
Yarın 12 sayıfa 

1 Sayısı heryerde 
100 para 

~ 

Usal Ekonomi ve 
Artırma 

~ kazançtan para 
~ yapına, bugilıiden yarın 
~ aran hazırlatma gibi itiyat

&.._ 81nıda yaymak için babr 
~ artırıaz, ''d· ~ YQi . • ıtten artar., 

Çok hır msanm kazancı 
aa oluna ol~un. her gün 

~ tar":/' çok bir miktannı 
ter --:.!oyınaıH servet de-
11111b-' • etmiyeceğini bu 
• d-'-- •temiıler. 
~ teııe evvel büyük ik

tar.f' çıktığı zaman dünyr 
"i11et;nc1• alq Teriı hıreketi 
dtrald er ırasında mübadele 

d ı, her memleketin dahi-
~ ~ devletlerin hUtçele-
ltet\~ k e açık vermeie h11r 
b-·L endi hayatmda bu bulı 

-·- • -,.ı.:nlJ .. d için gor n. Buhranı kaı-

tm önüne geçmektir. Çünkü bir qte 
kazanç mikt1n ne kadar çok .oluna 
olıun ıarfiyat hesaptlS ve kıtlpİD 
olunca para ~ eennaye terr 
ktımilne de imkln buluıımaL 

Diğer taraftan ''itten artrnaz,, aö
zil de, mutlak surette almmcı, yınhı 
bir fikirtlir. Bir f abTikınJD ~0.~f 
kazancı yUz iıe iıtihııal ueullerını 1 

• 

mt ıuret.Je nlih ederek. maliyet fiyat 
lerine teeir eden 18rfiyatr asalıarak. 
1atış hıcmlni ~nif Jeterd bine çıkıı
mak müpıki\ndtır. Fenni itıtiha1I uıaJ 
ferinin İte tatbikinden hfttln ~ 
de hudur· İşte bu noktadan dil~:.: 
liin<"e ''i@t'.11 artmaz•. ıözilniln d 

1 

katen c;ok yanhı oldu~ rnerdtı.:: 
dır. Onun i~in bu~nden ya bkl 

1 

muhtemel ihtiyaç1an kı'11 hasır. 
1 

bulunmak İ('in valnıs ,.ahıf 11rf ıyatı 
keamf'~e tf eğil. çok çahpnk, ff w 
mercii ~ah arak kazanç miktarmı ar 
tınnalt mfimkün .oldupnu onutmr 

lalf'çıreler. aranırken halk 
oldu. ı?atı arttırmak ihtiyacı '° la) uhnun üzerine hahalarr 

"difteıı an er tarafta işten art-
ditten •rtar ıözü tenine çevrile- ASIM US 
1,l§laa:;ınaz. itten artar,, denil ------!.--_.!,,--=---

mahdll". 

ita., nldb ~· Böylelikle herk~ An k a r ada 
~L 11~u kadar f 117Ja 111rf et· 

...... ıt eilildi 
·••1111 dG • 
huı. nyanın her taraFmda ik-

qrltt "'1t. h "nd 
1 

ı ızmı kaybetmir 
!İ~;u~, memleketimizd(' 

•e etıni ~e<:lrmiştir. Şimdi 
lah 1~rtrnrıa 1~1~rinde daha zi
~., il 

;ltt.h ~ dOtftnebiliyomz. 
r~nın tazyiln alt~rfa 
hır takım tahdit tf'•' ir:-

~Aetivoruz. 
••• i 

~ •rlınH d ten ar-
• ayrr • dittm delil. ır 

ı1eklı~e çe,innekle :iyi hr 
edıln-f! Uiini dn,unmtk• 
.. halk1 hem işt<-n. hf'm 
a~ teş~ ik için ''valnız 
1 ten de artar,. deme.le 

• tir. 
•ld~ ''i~ .. n artmaz. dir 

W:~ "'6nün manası hir in&1n 
-....~ ald ~er 'parayı llaklamah. 

~elt ;~ k~dar ıııarfintmı kıı. 
~i;~ıldır. Bu ı(izden aınl 

b~fP. ve kitan•ır. ıı:ınfh·n-

Yeni istasyon 
binası dün açıdı 

Ankara 30 (A. A.) - Ankara 
nm yeni iatuyon binası bugün ıaat 
16 da törenle açdmlfbr. 

Törende B. M. Meclisi reıai Ab 
dülhalik Rendıt S.etül r...etaJ • 
yar, Siyaft lft~• veUletlet 
ve devlet demir yoDan ileri gelenleri 
emniyet direktörü ve kalabalık bir 
halk bulunmuıtur . 

lei li T alaruku .ve Iran Hariciye naza rı il c görü§ürken • • Altta: Bü · 
'1tırel eden Joıt Balkan Jeuletleri genel kurmay baflıanlarile 

D. D. yollsn iıletme ~üd~rü Ali 
Rıza garın inşaatı ve vazıyeti etra 
fında bir konuema yaptıktan sonra 
başvekil Celal Baya~ kordelyı . kes --....-------~ 
miştir. Davetliler bınayı p;ezmışler Resmi teh ı' Romen Başvekili 

Buglln Ankaradan 
dönüyor 

aynlırlarken devlet merkezinde böy 
Je güzel bir müessese mey~na g~t~ Ankara 30 (A. A.) - Romanya 
rilmi, olmasından dolayı nafıa vekıh ba§vekili ekaeJAn• Tatarealc?nurı An 
Alı· Çetı'nkay•yı tebrik etmişlerdir. . betıyle ba " karayı ziyareti munase 

akpm apjıdaki tebliğ neırolunmu§ 

tur: 
Romanya bafveki~ cks~lans T ata 

r sku c..mhuriyet hukmetıne .dostça b~r zj;aret yapmak ve Türki)'eni~ Başvekilimiz CeltJl Romen Başvekili 
m~aafi.ri .;:·:,.:~ı~z:!1fa"a~:;:i~ Bayar dlgor ki: diyor ki: 
~0~;t~ray: •• ımııtir. • B. Tatareskuda Romanya ile Tür 

B ziyaret esnasında ekselans Ta -. h •. k k. • tares~o reisicumhur Atatürk tar,,lın V8ZI Ve enefJI ıye arasmda ki 
dan kabul oh-nmu§tur . d •• •• ı• b• •• b Diğer ıaraftan bay Tatareako, Ce UŞUnCe 1 lr munase atm S8 
tal Bayar ve Tevfik Rüttü Araı ara d 1 t d • • t• • k • 
nnda iki ,,, .... ıe~et _devlet adamları ev e a amım mımıye mı aylt 
beynelmilel vazıyetın muhtelıf vec b ld t ı •• ,.. 
helerini tetkik etmifle~ ~e ~~~an u um e meye uzum 
Antantı mernl~kedennı bırbırıne • • •• 
bailayan sıkı ra~ıtalan~ .buJund.uğu Ankara, 30 (A.A.) - Baıvekil gormuyorum 
sulh " 9Jletlerın tqnkı meaaı da Celil Bayar Rador ajansı vuıtaıi· 
val1 uğrunda eemereli gayretler aar le Romen matbuabna ataiıdaki 
fediJmis olduğunc mütahede eyle beyanatta bulunmuttur: 
mi§lerclir. B~. ~ö!Üf ve me~faai mu - Sizin vu~anızla doıt ve 
tabakab ilentı ıc;ın ele muıtereken müttefik memlekete hitap ederek 
tahakkuk ettirilecek feyizli bir çalıf Batvekil Tatareaku'nun bi~e yap
maya imkan verebilecektir . biı ziyaretle bu bayram ıünlerin-

deki .. vincimin bir kat dahil art· 
(Snnu Sn. 6 Sü .. '>) 

Profesör 
Afet'in güzel 

bir yazısı 
H IJgllller · aı asında 

Ru,thl ildnel aavf amızdı 

tıiını beyan etmekle balt"iyarnn. 
Romen ve Türk milletlerinin bi

ribirine olan ciddi muhabbetleri
nin yeni olmadıiını dün akıam 
.c;yleditim vakit siz de iıittiniz. 
Filhakika, Türkler •• Romenler 
ferdi münuebetleriad• kola7ca 
buluıup biç zorluk çekmeden an
lapbiliyorlana bu biri'birlerini iyi 
ve çok samandanberi tanıdıkları 
içindir. 

Dost ve mül'.:efik Romanyanm 
mietu Bapelcill ile ilk defa te

(Sonu s.. 6 Si- 4) 

Ankara, 30 (A.A.) - Dol\: ve 
müttefik Romanyanın muhterem 
Batvekili Ekselans T ataresku' sa
at 19 da Ankarapalaıta Türk mat
buat mümesailerini kabul etmit
tir. 

. Ekselans T atareı.ku, Türkiyeyi 
zıyare-.i münasebetiyle Türk gaze
telerinin gerek ,ahsı, gerek Türk • 
Romen dostluğu etrafında yaptık· 
lan hararetli netriyattan dolayı 
Türk basınına tefekkür etmit, ken 
diıini tükran borçlusu bildiiini 
ıöylemiı ve afaiıdaki beyenab 
yapmııtır. 

"Ank • areı· arayı zıy ım, muazzam 
eseriyle bütün dünyanın bihakkın 
hılyranlıiını celbeden Reisicum
hur Atatüık'e tazimatta bulunmak 

'(Sonu Sa. 6 Sü. S). 
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E_t_i _T_ür_kl_er_in_in_to_ru=_~_ı_a-=_rı ___ , Cumhuriyetin Vlzd/JY.dÜiıCiJ 9 
Köylü le~az~rasında memleket dışında nasıl kutlulafl 

Profesör 
AIFIET 

Atina 30 (Husmi) - Türkiye zam deği~iklik eserlerini tebarüz et 
cumhuriyetinin on dördüncü yıldö· tirmektedir. 
nümü buradaki Türkfre elçiliğinde Bu gazete diyor ki: 

[(Ulus) arkadagımız bu CUmhurl 
yet bayramından IUbaren yeni getirt 
Ugi makinede yeni ve daha güz.el bir 
§Ckllde çıkıyor Un gelen bu ı;ayınm 
ılk yBZI8llll Sayın Prof~r Bayan Afet 
yazmt§l&rdır. KöylWer arasında ba§ 
Irklı bu yazı haasu bir kalbe dayan 
mi§ bir kalemden çağlayarak akan bir 
edebi örnektir. 

