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C • H • Partisi Genel Ba ekili CelAI Bayar 
Bü.giik Kıırııltagı bu agın 26sında 
f evkalô.de toplantıya davet etti 

• 

Almanya. Avusturyayı ilhak ettik• hbn.; 11 (A. A.) - C. iL P. Genel Bapan Vekili, BIJlt lturaft&Jı qa. 
1en sonra Çekoslovakyada &Odet me- ğıdatl tebllfle ayın 28 mnda fevbllde toplanbya daftt etndltlr: 
selesini hallettl. Bundan sonra Fransa Cmnhurlyet Halle Partisi Bilytık Kurultayını qağıc1&1d maddeleri g&'llpnet 
ıle anlaştı. Acaba timdi ne yapacak? bere Ankarada birlnclkl.nunun yirmi albsında fevkallde toplantıya davet~ 

Avrupa postalının ptirdijl haber• diyorum. 
lere &tir• Almanların Ukrayna mML 
leai Ur.erinde çahpnaia bqlachklan 

C. B. P. Genel Baıbn Veklll 
Bqyekll 

anlqıhyor. 
Çekoslovakyada SUdet Almanlan, 

Almanyaya ıeçtikten, Lehli azhkla
rın Lebistana,. Maaar uhkJaranın ft1a.. 
cariatana verilmealn• karar. verildik· 
'ten sonra Lehistan ile Macaristan 1. 
talyanın mUq.haretine ıUvenerek RU
tenyanın Macaristan• ilhakını istem 
ftlltlerdl. Almanya, ltalyanın arzula
rına ratıhen Lehistan 11• Macarı.t&. 
nm bu talebletln• karf1 pfdl. Bir mli-
1ona ,akın nGfusu ~im n Karpatlar. 
ıat.ı ftusyuı denilen RD*i18! Çekler. 
iıe Dvafdar yanında muhtar Itır. ı-. 
rey• mazhar. oldu. Ayni zamanda 
Çekler. it• Slovaklar. slbl bu mulital' 
RUtenya bUyUk Almanyanın nUfuzu 
altına siren bir. memlebt halini aldı. 

Son aflnlerln ltldlMlerl pu p 
teriyor ki, Almanların RJJtenyaya AY. 
nq>anın ortuında kUçUk bir muhtar. 
idare flalinde muhafaza edltlerl 
müstakbel bir Ukrayna meselesine 
basamak yapmak 19'ndir. • 

Zira bu defa Pratda "Ukrayna mll
n mecllal"adı Ye tefekkOI eden bir he
yet AUtenyadakl bir milyon Ul'cra~· 
hya Lehlstandakl dokuz, Sovyet Rue
yadakl otuz milyon Ukr&Jftalmın lll
v.lle lcırk milyon nUfualu bir ~ 
kll Uktayna devleti tefldl «fllme*I 
davuanı ortaya atmtfllr. Alman p· 
zetalerlnln bu latik.,netı dolfu p 
den nttrlyatlan bu- hareketin Berlin· 
den plen direktif eseri olduiufta 
fUphe bırakmıyor. Bu hareketin 
Fran11z.Alman anlqmuından eonra 
vukua plmeal iM ayr1ea dikkat ve a-
14kaya uyandmyor. 

MDzaJCeN ruznameah 
1-Nlzamn11n1nln &Wlel tiqkan lntlhatiına 

Unzlml; 
2-a.nyeftkurulun intihabı. 

• 

ian g&zUlmUftGr, A""8n:ra AYnipa- · 
nm _prlanda ..-r kilaralc Ukraı
na meeele.lnl talirlk eclDk. bir vaz1. 
yet husUle plince k•dlletini teli. 
llbde ...Upnk &tfnn 8oYJ9( RU8J& 
ile Lehiltan derhal blrı.pialftlr. 

C.lll Bayar. 

alt maddelerlnln tadll n 

- - -

HUlll&: Almanya, UkfaJl'a ~dı at
trnda olmak Ozere Avrupa ıarkjn'a 
y•I bir Çıkoalovalcya meselesi h._. 
ramakla rMf&UldUr~ Bu meselede bel- A.nbra, 18 (~ - W1Mt4f 
ki Romanya da Sovyet Rusya ilı ı.... lef 4tatlirrtOID'J~ aıt- kab 
hlatan tarafına lltihilk edebmr. Aca· rhı 1...ım Te bata-tardı teebt• ef. 
ba daha ıvvıl RUtenyayı Macaristan& mık bere Bapet&Jd mbte'l&n Ke.. 
vererek Lıhistanla aralarında mUfte- mal Oecteıecln relslllbtdetl tali ko
rek bir hudut t•i• etmek iltiyen J. mla7on 1nıcttn Mat o.tut• BaŞTekl • 
tal ya bu harekett de &erlin.Roma lette topluıaraJt tabtı&aıanııa 4eTam 
mihveri icaplarına uyduracak mıdır? eımıeur. Bugtlnkil toplan~ llaarlf 

Her halde ltalyada: ..,.unusu ıst,. Te Nafia mUtehUS111 mlmarlarmm ra 
rizl Korıikayı isteriz! Cibutiyl iste- porlan tetkik edllmlttlr Koml870n 
rız!" yolunda nUmayftler olurken uuı r&Porlana klda JRnuu ettik. 
Berlin-Roma mihverinin öbilr ucu lerl meseleleri ıer rinde tetkik et. 

Dün ştdde11i bir zelzele ıldu 
Kırşehir civarında birçok köylerde 

çöküntüler oldu. Nüfusça zayiat yoktur 
latanbul, ıa (A.A.) - Kandilli ra.11 l&Diye devam eden ve prktan selen 

satbaneainden bllcllriliyor: pdcletli bir zelzele olmut. Jtırthir, Aft 
Buıtm saat 13 il 4 dakika 17 aniye nuı. Mucur, Çiçekdap ilçelerinde bina-

&• orta pddette bir zelzele kaydedil- 1arda çatlülar buıule cehniftir. 
miftlr. Merkez GlttlnUn prk iltibme· Kırtebir civanndaJd Sofular, Akpt
tlnde Te latanbula +ıo kilometre meu. nar, Tununburna. köylerindeki bina. 
fede bulundup tahmin edilmektedir. larda da ehemmiyetli çatlaklar ve but 

Ankara. U5 (A.A.) - Bugiln Aat duvarlarda ç8kilntUJer olmuftar, in. 
tS,4 te teJuimlzde bir yer laflJDtm sanca zayiat yoktur. 
Hmed"mlftlr. Yer WQıtm Kayaerl, Sivas, Kon-

Keteorok>Jl itleri Umum mOclerlG. yada hafif, Y ozptta oldukça pddetll 
)tlntln bin ~il maıamata care. olarak h1uedilmiftir. 
Kıqe1llr w ha.aliamde de ayni saatte 

Parti Vilayet kongres 
ç h malarını bif r 

Yeni 18are Heyeti seçildi 
Kongrde fılırin ıülliıatli ibliraçlar• lemai 

ıdei ..... ... ... 

• 

Hakikat halde Fransız-Alman an· 
latmuı Parist• imza edildijl aCJnden 
ltt"bann Almanya kendisini Avrupa 
.. blda artlk serbest ai5rmektedfr· 
p, ~ .. ~-.. Sovyet Rus 

bambqka bir istikamet Uzerinde fa. m k 11 r rle QankaJ&P. 
allyete pçmek'I. Avrupa itleri bir kat 1 T .. ... , •. ,~ .... 

~ ...... daha~ • 



17 BIRINOKANUN 1931 

Tasarruf terbiyesi Parti Vilayet ko~~re~i 
Yapılacak mühim i~ taaarnıfun ehemmiyetini anlabnak ı; a l ı ş m a 1 a r 1 n 1 b 1t1 r d 1 

değil, ta~arruf.huyunu vermektir. Bu bakı?1d~. tasarruf Yeni idare Heyeti seçildi 
davası bır terbıye davasıdır. Tasarruf terbıyesının 5 pren-
sibini veriyorum: Kongrede şehrin ehemmiyetli ihtiyaçlarma temas 

Yazan: IE:mall He1'kı Baltacıo~lu eden dilekler görUşUldU 
Tasarruf haftası içindeyiz. Herkes hayatında hep aeyreder, fakat kendi 

tasarruf un şahsi ve milli ehemmiyetini kuvvetleriyle hiç çalışmazsa büyüdüğü 
artık öğre.:ımiş bulunuyor. Mühim olan zaman iyi bir seyirci olur kalır, oka· 
nokta ,tasarruf un faydasını öğrenmek dar! Kuzguncuk'da Türk ilk okuluna 
değil, tasarrufun huyu:ıu, itiyadını devam eden bir Türk muaevl çocuğu .5 
vermektir. Bu bakımdan tasarruf da • kurşun kalemini pek ucuz bir fiyatla te 
vası bir terbiye davası ve bir pedagoji darik edebildiklerini eevlnçl eöğret • 
meselesidir. Ben de burada tasarrufu me:ılerine anlatmışlar, ötekiıl çocult • 
bu bakımdan düşfüıüyorum. lşi kolay lar bu hikayeye gülmüşlerdir. Akb ba. 
anlaşılır bir hale getirmek içın ilk oku- şmda olan Başöğretmen ise bu vakadan 
Ju göz önünde bulunduruyorum. Şirn. gülmek vesilesi değil, bir örnek çıkar· 
di soruyorum: llk okul talebesine ta- maları doğru olacağını 8öylemigtir. 
aarruf huyunu vermek için neler yap. Çocuğa parasını tasarruf etm,ek vesi. 
malıyız? lesi verilmelidir. 

Benim / çtimai Mektep ve Toplu ted- .J) Randıman prenaib«M glJre ta80r· 
..z_ dl k·t l d bU .. b. rıı/ terbiyeai. - Çocuğun taaa.rrut faa. 
•ı.::r a ı ı ap arın a tun ter ıye mese- li . Llak k inste bir 

11 • b.k ·w· 5 d .1 yetı ~~ a gerçe c n ran-
e enne tat ı ettıgım pe agoJ pren- d al d Ço ğ .. 1 tı k . . . ımana ,,... _rm ı ır. cu u ça ış rma 
ııbım vardır. Şunlar: J) Şahsıyet pren- 1 i ,, 1 t ı d "So l b. hed f 
·b· .... 1 h. 'b. Tr ç n ça ış ırma ı ır. '"' sya ır e 

ısı ı, 2) u u ıt prensı ı. 3) avay pren- . ., t 
·b· ~) R d .b. 5 •.. i lçın çalıştırmalıdır. talyan terbiyecisi 

sı ı, .. an ıman prensı ı, , ınıs • . 
v "b' 0 ~ d d ITruya 1 Bn. Montessorı gibi herkes ilk okul ,,asyon prensı ı. o6 ru an Oa • 

d v b 5 d .. .b. 1 ta. çocuklarına bahçıvanlık işleri gördll • nan ıgım u pe agoJı prensı ın 
earruf terbiyesi için de tatbik edJyo- rUr. Fakat eğer çocuklar mahlullerini 

nım: 

1) Şahsiyet ~M göre taaarruf 
terbiye3i. - Bir terbiyeyi vermeden 
önce onun gayesı :ıe olduğunu açıltca 
anlamış olmamız gerektir. Tasarruf 
terbiyesinin gayesi tasarrufa gücU ye. 
ten gerçek bir insandıi'. Bu bir ticaret, 
idare, aile adamı, herhangi fert olsun: 
eğer tasarruf terbiyesı almış ise onun 
için tasarruf ne bir düşünce, ne da 

bir duygudan ibaret olmayıp belki bir 
huydur. Böyle bir adam bayatmm bll· 
tUıı durum ve şartlarında tasarruf e. 
der. Böyle bir adam için israf da cim
rilik gibi marazi bir hlldir. Tasarruf 
huyunu almış olan adam için parayı 

yalnız harcamamak değil "sırasına gö. 
re b~camak, harcamayı bilmek de ta· 
aatnit zihluyetinl girer. E:ı lyt tasar. 
ruf ~en adam demek "maddi ve ma
nevi kazanç ve gUclerinl en yUkeek BOL 

)'Al ve şahsi randıman elde etmek üze. 
re çalqtıraıı adam demektir. 

Jru7ıit pr~ g&re tGaarnıf ter. 
biyeM. - Tasarruf terbiyesi de her 
terbiye gibi ancak gerçek bir çevre l· 
~nde doğup bilyUyebillr. Bu çevre 

toplayıp mübadele etmiyorlarsa bu I· 
şin okadar bUyUk ehemmiyeti kalmaz. 
Evde, okulda çocuklara .kumbaraya 
her gUn 10 para artırmam:ı terbl~e

si çok bUyilkdUr. Çilnktl nema hldise
sl aradığımız gerçek randımanı verir 

6) lnaiyasycm prenaibine göre tasar
rtı/ terbiyesi. - BUtUn bu teşebbUsler. 
den maksat gerçek bir inaiyasyon. ya
ni başlama ve alışmadır. Ağır çocuk. 
lara: kumbaraya her gün 10 para at, 
b~lelikle zengin olursun, derseniz doğ
ru olmaz. Çünkil her gtin 1 O para ile 
insan zengin olmaz. Çocukİar için yaz. 
dığmı ve basılmakta olan btlytlk bir 
blklye kitabmm sonundaki muhavere
yi buraya geçiriyorum: 
Öğretmen - Şimdi bankada en ata· 

ğı 20 liranız var, değil mi? Bu para L 
le zengtıı ml oldunuaT 

Çocuklardan birisi - Hayır, ban 
20 lira ile zengin olmaz kL.. 
Öğretmen - O halde n.lçln blrlktfr

dbı. söyleyin: eiıe ekonomi huyunu 
kazandırmak için. tnsa:ı zengin olabl. 
lir. Fakat ekonomiyi kendine huy edin
memişse parası biter, fak!r dilger. tn. 
san fakir olabilir. Fakat ekonomiyi 
kendine huy edinmişse hayatta pek 81· 

I08yetedir. Çocuklan tasarrufa alIJjtır- kntı çekmez. Her mman az çok para. 
mak için tasatrufu kendine bayat pren. 11 bulunur. GUnlln birinde de zengin 
ılbi ve bir öz ya,.,mıı olan gerçek bir olabilirler. Siz her gUn kumbaranıza 
aosyete içine koymak gerektir. Aile, o. JO para atmaya alı§tınız. Bu böyle 5 
kul, meslek ve milletin kendi tasarruf- yıl sürdn. Artık bu iyi huyu aldınız. 
cu bir gurubu olmalı ki çocuk, genç, a- Bir daha bırakamazsr.ıız. Hayatta daha 
cemi adam için tasarruf huyunun dam- çok para kazanıraann daha çok eoJmo. 
gası milmklln olsun. H. Tain "fikirler mı ypa.rsmız. .. 
tarihi ve asll muhıtlerinde doğabilir. Okul her eey değildir, doğru; fakat 
ler,, der. itiyatlar da böyledir ; ancak eksiksiz bir inslyasyon yeridir: Okul 
nıuhitleri:ıde doğup yaşıyabilirler. Öy- bu milli ödevini mutlaka yapmalıdır. 
leyse çocuklarına tasarruf terbiyesi Çarşamba 13-12-1938 
vermek lstiyen aile, okul, meslek ve /. H. Baffactoğıv 

nıllletin bu şeyden önce tasamıf ph. ------------
aiyetlni bütti:Jlemesl gerektir. Bu ba- ••••••• ~~••••••••••••••••••••• 
kımdan mesel~ ilk okullarda yapılmaaı ~ Yurddt11: : 

gereken bir çok organizasyonlar vardır. ~ Kıt gecelerinde mluftrlerlne hra ~ 
, k • 

3) Travay prensib4ne glJre tMGrnı./ : OzDm, incir, fındık. Malatya ayıs111, ~ 
. , Antep fıstıjfı, badem, ceviz, elma, por. • 

terbiyeaı. - Bu da 1\9.f i değil. Çocuğu takal, ikram eL • 
tasarruf fiiline sevkctmek de lazımdır. : Vlaıal Ekonomi 11e Arltıt'lJHJ : 
Bunun en tabıl şekli çocuğun maddi I: Kurumu ~ 
ve ma~evf güçlerinı sosyal bir lstih· 1=n•••••• •• .. •••••••••••••••••= 
8~1 için kullandırmaktır. ÇoMık bUtUn 1 

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 1 çıkanlması mutalea MUmlştir." 
Vilayet Kongresi dün öğleden aonra Kültür bahai.ııde, köy yatılı okuUa· 
toplanmıe, mesaisini taman.ılıyara.A nnın artınlması, Osküdarda bir kız 
kapaıımıttır. lisesi açılması yolundaki dilekler ye. 

Celse lla&t on dörtte Udncl reis Re. rinde görUlmtışttır. 
fik Ahmet Sevengilin ~-Jkanlığuıda Parti lfleri balıeiııde '6)'le deniyor 
açıldı. Bir giln evvelki iki celsenin du: 
zabtı okunduktan sonra hes:ıp tmcü· "Beykoz llçesinhı dilekleri lden blrl 
meninin raporu okundu. Raporda he.. de şehir dahili:ndeld ocaklaruı lağvı 
sa.batın tedkik edildiği, idare heyeti· ve yerine muntazam binalar dahilin· 
n1n ibra edi:lmesi bildiriliyordu. R.a.· de kütüphane ve konferaM ealonlan
por kabul olundu. BUdce encümtnl nı havi nahiyelerle teşkilatın takvı· 

raporu okundu. Encümen ıdare l·eyo- yesidir. Sebep olarak da ma.sraftwı la 
ti tarafından 1939-1940 seneleri l· tifade edileceği ve hem de ça\tjacak 
çln hazırlanan btıdcenin muvafık ol· elemanlar bulunması killfetinden kur 
duğunu zikrediyor, yalnız Halkevleri tulwıacağı ileri slirU.lm~ktedir. En. 
için konan on bet bin lirayı klfl bul· elim.en Beykoz ilçesi tar>\.tından aer· 
muyordu. dolunan teklifi esas itibarile ·tesbit 

Halkevlert tahsisatının arttınl ııa· ettiği mucip eebebler doh&y-dle- kabul 
sı için genyönkurul nezdinde teşeb- etml§ ve Partinin ilk kR.demesinin ka. 
btlsatta bulunulması kabul olumı.rak mun olmaa& ve kamun kurağlanna 
bu encllmen raporu da tasvip edildi. l 1artili arkadq.&ann mane,•1 lbtiya~la 

Milteakiben dilek encümeni rapo• nna cevap v~ tarzda ehemmiyet. 
ru okundu. Rapor aöyle ba4lı.vordu: verilerek takY4ye edilmemnl ve bu 

'TJllekler tızerlnde tetldkatta bulun 111uretJe semt o..:aklan teflalitımn 19-
mak tızere teşkil eylediğiniz encUme- b11 ?cı de kahllıılma81n1 .. D•uvafık gôr 
nlmJz bu dilekler üzerinde 4cap oden müşttır. AnULk her mahaUedto pattiıle 
tetkikatı yapmak için bunhn taallflk l:Ry· ... h arkacauşlardan biri o mahal
eylediğl mevzulara göre a.yırmıık •&ı· lsr.in kıı.mı.uı mt!rll ıile :ıtibı\!Ju te
retile tasnlf ederek tetkik etti. min edecek bir eleman olnrak kamun 

Bu tasnif neticesinde halk sağlığı. ca seçilmelidir. Encümen bu teklifi 
nı korumak, yollarda rana.tça yUrU· Ytlksek Kurultaya arzedilmek Uzere 
mek, temiz su içmek, kültürel ve me- kongrenin tasvibine arzetmiştir." 
deni ihtiyaçlann temini, ziraat ve or Rapor okunduktan sonra ba§kan 
man işlerinin tanzimi istenmekfodir. rapor hakkında söz istiyen olup ol· 

Su: Yıllardanberi adalann ıstcdiğl madığııu sormuş, adalar :ııurahhaa
su işi bir an evvel halli çarPsinin bu· larındaıı Avni Yağız söz alarak Ada 
lunması icap eden bir Jştil'. ö11UmUz. suyu etrafında sular idaresi 
deki sene zarfında bunun müsbet bir müdürtıııUn lzah&t vermesini latem.if
şekle sokulması suretincie hıilledilm.s tir. Kongrede bulunan Bakırköy mu· 
sini ehemmlyetle kaydederiz. rahhaslanndan sular idaresi mUdUrll 

Terkos idaresi fakir halkın oturdu· Ziya, Ada suyu ile senelerdenberi mee 
ğu semtlere bu gibi halkm ihtiyacını guJ olduğunu,Haybeli ve BUyUkadada 
temin. etmek l1&ere 1enevi 90 liraya ka eondajlar yapıldığım Bü~l-aadada UO 
dar iradı olan evlere teshı masrafı al- metrede, Hcybeliadad& 113 metrede 
madan ucuz bir tarlfeUe su vermeyi su bulunduğunu, bunların pek az ol
kabul ve llAn etmipe de bu tatbikatta duğunu, Adaya hariçten sıı getirtm• 
matlftp neticeyi tamamen vermemiş· nin muvafık olduğu neticesine vanl· 
tir. Ucua su vermek için daha esaalı dığuu söyledi. Bu hususta etUdlere 
bir başka miyar bulmak veyhhut ka. devam edildiğini de llave (."'ttL 
bul edilen irat mikdan hiç olmaz. Beykoz azasından Şerafeddin Kan. 
sa 150 liraya çıkarılmak suretile gös- hcaya kadar gelen Elmalı suyunun 
terilc:ı kolaylığın şumullP.nJiıilmesi· Beykoza kadar indirilmesini istedi 
ni geçen yıl eehrimizde baş gösteren Beşiktaş azalarından Hikmet, Hal· 
tifo vakalan yüzünden pt>k lüzumlJ kevlerinin elel:trik sarfiyatının mec
görmckteyiz. Bu meyanrla bıJıa!-5'1 c:uıi olmasını, radyol.,- ·.ı nısıt tenzl· 
bekar ve fakir halkın temizliğ:ne hiz litın tamamen kaldınlmaaını istedi. 
met eden hamamların s11 meneleshıJ Bundan sonra rapor hakkında baş.. 
de halletmek lazımdır. Sağlığı koru. ka söz lstiycn olmadığ-.ııcWı başkan 
mak için köylerimizde mevcut diı:ıpan dilek encümeninin rapoı·wıu reye koy 
serler adedinin artın.iması hakkmda- du. kabul edildL 
ki dilekleri pek ltlzumlu gördllk.'' Ruzname mucibince, mra rapor ha· 

Raporda., lf1k ve yol ışlerine daha rlci dileklere gelmitti. Osldldar aza. 
fazla ehemmiyet verilmesi hakkında· smdan Pekel Kıaıkhdan E-'yük Çam· 
ki dilekler yerinde bulunduğu aoylen hcaya giden yolun asfalt yapılmuım 
dllrteıı aonra nakil vasıtalan için IÖ)'• imar bakımından geri kalmıı olan Oa 
le denmektedir: kUd&ra ehemmiyet verilerek iskele 

"Nakil vuıtalamım halktan a1mak Me,rtanmın bir an evvel açıJmımnı, 
ta olduktan ncretıerin fazJalığı bak. Şeı:nslpa§a ve Salacık tuatıanmn 
kmdakl dileklerini, Şilelilerin otobOa tanzim edilmesini teted1. 
aeyriaefertnln tanzimi hususundaki Baştan dileklerin ytlksek teP"'t 
lsteklerlnt yerinde bulduk. Ocret ta· tarafından tetkiki icap edenlerin Bu.. 
rlf elerinin indirilmesi huawıunun yUk Kurultaya arzdileceğlni, ali.ka
Nafia vekAletinden temennlslle tehir dar icra makamlan tarafından yeri. 
haricine işliy.:n otobüsler için hazır- ne getirilmesi mUmkUn olanlann da 
lanıp umumi meclise verildi~ haber tefrik edilerek bu makamlara bildirl
ahnan talimatnamenin bir an evvPJ leceğinl söyledikten aonra birinci cel 

------------------------------------------ seyi tatil etti. On dakika istirahatten 

Burada C. H. Partisi Ankara vil"yet kongresini açan 
vali ve belediye reisi ve Parti başkam Nevzat Tandoğanla 

kongreden bir intibaı görDJorsunuz 

sonra yine Refik Ahmet Sevengllin 
başkanlığı altında toplanan ikinci cel
sede Ware heyeti intihabı gizli yapı· 
larak asli ve yedek azahklar için a· 
p.ğıda tsimlerl yazılı zatlerin aeçil
mit olduktan anJqddı. Asll azalar: 

Yllksek muallim mektebi mndtırll 
Htmlt Ongunsu. ttskUdar-Kadıköy 
Halk tramvaylan direktörll İbrahim 
Kemal Baybura, İstanbul umumi mec 
Us azasından Galip BahUyar Göker, 
MilllReassUrans MlldUrU. Fefit Bayar, 
Tıp fakUltesl dekanı doktor Nureddin 
Ali, İstanbul umumi meclis azasından 
Aziz Ak, Merkez bank&RJ mlldUrO 
Nedim, Şehremini Halkevl reisi öğ· 
retmen Hasene f' 

Yeni idare beyetlnhı yedek azalan 
da şunlardır: 

Tüccardan M.lthat Nemli. GUmrUk 
muhafaza kumandanı Hıan.Şlşll ~ 

<Dttamı a bldde> 

GONON 

AKİSLERİ 
• 
imkanlar 
Ve Tabiat 

E azı güzellik amell7atlarmıa ma.. 
vattakıretle netlcelenmealnden 

Ye meae!A yanık bir yüze vdvudil.D p8 
l'ÜZllila bir )'erinden deri çıkararak 
aşlamak kabil olmasmdaa ilham a
lan bazı mü'l&hltler. bunun daha ha.. 
7atl bir tekilde tatbik edllebUece.. 
ğlnJ umuyorlar, Wr lnsanan uz' una 
diğer bir ln.tiana nakil ve mal etme. 
Din imkAnlanndan bahsedi1orlar. 
Keşke buna nıuvaltak olabilsek! ... 

