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General Metak5a5Tiı 
beyanatı 

"iki Millet tarihi yolllarında 
birleşmiş olarak yürüyorlar,, 

!prellef : 

Halk Atatürk 
Yazan: Sadri Ertem 

O.. te1Matupu pncb. thttıarm. iL vaffak olmuotu. Muhtelif cephelerlle 
ldd&da. bl&be•mm, köylQnlln luçkm.. halkı bu kadar teman eden inAn pek 
1i lllr _... pbl takip ediyor. Step u bulunur. 
.......... 1d lol .ıatacat ebatta o- Pelltlbcl& ne kadar halkm adamJ 1-
llllf .. ....,..,. ,..,., •• IOllftll1lk idi- ... 81Vkillde. Jll&1Jllllda da o kad., 
.... -- llbralla Jrakll kerpiç da. Rafine bir ba1k adamı idi. Bl~ bir pa. 
Wll!lf. ....... -- pmcerell, toprak J9)'I. hiç bir rltbey1 o. "vatan4af MU& 
4'amll k1J oc!a!mntta w teneke kap. tafa Knnal., kadar ~ 0, en 
lamab oehlr barakalarmdacbr. Jııfemle- bllyUk ikbal martebe1erbıden halk l&f
btln merkez 11kletl tarla ile kerpiç du. larma geçmeği gerçekten sevmiiti. 
wrlı kay oduı araamdadir. Netesini halkta:ı alan. halkı buldu. 

l'Udr, 18.D&t. idare cihazlarını. if l!la.. - tu zaman soıısuz bir zevk kaynatma 
İaaları tem m...ıı de:pon vazlfesbıl hl. uJqmıe gibi eevtnen Atattırt, zevki L 
ı& 19hlrlerln kenar semtleri, fakir le, devlet polltikumr blrlblriııe bafla· 
Mli' taliakaJannı ban:ıdıran teneke masnu da ytbde yüz tahakkuk ettiren 
binblar görmektedir. MIIJetimizln bir adamdı. P'ikriJe olduğu kadar hls
bııüterfn1, ruhunun hlkjın vasfını sile de halk olan AtatUrk. sadece bu 
llal1ı -denen klttlenln kesafeti tayin et- vastlle ömefi olmıyan bir halk ço. 
mektedlr. C-Jfuydu. Onu kaybeden bir millet 

Atatnrk. bu halktan birinln çocup kendini~ iyi temıll eden, kendini bU. 
141. t;oc\tlduk ve gen~lik ve daha son- ttın hayatne ak8etttren timsalini bir 
n1d Jlsyatı balkı ~n iyi bfr şekbde tem. anda ıUklita da.lmıı g5rtnektedir. 
811 eden blr kudretti. O, ~ olarak. Halbuki o. halkm btltUn tarlht va
• ld:epli olarak. bfr zabit olarak, ku. sınanıu en bOyUk ebatta canlandıran 
ma:ıc!an olarak, devlet adamı olarak, bır kudretti. Hakıwığa karii mllca
ftldr adamı olarak, &tet olarak, bir dele onun tısnydı. ı.tiklAI Harbi. bU. 
eeYf tebennr ettirmek istemiş ve mu- ytlk bir hakltzlılm. kuvvetle o~ 

kaldmlmuı idi. Onu:ı bu eıan ark&.ı 
amda bir millet bayrafmm altında. yıl
larca yılmadan, sa.flan bozmadan dö
ğüftll. O, ebedi oıucun mmna ermieti . 

Jnkıllp parlanm yllr(lyllf nlamı 

haline koydu. Halk onun dinam•zm• L 
le 1e11elere uır 18ratlııi verdl Se:ıele. 
rl amtann tenenuu ile geride bırak· 
tr .. 

Halkm yaratım, toplayıcı, tımit veri
ci ru!nau o. kendi ruhunun kalıbmdaıı 
geçtrdl. Fart halkla o kada.r mtıgte 
rekt.tr ki, onu babrlayrp da halla an.. 
mamak mttmldln değı'1dlr. Halk da ken· 
dini anarken o:ıu kendinden bir parça 
gibi yadediyor. 

Ona hiçbir fatihin, hiçbir kahrama
nın, hiçbir kumandanın eremediği bir 
payeyi veriyor: 

Arkumdan mmetce ağlıyor. 
Çllııkü: 

O, haJkm fatihi idi. 
Halkm kahramanıydı. 
Halkm kttmand8.~ıydı. 
Halk onda kendlsint buluyordu. 