Sayın Profesör'U lhtllıuı dairesi ola 
rak geçtiği llim vadialnde ne kadar 
derfnle§mt,, ve kUltUrilmllzle mJIU ga 
yemize hizmette ne kad&r clddl bir 
muvaffakıyet kazanmı§ görüyorsak, 
duygulamu ve !lklrlerlnJ ifadede de 

öyle lncelenınl§ ve l§lenml§ bir uaU~p 
aahib! olarak yUkaelmlı buluyoruz. 

hiiyük bir ihtişamla t~sit edilmi~tir. . Derin bir dekadans devresinde, 'A 
demek bilir misin, dede, dedim. Elçi Ru:en Efrefin Ankarada bulun- tatürk, milletini silahla mücadeleye 

"Peçenek peçenektir. Benim ması dolnyısile maslahatgüzarlık va· ve ondan sonra da çalı§maya çağır 
bildiğim hiz buraya Doğu bölge- zif esini ifa etmekte bulunan elçilik mıştır. Zaferler, birbirini takip etmek 
sinden gekni§İZ, derken eliyle de başkatibi Bedri Tahir tebrikleri ka· te gecikmemittir. Atatürk, çolc mü 
uzakları Doğuyu i~aretliyordu. bul etmiştir. Yunan kralı namına kemmel ve kimse ile kıyas kabul et 
Has Türküz,, Haı Türklük bu köy- mümf'.8!!i1İ, Ba§vekil Metıtkeas, bütün mez bir §ef bir diplomat, bir devlet 
de adeta bir parola idi. Bay eğit- nazırlar, kordiplomatik ve Atinada adamı ve bir org~nizatör olarak ken 
men it:. ve etti: "Biz Eti Türklerin- bulunan Türk kolonisi tebriklerde disini göstertnİ§tir. 
deniz.,, Muhtarın evinde oturduk. bulunmu~lar<lır. Elçilikte yapı]an Tefessüh etmif Oamanlı impara 
I-=::ö;•l:i k:ıdınlariyle konu~·l· 7.. reemi kabulde Atinadaki Türkler ile torluğunun enkazı üzerinde, Ata 
Ane kadın torununa ıealendi. Atina sosyetesine rneneup en yüksek türk, kuvvetli ve sağlam yeni bir 
"Akkız, misafirlere mart oku.,, kimseler hazır hulunrnu~Jardır. 
Çocuklar hep bir ağızdan on yıl Selanikte de Türkive cumhuriveti
marıını okudular. Karııki mahalle nin yıldöniimü dehd~beli hir eu~ette 
den davul sesi geliyordu. Ne var kutlıılanmıştır. Makedonya umum 
diye sordum. ,.afüi ile Seliinik hükfımeti erkanı 

Türk devleti kunnut~· _:f'. 
yüksek idareai altmda. ~ 
kuvvetini durmadan l 
her sahada inkilaplar yapııııf'~ ı4 
ketin refahmr fazlal8ftJrlllll. 
kim ve temkinli bir harici eı· 
kip eylemekte bulunm~f~ 

Bugün Atatürke i\n~ 
ya büyük elçisi tarafuı~ .. 
cek tebrikler, kalJlbklı b 
hürmet göstermekten bir 
Ji kalmamı§ olan iki Jll 

birlerile başlayan dostlujufl 
bir ifadesidir. 

Her cUmlesl ayn ayn t&hlll ve tak 
dire değen bu gUul nearln. zevkini 
gerek Ulus'un, gerek Saym Prof~ 
rl1n mUaaadelerlle gazetemizin okuyu 
cularma da sunmak istedik.] 

Düğün var, davul dövdürüyor • koneoloslar Selanik Tiirk general 
lar, diye cevap verdiler. Ben aaıl koneolosunu tebrik etmi§lerdir. şair veya filosof dediniz ın! 
antropometrik ölçü itimi yapmak Bngün Atina ve Selinik gazeteleri ----- - hatta kendileri ile alay J 

ia\iyordum. Zemin hazırlamak hu tarihi yıldöniimünün ehemmiye- Turhan Tan Cumhuriyet ga:.ete- •anarak kızıyorlar. Nirin? 1 
Ya•ayan tarih belgeleri içinde- 1 · · b .. · • " ::ı: :ı- izundı. Çünkü aletlerden ürke- tını te aruz ettiren giizel makaleler sın.ae yazıyor: nı'n bayagr" oldugu" nu

1 
kabu 

yim. Köylü anlatıyordu: b ı k d H' dikk d .., sah i irlerdi. yazara ost ve müttefik Türkleri ınt tarihinin ate eger i için diyecektim ama 0 kada!, 
"- Ankara viliyatında dört Tarihten konutınaya batladık. samimiyet},. tebrik etmektedirler· felerini ihtiva eden eser elime geçti. ÜÜ§Üncenin, fikrin ancak ıöl 

1 Peçenek köyü var. Buraya Zir Eğitmenin ilk okul tarih kitaplan Paris 30 (A.A.) - Cumhuriyet kinde (Zevcelere öğüt) ba§liğım ta d d"I b'l .. k · d 
ı Peçeneyi derler." Köylülerin, 0 • 1 .1 D e e ı e ı ecegi anaatın ~ ·M 

l ki 
imdada yetiıti. bayramı e çı ikte samimi surette kut- şıyan §Öyle bir parça gördüm. ik için. l§in .. action., unda bır Jl", 

ku ~ocu arı dört aydır eğitmen İçlerinden okumak bilen çocuk· , landr. Büyük elçimiz Suad Davaz, katle okudum, ibretle düşündüm. b'l ..... · b' ı k f 1 tın' 
olan kültür orduıu çavuıu, birçok ) l • h · ) d t 1 1 'n teh S J\1 ,,e güle gu··ıe ı"ktı'bas edı'p su"'tunuma 1 ecegını ır tür Ü a a av 1 ' 

k 1 k 
-' . ar ana arına ıza at venyor ar r. a e 1enı • . aanm ve o\:et, ısrr, mıyorlar. Ancak beyaz kağJ.o 

öy Ü 
1 aaın ve erkekleri beraber Hele resimler daha çok ite yarıyor Halkan elçılerinio tebriklerini kaimi geçirdim· · h · ·ı 1 sb' d'Jmıt 

olduğu halde köy içinde geziyo- d N'h 1 u. . k' b ,_. JI'<' G l .. 1 d'""' k 1 - K. adm ı"çı'n du"'nyada koca•m sıya çızgı ere te ıt e ı ı.ı 
B h h k 

• k d u. ı ayet an anım ı u xıtap- """''· enç ere soy e ıgı nutu ta. cum " söylenilmi" •eye fikı'r diyorır. 
ruz. a ar er esı en ine çek- 1 ak h. · b Ö d b"' · k k' k 'S 'S an yamı için birçok çalıımak ~riyetın a~atılarmı Riiyük nder an uyu ımse yo tur. ni çıkarmadan eı'derleri boğaJI 
ımif, günetlerken çorap ören köv l'"' d B' d 1 '" kil 1 1 2 K k d 'h · h " 

# azım ır. ır e bun arın içinde .tıtatiir n em9a eiz eser erini anlata- - oca ne a ar ı tıyar. uy les de onlar için, belki hayrıı•: 
kadınları... ölçü iti yapmak var. Bunu iyi kar- rali yarmm milnen·er gençlikten ne- ' suz ve çirkin olursa olsun, ne derece cak bir kahramandır, fakat bı 

Nasılsınız soruma "Canımız tıladılar. ler beklediğini i:r.ah etti. Talebe ce- sefih ve havai ·bulunursa bulunaun fekkir değildir. ' t 
sag .. ,, Seni gördük daha iyi olduli. Ö k d 1 • · h k 1 b vce on k d" · · tl k .. · · H k ıt ğretmen ar a at arımın yar- mıyetı a§ anı arkada§ armm ay- ze u en ısının mu a amırı, albuki, asıl fikir hare ·e 
Hoı geldiniz diyorlar. Genç ge- Clunlariyle İf pek çabuk ilerledi. ram sevin. cine, yurda, inkılaba hiz- mutlak sahibi, mutlak hakimi tanıya tion,, dadır. Söz, yazı fikriıı 

linin ördüğü' rorab'a llaktmı. "Bu k rıza l · · d b" · · 1 1 
7 Muhtann evi genç köylü kadınla· rnet aımıne tercüman oldu. ra sr ~,,rıcın e ır ış ış ememe tercümesidir. Hakiki metni. 0 

örneg"i nereden aldın?,, dedını.' O D Ih "" borrl d ., riyle doldu ve botaldı. Ölçü için c o~ tqrif at müdiiriinii gönde- ge :r u ur. nin asıl dilini anlamıyor, o•· 
!beyaz diılerini göstererek güler- istediğim adedi bulmuıtum. rerek hükumetin tehriklerini bildir- 3 - Kadın kayıtsız ve şartsız ola yalnız tercümesine itibar e ...:• 
ken uNinelerimizden,, ceval>ım Su ba,rnda yemeğimizi yerken, rni~tir. rak, erkeğin irade ve idaresi altıprla Charlie Chaplin de hareketler"' 
verdi. Tarih Kunnnunun Alaca kadmlr erkekli köylü halkası et- STOKHOLMDE ya~amak için halkolunmu§tur. Bu le tercüme etse bir mütefek~1'ı 
Höyük hafriyat~da Antropoloji rafımızda idi. Davul ve zuma ya. Her yrldönümUnde olduğu ~ihi sebeble kızken bahasına, evliyken ko ğunu kabul ettirecek. 
müteliaasısı olarak çalııan yanu. maçlarda gürültülü akisler yapar· cumhuriyetin 14 ilncli yıldiinihnü ele casına ve ~ul kalm~ erk~k çocukla. _Bir içki dostunun~ 
aaki Bayana iıaret ettim. Etiler- ken, köy büyükleri onların oyunla- elçimiz B. Raif tarafından elçilikte rımı itaatle mükelleftir. Sri 
ae bulduğumuz lbn avaninin mo- rınr da, bize göstermek istediler. büyük hir kabul remıi yapılmı~, fs- 4 - Evli bir kadın cismani veya Miinir Siilcyman Çrıpnn 
tifleri naııl yqıyor. Jeometrik re- "Bunların zanatı budur, biz çaldı- veç ricali ile tamnmı§ eimalar ,.e ICoı- ruhani fazilet~. meziyete malik olan graf ga:ete.~inde yazıyor: 'JI 
simlerin en muntazamı bu gelinin rrr ve oynatırız,, diyorlardı. Köy. aiplomatiJC azası tamamen Jıazır hu- herhangi bir erkeğin yuzune yan "Büyük milli günlerde, _Jff 

elinde binlerce senelik ceddinin den ayrıht heyecanlı oldu. Bütün lunmuşlardır. 300 da\"etlinin Jıazır gözle dahi bakamaz, kocasınd<.n ba§ bayramlannda, bir takım hıtıı~ 
yafadığını ispat ebnez mi? köylü kalabalığı ile köy dı§ına ka- bulunduğu Ye pek pıırlnk olan hu kn- kasını iyi ve güzel bulamaz. esseselerinin rozet dağı 

Bir evin önünde durdum. Etile- dar yürüdük. Bu akıam kalınız hul resmimle Atatlirkiin sağlığına ve 5 - Zevce!er hiç bir vakit kocala teamül halini almı§trr. Ve 
rin torunu olduğunu yüz çizgilerin diye yalvarmalardına cevap bulmak TürK ulusunun yiikeelmesine içilmi§ rı ile sofraya oturmak küstahlığım küller için, hakikaten güzel. 
de taııyan ihtiyara sordum. "De- güçlüğü kartısın a idim. Muh1(a- ve meraı:ıim geç ,·akte kadar pek ne· hatırlarına getirmemeli ve kocaların 
delerinizden köyünüz için neler rın gelinlerinden biri yaklaştı. "O- zih ,.e ne~eli olarak devam ctmi~tir. dan artan ye:ncği cennet taamı ka leket için çok faydalı bir ;I_ 
• 't' d' · ? damda, hamam içindeki dümbele- SOFYADA dar mukaddes tanıyıp onunla iktifa Bu te§ekküllerden ba§K8

• -~ 
ııı ır mız.,, ~ı 

"Has Türk olduğumuzu, l>urala- ği görmediniz. Eğer kalırsanız Sof ya 30 (A·A.) - Bulgar ajan~ı etmelidir. ğıtan bir de (Ye§il Hilal) 
rmı bildik bileli bizim olduğunu gece çalar ve oynardık.,, diyor- bfüliriyor: 6 - Zevceler .kocalarının sevinci da, büyük milli bayramlarc:la•tl 
h'ep söylerlerdi. Biz de söyleriz.,, du. Türkiye cumliuriyetinin milli hay ile sevinirler ve gene onların elemile luş günlerinde yakalanm!ZS 

lh•dyarın güzel gelinleri bizi kar Güneşin akşam ışıkları, kızartı- ranu miinasebetile, dün Türkiye elçi- elemlenirler. Kadının gülmeşi ve ağ T . . ,,/ 
' 1 b .. .. l l b laması erkeg"t"n dudag""ına ve go"'zu··ne zet 1 ı§tırıyor. h" §ıladı. ı~apa ı avludan merdiven- ıı u yagız ve guze yüz ere en ü- livincle, bir kahul resmi tertip edil- B k ebeb ve 1 

