden Zühtü, Zeki, telgraf it- bilgileri öğretmenliğine; Vekalet 
]erinden Necdet, Yakup, Sala.hat- muhasebe müdürü Edip iktisat bil
tin, Samahat; teftiş heyetinden lı- gileri ve mali kanunlar öğretmen· 
mail; hesap işlerinden Şükrü, Ze- liğine; polis eantitüsü müdürü A· 
ki; levazımdan Baha; muhıuiplik dil haberalma dersi öğre'anenliği
\en Tahsin; Kastamonu muhasip- ne; umum müdürlük hekimi Mecit 
Jiğindep Fazıl; Bursa muhasipli • Fizik dersi öğretmenliğine; An -
Binden · Sıtkı birer derece terfi et- kara belediye kimyahanesi mü -
ıniılerdir. dürü Vahyi kimyai uzvi ve mede-
~ 120 liradan 25 e terli edenler: ni öğretmenliğine; umum müdürü 

Me~kez şeflerinden Ihsan (Pa- muavini izzettin belediyeler ka • 
yas); :::H~san .·(Bunyan), Bekir nun ve nizamları dersi öğretmen. 
'(Midye);.lhsan· (Fever), Basri liğine; birinci sınıf emniyet ami. 
~(S!ll,ihli),·: İzzet (Mudanya), Sa • ri Nazif ceza tatbikatı öğretmen -
~!k.; (Antep); · ~min (Bilecik), A- liğine; dahiliye vekaleti muhase -
aıl:.(Efl~n); .R~za.(Küre), Halil be mümeyyizi Cemil hesap dersi 
r<Tarabya); ~akkı (Mahmudiye), öğre\menliğine; Gazi terbiye ens
Nuri· (Mihaliccik), Faruk (Ter- titüsü tarihçisi Hüseyin tarih, coğ
ean),'•Celal (Hani), Hasan )Göy- rafya öğretmenliğine; birinci sı
nük,) Mustafa (Germencik). Şa- nıf emniyet amirlerinden Derviş 
itap (Çay), Mahir (Vartu), Ramiz mesleki tarih ve terbiye öğretmen
[(Arpaçay), Hulwi (Diğor), Nail Jiğine; Sadri Ertem Türk dili ve 
:(Nüsaybin), Cevdet (Şirvan), Ha kitabet öğre\menliğine; Binbaıı 
an CTopkapı), Mahmut (Genç), Ahmet esliha ve atıf öğretmenli
!ali~ (Eruh), Nurettin (Hizan), ğine. 
MeJı:met (Tuzluca), Sırrı, Zeki (la Komiserlik imlihanın
tanbul). 

Memurlardan Terli Edenler da kaıananlar 
Vehbi, Rıza, Fefik, Kemalettin, Ankara, 28 (Telefonla) - Komi-

Kenan, Sadi (lstanbul), Mikdad ıııerlik imtihanına iştirak ederek ka· 
'(Diyarbekir), Fahri '(Denizli). zanan komiser muavinlerini, numara· 

17,5 liradan 20 ye: HulUıi, Ha- lr,riyle hildiriyornı: 
.. Hilmi, \ı!ubittin, Bekir (Sivas) İstanbuldan 392 Etem, 87 Rasim, 
Rna (Kütt\'1yıa), Melımei:, Şevket, 151 Hakkı, 108 Hasan, 24 Velıhi, 140 
Mahmut (Konya), Tahsin '(Sil· Vamık, 82 Hikmet, 7 Asma, M Elmas 
van, Ali (Bakırköy), Şefik (Ş. ka 164 Ali, 46 Zeki, 88 Necati, 119 Nuri, 
rahisar), Osman (Konya Eregli- 645 Muzaffer, 113 Remzi, 641 Fevzi. 
ıi), Davut (Beyoğlu), Nazmi 50 Naim, 32 Hakkı, 144 Münir, 22 

iÇERiDE: l • Alman hUki\meU, hubudat, hayvan yemi ( 
vesair mahsulAtı arzlye ithalAt dairesi res. 

• Son zamanlarda §ehlr isfnde f§llyen oto. men mUracaat ederek memlekethnfzden mu. 
blls adedi 2lyadele•UıH "'iM mubtcllt nokta. 
1 " ,, • ., salt fiyatlarla hububat ve hayvan yemliğine 
a.r ar&l!ında açılan otobüs eervtslcrl de ço.. 11oal elverişll maddeler alınacatmı blldJrmlşUr. 

e. ıruştır. :Bu vazıyet kar•ısmda eldo mevcut t b " • İzmir Uman işletmesi hesabına İngilte. 0 o Us tallınatnamesl ihtiyaca kA.tl "'Clmeme .ıı. b ., rede in§a edilen vapurun tescııumu yapılmış 
6e aşlaml§tır. Talimatnamenin tadlllle ye. nJd ve ndı "Bayraklı., konmuştur. Vapur iki gtL 

en bazı maddeler llAvcsl için tetkikat ya. ne ko.dar tnglltereden yola çıkacaktır. 
ptlmaktadır. 

• Belediyece, merhum ıalr AbclUlhak HA
midin hatır&l!mı taziz maksadlle Bebekteki 
doğduğu eve güzel bir levha konnuuıma lte... 

rar verilmloUr. Bu hususta ııehlr Mecllsinc!en 
önllmtızdeki içatmnda :ınUsa.nde istenecektir. 

• Dumlupmar vapurunun fazla yüklU ol. 
masrndaıı uğrıyamadığt Akdeniz iskelelerin
den Meraın vapuru yükleri almaktadır. 

• Carıııkapıdaki Ayakkabıcılar cemiyeti 
merkezinde kurulan kUçUk sanatlar sergisi 
Yarın saat H te açılacaktır. 

• Yeni Adliye sarayı yapılacak saha da. 
hilindcki bina sahiplerlle belediye arasında 
1stlnı1A.k lıılnden dolayı bazı lhtilAtlar çıkmış 
tır. Belediyece bu hususta tetkikat ynpılıırak 
bir rapor haztrlanmı§tır.. · 

• İ§çlye fazla verilecek ücretlerin azamı 
ve asgart haddinl tayin edecek nizamname 
henüz çıkmadıtmdan tı dairesi §lmdlllk bu 
haddin az&mlsinl kabul etmektedir. Sannytcl. 
ler iUraz ve mtırııcaatte bulunmu§lardır. 

• Şehir mecllsir.ln geçen içtima devresinde 
ıehrin mUhtellf noktalarına yeniden iki bin 
elektrik llmbası koydunılmMma karar ve. 
rllmlotı. Bu llmbalardan 273 tanem konmuş 
ve dUn ak§amdan itibaren yanmağa ba§lamııı 
tır. 

• lstanbulda altı bin kloi daha telefon kul. 
lanmak istemektedir. 

• Kuruçeşme kömUr antrepolanndıı. çalışan 
600 işçinin bUtUn ihUyaçlaruu kar§Jlamak 
üzere yapılmış olan •'i§Çi yurdu., binası dUn 
saat 16 da açıtmıııtır. 
•Antalya ticaret odasmm §ehrimlz ticaret o 

dasına mUrncaaUne gllre, Antalyada §imdiye 
kadar ihraç edtlemlyen ve bir yere satıla... 

mıyruı odunlar, dağlar gibi, yığlıp kalmİ'Ş, 
stoklar dolayıslle fi;laUar da çok düşmUştUr. 
Oda, mevcut stokun titanbul piyasasına ve 
oradan memleketin diğer tarat:ıarma sevki 
imkAnlannm bulunmasmn tavassut istemek. 
tedlr. 

• Hapishanedeki mahk~mlardan bir kısmı, 
muhtel!! hapishanelere sevkedileceklerdlr. 
Bir kısım mahki\mlarm da tevkifhane ara.. 
smdakl pavtyonlarn yerleştirilmesi kararlq. 
mıııtrr . 

• Vlktorya iliminde bir kadma Tepcba§mda 
earkmtııık eden ve sevkedlldlğt karakolda, 
Zekeriya admda bir polis memuruna hakaret 
te bulunan Re§at isminde biri, dördüncü ceza 
mahkemesinde, bir ay hapse ve otuz Ura para 
ceza.ama mahkdm olmu§b.ır. 

• Çekoslovakya cumhuriyetlnln yıldöntlmll 

ıııı 1"' 
mUnasebeWe Çekoslovak konsol()Stl d c~' 
kaUlyan otellnde bir resmi k&bUl ıertlP 1'ştııl 
ve Çekoslovak kolon1s1nfn tcbr1klertni 
etmlotlr. Ş 

• Mekteplerin llkte§rln sonuna ıca~ (1 

kayıt mUddeU bltml§Ur. Resm!• b dıP','. 
ecnebi mekteplerinde açık yer ıcııl!Jl~ 
dan şehir dahilinde nakil yapılması ıı ce !"' 
dakl mti.racaatıer KUltUr direkWrlUğill' _

11 bul edllmlyceektlr. ril' f"" 

• Beyoğlu halkevfnden 2 iJdnclt~ e~ 
a&h gtlııU saat 18,30 da evtmtzln 'J'ePptJS"ı 

1 
dak1 merkez binasında bir toplantı ~~ 
tır. 1 - Konfcrans:• (Yenl fizlk il ,,... 11· 

Profesör Salih Murat tara!mda!l• ' 
toplantıya herkes geleblllr. 

DIŞARIDA: JJ"_,~ 
• Fillatin fevkalade komiseri ~eP' 

Vaulcup, !ng!Uz hUk<lmeUnden il'. 
den aftmı rica etmlotlr. d~,...ı 

• Fransız ziraat nazın Monnctln ııo ~·A 
ıam umum! mecllsten dönen ve Jçlll 0~ 
nazı:rmdan b&§ka dört yolcu bulUllşıı 
blll §ehlr clvarmdıı. devrilml§tfr. ..~ 

• Polonyada yeni teııekkUl edCll• o.1' ~ 
parUsinln Varvova halkma de.ğıtt11 ı.ıP 
üo yüz bin ntısha olarak hazırtadlf;r ~ 
yannamesini polis müsadere etıni§ ~~ 

• 1937 senesi Parls sergfslnln er(>_~ 
prensip iltbarlle kabul edllml§tfr· S tıııl~ 
brkaç ay kapalı kaldıktan sonra ISıl ~ 
bahardan itibaren altı ay müddeti• A' 
açılacaktır. . ~ti 

• Kayıp Rus generali SkobUnln ~ ~ 
/ 

ı 
deki villlsmda polisçe tab&rrlyat y& tlf• 
birçok mühim vesikalar ele geçıııi§ 



lstanbul muhteliti, 
Sekizler karışığını 
~ ~ ... ,,.,."~ - O yendi 
~le laıcnnnıı karorıqacak olan 2-i Uncu dakikada güzel bir ıırıı pası ıılan 
sllnıe klUbU hat.ırıaınak üzere dört SalA.haddln takıma ikinci sayıyı kazandırdı. 

