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Ankara 29 (Hususi) - Büyük 
Cumhuriyet bayramımızı bugün An 
kara coşkun bir tezahürat içinde kut 
lamıştır. 

Şehir baştan başa donanmış, cad 
deler kalabalıktan geçilmez bir hal 
almıştı. 

Atatürk tebrikleri ICabul buyurdular 
· Reisicumhur Alııtüı k saat l 3 de 

Bi.iyük Millet Meclisinde Büyük Mil 
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lu hır halde ıcra vekilleri heyetinin 
Büyük ~illet Meclisi nzalanmn ba; 
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Kuvartshan madeni 
Bugün açıhyor 

Daı}lartla meşaleleı le her taı af ayd111lanacalt 
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Maden umumi müfettiş B. Tahs·n 
Uzerin bir nutku ile açılacaktır 
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arkadaşımızdan) - Kuvarsthan ma 
deninin açılı§ törenine gelen heyet 
buız\i11 Hopn~Rn otomobillcrler Ku 

varsthan_e geldi. Umumi Müfetti§ 
Tahsin Üzer maiyetiyle, Eti bank 
direktör muavini Yakup Dinçer, ida 
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Bir resim m_ü ____ s ____ a_b_a_k~a...,,.....-~atareskuııun An1rara Ziyar 
• • Romen Matbua-

2-KURUN 

S 1 n l n acı neltcesı tında hararetle 
Bazı mllhafatlar verildi; fakat hakikat şudur: tefsir ediliyor 
25 Türk ve ecnebi ressamın BükrC§ 29 (A. A.) - Rador ajan 

sı bildiriyor: 

gönderdiği 50 ·tablodan hiç nu~aA:~~~:y~i~e~i!t~de;a:;:;e~ 
b. .. muvaffak o'amadı le bahsetmekte ve iki memleket ara 1 rı J sındaki dostluğun bu yeni tezahüd.i 

YAZAN: Nizameddin Nazif nün büyük ehemmiyetini tebarüz et 
tirmektedir. 

'.Ankarada yeni bir istasyon hinn ı 
yapıldı. 

İstasyon binalarının hu asırda tem· 
sili birer manaları vardır. Uzun bir 
seyahatten sonra ulaştıf;ı ~elıirde yol
cunun gözüne ilk ''Uran şey istasyon 
binası değil midir? 

Nasıl hir huduttan girerken güm -
rük memunı, pasaport memuru, em
niyet memuru yolcuya ulaştığı mem
leketin idaresi, insanları, wnuıni a
h'engt etrafında illC fikri sunarsa, yüz
'de yüz meçh'ulil olan bir şehre vardrğr 
anda da yolcu illC intihamı gözüne ilk 
vuran binaCfan• yani İstasyon binasm
(]an alır. Vagondan nhtıma inine~, 
Jiammal valizlerini nlırlien seyyali bü- 1 

tiln telleri gerilmig bir meralC ile göz
lerini mutlalia gara çevirir. Miınarisin
ClelC'i usl~p ile, ışıklan ile, nlitun'da 
blriK'en istikb'alci 1'afi1esi ile gar J)u 
meralih gözlere, rnutlalta munis gö • 
rliıımeğc mecburdur; Gann uyandıra· 
cağı sempati, tıpkı bir musiki notasr 
nm anahtarı gibi eeyyalia ara<J.ığı a -
Ji'cngin ayanm '\'erir. 

Bir serr.ali bir §eli'ri garının liolü· 
ne girdiği ana lin'dar neğenrnezse, o 
ıeliir, hu seyyalia k'eniUni beğen'dire
hllmek için ço1' zalimet çeliece'ktir. 

nu miicerreptir. Bilh'nsH Anliara 
tihi bir tarihi §t>lirin, 'lı:nlCara gibi dün 
&'anın lier taraf rnda bilyülC bir teces· 

' Bils uyan'dmnrş olan bir ~elirin gan 
b'u haliımdan bir lCat <lalia eliemmiyet 
ICaznmr. ""!"" ' 

Son yılda ~ntinraya gi{lenTer, 1t'n
l[ara garının güzelliğinden çoIC h'aliseı
tiler. Bu umumi tn'kdir Nafia Ba -
lCanlrğmrn bütiin nafia i§Terin.de oldu
i;ıu gihi J)u rniiliim liakikati de tam bir 

,isabetle anlamı~ ve llu lialiik'atin bü-
, liin icaplarına cevap "erecelC eser ya
rntnnş olduğuna deliilet eCJer. 

l\lü'kemmel... 
Şi!ncli ikinci ciliete geı;elim. Ba ga-

· rrn lıoliinü nzemetine uygun hiqt}dl
. ~e giizelleştirmek "e ICıyrnetlendirmek 
liiznn~elmez mi? 

'C'elir elbette. - -~ - - - -
Nafia Rakanlı~t liu cilleti (le Clü • 

r ~iinılü ''C JioJiin iki tarafına lCarı;ı]ıl(
~t a~ılacaIC i~i Miyü1' tablo yapt~a-
ga karar verdiı ~ 

E kim yapacak llu tablovu? 
Tnhii Türk ressamları. • 
o zaman Çctinliayanm nu güzel ea· 

'nat ~nnemizi bir umumi seferb'erlige 
Havct ettiğini gördü ti; n l)ir müsanalia' 
nçılclL -

~ J\'n1'ara a'cl]ı tarilii }}ir §elirin l:)u Cle
rece eliemmiyetli bir mana ve 1'ıymeti 
olan gannaa lien'cli eserinin asılmaernı 
J;ÖrmelC hir res!ltlm ir.in ö1me71er ara
sınn l(anşmnlC 'demektir. Tabii, res -
samlanmızm llu 'derece yiilCı::elC '9e 
milli hir §erer istilıclaC e'den bir mü
snllak.ayn ne azami randnnan vererek 
iştiralC eıleceklerini talimin ettiğimi
zi anlarsınız. Ve öyle sanmıştık ki jii
ri gi>nderHeceJC eı~erler arasından bir 
birinci üzerinıle ittifalC edebilmek im
JCnnmı zor bulacali. 

Bcklcdili. 
'.Aralarında dostlnmnızlJan birı;oğu 

C1a bulunan J.ir hüviik k'afile kollarını 
sıvaclr. . 

Tir<'ll'entin JCn~nları atölvelcrden 
§elırin 11avaema kattldr. Günler geçti. 

- ~e'yapryornnuz? Nasıl hir eser 
Ji'aıırlayorsunm:? 

Dediğimiz her ressam e«rarlı bir gu-
nır ile göz siizerek': 

- Bekleyiniz .. · Göreceksiniz ... 
Ce\•abmı verdi. 
Bekle.dili ... Bir Jınyli liekledik ,.e iş

te nihayet .Ankaraclan ce,-:--ap geleli. 
Bn c~·ap ile ne bllyük bir Jınyal 

Jtırıklı~ma ugrntlığm11zr söylemek -
ten lCendimizi alamıyoruz. Şu ha le 
bakm: • 

1 - Jüri gönderilen tahloJar arı-

eında birinci miikaf atı verehilecck hir 
eser bıılamaım,.tır. 

2 - 1nkıliip eseri mii ah:ıka. mı 
kazananlar arac:nıda hiri Tiirk değil
dir. (Bir Avu turynlı imiş ... ) 

Ve ... en iyi nmnarayı alan eserin 
taslağına baktık. Renkler hakkında hir 
~ey söyliyehilecek vaziyette değiliz 
ama, composition l>akımm<lan "(x) bu 
eser hakikatte - Jürinin dediği gil>i -
hiç d.- harikulade değil.. 

Ulus gazetesi kaıanan eserlerin 
mevzuu hakkında izalıat \'erirken di-
7or ki: 

'' Birinci tablonun i/ad~i ~udur: 

B. T arare•ku 

Büyiik taarruz !abahı .. ı 'Atatiirk er 

te~ hattında.. Yanında biiyiik erka • 
nıharhiye reisi ııe diğer büyük ICu
mandanlar... iki batarya yer değir
tiriyor ... Solda bir !iivari müfreze!i 
ilerliyor.". 'Arluida cephane ta~ıyan ka
aın tıe erkekler ..• lllı.. 

Gazeteler bütün sayfalarını kapla 
yan manşetlerle Rador ajansının ve 
Anadolu ajansmm verdiği uzun tel 
grafları neşretmekte ve T atareskoya 

Bu tablonun sağınllaki satha "ser lstanbulda yapılan kabul merasimini 
OO§a hazırlık,, ~oluna 'da ''milıtakil Öa§vekilin bütün harekatını ve l\nlia 
Türkiye ııe meçhul mker abidesi kom• raya muvasalatında samimi surette 
pomyonlan ilave edilecektir. liarşılanmasmı tafsilatıyle bildirmek 

Lozaridan !onra adrndahi ikinci tab tedir. 
lonıın 'ilstiine ae Ulu Şefin millete Gazeteler B. Tatareslionun Istan 
"erdiği en büyü1' ve en açılC airektif i bul gazetecilerine verdiği beyanatı 
olan §U cümle ')'a~lacaktır: ka~detmekte ve bu ~eyanatın ... si~: 

-'Ollı"· .. k"l .. .. .. ·•· emın ve ~arsılmaz bır dostluk getın 
mmuz, ·u turumuzu muasır .. 1 · · b 1' k d' 

medeniyetin f evl>ine çıkarmaktır!,, yoRrum,, cum efksı~ı e ırtm_e t: ır. b 

B 
·· l d b b omanya e anumumıyesı, u 

rı cum e e rom; ve ka artma • t• T" ,_. ·ıı" ba r fl l l k' 1 • d zıyare ın urx. mı ı yramına tesa 
nar c,. e '.)'azı aca ve gece erı ay ın- d"f tın · k f' t' d b" "k b' 
l t l kt 

u e esı ey ıye ıne e uyu ır 

a ı aca ır. ,, h · f k · 
B• • • bl ü 

1
•• d ''O .,, e emınıyet at etme te ve aynı za 

ırıncı ta onun s une e rau• d R k 
ı .. ,. 1 d ı· . il'.4kd . a· ·1 . , man a omanya genel unnay baş 
arı ,~ ıe <: ınız n enız ır ı en.,, k ı s·k· · R , ·· 1 · 

1 
k' anı genera ı ıtıunun, omanya, 

cum esı yazı aca mı~ .. ' ., k " h • b da Ank' d 1 
B k 1 N r. B 

1
: 

1 
.., .,. as erı eyetı aşın ara a o 

ana ·a ırsa a ıa a~an ıgı 1'1ta- m d 1_ d t kt di .. k'" h 1 . d . . asını a Kay e me e r. 
titr un u unutu maz ıra esını gar T' l t · T" k '11 t" 
d 1 } kk . ekl ik ·r ımu gaze esı, ur mı e 1 ve 

uvar arma rn ettırm e tı a et- li"k" · fmd B T -li T" K · kil Ah l T" l( · u umetı tara an . atareskoya 
~,e, he'~ ur. 111 a ma, ~em . . u~. yapılan hüsnü 3cahulün hararetli vas 

est ctıque,.ıne en lwgun lıareketı gos fm t b .. tt' d'kt k 1 
• ·T • • ı e aruz e ır ı en sonra ma a e 

tennı§ olur. Ressam Nuredclının vakm s' · B T t k b' .. .. .. k 
T

. . . . · mı . a ares onun ır sozunu te 
. iirk tarıhındekı en ~üzel menkibayı d k b't' ktedi 

d
. · ld " . rar e ere ı ırme r. 

mevzu e ınmı§ o ngnna şüphe yok. •t · b. d · · ] " h' k 
Fak'at, Jm mcnkib'enin in'ikasmı ımnat ,.:- dyı .1r tava .ıçınt ça ı~~cagnmz a 

. 1 nı· d k b 1 d h'l Kin a sıze emına venrım.,, 
esen ı. ın e a u e e ı memiz için, o· . t T" 1{ t l . T R .. . ımınea a, ur gaze e erının o 
sanatkar fırç?smm, ln~olmazsa ortan manya ve B. Tataresko hakkında 
tanda~ mulınyyelclcrınıleki anonim yazdıkla k 1 ]eri verdikt 

1 .. ·· 1 k n ma a e en son 
can anr§tan ustun o ara onu in'ikiiı:: ra mak l · · ·k· memlek t · . · 1 kl "' d ... , a esını ı ı e arasın 
ettırmesını ıe cmegı o~ru hnhınız. dakı· 1•• b' 1'"' · hemmiy ti' • b l' N' . . ':ı: ır ıgının e e nı e ırt 

ıznm<'fldın NAZiF mek' suretiyle bitirmektedir. 
'( x) - Zira taslağın ancak fotoğra- . Lupta gazetesi, 'Ankarada. yapılan 

fını ~örmiiş bıılunuyoru::. hararetli ve samimi !kabulden bahse 

KURUNa abone olu
nuz ve abone ediniz 

'derken, Ba§vekil B. T atareskonun 
h'alk tarafından büyük bir heyecanla 
alkı§lanmt§ olduğunu, gerek man§e 
tinde, gerek makalesinde, bilhassa 
tebarüz ettirmektedir. 

lılii§leri - Ben sene/en bir ki§i lik yemek iıteclim. ıen tabağa 
k!filik koymu§ıun... 1

.,... 

iki 

Garıon - Hayır efenclim, bir kitilikti ... 
- Nasıl olur! /~inden iki ıinek çıktı! •.• 

Dün sabah ve öğleden sonra çı
kan ref iklerimizde günün yazıları 
daha ziyade on dördüncü yıla tah· 
sis edilmiş bulunuyordu. 

"HABER" de 

Atatürk'e: 

Türk milletinin en bü~d· it 
ramıdır. On dör\: ıene ' 
ramr, her yıl bira% dah• 
verek biraz daha fazla hl 
narak kutluluyoruz. Ç. 
geçtikçe Cumhuriyetin··~ 
daha iyi anlıyoruz; Çil 

Nesillerin biribirini imha ettik- geçtikçe Cumhuriyeti~. ·~ 
leri §U yeryüzünde Türk nesilleri- ha çoğalıyor ve çünku, yv;.. 
ne hiribirini tamamlamak mucize- şen nesiller, daha ziyade '
sini gösteren adam! Sana ne de- riyet çocuklarıdır. Bu~~ 
meli! Sen mi bu kadar enginsin ! ken bugün Cumhuriy.e~• .. .a 
Biz mi hu kadar kısırız? Acaba raber on beı yaşına oa--:.~ 
senin, her bir mucizesi bir diğeri- lerin Cumhuriyetin kı .. 
ne gölge vuran menkiben, bir baş- tanat devirlerinin her t 
ka camianın parlak '&.alihi olsaydı; her '&.ürlü fenalıklariyle İt 
o diyarın sanatkarı bizim aczimi- devirlerin zulmünü çeklll 
ze dü~mez miydi? Ne çare ki bunu bizlerden daha iyi anlı-.--· .. 
dahi anlamamıza imkan bırakmı- iddia etmek istemiyortJlll',._,_,_ 
yorsunuz, Zira, milletlerin tarihi, kü ve yarınki nesiller, _Jıt' 
cild cild raflarmnzdadır ve biz ki ti elbette çok sevecekle? 
bu cildleri karııtırınaktan yorulmı bizim uzun ıstırap ve h_,--~ 
yacak kadar senden çalışma irıadı rından sonra kavuıttu~ 
ve çalı§ma azmi almııızdır; kitap· sevgiliye kar§ı yürekle 
}arın didik didik ettiğimiz harimin nan aıtkın tıpkısını onlatı 
de böyle bir sualin cevabını hula- zaman duyamıyacaklarclıt• 
manuıızdır. Her kahramandan üs- Atatürk çocukları, Ill~ 
tünıün, her mühenirden üstünsün. )ardır. Onlar, bizim gi~ 
Nesin?. dın zulmünü, meırutiyetİ'. 

Benzerin olmadığım bir daha tisini, mütarekenin iha!l 
söylerken bugüne kadar söyledik- mediler. - Abidin DaıJlf 
lerimize ve söylenilenlere bir yeni SON POSTA' da 
ses katını! olmadığımıza inanıyo- Cumhuriy-;t, Atatürkiill.~ 
ruz. Yazık! O". lekete en büyük hediyel1 

Sen realiatsin, ma'teryaliat- nun yıldönümünü bayr ...:I 
sin, müsbet ilmin bir de· günde, !Öyle, kafamı bili ... 
has ısın; fakat mücizelerin bü- hatıralarımla derin ve ı 
tün realitel.erin üstüne çıkı· mürakebe içinde, batb•J' 
yor, bunları sindiriyor ve muhay- biraz düıündüğüm 2anı•! 
yileyi en saf rüyaların yuvası ya- rum ki, hakikaten Atat J 

pıyor. Bu yuva içinde düşünebili- memleekte en büyük h~ 
yoruz ki sende en gizli kurmay la· dur. Bunda en küçük bir 
boratuvarlarında bile sezilmemit gaya düşmediğim, bence. 
öyle esrarlı Ifıklar var ki bunlar kaUa:ır. Böyle hayranı . 
harikulade bir güzel sanatın tekev- de, insan, bazı hadiseler• 
vünü için hiç bir insan nesline na- tif' bir gözün büyütücü a 
sip olmamı~ bir iklim 'yaratıyor. d d • 1 .. ~ ~ tın a aıma, üzumun~ 

Ne yazık ki zekaları beşeri mik- büyütmeğe meyleder; 
yasların ölçüleri dışına çıkamıyan kikada böyle bir yanlış 
ve bu dereceye yükselemeyen bir siri altında olmadığ1Jt1• 
sanat neslindeniz. Gayet büyük bir vüzub • 

Gelecek güzel sanat nesillerine, rmn ve diyorum ki, C 
bugünkü güzel sanat nesillerinin tatürkün bu memleket• 
bu elim aczini, şu i~Lirafnnızın saf- ve en büyük hediyesidir· 
lığı ve temizliği sanırız ki affetti- - Muh • 
rebilir. o nesiller ki senin yanttı- -----------
ğın iklimin esrarlı ışıkları içinde 
tekevvün edeceklerdir, elbette se
nin gibi ve senin kadar duyguların 
da ve takdirlerinde asil olacaklar
dır. 

Yüksek şahsında Cumhuriyetin 
14 üncü yılını kutlulamak, büyük 
Türk camiasının büyük bayramım 
kutlulamak demektir. 

AKŞAM' da 

On be~ine basmıı çocuklara 
-bunlara çocuk 1&:a denemez, genç 
lere- onlar doğmadan evvelki 
gördüklerimizi anlattığnnız za
man tıpkı masal gibi dinliyorlar. 
On beıt yıl önceki içtimai ve siyasi 
hayata bugünkü genç nesli -mü
baliga ithamına uğramadan- i
nandrnnak güçtür. 

Bizim inkılabımızla ~ka mem 
leketlerin rejim değişikliği ara -
sındaki fark budur: Sadece on dör 
düncü yıldönümünü bayram etti -
ğimiz Cumhuriyet, yalnız bir ida -
re değitimi değil, baştan başa bir 
millet \arihidir. Hiç bir ihtilal, 
bir cemiyeti, tanınmaz halde, için
den ve dışından bu derece değİf· 
tirmemiştir. 

Yaşadığımız asır, eski hukuk 
tasniflerini altüst etti. Dünyanın 
her tarafında kuvvetle yer bulan 
devle'.: müesseselerinden hic biri 
eski hukuku esasiye nazariyelerin
de yoktur. Devlet sistemlerini 
milletlerin zaruri ihtiyaç~arı doğu
ruyor. 

Türkiye Cumhuriyeti de büyük 
milli ve tarihi bir zaruretin çocu
ğUdur. - Necmettin Sadak 
CUMHURIYET'te 

Bugün bayramların bayramı· 
dır. Çünkü, Cumhuriyet Bayramı, 

Fokıra 

Kınlan küçük bir par 
kadan getirtip yerine 
için , otomobilinizi iki .:1 
hapsettiğinizi farzediniz. 
dan başka her türlü ın 
rmda hal böyledir. Son 
bir ticaret ahlakını şiar 
yoncular elinde, memle~ 
teknik ihayatı oyuncağa 
Seksen bin, kırk bin, on 
liraya aldığınız bir m ·• 
an kırılabilir, bozul 
için haftalarca beklemek 
tindesiniz. Makineyi satıl" 
adamın esirisiniz. 

Kazanç ticaretin hak1cl 
mutlaka onunla bir •nis 
ve mesuliyeÜeri vardır: 
yalnız hak kullanılıp .., 
liyetler lbir tarafa atılın 

- Ya efendim, Arrı 
lım .. 

- Peki efendim, 'Al 
teyelim .. 

Tasavvur ediniz ki J1l 
, lercesi işli yen ve her biri 
lira eden bir makinenin 
hangi bir arızasını beŞ 
tahmin edeceksiniz. Bo 
misyoncularının müşte 
herler~ olmalıdır. 

Türkiye endüstri ve 
tına grimektedir. Bu ha 
lerle, Galatanın iç soknf 
ile yürümez. Komisyon 
yen yedek parçalar b 
mecbur tutulmalıdır. Bıı 
ların neler olması lazJll'I 
olunmalıdır.. Harbi 
lim ! - F alaY. "Ulus,, 
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iil8yim Hintliyi 
tuşla yendi 

ŞEHiR HABERLERi 
ili id . v . . mansız ve. yorğun oldugu 

tli ıçm yenildiğini söylüyor 
iila ~llvan d" T ·· l'irnle .. un ürkiye ikin Güreşten sonra Hindli yine !eş~l 

Küçük 
Sanatlar 
Sergisi 

Geçen giln yanan 
otobüsten sonra 

Bir otomobilde 
daha yangın 

çıktı 
llÇ\ik. Ofta ~urC§ti. Bundan ev örtüsüne bürünüp ringden A ı~dı: 

it le sıkletten Süleyman Halk da alkı•lar arasında Mülayımı aılq ı.~ır rl~. tılar. Yirrnı· dakı'ka :s h d Tophanede oturan Salih oğlu Ha ~h hll ....... g~rcş sonunda Su"ley krianrgdıdleanr ı_'ndirip omuzda sa a an ç1 !ilin iladresinde 1941 sayılı otomobil 
L --h l Küçük sanatkarları tettvik ve tanıt- d.. B vı d k Ca 1 
!Qt·Ln soıy e galı'p geldı'. H. d ~ un eyog un an geçer en, m ı 

Bugün saat ondöıtte 
Vali tarajından 

açılıyor 

1.1ct Gür.,.•ten •onra Mülayim ve ın.. mak maksadile ayakkah,1.;ılar koopera- k •. k"' .. d b' d b. v nr t 937 -:t .. 'f oş un on ün e ır en ıre yanmaga 
ı,._ tı birine~. K senesi Tür li le görüştüm. Mülayim şunları soy tifinde açılacak olan "küçük sanatkar- ba•lamı•tır. 

