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"Tahakkuk ettirdiğimiz 
Şe/ı.rimizde kalı.raman askerlerimi
zin f eçit töreni pek parlak oldu 

f' 
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• lapanga me•elesintlen 

Bir harp 
Çıkabilir mi?. 
b.-~ ttaıya ile ~~~ ~ 
h-·~ Sovyet RMyaya 
buarp açmll huaUBUDda anliiauilari& 
t riinku vaziyet bir harp Çıkarabilir. 
lfı~t bu iki devlet arumdaki anıq. 
~ bu deNCedıe olmadığı timdi~ 
~ relen haberlerden ~lmıf-

~ Abnanyaya gelince, o da bugün 
~ ~vyet Rusyaya hücum etmek 

Yetinde olmasa gerektir. Zira so:ı 
~arda Lehistan Başvekili Bek 

~.~l~i=~~ ~m! 
~lr. Bu ifade Lehiatanm Alman or
~a geçit veremiyeceğini açıkc;.• 
·~rir. 

ASIM US 
........ ~emfl:ln tamamı 2 Del ~) 

C:! _--;-:- • ,., • 
·~ peflltdlf.. 

Parayı taştan 
çıkarmak! 

~'l'et_ebbüa 1cabiliyetitıi takdir et~ .. 
~r dostum bir aamanlar Türk ~· 
~lnıo 'ld4 (Yılan balığı) tutturarak · ' ;:::a gönderirdi. Bu au.retle 
~ i ka.ıanır, hem de meml.ekete 
fle,.df " ~ gelmuiM yardım e-
1-1ct~ ICenc:ııriıe bir iki giin euvel ao-
9'h-da,,._1oartılaftım ve çok memnun 

>ete ~m bu d.efa yrlan 'balığı tictı-
1cfyede Avrupa memleketlerine Tür
~'t. 7 ~ ihraç etJMğe 'bafla
't 

11 
Ş nıdılık 8enede bin ton kadar 

•>ık;::;Yormu.,. Zamanla dcıJıa ziyad(' 
"ek Jfcı ~.ceğine 'kanidir. Çünkü ge

lllllllllllllttıHlllHltılnııtUlllllMlll~ 

i HATAY ı 
i = 

ı \ Türkleri İ 

B .. ~k b I ugu ag-) 
i 

ramımızı \ 
) Kutlulagorlar \ 
~ i 
i Antakya, !9 (HU3U8il 

~muhabirim~ - Ba-1 
~tay Türkleri cuaa1'Gta-
i nın büyük lxıyrcımına 
j bütün 1otılp'lerile ve mUZFc 
.,heyeoGftlarile iftirak et-l 
= mektedirler. Bugün, Oul 
\ muriyetin yıldönümi.i 
f m.ünaaebetil6 Büyük s 
1 Önder Atatii.rk'e, Bü-
E 
l yük Jf illet Jl eclUi baf-
! kcJnlığına ve 

~J smm lnönü.'ne yüz1,er 

l tebrik telgraİJan çekil

İmi§tir. 
ij1111ıı111ıııtn•nımııt1Nıı111111nnnııı111111ıı 

trı'rfı"4J.ı "l'tn4ra, adalarında, gerek lllikis Süvari a.Zayı scınccığ1 tribünün önilnden geçiyor 

:ibqJ'ile ~ ~n JMTmeTl~ .1:41'.~te Cumurlyet Bayramı dUn yurdun her kötealnde bl· 
lir. Y mermer~ıne 1"3h<n· yUk törenlerle kutland.: Ankaradakl ve yurdun dl§er 

"llı ~~" tonu hariçte kırk be~, kötelerlndekl törenlerin tafailltl 2 ncl aayıfamızda, 
~ ,:; bi,. fiyat btı'lduğ11na göre 8e. latanbuldakl tören de 3 Uncu aayıfamızdad1r. 
1cır1c ~ t~~ bir i§ ile memlekete --------------------------
ft~lo, eızı bin lira girecektir. Bu l'eni 10manımız dün başladı 
t<i11e 'Jtfe~ iti -Oteki maden ifle-

~ k da1aa 'Verimli bir ~ A G .. K Al 
:.~~-~::: nasını or, ızını 

Yaan~ Sermet Muhtar 

müşterek dostluk 
devam edecektir,, 

"Bu dostluğun devamına ve daima 
daha ziyada resanet bulmasına 

çalışacağım,, 

Ankara, 29 (A.A.) - Ankarapalaata 
Cumuriyet Halle Partisi taraimdan ve
Tilen auvare eanaunda Cumurreiaimiz 
Kamil Atatürk, Yugoslavya Baıbakaru 
Doktor Stoyadinoviç ve Hariciye veki -
timiz Doktor Tevfik Rüıtü Aras olduk
tan halde Yugoslavya matbuat müme• 
•illerini kabul buyumıupardır. 

Cumurreiaimiz, Türkiyenin samimi 
ve dostça bağlı bulunduğu Yugoslav • 
ya matbuat mümessillerini kabul etmekle 
memnun olduklarını beyan ve bu ka · 
bulü mümtaz bir devlet adamı olan Baı
babn Doktor Stoyadinoviç harır ol -
duğu halde yaptıkJanndan dolayı ae -
vinçlerinin bir kat daha fazla olduğunu 
kaydettikten sonra demiştir ki: 

Göri.Utlyoravrsuz 7ci t'fJ ~ et-

mt§ainiıdir ki, Türk devlet 
ve TiWk milleti Yııgo.!lav milletW..1 
Yugoslav devletine ve Yug08lav Y. 
kÜnıetine kar§& en 8"mimi 1ıi81er ,,.,_ 
lemektedirler. 

Bu dostluk tezahürünün bütün 7'iiP. 
kiye tarafından Yugoalavya hakkıtlda 
bealenen ha.kiki hislere teroümon oı. 
duğttna eminim. 

TaAakkuk ettirdiğimiz mü§terd 
d.o.tttlıı.k dmıam edecektir. Bu doatı... 
ğım dR.uamına ve daima ziyade reaa. 
<MI lmlmamna çal~m. Bu tlod· 
lıtk bitHin ımlh. doatltırı için bir remi& 
feşki.l r.dcr. Böy'ltJ bir do8tluk tJnomlf 
tM<ıni 1~ kar~ hisleriy'ltJ t.mlcnır fM. 
lnbili.r. f 

Italy~· -~·~ Alm~._ya."ın 
·asilere yardımı 

Londra komitesinde sabit görülmedi 
- ·-

ita l ya o delegesi Sovyetleri harbı 
uzatmakla ittiham ediyor 

Londra, 29 (A.A.) - ispanya iş. 
lerine ademi müdahale komitesiniu 
dünkü içtimaı altı saat sürmUı ve sa. 
at 23 e doğru tatil edilmiştir. 

Ancak sabahın birinden sonra neş. 
redilen ve 17 sayıfadan mürekkep o. 
lan zabıt hulisası tebliğinde encümlt-! 
denilmektedir ki: 

Sovyet delegesi hariç olmak üzere 

komite, ltalya ve Portekize karşı fie. 
ri sürülen anlaşma ihlali iddialarıllQI 
sabit olmadığına karar vermiştir. 

ltalyan delegesi Bay Grandi, SoY. 
yet beyanatının gayri sarih olmas~ 
dan şikayet etmiş ve dünya matbaa. 
tındaki heyecanı Sovyetlerin dofur. 
duiu gibi anlaşmazlık halinde bula. 

Sonu. Sa. 2 Sü. 4 > 

Dost Yugoslav Başvikili 
Dün Ankaradaki törende bulunda. 

Yuge>slat1 BG§vekili 
Ankara, 29 (Telefonla) - Şehri. 

mizin kıymetli misafiri bulunan dost 
Yugoslav Başvekili Doktor Stoyadi. 
noviç bugUnkti bayram merasimin. 
de bulunduktan sonra Bqvekil ve 
Harldye Vekili He otellerine dönmUş. 
ler ve halk tarafmdan büyük bir w. 
zahiiratla alkışlaamışlardır. 

Otelde iki devlet reisi ile Hariciye 
Vekilimi& arasında göriifmelere baş. 

Anlınnlda karttlamyor 
)anılmış ve bu müzakereler epice uzu 
s8rmüştUr. 

Bu akşam Ankarapalasta Yu~ 
lavya Başvekili ekselans Stoyadinovlg 
ve Sovyet Rusya A88oalrim. ba§kanı 
General Eidema.n'm ve kor diplomatl
ğin bulunduğu bilyiik bir ziyafet ve
rilmi§ ve bu ziyafeti Cum.uriyet Halk 
Partisinin suva.resi takip etmiftir~ 



Ankara Cumu~iyet 
büyük töreq)e 

bayramını 
kutladı . 

Atatürk Ankarapalastaki ve Halkevi11deki 
baloları teşrif ettiler 

Ankara, 29 (Telef onla) - C~hu.} Geçit resminden ıonra Atatürk,( 
riyet bayramı bugün şehrimizde fev. halk:rı heyecanlı alkışları arasında 

kah\de büyük bir merasimle kutlu. geçit sa~as1ndnn ayrılmı;ıtır. 

lanmıştır. Dün geceki baıolar 
Daha dün ak~'lmd~n her taraf mil. 

il renklerle donanmış, şehrin 111uhte. Akşam Ankara P.al~ta Atatür~ 
lif ıaoktalarında t<ıklar kur.ulmuf bu. tarllfınclan l>ir lla'3 ,·erllmiştir ve 

ispanya meselesinden 

Bir harp 
çıkabilir mi?. 

lunuyordu. kendileri de saat 22 de ba!oyu ştref s ovyet Ruzyanın Londra bita-
Saat 12 de Atatürk Büyük Millet lendipqişlerdir. Büyük Önderle raflık komitesinden çe~ilerck 

Meclisine gelmişler ve bütün yollar. memleketiıniıin c\fierli qıisafiri Yu. Madrit hükümetine silah gön-
da birikmiş olan on bil\terce halk ~· goslavya Başvekili Ekselans Stoyadi. dermek suretile yardımda bulunacağı 
rafından coşkun tezahüratla .;ıeJflm. noviç n Bayanı, S~vyetıer Birliil haberi gcldiii gündcuberi herltesin 
lanmışJar<hr. ~ivil hava kpruıntı hMkaqı General birbirine sorduğu sual budur. Rus ge-

Büyük Millet Meclisinde yapılan Eydeman, Büyük Erkanı h.~rbiye mileri Akdenizden yardıma giderken 
tebrik merasimjn<te ref akatleripde 3~şkanıll\ıı Mareşal Fevzi Q~~ma1', :ıc~&bi kuvvetler tarafından arattın· 
ltususi daire şefleri olduğu halde bü . Rar~wckillmiz General ismet fnönii1 labilir, bu takdirde blr had r., çıkabJ 
ıük misafirimiz Yuıoslavya llaşba ı;erek büfede, gerek balo4fa kendile. lir, böyle pir hadi~ ıltti~l lae 
~anı Ek.tıelans Stoyndinoviç ,.e Sovyet ı:int ayrılmış olan mahalde hep h~. hırp~ bqka Rir ,ey değildir. 
Rusya Assoviyahim reisi General raber bulunuyorlardı. tık bakıtt& göıe G~an · manzara 
$ydeman ve yanındaki zevat da bu. Baloda Vekillerimiz ve sefirlerle böyleqlr. Fakat totki~l~r Pir.az qaha 
Jaq11aşlardır. diğer bir çok yükseJc zevat yardı. derbıl.,~irilecek oluna tehUkenjn bu 
ATATÜRK G&ÇIT SAIIASllVDA Atatürk ve lsmet hı(inü1 Bı\yan kadıf mııha.Jkı4t alqıa4ığmı teaUQ\ 

Almanya gene müstem 
lekeden bahsediyor 

General Göring'in mühim bir nutku 
Ilel'lin, 29 (A.A.) - General Göring 

dün Berlin liPQr ~arayınfla bir ııutuk 
oiiiylemi§tjr. 

H. Göring, B. Hitlerb nasyonal 
sosyıılist partis,nin NiJrember~ kon. 
gresinde ilan ettiği dörı •'1ell!5 pl~. 
na d<tir olan bu nutkunda ezcümh 
demiştir ki: 

Bize "ilam maddeleri ;altın \"Cfe. 
rek satın alınız.,. diyece4ler. Bijttin 
altına111zı tamirat diye bizden u l111a. 
mış otı:alardı, bunu yap.ıbilirdik. nı: 
gün b~§k~larının bize verJTiek isıenu:. 
dikleri haın ımıddtlerin ntımq41~lraıw 
\'e muslihane hir surette istihsali iç!n 
çahş·y~nuı. .llunun biıim içi" bir 
ıa~I ~limeti plduiunu '-"'!'Jeıler 
Jıldı.nırlar ve ~iirt yıl scnn• fl-lr4ırl 
ni dejiştirm~}\ mec:buriYl'th"'' tıala. 
ı:•"titıdır.. 

ftu ham maddeler lıtı~ı '"'"~ ~l· 
Jn&alAJ rzıint•'1 AIMJAY• ''"' -., lalr 
~rıı, nl~..ı ve tt~~kl tllk"' ılı. 
ra~ ';al"'~1'~~1r. .\hftanyatı• kllp. 

metre m9ral>baı IJl.tlııa 136 nüfus Vfft 
dır, JJu jqk•r qql ıtate7 M~ hd1t 
k~Olr. lftıilftrttl• ldhtffletre murt 
baı başına 137 nüfus isab~t etmekte· 
dir. t'akat JnıiJıerepiıı ~" kadıar k 
safft i~lsa dUnyar.o• "ste biri seııişlf 
ğinJe müstemlekesi vardır. Biılm iJ 
hiç bit ıeyimiz yok. Küçük bir mil 
teıqlekemiz olsaydı, bugü~ ıneşgql o•· 
~~uptuı tet:iffl pıeeıft1lttrlııi QrJAJ' 
at11n"l1inıuı itin hiç blı ıebep mtf• 
cut olmazdı. 