•ta llctrıcı rnu:Uhtcııu ile sekiz k!Up Bu golden sonra, ikinci devre başrndanberi 
l'lrıtnar <1ırıııa ?-:urı bakaıarıru da dün Tak. rakibin oyununu kabul etmiş olan sekizler 
~! ' SekJııcr d:osutun hakemliği lle kan§ığı bUsbUtUn yorulduysa da A muhtel!. 
~1111 ~l'd.ı: ngtı maça ııu kadro lle ti de vaziyeti değiştiremedi müsabaka 2.0 

lll1eı SUıeYrn seklzlcrln aleyhine bitti. 
l(e~ lla!ıadır t~Yc), - Ruhi (SUleyma_ A muhtelltlnde kaleci, müdafiler ve mua.. 
htıı (~~Ykoıı. ia,kozı, Liva (Anadolu), vln hattı (ikinci kuıımdal nekadar iyi ise 
~Pl Ykot), liuh detun (Beykozı _ Tur hUcum hattı da o kadar fena teşkil edilmişti. 
.\~~hap lBeyk te.,cın (Vefa), Şükrü (E. Sekizler muhtelit! ise: kaleci, sağ ve orta 

~hıııc tcuu ise· COZ), liUS<ı)1n (Vefa), muavin çok 1)1 çalıştılar, akıncılardan Muh. 
Saı.~· lııza, ıı · lhat, - Faruk HtWıU _ teşem ve Şchap pazar günkü oyunlıırmı çı. 
~"'- ' Reşat ""' ' HU y1 d k lbl Oıcı -ı, Nacı 

0 
• niyazı, Muzı~fer karamadılar. ŞUl<ril ile se n e yo g y 

tı.. aı..a ' rhan ' dil 
.~~ llddetıı . er. 
~it bı Zltr llıUea~sen rllzgAn arkalarına ·--A.-V fr 1UJ ~ a <dJ aı 
01cıllltr r ~lllnıUk t kanın bqından IUbaren 1F' 

~eııu~e~ 1.1111ıteut ıı:ı~~1s etrneğcı muvaffak Fut b 01 ş a m P 1• _ 
ellııııeı ı;-llruk, liUan ataaaı mUhim bir kaç 

>..ra o~rılarr 8a Ü Ve M. Reşndm mü. yonluk maçları ~ ltra hücum :sinde nUattı. 
~ı!tr~ddJ..ııırı bo ttına geçen top or. 
a toıau Yx ll§aınrnakzuk oynarnasmdan rakip 
l1t1ııcı 2 0111.rak bi ta ldl. llk kırkbeş dakl. 

~, bı devred ttı. 
'~ ltıuvl\lfa~ A ll\UJıteııu; birinci kısım 
tı rı Ye ı Olaını -

ela ıu r ne Ang U Yan :ınerkez muavin 
~1.taıı VekJıııe ku c dls alınmış hücum hat. 
lıu ' l'i11.ct rınuııtu. 

4 el c • Sataıı 
it ta1t; ı!a lilzgarıaaddin, Esat, Orhan. 

~il ~ ın llkıncıJarı beraber oynayan muh 
daıc ar l~tn daJı Angclld!sin yardımlle 

ıı.ı Cu aııı!ltaı1an 8orır: lChllkeii olmu§tu. ıo 
~ tcıaı ' bu atada bu hAkimlyet barlz bir 
~ ~ lıırÇok lchJı1t eklzıer müdafileri ve 
• 'i!ıa duıar. el ere muvatfaklyetıe 
~ Ytt l .. 
lQ l'ttte 0 lrıcı ' 

b\r 0laıı l'i dakikada Orhan mllaalt 
\ı il~ acıyc to • 
~ 't 1\.. Uc ilk PU geçirdi o da, g!L 
ı.. 1~ ~P v~ goıu attı. 
"~ oıUc Yete dU 
la ltJı 11 tııa bnşı een sekizler karışığı 
ı r. lıır lııııa\rln lı adı lac de kar§t tarafın 
ı ı ıııuodct attını bir tUrlU yaramadL 
ntık l'klı1. Ortala d 
~ tttj."" lekr r a 0Yrınnan oyun 20 
~ ~ ar sckizıcr kalesi l!nUne 

'ler i)--=-:-----4 ~st güreş 
Şa "rupa 
111 "1piyonası 

lllillet iştirak 
l'a~~te 29 11~td 1 Yor 
l'otı '""it oı.. 0;rınıı 

' '<lll .1\. en aı ilkteıırine kadar 
la, 'Su ~110 llUUe;~pıı Bfırbest gUreıı §ampl. 
~ 1"1 etıel'derı 

1 
B.Ydolunmuııtur. 

t e ~lt t;re "c "1~ latya, Macaristan, Fran
~ lııgı~~Ya 6 arıya tam ekiple, lıvlçre 
~'a le 3, .l\..~r gilreııçi lle, Finldrıdiya 

r. ra loUrak turya 2 &ilrcııı:t ile mu. 

İ:-/OtLTEREDY.: 
Bu hattaki ilk maçlarının neticeleri şun. 

laruır: 

Birmlngham _ Derlıy County 1.0 
Charlton A thleUc _ Bol ton Vıınderers ı.ı 
Chelsea _ Brentiord 2.1 
Grlınsby To tn _ Everton 2-1 

.. 

Leedıı Unlted • VoJverhampton l.4 
Llvcrpool _ Lclchestcr Clty ı..ı 
Mlddelsborough _ Man~cster Clty 4.0 
Portsmouth _ Blacl<pool 1.2 
Escon Northcnd • Hudderfleld Tovn ı.ı 
Stoke Clly _ Arsennl 1.1 
Vest Bromv'fch Alblon - Sunderlıınd 1.6 
MACARtSTA!'iDA: 
Uypeşt - Hungarya 1.3 
Kispest - Elctromos ı.c 

lS\1ÇREDP.:: 

Lugano - Bici 2.0 
Latsalme Sport - Yung Fellvos 3.3 
Nordstern - Younghcys 2.1 
Brene - Luzern 2.5 
Grashoppera - Fc Bal 4...2 
Fc Grenchcn - Servette 2...2 
AlllA~YADA: 

Frleııcn Cottbus - Herltha '-' 
Beuthcn - Breslav 4.1 
Dresdene Sc - Gutsmuts Dresden 5.2 
Vcb Lelpzlg - Chemnltz Polisi 2.5 
Vfctorla Hamburı: - Hamburg sv 2_3 
Verder Brcmen - Hanover Llnden 8.0 
Schalke 04 sv ~oontrop 5.0 
BV Alttene~sen - Fortuna DUsseldort 1.4 
Sv Vhıbaden Elntrııcht 0.1 
Yfr Manbcln - Phönlx Karlsruho 0.1 
Fc NUrnbcrg - Be Augsburg O.O 
lTALYADA: 

Atlanta - Fe Lucca 1.1 
Fc Llvorno - Fc Mllll.no 1.2 
Ambros!a.na .Mlldno - Fc Nnpoll 2.1 
Fc Torino - Somrierdarena 3.0 
Gcnva 93 - Fc Trlyeste 2-2 
Bologna - As Roma 2.0 
Fc Floransa - JuventUs 1-1 

p ••"•kl"lnl blldl<mı,ı,._ 

Ql~ofesyonel güreşçi 
~~·ak istiyen bir genç 

, ~ ş Pehlivanların kendisine 
~~o.d~rdım etmesini bekliyor 
d~ b~tıı ~da olduğu gibi bizde de 

~ hulci bu~ zamana kadar fut bol
~ \> ÇtJttı ~ gUn bu SPora bir rakip 
blj c ıt o da gU • )ille t>Cttkıc reıtir. Gerek ama-
~ bir alaka ilProfc:'Yoncl güreşler 

)~ ~tt ta.b·üd' e takıp edilmektedir. 
h~ llt ır ı.: 
'"'or ~taltrin ~ lbu .allka bu SPora 
~tİlt~ lltttltjtn tür~~ıne de sebep o
:t'~. iUrc!C aınator klüplerimi%den 

'i J:ı0~de, 'l'aıittı çalışnuı gençlerden, 
~ İhltıa:y apart anede Lamartin cadde-
~c 6at1d 1tnan 4 

lttdj .... n bi numarada otu -
.. :Yol\ıı: r tnektup aldık, aynen 

~>~~ lcusuıc r 
tU~ bıt n~ ~~t.n'beri •P<>ra heves

e Çtlııtını f dar tıınatör klüpleTde 
ıı.. ı. Jll-orc • llkat benim ~! •• 

ıtti 1Yorat) UQtun ar -
~ r. lel'4>eıt rüreıi öğnın. 

~lıı· \>"ctİ?ra 
> ''°•raı.... Yerindodri T.. . ~~ltt ~·· • !clcirdailı H. u~ıye baı
ı"11t i ll~l'•rn a,· ÜaeYtn ve 
Q~)~,'tt,o...__ !R ı Yetiftnek irin .... 1 
'la~"~ -.. QJ, nh\i.. " ~·ı
~ Pclılivanı t! YUlı İ•teı!iğim bu 

n..: l'ttiştırın:; ~ra.l>enirnJe JnetguJ 1 bir ıkaç •Y içinde ilerleyeceğimi umu --~ı_ e11d1r -
Y~ ·an~ I :::._v: ~::ni tqvik etmelerini bekliyo -
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ino 
Se&ut sauuı 

DstaıFD b\UI o 
1flYlttbcl ltlı ınde 

Seyirciler nası 1 
filmle.rden hoşlanır ? 

Küme 
meseleleri 

Halk, sıkıntı ve dertlerini unutturacak 
müessir filmler görmek istiyor 

Bizim spor işlerinde eline kalemi 
alan da yazıyor? KnJem verilen de .. 
Ver.dirilen de .. 

Fakat her şey erbabının hakkıdır. 
istanbulun malum birçk ticaret sahiple
rinin bulunduğu muhitlerde bir gezici 
satıcı vardır. Her zaman gezerken ba
ğırır 'durur. Sattığı şeyin doğrudan 
doğruya adını söylemez. Yalnız şu işi
tilir: Erbabı bilir! .. 

Bu da öyle .. (Sporu da, yapmayı da. 
tenkidini de, hakemliğini de; idaresini 
de erbabı bilir.) 

Her şeyi erbabına bırakmak çok doğ 
ru olur. Onun için bütün şu işleri er· 
babı olmayanlar, ehillerine bırakıverse· 
ler .. Çok güzel ve çok sportmence bir 
iş yapmış memlekete büyük hizmet et
miş olurlar .. 

• • • 
Geçen yıl, bazı klüpçüler ellerind~ 

olan gazetelerden istifade ederek bir 
milli küme meselesi ortaya koydular . 

Bu milli küme o kadar miJii bir iş 
oldu ki.. Bir vakitler gazetelerin baş 
makalelerine kadar giren · eski Türkçe 
ile (siyasi) veyahut (siyasiyat) başlık! 
baş yazılar '(Galatasaray - Fenerbahçe) 
hakkındaki çeşit çeşit imzalı yazrJar 
gibi) günün önemli işleri oldu. 

Nihayet milli küme oldu, hakkında 
kararlar verildi, alındı, tasdik edildi, 
tatbik de edildi. Fakat nesi? İşe gelen 
tarafları; 

Bunu yapanlar, düşünenler, buna 
karar verenler .. Tasdik, tatbik edenler 
hep ehil.. Hep erbap kimseler .• 

Ta ki .. Hususi menfaatlere dokunun 
caya kadar .. Ta ki sevgililere ilişiı1.:eye 
kadar .. Her şey yapıldı. 