Atatürlr.e kiuı k&raclt;erlnl wedmea. 
dl? 

• • • 
Kızdıran muharrir 

Muharrir ~efaml Satanın reni 
nll ve belediye rebdne hitaben "is. 
t.edlğl.mJa Ye laıtemedJğlmla tefleri,, 
başlata altında tıaydıklarından bir 
&aneafl. alAkadar muhitte fena halde 
uabiıea. UfaadlnD.&f. 

Pe7aml Safa lfWIU ı.tem11oru. bao 
aa bııeml7orua derken: •')lükeınmel 
bir tedrla ~u olmadıkça. Kon. 
eervatuvar blnasI lsteml;yonm.. Ve 
bunun pbl elaem olmı)·aıı bina Ute,. 
llılJoruz... d.emltU • • 

lfutldcller dJ1or Jdı 
.. Kollllel'Vatuvar ihtiyacı İstanbul• 

da hissedll.mezse nerede hJssedllecek. 
tir'f llu kadar tarihi, coğrafi zenpn. 
Uk, bu kadar güzellik ic;lnde buluuaa 
bir şehri, hangi vasıta ifade ve ı.
rennüm edecektır·r" 

Ve IAve edJ7orları 
••Eğer bu sözU bir cahil s0yleser41. 

o kadar canımız sıkılmı;yacaktı.,. 

Pe1amJ 8at&1W1 müuevvu oluşa. 
aa luz17orlar. 

• • • 
Hangisinden ? 

Araplar iwiaoları 461'4e •ı•n1ms 

Bllml7en Ye bllmedlttnt bllml7eD 
adam... Bu adam budaladır. KendL 
ılnden Ulak kalJDIL 

BUmlyen Ye bllmedlttnt bilen a
dam ••• Bu adam aaft..ır. Keııdlılnı Of.. 
retinla. 

Bllen, fakat blldlftnt bllml7en L 
dam. •• Bu &dam uykudadır; uyandı
ruus. 

Bilen n bildiğini de bllen adam •• , 
Bu adam akıllldır. Kendlılni l.aklp, 
edlnla. 

" . . . . . . . 
ea tarifleri okuduktan 80ilN la. 

llADt ••acaba ben hanglelndenlın.., dL 
ıe fÖJle bir d11raklı7or detll m.l 'l 

Bununla beraber işte her blrl l>Af
ka bir dereceyt göttteren dört. b-.... 
makb bir merdiven- Blrlııde ba. 
lllDClupmm bU«Hatal• Te onda ....., 
laamaktaa bot•andıpnaı da b1ldllL 
ala halde. WA orada kalflıtmm iM. 
dinle, artık bilmem ntceetnta.. Ve .ı. 
ili ne7lemek IAum pllrlT .. 

• • • 
Fahri mimarlar 

Apartnnan 7aptıranlan b'11 .. 
partıman 7apt1ramı1anlarm da birer 
temennisi var. Apartunan 7apt1raa. 
lann bu ••tahrl mimarlar,. ı göreli* 
diklerine pek müteelJ81rlm... Geçea 
gün 1olda gldt;yordum. Kendi balln. 
de bir aile ıeçerken, lçlerlllden blrt 
ıent f&pılmıf bir apartlmalll uawa 
UUD eösden pçirdlkt.eD IODl'l'1 

- Bakın, dedi. Şarap kadar 171 
de f1U1Mlaa öte8I biç te olm•m•t· O 
pencere o 1ana gelmeU1dll .. (Sonra 
bir dlterlnJ göstererek) bir de ışu ._ 
partımana bakınız. Ne kadar çıtı 
pıtı.. ne kadar güzeL.. A, doğrusu bu 
apartmıaıu bc:ı pek beğendim! 

Sokakta biraz kulağı delik ~ 
seniz, böyle bir çok apartnnan milte. 
hassıslarına rastlarsınız. Onların her 
birinin, kendilerine alt olmadılJ baL 
de beğenip seçtiği blror bap! apar. 
tımanı vardır. Gönüllerinde kurduk. 
lan mlmarl7e, değme mlltehaama akil 
erd1nmem. 



iifflett~~; Istanbul Halk sandığı dün açıldı 
Keşlflerımız Vatandaşlar kredi ihtiyaçlarını artık koloy ve ucuz bir şekilde temin edebilecekler 

Katip Çelebinin (Cilıannii- Xllollk aanaklrlara, eanafa Te) Son tllnlml• tlmall Aaadoluda pahuıf fe)'lderi bu mnnasebeUe derin bir min -ı Muameleler blttlkteı.ı ıonra davet 
a) ismindeki hitabında muhtao halka kredi temin edecek o. blçllmeı bir tewt HJahaU yapan uh neOe anarak bu feyizleri temin eden ve lller tekrar ikinci kata çıkarak orL 

Di •L) t b. J • - _,ıe• lan btanbul Hallı: ıandılt dlln aaat Milll $efinıh ln6ntıne yurttaılann tehir. arthracak olan bllyilk Reisicumhurumuz da kendilerine hazırlanan bUfede S.. """ e ır uemır ,.,.acı ıerde n kasabalarda ldlçilk krediye olan lmıet ln6nllne sonsuz sayıı ve ballılık his. 
i 'bulunduğu ya%ılıtlır. En a• ıı.3o da lkllat Yekill B. Şakir Ke- fbtfyaçlannı bfldfnniı bulunmalan: mfles- lerfmis içerisinde, derubde eltili vuireyi zaz edllmlılerdlr. 

911,.""'ın •L! •• 11• l"k bire aeblr tarafmdaa Terllen bir ıöylev. ıresemize dilıen Tulfelerin bir an enel bqarması temennlslle İstanbul Halk San ı•..a.--- ·t Veki·linin tetkiklen• 
iRi yuz.e 1 sı:_ne 1 

• le açılmııtır. baprılması ıtızumunu lpret eden pyret ~nı açar Te sandıkla münasebette bU: au.a -------
.,.olan Cıhannuma'nın ya• Sandıfın açılma tOrenlnde, Anka- Terlcl sesler olmqtur. lunacak ntandaşların da dalma faydalı B. Şaklr Keaeblr dtln, Halk Sandı.. 

ığı pnlerde herkuin bil· ra Halk Bankası umum mUdUrU B. Atatürk Türklyesfnla mllll danlannı aetlceler almalarını temenni eylerim.,, tına celmeden enel Deniz Ticaret 
• .... bu madeni his bu defa :Ata, 7oprak M&hlullerl Umum dalma 1nrütmek n ilerletmek Te onun,.._ B. Şakir Kese birin nutku alkrtlarla mlldUrltıltıne ulr&llllf, orada bap 
• E IJ • l mtıdtırtı B. Hamsa Olman Brkan, u. pıeılık Tasfını yeni munffalnyetıerle fe. bltUkten sonra yazma Te dokuma tetkiklerde bulunmuıtur. Vekil Halk 
aoaa - rzıırum cıemıryo a refiendirmek için sonsm enerJl Te y(lksek k tlfl ı' ı B y h y 1 Sandı.!hndakl merulml müteakip te 

ı ~ancak bu mıntakaJan mum mtıdtır muaTlnl Şakir Turalı, dirayeti dllnyaca takdir edllmlt Şefimiz oopera re s • a ya ı maz e• 
~m. .d ·L lktısat YeklleU teıkllltlandırma bil)'flk Tatanpe"er ln3nflne. ballılıt Te T11rk kUçUk sanatklrlar namına Ve. toprak mahsulleri oflılne celeret 

.,tıkten aonra yenı en ICef- mttdtlrtı B. Cemal Zl7a, oda umumt aaylllanmızın anına, mnessesemlıe dal. kile tetekktır etmiş, onlara gösteri- oftıln muhtelif işleri hakkında u • 
dfik. k&Ubl B. Cevat Dtızenll, btıtUn lktı. ma mthaheretlnl esll'IJememlt bulunan len altka ve himayeden dolayı son mum mudur B. Hamza Osman Er
'Bu luidiae ıunu gösteriyor aadt daire &mirleri, Tll&yet ve be. Tilrk l>ankacılılınm bAnW Baıvekilimis derece minnettar bulundukları söy. kandan malQmat n izahat almııtır. 
• l L t" • I L--!n.-.. ı dl er"'•-• ~ankala Ud" l ı CeIU Bayara fOkran seslmldn ctuyarulma. lemlıtlr lktısat Vekili cıaklr Keseblr, 0 5 

• mem ~Re ın ır an ~ .. - • ye &AU~ u r m ur er • sına, Cumhuriyet hflktmeUnln kıymeUI • "ıl .. 

fulen bir parça 'demek olan kUçtı:t ıanatklrlar mtımeulllerl, ea- mflmesslll ıizden 14tufklr delUederlnW ri Halle Sandıima ilk mevduab leden sonra latanbul TUrkofl• dL 
ki kit lara maaluel bis- naf cemlyıtle.rl idare h17etlerl Te ca ederiz. • V kil rektCrltıfUne gelmlf, orada ceo Tak-

'/ı ... 1. 'J' J L •vet relılerl Te matbuat mttmeaılllerl hL Huzurlariyle hisleri leTlndlren delerll e yapb te kadar kalarak kentllılnl ziyarete 
• a ı aereceııe enemmı.,, zır bulunmuılardır ctanWlerlmlzt eudall tqeldlrlerlmiz.- Kerulm bittikten sonra lktısat Ve gelenlsrl kabul etmıı. Denlzballk 
erilmiyor. Bu hal milli men- lktı t v kil. • ' il ş ki K b. • - 1 • tlll B. Şakir Kese bir bizzat kendisi İstanbul tubeıl dlrektörtl B. Tahir 

';,l.aat .L··-bına bu·· .. k bı·r J- sa eının aoazetec ere a r ese ll1D aoy evı ~, 11- )'il " ... - • ıandıla 10 liralık bir mevduatta bu- Kevkep ve B. Harun ile idarenin 
1Htc1• Beyanab Ba7 Atadan sonra lktll&t Yeki. Juıımuı ve ilk muameleyt yapmıı • muhtellf itleri hakkında ıaahat al • 

zır. •. ki harf inJiı- Sandıltn açılma töreni batlama. llmla 8aklr Xeaeblr de tU ıuretlı tır. Bundan ıonra sıraslle bUtUn es_ mı,, kendllerlle görUtmUtttır. 
~ ann ıyonıs dan enel kendlllnl cören cazetecL mukabelede bulunmuıtardır: f ı 1 r1 ı l ık dl ı Vekil saat 6.30 a do•ru T1lrkoflıl 
alnıulan evvel .'Vasılmt1. 0.e lere lktııat Veklll B. cıaklr Keııblr llubterem arkadqlar; il& cem yete re ser en cem • e 

L " 1 "ıl lsbl. da Clılı ı Jetleri adına birer hesabı cari açmıe- terkederek aktam e~spreslle AnkL 
tlJJGadmfl olan Rıtap ar ıçın ıu be7anatta bulunmuttur· .._ DeTleUm yan .... 'nll - Jard ra•a hareket etmı-+ır. 

11.._ lal" •J L b•• ··1ı.ı.::. • · ]ardan biri baıtçı olmandır. ReJlmlmls, ır. ., 9" 

ua fe ıke 11ana U)'U 1.1u' ''- Bemterlleda bugün .kredi. lh. halk lçla çalıflll•J'l en bqlı ftdfelerln. ---------------------------
acden malum olan laalıikatle- t11acmı temin edebilecek bir mtıeae. den uymı'1r. Cmnhuriyet hllktmetlıri 
.,.; • tikbalde yeniden yeniye H kmmllf o1117oras. Tilrk ticaret ·ve dalma halka llfsmet etmek n faıdah lt
ı~ 18 

• ·ıu1e anat lflerlle ulnfaa .aJl)an pek ıer ,annetıe mllftelilrdlrler. Cambqrf7et 
RQletmek meclnıriY-!' .. çok Tatan.cı-.ıu-. JdlçQk .kredi. :lhtl- bu 70Det prenılplenı uyarak Ttlca4e ,._ 
!kalmamak i~n bu teltlıke il- tlrdlll ayuıs llll'ler arasuıa Jnmaala bir 

Bir Fransiz gazetesine göre 
• . J .. •• l • w« 7açlamu kola7 Te :UCU bir tekilde 71nWnl UAYe etmlt oluyor. Yaba ba ... r 

a.rıncl~ bıra% uıunme ı.,,-• temin etmek pbl hem llr.Uaa4l, hem mtıteTul bir haldedir. Gartlııflttl 250.080 Trablusta 
H Kum.-•)'1 insani bir vazife 1fumı tlsubae a1u Ura sennayell bir kredi mtıeanel olıuJr.. 

asan r- bu Jenl mtleuue .zahiri haUDde te. tan UlaretUr. Pabt baklbttt mahl7ell bu ltalyaya karşı yeni bir kı~a.m_ 
Ankara telefonu 

Tefıiz işleri k~kDnden 
halledilecek 

-ııı.... h•1rP-'" -1P bL 86rflnllften daha fUIDullDdtır. tsuhdaf r.t. 
Yazuuna ""~••--• ~ ledill maksat ltlbarll• Dıemlekedn mahte-
Jtlk bir hlmıet dıerallte etmlfth'. Uf 11 J>Glflmlerlndt çahpn bb1l1c bir kı • 
Bu mileaıenntn 'TaUmdaflara blL aım vatandaşlann kredi lbU711çlannı te.. 
met 7olanc1a heplmls muTatfalaJ'et • mln etmek llbl bir 't'Ulfe)'I lzerine al. 
ıer temeıml etmeU,S.. mı• olan hususi kredi tefkllltuım bir m. 

hareketi baılamıı 

BaaQD ölle4• ene1 ~ ı!:: :n~ Ekonomi hayatında kr9dlnln ehem.. 
Ankara, 16 (Telefonla) - lıltıbL ntt :mtldtlrlQll Te J)eDt•baıL miyeUnl beplmla bWyorm. 'Cambarl7et, 

' Clele ve tefvls ııterlnl katı tekilde tal- bul tubellnde tetklkler4e bulundum. aldılı kanunl tedbirlerle Te dolrudan ~ol
flye ederek bu meseleyi tamamlle Diler Tek&lete ballı ıdalrelerle de ruya kurdulu Teyabut himaye eyledlll m1L 
halleden .kanun projesi Meclis ruz .. a1n •JTI mefClll oiacatmı; bu akpm il kredi mnesseselerlle bu bllytıt ihtiyacı 

u Aııkara1a dönil7orum • ., ıeniş mikyasta temin etmeye çalıpqbr. 
ııameılne alınmıştır. Blltçe ene me. lktısat Veklll NeTYork aerılıl it- MemlekeUmlzln lsllhsll. mnbadele n 
ııı maddelerde yaptırdığı değişik • • feTzl albl muhtelif llttısadl aahalannda fı 
ilklerle bu kanunun neıı:l ta ~ lerlnln alır ctttlil 7olunda ta7l olan •aren ntandqlar kredi lbUyactannı .-ıL 
kadar ~'~1:ı~.fJrll~~==~::;:~~::•:•:ı~ıu:..,: ... .,.. .. .:Jl•~.,,.~:;.:::~lil::; 
blmak Uzere mttbadll muhacir, mtıL mitlerdir: :-!~da ta• saaat w11ıcant it. 
tecl, göte be ve hUkQmetçe nakle- • ._ BlUJOIRBm ld, x..,_k ..,_ lerlle ulrafaD '"ktkDt krecllJ9 mahtao o-
idlleıılerln ve harlkzedelerln hUkd • lan bir kısım Tatandqlannua bu kolaybk. 
met tarafından gösterilmiş olsun ol. psble iftln1dmls iflerlle mefC111 bu. lardan dilerlerl kadar istifade edemiyor. 

lUDAD bir ko-•-on 'T&l'dır. Bu ko- mı "' u ubt ur ' masm, blda;yeten tşgal eyledikleri ·-#. tardı .. Vlkıa, me e .. e o m e YtP,e • 
ı ı mlqoncla çalıp.il arkadaflat' bö1le rinde kendini hissettiren bu lbtb ı .. , ı:ıt. 

hazineye alt gayrimenkuller n car bir teehhtlrden en41te ,aGeterm11orlar. min için ban kredi mflesseselerl ku t.nu~ 
:re ecri mlslllerl tefviz ve tasfiye mu. Serpre iftlrak :için bilttbı JmnetL tur. Fakat, bunlar meaabl ublı Te n.J. 
ameleler! ıonradan bltlrllerek katı- ~------ -'-abe ldfavetslıllli llbl Mbeplerle tnm 

1 Jlllsle "Tarhpmaham~- ·- J letlnce•e kadar geçen zaman fo D muvaffak olmut dellllerdlr • 
., JJS, lf ft'J'ork •ersfsbu1• '.rllrk :mnıe. 

kendilerinden aranmıracaktır. tlD1n ...._. alemdeki mnJdl Te Açık kalan bu lhUyacın kll'ftlılını re. ;Tunus tiuduClu tioyunca 11erlemtl< Ozerı tnıa ~ilen bOyOIC ıahll yolu 

Valdabagı Prevantoryomu 
gen işletilecek 

:Ankara, 1s (Telefoııla) - latan· 
bulda Valde balında maarife ballı 
ı-revanto1'7omun genltletllmesl için 
7apılacak 80000 liralık lntaat proje .. 
ıı Nafia Veklletlne tönderllmlıtlr. 
Proje bucttnlerde Naftadan çıkarak 
tatbikine geçllecetur. Vet&let ııJi.. 
hat mtıfetUıt doktor bu mtınaıebetle 
lstanbula gltmlıtlr. 

ıktisat VekAletinde yeni 
teşkilAt 

:Ankara, 16 (Telefonla) - lkrtlat 
Vektletl 1 nl teeklllt kanununa 
aft projeyi hazırlamııtır. Yeni proje 
He vekllette iki mbtepr muaTln .. 
lifi, Uç umum mtıdtırltıt daha lhdu 
edllmektedlr. 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
A.nkar,a, 16 (Telefonla) -Toprak 

mahıulJed oflal umum mUdUrtl Ham 
za Osman 7akında eehrlmlze gele -
"k ve sene başmdan ltlbaren tatbik 
edilecek olan ofisin yeni kadrosu et. 
.rafında veklletle temııa edecektir. 

f edad ledim Nevyor!< sergisi 
kemiseri oldu 

.Ankara, 16 (Telefonla) - Sallbf.t 
tin Camıt NeTYork serclsl komlser
Ottnden oekllmesl Uzerlıre 7erlne Ve. 
"dat Nedim Tör ta,.ın edtımı,ur. 

Romen milli takımı geliyor 

rlne ıetirmek Ozere Cumhqrlyet tedbir 1.. 

tenflle mtltenulp J>tr tekllc!e tem. ramış ve 1933 senesinde kabul edilen bir Fransızca Parlıuar pzet•I, Kahl· bir anlapıa Jmulamap ttıtebbb et.. 
al1 edllewl:l•twtea ftlplıe eclllme. bnunla Balk Banbsı 't'e Halk Sandıklan 
ıaek lAmn _.u..,. lefldllne kanr TerllmtıUr. Bu lw11ma, ı&. re muhabirinden aldılt fU haberi MI mfltL 

re, memleketin bu neTl ıı ahalannda halk rtdfyor: · lta1yanm tekUf1 111 ldl: ~ullc 
Sandık açılıyor wıdıklan tesıs olaueak.,. buna aııa ban.. Şarla ,_ı bir JUllUl tehlikem teh memleketlerinin ltalyanlar tarafın. 

Saat tam ıı.ao 4& bqta lktıaat Ve.. b nzifeslnl ıısrmet tızere bir Balk Bu.. cilt etmektedir. 11:alyanJar tarafından 

1 
dan fetlılnl kabul ~ecetıer, bua mu 

kili B. Şakir Kenblr old\llu halde kası kurulacakb. Llb18dan kcmılmUI olan Stlııwstlerin kabil onlara !talyanlarm. Jlımda SL 
)>tltllD danW ıeTat blrbıcl kattaki Bir eok işler arannda bu bnmnua tat- nuıdler ı..a.. alchklan araziler verlJe.. 

blkl bu yıla kadar bbll oı...,amıftır. An. Jll91ce bulcluklan Blcaz. Kısır, Ye- 1 ~ 
..ıona lıımltlercUr. cak. ba HDtnln beflDcl Q'Jllda Halk.... men sJbl yerlerde ~talyuwı Llb)'l.da. cektl. 

!lk olan.k Halk B&üuı umum bsınm Ankarada tedll mtlmklln olabU. Jd :Araplan mlDlyetlerlnden ayırma BuncJan bqka SUııulye bir maq 
m.tıdUrll Ba:r. Ata lkblat Veldlln• jll. alJuetlne karii ttlruJaJ; yQbeJmet.. baflanıcak ve kendim ,me Trablu-
ve dav,tlllere hitaben tu IG7lnl ver- Halt Sandıklanıu kurmak Ye oalan ,.._ tedfr. IUll dini tefi mıvammn tqıyacütı. 
mlıtlr: iuıdan takip .... mlrüabe etmek ftllfeal.. Vattlle Ça4 gQtıııe kadar blltb. Buna mubbll ltal~ mal, hal ve 

Sayın lktısat Veilllmls, delerll misafir- le mllkeDef olan Halk Banba Dt f..U. on.-1..--1-...-- ..... M_ 
0

, __ .. U & - .... ı.. istikbaldeki lllyuetfnl tamyacaktı. 
Jerimls, 71U eseri olarak ta Anbracla bir undlk ~WU&a o1WNUU& MM& 11 ı1U11o,r-; 
•- Cumburl,.tha fıJbll n manah ._ tefkll etmııttq. BadD, 7ln1 l»laiamn lkla.. nn lef! SllıımıfDln halen buludufu SGnualler memlebtlerincte oturalııl 
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- Savulun ora.dan! 5u herifle Kis· 
ranln önünde hetı~pla~malıyıml 

s arın 
araya 
taht na ile Behramın yUzUnde en derin takdir 

~e hayranlık hisleri aksedi1ordu. GU· 
IUmsiyeerk çekildi. Diğerlerine de 
çekllmelerl için işaret edince l".Ol n· Yiğit adamın kollanndan Firuz 

tahtın ayaklan dibine 
• 'ıldr. 
1 Gökbofa lk1 ellyle beltnden kavra· 

haini bir top gibi 
fı rl atıl m ışh dıtı Flruzu biraz daha havaya k&ldrr .. 

venlerin ustUndo görUnmUşlerdl. o~ dı. Blrkao uzun adım attıktan ıonra 
rada ylrml kadar arkadaşına arka. • yUkUnU Yezdi Cerdtn tahtının dibine 
sında.n gelmelerini söyledi. Diğerleri tırlattr. 

- Buraya getirin! Onu benim ö .. 
nllmda sorguya çekin! 

Diyebllirdi. ÇUnkU zaten açıkçı:ı.: 
- Gök boğayı öldürün! 

Dcmlş değlldi. 

- llainler cezalarını görmelidirler. 

Demişti . Gökboğa gerçekten hain 
mlydl? 

Hiçbir şey söylemeden çıkmak da 
doğru olmazdı. Bunun iç!n kendlslne 
kötU haberi getiren askeri HUsrevo 

c eti • 
Dün suçlulann muhakemesine başlandı 1 

Şahitler dinlenildi 
Geçen 30 ağustos Zafer bayramı ge 

cesi Ortaköydc bir cinavct işlenmiş, 
Sadık ve İsak adında iki kişi İsmail a
dında bir §oförü nltı yerinden yaralı.. 
yarak öldürmüşlerdi. 