Yakın~~ ~pr~j)" üstüncl' J,~ 
fabrikalar )'Ü~elıcek Vt! buatarll4 
ihtiyaC'ımız pları kaQ~uk ~ıkarılabilft 
ceji gibi mjlyonlarca d~\:lH mal plıt 
P!'muk yerht' 'J~j.aı imalindt ~~Hallft 
l~caı.s "am ma~clplıri yapJcaJ.1~ i'1 
"'ijrdın ~Hil' çıkuaeaj.,. FPhr•· 
J'J" ı "On •ektı IY~• A h11an ~,,af..t 
1\1'1" a1ac~kt1r v, tw aa1'ftda mUalf 
kil c:Jıui••·tt "ii'U"ii Hf lnf ıtllrfff' 

''"'' 4t•türk, E~elans Stoya~inq,içın Stoyadinovi~le dal\S eımişlerdjr. Bi4. eqnek lbun ıeUr. 
~~Ierlnibb~edukm W~k~f. Y~Onder~a~~~~annın~d~t ~ &~tR~~m ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
-.ıirle bir mµdaet gö:rUşmüştür. luk rouhiti içinae neşeli oldukları ~ii. komlteainden çeldhneai den\ld\i\ ıe- it ly ıl 

asil r 
Tebrik merasiminden sonra Ata rqıqyordu. kUcle kıt'f dttfildir. Muvaklca.t ıµ.,ııe 

tlfk ''çit sah~ına gelmiş ve merasi. Atatürk ve saY,1n m~'fir\erimiı komlttde tı'"1mıttır. Yalına dijer dev-
•l ıakip etmek Uzere orada toplanan saat bir• dpjrµ fl~lkeviq«te vf!rHqıe~. leıU'1'1u bitıraflı~ ~~ boıduld.-
ff AJIS1 yÜZ bin kişiye varan halk te olan h@loJ'U ~a h~şrif t0iltır. n clerJ- kendiaimu de l:!Qqcafı 
tarafından en sürekli alkı,lar ve, ya. '&'. l lıJtk~• bir Ultirpf ~"~ kOYmQft\'f. 
p,' varol seslerile kar;ılanmışlar. f- en~r Q ayı Soyyet Ruayaıµaı al~il bu vuiyet 
ft Gece, başı. kahrama.ı Nkeflerimi. ile açı~ aç•ia Madr.it hUkllJlleti ta-
ır. zin bulunduğu ve \ıinlerce hallu" iştl. rafın, '"'* fqi~ 1'uvv,tlıriııı 

GtıÇit reımine baılanmadan önce mu 1r ·-· b ı.stl'llı "'&"" tJ•- e•-eı. a .... a 1nd .. w ... uı. ra., eUıgı üyü1' tür fi!ner alayı ön. .ı.~w n .. r fH4 ~• ~ -- .,..,. """""tt 
.U.... labi.ha Gökçen tayyaresiyle aa - bir fark vardır. 
L- ::-.-..:...ı_ ..1_ lerinde muıika oldutu halde ıehri 
"" ~--- ucvımh uçutlar ve akro • Bir de İspanyaya yardıma gı· -'lecek a.-.: dola~nıaktadır. ~ 
.,..; lıal'llkcıtlsi yapmrı ve büyük bir a- Sovyet gemileri meselesine gelelim: 
~ile ~reclHıniıtir. Bayan Gökçenin Dayramımız ve dil•r lrje.- ltalya ne .A.lmanp bu~ 
uçuılanndan sonra Türklruıu mensup- devlet jf:F gerç~t.on Sovyet R"'yaya kUfJ bir 
ları )>U'afiit atJayıılwı yapnu§lardır. harp &"mU huıu•ı.mda aJılsuımıal"ına 

GEÇiT RESMi Viyana, 29 (A.A.) - ıfürkiyt? mit • ~114' 
bupı\1'U vaziyet b\r harp ç1karabiUr. 

Saat 14 te . .:ıe "t · ı....ı li bayramı mü na. sebetile feder•l baş. 
Q Jeç• J'f)~n~ ·~ an • ~ Fakat bu iki ~evlet araanı~ald anlq-

11111tır. YuıQıtlqvya Baıv,kili •~I;.rıt k~n B. Milılas,. AtatUrkı hif ıeJıraf mwn bq derece4e ~bna~ıfl ıi.mdiye 
Stoyadl.novı·ç il S t R A ,.ekerek, kendisi ve milleti için en ~ e ovye uıya uoav- 3 k~ ııleu haberler<ıeı\ 4"\lJfl\ınIJ'. 
;phim kunımu batkaıu General Evde • samimi temennilerini bildirmiştir. t 

1 JJ'. 
man merasimi At•tin trilNaü_.,.. ta- •Qı1f ... NFApA HqUıat halde btr lJaç stın e'WVel 
kip etmiılerdir. Geçit resmine 2 bine Rükreş, 29 (A.A.) - Hususi mu. ltatnn &ıvNiU :MUMOlini 'Kuta 
:vakıa izci, dört bin atlı halk btir~ et- habirimiıden: Qöml~Hlore tcatlı töyle<liji l>UYP~ 
mittir. izciler ve büyülJ bir intizamla ge Cumhuriyetin yıl dönümü müna. nutlumda :P~beii&tan harbinip henU. 
çen mekteplerden sonra en önde ve ı,c;. sebetile bugün Türkiye büyük elçili. t~amile l>itmodifhti nirJ! et.mit~lr. 
Mk ~ piyadel..- ~ ~ find• t>UYiik bir resıııi kaflql yapıl..,ıış "IWsıt •Ylf" bir harp v, ..... meY4aıı 
._sınıf askeri kıtaat piyadeler, bahri- ,.e hilkihnetle dış işleri bakanlığı er. nı.ulı..-.ıo ffabof~ l'lnt 11.qnı. 
791iler, ~törlü polislw ve kıtalar. feç· kinı, ~or ~iploınalilJ nrli y• yaban. :aı.mdan IPııA }:ıu Jnıada henila ttral 
tiler. cı gazetecileri n ajans mtimessilleri edUmi~~n veyahuı teQhı Gdllomı..U, 

Geçit ~naıında Jı.va ~uyYetleri~F ıiyaf<:tıe 1'aıır bul.-nmuşlard1r. yerleri niıam altma almak llatmdır. 
~sup filP.I~ -.ha ~etjade u~m•ular- lJuaUn1'U gautıler, CunıhuriyıUen Fakat bu i§ iestm hıı.rp devresi kada:'. 
dır. beri Tiirkin11in maıbar oiduju ttrak. uzun olmıyacaktır.,, demiştir. Bu söz. 

"VAROL ATATORK!,, kilerr.iep 'b,hıttdtn ıitayi~ir Qlakale. !erden anlaşılıyor ki tt~lyq Hp.be!fls-
ll..- aı-çidin tonuna doinı saha • lu neıı:etınişlırdir. tanda µali pıüllim '1tiktarqa ~ 

p ortP• ... ıb.ulıanaıa Türk:kµıuııa ait keri kµvyetler ln1l4pdurmaktadı:o. 
F. Mowt ı.,vaJQflırıtswı ıre bu es- • Irak Eılcônılıa-,_biqe l:4bcşistan işi bu safl\ad:ı !lttın 
• •m.. 4Ma Ü1!mn~ı ıpilıorira. !\• - Backanı Ankaı-a'...ln ltalyanın l\vrµuacıa ayrıça bU1"1' 
ftland~ balQl'la hJUun dikkatini çe- ~ ff~ bir h~rp gcilesiııe girmeif: isteıaj-
lsu Hllİ duııulclu. Ankara. 29 (Telefonla) - Iuk yeccği pek tabiidir. 

SpitEer, "dikkat ediniz, di:vordu: Bu Erkanıharbiye ~aıu Taha :rawa Alynaııyaya gelince, o da ~u~ 
~ .... ümin~ iP •• n~ıhdw lehriruiıc gelJllişttr. Tnhı Paşa ~ içi~ Sovyet Rusyaya hil<:um etmek 
'Vuol Atatürk'' bif anda yüz bin atız- kar!l.d:ı. iki gün kPlacaktıl'. niyetinde olmua gerektir. Zira ıo:ı 
«lan bu cümle çıktı: ''Varol Atatürk" ------------- zam~l<ı_rd~ ~}liştıı.rı :S~vekili Bele •• d~..-~ ~iir-.ı bir ~. "tqp At. t Ürk' Ün AlJnanya ile Sovyet Rusya aruın~a 
...._,. kapladı. Le!ıistı.ınnı bitaraf 1tala.eağmı ilin \!t· 

•• f''1I~ M il dulanlle rcri~ VQqrmh·"""tHni ırnıttc ... 

<Pıt~',~ J 
NA Ud ıuarıan ~irini tı.r~i H._.,. 
;a '""' Suyyıtharin .. ıvl1' ,ttlltRi 
bildlr111fttir. 

So,·yet delegesi Bay Mayişki, hü. 
kimıttinin Porteki:a limania.rını kon • 
trnı hı\tc1'ınaa~i te~lifi ile ~rd Ply. 
mouthun 11..-.ıya hudud ye lhıuaa1•· 
rrnı "cmtrol Juatı1'ındı tn-Jlee rapııJı 
teklifi uıl~ıtırmak tıbetl"d' 91.tqtq. 
JHJ şöylemiştir. 

Porteki~ d~lerqi. Sovntlırin lı•t 
tl }l~reketlerjplq ıırrl ~rih 1'\•~ll't· 
ıhl~ll" ti~~rt=$ ftmif Vf!f ffllllHfll 119· 
ıın,muı St!•n•l•r 'fttr1ftf8'ftı h•l• 
kı,utt.fpl ınl~ım- ıhı bqh *•l~"ki 
ettlJln• dıliJ,ı e~ar mif. Sov,., ~· 
yUk tl,lii Mıyitkinjp htıı'"""~' ~,,. 
*•klı halnnctıaki tlk4ntltrl "'W~'5ır' 
•~k ıPs plı~kı1r ... clıwtltllr. 

fı.11aR fteltJ.ttli, hQktpı'ıt *1ıy. 
hhıt tt•rJ •qrUltn lı""--"'l~n" ._,_..,. 
"' ndcl•&111tıı1r. 

Sctntı d•l•ııeaı, b11 btJ•P.ı&ıp 41· 
ına,. cevabı ;ibi tcıtmiP. e4fici o adı 
ğını 'tıildirmi~ ve İtalyan hükQmetl. 

nhı ıere!ı lap;\nf'44a, Jen• MaYc>f • 
~ada aplatmıayı ib141c de:yam ıı.,i, 
ol~ujumı ileri ilUrmUttUr. 

DELiL MRPLMPYUH 
Lord Plymolı~h bqırnn UJtfipt 4,. 

mittir. ki: 
"l~'ya aley}ttn• f~~a ı~t,un 

ileri aürUl'n tUikJıqlınn tetkiki 'M 
JleJice)'i vırmiJtfr: v~ 'l 

dc:llJl~ı-i YAktur1 ı·ı Hılffl•nn a"laı. 
mitıir, Vfe l'Jhqf d~ ilMJ •ijrill•n va. 
may.a tuth11'1ndan fl'Vll Vl'~\44l Jt1. 
ka lar hiç vuk'4* s•l~tw.lwttr"'~ 

fl. Cor~ip, Fr•Mnl hQ,Amttılnhı fVHK KJl6P:y~~~p!,vv4FF4KI· bıy• n atı m.4ıqı:. Bu ifa.ete J..ıehistamq AIQlaq ar-

ftiJ ~MSIJk ""' ai~ ~laa biJ'. ı'"'•n f(Jıo~t I fıu-•ı r-Qltpr·r. Nas,ı ki g~enleMe Ji'rını;ı --------------
19'n~tkt ıQn~U Ahi11'~1armct,n flı. lkt wjUetimiz ar~tUkJki ~Hl'kt ile Lehis~q naı;;ın~a 192a tarfüli ·~ ITALY 
...,,. biı verhn ,,~ .. "''" Tüı-" JiMfU j/~iui m~ .aı'lcr~ bff~ı+ll~f· au keri mukavele ~a.lıi yenjl~pJPi~ttr. Qq 
lffMtlPl bqıtitı~li Cu'P\lrnriYtt tl;ırr~· fi>J1~Jorfm bweU~ ""'~aıJcınu itibarla ..ı\lman • Rus 111eselesi lıemııı 
,., JHlf fih·•qln~J bQyQ~ 1"µvaff~~f. bir i/Aa~i olqrak ıe~i ocnmoff4tr. hemen biltUn bir Avrupa rne1tJeJi 
l'tll•r riilten•ltl,rcfü-. filrlrill• ~ l'JtflqfJffm#ff f''f"l""" m~iyetindedir. 

O•etı Nthadd~~n ~Rr• Ok kadı:ı ~ "+l1Am mfi~•fl,#Jfr lı~lfin l11te bu sebeplerden dotıyı Ruı~a 
lllMtfOfMmiJI Yıldız, ftiirt YÜJ "''~· ~IMın '"41Jclı.ri "mtltUJıf ~ ite İtalya ve Almanya artMJınA;ı 4k· 
1"'4t '*''Jar;ık lıpfu M•YÔAIPJ '"· oJ~ iklı.tl •" tafincffcbcıf'lcrc:#n· dentı StılıflJ'ıııd• G'lulcak pir silih ~--
111tlf ff '*"ındaı.t hqkJJI At-Hir.kr 1'1· 4fr. lf~fJMf llff ~ ~jnf ıte k4- cn.lı~ıltğı ru~seJeşiqip har~ kadM •'~ 
qff- f1' liiıler.f şAyJ"niıUr: dQr I"* 11fika0Jjrhtfı' ~' ve ıe- mosi pek kolay değilclir. $u h~l~• r• 

- JIQYI~ 4tfaıürk '";en rıJ uTUrk Ti'k~Om o ?ıiıbetf' RflPf· . re~ Sovyet Rusya, Gerek İttlya ve ~l-
ç~ğu hır la~ nldujq ırf~i hav4'~• eını~~rrFitirJıiı ~ynµ "'"ıııkip Vq • manya İspanyada birbirine h~ıım o
ı•ı. da ttn yij~Hk ıUJ-hf e, Hiikt~ ır. ıoslayyı J&ıctccilerin4"l ••il Vı.ıJPI - la;'\ kuvvt!tlcre karl'jı yap:ıcaklap yar
nf lnldfnn yerini u ~mar-~il ~:Jl~u. lav rqitlcıi lı!!kkını:taki d~ıhılc hislcı:i'lc dımı bundan sonra da bitaraflık ı>er· 
... -.~n. Bundan gerçek dostlıırımı7 tcfcihmn Qlmalimm 1ıt~mjı1Mdir. desi altınqa tutma~a ~evam edecc\<ler, 
aevinecek ve Tüı:k ulp~q nnıtlu nlıa. Yugçııılav ~azetecileri namına cevap bUtUn bu ~·ardımlara rağmen bir ta-

ktı veren Politika gazetesinden Yossimo . raf kat1i olarak ma~up olduktan 41K>n-
ea r." füıyuranuşfqııu,. 1l11 sr~vft t·ı· ki -..r... ,. viç, Cumurrcisi-nize minnettarlı~mı ar- ra l ı Ya&iyetl kabul edece er d&-
lllgl(unda çırpınan Türk Ku. ıuı çqnnlr. kt" F k Ul"h ı 1a ::m t''!D zetmiş ve Yu~os1av !11atbuatını~. dost- me ır. a at hiitpn 'bu m W "'8 ar 
nnı11 saygı v~ flaQ'lılık 1UfHUlarrnı hık ve brde~tik eserine devam edece . :ve müş!lhcdı;ılorle boraber bugünkü 

lqtfe'l kabul edlnfı. rini temin eylemiştir~ milletlernr:>c;ı vaıiyettc~i r,erginU-
A~ıiir~ Yıldız;ı iltif~f ,tıai(')t'rdh· Pıınun Uzerine Atatürk demistir ki: ğin hatta 1914 yılından daha fazla ol-
SoVfıtler Rirliı{i ~ivil na,·a lnnu. "'Jliirk matbuatına da 1r.CT zaman duifµnu kabul etmek de lazımçlır. 