::ı_ l l w ' d H " bag"lı hareketlerdendir.· u urumun 1 
· .,.» ]eri bulduk. Toprak sıvalı basa- YUK canı ıgı verıyor u. epıi ile, rniş ve hükumet azası. kralın mümer kk··1·· .. k d ğtrı' IY' 

makıardan ÇI1-oruz. Dam tar'"··- bir minkü tanrıma neticesı' kırk yıl ·ıı · H · · t. ··k k 7 - Ne seviyede bulunursa bulun ~e u unu avra,yama 
1 

- _.t Aı:t .,.._ •- sı erı, arıcıye ne:r:are ı yu sc rne· noktanın üstünde biraz dutf11' 
ları üzerinde kovanlardaki arılar Irk ahbap olmuıtuk. Bu beraber- muları ve birçok Türk do~tları Tür- sun, kimin kızı ve karısı olursa ol 
'da onlar gibi durmada~ i!liyorlar. lik ve kan kaynatması ırk kardet- kiye elçisi B. Berk.ere . tebriklerini sun her kadın kocasının yemeğini yorum: . d;/ı_ 

O vızıltıyı dııarda bırakarak o- liğinden batka ne ile temin olu- bildinni§lerdir. B. Berker, öğleden kendi elile pişinneğe mecburdur. (Y efil J:lilal) bir k.aç iç~ı ~ılı' 
·daya girdik. Halılarla örtülü ıe- nur? sonra Türk kolonisini kabul etmi§tir. 8 - Kocalarına ho§ görünmek için nın kurdugu bir cemıyetnr·. w· 
dirler h:;>imize oturma.IC için kifi Irk birliği insanları birleıtiren Varşovada kadınların her sabah evvela adi ve sıhhi gayelerle teeaıüs e:ın1.~ 
geldi. Tavana kadar yığılı yatak en büyük i.mildir. Buu kanaatim Varşova 30 (A. A.) - Polonya sonra safranlı su ile yıkanmaları, da kat §İmdiye kadar yaptıg;; ı:rıJ 
yorganlar ve iılemeli yastıklar ge- Peçenek köylülerinden ayrılırken ajansı bildiriyor: ha sonra saçlarını tarayıp bağlamala dir? Memlekette içki içen~,· 
]inin çehizini ölçecek bir miyardı. bir kat daha ıağlamlatmı§tı. Türk milli bayramı münasebetile rr, göz kapaklarına sürme çekmeleri mıdır} içki il'! mücadele e ~ 
Buna rafta dizili bakır kapları da AFET yarı resmi .. gazeta Polona,, başma lazımdır. elde ettikleri netice nedir~ 
ilave etmek lazım. Duvarlar pul- Kasımpaşa Barufgücü kalesini yeni Türkyieye tahsi, et 9 - Kocası ba§ka diyara gitmi§ o mek yüzünden felce uğrll ·ff'/. 
lu, iılemeli örtülerle donatılmıf. llel/ i d mekte ve Atatürk tarafından yeni lan kadın yatağa yatamaz, sokağa çı davi edecek bir yurtlan, bir~ 
~:k'.'.'5':~1i:ır~~";;~~j;;~:i~abeİ a mil~~ b:~a:,~r:. a Türkiyede vücuda getirilen muaz :ü:~~~:~& ;~:..k: ~:.:: ~: v:'tm':k~ır:,j.ki y:::::~ r 
emeği olan lbu ifler arasında ko- dü§Ünmektir. küçük ıifa evi açmı§lar ınıJıt ~ 
casının büyük b~r hatırasına da du Bakırköy Barut Gücünün da ve- J O - f.§i gurbetten gelen kadın Zannetmı'yorum.. :ı1 

1 d \i üzerine Kasımpaşa klübü atlet- 17 var a yer vermiş. Bir büyük va- l . d.. ki 'b k 8 E . en büyük bayram gününe enni§ gibi Onların yaptıkları bı'r te1'

12
..ıt • K erı un i.ı ün aptanı ay mın pr-pur resmı. adınlardan biri izah sevinecek ve ilk İ§ olarak kocasına rum: yaz günleri, kiralan. atı 

1 t · "B d • d ·d • Aknann idaresinde Bakn·köye gi- 1 k ·· l · · d"" ·· 1 e. ı: ampur enız e gı ermı~. ayn ı gun erının - u§unce er, purla Boğazda bir gez.intı ~I·, 

İçinde her şey bulunurmuf.,, Arka derek güzel müsabakalar yapmıt- duygular, rüyalar dahil olmak üze ve bol bol soğuk ayran j~~J 
aa§ım Muazzez "deniz nedir sen lardır. Binlerce halk.ın seyrettiği re - hesabını verecektir. Eğer, muhterem (Yetıl ~ 
gördün mü., dedi. Biz bilmeyuz o- müsabakaların teknik neticeleri 11 - Kocasından tekdir İ§iten ka ler, bu İ§aret ettiğim yegi!'eif \ı;~ 
nu, iıittik. Arikarada da varmış o- §Öyledir: dımn vazifesi teşekkür etmektir. ba§ka memlekete faydalı bit b" 
nu göreceğiz diye sevincini göate- 100 METRE: 12 - Herhangi bir küstahlığın larsa, beni aydmlamalarm• ,/ 
riyordu. Önü tahta balkonlu bir dan dolayı dayağa istihkak kazanan rum. . ~.,,.1·, d • Birinci Kasırnpaşadan Dimitri, 'I 
ev en gırmiştik. Ayni tarz dö§e- İkinci Adil. kadın, sopa atıldığı zamanda güler Muharrir burada Kı=.,ıa,' ~fi 
meler yalnız vapur resmi yok. iç 

200 
METRE: yüzlüğünü muhafaza ederek hemen Esirgeme Kurumu, Tiirk M tf'JI 

merdivenden inmeden balkona i- kocasının ellerine sanlmalr, samimi d ı~r (f'', 
1 I d . K l l s· ı· · Kasımpaı d Ad'l 1 miyeti, Veremle müccı l'. • / er e ım. öy ü erden biriıi ev ır ncı a an 1 • • bir mahviyetle öpmeli ve mukaddes k 1ı 
sahibine seslendi. "Misafirlerimi- kinci Dimitro. mahluku hiddetlendirdiğinden dola tc~E>kkiillerinin ~iiyii btJrii1 

1 
zi yürüdümden çıkar.,, Yürüdüm- 400 METRE: yı - en miskin bir durumda - af uzun. uzadıya cın atıp ~e • ~ 
<len toprak dama ve oradan da taı Birinci Barut Gücünden Suni. dilemelidir. yor ı:e ıöyle devam ediyor~ ;ıı 1 

merdivenlere indik. yolda küme 800 METRE: ·· ş 1 Fil f Yazımı bitirirken §U.n~ Uıı1 
B. . . B G' d y . ar o ozo '-'eyırn· : Büyük ve mılh 8 t 

küme bulunan köylülerle konuıu- ırıncı arut ücün en anı. Dalgın alim"- Eyııah! l'tliizeye t<r a .ı_ ro~ , 
yoruz. 1500 METRE: Nurullah Ataç Al.-§am gazetesinde k'.mt_uluı bayramlannao •üı 

Muhtar beyaz sakallı birisini i- Birinci Kasımpaıadan Sulhi. tJu/, yumurtası göndermi~im; miizeyc '\'n.:ıyor: mak izni verilirken çok tı 
taret ederek "en ihtiyarımız,, de- 3000 METRE: konacak 'Afrika hayrnnatı yumurta- • Alexandre Dumas fils için, Paul mak limn geldiğini a,ytıCI> 
<li. Yaklaştım, ha\ırını sordum. Birinci Vedat, ikinci Hidayet lnrrnı da ~nnlı~lıkla tavuğun altınaı Geraldy için filosof deyin, tasdik edi mak isterim., ... 
Sannnız sağ, cevabı. Peçenek nel Kaannp~ , kOY.'lnUfııml Y-orlar- Fakat Charlie QıaP.lin i~ i . . . 



ı - guatJN 3tlı.KTŞRIN um 

ük anatlar sergi
i dün açlldı EHiR HABERLERi 

natk&rtarımızın eserleri ziya- Kira güzünden 

ı.-~ ~A~e~'nyetı-tının· ~~.~irı~ın~rredi··"ıeni1-~n01• ~!~um.d.';.ı.,; lk;e~:.~~~e~a! ~~ça 
""'-&&U ... y-a .., - ... li E" elki gece 18at on ıulırmdı 

~akhbıt"ılar cemiyeti mer yabancı &lkelerden ~in b~rçok ~- Ç111ıkapıdı ltir hadise oluıu~. iki ka· 
~·~lf olduğu ··Kiltük Tahlarm dikkatlerini çekmıı. >aban· drn okak orta ında ••ttıı;a batbaıa 

~ lergiaı,, dfln ıaat 14 de bil· ~ılann ~aleri ae~ .çık kaldıjı müd k8\ga eımiel .. rdir. 
L; ~im)e •çılmqtrr. detre Jıep burada takılıp kal~ilııt.1.~ H d ' 
~ tpl lo 1 • • a ııc ıutlur: .~· ma töN>ninde. Villyet Bundan aonrı mıranp• ann çu •;e erkanı. iktliadl daire .. ıonundıki f'fra beğenilmietir. 1..t"nıının e' inde 4 •)Janberi kirr 
111ıo...· st.ııbaldı hulanan M er d son hirkar .-ı bnlı;, an Dilhrr İ!minde bir kıdm 
--.ıvetı' -· 1 . . . r Burada Bul-ri1tın •n. . . ... h" 1 r J b'tmı"ı • '"°11 - , d h _. .,- t!L ı ır ıa tı _.,'ti konturıt an 1 

il .._.' ·r. 1 ıre '1~• yıl ••rlmda m-leketimıae •.n aaa. e tnatbuat ü '1)--l ..,.... ı oldu';;undan korı•ı ile başka bir ~e 
hk b' m metti en Te l'tmİf. •·htı "-erinr tnvinıt tıp t'rl, ,, ır halk kütleai hun' bu- - ... h 1 akta ııımmııtır. Fakat Dilber l.emanm 

?f ~k tefek oyuncaklar. 0 
unm evinden çıkarken bof gitmek itteme-

"-eiın,. ha fi ld "' l ·L ıdı. miı. eline -rirdı"•i birk- bMmı en· 
...__ . n onun ça ııu •ti•- Hulu· a olarak deniltıbilir ki kü(flk l'I',. " -ıı -~ ··~ l.-ı t L....J tıri \'t. iki ri(t j .. rıma•rrıor da ılmrr .., R . -. •ı11n."° ıtannu 1a11a•L•-Jar _..;.,· L .... ı nnkunlırı ,. ... ı. ) ( 1 l'l.--tı • b M 1&11r -·- pu ~ • trr· ~,.d~n snnrı hadis-e 'akı o an Ü Yf" retll H U°' hJunm-L(I L--L- lflUVl((ak nlmUf -; 

fı t&ndaı hanam dolr ma PCrlll~• 1 f'm:ın ·ola dii~mii,. •onnuı. ı~nııtur 
.... - 1 Li • ı· G ·---'- -la millt ıanat· fak n·ıL . . 1 bulr ... ,._... iv .. ıi hulunılap u r te~• Jr, ~ ~ ~ • • ~ muı. at ı m::rın yf'n• e\ ıo 
B,_.t ·~f! hulunımadığmdan fınnnsm birçoklarrnr ilıuva f'~ mamr trr. EH.-lki atte ~man Y.'lr 