· ""§altı .... 181 aracabeyli Ha lcdi: tar sergisi .. hazırlıkları tamamen bit- :s :s trı uçun ·· .. w• Hadiseden derhal haberdar edilen 
iiir ... t·ı cusu Sındır<Yılı "-Hindlı' •ı.mdı'ye kadar <YÜreştigım_ miştı . f '"" ı er İlk e :s e it aiye vaka mahalline gelerek oto 

Ve lbr~t.· ·. hamleyi haya pehlivanların en kuvvetlisi... Aksı Sergi, bugün saat 14 de Vali ve b 1 ~,ı 'k <ll1trnı alta d .. ·· d" b h mo i i söndürmüştür. Otomobilin 
~ a d' u~ur u. gi i ben de bugünlerde ~sta~· Belediye reisi Muhiddin Üstündağ ta-
.da lb~ '.· Fakat on sekizin yenilmemek için evvelii Hındlının raf ındna açılacaktır. içinde bulunan bir müşteri ve şoföre 

t hbekıtirıc·ı·ı·n· ım Üste <Yeçerek kollarının takat"ını' kest·ım. Sonra a bir şey olmamıştır. " I e Sergiye, ayakkabıcılar, dokumacılar, 
a.. 'lh~~ubş a yendi. yaklarma yapıtttım ve ye' ndim.,. 1 Kazanın sebebi ara<1tırılmakta ..,

1 

J• .. 

11 

:s marangoz ar, demir sanayiine mensup d :s 

. l'C§il b" ~. eş vardı. Hindli F azzal §Öyle dedi : sanatkarlar, kuyumcular, şekerciler, şap ır. ~rı!) .. ~k:~ 0
1 

r_tüy.e. bürünmu" • ··- lkı' aydaııbcrı· seyahat halinde Dokuz yafında bir çocuk ııa '!>"' ~· "' k :s kacılar, terziler, çanta•.:ılar ve diğer 
Vaya k · 1 elını Örtünün al bulunuyordum. Dört günde yataklı bütün küç:.ik esnaf iştirak etmiş oldu- çiğnendi 

:. Biraı aldırarak halkı se vagonla buraya geldim. idmansız ğundan sergi bir hayli zengin olmUt' Şoför Mihal oğlu Artinin idaiesin 
u~l'irn 8knr<\ da alkışlar ara dım. Ondan mağlup oldüm.,, tur. deki otobüs dün T arabyadan Yeni 

()~}'~~-~z~~·Mülay· . .. .. Yekta ONEN Serginin açılma merasiminde Vali köye gelirken, 9 yaşlarında Miço a 
. t ~~dıterni Ceınal Mı~ıı~ ~uz1u B~r futbol aahuı bozuluyor ve Belediye reisi Muhiddin Ustündağ- dmda bir çocuğa çarparak yere dü 
l\i u det k u <ıyım e dan başka. Ticaret odası, Vilayet ve şürmüştür. 
~kil l'anına ?nuştuktan sonra fstanbulda federe olmayan kulüp Belediye erkanı ile birçok tanınmı§ zc- Çocuk fazla kan zayi ettiği lçın 

,~en sonra gıt.~i. Onunla da lerin en büyük sahalarından olan E vat ve matbuat mümessilleri hazır bu- ifade verememiş, derhal Beyoğlu Et 
llt. llQrk dak· gureşin 20 şer da dirnekapı dışındaki Boz;curt futbol Junacakyardır. fal hastahanesine kalclmlmıştır. 
b 

1
bu sıra:~.olduğunu söyle sahası için bu kulüpler saha sahibine Sergi açıldığı günde'l sonra 15 gün Bir sarhOf kavgasmın 

u Urıdu ı; olmaz,. diye iti kira vermediklerinden mal sahibi sa açık bulundurulacak ve herkesin gez-:r. ~ü~Yi alk •• mütemadiyen hayı öküzlerle sürdürmeğe başlam•ı nıesin• müoaade edilecektir. sonu 
,· Cü'Ofin ~e kabul etme., tır. Evvelki akşam saat 20 de Akif 
iid.J lıu Vtızj ır >aat olmas• iste Şimdiye kadar üzerinde bir çok adında biri henüz hüviyeti tesbi tedi 
tlc ':'bir ~e: karıısmda gü tumuvalar yapılmış ve şon zamanda Beyojjlu Halkevlnde bir lemeyen bir kaç arkadaşı ile birlikte 

•I qJa g .. • e çıkarıldı ve be Eminönü Halkevinin tertip ettiği toplantı B~iktaı tramvay caddesinde kundu 
·, ~I, lutu ur'§ baıladı. 1 ki peh bir çok maçlara sahne olan bu spor B•yoğlu Halkovind•n: racı lbrahimin dükkônma girırişler, 

...__.,·~·fa~1§tut ktan sonra birbir meydanı da böylelikle ortadan kalkı daha evvelden hazırlanmış bir rakı ı L 1· utt 1 H dl 2/İkinclteşrin/937 salı günü saat "Cai de u ar ve in i yor demektir. masasının etrafına toplanarak içme n tutu 18,30 da Evimizin Tepebaşındaki mer-

d
.. P yere attı. -------------- ğe başlamışlardır. Uıtf'l H k kez binasında bir toplantı yapılacak-

OM. illa ! u er. a cm Yeni es 1 Bir aralık, olmayacakü bir mesele. 

u~~~· tagınen Hindli bı _ ...... - ... ~ı:..._e_,r. : tır. 'ılı.,.. - ı - Konlerans: (Y•ni füik hakkm· yüzünden münakaşa açılmış az son 
· lt. de ktldr H· dl' • Uyanıf da) profesör Salih Murad tarafından. ra da boğaz boğaza kavga etmeğe 

1\itı · ın ının kafa ~"!it 
1 

Uyaruı "Servetifünun,. mecmuasmm 2 - Bu toplatıya hekes gelebilir. başlamışlardır. 
. ~ •l'oğ,, k lk bu haftaki Cumlıuriyot saym, ronkll Kavga esnasında Akilin başma bir 
~ ~ il kafaa a tılar. Müla bir kapak içerisinde, zengin mündere- v. s. demirle vurulmuş, ağır surette yara 
Ctj~~ ~Yakına vurup kızdın catla intiıar etmiştir. ı Aynca Büyük Önder Atatilrkün pap- ]anmıştır. 
"y "İıl a, I' \'Uruyor. Hindli Bu sayıda ıu yazılar vard<T: İstanbul ye kuıe ilmine budnu§ "nkli bir po.-. BiR ÇOCUK DAHA YARALAN 

Ot, ~~e ~~l arada sırada postası Ahmet ihsan Tokgöz, Bayra- treleri ile general Metaksasa. yeni Baı Dl - 9 yaşlarında Emin adında bir 
k ...... ·· Uf en eaçlannı dü mın kutlu olsun asil ve mesut mili ot: vekilimiz Co!ll Bayara, 9 31 Yunanistan çocuk dün Y edikulcden geçen ve 

Kıdem zammı 
Görecek 
öğretmenler 
Otomatik bir kıdem 
zammı şekli kabul 

edildi 
İlk okul pğretmenlerinin birikmiş 

olan kıdem zamlan için 13-14 bin lira 
tasarruf yapıldığını ve bu aydan itiba
ren verileceğini yazmıştık. 

Her yıl kıGem zamm: gören öğret

menlerin sayısı evvelkine nazaran art
tığı için ata.kadarlar bu yıldan itibaren 
b:itçeye yeni tahsisat ilave etmekle be
raber bir otomatik kıdem zammı şekli 
de koymuşlardır. Bu şekle göre bir de
receden diğer bir dereceye geçct.:ek 
öğretmenler sıra bekliyecekler ve an
cak münhal olduğu takdirde o derece
yi alacaklardır. 

Karanlık 
sokaklar 

Şimdiye kadar nere
lere lômba asıldı 
Belediye ile tramvay şirketi arasında 

yapılan bir mukavele üzerine şehrin 
muhtelif yerlerine yeniden elektrik Him 
balan konacaktı. 

Bu işe bir müdet evvel başlanmış
tır. Şimdiye kadar Adalara 27, Bakır-

köye 12, Beyoğlu ve Beşiktaşa 69, Ka

dıköye 24, Eminönü ve Fatihe 63, Bey 
koza 32, Sarıyere 11, Üsküda.ra 32 lam
ba konmuştur. 
Yakın bir zamanda evelce kayma-

kamlar tarafından tesbit edilen karan
lık sokaklara iki bin lfimba tamamen 
asılmş bulunacaktır. 

Ma - Tahtakalede terzi Tanaş oğ 
lu Vasil dün çeşmeden doldurduğu 
bir şişeyi dükkana getirirken ayağı 
kaymış, yere düşerek şişe parçalan 
mış, ve bir parçası kaşına saplanmış 
tır. 

~lciJ.., uzerine sümkürü Gavsi Halit Ozansoy, Büyük Bafbu- seyahatine, memleket alrt:.ialitesine ait numarası henüz anlaşılmayan bir o 
,, ;~ta ğun harikaları tızettin Mete, Tepeba- kıymetli resimler. tomobilin arkasına takılmış, 15 daki 
ıii, .. a !) Yakta b'rb· l · · OCUK DUYGUSU k b 1 h MAHKEl\1EYE l ji''o' •'ıiy ı ır erını şmda Kuru Gürültü Vabdet Gültekin, Ç a u surete seya at ettikten sonra VER LDI _ 
t !ete Urt 'a" or. Mülayim Hindli Aksarayda Hamlet Burhan Arpad İn- Cumhuriyet bayramı münasebeti ile elleri yorulduğundan kendini bırak Kadıköy Kuşdili köprü civarında 31 
"<lJı •J>ııa,! larafına bir tokat kılip Türkiyesinde Halkevl.eri. B~han içi d•şı dört renkli olacak çok nefis bir mış ve baı üstü yere yuvarlanmıştır, numaralı evde oturan iosiz takımın ta.; 1.ıoı.l'i • ~ir çelme vurdu. Arpad Ruo edcbiyatmda ;ıaıı.:ı ,.,form §•kilde intiıar eden çoeuk Duyg1"U Emin başından ve çenesinden ağır dan Salih oğlu Ali sarl10 olmu cad 
• ,1~ d5

0

ü ının ağzım kapadı. M. H. D. Nalın özelin, Oğuz Turgu- gazetesinin beşinci aayısıru okuyucu· surette yaralandığı için hastahaneye de ortasında nara atıp sükllneti ihlôl 
IQ" • l-fi dYordu. Hakem mü dun, Aziz Kaylanın yazılarr, sanat lamnıza tavsiye ederiz. kaldırılmıştır. ettiğinden yakalanmış, cürmü rnes ı. ,,ot rı li M"l" · · .. .. ŞiŞE PARÇASI lLE YARALAN h t hk . l" d ~ıl '• ilKJ ... u ayımın yuzu Al • • f k ıar aktualite Be• kuruşa satılıyor. u ma emesıne tes ım e ilır.iştir. 
:~ L- •la. a emınden akısler, ı ra • ~ ~)' ~ğı Rtnı sıkıyor. Müla ___ ..;. __ .... _._._...,_.-------~------------------------------··----.;:..----·---~ 
1 ıın dC ı{or. !' 

TELEFON 
- Tanımadığım .. Ilclld. lı'akat tanıynblll 

rim. Hem esasen telefonda karıııma çıkan alz 
oldunuz. Ben baııka bir yer arıyordum. 6656 
numarayı çevirdim • 

~~ ~Yot ındliye ayni şekilde 
\ ın ''b. 
~\ı~l:alün ! Ne yaparsa 

ı>l', ~hte}jf ~ edeReğim. · diyor. 
~~t crcurna rnanlarda fatılaya 

11) Yapıldk n Vasıtasiylc Hind 
il~t. On s~ 80nra güreş yi 

l'tıtlli ~~Ur". d z dakika ayakta 
at · ıvr· 1~ evaın ~t In u~Yirn· ettikter. son 
L~}'i U~a.ffa.kn ayaklarına atıl 
:1ıtırh.tt\ın altı olamayarak ker. 
~ "ltl'ıin na düıttü M"l"' 
ela" sol ba .. :s • u e 
tt~ ayağı ·İgını çekiyor, 
~lcr sa 1 e Mülayimir 

1t:_~ık t 'ka.~uruyor. Hindli 
~il' duruy •nın altına aJ 

\~ t h:\Hindı?r· 1 Mülayim kt 
~~·\ı Y t tniidd 8 tta, Mülayim 
~ lt~~İndlj d c~ durdular. Da 
'~.J- Ycrı J.:ı·ur u. Mülayim 
~ ~ b· ındlin· 11 . 

(ltd ~ ır ayakl ın c erin; 
• 1t.13ir"a.lt baeaktrtnın parmak 
~~lı ı;~ç defa arını tutmak 

" \ı~t~rıdli tckın sol ayağım 1 '• ' b...: .... · e savurup < 
.tlt\~~ 
' ~ltılc} Ordu J; ~ fı.1~ri ;>ahn al~ bir yan 

UJay· •• bır yandan 1 
~~ ~ ırn,, diye bağmyoı 1 

~uı~ ~l'ah j '<\l'i )'arnn 
~ }4taPıtt~~İrden Fıo.:=alt ollı 

"''ll n . "ı.-ek ti . -..c.a m ao 
bırak · Bır kaç tek 1 

lt · rnadı M· ~ dl ıat~Ycrı l-i· ınder ke ı 
l tr ı bük ındlinin aye 1 
~ ,Cetirdi ~rck Hin~l' · 

ıa~ d . Hınd} · ınır 
e tuıta ı çok muka 

n kurtulamr 

, 0 gece sabaha kadar 
JyuyamadI. O kadar el 
1lrllJdl kil Hem atnlrll 
• dl, bent de müteeaııir~. 

0 
g!ln akşama kadar 

.eıefon ııeklemlftl. Te 
efon edecekti de o gece 

")eraber gezıneye gide 
ceklerdf· Fakat, akıa 
oıa kadal' değil, gece 
yarısına kadar teleton 

eden oıınadL 
d dL Ka<; kere nu 

Kendlat telefon edeyiın, e 1 r{S1n8 cevap a ama 
marumı çevirdiyse hl<: bi 1 re ttı 
dı. Hadi gündüz lfl vardı da b r ~ 1 giG ' Ya gece ece 
evine hiç uğramadı, dlyell!Jl· aıamad tU cevap ı. 
de belki on de!a tele!on e ' dl h ı 

ge1ıne a. 
Demek sabaha )<adar evine etrafı uyku 

S 
azı erinin 

abahleyfn, mavi g z ilk I§ olarak 
suzluktan kızaran kadırıeatı 
telefona eanldı. Ne e gelmedin 1 

- Allo! Sen mtatn cJd Y 
Neye telefon etmedin! 

- • · • ınu kapatayım? 
- Anlamadım? Telefonu 

Niçin? 

- • • • tc:Uı ~etmedin? .• Ya 
- Peki ama, 86yle, n ... kleyorum 

p k AIA.."" • 
rım Mate kanar mı!.. e dl Fakat biraz 

T 1 
e"sl 1 • 

e efondakl ses. onun unııı beraber ga 
ı1e~lşmb, gibi v,eııvordU· ~un dfl!il'Tll yanm sa 
vet eamlmt idi. "Neve ge rne ""m" dl\•or 

ıKSvıh-ecel'i' 
llte kadar tele!on edip dl kanal .. Derhlll 
'1u. Sonra: •Telf'fonu ıştnı ebeblnl ıı!Sylemlt 
1tımat'' dlvnrdu. nunun da " ını•tr 

1 111ı1ama ., · 
U llma, ııes kanşmr•. ana tmasmı tstlynr 

Niçin telefonu dl'.'rhR1 kapa 1 -esele bu 
ti ., }.81 ... 

1"? \'t'! niçin geımemlŞ · 
idi.., ııı buldu. Ya 

.. dire tcse 
Yanm saat sonra.. •efon t>rlerek, her 

nm saat sonra tr.1<rar t"' 0 zaman uzun 
pt>yfn sebebini a'l''ltar!!lttr. h r halde. 
•ı .. ıın konuııııbtıer.r.ltlerdl c t dcnılaU? A kC.!'I" ,. ~ 

Fakat niçin "tc!efonu • ~ 

Anlatan: VDır GlYıD 

caba odada blrlai mi vardJ? öyle ola& b~ 
dar samımı konll§mazdı ve böyle bir 

btrlalnin yanında hi~ vernınezdl-

Yanm saat böyle d!l§üncelerle geçtL Bu 

dü Un 1 zam
anda. bUyllk bir endi§e, 

ıı celere ayn • 
bUyük bir kalp burkuntusu da kartflyordu. 

Dostu son günlerde biraz değtımlitL Belki 
tavrile barekeUerlyle değil: Yine ona hedl 

' çt·lhnı veriyor tei'zlnln, 
yeler alıyor, aylık hal' '6-- ' t 1 1 ııeaaptannı em z e 
ıapkacınm, kunduracının 
yordu. 

Fakat ruhan bir değ!Şikllk vardı onda. Ne 
olduğunu pek iyi anlayamıyordu am-. mu 
hakkak bir değiılkllk vardı··· Bir değttlkllk 
otmuıtu. 

MeselA, itte, o akp.m. ilk defa olarak, aö 
zünde durmamazlık etmlfli· Sonra bugünkü 

hareketi .... 
Yarım saat gözlerini telefondan ayırmamıı 

b: Sanki telefonun ziJI çatmadan evvel, göz 
le g6rlllecek bir tıaret geltr:ınlı gibi. 

Sanki, bu dakikada kendisine bir eevtnç ge 
Urecek bir OCY haline gtrerek mukaddeale§e.D 
bu Aletin oradan kaybOlmaarndan korkuyor 

du ... 
G!lzlerlnl yarmı saat telefonun Uzerlnd-m 

kaldırmadı. Yarım saat çok uzun eUrdü, fa 

kat nihayet geçti ... 
Arada bir baktığı saatte yelkovan üçün 

Uzer1ne gelmişti: Biraz eV\·el tele!on ettiği 
zaman saat dokuz& çeyrek vardı, §imdi do 

kuzu çeyrek geçiyordu. 
Tam yanm 11aat olmuştu. Sanki yanm 

saat sonra diye adam tam yarım saat sonra 
telet'on edermiş gibi. İlk tsnce bunu hl<; ak 

Jından geçirmemişti bile; beklediği, yanm 
saat geçmeseydi. Şimdi, yarım saat geçml.§ 
bulunuyordu: Fakat, yanm saat sonra diyen 
adamın muhakkak yarım saat sonra telc!on 
etmtyeccğl aklına geldi ve.. biraz daha bekle 

dl.-
Telefon eden yoktu. DllnkU facia yine mi 

ba§layordu '! Yine mi ak§ama kadar telefon 

bekleyecek, yine mi kendlsJ defalarca telefon 
edecekU ve sevgilisi yine m1 gclmlyecek, 
kendisi yine mi sabahlara kadar uykwıuz ka 

ıacaktı? .. -

Birdenbire teıeton çaldı. Gözleri telefonda 
bekleyen bu sesi, yine kulağiylo duymu§tU ve 
yavrusunu boğazlayacak blr hayvanın üzcrl 
ne atılan dişi lmplan gibi, pençelerini açarak, 

telefonun Uzcrlne atıldı: 
- Allo! Efendim? Hayır .. Efendim ... Yan 

lış! 

- Aft'ederııinlz ... Sizi sabah sabah rahat 
sız ettim.. Galiba uykundan uyandırdım. 

- Hayır, efendim, zntcn sabaha kadar 

uyumamıştım ... 
- Ya? .. Hasta mıydınız? 
- Rica ederim, kapatın telc!onu ... Bir yer 

den telefon bekleyonım. Kapatmazsanız dal 
ma mel'gul sesi verecek, bana telefon edenle 

gtsr'Jşemlyecğlm. 

- Fakat ben sizin ııcslnlzl pek sevdim. Bu 
.gilzel sesi dinlemesini o kadar isterdim ki! 

- Rica ederim, bırakın bu sözleri.. Kapa 
tın diyorum elze telefonu. Hem tanımadığı 
nız kimse ile böyle lA!lar etmekte ne hakkı 

nız: var! 

- Yanlı§ çevlrml§slnlz. Öyle çevirmlll ol 
sııydmız karııınıza buraet çıkmazdı. Burruıı 

6687 ... 
Bunu söyler söylemez de telefonu kap:ıttı. 

Bu manasız muhavere be§ dakika kad:ır sür 
müştU. Ya öteki bu mllddct zarfında telefon 
etti lse?.-

Hcmcn parmaklan telc!onun numarıılnnno 
yapıııtı NumarııJarı acele acnlc çevirdi. 

-Allo! KlmsJnlz? - ... 
- Yok mu 1 Nereye gitti T 

-·•ıe 

- Ne zaman? Biraz evvel mi? Gltm d n 
evvel bana telefon etti mi hiç? 

-··· 
Hayır, etmemlgtl. Şimdi, içi, bllfıkis bir 

ferahlık duymuı,ıtu. Nfçln? Bunun s bebinı 
pek anlayamayordu. Fakat, kendisi me gul 
ken telefon ctmlıı olmnsmd:uı korkuyordu. 
Şimdi, telefon etmcdlğlnl öğrenmlııU: Bu en 
dlşcsi kalmamıııtı._ 

Tekrar telefon çaldı. 

- Allo? Kimsiniz? - ... 
- Fakat ben al.zo demedim ml beni rahat 

bırakın diye? .... 
- Evet.., Doğru ... 
- ... 
Telefondald ses: "Slzl tele!onln nrayacnlt 

birisi olsaydı, tekrar telefon eder,. dlyord ı 
•'Bak, ben nnetl yaptım!., 

Buna verilen: "Evet. .. Doğru,. cevnbmd:ın 
sonra tatlı blr muhavere bıı.,lndr ve bir gün 
evvel beklenen ve randevu Ue nlhııy t bula 
cak folc!on muhavettSI y<.'rlne bu muhnver<.' 
kaim oldu ... 

'•Bir gUn sonra, ve ba§kası,. diyordu. "F 
kat hepsi bir ... " 
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. SON· . . HABERLER 
~. ~;··~- . ..;...,,. -. . -~o. --~ . . . .. . . .... . 

Fransa ispanyaya 
·tayyare vermiş 

Dün Londrada ademi müdahale 
komitesi gine toplandı 

Lille 29 (A.A.) - Radikal kon- de B. Plymouthun başkanlığında 
gresinde hava kuvvetleri hakkın· açılmıştır. 
daki müzakereler esnasında mu- Sovyet delegesinin ispanyadaki 
rahhaslardan biri hava nazırı Co- iki hüklıınete bazı muhariplik hu· 
ta tiddetle hücum ederek nazırı, kulrunun tanınmaaı zamanı hak • 
cumhuriyetçi İspanyaya tayyare l kında vereceği cevap müzakereler 
vermit olmakla ittiham etmiştir. üzerinde mühim bir tesir yapacak 

Ekseriyet tarafından alkışlanan ır.ahiyette görülmektedir. 
Cot, Fransanın verdiği söze sadık B. Maisky saat 14,45 de harici
kaldığı hakkında kontrol komis- ye bakanlığında B. Eden ile göriit· 
yonunun reisi tarafından verilen mü~'~ür. 
temina'ı:ı habrlatmıştrr. B. Maisky'nin hü!tumetinin son 

Dün Ademi Müdahale ta:;a.vvurları hakkında B. Eden'e 

K ·ı · d malumat verdiği zannedilmekte • 
omı eaın e ... 