1'11 b:ıtkarıı Genarııl E'l:~f·ma", R{lrı t"krar'ladı{jlm gibi bu d.ostlıık hisleri- ,. • • "'I US 
tl't ve PIAnBrnJ,rfmf?.in mnv~fokt. ni ehemmhıet'le kıaytı.tm~k Yugoslav ...------------
yet1erf1't rijrırJlk hıkdir hislerini mcıtbıu:ıh için do mukaddes bir vazi
Atatilrke arzetmiştir. Jldir. Bu ~·~ m.u.1oclcWeı bit! vatfe 

değil ayni zamanda bir vatan borctt
{lur. 

n vr 
yrll 

'd n 
k 

fi'fllıl'I lntilt,rııl 

""' ı U mo "" 11 , 
Wamıt. 39 C~·A·> - Hnıı ıj•n•ı 

muhıbirinacn: 
B. Ciam~'nı.m &eyf4lıatinin pcticclcri. 

İtalyan ~azetelerinin dedii ~ibi, halya· 
pın Cenevredcn ayrılacağını teyit et -
mektcdir. 

Bilikiı bu gazoteler, ttalya il• in -
giltcrenin aralan açılacaiı lı•borini te
yit etmemi§lerdir. 

YENi 1'1R ~NJ.!\Ş~ iÇiN ... 
Londra, 29 (A.A.) - Morning Post 

HZ!Hipin bildirdiğine göre, tngiftere 
hü~umcti y .. kııtdfl Frın,a, tttlYAı 4\1-
manya ve Belçika ile yeni bir fikir te • 
atisi için diplom~tik yolla teıcbbüsatU 
bulunacak ur. 

Dl 

y 
*4ıml "'Udı~•lfAh• f&ttv•mı"ı ı."' •• 
ı•f .. ıtavip !l'1ttkı.ı Gl~'4flU•"1 ... 
l••"''"'" flH ... ""' ıtıtN~t li••· ':.. 
linclen geleni yapacatını, h4!r n'r 
pratik kontrol projelerini tetkik ,.,. 
eefbt ve diğer hükumetlerin üzeri• 
de mutabık ka1dıkları bUtUn tedbiri" 

re t!~IM~ .~,ctiift.i bilcljr"'ifıi'· ' 
SOVYETLER ANLAŞ.MADA/V 

AYifll-llf M11 
Lord Plymouth, So,·yetlerin ,.asl-

yetintp IJA'i~ olntıt4tJtnı tıant t~•· 
rek, şu suali sormuştur: 

it»vnfltr Utrli;t, lı~len ~'ııdwi 
a11l .. 111 ile oilt 1111 tcliliki ıAiY 
101uta uilıre mühhınnıt Hrildiii 
dü!fünerq tuhhütlerj91C1cn kınd~i 
ııyrllmıt mı tılikkl ıtmık niyaıi• 
luı1u:;uyqı?. 

so~~ETLER KOMiTEDEN 
AYRILJIADI 

Londra, 29 (A.A.) - ~anıldıjı 
göre, Sovyetler Birliği, lspanya itli 
rtne ıulemi müdahal• koJllftesi ile td' 
konıite fçtimal14rına l~tirak etm~ 
denm ed~~ekt(r. pu VJJlye~ 81.VJY' 
deleıesi b~yg~ eı,ı ft'1ulatdntn ıılfl 
tec:llere Y~ptıfı l:efi!Da tla ~a tr,rtlf 
etm~ktcdlr. 

Kqmit~qhl ~nümü7.d<'ki içtimaı çat 
~mba ~q'1g, tali konıitepin ise ,.. 
zartt:.cıi Sll!'~ n21!!\f!kt1r. 

ED~t' DE DiYOR Kt .... 
w.ıc1ıa. ae <•·~·> - 4v.A' ıı. ... • 

r1111ıda ioYyetler Birliğinin PorttM' 
aleJlıiqdc:~ it~~laııqı ~•vıuu ~ 
seden B. ~en demi1tJr ki: 

"Bu lttihf4ml~n ıcyit ~d~q ili' bir ~ 
lfimata ultip clciiliz:, aılı~i "'Udabff-

korrıitc~i R\r tF~ Ş.qvnı itt~b~mırıı ~ 
ll i~stc;rnıemiıtir· Ademi mw"ıll,ı~ 
nu'' AvruR"'4~ inktt*" uJr~qıi• '*~ 
~irde baıJöıteroc;c~ ol~Il t~hltk~ ~~'!.. 
kında \:!jr fi~ir Y~fl11C:Ye 1'ifi~ir· C~!: 
Q Zfffi!tn pcr iki ı!\rıf~ şiliJı it1r•;; 
mÜQad~ c:tmekt~n BH~ y;tpılJC~k 
ıcr ~ilnuyjtcıtktır. . 

İngiliz hükumetinin kanaatin~ ~ 
bu Jıalt tapı qir kiı:ı;~~ıh~ n ~~rı.~ 
kc~~. bcyfl~hqilel ti1'~yctlc:re v• ~ 
de h~rbc kiP• ~ç~ qlac;ıjtJr· 11\J'"i 
hijklıJ!ltthıiq ıll~M~Pı:lığı dcr~c;edc, 
f3S!lffi1Zjl ~ğlı RHhlRJnıtt·ti'yı;. iil' 

Hitrp tehJi~tlçrini ttıMit c:tmc~ ~ 
bir ya31Un \jıpit P.•ilırrı;' çıldul•ı .. df' 
umµaıiy~tl~ m~tıl~dur. Q v•;H\a 41, 
m!r. p~rsfe P.iflQ!UPif··• ,ı.Jtl 
MADRITE ULTIMATOM vr:r>,,,ı 

T•neriff~. ~ < A.A. l - ~ uısr 
FrapkA, W.drit hUkif!!etine ~! ifll' 
pıa.t.cmı vırırtık ethrin tcuıJimını 
flı;ŞtiJ!. ,.. 

:Pipr ta~ General varel•· Wf 
yq He Madrit e.l\aU11lno hita1"fl ,__. 
l\Utuls ıffiyUytrek nuYOft&liı•I-_. 
ri kar&kolluına t~Um Qla.n 11" 
rin hayatlarmm bağışla.naca-' 
de WlıqlMRr, 



Metaksaş'ın beq•natından sonrıı 

BALKAN ANTANTI 

~- 4~tJ .. dıiq flf~IJ\~I IU\l\'H' l!M-..1. 
9't~ff'--1.-~ hir tflMhH•I AtdyjUA'f HJ. 
tem,~te.ttıln. 

Jf•rh:ı1, v"m"''' T91Vft~ tlüttq 
Arwa, lf~l~nn"•~t ti•*'"'"" ~r lı~. *'""' ~iM•~ üıerta ""'"*'i ~it tuı. 
kf "' ıqqıAf ftf~IY• ifttıdı ft:tl"· 
1'U ~·ıa~ 1-tr J~Mhıl ıil"d''-"'''· 
ti~ llO ~evlıt Jlt!AU ırMJ"~ıtil ph. 
" ftMttgp '*""" la9 ""'frıi'" 
IPlffl'' \li~tlwt' MUtHO•f· ... 

4ıısı•, 28 (ffu~I) - ~tvılıll Mı. 
f.a~$ Scrt?ıdeo Yµnan - Blılii\r h". 
t\gttuı ıt4•fq hlltt\lı HJ*1'al ~·~· 
I*""' lıJtr- '514u tfOif fllftiMOf'· 

""'-" 1'1tıltlntwtw "'''"' qt4ı· '""" -.ı..- ""'*" 1911~J bw.tıı "Mil 
Yuq~q ıPpni•A• ''''"" la"tYNU 
M•~~_., ıı1A•1'''"' yı Qfntr*ı -..,. 
... ~ ~~ aMll'f '*lıi~AI iftl-' fiy' · 
r•ı •l.niııtr. 

lt•tvğil "" .. ~~,.~ S•lhiie ffl· 
mit VJ !"'''*' fi.-nttt1rl19~ lorttltg. 
•Ot• A fü'•YJ t:ll.ıfflUt•lr· 

1(lf~ılN KIJlf~~ml.Wal 

KISA MABUl&.ER 

V AKIT 30 Te§rlnlevvel 192l 

~TA YOlATLUl ~U ~ 
GELİYORLAR 

lf q1f~ ~ntftı ~ta~lanwıızı 
Umil vqpurZar ®ıı 4~ ~" 
li~ıın~ wı14v"841ıt1t etııwmı~ıij. 
Vapurlar bu sabah saat ye4Wc /ıtflfı
l>uıc. ınu~14t1'ı f('~lcului ~nde 
<tsmirl~ekl~ ue ilq 4'14t '°""" lne
boluya müteveocWna ~reMI ~~ 
Zcrdir. 

Şslırımizde kahraman askerlerimi 
f 

ın eçit töreni oek oarlak oldu 
Pil döı1 ıı-.ına bawı Oµmllliyet 

qayraqµnıq il~ ~Uuü lataııl:nu 4üıı. 
CQf}ıuu ve candan bir •vP.ıGltt •u*1u
ladt. Havanın güze\liji qe "Yrıe& ti>-
rep'n par!N o~ııl k~~ -·~ ,n~ 
ypfdu. 

aaı.a "'"'" ıvvel~i ,Un öil"'• 
~ bU~ IO!ıif ~~'•rl* 4~ 
~ıt b'41~uyaqlu. ~ --~ evleriıı, 
~u~~~ ber tw.ıı ~ ~&F.t
ıar, aııapQUar, •Y ıqld!alarla ~ç-
~ 

Saba.lım tr~eıı IMtiw ~ gör
meitt huırlanwar ~~ meyd~
m n alaym ı~ YQll~ t\Q\d\µ'
mUfl~. 

~yazıt.tan ~~· ~adar c~ae
ye ~an evlt!r.Uı laqı~ ~~releri de 
aew.ciler ~~an ifP.l ~Umiıti. 

fl.J.ıA'fBTTB 
~t 9,afl c!a vi.-ye~ pb~ ~ 

mtq, Q&flaıutı. Vali ve f*" ~~ 
~i"'n UatUMlf, ~ ~~ 
1'~çd&ıı vekUi ~eral itti '"•t 
\iii•f Gtı\mlleı-1 llııivef'ttt ~ktör "'" 
1'Ut, ~ Jıi41"1r ~~a..u, 9t
Jt4\p, ~· m~•illeri ve ~~ 
~~~ul~ 

(MflfHBlll 
MtlMı.tlJ~~~~ 

tijft ~H~ ~ 1"' •1111-e 
lMll ~N~tJ. MM. iM" w 
~~~~ PU ~ IJMIPU' \9~ 
Jnuhaf~ etme~ Qlduldan YAldan 
~a teJ açlk yer Jalm~lttl. Seyh·-
P4\~ ~~ \lif '"PP. ~-- W'll 
~HmlAAmM JA~Uıı =llı U· 
~WIW~~~ı ~ 
~ llql~ ıriQimlef t:\Hfmı. QJI: 
~ ~~1't"- V• t@lı4ı Mi= 
l~ ,ı, aö"1 "1ıltq, ~~~'f ~ '"*'" ~"pl.n, !'f.VIM ~MıJ 1f'f 
ltr\nl --'""· 
~n•V*l•v•~ .. ~ 

VYl4~B u~~ ~~D~ •m 
~ Alt fMM ~- -~ MIMM"--

~aıi ~ pJ{g ~~\m llv--
ıııında durdu, bUlldan 10nr.a fırka ku 

lmarak bayrak c;:ekildi. Vali ve Parti\ 
paşkanı Muhittin Üstündağ abldey~ 
biri belediye, diğeri Parti namına iki / 
çelenk koydu. 

Ownuriyet mUiı okundu. Defte:, 
Muhittin Üstündağ ve General Ali 
Fuat Erden tarafından imzalandıktan 
sonra diğer teşekküller, adedi yüzü 
geçen c;:elenkleri ab:denin etrafına koy 
dular. 

tJNIVERSITEDEKI MERASiM 
Cumuriyet bayramı münasebctile 

Milli Tijrk Talebe Birliği tarafından 

Üniversite konferana salonunda da 
sabah saat onda bir tören yapılmış. 

tır. Bu toplantıya Birliğin bütün üye
leri iştirak etm~eıdif. 

Törene tanı o.at 10 da b~lannuş., 
hep "qir Uızdan İstiklal maJlı Qkun
dütaıı çıra 'Sirlik başkanı Hüseyb 
toplantıyı açaajc ıençliğin inkılap
~Hlı~ ruhundaki yül.tsek temiz heye
canlanna tercüman olmuştur. 

8JiJl,TLf KT~KI JIERASIM 
Saat 115 de bu bUyUk günü temin 

için ölen pbitlerin nıhlarmı umıak 
Ur.ere Edimekapıdaki !IQhitli'k abidesi~ 
ne bir çelenk konma m~iml yapıl
ıqtır. 

Men.simde Jraüh k•ymakamı &" 
Rauf bir ICS.ylev vemlie, ve bir daki4 

~alık ~ lltl"tla tebiUeriıı r-uhlll!Jna 
ilanı d"yulp.n saygı ı&&teri\migtir. 

HALKEVLERINDE 

~rnoi?.deki bUtUn Ha;lkevterlnde 
CUmurifet bamınınm 14 Uncu ~l
dönUJn\11\U kıJtl~ maksadile qı~ra
sim tertip edllmlş, ~onserler veriWılf 1 

gece de Evlerip temsil konan tarafın
dan halk için temsiller yapılmıştır. 

EM/NôNV HALKEVINDE 

Saat tam 14 de Halkevi başkanı 
Bay Agf.lı ~rrl ~V~Jıt t.oplantıyı a
çarak Cumuriyet bayramının diğer 
mllll bayramlanmız araaındakl yük
sekliğinden, inkıllbın değerinden tan
zimat ve Metrutlyet inkılaplarına na
zaran uııünlüğüııden bı.hllfttmit ve 
Cuınıwi~ inkıl&lunm bts: sor-Utmıa
den v~ fiCIU.ielemec\Cn ilerlecUpu ~
ı.,~ı'1'· 

BJ)YOGLU HALKEVl}{DE 

Beyoğlu Halkevi de Cumuriyet bay 
ramının üç gününde tör.en yapılması 

için zengin bir program hazırlamıt

tır. DUn akpm saat 20,30 da ilk W.: 
rene başlanmq, evveli evin bqkaııı 
tarafından bir söylev verilmif, bayr.ak 
çekme töreni yapıldıktan aonra ıporo 
kolu tant.'ından türlü jiınnaatik oywı
lan oynanmıştJr. 