Fakat milli iküme meselesi bir men
faat meselesi olunca ona girebilmek, 
cumhuriyet t.ükumetimizin (sınıf far
kı yoktur). Partimizin (bütün sporcu
lar öz evlatlarımızdır) dediği bir za
map.da, bir devirde.. Ona yani milli 
kümeye erebilmek bir aristokratlık ak
si de bir demokratlık meselesi oldu. 

Milli küme .. Geri kalanlar gayri milli 
bir küme mi?. 

Farkları ne? Madem ki milli küme 
yapmaya lüzum vardı. Ondan milli bir 
varlık gösterHecekti. Neden Macar 
muhteliti diye getirilen takıma, bir İs
tanbul milli küme muhteliti çıkarabil
mek için gayri milli kümeden birçok 
kimseler de çağrılıyor?. Ve yapılan 
maçta 3-3 berabere kalınıyor. (Hoş ı Bu 
gün milli :kiline dışında kalanlardan o 
g•:.inkün.den daha kuvvetli bir kadro çı
karılır ya .. Ne ise!) 

Mim kümeden bazrJarı biz aynı kuv
vette 4 takım çıkarırız diyenler, bir 
takım çıkarmaktan aciz olduklarım 24 
10/937 de meydana koydular .. 

Ne ise, "milli küme.. Şöyle bir var
lık, milli kümeye şöyle lüzum vardır. 
Böyle önemli 'bir iştir ki., diyenlere 
kendilerinin verdiği ı.:evaplar kafi .. Ba
kalım zaman daha neleri bize göstere
cektir .. 

Anlaşılamayan bir mesele de milli 
küme nizamnamesinin tatbik edilemiyen 
taraflandır.. Kümenin dördüncüsü 
kimse, hanııri klüpse .. - mintarafillah -
aşağıya inmedi, mi11i V...:imesini bırak· 
madı. Oraya sarılmış da .. Sarılmış. 

• • * 

isim2i son 

Sinema tileminde bir çok yıld.ızlarfdan 
daha meşhur bir adam vardır ki adına 
Adolf Zukor derler. Yirmi beş sene
denberi, en meşhur filmler üzerinde 
adını gördüğümüz bu adam denebilir 
ki bütün hayatını sinemaya vakfetmi§ -

tir. 
Adolf Zukor, &on ı;eneler iç!nde Holi

vutta tipile Amerikan filmleri yapıldığı
m an1amı§ ve sinema paytahtmı"7 nü

fuzundan hiç bir §ey kaybetmemesi için 
yeni esaslarla çalışmağa başlamak icap 
ettiğini ileri sürmütşür. Bu hususta 
verdiği beyanatın mühim bazı yerlerini 
size de naklediyoruz: . 

- Biz, bir çoklarının zannettiği gibi, 
yaptığımız filmleri zorla kabul ettirmek 
istemiyoruz. Bizim istediğimiz, heı iç
timai sınıfı ve her memleketi alakadar 

edecek senaryolar bulmaktır. Bunun 
için, san"ati halkın zevki selimine fd!a 

etmek icap etmez .Halk, kendisini ala
kadar edecek ve onu saatlerce sıkıntı 
ve dertlerinden uzaklaştıracak müessir 
filmler görmek i~ter. 

Esasen senaryo is;in söylenen şey, 

aynen, :ırtistler için <le v5kidir. Al:törü 
bir tek role bağlayıp bunda ihtisas kesp 

etmesini istemiyoruz. Bilakis, ona muh
telif ro1ler verip, adetlerinden vaz ge
çirmeğe çahşıyoruz. 

Bir artist için, bir tek mükemmel film 
çevirerek muvaffakıyet kazanmak kafi 
ldeğildir. O. bu muvaffakıycti icame 

ettirmeğe mecburdur. Bunun için, ek
rana çıkmadan evvel, uzun müddet ça
lışması, hazırlanması icap etmektedir. 

Çok kıymetli bir artist olan güzel ve 

Fakat sonuncu: ad.tm sen de Hi1a1 
klübü galiba, hazır, rdsi Fethi Başaran 
da iş başında değil.. Vur! Abalıya .. 

Hilal klübü eline kcılemi a1dt dayan
dı maclar iki hafta geri kaldı: merkezi 
u~uml toplandı .. B!r karar .. Yeni bir 
karar daha verdi bu iş~ halletti: ikinci 
küme birincisinin ( ev\'elki karar muci
bince) birir..ı.:i kümeye geçmesi lazım 

gelen, geçtiği kendisin: tebliğ. hatta 

genç Olemp Bradvaya ve uzun zaman
danberi Holivutta buluna:l Jorj Rigoya 
hala film çevirtmedik .. Elde edecekleri 
yıldızlığı uzun müddet ellerinde tuta -
bilmeleri için kendilerini önceden ga
yet esaslı bir t:ırzda yetiştiriyoruz. 

Yeni mevzular, yeni nrtistler" İşte 

tebşir edilen Anackılul-ıisarr İdman yur- ================ 
du da IIilal de, hatta Hilalden bir dere~ tek çıkan yok! 
ce yiiksek Anadolu da.. Hepsi, hepsi Milli kümeye ç.ıltarrlmak hakkı olan 
beraber .. İkinci kümeye.. İstanbul beşincisi (Vefa) ise ne oldıı? 

• • • Okuyucularınızd:ın bir sporcu 
inen inene., Fakat ne galiptir? Bir Mümtaı lbrahim 

aradığımız şeyler .• Esasen san'atmuzm 
en zevkli ciheti, yeni kabiliyetler mey· 
dana çıkararak, bunların muvaffak ol
malarını göıınektir. 

Hulivuta getirdiğimiz ef.:nebi ar
tistlerin karakterlerini kaybettirdiğimizi 
ileri sürenler bulunur. Fakat itiraf et
melidir ki, biz bu ıccnebi artistlere, mu
vaffak olmak ve 'bu muvaffakıyetlerini 
uzun miiddct idame ettirm~k imkiin-
1arını veriyoruz. 

Bu sahada, geçen sene büyük bir 
gayret ve faaliyet gösterdik .• Bu sene 
halkın bunu bizzat takdir edeceğine şüp 
he yoktur.,, 

• 
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Gazi En.<ttii'iisü talebeleri 
Ltlbor.atuvard.a 

Ankara 
Çok yakında blltUn 
dünyanın belli başlı 
ilim ve sanat 

kezler inden 
mer
blrl 

B 
A 

başar1sa Başarılan ve 
mucizeye benzer 

. 
ın 

ları tesal hus ... ettiriy 
li:lde belir:yo •. Bugı.ink.ı 
inkılabında tahakkuk ed 
zırda yapılan ve yarın 1 aş:: 
mucizeye benzer işleri :ı b 
tebarüz ettiriyor. 

Atatı:irkün kafasın-la. biı 

na büyük ve modern bir Ş 
arzusu ne se~ple doğnıuşt 
Türkiyenin yeni hükiirr.et 
kurmak için böyle uzak bir 
bit etmekle, Atatürk. Türkl 
tanlan olan Anadolunun o 
yati bir nokta seçmiş oluyc 

Akşam , Haydarpaşadan 
İzmit körfezinin yeşil kıyı' 
karanlığında geçmişti... Şin 

tr, bin metreye ulaşmak İ! 
diyen tırmanıyor. 

Biraz monoton olan bÜ' 
ovası acaba bitecek mi? 
birdenbire sıklaşıyor. Gen 

( Deı:anıı kar~ık 



Btnogra/ya mllzesind6 n Aııkaraya bir ba'kıf 

4NKARA 
l'UrkUn kalbi, Türk inki18bımn 

embolüdür 
(8. 

''lillıkı . 1•ci acıyf adan devam) 
~- ~tri lrtıında 
~~ binıJa g<Sı linen yeni ve 
il lbea.iıaı b'r, peyzajın çıplakbğiyle 
~·-&irat ır llledeniyet arz:ediyor. 

~~ .~'CJiibeı~ .. için Atatürk 
....._ Çİlttiıı.· u~ getirilen "Gazi nü-

\' ı;l,, dir 
e, itte Anıc • 
I~· ara iıtasyonu 

htı •ye icada . · 
a.c~ CCSrdiiğ"" .~· ıırnendifer hattı bo
~t Cldd 

1
. UtlJz ıeylerle; bu canlı, 

lhı_ ~ıve 
~ "1lerıc en rnodern mimaride 'il dolu §ehir arasındaki 
~ '-hir :L~n dikakti çekiyor. 
•• 1ı:t t Ul:l bl:L 

'""'" de.T"«lck yamae.:m etekleri 
e lru <>nlan ayıran ovacığın 

~le ~lllnıu,1tur. 
~ diler hamlede bir hükumet 
'.tetir l'llelc ve modern bir ıehir 

!!\ele her millete nasip olma· 

iter~ . , 
~ ~ ~ edıyor ve inp ediliyor. 

' tczgihlar, inpat yerled 

::. ~ ~·".'." Ü•crindc bulu· 
~ ~ tibL Jcoıku, bütı:in ıehri gö-

~ bl)~ Atatürk, buradan, tara

i~~~1 "llna dayanarak, "erini 

lliı -~ .:;ı:n~~. onun, çelik 
q 'lerbıin llcrınden biridir. Ge
~ dıt, lct •iaçlanna varını.:aya 
S2ı• aı~ o isteği için buradc. 

"' t, ctt· ~ıtırı o 
~~· ~ l'taaında nebat yetittirile 
la....· biç ~llılyordu. Atatürkten 
~ blribirıe ... Buıun, ağaçlar yol

ltre ~e~ert tbıi kucaklıyor. Gölgele-
~ •etrı_uhafaza ediyor. Bahçe

nyor, Muazzam bir san-

at eseri olan Çubuk barajı, Ankara in
sanlarının ve topraklannın bütı:in su 

. ihtiyacını temin ,etmiı bulunuyor. 

Genç Türk cum.'1uriyeti bilhassa 

maarife ehem~iyet veriyor. Genç krı-
ların okuduğu "İsmet İnönü enstitü

sü., garp memleketlerinin en modern 

metotlarını tatbik etmektedir. Burada 

bin dört yüz talebe okuyor. 

Gazi enstitüsü, her sene dört }":iz 

elli eleman yetiıtirmektedir. Bunlar, 

memleketin her tarafın.:ia açılan mek

teplerde, kültür müesseselerinde vazife 
alıyorlar. 

_Ankara, sıhhat sahasında olduğu gi

bi, ilim sahasında .da icap eden teşek
külleri süratle tamamlıyor. 

Ankara, yarın büyük bir üniversite 
merkezi ve ayni zamanda büyük bir 

sanat ocağı olaı.:aktır. Bu modem ıe

hir, ıimdiden şayanı dikat müzelere ma 

liktir. Buradaki kolleicsiyonlar,- eski 
medeniyetlere ve Anadolunun halk san
atına ait ve en ıon müze tekniğine gö
re tasnif edilmiş bulunmaktadır. 

• • • 
İşte, yaptığımız seyahatin sonunda

yız. Yann, dönüş yolımu tutacağız. 

Garp devletlerine yeti§mek için, şimdi
den birçok muazam işler ba§armış olan 
bu milletin istikbalinden ernin bir va
ziyette ve hakiki bir hayranlıkla not 
defterimi kapıyorum. 