. di~ 
Londra, 29 (A.A.) - B. Von Fra.r.ırz. Hariciye Nazın 

Ribbentrop ademi müdahale ko- Ne Diyor? 
mitesinde yaptığı beyanatta ''Mu- Paris, 29 {Hususi) _ Hariciye 

Habeş imparatorunun 

başkltlbl diyor ki: 

Atatürk 
harikası 

Hürriyetin ne demek 
olduğunu dünyaya 

anlatmıştır 
lzmir, (Hususi) - Habeı im· 

paratorunun baıkatibi Mayhes 
"Anadolu" gazetesinin Nis muha· 
birine bulunduğu beyanatında 
Londranın havasiyle imtizaç ede· 
miyen Negüsün Niate veya Monte· 
karloda istiraha\:a karar verdiğini 
mali vaziyetinin gayet iyi olduğu
nu, Habeşistanda harbin devam 
ettiğini, Adisababa civannda bol 
cephaneye malik Habeı kıtalan
nın çarpıştıklarını, oradaki Ras
larından daiına malUınat almakta 
olduklarını, İtalyanların Hbeıleri 
yollarda çalıştırdıklarını, istiklal 
için sonuna kadar uğra§acaklarını 
söylemiş ve de-:niş'ı:ir ki: 

"Milli mücadelenin manasını siz 
Türkler daha iyi bilirsiniz. Bütün 
dünyanın takdir ettiği Atatürk ha
rikalar yaratarak hürriyetin mana 
smı dünyaya anlatmış, bir devle
tin istiklaline el sürmenin ne de
mek olduğunu güzel bir dersle gös 
termiştir. Habeıler onun perestiı
kirlandır." 

hariplik hukukunun gönüllülerin Nazırı B. Delbos, Lille'deki radi
mühim bir kısmının ge:&'İ alınma- kal sosyalist partisinin konferan
arndan sonra \:etkiki,, şeklindeki smda söylediği nutukta dış siya
Sovyet formülünün İngiliz planı - setten bahsederek demiıtir ki: 
nın bir noktasını reddetmek de • "Fransa için hakiki barış her
mek olduğunu ıöylemİ\· ve Alman kese acık olan barıştır. Buna bi
hükfuneti için muhariplik hukuku naen, Fransa hiç bir muharebe ae
imtiyazının ve kontrolün tekrar te- ferine sürüklenmiyecektir. Diğer 
sisi gönüllülerin çekilmesi için mü mukaren6~1er aramak Milletler Ce 
tekaddem ve esaslı tartlar oldu- miyetine ihanet değil, onun idea
ğunu bildirmiştir. line hizmet etmek olur. Milletler 

B. Ribbentrop, Sovyet Birlig~i - C · t' d l t --------------
emıye. yanın a ve onuna a- Nafıa Vekı·ıı·m·ız nin iidkbalde ademi müdahaleye mamen mutabık olarak, doğrudan 

iştirak mi, yoksa açıkça müdahale doğruya alakadar memleketler a
niyetinde mi olduğunu tasrihan öğ rasmda sarih mevzulara tahsis e
renmek istediğini kaydetmiş ve dilen müsbet anlaşmalar için de 

Bugün Ankara garını 
açıyor 

Yurtta ve yurt dışu1 
bayramımız 

Dün bir çok yerlerde yeni Cumhıır1t 
eserlerinin açılma, temel alma törtll 1 
yapıldı - yabancı memleketleıde baU1 

mımıza iştirak edildi 
Dün bütün yurdda Cumhuriyet ı 

bayramı coşkun tezahürat içinde kut 
lamrke, memleketimizin bir çok yer 
leri Cumhuriyetimizin yeni büyük e 
serlerine kavuşmuş, bu mesut günde 
bir çok yeni müessese ve yapılann 
açılı§ töreni yapılmıştır. 

Bunlar arasında İzmirde Kö} eğit 
menler kursu binasının temeli atıl 
mış, yine lzmirin Ki!azcı köyüde el 
ma enstitüsü kurulmuştur. 

Mersinde belediyenin inşa ettirdi 
ği ihracata mahsus beton iskele, 
T rabzonda Mare§al Fevzi Çakmak 
hastahanesinin yeni paviyonlan ve 
yeni yollar açılmıştır. 

Kırklarelinde ince nahiyeside ya 
pılan park ve Parktaki Atatüı k hey 
keli umumi rnüfetti§ general Kazım 
Dirikin bir nutku ile açılmış, büyük 
merasim yapılmıştır. 

Sinopta ehli hayvan sergisi açıl 
mıştır. 

. Bugün belediye itfaiye Rarajı ile 
~ınop spor kulübünün ve Sinop pi 
rınç unu fabrikasnn açılış törenleri 
yapılacaktır. 

Dün Adapazarmda orta okulun te 
meli atılmış Arifiyede de eğitmenler 
binası ile Kirazca köyünde Ziraat 
vekaletinin fidanlı!t binası açılmı§tır. 

Atina, 29 ( A· 'A..) - Atina ajansı 

hilcJirivor: 
Tü;k milli hayramınd~ 

butün gazeteler, Elen rıııl t 
gün hiitün kalbi ile dost "e 
memleketin hüyük yıldöııiiJll; 
lamnk için kardeş Türk 
bir olduğunu tebarüz etti 

Etnos diyor ki: ''Elell /. 
münasl'.hetle. karde~ ıniJJeld 
\'ekil Metaksasm Eon ziy•~ 
da bUyiik terakkilerini •0 -,... 

Türkiyf"ye lıararetJi ve E~ 
larını bildirir.,, 

Vrndini diyor ki: •'Tilrk 
ramı, Yunanistanda da, 
aynı heyecanla kutlulan 1-

BERLIN RADYOS~V 
SESİ 

(l lruusi Jf Berfin, 28 
bildiriyor): 

Cumhuriyet hayraınJ111tf 
Berlin radyosu. 29 ak§aıtl1, J 
tile 18.45 de Türkİ\·e eaatı1t 
bir tebrik rasimesi. tertİP )' 

Büyük elçimizin Türkçe 
müteakjp memleketimiz ,·e 

1 
h ~L ,., 

mız aKXrrtda rnuhteHf ıc . ,, 
dan Almanca nutuklar Jt 'lı 
ve İstiklal ma11ımız çalınııc.J 

Bunu Bayan Perihan O~,ı 
eserlerinden mürekkep pif0 

ri takip edecektir. _._.;,/ 

Kuvartshan made~ 
Bugün açıhyor Sovyetler Birliği hatb hareketini yer vardır. 

değiştirmediği takdirde başlanan B. Delbos ademi müdahale poli
gayretlere nasıl devam edilebile- tikasını müdafaa etmiş ve söderi
ceğini anlayamadığını ve müt'ı:efi- ne şu sure'de devam etmi,tir: 

Ankara 29 (Telefonla) - Yarın (Üsıyanı 1 ncide) tacak meşaleler yakılacakt11'·, 
(bugün) saat 16 da Yeni Ankara ga re meclisi azası lbrahim Ak.kan Hopa retle gece eğlencesi geç ~ 

kan tavsiye edilmit karar suretine "Devletlerin dahili hayatına mü 
dayanan herhangi bir icraatla mu- dahale bir harp yoludur ki, lspan· 
tabık olmak imkanını göremediği- yol cumhuriyetine kar§ı olan sem
ni bildirmi,tir. patimiz ne olursa olsun, bu yola 

rınm küşad resmi yapılacaktır. da halk tarafından tezahüratla ka111 dar devam edecek, bun~k 
Nafıa vekilimiz bay Ali Çetinkaya landılar. namitler patlatılarak şeP""" 

değerli bir nutuk söyliyecek ve ho Tahsin Üzer Hopada halk ve kay ktı u ca. r. . v 
lün kapısınd•~ti şeridi kesmek ııureti makamla görüştüler. Sonra tezahü Fabrik-anın mahfelinde bit 

Nihayet B. Ribbentrop, komite girmeyi istemedik. Eğer müdaha
reisinin kat'i bir plan hazırlaması- le tehlikesini kabul etseydik önü
nı ve Sovyetler Birliğinin bu pla- müze derhal neler çıkacağını bili
na iltihakına çalışılmasını teklif yorum, fakat yine bu takdirde 

le, gan açacaktır. rntla heyet uğurlanarak Kuvarıtha ·· 1 k · 
Gar binası misafirlere rehberlik e na hareket etti. musamere veri ece tır. '9 

decek olan reis muavini B. Alaeddi Kuvarsthanm her tarafı bayraklar FahriJCnnm genç ve çalı~ 
nin delaletiyle gezilecektir. ve taklarla süslenmi§ bulunmakta idi törü Naim Kraıner bugiiO f( 

elani§tir. cumhuriyetçi İspanyanın ve hatta Hariciye Vekilimiz 
Londra, 29 (A.A.)' - Ademi hiz~a'ı: bizim bulabi.~e~eğimiz mü- Romen aa,veklll ' il 

müdahale tali komitesi saat 15,45 essır yardımlarda goruyorum. bl 1 f ı ere na 
--------------------...:_____ r z ya e verdi 

Türk matbuallnda Anl.-ara, 29 '( A. 11.) - Hariciye 
Vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras hu ak
§am Romanya Bt>.şYekiJi B. Tatarescu 
ferefine hir akfıım ziyaf f'ti Yermiştir. 
Ziyafette Romanyalı migafirlerden ha~ 
ka Başvekil B. Celal Bayar, bütün Ye
killcr. Balkan elçileri ,.e hariciye er
kanı hazır bulunmuştur. 

(O:marafı l nl'ide) 
nasız görüıı;me. Bu tarz görü§me • 
leri geçmi~in kalkınıp doğrulmıyacağı 
mezarlarda gömülii bırakmak bizim 
anlayışımıza göre en iyi, en f aydah Ye 
en modem bir usuldiir. 

Zaten görüldüğü gibi bir vatanda· 
~m diğer bir vatanda~a bugüne kadar 
manası lıc.nüz anlaşılmamış olan bir 
takım ııakil kelimeler kullanmasında 
lıiç bir edebi ve ahlaki tesir kalmamı§ 
ol<luğu okı:ular nşikur<lır ki hunun ü
zerinde <lurmağa lıacet hile yoktur. 

Türk sosyetesi bu tarz konuşmayı 
yiiz kıznrtıcı buluyor \"C nefretle kar-
ılavor Her halele Tilrk milleti bu ka· 

hil konu~malara karşı kendisinin lıita· 
raf kolmı~ gibi göriinmesine ve gös· 
tnilmcsinf! n·lu muvafakat etmiş de
ğildir. Bngiiniin Cumhurivet Türk le- , 
ri keneli milli meydanların; keneli km
Yct ve kudrctile ımrlamıi21ardır. Bu 

Zivaf et 11 e kadar devam etmiıı ,.e 
hundan sonra zi ·af ette 1ıazır bulu~an 
Jar sergi evincleki baloya gitmişlerdir. 

sahalnrtla yalnız Türk milletinin sesi ilemf" ~amil kitlelerinin )'azılı yap • 
İ§İtilir. Yalnız onun ideali hamle va- rak1arıdır. 
par. Bu milli 111,.yclanlar ~en ,.e hen Türkiye ınathnatı şahı,larm lCnga· 
ka,·ga rna açılnn§ smırsn: Jojikııiz yer lnrı. r.üriiltii ,.,. nntmlıları ir.in ac:;ıl • 
ler değildir. Tiirk milletindenim di- ·mı' sütunlar değildir. Tiirk milleti 
Yenler konıı~urlarken, yazarlarken hu hakikati bövle tanm1aktadır ve bu 
kcmlilerinc Tiirk milletinin hiikimi tanıyıft ile o iki ıı;azetP.nin yersiz , .e 
,.e Tiirk millerini keneli kafalarına manasız giirii~nH~sinde kendileri için 
güre kullanohilcceklcri bir camia di· hac:rl olan ku .. uru tamir etmekteılir. 
ye telakki etmek deni çoktan geçmi~ Benlik icldia r ,.e matbuat sütun· 
oldu~unu bilmelidirler· lnrmm henlik miic:ıcle1elerine Yasıta 

Türk milJetine karşı konuşabilmek edilmesi çok intidai Ye çok köhne bir 
cloğrn kontı~ahilınck ,.e vazahilmek i- zilınh·etin if arlecidir. 
çiıı Tiirk camiaı::ınm vük~ek idealin- 1k{. gazete. sütıınlnrına geçirdiklc
clen ilham alını~ ve hu •iikııck cami· ri nnlaıncız vazılarla Tiirkiye Cumlur 
:rnın mii aacle~ine mazhar olmu• ol· riyetinin viiksek politikuını karı~tır-

En uzak köylerden törene i,tirak fabrikayı gezdinnİ§, ıesis•!_,if. 
saliit lıakkmda izahat verııtW'" 

etmek üzere biıı kişilik bir halk bir 
"ki ı· d tör hana şu izalıatı verdi: ı gün ~vve ın en gelmeğe ba~lamıı · ,. 
}ardır. ''l\faclende altı yüz ldş1 '),, 

Altı bin amele çalıştıran fabrika, dır. Düne kadar çok fakir }>ır t 
bahçesini gezdiğimiz zaman gördü tf! bulunan halk bugün btfr 
ğüm manzara şu idi: h~ bin lira para almaktadır· ~ 

Başlan sisle örtülü yüksek dağla ,.e metruk bir halde bult 
rın vadisine sıkışmış hu zengin made rin bugünkü manzarası ~'/ 
nin her tarafı bir gelin gibi süıılü. idaresinin feyizli eserl /. 

Yolda bir çok taklar elektriklerle dir. )Jl 
tenvir edilmiş. Ulu Önderin hiiyütül "Fabrikanın allık istih~• tifı 
müş fotoğrafileri ile ziynetlendiril 150 ton 1'af bakırdır. Bıı 16f,d/. 
miş. Halk milli oyunlar tertip ederek aydır cle\'am etmektedir. ~I 
bayram yapıyor. z YISlan itibaren faaliyete g -" 

Yarm Hopadan daha bir çok oto nuyor. Bu tec.rübelerden ~!~ 
mobillerle buraya geleceklerdir. Ay muz avı içinde istihsalit . "} 
nca Artvin ve civar kaza ve köyler Sene?ik istihsaliitmuz iki b~;',;; 
den de yüzlerce seyiv.inin gelmekte dar varacaktır. Bugünkü P.•1::J 
olduğu haber almmııtır. gram altm Ye 1200 granı ~ 

Maden idaresi törene gelecek köy "• eden bakırm tonu 300. :.a 
l ··ı · J lıesar,Ja eenede memJeketiV'' ~. erı ağı~ ayacak. Hazırladığı zengin 
bufeden ıkram edecektir. Töıende tı yüz hin lira girecektir.~ ,ti 
Umumi Müfettiş Tahsin Uzer, fabri 'ARTVİNDE BA flW~ 
ka direktörü Naim Kramer birer söy i\"rtvinde ve kazalarıııd• 
lev vereceklerdir. yet bayramı ~eni~ mikY•'':, 

Artvin valisi Refik Koraltan mera evler ve caddeler bayr6 
sime iştirak etmek üzere yann bura sUslcnmi§tir· . .....J.1 
yn ~elecektir. Umumi müf ettit A~ ,/. 

Fabrika idaresi seyirciler için mü cık merasimde bnlunnı~ ~ 
him sürprizler hazırlamıştır. Yarın ge rm hareket edecek nıe~ 
ce madeni çevreleyen dağlann bir rı tekrar K unrshane dn~ ~~J 
çok yerlerinde biitün sahayı aydınla Niytd' 

Eğer hu karşılıklı ı;özler milli cla
Yanm hnşarıcı h:ıkımnulan diifünüliip 
söyleniyorsa hu davayı milletin ~özii 
ö_nünıle npaçık izlıar ' ' C isbat için Curn 
1ıuriyctin yüksek ve kuYYctli hin hir 
vasıtası vardır· Bunları ihmal ederek 
vatandaşların JCarşılıklı kiifiirlerle 
milli davayı lıalJf'dehilcceklerini zan 
~·~ tasavYur etmeleri derin hir ,ı;aflet 
~çmde Ye çıkmaz hir yolcla c;ahala
dıklarmr ı;ö ·teren yanlış hir 7ilıni -
yettir. Onlar im lınkiknti kavrayamr 
yorla:-ca İ :ı: te biz hunu kendilerine lıa· 
tırlatryortız. 

:ı: • :ı; 

ınak şarttrr. Tiirkiye Cnmhurin~ti mak gafletini de ~östenni§lerdir. Bu -------------------------
matbuatı ic:torik hir ananenin yeni hir f!;azetelerde nöriilüp okunan gözler 11••s 11 BUyllk sllperfilmler mllmessileıf, yıldızlar~ ti 

. Giinlenlenheri iki gaute araııım1a 
devanı t>clC(!t>len söz,canı-:m ı hiz )[ıf \"(' I 
~ıznf sa\'a~ı olarak knycJ,.ınıekte k('n· 
dimizi mazur ~iiriiriiz ve huna ilavt> 
olarn;c ~unu da ııö ·lemc.k isteriz ki 
Türk Cunılmriyetinin banici olan 
T.iirkler Jtif ' 'e ı:;liznfn ehemmiyet vc
rır olmnktan çok ileri ' ' <' çok yiiksek· 
tirJcr. İki ı;aıetc arn ımln de,·am edc
f!;elen hu söz sm·aqmı Tiirk milleti lın 
iki -tararm ,fo mİİt;'aclcJPl('rj11e actı~I 
yukarı nyni clerccelle yaygın bir çirkin 
Jiareliet olarak teliikki etmekte.lir. 

ı ecellis i ~ihi teliikki nlunahilecf'k hir Tiirkive Cumhuriyeti lıiiklimt>tinin, yıld,zı dehakilr ve sevimli bllyfik Fransız artl• 
karn~iiz prnlc inin ilı •a;;ı dernek ol- iizerin<lt> !:ok c1ik

1
rnt1e clurclu~n dosta· F L o R E L L f: 

ı:ıavdı hunu rniicnmalıa ile görmek ka· ne simsi miinaschetlcri <le knrmaka· 
lıil olur ve hunun lizerinde dunıl· rı~ık if:ule eder mal1iycttedir. Bu türlü 
ııı:n·niıilirdi. Fnk:ıt m• Türkiye matbu· yazılnrm okuyucularına söyliyelim ki df 
nlr bir havaidir. ne de matbuatta yazı kendileri hu yazıların hakikate uygun Tepe başı G A R O E N 1 111 
yaznnlnr kı:ragöz perde-inde bin bir olmıyan anlarnlanndan d~il, yukaı- Zaferden zafere koımyor ve seyircileri ga•yedlYot• 
marifetler ,•aparak kıymet kazanmak · ılnnheri ,·errliğimiz izalıatın mefhn • Y- Y 

yol unda, §Öhret kazanmak yo1nnda rnundan mana ve ilham alnlar. İki Bu g Q n ve var 1 n Je 
~ülıret arayan insanlarılır. gazet~nin gnCilane giri;tiği söz cava§ı U 

Ha1
cikat udur: nir Tiirkive mat· lıize im lınkikntleri apaçık söylemege Matineler 111/2 Suvareler22 

imalı vnnlır ,.e hu matbuat Türkiye nıecbur etmi~lir· 
Cumlınriycti lıal!mun yiiksek modern z ULUS .. __ Yerlerinizi evvelden aldınmz. Telefon: '2690 



Görülmemiş bir 

Kan verme suretiyle tedavi hak 
kında Sovyetler Birliği merke2i He 
matoloji Enstitüsü direktörü Dr. 
Bagdasarov, şu izahatı vermi~tir: 

•·Akademi azasından Bogomoletz 
kan verme ile yalnız kayıplarm yer 
lerinin doldurulması değil, fakat 
ayni zamanda bütün uzuvların haya 
ti faaliyetlerinin fazlalaştmlmasmın. 
da kahil olduğunu isbat eylemiş bu 
lunmaktadır. Bu suretle, bütün hü 
ceyreler ve kan veren uzviyetler yeni 
den meydana gelmekte Ave bu . kan 
verme ameliyesi, umumı ted~vı usu 
lü halinde kullanılabilmektedır. 

8 
mukabele 

cışkumandan Sıvastopol bombar· 
dımanında Ruslardan yılmıştı 

ll'rana 
ız otclu.!tt Başkumandmıı 
General Pelisiye 

~aoıeıo • 1 r<'I \'t> 'k n Un zaptını o vakitten kal· 
er: 

1 
alar ~öyle teshit etmektedir-

'• 
~ ''a•to 1 " 
l 

Of kat . Po un sag tarafında :Mala· 
o esı k tıa Ye .

1 
ar!ı ında bulunan l\Iame· 

Sr ~I lep d d k . d' tl'ıe111Jt-k . e e enme tedır. Bura-
1~ o)dt•'" etın lıir anahtarı rne.abesin 
"lfl • "tı ıı d Yıılar . an Ru. yalılar bu tepeyi 
blbıi~ler ~~~~ ~derek §İddetle tahkim 

1..,11. lah)'al: 1 lıhkuınJar yaprnı~lardı .. 
l tıhıır.... tın zapt ve hiicumundan 
'e · ~a ı · · llıleıı ıçııı !'ol taraftaki Ridan 
~tarı )'rı?;ere tle tabyalar ve önlerine 

'ttıı- arı , .e avcı delikleri kazı) -
li11; 

A lcks<t11dr 
Rııs imparatorıc 

hi hakkında İngiliz kuıııan~anı gene~ 
· retıne Qn ra ral nn .. Jan lıarhı) e neı.a .. .. .. . 

" .• , \ J6 ncı gıınu 'e-poru verrni•tı. J yırı .. · _ 
ni hatarval~r ikmal eılilnıi~ ,·c ı~ut;c .. 
fikin ku~vetleri Sn'astopol iizerıne l~ 
yiik hir Qiı1clel ,-e lı:ılıi~Jc lıiicıım1a7ınıı,. . - . . \Ylll Dil 
teclir bir hale ~elnııştı. / · · 

1 ·ı· e Fraıı~ız sı
"iinü c;ahalılı•\·in ogı ız ' . I _ 
"'rerlerinıl<'k.i İrntaryalardan gay~t şıcl • 

l "t'' "lltl lC 
detli lıir ateş açılarak lll un r-

1 1 • 
• 4 • • ntından ıası o Yam ettı. Htr.;ın tesır.. 

1 1 
·· .. 

lan netice o kadar kanaat l3 1~ gonr 
.. .ı k' . l .. )1 J<'rnıısız kuv-nuyoruu ·ı erteı:ıı .:-8 ı.. . .. 

Bu Sovyet aliminin na~~iyesi ü 
zerinde çalışan Kievli profesor . Zu 
kov, kan verme ile. skarlatınden 
had bir surette haota çocukları tama 

miyle iyi etmiştir. 
Enstitü, vahim yanıkla;-, had 

romatizma ve tifo vakalarında mu 
vaffakıyetle kan verme ameliyesine 

baş vurmaktadır. . 
Kan zehirlenmesi, abse ve atonık 

yaralar vakalarmda da, profesör 
Spasokukotzkinin metodu ile, muka 
bil guruptan hafif miktarda kan ver 
me ameliyesi, çok iyi neticeler ~er 
mekte ve hastalıklar iyileşmektedir · 

Sovyet tababetinin mühim mU\:~~ 
fakıyetlerinden biri de, kana Enstıtu 
tarafından yapılan bir ma.yi. ~~ 
rıştırılması suretiyle, bu kanın ıkı ıla 
iiç hafta muhafazasıdır. 

Enstitünün bugün 60 büyü~ 
şubesi ve 600 e yakın küçük ~u~esı 
vardır. Bu rakamlar, 1932 senesıne 
nazaran yirmi misli daha büyüktür. 

Enstitü on beş sene içinde 
yirmi bin doktora kan venne metod 
larım öğretmiştir. 1932 senesinde ye 
di yüz otuz litrelik kan verilmişti. Ge 
çen sene ise, kan verme amdiyele 
rinde on bin litre kan kullanılrr.ıştır. 