ŞiŞLi HALKEVILE DIOER BAL
KEVLERIND'E 

Şişli, ÜQ\i<lar, Şehremini, Kadıkö.l 
§il~ Halkev\erinqe d~ dün Cuııı~iyet 
baıramı ,er~ine EIÖylevler ve t~ij 
kolları tarafmdaıı ~ltr v~~ .. 
tir. ll~lkevleJi b~ de hqn-lacllklt
n proif~ d~ilinde k~di ıııııı~ 
la.r~ndaki eğlen~lenı dJvam ~ 
lerdir. 

OKULLARDA 
Dün sabah bUtUn liae, olta ve ilk 

okullarda talebeye (Oumurlyet bay
ramı) mevsuu etrafında. öfı'etmenln 
tarafından konferanslar verilmiı ller 
okul kendi ınıntakumdaki talebe ve
llleri için müaamereler tertip eıt.mlt

tir. 

SERlfEST KORSLERDI!J 

~t 15,Q <ie Be~aııt me:ydaııı~~ 
s~~t !laik ~~e Universita 
profesörlerinden doktor Fa.br,t;Wı 

Kerim tarµıııdan bir söylev verilmiş
t \r. 

Va,h~ttin ~ı\ söylev• ~pk l\a· 
~li QWUf ve f,opl~ 1\1~~cq 
ha.Ut taajm.d1ln giddoıı~ ~~~'~ 
Qr. ~r~rı difer ınuh~lif ~~ir. 
nnda sla •yni suretle ~~t h~ 
koqfenuı~lan vefi~ir. 

Y..U.I l{ON.4GINIU1'1 B.._LO 
latan.bul vali ve belediye reisi ıl't 

bittin Üstündağ tarafmdan dün rece 
Nişantaşındaki vali kona.Jı1\da ewıtu
riyet bayramı mUnasehetile bir balo 
verilmiştir; ordu erk'1tı, ecqeıbi Jton
aoloelar, ~hir milmeull}eıi, vııtr,t 
ve belediye yüksek memurları, najt 
mUesaeselcr müdürleri ve dijer ek"'* 
liler bu baloda hazır bul~uıl~. 

<Soa ...... şı 1) 

Pl~t General ~M\ Tqfan ye 
l'Ufq\JLY baPJm ,arb.ıy 1leriQl~ T11-
linwiAihı alayın önünde olarak ve yU
riiycrek geçip vali ve kumandanı ee
llmladılar, tribUnip,ı sonuna kad3r 
JJittikten BODra dönüp gelcmek tri'biba· --....,...---~-=--~":"--~--------------
de yer al4Jlar. Ark~ gelmekte 
Qlau alay yUrilytlfUne devanı etti. 

tık önce gesen krta yedek subay <r 
kulu talebesi idi. Okul, on binlerce hal 
lem qinaj~n td~Hal~e tcım•l'-'!l4l· 
On-q ~i~n lla~ ve deım ~F-t 
mektepler talebCsi geçti. Krtaia.r ~ur· 
madıµı -1kJfl1LDıyo.rdu. 

Mekteplerden sonra askeri k~a
nn geçidi b~ladı. Piyadeler, makine
liler, süvari, topç~. ve majıabere \n
talarr, deniz efradı büyUk bir intlsam 
Ue g~tiler. Türk ordusunun motörlil 
kuvvetlerinin bir kısmı da geçit ~ 
mine iştirak ediyoftlu. Tayyare clafi 
toplan, büyük toplar, ölçqıe taburla
" arasında Mehmetgikleri gören halk 
~15ıı ve ıraı~ 1168lerile ~4eler\ inl• 
tiypfdu. 

~tlr fiffiı.lardan. ~ Pniver-ei· 
telilerhıı kı~ v~ erkek i~lerin ve res
mi, .hµ11usi, ecnebi ve ~&Uiyet mek
tepleri talebelerinin gec;:\di b~a.Qı. 

Sert adımlarla llerli:)"en geııç lqJ;lp,rm 
~yni renk elbise ve bUyi\lt bif irıtiıtLP.t
la (eçi!fi, hQ.lltm lteyecpmı, ~-

1 yord\L lzcilı.?nien l'Qn~ öultı;inde l>aıl
~P oldqğµ halde ltfa\ye gın-qpu, ve 
muhtelif eftnft.f tCGÇkl@leri ~ll~r. 
A.Jaym tribijniln önünden ıeçifi tam 
iki IJ~t 10 dakika sqrdtı. 

'( AKS(Jf 4BIOJSINP1 
~t u de ae Beyotııı ~~

yap1laca.k ~ııe 1'~.W l\W•~de 
\13ilan~. T~ ı• 4(1 ~t"'lil ~J Qar 

- Kanm bana 'bu!(Utt "tilki,, dedi. Nifin, bir ttırJI' Clf4lıyam41dım, .. 
- Anlam1yacak tte var: Derini ?JUzmele i&t~or, •• 



38 Kattan Diştiinı 

KURUN Objektifi Karşı ında: Dün 
kü Büyük Bayramdan GörünüJe 

Nakleden: Hikmet Münir ~ 1 
"Bir insan, Nevyork binalarında.'l} 

birinin yirmi beşinci katından düşe-ı 
cek olursa. yere kafası vuruncaya ka
dar sağ kalır mı? Yoksa daha yolda 
mı ölür?.,, 

Bunu bir A<'merikah kadın Ame
rikan gawtclerinden birinde soruyor. 
Cevabımı sonro derli toplu İngilizce 
oJarak yazıp göndermek şartile, . im
di başımdan geçen bir vak'ayı anla
tayım. Çünkü ben öJdüm. Yaşama

dım ... 
İki sene kadar oldu.. 1stanbuldan 

Amerikaya gitmiştim. Yalnız şunu söy 
liyeyim ki ben o Amerikalı bayan gi
bi, yirmi beş katlı binadan düşmedim. 
Benim dustüğüm bina, daha yüksek
ti sanıyorum. Fakat neyse... Bu kü
çük mesele ir:fo kı?.acak değiller ya! 
Düşünce bir .. Yalnız ı:arkı ne? İrtifa 
biraz daha yaksek ... Ve kafanın çar
pacağı yer, bir parça daha sert. 

Ben, kafam yere çarpıncaya lm
dar sağdım. Bunu iyi biliyorum. 

Fakat çarpar çarpmaz, Kütahya
daki amcamı gördüm yanıbaşımqa .... 
''Eyvah, diye haykırdı. Ölmüş!., Son
ra belediye reisi geldi. Evet, belediye 
reisi idi gelen. O da öldüğüme hük
metti. Daha sonra bir sporcu geçi
yordu. Durdu: "Ölmüş!,, dedi. Şapka
sını çıkardı. Ve böylece ben de kana
at getirdim ki ölmüşüm. 

Vaziyeti görüyorsunuz ya! Artık 
bu dünyaya veda ettiğimde şüphe 
yoktu. 

Bir yandan, onların ayağı dibinde 
Cluruyor ve bir taraftan da kafaları 
üzerinde bir ruh gibi uçuyor, dola§ı
yordum. 

"Elbette, dedim. Bir adam, bir bi
nanın otuz sekizinci katından dtişer 

de sağ kalır mı ? Elbette benden ha~ 
yır yok!,, 

dolgun ak5am yemeğinden sonra vu
kua geldiğini unutmamalıdır. 

Ayasofya kubbesinin alemi kena
rından kaymış, avluya yuvarlanmış 

adamım. Parisin Panteonundan, Lon 
drnnın Sen Pol Katedralmdan ... 

Yangın kulesinden düşmek o ka
kadar zor olmadı. Tuhaftır. İnsan bir 
kere aşağı doğru yollandı mı. artık n· 
lışıyor. Ve başlı başına b"r • ~uş hadi
sesi başlıyor ki. tetkik edC'ccklere gö 
.. r vak'a tamamen dcğir:ıir. 

Londrnnın büyilk Sen Pol kilis1..
siııdcn diicıi"ı:ı. Pont(lommdan olduğu 

ır!hi, uykL<lan gözlerimi ::ı.ctı~ım za
man kCJldimi sağ ve tek kılıma zarar 
gelmem s bul:nak gibi bir Iıarikayl.1 

neticelendi. 
Allah kimseyi dürürme!'in. Akşrım 

yaklaşıyor çocuklar.. Geceler h~) rol-
sun. 

Ga yrimübaditıer 
arasında 

Ga) ri mübadiller arnsıııcla yenıcle · 
bazı anlaşamam:ızlıklar baş gö te• 
diği haber YCl"ilmel<tedir. Hu arad t 
olmak üz.ere Ga) ri miihadille.· re 
mi)eti idare he)eti nisi Cclfıl Galip 
istifa etmiş \'C ) erine !)ahap gl'tiril. 
mi tir. 

D:ğer taraftan Gayri mübadiller 
den i<üçük istihkak sahipleri ile hü 
yük istihkak sahipleri arasında da bir 
ihtilaf çıkmıştır. Küçükler, idar" 
heyetini teşkil edenlerin ekserisin~n 

büyü.< istihkak sahipleri olduklarını 
ve bunlardan yalnız büyüklerin isti. 
fade ettiklerini ilerl sürmektedirJer. 

Küçük istihkak sahipleri, hükumP. 
tin bundan sonra gayri mübadıller<' 
) apacağı tevzlatta kti(ilk j)ıtiltkak sa. 
hiplcrini de göz ö,nündc bulundurma. 
sını ve mübadillere yaptığı gibi bütiin 
gayri mübudillcre istihkakJarına mu. 
kabil muayyen bir hudtıt dahılindt> 

tasfir<' 'cya tevziat yapılmn.smı if'tr. 
mektedirl<'r. Bunun için alftkadnr 
mak.ımlara müracaata karar ,·ermiş . 

lercli.·. 

Bravo! İşte hatırıma geldi. Düş
tüğüm bina 38 katlı idi. Ve iyice ha
tırlıyorum. Cumurreisi Ruzvelti gör
mcğe gelmiştim. Yalnız şurada söyJi
yeyim ki Amerikan gazetesine gönder
dereceğim şu cevap bir rüyadır. Ame
rikaJr bayan beni yok yere yalancılık
la ittihaın etmesin. Ve rüyaya sebep, 
o akşam ağır bir yemek yeyişim oldu. 
Ağır bir yemek. Pirohi, börek, kuyu 
fındığı ve murabba ... 

Anlaşıldı mı? Fren bozukmuş! 
Ala .. Öyleyse devam edebiliriz: Evvelki gece Harbiyeden 1'ak~ımc 
Otuz sekizinci katta Cumurreisi giden 1774 numaralı otomobile aı ı.a 

Mister Ruzvclti gormcğe gitmemiş dan gelen 171 numaralı tramvay ~arv 
miydim? Elimi sıktı. Mektubu ver-
dlın mış, otomobilin arka tarafı parça. 

. . Ve kapıya doğru yürümüş rık-
~ lanmıştır. Seyrisefer müh<.>ndisi ta. 

mışım. Fakat sonradan anladım ki 
çıktığnn bir kapı değil, pencere imiş'. rafından yapılan muayenede tramny 

Sa[jda yuT.-.arıdan a~ağıya dofjrıı: ToJ>Çlllar, l•ız mcldcplcri, anamclı:tcbi 
geçiyor; solda yulw.rıdan aşağıya Tal.:~imde bayrak çekme merasimi, 

kumandan defteri imzalıyorlar. gece Ütıivcr ::ede 

Ve ~üpbesiz, artık düsmekten başka freninin bozuk olduğu anlaşılmış, En bu·· yu·· k bayram 
bir çare kalmamıştı. Düştüm. tramvay depoya çe'ktirilmi~tir. 

Yirmi kat kadar uçtuktan sonra --------------- • ( k t' } d 
kendi kendime şöyle mınldandığımı -

1
--------·· sevınç e u u an 1 

hotırlıyorum: D • 11 enlzyo arı (3 üncüden devam) 
- Hilanet ! Pencereden düştün 

&en. i Ş L E T M E S i SPOR MÜMESSiLLERi DE VILA-
Vc bir zaman kadar daha gittik- YET JIIERKEZINDE TOPLANDILAR 

ten sonra: Acenteleri: Karaköy - Köprübaş İstanbuldaki bilumum spor tcşki-
- İşte, diyordum. Şimdi sokağın Tel. 42362• Sirkeci Mühürdar Zade lfı.tı mümessilleri dün sabah Parti vi-

ortasına, - pardon! - yaya kaldırımına I•••• Han telefon: 22740 •••I Jii.yet merkezinde toplanmışlar, klüp-

"'küt!,, diye ineceğim. Bu suretle, bir Mudanga Hattı !erin Partiye bağlandıklarını bildir-
adam; bu kadar yliksek bir yerden mişlerdir. l\fömcss:ııer bundan sonra 
düşünce sağ kalır mı kalmaz mı? Yok Kış Programı Beyazıta giderek geçit resminde bu-
sa daha yolda mı biter? Anlıyacağırn. lunmuşlardır. 

Lakin otuz beş kat kadar sonra ne 1 lkinciteşrinden itibaren 
oldu bilir misiniz? Daha hala yaşıyor- Mudanya hattında kış progra· DÜN GECEKi FENERALAYLARl 
dum: Cumuriyet bayramının 14 üncü yıl 

mının tatbikine başlanacaktır. d · ·· d 
- Hayret. dedim. Bu bir yolun önümü münascbctile gun üz yapılan 

Buna nazaran lstanbuldan Pa öbür ucu değiJ midir? Ve benim ha- büyük törenden başka gece de yer yer 
yatım burada sona ermedi mi!? zar, Salı, Perşembe ve C'1ma fcneralayları tertip edilmiş, Balkevle-

Aslına bakarsanız hesabı yanlış günleri olmak üzere haft:ıda rinde, Parti ocakları ve kliiplerde mü-
tutmuşum. Çünkü düşecek üç kat da- dö, t posta kalkacaktır. lstan· samerelcr, balolar vcrilmiRtir. Şehir 
ha vardı. Bana öylece bir vehim gel- buldan saat 8,30 da kalkacak akf;am saat 19 dan itibaren baştan ba-
miş. ve Uç kat daha sonra aklım ba- bu postalardan Salı ve Cuma şa elektrikle donanmıştı. Bir ~ok mii-
ıma geldi: ''güm!,. işte yaya kaldı. essesclcr binalarını renk renk ampül-

postaları gidiş ve dönüşte Ar. 
rımın üzerinde sırtüstü yatıyordum. lerle vcc!zeJer yazılı levhalarla süslc-

Düşmcnin bana duyurduğu his, o mutlu ve Mudanyayrı. uğraya. miştir, camiler mahyalar kurmuşlar-

DOGUM 
İstanbul Şehir meclisi ve daimi en

cümen zabıt ve muamelat şubesi mü
dürü Bay Zühtü Çubukçunun dün sa
bah bir erkek çocuğu dünyaya gel
miştir; Mutlu bir günde do&an uğur
lu yavruya uzun ömür diler, ailesini 
kutlul::mz. 