• ' f'dıve iktıeat itleri mftr k~ unatlır '"'"'inin daha genıı kanrdan ~f'ÇC"nm birdenbire öoilnde 
~ ~6diiriyeti tarafmdan kr olmamı temenni eJrris.. f' ki idrarı ı Di1bt'rin gitmtkte oldu· 

..._ ~ - löal~ keei1miıtir. AyUkr {; ğu cönnii • drrhal ,olunu ketertk: 

.~ ~İl~ınu ha kanı \"f' 11ef'Iİ ko- 1 utum ha tası ,._ ff.-,·!. d~miı. ıu biıim çamr 
•l 1 I Abdullah Etriman .a. ir ıırlın 'f'r bakalım .•• 

lıırıi...~'"" ",.~.birkaç d .. r. keailm bugu··n başlıyor Dilber: 
~: """''· ezcllmle fiyle de- - Ren a1madrm !. Benim haberim 

iŞ ve yok c!emiı ise de, Leman Dilberin 
"~ s-·ıu . Ba 11ene de yem yak .. ma yapıımca ka"~· baflam1ı· 
~ "-ıbllrİ ra, ıtçiye hayat hakkı vitrin ml88b8k818rl İki kadm az ıonra llllıl'Jll"I ba,lta,a ~) 
~.~n~ Yetimisin on d6rdihr r :o 
~ OU116aQ kutlalarken ymd- I k miıtir. Hıdi~i ~ttn bir !İ\ il lne" 
;-w,_ J&ıQ 6nUne .... ...iiwnisin in- J&pl 8C& mur. derhal h~ 11radı ~eçcn bir bf'kçi 

..... ~-- - - --J - rı_ . haftaaı her yıl ·ı h h L dün L~ ... -.~ imalltnnm Hl'lllS ~ononu ve tutum J t erı tr uv~nlan anrntlf• 
~ (buaün) den baflayacak~· .. .. . . nöhetçi olan «-OnnO me,h"ot mahke-

"- ..__, 11111 küçük eanatklrlannr Ekoıiomi ve tutum yedi. pnu ıçm meıine e\ ketmiıtir. Dilber ka' p er 
-., ~ ~, •• ·ı b" J • 1----' · t" bir p--m nasmda ~an hı,·Jı'I• T -anm haım· Mıı eeı..i -re ı e ar ettiren er u umaa ekonomi cemıye ı ·-··- .., uc:m 
ı:_,Yttlerinin m0eter8 meaaile vücuda ptirmiftir. dan bir tutam ıaç koparml! ve ko· 
~ t hulın hu etf'r şehrimiain Bu hafta içerilinde bir yerli malı hından dı ı rrnnt olduğon'1an Leman 
~ ~viindeki inki ı(mı tamr ve yemif müubalum yapılacaktır. bir rapor almqtır. 
~ il~ ~irebildiJ.i iddiamdı yerli malı ve yemiı müubakumm Bu raporla nöb'etçi cnnnn mqhut 
~ d~us t~lli. linftmtla ,.nlan kurum merkezi tarafından liakimi hadiseyi sabit gardüğftndf'.n, 

l~n timdiden allk• ve B .L ı.... Dilbtri 25 lira para cesıAm• ve 150 
1 a, halka illn edilecektir. unaan uat h'-

..,_. u ıur,.tlr. temin edue- b 1'ir de -li •İtrİn yantı tertip edi kuru~ mahkeme murafma U\I .üm 
1
" nlm:a ve '"'"'MldlTeti- ~ - etmiıtir• l~bı Dillperin tfmdiye kr 

;ıarabiJdiiimiafa bn~tiai lecek ve en tüzel ye~ vi~ w;u dar hiçbir nça olm.dıfr Te Lem-
d n11lunmaktadır... da retiren mafuaya lllraıft•.T"' Yen e tara(mdan eneli uarruu ...... 

f"n •onrı •eı·giye dıntli cektir. lçia caMI yU'IJ'• hadirilmit Te tecil 
~at. etnaf cftl'liyetleri re- Hafta içen.inde bir tayyare muh edilnüıtir. 

Yorulma rnurakip Ferit, telif iıtibmetlerde uçarak halb eko __________ _....,"""""""......,~·ı 
omiteııi reisi Abdullah tr nomi ve tutuma ait vecizeler atacak =y::enu=·,=ıer:::::;e;;;;;tra~fında~~k-en-di-:..::"'le~ri:-n-e-:-izaha"'t~t 

~~dirilmiı. her emı( tube- br'uıuaal ekonomi ve tutum cemiye verilecektir. 
~~ :"lii q,.ı 111kkmda iır ti okullarda da tutum İ§İ ile de met Müaamerelerde *9 kurumun hu 
... . .''lltlthr. hafta jrin çıbl'1ftlf olduiu piyealer 

ı L· gul olmaktdır. r-· 
11- ;,nası kilçOk •lmumı rai- Bütün ilk okullar deralerini bir temıil edilecektir. 
,.j lllda me\"«-ut hirtok kltftk hafta ekonomi mevzuu üzerinde top Yine haftanm ortalanna doğru 

ltliJ~l'fn itlerini ihtin edettk !ayacaklar talebeye bu vadide yapı1a bir geçit retmi yaprlacak bu ~it reı 
L.t • .at .:tıtanzim edilmittir. Binr cak itleri an)atac:aklardır. mine talebeler olinde!~,onomı ,V: .!'1 
ı-;;4' . •rakUbıcılara lat bt- Obllmr .,m zamanda haft ... içeri tum haftallll& ait vecizael' oacıuau 
1'L. .._. ~ ft ndal•r nmht~ ande hem bir m\i9alftere hem de bir halde kendi eemtlerini do1qacaklar 
I~ ~ t.w. edOmlfdr. '9mif sUnü yıı~· dır. 
-,. lbtıt. • t~hir edilen ayall:abr Yerli 7fJIDİf pnü talebelere toplu Ayna radyoda kon~lar veri 

Süleymaniye klübü 
yeni bir binaya 

sahip oldu 
Murtpaşa medresesi modern 
bir spor yuvası haline getirildi 

Yirmi at .. ı tenedenberi ufak bir - Futbol. atletiam için Anupa· 
odada Türle ıporuna hizmet eden dan antrentir ı .. ariyoruz. Biz de 
deferli ıençler retiıtiren Süley· (Üret için antrenör Yermeliyiz. 
maniye klilbü, deferli Valimiz B.

1 

Türk ıençlerine ıüreıe çalıtınala· 
Muhiddin OıtUndalm himayesi nnı tavıiye ederim." 
sayesinde çok ı•nit " satlam bir Da..tlilere çay Ye puta ikram 
binaya ıahip olİlnlfhlr. edilmiftir. Süleymaniye Jdübüne, 

Klübün yeni binau, Şebsad• kazandılı yeni binadan dolayı 
hqmcla Vemecilerde Kayma- ıpor eahaımcla yeni muyaffaJa. 
.ratpap medreH1indedir. Seneler- yetler temenni ederiz. 
denberi belediye tarafından her -----------
oduı beter liraya kiraya Yerilen 
medreae, 1dUbe Yerilmi,tir. 

#altlr eına/ çocukla
rına 400 liralık lıllap 

verildi 
Klüp idarecileri yorulmadan 

ıece ıündUz çalıpnıtlar, pislikten 
içiae ıirilemiyecek bir hale ıelen 
bu eaki ve tarihi meclreNJİ temiz
lemitler, yeni haftan tamir ~tir
miılerdir. 

Medreeenin cadde üzerindeki 
hahçeainin Unri çinkolarla &till
milf, toprak zemin beton ile kapan 
m11hr. 

Medraenin büyük odalarından 
biri idare heyetine, diler odalar 
futbol, eskrim. pref, hukethol 
tubelerine tahlil edilmiftir. 

Sekiz kitinin ayni zamanda JJ· 
kanabileecii bir dut yeri J&pılmıt 
tır. Burada hem ılC&k ve hmı ao
iuk au vardır. Orta salonun e\ra. 
fına aandalyalar konduju aman 
bet yüz kitl ferah ferah oıturabile
aktir. 

Bina dün IUt OD dörtte ....,... 
Iİllll• açılmıfbr. Vali Ye Belediye 
R.Ui B. Muhiddin Oltündai ile. 
klübiin buı olan Belediye erk&
nmdan bazdan, ıporcular hazır 
~r. 

itfaiye bandoau letildil m&J'flDI 
çalmlf, idare heyetinden B. Natil 
kua bir 8i7Jeyde hahmarak kliibe 
ıa.\erilen al&ı. ye himayede• 
dolayı arkadaflarmnı tefeklriirl• 
rİDi biJclirmittİr• DaYetliJer &aiia
de muhtelif ıpor laarebtieri J&Pıl
llUflır. 

Ba1 Muhiddin Oatündai, bir •· 
ra aporcularla bubilaal etmİf, SÜ· 
retia Tüıtderia en eeki bir 8ponl 
olchaimm .ayliyerek d-ittir ki: 

Dün abalı Türbede Emaf C.. 
miyetleri ditpanterinde parlak &ir 
meruim olmuı. pek lusa bir zaman 
da ditpanterde hazırlanan 12 yataklı 
revir açılınq, fakir ve jobul ok11ı 
yan eanaf çocuklanna 400 liralık kf 
tap dqrtılmqtır . 

Kiıaplarm dajrtılmuaıclon ..:::ı; 
E.naflar Cemiyeti hukuk m" • 
izzet Sencer bir .öylev vererek 
miftirk i: 

··- Çoculdamn aize bu kitaplan 
vennekJc büyük bir vazife ~ 
olmaktan ıevinç duyuyoruz. 

Cemiyet hayatında inunlar birbir 
)erinin yardmılarma kopnaktan çe 
kinmemeli hatta bunu bir vazife •Y. 
malıdır. Hayatları inkipf etmit bir 
çok mecleiil milletlerin 7 ı•ae prea 
lipleri budar. Siz de büyüdqiinüa 
zaman me küçük )'Af'Dada az dil 
olaa rötten1en bu allb71 unutmama 
h ve elinizden plen yardam C:la ek 
ima teVe MVe yapmalısuuz.,. 

Açık Mebıı•lalilar 
Açık olan ~ mehmlaktaa ..... 

Cumhur hatluml.P .-el aelıinteri 
bay H .... Raa Soy111aa, fkhWelne 
B .. TeUlet hamıl kalemi elki ~ 
t8rl hay V edidin Partice 
gllterileeeği ,.e bay H..... Kaaı.tı 
.eçilmesini mftteakip uhdesine 7.ı.ıı • .a.ı 
Vdtileti ,·erileceii yuılmqtı. V'çttr. 
dl açık mebuı]ap d• etki ordu ..,. 
f etttiıi Orgen~ral Saidin namset ~ 
terilereii ~1mmatedir. L ~ !*atı •elır f ennalur Ji~em olaNk yerli ,-mit dairtıl.cak ve bu Jeceltir. 

