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, !lrnan yada çıkan hadiseler 

lsanın resmini 
llit lerinkinden 

1 
tı~tün görenler 

Şlerınden oldukları gibi ağır 
S>ara da çarptldtlar 

!;.~:. .. 
ç~~ !ıeU • 
~,bild' ·tesınde Ahnanyaya geçen Sarda 
~ ~~ en hadiseler lsanm ve Hitlerin 

llıünden olmuıtur. 
~ (Yazısı, ! incide) 

ara ile nümayiş 
~ hazırlıyorlar ! 
~1:tecnere silah ·tev
• ıı. .. y ~ı da de~am ediyor 
)~'de to (asasını tanzim için Ce. 
~ 11.lı'l lia p anan mütehassıslar he-
lh ... tvrc>'c tarda bulunan müşahitlerin 
-..ıtıc. a"'detini taleb ettiğini yaz-

Müşahitler Toros sürat katarile A. 
dana - Ankara - İstanbul yoluyla ge. 
çeceklerdir. 

Müıahitlerin son ziyaret ettikleri ve 
<Devamı 6 rncıda) 

isk en deriye ye 
\rapur postaları 

" başlıyor 
~':l vapurlar seıanik ve 

, .. eye d e uğrayacak 
ti ~lVck'l J - ·------
lc~Ct i§lc;i ~ın:.t Jn.önünün deniz rektif dairesinde tetkiklere başlan· 
~ klcr c ınıı; uı:erındeki yaptığı nuştır. 
~ \ıcrjİcı~~~ında çok mühim bir Öğrendiğimize göre, her şeyden 
~ larıtn gı .. anlaşılmaktadır. Li- evvel Mısır ve Suriye sahileriyle li-
~~ ti litn:1ı T urk gemileriyle ya· manlarımız arasında muntazam pos· 

htt ~ra.~ağlamak §eklinde· talar tesis edilecektir. 
r Ulerinde verilen di· (Devamı 6 tncıda) 

Türkçe konuşmamakta hala ısrar eden 

Va tanda şiarı 
vazifeye çağırıyoruz 
Hükftmet veya Belediye zoru 
olmadan Türkçe konuşunuz ! · 
Bu mesele ile Dahiliye Vekaleti ve Belediye · 
meşgul olmağa başladı, Halkevi alakadar oldu 

Bursa belediyesi ile diğer bazı bele
diyelerin umumi yerlerde herkesin 
türkseden başka bir dille konuımama

larını temin etmiş bulundukları maliım. 
dur. Birsok Türk ~ehir ve kasabaların
da bu güzel neticenin elde eldilmesi ü • 

zerine biz de, İstanbul için bazı tedbir. ı 
ler alınmasını istemiştik, memnuniyet
le öğreniyoruz ki, belediye bu işi e· 

hemmiyetle ele almış, Halkevi nten 
bu mevzu ile me§gul olduğu için bize 
hararetle taraftarlık etmiştir. Bir iki 
gün sonra da Dahiliye vekaleti İstan. 

bulda bu isin nasıl tatbik edilebilece-

' ' Kahı'ofsun 
faşistler!,, 
.Belgratta bir 

konferans y UzUnden 
çarpı~ma oldu 

Belgrad: 1 (A.A.) - Havas ajansı· 
nrn muhabiri bildiriyor : 

Faııist Zbor partisinin reisi Liotitch 
tarafından dün verilen bir, konferans 
neticesinde faşistlerle faşist düşmanla
rı arasında şiddetli bir çarpışma ol. 
muştur. 

Partinin reisi merkezi Berlinde olan 
"Technische Umoin.,'ın ZagTebde ni· 
çin b:r şubesi açıldığını izah edecekti. 
Bu şubeİYugoslavyanın iktisadi müba 

delelerini kolaylaştırmak maksadile a
çılmışsa da asıl hedefi, zannediMiğine 
göre Yugoslavyada Hitler propagan-
dasını teshil etmektir. · 

D ün 3000 faşist düşmanı Liotitch a· 
leyhinde şidedtli tezahüratta bulunarak 
"Kahrolsun faııistler, kahrolsun hain. 
ler,, diye bağırmışlar ve bundan sonra 
Liotitch'ın nutuk söyliyeceği binanın 

camlarını taıılamışlardır. Bunu mütca· 

kip vukua gelen çarpışmada birkaç ki
şi yaralanmıştır. N eticcde polis müda • 
hale ederek sükuneti iade etmiş ve bir 

kaç kişiyi tevkif etmiştir.Liotitch, niha 
yet taraftarlarının alkışları arasında 

nutkunu söyliyebilmi§tİr. 

ispanyada 
asiler 

Jaramada rJcate 
mecbur olduhtr 

Madrit 1 (A. A.) - Asiler dün, 
Jarama mıntakasında Maranosa'ya 
birkaç kere taarruz etmişlerse de 
hükumetçilcri mevzilerinden tardı::t
meğe muaffak olamamışlardır. 

Asiler, kasabayı ihata eden 
hükumet hattını yarmağa muvaffak 
olamadan birknç snat süren bir mu· 
harebeden sonra ricat etmeğe mec· 
bur olmuşlardır. 

Diğer cihetten T oledo mmtnka • 
smdaki hiikıimet, kuv\"etleri T ole· 
do'nun şimali ~arkfoindeki etrnfı 
dıvarla çevrilmiş yemiş bahçelerinin 
irinde bulunan asilerle temasa geçe
rek hunların tahkim ettikleri mevzi· 
lere girerek diişmanın \'aziyeti hak· 
kmda malumat elde ettikten son -
rn çekilmiıJerdir. 

ği hakkında Vali ve Belediye reisinin 
fikirlerini sormuştur. 

Dahiliye vekaletinin bu istİ§areden 
sonra verdiği veya vereceği direktifin 
ıekli henüz resmen malum !değilse de 
İstanbulun hususiyetlerini gözönüne a· 
tarak cezai tarafların tatbikinde bir 
hayli zorluklarla karşılaşılacağı tahmin 
edilebilir. Nitekim belediyenin salahL 

yettar amirleri de bu fikirdedirler. Be
lediye reis muavini Ekrem bu sabah 
kendi9iJe konuşan bir muharririmize 
demiitir ki: 

''- Çorumda, Bursada böyle bir ka· 
rarı derhal verip derhal tatbik etmek 
mümkündür. Fakat İstanbulda böyle 
bir kararın tatbiki bir hayli zordur. Ve 

(Devamı 6 ıncıda) 

Habeşistanda son mücahit 
.... ı.-.................................................. . 

Ras Desta nasıl 
esir düştü? 

Habeş kumandanının ltalyanları 

, 
çok sıkıştırdığı anlaşıhyor 

Ras Destcı 

1 ·z ;;-, Maıreşaı 

Graztan ı 
ö l lYım haRl ını cdle 
Adisababada Habeş milliyetperver. 

leri tarafmdan yapılan suikastte ha
fifçe yaralandığı bildirilen 1Wyanm 
Habeşistan valii umumisi Mareşal 

Grazianinin şimdi hayatının tehlike. 
de olduğu haber verilmektedir. Bu 
hususta şu telgraf gelmiştir: 

Cibuti, 28 (A. A.) - Adis Ababa. 
dan b;}dirildiğinc göre Grazianinin 
sıhhi vaziyeti endişeyi mucib olmak
tadır. ~farcşal, bombanın parçalan 
ciğerlerine saplandığı i~in yaralar 
neticesinde hasıl olmus bir zatürrle. 
den mustarib bulunmaktadır. 

Ras Desta nasıl esir düşlii ? 
Habesistanın İtalya tarafından iş.. 

galine mümanaat gösteren son Habeş 
(Devamı 6 ıncıda) 

lııgiltcrc Kralı.mı ta:- giyme geçit resmimle hem ltalya hem Habeşis. 
tanın nasıl tem.sil edilcbileccyinc dair bir fi1..-ir! 

- lngiliz gazetesi Daily Herald'dan -



Doğru yol 
• Bilindiği üzere Sancak statü ve a. 

na.yasasını tanzim etmek üzere, Ce
nevTede beş mUtehassıstan mürekkep 
bir komisyon toplanacaktır. Bu mü.. 
tehassıslar arasında bulunan Dış 

Bakanlığı Umum.t KiLtibi B. Numan 
Menemencioğlu, geçenelrde kendi da
nışmanları ile h!rlikte hareket etti. 
Bu heyette fransız mütehassısı B. 
Robcrt de Caix'den başka, bir Bollan_ 
aalı, diğer iki yabancı Aza da.ha var_ 
dır. Mütehassıslar mUzakereelrini kon 
Bey İıamma yapacaklar ve projelerini 
mayıs toplantısı için hazrrlıyacaklar. 
dır. 

ıKoMey kararındaki esaslar o ka. 
İ:lar vuzuhludur ki komisyonun sUrat
le neticeye varmak jçin hiçbir zorlu. 
ğa uğrıyacağmı tahmin etmiyoruz. 
Gerçi genç Suriye devletinin hakiki 
tncnfantinin Kemalist Türkiye ile 
dostlukta ve anla.,..cmıakta olduğunu 

takdir etmiyen bazı politikacılar, me. 
&ele üzerinde yeniden münakaşa aç_ 
mak gibi boş bir gayret göstermekte
'1.irler. Bunları, kendi hesaplarına, 
mazur görmek lll.mngelir: çünkU Su. 
Hyenin iç durumunu bilenler, Sancak 
işinin, hele bir müddettcnberi, politL 
ka ve iktidar kavgalarında ihtir8,!\ ve 
tahrik aleti olarak kullanıldığından 
haberlidirler. Sağduyu sahibi vatan.. 
perverlerle halk yığınlannm, Türkiye 
ve Suriye aras'ındaki tek anlaşmazlık 
mevzuunu ortadan kaldıran konsey 
kararından bilhassa memnun olduk
larına ise hiç şüphe yoktur. 

Fakat Suriye Başvekili ile Dış Ba. 
kanmm La Tribune des N ations ga. 
zetesinde gördüğümüz beyanatları ve 
bu gazetenin, Şam devlet adamların. 
dan ilham olunduğu hissini veren bir 
yazısı, bizi vaziyete daha yakından 
ve dikkatli bakmaya davet ediyor. 

ir profeEörüc .. 
Ufusda çıkan 

ir m kalesi 
Ulus, 26 ~bntta çıkan nUshasmm 1-

k1nci sayfasmdıı. Pr. Dr. Dix gibi muhtc 
ocm imuılı bir yazıya tam bir buçuk SÜ 

tun tn.hs1s etml§. Başmda dA §U debdebe 
ll serlevha var: 

"Toprak meseleleri - G'5çmen yerleş 
t1rme fginde gözönüne nlmacak bir nok 
tn.,. 
Hııddin vnrsa. okuma... Ta.bit Derhal 

mrıldık ve b1r1'8.ç arkada!J ardarda oku 
dulk.. Okuduk ama, sonradan, "kC§ki o 
kumaaıı.ydık!,. demekten de kendlmJzt a• 
IAmadık. Zira Pr. Dr. Dlx'ln bu pek su 
dan yazım bize yeni b1r ocy öğretmı, ol 
ınadı. Şöyle dU§ündUk: 
"- Kuzum bu profesör kimlere hitap 

etUğfnln fnrkmda değil galiba. Blı ne 
'Ziraatçı, ne pollWcacı ne mallyecl olarak 
bu derece basit fikirlere muhatap edile
cek adıım.la.r dc~lz.,. 

Yo ,,u neUceyo vardık: 
"Blz b1r çok solıalıı.rdo. artık yabancı 

mUteh!lESISa lllzum duymıyacnk derece 
de llerıcmı, ve yab:ıncı mlltehıı.s3ı.sa ta 
ıha.mmlll etmıyecek derecede mil1I ve 
inııneTI'er bir gunıro sahip olmu§UZ." 

CQzel ncUcc. 
F .... 'lSARl BtlLF ... NT 

Lahananın 

fazi etleri 
Asri blyolojlnln en llerl gdcn AU.o:ıl&o 

rfnden Jtopenhnglı profesör Haakcn 110J1 

ra.mn.ıılnnb sebzelerin muhteılf &ahıslnr 
OstUndeld teslrlerlnl tetkik etmektedir. 

Yaptığı tecrllbolere l:nlnlırsa; lsp:uuılt 
enrrjl yıırn.tınnırta, .fasulye ellmlclns:Wt. 
yeyf, et yemeklerinden çolt t'lahıı. .fazla 

lmvretlcştlrmclrtcdlr. Bnşlm menbalar 
nohudun Jtadmlan hoppa \'O züppe ynp.. 
tı{;'Dll, crltelderl fse çaplmılığn ııevkct. 
tl~nl süylıımcktc iseler de profesör bu 
hldlayı kat'lyycn reddetmektedir. 

l'c~U sebzenin vtlcut Urerbıdo pslkolo 
lll~ tesırt, temiz nhl.'1.k yarntnımımdadrr. 
Profesöre gört', ırlhln fçln l~'lllA gnyct 
faydnlıdır. Ll\Jı:ınn n7.lm, !tanır \'O sc 
b.,t gibi g(lzel fazlletlcrl doı;'11nlp ynşıı 

trr. 

Or'çlu doğanlar 
Frııns:ıc'b doğ:ın hC'r çocu[;rtın bl7Jm pn 

rııml7h s~ı lira borçlu olarak dUnyaya 
geldlğlnl blr ı:nzctc hcsnp etmiştir. Mem 
teketın umum bor~l:ın 5 mllynr 800 mil 
;ron tnglllz Ur.ısı tutm.'\l~tndır ld blılm 

p::ırn.m.·zb bu yckQn 82 nillynr 880 mll 
yon Um cJ?r. Frnnsanın ııUfum ise U 
mllyn kl:ıfdlr. 

• * 

Acaba bu neşriyatla ne maksatla ve 
kimler üstüne tesir yapılmak isten
miştir? Konsey kararının ruhuna ta. 
mamen uygun bir yeni nizama vücud 
vermeye davet oluna:q mütehassıslar 
heyeti, vazüesinden gayri ne yapabi. 
lir? La Tribune des Nations gazete. 
sinin yeni gibi ileri sürdüğü hikayeler 
hep komı.5ulup bitti. Lisan ve edebi
yatları daha kuvvetli olanlar dahi, 
hakikati tanımanın ban§ ve Suriye 
menfa.a.tleri bakımından daha doğru 
olduğunu nihayet tasdik ettiler. 

Genç Suriye devleti adamlarının 

vatanlanna ve milletlerine yapacak
ları ba.5lıca hizmetlerden biri, bu me. 

selede iç politilrn ihtiraslannı önle. 
mek ve yeni devlete realist bir dış 
sıyasa an'anesi kurmaktır. Bilhassa, 
entern:ısyonal münnsebctlcre taal
lfık eden meseleleri, iç politika mU. 

nakaşaları ile karıştırmamak ve so. 
kak demagojisinin, yüksek yurd men
faatlerine zarar vermesini menetmek 
bu an'anenin baı,lıca esaslarındandır. 

Fransa, hiç şüphesiz, bir takım 

menf aatçılar truıtfmdan gelen tahrik. 
lerle, o kadar zahmete mal olan müş. 
terek muvaffakıyetin zayıflama.sına 

meydan vermiyecektir. Sancak anlaş
mazlığının hnlledllmesinden banş i. 

çin, Fransa ve Türkiye, Suriye ve 
Tilrkiye münasebetleri için beklediği. 
miz büyük faydalar, Sancakta yeni 

vaziyet nizamının konsey kararında-
' ki esaslara tam riayet edilerek tan. 

zim edilmesine ve gerek tanzimde, 
gerek tatbikte tam bir iyi niyetin hii.. 
kim olmasına bağlıdırlar. 

(Ulustan) Falih Rıfl...."1 Atay 

D=l1 ©o a ınHdl a <dl a 

Alman 
taarruzundan 

en işeler 
Başvekil mecliste 

izahat verdi 
Holanda mebusan meclisinde dün 

milli mUdafaa bütçesi kabul edilmiş ve 
bu mUnasebetle Fransız milli mildafaa 
kuvvetleri hakkında bazı ifşaatta bu
lunulmuştur. 

Bagbakan Colijn izahat vererek 1936· 
37 senesin!de 935.36 senesine nisbetle 
milli müdafaa için 89 milyon güiden 
fazla sarfedilmiş olduğunu, sekiz de
nizaltı gemisile 100 tayyarenin inşa ha 
1inde bulunduğunu ve topçu kuvvetle
rinin de arttırıldığını ve hududa derhal 
sevkedilmek Uzere 25 bin askerin elde 

hazır tutu~duğunu beyan etmiş ve 
"Fransız tahkimatı, eğer ihtiyatsız bu. 

lnursak, Holandayı bir harbe sürükle
mesi ihtimali vardır.,, demiş, böylece 

Alman ordusunun Fransız tahkimatı 

dolayısile bu tariki tutmıyarak Holan-

da ve Belçikayı çiğneyip Fransaya ar. 
kadan girmek emeline düşebileceğini 

ima etmiştir. 

it 
bir 

lyada 
iht·ı-f 

Mareşo 1 Bo o, 
müstemleke nazırını 

düelloya çağırdı 
İtalyanın Habeşistanı istilfi hareke

tinde İtalyan ordulannın ilk kuman. 

lığını yapan Mareşal Del Bono için ba

zı İtalyan gazetelerinde tenkidkar ma
kaleler çıkmaktadır. 

Romadan birdirildiğine göre Mare. 

şal Del Bono Milstemlekat Nazırı Les
sovayı düelloya davet etmiştir. 

Musolini bu düellonun vuku bulma. 
sını istemc!diğinden bir haysiyet diva· 

nı kurulmasına karar vermiştir. Söylen 
diğine göre Del Bono Habeşistanın is
tilası bidayetindeki kumandanlığı es. 
nasında yaptığı icraatı tenkid eden ba
zı makalelerin neşrine mani olmadığı 
Sçin Nazın muaheze etmektedir. 

HA.BE.R - Ak§am postası 

Almanyada çıkan hadiseler 
• 

e • 

en 
•• •• u un g e 

oldukları gibi işlerinden 
v 

agır 

para cezasına 
Almanyada Nazi cereyanı ile din

darlık akjdelerinin çarpışmasından bü. 
yük hfildi&eler çıkmıştrr. Hadiselerin 
merkezi Sar'dadır. 

Sebebi, mektep mUdiirlerlnin sınıf

larda Hitlcrin resminin şeref mevküne 
konulması suretinde ittihaz etmiş' ol
dukları karardır. Bu suretle evvelce 
şeref mevkiinde bulunan çarmıha ge. 
rilmiş İsa tasviri yan duvarlara nakle
dilmiştir. 

Çocukların velileri, tam grev ilAn 

da çarp 1 ılar 
etmişlerdir. HükQmet memurlan hepsi 
de maden kömUrU amelesi olan tahri
katçılara yol vermişlerdir. Bunlar, ceza 
mahkemesine ııevkddileceklerdir. Grev 
ci talebe velileri ağır para cezalarına 
mahkQm edilmişlerdir. 

Bedinin Sar'daki mümessili bir teb. 
liğ neşrederek hilkumetin mektepler
den tsanın tasvirini kaldırmak niyetin
de olmadığını, yalnız Nazi hareketin. 
de din kurbanlarının yeri olmadığını 

bildirmiştir. 

ov et d.. an 
Eski leh başvekiline öre 
Almanyanın arazi taleplerini 

gizleyen bir mas edir ! 
Eski Lehistan başvekili general Li

karski Lehistanm Almanya ile Sov. 
yetler Birliği arasındaki ideoloji mil. 
cadelesine girip girmemesi hakkında 
~yanı dikkat bir makale yazmıştır. 

Bu suale "hiçbir zaman'' cevabını 
veren sabık başvekil makalesine şöy_ 
le devam etmektedir: 

''Memleketimizin coğrafi vaziyeti 
mutlakıyetle idar~ edilen bu iki dev. 
Jet arasındaki kavgaya iştirakten bi
zi sureti kat'iyede menediyor. Çünkü 
Almanya ile Sovyetler Birliği silaha 
sanlacak olursa bundan yalnız Po. 
lonya mutazarrır olur.,, 

Eski başvekil, AlmnnyanıV" SovyE\t 
düşmanlığı a.rxa.smda Alman hudut. 
larmm ~ark v. cenubımdaki toprak
lara müteveccih emperyalist gayeler 
gizlendiği kanaatindedir. 

General, Alman ordusunun kıyme. 
tinden şüphe edilmese de, Sovyet or_ 
dusunun aded itibarile tefcvvukunun 
inkar edilemiyeceğini söylemekte ve 
Sovyetler Birliğinin genie arazisi sa. 
yesinde neticede teraziyi kendi tara
fına meylettireceğinden emin bulun_ 
maktadır. 

General, makalesini bitirirken di
yor ki: 

"- Hitler, artık Sovyetler Birliği. 
ne karşı harbetmek niyetini beslemi
yor. Böyle bir ihtiıpali gerek Luden. 

y 

drof, gerekse General Fritsch, sureti 
kat'iyede uzaklaştırmışlardır. 

Çekoslovak Başvekilinin 
şayanı dikkat beyanab 

Çekoslovak Başvekili Milan Hodza 
Pöti Jurnal gazetesinin bir muhabiri. 
ne eu beyanatta bulunmu§tur: 

"- Çekoslovakya, Almanya ile o. 
lan mUnasebatmı normal hale koy
mak için elinden geleni yapmağa da. 
ima amade olmu~ ve olmaktadır. Fa. 
kat Berlin yolu, organize edilmiş bir 
Orta Avrupa.dan geçer. Almanlar bu. 
nun bir muhasara siya.seti tatbikı ol
duğunu iddia ettiler. Bu iddia yanlış. 
tır. !Küçük devletler arasındaki anlaş
ma, Almanya ile yaklaşmaya engel 
olmak şöyle dursun, bilakis bunu ko. 
lnylaştırmalıdır. Filhakika bu ruhi 
bir şarttır. Zira küçük bir devlet, ken 
disine mUsavi olan devletlere dayan. 
madıkça, büyük bir devletle kendisi
ni tabi vaziyetine koyabilecek her. 
hangi bir anlaşma al:dine daima te. 
reddüd edecektir.'' 

Muhabir müteakıben eu suali sor
muştur: 

"- Habsburg hanedanının iadesi 
meselesi hakkında. ne düşünüyorsu. 

nuz?,, 
"- Orta Avrupanın istikrarı. bu 

neviden teşebbüslerden uzak kalın. 

mayı istilzam etmektedir.,, 

Gönende nihayet y k landı 
Gönen civarında senclerdenberi dağ 

da yaşıyan bir katil insanlıktan çıkmış 
bir vaziyette yakalanmıştır. 