"Tass 

wtlerinin t\f nlakof ii7erıne lı~~cu~a 
k ·11·.... ·ı . hen ae munasıp i G u·· n 1 u·· k arar verı ı ırrı "1 lJ, o rı ~ 1 . '] 
p;ifr<lii~ii•n anda fnı:dliz kuwet erı J e 
hemen Radnn iizerinc hiicuın edecek· RADYO 
IC'r<li. Dibınannı ger.eleyin fazla talı· 
ldmatta hulnnımı;:; olması mulıtc - ====- Programı 
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30,000.nüfuslu 
Ramis Köyü 

Otobüs yerine araba istiyor! 

Dün idarehanemize iki Ramisli gelip 
bize şöyle dert yandılar: 

köyümüzün İstanbulla büsb:itün alaka
sı kesilmemiş olsun! .. ,. 

Ramiılilerin bu çok haklı şikayet ve 
dilekleri üzerine bakalım belediye bu 
iti yoluna koyacak mı? 

EyUp yolunu otobUsçUler 
yaphrıyor 

Keresteciler - Eyilp yolu artık o ka
dar bozuk bir hale gelmi§tir ki bu yo
l un bazı yerlerinden otobüs, otomobil, 
araba gibi nakil vasıtalarının geçmesi
ne imkıin kalmamıştır. 

Bunun için bu hatta işliyen otobüs
çüler yolun en bozuk yerlerini kendi 
aralarında topladıkları para ile üstün 
körü tamir ettirmeğe başlamışlardır. 

Göz hekimi 

Dr.Muıat RamiAydın 

"Bizim Ramise işliye:ı arabaların aayı
ıı önce yediyi, sekizi' bulurken ine ine 
son günlerde ikiye indi. Oç bin evli 
koskoca bir köye iki otobils ne hayır 
eder? Hususile bu iki otobüs, aynı 

zamanda Fatih, Karagümrilk, Edimc
kapr yo).:ularını da ta§ıdrğı için biz 
köylüler şimdi büsbütün açıkta kalıyor, 
köyden İstanbula, tstanbuldan köye 
gidip gelmek için dehşetli sıkıntı çeki
yoruz. Sab:ıh, akşam Edimekapı dışına 
bir gelip de bu iki otohlislin halini gör
seniz gaşarsınız. Oralarda belediye me
murları bulunmadığı için şoförler kale 
dışansında bir otobüse otuz, otuz beş 
kişi dolduruyorlar. Böyle olduğu halde 
yine yolcuların çoğu yaya gidip geliyor 1!!!11 ______________ _ 

lar. Düşün·lln bir kere kış günlerinde 
bizim köye yaya gidip gelmek ne de
mektir? Hele mektep çocukları ile ka
dınlar için bu hal çekilmez bir beHidır. 

Bu hatta hiç değilse yeniden iki üç 
otobüs daha mutlaka ister. Eğer bu da 
olmazsa Edirnekapı ve Topkapıdaki 
binek arabaları sabah - akşam • adam 
baıına beter kuruşla köyden kale ka

Muayenehanesini Taksim.Talimane 

, 

~ i~~d alındıktan sonra hiiyük li· 
" "~itt e kalan Ru~ donanma•;ınm 
'h.1~t~ı... el tnahveılilece:;ini düc;ünen 

md olılu~unclan, lı~ te.i•atın tal~rilıi 
için aym 18 nci giinii salıal11 takrılıcn 
iki ı:aat kndar top!;ll nte;:İ açılın~.
~1 teklif <'clilnıi~ j e ele General Pelı ı
yenin hazı nıiiliilınzat nctirc«incle tc~-

~
Tarlaba§ı Cad, URFA Apt. nma 

nakletmiştir. Tel: 41553 

azardan maada hergün: Öğleden 

•onra saat ikiden altıya kadar 
so T. evvel 937 cumartesi (gUndUZ): Saat pılanna, "kale kapılarından köye yol· 

12 12,05 1stiklrtl maI]ı. 12,05 12,20 Ziraat cu taıımalı ki bu kış otuz bin nüfusluk 
Bakanlığı l§lerl hakkında blr a6ylev. (ZJraat ------------------------------r

•-u • ··ıe o . . r: • 
fü~ıı libt:- n ı lılıkıimlarının SıYasto· 
k, il ~llb cımJ\lrmın birinci hattı oldu· 
}' t~lld tıl f'ılcn Fran ız ordum har-

"atı ill'Jı 1 ·• ~k l,? ıucurn plfınmı lıazırlndı. 
d"t ~tle,.i\kerl.eri Y e~i ltl!peye, 1 nı;il iz 
) ' 1 il\ l c R11Jan tahvalarınm öniin· 
erd· er d l'k • 1 • e 1 lerine lıiicum edeC'ek· 
l' 

lıı '"atı ız 
tın • a k ] . ,r ') ik; a lıti er erı. ı e~ı ıept: tabya· 

b llaı k cılıııı ederek iı;eri girılilcr n 
t' er) ar ar t'" .. .. •• 1 

§lll) f'ı·eıı: n . ıngu sun~uye mu ınrc-
h;:ı l'ttiJe,. l u ya askerini nıalıviperi
ttı~~lllış ,.(' ·

1 
ngiliz oranlan da Riılam 

~!etıtıi~ı '' 1 r~rf::ıki Hus knwetl<>rini 
l.ll ı• ' erı) •· va .. , 

810Polun bom-
ttı s.,:ı-ı dımanı 

" i 1 . orıolıı 1 . .. .. . 
~il • •ıll . n ıır turlu zaplt'dıl<'me· 

\)j 1
" •a r de" elldi- . 'ran a imparatorunu 

1) ()1 ~C}c (" •• 
tıltır a<'ak F 1 tışurnıekte idi. Bu yiiz 
likı 1'e11" ka ran•ız ordusunda, mem· 

ercldu. rşılanrnıyan hı\7.J değişik· 
ı~ll] Ctıera] n 

11 h·~tıtre t ,. n kenin yerine General 
hh 

1
11Hik il~} 1

1
n t'dilrli. Fransız ordu· 

... ı ır ı" 
lıl.tts lltı hu d ... uruma hazırlanrrk<>n 
~ U:tlıık egı ildik. umumi bir lıoı:ı-
b () uvand • 
''erı ''akte k fi •rnıı~tı. General Bos-
tııtı,~ ';Pe, r: tr· Elma, f nkerınan. 
•i)lll a ~llkiyetl tı ınrebelerinde hiiyük 
hi 1 e ı, orf)l )er kazanmıftr. De;;iııti -

ı,ıı ıc a · . "" ' ct:rı li:t llıı ıyı kar ılanmadığı gi-
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aı) etintl ke· 1) 1 olmadı. Çiinkü 0 
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11 ı1ılittd'k ıazıranın 17 nr.i giinü 
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1 
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J a ~rna •eh ld • . ıı,,. atıla11 1• ep o u. ) an· 

'tı'.ır- arı fırka ıır kumhara General 
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tın ula 18 J . r. ıazıran har 
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ıptu ar e ı · l . . 
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Dakanlığt tarafmdıııı). 12. 20 12,25 Onun yıl 
marıı. 12,25 12,40 Ziraat Bank&1ı hakkında 
bir söylev. (ZJraat Bankası genel dirch:törlU 
ğü tarafından). 12,40 13,30 MUZlk .• 

30 T. evvel 937 cumartesi (gece): • Saat 
19 19 05 lsUklrtl marşı. 19,05 19,20 ı urdun 
sıhha~ ve içUmnt muavenet işleri hakkında 
bir söylev. (S. t. M. Bakanlığı tarafından). 
19 20 20 MUzlk. 20 20,15 Kızılay Kurumunun 

• b yönden de yllptığı 
çnlı§ması ve milletin u 

t in cvledlği kıymetli neticeler 
:Cednkdrlığtn cm ., 

ı "ylcV (Kızılay Kurumu Bnş 
hakkında b r Su 

f dan) "0 15 20,20 Onuncu yıl 
kruılığı tara m • • • 

O 
.,0 .,5 süınPr Bank i§lerl hakkın 

m8Jllı. 20,2 .. ,.. 1 dl k.,, 
(suıner Bank gene. re .vr 

da bir söylev. · 
d ) "O ss 20 60 Belediyeler ban 

!UğU tnratm an · • • ' 1 
1 k nda bir söylev. (Belediye.er 

kası işleri Jıa t 1 

el dlrektörlDğü wntmdnn). 20 
tıan kası gen . 
M ,23 Müzik ,.e ajanı haberleri. 

TEPEBAŞI ŞEHİR TlYATROSU 
J)P..A M VE PlYES KISMI 

30-10-937 tarihte 

lllllnıı111111 cumartesi gUnU akşamı 
·ı saat 20,SO da. Pazar gU 

1111~ 
nU gUndUz saat 15,'30 
da (Size Uyle geliyor 

111 sa) dramı 3 perde. 
Yazan: L Plrandello. 

llllfllU TercUme eden M. Fuad. 

•sKl FRANSIZ TİYATROSUNDA 
~HtR TlYA TROSU OPERET KISMI 

3~-lO- 937 tarihte cumartcal günU alqamı 
O So da pazar günU gUndUz saat 15.SO 

saat 2 , · 
da (!11."TlKA'M :MAÇI) 3 perde 1 tablo. 

Y . P Vebert \'e A. Hcuze. azan .. 
ÇOCUK TlYATROSUNDA: Saat 17 de LA 

FONTEN BABA· 

ERTl1<1RtlL SADt TEK 
Tfl'ATROSU 

(AKSARAY) da 
Bugün - Bu gece 

tHTtLAJ, 
:'lı'UR BAB\ 

Pazartesi alqamı 
Kadıköy - Süreyya 
SİNEMASINDA 

(Çamurda 7.nmbakl 
~ . niktaruu güııteren uzıın 

ve rnrcrnlııın r .. ·eçlıile en zivacle T -. 8 "kb f 
li tcrleıı anJa;ılacnı;ıı' fı'f pivade. ile erzı ayan 1 a 

. ,, ·:ınJar ıa • 
zanata w•ra)' . ,. .. d T apartımanlann 

• rJ l a1ırh·e sılah11nıla1 muf Laleli e ayYare 
4 •• ( kA \'f' l ' "} • ' 

0 ha d ncu ır • 1 f nr<lı. Ralırive fr daki dairesinden ı cıncıteşrın şm a 
. n·up o an . 

r('zesıne 111" ~ • • ,. kumanda cclen Beyog"lunda Sakarya (Eski Elham· 
J A 1 J "j freıf'S ın 
a ıenl ar. nn . tılar aras (ndndır. ra) sinemasının bulunduğu Elham • 

yiizha§r Pil de )ara_ 
0 

knılar miilıinı 
RP.rPkeı wr~in yarn~r ra hanında 5 numaraya taşınacaktır. 
.ı "'ld' ) Mu" <11terı'lerı'ne arzeder. oeı;ı ır. (Arkası var ~ 

işaretler: 

SükOt ve neşesizlik 
Köyler ve şehirlerde akşamları 

karanlıkla beraber sessizlik çöker. Kuş-
lar güneşle kalkar, yılôzlarla uyur 
Iar. Gecenin bir deniz gibi engin karan
lığı içinde ne bir insan sesi, ne de n~şe
li bir kahkaha bir gürültü hatta hır şa 
rnat~ işitilmez. Evler asık suratlar gibi 
kaldırımlara bakar, pencereler sadece 
susar. Bazan perde arkasından bir elek 
trik veyahut petrol ışığı bir uyku ha
linde kaldırımlara damlar. 

Bu levha şu şehri, veya bu kasabayı 
şu köyü veyahut bu mahalleyi anlat 
mak için çizilmiş değildir. Hudutlardan 
itibaren herhangi bir şehrimizi tavsif 
için kullanabilirsiniz. 

!stanbul akşam dokuzdan sonra su
sar, İzmir akşamdan sonra gözlerini 
kapar, Ankara ı.:a,ddelerinde yassı sa
atleriden sonra eletek kes:ıir. 

İnsanları rleşelendirmek için suni 
gülme usulleri keşfediliyor. Dudakları 
ve insan yüzünün hatlarını makinelerin 
delaletile gülmeğe, neşelendirmeğe ça· 

Jıııanlar mevcuttur. 
·Neşenin hayata bir bahar rüzgarı 

gibi tesir ettiği söylenir, kahkahanın 
insanın hayatında bir nevi gençlik çağı 
nı geri çevirmek manasını ifade ettiği
ni söyliyenler vardır. 
Neşe güzel şeydir. Dudakların ara-

· ·ndan kayıveren bir ~O:ilümscmenin 

bin reçeteden ve on bin acı ilaçtan da
ha müessir olduğunu nasıl inkilr ede
biliriz?. 

Dünyanın en iyi sihhat laboratuvarı 
hala neşe ve tebessüm kadar har'ikula
de ilacı ve doktoru halketmemiştir, 
Neşe güzel şeydir. 
Hatta tatlı, tatlı konuşuş bite. 

Fakat biz niçin neşesiziz? 
Neden tatlı, tatlı konuşmayız? 

Yazan : SADRI ERTEM 
Bence bunları gündelik sebeplerle 

izah etmek izahların en yanlışı olur. 
İnsan psikolojisine mal olan, insan 

ruhunun ta derinliklerine kadar nüfuz 
ede bir camianın karakteri halini alan 
bir ruh manzarasını hiç de bu kadar 
basit değildir. 

Bir defa biz milletçe lüzumundan 
çok fazla denecek bir ıekilde ciddi in
sanlarız . 

Bu cidiyet uzun tarih 

yaşadığımız sosyal hayatın 
mız terbiyenin neti•.:esidir. 

devresinde 

ve aldığı-

Ordu nizamında yaşamış ve müte
madiyen ''sıra ve saygt,, pisikolojisi 
içinde pişmiş olan insanların ilk vasıf
ları çok ciddi olmaktır. 

Bütün hayatı haşin tabiatle ve haşin 
düşmanla mücadele olan insandan baş
ka nasıl bir haleti ruhiye beklenebilir? 
Yaşadığımız kırık muhit, siyasi muhit 
bizi her saniye müteyakkız, her saniye 
ciddi olmaya icbar et~i~tir. Bu iki mu
hiti kendisine temel taşı yapan impa
ratorluk kültürü ise hayatı talimhane 
meydanına çevirmiştir. 

Bunun i~indir ki harp ve sulh şarkı
ları diye birbirine aykırı olan sözleri· 
miz yoktur. Çok iyi bilirim, kızları ge
lin ettikleri zaman "Ey gazileri., söyli
yenler harbe giderken aynı şar.kıyı söy
lerler, tezkere alıp dönerken " Ey gazi
ler., i tekrarlarlar. Söze, sözün \islu
biine, sözün teraşideliğine ve karşılık
lı konuşmaya zaman kahnamı§tır. 

Karşılıklı konuşma demokrasinin en 
küçük ve ruhta kurulmuş olan ilk kür
süsüdür. Halbuki bizim hayatımızda 

fJü}•Jk izler bıraktığını şüphe olmayan 
imparatorluk kültlirüne göre bildiğimiz 
"şaka .. ile "şekavet,, i bir t utan acaip 
zihniyet sahibi idiler. O zihniyetin ekti~ · 
ğini hla biçe, biçe bitireİni~ 
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Anapeden Samsuna düşen 
Sovyet balıkçıları 

Karadenizde açlık ve susuzluk 
içinde dört gün 

üçüniin de ismi ivan 
r>lan balıkçılar toprak
laı ımıza nasıl gelebil
diklerini anlalıgoı lar 

Köpürdüğü vak:t, 
üı•,ünde tatıdığı 
bütün nakil vası
talarını altüıt e
den Karadeniz, 
Anapeden bir Sov 
yet balıkçı motö
rünü de samsuna 
abnıf. Onları iske 
lede motörlerini 
tamir ederlerken 
gördüm. Samsuna 
ayın 21 inde gel
miıler. 

ları boıaltmaya çalıııyorduk. 
- Yemeğiniz var mıydı? .. 
- Hiç bir feyimiz yoktu. Bir 

damla su bile. Hepsi kayrkta kal
mııtı. 

Dört gün aç 
re ıuıu4z Karade
nizi bir battan biı 
. bata dolaıan ha 
lıkçılara ölümle 

Karadenizde büyük bir fırtınaya 
tutularak dört gün aç ve mmız. 
kalan üç Sovyet balıkçıaı lvan; 

auıl pençeleıtik
Jerini ıordum. 

1van ıordu: 

ve Karaclenizin fırtınalı 
dakikaları 

- Gazeteci misiniz? 
- Evet .. 
- Fena mevzu değiliz. Güzel O:. 

kunur .. 
Güldü ve ili ve etti: 
-Ama hiç tecrübe edilmez. 
Balrkçılar üç kitidir. Üçünün de 

adı lvan. Biri reis, biri makinist, 
biri de tayfa .• 

Reiı lvan ıözüne devam etti: 
- Balığa çıkacaktık. Yedeği

mizde bir de balıkçı kayığı vardı. 
Bütün aletlerimiz onun içinde bu
lunuyordu. Birden okadar ani bir 
ıarımtıi çinde kaldık. ki kımıldan 
mağa vakit bulamadan dalgalar a
raaında kalmıt oldt~fiumu:zu gör . 
dük. Kayığımızı bir defa dalgalar 

Aile saadeti 

Bahkçllarla konu,an: 

,.,igazi Ahmed 

arasında farkedebildik, o kadar. 
Bize belki de ebediyen veda el'Li. 
Tabii derhal tedbire basvurduk. 

- Kurtulacağınızı ü~it ediyor 
muydunuz? 

Reis garip garip yüzüme baktı: 
- Böyle bir fey dütünmedik, 

dedi, yalnız boğulmamağa çalıta
caktı~.. Bizi en çok korkutan mo
törün bozulması oldu. işte bundan 
sonra elimiz. kolumuz bağlandı. 

Biz ondan sonra dalgalara karft 
müvazeneyi temine çalısıyor, di
ğer taraftan da mo'.öre dolan su-

Kim fakir, 
kim zengin? 

1 
Ayda 100 lira gelirinizle, 1000 lira geliri olan biri 

"Zenginden,, daha zen~in nasıl olabilirsiniz? --------------------Aar.ıı:wı; bır iıım ve ~ 
fen urı oldugu kadar, 
ıUphe.el.s ki, bir hesap 
._.rıdır. Bugün, hcs.ıp 

zthnlyetl içinde ber nw.l 
hum gibi, zenginlik ve 
fakirlik mefhumu na 
dell.§mi§Ur. 

Fakir kimdir? Her 
halde, yalnız paraaı ol 
mayan değil. Bazı kıul 
kattlrler görUrsUnUz: 
Bir dilenci zengin h!r • 
adamdan para istediği zaman, zenı:tn: 

'•Sen benden zengln81n: Hiç olmn.'711 hor 
cun yok, masra!ın yo':<" diye cevap veı lr. 
• Ha!dkaten. bugünkU zihniyetle hu iki adam 
dan zrnı:-ln o!anı f'n fakiridir. ÇUnkU, her RY 
binlerce lira geliri olduğu halde, yine blnl"r 
ce lira masrafı vardır ve ekseriya mıuırnfı 

ge'lrlnden fazla olduğu için blıtçesl atıktır. 
Binaenaleyh. bugUnkU hayatta, fakir, bl\t 

çeıN açık olandır. 

Onun lçln. herkue ırız.ım olan, her şeydP.n 
ve çok paradan evvel, bütçedir. BUtçe işi, 

bilhassa blıde, bazı aileleri korkutur. Bu, hel 
lcl, istendiği gibi parayı harcamak hUrrlyetln 
den mahrum olmak korkusudur. Onlar. pnra 
yı ellerine geçUğl miktarda harcamııyı ve 
par.,rzlığa da, zaruretlere göre katın.nmağı 
tercih ederler. 

Fakat, c:e geçtiği ı:lbl hrcanan paranın 
arkuından, bUyUk ihtiyaçların zoru ııe, 

bortlanma gelir ki, bu da, yukarda gördUğfl 
mUz gtbl, baklkf fakirliktir. 

veya çok değiştirmek 

1 

Ur. 
Mesell, bir ailenin 

her aykl mua)-yt>n 
masra!ları: 

1 1 - Bv kirası, 
2 - Yemek maırarx, 

odun, kömUr, 
3 - Giyim, ku~am, 

ı • - Gezme, eğlen 
mc. 

6 - MUteferrlk ola 
rak d6ft beş kısma ay 

rılablllr. Bunların en fazlası, yemek masrafı 
dır. üç kişilik bir aile için yemek maSTa!ı 
en nihayet bUttln gelirin yaruımı alabilir. 

Bunu onda beş kabul edenek, geri kalan 
onda iki ev kirası, onda bir giyim lnışam, on 
da bir de gezme eğlfmmo, dlğer ondabir de 
mUte!crrlk oll\rak taksim olunabilir. 

Mesel!, 100 liralık bir aile bUtı;Pııtnde !'O 
lira. yemek maıırnfı, 20 lira ev kirası, 10 lira 
,ırlvfm Jrıışam. ('Bu para srnede 120 lira edıor 
ki dört kişiye senede otuzar liralık elhlse ı!!l 

şUyor demel<Ur), 10 lira gezme eğ'lenme, 10 
lira da mOteterrlk masraflar olıırl\k ayrıln 

blllr. 

Bu mUtP..!ernk ma.oıranar kısıldı~ ?.amnn 
da her AY altı yedi lirayı bankaya koyıı.blllr 
ıılnlz. 

BUtı:entr. i5-80 lira ise, bıı masrnf\ıın avrıl 
nU!brt dııhfllndr. kıımblllrslnlz: 150 lira t•c 

1 
~1nP ayni nlııbct dabll'nde faztatahl'lrslnlz ı 
Fakat. ôrta bir havatla iktifa e~rsenlz ay·tı 
.C().-..51'1 Ura blrfktlrmenb: kabildir. 

J - Acıkmadınız mı? •. 
- Açlığı ancak ikinci günü hiı-

ıettik. Fakat açlıkla beraber gü
nümüzün de tükenmek üzere oldu· 
ğunu hiasediyorduk. Dalgalar bi
ze denizin genitliğini bile göste
riyorlardı. Gökyüzüne bakıyor 
ve dalgaların bizi hangi karaya 
çıkaracaklarmı bekliyorduk. 

Bir aralık \ayf a lvan: 
- Ben ıuıuzluğa tahammül ede 

miyeceğim diye deniz ıuyunu a-
vuçlamağa baıladım. Gözlerini yu 
marak bir iki yudum içtim. Zaten 
yorgunluktan ve uykusuzluktan 
kançanağına dönen gözlerim büs
bütün kanlandı ve midesini uvma
ğa bqladı. 

Biz bunu gördüğümüz halde ay
ni hareketi tekrarladık. Birkaç yu. 
dum tuzlu suyu mideye indirdik
ten sonra biraz kuvvet bulur gibi 
olduk" 

lvan tekrar bir müddet sustu. 
Düıündü, sonra: 

- Dünyada açlıktan fena bir 
fey yok, dedi, ölüm hiç korkutmaz, 
fakat açhk ölümden fen adil'. Bu 
çok devam ederse insan her §eyi 
unutur. Üçüncü günü akşamın
dan sonra artık hiç birimiz konuş
muyorduk. Sanki bize muayyen 
vazifeler verilmit ve bu işleri ses-

Kutupta kaybolaJJ 
Tayyareci 81 

Kendisini aramak maksadile 

ilk defa olarak kutupta 
gece uçuşlar1 yapılaca~ 

T.cnnenki'nin tayyaresini hu1mak j 
iizcre yapılan ara~tırrnalara i~tirak · 
ıııaksadiyle. yeni bir tayyare ı;rupu 
\'İicudt: ı;ı-tirilıııi ., \'e hu grup, tanın· 
mı; kutup la) yarecisi ÇuknO\ ki'nin 
başkanlığında lıart'ket etmi:ti. 