WllNAlllHll•IMlif llll1M"'•.,nllt!IWM""""""Hlrt1••-118Nl .... llllUlllUll ... I ..... 

müddet vesaiti nakliye durmuştur. 

FENERALAYLARI 

yrıvrııları ve h'l1k trib ·ır·ihı ön ·ıı 
Cıımııriyct cibidcsinin üııü ıdc vrıli 
şcnlil; 

lstanbu·un 
vaziyeti 

konuşuluyor 
htanbulun ticari ,.e sinai ,aıi>e, 

ile b•_ı husın ta başarabileecği ~))et 
bii- program halinde hazırlı)arak t~1 
bik !'nevkiine koyacak heyet parti ' 
Jayet merkezinde çalışmalarına de'~~ 
etmektedir. Komisyonda beledi) e 
tL~t müdürü ve iktisat mektebi ptıı 
fesörlerinden başka şehrimizin t:ıııı,ı 
mış bankacı ve maliyecileri ile tiC8\ 
borsası raportörleri de buJunJt1

8 

tadır. 

ti'' Partide çalışan bu komisyon 1,ıı 
ret \ ' C sana) i sahalarının halkla 0 ıı 
temasını araştırmakta, ayrıca Is~JC 
bul u11 istihsal vaziyetini tetkik ctdff 
ten haşka stoklan, sarfi)afl '~ ,c. 
her türlü hususları ile etraflı bır 0ıı 
kilde me-.gul olmaktadır. fioP1i"' 111 ı 
çok yakın bir 1 . .amanda çaJı~111al~r1'4. 
bitirecek ,;:e hazırladığı raporu 'e 
Jete gönderecektir. 

J-aclar mutadın fevklndc bir ~ y ol- rak Gemliğe kadar gidecekler dı. Bu mahyalarda ''Yaşasın Cumuri-

Fencralayları saat 20,30 da, prog
rama göre, yerlerinden kalkmışlar, 

askeri t:eneralayı Taksimden, önde bi
rinci tüm bandosu "10 Yıl,, marşı ça
larak hareket etti. Bandoyu elinde 
mes'alelerle bir alay asker takip edi
yordu. Her bölüğün başında bir yüz
başı bulunuyordu. Fencralnymm İs
tikJiıl caddesinden geçim pek parlak 
oldu. Yolun iki ttarafında biriken bin
lerce halk askerlerimizi heyecanla al
kışlıyor, evlerden konfetiler, serpa:1-
tinler atılıyordu. Caddenin ışıklan ve 
fcnernlayının nydınlığilc bütün Beyoğ 
lu günclüz gıibi olmuştu. Fenernlayı 

Tophane)"' indi ve gene ayni yolla go
riye döndü. ~ ------------------- ,,. 

nJSlKLETLE GEÇERKEN - rıı" madı. Hani karyoladan düşer gibi bir ve diğer iki posta yalnız Mu yet,, ibnrcsile inkılftbımıza ait daha 
y .. Bundan sonra ne olduğumu ya- danyaya gidip gelecektir. Per bir çok ibareler okunuluyordu. 

~ımın bas tarafında anlattım. b Sokaklarda şimdiye kadar misli 
şem e postası Mudanyadan 

Eğer Amerikalı mütecessis bayan. görülmemiş bir kalabalık görülüyor-
b · l ı "k • ad k aym gün lstanbula dönecektir u ı • er c cnı onu alak arsa bir a~ du. Şi~hane yokuşundan Taksime ve 
misal daha getireyim. Ben 1stanbulun (2603) oradan Harbiyeye uzıyan yolda oto-
yangın kulesinin alt balkonundan düş iıll•••••••••••••lllııi mobil ve tramvaylar insan knlabalı
tüm. Ve tabii bu hadişenin, gene bir • ğından geçemiyorlardı. Bu yüzden bir 

&yazıttan da esnaf. i5Çilerin fcne
ra1ayı hareket etmiş, Ankara cadd 
yoliyle Eminönüne inmiş ve oradan 
dn?,ılm1ştır. 

Diğer kazalarda da fcneralayları 
yapılmış ve Halkevlerile k1Uplerde, 
tertip edilen programla, sabaha ka
dar eğlenilmi§tir. 

fada Korncılar caddesinde otU1ıı1'· 
15 yaşında Sadettin bisikletle şc bil' 
d 1 f .. J?eCt e Jaşından geçerken şo or 11 t§ 
idaresindeki 4089 numaralı kaP1Y 0rı•· 

)"U'B çarpışmıştır. Sadettin ) ı?re tııflll' 
nnrnk basından 3 aralanmış, ha.5 
neye kaldırılmıştır. 
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Iık kısmın hulasası 
maca oynadıkları bir şehir 

................................................................. .................................................. ·-·····---
1299 senesi içinde bir ya::. 

günü. Aylardan ağııstos. Ala
tıırka ile sabahın he1ıüz saat 
•üç, üç buçuğu ... Galata köprü.. 
Biinün üstü rrı.ahşer gibi ka'll.ı
balık .. Bütün halk hep lstanbul 
tara/ma d.oğrıt akın ediyor. Za
mamn Dt:irüUicezesi adeta köp
rü ü.stünde topl.am1WJ. Elleri 
ta~mpalı ve bellerinden a.şağı
sı silrüm süriım yerlerde sürü
nen bir çok zavallılar gözükii· 
yor. Ve bütiın bunların üstün
de ince bir ses 1ıar: 

- Şem.siyc Uistik, köpriiyc 
pul verelim: 

Yaya kaldınmlannda, aceze ve di · 
1eıtci gürühundan baıkalan da çok. t 

Çekiliyor, bu hafta çekiliyor; kaza • 
nan altıyüz bin frank kazanıyor!) diye ti 
hıendifer piyangosu ıatan lotaryacı ya· 
lıudiler ... Kursak düdükle çiftetelli ça • 
lan, anı.nağme olarak kocakan zınltısı 
ıı!'latan Eyüp oyuncakçılan ... Baloncu· 
l..-; hacıyatmazcılar; çıkıırtmacılar; 
deıtan, farkı, ( hikayei müntehibe) sa
lan geveze, çatlak ses herifler .•• 
h Demir parmakl klara dayanmı, ya • 
ut haınallann yük koyduktan tahta 

ke..evetlcre yaslanm•ı ve hemıeriler:Je 
Y~nliğe ciritmitlcr ce tümen tümen ... 

Da?ağa dönmüı tanklı, yrriık cüb • 
~li, (Emsile) den biribirlerini imtiha • 
ba çeken medrese yobazlan ... Botta ge
ıerı, (bundan kelli, dört mecitten bir 
lbangır aıağı kapılanmam!f-·diye üst 
:deden atan Sivaslı, Refahiyeli u1ak -

··· (Ayda on beyaz da veneler o ko • 
~bana gelmez. Arpa saman kilit Üs· 
Unde!) derken küf ürü baaan Şebinka -
I'~· 
.....:&arlı arabacılar ..• (Sadrazamn gile 
le urcu isteduler cnwne sahalb unu 
)'endi elile tartup veı-iyonv.ı§. Ben orada 
I ~Pltnan!) deyip yine kalayı baıan Bo
U u, Mengenli aşçılar ... 

Li.. l<öprünün oı·tası da bin bir ayak; 
ıalga]adır gidiyor: 

S. Cıldı!' gıldır geçen konak kupalan, 
~onlan; çakıl çulcu] kira arabalan; 
~ 111' tungur yük arabaları; taJcatak 
1-1 atak, rahvanı tubnıut sürücü beyp· ... 

akreplerden yalnız Fakat yılanlarla 
Saygonlular onları bir tavuk gibi 
Süveyş kanalından Kızıldenize, 

geçtiniz mi daha geniş bir ufka açıl
dığınızı ve daha sıcak memleketlerd 
doğru yollandığınızı hissedersiniz. 

Kızıldenizin suyu son derece tuz.. 
ludur. Suyun kesafeti o kadar fazla
dır ki, içine düşen insanı büyük bir 
tazyikle yukarı iter. 

Denizden sıcak bir rüzgar eser. 
Biraz uzağınızdaki sahildeki yeşillik
lere bakarsınız ve oradan olsun serin 
bir rüzgfırın eseceğini zannedersiniz. 
Hayır, oradan da esen rüzgar sıcak

-.---.,-.~·-·-.,.,....,..~..,.,,., 

Bsld T.:urt kalem ntüdürile mümeyyizi tır. 

Elhak, çekirdekten yetİ§en bir köfte -
hor ... 

Boyalı sakallı, horoz ölmüş gözü 
çöplükte kalmıtlardan, Ula sınıfı ula 
payeli, eıki kurt bir kalem müdürü, 
madunu olan yanındaki müıneyyizine, 

teklif tekellüfü unutmu§, diyordu ki: 
- Hüda alim §U dakika bir yaşnna 

daha girdim mümeyyizciğim... Ciheti 
yeminimizdeki bu mekkare... Canun, 
fU temsiye lastik ıatan mahuda ... Nuh
kuyulu Şaziyenin piliçlik haline tama -
mile tebih değil mi? 

Mümeyyiz efendi, ağzı fara§, çürük 
ditleri meydanda, göğüs kavuşturuyor· 
du: 

- Filvaki, beyan buyunılan muma -
ileyhayı tanımasam da mütaleai alilerin
de isabet dergar olacağı bitek ve §ÜP· 

hedir!.. 
Kolu pardesülü, eli bastonlu, :zünbül 

bıyık ki.tiplerde de ıu yolda fiıkos: 
- Bak mirim, rica ederim dikkatli 

bak! .. Bak fU kafirdeki gözlerin malı -
murluğuna, yanaklann ebruluğuna, ağ
zrn hokkalığına!... Kahpe, huriler ka -
dar dilber yahu!.. 

- Sen onu hamama sok, bir ala yı -
kat; sonra, saçmı batını derlet top • 
lat; ipekli elbiseleri giydirt, köşeye o
turt.. O zaman seyrine doyabilirsen 
doy ... 

Daha apikolarda da şu yolda nunl· 
blar: 

Bu sıcak denizde gidersiniz, gider
siniz. Nihayet bir sabah uzaktan bir 
şehir görünür. Burası, Kızıldeni~n, 

cenuba doğru giderken, sağına düşen 
sahilinde, Cibutidir. 
HABEŞIST AN HUDUDUNDA 

Cibutiye çıkıyoruz. Burası İtalyan ıtıa.J'. 
Somalisile gene ttalyanlarm müstem- ~~ 
lekesi olan J<Jritrea arasında kalan • 
Fransız Somalisinin en büyük şehri- ' 
dir. 

Bir otobüse binerseniz sizi, otuz 
kilometrelik bir yoldan sonra, Habeş 
hududuna götürür. Bu yolculuk güneş 
ve kum kızgınlığı içinde yapılan bir 
seferdir. 

Yolda develere rastgelirsiniz.. O 
zaman bir çölde otobüsle gitmekten 
utanır gibi olursunuz ve daha ziyade 
develerden çekinirsiniz: Onları, mem
leketleri olan bu çöllerde, bir makine 
gürültüsü ile ürküttüğünüz için üzü
lürsünüz. 

Biz bu yolculuğu bir sabah yaptık. 
Otomobilimiz, hududa varmadan ev
vel, Habeşista.na giden trenle karşı
landı. Biraz sonra hududa vardık ve 
huduttaki gümrük dairesinde nihayet 
serin hava almak imkanını bulduk. 

Gene ayni yollardan Cibutiye dön
düğümüz zaman akşam olmuştu. Ci
butide akşamları biraz serin oluyor. 
Yani sıcak biraz hafifliyor. 

YILANLI ŞEHiRDE 
Cibutiden kalktıktan sonra ilk uğ

Cibutili bir kadın tipi 

yoktur. Her Saygonlu süe yılanlarla 
bin bir marifet yapar, onlarla türlü 
oyunlar oynarlar. 

CÜZAMLILAR ADASI 
Saygon civarındaki korkunç bir 

biz 
ehli 

çekiniyoruz; 
buluyorlar 

yer daha vardır. ''Cüzamlılar adası,,, 

Asıl ismi l.lito olan adanın bütün a
halisi Cüzamlıdır. Hindi Çinide ve o 
civarda bulunan bütün Cüzamlılar o
raya sürülür. Yalnız burada bakmı
sız bırakılmaz. Onlara bakanlar var
dır. Hastahaneler vardır. Adanın ha
vasının da bu hastalığı iyi etmekte 
büyük bir rol oynadığı söylenmekte
dir. 

• 
Bir kaç gün sonra vapurumuz bu 

sahilleri de bırakıp Uzak Şarka doğru 
açılıyordu. 

Amerikadan Avrupaqa 

17 Saatte 
geçmek istiyen 

tayyareci 
Tayyareci Jim l\lollison ile karısı. 

nın ayrılmak üzere olduğunu haber 
vermiştik. Gene bHiyorsun1ı1z ki Jimin 
karısı meşhur tayyareci Amy Molli. 
son Amerika ile Avrupa arasında 

mayısta yapılacak büyük hava yarışı. 
na iştirak edecektir. Ve şimdiden ha~ 
zırlığa başlamıştır. 

Bu yarış tertip edildiği zaman Jf~ 
min de iştirak edeceği veya karısile 
beraber yola çıkacakları söyleniyor. 
du. Halbuki, kansından ayrılmağa 

karar ''eren Jim Mollison, Amerl~ 
ka - Avrupa hava yolculuğuna on. 
dan daha evvel çıkmağı düşünmüş ve 
birdenbire bu düşündüğünü yapmış. 
tır. 

Jim Mollison dün saat 13,44 de 
Amerikada Uoya Benetteden ı~on. 

draya doğru hareket etmiştir. Jim 
Mollison 17 saatte Londraya varaca. 
gığı ümit etmektedir. 

B!lndan bir iki ay eVTel Amerika. 
dan Avrupaya iki tayyareci 19 saatte 
gelmişti. Jim 17 saatte gdirse reko .. 
ru kırmış olacaktır. 

(Savulun, varda!) avazile ıacır da - Böyle, her gün uzaktan teyern · :en-• gucur da gucur, denk tatıyan 11- müın ıökmiyecek; ben karan verdim 
~ haınatlan ..• (32 diıe trampete çal • birader .•• Lirayı gözden çıkarıp kıza 
(Q YO!'!) diye barbar beiıran ıucular... karııdan aöatereceğim. Dünden fitim 
tır u~ .~ıun, Keti' dağından mı ıeldin demezse namerdim. .. Kumkapıda, Sa -
' ltıi.ibarek?) diye aırtJak pualıyan matyada bir modistra, divalcı mivalcı 
ti~~tacılar, fel'betçiler •.• A'mi dilen • evi buluverdim mi, gelsin ke&<a ... 

radığımız şehir Saygon oldu. Burası------------------------------

,-işa-r~tİ~=;.( yalnız bir güneş şehri değil, ayni za. 
manda bir bahçe şehri. Gözlerimiz ne 
zamandan beri bol yeşillik görmeğe 

hascretti. Buradaki bahçelere dalıp 
bir daha çıkmamak, ve yeşillikten baş 
ka yere bakmamak istiyorduk. 