Dört yıl önce Sanköyden Şaban 

ağayı öldürmek niyetile çobanı öldü
ren Ahmet tevkif edilmiş, fakat o za. 
man her nasılsa hapishaneden kaçma
ğa muvaffak olmu~tu. Yapılan bütün 
araştırmalara rağmen bu katil bir tür 
lü ele geçmemiştir. 

Geıtenlerde domuz avlamak için sa
bahleyin erkenden, Şaroluk köylüleri 
dağı sarmışlar ve yavaş yavaş muha. 
sarayı kUçülterek orman içinl:le saklı 
olan domuzlan kaldırıp vurmağa baş
larken, köy korucusunun gözüne bir 
ağaç <ıltmda yatan ve koyun posteki
lerine sarılı beyaz kuyruklu birşey iliş 
miştir. 

}\orucu bir arkadaşile beraber, evve
la domuz zannettikleri bu acaip şeyin 
yanına yaklaşmışlardır. Nihayet bu
nun çıplak fokı:t üstüne beyaz bir 
kuyruklu ayı po tu geçirmiş, elinde si
rnı tutan bir insan olduğunu görmüş
lerdir. 

Sakalları, saçla:-ı korkunç lıir surette 
uzamış olan bu ad::ımın silahı derhal o
linden alınmıştır. Adam telaşla uyan
mış: 

- Ben katil Ahmedin ... Beni yakala. 
mağa ge1!-Jiniz değil mi? diye bağırmış 
tır. 

Katil Ahmet hemen sıkı sıkı bağlan 
nuş ve kasabaya getirilerek jandarma· 
ya teslim edilmiştir. 

Ahmet dört senedenb~ri dağda yaşı
yormuş. Elbiseleri parçalanmış ve ken 
disi dört sene yalnız ot yiyerek karnını 
doyurmuştur,. 

Tramva larda 
ucuzl k 

Bu sabahtan itibaren 
başladı 

Yeni tenzilatlı tramvay tarifesi bu 
sabahtan itibaren başlamıştır. Tcrtebe-

ler için yeni ihdas edilen pasolar da 
lıu sabahtan itil.ıaren muteber olmakta
dır. 

Yeni tarifede şirket, yüksek mektep 
ve üniversite talebelerine yapacağı ten 
zilfitt bütün hatlarda; lise, orta ve ilk

mektep talebelerine ise yalnız evtden 
mektebe ve mektepten eve kadar olan 
hatlarda kabul etmişti. Şirket bu su· 
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"?icJ:<u.S~ 
Cll~ ~ 

Sabtihtanbcri temel kD~ ac ilt1ıı· 
·çı11 • 

çi olan bir mcm1e'kct ~etzcrlndtı 0• 

yoru::. Çiftçi menılck dahi~!~· 
det olduğu, üzere buraM ğilC ~ 
çi ailesi biltüıı çoluk çocıl 0ıı1r.""" 
raat işlerinde ha.5ir tlC .ncr 28· 2· 
Yunus Nadi, Cumhurıye ' 
3 7. "-\•a.Stf'' 

., yerine l\• Bence ''karakter "ıtıı.rll 
demek daha iyi olurdu, 8.111~ ..:1ıı)tBt: 

'idil'· ~ . 
tcr"i tercih etmek de J<11b1 ııkterı 

1 ]<af 
"Falan memleketin t~ın:e ,, deııeıned~ 
(veya "vasfı") çiftçıdır ~ıı 1 

''çiftçiliktir" denir. B. yunus yeli b~ 
"karakter" yerine "vasıf'' dese ı;terl 
hataya düşmezdi. ~"Teınell ~~~.'' de 
çiftçi olmak olan bır nıem e upnesıı 
denebilirdi ama bu şekil hiç ş 
kulağa da çirkin gelirdi.) .,, ıerıcı. 

!kinci cUmlede "çiftçi aile~ ıırrı& 
binde "aile'' kelimesi fra,IlSI _1, JtUII&-

.. olar~ 1t 
nage" kelimesi karşılıgı luk çoC'l 
ııılmış olsa gerek. YokSa çod .;,1ndeJl 

·1 ol uı;~ ,, 
da zaten ai\eye dabı cuğıle 
"çütçi ailesi bUtün çoluk ço ı ııJ· ••çiftÇ 
demek yanlış olurdu: ~nce ek dııJ!S. 
lesi" değil ,sadece çiftçı deJXl 

mUnasibdi. değil·~ 
" h~u:•ir ve n...,rolur" iyi . ..eŞ!t 
... ......,. "" . • ''lıa§ır .. 

nu ya söylediğimiz gıbı eŞI"Oıur" 
1 " kl' d a. "haşrU n ,.tıt o ur §C ın e, vey "yleııı-ı.ı 

şeklinde yazmalı. Bilıneın ~ u s'61• 
hacet var mı? bence en doğrUS , 
lediğimiz gibi yazmaktır. 

Yine o yazıdan: . .. t i§ıeml-
Prof csör Çankof ta ~ 300 M' 
yenlere hane ba§ıncı yal rak ;ist
kar (dönüm) arazi mra:l\Jl. et. s /11ı-

·ı 1)6 ,c 
tarafını değer paJı.ası .e otrrıiŞ "" 
izli tahviUi.tla i.stinıüik .. er pa1ıfl-
lnm1an köylüye gene dC~iı7JJf11e'' 
sile mal.ederek bıtnlan aır· 

,,. borcl0.t1 
karşı u...."'Un tak.sitlerw 

mı~tır. " buıılııfl 
Çok karışık bir cUmle: .... ınalrd.~ 

köylüye gene değer palıasıle ,. ft)'f 
,, B' . ci ''bunlar ·tJ-

rek bunları... ir1Il .. u· ilk 01' 
rak ikinci "bunlar" koyl ' ·,, , bil ını . 
nuşta anlamak bilmem ka. ,, keuır.e91 

Gerçi eskiden "hilk\ınıet . fıı1'ııt 
"devlet" manasına kullanılırdı, . c·" 

Bir ill!'v 
bugün o manada yanlıştır.,, borçln• 
''hükftmet'' e değil, "devlet e 
nır. 

:t- ,,. :t- A1· 
1 l un.rıın tlC • 

Bu sö~ıer artık ta :r 1efıı8 - nıese. 
manyanın Avıısturya 'kll:rııııı de• 
kap!ınmu; n~rile 1)(lktı ' .

1 
· biL 

t bit ' ·' i Ui.lct ediyor. Ha~Tro en.. siY(JS 
?riik devlet şimdi biıtun d,-,,.As 
~ · , daha,, r· 
gayret oo uüfıız1arını 0,ıar· • k"1tllısnıY 
Maoarıstana karşı . esi pc,f 
Pek yakı'IUla 1..'1YJ,l ve 1cfal·~an dcV• 
tetJe gclecek'lcr ve yaca:S mf.t'ıı 

t ''1ttn ııo ·r ıct §ef i amiral Har ı edeoel'zerd· · 
yaptığı ziyareti wa.o j\kşs.ıt1' 2S· 
- Feyzullah Kaza.il• 
2 37 PUO 
. • . devlet 

Yukarıda "iki büyük w;e'' p!O 
bahsediliyor; "kral ve krn edHW6 

hangisine ait olduğu söylc:ı:ııt;elif• 
göre her ikisine ait olması 1 ıı..')'l 11~ 
B. Feyzullah Kazan .Alınn.nY 6tıııi& 'lhnk 
beşistan sanıp ltaly::ı.'ya. 1 

olsa gerek. 

Y. d A· ıne o yazı an: aıını1ıırı 
Artık Ifabsburg 1ıa1ıa . iJıtif1?4' 
vııstunJa tahfrna geımcs~ 

1
.,, (J\l-

'"lt1l ~~ u bile ih."i Alman det'~1zeŞ1tıc"~ 
manya ile Avusturya) ktcd r. 
ne bir muni teşkil ctnıcnı~ 9. fe)'• 

Bu cümleden ne anınrsınız · ftT!e<J:ıtl1 
ıı-- ue 

zullah Kazan; ''Habsburg !<S!l b ,, 
Avusturya tahtına tekrar çı J\tfr 

·rıcŞecC dlJ! 
Almn.nya ile Avusturya bı ... 

1 
pıi? .P 

demek ister sanırsmtz, degt uıJ:ıt' 
edaJllllltl .• Je-

yır; Habsburg hnn .. ın1 ı;ö) 
çıkmasına imkan kaiınadıg da.Jl tı11' 

. . d sonrı:ı. dş mek ıstermış; maksa. ı beıtl 
laşıhyor. Hem geç oluyor, 

güç... j\f'i~ 
~ 

---------:::::::::.--:-- . ,,e. 
- ~afla ·ı 

?:etle ilan vermekle berabe': ve ı:ılı51, 
kaleti bunu kabul e~e:nıştalc:beıe~ 
farkı gözetilmeksizin buttın pılrtla51 

bütün hatlar için tenzilat ya 
tekrar bildinniştir 



~AltT: 1~:7 .. 
~ ... 'IOC".§"fff-:. 

"• IHlafıveuaıK. 
u Cle§aocınır g 

l'et·~ (*0
) us•- · ind h" · Uıi Oitn . . . - ıs.m e, uvı. 

hır ta~ ban dilik gizli tutmak istiyen 
llakadar a, ~wni menfaatlerimizi 
deıı baıı ede~ bUyük bir suiistimal
~el'i .Sedı~or. Tanınnuş eşhas i. 
~e buıu.ı:ı~edı~or, bütün esrarı elin.. 
~e, rtlil!i nı~dUğunu yazıyor, kendinin 
~atanr.crv Ucadeleye iştirak etmiş bir 
8<ıllra So er olduğunu kaydettikten 

"8a ruyor: 
ta o lla, ~ı ı._ ket kl' W• • '·Ye ,,,, •ı.u.re etme · ıgımı 
YQ ""Ctai . 
'~ if· . nızt Doğrudan.doğru. 

IQ bf"ıı ~ ~ mi ihbar edersiniz, yok
t:ılll ~d ıh~r cdeyinı1 lm:::ıa atar. 
der Tlı~, ; bır nıes'uilyet terettüp e. 
CJı~lı~tı.!ız mektup yollamak 
~ligi b· aayılm.az mı1 F<ıkat her 

~k ~ tıat.cu~_, memleketi ~zrar 
~k4ın.eti ~ luıle mııttali olursa 
~ l!ıi7 v d.ar etmesi Ui::ımgel. 

!l.!1.arcıa e bu. borç değil midirt Bu 
b ~cak . beni tenvir eliniz.'' 
llltzjarı lptf~t insanlar, katilleri, 
~ l!akı' suııstiınalcileri hükfunet
h~.bir :ıar. Bu dn., cemiyetin aley. 
"'ll.lerlııe a~kettir; adeta onların cü. 
lıaıılls fştiraı:tir. 

daıU Ug (**-) 
2ıı. ?tıiaaı ustanın mektubun. 
b~ bir d' ~k YÜkE:ek gayeyle kurul-

~~ llı.Ut~let. nıUessesemi:r.in aley. 
~~ihıUn .1ş b1r para suiistimalidir. 
Cih ıa~~Or· · halktan harıl harıl vergi 
b-ıl.lc azı:nlll k ll'ıaksat, bilhassa o devlet 
~l bir \'a~ctlendirilmesidir; hal. 
'farketını dag; paraların çalındı
~~ ibb Ş ... Sussun mu? Hayır! 
~a 'hem dar etznelidir. Bu, hem dev. 

~?tıdll'. e vergi veren fakir halka 
bıı er ilıb 
~o, rrıea~rı tnüspet netice verme~c 
ll:ıt ; 1 na Ul lutu!J--maz, tutulmama. 

::;.i!J.iı..tçı, iftiracı muamelesi gör. 

~ %ıık, 
''atır: '.. 
k~ deoğiJd.' halkı hafiyeliğe te§Vik 

~~ı~·cı· ır. 
~~ ~k ~cak, mukabilinde bir 
tıııc: ~ttıı ~Yerek bir milstebide 
llıaıı._da 'tt! e r. l3u ihba.nn ise, kar
CU.~ ta\t~nfaat beklenmediği gibi, 

Oıı IJ.~~etç: Vergi mükellefine ve 
"lı U.ıı ı~· 1 devlete hizmettir. 

bil' eı- kı~· fetvayı şöyle vermeli: 
lııa·~l'at l'a urnwni menafi aleyhine 
,~U~ l'tı.!~~ldığını görürse, ihbarla 
"'· ~\' lr? 
b~Uke~P: 

l '~l~ ertır;• 
arb· b<Qıa 
d~1le ~ lıtn kalırsa, .imzasız ihbar. 
!tıaı,d lııudd~~ rnena.fı mevzubahsol. 
ltM_ ır k·1 • -.;e - ahlaksızlık sayılma. 
~ , U!t' 

l'i h \'etıtıelt ıntaka m~ruz kalmak, 
biırli "~a..'lgi bi istcıniyenler. gördükte. 

h.l'sıtıı r r uygunsuzluğu kolayca 
vıı; • 

l\ı- er ta • 
~ , l'af+--

' 1. l'lleı
11 f~ da ''ihbar edene Z"-

" ~d· ıt.-.· h 
' it. z· ~ alk arasında yer 
~ ata ıra, halanız, "•••" ust., 

l{~l'> ~ ~!erde bir mes'uliyet 
~ ~ bı.Ustını .?" diye sonıyor. 
'ııı~lcıtı.ııt enıt bir isnat, bir ifL 
ıt'ld%ti? etnıediktcn sonra ne 
~ l!l ltıki ih 
lıa llıeı:ıatij ke b~r edilen kimse, umu

th:ı.... llı.ırcn bir muzwdrr o ' \> -ııet; b• • -
~'i? ~k ad ıle duymamalıdır! 
~·c~. "· • e~ku:na.~. Nic:in hr.bcr ver. 
~. deln Şeikatlere liizum 

~ .. 4llku 
t· ~i k o, "-at 
'41 oınis en kendi aylığı ile 

tı a1ı" Yonuıı . , 
ilde "ol'du. u ve meşru tıcarc-

l'atı h' ~i~~rni {'t)}Sali derece. 
:\>ett ~~rk dıgı halde, fantezi ha. 
~~ de auu8~?ltında aramıştır. Em. 

1 nıu~d 1nıa1 etmiştir. Kat kat 
tı~ ede var! 

~ .. ;~aıtta'-ı ,.. - • 
l~tt ·it (h* 
; irıtıla fikir} ). Ustaya da ayrıca 
/~ h~ ihbarı~rırnı Yazdım. Fakat, 
~~Ut lt1tllı.da nı ın~ oluo olma
~ ~a.tdrr· ~k toklannda bir te. 
~lel'l.._,ltttJıy~ Unu bildiğim için, ef. 

"lli ~Yle kal1ilsında da dilşiln. 
nı.eyı rnuvarık buldum. 

(Va -Nii) 
• • • 

14~ .. g!!~r izah 
~~e: esı Yazı işleri direk. 

t!~,' "'<il \ıe le:rıııın 
~l't~ 1811 sa 30 ~~incikfuıun 1937 
~l\a. ~ bltj Yılı nushasmın üçüncü 
~ ~l'a de.ıt.ııncı sUtununda ''Halkı. 

6' dir•• \. __ 
l \>\ııuıı ucı.şhğmı okudum. 

15Uzluk vardır. Ben 

Vergi 
tahstlatında 

Halka kolaylıklar 
"Sa hı li a,, vergiler 
taksite bağlanıyor 
Mevsukan aldığımız malumata gö. 

re maliye vekaelti her nevi vergilerin 

tahsi!atmm mükelleflere kat'iyyen 
yük olmıyacak şekilde yapılması için 

mühim bazı esaslar tesbit etmiştir. 

Bu meyanda verg-i taksitlerinin, hal
kın ödeme kabiliyeti en ziyade gPniş 

bulunacağı zamana tesadüf ettirilme. 
si iizcrinde bilhassa meşgul olunmuş. 
tur. "Sabıka" namı alan · eski yıllar 

vergi borçlarını ödemek için halkın 
sıkıntıya di.işmesini doğru gönniyen 
vckfl!et bu eski vergilerin taksitlere 

baj'lnnarak nlınmnsim muvafık gör. 
müştür. 

Bu suretle hem içinde bulunulan se 
nenın \'ergisi kolaylıkla alınabilecek, 
hem de C<"};:i vergi borçlı·rmın tahsi
li imkanı hasıl olacaktır. 

Bu şeklin tatbikma yeni mali sene 
başından itibaren ge;;ilccektir. 

Camide hırsızlık 
Silivriknpıda Fatihin topçubaşrsı 

Bali Süleyman ağa tarafından yaptı

rılmış olan camie geçenlerde hırsız gir 

miş ve Hünkar mahfilinin bazı kıymet

tar parçalarım sökerek çalmıştır. 

Evkaf meseleyi Emniyet müdürlüğü 

ne bildirmiştir. Fakat tam bu sırada 

vaka dahiliye vekaietine de aksetmi§ ve 

vekalet tahkikatın süratle bitirilmesi i 

çin alakaldarlara emir vermiştir. 

bır hayır müessesesinde erzak tevzii. 
ne memurdum. Adun Hamdidir. Ka

dınlara yalan söyliyen, kadınları iten 

knkan kimse, cevap verilmek ilzere 
muhterem ViLNü'nun bu ciheti tasrih 
etmesini derin saygılarımla dilerim. 

Auonelcrinizden Hamdi. KuQi.lay Tan 
Haber: Bu me:.ttubu Ünyede bulu. 

nan muh:ırririmiz (Va.Nu) ya gön

derdik. Hamdi Kubilay Tan'ı bu ka.. 
sabada tanıdığım, fakat o yazısında 
onu kastetmediğini bildiriyor. 

iÇERiDE: 
* ônUmUzdckl pel'§embe günU akşamı 

saat 21 de Bc.voğlu halkevi salonlarında 
opera tarihi haltkmda bir konferans ve kon 
se:- verilecektir. 

• Bu akşam ııaat 17,30 da Emln5nU halk• 
evinde felsefe doktoru MUmtaz Turhan ta 
rafından bir ltonferans verilecektir. 

* MUtekalt, Eytam ve aramllin Uç aylık 
Iıırmm tevzilne bu 'sabahtan itibaren başlan 
m~tır. M.na;ıa bıı.,şlayan Emlll.k banluıaı bu 
gün yalnız malCllleıin mıuışmt vermektedir. 

* Maslak yolunda bir jıındarmamızm e. 
IUınlle neUcc'cnen iki kamyon:ın çarpL,ma• 
sına. alt dunı§nuıya dU:ı nöbetçi cUrmU 
meşhut nuıhkcmeslnde bakılnu§, fako.t ta. 
hJUcr gclmecUğinden duruşma dört marta 
kal~tır. 

* Si:ı yUzUnden Heytelladada kanı.ya otu 
ran Bnsrıı vap.ıru kurtarılmıştır. 

• Dün Bursada TUrkltll§U hava ko.filesi 
pltl.nörle UÇU!I praşUt tccrUbclcri yapnuşbr. 

• İznik hUlctımet doktoru Saclt Burımda 
olruyan lul!mı görmcl< için Buran.ya. gide:
l<en göİde l~llyen mntörde muvazenesini kay 
bede,.clt dUşrnU§ ve boğulmuştur. 

• Be;\•otlunda yeniden yapr!nn Ağacamll 
dün ikindi namazında halka açılmış ve bir 
mevlQt olmnmu~tur. 

• Memleket haricine gitUgt halde seneler 
denbcrl dönmeyen 911 kişi TUrk vatand:ı.şlı
ğınd10 tsknt edllmı.,ur. 

* Tnşknmı.pta Emine isimli kadının e\1ne 
t:ınrruz cd"n mn'!ınlle b"!tçis1 Bekir bir ay 
h:ıp!!c mahlt!ım olmu, ''e derhal tevki! edil 
mişfü. 

* GUzel sanatlar birliği yıllılt top1nntıs-

nı diln ynpmış ve yeni ld:ı.re heyetini seç
miştir. 

• Ekmeldcıin gluten miktarı yıı.lunda ye 
nlden tayin edilecektir, 

~00 bin tonluk 

14 şilep 
ısmarlanıyor 
Böylece ihracat 

mevsf minde sıluntı 
çekllmiyecek 

Bundan evvelki ve bu ihraç mevsi

minde ihracat tacirlerimizin ecnebi 

vapur kumpanyalarının yaptığı ihtL 

kardan ve vapursuzluktan çe!ttikleri 
ıstırap nihayet sona ermektedir. Hü
kfunet bu hale bir netice vermek içm 

kat't tedbirler almaktadır. 

Hükilınet yeni bütçe ile meclist<:n 
16 milyon liralık tahsisat isliyecektir. 

Bu tahsisatla 14 yeni şilep yaptırıla 
caktır. Bu ııileplerin mecmu tonajı 

100.000 tondan aşağı olmıyacaktır. 

Fakat o zamana kadar da hariçten 15 

seneden Ya.§lı olmamak şartiyle şi. 

lepler satrnalmacaktır. Ayrıca vavlır. 
culuk şirketinden denizyollarmca dev 

ralman Vatan, İnönü ve Tan vapur. 
lan şilep haline getirilerek ihraç mal. 
larımrzm Avrupa limanlarına sevkın.. 

de kullanılması takarrür etmiştir. Bu 
işe derhal başlanacaktır. 

Bu suretle vapur sıkıntısı ve ecne. 
bi kumpanyalarının ihtikA.rı korkusu 
tamamen ortadan kalkacaktır. 

1 
PAZARTESİ 

MART - 1937 
Hicri: 131111 - Zilhicce: 17 

ır,uı:•,ınıı.ıı C.ü,,c~İn Bal\.$1 

18,02 

v .. ı ... ı ~ Ovı. ikindi Ai14'-Dı V.t.aı ın-ıı 

r!:. 6,H 12,26 111,34 18,02 19,SO 4,118 

GEÇEN Sl~''E BUG~ llı'E OLDUT 

Japon isyanı tamamen bastınlıru;ıtrr. 

Ha.beşlııtanda hUy lk meydan muharebesi 

devam etmektedir. 

• NUtuı umum mUdUrU Muhtar bugün 
Ankaraya dönecektir. 

• !zmtrde bir tUtün ofisi kurulması için 
haznhklar yapılmaktadır. 

• Zonguldaktakl kok fabrikası briket te 
yapmağa ba§lamışbr. 

İSPANYADA 

Asi st1ılıiyc neferi (doktora) -
Binbaşım, h;U .. "l(mctçileracn bir yaralı 

esir aldıl•. ·v1iicıulunda 32 k"'UT§1m var. 
Ameliyat eder mishıiz1 

Dol•tor - S2 1.."lır~n mu' Döküm.. 

lıaıU"IJC gönderin, eritip mermi yap. 
srnlarl 

- Fransız karikatürü -

Şekerde 
ihtikar 

Kesme şekerler 
narhtsn fazlaya 

satıh yor 
Son günlerde şehrimizde hiç yok. 

tan bir şeker mesele~ hiı.dis olmuş ve 
bunun akabinde şeker ihtikarı b~~a
mıştır. 