SADRlERTEM 

YW pe~li. L\Vfi dekU 1Catl&Aliır 
Göçebelerin bU inktllbmı · beklemefe 

bile IUzum yok, SUrlyeıiliı k'fııden gu. 
ne defiotiitnl g'Öttfy0ru%. Her tarafta. 
koca 'koca nargileler gibi. becmtn tU.. 
Jumbalan :VUkaeliyor, ü'babAlar bugün 
yoll~ deve ~iiitaen ziyade, pat.. 
lamtf otomobfl 1btlkleri baluyQrlar .• 
~ ">kartlanndakf o haiikuil.de a. 

ça.klann yerin.de glındi oluklu çinkolar 
var. Tekkenin k8.İ-gımıa yepye:ıi bir 
gar yapılmıı. Orı1eya.d camiainhı yam
başmdan otobUsler gidip geJiyor, Şam 
'gil.t.elleıi hAIA Peçe takm&kla beraber, 
ipek çorapta.mu gösterme& için ~ 
§8.flarınc eteklerini çok kıSaltımflar •• 
kadmlannm yilzlerjnl örtmelerini Ku. 
ran 'elnrt!der. Yanlış. Kadı:ıla.rm yUz. 
!erini lSrtineler1n · lsınl bkenderfye 
yangını ile beraber hatırlanan iklıicl 
halife ömer karar vermiştir. Bu bel. 
kf, çlrkf:ı kızların en gtizener gibi koca 
bulmata:n içindi. 

Bin Uç sene 'sotıra bu fena tdet bü
ytık blr tehlike:· kareısmda bul\ınuyor. 
Çirkin Milslilman ka:dıtılan· ömete der 
hal dua etmeli ve ona evde kalın!§ kız,. 
Jan;ı babahfıiıt '\'ermel1. Halife buiıa 
hak kua.ınnış bulunuyor. 

(Deı'Omı 10 tıncu aoy/@) 
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Yepne pref UD1'aDI 
~ Ataıill'll Mrafnuta ecaeM-" 

b'Uattan açdnUfken, hftı'Uk ~_., 
t.örentncfe, EWI ljeMb barp mel~ 
arasmda 1abm "litlkl&l "M:ad&IJ• 
tafmdljpnA bilhassa 1,.ret' ~ ıııt' 
Londra pRıtest batınm.a pllJOI'· 

E,..etı. Aı.atfttkiln cenaae aı.a,nı" 
askeri temyiz Azası bir general ~·· 
te 1aatık üzerinde. o btıtDk "....,r 
maııın sadec-e tsttk1AI madat1..-' 
taşıfoı'd'G. 

Milli tebcil an'anemiatiı )'al.nJS fi• 
tlkl&l '1JUMIA17aaı etrafmda telb~ 
etttğt baldkatliıl bir yana 'ko~' 
tm şeref remün~ olan ıtt•r, A~ 
ktln, Türk11e 18tlkWbri Mi~~ 
lerlnlD il&ttln«le tu,ttatmuı ~~ 
81 l)alammcla •ınea ..,._ 41P' 
delil mtdfio? ' • ' 
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Memleketteki inkişaf 
ve yüksek tahsil 
YU.kac!.: tahıil talebelerini tram

\·aycia, yolda, Untreraite civ-arında 

rördU.tUm vakit yükselt tahıile ba~
ladılnrı nmandakl haleti ruhiyeml 
dUıünUyorum: İçimde her ıeyi öl
renmek, her ııeyi bilmek ateııi yanar
dr. Enerjim, blr kelebek gibi, gözleri· 
nıl kama,tıran ilim ,ubelerlnin bl
t-inden diğerine atlamak için ~ırpı· 
nır dururdu. 

Bıı kararıızlığr, bu dağınıklıfı, 

buıUnk.U yUkııek tahsil ıenflilinin 
bir Jmımında da görüyoruz: Faklll
te defiştfrmek, gene fakülte değl,. 
tlrmek. Bu, zaman Te enerji Israrı
dır. Bu gibi talebeler, ekseriya, yor
cuıı dUşerek tahıillerine denm ede
memektedirler. 

Türkiye cumhuriyeti bUkfımetl, ilk 
orta tahsil gibi yUk:sek tahsil için de 
kavılarmı açmıştır. Fakir olduğunu 
1-bat edeıı talebeden tahlil Ucreti a
lınmaz. Bu miktar dörtte UçU bul
maktadır. Dörtte birinden alınan 

ilcret de her talebe için senede 20.3~ 
lira aruındadır. 

Kendilerine bllytik fedak!rlıklaı 
Yapılan ylikaelt tahaiJ ıençllilnl en 
nıuhtaç bulunduğumuz sahalar için 
ke!tirme yollardan yetltıtirmeliyiz. 

Evvell, bu kararıızlık ve bu yor. 
~unluğun önüne geçilmelidir. 