• Yakında yirmi milyon nüfusa malik 
dacak olan Türk milleti de, istiklale ve 
dirilmesini medyun olduğu Büyük Şe
finin çizmiş olduğu yolda istikbaline e-
ın:n bir vaziyette bakıyor. 

~ ftMrta Cfetılet mahall esinden blr kıaım 

Genç Tüt'k Cumnuriyetinin ikhaOOi ;a7ıa(fak1 :rıa/er1erin"ilet& biri: Zongu1da1C Smni7do1C ~"4 
- ,-,; ~-.. - - - '*2 - ~ ~,,, 

TUı ır.k mnonetn 
Ordusunun kudretine 

a oman etmnştn ır 
ordusunun son Türk 

iki manevrası, muasır . 

en büyük Baş kuman
danın yalnız bir ordu, 
yalnız blrtecrQbell ku. 
manda heyeti yetiştir
miş olmadıOını, bu or
dunun bütün lstlkba
ıını de temin etmiş 
bulunduOunu cihana 
anlatmıştır. 

İnkılabın on dördüncü yılını doldur- nevralarda, geçit resinilerin~e g8-
duğu bugün Ti.irk milletinin müdafaa rerek ve bizzat aakeri talimlere, milma· 
kuvvetleri de, mutlaka bu inkılabın en reıelere davet edildiği zaman yakından 
büyük eserleri araıın1a göze çarpar. temaı ederek, anlayarak Türk, ordusu
Türk ordusunun son iki manevrası, nun ve kendiıinin kudretine inanım§tır. 
muasır en büyük başkumandanın ciha· :Bu iman Türk vatannun bildin düny.ıf 
na yalnız bir kuvvetli ordu, yalnız bir kasırgalanna göfUı gererek ebede ka
tecrübeli kumanda heyeti yetiştirmif dar devam edeceğine inanıp anah
olmadığını, bu ordunun bütün istikba- tandır. 
lini de temin etmi§ buhmduğunu anlat • • • 
mı~tır. Türk topçusu, bugün, bu sillhların 

Trakya ve Ege manevralarından baha en mükemmel üatadlanndan biridir. 
eden Avrupa askeri muharrirleri, Türk Bir Türk mitralyöz takımı, bugün, 
ordu.sunun genç subay ve genç kurmay muasır ordularda bu silihı en iyi kul -
subay bakımından olan b:.iyük zengin· lanan takımlardan üstündür. 
liği üzerinde bilhassa dikkatle durmut- Bir Türk tankçııı, tankı icat eden 
tardır. mühendisl~rin !dahi hayran olduktan 

Bu . dikkatin iki sebebi vardır: bir teknik bilgi kudretini ve bir harp 
1 - Bir ordunun, şerefli harp kudrc- kudretini ifade eder. 

tini, şerefli askeri mazisinin bütün ka- Bir Türk tayyarecisi, günün en ces-
rakteritıi muhafaza ederek kadrolarına sur havacısıdır. Türk milleti, Türk tay-

genç enerjiler katabilmesi en zor iştir. yarcsinin kanatlan altında istiktalinin, 
2 - Bu asırda ord:ı bir milletin kiil- hliriyyctlnin, benliğinin ve üıtikbtılinin 

tilr seviyesinin en mütekamil sembölü- her taarruzdan masun olduğuna emin 
dür. Bir devletin ordusundaki kadrola- olarak yqar. 
rın vaaatt kültür seviyesi ne derece 'Iüri süvarisi akın günlerinin atlı
yükaek olursa o ordu o derece modern lanna peı dedirtecek, ıözii yılmu bir 
bir ordudur. kahra'1ı;lnlık ibidıetidit. ' Bütün bUnlar· 

lıte Atatürk, devamlı irıtatlan ile, on dan sonra ve bütün bunlarm üaıünde 
dört yılda, milletinin ordusuna bu iki Ti.irk piyadesi gelir ki bu kabroman, 
güç ve modern askeri meziyeti katınrt- bizzat ve binnefiı Türkün kendisidir. 
tır. Her. hangi bir qü!man bütün ~iliblan
Tilrk orduıu bir parad ordusu değildir. mızın ka,-ıısına aynı derec:de mükemmel 
Bir müdafaa kuvvetidir ve tam manasile silahlar çıkara~ilir. fakat Türk oıidu -
bir harp ordusudur. Bu ordu heran ve ı~nun piyadeaıne karıı asla bir ba1ka 
zaman bapumandanhğın her kumanda- pıyade çık3rılamaz. 
sını uami randımanla başaracak bir or· Zira Türk piyadesi Tü:-kün tam ken· 
dudur. Silahlanma ve vasıtalanma, Türk disidir. Ve erler savaş mabedind-e bir
vatanının iklim, topoğrafya ve ihtiyaç- birleriyle kartılaştıkları zaman Tür • 
larrna tamamile cevap verecek bir plan kün bu kudreti önünde baş cğmcğ' ar
la ve en titiz ata~emilit~r g6~3nde hay- tık .insanlık ve şuur ibadetinin b~• mu• 
ran lıklar ışıldatacak bir mükemmeli- '"'L::ıcı..üı. lfini olarak kabtıl etmişlerdir. 
yetle ba§&nlmıştır. Türk piyadesinin bu yüksek ve eşaiaı 

Türk vatandaşı verdiği venginin ye- kudretini en iyi anlayan kumandar. A· 
rtne tamamile masruf olduğuna inanan tatürk olmuştur. 
bir vatandaıtır. B•.ı vatandı§ ma- Türk kumandanı Attila nasıl &Üva-

\ 

rinin 'Allallı ise, Türk Atatürk te piya
denin Allahıdir. Askerlik dünyasın.n 

modem dcbaıı Atatürk, kurduğu ordu
yu muasır her vasıta ile tcchiz etmş
tir. Fakat müabct ilmin, tecrilbclerin, 
yıpranmadan devam eden araştırıcı 

çah:tınalann sonunda da, o, ilk buluıu
nun harikıiladeliği.ne iman etmekte te
reddüt eylemcmiştir. Türk piyal:lesinin 
süngüaü, bcfer zekiarnın kurduğı; en 
korkunç ailih tezgfilılarmdan doğan 

bütün harp kudretlerinden bin kat 
yüksektir. 

Karada ve havada böyle bir ifadesi 
olan Türk mUdafaa kudretinin, deniz
deki tecellisine de, Türk milleti aypi 
itimadı göstermekte tereddüt etmemek
tedir. 

Belki az, fakat mutlaka öz!. 
tıte henü:z çekirdek halinde bulunan 

Atatürk donarıması için bugün söyle
necek sör. 

Acaba Atatürk 'karadaki kıidretini 
denizde de gösteremez miydi?. 

Elbette göstere-bifüdi.. Göstermemiş 
olınur gösterememiş olması manasına 
gelmez. 

Bundaki mana ve irşat gayet açık • 
tır: 

Türk, denizci hakkını yalnız müda -
faa etmek arzusundadır. Denizlerin 
zaptını istiyenlerden değiliz. 

• • * 
On dördüncü yılda Türk harp kud • 

r~tlerinin ~teıcm manzarası, r.les'ut 
günümüzü ic!rak ederken, bize, dünya
nın bu berbat halinde azami t:mniyet ve 
gönül ferahlığını vermektedir. 

Türk ordusunun bu haliyle devamı, 
Tilrk milletinin her günkü duasıdır. 

Ensari BOLEl'\T 

l 

, 



"AtatOrk Türkün büyük ha 
Romanya Başvekilini k ti } r· 

kabul etti ramı u u anıyo 
Ankara, 28 (A,A.) - Rel.l!cumbur At&. 

türk bugt1.n aaat 17 de Roman)'a baf'r•kfll 
Tatareakuyu kabul buyurm\lflardır. Uzuıı 
mUddet •llrm bu mWAkat unaamd& haridye 
vekll1 dr. Tevfik R~ttl Ara.s, Ram&DJUlla 
Ankara orta elçtal Telemak. TllrldJmbl Btık 
re:J elç!af Tanrıöver de hazır bulmmıUflardır. 

C.W BaJarm DUtknzıd&D 9011ra RcımazQ'a 
marp. JCUelw T&tanlkunun nutkundan 

Başvekilin ziyafeti 
Ankara, 28 (A.A.) - BafTekD CeW B&. 

yarın bu ak§8m RomaDYa ba§'nld1l ıı:ueıw 
Ttat&re3ku ocreflne verdiği myaf ette muhte. 

rem m1aaflr ve maiyetinden bqka 1raD harf. 
cfye nazın, 1ran b1lyUlc elçid n bayanı. bil 
tUn vekiller, Balkan antantı dn!etıert elı;L 
Jcrl, Romanya erkAJııh&rb119 reı.l, bClton iL 
yaat mtıateoarlar, hariciye n ınatbuat erk&. 
nı hazır bulunmUJl&rdır. 

IOIU'a Tl1rk m&rp plmmqtır .. Ziyafeti takip 
eden 9U'V'aN bOb•- p&r1aJc olmUf n ini ıra.. 
n.rede 1117afetı. bulunanJ&rd&D bqk& eicll• 
hı,.u, BaJJwı dmetıertııın btıttııı erklıuhar 

blJ9 relileri n maı,.uert de bOJGk anıtor. 
malarllı .,.. nı,anıanm bamll ol&ralt lfUrak 
etmlflerdir. 
Bınare abalı& kadar çok aam1ml bir Jı&va 

fçtııde dnam etmı,Ur. 

Iımet ln6nthı0 ziyaret 
Ankara, 28 (A,A.) - Romanya bqYekDl 

ebelba'l'at&ruku. bugUn üp.m Uzert ee]d.. 

bqrekll t.met tnısntına sureti huauel:yede 
~t etmlfth'. 

Mühim bir mesele ı 

Yakın akrabalar 
arasında evlenmek 
doğru mudur ? 

Meşhur bestekar Bach aııeslnden 
54 musikişinas çıkmıştır: Halbu ki 
büt~n aile efradı kendi aralarında 

evlenmlşlerdlr 

~ YalaD ~ arıumıd.ı.t emmneıertte her 

Dd tarafta tered4I ftrm çoeo.k1ann böyle 

',.at btlçtlt do~ 1hUmal1 ~kıur· 

Yalmı m.a.'lia!at uasm(Ia evJenme 1 a1k tiale gelmiJ 'bir m1sal O.e varaır: 
meselesi, ıson senelerde ~vnıP.ad&. e- Malfundur ki Bach aile9inden 54 
hcmmiyetle tetkik edilen mevzulardan musikişinas çıkın.r§tır. Bunların hepsi 
biridir. Bu mevzu, muhtelif tialmnlar • kie büyük istidatlar olarak tanınırlar. 
dan bir ehemmiyet Te hususiyet arzct
mekte, aı1ev! ve içtima! görü§lerden de 
üzerinde altkayx toplamaktadır ı 

Yakın akrabalar araamda yap.ılın ev
lenmeden doğabilecek zararlar neler -
'dir? Bu nevi evlenmeler menedilaıcli 
mi? 