Hükumet kesme şekerin toptıın sa. 
trş üzerinden narh koymuş ve sonra 
perakende olarak zammedilebilecek a
za.mi fiat tayin edilmiştir. Bu narha 
göre kesme şekerin kilosunun 30 ku. 
ruştan satılması lazımdır. 

Son zamanlarda piyasaya çok kı. 

nkJs ve beher sandığından beş, altı 

kilo toz çıkan bir şeker çıkarılmış \'t' 
bu yüzden e.sna.f bir hayli zarar et. 
mio:tir. Bunu Rus şekeri nann altın
da piyasaya çıkarılan geniş kesme bır 
nevi şeker takip etmiştir. Fakat son 
günlerde bakallar şekeri 32 kuru~tan 
satnııya b3.-51amışlardır. Bakalların 

yaptığı hesaba göre şekerin kilosu 
kendilerine 31 k~a mal olmakta. 
dır. Bu fırsattan istifade eden bazı 
kimseler de kırıklı şekerleri ayırıp 

iyilerini 32 kırıklrları da 30 kur~tan 
satmıya başlamışlardır. 

Şu vaziyete göre işin esasında bit' 
bozukluk vardır. Halkın şeJter gibi en 
milbrem ve hükfunetin fiatıru indir. 
mek için büyük fedakarlıklar yaptığı 
bir gıdası üzerinde genjş mikyasta ih. 
tikar yapılmaktadır. Bunun önüne ge
çilmesi lazımdır. 

Zonguldak ta 
bir cant asıldı 

ZonguV::lakta Asım adında bir cani 
asılnuıtır. A~ırm, 21 temmuı 935 de, 
Bartının Sarma~ık, köyü ihtiyaT heye. 
tinden Yaşarı pusu kurarak kurşunla 
öldürmüştür. Katil, adamcağızı cana
varca paramparça ettikten sonra, top
rağa gömerek üstünü örtmüştür. Cina. 
yetin sebebi, ihtiyarın katilin bir su
çunu jandarmaya haber vermesidir. 

Yeni bütçe 
Yeni yıl bütçesi bugün meclise 

verilec~ktir. Bi.itçe üzerindeki ça· 
lışmalara dün de Ankarada mali 
ye vekilinin evinde devam edilmiştir. 

• TUrkkuı.m tayyareleri dUn İ::.mlre vasıl 
olmu:itur. lzmirde, bir havacılık gUnU ynpı 
ıac:ıktır, 

DIŞARIDA: 
• Yunan hük!'lmetl kuru Uzümclllük lçln 

yeni ve mUhlın tedbirler almıotır. 
• Viyanada pro!cs~r Fre•ınd Tıp cemiyc. • 

tine, insanın vUcudundıı X !JUalarınnı nU:uz 
edemediği yerlerde bazı ecnebi mevaddm 
me,·c•JdiycUne dair mhh!m bir rapor tevdi 
etznlştlr. Yeni ı;ıualarm sayesinde ur, gcbc
lllt ve s:ılre arazı ltcş!etmclt kabil olmal{U• 
dır. 

"' Hayfa Jlmanmm !·a!{m trnnslt limanı 
hnllnc r,-c'mesi lçb in~a:ıtn b!ı.şlnnmı~tır. 

• Hicaz kr:ılı 11.:i ssud Hlcnzlılarm Ku 
dUs hll.dise'crlne l"tir:ılcinln önüne ge~ck 

maksacllle I~udllr:e r;ldccek tebaası için ld'lm 
cezası veren bir lc:ım:n nc"rctm!.ştir. 

• Londradakl Habeş orta elçili~ lngillz 
kralının tıı.c giyme mc"ı:.s'mlndl' Ilabe.ı ve11 
ahdinin bulun:ı.ca~mı bilcil:-mi-tır. 

• Yugo~ıavyn ile Fro...-ı::ayı blrlt.l·ine 
doğrudan doğ"nıya bn~lıyn:ı 40"0 ltl'om~tre 
lll< taht-"lb::-.hlr lmblonu;ı kll:;!l.t r~sml y. • 
p:lmı~trr. 

• nu•garlstandn meml !tcUn dahili silkti 
nunu bozmalt lsUycn birçolt kimSE'lcr tev"' 
kif edilmiş ve sUrillmllşlcr 1ir. 

• Frııruıuda baf}\•cldUet umuın1 kll.Ubl ve 
sosyallst partisi son l!:ıtil"1"1 grupu lideri 
Marccan f'lvert hUltômctın t:ızı lcran•ınd~n 

dolnyı istifa etnıı:ıtır. 

• nobruc'l.da komUnl-tıık suçuyla tevk.f 
edilen 337 Bulı;ann muhalcemeslne S~Ustıre 
de baltılm:ı.!ctndır. Bu aava."lın 2000 şahidi 
vardır. 

• Yunan krıı.'ı ynkıncıa 'l:aşvcldllc beraber 
bUtOn r.ıcmlcl(eti doJaoı:ıcnl<trr. 

• 1tnlyan ordusu Sicilya adasında bU)Ult 
mıı.nc\Talar yapacalctır. 

•ım wmumneııınııADı mMarn ı~ ı Wttt um-•••ınmP!HliiW!!WQ 

CUMHURIYET'te : 

Mısır ı~apitıi.Uasvon. 
ıaırının ilg3sı 

etrafında 
Yunus Nndl, l\ııı.ır kcpitülisyoulan
mn i1gası ctrnfmıb l\lontröde ccrr. 
yıın ed <'C'k mllzııl,erelcr vesllcslle 

O uı::m!ı lmpltill!iıı;> onlıı.rmm J 914 de 
:S:ılt Hn.llm p:ış:ı lmbinesl tnmfmdarı 
"b!r taraflı olarnk,, llgn.ı;ı esnasında 

]ti bazı h:ıtrrnlarmı neşrediyor. nırı. 

blrllC' gırU:ılı gırtlağa kn~·gayn b:ış. 

, lamrş ol:ın Anupıı. dl"vlctJerJ kapltü 
IAs;\onlarm ll"'asmı duyar oı 3n::n~ 

he.men Ikıbıllli~ e lm.rşı mütt<-hld bir 
cephe lrunıvcrml"l:-rdl. 1\"ndf bu 'il· 

• rnda ııenrıerdt>n b:ıztlnrile Ltonuşmu' 

bilhassa Frruı a sefiri Eompar kcn.. 
dli!lnc• 11öylo ııöylcmlli: 

Bompnr kendisine has fazla ve çabuk 
konuşmasının gürilltUIU silsilesi arasmda 
ezcUmlo ııu fikirleri ileri sürmtl§tU: 

"- Kapltlllıl.ııyonlar iktisadi ve ıı.dlt olıı. 
rak iki büyUk lcısma nynlıyor. Kapltül!19o 
yonlarm iktisadi kısmını kaldırmak ist(. 
mekte yerden göğe kadar haklı olduğu 

nuzu ko.bul ve teslim ederim. Fakat adli 

kısım tein bu ltadar ı;s.buk mUspet olama• 
makta beni mazur ı;örmellslniz. Adllyenlzfn 
bi,zzat Türkler için en kat'! teminat te§kll 

edecek bir tekAmUle mazhar olmuş olduğu. 
nu iddia edebilir mls1nlz? KapltUlAsyonlarm 

vaz'ma başlıca sebep olan ııerlat esasına 
mUstenlt ltanun ve mahkcmeleıinlz hft.IA. 

faaliyet halinde bulundukca hukuk! rejim• 
!eri bll§ka olan A vrupnlılarm Türklycde 
emniyetle iltnmet ve faaliyet halinde olabil 
melerinl nasıl dUşUnUrUz? Ben zannediyo-

rum ki TUrk adliyesinin ıslahı ecnebilerden 
önce bizzat s1z TUrkler !cin medent bir zn• 
rurettır. Adll kapltUIO.Syonlıırm ilgası bu 
~ tahakkukfle mUmkUn olabilir diye dtl 
ıınnurnm ... 

Bompar Lozanda. da bulundu, ve !smetı 
lnönU orada - hakikaten bizim için beliti 
m bU~1lk iş olarak - kap!UUO.Syonlarm 
ilgasını iatlhaal etmek zaferine erdi. 

TAN'da: 

Dertleşelim ! 
Fıılolt Burh:ınt>ddln bugün goyet e-
68.Blı tılr mcvT.lın tenı:ıs etmiş. Bizde 
bellroo yeni bir !çtlmaf metten b.'lh.. 

scdlyor: 
VC'rt dökme llleotı .•• 

Felek ı;tııer ytiz.IU, ha, sohbet vatan 
d:ı.şlıı.nn günden güne o.zaldığmı ynz 
dılctıın sonra. diyor ki: 

Tramvayda, vapurda, yolda biribirlerlle 
görüşmelere dikkati ediniz. YUzde doksanr· 
nm çehresi tatsız oeyleı- anlattığı veya din 
JediğinJ anlatacak kadar ab!ıstur. 

Dertli, zUğtlrt, hastalıklı ve elemli adam 
dUnyanm baş1<a yerinde yok mudur? Neden 
onlar muttasıl bundan bahsetmezler. 

Vaktiyle bizde tevekkül denilen bir ı,cy 
vardı ki ferdin baynttan mUmkün mertebe 
n.z f}ikAyetçl olmasrnr temin eden bir fel• 
scfe idi. O kallctı. Yerine karakterleri katı .. 

lagtırncak, bayatın sertliklerine göğüs ger
menin yegAne yolu neşe ve tasasızlık oldu 
ğun:ı ferdi kandıracak bir kanaat ta yerle§ 
medl. Onun için hep dertıe:lyoruz. 

Halbuki: 

Elemi kendine zcvketinedlr Alemde hüner 
GamU ıı!l.d - Felelt böyle gelir, böyle gidlr 

~ 
Al{ŞAM'da : 

. KüDt:ürlü adam 
nıı ".!lbruıkl "Al;ş:ım.,da llas:ın YUc(•l 
''IiültürlU Ad:ım.,d311 b:ıhsedlvor \'C 

l>ll ik l:lUtUrUn ltınuıl edill"ml~ CC<'j'.;l 
nl ,;nı- sUrrrtk bir iki Almnn lllm n.. 
d:unmın raporl:ınnıl.m ç:1ıardıf,'IllI 

ııöylc-dljtl şu :fikri nrşrodlyor: 

"Ünl\'C'rsltede tr.hsll iç~ muayyen bir 
ihtisas bll~ct lc!lp etmez. Faltat tnlebe-'lln 
umumi c!m:ılt Uz re bir formasyon !C\1Y"" 

sine yükselmiş olmıı.lnn l~mdır. Bll!arı: 

jeoloji p~fe BrU ta'ebcnln jeoloji U::e:inde 
yUlcsclt bll3fsine kıym t vermez. Her şeyden 
ev..-el fılrrl oldu~ra ve knvrama ka'nllye 
Unc <'hc:'lmlyct Vl"rir ki bunlar muh•c·ır 

suretlerle ancalc mr!ctep'ercle temin oluna
bl1lr. Riya- ye t l s 11 ı~ın p"lt az ri! az!ye 
ö~renr~ı, olnn, f l:at gramer (' z. ·ın e c ns 

ıı hill"ltcrl bulıırrn ''" meto lllt bir mclttnp 
tahc-lli g :en t ı 1-"' d h:ı çok l:n' ili) ett dlr. 
Alm::ı.nya fa rl~a:.: ;e \"e ta'lll ! imler zllmre 

!erinin t"h ili için r;erck jımnP.zyuın ı;erek 

\1lksd: llıUs:ıs m<'ktebl olan Ot-er Reni şo. 
İcden m zun ta'<'be ayni suretle kabul edil 
m"ktcdlr. Halbuld bu n•el:t pi rin tnhslllerl 

blrlblri:ıd n tnm:ı.mllc f:ırltlıdır. Jlmnazyum 
me.:z::ın·armın dalın r ihtisas tllgllerl ?lmak 

in berat r esl 1 11 nı:ıra ku'" eUI vuku!lan 
ve d 'l:ı iyı tir rckl'de fi t:1 yet! mclerl vıır 
dır., 

Kl~ırtl: kültUrUn ne ltadar ehemmiyet11 ol 
du~u bu sözlerle brllrtenlerin halclJ.,'1 mm 
ncl:ı.m'arı ve fen mcnsupl:ı.n bulundult•arıru 

o!cuyucularımın unutmamalarını rica ede 
rlm. S!ihlden ltUltUrlU adam, bu fikırleıi 
söyllyenler ~I olur. 
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_ızc _onmaz, IZ( IYaR tr« ım... casusu •• k J rf 
Alman easus teşkllA- DUDU muza ere e --

0 ll Ull/a f e kr ar bal lŞ ma k tını acze dUşDrdU Rasih Kaplan cAııtaıya> - öbür oat bu ııevı ç1t1çner1 toprat .,,.,,,,,. 
Son hafta zarfında Berlinde ka- dünyaya gitsin deriz. yapmaktır. ZannetmiyoruJll ki ""' 

~are/eJ'İnİ aı·amalısınız faları kesilen altı kişiden Kurt Halil Meııtep (Devamla) - Şekli dan bqka kimseleri de ve çN,.,,,,, 
v• Stangl, "lngiliz dalilası,, diye anıl- devleti tebdil cürmüne tasaddi etmiş lesini de toprak sahibi ya.pnıak ~ 

(S. luet) imzuiyle aldığımız Mü§kül vaziyetteyim. Ne yapa - makta olan esrarengiz lanf1ll kadı- diye acaba. onu polia yakalayıp da mah lesi mevzuubahis olsun. Böfl• tlldt 
bir mektupta deniyor ki:· yun~,, nın on üçüncü kurbanını teşkil et- kemeye verecek midir? o zaman hayvanını allt ede99 _... 

0

'Maçkada oturuyorum. Yakını- CEVABIMIZ: mektedir. Bu kadın Almanyanın Soma estıabı mucibede deniliyor evini, tohumunu ve mütedavil ('lr 
mızda oturan ve benden iki ya. kü- Madem ki ondan vaz g_.menız" ki.· milliye+"iliğiw. devletin aokJi meya- ·~nf de vermek l•--ı~.:.. 

-y -r·· şimdiye kadar bir eşini daha gör- ..... r- J"'""' ~-- ~~ 
çille olan bir kızla geçen yaz tanış· imkinaızdır. O halde kendisiyle me..l:;:.: derecede tehlikeli bir c.uu nına koyarken beynelmilel cereyenla- receğiz sesleri). Müsaade ~ 
tun. Fakat az bir zaman sonra ela- uqJı ra k&r11 hllk&metin eline bir si18.h ver- zannediyorum ki buna biç bir -
nldrlc. Aradan iki buçuk ay geçti- banpnak çarelerini aramalısınız. Es· şebekesinin başıd.r. mi3 oluyonıs. Şirdi bir komiinist, ko- hazinesi tahammUl edemes ve bllo ,IJfl-

Bazan .. ı_..ı_ 1-·-amazlıkolduguw nu ileri sürmek tm k-_ı_ he · et ercliW' ele .....-
ği halde onu bir dakika olsun unuta ki hareketinizi tevil etmek, bir an· Bu kadının Alman gizli istihba- münizm propagao.duı yapl)'Or ve k~ 1 yanın hiçbir yerinde böyle Jıal11 .. ...e 

mıyorum. rasuaaığun ~ - ~ ra m ne aaar e mmıy v gı milnimı propagandası yaptığından do- miş değildir. Fabrikaya aın de tfJJf' 
man ÇQk fena oluyorum. Onu çok suretiyle onunla yeniden arkadaşlık ~uradan anlqılrr ki: onun başını ge· layı, tabii devletin şeklini tebdil ed1- olduğu gibi, toprağı işleme~ ~ 
fazla, delice seviyorum. Benimle tesisine gayret ebnelisiniz. Bu hu • tirene bizim param121a 230 bin lira yor diye yakalayıp mahkemeye veril- le limndrr. Bilhassa amele)'l alı "*1 
barıpcajmı da ümit etmiyorum. ıusta bir arkadaım da tavassutu fay mükafat vadetmiftir. Sulh zama- dikten sonra hakim huzurunda bu ko. çivilemek ve onu toprakta tu:ı- 111 
Ondan vaz geçmek de imkansız. dab olabilir. J\mda ölü yahut diri olarak. getiril- mUnfst derse ki; beni niçin buraya ge- wr bir meseledir. Onun için ~ 

S • •zı• d • ı ıe dı•rmek kıza meaİ için bir CMUla bu kadar yük. tirdiniz ve niçin bl\rada maznun san- verilse bile, dediğim gibi, ()llU ,,-._ evg llll ltl.j n . ~ek mükafat vadedildiği hiç görül- dalyesinde oturuyorum? lnkılapçıhk bağlamak çok wr olacaktır· v~tr .. 

dı ..., ·z . d •• memiştir. devlet tekline dahildir. Ben en geniş zannediyorum kl aradan serı eıteıe 
enı ' SlZe uşer Stangl'in bu esr:srengiz lngiliz ve en esaslı bir inkılap taraftarıyım. çince gene bu topraklar baık• ııa~ 

::J 1 

• Vesaiti istihsaliyeyi kamilen komUni- devrolunacaktır. Binaenaleyh t1f" 
Sile~ (Y. Ş. H.) imza- CEVABIMIZ: kadınının füsununa kapıldığı ve ona 7.e ederek devletin eline veriyorum. Bi· mesi Jlzım gelen mesele, b~ 

n,te _.lana hir mektupta deni· Sdalf.'Ullık ekseriya nefse iti· Almanyanm hava kuvvetlerine ait naenaleyh beni niçin muhakeme edi- de sapanı olan, c,;ift stıren ve -~...ı 
yor ki: matsızlıktan gelir. Bu, bilhassa. sırlar ile ordunun makineleştirilmesi yonunuz? O zaman ne olacaktır! (ko. nm yanmda ortakçılık yapan:~ 

"19 yaomdayrm Bu sene liseyi ge~ler için hayatta mühim bir naki- hakkında malumat verdiği söylen- münistlik istemiyoruz sesleri) arazisi az. kısmen var, bafk t, 
bitiriyorum. iyi tamfbimıaı bira- sedir. ICabifıyetlerin?z itibariyle~ mektedir. Ragıp Özdemiroğlu (Zonguldak) runda ortakçılık yapan çiftçiyi~ 
ilenin l 7 )'ll!lann.ı.t bir kızLm var- kadatJannızdan hiç bir eksiğiniz bu· Baılan kesilen diğer on iki kişi- - O, beynelmilelcilik olur. sahibi yapmaktır. Bu mesel~ ~ 
Beni L • Ben de .' lunmadıjmı mütemacfiyen kendini- nı·n de aynı· ı"tlen· _p .. Llan, fakat Halil !&enteşe (Devamla) - Bun- rlyet hUk!ımetinin, zanncderiJd• ... rtl'_ ÇO& sevıyor, onu sevı- ... _a..:_ -_..]!_• n_!__ ___ ..1.._....... ~- ~ 1 h 

1 
b'I "1Aı.. 1 d Dl~ .. :... .. 

Faka dak. b . ze usmuı euınlZ. JJtWaa aerueaı; ve b I ar abra ge e ı en muwuıaza ar ır rln istirdadından başlar. •v:,. ~ 
yorum. t aramIZ: ı u sevgı açık konuşmağa ahflDD. Zamanla unlarm verdikleri mahlmatm ilgi- Benim zihnimi kurcaladığı gibi birçok tan Ziraat Bankası da çıttçl~ ., 
yarı dilsiz bir haldedir. Çünkü kar- ıdaılpnMdan Jrurtulununuz. Sevd"r- liz entellijens servısıne gittiği vatandaşlarm da hatırmdan geçebile- salıibi yapmak için taksitlend _....., 
ıı kaqıya geldijimiz zaman ikimiz w• • ima kendisine gösterdiğiniz Stangl'in malumatı verirken yaka- cek suitefehhUmlerdir. İnşallah bunla- S\llUnU ihdas etmiştir. Ben ~~ 
de nkıJıyor, biribirimizle fazla lco • = etrahnd. izahat vermek, sev- iandığı anlatılmaktadrr. Alman gizli n silecek cevaplarla karşılaşırım. Ne nım ki bu mesele TeşkJlltıePP~ 
nuıamıyoruz. Daha ziyade ben ar ğinizi dilendirmek .ize düşer. Fikir- istihbaratı diğer on iki idam mahku- bende ne de başkalarında bu suitefch· yapılacak olan bu tadUlt dete;_ -" 
kılıyonım. Bu sıkılganlrim önüne leriaiai, hislerinizi ve istikbale muna yapmıı olduklan gibi bu Jngi- hü.ıaler kalmaz. Bu hususlardaki mü- parasını peein vermek cihe~ tJI 
n-ı ~cçel:rileceğjmi lUtfenyuarmr ait cfütünceleriniz ona hiç ııkdma • liz "dalila., smm hüvi~tini ifşa et· llhazalanm aşağı, yukarı budur. tadili istilzam edecek kadar dl ,.t": 
smız">.. dan anJatmg. İstiınlAk meselesine gelince; ben mesele des?ildir. Bilhassa ı~ ...... 1r.,, 

mesi fBltİyle idamdan kurtulacağın• · kil' · ~ ·Ja'll"""" zannetmiyorum ki Dahiliye ve mm lan tadilatta bedeli de, yapı ~ Her Akşam 

LONDRA Biraha
nesinde 

savan Hamiyet ve 
Zeybekler 

Şark turnuaaından avdet eden 

Bayan NERiMAN'I 
Dinleyiniz. TL. 40227 

. . . . ..... 
.. · iSTANBlrL· ·HARİCi ASKER)·• . 

.- · · · . KITA.\ Ti İLANLARI ) ... , .... ~.:~. :· . ~·' ., . 