Ağır cezaya verilen suçluların dün 
mahkemelerine başlanmıştır. 

Suçlular verdikleri ifadelerinde ka
bahati birbirlerinin üzerine atarak, 
suçlu olmadıklarını ileri sürmüşlerdir. 

Dinlenilen §ahitlerden Mehmet Yıl
maz da şu yolda bir ifade vermiştir. 

- Maktul bu iki ki5i ile o gece kah 
vede oturuyordu. Bır aralık: 

- Bari, Taksime gidip chliyetne· 
memi alayım da nakliye şirketindeki 
işime başlıyayım, dedi. 

Kalktı; giderken fsak kar§ıladı ve 
- illan, bizim ekmeJlınıze mı ma. 

nl olacı:ı.ksııı dedi İsmail de; ulan ııcn .. 
sin diye karşılık verdi. Bu sırada h<'n 
kahve ocağına dönmli§tüm. 

- Allah, yandım! diye bir ses işit· 
tim. Fakat kimin vurduğunu görme. 
dim. Benim kanaatime knlırsa onu 
Sadık vurmuştur, çilnkU kendisinin 
cerh ve diğer suçlardan bir çok sabı
kam vnrdır. 
Bıçak ertesi günU Şevkiye adında. 

bir kadının arsasında bulundu. 
Şahidin sözlerine itiraz eden Sadık: 
- !ş kadın yüzünden oldu, bunu 

da bakkal Habib bilir, kendisi mahkc
meve <ınğınlacak olursa vaka aydınla 
nac. k, katilin !sak olduğu anll!.şıla
caktır. 

Dedi. Mahkeme bunu yerinde bu
larak Bakkal Habibi çağırıp dinleme. 
ğ~ . karar verdi ve muhakemeyi ba§ka 
bır güne talik etti. 

İcra dairesinde beş gün 
muamele yapılmıyacak 
lstanbul Müddeiumuıniliğinden: 

1938 senesinjn bitmesi dolayısile ic-

aramazof 

ra ve iflas dairelerindeki dosyaların 
tasnifiyle mahzene gönderilmesi icap 
eden krnımlarının ayrılması ve diğer~ 
!erinin de usulen devri için 28, 29, 30 

31 birincikıinun çal"§amba, perşembe, 
cuma, cumartesi gUnleri, 2 ve 3 ikin
cikanun pazartesi ve sah günleri me-

murlar mezkflr muamelatla iştigal e
deceklerinden ihtiyati tedbir ve haciz 
ile müddete tabi acele işler müstesna 
olmak üzere iş sahiplerinin mUracn
atlan kabul cdilmiyecektir. 

Karamürsel fabrikasındald 
hırsızlık 

Karamürsel kumaş fabrikasındaki 

hırsızlık tahki:mtı neticesini vermi!} 

ve hırsızlığı yapanın, eskiden fabrika
da çalışan Şehap adında birisi olduğu 
anlaşılmıştır. 

Daha başka suçlardan da suçlu o
lan Şclıap yakalanmı§tır. 

Adliye ailesinin bir kaybı 
İstanbul ikinci sorgu hakimi B. Ma.. 

bir, dün Aksaraydaki evinde kalp 
durmasından ölmliştür. 

Kıym1.:tli sorgu hakimi merhum B. ' 
Mahir b\lgün sant 11.30 .in Aksara.): {
daki evinden adliyeci arkadaşları ta-

rafından kaldırılarak Edirnekapıdaki 
aile İp. kberesine gömürccektir. Mer
humun ailesine taziyelerimizi sunarız. 

Okmeydanıı cinayeti 
Okmeydanı cinayeti etrafında za. 

bıta ve adliyece yapılan tahkikat iler
lemektedir. 

Dün Tophanede oturan Arnavut 
Gaffar adında bir adam ;:Uphe üzeri-

ne yakalanarak, Polis müdUrlilğUne 
gctirilmi'.S, isticvap edilmiştir. 

ler 
Yazan: Dcstoyevski 

Çewireo: Hakkı Süha Geı3iu llll 40 Ell•il 

- Dört bin beş yüz ruble mi? .. A
dam siz de alay etmiştim ben ... iki yüz 
rubleyi kabul ederseniz seve seve veri. 
rim .. Fakat. dört bin beş yüz ... Bu ade
ta bir servet ... Kolay kolay verilemez. 
Bcşuna yoruldunuz küçu"'lc :1anıın 1 

Demek istedim. 
Anlıyor musun Aliyoşa, bu cchenne. 

mi hakaretle intikam alacaktım. Ben, 
ömrümde hiç bir kndına kinle bakmış 
değilim. Ama, ona bir iki saniye en bü
yiık ve taşkın aşklardan ancak kıl ka. 
dar bir farkla ayrılan bütün b:r hınç 
ve nefretle baktığımı haurhyorum. Bu 
hal içinde pençereye yaklaşıp almmı 

ca:na dayadım. Soğuk ateş gibi bir te
sir yapıyordu. Merak etme Aliyoşa, Ka. 
terinayı çok bekletmedim. Masama doğ 
ru yürüdüm. Gözü çektim. Frans zça 
IUgatin içinden b.ş bin rüblelik bir 'ka
ğıdı aldım. Büküp verdim, &onra kendi 
elimle kapıyı açtrm ve yerlere kadar e. 
ğilerek onu selamladım. Genç kız bu 
hareketim karsrsında tepeden tırnağa 
kadar titredi. Yüzii bembeyaz kesildi. 

Gözleri ansızın dolu dolu cldu ve ayak 
Jarıma kapandı. Hem yüksek bir aile 
kızı gibi değil, tam bir Rus kadınının 
secdesiyle alnuu yerıe koymuştu. Ben 
de şaşırmıştım. Hiç bir şey yapama
dım, Zavallıcık, kendi kendine kalktı 
ve kaçtı. 

O gidince, kılıcımı çekip karnıma 

sokmak istedim. Niçin mi?. Diye soru. 
yorsun, ne bileyim ben.. Galiba insan 
sevinçten de intihar edebilecek. İşte 
ben, az kaldı bu işi yapıyordum. Bere
ket versin kendime geldim ve kılıcunrn 
namlusunu öperek kınına koydum. Bun 
]arı söylememek belki daha iyi olurdu 
AliyMa, fakat her seyi olduğu gibi söy 
lc:meğe andiçmiştim. Sonra şu vicdan 
muhasebesini yaparken işin içine biraz 
tla şu falan karıştı galiba. Mübalağa 

etmi~ olmaktan kcrkuyorum ... 
.İşte Katerin ivanovna ile aramı tlaki 

macera bundan ibarettir. Bunu da dün. 
yada seninle lvanovnadan başka hiç 
kimse l.ıilmiyor. 

Bu sözler üzerine Dimitri kalktı. 

göndermiş, Gökboğayı !~eri sokma -
masını emretmişti. 

Aynı zamanda saray uşakların~an 
birinin Behmene yaklaştığını, b1r şey; 
sölediğlnt de gözden kacırmamıştz. 

Şimdi koca salonda herkes blrlblrlntn 
kulağına doğru uzanıyor, blrşeyler 

fısıldıyorlardı. 

Çok çabuk davranm&k ve işl ça.. 
buk bltlrmek ldzımdı. HUkUmdara 
doğru yUrUdU. lzln almağa btle lU.1 

zum görmeden iyice sokuldu: 
- Gökboğa şehre baskın yapmış; 

saray kapısına gelmiş. Muhafız asker 
lcr onu sarmışlar, Şthıdi tek başına 
huzurunuza gelerek hesap vermesini 
lstlyeceğJm. Gelmezse zincire vurula· 
cak, yahut öldUrUleccktir. 

Dedi. ı~npıdan çıktı. 
.Mecllste fısıltılar ve nıırıltılaı ço. 

ğnhyordu: 

- Gökboğa gelmişi 

- !?!? .. 
- Ne yapacakmış 7 
- İftiraya uğradığını lsbat ede • 

cek! 
Bunu Behmen söylemişti. lşlden. 

ler ona baktılar. Behram llhe etti: 

- Evet, Flruzla hesaplaşacak ve 
ne ı:nal olduğunu mQ/dana. çıkara. • 
cakl 

Yerinden kalktı. HUkUmdarın ö • 
nUnde eğildi: 

- Ey btiyUk Ki.ara, Firuz blr alçak 
adamdır; sizi aldatıyor. Gökboğa yJ. 
ğlt bir delikanlıdır. Kal.lslyede hlya. 
neti değil lıUyUk yararlığı görUlmUş
tur. Onun huzurunuza gelmesine lztn 
veriniz. Dedlklcrtml lsbat edecektir. 
KadYıyndC' k ıhramnnca dövUşerelt 

yaralanan Belımen buradadır. Ora -
dan dönen asker ı;e zabltlere de so-
rarsınrz. 

:Yezcll Cerd ı,aşırmıştı. Onda bu 
karmakarışık ve blrlbirlne zıt sözle· 
rln doğrularını ayıracak ve karar ve. 
recek kafa yoktu. Zaten Firu;>, da o. 
nun bu halinden istifade etmişti. 

Dchram mccllstc buluuanlnrn dön· 
dU: 
-Arkadaşlar, kılrçlarınızı cckerek 

kapıl rı t.utunuz. Den dışarchıkl kar .. 
gaşnhğr şlmcll yatıştırırım. 

.de eğer icap ederse gtrecoklerdl, ıYezdl Cerd blrkao dakika enel l· 
Kapıcıların çoğu, Gökboğanın: ' ran tmperatorluğunun en llerl adamı 
- Biz kötUlUk için gelmedik. Kork- ve kendisinin de en çok gtıvendlll ve. 

zır olarak tanıdığı Flruzu vımdl yer. mayın! Ktsraya birkaç sözUm var. 

Demesine rnğmen kaçıyor, karıııı 

durmak lstlyenler, kılıçların tersile 

de buluyordu ve onun başının ucun. 
da. bUtUn heybetine ve kuvvetıne ral 
men uysallık ve mertlik ~rneğl olan 

ka!a. veya omuzlarına vuruluncıı ye. 
bir adam -v:ardı. Sert bir sesle ıorıe 

re serlllyorlardı. 
diyordu: 

Taht salonuna acılan sedef ve altın 
lşlemell kapı karşısında görUndU, Bu. 
rası da b UyUk bir salon gibiydi. Gök. 
boğa etrafına bakındı ve tam o sıra· 
da salonun lkl ucundaki lkt kapı ar
dına kadar açıldı. Ellt kadar lrlyart 

adam, ellerinde geniş ağızlı ve lkl ta
ratlları keskin kılıçlarla yaklaşıyor
lardr. Gökboğanın arkadaşları sağlı 

sollu iki kısma ayrıldıktan sonra ge. 
lenlerl aynr şekilde karşılamak için 
hazırlanmıı;ı1nrdt. O sırada geriye 
h~ber salınmış ;o daha kırk elli kişi 
yardıma gelmlşlerdl. Öndekiler aı;ıl. 
dılar v~ eon gelenler onların ara.la • 

rından oklarını yağdırdılar. Flruzun 
adamlarından ylrml kadarı birer ttl'.;. 
Jık veya inilti ile yere dUştUlor. O sı. 
rada karşıkl kapı açıldı ve Firuz gö_ 
rUndU. Yanında on kadar adam var· 
dr. Ellerindeki kementleri dosdoğru 

Gökboğaya attılar. Bunlardan UçU O· 

nun boynunclan TC omuzlarından aşa. 

ğıya kaymış, kollarını bir anda s1k· 
mıştr. Fakat aynı zamanda deltkanlı 
el!nl hancerine ntmış, arkadan da. 
Saltık yetişerek kementleri kesmişti. 

Gökboğa fena halde kızmıştı. Ke. 
mentçllcr dağılırken l•'iruz; da kaç • 
mak istemişti. l"aknt Saltık hemen ile 
rl fırlamış: 

- Ktlıç sana y:ıloşmıyor, hele şunu 
yiğitlere bırak! 

Diye bJr yuruştn dUşUrmUştU. 

Kapının iç tarafında İran lmpera· 
torluğnnun bUyUklerl, onların gori • 
eln<lo do nltın taht llstUndo snrnrmış 
bir halde Yczdi Cerd görUnmUştU. 

Gökboğa bir nndn kıhc1nı kınına sok. 
tu. Sonra bir nalan ceYlliliğilo atıla. 
rnk Flruzu bcllnden kavradı: 

- Buraya lznlnt.ı olmadan glrdlğlın 
için mazur görunuz. Fakat suç benlın 
değll, bu herlfindtr. Benl tcerl ıok • 
madı, hatt~ öldürmek istedi. sızo 

sl.lylecllklerlntn hepstnl bl11yorum ve 
hepsinin yalan olduğunu şimdi isbat 
edeceğim, Zaten bu işi de sızın tein 
yaptım. 

HUkUmdar seas1zce dlnlfyordu. 
Hatta. esk! muhafız kumand:ınına. 
kavuşmaktan •doğan bir sevinç bile 
duyduğuna şUphe yoktu. 

Gökboğa kısa ve keskin sözlerle 
Kadslye harbini yapmadan evvelki 
gUnlerJ, harp zamanını, bozgunu bl • 
ror birer anlattı. Onu Flruzun mab. 
sus nehir kıyısmda bıraktığını da. 
ll~:vo ettikten sonra daha geride du· 
ran Saltrka: 

- GUrnn nerede? Onu gettrln ! 

Dedi. Hemen getirdiler. SUklUnı 
pUklUm duran askeri hUkUmdara gl:l!I 
teren Gök boğa slJzlerlno devam etti~ 

1 

- Size benim hakkımda iftiralar 
yapan li'iruz diğer tarnttan da benlnı 
kaçmam için haber çlSnderdl ve dost.
luk gösterdi. Karşıma çıkmağa kork· 
tuğu lçin beni korkutarak ba~tan 

sa Ymak istedi. lşte onun en çolt gU .. 
vcndlği ve bı:ı.na haberi geUren adıı.m 
size anlatsın! 

GUran her şeyi olduğu gibi söylU· 
yor, kondlsln!n bunda blr sucu olma. 
drğını ilA.ve etmeyi de unutmuyordu. 

Dışardan bir uğultu geliyordu. msfi 
boğa Sal tıka emretti: 

-Ne oluyor. Dalt hele! 
Saltık knpıdan döndU. Oradaki as· 

kerlerden Vğroncllklerinl 06kboğayr 
haber Yerdi: 

(Devamı var) 
Sarayın koridorlarında bekllycn 

zabltlerlne emir verecek, şehrin kc. 
narında çadır kurmuş olan on bin ki. 
şllik ordusuna saray tizerlne yUrU • 
mesinl bildlrecektl. Böylece gerek -
Firuzu ve gerek onun dostu HUarevi 

SA 
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Senen in en bUyü k ve ~ıı güzel 

o N mvmıiID111M!ilUlllllQllllNllblH!li!llllJ 

Sinemasında 
ve dayanılmaz derecede komik 

lş bnşmdnn atncnk, idareyi ele ala
caktı. 

Dışarda, kısa bir ~nrpışmadan son
ra asker dağılmış, lIUsrev 111 vlşmiş 
ve Gökboğa. ne Saltık mermer merdi-

Hızlı hızlı biraz dolaştı. Mendilini çı
kararak, alnını sildi. Sonra eski vazi. 
yetinin tam zıddına bir yere .cturdu. 
Öyle ki, Aliyoşa, yerini dcği§tirmeğe 

mecbur oldu, 

-5-

COŞKUN BtR KAL'BiN 
1TlRAFLARJ" 

Aliyoşa: 

- Meselenin birinci kısmını öğren
dim. 

- Bu, mesele değil, bir facia idi. lk 
perdesi orada gesti. Sonu bir haile ola. 
cak ve burada oynanacaktır. 

- Bu ikinci kısımdan ben, lıiç bir 
oey anlamıyorum. 

- Ya ben? .. Ya ben, anlıyor muyum 
sanki! .. 

- Dur Dimitri, mühim bir nokta 
var; söyle bakayım bana, sen hatıl o· 
nunla nişanlı mısın? 

- Sıra ile dinle ... Bu nişan işi he.. 
menc:ecik değil, vakadan ancak üç ay 
sonra oldu. Ertesi gün, kendi kendime 
artık bu mesele kapandı dedim. Gi.dip 
cnu istemek, hana bayağı göründii. Şe-

hirde kaldığı altı hafta zarfında o da 
SUSffiU§tU. Arada yalnız kUçük bir ha. 
<liseden başka hiç bir şey geçmedi. Bu 
hfi.dise de şudur: Beni ı:iyaretinin er· 
test günü, onlarm oda hizmetçisi evi. 

LOREL-HARDI ISVIÇREDE 
TüRKÇE SÖZLU KAHKAHA l{ASffiGASI 

Ayrıca Renkli MIKEY MAUSE ve yeni PARAMUNT JURNAL 
"-•M!ll!K!!Mlını!HllMll!l!llltlMF.00 Seanslar 2.30·4.30-6.30. Suvarc 9 da ~~ 

me geldi ve bir tek kelime söylemeden 
ilstilnde adresim yar.ılı bir .zarfı bırakıp 
gitti. Açtım. İçinde beş bin frankın ku· 
suru vardı. Çeki verm,.k için iki yüz: 
ruble sarraflara veı ilmişti. Zarfta bun. 
dan baş'ka bir §ey yoktu. Hatta tek ke
limelik izahat bile .. , Artan para ile öy. 
le edepsizlikler ettim ki, yeni kuman
dan, beni sigaya çckmeğe mecbur ol. 
du. 

Beri tarafta eski kumandanım da he
sabım tam vererek kasasını teslim et. 
miJ ve herkesin parmağını ağzında bı
rakmışt1. Birçokları bu neticeyi be'kle. 
miyorlar, imkansız sayryorlardr. Ama, 
zavallı adamı bu vak'a pek aarsmı~tJ. 

Yatağa düştü. üç hafta yattı: ve beyin 
sulanmasmdan gidiverdi. Henüı teka· 
i.ltlüğU emri gelmediği için askeri me. 
rasimlc gömüldü. Gömülme töreninden 
on gün sonra da Katerin tvanovna, A
gat ve teyzeleri Moskovaya ycllandı. 
lar. 

Hareket edecekleri günün sabahı 

mavi bir kfğıda yazılı şu tek cümleyi 
almı§tım. Katerin bu tezkeresinde: 
'Mektubumu bekleyiniz.,, Diyordu. 

Moskovadaki vaziyetleri, i lıir ece 
ce masallarrnın hızıyle yürudJ. l{ te. 
rin lvanovıı:mın ak r ndan bir ge· 
neral kan ı, varı 1 ı 

zııı kayb"tti 1' e 
cesi olarak, b 
ya kendi r v -

siyetname ile Katedni biricik mirasçı 
ilan etti ve çeyiz olarak <la eline sele. 
sen bin ruble verdi. Bu kadın, sinirli 
bir mahliıktu. Sonraları Moskovada o-ı 
nunla görüşmilştüm. Bir sabah Mosko.. 
va postı:ıhancsinden gelen dört bin beş 
yüz rubleyi alınca gaştım. 'Oç gün son .. 
ra da vaadolunan mektup geldi. Onu 
b6lft üstümde ta§ıyorum. Son nc!eslme 
],adar da taşıyacağım. bter misin Ali. 
yoşa, sana da onu göstereyim? .. 

Oku ... Oku ... Bana birle5mcmizl kcn 
di teklif etti. İstersen ezberden okuya
yım: 

"Sizi delice ı;eviyonım. Hem beni sev 
menizi istemiyecek kadar çok aeviy.o. 
rum. Yalmz kocam olmağı kabul edi
niz. Korkmayın, ıize hiç bfı' rahatsız. 
Jrk vermiyeceğim. Evinizde meseli ma~ 
sanır, çiğneyip geçtiğiniz halı gibi eJ. 
ya makulesinden bir şey olacağım. Sizi 
ebedi olara'k seveceğim. Sizi kendin1z· 
den kurtarmıya çalışacağım .... ,. 

Ah • liyoşa, ben, bu mektubu ne Us. 
tümde taşımağa, ne de mlinasebetsiz 
dilimle okumağ::ı ISyik bir adamım. Bu 
satırlar !->İm1iye kadar hep kalbimi par .. 
çaladı, AnÇBk bugün biraz ferahtayım. 
Hemen Mod~o >"aya gitmekliğim imk~n 
sız olduğu için, ona mektupla cevap 
verdim. Gözyı:ı§larımla yazmı ttm. Onu 
zengin ve :;I çeyizli ve kendimi mcte. 
li'ksiz görmek, bende acaip bir utanç 

(Devamı vlll') 
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üniversite rektörü 
bugün geliyor 

Yabancı, azhk okulları Altın suyuna ballrılan 
Yazan: Niyazi Ahmet 

Ankara &on ahar at }arı la ında ır 

bahiste 1600 hra kazanılması, at k şu. 

sunun tıryakisi olmıyanları bıle a aka
dar ettı. 

,75 ao • 
sıoo uıoo • yardirektörleri gümüş çeyrekler 

ırvtreatnden Ballı:an Btrllli için a1d• 
otu kunıt dllJlllllr. Posta blrllAlne ıtr
uıl,.n 7erlere ayda 7etmlJ beşer kurut 
wıımedillr· 

'Alionı b7dını bUdlreD mektup Ye 
tellral ClcreUal, abone parasının poıtı 
.,.,. banka Uı 70Uam• QcreUnt idare 
tendi Qz.erine alır. 

rttrlcl11enla her poıto merke:ılnd• • 

ı:URUN"a aban• pa.rdır. 
Al1ru ddlttlrme Ocrell 25 turu,tor 

JLlN OCRETLERl 
Ticaret lllnlannın aantlm • satın 

aondan ftlbaren ilAn sayfalarında -40, le 
a.7fılarda 50 kuruş; dördllncn sayfa
da 1, ikinci n çOncOde 2, birincide 
'• b şlık yanı kesmece 5 liradır. 

BQyük, çok devamlı, klişeli, renkli 
Uln verenlere ayn ayn indirmeler ya
pıbr. Resmt ilAnlann santim - satırı SO 
kuruştur. 

Ticari malıluette olmı11an kllcalc. 
lldnlar 

.Bir defa 30, iki defası 50, Oç defaSl 
e&, dört defası 75 ve on defası ıoo ku
ruştur. Oc aylık IJAn nrenlerin bir de
fası bedavadır. Dört aabn ıeçen flAn
lann fazla satırları beş kuruştan hesap 
edilir. 

Hl%11tel kapona getirenler• kDcilk 

fldıı tarlf 111 utlıdı 25 indtrlllr. 
KURUN hem doğrudan doğnıya ken-

di tdare yerinde, hem Ankara caddesfn- ı 
de Vakıt Yurdu altında KEMALEDDİN 
!REN flAn bllrosu elble UAn kabul ~der. 

{BD.ronun telefonu: 20335)., 

RADYO 

Yeni yıl bütçeıi ile bazı 
yenilikler yapılacak 

Univeraitenin yeni bütçesi ve profe
~r ve doçent kadrclan ile talebenin 
yurt i§i etrafında Bakanlıkla temas et.. 
mek Uzere Ankaraya giden Rektör Ce
mil Bilsel bu sabah §ehrlmize dönecek. 
tir. 

Bay Cemil Bllsel Ankarada bulundu
ğu müddet .zarfında Ankara hukuk L 
limlerlni yayma kururnunun tertip etti
ği konferanslardan kendisine dilıen 

konferansı da vermiştir. · 
Universitenin yeni yıl bütçesinde bu. 

gtln için mevcut te§kilata ilave olarak 
fakir talebeye lazım gelen muavenetin 
yapılması husu unda tahsisatın arttml 
dığı Umit edilmektedir. 

Bu ıurctle Universite talebesi 938 • 
39 dersini yılın ikinci bölümüne girer
ken daha mUsait imklin ve şerait altın. 
da çah~abilecek demektir. 

Tercüme edilecek 
eserler 

Universite talebesinin itine yaraya.. 
~ak ve muhtelif yabancı dillerde yazı1-
0U§ eserlerin dil'mize çevrileceğini yaz· 
nuştık. 

Tercüme işini yapmak istiyenlerin 
bu ige kifayet derecelerini tetkik etmek 
ve kendilerıne v rılecek eserleri tesbit 
etmek Uzere üniversite rektörü Cemil 
Bilselin ba k nlı ı altında Kültür Ba. 
'kanb~ı ne riyat direktörü Faik Reşit 
ve dekaıiların i tirakiyle ikincikanunun 
ilk haft mda bir toplantı yapılacaktır. 

Top1antı birkaç gün devam edecek, 
neticede seçim işi tamamlanarak derhal 
eserlerin terciımcsine başlanacaktır. 