Ziya Gökalp 
~li ın çeıit çetit kaaideleri; Mek- - Daha kolayı var be gözüm nunı! .. 
ı_ hacı babalann ayınlan çat- Asalı mollayı Kör Abclurrahmanı, Ley-
-:: çatlata naitleri; ak arap lek Nazifi çek bir kenara, eline toka et 
l~ıların (K.erbeli), (~) i.Jihj • mecidiyeyi; atlatsın koltuklardan biri -
~,11 ;erdi mi leçço) türküsünü tuttu • ne ..• Rahat rahat keyfine bak! •.• 
&il estancının &'iivercin tersi yemi, 1e- (Şernıiye lastik, kÖprÜye pu] ve • 

e Yaygarası... relim) sesi yine etrafa takrarkcn, bir -

Fakat, gözleriniz yeşilliklerin ara
sına daha fazla bakarsa korkunç bir 
şeyle karşılaşırsınız: Bahçelerde yı

lanlarla akrepler köşe kapmaca oynu
yorlar. 

Yılanlardan korkan yalmz si1.Siniz. 

iki gün evvel 
lstanbul Halkevi 

Ziya Gökalp'ı an

dı. 

Gökalp çok 

genç yaşında ha· Yerli ahalinin hemen hepsi bu soğuk 
hayvanları kendiwrine alıştırmışlar
dır. 

l'al' CI>iit, düt! •. ) vapur düdükleri de •· den acı bir çığlık koptu: 
ı_. a karıtrnada B - · · ·-•- •--=-.ı~ - Anwnan yandım, vuruldum!.. yata veda eden ~ • ••• Og&ZlÇa ı-e~uc-

11\'rİ b 17 Bu can evinden haykınşta bile bir .. bir fikir adamı-cırıa1c ~ ~~ veya 18 numaranm Yılanlarla yapılan oyunları gormek 
'-,.,k dudu ......... Az o"'teden, 0-L'"dara kanarya, 'bir bülbül ötüşüne benzerlik d z· b' . 
""'"' .. - INl1I için bir fakir aramağa ihtiyacınız mız ı. ıyayı ır çır 
t~g"·~ 22 numaranın ötütten ziyade vardı. Kız kan revan içinde, yaya ka]. ----------------
. l.ti§e andıran L~-··rtü·· .. Daha il dınmrn üstüne serilmitti. (Yanağım, kef deryası halini 

:r&cıe, .,. _ •• •• .. vugu su... ~ IST ANBUL BELEDiYE.Si 
fıtırtı~dıko.YUnun 4 numarasmda bir yanağnn!) diye kıvranıyordu. Avucile alan zamanının 
tilı-ıu. liaJk içine dolmut; biçare 'bir suratını tubnuş, pannaklannm arasm - ş eh i 7 Ti q at r o s u insanlarından bir Ziya Gökalp 
~d Yıınını alıp kımddıyamryor da la- dan kanlar fıtkınyordu. Gözleri kapa • gün~oıa gibi ayıran ahlak karakteri ile 

~ilrnrYot-... lı, çenesi oynuyordu: ,___ Tep~sı!: Dram 111111111111111 daim-: hatırlıyacağız. 
'1 tı tarafta, Eyüp iskele.indeki 2 ( Artı.U.Yı var) 
• ~l 1 da .. -'-· _ _z • L __ _! ı------ Bu akşam saat 0 1 d da d .... 1 k 
·• lklı ha. nıuıte-ı .-esıne ~yen '11~!11. ..,e 20,30 da ya nız ara a sıra egı , sı , 
icat " • hıırrtı ile çark çeviriyor, fa - / ıuBı 11111 "sık anacağımız bir insandır. "'erin~ hl BiR KADININ j 

O lca ını 1
•• - ===- HAY ATI Ziyayı ittihat ve Terakki Cemi -

biilbüı ~~gibi takrek ıakrak ötü,, Osmanlı hanedanı 111 
yetinin umumi merkezinde aza ola-

l'izıe d gıbi cıveldc: civelek dem Çekİf, Fransız Tiyatrosu 111111111 
_ Şevaın ediyordu: 1908 Mcşrutiyr;tinden önceki yı~ Operet Kıımı rak devlet politikasına girmiş, mem· 

telill\ 1 ernıiye lastik, köprüye pul ve _ W.rda bir gün, lzmirdc bir h"Chvc{lc Bu akşam saat 20,30 da lJUlJAKLARIN leketin ıslahat hayatında çalışmış 
c~jl~ m~hur hicviyeci şair Eşref, bir kaç bir insan sıfatile de ayrıca mütalea 

deiil,e .~~enlerden herkesin 'batı, hiç ahpa.bile birlikte ofantp sohbet cdi- MAKSlM TiYATROSUNDA etmek gerektir. 
En k2011~u, o tarafa dönüyordu. yorW.rdı. O sırada lstanb1llda padi.şah Büyu'· k Türk lllilz. 

L . e ı fell" ı..._ ~ Çünkü ıslahatçı Ziya Gökalp, yi· .._"'rıd ı, vurnu kal dağında, va- A'bdülhamidin bir oğlu oldugıı ve ço- yonisti ve Many&-
~, ~;; ha~ Yllbnut gibi aükUti pap- cuğa Ertuğrul isnıi1ıin verildiği ha- tizmacısı ne bugün filozof ve karakter sahibi 

- ~ tn~ıler bile dile geliyorlardı: beri gclmi§ti; toplantıda b1tlımanlar- • Ziyanın bıraktığı metodlarla tenkit 
"kıl, 11 .. :!na, hikmeti rabbaniyeye a- dan biri bunu söyleyince Eşref kendi- Pr. Zah Snngu r edilebilir. Ve bu tenkit Ziya sağ ol 
"e ~ltnafta ~ vesselam! .. Kenan esvak sini tutanı.am1§, şu cevabı vcrmi§ti: Her gün fevkala· saydı Ziyayı yaralamaz, onu mem • 
'-iye de böyle Züleyha misal bir ser- - Ne diyorsmmzf Biz Osmanlı de bir progrwnlr nun ederdi. Çünkü o, Ziyanın bir 

.- J:'•ıı.~~kediverir itte!.. haııcdaıımı yüzcWk, yiizdiik kuyrıtğu- temsillerine cı;: 
ı..:. ""'IGIC ka oluştan ibaret olduğuna inanmış, ~t l'tıub 1 

, resülvalalan ayni ha • na gcUii1~ zamıcdiyordu7•; onlar §Ün- vam ediyor. i 
~ ~t~ terem. .. Hele bakındı hace - di geçmişi. silip yenuum mi ba§lıyor- Geceleri saat 21 c!c süare. Cumar- sosyal hayatın tekamülünü iman ha· 

-.e !ntfvanndaıki serbabğa... W.r1 tcsi, pazar 17 de matine. . line koymuştu. Yürüyen hayat Zi " 

yanın gözünden kaçan bir realite de
ğildi, ne yazık ki, o sadece bir ısla • 

hatçı olarak kaldı, bir ihtilalci devir 

de yaşıyamadı. 

Bu şart içinde onun politika te • 

lakkilerini ebedi saymayız, ebedi 

saymadığımız için de sağ olsaydı ken 

dinin yapacağı şekilde tenkit eder • 

dik. 

* "' 
Ziya Gökalp, bizim tanzimat dev .. 

rindenberi, yegane sistem kurmuş fi
kir adamımızdır. Bu fikir adamının 

mana mahiyetini bugünkü genç ve 

otuzunu bulan insanlar üzerindeki 

tesirinden daha iyi anlıyabiliriz. Fik

re hakim olmuş, hiç adiliğe düşme .. 

den, demagoji yapmadan münevver 

kafada yer tutmak halis değerin ifa .. 

desinden başka bir şey değildir. O • 
mm sistemini bu küçük sütunda i • 
zah etmek mümkün değildir. 

Alim hüviyetine gelince, Ziya 
Gökalp T anzimattanberi bizde boy; 
salan Avrupai manasında örneği az 

olan adamlardan biridir. 

Türkiyede riyaziye, fizik, hayat, 

psikoloji yenilikleri yanında sosyete

nin her bir realite gibi tetkik edile • 

ceğini tek olarak isbat eden adam 

Ziya Gökalp olmuştur. Sade bu vas· 

fı ile onu her zaman ansak revadır. 
Sadri l!rtem 



Pehlivan tü.reıleri dün baş/atlı Şark Ek pre indeki 
C 1NAY1 T. Tekirdağlı Hüseyin Ada

pazarlı Arif'i yendi 
• L Tetrlll 936 Cuma: 
aaa~ u.oo-12.D6 ı.ıı1ı1aı maqı. 12,0~ 

12,21 Qoaoaıl iflert Jıaklun4& iktuıat vekL 
leU bqmUşaviri Sami İ§baz'm konferansı. 

12,25-H,OO MUzik. 19,00-19,05 latikla.J mar 
fi· 19,06-19,25 Kill~tlr Jtleri hakkında talim 
terbiye clail'Ui nJal thaum konferanaı. 19,25 

-~~.~ .MUzik. 

1 . 
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YAZAN: lngtıfzceden ~re11: 
Agatha Chrl•t:le V. G. 

Çengel Aptullah ile Şerif'in güre~leri 
çok güzel oldu OGLE NEŞRIYATI: 

- Bundan bJtka entariniz var mı? [ 
M.cıeıt lurııuıJ bir 11ııtari? 

düımanın, öldijremez, hakimin ~arfl 
il~ ıürilkleı. 

Tekirdağlı .ff ileW& Adapazarl& 

Türkiye baş )Nlallvanlık müsaba. 
kalan dün başlactı. GünlerdenberJ 
yapllaa ıekllm statlyoma blalerct 
•yircl topJaauıtı. G~iJ resminin geç 
llqlayıp geç bitmeat yilzttnden taşı. 
• Yuıtalan l11in111eaıll, bir çok 
•tıaklıı.r vaki& ıeçtiii idfl 11ı.d10. 
• ıt•••••iıf.ir. Sut ı~b1 ~nek 
.... & .. dyo•dald Jıpl" eabJr1tJl~P
•ra batladJ. Ayaldanpı vurarak 
tılr aa tnel silrt~ia baıl~auMıın ~Ji. 
1Nlardı. Sa.& ~i bQfAj~ dPin ıi. 
ntl"rl tertip edep 8a:r ia~I lbrayeJ •u•• r•lebJJdi. RiıtiJ fılpı ge. 
111 1t1ıat 1üıihıdJ11 blr ~ .. ._ ıaQU
..ı.,na, b1' aı•da ~endiainia <le p. 

•dithıt. aiirqltıriq , .. ,~ iiıtr 
lw•catun .;91 ı,~L 
S14t jlff QR Qla büJ(ip pebli'faP· 

laf tNiMn tıkfP birer IJirtıı IJJalka 
fH•tta f4i14ilır. 8\r ~ıs_.., 1'Ja1Plu. 
bir kıamı elbiseli idi. Sahanın ~ 
fııı._ld h~lk, hopa:ı:Jiir ol-.adlfı lçfu 
Wt-.ıa i.thnleri jşiıenaiyor, ıamau 
MID•IJ ıaatırıyorlard•. 

Ral~111 ıiıQ in~4, baı aUuıa ıu. 
.retec .. kler kural~11Jn ~iiJer. 

A'5JıiqrJı P•lil BuqalJ H"8eyine. 
AWMlbı Jlqlprilı. .. h EA11ui~Jt,a 
Vlıfl' Afif -"elu11e"e. Poıqak Mıuı. 
tafa Şerif'e, Çenı•I 4b4ullala !i-f11. 
4Jle, Sabri lbrahime düştü. 

Bundan sonra tik korayı ~eken 
Bam ile HUseyin ringe çıktı. Haken: 
lleyeti Gümrüklü Bay Cemal ile Su. 
yolcu idi. 

AKHiSARLI B~LIL - llOll!!JALI 
HOSEYIN 

113141 ilk h•qıle,j Y•fıJ. JI~,,.. 
~ ba~klarınd4n tuıup yere Jttı 
Ralli tlstte iken HUseyin bir oyunla 
laumını alta aldı İst' de Halil P,buk 
._.ldu. On dakika 10nunda .\kh'. 
-b HJlil T111Ia HU..yfae sallı-•••
& 

•INIJIBQILI ŞRlllF - POM 4K 
MUSTAFA 

Yirmi Y•flnda olan Sındırgılı Şe. 
Mil tok 111 ltiıı dretti oldutu söy. 
l!llV'-.nlq, r-.... " Jlqştat•anı ıau. 
IR M Y'ılilıelA ohaı&IQRf' fiire çqk te1'. 
Jtelf bir la~na oldqp g'fülüyordu. 

J)Qd6k çalar çahqaz l"isi de atıldı . 
Jir. 11k lµım1ede Yedibfli alta düş. 
ti ise de çabuk kurtuldu. Çok -lert 

fiyorlardı. ikinci dakfkad:- Şe. 
Yıdibell Muatafayı twşla yendf 
Al'5ttlıJ1d1, 

lWLQAll/S1'ANLI IJMRULLAR 
SOMALI AIJDUSS!,LA!tl 

Bulıarfatandan gelen Emrullah 
atik dreşlyer. Qlr oyun Musın. 
-•ı. düştü, delbal Kalktı. Bir 

lcfclet •Yt~~ fÜJ!ftşiyorlar, A84u.ıt. 
tam daha kqvvatli ıiirQAiiY•J'··· Qir. 
r)erlne ~cak Jatuypr, (fak* evvelki 
~ilerden daha t~nik ~ör,şi1or. 

f· On dakfk~da ~omalı Abdjis.,t. 
llalgarlRl"lnh f?mr111ahr tqş'ıo 

••• 
BiLi MOLLA- Yl•BLI .4RIF 

A-tlk 118nşen bu llı.t ,ehllwa :Hl'&• 
JVt cl8'&U1er. birbirlerine ha. 

• 

8"~ ıı.ao P14~1a tUrk mijıılktısl. 12,:so 
havadis.. 11,08 plAkla bafif mUaik. 11,26 H. 
Muhtelli pl§k, nqrtyatı. 

't ~"'" AKŞAM NEŞRiYATI: 

-\ l8,30 Çay A&U, dana mQaik18f. 19, 
.A.mbıladörden nakU, varyete m~l. 20,00 
Tllrk ın~kl saz heyeu. 20,30 lılUnlr Nu _ 
rettin ve arkadqlan tarafından Türk mual. 
klai ve halk prkılan. 21,00 Pllkla eololar. 
11,80 orkutrL 
ı - Auber, -<T~ eım,.a) 
2 - ~oreno (V.ıaqtya gUzeU,rt). 
3 - Chopln (Prelüt No. 15) 
4 - Jenııen (Serenat). 
15 - lıloekovıld (Gitara). 
8 - Vldal (1: daruı). 