Müstal!kem mnla 1ataatt .. 113300 kilo ~ kapalı :-ufla alına· 
cakbr. ihalesi 17/ 3/937 çarpmba günü .al 16,30 da lzmirde ?aJlada 
müstahkem mevki utmelme kmnia yonunda yapdacakbr. Tahmin edi· 
len bedeli 15522 lira 10 karaftur. ilk teminab 1164 lira 15 kuruftur. 
Şartnamtsi her iÜD komisyonda ıörülür. latiyenlere 78 kurut mukabilin
de prtnameai nıilir. lateklilerin ticaret oclaunde kayrth olmaları prttır. 
lateldilerin 2480 1a,dı kanamm 2 ft 3 iincü maddelerinde ve prtnameain· 
ele yazılı vesikalarla birlikte teminat •e teklif mektuplanm ihale saatinden 
en :ız bir saat evvel komisyona venn İt bahmmalan. "621,, (1088) 

Beyoğlunun en sevlmll muhiti 
Tue Te aoiak bira ve rakı bol •m ve soğuk meze ile beraber 

A K a 

o 
Lokanta ve Birahanesi 

Flatlar her yerden ucuzdur 
Mükemmel servis 

Bir ziyaret Widir. 
Jatı1cW caddesi, Lion mağauı karpsmda 

söylemiflerae de Stangl böyle bir dediği gibi bizde muazzam bir "quea- nunda tesbit e<]fleceğtııe gö~.k ,. 
teklife kulak bile aama11ıı9, eeTdiği tion agrair,, olsun, yani çiftçil'in ~ daşlara değer bahası veritınl,---
~dmı ele vermekteme bin ölüme de 80 i başkasının hesabına çalışmış mekektir. ~ ... 
göğüs gereceiini aa1abmttır- bulunsun. Bu vaziyet çok 17.am edil- 88 

Alman memurlarını vatan hiya m)ftir. Ben çiftçiyim ve zirai hayatm Fevka•Ade h!.~~..:.Ja .. 
netine kadar sürükliyecek füsunlu o içindeyim. Biliyorum. Evveli. tunıı Holivut latanbul IYlllB-ı;, ~ 
lan bu esrarengiz İngiliz kadını bü- söylemek isterim ki ben çiftçiye, al&- aayfalık fevlaılide n~ .-_..:.M 

lrtlak her vatan..ı .... T, yuva. sahibi yap. --L- r·'-·or Sureti ~ 
tün Alman gizli tqki!itmı felce ui· manm ve çaJıonn'77çin vesait sahibi ~~uut res'bnıerle en .00 ~ 
!'l\tmaktadır. '!:(~- ~-L 1 • • ..r.1.1:ı olan bu •~ yapmanın tamamlle taraft&.nyım ve uaucr: ermı 7 -.. • • • ~,-

Kadmtarı 
yumuşak 

yürekti 
sanmayınl 

Amerikalı sabıkalılardan otuz se
kız yaprıda Peter Cerino. Amen"b
nın Niyü Jersey vilayetinde Ne· 
vark ıe}ırinde kendieini muhakeme 
edecek olan jüri heyetinin tamamiy
le- kadınlardan kurulman için uğ -
raşmış ve buna muvaffak olmuı -
tur. 

Muhakeme günü müdafaamu 
kencliai yapDUf ve en katı yürekli· 

leri b.1e ağlatacak bir -- ko
nlJf8?ak jürinin heyanlarma iltica 
etmiftir. Müdafaa eenumda ger

çi kadınlardan bir ikianin gözlerin
den yqlar aktığı görühnüt İBe de 
heyet ıabıkalryı soygunculuktan 
suçlu bulmut ve 30 sene hapille 
15000 dolar para cezuma mah
kum etmiftir. 

Kuduz bir klpek 
beş k itiyi ısırdı 

Ye~il köyde diln bir köpek kudur. 
mut. bq kitiyi ıurmıftır. Iamlanlar 
tbrahim, Eftim, Nikola. doktor Tobya 
ile seki~ yatzı*Sa Cevahirdir. Köpek 
tutulmuı, mrrdıp imanlarla birlikte 
kuduz tedavihanesine ıönderilıniftir • 

bunun iktısadt ve içtima! bakımdan, mutlak ıözden pçiriDIZ-
bunmı iktmadt ve i~mat faidelerini görülmemit hir pydir. ~ 
de tamamlle mUdrikim. Tabii bilini· Kayıp kaafJ anahtm'lıan ~ 
nlıı. Nitekim. kendi arazimden 4.000 Biri ustura biçiminde, ve dijet ol1d! 
dön\lmtiııii yani )'U'IBDlI bugiln kendi si bildiğimiz adt aııahtarıarcı:.,_ " 
ortakçılanma devretmiş bulunuyonım 3 ü bir ipe bağlı olduklarI ~ e ~ 
Binaenaleyh Toprak kanununu her. Şubat 937 tarihinde Gala:ı:.... So' 
kesten evvel t.atb:k etmiş bulunuyo- sim arasındaki yolda dilş un ' 
nım. Bu işte tamam ile. çütçinin 1 lan kimseyi ziyadesile meJllJl 
toprak sahibi olmasını, gerek ceğim. ~ 
iktrsadt ve içtimai bakımdan, Adres: G(µ,at<J Yilkae &lrfı"' 
çok faydalı görüyorum. Amma, arzet- 00§1.angıcı tzmirU oğl" ~ ~ 
tiğim gibi, bizde diğer mem'eketlerde cl kllt No. 6. Avukat~ •• ,. 
olduğu gibi, hukuku medeniye har:. b&Y 
cinde insanlar yoktur. Ve ötedenbtti Vede k Y &rSU t 
yoktur. ıınsıumanlı!r. mmk=yetı bira- şubeye d&!~ 
lddei diniye olarak kabul ettiği için Emhıöıın Aalcer!lk pbııllllll ~ .-: 

btıtUn "ftlilm eml ket ı - EmJnönU uıcerlik P ~ 
bizde ve m"'"' an m e . 313 Cdabll> 826 cdabll> yedeJE ~._. 
Jerinde herkes mülk sahibi ola.bilir ve topçu yarsubaylan talllD tçlD ~.dl' 
alıp satabilir. Mesel& Rusyadald mir ıercllr. Bunlardan muııabere ıs '#P#"-
usulü gıbi bir usul bi.7.de yoktur. _Ora- ıo martta, topçu yarsut>aJfaı'I ~ 
da muazzam bir küt!e mülk sahibJ o'- kıtalarmc!a buıuaacakJaldd'· ~ 'dJll 
maktan, alıp satmaktan ,mahrumdur. Bu lkt ıımıftan yukarıda~:-..:....-. ~ 

lr yaraub&ylardan pbe ~ ...--
Bizde halk az çok mal mülk sahibidir. da kayrUarmr yap~ ~ 

Şimdi çiftçiyi toprak sahibi yapmak isti beye mQracaatıan: oJalS ~ 
yol'\~ Çiftçi, bilirsiniz ki, esbabı mu. 2 - Bu ıımrtıara medlP ~ P' 
ctbede de yazıldığı gibi, çift ile met;- maddedeki ctotumıu yatf/fJ ~ ~ 
gul olan halka derler. Çift sürer, ken- rUk muJıa.fua tetkUAtm~ rdeld -:;.; 

rak çalışanlarla, ecnebl.!~:ıcıe ~ ı 
di arazisi yoktur, bqtuınm arazisin- memurl&n, ucaret ~ uı:;. pç--
de ortak olarak çalIŞır. Yahut da u ve ltajlan tızer1ndell tkl -::__.,_..,. 
an.sisi vardır. Znnnediyorunı ki mak- ı:m1ar bu dawte pımı~- -

Bu akşam SAKAR VA Sinemasında 
Flers ve Caillavert'in mcthur eserinden muk tebea 

Aşk Şükranı 
<Le Aoı) 

Bq rollerde: Büyük Franm: pheseri bqbyor. 
GABY MORLAY VIC:TOR FRANCEN 
ELVIRE POPESCO RAIMU 

ANDRE LEFAUR •• ve DUVALLES 
Bugüne kadar görülmemiş bir heyeti temsiliye .. 

Şahane bir mizansen 
En saf Paris fikir ve. nükteleri 

Telefon: 41341 
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Zorlanan 
kalp 

I>ıııünı kısmın huIAsası. 
Af1tht • 

ar Hayatinin maoerasını ba 
~ Gnlattı: Karı.!ı Meliha her türliı 
tenı, ~lığa katlanan, onunla Ed.. 

:ıtte 8aJ..,'i.n klr ha.,nf .. .. 
tıeı>ve,. VJ ~- suren mıı-
Pelc bi_r .1oadınd-ır. Fakat Hayati, 
~~iği bu kadın ii;,erind-0 ma. 
<ıld ~kence'ler yapı'Jl-0". Esk"iden 
et;;,~ olan bir kuzinhıin /::mire 
"fia.tıe ~idiyor. 
.\v~:~ hnıirde pek az kaldı. 
~ lnde karısını alev alev yanan 
~lti:y t karşısında koltukta oturur 
~ e te buldu. Halbuki her kış baş. 
btrıı:-cıa bu ocağı adet! merasimle 
llll.!ı.u bUYakınayı adet edinmişlerdir. 
deuel'f . t~ kış aylarındaki aile saa
dı~ ~uı hır timsali sayarlardı. Şim. 

lıa.:va~iha bu i§l yalnızken yapmış .. 
ttarııa haYretıe ve largmlıkln ka
ltıp da. ~kt.ı. Hele genç kadının kal
taıı kıın 

1 
Ynuna sarılmaması, koltuk. 

.... Sal danınaksızm soğuk soğuk: 
~t .. a geldin! _ demesi U7.erine 

llirk un afalladı. 
!lı.<l.!ın.1 ı Baniye, kadının sualler sor
l~ bUa~edi. Fakat sükut.la karşı. 
l~drr · tUn coştu. ••Aşk ta sabır 
dırı" gil/llsa.nıar fevkalbeşer olmaJı_ 
'aÇJnaJad 1 manasız sözlerle bir sürü 
~ti: 1ktan sonra eu sözleri ilaYe 

li"~t~ayı pek perl§an buldum. 
~batxt ene gilzel. Ona karşı içimde 
t~llllesı ~t .uYandı. Birkaç gÜn buraya 
ltUain d. ıı:ın acaba sen müsaade eder 
~ ~ ı:ye SOl'du. Çiftliğimi pek me
~ltlıdı Yor, Zira eskJ halini bilir. 
~~k ilerlettiğimi işitmiş. Ayni 
~~ ~~ de tannnak istiyor. Ni. 
~·~ .~dir. Arrunızdaki eski 
li~ ~tı ~ılmcmiş olursun. Kendi. 
!,~ ~a ll'lısafirperverlik etmeliyiz. 
~!lıt,~et tabiidir. 

ık':"~'' helecan içinde keke1cd1: 
_""llllı. ... Ne dem k :...+: ., ile a ha:ı e • =wyorsun . ... 

Ce\'ah l'llıın teklifi ka'rŞrsmda sen 
........ t' "et-d· t>,.. ın. 

(!(} ~"lld' 
~il ısını memnuniyetle kabul 

lii ..... : e enıi 
,,.~l-0.kten 

8 
n olduğumu, seninle gö 

eti~~ 0nra mektup yazıp onu dn 
hı~"":° ~ok 6 ltlizi söyledim. 
-"llb.... ' ~k l l' ... 1 •• ' yok.... A!'> a... Sen 
~oır ... l\ı.~Yletnemişsindir... İmkanı 
~ d! -ltŞUııse 

kaı . l'or8, ne, Hayatt... Olamaz ... 
. bıtıcıe un, o hfila güzelmiş... Senin 

~~il:! lc~hanıet uyanmış ... Nasıl 
~ llll .•• ~ n buna tahammül edebL 

O tıtın arşılıklı otunıp biribirinize 
ı.A: ızı !>'•o 

Otı "'Cl.Qaı- 18ta0rünce ben dayanamam. 
~l lı ~tltad lra~a tahammülüm yok. 
~ erı'btı o a ':'1iınde görmek, hele ge. 
~"· llu ~ağın başında birlikte otur 
11• diı..,. uvarlarm ortasında onun 
-..;ık '"9Utı.c}·· ~ 

"ll<>t. utrıınu·· · · ted""' · · h" ~ ""--· )'." au. , seru ıs ıgını ıs-

ı~· <>latna: Ben? ... Sen? .. Hayır, ha. 
tıa lekrna ·· Bunu yapma bana. Al. 
'l'a.{aı:ıtna b Yapına bana.. Allah aşkı-

lntnuı ana. .. Seni çok seviyorum. 
~ ıteliha, edenıem. 
~ k l'alva Uzun nıUddet böyle inliye. 

Ce\'.. l'dı. lia""tA soğuk b" ta ~n ve J"" ı ır vır. 
' "l;\z l'di · 
~ "Ker · 
~ 8etı dern":n .beni söylediğin gibi 
~~ltl. ınkı •özelrimin manasını 

~ttı ~ka tek . 
h:.~ 0tıtın aQ kelıme ilave etmedi. Ka-
~~ dizıC:ta ayaklarına sanlmtş, 
&.t1~ eıt, hiÇar ıne koymuş, duruyordu. 
'l lrı..1 dul'u enın kalbinin hızlı hızlı 
~ Utnu13~ ~?rdu. 

l?\ı itti: ır hareketle, Hayati, ka.. 

- Peki, peki ... Seni r.orlıyacak deği. 
1im. 

Hakikaten, o günden sonra ağzım 

açmadı. Fakat süktltunda kadını mü -
temadiyen r.orlıyan bir hali vardı. Ka. 
dm stikutla çırpmıyordu. Okşamak 

için uzattığı ele, daima soğuk ve ıa. 
kayt bir temas. .. 

Nihayet Meliha taharnmuı edemiye
rc.Ic 

- O kadar istiyorsan gelsin ! _ de. 
di. 

Erkek, kansmı, büyük bir coşkun
lukla göğsüne bastırdı. Sevinçle onu 
eziyor gibiydi. Kadm, içinden soruyor. 
du: 

- Acaba bu sevinç benden mi... 
Yoksa onun geleceğinden mi? .. 

Ertesi gün yazdığı mektubu kan
sına okumadan yolladı. İki gün sonra 
namına gelen bir zarfı açrp ve sadece: 
· - Seniha yarın geliyor!. dedi. 
Artık bütün gün, bu gelecek misaffA 

rin bahsini etmediler. 
Yemek saati sakitane geçti. 
Bu hikfıyeyi bana anlatırken, Ha • 

yati ilave etmişti: 
- Karımın yiiztine öyle dikkatle 

bakıyordum ki .. Herhalde. onun bana 
dikkat etmesinden çok daha fazla he
yecanla ... Bazan Melihamn bakışların.. 
da öyle bir ıztirap görülüyordu ki, 
boğazımın tıkandığını hissediyordum. 
Ağhyacak gibi oluyordum. Bir an her 
şeyi ona söylemek istiyordum. Fa.kat 
sonra, gene, böylece ~kunlukla sevil
mek sarhQ§luğu karşısında irademe 
hakim oluyordum. 

Yemekten sonra, kansına sordu: 
- Kuzin imin odası hazır mı? 
- Adamlara tembih ettim. 
- Gidelim, ba.kalım ... lyi yapmışlar 

mı? ... Sakın bir noksan olmasın .. Hay. 
di beraberce her ~yi gözden geçire -
lim. 

Kadın, kocasının arkasından yUrU • 
dil; Fakat odadan içeri girmedi. Gö7-
lerinden çıkan alev, erkeğin arkasını 
yakryordu. 

Hayati ise, odaya girmişti. GQ;ya 
a~ıkane bir tn.vtrla herşeyi düzeltiyor. 
du. Perdenin kıvrımlarını düzeltiyor, 
koltuklara şekil veriyordu. Sonra 
birden dönerek: 

- Çiçek yok, ayol .. - dedi. 
- Yarın kızlar koyar. 

- Rica ederim, sen elinle koy. Bir 
hizmetçi incelikleri bilmez .• Sen kendi 
odandaki vazoları nasıl sUslüyorsan 
buradakileri de öyle güzelleştirmenl 

isterim. 
Meliha biran ısyan etti. Boğula • 

cakmış gibi bir hal oldu. Fakat göğ
sünü hızla kabartan nefesi, neden.. 
se, yavaş yavaş indi. Sadece: 

- Pek fil~! - dedi • 
Hayati bana bunları söylerken dl. 

yordu ki: 
- lşte o anda, tam o anda hisset

tim ... Fakat o bana tebessi.im ediyor. 
du. Sonra, çok zaman sonra, o anda 
ki tebessümün manasını anlamamış 
olduğwnu anladım. Meliha birdenbi
re odaya girdi. O da benim gibi her 
şeye nezaret etti. Perdeleri düzeltti. 
Fakat her zamanki gibi mazlwn ve 
muhabbetli hali yoktu. 

Seniha, ertesi gün akşam üzeri gel. 
di. 

(Yarın bitecek) 
Nakleden: (Hatioo Süreyya) 
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Yazan: Niyazi Ahmet: 

145 sene evvel bugün 

Avusturya imparatoru i ·nci 
Leopold öldü 

16 ıncı Lüi, Fransız milletine ihanet 
ederek bütün harp planlarını ifşa 
ettiği Avust:urya aleyhine harp 

itan etmek mecburıye ınde kaldı 

Harbe giden ordu, bir kaç asker karşısı ndaı 
"Herkes başının çares ne baksın ,, 

diye dıtğıldı 
1792 yılı l mart günü, 145 se- ı Avrupanm silah ile kendilerine yar

ne evvel bugün, Avusturya lmpara· dım etmesini istiyor, rica ediyorlar· 
toru ikinci Leopold öldü. dı. 1 

Leopold'un ölümü Fransa ihti· Kral ve kraliçe bu suretle ihanet 
lali tarihinde mühim rol oynar. Çün ederlerken vekiller meclisi krala §U 

kü L~opold harb aleyhtarı idi. Her teklifi yaptı: 
fırıatta şiddetle harbin fenalığını - Meclisi milliye giderek Avus. 
propag~nda ediyor, aleyhinde bulu- turyaya ilamharp edilmesini teklif 
nuyordu. ediniz. 

imparatorun yerine yirmi dört Vaziyet çok nazikti. Lüi için ya· 
yaşındaki oğlu F ransuva tahta geç- pılacak başka iş yoktu. Mecliste ilk 
ti. Genç imparator muharebr. taraf- önce haıbedilmesi lüzumunu bildi· 
tarlarının tesirinden bir türlü kendi- ren bir rapor okundu. Bundan son~ 
ni kurtc.ramadı. ra kü:süye gelen kral: 

Fak at Fransa efkarıumumiyes: - Meclisi millinin ve vilayetler 
on altıncı Lui'nin Avusturya ile ahalisinden birçoklarının arzularına 
müttefik olduğuna kaniydi. Bunun muvafık olan ilanıharp karanm ka1 
için de inkiJabm diğer bütün mem· bul ediyorum. Bunu sureti kat'iye .. 
lekeden~ yapılması propagandaları de teklif ediyorum. dedi. 
yayılıyor, F ransaya komşu olan Ogün söylenen en ateşli söz şu 
milletlerin hürriyete kavuşmaları dü. idi: 
şiinülüyordu. Bunun için de bila- - Krallara harp, milletlere sulli 
kaydü ve şart harp lazımdı. Fakat ilan edelim. 
harbe nereden başlanacaktı? 

işte asıl mesele buradaydı. llk 
önce Almanyanm küçük prenslerine 
karşı muharebe düşünüldü. Sonra 
Prusyanın Fransa ile ya mi.ittefik 
olacağı veya bitaraf kalacağı ileri 
sürüle· ek Avusturya ile muharebe 
edilmesine karar verildi. Halbuki 
Prusya Avusturya ile muahede bile 
aktetmi~ti. F ransada uzun müza· 
kere ve münakaşalar başladı. Her 
kafadan bir ses çıkıyordu. 'Avus • 
turya ile yapılan siyasi muhabere· 
lc.rin Fransa sarayında saklandığını 
ileri süıen Jirondonlardan Vcrnyo 
meclis kürsüsünde şöyle bağırdı: 

- Bu kürsüden görülen saray
da hain ve münafık müşavirler kralı 
doğru yoldan ayırıyorlar ... Pek çok 
defalar bu saray milleti korku ve 
dehşet i~inde bıraktı. Sarayda otu· 
ranlarm hepsi bilmelidirler ki yalnız 
kral taarruzdan masundur. Kanun 
bilntefrik bütün mücrimleri cezalan
dırır. Mücrim olduğu anlaşılan hiç 
kimse adaletin pençesinden kurtu· 
lamaz.,, 

Bu sözler. Avusturya ile mev · 
cut gerginliği biisbütün arttırdı i
kinci Leopold'un Fransız dostluğu 
çoktan unutulmuştu. 

Avusturyada da Fransa dostluğu 
kalmamış. Harp taraftarları gittik
çe artınağa başlamıştı. Hatta şim
di Avusturya Fransanm dahili işle· 
rine bile müdahale ediyordu. Bu 
nokta, Fransa ihtilal tarihinin en 
heyecanlı safhalarını, hatta kral on 
altmcı Lui ile krnliçenin idamlarını 
doğuran hadiselere sebep oldu. 

Avusturya ile yapılan uzun harp· 
leri anlatacak değiliz. Yalnız şunu 
kaydedelim, ki Fransız ordusu ilk 
ileri akınında umulan neticeyi elde 
cdeme.di. Plan, evvelemirde A vus· 
turyanm elinde bulunan Belçikayı 
kurtannaktı. işte bu harbin anlatı-· 
lışı: 

•·tki tarafta da ayni hezimet gÖ· 
rüldü: Umumiyetle zadcgfu)dtın mü 
rekkep olan sl\variler, bilhassa Dra· 
gonlar, turna~ birkaç Avusturya 
süvarisi görünce "herkes başının ça
resine baksın .. Bi7.i sattılar .. ,. diye 
bağırdılar. Gerideki piyade üzerine 
etıldılar. gönüllü piyadeler de müt
hiş bir karışıklık arasında kaçmağa 
başladılar. Lil şehrine döndükleri 
vakit guya kendilerini düşmana tes· 
Um etmek istiyen zabitleri tedip et· 
mek istediler. Bir zahire ambarına 
~aklanmış olan Di1cın'u öldürdüler. 
Lil ahalisi de işe karıştı. Üç dört 
yüz kişi telef oldu.,. 