Sabahtan akşama kadar 
bulunmak mecburiyetinde 

değiller 

Yabancı ve azlık okullarında vazife 
gören yardirektörlerin sabahtan akşa. 
ma kadar, okulun açık bulunduğu saat
lerde okullarındaki vazifeleri başında 
bulunacal:lan ha1ckında bazı gazeteler. 
rin yazdığı yatılar yanlış olarak akset
mi tir. 

Bu okulun yardirektörleri her gün 
öğleden evvel veya ö~leden sonra mu. 
hakkak okullarındaki vazifeleri başın
da bulunacaklardır. 

Okulun açık bulundukları bütün sa.. 
atlerde mevcut olmak mecburiyetinde 
değildirler. 

Oniverıitede brus faaliyeti 
artıyor 

Univeraitede okuyan fakir talebeye 
yardım isin tesis edilen brua faaliyeti. 
nin neticeleri alınmaktadır, 

Şimdiye kııdar yapılan müracaatler. 
deki yardım 3000 lirayı bulmu§tur. Bu 
heni.iz bir ba§langıç olduğu ıçin mikta
rın çok yükseleceği tahmin edilmekte. 
dir. 

Üniversitede bir tayin 
üniversite tıp fakültesinde yeni ih 

das edilen Klcmandoloji İdeoloji pro· 
f c örlUğüne, ~al ova kaplı ·a:ian dirck
törU doktor Nıhat Re at Belger tayın 
cdilmi tir. 

~eni doçentlerin imtihanı 
Universitenin muhtelif fakı.iltelerine 

yeniden alınacak doçentlerin imtihanı
na başl nmıştır. 

lmtihan bir hafta 6onra ikmal edile. 
rek seçme yapılacaktır. 

Saat 13,SO Mflılk (Keman n çello solo· 
Jan), 18~0 Saat ayarı n haberler. Borsa 
haberleri, U Mllzık (Dlrkaç şarkı), 14,40. 
U,30 Mil Jk (Dans saati), 17,SO Müzik Türk 
m iği saz e erleri muhtelif şarkılar, 18,3& 
Xönuşma (Dış politika hMlselerl), 18,45 
Mlldk (tncesaı faslı), 1915 Saat ayarı ve 
haberler, 10,25 Mfiıfk CS n resıtall Nurul 
Jah Şevket), 19,50 Memlşle Satılmış radyoda 
(1. Delideniz, N. Bcrku cı1), 20 Milzik (folk. 
.16r: Kudsi Tezel, ve Halil Bedii Y6netıen 
rclnln lştiraklle), 21 Saat •71lrı •ıre arapca 
ı~ylev, 21,10 Mildk (KOcOk orkestra), 22 
Konuşma (Haflalık posta kutusu), 22,15 
Milzlk (Operet seleksyonlnrı), 22,45 l\lüıik 
(Caıbnnd), 23,45.24 Son haberler 'VC yarın-

i Vilayet kongresi 

ki program. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

Programdaki vakitler TD.rkiue ıaatf n:e. 
pfaı 111 öi!f eden sonraki ıaat olarak '1Öıle. 
rllmiıtt: 

OPERA VB SENFONi KONSERLER/: 

•.25 Londra (R.), "Figaro,. (Mozart), 
10.SO EHfel kulesi: "La Boheme., (Puı.;ci
ııl) operadan naklen. 10.45 Jtcn: "Ver. 
ther,. (Massenel), U. :Kalundbors: "Fi. 
ıaro,. (Mozr.rl) (Operadan nnkleu). 

OD.4. JIUSIKISI ve KONSERLER: 

5. Brilksel 2: Org, S.30 lstokholm: Org, 
.7,15 Derlln; il ndcl, Dah, Gastoldi, 8. 
Jlrısl : Kuartcller (Bcelhoven), 9. EIC!el · 
Pbano (Faurc), ıı. Budapeşte: Vi~olon-
tello. 

PiYES, KONFERANS tıe JIOSAHABE. 
L'ER: 

5. BrUksel 1: "Yalancı" (Corneille), 8.!'iO 
Budapeşte: "Altın odn,, 5.40 Parla PTT: 
'Dayanın hlzmetcl:ıi yok., (Charasson), 
11.10 Parls PTT: "Knlbl çok kilçilk kn. 
dın,, (Crommelynck), 

l/AFIF MUSiKi: 

G.25 Porb PTT: 8,15 Varşova, 9,10 Lelp
ılır; 9,10 Vi> ana, FrankCurı, 9,45 Budapeş. 
te: ıo. \ r ov : 10,20 N poli gr.; ll,SO 
Derlln; 2 2. Bcrlin 

VARlETE tıe Kabareler: 

10. Londrn (N.); 10 lstokholm; 10.10 
Konlıı berg; 10.4 Brüksel 2. 

DANS 'MUSiKiSi: 

9.10 Bcrlln; tı.20 Munih; lt,30 Nnpo. 
li gr., Lcipzig, Frnnkfurt; 12. tstokholm; 
12.15 Roma gr.; 12.30 Londra (R.); s-.:ce 
Y. &o.nra ı, BrOk el ı, 2 ve Londra (N.) 

UROLOC - OPERATÖR 

llr. Kemal Ozson 
Karakö} d <i muayenehane ini (Tu· 

n lb ı t tıklfıl Cd. No. (380) O an 
} an p. Bu a p zan ü tüne) naklet· 

"ştır. Telefon· 41235 

(Baş tarafı 2 incide) 
cuk hastahanesi başhekimi doktor 
Öm r Vo.sfi, Avukat Faruki Dereli, 
Nafia ~ ckfil ti elektrik idaresi müdür 
mu vinı Siıruri, Denizyollaı1 i letme. 
si mi.ıdürü Raufi Manyasın refikası 
ba.yan 1 ayika., İstanbul §elıir n: clisi 
azasından F rit Cemal, Belediye dai
mi cncüm ni a mdan Tevfik Amca.. 

Yeni idare heyeti azasının i imleri 
belli olduktan onra, ba kan Ankara 
da toplannc k bUyük kurultay için 
boş asli ve be yedek delege seçilme i 
la7.ım olduğunu söyledi. Bunun Uıerl· 
ne Avni Yağız öz alarak delegelerin 
intihabının açık reyle yapılma mı tek 
lif etti. Bu teklif kongrece kabul e
dildi. Açık reyle yapılan seçim neti
cesinde 3.§ağıda isimleri yazılı zatler 
Bü~i.ik Kurultaya 1 tanbul namına gi 
dec k delege olarak seçildiler. 

ı}sli olarak: Profesör Ha~TUllah, 
İbrahim Kemal, Faide Es ndcl, Naci 
Alı Mor lı, F r:"t H mal, yecıek olarak 
da Halil Hılmi,Mekki Hikmet, Haşim 
Refet, Cevd t Özglir, doktor Turhan. 

Ba.§kan int"hnp i inin bittiğini bil. 
dirdi 'e bu sırada. azadan müteaddit 
kimse! rin imzalannı ihtiva eden bir 
takrir re· u-e v ri rek bilvliklcrimi
ze tazim t gr f ı c kilm sı tekli! 0 • 

lundu. B kan R fik Ahmet Seven· 
gilin tnkrirı okutup, kongrenin tasvL 
bine arz tm i · rine Eminönii mu 
rahha l~ından M lihn. Avni Sözen 
söz al rak, tan söyl miştir: 

"'Raporumuz okunurken :.lazan dk
kat"mi c l n bir nokta iizerinde dur
mak ist rim. Cumhuriyet Halk P r· 
ti ·ne k yıdlı az o.dedi. Bu adet bu 
mikd r k" ğıt Usti.ınde Paı1:iyc bağlı 
arknd lardan ibarettir. uhnkknk 
olan, hiç "ph edilmiy c k bir noktn 

r. B un T "rk mili ti kadın, er. l 
tiy Cumhuriyet H 1 

r.? 

gtlnlerlmizde, ölüm geceler mizde, 
düşman askerinin süngüsü Dağnmıza 
dayandığı anlarda, bu meml k tin e 
refi, bu memleketin istik!· u, senin ve 
benim namusum için, zafere istıkl ·le 
ko n bUyUk kahramanls.r. y ;> a, 
minnete her zaman layiktir.B "Ün 
kongremizi sona. erdirirken hiç bir 
zaman, hiç bir vesile ile unutamıya.

cağımız Ytıce Atamızın manevi huzur 
Iannda ve b 'yUk Atamızın kurtarış 

ve inkılap arkadaşı değeri cumhur
relsimiz l met !nöntinUn yüks k hu
zurlarında sayğı ile eğiln1eyi bir borç 
bilirim." 

Alkışlarla. kar ılanan bu hitab den 
sonra Beyoğlu murahhası rından Ek 
rem Tur söz aldı. 1 ta.nbulun hugünkU 
verimli, faydalı ve güzel \"C hür top· 
Iantıya. sahne olması m b tile 
on dokuz sene eV\ clki esaret giınlerl. 
ni hatırladı bnı, o giınlerin nznp .,. e ıs 
traplannın acısını hli.rn, rul ~a ta ı
dığını söyledi. M ml kete bu".ilnkU 
hürriyet ve istikUl.lıni ka"'andıran bU 
yUk inkıl pcılan saygı ile anmanın 
derin bir zevk ve iftihar teşkil ettiğini 
11avc ettı. Ekrem Turun sözleri de şid 
d tle alkı landı. 

Bagkan bund n sonra şu sözlerle 
topl ntıya ni ıayet verdi: 

- Ark d anmızın güzel sözl ri, 
gtiz 1 duygularımıza ter rman oldu. 
Bu hi iy ta h yet"nızin i tirak .etti
ğinde şüphe ~oktur. "hay .ıav s kri" 
Bu ur ti tasvip buyurdu~ nuz t k· 
dircle Reı · umhura, Partimizin Umu 
mi Reis Vekili olan Ba§vc?k:J ve G n 1 

r t r birer tazim t l r fı ç kıl
m i ' i ini ,. rmekt d"r Bu \a
zi ııin r i l'k divanı tar fmd n if c 
df m ine mii d nizi jiJ rim. "l\fu 
\' f 1 

Dün bunları süren bir sabıkalı 
yakalandı 

DUn zabıtaca kurnaz bir 5abıkah ele 
geçirilmiıtir. 

Tokatlı Etem adındaki bu açıkgöz. 
eski gümü§ çeyrekleri toplayarak evin.. 
de yaptığı altın suyuna batırmak sure
tiyle boyamak, sonra bazı safdillere pa 
ra ihtiyacından bahsederek satmaktan 
suçludur. 

Kurnaz sabıkalı dün sabah Salih a. 
dında birisinin yanına yaklaııp, türlü 
diller döktükten sonra çıkın çıkın için_ 
Qen çıkardığı kalp altını iki liraya ı;at
mı§tır. 

Fakat Salih iki saat ıonra altını boz. 
durmak isteyince iı meydana çıkmıı, 
Etem Tahtakalede bir kahvede iskanı.. 
bil oynarken yakalanmıştır. 

Etem adliyeye getirilrnif, dördilncil 
aaliye ceza mahkemesine verilmiıtir. 

Silah atan sarhoş 
Şi§lide Silahşör caddesinde oturan 

bcyacı Ali dün gece arka.cfaıı sebzeci 
57 yaşında Andon ile sarhoş bir halde 
Harbiyede Sipahiocağı önünden geçer
ken tabancasını çekip havaya boşalt
mıştır. 

Sarhoş arkadaşı ile beraber yaralan. 
mış, ıilah müsadere edilmiştir. 

Zindankapıda yangın 
Zındankapıda Mehmet 'OstUne ait ka 

ğıt fabrıkasında diın saat 14 sıraların· 
da bir yangın çıkmıştır. Yangın ıiraye· 
te meydan verılmeden yetişen itfaiye 
tarafından yarım saatte söndürlilmU§. 
tiır. 

Zabıta yangının sebebi hakkında tah 
kikata başlamıştır. 

Kamyon kaz.asında yaralanan - Si
lıvride b'r kamyon kazas nda yaralanıp 
Cerrahpaşa hastahanesine yatmlan Ya· 
sef oğlu Rcfael adındaki Müsevi dün 
sabah hastahanede ölmüştür. 

Ceset adliye doktoru En..er Karan 
tarafından muayene edildikten sonra 
defnine ruhsat verilmiıtir. 

Sai parmağı koptu - Beykcz kun.. 
dura fabrikasında çalışan Hadi, maki· 
neye elini kaptırmış. sağ parma&ı kop
muştur. 

Yaralı baygın bir halde Nümune has 
tahanesine yatırılmışt r. 

---o._ __ 

ünversitede 
günü 

iktisat 

Bugün haftanın son günüdi:r 
Ekonomi ve Tutum haftası milnase. 

beti •le dün tlniversitede iktısat !aklil
tesi tarafından bir lkt1sat giınü tertip 
cdilmiıtir. 

Toplantıya saat 16 da 1ktııat okulu. 
nun merkez binasına başlanllU}, evveli 
dekan profesör ömür Cel31 Sarc açılıt 
söylevıni vermiştir. 

Ömer Celal iktraat haftasının ehem· 
miyetini anlattıktan sonra son yıllarda 
Türldyenin iktısat bakımından göster. 
diği ehemmiyeti de tebarüz ettirmiıtir. 

Bundan ıonra Fakt.lte prof eıörlerin 
den Numark TUrkiyetle sanayileşme ha 
rekcti, dcçent Muhlis Ete "Sermaye te 
§e'kklilü ve Turkiyede sermayenin te
ıekktılu., mevzulu söylevlerini vermiı· 
lerdir. 

Profsör ve doçentleri müteakip ikin· 
cı sınıf talebesinden Hasan Giiriln 

Cıdden zevkli ve heyecanlı bir sp<-r 
elan koşuculuk için, at bir ıuks oln ak. 
tan çıkalı kıymetini kaybetmiştı, dıyor 
lar. Fakat at liıks olmaktan çıkmış mı.. 
c.ır? .. Bu suale vcnlecek cevap her hal. 
de "evet,. değildir. 

Gerçi tarihin en yaman bir nakıl va
sıtası olan at luksünıi başka vasıtalara 
terketmiştir. Fakat kıymetini ve sev1m 
liliğini kaybetmemiştir. 

Birkaç gün evvel koşuda 1600 lira 
kazandıran atı, belki bugün maddi bir 
kazanç temin ettiği için, yahut yırmın.. 
ci asır insanları um"L..lmaz, akla gtlme.z 
hidiselere meftun oldukları için alaka 
gösterdiler ve "at,, gözlerde canlandı. 

Fakat tarihte "at,, en müstesna bir 
mevki işgal eder. Onun başlı başına bir 
tarihi vardır. Bugün Amerikanın Tek· 
saı vesair eyaletlerinde kıymetlerini 

gördüğümüz Kovboyların at sevgisi, 
ata verdikleri kıymet, Türklerde, Ar p 
larda, Çerkeslerde çok ayrı ayndır. 

Türk atı her §eyden üstün tutar, sever, 
ôldilğü vakit baıını büylik bir itina ıle 
toprağa gömer, hatta hatırasını saklar. 
dı. Çerkcsler iyi bir binici idiler. On· 
Jarda at çalmak bile bir kahramanlıktır. 
Bu, ata verdikleri kıymetin ehemmiyeti 
~ .! artırması itibariyle aynca tetkı'ke 

muhtaç bir bahistir. 
Araplarda iıe at yüzünden kabileler 

birbirlerine girerlerdi. Buna tarıhten 
bir misal alıyorum: 

'Beni Abea kabileainc:len Kan at ılı 
Hazif enin brındaıı Hamel bin Bekir 
Dahi• ile Gabranın yarıılan için müca
dele ederek öidül bıraknuı oldukları 
halde yanı edildiii •ırada Haınolin bir 
puıu mahalline komuı olduiu Zehir 
nam lônue Dahisin geçtiğini görüp yü. 
ziine darp ile Dahisi geri çevirmiı ve 
dahiıin Gayrayı sabkati jıe uzaktan 
seyredenler tarafından görülmÜ§ oldu
ğundan öğdül konulan develerin red ve 
taati•i hakkında Kayı ile ZaZ: ut ~y • 
ilinde tabaddüa eden hu11umet kabilele· 
rin yekdiğcr)eriyle uzun uzadıya muha 

rebelerini mucip olmuıtur ki, ıu harp 
iki tarafın dahi mahvolacaklan bir de. 
receye imtidaL ... ,, 

Görülilyor ki, at yilzünden çıkan ih~ 
tillf insanlara kan döktünnı.istür. 

LiMANDA 
BUGÜN KALKACAK \'APUHLAH 

(Anararta - 18 Bartınn) (Trak - 9 
Mudanya), (Marakaı - 18 Mudan) lB), 
(Ülgen - 20 Bandırma) (llartın - l;ı 

Ayvalıila) kalkacaktır. 

BUGÜN GELCEK VAPURl.AR 

(Antalya - 10 Bartından), 

18,1~ l\tut'llnyadan), ll trr 
Mersin len) gelecek tir. 

(Tr k -
- 11,30 

"milli iktısat davası,, 3 üncu s f tale
besinden Seyfi Söylemez "mil i mahsul 
ve mamullerimiz,, üçı.incü sınıf talebe
sinden tffet Oruz; "Mılli scrmay~mız , 
mevzulan etrafında ıöz alrnıılardır. 

Söylevlerden sonra toplantı) a s n 
verilmiştir. Dun Haftanın beştncı ıu. 
nU olmak münasebetiyle kullarda Haf 
ta faaliyetine devam edilmio, ilk okul
larda kumbara ıunü yapılmııtır. 

Bu arada Zapyon Rum kız lisesinde 
de çok heyecanlı bir iktıaat günü yapıl 
nuı, talebeye söylevler verilmiştir. 

tlniversitede dün yapılan llctraat pnünden hir intilı&. 



Tasarruf haftası mUnasebetile 

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu 
radyoda bir nutuk söyledi 

hemmiyet iktisap eden kudret ve ka· 
biliyete geliyorum. 

Aziz yurtdaşlanm; 

Ecnebiler için döviz 
listeleri ihdas edildi 

Ankara, 16 (A.A.) - TUrk parası 
kıymetini koruma hakkındaki 12 
sayılı kararname, seyahat maksadı • 
le memleketimize gelen ecnebilerin 
beraberlerinde getirdikleri dövizle • 
rin miktarını pasaportlarına kayıt ve 
işaret ettlrmeğe mecbur tutmakta. 

Stoyadinoviç Maçekle 
uyuşmak istiyor 

Uyuşamazsa Hırvatistana geniş 
mikyasta muhtariyet verilecek 

Ankara, 16 (A.A.) - Tasarruf Haf 
cası dolayısiyle hariciye Vekili Şükrü 
Saraçoğlu bu akşam radyoda apğıda· 
ki nutku söylemiştir: 

Aziz yurttaşlarım, 
Milletlerin itibarı, demin söyledi

ğim yilksek vuıflann yanında bir de 
"yapanın" dediğini (yapa.bilmek" ve 
ve (yapmak isetdiğini) ,(yapmağa 
mecbur olmamak) imkanlarile ölçt1· 
1Uyor. 

dır. Belgrat, 16 (A.A.) - Son intihabatta bir uzlqma. zemin. arama.fa çalıp.~ 
Tasarrufun milli hayatımızda oyna. 

dığı rol, art k herkes için el ile tutulur 
bir hakikat şeklinde tecelli etti. 

Kalıc;nma hareketimizde en bUyük 
mevkii olan milli tasarruf günden gUne 
inkişaf ederek, yarınki Türkiyenin kuv. 
vetli istinatgihlarından birini teşkil e· 
decektir. 

Sulh refah ve Aadet kaynafıdır. 
Bu kaynağın ise en müessir mU.dafa· 
asının kuvvet olduğunu unutmamak 
icap eder. asil fazilet odur ki, bu kuv. 
vet ve kudreti, sulha ve refaha mes
net ittihaz edebilecek bir ruh yilksek 
!iğini ifade ettim. Bu yükseklik ise 
Türk milletinin bizzat kendisidir. 

Pasaportların daha evvelce polis. mağlup olan Sırp muhalefet şefleri dün tır. Eğer bu anlagma, B. Mançek'in muk& 
çe toplanmakta olmasına binaen dö- akşam Belgrad'da toplanarak ~ek vemeti karşıımda muvaffak olamazsa, 
vlzlerln pa,sa~ortlar üzerinde kontro hırvat grupile birlikte bulunacaklan hUkfunet, hn-vatlarm a.rzwru:::ıu, Maçet 
lü bazı mUşkülAtı mucip ol'duğundan faaliyet hakkında bazı kararlar vermi§ mildahalesine hacet kalmadan yerine 
gümrük ve inhisarlar vek!letl kon- !erdir. getirmek emeliyle Hırvatistana genli 
trol işini kolaylaştırmak maksadlle Belgrat, 16 (A.A.) - Yan resmi mah bir muhtariyet verilmesi hakkında par 
döviz llstelerl ihdas etmiş ve icra fillerden bildirildiğine göre, B. Stoyadi l~entoya bir kanun projesi tevdi ey; 
veklllerf heyeti meaQr iararname. ::.oviç, pek muhtemel olarak B. Mançekel liyecektir. 

Tasarruf refah miyarı, ve aynı za
manda refah vasıtasıdır. Bu hakikatle. 
ri en kuvvetli ifadeleriyle bu hafta i. 
çlnde millete bir kere daha anlatan hü
kumet arkadaşlarım ve yüksek iktisat 
ve maliye mütehassısları tasarrufu bi
len ve yapan bir milletin nelere kadir 
olabileceğini Umt delillerile ıöıterirler· 
ken ben de Türkiye harici siyasetinde 
tasarrufun büyük mevkiini size kısaca 
tahlil etmeğe çahıacağım. 

nln U Uncu maddesine bir fıkra UL -----.....-------------------------

Bir milletin dıı cephesindeki ebem. 
miyeti, kendi medeni seviyesi, milli fa. 
ziletleri ve maddi kuvvet ve kudretile 
ölçülür. 

Harici siyasetin destekleri iıte bu U 
mef)ıumda mündemiçtir. Medent inki
ıaf, Türk milletinin kendine gaye itti
haz ettiği hedeflerden birini, hattl ba1 
lıcasını teıkil eder. 

Medeniyetin millt bünyeye intibakı 

ancak derin bir azim ve iman içinde ça 
hımakla ele geçirilebilir bir nimettir. 

Bu medeniyet hedeflerine doğru yük 
ıeliı, dyin tanzimi ile ve yannın çalrı
ma kabiliyetini bugünden hazırlamak. 
la mUmkUn olabilir. Slyin tanzimi, is. 
tikbalin hazırlanması da ancak fahst ta 
aamıflanu yarattıiı milli taraflarla ya
pılabilir. 

GilnU gUnUne yapmak ancak ltisln. 
den emin olmıyan milletlere yakııan 
bir yUrUyüıtür. Tlirkiln yüce istikbali 
<SnUnde bugUnkU hayatımızı ona layık 
bir hale ıetirmekle ve o istikbali ha. 
mlamık için yaıayıpmm tanzim et • 
me'kle mlikellef bulunuyoruz. 

TUrldln milli faziletleri, esasen ha
yatı metodla tanzime en müsait olan 
nadlan ihtiva eder: Tilrk, kahraman. 
dır, idbar karpunda metin, ikbal ö • 
nünde mütevazidir. Türk, ailesine düı
kilndUr. Türk, hemcinsini sever, cemi
yet hayatı içinde yapmağa azam! liya. 
kat ıöıtermiı bir millettir. Tasarruf, 
bu fuiletlerin inkiıaf ve tekarrür ami. 
Bdlr •. 

Şimdi, bu 'ftllflann yanında Te on· 
larla berabeı: oldukça bir 'kat daha e· 

Türk milleti tasarrufun ne kadar 
feyizli bir kuvvet kaynağı oldutunu, 
bilhassa cumhuriyet rejimi zamanın
da pek iyi antamıftır. 

Kazandığını her gtln yiyen, yann
ki hayatım tesadüfe bağlıyan, yarınki 
tehlikeleri gözlerini kapayarak gör. 
memeğe çalışan milletler, bir gUn bu 
intizamsız hayatlannın cizyesini ö
derler. 

Tasarruf inkişaf ettikçe kuvvet 
menbalan inkişaf eder, harici siyaset 
kuvvetlenir, sulh temin olunur. Refah 
artar, saadet umumileşir. 

Cumhuriyet Türk milletine on bq 
senelik sulhu bilfiil temin ettikten ve 
Atinin 11ulh lmillerlnl de hazırladık
tan sonra bugiln artık bir mbalemet 
havası içinde hayatımızı tanzim etm~ 
ntn, tasarrufu bilmenin ve ıevmenln 
yannı tasarrufla, yani metodla hazır 
lamanın zamanı geldiğini söylemefe 
hak kazanmı§tır. 