Bu filo. gere uçuşları if:in lıums -
ı:i surette tt'çhiı olunmuş 4 '·ANT-6., 
sistf'mİ tayyareden mürekkep hulun· 
maktaıhr. 

Çuknovi,-ki' ye göre, Levanev ki'nin 
tayyarı>-i mürettebatı. pek ıniikcmıncl 
olarak halen Şirmıl Kutbu i tasyonun
da11 550 iHi 600 kilometre me:ıaf e<le 
lmlunmnktatlır· Bu sebepten dolayırlırl 
ki. Çukno,·ski grupu için, faaliyet 
merkezi olnrnk "Şimal Kuthu İı;;tas· 
yoını., ele almnıı:;tır. Ru i ta yonrla, 
nçıı~lar için lfızım~elerı ht>nzin ' 'e sa
ir<" ılcpo ediJrıı,.k füere filonun iki ke
rt' Ruclolf aclnsı - Kutup i tnsyonu 
c:eyahntini yapına9ı irap eylemekte • 
ı lir. Bundan sonra. arayışlara haşla -
nat·aktır. Arayı~lara iiç tayyare iF,tirnk 
edecek ''e rl<irdüncü tayyare ise hu 

sizce yapmamız emredilmitti. Çün 
kü ne konuşaca!< bir §ey vardı; ne 
de konutmağa takatimiz! Dördün
cü gün makinist İvan haykırdı: 

- Kara, kara .. 
Bu o kadar büyük bir sevinçti, 

ki.. Gördükten ve kara olduğuna 
emin olduk'ı;an sonra: 

- Sahi, diyorduk, o karadır. 
- Neresi olduğunu biliyor muy-

dunuz? 
- Hayır, yalnız kara olduğunu 

biliyorduk. Meğer dost memleket 
arazisine dütmüşüz. Çıktığımız ye 
rin Kızılırmak kenarı olduğunu 
sonradan öğrendik. Bizi Samsuna 
getirdiler. 

Balıkçılar, dört gün içinde mü
temadiyen yiyip içmitler .. Gider
ken yanlarına on bet gün kafi ge
lecek erzak hazırlamışlar. 

ır 1 

c-.nada lıer ihtimale karşı i!t• 
kalııcaktır. 

Te~rüıic' ' 'elin on beşini mil 
olan lııı giinlerJe vukua gelec6 
tırınalarda tayyarelerin motör 
İİLı•rine Lenınev-ki tayyaresi Jll 

hatmnı yaknı-aµı ateş, pe.k çak 
me~af elımlen gi;riilehilecektir. 

5imdiye kadar, Şimal Kutbd 
taka mda, gece upçu§lan y•P • 
mıştır. Bu uçuşlar için, hassateP 
,·e dikkatli hazırlıklar Jizıındıt• 
d:ı, ge<·e 11ç11§larına çok iyi bir 
alı~mıf miircttehat yer almıtUf• 
yarel<>r<le ayni zamanda lü~I& 
türlii aydınlatma aletleri, pro. 
ler ve paraşütlere bağlı Met 
vardır. Tayyareler, uçuşları 
ela. radio - fen erleri ve radio • 
ri \'a!;ıtasiyl,. telsitle istikarrt 
lnılacaklardır. ~ 

nu ara§tırmalar esnasında, ~· 
loınetre kutnmda hir arazi, y,oJ 
hin kilometre murnhbaı hir 
üzerinde uçulac:aktrr. 

Araı:tınnalnnn ivi netice • 
rne~i İ!;İD. nçuşlard~ tayyarelerdf' 
ri, hu ılaire11in orta:;ına, 11esabl". 
cihince Levnnevski tayyaresinİO 
ği yere. konacak \'e diğer tayY ~ t . 
hn tay ·arcnin ı~ığmdan istikaJV..kl 
lnrak araştırmalar icra eyliyeOI""' 
Bu esnada, lıittahi, bütün ta ~ 
araı:mda, tdsfa irtibatı bulun~ J 

Ej;er Levane,·ski tavvaresioJll 
n • • ~ 

rettf"hatr. ziyadar i~areder verJll f 
o zaman. heyet, ziyadar rakedete ~ 
racaat edecek ve ayni zamandı. 'I 
vetJi pro.iekti.irlerle de, huradak• 
mıntıkalarını ziyaya hogacaktO:· I._ 

Çuknovski'nin idnr~indekı J. 
tayyarenin her birinde, uçu§ "'e ~f 
te .. i atJ olclu~u ve hunlann ye~ 
!iam1 dahi ıne\'cttt hulundngu gı ~ 
y~r«>ler, medmri iniş yaptık1a~1~ dır?e knllamlmak i~~ere, k~dı~ 
katıven sıkmarlan lmtfin murelt. ~ 
yeti. ecck nltı aylık yiye.çek ,.e ,aıt 

lvan: 
- Karadenize güven olmaz, de

di, belki bir daha fırtınaya yaka
lanırız. Yemek olduktan sonra 
korku yok. Dört gün değil, on dört 
gün bile mücadele ederiz. 

vazımı da hamildirler. __/, 

BRI VA NTI N PER'fS~ 

Onların da hareket zamanları 
geliyordu. Benim de.. Ayrıhrken 
kendilerine iyi seyahatler temenni 
e'dim. 

- Bazan, dedi, felaketler bile 
insana iyi tesadüfler hazırlar~ Biz 
de bu iyi tesadüflerden biriyle 
Türkiyeyi gördük.. Güzel intiba
lar aldık. 

Niyazi Ahmet 

Saç tuvaletinizin en ınU.. 
him bir malı.emesidi.t 
Kepekleri fzaledeki IJl°' 

vaffakıyeti her bir iddi8' 

nm fevkindedir 

) O hl.\lde, bUtçe yapmaktan korkmamalı. 
Fakat, bUtçe nasıl yapılır? 
Btıtee. Dıtlyaçlan kı!!Tnak değil, ihtiyaçtan 

puaya rare hesap etmek "e onlara göre, az 

O :ı!D.man S!ÖrP.CCl«•fnlz ki ayda 100-ll'iO 11 
ranxz'R. bin UrR ıtellrf olun tll 'hin beş ytı~ 
lira masra!ı olan ••zenginlerden" da.ha ır.,.,. 

gin.slnl.z. .. 
l'ifatbuat Umum Müdürlüğü taralınclan nc;:-= ·~:·.:·;~ni hıı',er vercliğimiz iiFotoğralla 

bünden ma112.ara: Çoruh üzerinde ... 

,, J,,,, 
Türkiy_e ~ 



Evleneceğiniz kadının nasıl 
.. flkaeağını biligur musunuz? 
olr A 
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nıerlkalıya gUre kadının karakteri-
ni iki şey mOkemmelen anlatır: 

Boya ve makyaj 
hl 

• kaybo\µyor. Göz-
ciddiyet ve ede en 1 )erini simsiyah boyarlar. Kaş arm~ u-
zatır ve ince1tirler. Saçların~ ;•~) m 
bir periıanlıkla dağıtırlar. 

1 
~ a an 

kumnzca büzühnilt -ve kapa 1 ır •.. 1 •. 

Acık filmler rağbetten 
düşüyor mu? 

$k..:-lerini ~zelleşıinnekte 
~l gG ;n•ı Amerikalı doktor 
~ Jeti n erde garip hir psikolojı 
~ ~ h!'18Ya atmı§tır. Bu nazari
~~e eı ır erkeğin kendisine müs
~ \ r•Pıcağı bir kadmm ka-

h.:, k'!f~J~~~ığ~ ~akyajdan tama
~ ~ .. l"e ılır ım1§! 
~ ~ hi 1

• t diyor ki ''erkekl.-r ilk 
~ \aaaı~i duyduklan zaman sev 
~~ 1_:•~tt"rini farkedemivecek 

~UI' .. • 

Ü<;üncü olarak 01üfrİ~ ve haçg~: ~ 
kız tipi gelir. Bn tiptekı kız ker j ya
susta müsriftir. Jleııapsız hma ya Kar 
par ,.e, renkli.bir kuklaya ednzedr.kl 

J 
•1 ,..eker u a arr 

arma kalın çizgı er... • 1 1 k 
na bol hol kırmızı sürer. A nı çlıp a · 

n t' ıe olan ar f'V-
gi)zleri havgındır. nll ıp . .. il 

1 d 
. 1 k muktHtl gor -

enmt en e'"'e ço .. 1ü fazla 
niirlf'r: ni,anhlarınt her tur 1 F 
m~ raftan muhafazaya uğru~ır ar· ~ 
k 

. kOt"alarmm pa 
at evlendıkten ııonra .., 1 kl ho-

ra ç.antalarmm hütün agır ı ... ~":.' . 
,ahmaktan ~ri dıu·mıt~1ar. rna. yaJ~ 
renklerinde mü11rif olan hu tfıptf' 

1 

h··ı·in te ernr 
kızlar evlilik havatmm ut 
atında da mii11riftirler. 0 . . r,,·or· nll 

Şimıli mıığnır kız tıpı J!:C ı, k. k 
. k. k ' . .. lenmt: te ço 

hpte 1 ız ma ~·aı ve RUI! k. ._ 
idarc>li ve ilikkattidir. Kaştan pe 

1 

tina ile makvailanmışttr. Bilha~~. ~Ç" 
ları ile r;ok · alaka•lnr olurlar .. 7

oz ~ 
. . f .ı'kl . O'öl- ıle mü 

rının etra ma veroı erı ,.. ,.,, R 
tece~11i! hir manzara arzederler. u 
. .ı dak uçları 
tıp kızlarm dudakları nu T _ 
hiiviik hir dikkatlf' hovanmı,tır. ..a 
hii renO'inden pek fazla kırmızı ı;;ur ,.. . r·k'rde ce· 
mezlf'..J" Bnnlarm karakter1 1 

' 
.. · Bnnnnla hr. 

!aret ve ııf'hatı gocıtenr. . "k 
h 

.ı.. •• 1 . h 1.ı,.n ı:h·ade ıııtı • ra er oucıunre erı a n • 
hale niddir.Hayat arkadaşı Sf'~ecf'~ f'~-
keklerin hn tioten uzakla,malan a 

11 

mm·arık gihidir. 1 • 
Bundan sonra karanır. .müte C'":'~ 

il ~ı)U o~urlar. Fakat a§k 
~ ..... ..._ etlıyerek vakit ge~tikçe 
~~leri aydmlanmağa, bil
~~ten ve halayı geçtikten 
~ı..:~ terini takdir etmek kuv-1 
I~~ ~ a haflarlar. Zaten ka -1 
Lt1J ... ~ \. nılık tabiatmm verdiği 
~t'fillııdtl~J asaaiyet sayesinde nişanlı 
~ ~e!' . rnfülitetc;e erkeğe bot 
ltt. le ttıtı,tt!' ah~ik tarzlarını ııakla-

'• na hır maharf'te &ahiptiı-

tip gelir· Bu kad1nlarda aile ııaadetını 
temin edt>mezler. Makvajlar1 kara~;:-r 
)erinin avnidir. Her ra•t ~elılıgıne 
mevlederler: muhitinitr hulunanlarm 
h"ep11ini rt>zhetme~e u~ra~an hu tip 
kızlar ııaklı hiç bir şey tutamazlar. 
Kendi1rriv1,. aile teşkil f'trnek haki
katf'n hir f eJukf"t olahilif'. 

Bu tiptrn daha zivade tf'hlikeli o-
lan ''lbshPlkader .• df'nilen tiptir. Bun 
larm da nıhlarında hile• dudaklannda 
va lan. fakat vnzlerind~ r~zi~ ,-~rdır. 
v l hüviik hir ınhma vf'nrler. 
"'aş ı:rma . 
t . h mı• dudakları yanm açıktır. 
vı ovan 1 • • f 
Tatlı tath hakan e:öz f'rının ;tra ma 

.ı "kl • ··t.,.e ile erkeklerı cezhe-

~ . ._ "" ~ ctlt hu ~ L 'il ••ad ~a~an belki artık karı 1 
~lllııtı et~nı temin etmek için 
~- .!'~h!ı hır zaman olabilir· Er -
~8j:'ği \ıd 811 evvel kendisine eı 1 
~ ~'tnt 1~~ karakterini beheme
~tlıJiı. ~•dır ki @aadet ,.e istira
~ı.l'J d: ehiJsin. Bunun yegane 
,.tt 

1 
ile kad ntakvajdır. Çünkii hir 

~'"'9• ol •r ~eki nP. kadar müne,
'~i 8-ltl&un. ~atta tahiatinde ka
)...,:U'Qıatl •yahılmek istidadı ne ka 
~. ın~ı:•.1 hulunllun her llalde 
·~~ • •J e karakterini ortava 

• 11a'·: • s: . '" edelim: 
l1aı • . 

~"'!'.... • .•ınıdı nazariyesinin tat 
la....~ f/f1 k'-n,or. Bir linm llekiz 
~ lllt:ıe makyaj yapmaeı ve s.-:• h!6zUnn birihirinden o 
~ 1' li ır IUTette ~östermet1i 
s~ . "lı:il itibariyle değil 
~~~ ~ •tilıariTle hile bir kim

'~-~~n~mu f'arketmet1i 
~f ,_ 1c:ın 'kız tipinde se· 

-...- :&....: -· te~n vardır· 
~~~e.}i • 
~~ tl"Pf 1~181nt ve ev işlerini 
~~ y:J ır. B.u kız makyajdan 
('~ ,._Dal\y;ız nışanlandı~ı nkit 
_.._, ~ 1 Y•l\Al': Duclaklarma 

•Orer t · .1 ~ -.e ~tıd · tına ı e taranır. 
~da .. ra kullanır ve avna-

..... 1ıit..;~1Q~ılerinP. parlaklık w~-
1 rnaern • ~-- at bu • f'yı tecrfihe t>df'r. S.. ..,lt)•tı. tıpteki kı:r.larm llos

'-'i5_;t•de lrtaeeralar ve eğlence -
evlerin b . ~"" ~ ek~· emer utıyetleri-

~ "'" ır. Ola..:., lowıra hi h' 
..::::,~ltı .. lclbtıl ç ·~ erke~in ka -

veru ı erı şı;o .. • • • .ı • .ı • 
..ı 1 . n t"pin umnmı ıf:ırıf'F' "aıma 
ner eı. n11 1 ı <1 n . 1 
hakiki bir esrarı te9ki ,. er. mıt e 

h h 1 11 hir korkııkhk eder 
f'ra er met: 11 • • 

1 B 
"h" kadınlarm ,.nerme dil -

er. u ,:ı ı 1 
,en sar erkeklere hcvhat.· .... 

r -r·ı kalan iki tipten hırm, clokto· K b' .,aınan evvel açık film-f ~ 
1 1 

ısa 1r .. d 7 I'\ .. 
ra ,:öre, pratik nthtnn ma ~'~ 0 an- )ere ne kadar raibel var 

1 
• ypu9- i 

1 
•
1 

• 
1 

'rt teferruatma eıı;ı nmu- I • lum..ndan tutunuz da 
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Söz bekarların 
değil, evlilerin 

E\'Vel zaman lçtndP ... 

Herkesin parmağını 

atznıda bırakan tı:r 

cambaS kıa vardı. 

ŞöbreU bulundUfu ,e 
birden t.qmq ve kendi 

81 de isminin pe§fndl'D 

d iyar, diyar dolaşmıotı. 

Geınicl kıyateUne gire 

rek, diğer iki canbaZ 

kardeıte beraber, oyuıı 

Jar verdi. Bir g11n 

Amerlkanm yolunu tut 

tu. 
Kısa boylu ve pelc 

gUzel olmayan bir kız 

ca~dJ bu. Fakat sah 

11 ye çıktıtı zaman, se 

yı rcUcre o kadar güzel 

selAm verir, öyle cilveli 

kırıtırdı ki, dehşetli bir 

alkIJ tufanı kopar ve 

herkes kendislne hay 

ran kalırdı. 

Amcrtkaya ayak baS 

tığı zaman ismi duyul 

du: 
Bu mm lemi Ollmp 

Branda idi. 

Hollvud kUçUk can 
bazı bUy11k bir heyecan 
Ja lt&!'lıl&dL Eski can 
baZ ve bugUnkO yıldIZ 
evvell .. Son Kadrld 
treni" nımını çevtrc!t. 

Bunu '•Denizdeki rıJh 

Jar" .e •'Korsanlar" 
filmleri takip etti 

sugUn Ollmp Branda 

on altı yafDd&drr, fak.st 

en parlak yıldızlardan 

biridir-

Eğer yüksek muharrirlerin eser
lerine tahsis edilen filmleri bir ta· 
rafa bırakacak olursanız; çünkü 
bunlar daima ya ahlakidirler; ikin 
ci planda gelen bir takım küçük 
muharrirlerin muhayyileıinde do
ian yahut yazılması hususunda 
kendilerine direktif verilen mev· 
zuların her iki cinsi, halkı da mem 
nun etmek mihveri eh'af ında dö
nüp dolatbiını görününüz. Bir 
taraftan kadın açıklığı görmek is
teyenler m~mnun edilecek; diğer 
taraftan muhafazakarlar.. Bu iti
barla, yeni eserlerin hemen hepsi 
aıırı bir sevda hududunu geçmek· 
ıizin inıani terbiyede miiJterek bfr 
takım eserlerdir. Doğnııunu söy. 
lemek lazımgel•ne, bir çokları· 
mızın da bu kıratta adamlar oldu
iumuz mubakkkatır. Dünya üze
rinde bekarlar ekseriyeti teşkil et
mekle beraber hiç bir hususta söz 
söylemek salihi;re\.i kendilerine 
verilmemiıtir. Bu salahiyet azlık 
olan evliJerin elindedir. Ve öyle 
olmasını da ho§ görmeliyiz!.. Çün
kü, meydana gelecek nesli bekar
lar değil, evli erkek ve kadınların 
yaptığı aşikardır. Şu halde, kıaa 
bir neticeyle, yukarıda söyledikle· 
rimizin bir hülasasını verelim. A
çık filmler ~ibeltQ dilfüyın o:-.ı? 
Evet, düıüyor. HerteY tabii hudut• 
lar içinde ıerek. 

Karo/ Lombard 
hasta 

Bu kısalıgın en belli başlı se-be- .. 
bi, ıüphesiz ki, uzun öpütl~re san· 
sür tarafından nıüıaade edılme:ne 
sidir. Rejosör yahut film kum
panyası bl\ kabil sahneleri istediği 
kadar çeviredursun; belki Fransa 
gibi, ahlakı daha açık ~em1eket-
1erde onlarr. müaaade edılecek; fa 
kat bu filmler çeviren memleketin 
hududundan dıprı çıkar çıkmaz, 
derhal girdiği memleket polisi \a
rafından m~ <nslanmftktadır. Ve 
şüphesiz, ahlak zabı'~aıının yer
d~n göğe kadar da hakkı var .. 
... Yalnız meıele bu değil .. Bugiin, 
hangi me:rılekette oluna olıun, 
halk ta, atırı açıklıktan pek hoı
lanınamaya basladı. Bugün plaj-! 
)arda çevrilen filmlerin bile tabii 
hayat içinde olduğu kadar kendine 
Mahsus bir çıplaklıkları vardır. Da 
ha sonra, bir aralık fesada doğ
ru ıiden umumi ahlik. yeniden te· 
s~ttüre mecbur kalmıı tözül:ü
yor. Mu haf azaki.r zihniyet yalebe 
mi çaldı? .. Belki .. Belki de hiç 'Le 
böyle değil de yeni bir ahli.k telak 

kisi doğuyor. 
Bu böyle .. diğer taraftan terbiyevi 
fi)nılere gelelinı: Hal!<m bu film· 
leri de pek tuttu;;.1 iddia edilemez. 
Ders mahiyetinde ileri sürülen sa
nat dün iyi netice verdiği gibi, bu-
hu~ün ve yann da vermiyecektir. 
Fnka'. h:.\lkı sözle değil, güzel sa· 
nalla terbiye etmek li.zım • .Şu hal
de ne yapacağız ... 

Sinema alemi he:ıi"z Tan HJ.ırlo
vun yi.sını unu'anamıt bulunuyor: 
Bugün, diier bir büyük yıldızm 
çok tehlikeli bir şekilde hasla ol
duğu haber veriliyor. 

Holivul'Lan bildirildiğine cöre, 
Karo) Lombard tiddetli bir llalp 
hastalığına uğramıştır ve doktor -
lar kendisini yatağa yatırarak on 
beş gün kat'i bir istirahat vermiş • 
lerdir. 

Karo) Lombard son günlerde 
"Hakiki itiraflar" isminde yeni bir 
film çevirmeğe baılamıfb. Hasta· 
h"ı üzerine bu film varı kalrT. ı• ' ır. 
Hastalıiının kendisini çoktanbcri 
mustarip ettiği, fakat artistin al
dırış ebnedij'H söyleniyor. Doktor
lar bunu da hastalığın artmasına 
bir ıebep olarak göstennel .. '.edir
ler. 

rsonu onuncuda). 
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ıstannuıcra HerfiYen ~ l)lrSaif 
_ Döşemecilik \Te 

koltukçuluk 
isimlerin neşri ve panik!? Kübik takımlara karşı haJkıı 

alakası neden fazla! 
iki kişi; dolu tabancaları .ellerlnde, sUyle dediler: e ~e 

Memleketimizde son beş altı yıl yapılan en modm döşetl'l 
"Dua edeceksen, çabuk ol?!,, D .. efll 

zarfında en ziyade terakkiye mazhar lar yapılmaktadır. oş leJI 

Bütiln Pamiloo.nyayı 8U8t'Uron 
"Molli - Ma.gir,, gizli. teşkilatım 

meydana çıkıarmak için uğ'NJ.§an 

Pinkertcmların ajanı ~8 ya.şı:rum 

lr"landalı bir delikanlı olan Mak 
Par"land, kırmızı sakalı~ ~er.seri 'lcı.
yaf etinde oo Mak K61%tttı adı cıZ. 
tında faaliyetini ilerleterek. bu 
teşkilata giriyor ve umıımi kdtip 
oluyor. Geceleri gizlice te§Tcı'ldt 
mensuplarının isimleri yazılı liste
leri kopye ediyor, lntnl.ıın sabah • 
1.an şehir haricirı.e çıkıp postaya a
tıyordu. Kendisi Potsvi'ldeki reis 
LavZerin sağ eli sayılıyor; arltk 
tam bir itim.ad beslenilerek, göz 
hapsinde tutulmuyordu. Bu yeni 
ooziyetin ilk netioosi: 

r Derken, günün birinde müthiş bir 
surprizl 

Bu müthiş sürpriz ne olabilir} 
Kopye edilen listelerle alaka.dar oldu 

• ğunu kestirmek güç değili Fakat, ne 
şekilde? Hiç akla gelmiyecek bir 
şekilde! 