-ı:t ~ '•
1

1aut. •erlnaat deli ------------------.-ı_:~---------------------=~:::-::ı:~:-:--:::~~ "~11ıloı · r~ 

~..;,,ı..t.:-:.:=:.z ..::::~-: Dün. yanın en =~==~ 
' hı ·-· ~ 1111' elblde ..... içeri kO. ldlıtrlt .... prurlu olmalu'ma na-. 
~~- oq{ ll•hndı, merCJITenhr l•lıMlm peıc &». u.u. .. ,.......... ki. 1111 
't ~ - 'tldan ftllt prdL Kana. aepetlıl 

~ ............ ~ ~-== güzel kadını =-=.-s:~=~Dk 
tfp

ea
1 

.dse1 ,.
8 

en m-~- stak9 o tı1 trt uüum Jılllaabaka dUnkll )'vde yapıb)'ordu. 
OUwau ruJal'dD )'in ., stla en.&. Üf&lll lcClfb dODdqtl ...... 

~~~~alar, oeelJar ._ KJ)eUI:.., e ·- Anlatan: V 1 R Ci DL 
• ~ .... 41&ati - .AWCUDU fala, de 

~ı..:--.ı tn..adar clL 1ılr _...,.,..pal•,..._. eu,an JdO 

s;: ~ Deri ııihı.ı.r, illlD ... ~::-....... ,.. -· H• - · 

~ ~ 1.a.t lllte~r. .. .... , ...,...-. s&ılert açdmıf. lı&fm 
~ ~ ......... ._ nJerl- _.......,.....,.,... ftllll '* _.... 
...-..~ .. ~'ffe11J maliaDerlne : = ~? llankt c1en1a kıyı 
~ ~ İea.rac lilr seftle w.ı. - Ne .... ....,.,.. lloDutmata ctdlyonun. 
.... ~~ ---"' ea.J;iJdiifmis R111 _. _.. aaal ,.a! Plljar dolunca CiP 
t.:...,. ~~ otı.Janmm tne TaJU da ~ 1ı0tllll c1eaıs kıyıtanada 
~~ fJeao nlte11Pı XT111pa lü crplalS ~ 1leD ıtmdl MDin ba 

tf, -.;.Jlrr Cf fq tJLeei( 1'8 ter ~ 
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saJD&Jl koe&ll ıuruı kabul etU. ÇQnkD 
~ 1111 .... t baUDI ber saman bula 
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...... t)'l ıarafm& ~lm samanlarda .Oy 

l••eJI teıeOI ederdi. 
ıurat etti: 
- Dedltta ıllıl. kanat'I•· cledL Rhlldt 

kadınlar- vardı _Beti.,._.. mi!? 
_ our. uJataJUD..,. 1ıu kadar .,o... 
_ Taııll bU kadar detti. Anlat bakalım n• 

ı..ateUJa'· _ Dur. aısJatayım d~ k ya• O racta bir 

ratllaball& ,.aplJ'Ortardr • 
_ N• naı••kee? Deaia mOeabeka.m au • 

o.nıs aılllabakuı mı! Yok canım .. 

.. , $~Y maı.a•kau 
- ftle m!ttabakMI • 
_ IM!yl• lft• canım · GOze'lllc mllaaı.ka& 
- ~kt ama. sezeııııc moaalıakutnda •• 

nfll '"" ne? Kak•• bey.tlnd@n detflmlD ya' 
Ara• llel'ICıCmı Orada buluunl&rnl 

lt~pAI t-akr•"(I ' • R .. ., t'• bııJttm- t t" n 

~r 

- J:! Ne ol*ı mO..büanm ..a' Kim 
kas&DdJ? 

- Onu bümlJOrWD. Daba ful& bekleme 
dlm. Vakit pçmlftf. Kalktım, geldlm. 

- Hah! illa de lıuıGll aaaaı lılr lıük ta\'& 
.ı yedik • .Allyet oı.un. arı :tanuıu p11Jc1a do 

yur. Baaa stUnce, bea de stdlJQrUm. 

• • • 

'•Nereye .. deme,e luı.ımadt, l(ert kottu. 
Giyindi. JalokUn .okak tcapmndan dıpn !ır 
ladı. ~rtıal lıkcleye. llkel~en npura. 

Bir .at eonra. ,aseruıc nıllaabakaauu tu 
Up eden beyeUıı llallDde 141. 

- Qemek, bayan, mllAbakaya atı de sır 
mele bUJ'OMllDlus• 

- l:YeL Betkl kayrtlamt kapudıtmı. mu 
abalwlm Dk lleClmllllıı 'lıUe yapıldJtmı .ey 
UncekllnJ:t. Fakat ne olur. ben de lkhacl .. 
çime ~rertm. 

- Peki.. bmlD1z. adrealnlz, yqmız. 
- Tabii yalancı t-lr ı.lm 't!NOetf m. Yuın 
bmlal otcıutu «lbl tüU )'&llll1 da yalancı 

taralmdall 811)'1edl • 
Kllaabaka memurlufundan 90ft.._ 1-f\'ur 

ttutu. d&etllk emtıtıı.tı oldu. Klllabüa,.. 
tııu:ırlık. ıllpbul.ı kJ, odadaki avdrOlltU ,,.,, 
'•I, dnWk eutJtu.Gnden baelancaktı 

C&llD&! 

.. labala )"iM o )li&Ja pt. Tine mllu.I• 

YU'llUf. J'akat .... balık tıatr .. dl)'9 ---· 
U. Kocuı da aa"-h aab&h eliDe oltamm, 
peUnl alllllf denJs 1uJmD& lcofm\lfbl. 
Kocaegıa orada rutıelecelfnl um 

Onu 'lıundaJd .. stıaeııer., aramda 
lrtmlılllr iM kadar ..,macAktl? Bu da 
cl*I .... den olacaktı! 

Hake• be,eU lcararmı Yermekte neli_. 
di. Fakat, "s\lUl , bu karar pek o kadeır 
buk \"erilmeae daha m emnun olacaktı. 

kO, kocumı bekliyordu. 

H:ocuı nereye rttmııu ? Orada yine m 
baka oldutunu 'lıtlh- kendtlt 8G)'lemı,tl. 

Akfama en dönen (belllk kraUçelll 
mu, ocaıtn bqmda, lı&lık ımartırken 

- Gel bak kanc"1m! Ne SO-l ualnııami 
buldum aana 1 Bir ıtlMl de kızarttım. 

- Deruk WcUA 7'U oraya mıık 
I& ıtttln ba! GUzelllk mllaalıalcumd& 
ınadm mı! 

HaJtr, oraya rttmedlm buıtln. Balık 

mata bafka 'lılr yere ctttım. Oraya st 
bu ı.Jıldan lıuta'lılUr miydim 1'akat mua 
oldu busb T Ö)tte sibellefmlpln ki! 
IUD m sOael bdıDJ ......... 

- Tül1 im orada 'balık 'buJamıdm a.._ 
tıea stttlm, &1belUk lınUolUCtnı 1*ldum 

Akfaın ualnımrutan tallı tatlı Jedfler 



4-KURUN 

Macarlar Ankara 
muhtelitini 5-2 

Bu sene de 
10,000 /ahir çocuğa 

yemek veı ilecek 
ilk okulların himaye heyetleri ku 

rumu yaptığr bir toplantıda bu yıl 
yardım edeceği talebelerin sayısını 
ve yardım şeklini tesbit etmiştir . 

Halkevlerinde Cul11 
huriyet Bayramı 

Gündüz müsamere ve temsil/er .. yendiler .. 
Kurum haftanın her gününde tale 

beye sıcak yemek ''errneğe çalı~acak 
tır. Bundan b'lşka kitap alamayan ve 
elbise tedarik edemeyen talebenin 
bu ihtiyaçlarını da gözöniinde bulun 
durarak tamamlayacktır. 

gece balolar verilmiştir 
ll 

ikinc1 müsabakalarını da bugün 
Fener Stadında lstan.buJ 

Cumhuriyet bayramı ı.ıünasebetiy dır. Bunu er:~eklerin spor 
le Halkevleri dün de kendi mıı ı taka ri, iskrim, bok~ müsabakaları \fİ 
lan içerisinde muhtelif eğlenceler ter etmiş, Galataı:ıaray - Halke .. 
tip etmişlerdir. ketbokuları arasında bir ınıt 

muhteliti' ile yapacaklar Ge en yıl yedi bin çocuğa yardım 
edilmişti, bu yıl bu miktar on bine 
çıkacaktır. 

Eminönü Halkevi sabah sa-;;t 9 da yapılmıştır. 
ilk okul cocu~darma Ferah tıyatro Şi~li ı-lalkevincle . 

Ankara 30 (A·ı\.) - Memleketi
mize, Ankara \'e 1stanhulda iki maç 
yapmak iizerc gelmiş bulunan .Macar 
B. milli takmu bugün ilk maçını haş 
tan ba~a Macar ve Tiirk bayrakları 
ile sfülenmi:: olan ve 15 binden fazla 
seyircinin dol<lurduğu §ehir stadında 
Ankara muhteliti ile yaptı· 

Saat 14.30 da e,·,·elii Macarlar. si
yah pantalon ,·e beyaz zemin üzeri~e 
milli renkleri bulunan formalarıle 
alkı11lar arasmda saha,·a çıktılar. 

B .. unu kısa bir fasıladan sonra mulı 
telit takım takip etmiş bulunuyordu. 

Mutat merasimden sonra hakem 
İstanhulsporlu hay Kemal Halimin 
idaresinde takımlar karşılıklı dizil
dikleri vakit Macar R. milJi takımı: 

:4ng ·al - Veher, Fcvete - Furi, 
Balay. Sala · • Betty. Furay, Kı~ala
gi, Bihnmi. llnMblo. 

Muhtelit takım ise: 

~teş - 'Ali Rıza, Rıdvan • NusrPt, 
1l<J$an, Mu~ • Hamdi, Fahri, Ya§ar, 
Rı:a, Ariften te;ekkül ettiği anlaşıl
dı. 

Oyuna muhtelit tak'ım sağdan bir 
vuru~ ile haşladı. 18 inci dakika
ya kadar kar§ıhkh deneme ile geçtiği 
görüliiyordu. Bu müddet zarfında 
her iki taknn da mnkahil inişlerle 
birbirini @tkıştırıyor, ve birbirine 
tehlikeli vaziyetler yaratıyordu. Ge
çen hu müddet zarf mda mulıacimle
rimizin elde ettiği gilıel gol vaziyet· 
1eri maalesef ya acele veya ,·akiuiz 
Turu~lar ve Yersiz driplinglerle neti
cesiz kalıyordu• 

24 Üncü dakik"ada Fah"ri<len güzel 
hir pas alan Hamdi topla beraber 
aiiratle hasrm kalesine doğnı süzül· 
dü. Fakat hngiin çok şanssız hir ovun 
oynayan Ha~di hu giizel vaziyetten 
de istifade edemedi. Uzaktan bir vu· 
rnQla topu a,,1ta gönderdi. 

25 inci dakikaya IC'adar 0-0 b"erahe
"r <levam etmekte olan oyun yava§ 
\ m·aş muvazenesini kaybederek Ma
l'arlarm lehine bir cereyan takip et
ıııeğe haıladr. Nitekim h"u müddet 
içinde Macar soliçinin geriden aldığı 
bir pası_ yerinde ve aıki bir vnnı§la 
gole tahvı1 ediıi ta1innma gilzel bir 
avantaj 1iazandtnnı§ oldu. Bu golden 
aonra Macarlar "dah"a emniyetli h"are
~et etmeye ,ve «ıah"a llalCim oynamaya 
J;a§ladıklan bariz bir surette göze 
tarpıyordu. 

Bu golden sonra talinnnmz nera· 
6erlilt sayısını temin etmelt için can· 
la b·aıla çalıırnaya ha~ladı. Hatta bu 
•ı:.ada sağdan inkijaf f'den gUzel hir 
~mnmz maalesef j\rifin ağır hare
k'eti yftziinden beklenilen neticeyi 
veremedi. 

Macarlar çolC geçmerlen, muhtelit 
akmma cevap teşkiJ edecek giizel bir 
hücumda bulundular \'C hu lıücnm 
esnasmda soliçin hiç heklenmiyen bir 
sırada uzaktan !;ektiği 1Hk1 hir , ~iitle 
gelen top ikinci defa olarak mul1telit 
ağlanna takılmış lmlunuyordn . 