Yann çocuklanmızı koruyacak, a.. 
ilelerimizi yıkılmaktan kurtaracak ve 
artık ebediyet için yükselen bqlanmı 
zı eğdirmlyecek çarelerin neler oldu· 
ğunu hepimiz gördük ve öğrendik. 

Artık bugün, biliyoruz ki, fabrika, 
yol siyaseti, au liyueti, ıaıakbıe, *9-· 
at, imar, ilmi yUkaellf, ticaret ve bun 
lann hepsinin aziz koruyucusu olan 
büyük ordumuz yannın menbalanna 
muhtaçtır. Bu ihtiyacı yalnız tasar
ruf temin edebilir. 

Millet tasarruf ettikçe bunlann hep 
s: ilerler. Ve yine milletin tasarruf ka 
biliyeti bunlann ilerlemesile artar. 
Tekrar ediyorum, tasarruf bilyUk bm 
kuvvet kaynağıdır. 

Tasarruf mevzuunu, size harici em 
niyetin dayanması lA.zımgelen kuvvet 
li unsurlardan biri olarak göstermeğe 
çalıştım. Bilhassa i§aret etmek iste 
rlm ki Tlirk milletinin mevkii gittik 
çe hızını artıran tasarrufla. her gUn 
biraz daha yükselmektedir. 

Romanyada tek bir parti kuruldu 
Hakim ve askerlerden maada bütün 

Romenler bu partiye girebilecek 

vesile bu listelere de itibar edilme. 
ıl hususunu kararlaştırmıştır. 

Afgan istanın yeni sefiri 
Ankara, 16 (Telefonla) - Afgan 

bUyUk elcisi Sultan Ahmet Hanın 
Moskova bUyUk elcllfğlne tayini do. 
layıslle dost ve müttefik hariciye na
zırı Muhammet Feyz Hanın tayini 
hUk6metlmlzde fstlhrac edilmiştir. 

HUkdmetlmizln verdiği muvafık ce. 
vap üzerine yeni bUyUk elti ayın son. 
larına dotru memleketimize _gelecek
tir. 

Muhammet Ferz Han evvelce An.. 
karayı ziyaret etmiş ve SadAbAt pak. 
tının imzası sırasında hUkQmetlmlzle 
temaslarda bulunmuştu. 

Memleketimizdeki kordlplomatl • 
tın duayyenl olan Sultan Ahmet 
Hanın gitmesi ttzerlne bu paye Ingt. 
Uz bUyUk elcisi Slr Persl Lorene geç 
miştlr. 

Millet Meclisinde 
Ankara; 16 (A. A.) - B. M. !Mee.. 

lisi bugt1n Fikret Sılayın ba§kanlığın.. 
da toplanarak Şurayı Devlet kanunu 
nun müzakeresine devam etmiştir. 
Meclis encümene verilen ild Iiıaddesl 
milstesna olmak tızere mevzuubalıs 
kanill1un 4.1 ncl ifltdc.feshıe kadar olan 
kısmını kabul etmi§tlr. 

B. M. Meclisi pazartesi gUntl toIH 
lanacaktır. 

Bahkesir Parti Kongresi 
Balıkesir 16 (hUIUSl) ı- Parti vilA.. 

yet kongresi yapıldı. Bir çok Pati dl• 
Jekleri konu§Uldu ve faydalı karaJ'la 
lar alındı. ldare heyeti seciminde Na• 
el Kocamaz, Peıtev Etcioğlu, Hasan 
Kaptan, Rasim Cagan, Sadık Deniz, 
Niyazi AkyUrek, Feyzi Sözener, Salih 
Yücel ttyönkurul azası oldular. Bu. 
yUk Kongreye delege ıeçilerek kon· 
greye nihayet verildi. 

Lozanda bir talebamizin 
muvaffakıyeti 

Cenevre; 16 (A. ,A.) -Anadolu '.A:· 
janmnın hususi muhabiri bildiriyor= 

Lozan Üniversitesi talebelerinden 
Tarlk Dilnmer ''TUrkiye İ§ Bankası" 
namı albnda yazdığı tezini yllksek ti. 
caret faldlltesl dekanının riyaseti al-

BUkreı, 16 (A.A.) - t,.ı haber a- tablt azn::~dır. As~:erler Te hlkimler tındaki komisyon huzurunda ve kala
lan mahfillerde söylendltlne göre, müstesna, reşit bUtUn Romanyalı .. balık bir seyirci kitlesi önünde müda· 
•Milli renessans birliği,, isminde bir Iar bu partiye girmek hakkını haiz faa etmiştir. Takdirler kazanan bu 
:partl ihdas edllmlştlr. dlr. Yalnız bu ":Mlllt intihap cephe. tezden dolayı komisyon kendisini teb. 

Bu partiler feshedllmlı olan dört sf,. llerdekl seçimlerde namzet fra. rik ederek eserinin emsali arasında 

'bUyUk Romen partisinin bir araya esine mezundur. Bunun haricinde misli az bulunabilecek olgunlukta ol
aelmesinden hasıl olmuştur. Bunlar her türlU polltlk faaliyet, gizll po. duğunu söylemi§ ve T. Dümer'e lJrtı ... 
allll köylU, liberal, mlllt • hırlstlyan lltlk faaliyet gibi tellkkl olunacak sat doktorluğu Unvanını vermiştir. 

•• "Romen cepliesı .. partileridir. ve failler!, medent haklarından Is. Suryede muhalif iki Reis 
Yeni teşekkül, söylendiğine göre, kat edllecektlr. 

kabinede yapılacak detlşlkllklerle bıçaklandı 
J•ni intihabatın mukaddimesini teş. Kades vapuru denize indirildi Halep, 16 (A.A.) - HaTaı ajansı 
kil eylemektedir. Rostok; 16 (A. A.) D. N. B. bildi- bildiriyor: 

Yeni partinin programı tahmin e- riyor: Suriye muhalefet reislerinden iki 
dlldlğlne göre, yarın neşredilecek ve DUn öğleden sonra, burada Neptün ' kişi Halepte tecavüze uğramışlardır. 
Bomen devletine korporatif bir ma. tezgihlannda, Türkiye hesabına iiıp Abdülgaffar Mesut afır surette han. 
lal7et vermeğl istihdaf edecc'rtlr. edilmiş olan 3100 tonluk ''Kp.des" va- çerle yaralanmış, )'ine eski mutec)ll. 

Bükreş, 16 (A.A.) - Rador ajansı puru denize indirilmiıtir. Bı;ı sene L ler partisinin tanınmış azasından Se. 
tlldfrtyor: çinde Türk Denbbank hesabına bu yit Abdülkadir Marmant camiye gl. 

Kral Karol, devletin müdafaası ve tezglhta denize indirildn gemilerin derken bıçaklanmıştır. 
terakkisini takviye maksa~·,.,. milli ilçüncilsildUr. "Kades" vapurunun de MUtecavlzler ka,.mışlard-. 

nize indirilmesini müteakip, TürkL " •• puru seferber etmek hedefini ta-:-r. 
raıı "mmı ınt1hap cephesı .. ısmınde yenin ısmarladığı dördnncn br va- Kredi F onsiyede kazananlar 
ıtek bir partinin t . 'elli hakkında bir pur da tezgiha konmqtur. Kahire, 16 (A.A.) - Yttzde 3 faiz. 
kanun imzalamıştır. ltaty~n. matbuatı Fransayı 11 ve ikramiyeli Mısır kredi fonsiye 

Bu parti, yirmisi eski ve yeni na. hU d" tahvlllerlnln düııktı çekilmesinde, 
- olmak Uzere yirmi beş yUksek CUm 8 IJOr 1903 senesi tahvillerinden 611.163 
•evlet adamının imzasiyle 't""'!'llen bir Roma, 16 (A.A.) - Gazeteler, ttat. numara S0.000, 1911 ıenesl tahvll. 
tat "' '"zerine teşekJ·Ul eylemektedir. yan taleplerinden bahaedere'k Fransa- terinden 157.309 numara 60.000 
DUtltn ki- l mUşa\'lrlerl, bu partinin ya hilcum etmiye dn'atnetmektedirier. frank )azanmışlatdır. 

Yugoslavya Başvekili- r Amerika 
nİn kazandığı Yahudiler hakkmda Almanyayı 

ff k t nota verdi 
muva a ıye NtVJ'Orlt, 16.(A.A.) . -Gaıeteler,~ 

Balkan Paktımn saglamhgım merlka tarafından Alma117a:raJteTdl 

bir kere daha is bat etti ;::~=k~!ı~~:~. notanın : m;tn~nl ne~ 
Uç yr1lik idare. :Amerika, bu notasında Yahudiler 

ıaiylo Yugoslavya• aleyhinde alınan. tedbirlerin ~iman., 
yı kuvvetli bir dev yadş. yerleşmlt olan Amerikalı Ya.. 
let lıalbıe cetiten budll"r baklanda tatbik edilmeme., 
DoktOl'. Stoyadino- sini istemektedirler~ 
viç, Pazar cGn11 ya 
pılan mebuaan in. 
haplarında kahir 
bir ekseriyet ka. 
zandı, Intihaplarda 
karp karpya ıe
lerek mtıcadele e• 

den belli batlı ild grup vardı. Doktor 
Stoyadinoviçin Radikal birlifi grupu, 
Bosna mUslilmanlarlyle Slovaklardan 
mUteıekildi. 

Radikal birliği ınıpu ile Hırvat kay. 
lll partisi lideri Maçek"'m etrafmda top
lanan ve diktatör rejim taraftan Yeftiç 
ve general Jükoviç de dahil olduğu 

halde, demokrat, ~tçi ve diğer bUyük, 
küçUk 'beı altı ıiyast grupun bir ara• 
ya ıehneaiyle ortaya çıkan kuvvetli bir 
mubaleiet snab~ puar aGnki1 car
prımasmda, Doktor Stoyadinoviçin 300 
fazla mebusluk temin ettiği anlapldı, 

Muhalifler 70 kadar mebus intihap e. 
debilmiılerdir. Intihaplara mtııtakilen 
iıtiralr: eden müfrit nasyonalilt doktw 
Lötiç taraftarlarnun aldığı rey çok az 
olduğundan doktor Lötiç hi5bk meb
usluk alamamııtır .. 

Doktor Stoyadinoviç ile :1'oktor Ma• 
çek taraftarlarını ayıran siyaset ve ide.. 
oloji farktan çok bUyUkttlr. Radikal 
birliğine dahil Boısnalı ve Slovaklarla 
Stoyadinoviç taraftarlan merkeziyet, 
diğerleri ise ademi merkeziyet sistemi 
bir idarenin Yugoslavyada kurulmaıım 
istemektedirler,. 

Hırvatlar, muntazam teıkllltlı bir 
halde §İmdiki rejimin kat'iyyen aleyhin· 
dedir.. Kanunu esasinin değiıtirilme .. 
sini ve Yugoslavyada federatif bir 
ıekli idare tesisini istiyen Maçek taraf 
tarları Stoyadinovi§in dahili ve hane! 
siyasetteki muvaffalayeti hrpmnda 
Aciz bir vaziyette kalmı1lardır,. 

Bu intihaplarda Hırvatlarla mUıte
rek olarak hüknmetle milcadeleye glrl· 
ıen Yeftiç ile general Jifkoviç grupu, 
fqizm ve diktatör rejim istedikleri 
halde federatif bir ıekli idareye kavut· 
mağa çalışanlarla birlikte ne tiirlii an.. 
laıabildikleri Yugoslavyada çok hayre
ti mucip oldu. 

İdeoloji anlayrılarmda kutuplar ka
dar ayrılık olan diktatörcülerin Hır· 
vatlara, sırf hükOmeti devirebilmek 
maksadiyle, el uzatmalan binlerce fa. 
ıisti inkisarı hayale uğarttı; Yeftiç 
grubundan bu meseleden dolayı ayn
Ianlar Stoyadinoviçe iltihak etti. ÇUn· 
kil, Stoyadinoviç, yukarı.da da eöyledi
ğimiz veçhile ilç yıllık akıllne idare. 
siyle gerek dahili ve gerek harici ıiya

setinde büyük muvaffakıyetler kazan
dı. 

Balkan paktına adamakıllı bağhlığmı 
muhafaza etti. Kral Aleksandnn öldU
rüldüğli günlerde harici dilfmanlarla 
kuıatılan Yugoslavya etrafında kuv· 
vetli bir dostluk çemberi meydana ce
tirdi. Bulgariataru doatlaıtırdı. ikizli, 
ve Uçüzlü anlapalarla bir taraftan İn
giltere ve Fransa ile an anevt dostluğu
nu kuvetlendirirk , dıger taraftan Al
manya 1'C İtalya ıle de eski düımanhk
lan ortadan kal rdı.ı 

Bir Fransız gaze· 
lesine göre 

" , ~ 

1 
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!ular, temasta bulundukları lılı8lr ~ 
retleri arasına fena pyler yaymama 
lan için hususi bir idareye tabi tutuı .. 
maktadırlar. 

Trablualularm kıyam haretetım. 
Trablusa yeniden .25 bin İtalyan yer,. 
leştirilınesinden ileri gelmi3tfr. Çllıı~ 
ktl bu ltalyanlar Trabluslularm, mem 
leketlerine :ve hUrrlyetlerine llllılp ot. 
malan için yeni 'bir mani teekll etmek 
tedir. • 

Suriyede :Alevilerin fsyai1 ~lm~ 
n1 ve istiklil 1stedlklerine da.fr bir ha.• 
ber verilmlttL Fransızca. Entramljan 
gazet.esfnfn bu hldise hakk«Ma verdi
ği malbıata g6re, fsya.n. hareketinin 
bqıııda Alev! mebusu Stıleyman ilk 
lfd buluıımaktadır. Alevtler Surlnye 
bağh olarak muhtar bir idareye ıaahiP. 
tirler. Memleketlerin L&takya lsml ve 
rllmektedlr; Ltıbnanm lsti1dlU t&Dm.ıı 
dıktan sonra L&takya mebusu smey .. 
man MftrPl de Şam mecllsfnde :A.".ı 
levttere de fstikll1 verilmesini fstem!I 
tir. Bu arzu kabul edilmeyince mebu 
dağa çıkmıl ve çete tepi1 ederek ta. 
yan etmittir· 

Gazete, bugUn Suriye hnkftmettnln: 
meseleyi tetkik etmekte olduğunu ili. 
ve ediyor. 

Doktor Stoyadinoriç, Bedin .. Roma 
spnıverine girmeden, çok çevik ve ı!ur
endiı bir manevra ile bUyUk devletlerin 
tetkil ettiği iki mihver ortasında Yu· 
goslavyaya müstakil bir siyaset Abası 
temin etti. 

Dahili siyasetinde de Doktor Stoya· 
dinoviçin muzafferiyetleri 5ok bUyUk
tür. Diktatör rejim idaresinde ve ondan 
daha evvel boğazına kadar borç. 
landınlan Yugoslav köylüsünil •in' 
yükler altından kurtaracak çareler 
buldu; kanunlar neıretti. Iıçileri refaoe 
ha kavuıturacak •oıyal kanunlarla it
sizliği azaltı. Hariçten bulduğu ucus 
faizli sermayelerle dahilde fndüstrlyi 
kuvvetlendirdi. Köylünün istihaalltma 
sağlam p~ar buldu; hillisa olarak, Yu
goslav devletini Üç ıene ı,inde kuvvet• 
li, milreff eh, dostluğuna günenilen bir 
devlet haline getirdi. 

lgte pazar cUnkii muvaffakıyet Sto
yadinoviç blikametinin bu geceli, gtln
dUzlll çalıpnasmm tabu ne6ttmi& 

Memleketimizin çok ıamimt bir d08ol 
tu olarak yakından tanıdığı büyh"k deY
let adamı Gospodin Doktor Stoyadino
viçın, bu muvaffalayeti, Yugoslav miloe 
letini, daha fazla kuvvetlenerek daha 
murefieh bir hale getireceğine inandı· 

ğımız için, Türk milletininryakm doıtu 
Yugoslav milletini candan tebrik etmek 
1 teriz. 

M. Necmeddin DELtORMAN 
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Haydar hanındaki mağazamızda bulunan on bin adet boş çimento 
cu' alı 12-12-938 gUnU saat on beşte Tophane Deniz hanındaki M:a
tcrycl şubemizde pazarlıkla satllaca ktır. !stekl1ler şeraiti öğrenmek 
Uzerc her gUn Ye pabarlığa girmek Uzere de yuknrıdn yazılı gUn ve 
saatte mczk(lr şuboye müracaat etm elidlrler. 

Gemi •>oktoru Alın11cek 
Seferde infak ve iaşesi gemiden temin edilmek Uzere 125 lira ücret

le dört gemi doktorluğu için istekli olanların Dcnizbank başdoktor. 
!uğuna sUratle mUracaatları. 

-~ 
lJ ... ı·ll'f DemırlJOl•oPı ve Limonları işlrt -,ı· 

·· . ,' . Umum ida1'es1 ilanla'' 

1 

Muhammen bedeli 18425 lira olan sabit ve seyyar telgraf makina ve yedekle 

ri 31-1-1939 sah gUnU saat 15.30 da kapalı zarf usulU ile Ankarada lda. 
re binasında satın alınacaktır . 

Bu işe girmek isteyenlerin 1381,87lfralık muvakkat teminat lle kanu. 

nun tayin ettiği vesl-kaları ve teklifle rinl ayni gUn saat 14,30 za kadar ko

misyon reisliğine vermeleri Uzımdır. 

Şartnameler parasız olarak malzeme daresinden, Haydarpaşa tesellüm ve 
sevk şefllğlnden dağıtılacaktır. (9163) 

• • • 
llk yapılan eksiltmede talibi çıkmadığından muhammen bedeli (22000) 

lira olan ve Haydarpap limanında bulunup miltemadt cereya.:ıla çalışmakta 

,-olan vinç ve tr&IU5bordörlerin bUttln elektrik tesisatını mütenavip cereyan te. 

aisabna tahvil i§i 30.12.1938 cuma gUnU saat ıs de puarlıkla Ankarada i
dare bhıasmda ihale edilecektir. 

Bu ite girmek isteyenlerb kanunun tayin ettiği veıikalan ve bu igi başa.. 

rabllecek fenni iktidara malik bulunduklarmı natık nafi& ve~iletlnden ahn

IDll bir veaikayı hamilen ayni gOn ve saatte komlsyo:ıa mUracaat etmeleri 
lbmıchr. Ehliyet vesikası isteyen taliplerin en az eksiltme gilnllııden aeldz 
gUn evvel yazı ile vekllete müracaat etmeleri lhımdır. Aksi taktirde mU. 
racaatlar nazan itibara alınmaz ve ve Bikaaı olmıyanlar puarhğa i§tirak e

demezler. İhale iU.erlnde kalan mUtea.h hldln ihale bedeli üzerinden yüzde 15 
:ıiıbetinde katt teminat vermesi lbmı dır. 

Şartnameler Ankarada malz.eme dairesinden ve Haydarpaşada tesellüm 

şefliğinde görWebilir. .(9144}. 

• • • 
19-12-938 tarihinde yapılacatı enelce ilin edllmlt bulunan celfk Te 

bandaj torna kalemi eksiltmesi görtıl en Ulzum tızerlne 19-1-1939 perşem. 

be gUntıne tehir edllmlştlr. NUmunel erin buna göre eksiltme gUnUnden 16 
gtın evvel Komisyona tevdi edllmesl llzımdır. (9162) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma Ko
misyonundan: 

ı - Bir ta.:ıesine binelli kuru§ kıymet biçilen evsaf ve tekil örneğine uy. 
gun sekiz yUz hayvan velensesi kapalı zarftan pazarlığa tahvilen 19-12-938 
pazartesi günü saat onda satm alınacaktır. 

ŞEKERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi müshil şekeridir. Bilumum ee
zanelerde bulunur. 

• ...,. Başkalarını taklid etmiyen ~ • 
Daima Baskaları Tarafından Taklid Edilmek istenen • 

\ L i M U H i D I> • 
HACI BEKiR 
Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

Güzellik ve sıhhat için ilk şart 

kullanmaktır 

RADYOLIN 
Dişleri 

Dişler çehreyi 

fe ~ VQ, güzelleştirir 

lmit!Mlaf/anv;F RADYO LiN 
!A.Ra~ 
liA,~ 
~~ w,_ da_, 

~~ 
eraJ 

DiŞLERi 
Dişler mideyi 
sağlamlaştırır 

~mı:-mmmmmm:==ı::s=ımmmmım=ımmmm::-=1111111m11mm .... •ı 

1 
RADYOLIN dişleri temizler ve parlabr, mikroplan 
vüzde yüz öldürür, diş etlerini beıliyerek hastalan-

.. malanna mani olur, ağız kokusunu keser. ·- "' 
. 1939 VILBA$1 

ı.fOL~_N1S[ RAN~ Hava Kurumu Büyük piyangosu 
uNı NY. BQyQk lkramıvesı 

Or. lrf an Kayra 
RöNTGEN MUTEHASSISI 
Türbe, Bozkurd kıraathanesi kar

şıauıda eıki Klod Farer sokak No. 
8 •• ıo. öileden sonra 3 ten 7 '/t 

500.000 Liradır 
Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50 .000, 30.000, 20.000, 15.000 
liralık ikramlY,elerle (400.000 ve 100.000) liralık iki adet müklfat vardır

Keşide yılbqı pcesl yapılacaktır. 
Biletler (2.5), (5) ve (10) llralıktır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 
2 -şartnamesi parasız komisyond &n alınabilecek olan bu pazarlığa kanı 

mak istiyenleri:ı altı yUz otuz liralık teminat sandık makbuz veya banka mt 
tubu ile prtnamede yazılı belgelerle birlikte pazarlık gUn ve saatinde komi& 
yonda bulunmalan. (4937) {8721) kadar. ...~.---------mm------~ ~------------------------!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~::.~~~~~~~~~~..ı..~~!~,._..!!~..ı..~..._.!~,_.!~~ı.!~~~~~~._..~._..!~..._.!!~..ı..~..._.!~~!!~,,ı.!!!ıımıııo!~ 

lıtanbal aıll11t J anca Juıkıık maJıktmt. 
-'nden: 

Beyollu Mis sokak 20 No. da mukim 
Enodild Celepollu nkill avukat Vasila. 
ki Zaharyadis tarafından ayni yerde mu.. 
kim Emanoel Koçarndls aleyhine 937/1202 
No. ile açtılı evlenme akdinin feshi da. 
Tasından dolayı ııyaben icra kılınan mu.. 
hakeme neticesinde müddeialeyh Emano. 
elin 935 senesinde davacı Evrodikl ile ev
lenmezden evvel milptell oldutu hastalı. 
tını ılzllyerek mezbure ile nlilik akdini 
icra eltili dinlenen tehiUerin phadetiyle 
ubit olduiundan ve tıbbı ~dil raporu mu.. 
cil>ince mumaileyhin mezld\r hastaltlı. 
DlD davacı Evrodıkin sıhhati için uhim 
bir tehlike aneyledili tahakkuk eltili ve 
bu ıibi ahvalde karı kocadan biri evlen. 
menin feshini talep ve dava etmek bak.. 
kını haiz bulundutu cihetle kanunu me
deninin l l 7 nci maddesinin 2 nci bendi 
mueibince mezkör evlenme akdinin fes. 
hine dair 26-16-938 tarihinde verilen 
hilkmil havi 938/1159 sayılı ilAm müd • 
deialeyh Em:ınoelin mezkör ikametılhı
nı terk ve yenisinin de meçhul bulunma. 
ıına mebni hukuk usulü mahkemeleri ka. 
nunun Ut inci maddesine tevfikan ilA -
nen tebllll tensip kılınmış ve bir sureti 
de mahkeme divanhanesine talik edilmi' 
oldutundan tarihi lllndan illbaren 15 
illa zarfında müddeialeyh Emanoelin 
temyizi dava edebıleceli teblll makamına 
Qba olmak ilzere ilAn olunur. (V. P. 2e2s> 

Sahibi: ASDıf US 
rat MUdUrll Refik A. Sevengtl 
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f 2 KORKU GECESi 

rar yere dUttU. Kendinden seçmtıU. 
Jerml derhal adamın bo)'Dundakl kafkolla be .. 

tindeki kemeri çıkardı. Katkoltı bileklerine ve ke~ 
mert ayaklarına bir kaç kat sıkı sıkı bağladı. Aı 
Once kendisini tehdit eden herif, şimdi yediği lkl 
alır darbenin tesiri altında baygın br halde ve 
elleri kollan bir balya clbl bağlı, sessiz yatıyor .. 
du. 