Şöyle, ki PinJCerton acentesi, 'A. 
merikanm büyük gazetelerinde bü 
tün "Molli - Magir,, lerin isimlerini 
sütün sütün neşrettirdi; Bütün gizli 
teşkilat mensuplannm kimler oldu 
ğunu, llu suretle açığa vurdu! 

Pansilvanyayı senelerdenberi ka 
sıp kavuran, susa durduran haydud 
lar, ş~mp kaldılar. ilk hayrete ve 
ctelişete uğrayış safhaları geçer geç 
mez de öyle bir panik b~ gösterdi 
ki! ' 

Cizli teşkil~t mensuplan, '6ucak 
IJucak 1kaçıştılar, eığmacak emin yer 
Ier aradılar;· ClışarCJa ~laşırken de, 
elleri ccp1erinCle ve parmak uçlan 
tabancalarının tetilflerindeydi 1 

Senel~rdenoeri gayet gizli hıtulan 
adları, -hatta adresleriyle 0era0er
nasıl olmuştu da öğrenilmişti}' Her 
halde içlerinden biri hiyanet etmiş 
ti 1 Listelerin başka türlü elde edilme 
si, imkan.sızdı! 

Acaba ıbu hain kimdi ·i fşte bir tür 
lü tesbit edilemeyen biri! içlerinden 
biri, aralarından biri, ••• fakat kim ol 
Cluğu belli değil 1 

- Falan mı? , .... ' 
- Hayır, c-anrm, o olamaz'! Yok 

fila'n mı?. 
- Geç onu, geç l Hiç o Öyle §ey 

yapar mı?! · 
- Şu halde, .. Yo1Csa ... 
- Yok, yok; gene imka·n li'aricin 

,_, b" 1 ' ~ki ae ır şey. Ui n, şu ... 
-Yoook! O, ihtimal dahilinde 

bile sayılamaz .. Bila'ı.is I 
-Peki, ya .. . 
-Yahut da .. . 

. Hülasa, böyle JConuşmalar neı· ma 
hafilde sürüp gidiyor, mülahaza ve 
mütalealarm bir türlü sonu gelmi 
yord;ı !. . " 1 

Cız]ı teşkılatın muhtelif şehirler 
Cle~ reisle~~!. bir .taı:aftan list;Ier muh 1 
tevıyatmı ogrenıp ıfşa ederun kim I 
- veyahut da kimler - olduğunu 
araştırırken, bir taraftan da bu ifşaa 1 
tı takibat ve tevkifat safhalannm ta 
kip edeceğini hesaba katarak, eski 
sinden kat kat daha müteyakkız dav 
ranmayı gözetiyorlardı 

. Araştırma sırasında, nasıl olup ta 
kırmızı sakallı serseriden şüphelenil 
~iği, ~nr~da~ da anlaşılamamıştrr. ı 
'.Ancak, hır gun onun bulunduğu ye 
re dolu tabancaları eJlerinde iki kişi 
şöyle dedger: j 

- Dua edeceksen, çabuk ol! 
Mak Kenna, hayretle bu iki ada 1 

mm yüzlerine baktı: • 
- Ne duası? 
- Ölüm duasıi Çünkü, senin sa 

atin çaldı! 
- Yani, ... şey, .... Siz beni öldür 

meğe mi memursunuz} 
- Evet Hakkmnızda verilen ka.ra 1 

rı yerine getireceğiz ! 1 

Mak Kenna, güldü, başını salla l 
dı: 

- Ne saçma şey bul Peki, bu ka 
ran veren kim? 

- Kararı veren mi? bunu bilmi 
yecek ne var? Pek ala tahmin edebi 
leceğin birisi 1 

- Yani). Ben, doğrusu hakkım 
da kimin böyle abes bir karar verebi 
leceğini düşünemiyorum 1 Ben, ki ... 

- Sen, ki ... Sen, kil 1 
Eli tabancahlar, kahkahalar atarak 

birbirlerini dirsekleriyle dürttüler: 
- Senin hiyanetin sabit oldu ! 
- Hangi meselede? 
- işte şu listelerin ortaya atılma 

sı, .. gazetelerde basılması meselesin 
de 1 1 

- Ne)l Gülünç ..• Hem gülünç, .. 
Hem de feci! Gülünçlüğü de feci ıol 
duğu nisbette bir gülünçlük! 

- Mütalea ve mülahazalarnu ken 
dine sakla da düş önümüze l 

- Durun, ... başka bir şey daha 
sorayım da 1 demin ,.Senin hiyane 
tin sabit oldu!,, dediniz, değil mi? 

-Eveti 
- Nasıl sabit olmuı acaba? Ne 

suretle.... Delil ne ~leyhimde ? 
- Onunorasmı biz bilmiyoruz] 
- Gördünüz mu, bak! Şu ihalde 

.. sabit oldu!,, demeyin de •• sabit ol 
muş!,, demekle iktifa edin! 

Eli t:aı>ancalı infaz memurian, ge 
ne gülereK birbirlerini dirsekleriyle 
dürtüp: 

- Öyle olsun, Cled.iler1 Fakat, ge 
veze1ik istemez! Düş önümüze, çık 
dışarıya da, kırda vazifemizi ifa ede 
lim! 

- ~y. iş o safhaya geldi demek? 
- Elbette ! Sana .. dua edeceksen, 

çabuk oll,, demedik mi ilk söz ola 
rak?. 

- Evet, eveti Ben bunu bu ma 
naya almamıştım. da!.. Bununla be 
raber, ... Nasıl olur, canım) Her yer 
de son söz, suçlu bilinen kimse, o 
nundur 1 Beni hiç dinlemeden, al ey 
himde şahit varsa yüzleştirrneden, 
de1il göstermeden öldürmek reva 
mı? bana böyle kıymak yakışıt mı) 

HaM Georgla Gitta. Rıani.lolfil.n 
düğün günü... Sayısı pek az olan 
davetli'ler, gelin, güveyle birlikte 
kı1.i8eye gitmek üzere, otelin hu
susi bir sa7.onunda bekliyorlardı. 
Kurt Randolf, solgun benizli ve 
müteheı.JYiÇ bir halde Mirolay fon 
Valdştetten7e konuşurken, Hrıns 

Georg da, kendisine dak'ı bazı na. 
sihatler veren babasının yanında 
duruyordu. Fakat .... 

Hans Georg, babasının söylediklerini 
pek öyle dinlemiyordu; çünkü, aklı, fik 
ri yukarıda, sevgili Gittasmdaydı. İş
te şimdi hulyası hakikatleşiyordu. Sağ
lam, çözülmez bir bir bağ, kendisini, 
hayalinde İlahileşen Kadınla birleştire
cekti. Ancak bu bağ, ve ağırlık veren, 
ne de en hafif sallayışta düşüren gev
şek bir zincir olmak gerekti!. Hayır; 
bu, karşılıklı anlaşmayla vebiribirleri
nin hususiyetlerini, itiyadlarmı nılisa
vi derecede gözetmekle gittikçe sıkıla
şan bir bağ olmalıydı! 

Derken, Hans Georg, birdenbire i -
çinde Gittayı görmek için yıkıcı bir ar
zu duydu ve kısa bir itizar cilmlesile, 
babasmm yanından ayrıldı; otel mer
di venine koşup, basamakları hızlı hızlı 
çıktı! 

Miralay, Hohenhaga sordu! 
- Oğlun böyle acele acele nereye 

gitti, Bertram? 
- Gittayla bir parça konuşmak is

tedi de! 
- Yaa ? .. Hm!... Bunun için sonra -

dan k8.fi derecede zamanı var! 
Kurt Randolf, Valdştettenin Hans 

Georg'un babasiyle konuşmasın • 
dan memnundu. Onun için bir türlil ra-

Bahusus ki, masum oldu.ğuma: göre, 
bana yazık değil mi) 

- Orası bize ait değil ki ! Biz, 
aldığımız emri yerine getirmeğe me 
muruz! 

- Aldığınız emri mi) Haa, onu 
da demin sordum, fakat cevabım ala 
ma,dım, •'karan veren kim)., dedim, 
"'pek ala tahmin edebileceğin bi 
sisi 1,, demekten başka bir !ey söyle 
rnediniz. Kim bu adam) 

-Ne lüzumu var sana da mutla 
ka öğrenmek istiyorsun? Onun adı 
nı öğrenip de ne yapacaksın) Bu su 
retle senin aleyhindeki karar değişmi 
yccek kit 

- Zaran yok! Öğrenmek' istiyo 
rum t Beni kırmayınız, bu son arzu 
mu isaf ediniz! Bilirsiniz, ki mah 
kumların son arzulan hiç bir yerde, 
hiç bir zaman reddedilmez 1 

- Eyyyyyt Çok oldun, ne, kmnı 
ZI eaJcaJlı( Serseri herif, .. sen def 

- Rica ederim,.. yalvannm size 1 
Eli tabancalılar, gözlerini birbirleri 

ne ç.evirdiler; biri, omuz eilkti, öteki, 
söyledi:· 

- Lavler tabii r 
Mak Kenna, buna şaşıp 'kalmış bir 

nalde, koltuğuna çöktü: 
- O, ha! İnanılır şey Cleğil but 

O, .. başka herhangi bir kimse değil 
de, kendisinin sağ eli olduğum Lav 
ler benden şüphe etsin, benim euçlu 
olduğuma inansın ve öldürülmeme 
karar versin, har~ 

- Ne yapalım? lnanml§ itte! 
Malt Kenna, birdenbire ayağa kalk 

b: 
- '.A:rltadaılar, Cledi, beni onun 

yanma götürünüz! 
- Böyle bir emir almadık 1 
- Olabilir; fakat eğer onunla kar 

şılaşrrsam, masum olduğuma kendi 
sini inandıracağrmdan eminim! 

- Seni öldürecek yerde onun ya 
nına götürmek gibi değişik bir iş 
yapmağa salahiyetimiz olmadığına 
göre ... 

- Arkadaşlar, sonunda bu liare 
lietinizden dolayı Potsvildeki 'bu şef, 
sizi tevbih değil takdir edecek; ceza 

Edebi roman : 24 

olan sanatlardan biri de döşemecilik nü gününe Avrupadan geobl 
ve koltukçulu.ktur. koltukları takip etıneğe, J1'I c# 

15 yıl evveline kadar memleketi uygun şekilde koltuk ı1e 
mizde koltuk ve döşemecilik sanatı lan yapmaktadırlar. 
tamamiyle yabancı ellerde bulunmak Buna göre: eski döşeIJle _Jf 
ta ve Beyoğlunck büyük sermayeler memleketimizden kaybol~~e 
le açılmış beş on dükkana inhisar et tutmuş vaziyettedir. f.ıcU~ 
mekte idi. koltukları takip ederek, J1'1 

Memleketimizde elli senelikü bir men hemen ortadan kal !11 
mazisi olan bir sanat olm"'akla bera Esasen bunlar büyük · 
ber büyük lbir kısmı ecnebi eller ta ihtiyaç ~österdiği gibi, ütefl 
rafından idare edilmekteydi. fazla iş olduğundan fazla 

Cumhuriyetin ilanından sonra va ihtiyaç göstermekteydi. le 
ziyet tamamiyle değişmiş, koltukçu Kübik modeller nıe~tc 
luk ve döşemecililC sanatı Beyoğlun girdkiten sonra döşenıecalıl~.,et 
dan İstanbul tarafına geçmiş, kıy mamiyle basitleşmiş, Il'l I; 

metli Türk ustaları yetişmiştir. n da lbir hayli inmiştir. 
4 yıl önce memleketteki iküçük sa ç k k b k .... _ 1--1-.. Ün Ü, Ü İ ı:aJUIU ı:ut C 

natlan okumak için bütün ecnebi ve kumaş cihetinden daha t1 
küçük sanat sahipleri sanatlannı ter ] k d 
kedip memleketlerine gitmeğe mec 0 ma ta ır. kİBr' 
bur olduktan sonra bu sanat Türk iş Bu itibarla kübik koltu le 
çileri tarafından daha çok, benimsen kın rağbeti artmıştır, kol~rsı 
miş, vaktiyle iş yapamamak yüzün mecilerin yüzleri her yıl 1 

den sanatlarını bırakan bir çok kim gülmüştür. 
seler tekrar !ş başına gelmişlerdir. Bu güzel neticenin eJJe 

Şimdiki halde lstanbulda va Be de döşemecilikte kuııanıJaıı 
yoğlunda bir iki tane büyük' sermaye menin tamamen mcmle!'e~l 
li koltukÇu kalmış olmasına rağmen den temin edilmesi :de aı:r ~ 
asıl bu sanatın mühim 'kısmı lstan tur. Yıllarca evveline k8 A 
bul tarafında ve kapalıçarşı ile Mr lan malzemeler tamanıeJl ' 
sırçarşrsmda çalışmaktadır. . dan getirilmekteydi. 

Diğer taraftan sanatta da büyük Şimdi ise kadife istisııı ~ 
irikişaflar görülmüştür. Halen Istan bütün malzeme memleket 
b'ulda J\vrupanm bir çok yerlerinde yapılmaktadır. 
landmnayacak, bilakis mükafatlanclı Diğer taraftan lstanbu~ 
racaktır1 cilik: ve koitukçu.lukla ~ ·;J 

El. t b ı I t ~ _ıd .. t . _·_ı! yacılık. sanatı öa çıok ınki 
ı a: anca ı ar, erea u geçı:ruı t' 

ı M k K .1... . ır. er. a enna, ı ave etti:' . . -b • 
- Üstelik bu suretle'.bir araka~ı Mobıl~cılık sanatı !eıi 

mza iyilik ~tmiş, onun canını kurtar • yıl evvelıne kadar tam b ··~ 
mış olacaksmlzl ellerde ve Beyoğlunda u . 

ah'b' ı d .. kk .... lara Eli tabancalılar, hirhirlerile biı- şey ye k 1.di1• ° Fank ub a~ bu 
ler konuşup, razı oldular: me te 1 • a at ugu~ 

-Peki, fakat artık bizi lafa tut l~tanbul ta:afı:na -~eçmıf•tal,ıt 
ma ! Hemen düş önümüze, biran ev hır çok degerlı Turk us 
vel gidelim 1 miştir. l 

- Hay, hay! Derhal! Size çok Mobilya şekilleri de nıeJl'I ,(. 
teşekkür ederim, arkadaşları de bir hayli değişmiştir .. P 

-Haydi, haydi! Çok söylenme.. Berlin modelleri eski mobı)~ıl' 
Yeter! _ _ Jarmın yerine tamamen }<ıJ 

'(Arkası. var)' muştur. 

Yazan: Maks El 
yük bir iş yapmalan ba.hiS ııı 
eğer ben evlenmakbm "'/ tel' 

SEVGi; UVANINCA •• 
da tabii suya. düşecek! Ve 1> 
dediğim gibi, artık attığ'dl1 
riye alamam! 

hat etmiyor, (laha hala endişe verici onunla evlenmeğe :mecburum ... mecbur! 
bir şeyin araya gireceği şeklinde nahoş Tahmin edemezsin, Lizbet, bu hal kal
bir hist.en sıyrılamıyordu. Sonra bo • bimi nasıl kanatıyor. Bütün yaşanılan 
yuna en ağır vicdan azabı da içini ke- müddetçe sevilmiyen bir insanla bera
miriyordu. Kurt, Gittaya nıUthiş suret- ber bulunmak, bir insanın yat;ıaoi1ece
te acıyordu ... Fakat, Hans Georga da ği en korkunç fednkarlıktır 
sonsuz derecede acıınıyor değildi! Ve- Hans Georgun ç~hresi kül ~ibi oldu. 
fakar dostu, gimdi kendi kabahati ne- Yumruklarını sıktı. Duvar ark:ısmdım 
ticesi olarak acı bir sukutuhayale ve kulak kabartmaıı•n nyıp bir şey oldu -
belki de ebediyen betbahtlığa uğnıya- ğunu şimdi de hissetmekle beraber, a~ 
caktı ! yakları sanki yere mıhlanmı~tı. Gitta, 

Bu sırada Hans Georg, Gitta.nm oda- hıçkırd1: 
smı otelin koridonı.ndan ayıran dar - Benden böyle bir fedakarlık yap-
bir antreye ayak ba.smrştı. LA.kin, ka- mam istenildi! 
pıyı vurmaktan ÇEkindi; çilnkii otel. - Kim? ... kim fatedi bunu? .... Bu, 
pıyı vurmaktan çekindi; çün}iü, oda - sen zavallıya karşı işlenen, cidden is
dan başka bir kadın sesi işitmişti; bu, yan ettirtici bir snçtur ! 
galiba Lizbet Raymerin sesiydi. Hans Hans Georg, bu sözü de duyduktan 
Georg, bu genç kıra şöylece ttt.kdim e- sonra, tekrar Gitta11m sesi aksetti: 
dilmişti; Gittaya gelinlik esvabını gi- - Biz fakiriz, Lizbet. Ne kadar fa
yinirken yardım ettiğini de bniyordu. kir dUştUğümüzU ~en bilmiyorsun. Kur
Gittanıh bu muhibbesinin şöyle söyle- tur:. söylediğine gör~. iflas etmek üzere 
diği kulağına. çalındı: bulunuyoruz. Son dakikada vaziyette 

- Aman ya Rabbi; eğer onu sev bir değişiklik vukua gelmezse, iş Lin
mlyorsan,... eu halde kendisile evlen- " denhof çiftliğinin mecburi müzayedeye 
me! konulmasına kadar varacak. Ve sonra!. 

Hans Georg, kulaklarına i'l3.nama - Annem hasta, hayatı tehlikede görUIUr 
dı. Bu sözle murad edilen, ya!c.ız ken- derecede hasta. Kurtulması için ,iki kış 
disi olabilirdi! Bütün kanı, şakakları- kalmak üzere cenuba gitmesi mutlaka 
na doğru yayıldı. Şimdi de Gitt.a söyli- lazım. Parayı nereden tedarik edece -
yordu: ğf.z? .. Bu vaziyet k!i.I'Şısında, kızı sıfa -

- Biz, esasen medeni nikihla ev - tiyle kendimi kurban etmem vazifem i
lendik bile! Kilisede yapılacak dl cabı, değil mi? Bunlardan başka, kar
nı Ayin, sadece merasimden ibaret! Be- deşim Kurtun şimdi Hohenhaglarla bi 
nim için artık dönil.§ imklııı Y.Ok! Ben zinı. için fevkalade ehemmiyeti haiz 1?.ü-

Lizbet, şu muka1't>Jede b~ 
- Fakat, Gitta, evlene ııJı. 

Georg, kibar, karııkter 8 S1 )1 
yakışıklı bir adam ve pafi 

ed . ' kenmez derec e zengın • ,,ıt 
Gitta, çığlık gibi aJcsedeıfl 

le: a 
- Evet, evet! dedi, orss:tt' 

gin! Kendisi için, biçare G 
fü satın alabilir! -~ 

Hans Georgun başına. ~ 
darbe indirilmişti. Den:ıelC 
maddi sebeplerle muvafalt; 
mişti ! ? Delikanlı, birden~. tJt. 
cudünü terkediyormuş gıb~ 
ya kapıldı. Bulunduğu ~rıd 
örtü arkasından görUy~rıı: t 
Düşiln~esi, boşlukta ·daiJ't; 
süzülilyordu. Yavaş ya.\'llf 
lığın tekr:ır edinerek, d~-
ştinmek, müthiş şeyi ka 
nını elde etti! ~ 
Şimdi ne olacaktı? .. Gi , 

mi bıraksaydı? .. lmkanSIP 
krzı bütün işittiklerine rıı. it ı 
derecesine varan cand~ ';,ıt 1 
viyordu .. Ve sonra ... hiÇ d1' 
çıkmaması icap ederdi .. J{J 

deliyerek, geriye d5ndü. 
Aşağıda Miralay honıU 
- Yukarıdaki konu.şıll1 

uzun sürdü, ha! Oğlunla. 
rede kaldılar? Otomobilld'.p 
Jin önilne dizildiler, be1defl 
Iar: 



Uınhuriyetimizin ondör~ 
.. düncü ytldönümü 
Un Yurdun her köşe~inde coşkun bir 

ve neşe içinde kutlulandı 
ehrimizde yapllan geçit resmi 
'le merasim çok parlak oldu 
~,:e fener alayları tert ip edildi 

dun b" on dördür1.:ü yılına rammr kutlulamak üzere zengin birer 
Bizden sonrakiler bu baynnaın 1014 
inci yıllarını sevinçle kutlulayacak1ar
dır. 1 

Uyük tezahüratle kutlu-

'Yin erk 
aoı.... enden b"· . t 

lll "'cutlara d" .. :ıtün stanbullu-
t teçcceği doküJmüıtü. Herkes 
~ii ca del ·· . lı t\asip b' er uzerın.de ken-

t~hııddan ~/e.r tedarik ediyor
l'ttı 'r&ahındak' ksıme kadar tram-

İdi, Pencere} 
1
• evlerin ve diğer 

to Sokaklara e~ı, damıarı tıklım tık 
ot ~tlttu. n k a •an dal ye ve sıra-

0tllobiJ nı·~ uzdan itibaren tram 
t. unakalatı sekteye uğ-

ls 9.3o ;ı_ tc .._ var · 
1 

kadar sa 1 vıliyete gelmiı, 
· .' Ctner .. 1• Ylavlar, İstanbul ko
ı l ""Uer ·· 2lları, 1• '. USt subaylar Şehir 

· tı ve di" illlıversite rektörü ve 
teb • ger res A da' O d tiklerin· mı ırelcr imir-

t a.n ıo,45 ~ kabul ctmiıtir. 
· Otııoıoaıarın adar vali, toplu ola-

lııc · tebriklerini kabul et-

~~ canasın 
Sqt ~ olnı da §chir bandosu 

11 d U§tur. 
l't e~. 
İllct~tltifata 1 \'e İstanbul kuman-

ha.ıır licy~ıt d~iJ olan zevat oto
?tı "=~ tri~cydanına gitmiılcr 

-Cf\ O!l te de yer alrr·:';ırdır. 
· ~ ~ il çe nıuzıkalann çaldığı 
~~ bittiltte rneraaime batlanmıt· 
f>ei~ · lJk en &onra geçit resmi 
Olt 1tı\ lı.ı.~'larak yedek subaylar 

tılıı, h.~t lia aakeri tıbbiye tale
aJtcp;~ll ha esi ve gedikli erbaş 

program vücuda getirmişlerdir. 
Eminönü Halkevi törene taın saat 16 

da büyük bir kütlenin iıtirakile batla
mıştrr. Evvela Evin orkestrası istiklal 
marşını çalmış, daha sonra Evin başka· 
ru bay Agah Sırrı Levend k~rsüye 1 
gelerek cumhuriyet ve demokrası rnev
zuunu ele almış ve deoıokrasinin t~i
hi tckamülünii anlattıktan sonra bugun 
kü devlet rejimlerile karşrlaştırrnıf, ve 
bizim cumhuriyetimizin dayandığı de
mokrasinin ana hatlarını ve hususiyet

lerini izah etmiştir. 
Agah Sırrı Levend, ilme ve tetkike 

dayanan bu kenferanstc1, bilhassa bizim 
cumhuriyetimizin temin ettiği refah ve 
serbestinin, bugün dünyanın hiçbir 
idare sisteminin temine muvaffak ola
madığını ve cihanın en mesut ve en 
başı yukarıda bir milleti olduğumuzu 
anlatarak bize bu mutlu günü bağışla· 
yan Ulu Önder Atatürke minnet ve 
§Ükranlarını sunmakla sözüne nihayet 

vermiştir. 
Agah Sırn Lcventcn sonra Üniver-

site felsefe §Ubcsindc;1 bayan Sevim 
kürsüye gelerek sözlerine ıöyle başla-
mııtır: ~ 

Sayın yurdclaılar; 
"- Büyiik bir sün lnıtluluyoru:ı. 29 

teıtrinicvvel.. Bu mutlu günJ.n dördün 
cü defadır idrak etmİf bulunuyoruz. 