Maamafih F ransızlarm bu mağ. 
lubiyetleri ihtilal tarihinde ehemmi
yetsiz kaldı. Asıl kanlı muharebeler 
bundan sonra ba§ladı. 

~~~~~~.~~~~ -

~ 
Dr. Nihad 1,özgc 

1 ıncı sın f Cilt· Frengi ve cı Qer 
ZOhrevı hostalıkıar mutahassısı 

Pazar ve Perşembeden başka hergün ~ 
1.1,30 - 21 e kadar hastalarını kabul eder ~ 

Dolı gOnlerı parasız 
~ . 

Kimyager 

Hüsameddin 
Çünkü kralla kraliçe Viyana 

sarayındaki memuru mahsuslan ile 
F ransanm resmi siyasetine taraftar 
almadıklarını Avusturyaya bildiriyr-
lar, vekiller meclisinde kararlaştm. Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 

umum tahliliit. Eminönü Emlak ve 
lan haQ planlarını en ince noktala-

1 Eytam Bankası k ... rsıc:.ında bzet 
rına kadar ifşa ediyorlardı. ş bu ka· u - -

Bcv Hanı. 
darla kalmıyor, dnha ileri gidiyorlar, • 

NE. DERSiNi2 SiZ? -
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Vatandaşları Ha~~!.~~incUleJ turka musiki 
vazi eye p• v ırıyoruz !~~~.ı::;ş:;:·~au;:;.m~:yı;~:~~:~;e~ natkôrları a Y ri hatki Hataya iltihaklarını ısrarla is-

(Ba.ştarafı 1 incide) 
katet bu güzel arzuyu hiç şüphesiz 

1stanbulun idari bilnyesine uygun biT 
şekilde tatbika imkan verecek bir di. 
rektif hazırlamaktadır. İstanbul bir 
seyyah §ehridir. Ve büyük bir seyyah 
şehri olmasına çalışılmaktadır. Burada 
dil meselesinde bazı müsamaharalarda 
bulunmak lazımdrr. Şüphesiz ''türkçe 
konuşsunlar,, dcldiklerimiz gelecek sey 

yalılar değildir, aramızda yaşayanlar

dır. Hatta Türkiye vatandaşı olanlar, 
''resmi Türk,,lerdir. Bir Musevi mahal 
lesinden geçerken biraz dalgmsanız, 

kendinizi kolaylıkla Maltada veya Bar-

selonda farzedebilirsiniz. Belediye bu 
işin en hararetli taraftarrdır, fakat söy. 
led:iğim gibi bu işi bu şehrin bünyesine 
uyduracak bir tarz bularak tatbik et
meliyiz.,, 

• • • 
1 

Dahiliye vekaleti bu işi ehemmiyetle 
ele alıp tetkike başladğına göre vatan. 
daşlarımızın mesela Yahudi tspanyol
casile kulaklarımızı rahatsız etmelerin-

den ve böylece onları kendimizden u. 
zak gönneğe bizi sevkedebilecek hal
lerden §U pek yakın günlerde kurtulaca

ğmuzı tahmin etmek mümkündür. Bu 
esas fikrin tatbik şeklini Dahiliye veka. 
leti herhalde bulacaktır. Fakat gönül 

ıister ki aralarında türkçe konuşma

makta ısrar dden bazı vatandaşlar böy
le bir hükOmet veya belediye kararım 
beklemeden kendiliklerinden karar ve. 
rerek hiç olmazsa umumi yerlerde türk 

çe konuşmak suretile kendilerine şeref 
versinler. Binaenaleyh bu vatandaşları 
ve bilhassa ileri gelenlerini, münevver
lerini vazifeye davet ediyoruz. 

• • • 
Eminönü Halkevi reisi A,gah Sırrı 

Levent bu hususta şunları söylemiştir: 
" - Türk vatandaşı sıfatını haiz o

lan herhangi bir kimsenin zaruret ol. 
madıkça türkçeden gayri bir lisanla 
konuşması kadar çirkin birşey tasav
vur edemem. 

Fert olarak ve Halkevi reisi sıfatile 
fikrim budur . ., 

Is <enderiye 
postaları 

(Baş tarafı 1 incide) 
Bu postalar gidişte Selanik ve Pi

reye de uğrıyacaktır. Bu sefe'1er 
için şimdi ısmarlanmış olan vapur
lardan başka ayrıca yeni iki vapur 
yaptırılacaktır. iki yeni vapurun 
son anlaşma üzerine Holandalılara 
ısrn::ırlanması çok muhtemeldir. 

Yeni vapurlar yapılıncaya kadar 
lskenderiye seferlerinin eldeki ge
milerle yapılması tal.:arrür etmiştir. 
Ancak bu imkanın hasıl olup olmr 
yacağı henüz malum değildir. Şim
di imkanı görülemediği takdirde, 
gelecek sene martında gelmeğe baş· 
lıyacak yeni gemilerden ilk parti 
geldikten sonra bu seferler ihdas e
dilecektir. 

Kendi kendine 1000 kelime ile 

lngiı·zce de si 
Resim: 6 

'The bedroom 

( Yatak odası ) 

CD 

fl - The bcdroom: yatak odası. 2 - The small table : ufak m.asa. 
3 - Thc bcd: yata7>. 4 - 'Ilhe alarm clock: nıua:yyen ı>aJ:itte çıa:ıp 

t1yandıran saat. 5 - The clectric lamp: elektrik Mmbıısı. 6 - The 
l:ook: 1.~tap. 7 -The bathroom: banyo aa:resi. 8 - Taps: mııs1ıthlllr. 
9 - The b:ı.th: banyo. 10 - The shower: duş. 11 - The toweis: 
1:.avlu!ar. 12 - The towel.rail: pq h"rl"J:. 13 - Thc dressing-tr..ble: 
tua?ct masası. 14 - The looking.glas::;: ayııa. 15 - A hair.brush: 
b:r ~-aç fırçası. 16 - A comb: bir tara];. 11 - A bottle of scent:bir 
l~u'lonya şi~csi. 18 - A powder box: b:r pudra 1.ı.ıtusu. 19 - The 
drawers : (ma.samn) göz1er. 20 - T hc shclf: raf. 21 - The basin: 
zaı,manıı. 22 - A tooth-brush: bir d:ş f.rçası. 23 - f'having soap: 
tııa§ sabtmtı. 24 - A shavıng brush: bir tırıa§ fırrasz. 25 - A razor: 
ustra. 26 - The wardrobe: gardrob. 

temişlerdir. Bu havali halkının yüzde 
90 nı Türktür. Bu Türkler H2taya 
bağlanmazlarsa hicret edeceklerini söy 
!emişlerdir. 

Tazyik devam ediyor 
Hatay ahalisine mahalli hükumetin, 

Halep ve Şam merkezlerinin teşvikile 
Suriyeliler tarafından yapılan tazyik 
son haddine gelmiştir. 

Arap köylere ve Ermenilere mütema 
diyen silah ve cephane dağıtılmaktatdır. 
Bu cümleden olmak üzere Ermenilere 
şimdiye kadar 4000 silah verilmiştir. 

Basibba köyüne de 40 silah dağıtıldığı 
gayet mevsuk olarak haber alınmıştır. 
Hükumetin teşvikile Arapların büyük 
bir nümayiş hazrrladıklan öğrenilmiş
tir. Araplar bu nümayişe iştirak ede. 
ceklere para vaadetmektedirler. 

Suriyelilerin Türklere yaptıkları. 

zulmü şu birkaç misal açıkça göster
mektedir: 

Rifot Honeynonun Kuseyı:ideki mal
larına ve zeytinliklerine mütemadiyen 
tecaviizler vaki olmaktadır. Birkaç 
gün evvel Bitetin köyündeki 60 zeytin 
ağacı <libinden kesilmek suretile mah. 
vedilmiştir. Zavallı adam ardı arası ke
silmiyen bu tecavüzler karşısında nasıl 
hareket edeceğini bilmemektedir. Bitta
bi hükumete verdiği istidalar hiçbir 
netice vermemiştir. 

Antakyanın bir kilometre kadar u. 
zağınlda ikamet eden berber Hamit is
minde birinin evine tecavüz edilmiş, 

evd~ yalnız bulunan kardeşi bağlana
rak dövülmüş, evl:leki zeytinyağlar ve 
zahire yağma edilmiştir. Hükumet ya
pılan şikfiyetlere rağmen henüz tah. 
kikat bile yapmamıştır. 

Bundan başka Suriyeliler tenha yer
lerde yakaladıkları şapkalı Türklere 
tecavüz etmekte, hergün buna müma
sil birçok hadiseler vuku bulmaktadır. 

Hizmetçi v~ yüzük 
Tepebaşında kabristan sokağında o

turan İngiliz tebaasından Lilinin hiz
metçisi Astrok 200 lira değerinde bir 
pırlanta yüzüğü ve bir ide altın kalemi 
aldıktan sonra evden uzaklaşmıştır. 

Lilinin şikayeti üzerine hizmetçi 
Beyoğlunda dolaşnken tutulmuştur. 

Astrok yüzüğü çalmadığını, pazar ol. 
ması münasebetile bir günlük takıp 
getirmek merakına düştüğünü söyle
miştir. 

Üç sarhoş 
Zindankapıda oturan Lutfi, Cemal, 

Salahaddin dün gece sarhoş olmuşlar 

evlerine dönerlerken yolda .kavgaya tu 
tuşmuşlaıidır. 

Uç sarhoşun kavgasına bekçi Osman 
koşmuş, bunları ayırmak istemiştir. 

Kavgacılar bu müdahaleye kızarak bek 
çinin üzerine hücwn etmişler, bıçak

la yaralamak istemişlerdir. Bekçinin 
düdük çalmasına polisler yetişerek 

Sfrhoşlan yakalamışlardIT. 

1 stan lJ'Ul Asliye ıüçüncü hıı Tvuk 112ah
komcsindcn: Maçka 16 ıncı ilkmek. 
tep öğretmeni Cemile vekili Avuk:ıt 
Celal Ensari oğlu tarafından İstanbul 
kültür direktörlüğü istatistik {}efi \'e 
Bcşikta.s Valide çe~mesi Spor caddesi 
102 No. lu evde mukim Sıtkı aleyhin<: 
936.1307 No. ile açtığı bo§anma dava
sından dolayı gıyaben icra ltılman 

mahkeme neticesinde: tarafların bir 
arada yaşadıkları zaman kocanın ka.. 
rısı davacıyı tahkir ettiği ve fazla ra
kı içtiği ve evini ihmal eylemesi yü. 
zünden arafannda geçimsizlik devam 
eylediği ve lrocanın birliği terkederek 
semti me~hule !!İttiğinden kanunu. 
mcden"nin 134: 138 ve 142 nci mad. 
deleri mucibince tarafların bo~:ınma
larına. \'C lmbahatli kocanın bir sene 
müddetle evlenmekten memnuiyctine 
ve Yıldız ismindeki çocuğun velayeti. 
nin anay:ı tevdiine dair 12-2-937 ta. 
rihindo verilen hükmü havi 937.167 
sayılı ilam milddeaaleyh Sıtkmm ika. 
metgahının mec_:hul olmasına mebni 
hukuk usulü muhakemeleri kanunu
nun 141 nci maddesine tevfikan ilfı... 

nen teb!i«Yi tensip kılı!lmJş ve bir sure. 
ti de mahkeme divanhanesine talik 
cdilmi.5 oldt•rrund"n tl'!.rihi ilô.ndan iti. 
bı.ren l!'i gün Z".rfmd:ı ı::: ıtkm'n tem
yizi dava edC"bilc>ceği teb!ig makamı. 
na kaim olmak Uzcre il:in olunur. 

' • gün doğdu 
Am rikan radyo istasyonlarınd• 

yeni bir modanın Türkiyede 
tesirleri 

az, meıı a ra yo ıstasyon- §ır et en vrupadan getırb rı" B A "k d . J · k 1 · A · ·ten plak', 
larıyl..: Lİ7im abt·Jrka musiki sa- lar için ve hatta sanatkarlarını ıı 
natkarları arasında garip bir hadis,.. yarak ücretini gönderiyorlar: ·etleıl 
olmuştur. Son zamanlarda Ame Fakat Amerika radyo ~ırk. i' 
rikadaki bütün radyo istasyonların- Türk sanatkarlarını bilmediklerı 
da bir rrıoda meydana < ıkm!~tır. çin bu p~rayı göndermemi~le~ddih·~lif. 

Her radyo İstasyonu haftada bir Amerıkada radyo ve plak ı . ,_, 
kaç d .fa hiç değilse sık sık Türkçl'! le uğraşan lst;\nbullu bir Ermeni d~:ı 
pl5.klar çalarak Türk musikisi neş - · ken dl tandaş pl&kların idhalinı · . _,, 
riyatı yapmaktadır. Bu şekildt: _ . . h . . d k" usikı ~ 
memleketimize geniş bir propagarı· y&ptıgı ıçın şe rımız e 1 nı f •eP 
da yapılmaktadır. Hatta Amerika natkinlarından bazılarına ke~ 'far• 
dan nal.il yapan bazı Avrupa istas· haber vermiştir. Şimdi sann~kıır rııd-
yonlan da müteaddit defolar bu dan birkarı birle~erek Amenka rıf'I 
reşriyatı almışlardır. Fakat işin yo idarelerindeki birikmiş. ~~;r. 
hü:ün hu iyi tarafları içind'! musa.. almak i~in harekete geçmış b"ıde 
sanatkarlarını hiç de hoşnut etmiyen Hanendeler müstesna, 

1 
·ki 

bir tamfı vardır. Amerikada radyo talileri pek de acık olmıyan . ın"~d, 
şirketleri çaldıkları her plak için o s3.natk5rlarmın Amerikadakı tı1 e1. 
pl5ğı okuyan sanatkarlara bir pan ve kanundan İ!'tifade ederek eP 
vermek mecburiyetindedir. Rady:> para alacakları anlaşılıyor· ~ 

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

as Dest a nası! 
düşlü ?· _. 

(Baş tarafı 1 incide) Bundan sonra Habe~ mücahi!-

• 
esır 

mücahidi Ras Destanın da nihayet bütün kuvvetleriyle Adis - Abab fi 
yakalanarak kurşuna dizildiği habe- 250 kilometro cenubunda Gat;!ııf' 
ri, dünya matbuatında basit bir hava.. Kambatta mıntakalarında topl 

dis şeklinde gösterilmişse de, Ma.re.. lardır. 9' 
şal Grazianinin Mussoliniye gönderdi- Bunun üzerine Mocyoda top:;:tfl 
ği rapordan son Habeş mücahidinin İtalyan erkaru harbiyesi hlll"P P il' 
hakikaten, çok kahramanca bir mu _ hazırlamış ve derhal faaliyet~ g~i • 
kavemetten ve kanlı çarpışmalardan tir. Tayyare filolariyle takvıyeao1't 
sonra ele geçirildiği anlaşılmıştır. len İtalyan kıtaatı" 19 şub~tta itlerı 

Mareşal Graziani raporunda ez- ti mıntakasmda Habe.~ mUcatı ~~ 
cümle demiştir ki: "Ra.s 1mrunun ya.. karşılaşmışlardır. Bu çok kanJİ eisl 
kalanmasından sonra, bana isyanın de iki gün sürmüştür. HabcŞ ~a lif 
son mümessili Ras Destanın derhal e. rinden Ma.riam harp ı:neyd.anın ıc ıc~ 
le geçirilmesini emrettiniz. Tehlikeyi dürülmi.iş, Merid de esır edılere 
sezen Ras Desta, maiyyetiyle beraber şuna dizilmiştir. w ınu" 

teslim olacağım bildirmişse de bir ta.. 
raftan bu tfslim giiııiinü mütemadi
yen tehir ettiriyor, diğer taraftan da 

kuvvetlerinin gayet az ve aşağı yu. 
kan silahsız olduğu hissini uyandı. 

nyordu. 

Halbuki, bu müddet zarfında Des. 

Ras Desta tekrar kaçmaga ı 

f 
. takılan ..11, 

ak olmuşsa da, peşıne anJl JJI!!' 
yan krt'alan, uzun ve beyec ubtlttlr 
takipten sonra nihayet 24 ş kıtrŞf.' 
onu ele geçirmişler ve derhal 

na dizilmişlerdir. 1a.Ş]Jlir 
Grazianinin raporundan ~allıi' 

cagıw vechile Ras Desta cidden 
ta, mümkün olduğu kadar fazla as- -

manca şehid olmuştur. _ .. cıa 1111 
kcr toplıyarak, işgal ordumuzun ileri 
harekatına mfuıi olmak istiyordu. 

Ras Dcsta'mn vakit kn.za.nmak ar. 

zusunda olduğunu hissederek bana, 

kendisine yedi günlük bir mühlet ver. 
memi ve bu mühleti müteakip hare. 
kete geçmemi emrettiniz.,, . 
Mareşal Graziani bundan sonra, 

harekatı bizzat nasıl idare ettiğini ve 

h ·ç oJmıı.- ıfi İtalyanların artık - 1 
• nda c 

birkaç sene içinde - Habeşısta aırnı)+ 
di bir mukavemete marıtZ l< 
caklan muhakkaktır. tsfl,.S 

Fakat her ne olursa oısun, ;~dsf,J 
sonuna kadar kahramanca . batı~ 

.. ahidinJll -· eden son Habeş muc ,.8tr: 
k" gabCŞ ·rtl, 

sı, hiç şüphe yoktur 1• ıc daı 
perverliğinin sembolü oıa.ra ' 

Destanın nasıl ele geçirildiğini izah 
etmektedir. yaşı:,•acaktır. 

S.. ·· de durdu il 
Bu izahata göre. Arba.zona - Şeva. ozun . adııfllı 

na mmtakasmda Ras Destanın asker Habcşistanın en .zengın a ıcaçtırıl 
leriylo İtalyan ordusu arasındaki duğu için, pek ala .A.vrupaY ,~l)'abil' 
kanlı harp kanunusaninin 20, 21 ve orada müreffeh bir ha.yat y ustc''f 
22 sinde olmak üzere tam üç gun·· sür. cekken bunu yapınıyan ve .. ~n11 ~ ... 

d r va ı.ıı-.- "' mi.iş ve neticede gerek adet, gerekse lere karsı sonuna ka a kJJldaJl 
terhizat itibarivle faik olan ttalyan dafaa eden Ras nestayt ya hıı.tf;t.-

=- J tesi ınu ~ 
kuvvetleri harbi kazanmışlardır. nıyan Entransijan gaze -ıcında ıJ 

Bunun üzerine, Ras Destanın asker. !erinden birisi onun . ~~ ı.-tedir: ti 
lerinden 15000 i memleketlerine dön- bir makaleyi şöyle bıti1?11.e g8})eŞ 11 

müşler ve 1talyanalr, 4 top, 30 mitral. 
yoz ve beş bin tüfenk ele geçirmişler. 
dir. • 

nas Desta ise gayet küçük bir kuv 
vetlo Dallo mmW.kasmm garp taraf
larına çekilmiş ve orada, Bal'daki 

mag-Iubiyct üzerine buraya sığınan 

Hab~ş eşrafından Meridin yardımını 
görmüştilr. 

General Nnsi ve Seloso adındaki 

İtalyan kıtaatı bu mmtakalarda da 

büyük bir mukavemete maruz kal. 
mışlar ve burnda da çok kanlı harpler 

vukubulmuştur. İki meydan muhare. 
besini müteakip Ras Desta kaçmıya 

mecbur olmu!'.I ve göller arasındaki 

bütün geçitler kapanmış olduğundan 
şimale do&rru çekilmiştir. 

"O dig-er birçokları gıbı, . 
}>allll· 

binin başlanğıcmda da .. w •• ceğiı.~ 
- Ölünceye kadar do~ç~' ,-. 
Demişti ve kır sa.kalJil ,etli bit" 1' dl 

diği sert çehresinde kUV'dıt söıfltl 
or · rar ve kat'iyet okunuY 

durdu.,, 

__ K_;ı::_r_m_ı z-ı-.bl be reı 
y•" bor bakın~ v;f"1' ~ 

etesı Deyli Ekspres gaz f 

habiri yazıyor: 1o{acst P=ı 
C · · • · kccf eden .., iS • 

vıtanunını :ı: • di ,de ~ İf 

sörü Szentggoergy~, f1~n tceşfe~a tf 
verdiği yeni bir vıtatrll te ıirııorı 1''1#. 
Bu vitamin kırınızı biber ı:ııcsi "' 
lunmaktadır. Kan zehirletı 
rmda kullanılabiliyor. 



4. tlıeti' 4 

1··aifa Y"llİ b ·r 11ıldı:::: Doroti 
Ma.1mıılti 

Greta Garbo 
ve aşk 

kir~~~~ <?arbo Aşk hakkındaki fi-
l'll"h nı hır Amerikan mecmuasının 

" ar · · .• tıtınc şöyle anlatmıştır: 

ecJ --:--- Aşk zincirlerine vurduğu kim 

llal~tı kör edermiş derler; gözleri kn
ac'-'l'llo~tak, ilerisini di.işünmeden 
~~ daha iyi değil mi? 

~ta hl rnuhtelif tecellileri var; fa
~tau~cak iki şekilde aşk olabilir: 
~tab aşk, betbaht a k.. Bununla 
~liit/~ her insanın aşkta bi.. kere 
trı~1 

enernesi lazımdır. Bunda yaş 
lttıda b~bahs olamaz. Yetmiş b~ ya-

ır kadına sormuşlar: ....... ı 
ltı~l'ab~l~an hangi ya~ta aşktan kork 

ı ır} 

lbr 
, 'Yar kadın cevap vermi8: y.. :. 

'c~tı-.. uz Yaşına gelmeden ce\'ap 
~1ernı 

t\l~orsunuz ya!,. 

il' 

• 
film;erinin cazibesıni Amerikan 

teşkil eden kızların hayatı 
Filmlerde gördüğümüz "girls .. \ 

denilen dansöz kızların hayatı gayet 
gariptir. 

Amerikalı rejisör Mak Sent tara· 
fmdan icat edilen bu yeni sahne sa
natı gitgide inki~af etmiş ve "girl., 
ler sinemA meraklıları tarafmcLm 
"yıldızlar,. kadar sevilmeğe haşla
mıştı., 

Fakat güni.in birinde Amerikanın 
.. Ahlakı koru cemiyeti,, yüzlerce 
.. girl., tarafından çevrilen filmlerin 
ahlak iizerine fena bir tesir yaptı· 
ğını iddia ederek, bunların "detleri
nin nznlmnı:ımı talep etmişti. 

Zavallı kızlar! 
Hepsini Los Angelos tiyatrolann 

dan biri~inde topladılar ,.e bir jüri 
heyeti huzunında muayene tdildi'.~
ten sonra içlerinden birçokları tasfi
yeye uğradı. 

O zamandanberi, "girl., ler gayet 
az miktarda istihdam edilmeğe b-ış
ladı. 

Büyük bir revü filmi çcwirmek 
üzere, 112 "girl., tutulmuştu. Çok 
sıkı bir tasfiyeden sonra ancak 3 1 
kız kaldı. 

Diğerleri ne oldu diye m~rak ede 
ceksiniz. Söyliyelim: 