Jerml etfllp herifin kalbini dinledi •.• tamam, 
atıyor ••• 

Sonra tekrar kızın yanma dOndll. 
Onu yeniden kolları arasına aldı. Az evvel Olen 

kOpekten bahsettlll zaman yapılmıt olması, bu 
köpefln bu kızla blr mtınasebetl olduğu tesirini 
bırakıyor.du. OlU bir köpek, yalnız bir kız, sllAb.. 
il bir haydut! .• BUtUn bunların esrarı içinde bu .. 
lunan Jerml çok sürmeden ne yapacağını karar .. 
!aştırdı. Kolunda bir kuş tutuyormuı kadar zah.. 
metsiz bir hareketle taşıdığı kızı bir kere sarsıp 
kolları arasına tamamen yerleştirdikten sonra 
yaya olarak yola dUzeldl • 

Giderken, taşıdığı kızın gtızel yUzUne bakıyor .. 
du ve bu güzel ytız, kalblnl tatlı bir kıpırdanışla 
hoplatmata başlamıştı. Acaba kimdi bu kız?. Bu. 
rada ne arıyordu? •• Gelen haydut kimdi? .• KendL 
sinden ne lsyordu. NILBll bir esrann ortasına dUş.. 
mu tU 'l •• Gaipten gelen sil Ah sesleri •• Çalınan oto.. 
mobil... Kollannda bayılan bir genç, gtızel kız:.t 

KORKU GECESi 9 
J'erml glSılerlne lDanamıyordu: 
- tmklnı yok, dedi. lmklnı yok.., 
şqırmıştı. Ancak bir kaç saniye sonra 1Gyll7e.,. 

Jcek söz bulabildi: 
- Affedersiniz, dedi. Buralarda mı yatıp kat. 

Jayorsunuz? 
Kız, dofrudan dofruya Jermlnln gOılerlne b~ 

kıyordu. 

Sonra hafif bir baygınlık geçlrdlltnl sa.teren 
bir halle ona dolru yıkıldı. 

Jerml timdi kendine gelmlıtt. Kızı derhal kaT .. 
radı. YUzUne dökülen saçları kaldırdı. Bunun al. 
tından çok gUzel bir ytız çıktı. 

.Jerml, söztın neresinden baflı7atacını bUmlyor.,. 
du ... Derken, kız ona sordu: 

- Sen klsmln? 
- Vallahi ben de kim olduğumu şaşıraım. nen., 
- Nereden. geliyorsun? 
- Londradan... Fakat siz ... 
- Nereye gtd17orsunuz? 
- Şur d az ileride bir köye ... Fakat HB tim.. 

s ? B tır mısınız? Sana btıttııı mevcu.. 
ma hazırım. Burada ne arıyorsun? 

rim? 
aktı. Bu ger.eki hAdlselerln he1>1I 

rar içinde c reyan edl70r .. 
ndl v lyetlnl anlatma ı mu.. 









yanın çok mcı;utoi.r na. 
yat sürdüğünü iddia etreek onu 
uzaktıın tanryanlan hayrete .dü• 
şürecektir. Çünkü cnlar !airin 
yalnız şöhretini, muvaffakiyetini, 
e<lebiyattaki ismini, heykelinin 
ylikse'kliğini görürler. 

Hakil.atte ise bu doymaz susa. 
mış, uzun uzun giriştiği araştır
malarda, arzu ettiğini bulamamış 
tır. Morua onun "hayatını bir 
ı::ınat eseri yapmak,, hususunda. 
ki teşebbüsfür.in akamete uğradı 
ğını işaret ediyor. Fakat, ayni :ı:a
l?Janda, buna mukabil elde ettiği 
bir ~ey olduğunu söylüycr: Ken. 
fcli hayatı üzcrind~ yaptığı bir 
sanat eserindeki muvııffakiyeti. 

"Mezar öteı;in.dt>n hntıralar,, 

~atobriyan'ın bu keder ve suku
tuhayal dolu olan hayatının bir 
tablosundan başka bir şey dcğiL 
dir. Şatobriynn edebi:rattaki şöh
retini dahJ başlangıçta, ilk kitabı 
olan .. Atala., ile elde etmişti. Bu 
JÖ}lreti daha sonra "Hıristiyanlı. 
im deha~,, tamamladı. 

Fakat, muhteris diye elde etti
!i iyi bir şeyle asla iktifa etmi.. 
yene denir. Şatobriyan da sanat• 
teki yüksek mevkiine kanmıyor. 
yeni büyük mevkiler, iş hayatın. 
t!a muvafafldyetler• istiyordu. 

ŞÖHRET PEŞ1NDE 

Şair ilk Amerika seyahatinde 
bu gaye ile hareket etmişti. Bu 
seyahati edebiyata yeni ve işlen 
memiJ renkler getirmekten ziya
Cle, mahut garbı şimali geçidi keş 
fetmek için yapmıştı. 

Şatobriyan, yine bu başka sa.. 
balardaki muvaffakiyet arzusunu 
orduda ila güttti. Fakat muvaffak 
plamadı. 

"Hıristiyanlığın dehası., ismin 
i!e'ki eseri ile nsnn en başta ge· 
len muharriri olan Şatobriyan 

kendisini, başkonsolosun müzahe 
nti sayesinde, büyük bir diplo. 
masi hayatına hazır görüyordu. 

Fakat bu yeni hayatı çok kısa 
lırilrdil. Çlin!:ü Enghien dukasının 
idamı üzerine Şatobriyan muha
lif tarafa geçmişti. 

Hariciye nezaretine getirildiği 
z.ıman artık muvaffakiyete eriş. 
tiğini zannetmişti. Fakat bu ha
"ali de lasa sürdii. ispanya har. 
·inden &onra bir an yükseldi, fa-

t bu yUkseliş uçuruma yuvar. 
!anmak için oldu. 1830 ihtilalin
clcn sonra Şatobrivan pek haklı 

larak d&rgın bir h:ı.lde çekilmiş, 
alnız yuvarl.ır.an krallarına sa. 

dıL kalmakla teselli bulmuştu. 
atoörlyan aldığı muarız vazi

' • ·üyle imparatorluğa, yazdığı 

ı ivleriyle de 1815 de Bcnapar. 
ta hizmet etmi'itİr. Elçiliklerde 
bul'.ınrnu~ olması onun guru• 
nınu ııc de olsa biraz okşamıştır. 
U ğradı;.ı muva!fakiyetsizlikler
d~n ele, ir.sanlann haksız ve han. 
kürlu ;:- :ı, talihin zalimliii hakkın 

M-.ID "-n..AVESI 

Eciebi bahisler • 

Sanatta ve aş 
siyasette mağlu • 

i ' a 
··~~·~··~······~·~······ • • t i\ndre Maurois (Morua) Fransarun, romanlan kadar, me§-

thur adamların hayatı hakkında yazdığı eserlerle de meşhur bir. 
,.muharriridir. •'Düşünceleri okuyan makine,, ismindeki eserini,. 
· değerli muharrirüni% Hakkı Süha Gezgin'in tercümesinden oku-· 
• yan okuyucularının: ,onun hakkında iyi bir fikir sahibi ·olmuşlardır .• 
t Ar.dre Morua son olarak Chateaubrian.d (Şatobriyan) in haya... 
tını neşretti. Bu günün en meşhur Fransız milnekkitlerinden Emile. 

tHenriot (Emil Anriyo) bu kitabı bir yazısında tahlil etmektedir .• 
t0 yazıdan, Andre Morua'nın eseri hakkında iyi bir fikir verebile-t 
\cek olan parçalan naklediyoruz: • . ,. t 
•••~••••••••••~~•~o~•••~ 

da şikayet etmesine vesile oldu
ğu için ettiği istifade de başka. 

Yalnız, bu muvaffakiyetsizlik. 
terde acaba Şatobriyanm kendi 
mesuliyeti yok mu idi, bunu öğ
renmemiz kalıyor. 

M. Andre Morua bunlar. 
da şairin de mesulıyeti ol
duğu kanaatindedir ve onun ta
lihsizliklerinin doğru.dan doğru. 

ya veya dolayısiyle olan sebeple
rini gösteriyor ki, bunların hepsi 
bir noktada toplanıyor: En ev~·cl 
sıraya geçmek i~in acele eden o 
deli ferdiyetçinin mağrur başı. 

boşluğu ve her şeye kar§ı büyük 
bir nefret taşıması. :Su nefretin
de, ekseriya haklı idi. Fakat kur 
ban gittiği kimselerin naznnnda 
nefreti affolunur bir şey değildi. 
ŞATOBRİY AN'IN AŞKI .. AlU 

nün, ruhunun ve hassasiyetinin 
en büyük ihtiyacı sayan kimse o
nun kadar sevilmemiştir. 

Onu en fazla hangisi sevmi~ 
ti? Bakire Şarlot iv mi, altnu§hk 
Don juan'ın ,son neşesi eılan Or. 
tans Alar ını; hafif bir kadın o
lan Kastelan mı, romanb"k Noay 
mı, Potin de Bomon mu, Jülyet 
Rekamiye mi, Madam ~mlcn mi, 
Madam Küstin mi, Madam Vişe 
mi? .. Yoksa otellerde, köylerdeki 
genç kızlar mı, Şeb'Jeki me~hul 
kdm mı, Silvio Pellikoya mah
pusane bekçiliği eden Vcnedikli 
Zamze mi? 

Belki onların hepsinde bu ebe. 
ai as,ık delikanlılık ruyalannda 
gör.düğü periyi aramıştır •.• 

Aşık Şatobriy:ırun hayatı '(o 
z.aten bütün hayatınca a~ıktı) Ü. 

hassa §Unu i~aret etmek lazımdır, 
Jci, romantiklerin çoğunda müked 
ôer ve mcşum olan aşk Şatebri .. 
yan'da öyle değildir. O, kendisi. 
ni seven sayxsız kadınları kolay. 
ca eline ge~irmiştir, faknt içlerin ... 
iden hi; biri onun kalbini yarala .. 
marruşbr. Onu bu kadınların hep 
si mesut etmiştir: Hatta Polin 
de Bomon gibi, ölenler; Natall· 
ele Noay gibi deli olanlar bile. 

Viktor Hugo gibi, L:ı Martin 
gib!, bu ro:nnntik de sıhhati ve 
.i_ştahaSI yerinde bir <_damdı. Bu 
aşk fırtınaları onun çek hoşuna 1 

giderdi. Çünkü o bu fırtınaları 
yaşamak için ecele eden gençli. 
ğin ateşi ile davet etmişti. 

Meçhul bir filozof ofarak kal• 
ınış olan Sen Martcn ona "zevk 
adamı,, der. Bu zevk adamının 

kederleri bile insana bir acıma 

hissi vermiyor. O, kadın mesele. 
.sinde biç bir zaman {azla bed• 
baht olmam.ıştır ve bugün "Re.. 
ne., kimsenin gözlerini yaşartma 

• yor. 
• Ancak, eserlerinin en tesirlisi 

olan "Çılgınca itirafat,, onun aşlC 
tan duyduğu tek tesiri gösterir .. 
Hayatının sonunda y:ı.zmaya baş. 
Jadığı ikinci bir "Rene., olan ve 
yanm kalarak sonradan "Aş!: ve 
ihtiyarlık., ismi alhnda bazı par .. 
çalan neşredilen bu eserinde Şa. 
tobriyan, her §eyden elini eteği• 
ni çekmek ve nedamet duymaı: 

cevri sayılabilecek yaşa gelip ar. 
tık aşktan ayr1lmaya mecbur ol• 
~uğu için duyduğu tessürü if..ıdc 
ediyordu. 

'ŞATOBR!Y AN VE BUGtlN 

Edebiyatta Şatobriyarun kxy • 
:meti pek büyü'ktür ve esasen ta· 
rih noktai nazarından bu kıyme. 
te sahiptir. 

Volter'le, Ruso ile klasik sanat 
yıkılmıştı. Şatobriyan bu harap 
ıocağı canlandırdı, yeni alev ge• 
tir.eli, ve bugün biz bile bu ate .. 
§in ışığı ile aydınlanıyor, hara.; 
reti ile ısmıycruz. Şatobriyan e. 
debiyata yeni 6ahalar kazandırdı,. 
Yabancı memleketlerin güzcll;ği• 
ni ve seyahat şiiriyetlni kendisi 
ke~fetmedi ise de asıl Bernarden 
de Sen Piyer (1) in mirası olan 
bunları etrafa yaydı. Edebiyatı.. 
mıza ferdiyete iman esasını !:oy .. 
du: Bu da Jan Jak Rusodan ka.. 
lan bir şeydi. 

. (" 

Şatobriyan tnhlillcrine mevzu' 
olarak kendi kalbini ele almaya 
ve dünyaya kendi çcrçevesint!en 
bakmaya cesaret etmiJtir. Bugün 
bize "Rene,, pek fazla ileri gideıt 
ve pek tumturaklı bir eser rörü .. 
nüyor. Fakat "Rene'', ferdi ve 
hususi hakikatleri öğrenmeye me 
raklı olan bugünkü adama belkl 

(Deva.mı 11; iüncü de) 

• 

Çay nasıl 
etıştirilir? 

Nasıl hazırlanır; eliınize gelinceve 
kadar kin1lerden geçer?. · 

Dünyada yetişen çayların pi-
1asa merkezi Londradır. Bir se
sıcdc Londradan gelip geçen çay 
miktarl 250 milJ.On kilo tahmin 
ıdilir. 

Dünyada mevcut hemen hemen 
bütün insanlar çay içer. Fakat, 
Latinlerin Thea Sinensis namı 

yerdikleri çayın ekilip yetiştiril. 
mesi uzun zahmetlere bağlıdır. 

Kauçuk gibi tropik yerlerde 
yetişen çay, iklimlere göre iyi ve. 
ya kötü nevilere ayrılır. 

Çay ekilirken tropik toprak~ 

lar.daki ot ve diğer lüzumsuz ne
batlar güzelce temizlenir. 6 _ 7 
ınetre uzunluğunda büyüyen çay 
fida.nhı.n sıcak ve rutubetli yer. 
lcri sever. 
ı Geniş manasiyle en çok çay is
l!hsal edilen yerler Hindistan, 

!Seylan, Çin, Japonya, Hollanda, 
\~ar'ki Hindistan ve Afrikarun ba 
•ı muhitleridir. 

kü .oraların iklimi bunu icabetti
rir. Kurutma ameliyesi de yine 
iklime göre değişir. Du iş ikli. 
min rutubet derecegine bağlıdır, 

Şinmll Hindistan çayları busu. 
si tahtalar üzerinde 1 S ila 24 sa .. 
at kurutulur. 

Havası çok rutubetli olan Ce. 
nubi Hindistan ile Hindistan, Ca 
va ve Seylanda istihsal edilen 
çaylar sunr olarak kurutulur. 
Çaylar kurutulurken çok giizcl 
bir koku verir. Fakat ağırlığın. 
dan yarı yarıya kc:ıybeder. 

Dört türlü ameliyeden geçiri. 
lip ihraç edilmek üzere bütün ha 
zırlığr yapıl:ın çaylar ambalaj 
edilmezden. evvel son olarak bir 
kere daha kurutulur. ondan son• 
ra nevine ve nefasetine göre ha
fif tahta sandıklar içine yerleş. 
tirilerek harice gönderilir. 

Geniş topraklar tizerlnde yetiş• 
·tirilen çaylar için pek ç.ok insan , • 

NEVlLERE AYRILIYOR 

~eği ve sermaye harcaıur. Piyasaya getin1dikten sonra 
Sermayedarlar çay fidanlarım büyük çay firmaları hususi ima

tıususi niimunelik topraklarda Jathanelerinde çayı blr kere daha 
ıcanlandrrdıktan sonra. bir hektar elden geçirirler. ·Burada cinslere 
~prağa dört, beş bin fidan eker. ayrılan malların fiatleri tayin edi• 
lcr. tık iki sene zarfında yere gö. lir. Devletin resmi müfettişleri 
millen ~ay fidanlarına katiyen do satılığa ~ıkanlacak çaylan tetkik 
~pnulmaz. Uçüncü Gene ~inde eder. Başka türlü bir maddenin, 
~praklar budanır. Bu suretle boy yahut boya gibi şeylerin lı:arı§tt
lanıp ko1derin zayıflamasının ö_. nlmaması için bakar! 
nüne geçilir. Ondan sonra olgun .. 
laşan çaylarm toplanmasına bas
lanır. 

ÇAY NASIL TOPLANIR 

Derleme işi çok nazik olduğu 
için gayet dikkatli davranılır, 

·Hatta, bu iş için ekseriyetle genç 
~ızlar çalıştırılıyor. En iyi cins 

lpylar fidanın tepesinden kopan. 
.lan iki yapraktır. Bu i1..i yaprak
lar en nefis kokulu çayı verir. 

Bir çilo çay için 6500 fidanın 
!tepelerinden ikişer yaprak kopar 
mak icabeder. Bir insan günde 
ı~ -5 kilo çay derley.ebilir. Yeşil 

!
yapraklar ilk evvel bir imalatha. 
11eye götürülür. Burada dört el. 
~en geçen yapraklar enela ıru .. 
rutulur. Sonra temizlenip hava .. 
landmlrr: nihayet sıcakta pişir!. 
lir. 

Japcnya ve Çinde yeti§en ye. 
F1 çaylara hava .aldırılmaz. Çün• 

Pahalı çaylara gelince: 

Dilnyanın en nefis çaylan Sey. 
lan adalarında yetişiyor. İkinci 
derecede Hindistan, ondan son• 
:ra da, Cava ve Somatra çayları 
gelir. Şimali Hindistanırı Darje
link mınta1tasında yetiştirilen 

çaylar da birinci nevikr arasında 
sayılır. . 

· Londrada bir çay tüccarı top. 
tan gelen malları peraken.decile. 
re hemen satmaz; bunları ayınr 
karı§tırır ve her memleketin ih• 
tiyacına göre hazırladıktan s~nra 
ihraç eder. Her büyüle firma böy 
le birer mütehassıs kullanır. 

Bu mütc;.assıslar çayların ih
raç edileceği memleketlerin su. 
lanna göre çay çeşnisi hazırlar,. 
Mesela bütün İngiltere dahilinde 
olduğu gibi, diğer memleketler. 
de içilen sular bir türlü değildir. 
Çayın renk ve lezzeti suyun uy.ı 

Napol,yon ve·Mari 
Lui·z 

ı (Baş tarafı 11 'incide) 

Mnri Luiz bu acı haber üzeri
ne t,:ok mlitecsslr oldu ve ''de
mek ki benim ayak bastığım her 
yere felaket çöküyor. Bülün ha
yatımı ricnt etmekle geçirdim. 
Napolyonun hUcum eden ordu. 

ln.rı önUnde iki kere Hofbu1"3da.t 
firar ettik. Şimdi de babamın or 
dulan önünde kocamla birlikte 
kaçmak mccburiyeti:ıde knlıyo.. 
rum."· 

Napolyon 23 :idinunusanida 
bütün zabitlcıi bir araya toplı
yarnk, ordunun ba..c;kum:ından
lığım deruhte ettiğini söylerken 
ayui gün, imparatoriçe ve oğlu 
ile kuc:ıklaearak vedalaştı ve bu 
esnada imparatoriçeye !iunlan 
söyledi: 

"Şayet düşmanlar Parise yak 
faşacak olursa imparatoriçe ile 
oğlumun muh:ıfnznsınıt muha
fız alayıma emanet ediyorum.'' 

Bundan sonra n1yabeti impa
ratoriçeye verdiğine dair irade-
leri imzaladı; öğleden sonra son 
veda merasimi yapıldı. Bu me• 
rasim baklanda. Napolyonun 
hemşiresi Horoıns vaziyeti 
~öyle bir tasvirle anlatmıştır: 

"lmp:ıratoriçe ağlıyor. lmpa.. 
rator karısını öperken teselliye 
sa,lışıyordu. 

u - B3lla itimadınız olsun; 
fazla a3Iamayınız. beni işe yara. 
maz bir ad-ım mı zannediyorsu
nuz. Ben knyınpederim Fransu· 
vayı yine mağlup edeceğim. Ağ. 
lama, ben yakında döneceğim." 

Mari Luiz, Nn,olyonun döne
ceği tarihi sordu: 

"Onu Allah bilir." 

Cevabını aldı. Napolyon kan-
mı bir kere daha ve son defa 

öptükten sonra s:ıltannt araba.. 
sına bindi; bu aynlıı,, kan koca 
arasında soıı ayrılıştı." 

gunluğuna bağlıdır. Sert sular i
çine konularak hazırlanan çaylar 

çok nefistir. Yumu§ak sulara 
genx çayları karıştırmak 15zım. 
.dır. 

Dinenaleyh, Londrada büyük 
çay firmaları i~ yaptıkları mem. 

leketlerin sularından .nümunelik·' 
ler temin etmiştir. Mütehassıslar. 
~y nevilerini ayırırken tecrübe .. 
Jerini bu sularla yapar. 

Bir milyoner 
izdivacı 

Lendrada 17 ya~ında bir mil"' 
yoner kız, bir Fransız: kont.ı ile 
evlenmek üzeredir. 

Milyoner kız, Nelvil, adında 

bir tngilizdir. Fransız 'kontu ise, 
yine .COnclra.da oturan ICont Doğ .. 
revo'dur. 29 ya~ındadır. 

29 yaşındaki kont bu pek gen~ 
kızı ilk görüşte &evmiştir. ~%, 

mektepten yeni çık mı;u . önil.. 
nıüzdeki ay i 
p1aeakt!t' 

Varşov 

adam öl.dür 
kemeleri yapılıp 
edilen 33 yaı;ınd 
ya~ındnki Martanm 
best şehrinde ka!alan ıce 

Dançig serbest §ehlr old 
1ı, ilk defadır ki kadın ida.'ll edi. 

liy.cr. 

1NEK AHIRARINA RADYO 

Amerikanın birçok çiftliklerin .. 
İ!e ineka hırlarına radyo konul• 

muştur. " 
Bu radyolarla nakledilen mu. 

siki, beklerin sütünü arttırmak. 
tadır. L, tecrübeden fazlasiyle 
istifacl-: ~diliyor, 

10.000.0001TALYAN 

Muss'>lini yabancı memleket• 
terde yaşıyan 10.000.000 İtalya· 
nın ana vatana dönmelerini iste.. 
mektedir. Ve bunu temin için ye • 
ni bir teşkilat vücuda gctirmi;itir, 

İtalya hükumeti, anavatana dö~ 
neceklere milreffch bir hayat va~ 
detmektedir. 

KADIN MANTICt 
Kadın - Bu eıyaS'I eve latd•r 

taırmaktan şikayet fleliyo"u" "" 
iki ay sonra bunlun tafımnl<tar. 
bıkıp yenilerini i•l<''3iiJm D""'\.'\':l 

laWt bak Yl'!rmiyo,.._. Srn-!dd 
lnsafsızlria divecek yok dnıi'?"usut 

S-KUltUN'llD !' .AY.LSI 



~ Kraaton. .,....._ ta 
laere blr sis* ati)et4a. At. diline,-., ;a-r:::...,.,,.. - tlpls ;0: _C.mıM --- ,.~ 
Y9 parlak ubü cila .. 

ıCla oraya düten ablne a.m 
:lıdtı 

illsan Kapanı 
Mir fa • . .,., ..... ...,.... .. 

•• oJu lllrikultde JHr 
ıa.11 remalİI 

IAmot ıcr..ton ealan taWP 
etti. Y-ta kaıa.mm. bir ..._ 

i'ria6 aUru ldlçlk •e ileri bir o
~ 1lt p&JOfdu. Bu tttdp 
....... . fe7dl. l'abt Xrw-

--~. --1ıh .,. 
- ••• ,.~ ... ~ - cı..n. 
-- DJier ~·-Jee, ~ bir .......... ,.., ., aıık...,. ... 

- ı-csr .............. ""'8-
ıoa•.a ce•• ... ,.... ...... 
faa'WllmlJOW ... ;~ 

CiideJı ~ k1flnbl heddl, --
Londr• f)ankua" idL OUda 

iiçU bir4en ota.obildlto iDdi1er · 
Leo bnirafll ,.ııus tıialL Toru 
., .. a-. ı1maru .. ....,. 

~ Jı-.n .Bari'..ı. arb1111.. 
~ lukaM daJmıttL 

~ ,... mmlarmdD 
' Wu. pal. OrMa Wr 

.,. ,...,.,,.... pbi ~ 
0-U..nma A'itılla•• de ima da. 
~ kapew .,a.eıu,--. 

Def'ken 1.eo ilmi kolunun 91. 
tında küçük bir teneke kubı le 
çıktı. 

Bari kutuyu açtı. tseriaincl• 
t1tldn bir sarf p.r&. 

....... ke kutap. .... 
bir llademeye ......- ...,.,_ ......... 

JSari mltfdt bir aublyet ifln
cleydi. Zarfı cebine ~
b pbtU'ken, yere,_ı,ir para deL 

*' a.tltdG. 

1ılrialam maltlmatı temin edecek 
.._ "'1blar bulunuyordu. 