(2: MN). 
7 - ~ <ZlnırewııırUelMt ~retbıden 

,.~ar. 
8 - Brahma (Macar danın No, 1). 
Saat 22,30 Anadolu ve bonıa. havadlllerl. 

21,00 Boa. 

Ari}i .. at"*" llf"4t plitjr1'e~ 

q~ .. , qf11 k•P-.t. a;"'''a.ı Telı.vim ioç~et ~ 
V ecU da~f1'1N lillUwtu Mlltl T\inl =====113 ~~aıı 14 ~JLl>aıı 
blr kol *,__._.,._ ""S'f VINU .l. q"" ~ ~ıs (; 30 
rfffq IJJAI• Jefl ,,.,,,.. GllD batıfl 17,09 17,07 

....... llama8 5,34 ! 36 
ÇENffJ.~ 41f PJJıJ.4.ff - "'1.Nıt1f IJ oaae a!DUI 11 sa ıı 11 

~•Pi ™'dl~ lf.IO l•,48 

Çttt1•1 •w11n•".,. _o._ .......... ~ ~~=:ı ~'~ I~·~ 
muk~lttl tsı•rıN "'E'" M kUol11" imali f,48 4.SO 
ffpı4t ............. ,,,.dalla"· l'dlDPQ19...... 3t)4 sos 
vttl ~llt "*'"''" 1-JJ ~t ~ltıpa l lıı1'!1111m9'P'-.lll!IJlll'-'llD1,.,._m_.ll!l!"!'Pll!1..,."'111!'9!60IJ!lll9il,,,: 
rirı'""'fl!ll *'"'"'tlfw• ~'" ~
b.ıl '""''". ,., ... .- .. -. .. ı,ıı \ 
Bfqu '''""" H~t P'lıll~A ıruıadald 
ldht f PIP •lttılt Mı •"'9$ıJ Jiirti1U-
JPr4• ftilaı plı"" ~ 4' 11ıtıırı• 
..... ........ .._, ........ , gqpı "'' .... 
k\H •'4 ....... .... 411W 
l'PIJ "'''" JnJrMhtw. ~ • IQf"* •*Ht11r RP•19'1N 41 l{Jqadı.J• 
altıq 4\\t•"'*'" ~1'ı1\1UIJ4tr. Blı 
~rtll* llMl.a. 
ı.aıtw. .... •• 
isJiyQrıha. Çeq•l tleı1ff ~ 4•· 
larık arafleu kartard•· Qpfflta iri 
hasm' k11riJitndt ,evitt ve ınahirane a 
ln1rtarı§Jan halkın semp~t~ni ijzeri. 
nt ~ekıt. Seyirfil~r qıiik11114i{eq: 

- Yaşa Çengel. 
Dife Jıfljırıyprdp. 
Biriııci yirmi daki~a böyl~liklt 

bitti. Pehlivanlar üç dakika dinlen. 
dikten sonra tekrar güre§«! ba~ladılar. 
Çengelin bir ara sırtı yere g~liyord11. 
Güz.?I bi• klprii ile karta)du ise dt 
iki dakika sonr* tql• yenildi. Haqt. 
tllnin fQk YQfU~tf utq, zaman zama11 
dinlendlfi prOlüyordu. Kilo farkı 
Q)qı~y~ı ~pJ, Hamdi7i yenerdi. 

aA11~11ı«ııı 11111M1IM - sıur. 
iti~/ S4BBI 

QPRI phaM fkisl de birbirine •· 
..lth. Sabft '-lfPi "qrtaraı~ •ter. 
ktft tOitıQ. itrıt yer, ıetdi. 30 sa. 

"'"4' n"Udt, 
f#KlilJAfflll llt!SEYIN - AQAP~. 

IAllI ARiF 

V AKIT Propaıanda aerviain· 
den: 

tii"'~·ıt~•Jt ,. .. ~~~ 
ım.e.~ ve bilrc~crm ilinl~nı 
mcc:cancıı kıbul eder. 

tı~ qlmaqıa~ için b\1Pd;m is
tifade e~in~. 

2 - Memur,kltip,muhasip, artist 
kavas, odacı a~ıf hlzmet5i, evl&t
bk ve her nevi itçi anyanlar ara
dıldarını yorulmadan, tbiilmedcn 
bulabilmek lçiq KURUN ve HA· 
BBti ıpcteleriııirı ucsız, kilçUk 
ilinlanndan iıtiftde etmelidirlu. 

3 - Ap.'w~ ev,. ot~l. ~-
11@.qı, iff t, dHkkiµ, ~J~zJ Jhnfk 
ve ~~k, kiraltSMlt iştiyenl~r ~u 
itlerin\ J~yet kolay ve ep ucuz 
bir ı~~ t~mm ~tıp,if oloM 'çilı 
KURUN ve JiABE8 ~~ı~eri
nin ucuz Ulnlar ıiU~un~ itıi
f ade etmelidirler. 

f - Ot~bil, araba, piyano, 
mobilya, ~dyo, gramofon ve htr 
rıavi ev eıyaaı ve uire almak ve 
satmak arzu edenler HABER ve 
KURUN ıazeteleri ucuz ilinlar 
ıiltunundaa iıtifadı etmelidirler. 

JiiitQp ~u ıtJulaqıımn ~ffii 
için müracaat edecek mahal yal
JW V 4JiIT ~rpı.gand• ffrvifl
dir. latan bul Ankara ~ddesi V .\· 
~'F Ylm\1-1. Telefon: 243YO 

,,.,.llf"~lllllll1111u111Hl""!ttlntıQlllllll11!. 

- Hafif, lursıu•ı entari ~enim en -
tırim dılil· 

Puıro, faft1 1akalaıNit baıH'™1an 
bir kıdi ıibl, mqanqı ~mn, •iU•ıık 
Miı De~~··• yaiJ11etJı 

- Kimin iiyleyıc? 
Geqs ~. ayni hlrtk•ıle cefiY• s• -

kilcU: 
- !IUmiyorum. Hı 4,...e1' ittiyonu-

ııuı l 
- Demek iıtıdlliılı ııı ı "1'ırnıııı 11n

tari,, dıdijim ıa.-n; "8f Pilaı IP,ımıı 
entarim yok,, 4inc•1s Jlf4@ "~u:mı'1 
entari benim llltlslm d•lilıı .. inia. 
:Pfınek -i Jcınııı" ısıttriJI tafl':r~~u -
nU& VI NIA•&l'llı ~4qip\J W\iJQ~U -
n~? 

- Evet. 
- Yolculardan birinin mi? 
- Evet. 
- Kimin? 
- aUmiyQruııı decliP.ı n ... e. au aa-

~h H1'"~ ~m: Trc;tı dupquı. 
1'flkıp JA~• J~tığmı ~ koridor
'11 ıq.ıUpıc kınıusı crııJrjli l>iriai ilitti· 

- ~4i bu \liliyor m\l•ıınuı? 
- H.~yır. 
- Saçlırı aarı Pl'J4'ı ıiyah nıı idi? 
""T Bihıuyoruın. G~ol~ l.anfcti ile 

icli. e~ 4a ,.r~ d~AU* bııllP.U~fOr • 
dµ. . 

- Kısa boylu •tıY4'fı lif~ ~l'lu 
nıq? 

- ıuu, µ~q ~ylu idi 11nncdiy~ -
rum. Fakat kat'i bir teY aöyliyem~ 

- 5:ıı~ ~·*''? 
- ~lım itlFqıFli ~ 
- ~vttı. ~m 1 
Puaro bir an diltünceye daldı, ~ -

ra, addi Jftıadi ~ın~f i 
Anluııyprııaı, dc~i. ~çr ~Jl ~rmJ

karqık giirün\lyoı. S~fJ. patplf Aldı
rarak Miı D-l>oıllıı~; 

~ .. 4llM ... "'""""'""' Matmuıl, '1Kl· 
Mis Debenham bimJ ~~ ıö -

rüpdü, ıonrı kalktı. T~ DPl~ll çı -
qcağı zaman ıcıi diip~ü: 

- lıvcçli ~tıMHlhJ •. , M•tmMfl 
OllGD'Ull Wu SQS tıkmml·· ısona~ 
''Mister Raçet'i en son gören ıiq~,. 
demitıinb. ıt.ndiıiActtll IMJht a4tyor
ıunuz sanıyor. Kendisini teselli f~t
me qailsaade ıdır mi•iniı? ı,ytıh ka -
dm kanncapı bUı incltmiftll biıifi." 

- Miatera Hubbard'dtn aıprin alma· 
fa ne zaman gittU 

- On buçulu bira. ıeçmi,ti. 
- Ne kadar sonra döadü gtlcii1 
- Bet dakika ya oldu ya Plmadı. 
- Ondan sonra dıpn çıktı mı hiç? 
- Hayır, çıkmadı. 

Puaro doktora döndü: 
- Sakın llaçıt o aaıaan lldUrülmtlt 

olmasın? 

Doktor ''olama.,, manauada batını 
kıldırdı. Puaro Miı Dıbtahamaa 

- Arkadatımza ıti1leyin, kalbi rı • 
hat etsin, dedi. 

- ll'etekkUr ederim. 
Mlı Debenham gUIUmaedi 91 lltvı 

etti: 
- Bilaeni.ı, bu uv,ııı kadın lyle is

li ki 1 Buluttan nem kapıyor •e trendi 
kendini yiyip bitiriyor. 

Miı Debenham ~elim verdi ve çık -
tı. 

Xll 

jlı'* 1111" fn mUhlm gtlr'11ne 
ı•tll'lttlı 111Fltlt Tıklrdajhya Arif 
tltltMfltttl· 'ftlfldYtt MI •tivanlfit 
içip Jqffte~ .. olan iki ~l\vaıa ,ı 
stltıftrkJan soanı kafa karaya ıeldi. 
ler. Bir buçuk dakfkalı~ bir gUre~ 
sonunda Hüseyin hfr kafakol kapma. 
sı ııeJJeeahut' Arifi 1er• at~ Arifin 
sırtı ) ere ~lcjl. 

Evvelce UP.ıt edilclifipe ıör.- bir 
pehllvanın YfDI~ savı)ması fçfp srr. 
tınrn ilç saniye yerde durması icap 
edly:mlu. Orta hakeınl buna -.nut 
.. u, otıcak ki llııpH dldtik Aldı. Tı. 

klf dallı hunun• l11r.aktı. Ot •ııhrı 
olmamasına ratmen .. ,.~•"'ltr 41ffj 
rrıaflup addetttler. Qalk bq '!sarara 
ltJrp.1 etti. Bu sırada Tlnre ttkar. 
Sami Rarayel, profesyonel ırUreşte 
bi• Aehlhıaaıa .-ııerint ıallp sayılma. 
11 iti• •ırtıaı iki defa yere geti~ai. 
niQ tMırt Pldıiutnı ~örJe-i. 

tJr. .,.cak f1JR'I kaydetmeliyiz: Or. Hizmetçi kadın '''""a 
if'"iwf~ IJ'I dt!ğildir. Sahada bfr 
~"Nfliıı hMltn•4urulmahdır. Giireş Mis Debenham dıtarı çıktıktJP. ıon 

P.ellli"rılaT l•R• ıiire'' lJJ\'l'~'· 
lıır. T'klrdaifü fij~I bir qltQ ite A. 
rfrin 11ırtıpr ~ir da1'a :fere ı?etjrerek 
a lk'"-'ar n rasın4, TIJIP.den indi. 

GUreılere bugUn devam edilecek. j 

k•ltltJttrJ f4Mtttfr1Jme••li«Ur. MiilA. ra Buk arbdıtınaı 
ylm uhltvı1n sahada kura cekihnfden - ~P ı.cferlq !iOffµd~n Pir ,,, an 
l'•t.tfd{lilı ttMel111 Hı 4rtfiM ıiir'ı.. l1'~4J~. 4•di. 
tidl,;li~.ıi iddia ediyor. Allkadarlar - Kızın ~iu~IRP\ılıiını l*~' ı-N· 
buna ne 4erlırf. ~j i•~iYPrdum. B•lki \ür~ı dt "'"'~f .. 

f. ff. O, fık oldµ~. ÇıtnfU, 1\i& ıailıqJ ıt1Wif'-' 
" ıuı 1 •/ıirJslfJı İl(' cıt~ ~ual111r •qr4q~. 
yı ..,...... 'i - Uomek ondan tüpbı !di]IOnuq i 

f#rf!şecek Puaro cevap vermedi. Buk devam 
fiijı"t'r--Jq ~nra bir c?ydır şehri. etti: 

•fttt• ~Ullıq~ff Macar pehlivaaı Ça. 
111 'ftr~ nttU,anıarına meydan o . 

''"""" Utf ttlfffk Teklrdaflı HB.se. 
yin güreşi kabul etmiştir. Hiisefln, 
baş pehlivanlık Jllreşl 'bittikten soprq 
hazır 1'ulundufua11 aöylemf§tfr. 

- fiaksrz ~re tüphe ediyorsun. 
Böyle bir cinayeti itliyecek bir k z Jibi 
görünmüyor bana o. 

Doktpr Konstantin : 
- Bana da kalırsa öyle, dedi. SIP.lr

lerine bu kadar bikinı olan bir inlaıı 

Pµaro \>ijtün l>ıınlara sakin aa 
cevap vı:ıdi: 

- Evveli, bu cinayetin bir hid 
c11r• oldPiUPU a~bDJJdan çıbnn. 
Dıbenhaııı'ı ıcJmc~, ondan tUphe 
m~m için iki ıebep vır- Birincisi, 
~zJ4 ıııiralfy luJ>µtııot'un evvelce 
tefler ~oııuıtuiwıQ iıitmittim. 

Puaro punl;m söyledikten sonra, 
udatlın~. tren :ıı,ı,pıen kalktı 
ıpnr" ıen~ kıılı miralayın arasında 
t4ttiii ıöılırj ıanlattı. O zaman BukS 

- Evet, d~i. ~u sözlerle bu hadi 
senin böyle iN~ı ~~~si hakika 
'üphe edUcç'~ bir l!tf· M.iralayla 
Debenham ıuç on,p o~cf.ldar .. 

- öyle. Fakat verdikleri ceva 
bunu ~öatermiyor. ikisi beraber ıµç 
lemit olsa biıi~iılerlnl bbahattia J 
termek ~in ~tardı değil mi? ff 
buki, ltfia Debewm'J hi44 tanımadı 
tıveçU kadın mlldafaa etti, miratJyı 
Mak Kuiıı. ~rip t~Y ıfelil ıai? 

Bir mUddet dUtiln'1Wer. Sonra But 
- "!ki ıeı>ep var,, depıi9tln. 4tt 

ne? 
- Öteki ruh! bJr ıebep Bu cina 

Miı Debeqba111 evvclclen dlltünllp 
~bilir bir kabiliyette mi? diye b~~ 
J!:v~t. bupp y&J>Jbil"ek ka~r zeJq 
acım. 