18 i evlendi, 1 1 i figüranlık yapı· 
yor, 3 ü tiyatrolarda dansözlük edi
yorlar, 2 si muallim, 2 si de gazete 
satıcısı olmuşlar. 

"Girl,. olmak, hayli güç bir me
seledir. I3akın nasıl eYsafı haiz bu
lunmak lazım: 

1 - Boy: 1,60 
2 - Sıklet: 54 kilo 
3 - Göğüs çevresi: 0,85 
4 - Bel çevresi: 065 
j - Kalçalar: 0,85 
6 - Vi.icut: Güzel ve kıvrak 

olacak, fazla adaleli olmayacak 
7 - Yüz güzelliği: Mecburi ay-

rıca güzel tebessüm. 
8 - Hafıza: Muhtelif şekild~ 

tecrübe edilecek 
9 - Zeka: Verilen talimatı der-. 

hal kavramak lazımdır 
1 O - Bedeni şartlar: Gayet sıkı 

atletik kabiliyet aranır 
1 1 - Dans: Klaket, bale, klasik 

ve eksantrik danslar 
1 2 - Dans meziyetleri ve kahili 

yetleri: Yeni dansların derhal kav
ranması 

1 3 - Dans tekniği: Bütün hare· 
ketlerin hatası;r: yapılması 

1 4 - Akrobasi: Hiçbir baş dön 
mesi affedilmez, havada akrobasile 
de tı:\lcp edilebilir. 

1.5 - Sporlar: Yüzme ve patinaj 
mecburidir. 

16 - Ahlak: Şen, neşeli. bütün 
emirleri, büyük bir memnuniyetle 
icra etmek lazımdır. 

1 7 - Disiplin: Gayet sıkı 
18 - Rejim: Perhiz, icki içmek 
ve işe geç kalmak katiyen mem-

nudur. Cıgara tahdit edilmiştir. 
Öfl 
Daha durun bakalım, hepsi bu -----~-==---==-:=--~----------~ 

kadar değil. Bakın, meşhur bir "girl K C Ç C K H A B E R L 1:: R 
hocası .. ne diyor: 

- Holivuttaki "girl,, lerin ancak 
yüzde biri bu isme layıktır. Sinema 
"girl .. leri Amerikan kızlarım temsil 
ederler. Bunların sıhhat, vücut gü
zelliği, spor hayatını sembolize eder 
ler. Çi.inkü bu kızların hepsi cemi
yetin muhtelif sınıflarından gelir ve 
müstakil yaşarlar . ., 
~ Şarlonun eski kansı Lita Grey 

şimdiki kocası Henry Aguirre'e karşı 
bir boşanma davası açmıştır. Henry A 
guirre de bir aktördür. Lita Grey bu 
aktörle eyhilün 21 inde evlenmişlerdi. 
Lita Grey bugün 28 yaşındadır. Şa.rlo 
ile 16 yaşındayken evlen~şti ve on -
dan iki oğlu vardır. 

~ Yapılan bir istatistiğe göre/ 
1936 senesi zarfında Holivudda izdi
vaçlar boşanmalardan bir misli !azla 
olmuştur. 

~ Kanadalı kardeşlerin de iştira
kiyle temsil edilen "Beşizler" filmiMn 
Almanyada gösterilmesi yasak edilmiş 
tir. Söylendiğine göre bunun sebebi 
filmde doktor rolü yapan Amerikalı 

artist Jan Herşoltun büyük babasının 
bir yahudi kızıyla e\'lenmiş olmasıdır. 
~ Meşhur çifte komiklerin zayıfı 

Stan Lorel geçenlerde karısından bo
şanmıştı. Bu aile geçimsizliği mahke
me karanndan sonra garip bir şekilde 
halledill)li§tir: I..orcl sa.bık karısını 

Nevyorka kaçırmış, yolda barışarak 
Nevyorka \'arır varmaz tekrar evlen
miştir. 

~ Şarl Hanri Hirşin romanı "Al. 
tın ayaklı keçi" Fransadıı. filme alına. 
caktır. 

~ Frnnsada mevzuu Oskar Vayl. 
dın meşhur bir eserinden alınarak 

"Ehemmiyetsiz bir kadın" filmi çev
rilmeye başlanmıştır. Artistleri Piycr 
Blanşar ile Lizet LanYen'dir. 

~ Amerikada musikişinas lrving 
Berlinin iştirakiyle caz musikisine da· 
ir bir film hazırlanmaktadır. Bu film
de cazın 1911 den 1937 ye kadar olan 
"tekamül'' ü tebnrüz ettirilecektir. 

~ Bir zamanlar meşhur bir komik 
olan Rüster Kilon (Malek) e komik 
F..ddi Kantarun yeni filminde ufak bir 
rol verilmiştir. 

~ On sene evvel Gari Kupcr Met
ro Goldvin kumpanyasından haftada 
25 dolar ücretle Paramunt kumpanya
sı tarafından ayartılmıs. Metro GcJtl. 
\'İn buna hiç ses çıkartmamıştı. Bu 
~ene artist Metro GoldYine ge<;ıniş \'C 

böylece Paramuntu ar.ıkta bırakmış

tır. Şimdi bu sirket diğerinden zarar 
ve ziyan U\lebivle mahkemeve müra -
caat etmistir. !stcdi'?i ne biliyor mu
~unuz? Tam 100 milvon dolar! E\·et 
yanlış okudadınız. 100 milyon dolar! 

Şu Amerikalılar her ı;eyde rekor "R
hibi değil mi? 

~ Londrada rejis'"r Jo1ef fon ~te
rnbc:~ tarafından f'"\Tİl<'n \'C Roma 

· tarill1ne dair olan "İmparator Klodi
vııs" filminde b'.\.Şrolkr Carls Lo"'1on 
iır ~1crl Obcrcnn verilmiı:;tir. M<'rl 
Obcron "l\!esalin" rolünü atmı~tır. 

Bir statistik 
Gecen sene Amerikada sinemn

vn nidenl rin vektir,unun 4 milyar 
·ı so mil ·on k;qi nldu~u ht>~··p edil
miştir. Amcrikn.da mevcut sinemn
lar ise 16000 dir. Amerikanın nüfu
su 140 milyon olduğuna göre va"a
ti olarak her Ameriknlmm senede 
30 defo İI'emnya ..,itıi~i aniasılır. 

~ Tanmmı§ Fransız muharriri 
Fransis Karko kendi eseri olan "Ka
dınlar hapishanesi" filminde biz.zat 
bir rol temsil edecektir. 

~ Holivud dedikoduları: Barbara 
Stanvik ile Rober Taylor, Karol Lom
bard, Klark Geybl ile son günlerde pek 
sık sık görlllmeğe başlamışlardır. Son· 
ya Hcni'nin de, "kızlar yatakhanesi" 
filminde Siman Simonun arkadaşı <>
lan Tiron Poverle beraber yaşamaya 
karar verdikleri söyleniyor. 

~ Cin Parker "Tarih gece yazı

lır!" filminde Şarl Buaye ile birlikte 
oynıyacaktır. 

~ Madlen Karol "İspanyada şa
to'' filmine başlamıştır. 
~"Çin balığı,, filminde oynayacs.k 

artistler Kate fon N agi ile Pi yer 
Frezneydir. Bu filmin harici manza
raları Balkanlarda çevrilecektir. 

}:$- Moris Dökobra "Yataklı vagon
lar Merycmi,, Franı::ada filme alına

r .. ı ktır. Artistleri Konrat Vayt ile 
Edvij Föyyerdir. 

~ Mc,·zuu Rus şairi Pu~kinin bir 
eserinden alınarak Fransada rejiı:ör 

Turjanski "DaUssıla .. isimli bir film 
çevircr.ctkir. Baş rol Jfarri Bora ve
rilmiştir. 

~ ,Meşhur Avusturyalı aktör A • 
dolf Volbrük Holinıda giderek orada 
".Mişel Strogof" filminde baş rolü oy
namıştı. Amerikan sinema şirketi ar -
tistin Adolf ismini dcği~tirerek Anton 
yaptırmıştır. Buna gösterilen sebep 
Adolf isminin Amcrikada nazi aleyh -
t.arhğı dolayıs'ylc iyi bir tesir bırak· 
mıyacağı endişesidir. 

""~ı . 
Ortıatı Fcrnan Garvey Amer ikada çcuitdi.ği "Krol oo figUran kı~'' filminde Joan llf.oııdcl ile bcral>er 

Biiti.in di1nyad:ı ~inemavn giden
lerin yeki'ınu haftada 150 milyon 
kişiyi bulmaktadır. BcttiFönıes 



nnıaıae-ıJCmrc111n:ır:-~,~-'2:o'l'l'11D-r ya~ m:nuz ırıı~ mm~ ·
lerin hallı yapılmalı, elinde diploma- ..... ııuu •u•c~ 1'-m n 8 bır e-
sı olmıyan bir kız zalim ve merha- mayül bekliyen ve bunu göremedi
metsiz İ§ dünyasına adım atamama- ğinden dolayı ağzını açıp da bir ıey 

aöylemiyenler herhalde vardır. 
hdır. 

Evet burası henüz erkekler tara
fından idare edilen bir dünyadır ve 
hilafında yapılmakta olan bütün id
dia ve propagandalara rağmen hala 
C:Lı öyledir. Erkeklerle geçinehildiniz · 
mi, dünya ile geçinirsiniz. Bunu ya
pamazsanız, dünya sizinle geçinmez 1 

Gerçi ben bir adabı muqeret ya
zıcısı değilim; fakat her aktris gibi 
ben de erkekleri tetkik etmek mecbu· 
riyetinde kaldım ve bu tetkiklerimde 
hanmı ninemin adabı muaşeret kita· 
bı bana hiç yardım etmedi. 

Düniin kızlarına erkeklerle hiç 
konu"mamaları söylenirdi. Fakat bu 
gün ve bu asırda bir krz kendisini bir 
erkeğe takdim etmeleri için arkadaş
larını beklerse, ayazda kalır; böyle 
bir adamla nadiren tan1§8bilir. fıte 
bunun icin yeni kaide: ··v abancl}'l\ 
sana iltifat etmedikçe göz atmal,, dır. 

Farzedeljm ki çalışmakta oldu~
nuz dairenin uzak bir kısmmda ho· 
ıunuza giden bir erkek var; fakat si· 
zi tanıştıracak mÜfterek bir arkadaşı
nız yok. Her gün girip çıkarken kar 
~ılasıyorsunuz ve size bakıyor. Bu 
bakışlara siz de gözlerinizle mukabe 
le ederseniz, kıyamet mi kopar) 

Erkeklerden daima füphel,nmek 
bir kız için budalalıktır! Ne yazık ki 
bu zihniyetle yetiten kızlar pek çok· 
tur. Nitekim ben de öyle idim. 

Evimden çıkıp da kendime bir is 
aramağa ba§ladığımdanberi pek çok 
zaman geçmemişti. iş için mqhur 
bir stüdyo sahibine gitmiştim. Bekle
me odasında oturuyordum. Orada 
kim olduğunu bilmediğim fakat mq
hur bir direktör olduğunu sonradan 
öğrendiğim bir adam da bekliyordu. 
Bana bir düzüne kadar sual ıttrdu. 
Bunlann hepsine ya .. evet., yahut da 
••hayır., diye kupkuru ve luaaçık ce· 
vaplar verdim. 

Mümkün olduğu kadar sert ve 
ak i davranıyordum; çünkü onun sa· 
C!ece takılmak niy~ndc olduğunu 
zannetmittim. Adamcağız benimle 
konU§maktan nihayet vazgeçti. 

Sonradan öğrendim ki; bu zat 
kumpanyası için bir sanşın arıyor
muı. Görünüıüm hoşuna gitmi§. 
fakat §irretliğimden hoşlanmamış. 
Bunu nereden mi b'liyorum} Seneler. 
den sonra arkadaf olduk, kendisi ba
na anlattı. 

Aksilii7im bana mükemmel bir İ§ 
kaybettinn' ti. Bana şafısi,birçok su
aller s::>rmu oldu v u i "n, düşünce
sinin kötü oldu v nu sanmıştım. Hal 
buki kötülük n'y tinde olanların hic 
ıual 101T:1adıkl ı, bugün iyice bi: 
liyorum. Bt•nl r · r'r.c dair bo. 
yuna söz söyleme' .l ul oldukla-
rmdan. eual ıorma2a vakit bulamaz 

Zdrlar. 

Kadın alaka91Z görünmemelidir. 
Muvaffak olmak istiycn kız etrafına 
ne§e ve canlılık serpmesini bilmelidir. 

İkinci bir yanlış kanaat te; erkek-
lerin mütevazı kadınlardan hoşlandı
ğıdır. Tevazu bazı şartlarda hic 
de fena değildir. Fakat bu ıartlar her 
halde hanım ninelerimizin günlerin· 
deki ahval değildir. Sizinle konupn 
adam, tabiatinizi, hakikt hüviyeti
nizi bilirse herhalde size karşı alaca
ğı vaziyeti tayin etmekte güçlük çek
mez, fakat tevazu bahanesiyle ona 
hakiki benliğinizi göstermezseniz bü 
yük güçlük içinde kalır. 

Erkeklerde babalık ıevkitabiisinin 
çok kuvvetli oldlğunu hiç bir vakit 
akıldan çıkarmayınız. Babalık de~ek 
le muhakkak baba olmak istedikleri
ni kastetmiyorum. Bu sözden maksa
dım bir erkeğin himaye etmek, nasi 
hat vermek, soruldukça fikrini beyan 
etmek en hoşlandığı şeyler olduğunu 
söylemektir. Bir erkeğe nasihat ver 
mesi için fırsat temin edin de, bakm 
size karşı olan temayülü ne kadar ar
tacaktır. Mesela yaptıracağınız ro
bun modasına dair bile fikrini sordu· 
nuz mu erkeğin uyacağı zevk çok 
büyük olur. 

istediğiniz adama ka111 da hiç bir 
şey yapmayın. Ne surat edin, ne de 
dudak bükün. Duygularınızı kendi
sine göstermemcğe gayret edin. Eğer 
sizden bir randevu isterse: "Evet fa· 
lan saatte buluşalım!,, deyin ve o sa
atte sizi, işi yoksa boyuna beklesin 1 

Aldırış etmek istemediğiniz ada
mı zihninizden tamamiyle çıkarın. 

Fakat icap ettik e onunla konuşmak 
tan cekinmeyin ve kaçm :a uğraşma 
ym sadece o yokmuş gibi davranın; 

> .sa kendisine ehemmiyet verdiği
ni ... S\nncder. 

Kendisine ehemmiyet verildiğin
den hoşlanan erkekler pek çoktur. 

Sulh ve sükun her ıeyden iyidir. 
Bunun için dargmhk ve konQflDa-

Hastalıkları 
hararetle t da"I 
unt sıcaklık ve sıtma ile baZl 

hastalıklar iyileşiyor 
Mikroplar hararetle ölürler; Fa • 

kat hararet çok yüksek olmalıdır, iş
te böylece doktorluk, sun'i sıtmalar 
yaratmakta ve bunların nasıl şifa ve· 
rebildiklerine hala şaşmaktadır. 

Bundan elli sene evvel hastasına 
bilerek sıtma veren bir doktorun çıl
dırdığına hükmedilir ve adamcağız i
şini kaybederdi. Sıtma tıpkı evi tu· 
tuşturnn yangın gibi bir di.işman sa· 
yılırdı; Doktorun ilk vazifesi bu sıt
mayı durdurmak, hiç olmazsa eksilt
mekti. 

Şimdi ise doktorlar tehlikeli yük • 
sekliklere çıkmadıkça iyi arkadaş o
lan bu sıtmaya pek ilişmemektedir 
ler. Eğer tabiat, insan vücuduna 
yetecek kadar sıcaklık vermeği ihmal 
etmiş ise, şimdi doktorlar sıtma ya
pan muhtelif makanizmalarla bunu 
vermektedirler. Hatta daha ileriye 
giderek insana Malarya mikroplarını 
qılamaktadırlar, sonra bunları kinin
le öldürmek imkanı vardır. 

Yapılan tecrübeler gösteriyor ki, 
normal sıhhatli bir adamın harareti 
sun·ı bir surette yükseltildi mi bu a
dam hezeyan da dahil olduğu halde 
tıpkı ~ıtmanm bütün emarelerini gös
terir. 

Mesela orta }'a§lı bir ~damda kırk 
yahut kırk buçuk tabii hararet dere
cesi tehlikeli sayılır; Halbuki maki
ne ile verilen au,n't hararetin ölümü 
intaç etmeksizin kırk bir hatta kırk 
bir buçuk dereceye çıkarılabildiği tec
rübe edil~iıtir. 

•·ooktorlann babuı., adı 'Verilmek
te olan mqhur Yunan doktoru Hip-

Ta~'atm Tıllsfalılclara Trorşı miioadeksi, vücutta harareti yükseltmesi: 
retıyle, oluyor. Bihjlcce 1.-anda beyaz lcürcıJveler 1w.rekete geçerek sayı . 
çabuk artmakta ve hastalık mikroplannı imha etmektedir. Buradtl ~ 
pen~ mikroplarının f otoğrofını görilyorsunuz. Soldaki resimde uzun ;::. 
şcklımte olanlar bu mikroplardır. Ytlvarlaklar i8e 'beyaz kilreytıe1e1' 
Sağdaki resimde gördüğ"iniiz gibi, vücuttaki harareti yükBelttiktefl soıt
ra, 'beyaz kiireyve'ler bu mikroplaM yutarak yok etm~lerclir. 

layamıyan asri adam, bu düşünceyi 
hiç akıl ve hayale gelmiyecek bir kav
naktan aldı. Bu vasıta da balıktır. Ba
lık, solican gibi günq banyocusu de
ğildir. Su yüzüne yahut yer yüzüne 
yakın yerlerde dolaşacak olursa, bir 
kus tarafından yutuluverir. Bununla 
beraber balıklarla solicanlar hastalık
larını sıcaklıkla tedavi ederler. Akva
riumlar da hasta balıklara tahsis edi • 
len cam dolapların içindeki sular sun 'i 
bir surette ısıtlır ve sıcak tutulur. 

Demek ki vücutta yükselen hara
ret, hastalık mikroplarını öldürmek-

bet 
Gerci Malarya mikropları .;r.es:.ıe • 

. vakada diğer mikroplan ° u;rlnde 
mekle beraber akıl hastahane~tedİ'· 
ki tedavilere çok yardım etme o1"' 

Diğer bir hastalığa ~tu1~'6ileeek 
adama, sonradan tedavı ecli ek ~ 
yeni bir hastalık aşılamak pe ta ,_. 
rişli bir iş olmadı v ı icin, vüc~ıtt • 
rareti yükselter.ek bir takım . Atfte' 
lar bulundu. Bunlardan bin'sı l(ett' 
rikan doktorlarından Carla ~· rterd' 
ning'in bulduğu Ketterin.~ Hb:~ed. 
dir. Bu vasıta kont~?llu erir· 
sıcak hava seklinde vucuda v Jard' 

. uvvey • 
Mllrw.ı..;:.uw 

Mesela yeni do~uş çoc~u ~ 
göz iltihabı yapan mıkropla:n 90 
sıta ile aerhal öldürülmekte r:ktOP.: 
mikropla diğer birkaç cins rn~e j9 
sıcakb~a karşı cok hassastır 
derecede mahvolmaktadır.~ 

lara ~,....~ki: 
··ı1&cın iyi eciemediii 1tir hutahiı. der 
mir (yani ameliyat) meler; Demi· 
rin iyi edemecli$ni ~tef (yanihararet 
Yahut lltma) ~ lmuetin iyi 
edemediii bir ~ İle çareli 
yoktur.,. 

Son zamanlarda ~tin kıymeti 
unutubnu;tu; f'abt tabiat bunu 
bize muhtelif ~le ıö.etrmekte 
kuaur ebnemiftir. i(qm llrb 11k tüy. 
lerle kaplı bir köpek, .ruhiyle birlik· 
te en eoğuk havada bile chpnya ee· 
vine eevine çıkar. Fakat ayni köpek 
gene ıırtmda tüyleri olduğu halele 
evin içinde eobanm bepndan ayni • 
maz, lc:le:ta kendini pifirecekmif gibi 
oraya eokulur. Kıt gecelerinde dıun· 
Jarm Uatünde ve eokaklarda kulak 
zarla,nnı patlatacak kadar bekin 
konaerler veren kediler ele evlerin i
çinde olduklan ~ manpl ve..,. 
banm altından ~ iltmne&
ler. lıte bu eebeple bu iki akıllı bay .. 
vanm soğuk almalan pek nadirdii. 

Hele yazın bütün ha~ aü"' 
ne§C gÖSterdikJeri atk ihmal edilebi
lecek bir mesele midir) Bun1ar bir 
aevki tabii ile ültraviyole tualanmn 
sıhhat üıtündeld faydalı tesirini in. 
sanlardan çok daha evvel kqfetmit • 
lerdir. Değil yalnız 11cak kanb, ayni 
zamanda ıoğuk kanlı hayvanlar da 
güne,e taparlar. 

Gerek Hippokrat gerek kendim • 
den sonra gelen doktorlar ültraviyole 
şualarını bilmezlerdj. OnJann gü • 
nqten bütün istedikleri mcaldıkb. 
Fakat derilerini yakıp bakırlat,--"" 
istemediklerinden, günqte elbiael 
riyle ımurlardı. T abiatm bütün bu 
amarelerini görem~en, yahut da an-

malık gibi çocukf uk.larla ked~ 
edinmeyin. Eğer erkeklere 

'lecek derslere ben muallim 
ediı.e.. ok tacağım nıu:ariye-

"ylece -'atabilimim: 
Dalına erkeğe füphenin fay. 
dan istifade imkanlannı ver. 

on yakm arkadqlık peydahla
mağa gayret et, gözlerini kamqtır
maia ıairafma 1,. 

Bal M.ttalt7c14n teda~ fçfft kuZbn. 
ıon e~ktrik aletleri 

tedir. Hararet kan cereyanmda bir 
talanı deği§iklikler yapar ve vazifele
ri Yabancı mikroplan Jpnek olan ka
nm beyaz küreyvelerifi artbJD'. 

Bir takım hastalıkla"rı Malarya mik. 
robu ile tedavi etmek meeelesi tesa
düfen kqfolunmuttur. Bundan bir 
kaç eene evvel ıpütehamslar, beyin 
hastalıklarından ızbraP çekmekte o
lanların, hararetleri ,.ukaeldı"kçe ıztı
raplarınm azaldıimı aörmüılerdi. Bu 
nun üzerine tecrübelere yol açıldı. 

Vücutta ıun'i hararet ;iiıJf 
azın, deri iltihapları. kemik ':~~ 
bozukluklanndan bazıları, bif 
dt-nilen mafsal hastalıkları_n111 
kaç cinsi tedavi edilmektedir· ~ 

Kısa sürecek yüksek bir;ın::,-iJjt• 
beti insanm kanma §llınga ki iıı8'1ıt?.t' 

Bu ğidişle gün gelecek ~ 
vücut hararetinin hastalıklara }ıy8~· 
ne kadar faydalı olduğun~} an~ 
lar ve yatak odalarında bı e ~ 
nqreden piller vesaire koyd 
lardır. ~ 

Fransız alimlerinden An~~ 