... anm ltedllndea -,r-. 
lrnıMıaon, BarWa TOIİl .. .._ 
ko ile tekrar buluıtuğunu c5rdl. 

Her ikisi de derhal Bari'nin L 
ki tarafını aldılar. Ve zari blr el• 
den lte\dne ceçti. 

--
Zarfı alaa Toei idi. Dedlal 

~~ ....... ·--
·~ Rdkb da boJnanci unt• 

iDii. he~ ikW birden evrakı c8z. 
dea ıeF'70J'18!clİ· Derk.en, mem. 
DUa cld.uklanm ıa.terea bir ha. 
Mitte 1"duadalar. Anl•pWdıiı • • 
- clre, saıflar içinde l•tedilde. • 

i4nl bllhnufhtrd •. 
Sonra .Bariyi· kendi llaliae bl. 

raktdar. Bari yeldan bir taksi 

W-. Dipleri de tekrar Dall4 

-·m m istikametinde yola 'k~ 
yuldalar. 

Kranıton uaulca tekrar küçük 
otomobiline atladı. Fakat fimdi 
o iJd haydudun Pefinde ptmiyar 
du. 

S6ratle oalann hine ~ti. 
Ç6nkti gidecekleri Halftlft evini 

,..cıu. 

Kafa1mda büyük bir cuaret 
ye cüretle bqanlabilecek mU. 

~ bir p1in vardı. OtOlllCtbi. 

.U.i imla tlrcrek Dik J:?ankuı'• 
erinin yakininde bk p1'9!ın as 
geri1ıinde blraktı. 

Garaj ~ Yıkılarak dalla 
büyük bir tekilde renWea inp 

edilmesi clitiır'Jaıı bir praj
K11pl8n kilitli Wi. Püat Kan8'o 
ton c:ıe•i•ıha pki,..iı bir UU.. 
n .... __ illa kap-• Wtidia1 aç· 
malda ~ ~lanldl. 

Kranaton yavatÇ& içeriye bak. 
tı. Bekçi bulunmac!Jlma katiyca 
emniyet ıetirdikten sonra kapıyı 
tekrar dqardan kapattı. 

Ve Wr müddet IOlll'A Tam ile 
.... .......... d .. ~ 
d61deri .... ı.amont Kam-
- fidl cilıi wlaot aWa&ıınu 
--·- bir Ulle ıra..,. .,.... ....... ., ..... 

Oauıı bu sorbOflupnun aahte 
oldupu ve hakikatte 1dmeedo 
ıörillmi~ bir u7anıldı1r ile fır. 
ut be1dedilin1, -~taınak için ken 
cliSlni pek ya1an4an tetldlc etmek 

Usun&. 

Toni ve ROkko bll "Ml'het" • 
,.... .. _..t 

(!)ftf.lal haftaya) 

Kavga psi~olojisi • 

ınsamar niçin . ıa r; 
niye kavoa aoeı ler? 

Yazan: rıuıaıaı~r ·,\••Ar 
Liaanen kapııa •• .ar başlıbaşı.. 

na b:r tiptir. Kavp ederken kat. 
iyen sinirlenmezler, her zamanki 
mutat itlerini yapıyormuı gibi 

laüyük bir aUkunet içınde umma. 
ddr sözler söylerler .. Onlar için 
ı.rsa etmekle, yemek yemek a
ruıaü ihtiyaç bakımından kati 
Wr benzerlik vardır. Yemek ye
mek nasl hayati bir ihtiyaç ise, 

ka91a etmek de öylece ruhi bir 
istektir .. Bu tip!trin kavplarına 
dikkat ederseniz Maıen her mev. 

-.....ıcta 

Onlar 

ijjln zuhuru 
tukça o söyler, 

aız de .CSylesenla o yine suamaz 
Uf tllcenmes, ceçmit mevzulara 

temas eder, a,ai teYlcri defalar.. 
ca 16yler; bitirdlli llfa bins son 
ra yenldea bqlar .. Biltla tayle. 
dikleriqde de incir çekirdelini 
doldurur_ bir esu yoktur. Bir 
mUddet IOllN kavsanin neden 
çıktıirm keİıclislne aorun, muhak 
kak bilmez. fakat kendini haktı 
~racak sebebi bulmaktan ela 
&•rl ......... 

Bu dt seldtmeı bir \if' 

icabetıaa 

. Diğer bir tip, de viicut 
dalqmaktan. bat yarıp 
maktan zevk duyası tiptir 
k.n11 en ileri gidenleri •· 

allktirler. Cana 



KtitUp · ruzgarıarını 
soğuttuğu aşkatei· 

· Hakiki bir 1fl~ye 
Dııyduk dııyÔtadık. ,jlieyin; Bir" 

kari koca -iki uzak #afeden~ radyo 
ile kavili:.\ttiler 

- Ben 1enin' emirlerme itaat etaİıiife med>ur · deillim.. 

UGUNE kadar erkekle 'ka· 
dım~ - bilhassa ~ ko

olduklan takdirde - evde 
• · ken, aokakta çekifir'ken, 

.tada çekiıirlttn, hipodtom. 
teki§irken ve daha birçok olur 

, söylenir ııöylcnmez yerler. 
çekifirken ·gördünüz; veya bu 
pıe . yüzünden başlarına ge
leri .. itittiniz. 

:t•kat biri Kutupta, diğeri Nev 
·Ma.. ol.an bir kap kocanın bu 

~e,.ıelerin iki ucundan bir· 
·.yte ve~ radyo vasıtasiyle çe 
!erini duy.dunuz mu? 

:U.ymulmxzaa i§te bikiyeai
ı,ak-duJUUldık demeyin l 

~hünm Vqincton merkez 
- ·indesiniz. Orada bulunduju. • farzettiğimize ıöre, her hal 
,Jailln\met için hava i11tasyonla. 
kuranr ·aun ceçtikse sürati ar

bava nakliyatırlm teraktW i-
;yaımMlan alikadar olan meı

ge!ls Meteoroloji mUteha111aı 
Greıor'u da tanıyacakaınrz. 

'teif Gre.gor, orada Mart.'\ isim. 
i.~ç ve zengin bir kızla tanq

Seviımiıtl Ve .. hayret edi 
ii bir tıarafı olmadıfı için söy

= evlenıniıti. 

gemici veya pilot apan81% bir anr. 
p.dz · karpmda· kalıiıamah; bil
hasa it itten geçtikteo aonta ted
birlere baıvurmak mecburiyeti 
haml olınainalı. .. ,, 

Klif Gregor'un bu iddiası rağ. 
be~. gördü. Kutpa dotru bif seya 
hat yapması karar~tı. 

Falç&t onuıı bu mazhariyeti 
halkın arasında ne kadar dedi. 
cfoku miVzuu oldu bilseniz •• ~ 
kıskanıyor, Jdini ~Usnüniyetle C. 
na !JlUVaffakiyet temenni ec;ti,.•. 
du. Hele kadınlar, mac::era meN. 
kına kapılmıı genç kıdar. GrelOr 
ile beraber gideceiini ~ettik. 
leri :Marta'mn da yap,..cap ~
rukilide sergueıt hayatını gıpta 
ediyorJar:·"Ne günl, cliyorlardL 
Ne-ıayam dikkat ve heyecanlı bir 
hayat sürecekler.. :t>arlak -~ 
tup ··pederi.. Karlar. 1'mİar
gilnlerce deniz .• 4ırtmaıar.,.'m.a 
her türiU medeni ihtiyacı tatalln 
edebilecek oldu'ktan sonra, uak. 
lann mesafelerin 16.sUaıU ,olur. 
muı .• Keıke onlann yerinde ben 
olaaydnn...,, 

Birçok kiıiler böyle ıöylliyor
du. 

1ki ı~nCi birbirine bağla. G EMt alındı. Gregor ken-
ica ihtiraı, kalplerinde disinc refakat edecek 
~ sevgiye illve olarak delikanlılar aradığını gazetelerle 

-~iifkünlüğü idi. Her iki. ilin etti. Birçclc gençler ta1ip oL 
,&ezmek, tozmak, y.abam:ı dular. Bunların arasında on bir 
. &6rme'k emelindeydiler. kiti ıeçildi. Bu on bir kiti ara. 

ıt - Gregor, ilmi birtakım u:.~da Kutpa Amiral Bird ve Sir 
ılerte dolu iken Marta sade- Hubert Vil Kinı ile birlikte daha 

,ıezmek aşJdyle yanıyordu. evvelce seyahat etmiı olan Miyu 
~regor'un kendine göre bir na· Cersey'li Murrey •ayner ad:nda 

:yesi.vt_rdı: "Fırtınalar Kutup tamrumı bir delikanh da vardı .. 
ilolar, diyordu. Onun için Her şey hazırdı: yqlundaydı. Yal 
;p civarında · hlik<imetin bir ruz bir ıey müstesna ... Klif Gre· 
mUtehiaaıaı bUJunıDah; ve gor, kansİ Martayı da berJberin. 

alar bat1C5ıt_erclikçe 4a;ha o.. de litürtneğe razı_.oimıyordu: 
haber vçek ceıDilerin,. - -. . Ti GrJ>enland'a gideceğiz; 

~~fi'elerln ae etini Hnced~ orada senin.~- ip nvar. ~dnılar 
- ı• altmtJa111Mlıdzı:. Hiç W' ~yle yerı.rd~ IJl:arar, .dijOrdu. 

Ve lgte buradan iki ~i!'a.. 
ama bir ıoğukluk gitdf,' · 

Ukin kadınlann . a)4~'.aiteme
aine kim .karp d~ •• Onla· 
ruı arzularım u -~bltuıı mu 
haJdrak yerine~ Jaznndır. 
Onun için Gre,oHla karısını ya. 
n yolun ~ kadar götürüp 
oradan tekrv-·vatana dönmesine 
razı oldu. -~ hareket etti. 

Man,.'r.'·_geminin baş tarafın. 
da saÇJIR· dalga dalga uçara,k ve 
~-- ~larx garip bir haz ve 
netefiiı( panltxsf yle yanarak bU
tôa -Amerika kadmlanna ve kız
~ veda ederken bir görme. 
~iz. Filmleri alındı .. Gazete. 
}er kendilerinden uzun uzun bah 
ıettiler. 

Denizin tuzlu ve sağlam hava
ıı ciğerlerini doldurdukça Marta 
sevkin.den bayılır gibi oluyor; bll 
yUk hülyalar kuruyordu, içerisin· 
de bulunduğu deaizden daba en. 
cin bir ümit deryaımd& pik-allı.. 
yordu. Marta d~uğu manevi 
lezzetin vücuduna ver.dili elasti
kiyet içinde yerlo cak arasında 
pbi idi .• 

Fakat heyhat ... B.iltün bu zev
kin aonu geldi. Marta'nm, Nev. 
70rktaki evine d<Jnmesi için ay. 
ftlmağa mecbur olduğu ıon lima· 
na .gelmiflerdi. 

Marta cradan dudakları bil
kük, gözleri meyus ve perif&ll 
bir ruhla ayrıldı. Gemi, Groen. 

Jand'a .ttofm yoluna CJevam . etti. 
Kocasından - ayrıldığı aırada1 

birb~eriyle ebediyen bozuıacak. 
larını anlatan bir emmire göril• 
mcmiıti. .Mari'in.m yüzünde cirü• 
len tessiir, aynbğuı verctill bil.. 
siinden l'>a§ka bir ıeye benzemi. 
yordu. 

Likin bir ay sonra, bir kısa 
dalga radyosiyle aralannda baı• 
layan konu~ misli görUlmemit 
bir kan koca kavgası haliıı'i aldı• 
ğı zaman, diinyanın en kadim ıç.' 
timai haltlarmdan biri en mo. 
dem ·bir vasıta delaletiyle yen• 
mekte olduğu için berkeain cCS.. 
sil kulağı bu yaramaz 1r.cc:a be. 
bekleriıi macerasına çevril.mitti. 

M ARTA Nevyorkta bil' kr. 
.. dalga ihizeainin ~nü· 

ne oturımq, ınüthit bir ·admle 
sertlefJIÜI olan dudaklarm: ~ 
mikrofona . ,aJdattırmı1 .oldu~ 
halde Nevyorkun aıcak ve •vi J 
seması -1tmdan haykınyor ; .. öbüıı 
tarafta kürkler, cocuklar içerisi .. 
ne eanh Grecar ayni ıuretle o~ 
hlkhnane cevap1ar yağdırlyor ı · 

• 

Nap 
Turibe geçen: lft.haııe. bir 

acıklı ve_~·· hazin 
Vagramdakl Dillthiı -~ 

J8lteD. aoma Avuat~ Na.. 
polJQD Bonapart ile :pbn1•1-
~ pre1erlDl anyoıd~. Napoı. 
ıG,oa. -~ mUrae&ata ee
np verlrken, Avusturya Jm~ ~ 
ıatoru blrinci FransuVanm kızı 
prenses ıları Lulzi istedi; b&. 
ne ve . ya.Jnn'lqm& tgln g8zel 
p1'ensesin kendisine veribneslni 
pıt k()ftu. Birinci ·Fransu~ is
ter istemez ba l&ria bq eğdi; 
'evlilik mukaveleai 1810 senesi 
16 pbatmda fmpla adı. 

Genç prenses henüz 18 yqm.. 
&. idi. Bir kaç hafta evveline ge. 
llnceye kadar güzel kız Napo
leonla evleneceğini aklından bile 
geçirmiyordu.. Napoleonun b
rısmdan .bopndJğı ve Jozefiıı i
le evlenmek tasavvurunda oldu. 
iuııa dair bazı pyialar ku1ağuıa 
gelmiBti. Amma, böyle ant btr. 
emirle, ild devlet arasındaki al· 
,ast müzakereler, kanpra.k Na-
poleoiı& kan. ola.Ca.ğuQ ~. ,Ahna 
ptinııemietL 

Olum llMb bir sevgilisi var-

Napab'oa, bu :vnıda 
oku1acalmıs Cibi A• 
'fUSllJn'ah Mart LO. .. 
kle' evleııdilt sıra.lal: 
koiites Valavska ile ac.. 
\'lpılt - -J>a- -hAcUJe 
lmperatonııi. hal_llbn · ~ 
da mOblpr_.b!f oıevkl 
aım.,1ı. Y aıieia .ar'dtr ~ 
ııııınz reifm ·. Kontes 
v .... ··fil""-~y· 
N~rol~~ 
Bo:v•rill Gı'.et8 ~ 
DUD çevircUklerl 1Mr 
ullneJf teabit . · ... 
tedtr. 

lı. Napolyona ~ için 
ltirU etti ft akrabalanndan 
mu 't'dn~ atk ilin et.. 
il. Fakat, babam. bu Juıreketi a- ~d'abt, ~ d& 
7JPl&dı; bebemnın .itiruı karp. IJiaa hal'ebt· ....... fır'~ 
· -~ ~ prenses fail oldu, 41an oJdup lçia ~riçeyi 
sbkU. prenal!lllv . daima _Jdyaal ıittiil 1 .... ~-· FSWı'iL 
menfaat·...., kendilerini fe. _ ~rcı.L 
&laya ·tazi olmafidldar. · . Böyle -~ y« ·defll 

NapOleon, geng kansını- car. tırm.ek ~toriçeyi çok r&bÇ 
111ek içlll aabıraızlamyordu. .Z ,ebnekl9 birlikte kocasuıdan 

Generill Bertiye ile maiyethı· memna olduiu için Kari Luiz 
C1e1d cilfer bUtilıı gen.-aJJere d&o bu lcad&r zahmete razi · ıdi. Ba
~ yeni Jranıa bakkm~.-,ıal- W.sı imparator Fraıuluvaya yaz 
Jer aoruyordu. ~Dbam g;4ıeraı- dıiı bir mektupta, NaPoJeonun 
Bertiye ile prenaes M'.ari Luiz karısı l(Syle diyordu: 
Jıaklnnda kODllfUl'ken: - Evde, sizin gıl>i her kesle 

- .Preneea bu& sıbJıatli ço.. milnabpyı seriyor. Şu veya 
cuklar dolaracak olursa, onu bu 111 · anl&dığun münatrap•ar
en gURl ldr JradJn olarak BeV· Ja öireJımek · Jatiyor. Eğer bir 
mekliğime k&ft celecektir. ldmee kendiahıe fada israr e.. 

Diyordu. Filhakika prenses dene kızmıyor. 
Pari8e geldiği ramaa .Napolyon Kari LuJz biraz tenbel, irade-

, lnkiaan hayale ujr&madı; _çtin- Biz ve her ·.,ye rağmen_ gab1ik 
kil, Xarl Luiz Napoleonun t&- inanan bir kaduıdı. Roına halı 
•VVUl'll:lidan d8Iİa gl}zelc1i ve da dolduktan IOnra koc&aı .~L 
Jıa genotf. · · · yon& yudıiı mektuplar .çok tÇ-

. Kari Luil, ~ vat&mııa çok lf idi. Bu mektuplarda seTgi ve 
1&buk 18Uldb Haıamm öldürten qt okunuyordu.· Bir . mektu· 
AnLY erkim hi1l onun eır.tm bunda ti>yle diyordu: 
da bulundufu halde, prenaea " tık meldubunu aldığmı gUn, 
Pll"RD detlldL ı-ım· ~ ~Onum olacak-

N&poleQll, genç karJBIDl he.. tır~ Şayet taıWTftr ettirdiğimla 
diyelere prkedlyor Ve bir'çocuk gihı ·aen gelnliyecek ol~ 
•uaıneleld yaparak pftnaeai 88Y -ben geUp Riit gadırda- • .bul&ea.. 
dllba1 .... ..UeJte ıaJ,tqaıh .JqL." 

rinde: 
••Senin iadık' ve ·levilli karıö 

ve ar.Jtad*lin., · · 
CQ{Dlelil tazdı&i.. 
Napolyonun R~ Jlezi

metindeJi ~rıta 1813 ~ A· 
vuaturyalılar, tranA ili oJap, 
lttifaklann~ . VaJ.Z • geç8rek 
muttefikıerıe biruk olmağa hL. 
arlaniyorlardı. Bu saraıard& ~ 
eaauıa sadık olan Mari'-Llds ~ 
baam& bir mektup yaznllfbr. Bu 
mektubu Avuaturyamn_Fransa.
daki aetlri Alon ~y1e gan. 
dermil ve mektup da tayle de-
mlİtir: •. . 

.. Koeam, Avusturya· ile harp 
ve babamla o• dostluğunu 
bybetmekten ·çok ıstırap duya
caktır. l'abt, · bur.u yapınaıt 
mecbiıriyeti kaqumıda bırala.'" 
lına, k&tiyen tereddilt etmeden 
btltun kuvvetile Avuaturya ti.o 
serine ~tıcuin ederek, eskiden 
olduğu· gibi, babamı Jmı.ğldp et
mekten ç°eldnmlyecekttt." 

Avuaturya trAparataru, artık 



•• •• un Bir Kavga psikolojisi 
1(Bnş tnrnfı 5 incide) 

leden, kıvılcımdan yangın çıkaran 
bu tip e'kseıiya küfürbaz ollX'. 

Yan bal:tın kavga, doğru söy. 
ledin kavga, iğri söyledin kavga, 
kötiilün ett:n kavga, iyilik ettin 
yine kavga, işte bugünkü lisanda 
"klllhanb:yi,. diye tarif ettiğimiz 
bu tip iyi ve kütU her şeyden 

mevzu çilcaran bir yaradılıştır. 
Bunlar kavgaya bir ağız dolu. 

su küfür ile başl'ar, tokat, yum· 
ruk faslı bittikten ı:onra, mesele 
bıçağa gelir dayanır .• 

Bu tip dejenere bir tiptir .• 
Mizah tipi olan kaynana da 

ufak bir tadilat ile bu grupa dahil 
olabilir ..• 

Gelinin her hareketinden bir 
m1na çıkararak durmadan çene 
yan~tıran ihtiyar kadın Ue "Ne 
bakıyorsun babalık., diye başla· 
yıp ağız dolusu bir küfür savu. 
rarak dalaşan külhanbeyi arasın. 
da ufak bir müşabehet görülcbl· 
lir •• 

Tasnifte ikinci gelen anzi kav· 
gacılar ha:JkI kavgacılardan ka. 
.ra'kter itibariyle ayrılır .. 

Bunlar normal hayatlarında 

mecburiyet karşısında kalmadan., 
bir tahrik görme~en kavga etmez 
Jer .• Bu grupta kavga ihtiyaç de. 
fil bir mecburiyettir. 

Tahrik sebebiyle vukuagclen 
kavgalarda tezahürat tahrik clu· 
nanın tabiatlerine göre tahavvül 
eder .. Bir ::ısım vardır ki saman 
alevi gibi birden parlar; hakika· 
ten bir ıeylcr yapacağını, muhak 
bk kan çıkaracağını zannedersi. 
niı .. Fal:at böyle aslan gibi kük. 
reyip yerinden kalkan kabadayı, 
Drşısında blöf yutmıyacak bir 
adam görünce, kuzu uysallığı ile 
yerine oturmaktan geri kalmaz .. 

Diğer bir tip te biç bir şey söy· 
Jemedcn kapışanlardır. Bunlar iç· 
terinden, bin türlü küfürler eder, 
ainirlenir, kendi kendini yerler .. 
Ağızlann.dan bir söz çıkmaz, fa. 
kat yüzlcriain sarard:ğı, dudak. 
lannın !tısıldığı, gözlerinin mana
II değiştiği dcrhnl farltolunur. 

Bu gibi insanlar içlerinden pa· 
zarlıkl dırlar .. Bazıları bedeni ka 
biliyetlcrinin dalaşmağa miisatt 
olmamasından, ekserisi de kavga 
yı nefislerine yediremediklerin. 
den içlerinden l:üfür ederek hırs. 
lannt yenmeyi tercih ederler .• 

Diğer bir tiptekiler de uzun 
müddet tahammül eden, sonra 
parlayan bir tabiate maliktir .•• 
Bunlar çini aoba gibidirler .. Ya· 
va1 sinirlendikleri gibi yatışma· 
lan da uzun aürer .• Bir kere lca. 
prşmağa başlayınca artık kolay 
kolay önlerine geçilmez .• Bu tip 
tehlikeli bir tiptir .• Muttasıl k:ım. 
çılanarak gerilen Asabı onu daha 

ilerilere götUrüp bir 11uç işleme• 
sine sebep olabilir. En iyi çarı 
bu gibih:rinin tahammülünü sui· 
istimal etmemektir •• 

Diğer bir ı;p daha vardır ki 
bunların hakiki kavgacı mı, yok. 
sa arızi kavgacı mı olduklarını 
kestirmek biraz müşküldür. Bu 
tipe umumiyet itibariyle fik. 
risabitlerde bir de sarho;;.larda 
rastlanır. 

Bunlar her hangi bir şeyi uzun 
uzun kurduktan sonra taaliyetc 
geçerler .• Tehlı"'kclidirler .• Onlan 
fildrlerinden caydmnak, hakikate 
döndiirmek imkansız gibidir. Bu 
~ıra .cnlara başka bir fikri kabul 
c~irmek mümkün olmaz. Bunla· 
ra 'karşı alınacak en iyi çare oya• 
Jamaktır.. Bir zaman geçtikten 
sonra muhakkak ki mevzua eski 
h:rsı kalmıyaca~ gevşiyecektir. 

Şüphesiz kavgacı tiplerin en ha 
!ifinöen, en belalısır..a Kadar hiç.. 

biri sempatik değildir. Bilakis aı. 
kıcıdı:-.• 

Saydığımı= bu tiplerdrn gayri 
daha birçok karakteristik kavga· 
cılann d: , mevcut olduğu mubak· 

kaktır. 

HoHvt t skan~ihndal<i 
kahraman 

Meşhur artist Loretta Yun. 
g'ın Halivuttaki olr skandalda 
isminin gcçtib<inl, sıla ahbabı o
lnrak tanılan Vil~ıım Brulmer a 
dında bir gencin, onun vnsıtasl.. 
le bir çok artistleri eline geçir· 
diğini yazmıştık. 
Amerikanın mali hayatında 

büyüle bir mevkii olan bu ada· 
mın bu suretle bir :.taç güzel ar. 
tL-t vasıtasile Amerikan YUk· 
sek Mahl.emcsi azwsı üzerine te
sir edecek ve elindeki Fillpin 
demiryollan tahvilatıwn flatl&• 
nnı yUkscltecckU. 

Vilyam Brukner'ln bu hilesi 
keşfedilmiş ve tevkif olunarak 
tahkikata geçilmiştir. Vilyamın 
eline geçirdiği ve Amerllcan Yük 
sek mahkemesi nzasının başına 
musallat edeceği arUstler acaba 
hangileridir? 