Fransa klinikleri cemiyetinin fikir· 
lcrini nC§retmekte olan ·(La MCdecine 
C&ı&ale fran.saise) iki aene kaldar ev
vel bu mevzuu, büttin tümuliyle tetkik 
ederek cidden istifadeli mtrtalca ve mü -
p.hedcler tesbit etti. 

Battan şunu kaydetmek iktıza eder 
ki: Zarnaruıntida yakm akrabalar ara • 
smda izdivaç azalmıştır ve azalmakta-
dır. Muvasala, münakale vaııtalanrun 
kolaylığı ve bolluğu, aeyahatler, mu -
haccretler, mecburi askerlik gibi bir 

takım sebepler yüzünden insanlar doğ
duktan yerleroen mütemadiyen uzak -

lışmakta ve evvelden olduğu gihi küçük 
bir yerde mahdut aileler arasmda 
vaki evlenmeler de bu yüzden azalmak
tadır. 

Bununla beraber kuzen! ile kuzin 
araamda olduğu gibi bazı vaziyctlerlie 
evlenmeler yakın akrabalar ara.amda 
mevcut bulunmaktadır. 

Son tetkikler gösteriyor ki: Yakın ak
rabaların mensup olduğu csaı aile ma
nen ve maddeten mükemmel ve 'kusur
suz ise bunlar arasxnda vaki olacak ev
lenmeden ldoğacak çocuklar da normal 
olmaktadır. 

Asıl tehlike şudur: Eğer ailede eus
lr bir tereddi ve kusur mevcut ise bu 
takdride doğacak çocuklartıa: bu kuaur 
daha fazla göze ~rpıyor. Bilakis tereddi 
ve kusur yerine bir kabiliyet ve istidat 
mevcut ise ayni kabiliyet ve istidat ço-

~~'!!ye:-. 
Bu neticeyi Jcaaca ifade etmek Uzere 

f8yte 18ylenebi1Ir: Yakın akraba]ar a
rasındaki izdivaçlar, müşterek karak • 

terleri ıbDy!Jtilyor. Bu ınesclede kll-

Halbuki bütün aile efradı kendi arala • 
nnda evlcnııüşlerclir. 

1§in mUhim ve nazik tarafı aile kay
nağnun iyi vasıflanru veya kuaurlamu 
hakkiyle ve Uyıkiyle tayin etmektir. 
Maalesef ~divaç mevzuu bahsolduğu 
vakitJ daha fazla görünen şeylere ehem 
miyet verilir ve dşin esaslı surette in -
celenmcsi ihmal olunur. Hele bir de 
111.§k varsa, mesele lbiltün bütün deği.}ir, 
"darbuncselin dediği giıbi (Aşk, ihtiyat 

ve basiret tannnazl) 
Hayvanata gelince: Bunlarda ayni 

kandan olanlar arasında tena~ül büsbü· 
tiln başka bir keyfiyettir. Cins at veya 
kilmee hayvanatı yetittirenlerin bu hu
susta ne kadar titiz davrandıkları ma -

lQmdur. Yalruz bilfarz beygirler misal 
olarak alınırsa bunların sahiplerinin, 
atların bütün geçmişini, bütün ailelerini 
iyi tanıdığı göz önürlde tutulmalıdır. 
Halbuki insanlar arasında büyük baba• 
larmdan aonralannı iyice tanıyanlara
caba pek çok çrkar mı?. 

Herkes bilir ki bazı dağ köylerinde 
mCKll aptallardan mürelckep nesiller 
görülüyor ki, bu asıl ailenin aptal olmz 
ıınm bir neticesidir. Halbuki diğer bazı 
köyleı::de ayni aile efradı arasında v1ld 
evlenin.elerle çok iyi ve mükemmel ne
ticeler al.n1dığını görüyoruz. 

O halde tam bir kat'iyyetle ya.kın akra 
balar arasmda evlenmenin ~utlaka fe
na ve nrarlı olduğu iddia edilemez •• 

Fakat marazi karakterlerin - ayni kan-
dan olanlar arasında vaki evlenmeler 
de- biribirine eklenerek arttığr, çoğal 
dığı malllm bulunmaktadır. 

Salahiyet sahibi zevatın vaıidıklan 
netice ıudur: Yakın akrabalar arasmda 
ki evlenmelerin • teıvik edilmemek 11 -

.nm olmakla beraber - mutlak ve kat't 
surette aleyhinde bulunmamak lbn:n ... 
dır. Bu nevi vaziyetlerde, çok ihtiyatlı 
çok dikkatli ve çok basiretli olmak, ya· 
pılabilecek yegine tavsiyeclir1 

~ Bqtarafı ı incide 
bklarda htımmailbtr. tuııy.t l'lıH ~ 
)'Ol', ıehrln her tarafmd&D lnlan aJmu bir 11el 
h&llnde bG,.WC pçtt ıumlıı1ıı yapıiacatı 
Be)'&Zlt meydan.mt. Te alayın seçeceği Tak. 
llm• kadar olan caddelere ~rdu. 

Saat daha cıaa selmeden Bqazıt meyd&.. 
m cllrWeeek bir mauara tefldl ediyordu. 
Koca İlt&DbulUD ADld bC1tQn ll&klnlert bu. 
rada bulUJDl&I& llÖS vermı, gibi meyd&ıım 
her taratı, Jıatt& bln&l&rll) d&mlarma kadar 

dolmuttu. 
Vll4yetteki tebrik merasimi 
Saat tam 9,SO da 'filA;yettıe tebrik merul. 

mı bqladı. cumhuriyet hllktU:netl namına 

tebrUd kabul eden V&U Kuhiddin "O'atund&. 
tm nezdfıU(I evveıt. latanbuldald aaylavıar 
girdiler. Bwld&D 90Dr& bqta letanbul komU
taııı ceneral Cemil Calıit olduğu halde gen._ 
rallerlıı. umuml meclll azaıarmm. "O'niveralte 
nktllr ve dekanlarınm: Tillyet, adliye, ma.. 
U;ye, D&tla, fkUAt, aıhblye, gUmrilk ve fııht.. 
arlar, zıraat veklleUerlnln fehrim!ı:dekl er. 
klnı, mU!tü, belediye n parti erklnı vallyi 
tebrik• ctrdfler. Saat 10,80 da da toplu ola.. 
rak btltun kon.eOloal&r Taliyi tebrik etWer .. 

Beyazıtta toplanb 
Bu esnada Beyazıtta 'Oniverslte meydanm.. 

da ordu birlikleri Te mekteplerle telek. 
kUUer aıraJanlDIJ bulunuyordu. Saat 11,10 
Y&U Kuhlddln 'OetUııdaf latanbul komutam 
ne beraber oldutu ~de Beyazıt meydamD.a 

(eldL Teftifl mtltea.klp meydandaki bUtuıı 
bandolar hep birden 1st1kW ma.rpıu çalmaf& 
b&§Jadıl&r. Bu esnada Beyazıt meydanma ka... 
dar tqan bandonun eeatne halkm d& bUyük 
bir htırmeUe S,tlra.k etti~ gl5r111Uyordu. 

Biraz llODf'a vali Ye kumandanlarla konso.. 
Joetar ve davetfüer trtbtınıerde yer aldılar. 

Geçit resmi başlayor 

b:çafml ma.sadmd& billyeıı .k.a.sap, kürek ba. 
ımda kayakçı, yorganmı Jğnellyen yorgancı 

durmadan alkı§lanıyor. 
Alay Divanyolunu takiben Sultanahmetten 

Sirkeciye doğru ilerliyor. Caddeler mahoeı1 
blr kalabalıkla aanlmı,ş on binlerce ~ dur. 
madaıı alkıJlıyor. EmlnönU meydanı köprü 
bu kadar kalabalığ'ı ancak böyle ender gUn... 

lerde görebilir. 
şu anda alay lst1k1Al caddesinin mah§ert 

kalabalığt, alkıf tufanı, binalardan aWan 
konfeti ve aerpanUnler araımıda ilerliyor. 
Biraz aonra latanbul adma Taksimde lbL 
deye çelenk konulacaktır. 

Oğleden sonraki merasim 
lılera.s1.min öğleden sonraki kısınma dair 

re.ırml program tudur: · 
Saat 15 de Edlmekapı dı§mdakl ıeh1Wk 

ziyaret olunacaktır. 
. Fatih kaymakam ve belediye §Ubesi mUdU. 

rilnün riyaaet edeceği bu törene, latanbul 
komutanlığını temall etmek Uzcre tayin edi
lecek zevaUa umumt meclis 1lyelerf, cumhu. 
riyet halle parUs! ve malıalll ~ekkUller mtı.. 
messıı ve üyeleri ve halk !§tırak edecekler. 
dir. 

Törende bir bl!Ulk ukerle itfaiye bandoıru 
bulunacak ve LrtlldAl m.&rJD1I mUtealdp lbL 
deye belediye taratmdan hazırlanan çelenk 
konduktan ııonra k1Lyma.ka.İn ve belediye fU. 
beıd mUdUrU taratmdan laaa bir hitabe ile 
ıeh1Uerimb:iıı nzlZ hatıran anılacaktır. Bu 
ziyarete loUrak edecek zevat, .ııaat 14,415 de 
Fatih kaymakamlık ve belediye §Ubesi daire. 
ainde toplanacaklar ve oradan topluca gıe. 
h1Ulfe gidilecektir. 

Gece 
Gece ıehrln bUyük yollarından geçmek 1lze 

re fener alaylan yapılacaktır. Bunlardan 
Beyoğlu tarafında Yedek Subay okulundan 

ve Tqkqladan birer grup !ener ye 

le hareket ederek ve ulwıal marP 
rek aaat 20 de Takllm meydann:ıa ge 
dlr • .Ayn! zamanda İstanbul 
ner alayma lııtirak edecek okullar'• 
ler ve halk dahi aaa.t 20 de BeY 
nmda toplanacaklardır. Bunlardan 
ge.leıı fener alayı laUklAl caddesi • 
Şi§hane yok\lfu. Ka.raköy yoluyl& 
ye gelecekler ve orada aerbeat :kal 
Bu alay Taklimdcn itibaren tstanb 
tanıığı tarafmdazı tayin edilecek blı.' 
aevk ve tdareıılnde bu geziyi yapac 
Beyuıtta 1x>planan alay da 

tramvay yoluyla EmlnönUne geieceX 
dan .Ankara caddesi Cağaloğlu yol 
yazıta dönerek orada ııerbeat kal 

Azlık okullannds 
Burtın gtlndüz ve gece halk•~ 

temırtıler ve mll.ııamereler verilec 
CUmhurfyt bayramı dün llğledeD 

bqla.dığt iı;ln bir lanın ecnebi ve ~ 
teplerinde kuUama Ulrenl dUn Y8 
UakUdar Amerikan kız 11.acsi ve 
sesi bu arada.dır. 

Ankara da 
Ankara 29 (Telefonla) - .Ankar9 

ytlk bayramı y&§lYOr. şu anda dost 
keUerin hlll«Unet ve aakeı1 ricallnl 
da gören Ankaralılar bayramı daıı-
blr §evkle tesft ediyorlar, ıehfrdC r.ra* 
raklarlle beraber Yunan, Rumen. 
ve İran bayrakları yanyanadır. 