ile Rene Rieur beynin 1·ı~· 
ısıtmakla hastalığı durdura 1 A1' 
rini iddia etmektedirler. ~ k'. 
doktorlari da, insanların~ ~ 
vetini 1ma müddetlerle 't .,.. ıl 
mania kullanmak için ı~n~ 
bcılarmdan istifade ~ıl ~ 
19ylemektedirler. Yanı ~e. ~ 
ıaıtmakJa , diifünce, nı • ~ 
de gibi k\1vvetleri ell .-U ~ 
leıe çıkarmak mümkün ~ 
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---------------------------------------------------------
Bug·· an nüsha ını 
KUR U ~J Gazetesini almakJa hem T •• rkiye e 
dünya avadislerini günü gününe öğre ec 
hem mü emmel bir radyoya sahip olacaksınız 

·~o 2so 1so. 
' 

Lütr©ıDnk lbüır RADYO üçöliil 

I< U ~ U N Gazetesinin bugünkü sayısındaki "Ra yo,, 
kuponunu muhafaza ediniz 

• 
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j ~ 

) KURUN gazetesi, memlekette radyonun aldığı ve alaca v ı -
1 ehemmiyet bakımından okuyucularına iyi radyo makinele-
1 rini tanıtmak ve bu iyi makinelere sahip etmek için bir mü- ( 
J sabaka hazırlamıştır. Bu müsabakada tercih edilmesi lazım-
J gelen makineler anlaşılacağı gibi bu · iyi makinelerdan üç ·~=-==-=_===-= 1 tanesi de müsabakaya iştirak edip iyi vasıfları tayinde ya-
' rarhğı olanlara hediye olacaktır. 
\ 
~ = 
.. ı:ııııı1hr1""""1n:1ınınıı 111ırıım:: 111ınmı:ı11ıııı:ını 1111 ıı:ırııı 111 ırıııırı: 1111ıı:ııııı 1111 ıınıı:ıı 11 ı:ııınıı 11 ııt•ııııır 1111 ı:ııııı:1111 ıınrııı 1111ıııııııı 111ııııııı~:ıı ııııııırııu 11ııııııııı111ıı:ıııııııırıll11iıııu:ııııııııuıllllll llıııı:ııınıııı11ıııııııı:ı11ıı1111ıı11111ııtııııı1111ırııııı:ıı11ııtııı11111ııı•ıııı:;;"rıııırı1uuıııııı,ffi 

Müsabaka talsilitını KURUN' da bulacaı-sınız 

• 
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lstanbul semtlerini tanıyalım ı 

_ . _ '1MART-1937 ~ 

Ramis nasıl bir yerdir, 
biliyor musunuz ? 

•• 
Hepsine 50 lira laymet tahmin olunan Kadıköyünde Rasi.ııı paf8 oı 

halleıinde tepe sokağında eski zabitai Belediye mevki ankazı aatılaıak : 
re açık arttınıuya konulmuttur. Şartnamesi levazmı müdürlüğünde S ı.· 
lebilir. istekliler 3 lira 75 kuruıluk ilk teminat makbuz veya nıektUP 
riyle beraber 2/ 3/ 937 sah günü saat 14 de Daimi Encümende buIUJJ111'" Bu civar biraz himmet görürse lstanbulun 

en güzel sayfiye yerlerinden biri olabilir 
bdırlar. (B) (863) 

Senelik muhammen kirası 36 lira olan Y edikulede Kale ~~; 
de Kazlı çe§IDe caddesinde eski kantar binuı sokağında 3 nunıara 9 .. Le 

........_...... ~,--

Rami.sten Halicin g&ranf14{1 

rilm k ·· ere ta~ 
ya 938 ve 939 seneleri mayıs sonuna kadar kiraya ve · e ~riil bilir• 
arttmmya konulmuıtur. Şartnamesi Levazun müdürlüğünde go e Ue 
istekli olanlar 2 lira 70 kuruşluk ilk teminat mektup veya makbıızll 
5/ 3/ 937 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulurunabdırla~·A.tf 

(B) ( 1 l1't'7 

Senelik muhammen kirası 300 lira olan Sultanahınette can ~ 
mahallesinde Tavukhane aokağmda 27 - 29 No. b ev 937 seııes• . 
sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulm~ttur· ~· 
mesi Levazun Müdürlüğünde görüle bilir. istekli olanlar S lıra 62 

4 
eli 

luk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 2, 3, 937 sah günü pat 
1 

Daimi Encümende bulmımalıdırlar. (B) (867)J 

Geçen yıl Eyltp. kaza o1muttu. · 
Sfmcl de Ramia nahiye oluyor. Ora
farda bir genifleme, bir açılma bir 
i1mleme var ki bunlar böyle oluyor. 
Yaktfyle Eyübiln cenup nrtlamu ve 
tepelerini te,kil eden o güzelim Ra· 
mis, Topçular kırlarından arasıra 
bahsettikçe bazıları benimle alay e
Cierlerdi. Hatta bu yüztlen bir tarih
te iki yazıcı meslekda§la bir hayli a· 
ram bile açılımı ve gene bu yüzden, 
yıllarca sayıfalannda çefit çqit yazı
lar yaunak. suretiyle emeklisi oldu
ğum bir gazeteden aynlmak zorlu
ğunda kalmqtmı. O iki meslekdaı 
- ki §imdi her ikisi ile de doetuz -
o zaman tutmu§lar. "Gazetelerde 
Ramis edebiyatı yapıyor)., diye hu
susi bir mecliste sözde benimle pka 
etmi§ler; ben de ertesi gün her ikisi 
hakkında gazeteye giddetli bir yazı 

_..,_,,.,....-~~.......,e--~•-;;w._,.,,~•--,._.,....,...%_•~*.....,...,.....,.~~-

Senelik muhammen kirası 300 lira olan Taksimde Cumhuriyet rneY~ 
daki hela 938 ve 939 seneleri mayıs ıonmıa kadar kiraya verilmek ··,ale" 
açık arttnmaya konuhnU§tur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde~ 
bilir. latekli olanlar 22 lira 50 kuruşluk ilk teminat mektup veya rn 

ile 2/3/937 aah günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar' 
- (B.) (854), 

~ .Jİ'' 
Senelik muliammen kiruı 18 lira olan Kapalıçartıda Du Jıir't' 

ğmda 21 No. lı dükkin 938 ve 939 seneleri mayıs so~una kadar ~acJiif 
verilmek üzere açık arttmmya konul mU§tur. Şartnamesı Levazım: ııt1JI' 
lüğünde görülebilir. istekli olanlar 1 lira 35 kuruşluk ilk teminat nıe ıılıııf 
veya makbuzu ile 2/3/937 sah ıünü aaat 14 de Daimi Encünıende b 

malıdırlar. "1,, (959). 

Ramıf.st:e U/aMJC oo poU8 ~Uan 

Ne-def1 
Aspirin? 

yazarak oradan tası ~ toplayıp ri olan Ramisin yakmlannda birkaç 
aynlmı,tnn. tane daha ba§ka seyir yerleri vardrr 

Bugün nahiye olan Rmniai Ye er ki bunlann en meşhurları Kazıklıbağ
nun biraz bu tarafındaki Topçularla la Şifa havuzudur. T opkapı dışm -
biraz Bakırköy tarafındaki Maltepe daki yeni üzüm bağlanndan daha mü 
lmlanm ben, daha o zamanlar met- kemmelleri son yıllarda Ramiste de 
hede ede bitiremezdim. kurulmu§ ve bu bağlardan biri, ge -

Derdim ki: çen yıl yetiştirdiği mahsulün güzelli· 
"'Buralar, göreceksiniz yakında ğinden dolayı ziraat dirc!ktörlüğün

fstanbulun epey gözde, epey batın den be§ yüz lira mükafat almıştır. 
sayılan sayfiye ve gezme yerleri ola· Ramisin en güzel yeri buradan 
caktır... köye girerken kışlanın sol tarafına 

Nihayet, C:iediğim Y8V8f yavq çık dü§en ve içinde küçük küçük yazlık 
mıya ba§ladı. Hele bu 80n üç dört modem köşkler bulunan bir koruluk 
yıl içinde bahar, l"az• güz mevsimleri tur. Taaaa Filorya sahillerine kadar 
buralar gezmeğe gelenlerle doldu dol bakan bu korulukta yazm mehtaplı 
du, taftI. Edimekapı tramvayından gecelerine doyum olmaz. 
eonra 'birkaç yıldır Ramis otobüsle - Bu koruluktan sonra oranın ikin· 
rinin de i§lemeğe başlaması ise bura- ci derecede güzel olan yeri Oluklu· 
lan büsbütün canlandırdı. Bu oto • bayır denilen dimdik bir bayırın üst 
büsler daha on beş gün önceye kadar ba§ıdrr. Buradan aşağıya doğru gö· 
Ramisle Sultanahmet arasında işli- rünen manzarayı yazın lstan -
yor• Sirkeciye kadar inemiyorlardı. bula gelen seyyahlara göster -
Şimdi on beş gündür ise Sirkeci ile ınek sanmm ki hiç de boşuna 
Ramis arasında işlemığe başlamqlar bir emek sayılamaz. Ne yazık 
chr ki bu hal, önümüzdeki bahar, ki buraya gelen seyyahları tercü
yaz, güz mevsimlerinde o civara kar- mnnlar, yahut kılavuzlar her vakit 
şı olan rağbetin birkat daha artma - kör değneğini beller gibi Eyübün şi-
sma sebep olacaktır. malindeki Gümüşsuyu tepesine çı-

Ramis nasıl bir yerdir? karıp "Piyerlotinin kahvesi,, denilen 
Ramis, Çamlıcadan sonra lstan - kahveye götürürler, fakat asıl götü· 

bulun en yüksek sayfiye yuleriudC!n rülecek bir yer olan Oluklubaymn 
biridir. Havası çok temiz, çok ıağ - tepesine çıkarmazlar. 
lam; lakin kışın sertçedir. Arazisi Şimdi Sirkeciden Ramise otobüs 
Çamlıca gibi fazla ini~li, yokuşlu, de işlediği için seyyahları, Edirneka· 
girintili çıkıntılı değildir; düzdür. pısmdan sonra bol ışıklı, bol renkli, 
Bağı, bahçesi, ağaçlıkları da Çamlıca- bol manzaralı kısa bir şoseden bu 
dan aşağı kalmaz; Hatta son yıllarda Oluklubayınn üzerine getirmek her 
Ramis bu cihetten gittikçe zengini·~-, halde Gümüşsuyu tepesine yaya tır 
mektedir. mandınnaktan daha h~yırlı olncak· 

Manzarası orta halli bir sayfiye tır. 
manzarasıdır. Oradan görünen man· Ramisin güzel yerlerinden biri 
zaralar ise Çamlıcadan görünen man· 1 ~tanbulun en büyük köyü olan 
zarnlann bir başka türlüsüdür. lstan- bu köyü biraz r,ec:tikten eonra mcş· 
bul yarı yarıya, Haliç. Kağıthane, hur Keçesuyu yolu üzerindeki "Han 
Boğaz, Yuşa tepesi, Hacı Osman durağı,. ve onun ctmfnıdaki b::ıhce- 1 bayın, Maslak, Ayaz ağa, Şişli, F e· liklerdir. Burada lstanbul havası de· 
riköy, Beyoğlu, Galata, Saraybur- ğişir. lnsan yaz günlrri poyraz ha· 
nu, Üsküdar, Çamlıca, Alemdağı, vada oraya geldi miydi, fıteda beş al
Kayışdağı, Mannaranm bir kısmı, tı saatlik yerden serin, dipdiri ve mis 
Adalar, Yedikule, Bakırköy Rnmis- gibi Karndeniz k.vasmı duyar. 
ten hep tabak gibi görünür.. Ramisin tabiat cömertliği cihe-1 

Yazın zaten kendisi bir seyir ye- tinden bir eksiği vnrsn o da suyudur. 

Bu civarın sulan, ti Filorya(3an bar 
lıyarak Ramise kadar uzanan biraz 
kireçli sulardandır. Fakat Ramisin 
ya.nıha§mda denilecek kadar yakm 
o mqhur "'Keçcauyu,. vardır lci Bo
ğaziçi sularının bir kısmından hiç de 
aşağı kalmıyan bu güzel suyun te
nekesi Ramiste on, hatta yedi buçuk 
kuruşa satılmaktadır. 

Keçcsuyunun biraz ilerisinde 
··v aldesuyu,. denilen iyi bir pınar 
suyu daha vardır. Yazın kapuz 
çatlatacak kadar soğuk ve insanı her 
saatte bir acıktıracak kadar hazım o· 
lan bu suyun bulunduğu yer de pek 
hoıtur. Eskiden üzümü, §arabı, su
cuğu ve §İmdi de sütleriyle meşhur 
olan Küçükköy meraamm, sulak bir 
yerinden akan bu Valdcauyuna, ya· 
zın bir kere gidip de orada içi tatlı 
su balıklan ile dolu dereciğin kena· 
rmda bir yemek yemenin zevki öyle 
pek kolay ele geçer zevklerden değil· 
dir. 

. 

Çünkü ASPİRİN seneler· 
denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve 
tesiri şaşmaz bir 

isbat etmiştir. 

kar~· ağrılara 
ilaç olduğurıı.ı 

AS Pİ R İ N in 
. ·ndel1 

tesırı 

emin olmak için lütfen rnark~ 

1 
sına dikkat ediniz. 

Nüfusu on bini aştığı için şimdi 
köylülükten nahiyeliliğe terfi ettiri -
len Rnmisliler, şirin köylerinin kacı. 
rini, kıymetini biliyorlar ama, bahar
da, yazda, giizde oraya gelecek gezi· 
tileri, seyircileri daha iyi bir şekilde 
ağırlamak için bu canım yerlere, ni
çin şöyle oturulacak ve içinde gelen
lerin her aradrğı §eyler bulunacak 
yerler yapmıya teşebbüs etmiyorlar ' . ~ 

acabn? • =======================================~c)g~ 
Bugün, Anadolu yakasındaki k" sofl~etİ' 

b ı "ftı•w• . • ld w rde ı ci1• J çok güzel ve konforlu Polonez köyü iki yılı geçmez; urası, yazları, r çı ıgınını o ugu ye .... Il o oe 
nün tam e§İ değilse de onun küçük tanbulun en gözde, en ileri gelen dikilen ağaçlar, nasıl k.~~u ye(lef fiııİ 
O··ıçu··_ı-. yarım bı"r o"'megwı• oLun, Ra· t h l } · ni ihya ettiyse bu dedıgt_ı:ı1 .ere cıe uı gezme, ozma, ava ama yer erın· 1 d k··yııP ,. 
misle Keçesuyu arasındaki bahçelik- den biri olur. ağaçlandırıldı mıy I 

0 .pıt 
ler içinde kurulmaz mı? Polonez Sonra, Çarnlıcalılarm arasıra yap· büsbütün arttırır. . .. ç sB~( 
köyi.inün küçük ölçüde yarım bir tıklan gibi, yazın burada da arasıra Köyün, becerikli ış:. gııe b~ ~~ 
örneğinden vazgeçtik; hiç değilse konserler, kır baloları falan tertip rindcn biri bana iki yıl oflC retli ,~ 
Yakacığm o kendine mahsus varlık· edilse, Çamhcada yapıldığı gibi bir !andırma işinden pek bara ge~ 1e,: 
ları. otobiisle Sirkeciden yarını saat· de "'Ramisi güzelleştirme kurumu,. retli dem vunnuştud a1m';;,JŞ• b;~ ~. te varılan koskoca Ramis köyünde oraları baştanbnşa o aŞ • olo (11~ 

l kurulsa ve o, çıplak Oluklu bayır Barı '11. v neden yapı amasın} cikler görmemiştim. . .. trt .. .,Jd'" 
E d 

sırtlariyle Bülbülderesinin üzerine ıP ızv;,01 ğer ora a temiz bir sütçü, yo· cak, şimdi ağaç dikmen rl't ,. lf""' 
- · b" ·k· doi!ru uzanan yamaçlnr agw açlandml· d .. l d rall"' o • ...e~ gurtçu, yumurtacı; temız ır ı ·ı 1 ~ m ır; şu gun er e, o fille . ·p .. 
lokanta: temiz küçük bir otel: te· sa fena mı olur? ten nah iyeliğe terfii şer\,r di~1 

miz, çalgılı bir gazino falan gibi şey- Oluklu b::ıyır sırtları, oradaki yel çıplak yerlere bazı fidal ı vııJ 
ler olsa ve Ramisliler şehirlilere kar· değirmenleri zamanında nasıl çıplak· suretiyle ilk adımlar atıl 51'>Y 
~ı köylerini iyi bir reklam etseler na hala öyle duruyor. MuhtarbcY. O. Cenıa 

~ 
il 
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d 1rnlcırla San Fransillko meydanına 
lt~~ru yüri.lldü. Don Sezar da onu ta. 
ıp ediyordu. 

bi 'l'cınc:şa meydanının bir tarafı büyük 
" r halk tabakasile doldurulmu! olma-
ırıa nığmen, mukabil tarafta ve mey-
danın il . . d ğ . d" • 1 t • . erısıne o ru ınşa e ılmış o an 

l tıburııeri kibar ve asil kadın ve erkek 
er • ış~aı etmişlerdL 

a nutun bu asil ve avam insan kiltlesi 
Yrıi vah · b la şı sa ırsızhkla temaşanın baş. 
rnasırır bekliyordu. 

t ~l eydanın ortasında idam yeri ha-
lt <ınrn B d ıştı. u, çalı çırpı ve kuru o-
unda k . n yapılmış muazzam bir nevi 
aıaeya· Y . h ,.. caı- 1• ellı ma kum burada yakıla_ 
11:lard1. 

ri }3d l'lun etrafında, üç sıra rahip, elle-
n e 1 al • ça ı çırpı yakmağa mahsus mc~-
cler old y h ld b'" "'k b. to• ugu a e uyu ır 

liyguk kanlılık ve sessizlik içinde bek. 
Orlardı. 

:Su rn ı · tıy eşa eler koyu bir duman çıka-
rahordu. Fakat hiç kimse bu dumandan 
l at~ız olmuyordu. Bilakis bu onlara 

bc:nb<l§anın başlamak üzere olduğunu 
.. er 'V • 

tna .. erıyordu. Biraz sonra bu du-
ğu ~ ıçınde insan etinin kokusu oldu. 

ı alde, burunlarına çarpacaktı. 
daın y •. 

~:ı crının tam karşısında ve mey 
~d~ın .~rtasında bir mihrap dikildi. 
~ . gunlerde bu mihrapta süs olarak 

crınde 1 
tni b sanın madeni kabartma res-
l:iln ~lunan büyük bir haç vardı. Bu
zan ıse bayram olduğu için bertarafı 
tnl"ti.ve rengarenk kordclalarla süslen. 

~ 
San ~danın biraz ötesinde bulunan 
ali. :ansi .. ko kilisesinin büyük çam 
.,.r agır 

tlzcrj matem darbeleri vurarak halk 
•iıni:de dehşet uyandırıyor ve mera· 
n!n k·~aşladığını, yani kralla m:ıiyeti-

ılısdden çıkarak şehrin büyük 

caddelerini takiben meydana doğru yii 
rildüklerini haber veriyordu. Bu çan 
sesleri merasim bitinceye kadar, yani 
yedi mahkum tamamile alevlerin kur. 
bant oluncaya kadar devam edecek 1 

Bu çan seslerine, halkın d!nsiz mah· 
kumlara savurduğu küfürler, lanet ni
daları, hakaretamiz sözler, ve teWit 
sesleri karışıyordu. 

Evet 1 Sevil halla büyük bir bay. 
ram günü ya~ryordu. 

Kin, hiddet, sabırsızlık, sevinç! •. İş
te bütün çehrelerde beliren hisler. Bir 
tek merhamet alameti bir tek itiraz ni 
dası yok! 

Fakat doğrusu, böyle bir harekete 
yeltenmek ölmek demekti. ÇUnkU en 
kilçilk bir itirazda bulunan bir kimse
nin yedi mahkumun akibctine uğraya. 
cağı muhakkaktı. 

İşte, Don Sezar, bu kalabalığı yara
rak kendisine yol açan Faustamn ka
tibini takiben meydanın karşısında bu 
lunan büyük ve muhteşem bir binanın 
önüne geldi. 

Diğer bütün evlerin pencere ve bal. 
kon1arı merasimi seyreden kalabalıkla 
dolu olduğu halde, bu evde bir tek in
san bile yoktu. 

Don Sezarla katip evin büyük kapı
sından içeri girdile-r. Ve servili evin sa 
lonlarından daha büyük bir ihtişam ve 
zenginlikle süslenmiş olan birçok salon 
ve koridorlardan geçtikten sonra kil. 
çük bir odaya girdiler. 

Katip prensese haber vermek üzere, 
oradan ayrılarak Don Sezan yalnız bı
raktı ve koridora girince birdenbire 
doğruldu. 

Biraz evvel kambur bir ihtiyardan 
b,aşka bir şey olmayan katip şimdi U· 

zun boylu, dimdik ve genç bir adam 
haline gelmişti. 

o 
ın .... 

CÜCENiN AŞKI 13 

il 

FAUSTA VE DON SEZAR 

( 
i P ardayan, uzun bir yorgunluktan 

• ıonra, hak ettiği derin uykusuna dal
nuıken, Don Sezar ~a nişanlısı güzel 
Jiraldanın yanında bulunuyordu. 

El Torero, genç kıza mütemadiyen, 
bu esrarengiz prensesin, onun ailesi 
hakkmda neler söylediğini soruyordu. 

Maateessilf Jiralda, bir milddet evvel 
söylediği şeylerden ba~ka bir şey bil. 
mediğini söyledi. 

Bunun üzerine D_on Sezar, gidip Fa
ustayr görmek için bir müddet daha
bcklemeğe karar verdi. 

Saat dokuza ldoğru, artık sabrı tü. 
kendi. Kılıcını taktı ve nişanlısına otel-

den kımıldamamasını tenbih ettikten 
sonra oradan ayrldı. 

Pardayanın uyuduğu odanın önün
den geçerken, bir müddet tereddüt et. 
ti ve elini kapıya ldoğru uzattı, sonra 
bundan vazgeçerek mırıldandı: 

- Hayır 1 Bu kadar basit bir mesele 
için onu uyandırmak cinayet olur. Za
ten bana ne söyliyebilir? Uyusun daha 

iyi, zavallının istirahate epey ihtiyacı 