. Ilirinri tlenenin hundan sonraki 
ktcmıncla \'aziyet ıleği meıliğindf"n 
Yazh·et 2-0 f acarlarm lehine netice· 
lendi. 

İkinci rleneve mnlıtelit taktın ka<l 
ro '.'mlıı hiiyiik tarlilat yaparak şu 
,,.J.-ılde çıkıı•ı~ hulunm·ordu: 

Jfolıiııı - Huh an. Enver - Musa, 
Semih. H:ı n·ı - \Ji Tiızı:ı. Arif, Ya
ııar. F.ılıri. Huıı•cli. 

O,·nn ha~lnılı~r 'akit Mararlarm 
hıı <lı•\ reyr hirinr:yr nnwrnn <lalıa 
hakim w ılnlıa a~ır hıı!'trklarr giirii
Jü,•orclıı. 

l\'itf'kim ih le oldıı. :\fıırarlar ,·ap
trkları tPlıfikrli lıir Jıii,.ıııncla ınuJıtr· 
fit kale~İni arl ·11 1Arllı ı Z\ ik rtırr 
~·r ha0 1Rtnfc1R,.ı ı . rlıı 11:1r:><la ~oJiç ~k
tiği ~rk1 ~ir şüt golpostu yalayarak 
avuta gitti. 

Muhtelit takını sayı adedinin ~o

ğaltılmamast için hiç olmazsa bera-
sunda bi; müsamere vermiştir. Müsa Dün saat 9 da Şişli ve cı'" 

berliği temin iı_:in o 1 acak h i rdt•ıı h i re ___ T_E_P_E_B_A_Ş_I _Ş_F;_H_t R-T-1 Y_A_'_l'l_tO_S_U_ 
mereye 1000 den fazla çocuk iştirnk 1 j mektebin iki binden fazla 
etimiştir. Evin temsil kolu bir piyes si Şişli Halkevi binasrnm önuııd' 

hücuma ge~ti. Deşinci dakikada Ari- · · · • · ' ~ Ptn~s KISMI temsil etmiş ,.e muhtelif ronc.llar oy lanmışlardır. 
fin dnin hir pasım Haıııtli güzel hir 
sol \'tıru~la takımının ilk sayrmı 
kayda muvaffak olfln. Ru golün n•r 
diği şevk 'e heyecan gerek oyuncu
ların ve gerek e seyircilerin üzerin
den heniiz silinmemişti ki Macarla
rın sağ(lan yaptTğı bir inişlt> sağiçin 

ortaladığı topu merkez muhacim ken 
dinden çok dalın müsait vaziyt'lte 
hnlunan soJi!:e ~eçirdi. Soli~ de hu 
güzel fırsattan i-.tif adt> ederek sıkt 
bir şiitle üçiincii golii de kayda mu

ım11mıır111 

1111111...ımıı lı llllllll~J 

31-10-937 tarihte 
Pazar günU ak§amt 

("' saat 20,30 da. Pazar gU 
nü gUndUz 11aat 15,>0 
da (Size öyle gc!ly•'r 

sa) piyesi 3 perde. 
Yv.an: L. PlrıuıdeHo. 
TercUme eden M. Ful\•J 

ı.;::. ,., r .~ANSIZ TİYATROSUNDA 

ŞF.HIR TİYATROSU OPF.RET KI8MI 
31-;10. - 937 tarihte pazar gUnU akşamı 

saat 20.30 da. Pu:ar gt!nU gündUz ııaat 15.30 
da (İ~İI{'AM MAÇJ) 3 perde 1 tahlo. 
Yazan: P. Vebert ,.e A. Hcuze. 

nannuş çocuklara ~eker dağıtılmıştır Bu talebeden henüz kita~ 
Akşam saat on altıda, evin Alfly edemeyen 200 den fazla ç 
ı tün kitaoları Halkevi Esirgerl'le köşKÜ temsil !alonunda hay Aziz ta 

rafından bir konferans verilmiş ve mu ve Şişli hayır cemiyeti , 
·ı k l dan müştereken temin ve te"'"' temsı ·o u tl\rafmdan dn bir piyes 
·ı d miııtir. temsı e ilmiştir. 

Bundan sonra bütün Ç 
Beşik~tş, Şişli Hnlkcvlerinde de, Halkevi ve Kızılayın hazırl8 

akpm saat yirmi ikiden bnşlamalc ü k 
b rer pa et şeker dağıtılmııur. 

zere ircr balo verilmiştir. Saat tam 1 O da Pangaltı li 
Kadıköy 1-Ialkevi de me-rkezde ve bflndosıı tarafından çahnan 

Kmltoprak nahiyesinde, Erenköy marşı ile merasime b.3şlanrnıf 
vaffak oldu. Bu ı.ayıdan onra esa .. en ------------- sinemasında llirer konser vermiştir. Parti başkam Rc:if Güner 

Şehremini Halkevi temsı'l kolu da ke,·ı· Ba k Ah H l"t " i11tikrarını h<'niiz bulamamış olan 
muhtelit hu ani ııayıdan hüshiitün 
ı:ar ılarak sağa sola şuurımzra koşuş· 
maya ,.e topa mana~ız vun1~lar yap
maya ba~la<h. İşte muhtelitin hu nor
malden uzak hulunan vaziyetimlen 
isti(adelenmesini cok ivi hilen 1\fa· 
car takımı hu df"f a .. sağiÇinin ayağı ile 
dördiincü goliinü <le yapmakta gecik 
medi. Htı:r 'eye rağmen muhacimleri 
çoli dcf alnr Macar kale ini tc11tikeli 

,·aziyetlere soktulan!a da yersiz drip
ling \"e topu lüzumımz paslarla ayak-

tan ayağa dola~hrarak o an için me,
cut gol nziyetlerinden istif acle etme
sini bilemediler. Yirminci dakikada 

ERTUCR.uı. SADl TEK ş anı met a 1 l' 

TIVATRosu evin temsil salonunda bir piyes tem lu tarafınd:m 29 teşrinievvt: 
(AKSARAY) da s!l edilmi§ ve bir monoloğ söylenmiş cumhuriyeti" manası izah ,,,.J 

Bu gUn aaat Hi de tır. ve gençler namına H~" 
CBtR Avuç ATEŞ> Beyoğlu Halkevinde üyelerinden İsmail Akdağ bir J:ı 

Vodvil 3 perde Beyoğlu Halkevi de Cumhuriyet irat etmist~r. 
Bu gece saat 20,30 dıı bayramının üc g ·· ·· · · · L" · ~ 

(Çamurda zambak) k c I I .: unıı ıçın zengın ır Merasim'! mekteplerin çok rr. 
YARIN Gl':CE ut u ama programı hazırlamıştır. Bu zam ge it resmiyi:! nihc.yct ,·el 

Kadıköy - sureyya'da programın üçünci.i gi.inü olan di.in ve misafirle z Hnlkevinde §Ck 

de Halkevi binasmdR zengin spor ha ler ikram edilmiştir. Jl 
reketleri Yapılmıştır. Öğleden sonra S<lat 16 da sı1n"'a 

bnl nıuhteliti ile yapacaktır. Evin büyük spor salonunda bir Şekip Bebekli ve C§İ lrfan ~it 
Macarlar Bugün l•tanbul çok güzide dnvctliler toplanmıştı. Sa bekli ile kızlan Asuman ve ço1' 
Muhtelitiyle Kar§ılaııyor lon dolduktan sonra dış kapı kapan sek sanatkar piyanist Adnan • ·_J 

lstanbul Bölgesi Futbol Ajanlı- mış, İstiklal marşı. ile merasİrr>e baş Bozcalı tarafından milli bir k('ll"" 
ğından: Macaristamn Pe,te muh- lanmıştır. verilmi~tir. 
telitiyle İstanbul muhteliti arasın- Evin bütün sporcuları marştan Ayrrca bay<m Danailo: bir p' 
daki maç 31 - 10 • 1937 Pazar gü- sonra bir geçit resmi yapmışlardır. konsı-ri vermiş ve Kenan SarrY" 
nü Kadıköy Fenerbahçe ıtadında Evin çalışkan başkanı Bay Ekrem mt1nzum ... ler okumustur. 
yapılaacktır. Maça tam saa\ üçtelTurk ~ısa bir söylevde bulunmuş, mü Gece de Taksim Dağcılık kııl 
ba,lancaktır. teakıben genç kızlar ilk olarak mü de Şişli Halkevinin senelik büf?) 

Maç hakemi Suphi Batul', yan :zikle beden hareketleri yapmışlar losu verilmiştir. 
hab~~Feri~n~~~&~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 
Taludur. • 

Muhteliti teıkil edecek olan a-
§ağıda isimleri yazılı futbolcula· 
nn ayni günde saat ikide Fener
bahçe stadında bulunmaları tebliğ 
olunur. 1 

Fenerbahçeden - Hüsamed-1 
din, Mehmet Reşat, Esa\:, Niyazi, 
Naci, Bülent, Fikret, Orhan. 

Galatasaraydan - Etf ak, Sa-
lim, Bülen\:. 

Betikta§tan - Hüsnü. 
Günetten- Cihat, Rıza, Faruk. 
Vefadan - Muhteıem. 

Senenin en 
LEVLAKLAR 

• 
gUzel fllml 

AÇARKEN 

JEANETTE MAKDONALD 
NELSON EDDV 

• BUGÜN MELf4~K'te 

1 ikinciteşrin pazartesi akşamı 

SAKARYA SiNEMASI 
B:itün dünyanın alakadar oLduğu ve (Vencdik müsabakasında birinci mü kUatı kazanmış olan) 

büyük, zengin ve mühim 

Bir BALO Hatırası 
Şahesehinin ilk iraeai münasebetiyle 

BQylQılk GiaDa MlYısaımeıresn 

!tf arar eolaçıgı ayagma geçir<liği topla 
ve süratle Ankara kalt~~ine doğru in
meye haşladı önüne çıkan müdafii 
de atlattıktan sonra hir metre gibi 
çok 'ima bir mesafede kaleci ile kar
ff karşıya kaldı. Bu sırada ayağında 
bulunan topu yava§ ve çok'. emin hir 
vuru~la kaleye gönderdi ise de o da· 
kikada çok iyi yer tutan kaleci hu 
muhakkak olan golii bir eseri tesa· 
düf olarak kurtardı. Biraz sonra yine 
solaçık bu t!efer geriden aldığı uzun 
hir pasla yine Ankara kalt>sine doğru 
süzülmeye haşladı. J\liidafii atlattık
tan sonra yeti~en sol muavin Hasan· 
la karşı kar•nya geleli. Fakat Hasanm 
hatah bir hareketle miidalıalecıi yii· 
ziinden hakem penaltı cnası verdi. 
Bu suretle Macarlar beşinci gol1erini 
yapmı' oldular. 36 met dakikada ise 
Macar k'.alesi öniinde Ali Rızanın hir 
k"af'a \'llntşu ile gönderdiği topu ya
kalayan Hamdi t!tkı bir şiitle kaleve 
gönderdi. Fakat kalH~i mahirane bir 
h'areket1e hu mulıakkak olan golü 
bertaraf etti. Oyunun hitmeııine hir 
hnçuıi dakika kaln7ıttr muhtelit rnw 
h"acimleri son bir gayret1e hasrm ka
lesini sarmava başladılar. 'Arifin yap 
mak icıtediği a'!ırtma l1arf·kf.tinde sol 
mü<lafi topu eli ile çeldi~i için ha
kem hu sefer :'\Jacarlar aleyhine pe
naltı venni§ hulunnvorrlu· Arifin 
çekti~i <'eza vun1~u ikind ve son 
rlef a l\f arar ka le~İne ~rdi ,.e maç da 
hn ımrt>tle 5·2 S?ihi bir farkla Macar- 1 
larm lel1inr. neticelendi. MiAafirler 
hu nkcamki ek,;nresle fstanhuln hare-ı 
kP..t edecektir. İkind maçım da f tan-

Heyeti temsiliyeci: Hiç bir filmde birleşmesi mümkün olmıyan 8 büyük Fransız artisti: HARRY BAUR - ~ 