A tatnrkiln tebrikleri k~~ 
Ankara 29 (Telefonla) - cu.ınb fll'it. 

tatUrk ılmdl BüyUk lıflllet lılecll!Jlll .~ 
buyurdular. Kordiplomatlkln ve .,,.,,,., : 
dahil olanların tebrikleri bqladı. . ~ 

BUyUk geçit reşm1 aaat ııs de b~: ' 
tır. 

Saat 11,30 da bUyülc geçit re.mıl bqtadL 

Eıı önden gelen firka bandoınıilu Yedek Bu. 
bay okulu taıebeal takip ediyordu. Deıılz 
harp okulu taJebelerlnf. Kuleli ve Kaltepe 

a.skert liselerini bQytlk bir inUzam lçindePI. 
yada_ .nvart topçu. muhabere. nakliyat. de.. 
n1s lılllheı:ıdaz JataJan takip etti. Her geçen 
latayı ballan cotkuD tezah1lrat ve elkqları 
karplıyordu. 

Bir lngiliz gazetes 
Bu esnada meydanı enuıall ender gl5rUU1r 

bir alkı§ tutanı kapladı. lstncW uğrunda can l 

Janıu vennete azmeden ve bu yolda 1JZUV. 

Jarmı kaybeden matQJ kahramanlar ve aZ1z 
ıohiUerlmfzln &nalan gelfyordtL 

BUyUk bir lntlum. lçlnde geçen polls mtlf 
rczeain.l ıeh1r bandoau ve kayakları oaıuzla.. 
rmda k&yakçılar taklp eWler. 

Şimdi bqta "O'nlvermte oldutu halde mek. 
tepler geliyordu. İ§te ba§t.A ızctlerl olduğu 

halde llııeler taJebesl geçiyor. Oı:ılan muallim 
mektepleri ve orta okullar takip ediyor. Bun 
dan. aonra azlık ·ve yabancx mektebi talebe. 
lerl geliyor. 

Başlannda itfaiye bandosu oıd$ halde 
geçen lttatye tnllfreze.ı pek alklflandı. 

Heydanm llbUr bqmdan doğru yeni bfr al. 
kıt yUkeeldf. Kızııaym t1m.sall geıtyor .. Onu 
takiben Yeıuay, çoeuk ealrgeıne kurumu ve 

nihayet ııte havaıarm hA.ldmi Türk tayya.. 
reııin1 temsU eden Hava kunımu timsaıı.. 

Bundan 80tıra esnaf cemiyetleri geliyor. 
Halkm tezahüratı artık CO§kunluk haline 
geld.L Çcldcl durmadan öne vuran demirci - ' 

loknyucularımızdan 
! UzUr dlleyoroz 
1 Ba§ladığınuz gilnden itıoaren bU.. 
• yUk 'bir intizamla. verdiğimiz lisan 
1 derslerini ve Pardayan tefrika.mızı 
yazılarnnrz çok olduğu için bugiln 
koyaınadılt. Okuyucula.rmıız, alaka.. 
ile taldb ettikleri dersleri ve me.. i 

1 

rakla okudu.klan rom.an t.efrlk'asmı i 
yarın, her gUnkU sa.yfalarmda bu.. I 
labileceklerdir i • • 

·----------------------------.! 

• 
nın yaptığı gaf 

İnglltcrcnln en mcııhur fotoğraf acentasıJ 
olan Keyston, kendisinin latanbul mUme88ill 
bulunan gazetemiz fotoğrafçısı .Aliye dUn blr j 
mektup göndermiııttr. 

Zar!m içinden bir mektupla İngilizce bir 
gazeteden kesilml§ bir resim çtkml§tır. Bu 

resim at Uzerinde garip kxyafeUl ln.ııanlarm 
bir sokaktan geçıııtnl göstermektedir. 

An mektubu okuyunca hayreUer içinde 

kalml§tır. Acenta mektubunda ıöyle demek. 
tedJr: 

•'- Bir İngUl.zco gazeteden kcalp gönder. 
dlğlm resim Fran.sızlarm Cezayir valli umu. 

termektedlr. 
O gazetenln İstanbul muhabiri ~ 

Qek.Jp gazetesine göndermlf.. sıı ıı• 
realmden göndermedlnlz?,, ~ 

Gazete parçaallllD yanındaki J<il 
da "Cezayir valil umuınıaı ıatanbUİ 
rmda,, ıekllndedlr. 

.Alı rumJ bize getirip göstıerdl
gibl biz de hayreUer içinde kaldl]d. 
•iz de gllrUyommuuz, İngiliz gaıet 
tma ne derslnb:? İngiliz gazeteli 
rlkadakl Konstaııtın §ehrlnl ıstan 
fsm!le kariobrmıJ olacak? 

Melk:tte~onoere, Çocuk veııoerl 
neo ©kuD [Q)DırektörDeırlıne: 
Mektep kitaplarınızı almadan •• ,. bir kere eıki tanıdıit 

" V AKIT Kitabevine 
" uğrayınız. ilk, Orta, Liıe, Yükıek ve Meılek ... Her okulun, 

ıınılı için, her dilden, her türlü maarif nqriyatını buratl 
kolaylıkla ve derhal edinebilirıiniz. 

Raıtgele yerden almanın ıonuncla yanılma, yorulma, 
kit kaybetme olabilir, üzülebilirıiniz. 

lhtiıcua her yerde kıymet vermeli: (V AKIT KIT ABE 
ele mektep kitapçılığında ihtiıaı kazanmııtır. 

Kitap üzerine gelecek her ıorguya karıdık verilir • 
ADRES: lstanbul. Yakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgr 

Yakıt- İstanbul. Posta kutusu: 46. 



ı' ~j l'enl. 
ı( \' 'l.L'ite YU ı· 

tİd·. akalar g n U redingot ve etek-
ır ı aycı . 

fuıa.rd Çindekı bıu!°enı§ va kehve ren.. 
'lıı,,... andır· U koyu kahverengi 

'\lfr • ZCrind . · e Ye§ıl benekler 

~ller · 
'Cin iyi bir 

ıa ... ~ıı ~abun 
ı.~ er ıçin i 
"ll:!~aı 81~ elı . Yi bir sabun hazır. 
~bit 8abun t1zcledlı. En iyisinden 
~ \o llıiktar ~i ınız, rendeJeyiniz, 1çi
r%,.,!onl'a k nıon suyu ve ayni mik 
ııt~. ~~·~ Yu atınız. Hepslnl iyice ka.. 

1.1.'t'ı.- \Parlak b" h ~11 1. "'ltl'l'a b ır ale getiri _ 
la~ ·~i ıraknıız. 

_~ .. c.erı ~uşatıcı sab 
13· . eı.erek un, beya.z pa 

&ab lriııcı ~- elde edilen sabundur 
un k -ertip · 

llu '-Oıtı aı sabun için, çarşıdan 
1)., laıtdi~ lllak da mtimktindür 

"rn l .• \le Sal> • 
lıtıl)ı ÇIJ:ıde ta un toila.nnın bazıla.. 

~alıdır. lk bulunduğu da unu-

Ucu 
~"d 2: kola 

"a e ı. "da ol\Olaıa 
dil llıakltoıanıı ;~ak Çanta§ırlarmız 
ftıaıtar ama Vr> 

0 sa, ve o gün de ev
lt~ııa:ı ".a "e PIİra Pilav pişinnişseniz 
btr d abilirs· av suyunu kola yerine 
ı._ efa ınıı. B 
"ah-ete ~cru.be u tarzdaki kolayı 

dti§\ire edinlz, netice sizi de 
CCktir. 

• 

l:iııra,a 
~cıı a 81Yab j 
1tı;:eıı görUyor erseyden bir rob 
~'lllrılıdJr sunuz. Ete . 
~ tenı . ltor.ajdaki klık belde 

ltıitn~:~ 'Y~dıılı bir 1:ek kıvrım... 
""'-ll'• aylası • 

Güzelleşmek 
için jimnastik 
yapınız 

Bir gıl içinde 
vücudunuzu 

zarif bir şekle 

sokmak mümkündür 

o 

JlmnıuıUğfn kadm vücudunu rtızeneıur. 
mek huıuaunda ne bUyük blr teılrl olduğu. 
fnklr kabul etmez bir hakikattir. Çirkin 
vücuUu kadmların - muntazam bir ıeklld• 
çalı11tıklan takdirde - blr sene içinde vU.. 
cutıarını zart! bir ıekle soktukları çok gö
rUlmU§lUr. 

Burada size remmlerlnl verdlgtmn masa 
jimnıuıtlğl, rueohur kadın jlmnaaUklerl mUte 
b3,Uısı proteeör Pen11cna taratmdan aon za_ 
manlarda icat edllmlt ve dikkate değer neti. 
celer vermııur. 

CUnllnllzün birkaç dak1ka.mu bu yeni U

ırıl beden terbiyellne ayırmakla aizin de iyi 
neUceler alabileceğinizi fimdlden tahmin et.. 
mek gtlç deflldir. Ancak, jlmnuuk\ tt'1'Ciben 
ııaba'ıtan ve açık havada - hiç olmaza& pen 
cere tnrnde -- yapmak JAzmıdır. Re.unJerde 
gördllğl.lnllz lıarekeUerl izah e<!eJtm: 

Kunıaş satın alırken .. 

1 numaralı resimde görQldüğtl gibi, dtls bir 
masa Uzcrlne yıı.bnrz. Masayı bq taraftan 
Pllerın•zte tutunuz. Bacaktannm. blrlLirfne 
yap:~J'lI~ v 1'!h"ette bıl1m1ZJ11 Uzenne dc.ğru 
kalclıı mız. Bundan aonra, vllcudunuzu da 
kaldırarak on:uz ve baımız üzerinde mu. 

vazene temin ttmeğe çalfmtz. BU barekett 
müteaddit deta tekrarlayınız BU ıekilde 
MUVl\7.!'neyt t'!"'lln f'~eblltll~n•~ takdtrde ar. 
tık bac~ktarmızla makas baret etleri yapa. 
bfll rsinlz. 

2 numaralı reatm: Masaya iyice uzandık. 
tan ve bacaklarm121 iyice gerdikten ııonra, 
ellerinizin ve ayaklarınızın yardımı olmadan 
ağır aftr doğruıtunuz. Doğrulurken, bacak
larmız1 maaanm iki taratma ııarkıtmız. Kol. 
larmızr da mümklln olduğu kadar geriye doğ' 
ru gererken ba,nızı muaya de~dirlnl..z. Bu 
hareket çok faydalrdrr. :Müteaddit defalar 
tekrartayablllrıılnlz. 

3 numaralı resim: Masaya lytce gerllmı, 
bir vaziyette uzandıktan ııon'I'&, atlT' aıtır 
hacaklannızr kaldırarak ve kollarınızı uzata_ 
rak ayak bllekterlnlzl yakalayın, fakat mu. 
vazeneyf temin etmefl unutmayın. 

4 numaralı rellm: Bacakıarmızı masadan 
dı§arıya nrkıtacak ıekllde vaziyet aldıktan 
sonra. bac.aklarmızı mUmkün olduğu kadar 
havaya kaldırarak makas hareketleri yapm. 