. i' •atı~ ~tıdoau ve lise talebeleri 
ı;. ~~u \'e ı· . . c t0p "~ ıscsı 189 uncu 
"Varutr ~~ ~h kahraman erler, Seli- • Son zamanlarda §chlr ıçtndo i§llycn oto. 

11lı ~ OJ~llıc ' tayyare defi toplan, blls adedi zıyadele§tiği gibl muhtellt nokta-
la~ aları t,.!:?'uru, muhabere, le- ıar ara.smda açrlan otobUS servisleri de ço. 
~!at loııta .':"'.iP etmiıtir. Kısa bir falmıgUr. Bu ,·aziyet karşısında elde mevcut 
i li._ \>c İıcı·~nıversite talebeleri, iz- otobU.s talimatnamesi !htl)-aca kafi gelmeme ~ t erk ğe ba§lamııtır. Ta.Jlrnatnamcnln tadlllle ye_ 
Cti, • ~tbcte • ekler, resmi ve hu- nlden bazı maddeler mı.vesi için tetkikat ya_ 

Bayan Sevim bundan sonra 1stiklil 
aavaıının nasıl kazanıldığını, büyük 
devrimleri ve büyük devrimlerdeki bugii 
nün gençliğini ve eski nesli mukaycse 
etmit; sözlerine ıöyle nihayet venniş 
ir: 
"-Türk her feYİ evvelden ıörür, 

Türk §afmnaz, tereddüt etmez ve ni
hayet muvaffak olur. lıte biz böyle 
mücadele ettik ve mu vaffak olduk.,, 

Söylevlerden sonra Evin orkestrası 
bir konser vermiı ve müntehap parça· 
lar çalmııtır. Gece Alay köıkü salonun 
da temsil kolu tarahndan da bir mü
samere ve Cağaloğlu salonunda bir 
balo verilmiıtir. 

DICER HALKEVLERINDE 
Beşiktaş Halkcvi dü.1 akşam saat 22 

de bir kcnferans ve konser, Beyoğlu 
Halkcvi bir konferans vermiş, Şişli 
Halkevi Evin önünde merasim yapını§ 
gece de Evin iç salonunda bir balo ter
tip edilmiıtir. 

Kadıköy Halkevi de gündUz bir tö
ren tertip etmiştir. Törende bir konfe
rans verilmiş ve milli havalar çalınmış
tır. Gece de Hale tiyatrosunda bir ti
yatro oynanmış ve konser verilmiştir. 

Şehremini Halkcvi de gece bir kon
ferans ve alaturka kor.ser verilmiştir. 

BUGÜN YAPI LACAK 
TOPLANTILAR 

Bugün yine muhtelif Halkevleri ken· 
di mıntakalarrnda eğlenceler yapaı.:ak-
lardır. • 

BAKIRKÖYONDE BAYRAM 
Cumhuriyet bayramı Bakırköyünde 

geçen senekilerden çok daha fazla par
lak bir §ekilde kutlulanrnııtır. Bu ara
da Bakırköyün en iılek yerinde çimen
to şirketi tarafından in~ edilen ~yük 
bir tak bayramın adeta bir ıeınbolu ol-~. a~rclllar ti: bUtün okullar talc- pılmaktadır. 

llolia 'ltıot~·ıtfaiyc muzıkası ve • Dumlupınar vapurunun tazıa yUklU 
01

-
r 'ta.~"-1,_ tklctH, bisikletli piya- masından uğrryamadığı Akdeniz lskelelertn_ muıtur. lk p rt" • b" "'"'&Clll ıi ırnaktadır Saat 9 da Bakırköy Ha a ısı ı-

C U • tayy H den Mersin vapunı yükle a · . tçit ~c . are ve ilali- ı]acak saha da nasınıda toplananlar, oradan hükumet 
( t alay " Çtnıştir. • Yeni Adliye sarayı :raP -l'ltcr tnın b hlllndeld bina s&hlpJerlle belediye arasında konağına giderek kaymakam Ahmedi 

{it fc~~sa.lldı. ~:dan sonraki kısmı istimla.k işinden dolayt bazt !hti!Mlar çıkm1" tebrik etmişlerdir. 'tttı· atade h naflar bu seneki tır. Belediyece bu hususta tet\:lkat yapılarak Davetliler kaymakamla birlikte Ba-
lltllıi ıııctdj azırlıltlr olarak itti bir rapor harırıanmıştrr.. kırköy Barutgücü alanına da gitmiıler-
~ tciltr • - • İşçiye fazla verilecek ucretlerin azamı 1 •oı,~ d•nı;, d.. "' asgarl haddini tayf• •d"''' nı,.mnamo di<. Alanda birçok tribünler yapı nuı 

~· orı •. tr31 ed overck, berberler henUz çıkmadı"""dan h dairesi şimdilik bu oldug~ u gibi, gayet büyük bir de san-
t~ lize . erek k k . o- dl s v k ltç. ltt t1n, k ' ayı çılar bır hoddtn azamı.tnl k&bUI otno•••• r. anayid. cak dfreği hamlannuıt« .,.ayma am 
lılcr trcıt a Oyduktan sandalda ler itiraz ve mUraca.atte bulunmuşlardır. ile askeri komutan, alanda asker ve 

l.~~y ·il· ' §Çılar Y•m•k piıirmk •Alman hUkQmoU. humıdat. hayvon Y•ml m•ktcplori tcftiı ctt;J•"tcn ınnra yc'1ori-
~c '"• veaalr mahsuJAtr arzıye ıtha!At dairesi reli_ d 80 a ttı, ~oı. llı..01 " ti ı d n'ı almı•lar •• istiklal marşın an nr 

'lj) ııttt ,, ll s· k men müracaat ederek rnenıleke m z en mlL :r ~ ... --ı 'l' .. ,_,•,tt ~ı·ıı~ tır. cci, köprü, Şi"'- n ye il"" dı"r•ğe •"'ncak rekilmiş, halk bu manza· :ııs '"ııt " :r aaıt fiyatlarla hububat ve ha)'\'a m ,..ne " - :r 
'"' doıu ·""' »rd lhklil caddcsinc ,

1
.,,.,,

11 
maddclcr aım•"*""ı blldlrml•U•. ray• hcyccanla alkıtlamıtla<~ı.r. 

~ •ıı, 1di. 1• Takılın de hınca , İZ>nlr llm"1 ''"'"'"' .,,.bma lngtıt~ Bundan sonra Halk Part111 nanuna ~.ı...ı.."illy.,, il 1 ""' ı.,. adli'" vapurun '"'"!mu Y;:~m" idare heyed uasından Hasan Tahsin 
1iı.:'ıt >t diğc c •diye, Parti, ku- vo "" .. na,...aklı ' konm..,.ur. apur gU. Em kürsüye çıkarak ~eyccanlı. ?i• 

'ıı~ Çeleııı_1 r tc•ekk"ll ne kadar tn....ııter0eden yola çıkacaktır. .._, le demı•tır• of "-- ıı; c ı_ T u er namına ı;u so"'ylev verm'ış, ezcunuC ~oy . . . :r • 
111, """tı r 1tO d • Antaı t da.sının oehrlmiz Ucaret o teııı "ı. lllr Ça]d n .u. Muzıkalar ts- ya ucare o tal da §l dl "İstiklal savaşında elde cttığırnız H· 

L' tt Ya • r. Dı v dasma mUracaattne gl!re. An ya m ye d k rt d ~~ ' ~ ııtirak ed;cgke bayrak çc- kadar ihraç edUeıntYen ve bir yere satıla_ fer bizi harici d:işman an u ar ı '. 
i to,ı,. "ıtıiycı ~ ıtalar, mck- mıyan odunlar, doğl&r gtbl. ,..gıop kalmıf, cumhuriy•t ise. milleti ve memleket: 
~ qf t Ott tine tittiJ lerı burada dağı· stoklar dolayıslle tıyatıar da çok! düşmüştür. çürümüş ve kokrnu§. saltanat idaresin· 
11.. , ~ illtıd er. Od ıstanbUl p yasasıoa ve 

1 
"l'l ~t\.· a B·t a. mevcut stokUD afi nna 8 ki den halas etti.,, 
b'":• 1 •ıı.r "ediy · oradan memleketin dıter tar a ev b .. tü B kr k"" ."llı tri lı lttccıı.ı e rcıs muavini ı ••- ..-• uva»ut ıstcmok.. Bu söylcvd•n sonca u. n a r oy ~'"'· lıl ttıu' •lkevı .azaları, Parti mJ- m ••.ıılannm bulun mektepleri nnmrna muallım bayan Sa-

-..:ıııı,ı_ ft;: _ erı b tedlr. d h 1 'h ~ t '"-ll :Par aşkanlarr ve ta- ahkomıardan bir kısmı, adet ve daha sonra a ve a k namına 
~~r~ a oıı~lantnı•Iaihr kaymakamlık bi- • Haplı!hanedekl m stwkedi1eceklerdlr. B. Ahmrt birer söylev vermişlerdir. 
l ~ı·ı una.. :r dı. . muhtelif hapishanelere da tevkifhane ara- t b' 't ··~ b ı,... ' hanr Bir kwm mabkQatla,... urnm..ı kar•rl•>- Söylevler bitin« mu• .. a_'.am "geçı ~· ı,,"11 hu •c bulundurulan •mdakl pavlyool"' Y"''' mmi yapılmıı. alay butun kasabayı 
"~tir. ı. tdi,... .. kvaat otobüslere de mıştır. T b doJac:.tıktan sonra saat l 4 de merasim 
"• ...... p d bir kadm& epe a3mda .,, 

ttllli a~ bir ı şehitliğlnc gi- • Viktorya ismin e ığl karakolda bitmiştir. tı- I, Şeb• ltıta aarkmtılık eden ,.e sev~;'!!!:rnuruna hllkarP.~ Gece de S:imerbankrn bez fabrikası 
~~!ı:ı.. lthitı~:tband:aslccr resmi sclAmı ifaz tekerlya adında bılr 1:de blrl. dördUncü ceza ' salonlarında bir rnerasim yapılmıştır. 
1 q ,_ ı,.e u mat e bulunan Re§at anı seve otuz lira para · b

0 

d b- "'k ~.ı_ ııta~-· Çele k cm havası çal- mahkemesinde, bir aY h8P Yann akşam Partı ınasrn a uyu 
"'-"' b : '"<llc n ler k tıır ·ı ktir '<ll llltırı •tnı lh onmuştur. cezasına mahkt\rn oırn~riy;tinln yıldönUmU bir balo verı ece · llı,~lttııı. "'•k .. ;."" ~ısa bir aöy- • ÇokoolovakY• cumh k "'°'°'" dlln Tn. çocuk Esi<geme Kurumunun Anne-

!, "ı,,:· !<hıtltrin hanra- mUn.,.beUI• ço•..ıo••;:., ;, .. ı tertip ctmıı lor birliği kolu Cumlıuriyct bayramı 
ttr fcıı llbuı katllyan otelinde bir res tebrikleıiııl kahul münasebetile dün 100 çocuğa elbise 
\ l ...... tr at Ye B ve Çekoslovak kolonisinin d ğ t it, "İtle al-'ları t _eyoğlu tarafla- potin vesaire a ıtmış ır. l.ı. re ltada trtıp edilmiı, halk etmiştir. sonuna kadar olan KIZILAY KURUMUNUN GIYDIR-
-'o\l r gez . • Mekteplerin Ukteşrin Jl srnl husust ve oıcı çocUKLAR 
~ IQ:ı. ınış, eğlenmit- kayıt müddeti bitmiştir. e ~&Imadı"'ın-

9-KURUN !lO ILKTEŞRIN 1937 

................................................................ ! ...................... .. 

ı Büyük Bayramımızd;n· .. ·········ı 
! Resimler l 
~ ; 

* 

Şehitlikte merasim, gece Taksimin görünüıü, 

kızlar, geçitle genç bahriyelilerimiz ve halk 

geçitte mektepli 

' 

qilt "lt nd açık yer 6 Kızılay Kurumunun Beyazıd kolu da 
İltt llNor ecnebi mektepleri e apııması hususun ,..._..:uı...Y.~ dan ıehlr dahlllnde nakli ~kuırıllğtlnce kL dün ıso çocuğa elbise ve ayakkabı da-

----~~~~~ıt~mı u~r. ~~~_:_~__:_~~~~~~~~ 
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Karamanda 
Dört kişi bir kızı 
kaçırmak istediler 

Edime (hususi) - Salı günü öğ 
leden sonra Kbraman köyünd~ bir 
kız kaçırma vakası olmuştur. 

Bu köyden Mustafa oğlu M~hmet 
Hüseyin oğlu Abdullah, lsa oğlu Ka 
dir şehrimizden lsa adında bir fayton 
cuyu tutarak Karaman köyüne gel 
mitlerdir. 

Bunlar Halil lbrahimin km Zeliha 
yı kaçırmak istediklerinden doğruca 
bu evin öni.ine gitmişler ve tabanca 
ları çekmişler, eve zorla girmişlerdir. 
Fakat evde Zelihanın olmadığım 
görünce kızın, F ettnh adında birinin 
evinde olduğunu öğrenmiş1erdir. 

Dört adam bu defa ellerinde taban 
calar bulunduğu halde F ettahın evine 
yollanmı§lar ve içeri girmişlerdir. Bu 
rada F ettahm km Ayt!e korkudan ha 
yılmıştır. Zelihayı saçlanndan yaka 
layarak sürüye sürüye dışarda bekle 
yen faytona bindirmek üzere ackağa 
çıkmıılardır. 

Zavallı kız yerde sürünürken acı 
acı haykırmağa başlamıttır. Zeliha 
nın haykmşlanna Arap oğlu Süley 
m~n imdada koımuştur. Fakat göz 
l~n kararan mütecavizler Süleymana 
bır kaç el ate~ etmiılerdir. 

Tabanca sesine ve gürültüye lsma 
il o~lu Ali de yeti§mi§tir. 

Behçet Uz 
Londrada 

Ta\klklerl etrafında lzmlr 
Be edlyealne mektup 

göndeı-dl 

lzmir (Hususi) - Tetkik seyaha 
tinde bulunan belediye reisi Dr. 
Behçet Uz seyahati ve tetkikatı etra 
fmdan belediyeye bir mektup göder 
mİ§tir. Bu mektupta, Holandadan 
Londraya geçen belediy~ reisi ve 
beraberlerindeki mühendislerin lngi 
liz ıehirlerindeki tetkikleri bildiri} 
mektedir. · 

Dr. Uz Londrada hususi bir tir 
ket tarafından kurulmakta olan Cite 
gardeni ziyaret etmiştir. Burası son 
sistem bir tehirclir. 

Bundan başka Londrada büyük sa 
nayi sergisi, 2,5 milyon lira kıymetin 
deki 400 yataklı çocuk hastahanesi, 
parkları gezmif, seyriıefer tqkilitı 
ve belediye işleri tetkik edilmiıtir. 

, u defa tabancalar imdada koşan B l /'lf /' u • k 
Aliye çevrilmiş, tabanca sesleri birbi U g UTCB Ç I ıgı YO • 
ri~i takip etmcğe ba,layınca bütün sulköglilgedağılılacak 
~oy heyecana ve telaşa düşerek soka 
ga fulamışlardır. 

Kadın, erkek, çoluk çocuk, zorba 
lann tehditlerine ehemmiyet vemıi 
yerele. çırpman Zelihayı kurtarmak 
ü~ere kofmUJIAr. f_tin büyüdü ... 
llU anlayan zorbalar 0a kızı bnakıp 
~ıvışıp gitmitlerdir. 
Kızm anası babur, hadiseyi müd 

~eiumiliie ibar etmittir. 

--KURUN-' 
ABONE TARiFESi 

A..Thllr 
1 aylık 
• aylık 
!'dldl 

Memlekeı 

dqmda 

133 """ 
I.'?~ K,.,_ 
StO Krt. 

1800 lll"f. 

TarUeatııden Balkan blr!llt lçta ayda otuz 
kVUI dO§WUr. Poata blrlltlna slnrılJU 

,...ıere ayda 79bDlt beter kurut 
sammedlllr. 

ntrldyealn L~r lt'*ta merknlDdt 
9'TIRf'V" "tınnf' nala. - ---

A.dru Otı': 

lzmir (Hususi) - Bugurcu çift 
liği arazisi ile Bulgurca köyünün ka 
dastro yazısı ikmal edimiıtir. Bu ge 
niı çiftlik arazisinin kimlere ait olc:lu 
~ lmıiaı• ._,.Uıce tabit .mldiği 
~köylüler ara 
smda arazi ihtilifı yüzünden ıimdiye 
kadar çıkan gürültüler bundan son 
ra duyulmayacak, kavgalar ıörülmi 
yecektir. 

Bulgurca çiftliği arazisinin mü 
him bir kısmı tüccar Avunduk zadele 
rin iflası sebebiyle Ziraat Bankası ta 
rafından idare edilmektedir. Bu arazi 
çiftlik köylerinde oturan ve §İmdiye 
kadar yımcılıkl&. çalı§arak batke.lannı 
kazandıran köylülere parası uzun 
taksitlerle ödenmek üzere satılacak 
tır. 

Bu suretle fakir köylü, arazi ahi 
bi olacak ve buııdan sonra yalım ken 

disi için çalıtacaktrr. 

Emvali metrukeden <.>lduğu anlatı 
lan ve timdi içlerinde köylüler otu 
ran evler de takdir edilecek cüzi be 
deller mukabilinde köylülerin malı o 
lacaktır. 

An karada 
a~vram Musolinl A vrup 

(Oıuara/ı ı ncide) ulti t :gT~~~~~~~mt:,7;: 0l:~~~ ma Om Ver.-----
niz ve hava kuvvetleri mensupları Alman ya· d "A b nın, temyiz mahkemeai reisi ile müd a vrupanın 
deiumumisi, claire reislerinin ve aza ı·ngı·ıtere geçmeıı· '' dı·yor 
larınm baş muavin ve muavinleri 
nin divanı muhasebat reisi ile daire 
reis!erinin, müddeiumumisinin aza Pari~, 29 (A.A.) - Populaire 1 mesi İcap ettiğini bild' 
larınm, umuır.i katibin ve baş

0 

mura gaze'-.:eaı yazıyor: 1 I ·ı /al yd kıplann keza toplu olarak arkasın "Afribda birkaç bin kilometrel nrı tere, 
1 

ya 
dan sıra ile ba§veltalet, adliye, dahili mbrabbaı ıenitliiinde bir aahanın Vere~ 
ye, hariciye, maliye, kültür, bayındır Almanyaya terkedilmesi bu devle- Londra, 29 - DailJ 
lık, sıhhat ve içtimai muavenet, güm tin aulbpe"er bir memleket olma- zeteai, B. Edenin K
rük ve inhisarlar, ziraat vekaleti ar sına yardım edecek olursa üçüncü İngiliz· ltalyan nıü 
kanının ve bu vekaletlere bağlı mfüı Reich'e müstemlekelerinin iadesi- lesini ve her §eyden öoc'~ 
takil umum müdür ve müdürlerinin, nin en hararetli taraftarlanndan niz vaziyetini gör~ 
Ankara vilyet ve belediye erkanının olduğumuzu itiraf edelim. yor ve bir anlafm& -__.4 
ve vilayet ve belediye meclisi azala Yalnız eminiz ki Almanyanın giliz bankalarının ltal~ 
rrnm, Cumhuriyet Merk~z. Ziraat, müstemleke talebi bu memleketin tis".anın istismarı içİll 
Türkiye iş, Sümer bank, Err.lak ve arazi iı'dli. etımek hususundaki mü ceklerini kaydediyor. 
Eytam, belediyeler, Eti ve Osmanlı ~delesinin ilk merhalesidir. Şiın- Daily Mail gazet~İbit 
bankaları delegelerinin Türk Hava dıye kadar katedilenlerden sonra no mülakatına büyük 
kurumu ile Krzılay, Çocuk Esirgeme ~~len bu merhale yeni merhaleler yet vermektedir. Bo 
kurumunun, Ankara Ticaret ve Sa ıçın bir hazırlık mahiyetindedir. Cianonun Londrayı 
nayi odası, Anadolu ajanın, Türk Hitler namına da aöz aöylemit rete davet edileceii 
spor kurumu ve Ankara elektrik olan Muıolini "ıulh prtları,, fekli dir. 
Türk anonim tirketi tarafından seçi albnda A vrupaya bir ultiınatum Almanya Koni-"" 
len delegelerin tebriklerini kabul bu vermiıtir. Gelmiyot 
yurmuşlardır • I 

B t
.. d ngilterenin Btıfa Geçmen Berlin, 29 (A.A.) _.. 

u oren en sonra, reisicumhur Lliztm nf 
Atatürk, kıdem sırası ile yabancı bü ldhıeti, Brüksel ko 
yük ve orta elçilerinin ve bunların Bertin, 29 (A.A.) - Bir parti rak etmemeğe karar -_ •. ,.JJ 
refa~?tlerinde .. bulunan müsteşar, ate konferanaında nutuk aöyliyen B. , Kont Ciano BriJll" 
şemılıter ve katipleri, resen veya mu Roaemberg, muhtelif memleke\ler Gidiyor ....ı 
vakkaten vazife gören maslahatgü de nasyonalizmin ne gibi manalar J7' zarları ve Jaha sonra Ankarada ifade ettiğini tasrih ettikten aonra, Roma, 29 (A.A.) -"' 
misafir. ?larak ~;Jlunan Romanya Avrupanın hariçte kuvvetli bir su- alan mabfeller, Kont~ 
baş~~kılı ek~.;:lans T atareskoyu, Iran rette gözükebihn~si için lnıiltere- zat Brüksel konferaJl":'"!.oll 
hancıye vezıri ekselans Samiiyi, Yu nin bü'iün Avrupanm batma ıeç- edecejini bildirmektedJ'"j 
nan, Romen, Yugoslav genel kur ------------------------
may başkanlan ve maiyetleri erkanı Bir toglllz gazetesine gUre 
nı kabul buyurmuşlardır. 

Büyii~:d::~tat;:~~aaat 14 Çine Sovqetlerin 
buçukta, yanlarında genel kurmay 

~kanı rnarcpl Fevzi Çakmak oldu d h ı h g~ halde gesit töreninin bqlayacağı mu·· a a esı· mu te 
Hıpoclrom sahasını tqrif ve saat 1 5 
de geçişin baılamaamı emir buyur 
muşlardır. 

Atatürk tribünlerinde yanlarında 
Romanya ba§vekili ekselans T ata 
resko, ba§Vekli Celal Bayar, Iran ha 
riciye veziri ekselans Samii, genel 
kurmay bqkanı marep.l Fevzi Çak 
mak, bütün vekiller, Yunan, Romen 
ve Yugoslav genel kurmay ba"kanla 
n ve. ~ir zevat olduğu halde ::.: geçit 
reamını sonuna kadar ta.kip buyur 
muılardır. 