RlE BELL - RAlMU - P. RlCHARD WlLLM - PIERRE BLACHA RD - FRANÇOlSE ROSAY ve LOV• 

JOUVET, Biletler şimdiden ııatrlmaktadrr. Numaralı biletlc:in evv elden aldırılması r~.:a ol~nur. 
1 

• Fiatlarda hiç bir zam yoktur. Tel: 41341 
eeı 44111:1111 .. 11111 ........................... ~ 

BUGÜN Dünyanın 

SARA y en büyük filmi 
Sinemasında BUFF ALOBiL 

(Maceralar 
Krah) 

Türkçe 
sözlü 

Bui,•Jn saat 11 de matine vardır. ----~-~---~~-----~~~~~~--------
' ·. . .. ' . . - ~ ~· . . ' 

Baş roHerde: 

GARY 
JEAN 

COOPEJl 
ARTHlJil 

20,000 at, sooo k•rnu.ıt 
deri ı ada.n, roooo flgUr•" 

~ 
# ................. ... 

3 seneli.< bir rası?adan sonra ilk dala el arak 1 O :tK Art!stlerlnln TÜRK Rejisör 
va musiki Ustadlaranır1 yaph~ı senenin Biricik TÜRK Filmi 

~ 

~CNlEŞE [))0~ u 
mF Bugün saat 11 matinesinden başlıyarak lstanbulda lpeko Izmlrde EDhamra Sinemalarında 



Günlük~ 

R 
Programı 



a-KURUN 

Büyük polis haf igelerinden birincisi: 

Pinkertonun Maceraları 

-Romen Başve: J 
kili diyor ki: . 

'(Ü•ıyanı 1 ncide) 

~ 

Başvekili 
diyor k 

(O ııyanı 1 int'.İ 
maaa ıelirken, e.ki bir 
görütüyormuıum ıib~ 
altında kaldım. Baıv ,.t 
taresku da açık ve ıanıi el 
vazih ve enerjik dütil"i 
let adamını buldu111. ~ 
dum diyebilirim. Ve ~ d" 
ve ben görütmelerinus 
memnun olmakla 
mümtaz siyase•&: adaJllJlllO 

Yazan: Volfgang Haynrlh ------Tefrika numarası: a7 

Hafiye; muhafızlar arasında!?! 
Mak ·Kenoa; Potsvlldekl şef Lavlerln kartısında; rolUne 

devamla, onu kaodırmağa uğratıyor ••••• 

''Molli - Magir,, gizli te~kil&tına 
girerek umumi katip ,.erine ge
çen Pinkcrtonlann detektifl«r 
rin<lcn 28 ''a§ında delikanlı /,.. 
landalı Mak Parland; ıqkilôı 
mcnsuplannın isimleri yamı 
listeleri kopye ederek, Pinker 
tonlann biirosuna gönderiyor. O 
raca, bu füteler ~merikanın 
biiyiik ga:ctelcrinde nqrettirili 
yor. Bunun iizerine bütün Pan· 
silvanyada bir paniktir ba, gör 
ıeriyor. Diğer taraf um bu fütc
leri aralarından kimin if §a ettiği 
araştınlarak, neticede Mak Ken 
na ismi altında aralanna kanı
mı.~ olan kırmı::ı saliaJlı, a),.0§ 
irfanda serserisinin idamına ka
rar t•eriliyor. Polis hafiyesi, bu 
kararı infaz etmeli üzere gelen 
eli tabancalı iki ld~j.,i, kendisini 
Pot.svildeki §Cf Lavlcrin yanma 
götiirmelcri husu.mnda razı eı
mcğe muvaf/ak oluyor. Şimdi, 
iiç kiji, oraya doğru: 

Mak Kenna, eli tabancalılarm 
muhafazasında evinden cıktı. Ya
nındakiler, gözlerini k~ndisinClen 
ayırmzyorlar, kaçacağına delalet 
eder en ufak bir hareketi üzerine 
ate§e hazır, onun yam sıra sert 
adımlarla yürüyorlardı. 

1 - 2 - 31 .1 - 2 - 31 
Rap rap rap! Rap rap rap 1 
Sıkı ve muntazam bir yürüyii§le 

Potsvil sokaklarında ilerliyorlardı; 
istikamet: Lavlerin evil 

Gizli tqkilit mensubu detektif, 1 bir bafanydı! O zaman fusatı gani
içinden .. hela bu isim meaeleainde met bilerek, son kozunu oynaınağı 
ihtiyatsızlık. ettim!,. dedi, .. Maktan biran evvel kaçıp kurtulmak ıure
bafka ad yok muydu takacak! Ben tinde denemeliydi! · 
de küçük ismime amma da tutkun- Fakat, naııl} 1 
muıum, hal,. Rrrrappl 
Soğuk kanlı polis hafiyeainin ak Bir pl8n tasarlamağa vakit yok-

lma gelen bat'ka bir ıüpheyi mucip tu. Lavlerin evinin kapısmdaydılar. 
sebep de, el altmdan bazı tqkilat - Haydi bakalnn; gir içeriye ! 
mensuplanna, bu arada Ceymae, 
Y osta ve Garrona haklarmda veri 
len idam hükümlerini çıtlabnl§ ol
masıydı! Kendisine • inanmayarak 
tedbir almadıklanndan canlanna kı 
yılmaktan kurtulamayan bu kendi
sinin acıyıp ela kurtarmak istediği 
toy delikanlılar, öldürülmezden ev
vel ıurada burada, hiç değilse qe, 
dosta .. yahu, içki gittikçe bqma 
vuruyor, fU kırmızı mallı 8yyaf 

serserinin t Handeyse aklı zivana
dan çıkac:U 1 Şimdi de, aen öldürü
leceksin, ayağım denk al 1 Yollu ke 
hanetler saçmağa ba§lacht,! filan di
ye, bu ikazlardan bahsetmif buluna 
bilirlerdi! Bu "'kehanetler,, in ta
hakkuk ctmeaini müteakip listeler 
~etelcrde baaılmca da, öldürülen
lerden o aözleri ititmit olanlann, 
umumi katibin en saklı tutulan ıey 
leri, öğreaebildiğini hatırlamalan 
WiyC:li 1 Qnlarm da bundan bahset-' 
mclerile beraber .. 

Kırmızi eak'alh mevcutlu, eli ta
bancalı muhalızlannm araam<la yü
rürken bütün bunlan timıeJC ıüra· 
tile aklından geçirdi ve eonra, kur
tulmak için mutlaka kaçmak icap 
ettiği neticeainde karar kıldı. Artık 
İf böyle vesveseli bir safhaya geldik 
ten sonra, ne kadar meharet göste 
rine göstenin. uzun müddet rol oy
nayamazdı! Gayet kısa bir müddet 
için rolüne devam edebilir, hayatı 
üzerinde eöz eahibi olanlan muvak
katen oyalayabilirse, bu da büyük 

Lavler, ··sağ eli,, ni diri diri kar
ııımda görünce, pfaladı. Bununla 
beraber, onu ölü değil de, diri ola
rak kendiaine getirenlere çıkı~ma
dı. Sakin ve mülayim bir karıılayır 
la, sordu: 

- Mak Kenna: beni neden gör
mek istedin~ Eğer maksadın, t:adc
ce veda etmek: ve .. öteki dünyada 
görüflllek üzerel., demekse.. Ben 
de ••tqekkür ederim, metin oll Ne 
yapalım, mukadderat böyleymif ! 
derim .• fı olur, biterl Yok eğer eana 
tcfaatle canmı bağqlatmamı temin 
etmek tasavvurundaysan.. Bo§una 
zahmet etmİf olmana· üzülürüm, 
doğrusu! 

- Lavier; ben ner ıeyden evvel 
suçumun ne olduğunu öğrenmek 
istiyorum! Ve bunun ne olduğunu 
bilerek ölmek 1 r. 

Kuvvelti bir tonla söylenen bu 
eözler üzerine, Lavler, karınsmdaki
ne tereddütle baktı:· 

- Susun, cemiyete hiyanet et
mek! ~ . 

- Ne ıuretle "i 
- ••Molli - Magirler,. in adlan 

yazılı liıtelerin iftası suretile ! 
Mak Kenna, gülerek ıki elini yu· 

karıya kaldırdı: 
- Ya Rabbi 1 tiedi, bir masuma 

ne l:;u acaip isnat! Peki, bu haince 
iti benim yaptığımm delili, phidi. 
falanı filanı var mı} Vana, nerede} 

'(Arktuı vai)' 

ve yükıek aalihiyeti ve büyük tec
rübeai memleketin reaanet bulma-
11 itinde ımühim bir amil olan Bat· 
vekil Celil Bayar ve meıai arka
daılarile temaı e'ınıek fırsatını ba
na vermittir. 

Balkan Antantı çerçevesi içinde 
bütün faaliyetlerinde, emellerinde 
ve temayüllerinde olduğu gibi ay
ni sulh, emniyet ve istikrar ıiya
ıetini sebatla takip etmekte olan 
Türkiye ile Romanya araınldaki 
münasebatın samimiyetini kaydet 
meğe lüzum ıörmüyorum. 

Uzun zaman tazyik altında ka
lan hayat kuvvetlerinin inkitafı İ· 

' çin zaruri olan ımiiakül teıkili.t ve 
\anin eserini tahakkuk ettirmek 
hususunda ~erek Türkiye, ıerek 
Romanya ayni derecede ba ıulhe 
ve emniyete muhtaç bulunuyor· 
lar. 

Türkiyeden aynlırken, muaz· 
zam ilerleyiıinde büyük ıefinin 
yaratıcı dehbiy)e yürüyen çalıt
kan ve luyaıetli bir milletin parlak 
faaliyet ve muvaf fa.kiyetlerinin it-

minan verici intibaını görüye-
nım.,. 

Ekaellna Tatar..Jru, Baıvekil 
Celal Bayann Bükreıi ziyareti es
nasında, Türk ma\buat mümesıil
lerini de oraya davet ctmittir. 

Kıymetli misafirimiz Ro 
manya baıvekili T ataresko bugün 
'ıaat 14 te hususi trenle Ankaradan 
ıehrimize gelecek, Haydarpaıa nhtı 

rü§melere verdiği cere 
rin bir zevk duyduk. 8" 
eaulı bir sulh ve ıük40" 
likki ettiiim Balkan 
hararetli taraftarıyDll• 
vada Bay Tataresku il• 
mamiyle anlapnamd 
di. Çünkü her ikimiz d• 
!erimiz için bir •ulh Tt 
mili anlqma içinde, bir 
ri ıazetiyoruz. • ,._.. 

Benim ipı bu, DU7-
aldıiım direktiflerin 
batka bir teY defildir 
biliyorum ki doat ve 111 
manya mufahham h · 
münener nYk ve id 
milletlerin aaadet ve re 
miiYellidi olan ayni 
teıriki meıai yolunu takİf 
tedir. 

Türk - Romen doıtlu 
lamlığı bir kere daha te 
ği bugünlerde dost ve 
milleti bütün kalbimle 

nm. 
romda kendisine tahsis edilen bir Baıvekil Celal Bayat• 
motörle doğruca Fenerdeki patrik.ha Antantı dava11na yap~ 
neye giderek, patriği ziyaret edecek haretten dolayı Romen 

tir. na hararetli teıekldlr1 
Misafirimiz oğleCien eonni Romen mitlerdir. 

Itonsolosllanesinde Romen kolonisi -~--------b--; 
ni kabul ederek bir müddet görüıe Resmi te 
cek akıam üstü Romanya vapuru i 
le memleketine dönecek.tir. (ÜııtaTG/ı 1 

Türkiye ile Romanya 

Terzi Bayan ikbal caret münasebetten de-bir 