O zamarı Bqk tekrar itiraz etti: 
- Yanıtıraııun, do.tum, de4J. 

kq4a çiıı•yet i•linn ~ir inaan htli 'f 
f~o müna1'ap~ ımpnek iat• 

nıiıordu. 

- Ş '1 son k~a~ ~ bir ıorııı 
ç'kelÇ, dedi . 

ti: 
Sonra ~aa.rrta b'karak i~fe et 

- Jiilme~i ~~ Hildeı'-rd t 
Ba,tg!nqn gitti, Hildcgaf~'ı il~ 

dı. ~iZlıtctçj kadın ot~rıınca1 el}e 
~ j!eriae ko~k dMJdVt 
kıııuldamadaıı bakıyordu. fuaro 
baıladı: 

- Dün f,Ce~ Ciııftyec hf.~4f 
lQmat almak iıtiJOnJ&. Si&411ı ggij 
nayetin OJ•d plduj9nu '9raq(F deli 
liz. Val~ız bi&e JCCC ~İf ~ıQ ' 
ititnı~ii~izi "5,yliyı~eqiniz. 

Hifıqet~i Rdm, 1ilziın4ep Mf~ 
tade defitmeden cevap verdi: 

- Bir l'f !fitqı'~~· 
- SJJ P.rtn!e!ffi ~izmeti\ı"iPİfı 

iU rql? 
- lyct. 
T"'. Düıı ıtcc ıiı, if İ1ftlml•·t 
-, Evet, ~ıjuttı. 
~ Sttı lc•ittf 
r.I' ~9 ~ilqaif(mım. VyuYPf 

~op~ük~r ıeldi, \lf"n\hrdı. 
- Prfnıeain lifi ~sr ~~ böyJt 

l~Jı o\ur tfl\I id.U 
- Jkff.rlJJ t1Hf4~ Prt•'ln I~' 

ıız Uf\!f· Dtiffıl Wr 1'1 ~ter· {i~4M' 
türlirüm. 

- Pün ıeçe de sizi ÇtJmnc:a ~ıs. 
nıza ~fC~lliinlzi -.ıtmız, dittinif 1 4 
mlP 

- ttayır, ıu114uz~U •ibi JiYiR 
de gittim. 

- Ni~n~ 
- fren,eain bfJllJP.f. JCCeli~ lctff 

fetile çılcıııak •np otl\r. 
- Ama, alıJJ\ geçetijinfı J.Dfq ti. 

entart. Kırmızı ipekliden ... 
- Hfyır Prmııı ipe~ ~'iU 

entırtm. M•vi f~~dJr. 
- Pe~I, Jffc4e~in~. ffkı ettiflı Of'. 

~a~ edin ltltfen. PrenıP.ip JlfflAI il._ 
tmız, ne yapt,nıs? 

- Evv.114 mtllJ .1Qtmı· ~fi~ .. 
kitap okudum, o 418~ '-'" ç
k~tap okuru~ ~gıa, itfffllffl ıelf 
dınleyemeden uyuyuf't~.iyor. DUi\ 

<1~1 uyk\11'! &dipie, ~ ''hı4i ffA s 
dedi. Ben ~t ifki14iP.1 ıel4i11 
kompJr~tDf.· 

- Şfft bi*J IEi~ Q •ımf'lf 
- V~l~i ~~ bil~iY9nMn· ... t ~ 
- PrenıefiP. J•nındı l\f qsllf IS" 

4ınıı? 

- ~~ ~cyrek k•IJtr Mlffr 
- Sorıra? 

- Sonra ~ l'-14im flttalt 
- Pılirken ~'~\JorcJI ~ ... 

me~!f!i& P.H? J. 
(Ariclll t)llt. 



1 

i • 

,..N. K 
EIÜVÜK 

~ "8ir "Verrisen pin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba olmamrghr. Hem 
~ lırce vatandaşınızı zengin ctmi~, hem de yurdunun göklerine bir kaç filo 
t4 ~ aluraun. Bu yüzlc:rc:e zc:nıinden birinin de ıcnin olmıyavağrru kim iddia 

•bilir> .........___. 

"~lediye kimyahaneıi için lüzumu olan 51 kalem kimyevi ecza 
)" ~ ekailtmeye kpnulm~tur. Llsteai ve ıartn•mesi lev•zıaı müdür· 
~ele görülebilir· Bu eczaJarın hepıine 635 lira 45 kunıt fiat tah. 
U:: 0lunmuıtur. lıtekliler 2490 N· lı kanunda yazdı vesika ve 47 
tii 66 kuruıluk ilk t~inat mak\Juz veya me1'tubiJe beraber (Qir 
S ' ~•lirıe kadar ilk teqıinabn yabrılmaıı daha muvafık o\acağ'ı) 
~....,,,, 11 - ,38 pertembe 1ı"pii saat 14 de daiıpi ~nctiıpe.-~e bµlun-

•d11't,,. (8.) (~67) 

~eıil ~deli 368 lira 12 kuruş olan Beyoğlu, Bakırköy, Burgaz. 
~ ı, ~dıköy ve lıtinye itfaiye gurup ve müfrezelerine ait bin~· 
~ ~iri açık ebil~eıje iıtekl iıi 1'14Jµnm•dıiınd•n p•z•rlıia 
~~~•ttir. Ketif .,vrakı ve §arlnamesi levazım müdürlüğüne\• gö
)et 1'•r. Jıtekliler b•lediye inıa at ıube~inden alacaklar: fen ehli· 
1lllt ~eaikaıile 2480 N. lı kanunda yazılı vesika ve 27 lira 60 ku:-u!· 
~lk. tenıinat makbuz veya mektubile beraber (Bir ıün evyeline 
,, ılk teminatıq y"t..-ılnıuı dı lıa mgvilf ık olacaiı) Ş - 11 - 93'1 

lnbe giinü saat l'f de daimi eııcümende bulunmalıdır. 
(Q.) (2368) 

)ijk'!\.eıif bedeli 1197 lira 14 kuru! olan yeni haldeki iki tarafb bü· 
tııt ~e Yanlardaki küçük camekin lardan bir kıamının açİlır ve kapa
"'~ kır hale konuhnaıJ açık ~kail: mır@ k«1nulml't\ur. Ktstif eVTa~ı it"- !'bıa.nıeıi levazım müdürlüğünde ı&rül~bilir· lıtekliler 2490 N. 
~- Y•ıılı veıika ve baJedi Y• f ep itl•ri müd\,irlüiihıden ala 
"'-. f'" •hliy't v~ik"ile sa lira 79 kyn11ly1' il" t,ıninaı makbu'I 
~\i.._ı"'~mlllltt ~ra~r 9 - l1 - 938 pazarteşi ıUnü 'Ptfll 14 de 

•ıtcijmendt! bµlunmalıdırlar. (B.) (I~) 

c~~r~••ç müessesesine lüzumu olan ımıhtelif boyJla kereııe a,ık 
~\l le lfı4e &ününde iıtekliıi bulunmadığından p~,arlıia çevrilınit\ir. 
h11.:~te~erin hepıine 564 lira 20 kurut fiat tahmin olunmuıl\lr. 
aı ~eaı levazım müdqrlüiiinde görüle1-ilir. lıtekli olaqlar 42 lir~ı 
Sl(; J) tlıık ilk teminat ma~buz veya m.ırtubile beraber ~ - 11 -

aıarteai günü ~-at 14 de da imi enc~ende buh.ınmalıdırlgr. 
(2480) 

li, .... 
''"d" ~· •aıe ~000 lira kıy-met tahmin olunan Ayaıpfya nıüzeıi -rk-
~- Jc°":;:-•ıler yunlu binp.ııpın a qkazı satılmak ijzere açık arttırma
t~kliJe 

7 
"~hır· Şartpamttıi l~va zım müdürlüğünde ıarülebilir. Is 

1 l .._ r IS h'-hk ilk t'mhı-ı ma~ buz veya mektubile ~raber 9 -
dıtı-., 8aa sa&aarteıi ıünü ıaat 14 de daimi encüqıende bulunmalı-
~ (J) {~482) 

Dr. Hafız Cemal 
~N ını;aus 

Dqhi/iye Mütelıtu•••• 

Pazardan başka günlerde ( 2 den 6) 
ya kadar lııtanbul Divanyolu (104) ye· 
nl numaralı hususi kabinesinde hasta
lara bakar. 

Salı, cumartesi sabah (9 1/2 • 12) 
saatleri haldld fukaraya mahsustur. 
Herkesin haline göre muaQlele olumır. 

Kabine ve ev telefonu: 22398 Kı§lıl{ 
telefon: 21044 

Apartıma~ yapıırmak tasavvurunda .iseniz 

1 Elektrik tesisatı meselesine 
1 

1 

ı 

IFazoa ehemmiyet 
snz veva 

veırmenn~ şarttır. 
kaD'ffalf'Do(ğ 

elektrik tesisatını 
tneırnıangn bDır eDek'tırDkçDye Dlh1aDe etmeden 

SAT i E' ye 

_ Danışmalısınız • 
• 

S A T İ E müşterisine eziyet etmez . 

S ATİ E doOru flat ııJöyler. 

SAT İ E en iyi malzemeyi kullanır. 

S ATİ E işinizi sür'atle ıntac eder • 

Kabatatt• kl•ahk 
apaJrhnan dt1lreleri 

Kabata§ta Sed üstünde Cürüksu
lu Mahmut P~a apartımanında deııi
ze nazır, tramvaya yakın biri be§ oda 
bir. sıı.lon, mutbak, banyo, diğeri altı 
oda bir salpn, mutbak, banyo ve her 
ikisinde de havngazı, elektrik ve su 
tesisatı mevcut iki daire ehven fiyat
la kiral4ktır. 

.. Telefon 44963 

o 

BiRE 
1000' 

" /1', . ... 

ŞARK DEM1RYOLLARI 1 

Cumuriyetin yıldönümü bayramı Göz Hekimi 
lLAN ,~, "'JSll!lli "'t•ı 1112 "' 111!111!11!!!21'111111#~ 

münasebetile 46 ve~ numaralı tren- Dr. .Şükrü Ertan 
]erin 28 29 - 29 /30 - 30131 ilkte§rin ::J 
1936 gecelerinde seyredeceği sayın 1 Cağaloğlu Nuruosmaniyc cad. No. 31 
halka ilin olunur. (Cağ~loğlu Ecıan,ıi ~run~U 

Telefon. 12561\ 

İstanbul, 26 X/1936 -------~llllll•-. 
Direktörlük 

• 



'ABONE ŞARTI:ARl YAZI VE YONETIM YERl: 

M'emlekeUm!zde 
Yabancı yerlere 
Posta birliğine ı 
g1rmlyen yerlere J 180 

il aylık a aylık 
236 
•OO 

Aylık 

110 
1150 • 

lBO 

lsta.ı:ıbuI. Ankara Caddeat. t VA.Kfi yurdu) 

pdaro: 2<870 
Telefon }Yazı ~ıert: 2:ı.ua 

relgrar adrest: KURUN latanbul 

l'O.rklyenlD ber poata merkezinde KUBUN'a abone yazılir. Posta kutusu No. "' 

ııı 111111ııınıı 1111 11ıııı111mıruııı111111rırrıı 111111rrrııı111111rıırrı111111ırııııı11uıııırııı111111rıııı1111111 ıııııuııııı111ııııııııı11nıııııııııınıı 111ııımıı 111111 ıııııııı 11 ıııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııımıırııııııımııııııııııuııınıııuııırınııııuıı••ıııı-..uı'61/PJ:m11ııııı111111ııımıı1111ıııııııı1111ııı:ııı11 111ırııııı111111ıı 11 11ı11111ıı1 ııın111rı11 ııı11uııııırı111111ıı111ıııı u11ııırırıııııııırıııııı•ıı' 

l ---~-~-~ 

• 

Cumuri/et alJramını utlularız 

Bozkurt ve Halk Traş ıçakları ahibi 
Feh . ur a üseyin Ardah met Salih Trigrath Şirk ti ~ ım .. ı1roH.,., 

Türkiyede öz Türk isimli ve ciz Türk sahipli bıçak yalnız Bozkurt ve Halk traş bıçaklarıdır. Perde arkasından bO/ıinbi'·ah/nrrfontisliiıı /U 
TRA.$ BIÇAGl-

ffAlKIN MALliHR 
TANf$İ c·~tlTAtllsi l ... ~ .. s;~·u yalnız Türk m\lı bizim bıçaklardır, diyenlere in.,nmaymız. Verdikleri ilanlarda adreslerini, posta kutusu değil; TANESi ~~~::u:.St 

isimlerini ve h:-. tta i~lcltikleri işçilerinin isimlerini de yazmalıdırlar· 1 5 ı<r. " ~ 4U '" 

• • 
İDARESİ INHISARLA·R 

N D i Di 
1bptan Tenzilat Yapılır . ._ __________________ .... _______________________________ _, 

Bayram Günleri Şampanya ile 

. ' c k udras 
~ocugunu un sıhh ti için 13.zım bir ihtiyaçtır 
Çocuklarda husule gelen pişik ve sivilceleri 
derhal geçirir. Vücuda serinlik verdiği gibı 

ciltteki fena kokuları izale eder. 
Eczanelerden ısrarla yalnız A. Nes'et 

~ 

markasını isteyiniz. F iatı 10 kuruştur 
--~~~~~ı~-----

Tash ih ı 
Dünkü nüshamızın sekizinci sayı. 

fasının baş tarru.ında Bozkurt ve Halk 
traş bıçakları ilanında (Fehmi Hüse
yin Ardalı) denecek yerde sehven 
kahveci Ardalı denilmiş olmakla tas-
hih olunur. 

~-
~~ 

Boş ç u va 1 nakliyatına m Ü h 1 m ten zili\ t ~ 1 ol il f-~: j _..:===o:--s-=M===A=N==L=ı =s=A=:::::::N:::K:::A=::::::S::::l ~ 
Dev:et Demiryolları Umum J f-AM ilin 

Müdürlüğünden: R.UJLARJ ~o3 faizli, 1911 ihraçlı MISIR KREDt FONSYE tahviJleriııi" 
15 - 11 - 1936 tarihinden it ibaren Samsun - Çarşamba ve j 1 - 12 - 193.6 tarihinde yapılacak itfa çekimnde naşa ~: 

Mudanya - Bursa hatları da dahil olmak üzere Devlet Demiryolla. SMT ~AYANJR J tediycs! tehlikesine karşı, Osman b Bankası Galata merkezi ile ı·ıe 
nicami ve Beyoğlu şubelfri tarafın dan pek iyi şartlarla sigorta c'•

1

111
• 

rmda nakledilecek boş çuval ve hararlardan ton ve kilometre ha- ----------- · k ı~ o 
Sahibi: ASTM us - v AKIT MatbaasJ ceğı, mez ur tahvilat hamillerinin malumu olmak üzere i aıı 
Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevcngil nur. şına 5,25 yerine 2 kuruş ücret alınacaktır. (1580) (2608) 
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