3 numaralı resim: Masaya ytlzükoyun uza.. 
nm. Realmde g8rdUğünUS va.ztyetl alm. A.. 
yaklannrzı, baldırlarmızı, belden qağı ku. 
mmm gergin blr vaziyette, IÜT&lle uğa, 
sola götürQn. Fakat §Una dikkat edin: Ba.. 
caklula baldırlar mümkün olduğu kadar ha 
vaya kalkarken göflUntlzU kat'lyyen maıı&. 
dan ayırmayın. 

6 numaralı relim: B&ca)dArmIZI gergin o. 

Kumaş satınalırkcn size taın :····· .............................. - ...................... : E 1 d 
yiln olduğu söylenilen bir k amen i i sk ten tir iyotlar 

v iht' . umaşın • • 
pamugu ıva edıp etmediifinı b •t i ! 
b. t "'be . c~ ası • • ır ecru ıle anlamak mUnık .. d" : : 
Bunun için kumaşın bir ta.rafun dur. İ i 
b ' k ın an • : 
ır ~ç tel çıkarıp bir kibritle yakma- ! : 

lı. Yün .. ?ld~kça zor yanar; yandıktan 1 
sonra komür bırakır, ve yanarken de e 
fena b~r k?ku hasıl eder. Halbuki pa. İ 
muk bılikıs ~abuk Y._anar, fena bir i 
koku neşretmez ve kömür yapmaz. 1 
İpeklilerde yün karışık olup olmadığı i 
da ayni usul ile anlaşılır. ı 

Fötr şapkalar nasıl 
temtzlenır? 
Fötr şapkaları temizlemek için 

bunları terebantin esansı ile, daima 
ayni istikamette çevirerek, ve ovarak 

Bu spor saç tuvaı
letini siz ~Uzel bol
mıyormusunuz? 

silmek, kurutmak ve sıcak bir fanile ·---···---··••••H•e•en••-········-·-············ 
ne parlatmak kafidir. Halı üzer indeki 

Mutbak işlerinden mürekkep le Keleri 
sonra 

Mutfak işleri elleri hem kirle _ 
tir, hem bozar. Mutfakta çalıştıktan 
sonra elleri evvela vazelinle temizle • 
mek, sonra sıcak su ve sabunla yıka
mak _Şayanı tavsiyedir. Bu suretle eL 
ler hem iyice temizlenmiş ve hem de 
beyazlatılmış ve yumu3atılmış olur. 

tarak amudt bir vaziyette havaya kaldırın. 
Sonra bütün kuvvetlnlzt kollarınıza vererek, 
omuzlarınızı muadan kımıldatmadanı beli. 
Dizden qafı kımımW aağ& ve eol& götUrUn. 

Halı üzerine mürekkep dökill
dllğü vakit yapılacak en kolay işler
den biri mürekkep dökülen yeri tuz 
tabakasıyla örtmektir. Tuz leke üze. 

rinde beş dakika kadar tutulmalıdır. 

Eğer çıkmazsa leke alkol ve amon • 
yak mahlCHü ile veyahut alkol ilave 
edilmiş sirke ile yıkanır. Yine çık • 

mazsa ve halının renkli kısımlarının 
solması mevzuu bahis değilse Javel 
SUY,U istimal edilir9 

Uzun müddet kalmış, bayatla
mış tentürdiyotların istimali şayam 
tavsiye değildir. Çünkü bunlar derin 
yanıklar yapa.bilirler. Bir tentürdiyo
dun taze veya. bayat olduğu hakkın
da bir fikir edinmek için tentürdiyod 
bulunan şişeyi çaJkalamalı, eğer şişe
de köpUk blsıl olursa tentürdiyod ba 
yat demektir. 

Şişmanlamak 
ve zayıflamak 

isteyenler 
!{adın okuyucularımız arasın _ 

da zayıflamak istiyenler olduğu gibi, 
şi~anbğı özliyenler de vardır. Biz, 
he~ iki taraf için kısaca iki formül 
bildirelim: Zayıflamak istiyenler, 
bir litre su alsınlar, içine beş erik 
4 tatlı badem kabuğu, parçalanmış 

bir eJma, yarım portakal kabuğu ve 
5 pıı.rça şeker atarak ateşin üzerine 
koysunlar. Kaynamağa ba.~lar baş _ 

lamaz indirsinler ve süzüldükten 
sonra. silrahiye doldursunlar. Her ye
melrte su yerine bunu içsinler. Bu, 
bardağa yarım parmak şarap ilave 
ediJmek suretile de içilebilir. 
Ş!şmanlamak (bilhassa göğüsten 

semirmek) istiyenler, yemeklerden 
sonra yiyecekleri bir parça ekmek ve 
dört cevizle arzularında muvaffak o. 
labHirler. 
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Banka, Şirket, Tıca-1938 rethane, Yazıhane 
ve büt:ün müesse-
selere ıazım olan 

ECE AJANDASI 
çılmuıtır. Bilumum ktfUl11 

~::::::; İstanbul, Ankara cıdt,ıi 
fıtab maf azaıı No: 111 

- -
GRiPiN 
yarfıen bu 

atıraha kat.. 

- - -

Bq, dit, apdan, nezJe, kırgm1ık n iifütmekten mütevellid bütün ızta. 
nblann beflemep ile beraber aklmmı gelen ilk i.im olm·hdm 

Mideyi bozmadan, 

kalp ve böbreklere 
,,.-·. 

dokunmadan 

1 En seri tesir, en kat'i netice f 
lcabmda günde 3 ka,e alınabilir. 

isim ve markaya dil<kat ! 
Taklitlerinden sakınınız, 

Vakıf paralar 
müdürltiğünden 

Komisyon mikdarlaruun yeniden indirilmesine dairdir. 
Kagir binalarla hali i•da bulunan emlake ıid ikrulardaki 

komisyon mikdarlarımız tekrar indirilmi ııtir. llan ederiz. (6952) 

Telefon 21444 

ODSOM K!1 

ve BEL GEVŞIEKLIGINlE KARŞI 

HORM·OBiN 
·- T•bletlerl • Her eczanede arayınız. ~ !losta kulu•u t2S5 Hormobln J ... ................. ~ 

Uroloi • Operatör 
Dr .. Reşit Samı 

Berker 
Beyollu lsttklAI Caddesi 

Mis sokak 
Telefon : •t443 

............. 1111111111=-=·:r. •• 1 .... ~~ 

Fabrikatörlere i~ 
İf Kanunu mucibince tutacağınız ll 
J.tçi def terleri ve cetvelleri hazır. &~: 
ıanmıetır. . 1 
tfçt cetveu :so kuruş • 
Hesap pusula'- · ı kuruş 1 
İl mukavelesi '(yllz para) 1iı İş vesikası (yüz para) i 

Ne-de 
'Aspir:in 

tş Kanunu ıo kuru~ il 
Satq Yeri: tnkıl!b Kitabevi li 

------------------------ a:wwwıunaana=::::::m:::::::...-:::::::n=:::::: 

T • • ' 

. ~ . . _;.: . 

Çü;;kü- ASPfRIN serıele~: 
denberi her türlü soğuk' 

gınlıklarına ve ağrılara kart' 
tesiri şaşmaz bir ilaç oldu~"1111 

/sbat etmiştir. 

Yalnız 

' En ırk 
Kırtaaiyecilerde 

bulunur. 

Tbe Conklln Pen eo. 
TOLEDO, OHIO, 

0

U. S. A. 

Mürekkepli ve Ku:ı;un KalemJerW.n 
cep ve masa için olan 

yeni Şevroıı modelleri 
- bir haril·.adır. 

lstanbu1 üniversitesi 
lktısat Fakültesi Dekanlığından: 

iktisat Fakültesine bağlı iktisat ve içtimaiyat Enstitüsü icin 50 lira ücreL 
le bir daktilo aranmaktadır. Aranan ıa rtlar ıunlarJır: 

1 - Yabancı bir dile vakıf bulunmak. 

Dr. lhaan Sami 

Gonokok Aşısı 
BelsoğukJuğu ve ihtilltlarma karşı 
pek tesirli ve taze aşıdıT. Divanyo
lu Sultan Mahmut tilrbesf. No. 113. 

Oöz hekimi 

Dr.Muıat RamiAydın 
Muayenehanesini Taksim. Talimane 
Tarlab&§ı Cad, URFA Apt. nma 

nakletm1ştir. Tel: 41~3 

=>azardan maada hergün: Öğleden 

eonra ıaat ikiden altıya kadar 

A S P İ R 1 N in fesirif1Jı~ 
emin olmak için lütfen ....!!'~ 

sına dikkat ediniz. 

usküdar - Kadıköy ve havali91 

., • oi;Dokt:;.;-ı halk tramş~~~~;~J~~~ Anonir11 

Dbeyt Olçeır I · .-'! 
Yalnı• CUMARTESİ GUNLER1 Kadıköy tramvay tebekemiz de Köprü ve Gazhane 02 

gümrük tramvay durağındaki mu- Kadıköy ·Gazhane hattımız, 1 ikin citetrin 1937 günündell ~ 
ayenehanca=ndc hastalannı kabul •• ren, Köprü mıntakaıı kaldırılmak ıuretile, bir mıntaka ol• 2 - Daktilo Uı.erinde melekesi ol malr. 

htekllJerln her gUn öğleden evvel İktisat re lctimaivat EnstltUstı 
~l5r1Ugtlne mUracaatlan. (7358) 

YALOVADA, aaL günler Kara- , ,üzere iki mıntakaya bölünmüt olarak itletilmekte olan 8 i~ 

Dl k. 1 eder. U 
re "' ı aa H' uaam:m:uamı: 
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Güzelleşmek, gençliğini ve güzelliğini 
muhafaza etmek asri kadın için bir ihtiyaçtır 

.. . 

Bu pek tabii olan ihtiyacı temin 
eden yalnız bir vaslfa vardır 

. 

Bu da Tokalon müessesesinin ica
dı olan Tokalon besleyici hassası
na malik penbe renkteki gece 
krenıile, gündüzleri beyaz renkteki 
kreminin istimalile kabil olduğu 

bugün bir hakikat oımu_ştur. 

~ • v 
.. v- - ... _ _ _ ., , .· 

Bu hususta tavsiyemiz Toka lon ınüatalizaratını kulla.nan arlia 'daılarmrza ıonnakla l>eralier, '(Pos ta lCufuıu 622 latan. 
bul) adre$İne bir kartla veya bir mektupla adresini bildirdiğiniz takdirde ıize parasız olarak çok güzel bir tekilde baad. 
mı§, güzellinizi muhafaza e'~mek ve arttırmak için. alınması lazımgelen tedbirleri gösteren (Güzellik ihtimamı) namında 
bir broşür gönderilecektir. Okumasından pek müstefit olacaksmız. 

Bütün hayatınızda T okalon, kremlerini ve muhtelif pudralannx kullandığım:zı takdirde güzellik ve tarave\inizin ba. 
kasını görecek ve neş'e içinde bir ömür süreceksiniz. J 

: • 1 \ ·~ 

. ' ' .. 't) 

~~ 

~~dy© M~tr~kDoUc§llrDlfil~ MltbJ<dl~ 
. 1938 Modeli M i N E R VA 

RADYOLARI 
Her sene olduğu gibi bu sene de 

RADYOLAR ARASINDA 
1 

DVNYA ŞAMPiYONl}DUR 

Pek yakında geliyor bekleyiniz 
Bu Radyoları görmeden başka 

- Radyo almayınız 

Türkiye Umumi Vekili 
Abdurrahman imrf 

Bal çekapı flasan Ec2a Deposu üstünde 1e.lefon.23521 



,, 

-AYAKlAkl/NIZIN 
SIJ-11-/ATi N i 
~ _ANCAI< -

,-

KUNDUl>ASI J(MiN (0,t?! 