Geçit resmi avcı ve bombardıman 
tayyarelerimizin geçidi ile bqlamıı 
tır ... Filoya liva kumandanı olarak A 
taturk km Sabiha Gökçen kumanda 
ediyordu. 

Fevkalade alkışlanan hava kuvvet 
leri~~~in bu ~eç!ti.ni 3 3 lisenin ıön 
d~rdigı. 1 600 ızcının yijrüyü!leri ta 
kıp ettı. Bu esnada Türkku§u pla 
nörleri havada akrobatik hareketler 
yapıyor ve Tiirkkuşunun krz ve er 
kek talebeleri ~e parafütle atlıyorlar 
d!. Panıııütle atlayan yirmi altı gen 
cın altısı genç kızdı. 

izciler 'Ve Ankaranm muhtelif 
mekteplerine mensup krz talebeleri 
nin arkasmdan geçi§ sahasında yer 
a~an Türkkuıu kız ve erkek talebele 
rınin ge<;işleri sahada biriken on bin 
lerce halkm tak.ciir ve alkıılannı top 
luyordu. 

.. Bu sırada karşıdan bir balonun 
yukseldiği görüldü. Üzerinde "Varol 
Atatürk,, yazılı olan bu büyük balo 
na, Ulu Ônder;n bez Üzerie yapıl 
m11 büyük bir fotoğrafı bağlı bulunu 
yordu. 

. Bundan sonra ordunun geçit rea 
~.ı de. batlamııtı. Bu geçide piyade, 
suvarı.. topçu ve bahriye 'kıtalan ve 
motörlü tqeklc ülleı· iıtirak etmişti. 

Halk, ordunun bu mümeuillerini 
candan alkıtlaciı. Merasim istiklal 
marşı ile nihayet buldu. 

Geçit re.mini müteakip reisicum 
hur Atatürk, halkın cotkun alkIJlan 
ve "varol,, aeıleri arasında sahadan 
ayrıldılar. 

Geceki merasim 

Londra 29 (A. A.) - Uzak do 
ğu vaziyeti hakkmda uzun tefairatta 
bulunan gueteler Japonyaya brp o 
lan infiallerini gizlemiyorlar. 

Times gazetesi, Şanghayda geçen 
altı kanlı haftarun Çinlilerin kahra 
manca mukavemetleri sayesinde, Çi 
nin §imdiye kadar tanunadığı bir as 
kerlik kudretinin temelini teıkil ede 
ceği kanatindedir. 

Daily Mail gazetesi'. artık ihtilifa 
nihayet verilmesi imkanı kalmamıı 
olmasından müteeasirdir. 

Ve eliyor ki: 
Sovyetler Birliğinin de.ha ziyade 

müdahale etmesi muhtemeldir. Bu 
hal ise anlqmazlığm geniılemesini 
intaç edebilir. 

Nevs Chronicle, Japonyaya fıli eko 
nomik boykotaj yapılmasmı . tekrar 
tavsiye etmektedir. 

Sovyetler ateı açımı! 
Tokya 29 (A. A.) - Domey a 

jans ıbildiriyor: · 
Kore ordusu umunıi kararalhının 

neırettiği bir tebliie 1ıöre kırk kadar 
Sovyet askeri hududu •rak tumen 
nehri u~unluğunda Mançukolu devri 
yelere atq a;mışlardır. Devriyeler 
müstevlileri geri püskürtmeğe mu 
vaffak olmu§lardır. 

Hareket protesto edildi 
Tokya 29 (A. A.) - Mançuka 

hükOmeti, Sovyet 'krtalarının Tümen 
nehri civannda Mançuko arazisine 
girmelerini Sovyet hükumeti nezdin 
de proteato etmiıtir. 

·c~ :Asya K.onl 
Tokyo, 29 (A.A.) --' 

jamı bildiriyor: GeDÇ 
fen.mı dün aıteden --;---~ 
llllf, konf eranaa HindilP": · 
iç Moioliatan, Arabu" ,__ ~..
Çini, Mançuko'nun ve 
ların iki yüzden fazla 
iıtirak etmiıtir. _,ıt 

Konferans, kal:ial etlW 
rar aure\inde: 

1 - .A:nupa veya 
Çind• her türlü ,mü ...... _...._,_ 

halif oldulunu eh,-nllPI 

ve Japonyayı Brübei -~ 
tarafından ittihaz edil~ 
suretlerine kulak ..,_,,.. 
vet etmekte, _ . -~ 
2-lnıili• h~ 

kona yolu ile Çine bet 
himmat sevkine derhal~ 
rilmesine dave'' edil__. 
da israr eylemekte, _ • .J. 

3 - Nankin hük&O~ 
tini deği~tirmeye ve .At"i t 
kunu iade için Japon,-
meaaiye çaiırmakta~~J 

4 - Hindiatandan ~ 
tulmuı yolundaki .. ~ 
tihak etmesini istem~ 
5-Bütün Aıya 111•"';~ 

minterne ka111 mucad'!"'ll 
ka daYet ye AlmanP ~ 
komünizme ka111 111iil! 
lerinden dolayı takdit 
dir. 

Karol 

A .. ;.ı . .. =-ıl Gece büyük fener alaylan yapıl 
•• orupa gu !•lı nu,.ab:ılıcz,. yapı/mlf ve neticeıi Finlandiya gü. dı. 8aftan bap donanmıf olan teh 

:ıelının kazanmalıile alınmııtır. Bu suretle bir müddei evvel müıaba- rin muhtelif yerlerinden hava fişek 
kayı ~a;ana:~ğı ümi~. ve kuvvetle tahmin edilen Frarm:ı güzeli kay-ı leri ahlmıı. Halkevlerinde ve diğer 
bet?2ıftir. Ruımtle muaabalıayı lıaybetlen Fransız güzelini lıendiıine bir çok yerlerde ıösteritler verilmit 

Şiddetli bir muharebe oluyor 

Tiyençin 29 (A. A.) - Japon u 
mumt karargAhmdnn bildirildiiine 
göre Şengttı cephesinde bulunan Ja 
pon kıtalan Pingtingşenin 92 kilo 
metre prkında kain Pluıiteni iı;al 
etmiıler ve bu dağlık arazide yapıl 
mq olan istihkamlara hücum etmeğe 
başlamı~lardır. 

Japon kuvvetleri 1 S kilometrelik 
bir cephede ıiddetli bir muharebeye 
giriımitlerdir. Bu ku\.vetler ıünaü 
ve el bombalan ile çarp11maktac:lır 

emın oldqig bir dalıiluula gö .. tllUllU. tir. lar. 



G Dr, ııı .. n '•mi 

ae 0nokok Aşısı 
Pe~ufu ve ihtilltlarma kaJ1ı 

............................ ___________ . 
Emniyet Sandığı UAoları I · 

Taksitle emlak satışı 
lu ~tan u \'e ta. wcın-. Divanyo- 1 
~ llahınut tUrbe~L No. 113. · S E M T t ı O l N S l 

~---------1 ~ hatun mahallesi eski Üç katlı, üç daireli , bC'her 

Muhammen 
Kıymeti 

Lira 

il, Beyoglu Kem~r l{arakurum sokağı · dairesi üçer odalı, terkos, 

, 1 a- eski 18, 18 . ) gir bir apartımanın tamamı 3000 
a,.ıc; Aske t /{ t 1 Karnavola :un •eni 22 No. lı. elektrik tesisatını havi kir-

atı i/IJn/aı 1 .. ki Portakal yeni Gi.ircü- Üç katta altı odalı, üç sofa-
Ortakoyd: e;a eski 45 M"tl. yeni 63 No. h, elektrik tesisatını havi 

. Çorıu llU • kızr sokagın bahçeli ahşap bir evin ta.-
1ki adet F n~~•aında yaptinlacak olan mamı. 
lbatır · tipı hangar, Hamam ve Ça- vni mahallesinde İki katta beş odalı, elektrik 
det e~:ri a~t'oak ıu teıisatı ve alu a- Kaba taşta ömer\ağında eski 10 ye- tesisatını havi kargir bir e- ,, 
tkliltıne P vıyonu inpatı kapalı zarfla Acıçeşmeyarasa so vin tamamı. 1000 

700 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ltODmUf olan --3- adet sigara makl
.ıesi için teklif olunan bedel haddi lAyılida g6rillmedifinden pazarlıkla almmuı 
kararlaştırılmıştır. 

II - Pazarlık, 6-XI-937 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 11 (le 

Kabataşt<ı Levazım ve mübayaat şuljeslndeki alını komisyonunda. yapılacaktır. 
nı - Muhammen b::!deli 30.000 ll ra. ve muvakkat teminat 2250 liradır. 

"' IV - Şartnameler hergün 150 Jmruş mukabilinde adı geçen Komisyondan 

alınabilir. 'Ofl.' 

v - İdarece alınması mutasavvur makineler "Molens, Standard ve J4Ul. 
ter" olup bunlardan başka firmalardan . pazarlığa iştirak arzusunda bulunan • 
ların fiatsız teklif ve kataloklannr mthıa.kasa. gününden, en geç 3 gUn evvel 
Tütün Fabrikalar Şubesine ibraz edeieıi • pazarlığa iştirak vesikası almalan IA.
zımdır. 

VI - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gUn ve saatte % 7.5 güven
me paralariyl~ b~rlikte yukand:ı adı ğlçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. 

'(7216)' lif bede:es lonuırnuıtur. Hepsinin ke ni :2 N?. Iı. Yeniköyde Mollaçelebi Ahşap maa oda iki dükkanın 
ltsf 23 .. 1 Og bin lira 18 kur.uıtur. 1ha- Boğaziçı~de K'"•""'nı caddesinde es • tamamı. 600 Cibali Kutu Fabrikasında halen mevcud oJanlarla beraber Mayıs 938 
~a ... 1 

- 937 salı günU ıaat 15 de mahallesınde o,.,_ - gayesine kad:ır toplanacağı tahnıin ed1len5000 kHo büyük kıt'ada ambalaj kl-
""1ıda ... ,. M. V. Satmalma Komisyo- ki 308 yeni 309. 31l No .. lı. eni Ka- Dörtbuçuk katlı, on beş o- ğrdı ile 10000 kilo ıskara şeklindeki bpak tahtaları 4-XI-937 tarihine raat-
liradır ~aPılat.:aktır. İlk teminat 28119 Ortaköyde eski Taş~erdı~~ Y yeni l4 dalı. terkos ve elektrik te- tayan perşembe günü saat 10 da puar Irkla satılacaktır. 
~u.~ ... !rtnaıne ke!tif ve pro3°eler 2547 rakaş sokağında eskı 36 

u. · isteklilerin malları mahallinde ""1C~meleri ve pazarlık için de tayin olunan ~ uı M s sisatrm havi ahşap bir evın 6""' 
"ııı"-- · · V. Satınalma Komisyo • No. lı. tam 2100 gün ve saatte Kaba taşta İnhisarlar IA! vaznn ve mllbayaat Şubesindeki 1at11 

-.ıı a1nur ""' amı. '(7"""') '"1ıt te ... : · ~kıiltnıeye girecekler ka 14 t Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. """2 

2 le 3 ~nat 'Y'e 2490 sayılı kanunun 1 - Arttırma S-11-937 tkarbedihlnel düşen ~~tUnsdi gilkntıl' saka!ır e yapı-
l cu rtıadd 1 . . kuller en ço e • verenın us e a aca · ı _ Plln, prtname ve keş~names! mucibince Maltepe Tütün EnstitüsU. yol-trle İda . e erındeki yazılı belge- lacak ve gayrımen . . h . t' 'iz,d onu nisbetin • cakt 
) fıkra rı lartnaınenin 4 cü maddesinin 2 - Arttırmaya. girmek dıçın mu amme-n ıuyme ın yt e lan pazarlıkla yaptınla rr. 
teklif trı~ yazılı vesikalarla birlikte de pey akçesi yatırmak lizml ır. d Il - Keşif bedeli 2365.16 lira V4' ınuvakkat teminat 177.39 liradır. 
Jı-.- "be~tuplarını ihale saatinden be· 3 _ Arttırma bedelinın dok·r~ttel bi r~5şinf .ve g:r~ ~alanı sekiz sene e se- m - Pazarlık 5 - XI • 937 tarihlıı8 rastlayan cum& gUnU saat 14 de Kaoa.ı 
.-:'.'llllıl ır •s- öd' nı·r Ta sı er H> aıze tabıdir """ta Levazım. ve mUbayaat şubesindeJa 

1 
alım Komisyonunda yapılacaktD' . .,.~ .. ._ -· -t.evveı Ankarada M.M.V. kiz müsavi taksitte e ·. k d · k 

11 
' dı"' d ""'!l 

·-.una ICorn; .. _ 4 _ Taksı"tler ödenin••ıye a ar gayrımen u er San ga birinci ere- IV - Şartnameler 12 kuruş mu.kabl Unde hergiln lnhlsarlar Umum Müdür· 
--ruouna vermeleri. (6953) d al bilir 

(497) (6790) cede ipotekli kalırlar. lUğU inşaat şubesi M"tidürlüğün en ma • 
tt .. • •• 

·. çuncn k 1Çltı 3so olordu merkez birlikleri 
lıttiııaq ton unun 4-10-937 tarihindeki 
dcrı Ycn~sında talip . zuhur etmediğin 
t011 ıın alt en kapalı zarf usuli?le 350 
lira olu ~acaJctır. İlk pey parası 3413 
lt l& d: ihalesi 2-11-937 salı günü sa 
l'orılıııda Çorluda kor satınalma komiı \ 37 
~İni g··Yaptlacaktır. Enaf ve . ıartna Bahçekapı'da 
~bııt lcornıek istiyenler Ankara ve İs 4 - CÜ Vakıf- ' 
ltO!ıliıyon~azını lrnirlikleri aatınalma hanm asma 
~ lto ~ında ve Çorluda Kor satın katında. 39 
lııeJttupı~'Yonunda görülebilir. Teklif " " 40 

Oda.• 

,, 
" 

16 
16 

"'°el L 0 ~ ihale saatinden bir saat " " 6 
ıtJ.. .. « nıiı Çarşı'da. Hasırcılar .. Dük kin. 1 50 
_ "'llllr. 'l' . Yona verilmit olm:ısı 11- Müddeti icra: Teslimi tarihınden 938 -~dete .alıpler kanunun 2 ve 3 ünçil 5 
1ıeıı1 .n_ rtııdeki belgeleriyle birlikte Cibali Seferi Vapur is- . 
tt... • .. ıı " koz. kelesi. 
~ Jtollıi e laatte Çorluda Kor aatın- Sefarikoz camii 
~ •Yonuna mUracıat eyleme- " " ·wıusu. 

senesi Mayıs nihayetine kadır. 
Baraka 5 
Dükkan. ·-' 

3 

(541) (7080) ,· ' d ı camii 30 • • • Kantarcılar. Sarıdem.r. "'a1? em r _ 
N ıarn . · helaları. • 
~ iltaıeıin a l 1: 10 - g37 pazarte.sı Müddeti icar: Teslimi tarihlrıden 9j39 - senesi Mayıs nihayetine kadar. 
)l '-l Yen de talıp çıkmayan 2:a hın karda azılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya ~ıkarılmış. 
Ilı\..~ iden kapalı zarfla eksıltme· Yu . [ _ T S _ 937 talı günü saat 115 • e kadar pey paratarıle beraber 
~~lltıltur. Tahmin bedeli 33280 li- tır. İstE:~~ıle; t t ' bul Vakıf:ar BaşmU dürlüğünde Vakıf Akarlar ks.!emine gel-
'Orı ~ lUı e'\l'safiyle teslim mahalli §art Çemb~rh~aş ta s :ın (7213) 

V - tsteklilerrin pazarlık için ta.Y,in olunan gün ve 1a&tte % 7,5 gilvenme 
paralariyle birlikte yukarıda. adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur~ 

~ -. .. • , '.(7162) 

Maarif Cemiyetinin 

Büyük Eşya 
Pi ya1ngosu 

ikramiye 1,5.400 Lira 
Çaklllf a • ta - ea~ Bir bllat bir llra 

Biletler: Cemiyet Merkez ve au\)eıerlle Yeni Postahane k3.l'§ısm 
da Erzurum hanında nan İşleri Bu:ronnda ve Piyanko ba.yilerlndE 

(6553) 

Devlet Demırgol/arı lle Limanları işlebne 

. Umum idaresi ilanları ı0rı S.fıtıa Yazılıdır. Şartnameler Trab- mclcri. l 
~ ~~1~Kom~yoo~~n 50ku- I tanbdl ~Uskfrat A~lllerl Ce~lye- ~~M~~~~~m~e~n~~~~-li~~~5~0~lli-~-o~lm~~w~.~~~~~·o·~~m·L~~~~~~-~-ar~~~d~e·m~k 
c ~ ~ bıll!lde alınabilir. Eksiltme el 3-11-1937 çarşamba. günü saat 10 da Ha.ydarpa§ada gar binası dahilindeki 
il~ til uıuliyle olup s - 11 • 93 7 t 1 n den: . 1 rından işbu satınalma komisyonu tarafmdan pazar Jıkla. sat~ ~ma~kbr. . ~t ~11 &aat ıs de yapılacaktır. Mu İki sene için intihap edilmi~ olan cemiyet idare hey~ı ~~il seçim ya Bu i§e girmek isteyenle.rin k:ı.nunun tay~ ~~tıği ~csaik ve 101ıu:a25 kmıJI 
~~tllJ>Ia~~atı 2496 liradır ... Tekli! müddeti bitirmiş olan nısfının tebdili için l-ıı-937paza esı • muvakkat teminatlaıriyle bırlikte par.arlık gunu ııaatıne kadar komısyon& m~ 
)o e itada 

11 
• 937 cuma ıunil saat pılacaktır. . .. ndan on altıya kadar racaatlan Ii.zmıdır. ~ ,,. - -

la rılltta llla~ l'rabzon Satınalma Komis- Ccm{yet mensupl~rının tayın ol~ nan ~ndc sa~~:zine hüviyet cüzdanla- Bu işe aid §artnameler komi.!yonda parasız olarak verilmektedir. 
~~ h&ız mukabilinde verilmiı o- Tü b B bJA.li caddesı No. 10 da cemıyet ıdare me ' ..,.....,_ '(7375I 

K~ _ ril: :irıı:ıe gelerek reylerini kull~an~m~a~ları~~ri~~ca~o~lun~u:r· ___ -=========---:====::::::==::::=========:---
~ (533) °(7052) 

le~ / 
llZıaı am/ı /iği 
illin/arı 

teb l" eeuıcö 
1r .... ~ öıı~e Tayyare Makinist mek. 
~ olan. den tayyare meydanına 
\·~14,45 :oıun 2 • 11 • 937 salı günU 
~· ~ ~iri~ ... :ophanede İstanbul Le_ 
~ Paıat gı ~tmalına Komisyo. 
ııt' teeit ~kl4'ksiltmesi yapılacak . 
..,, tı 746 lir eli 9950 liradır. İlk tem; 
liı keeti ko~i~ kuruştur. Şartname 
te ~l'ltı kanunı onda görülebilir. İstek. 

O!tıisy0 belgeleriyle belli saat. 
na gelmeleri. (22:5) (7346) 

li .. l<hnyager 

l'.u~arneddin 
!lnn ıra ıdrar .. 

trıunı t .tahlılı 100 Jruruıtur. 
~ lyı.lll Bahlilit. Emin8n0 EmIAk 
~ hanı. •nkası karıııında f ızet 

~~-· -..... , 
~ft:lı:::m::maı11ma:aaa 
1\1 ' Doktoru 

11-. ecaıı Pakş; 
'ktaın ~ heraan 11bah ıo dan 

~4'ııı 1'~- KaraJr87 TOneJ 
.~ Jc.b111 ed caddelf batında No. 

ta.._ •e cu er. 1 
~e 1tı"•r lııa lflıılcrl ıaat ı 4 den 1 

Paraırzdır. --
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BiR~ 

QANKAYA 
YATllllLAN DARA (;Yi 

~KiLMi~ TO~UM GiBi V[QiMLiDiR. 

UOlANTS[ OANr ONi ~: 
KA~AKeY PALAS AlAL~MCi HAN 

lstanbul üniversitesi 
lktısat Fak illtesl Dekanlığından: 

İktisat lı'akültesine bağlı İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü için 50 lira ücret. 

le bir daktilo aranmaktadır. Arar.an şartlar şunlardır: 

1 - Yabancı bir dile vakıf bulunmak. 

2 - Daktilo üzerinde melekesi ol mak. 

lste!dilerin her gün öğleden evvel İktisat ve İçtima iyat Enstitüsü Direk. 
törliiğüne müracaatları. C7658) 

Askeri Tıbbiye 
Okulunaan: 

, . . .. . .. ,,,, .. .. . . . . . ' ' . . •.. . 

Mcetk'{Ç:~~ono~ır®D ~@clYlk venınerl' 
lfll<eo ©~lYID [Q)ftır<e&t'\Ç:@ırO<eırDli'i1e: 
Mektep kitaplarınızı almadan •••• bir kere eski tanıdığıtııl 

" V AKIT ,, Kitabevine 
uğrayınız. ilk, Orta, Lise, Yüksek ve Meslek ... Her okulııtt, 1tfl 
sınıfı için, her dilden, her türlü maaril neşriyatını buri:ıJot' 
kolaylıkla ve derhal edinebilirsiniz. 

• Rastgele yerden almanın sonunda yanılma, yorulma, "" 
kıt kaybetme olabilir, üzülebilirsiniz. ) 

ihtisasa her yerde kıymet vermeli: (V AKIT KIT ABEVI 
de mektl!W kitapçılığında ihtisas kazanmıştır. 

Kitap üzerine gelecek her sorguya karıılık verilir. I' 
ADRES: lstanbul. Yakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgr'' 

Yakıt - İstanbul. Posta kutusu: 46. 

·Vakıf paralar 
müdürlüğünden 

Komisyon mikdarlarının yeniden . indirildiğine dairdir. . 
Kagir binalarla hali inşada bulunan emlake a~d ilm:.zlardalcı 

komisyon mikdarlarnnız tekrar indirilmiştir. tlan ederiz. (6952) 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~:::::: ...... / 
Ziraat Vekaleti Satıntilma KomisYD' 

oundan:· 
1. - Kapalı zarf usulile 50 kilo sul fat dö istriknin satm almacaktıı' ' 
2. - Muhammen bedeli 2500 lira, ilk teminat 187.50 liradır. / 
3. - Eksiltme "11-11-937" de saat on beşte Ziraat Vekaleti binıı.S 

yapılacaktır. ı/ 
4. - Şartnameler Ankara'da Ziraat Vekaleti Satınalma Komisyon 

Cstanbulda Ziraat Müdürlüğünden para sız olarak verilir. f. 
5. - İsteklilerin teklif mektuplarını teminatlarile birlikte muayy~o e.ıfı' 

de 2490 sayılı kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerinde zikredilen veS11' 
eksiltme saatinden bir saat önceye kadar Komisyona vermeleri. 

(4007) (• 

VADELi 

A!kert Tıbbiye Okulunda mevcut 18 kalem Talebe ve efrat Fotini ile Bi- ~ 
siklet ve s:ıir köhne e~ya 1 - 11. 937 pazartesi günü saat 11 de Beyazıtta As- ==:-::::-:========-========-===================================================~:::--9' 
keri Tıbbiye Oiulunda pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin belli saatte Okula 
gelmele4 _(7084) 

Ne~riyat direktörii: Refik A. Sevengil Sahibi: ASUI US 