var. Vakia bize bir şey söylemedi &ma, 

bütün geceyi heyecan ve faaliyet için 
de geçirmiş olduğu muhakkaktır. 

Ve Don Sezar bunlan söyledikten 
sonra ayaklarının ucuna basarak, ya
vaşça aşağıya indi. 

Burada, aşağı yukan, bugünkü otel. 
lerin bürolarına benziyen küçük bir
yazıhane vardı. 

Juana ekseriya burada oturur ve du· 
vardaki kiiçük tarassut yerlerinden 
her tarafı seyrederdi. 

Don Sezar bu küçük odaya girdi ve 

bilyük bir nezaketle genç kızı selfünla. 
dılCtan sonra: 

- Senyöritıa, dedi. Biliyoru~ ki aiz 
güzel olduğunuz kndar da iyi kalplisi
niz. Bundan cesaret alarak, bir muddet 
nişanlıma göz kulak olmanızı rica ede
ceğim. Eğer kabilse, onun burada ol. 
duğunun kimse farkına varmasın 1 

Küçük Juana, herkese nazikfule mu
amelede bulunduğu halde, kendisine 
hünnet ettirmesini de gayet iyi bilirdi. 
Onu sadece Juana diye çağıran baba
sı ve Servantesti. Fakat son zamanlar. 
da Pardayan lda ona bu suretle hitaı 

etme~e başlamış ve bu, genç kızın ne
dense çok hoşuna gitmişti. Gerek otel 
halkı gerekse müşteriler, ona - yal
nız asil kadınlara has olan - "Senyö. 
rita,, lfil<abilc hitap ederlerdi. 

Juana tatlı bir tebessümle cevap ver 
di: 

- Senyör Sezar .. Rahat rahat gide
bilirsiniz. Şimdi derhal gider, nişanlını 
zı buraya getiririm. Ve sizin tagayyü
bünüz müddetince yanımdan ayırmam, 
biliyorsunuz ki, benim müsaatdem ol. 
mayınca, bu odııya kimse giremez, böy 
lelikle, nişanlınızın otelde olduğunu 
kimse anlamaz. 

- Çoü teşekkür ederim Senyörita ! 
Sonra, eğer kab:tse, mösyö §Övalye dö 
için gittiğimi kendisine söyleyiniz. Bir 

Pardayan uyanınca , çok mühim bir i~ 
veya nihayet iki snat sonra döneceğim, 
merak etmesin 1 

- Sir dö Pardayam bundan haber. 
dar ederim Senyör. 

Don Sezar, genç kıza teşekkür et• 
tikten sonra, rahat rahat sokağa çıktı 
ve seri adımlarla Servili eve ıdoğru 

yürümcğe b::ıc;ladı . Prensesi orada bu
lacağını veya hiç olmazsa nerede oldu
ğunu öğrenebileceğini ümit ediyordu. 
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--------------~~~. ---------------------Eu pazar sabahı, her pazar olduğu 

gibi birkaç dinsiz ateşte kızaracaktı. 

Kral Sevilde bulunduğu için bugünkü 
merasime bilhassa büyük bir ehcmmL 
yet atfedilmişti. 

Bunun için, Don Sezar, sokakta bü
yük bir kalabalıkla karşılaşmıştı. Halk 
akın akın San Fransisko meydanına gi 
idi yordu. 

Bunlar, yakılacak olan dinsizleri gör 
mck için büyük bir heyecanla oraya ko 
şuyorlardr. Çünkü, aşağı yukarı rahat 
rahat seyredebilecekleri yegane tema
şa bu idi. Vakia en çok sevdikleri te. 
maşa boğa güreşleriydi fakat, o devir
lerde boğa güreşleri herkesin görebile

ceği bir temaşa değildi. Bunlara ancak 
asil ada:nlarla saray halkı davet edilir 
di. Diğer taraftan boğa güreşçilerinin 
ide asil bir sınıfa mensup olmaları şart 
tı. Vakia avam tabakanın da bu boğa 

güreşlerini takip ettneleri mümkündü. 
Fakat en iyi yerler asil sınıfa tahsis 
edildiği için, avam ancak, en fena ve 
uzak yerlerde ayakta durmak sureti. 
le tem~şayı görebiliyordu. 

idam cezalarına gelince; bunda aksi 
o arak, avama gayet iyi yerler tahsis 

edilir, ve kendisine ibret dersi olacak 
bu tüyler ürpertici sahneyi yakından 
görmesi istenirdi. 

işte, en iyi yerleri işgal etmek üzere 
bir:birlerile yanşır gibi oraya koşan bu 
halk kalabalığı arasınldan birçokları 

Don Sezarı tanıyarak, yanınd.:kilerin 

kulaklarına Cısıldayorlardı : 
- El Torero! El Torero t 
Bazıları büyük bir nezaket ve hatta 

prestişle kendisini seJfimlıyor ve o da 
onlara ayni nezaketle mukabelede bu-
1unarak süratle yoluna devnm ediyor
du. 

Nihayet, servili evin kapısından içe. 

riye girerek, bir gün evvel Jiraldayle 
Pardayanı aramağa geldiği gün girmiş 
oll:iuğu geniş methale girdi. 

Don Sezar, ilk girişinde bu yerin ih
tişamına dikakt etmemişti. Fakat bu 
defa acele etmediği için, büyük bir 
dikkat ve hayretle etrafa göz gezdirdi. 
Fakat bu hayretini gizlemeğe çahştı. 

Çünkü, süslü ve parlak bir kıyafetli 

dört muhafız gözlerini bir nevi hürmet 
ve tecessüsl~ kendisine dikmişlerdi. 

Don Sezar, onlardan birisine doğru 

yaklaşarak, prensesi görmek istel:iiğini 
söyledi. 

Muhafız, hiç tereddüt etmeden, bü
yük bir nezaketle şu cevabı verdi: 

- Ulu Prenses Fausta şimdilik evde 
değildirler. Binaenaleyh, Senyör Don 
Sezan kabul etmelerine imkan yoktur. 

El Torero: 

- İyi 1 diye düşündü, hiç olmazsa 
bu Prensesin ismini öğrendik; Fa usta l 
Bu da karf:iır. 

Sonra tekrar muhafıza hitaben: 
- Prenses Faustayı, çok mühim bir 

mesele hakkında görüşmek üzere b:ran 
evvel görmeliyim, dedi. Binaenaleyh 
onu nerede bulabileceğimi söyler mi. 
siniz? 

Muhafız bir saniye düşündü ve ce
vap v<.'rdi: 

- Senyör Don Sezar beni takip et
mek lfıtfiinde bulunurlarsa, kendileri. 
ni prensesin katibine götürürüm. Ka
t ip kendilerine istenilen izahatı ver
mekte kusuretmez. 

Don Sezar, muhafızı takiben, muh. 
teşem salonlardan geçerken hayret i
çinı:ie d~şüniiyordu: 

- Tevekkeli değil, herkes onun müt. 
hiş zenginliğinden hayretle bahsedi. 
yor? Bu kadar ihtişam içinde ya§amak 
için hakikaten çok zengin olmak la. 
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zım. Fakat bu prenses, herhalde zen
ginliğine pek fazla ehemmiyet vermese 
gerek, çünkü geçen gün bütün kapıları 

açık bırakmış ve adamlarile beraber 
şehre gitmişti. Ve Yahud da kim bilir 

belki de, bazı sebeplerden dolayı bana 
hoş görünmek istemiş ve Jiraldayı ko. 
layca bulabilmem için her tarafı açık 

bırakmıştı. 

Böylece düşünürken, birinci kattaki, 
iyi döşenmiş bir odaya girmişlerdi. Bu, 
başkatibin odasıydı. 

Muhafız başkatibe Don Sezarın arzu 
lannı bildirdikten sonra dışarıya çıktı. 

Katip kısa boylu, kamburca, çok na-
zik bir ihtiyardı tath bir tebessümle 
sordu: 

- Sizi, buraya getiren muhafız, is
minizin Don Sezar olduğunu bildirdi. 
Bu herhalde, sadece, sızin küçük ismi. 
nizdir.. Affeidersiniz fakat sizi ulu 
prensesimizin yanına götürmek için 
hiç olmazsa, asıl isminizi ve şöhretinizi 
öğrenmem Jazım. •. Tabii niçin bu su
retle hareket ettnek mecburiyetinde 
kaldığımı anlar ve bunu takdir eder. 
siniz. 

Don Sezar çok soğuk bir sesle cevap 
verdi: 

- Benim ismim sadece Don Sezar
dır. Beni El Torero diye çağıranlar da 

var. 
Bu ismi 'duyunca, katip iki büklüm 

eğildi ve mahcup bir sesle: 

- Affedersiniz Monsenyör, bunu ta
bii bilemezdim ... Bundan dolayı çok 
mahcubum. tlmit ederim ki monsenyör 
beni affetmek llıtfünıde bulunurlar. 
Prenses mütemadi bir tehlike içinde 
bulunmaktadır. Bunun için tedbirli ha 
reket etmek mecburiyetindeyim.. Eğer 
monsenyör beni takip etmek arzusun. 
lda bulunurlarsa, kendilerini heyecan-

la bekliyen ulu prensesin huzuruna 
götürmekle büyük bir şeref duyanın• 

Bu beklemediği çok mübalağalı ne· 
zaket ve hürmet karşısında, Don Se
zar hayretinden dona kaldı ve cevap 
veremedi. Acaba bu türlü muamele baŞ 
ka birisine mi yapılıyor diye etrafına 
bakındı. Fakat, odada kendisinden baŞ 
ka kimsenin bulunmadığını göııdil. B~ 
nun üzerine, katibin halitabiide olup 0 

" 

d - · · ı k ·· dı.kkatle ma ıgmı ıyıce an ama uzere 
yüzüne baktı. Ve yavaşça: 

dedi. 
- Herhalde yanılıyorsunuz, 

Size söyledim ya, ismim sadece pon 
..t ına· 

Sezardrr. Binaenaleyh, bana mu e b 
diyen yağdırdığınız monsenyör laka 

1
• 

na bir türlü akıl erdiremiyorum. 
Fakat ihtiyar katip ellerini oğuştu• 

rarak ve yerlere kaidar eğilC!'ek: l f 
•• 1 f\S a 

...... Yanılmıyorum monsenyor bit 
Bu sizin tamamile hak kazandığınıı 
ünvan ve lakaptır.. Şimdilik · 

h ye" 
Don Sezann benzi ~olmuştu, e 

candan boğulan bir sesle: de• 
- Şimdilik mi? diye sordu. Ne 

mek istiyorsunuz? tıs 

- Hiçbir şey söylemek istemiY0~ııı 
monsenyör. Sadece söylemiş oldU siıe 
şeyde ısrar ediyorum. Prenses rurı 
lazımgelen izahatı verecektir. Bur; gö• 
senyör, emin olunuz ki prense~ sıı son 
düaiine son derece aevinecektır .• 

o 

derece sevinecek. ıoaPr1' 
Bunun üzerine Don Sezar 

doğru ilerliyerek: 5esiı1 
- Şu halde, dedi. Beni pren 

yanına götürün • 

Katip: r 
- Derhal monaenyörf derhal toS"' 
Diye bağırdı ve ppkasile ırıan rU" 

nu alarak Don Sezann arkasındaıı 
rümeğe başladı. • &ı1'J 

- tcfittP• Evden sokaga çıkınca, 
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~adVo ı 
s- VE 
•nemalar 
~ .\?\'lluı. 
ıs.ao ı 
~ ~ltkıa dan. mıılfk1ıs1, 19,30 çocuk 
~ltrz ' t. Galip Arsan, 20 Rıtat ve ar 
~~ t&ratnıdan Tllrk muaUd.11 ve hallt 
~ lö)'le 

20.ao ôıner Rıza taratmd.a.n arap r' ::.:.. 2o.45 Safiye ve arkadafları tara 
ln- • llflc ınustk1st 
1k:._ı, 21115 ve halk p.rkılan, aaat 
""'llleı:ı ' Şehir tiyatrosu dram laıım; 

te ') 22•115 ajana ve Borsa haberleri, 
:.~ oıı.l'a g\lnllıı Progrrunı 22,30 plAkla solo 
~'l.t?i. ve <lperet parçalan. 28 son. 

1• • 
la Q. lllZUı 
r. 0Ptl'et, nıua1kt, 18,85 cdebt konfer&n.1, 
ı....20,i:ı h 20 konterans, 21,lti piyano konse 
~. 23 :v&dla, 21,10 dan.! mumkil!1, 2'.? 
~l't: avadfs, 23,80 gece konseri. 
17.ıa 

' or1:~Plller eaa.u, 18 cazband. 19.SO 
~~· ~V'a raaı, 20,30 kontcrans, 21,10 kon 1 

1:~· <Ua, 24,15 çlgan orkestrası. 

~~- O?k 1 ltı..' ~tra 10,10 n.k§am konseri, 20.0:1 
2~~ 22 o;vanıı. 21,20 Bcethovcn, 22 kon 1 
2a 1S tı:aı:do:unıen §arltılan, 22,30 ha\'adis 

~1S' 
8 konaert, 28,20 gece konseri, 

1 
ıA ca, tranaızca havadis 23 55 dan.cı 
~~lt.\ı • ' 

~·<l11 
2a~ ~~ Parçaıar, 20 çocuk saati, 21 
~~ 24 Vlldls, 22,30 edebt konferans 

1
....,.: Oda ınustkJsl, 24 dans musikisi 

~~o l'abaıı 
~°" llalcı Ct dillerde havadis, 19,20 Be. ı 
'ıı\ ~h.t, en konser, 20,49 Yunanistan 
'22,40 lt 21.05 havadl.s, 22 orkestra. kon 
~ıtıu.,,ıtı'.:edl, 23,10 oda musikisi, 23,tO 
~ • 23,30 Bo.rtden naklen dans 

~Öb _____ _ 

~ l!ıı ll<t!t~ı ecza o eler 
~<>lan Debrtn ZD.uhtellt semUerlnde 
~bııı cı:~c·er DUDlardır: 

(~Gııllnd etındekuer· 
~ ]{~ (Seşır K~al), Beyazıtta 
~~t .\tl.nıPtızarda (Yorgl), EyUpte 
lot):"~~ &z), Şehremininde (NWnı), 
')'~eh..~Fuat), Samıı.tyadn (Teofi .. 
~e. Gt (S ~tnda (İsmail Hakkı), Ak 
~ 'tsa,~>. Fenerde (Vftall), Alem. 

~llııdaiu~kırk6yde (Hllft.l), 

~~cJcaınde (Matkovfç), YOksclc• 
~~,·~~~d angoI>Ulo), Karak6yde (Mer 

~, 11 (Kcıınaı. RcbUl), Osmanbey 
~J'/ıı ~kez.), liasköyde (Nlslm A.ııeo), 
U~~~ (MüeyYet,) BeşlktB§t& (SU.. 
'l!a~· ~:._.Sanycrde (Nuri), 
~ ~ ~~y ve Adıılardakiler: 
!'~)· lıu.\hniedlye), Kadıköy, :Moda. 

~ı. Yllıtadada (Hallt), Heybelide 
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l<ızıar mektebi ve Mikey 
Şangbıı.ydıı. 

1 
Türk lnkıl~bmda terakki 
htı.ınleleri 

ı Bülbüller öterken 
Iıus • Japon muharebesi 
.1\.§k §Ukraıu 

1 Iıoso Marie 
Bağdat billlYı.ilil . 
l!ız.u Çayır ve Hücum ta• 
buru 

1 İ1k nıatınede: lıtc bahri 
Y<'lllcr \'e diğer aeanslar 

.a da Bcyaz.ıı kı:zlc.r mektebi 

1 nay Tekin 
liıııcıatan ka?ırıunanlan ve 
IUr gtlnlUk kibar kadın 
a nku peço ve Ölüm ve 
~er 

llıncU.stan kahramanı ve 
lıaıek kaçakçı 
l'.ııaırnn kaptan, Kukartc;e 

l S 1' ve lıcknud 
A N B U ı.; 

1 
l\an kardeşler ve Pa.rl.sll 1 
ranuız 

1 
ı:ııpıun genç ve Kızıl çayı:r 
1Ioruaıı: 

1 Baıaıayka ve herkes ondwı 
baıısediyor 
nenizler perisi ve Şarlo 

ı nıaskeli baloda 
Şa.ıakta aıııuı sesleri ve 

1( A ltu raıı: adıı.sı 
Dı KQy 

'°'t.t O 
1

5 ~t~bahriyelilcr 
1t._ 1 DAR 
. -.ı,l'f\. Q ltıı.zurka. 
lı ı\nı Ai<IRKöy 

1 }' 1 ı.tı 
'1 vcı Strogof 

~ ,, it o 1... A,~D-----
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' Sabah dokuzdan ak§arn 
'saat bC§e kadar mat, saf ve 
sevimli bir ten· Gündüz tek· 
rar pudralanmıya hacet yok. 
İşte; havalandırılmış yeni 
T okalon pudrasının ga • 
ranti muhassenatı bunlar • 

dır. Bu cazip havalandır · 
ma usulü, Parisli bir kim · 
yagerin keşfidir. Bu usul 
dairesinde havası toplan • 

dmlmış yegane hafif pud • 
radır. Şimdiye kadar yapı · 
lan pudralardan on defa 
daha saf ve daha hafiftir. 
Bu usul, T okalon pudrası· 

nm istihzannda kullanıl · 
maktadır. İşte bunun için· . 
dir ki, Tokalon pudrası, 

daha muntazam ve daha 
mükemmel bir tarzda ya · 
pışır cildi hemen hemen 

görünmez bir güzellik ta • 
bakası ile kaplar ve yüze 
tabii bir güzellik verir ve 
modası geçmiş ve yüze bir 
makiyaj §eklini vermeden 

kaim adi pudralardan ta • 
mamen başka bir tesir ya • 
par. Bu yeni T okalon pud· 
rası yüze yapışık kaldığı 

cihetle buna "8 saatlik pud·· 
ra" tabir ederler. Artık n•l 
parlak burun, ne yağlı ci1t 
görünnıiyecek, belki rüz • 
gar, yağmurun, terlemenin 
icrayı tesir edemiyeceği mat. 

saf ve sevimli bir ten gö • 
rünecektir. 

... t ~')... o. 
\f!İıı'tı· <:;1 DR 

ımııı~mlü
1
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Saçları yatırmak, parlııMığmı muhafoza etmek için yegane yağsız briy:ın
tindir. Her genç bu briyantini kul:anmalıdır. NECiP BEY Y AGU B!~l
y ANTINLERI aynca zarif şişeler içindedir. 
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Delidolu ~?Jf--.J/) 

HALK OPERETİ 
KADIKÖY Sllrcyya 

slncme.smda 
ı nu alqjam ııa.at 21,30 
Tomakosla b1r'llttc 

n:IRK YILDA BİR 
Büyült operet S pede 

Emlalc ve sigorta i~leri bürosu: 
Emlukinizin id1?"csini ve Tapu işle. 

ri tokibini büromuza veriniz. Galata 
Ada Han 8.9. Telefon: 43837. 

PHILIPS 

. tŞIÖA TAHvil OlUNMlVAN 
CEHYAN IC'N 

PARA 
VERMEYiNİZ 

AMPULLARI 
Tür kiye Umumi Mümessilliği : 

H E L i O S Müessesatı 

lstanbul-Galata, Voyvoda Cad. No.124-126-128 - ~ 
(Yeni binasmdaY 
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~~ 21 İkincikAnun 1911 tarihli şartnamenin 14 ilncü maddesine göre 

=~ 
·ı 
lı 
d .. .. .. 

e A 

iLAN .. .. 
:: 
55 
:: 

1 Mart 1937 tarihinden itibaren tekmil hatlarda (İ 
aşağıdaki tarifeler tatbik olunacaktır. H .. 
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Birinci mevki 1k.in.ci mevki 
Nakliye ve Köprü 

H 
· resimleri dahil 

.. 
il 
!I 

Kuruş 

1-2 kıta 5 
7 

50 
75 

I= d Subaylar 
3-7 .. 

1-7 ,, 5 50 
1 ,, ( karne)' 1-7 .. 
İ Askerler, asker maJQllerl. . , , , • 1-7 ,, 
1 Askerler (karne) 1-7 11 

! İlk, orta ve lise mektepleri talebeleri. 
§ (Ayni arabada evden mektebe ve mek • 
5 tepten eve kadar) 

4 25 
4 

25 

Kuruş 

3 50 
5 50 

a 

2 
1 

2 
fi Yüksek mektep ve Üniversite talebe
İİ leri (Ayni arabada yapılan tekmil se-
:i yahatler için) 4 25 2 

25 

60 
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Fakat kimsenin burnu kanamadı 
İngilterenin Sussex havalisinde bir köy evinin iizerine as

keri bir tayyare düşmüştür. Kazad;ı bir mucize eseri olarak kim
sinin burnu kanamamıştır. 

Tayyare resimde göreceğiniz gıbi üzerine düştüğü evi bir 
harabeye çevirdiği halde evde buunan ev sahiplerini, \'C kendi· 

lerine msafir gelen bir kadınla çocuklarına bir şey olmadığı gi
bi tayyarenin pilotiyle rasıdma da cfacık bir zarar gelmemiştir fs\!Ui'i'ıııı.m 

Tayyare, İngiltere askeri hava kuvvetlerine aittir. Burada 
hem tayyarenin düşüş şeklini, hem ele (aşağıdaki resimde) ka· ~ 
zadan kurtulan pilotu görüyorsunuz. Pilotun kaza esnasında 
yalnız, başından kasketi uçmuştur 
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Viyana sergisi 
7 -14 Mart 1937 

Seyahat ücretlerinde 
büyük tenzilat 

ccıre~sn~ pasapcırtt "ft;:gesn 

Biı çok kolayizklaı · 

DERHAL: 
TORKiVE UMUM 

VEKiLi NATTA 
Acentasına müracaat 

Ehli !ı::ıplan 

Bu kaplanı be5 

... !ll@!ll•lil•ll•••lllilJlil•••iiiiiliiiifıl:•iil~:llıfJ yaşmdaki bu Hirı' 

ı kız terbiye clın · ~ 

Telefon: 44913 - 44914 

tir. 

Evvelki oere l\1fo<la de· o 

? • 

Kedini~ 1 güzel rn, ~e~ 
Bununla n~ d_ei 

'scediğı ,,.,,z 
yaKında. 1, 

_<:?~re neci"~ 
r·Nış-ANvA~ 

. ııı• " d• 
1 Hastalarını hergiln ak~ . yıtl'~ ... 

niz kGlübünd~ bir k0st1"m· 4 

Bcuoı7lu Tokathy:ın ote 
1 

11 11'11
" 

.r ,:, • sfB 
. Mektep sokak :.15 nuııı. ,.der· 

lü balo yapılmıştır. Bu 
baloya iştirak edenler ara· 
smda yapılan kıyafet mii
sabakasmda burada resmi· 
mni f!Ördüğüniiz cif tler 
den üstteki birinc!li~i ka
zanmış. alttaki Vitol ve 
arkad,ı da ikinci dereceyi 
almıştır. 

Biıinciliği alanlnr Ro -
zenberg'le Sigortacıları· 
mızdan Vamık'm eşidir. 

·. 

d \'I , . 
yenehancsinde tc a 

3 ._ __ Tel: 4084 
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