,, YERLi MALLAR PAZAR[ARI 

Sonbahar Geldi , 
Elbiseye dair İhtİ)'aÇlannm timcliden Galatada meıhur 

EKSELSYOR 
Büyük Elbise MaQazasında 

Her ~ ucuz .. TEMlNATLI alabilinum 
Şu cednlden INr fDdr edinebilirsiniz. 

ERKEKLERE 
' Liradan itibaren 

P ARDESOLER Empermeabl Gabardin 18 112 

29 lLKTEŞRtN -1~ 

SPDRCUHUrt 
t ik'ti. .. 

)...J./:t • Maçtan- sonra 

(kuvvetinizi tazelemek ister

$eniz HAVAGAZI ŞOF-_BEN 

ile bir Duş allnız. 

"AVAfiAll 5DFBENİ 

Cilt• Frengi .,. o•ıı•r Zührevi 
l"\estarıklar birlncı sınıf mutahassısı 

Wıd cat - - lkrlsl flJYlll CllfJlll .. u 
T'eleton ı 21942 

• t>Oreden -.cııno ite~ ncsta!l!lnı;ıııqd.. eoer 
&aa oor- OQ'leoen sonro oorqsııQr' • 

fallhl11 1111lyıt11 111ır imi ıırırr. ,' ~ 1 

ncarethaneml.z eııklsl glbl kUrk manto_ 
ıarmı lO ıene garanti ve 

, Beşikten mezara kadar 
I 

Sçığlam ve beyaz 
kalan dişler 

Dis macunu ku1lanan1ar bir ço~ 
tec;iibelerden sonra neden dairJl1 

RADYOLiN 
de karar kılıyorlar 

Çünkü Radyolin 
PARDESDLER Janrangte 13 1 
MUŞAMBALAR Her renkte 11 112 ay vacıe ne ketaıetsız oıaraıc ııatmaktadır. 

* Dişlerde (Küfeki- Trtre) husu· 

lüne imkan bırakmaz, mevcut olanları 

da eritir. 

raltıe kabuJ ediyoruz. 
TRENÇKOTLAR S katlı 15 1/21 Anadoluda buıunan mUııtcrllerlmlze ayni ııc-

K A D 1 N L A R A Mahrnutpa.,a, KUrkçU Han içerin 

.M A N T O L A R Ynntn 10 1/2 B E Y K Q Te~e:;:~ 

* Dişleri mine tabakasını çizip 
hırpalamadan temizler ve parlatır. 

-tı Ağızda mikropları % 100 kati

yetle öldürür. 

PARDEStlLER Gabardin 15 112 
MUŞAMBALAR Her renkte 10 1/2 

-MUŞAMBALAR ipekli her renkte 28 
ÇOCUKLARA -PARDESOLER Gabardin 

MUŞAMBALAR Her renkte 
Erkeklere ısmarlama K08TUMLERI 
en iyi kuma,ıardan iki prova ile 

GALATADA 

7 
6 112 

28112 

EKSELSYOR 
MAGAZASINDA 

Telefo" : 43503 

r-- Kimyager 

ı ı Hüsameddin 
1 

{t Diş etlerini besler, diş eti hasta

lıklanna mani olur. Ağız kokusunu 

keser. 

Bil\imum• tahlilat. Eminönü Emlak s d ft Sabah, öğle ve akşam her 
1 Tam idrar tahlili 100 kuruştur. '-

1 __ ;_::_~_~:_~_B_an-ka-sı-k-ar-şı-sın-da •• l-zz-et- iz e L::·: ~::.:::_ 
:::::::=: .-. ................. ·---····---.--:.::a i 01, Doktoru H 

Necati Pakşi n 
Hastalannı bergiln sabah 10 dan!\ 

akşam 19 za kadar Karaköy Tünel İi 
meydanı Tersane caddesi batrnda No.U 
112 de kabul eder. H 

Sah ve cuma gUnleri ıaat 14 den P. 
!I 18 ze ka~.ar parasızdır. ı 
H·· •:: . 

RADYOLirr' 
Kullanmız. 

li 
l 
l 



Nefaseti le 
-
1 

v 

meşhur 

Halis koyun sütü ve gün
liik tere yağından nıamul 
kakaolu lıelvamızı bir 
defa tecı übe ediniz başka 
lıelva yiyemezsiniz. 

/ P'. 
- ~ .. "'t-

" -· Ayrıca Yeni Hayat Karemelalarının 
e IJ:)~Yasada emsaınn K o z ve T A H ı· N HeDvanaıromozauıı 

~ blYllYnmıyan . eşn y~ktlYlır 

. 
ıı:: 

iıii !·= 
nii Hh 

1 
mı 

111 
.::1 
!lii .... ... , : .. • :ı 

! 8".ylar sureti hususiyede imal edilmektedir. Adrese dikkat: Galata Necati bey caddesi No. 92 
,.~li:=:::::··~···enı Hayat imalathanesi . . Abdülvahlt Turan 'felefoo 40058 
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" Utun ağr;-ve sızıların çaresi .. _, --

a.,1 LGOPAN 
~ari'ıa "• dlfl •Arıyanlara, nezle ve kırık~ıyı 

ra, Romatizma ve bel aArı~arma karşı 

-~~ . 9i t:-8~1~rden beri tecrübe edilmU~ 
.. _ bı ~ rh ilaçtır. Mideyi bozmadıOı 
\ı tı ...,:ıp ve böbreklere hiç mazar
•~'"i:lbi~tur. icabında günde (3) kaşe 
l' I'\ Clik ır. lsmıne ve markasına ıot
b u .. ltı kat. Taklitlerinden sakınınız. 
\aı"~"•de her maruf eczanede 

"'"· 
~.L.~OPAN 

1
. "erıAtada büyük fark var--
!d eQiı cu Oocı.ık Pud . 
leli eınerni§t' rası: sımdiye kadar hiçbir benzeri tarafmo..ın tak-
ı,Çin hatırı~:~~u pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cild-

<lınasıdır. § olması ''e terkibinde tahriş edici hiçbir madde bu-

f::>~~ l E: V 
\>aı §i§nıaıı .. ÇOCUK PUDRASINI 
~d ' Vücutıu bau k. .. 'lti 

fıılA~ a \1c kolt ' ınıseler de kullanmaktadırlar. Vücudun ı -
'q, he ... ·· u)c altları"'- · ·k · u sir bır· .. uı ke f . ~u pışı lerıne karşı bundan daha m es 
o~ § edılnıe:rniştir. 

nıcER ·Aot 1 
(TALK PUDRA) ları ile karıştırmayınız. 

i ı erimi 7ı e ~· ! -ç f 
sayın mt\şt.er refieri ser s n 

eni ıQZ>8 mo e ~ 
Radyoıarım17ıın Y "delemekle şeT6f duya 

t, ışa başladığımı 'lıl muJ ttfpleTi ... ve AmeTika' 
sa rupa pren ilti) 
rı7ı· Bu radyolar AV iınal ye1buuuretle · 

üıerine a t\la-
todlar ı esası kld'"yat ve tek m ı 

me . 'K ve ter a • e 
emle'ıletin teknı ı.ıa kemali iftihar v 

m . b ıuntna" &ıoetmış u " _. 
t ı n ı m . e e de b i 1 i r 121\.. { - • 

emniyetle tavsıY kdiiı etiikleTi bütUn 
ı rın ta t 

Bu yeni radyo a dlT·• Ancak, bi2121a 
'tn\t>~nsıı 

iyetleri saymak 1 debilirsiniz. Ya• 
ınez t keSP e t 

übe ederek tanaa . etmenizi ve sveQ 
ıecT ·ıiınat 

radyolarım7ıa ı itibaTile kazan~ 
ı~nız anat 

uı~t ın ın teknik ve s faıa ve idatne et111ek 
roatn k · · mu'ha ııt 

t .. barveınev ıı ·tibaraa a· 
dıtı i 1. . i'lı olduğunu nazarı ı 

lıca emelım bB!l 
ı rica ed~r~ı. • '{o·pabriltale.rı •l 

oıı - . OA BALTİC RAD 
ıA - s~ck\\'Olm-tsveo 

GRAWOR 
Bütün 1·ürkige Yalnız 

GRAWO Rkullamyor 

Siz de bir '' G R A W O R ,, a 
sahip olunuz. Çünkü : 
Sesi fevkalade yüksek, plakları kariyycn bozmaz. Otomatik ve 4 pot kuvvetinde olan meşhur (GRA WOR) lilkt 

pik-uplu gramofonlanru her yerde ısrarla isteyiniz.Taşrada acenta aranıyor: GRAWOR Gakta 
Bankalar caddesi No: 75 . 
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Hudson teraplan, Hudson 6 Hudson 8 

Otomatik debreyaj ve vites tertibatı 
amatörler ve bi.lhassa bayanlar için fev
kalade kolay ve rahattır bu tertibatı 
dört senedenberi yüzbinlerce otomobil
leri üzerinde yalnız Hudson fabrikası 
kullanmaktadır ve ~imdiye kadar hiç bir 
ariza göstermemiştir. 

Bu Qç b«lyük yeınn Hudscn mo<dleUD•" 
rıının göırü1n1. IHllYı<dlscrrı teırapDaırı, n=-aucnso~ 
ce;, Hudson e ... teu.nırunaır 11938 seıne• 
nçın çek glYızeo ~nr şekDD~e lhıazoırna,,
mışlaırdor • 

Bu ctcmcbftlDer mlYıkemmeonyet şarrt" 
plycırnu oDaırak tanonmoş aırabaDaırdS 
bulunan tatoo bnır akoşDa g ndeırUeır, daha 
blYıyük, dalha çck ycncu aDlrr ve lhıemd• 
DçerDeırl çok rall'ilat'\toır. 

Çok az masıra1Fyapaır ve bu cnns oto" 
mobn&DeırDe mukayese e<dlnonıroeırse vere; 
ceğnnaz bedell yek lb>alhlasrırnıa <dleme&<tl 
aDacağoınnz eın lYIClYI~ ©>1tcmclb>DD blYldur. 

enr keıre D=DlYlcdlsclr'l ©'ltomclb>nonının göırtYıırtİ 
kuDOaınıo1n1 1938 se1FDesnınnını eın lb>Dırnınıc 
otomclQ>DDDınn keş1FetmDş coaocaksoınoz. 

Kolaylıklı otomatik 
idrolik frenler 

En son en mükemmel ldrolikler ayrıl 
fren pedah ile çallşan ve ihtiyat oıaral< 
ayn bir mekanik usulle işliyen yegarı8 
fren tertibatını haizdir bir darbede faali"' 
yete geçen ve hiç bir arabada bulunmıyaf1 
en emin frenlerle mücehhezdir. 

lstanbul Taksim Cumnuriyet 
Ankara acenfası : Ali Ercan ve şeriki : Ankara 
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