Nevyork polisi tahkikatında 
bunu ortaya çıkarını§ ve hadise 
ile alakadar artistleri tesblt et. 
miştir. Bunların ba.,~ndn, Mir. 
yum Hopkins vardır. Falcat, alii,. 
kam ne dereceye kndar olduğu 
henüz bildirilmiyor. 

Bu skıındalda ismi geçen dl· 
ğ~r artistler de §unlclrdır: 

Ronald Kolman, J3;ng luosbl, 
HPrbcrt 1Jarşa1, Geri Gant, 
Frank 1'.forgan, Binnl Barnes, 
Joscf Şcnnlc ... 

(Bag tara/.ı 3 üncilde) 
buğulu camlannı saran fırtına, 

kim bllir, bu gece, kaç çıplak ve 
öksüz ynvnıyu, cansız ve nefcsslz 

ullrUklemivtir. 
Duvar diplerine sinen yurtsuz 

ve kimsesiz çocukların, birlbirlerl
nc sokularak titreşllkleri bu dn. 
kikn.da, saba.hm çabuk olmasını is
temlyenler, bu mcvslmdo geceler 
4ç saattir? ... Onu lZt.ırap çett1;1c. 
yn1nWıklarda.n melül duyan lı.ns.. 

talara sorsunlar-
Dnğlarda tipiye tutulan garip 

bir yolcu, kar UstUnde izlerini knY· 
bettiği zaman. ıınsıl karanlık or. 
mantarda vnbşl ve ateşli gözler 
tahayyül eder, çaWan çökmüş vi
ranelerde, canının donduğunu h1ll 
eden aç ve sefiller, çıplak göğils_ 
Jerinden rUzgfir estikçe, hecenin 
karanlığında lSlfimUn aynk sesle
rini işitir, y{lreğindo na.'!11 korku 
ve helecan duyarsa, .sıcak odamda. 
karanlık camlann Ozerlne dllşen. 
dilşen kar parçalarını ayru endişe 
ille scy:redlyor, çatılan saran 

vahşi iırt.ma ecslerinde, kurtların 

r.17. 

knplnnlarm kanlı gözlerini seziyo. 

rum. 
Ruh~mda, ne zevke tnballOk et. 

tlği için §ire, ne refah ve saadet 
vadeden servet ve ihtlşnınn karşı 
bir lncizap var... Beynimin içinde 
çöllerin gUneşi kaynıyn.n bir bftdl. 

yel\. nasıl gölgeli bir sema altın. 
da ıslak topraklan tahayyül eder
ee, tıpkı o şekilde bir ihtlyacla 
kı:uıtmı ısıtan güneşi, karanlık gBz. 
lerlmln içinde rüyası halan aydın• 
lık ikllınlcrl düşUnUyorum-

Dr. Cemil Süleyman 

Edebiyatçılara göre 
edebiyatlimz 
(BCI§ tarafı 2 inol de) 

Mehmet Behçetin kitabı elliden 
fazla :nUnevverin bir takım me. 
seleleri hangi zaviyelerden ve 
hangi seviyelere göre gördUklc. 
rini izah etmektedir. 

Bu ki.tap .devrimizin fikir sevi• 
yesi ve ı:evk telakkisi ha'kkında 
bir hayli fikir verecek ınahiyette• 

dir. 
SADRI ERTEM 

~,., ~ 

/ipy· ~/§(~ 

- Çabuk pantlnnnı ver? 
- Sizden evvel geçenucr nJdılar. Arabayı ıürün, ,belki yetitir 

siniz! - ltalyan karikatürü -

Hadise bUtiln Amcrikada ve 
blliıas.-;a Halivutta bUyUk heye. 
can doğurmuştur ve altı.ka ile 
takip edilmektedir. 

Modclkız - Yarın iıim var, 
gelemiyeceğ~ Benn ven.n. 
amcam gelao olur pı't 

Bu iki gençl birb: \ 
rine bağlıyan başlı

ca ihtiras dahn çok 
ınacera 1UşkUnlüğü 
idi. • 

Macera h6.yntına. 
kapılmış genç kızla
nıı dUşUndüğU şey .. 
ler ••• Parlak geceler, 
karlar, buzlar ve 

ve birbirlerine söy!cmediklerlnl 

bırakmıycrlardı. 
Grcgor bağınyor: 
- Sen benim emirlerlme-

Martanın cevabı: 

- Ben senin emirlerine itaat 
etmeğe mecbur değilim.. Sen ba 
na emredmzsin. 

- Dediğimi yapmazsan •• 
- Ben kimsenin dediğini ya. 

pacak yaradılışta değilim. 

- Marta beni dinle diyorum. 
- Çeneni tut. Senin bu kadar 

tahakküme hakkın yoktur. 
- Marta! 
- 'Grcgor .• 
Gregor ile birlikte gelmiş olan 

t1cfer heyeti, vazifelerini görmek. 
te devam ediyorla:-dı. Fakat Gre· 
gor'a bir hal olmuştu. Kansiyle 
nralannda çikan ihtilaf onun i. 
~ini yiyordu. Günden güne daha 
az k.cnuşma~a başladı. Radyodan 
aldığı keskin ve inatçı cevaplar 
onun erkeklik haysiyetine darbe 
vı:rduğu gibi ilmi meııaisine de 
zarar verme~c başlamı;tı. Niha. 
yet on dört ay sonra ana vatana 
döndiller. 

Gcml yaklaştığı zaman dışarı. 
ya ilk çık2n seyyah Mur.ry Vay• 
ner olmuştu. Marta rıhtımda bc'k 
liyordu. Gazeteciler ve sinemacı· 
lar etrafını sardığı için Gregor 
henUz karaya çıkmağa imkan bu· 
lamamıştı. 

Marta, Murry'e yaklaşarak: 
- Sana bir şey söyliyeyim mi 

Murrey, dedi .•• Ben Gre~or'dan 
boşanacağım .. 

-Nel? 

1 Evet boşanacağım .. 
- Kendisini eör~dcn mi? 

:.... Hayır. Göreceğim .• Gazeto
cilerden bir kurtulaun.. Fakat 
aöyliyeccğim söz gudur: .,Ayn• 
Jalım.,, . • • • 

Bir müddet sonra Marta ile 
Gregor buluştular. 

"" 
,. 

Birkaç glln geçtnce Greg.cr ga. 
ı:etecilere yeniden şu beyanatta 
bulundu: 

- Evet, kanın benden boşan. 
mak istiyor. Sebep, geçimsizlik 
olacak.. Geçimsizlik nereden ileri 
geldi belmiyorum. Fakat ayrılsak 

, d:ı her halde dalma dost btaca
ğız .• 

İşte böylece sergüzeşte daya• 
nan bir aşk macerası, Esi.r'in mey 
celeri arasında bir rnliddet boca. 
ladıktan sonra son nefesini ver .. 
mişti. Fakat elli bin amatör rad• 

yocu da, havada cereyan edek 
bu kan koca çekişmesini iyi kötll 
dinlemeğe muvaffak qlmu' '9t 

böylelı1de, sanki kutup rüzgarla• 
rmın sıfıra indirdiği bir aşkın hL 
raretini derece derece 'sönerken 
görmüşlerdl 

Böyle bir radyo programına 

d.cğ:-usu ender tesadUI olunur. 

Mesleklerini kestiremedığim iki kişi 
(Ba§ tarafı 2 incide) 

- Tabii döneceksin ... Ben de 
biraz Zındankapısına, nalbur. 
tara kadar Uzanıp hemen döne
ceğiml Malüm a, dükkfı.nı tez.. 
gahı bUsbütUn boş bırnkamağa 
gelmez. 

- Elbette gelmez. Meşhur 
sözdür: . 
Dükklin kapısı, hak kapısı ak. 

sa damlar 
Sen dükkanı aç dn o~ur, Hakkı. 

na yalvar! 
- Bizimkisine pek de dükkan 

denmez yn! .• 
- Nnml denmez, nasıl den· 

mcz? Bizimkisi de ~ircr dükkan 

sayılır. 

- No ise, ben bura.da ince&-

ğim, haydi hayırlısı?.. 
- Haydı hayırlısı, gUle güle! 
- Allah ·cümlemize kar açık. 

lığı versin! 
- Amin, nmin, ıımin ! .. 
Dursun ağa Beyazıtta inince 

ben bu iki n.bbab çavuşun ncnba 
neci olduklannı, ne iş ynptıkla.. 
nnı bir .hayli düşündüm: Bun· 
lar acaba rençber mi idiler, balı .. 
çıvan mı idiler, yık.cı mı idiler, 
oduncu mu idiler? .du ciheti bir 
tUrlU halledcmcyincc meselc~i 
hiilfı. önümde oturmakta ohn Ml 
hal ağaya sormak jJıtediın. Fa-

Osman cemal 2 ,ky&Z ?p 
kat tramvay Eminönllne gelin. 
ceyc kndar buna bir türlU cesa· 
ret edemedim; EmlnönUne g~ 

lip de o., tramvaydan ininoe ne 
olursa olsun deyip yanına sokul 

duru: 
- Affedersin hemşcrim, 

sen ne iş yaparsın? 
Beni dikkatle sUzdUkten son

ra ne dese beğenirsiniz? 
Haydı bunu ben söylemeyim 

de siz bulun, bakalım! .. . . ' 
Bulamadınız mı? Yazık size 

yahu! Öyle ise ben söyliyeyim. 
Hctif bana demesin mi ki: 

- Ben meznrcıyım! 
Gelin, siz olun da fftmdi kcndL 

sine: 
- Haydi Allah kfır açıklıb 

versin! 
Deyin bakalım! .. 

7 - KURUN'ua U.AVESl 
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'i 92s senesinde sinema alemin.. 
oe mühim bir inkılap oldu .. Ses-' 

.siz filmin yerini evvela sesli, son-ı 
ra sözlü ve şarkılı filmler aldı. 

Sinemanın icadındanberi hallt 
görmekte olduğu sessiz filmden 
artık bıkmıştı .. Amerika sinema. 
lan gibi Avrupa sinemaları d 
müşteri bulamıyordu .. HaTk ar. 
tık uzun seneler seyrettikleri dil• 
siz beyaz perdeye rağbet etme .. 

meğe başlamıştı .. 'Bu ,·a:.:iyet kar 
şısında sinemacılar kazançlarının 

haleldar olduğunu görünce halkı 
çekecek yeni bir şey bulmak ihti. 
yacını duydular.. İşte sesli film 
böyle iktısadi bir fikirden doğ. 
du .. 

Esasen sesli sinema daha sine• 
mamn ilk keşfedildiği zamandan-ı 
beri hayallerde yaşayan ve muh. 
telif düşüncelc~de yer eden bir 
mevzu idi.. vcW.sa ani bir keşfin, 
tamamen yeni bir buluşun mahsu 
lü değildir •• 

Anc1k uzun senel:r sinemanın 
keşfi için çalışanlar, ayni resim. 
lerin heın hareke~i. hem de sesli 
olarak beyaz perde Uz~rinde can• 
!anmasını temin etmek istemiş •ı.ı 

lerdi. Fakat sessiz dnemaıun ev. 
vcla gördüğü rağbet üzerine bu 
husustaki araştırmaları ta~tmış 

lar ve 1926 senesinde halkı"l ar. 
tık sessiz Eiinemayd rağbet etme .. 
oiğini görünce, sırf mali bir ihti-' 
yacın temini için yeniden çalış. 
malara başlanmış ve yapılan tec. 
rübelcr gittikçe tekamül ederek 
nihayet 1928 senesinde sesli sine.ı 
ma bütün dünya sinema alemine 
ha'kim olmuştur .• 

Daha sinemanın keşfedildiği 

devirlerde gerek sinemanın muci.
Öi Edison, gerekse jen Lost, Le. 
on Gomon, Danuva Petersen ve 
Pulsen' de sesli sinemanın esasla. 
nnı tesbitc çalışmışlar ve sonra 
Ogüst Baron resim ile sözü ve ha 
reketleri yekdiğerine bağlayarak 
sesli sinemanın esasını kurmuş

tur .• 

Bundan •sonra daha birçok fi
zikçiler sesli sinema üzerinde ça. 
lışmışlar fakat iktısadi bir ihti. 
yaç karşısında kalmadıklanr.dan 
mesailerini gevşek tutmuşlar, 

kati neticeye varamamışlardır. 

1925 senesinde Amerika sine
malan hasılatın çok düşük oldu• 
ğunu gördükleri :zaman yeni bir 
ihtiyaç karşısında bulunduklarını 
anladılar .. Artık sessiz sinema pa 
ra etmiyordu .. Bu sefer Varner 
kardeşler sesli sinemayı elde ede. 
bilmek için çalışmağa başladılar. 

Se.sli film nasıl 
doğdu? 

On sene· evvel sözlü r,inemanın muvaffak 
olabileceğini kimse ~tahmin etmemişti 

Esasen tamamen sinemacı bir 
aileden' olan iki kardeş gayeye 
varacaklarını ümit ediyordu .. As 
len Polonyalı idiler,. 

Avrupada Vilson mevkii iktida 
ra geldikten sonra etraftan bul • 
duklan ( 40.000) dolar ile, halkın 
hissiyatına uygun olabilecek ve 
Vilsonun kurmağa çalıştığı yeni 
devletin propagandasını yapabi· 
lecek -mahiyette bir film çevirdi· 
ler .. Film Amerikada büyük bir 
rağbet gördü.. Varner 'kardeşler 
bu filmden csoo;ooo) dolar kazan 
dılar.. ~rtık istikballeri açılmış.. 
tı .. •Gerçi evelce Pansilvanya'da 
küçük-.sa·laş bir sinema salonu iş. 
letiyorlardı, Fakat artrık meşhur 
olabilirlerdi .. San Varner bir gün 
bir elektrik mühendisiyle tanıştı. 
Sesli sinema hakkında bir hayli 
konuştular. Sonra Grahan Bel is
mindeki bu elektrik mühendisiy· 
le çabucak anlaşarak tecrübe ma_ 
hiyetinde yalnız bir tane sesli 
film hazırlamağa karar verdiler .. 
Gon Barimor tarafından oynanan 

D'on Juan isimli kurdeleyi hazır. 
layacaklardı ve bunun -için de 
( 110.000) dolar sarfetmeği göze 
aldılar. 

Film hazırlandı, halka göste~ 
rildi; fevkalade büyük bir rağbet 
gördü .. Varner 'kardeşler sesli si,, 
nemanın iyi menfaatler temin c.. 
deceğine kanaat getirmişlerdi. Fa 
kat asıl büyük bir part1 vurabil. 
mek için yalnız sesli değil ayni 
:zamanda sözlü ve. şarkılı film ha 
zırlamak daha muvafık olacaktı.4 
Bu kere de Al Jolson tarafından 
oynanan ve Alan Krosland tara~ 
fından idare edilen "Peli §arkı• 
cı,, kurdelesini ha~ırtad~lar ... 

Film çok rağbet gördü .. Hası. 
lat fevkalade yüksek idi. Fakat 
bu muazzam muvaffakiyetin er. 
tesi günü Varner kardeşlerden 

Sam Varner birdenbire öldü .. 
"Deli Şarkıcı., filmi muazzam 

bir muvaffakiyet kazanmıştı .. Bu 
muazzam kelimesi belki muvaf~ 
fakiyeti ifadeye kafi değildir. 

Çünkü bu film ile sinema alemin 

öe en bUyUk irilalap olmuş, ses-c 
•iz film piyasadan tamamen kal. 
ltarak yerini söztu ve şarkılı film 
lerc terketmiştir, Hatta "Deli ş~ 
kıcı,, filminin sessiz olarak bi( 

kopyaS.I Paristc gösterilmiş, he .. 
. nıen hiç rağbet görmemiştir, .1 

Sinema alemindeki bu büyü~ 
:inkılap Amerikada derhal derin 1 
tesirler uyandırdı .. Herkes sözün 
filmdeki hareketlerin ifadesini 
yükselteceğine emindi.. 

Sesli sinemanın ilk muvaffalt 
phıslan Vitofon firması altında 
birçok kurdeleler çevirdiler ve 
~ilhassa talihlerini .ilk defa dene• 
dikleri Al Jolson ile büyük bi~ 
mukavele yaptılar. 1 

Diğer film amili Fox da Vı 
Keys isimli bir fen adamının yaP, 
makta olduğu sesli resim tecril-ı 
helerini alaka ile !akip ettikten 
sonra kendisiyle bir kontrat yap.. 
mıştr. 

Keşfinin ismini Movieton ko • 
yan bu zat ile birlikte Fox şirke. 
tini Fox .. Movieton firması al • 
tında çalıştırmağa başlamışlardır. 

Fox • Movieton firması evvel~ 
Rakel Meller tarafından oynanan 
ve Marsel Silver tarafından idare 
edilen küçük şarkılı filmler hazır. 
lamışlardır. Bu arada "Şafak,. gi 
bi güzel sessiz filmleri de seslen .. 
dirmişler, sonra "sesli ve sözlu 

Fox _ Movieton dünya havadisle .. 
ri,, isimli havadis kurdelesini pi .. 
yasaya çıkarmışlar ve ilk defa o .. 
larak 192 7 senesi mayısının ba .. 
şmda Lindberg'in Amerik~.dan 

ayrılışını filme almışlardır. On • 
dan sonra da "Semalar hakimi,, 
ismindeki büyük filmi hazırlamış 
tardır. Diğer film kumpanyaları 
:Varner ile Fox'un yürüdüğü bu 
yola ancak bir sene sonra girebil. 
mişlerdir .. 

Tam bu sıralarda 1928 senesin .. 
de Vald Disney, Mikey isimli kü 
çük artisti, kaleminden çıkarıp 

beyaz perde üzerine attı .. 

Sesli sinema c.rtık tamamen mu 
vaffak oluyordu .. Açılan bu çığı .. 
ğırda bütün sinema şirketleri bil 
yük bir hızla yürümeğe başladı. 
lar. 

1926 senesinde Amerikada ses. 
li film ihtiyacı duyuldu .. 

1927 senesinde Amerikada ilk 
defa olarak sesli film yapıldı. 

1928 senesinde henüz Avrupa 
sesli filmden bihaberdi .. ilk defa 
olarak Fransa.da Leon Gomon, 
Petersen ve Pulsen sesli film u .. 
zerinde çalıştılar.. Böylece sesll 
film bütün dünyaya yayıld. f 

Bugün her memlekette büyüli 
bir rağbet gören sesli film için 
film amilleri, rejisörler, yeni yıl• 
du:lar aramağa çalr§ırken, fen a. 
damlan da canlı ve tamamen 
renkli filmleri tekamül ettirmeğe 
uğraşıyorlar., 
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Tecrdbe mi,. ~"etik mf? 
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S ESL1 sinemanın icadından 
! Gonra bir müddet az çok 
lutunabilen eski meşhur yıldız. 
lar yavaş yavaş silindiler; yerle• 
rini yenilere verdiler .. Maamafih 
t;inema aleminde her gün bir ye• 

.nisi parlamakta olduğu halde on 
beş senedenberi şöhretlerini de· 
:vam ettiren ve her zaman halkın 

;takdir ve sevgisini kazanan yıl. 
ldızlar da mevcuttur. Greta Gar· 
bo, Marlen Ditrih, Ncrma Şirer 
:uzun zamandanbcri sinema file· 
mini inhisar altına almışlar, bun. 

Jara mukabil Harold Lui, Şarlo, 

Mery Pikford, Liliyan Gış gibi es 
ki şöhretler ortadan çekilmiştir. 

tYalnız son zamanlarda yeni ve 
~ok genç yıldızlar meydana çık. 
maya başladı. Senelerin yaptığı 

~ecrübe acaba bu genç ateşin can• 
1ılığı karşısında yine ayni ışığı 
muhafaza edebilecek mi? 

1
' Senelerce sinema aleminin baş 
lacı olan yıldızların modası geç
mek üzeredir. Greta Garbo'nun 
eski manalı sükutu seyirci üze. 

'ı tinde artık tesir yapmryor .. Onun 
için artık Garbo .da beyaz perde 
üzerinde bülbül gibi konuşmağa 
başladı. 

1 Marlen Ditrih'in mat, renksiz 
ye durgun hali ~rtık kalmamış. 

~ır.. Seyirci artık Marlen'in be-

} 
yazlığını manasız görüyor, onu 
basta bir insan zannediyor .. Bu· 

·
1 ııu çok iyi takdir eden güzel ar. 
\ ıtist sc;lameti yanmakta buldu .. 
Bu yaz Marlen vücudüne ve yü. 
%Üne tunç rengi verebildi .. 

' Fakat bütün bu çalışmalar aca· 
ba yıldızların şöhretlerini daha 
oevam ettirebilecek mi.. Halk 
§imdiye kadar bu sanatkarların 
beyaz perdede temsil ettikleri 

~akalarda kendilerinin veyahut 
yakınlarının hayatından bir par
ça buluyorlar, yahut hiç bir şey 
bulamasalar bile mevzuun kuvve. 
ti ve artistlerin sanati seyirciyi , 
sürüklüyordu. 

Şimdi ise halk beyaz perdede 
seyrettiği bu hayali vakalardan 
aşk sahnelerinden tamamen bık. 
mıştır. Facia seyirciyi sıkmağa 

başladı. Son senelerde insan gül· 
mek ihtiyacında olduğunu, saade
tin bir tebessümde toplandığını 

hissetti .. Aşk sahnelerine gelince 
halk on beş senedenberi devamlı 
eurctte yediği bu yemekten hoş.. 
!anmaz oldu. Hayatta her gün 
türlüsünü gören seyirciye yapma 
cık aşk sahneleri tesir etmiyor .. 
llıle§hur üç beş sinema yıldızının 

~ 

}f 

~ 
J 

lf . ' 

~ 

mutat rolleri halkı sarmaz oldu .. 
Film amilleri, rejisörleri buna iki 
çare buldular: Meşhur yıldızların 
rollerini değiştirmek ve sinema a. 

~ 
; 
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lemine genç yıldızlar çıkarmak ... 
Bu çarelerden bilhassa ikincisi 

çek muvaffakiyet kazandı. Halk 
eski artistleri yeni rolde görünce 

Acal1 ... , mal bizim, yalnız çok de-4 
ğiş·ri'l demiyecek mi? Halbuki 
yeni yrldızlar seyirci üzerinde ne 

ı.a..:::ır müsait tesir yapıyorlar .• 
Daha on yedi yaşında bir gul yap 
rağı kadar nazik, bir inci l:adar 
beyaz, neşeli, ateş bakışlı, l?'Üzd 

genç yıldız Deanna Dur' 
"Ne şeker şeyi,, filmini seyre 
ken ağzınızdan gayri ihtiya 
kikaten ne şeker ş~y., kc· 
dökülmüyor mu? •• 

Sinema fıleminin bu gen 
lcri karşısında, on beş 

şöhretin, tecr~benin kuvvet 
kümsüz kalmaz mı? 

Bugün sinema alemine hakim 
olan yıldızlar, eski, hayali aşklar • 
yaşayan, kahramanının şahsiyeti 

ancak bulutlar arasında bulabile-< 
ceğimiz romantik rollerin kahra"' 
manlan olamaz. 

Bugün hayatın cephesinde ol. 
öuğu gibi hakikat !lleminc dön: 
mek ihtiyacı duyulmuştur. Seyir ... 
ci gördüğü filmin neşeli, hakiki 
hayattan bir parça olmasını, bi-. ı 

raz maddileşmesini istemektedir.: 

Bugün sinema aleminde, hayal 
perest, elinde uzun sigarası, üze.. 

~rinde dekolte tuvaletiyle salcn. 
larda gezen kadın değil, genç, 
dinç canlı, sporcu kızlar aram· 
yor. 

~· 

işte yeni doğan yıldızlardan 

Jon Fovten, cesaretli, ateşli ve 
spor<:u b!r kızdır. Güzel tenis oy· 
nar, tayyare kullanır, bir an için 
spor yapmadan duramaz .. Gece. 
leri tuvalet giyip salonna inmek, 
elinde sigara, dumanlarını hava. 
ya savurarak etrafındakilerin flör 
tüne mukabele etmek hiç işine 
gelmez .. 

Daha bunlardan başka birçok 
genç yıldızlar yavaş yava§ sine .. 
ma alemine hfittim olmağa başla_ 
mıştır. 

Any Vcrnay, Gabi Silvia, Mişel 
Morgan, Janin Drasi yeni parla. 
yan yıldızlar arasındadır. 

Fakat ne de olsa Deanna Dur.ı 
bin bu gençledn de en gözdesi si• 
nema fileminin incisi mevkiinde. 

dir. 

Artık Jan Arthur, Cinger Ro. 
jer, Katerin Hepbörn, Klodet 
Kolber bile daha genç olmaları"4 
na rağmen sinema aleminde abla 
mevkiine düşmüşlerdir. 

Muhakkak ki genç yıldızlar ya .. 
kın zamanda bUtün sinema llemi. 
ne hakim olacaklardır. 