iar teatisine mevzu tqkil e 

Lalelide Tayyare apartunanlann 
ciaki dairesinden ikincitetrin baımda 
Beyoğlunda Sakarya (Eski Elharn· 
ra) sinemasının bulunduğu Elham • 
ra hanında 5 numaraya taşınacaktır. 
Mü§terilerine arzeder. 

bu noktainazar teatiıi, iki 
arasmdaki mübadele ifinio 
bir tarzda kurulmuı h 
Türk ve Romen devlet • • ....ı 
l>ealediği azmin müphedelll"' 

Bu sırada Mar-Kenna, Clütünü
yordu. Artık, ölüm tehlikesini atlat 
sa da bu gizli teıkilt menauplan 
arasında kalamazdı. Nasıl olm\lfla 
olmu§, kendisinden §Üplielenilmir 
ti bir keı:e ! Hatta, eorgusuz, sual· 
siz idama mahkum edilecek kadar 
ileri gidilmişti. Gerçiı mensuplar
dan veyahut da mensuplardan gay-
ri herhangi bir kimse hakkında bu ı-------------------.... .-.--........ --, ... -... _________________ _ kün kılmqtır. 

Ve mevcut ticaret anlat 
sonra, eskisi gibi sükuti ve ciddi tav- düzeltilmesine yakmda s· yolda bir karar verilmeai hususun· 

da, kuvvetli delil aranmak, bir nevi 1 

muhakeme yapılmak'. mutad değlidi; 
en ufak bir_şüphe üzerine ölüm hük 
mü giydirilirdi; ama kendisi aleyhin 
CJe §Üphe götürmez delil elde edil 
miş olması da hatıra geliyordu 1 Bu
nun aksini katiyetle iddia etmek, 
nasıl yerinde olabilirdi ki, ne kadar 
meharetle rol oynamış olursa olsun, 
k'endisi &slında bir polis hafiyesi 
siydi; hem de Pinkcrton bürsot:nun 
en namlılarından biri 1 Mesela, de
tektif Mak Parlandm Avrupaya ai
lesini ziyarete ve kendi kendisini 
tedavi ettirrneğe gitmediği bilakis 
Amerika toprağında dola§tığı sezil
mit olabilirdi. Bu takdirde de "Mol
li - Magir,, gizli teşkilatı menaup
lannın adlan yazılı listelerin Ame
rikanın büyük gazetelerinde Pinker 
ton bürosu tarafından ne§rettirilme 
sini müteakip, kendisinin akh gel
mesi, pek yerindeydi 1 O, ki kendi
sini Amerikayn yeni gelmi§ bir lr
landah olarak tanıtmış, lrland<ında
ki .. Molli - Magir,, teıkilatma men 
sup bulunduğunu, orada lngiltere
nin çiftlik sal\ip]erinden birini öldü 
rerek teşkilatın paraca yardımile 
'Amerikaya kaçtığını ortaya atını§; 
fakat ('yolda ele geçer!,, diye ken
disine bir tavsiye mektubu verilme 
diğinden dem vurup, oradaki men
subiyetini isbat eder bir vesika gös 
terememiş ve Pansilvanya te§kila
tma alındıktan sonraı umumi katip 
Jiğe gecirilmişti 1 Üstelik adını da 
"Mak Kenna,, olarak söylemişti! 

"Mak Parlnnd,, değil de, "Mak 
Kennal,. ne kadar birbirine bcnzer-
~i~ ~~ğil de, t,,~ı tıpkısmm ayni, 
ıkı ısım: ilk ısımleri 1 ··Mak,, ve 
gene .. l\1ak,. l Her .ikisi de! Ne raat
geli§ 1 

1 
Gine Randolfle Hans Georg 

Jlohenhağın düğün güni1.• Kili- Edebf Roman : •O ---· 
seye gitmek ii:cre otelde hazır- S E v G ı ,• 
lık saf ha..nndn, yukanya çıkan 

güvey, kapı mkasından gelinle uyan 1 n ca •• 
muhibbesi Lizbeı Raymerin k<r 

nu§malannı işitip dinliyor. Kı• ---• Yaz•n: M•k• El 
:ın bu evlenmeye kerhen. ra.:ı 
olduğunu öğreniyor. Sendeliye- Delikanlı, dofruldu, kıza tehditklr 
rck, geriye döndii. ltşağıda Mi· nazarlarla baktı. Onun göz.lerlnl Uze. 
ralay fon V nldştettcn. homurda- rlne dlktl, kmn kall>lne bir hançer gl
nıyordu: güt·ryin babasına "yu· bl eaplandı. Sonra, gUvey, hiç ses çı -
karıdahi konu~ma amma da karmadan eertçe bir yan iiillfle, kolu-
11.:un .siirdü. ha! Oğlunla ni~an· nu uzattı ve koluna giren , gelini oto
lm nerede kaldılar? Otomobil- mobile götUrdU. 
fer roktan otl'lin öniinc dizildi- Gitta, yanmdakl erkeğin boylu boslu 
ler, .. beklc;p duruyorlar!,, di· ciddi l!!illletlni tlrkek bakı3larla tetkik 
yordu.. , etti. Birdenbire kendisini ondan bils

'. bütfüı ayrı hissetti; sanki ômrthıde onu 
Kurt Randolf: . 
- Ben, dedi, gidip bir bakayım!' 

Kurt, merdivenin yaruımdayken 

Hans Georgla karşılaştı .. GUvey, titri
yordu, çehresi iğbirarla miltekallisti .. 
Randolf, bunun iyi bir alamet olmadığı 
hissiyle, sordu: 

- Ne var? Kız kardeşimle kavga mı 
ettin? 

-Yok! 
Hans Georg, sesinin öyle kısa kesici 

bir tonlyle bu mukabelede bulundu, ki 
Randolf, rencide olmu§ hissile, sustu; 
artık başka bir sual ortaya koymadı! 

Ve tam o srrada da, Gitta . merdi -
ven başında görUndU. Beyaz gelin esva
bı, levend endamını ışıl ışıl &.kışlar ha
linde sarıyordu. Sarı saçlarını limon çi 
çeklerinden örUlmüş başlık çerçeveli
yordu. Gözleri, yaşlarla perdelenmin 
parıldıyordu. Bununla beraber, basa • 
makları sağlam basışlarla indi. Yavae-
ca: 

- Ben hazırnn, Hans G-..~rg! dedi, 
ktli!eye gidebiliriz! 

· hiç görmemltti. Delikanlı, kıza bir ya
bancı hi88inl veriyordu.. Tamimiyle 
yabancı bir insanmış gibi! Ne olmu.ş
tu? Bu adam, gene o pek pevaztıklr 
sözler bulmumı bilen Hana Georg 
muydu? Nazarlannın kendisine karşı 
iyilik ve sevgi ile alkışlanması mutad 
olan aşık mıydı? Kızın mUtenasip vü
cudUnU bir Urpermedir kapladı. 

Ya kiliseye gidiı sırasmda! Güveyin 
biribirine bitigtirdiği dudakları arasın
dan tek hece aksetmiyordu ... Eli, ge -
linin elini aramıyordu! Ya rabbi, bu
nun sonu ne olacaktı?. 

Kilisedeki merasim, bir nikih me
rasiminden ziyade cenar.e merasimine 
benziyordu. Müteakip kahvaltıd:ı. Git
ta, belli belirsiz bir sevinç liali takm
mağa gayret etti. Bunu pek güçlükle 
yaps.bildi. Miralay fon Valdştetten, ye
ni evliler şerefine kadeh kaldmp teb
rikle l!!aadet temennisinde bulununca, 
Hans Georg ayafa kalktı, teeekldlT et
ti; Gittaya da naziglne birkaç IÖzle hi
tap ederek, onunla kadeh toku,tutdu ve 

rınr alarak, yerine oturdu. vessül olunması kararla§ 
Sofrada hazır bulunanlar, adeti. bir E b T 1 ... ıııs kselans ay tatarcs~o .. 

Alp dağının ağırlığı altında eziliyor- reti ki müttefik meml~ke~._~ 
lardı. Gitta, annesinin dilğün sofrasma dostluk bağlanrun aai~a"; 
i~tirak etmesine hekimin i~n venneyl - kere daha müphedeyc ~ 
şıne memnun oldu. Bu agır hava, an- •. 

· • k dar Uze kt" k" 1 mı§tır. nesını o a ce ı ı. ----------::;-. 
Sofdaran kalkıldı. Gitta., ile Hana Samsouda temel• 

Georg, elbise değiştirmeğe gittiler. ve açma tlJredJ 
Bu aralık, Valdştctten, Hans Geor- · ) J'dl! 

gun babasma : Samsun 30 (A. A. -: ·.Jll'll. 
- Şen de, dedi, onlarla birlikte Vay- Türk hava kuru!11u ?inaJıalP"'".J 

teneke gidecek misin, Bertran? ll}el atma, bclediyenın 
teneke gidecek misin, Bertram ?. doğum ve çocuk bakım 
-Hayır! Ben, birkaç hafta için M.a- ~a törenleri, va~İ komd:_°' 

caristana ava davetliyim. Zaten •Harut hır hey~t1huzuru .1 e Y!'f' ııu 
Georg, buraya iki ki3ilik spor otomo- Hati~ er .ver~klen .. 
billyle geldi! C::u~unye~ ?ıtmez, ~ J.r 

_ Ya siz, Her Randolf? yızlez:ınden bı~ olan . bu if ft 
sebetıyle Ataturke rnınnet 

- Ben de, Miralay ,annemi Merana lıklarmı tekrar teyid ettile~ 
götüreceğim! Kmlrrmak üzerinde~--

Gitta ile Hans Georg, tekrar qağıya rü bq gün sonra nafia ınU 
indiler. Bertram, gelinini kucakladı : huzuru ile açxlacakhr. 

- Pek sevgili Gitta; dedi, ben bU - !!ım••••İlll••·-~ 
t~ k~b~e senin tam ~™-".Y1• ~11• 1 Harici Askeı i 6 
lıgın ısterım ! Umarım, kı sizin ıçln 

Vaytenekte tefriş ettirdiğim daireden Bfl ll•nlllll 
hoşlanacaksın. Sonra, sana. başka bir 
şey de söyliyeyim. Eğer gilnün birinde . ~ 
içini dökecek birine ihtiyacın oluna, 95000 tane çiplak alcıııifl I_ 
bana gel! kapalı zarna almaeaktır. eti f!J. 

Kaynata gelinini her iki yanağın- Tahmin edilen bedel beb~ 
d d - t:. ruttur. İhalesi 3 - 11 • 931 
ruı a op u. e 

T kkür. de . b b , Se k günU aut 11 dedir. Evsaf ~ _._ 
_ eşe e rım, a a. n o a- '-· k bil" d J& ~ 

d · · · ı· · k., 307 .11.ı.ıruı mu a ın e • ar ıyı ve sevım ısın ı. nalına k . dan -1n_. ..... 
• t tı omııyonun __,, 

Gitta., mUt.ehassis bir halde, bu ce- teminatı 4812 lira so kurur-~ 
vabı ver~~· ~tiyar baba, oğlu Hans circceklerin 2490 sayılı kail--..... -. ••• 
Geor.sa dondU: ürt.:ü maddesinde ıöıterildl 

- Sen de oğlum, dedi, sevgili karma teminat ve teklif mektu~ 
baamm eline vardı. Babut~ yapran te ihale saatinden en as ~ .... 
şövalye bir koca ol! Ankarada M. M. V. SatlllP""" 

(Arkası vnr) yonuna vermeleri. 