Bu hususta. muhtelit yollar bulu
nabilir; mesell: Liaeler edebiyat n 
fen kolundan mezun verdiklerine gö
re, her talebe kendlıine uygun düşe
cek fakültelere ıirebilmelJdlr. Ede
biyat kolundan mezun olanlar edebi
~ ~. hu.kuk glbl fakültelere, fen ko
l . ııclan mezun olanlar da fen fakUl· 
tesiyle, ona bağlı okullara. n yUk

sek teknik mekteplerine kabul edil
ınelidlrler. 

:Bundan sonra, eleman ihUracı en 
tlyade hissedilen sahaları gözönUne 
almalıdır Ye ayrıca ileride duyaca
ğımız ihtiyaçlarr da. hiç olmaı:aa ka
bataslak keatirmell;rh:. 

M.all)m tablf aP.rretlarimlzin daha 
en uıır ı~ıetıımesine çalı~ı:roruz. He-

lrUı ınalQm olmayanlar da eaaah fe
kHde aranmaktadır. Bu araştırma
lar den.m ederken ibirçok yeni Te 
tengin servet membaları bulunmU§· 
tur. 

Mert\leketlmlzde dahill Te harici 
ticaret, nakil ,·asıtaJarı, bankacılık, 
liigortacılık ,.e sanayi hayatı her gUn 
bir parça daha inkişaf yolundadır. 
l<UçUk köy Te eehir yerine, büyük 
köy ,.e eehlr teesauı etmektedir. BU
tı.ın buhareket itinde memleketin kUI 
tur hayatı da ilerilemekte ve derin
le§mektedlr. Bu Taziyet, madde ve 
kuıtur adamına daha fazla ihtiyat 
hL11ettirmektedir. 

BtıgUokU yüksek tahsil mlieHese
lerfne bakaraak:, talebeyi en ziyade 
~eken fakUlteıer hukuk ve bp fakül
teleridir. 

Fen, edebiyat, lkt111at fakliltelerl 
ttlebe bakımından fakirdir. 

Elde me,·cut i11tatiıtikler, bu Ta
t.lyetI atık bir şeklide göstermekte
dir. Meseli: ''1923-1924 yılındanbe
rt edebiyat fakUltealnden mezun o
lanların aayıaı 228 ı kız, %5' u er
lı.ek olmak üzere 482 dir. Tıp fakUl
teafndeıı bu müddet zarfında 6H5 
lnezun çıkmı,tır. Hukuk fakUlte. 
•in.den çıkanların sayısı 184 ti kız, 
lf59 u erkek olmak Utere 16U tur. 
1"'en fakültesinden çıkanların aay111 
:? 10 u kız, !?H ıl erkek olmak Uzere 
•sı aır." 

Bu rakamıa·dan anlaşıldığına gü
re: Fen fakUltesl, mezun miktarı ba
lı.ınundan, edebiyat fakUlteıinde·: de 
•onra gelmektedir. 

kemi eke tin yeni inkiş" • •. ~ i}n 4111. . 

<lt: Fen, tktısat Te edebiyat faklilte
le.-ını ön pltna almak zamanı gel
ltılştır: 

l 1 - Talebeleri, daha ziyade bu ta-
UltelP.re cekmek. 

l 
B11 hıı!rnEta bir takım euılar teı

ıf+ d l' .. e ilerek tatbikatına ıeçmelldir. 
nh·ersite taltbP!Iııi: den ve mUra

~~a+ ·it t-k - x.. a r ~lrrı:ı.k ilzerf" tercilıneaine 
~rı:r rr.ııcn kit~piuh:: !en. lktıaat 

'• ed;h1 1a·~ .a1t •,;!:-.:o!annın bir an 
L\·r~• t-· ' . D h · .. o ı t<":•.n : : oJıın:ıHıı:•lır. I· 

h • ı:ra1~ bu fakl\lteltr bleb-.Ierine 
e:- •e'klldı :ra:dım edllm!lidir. 
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Zehir Bayramı ' • Yazan : Hakkı Sftha Gezgin 

narranılar. seTinclni bütün ınemlekete ynyan günlerdir. Yiirck- l 
)erden kedeı•in ı,;illndlği, hıncın kalktığı günler ... l•'akat gmıe bu se-
l·lnç günlerinin K&rip bir hail do yar. lhıhları yontar, göniiUcriıı l'lll• 

{,"lrlıtmı giderir; insanları, claha duygulu, dn.ha ince, daha. alın~an 
yapar. Ent garlı,; çünkü tahammülle, bağışlama cömertliğiyle, içli-

liği bir hizada tutar . 
Bu bayraııı, Türk tal'ihind.c c:;oi hlc; lm1nnmayan bir ıstırap ka)'• 

na.fıı oldu. Şekeri, zehJr yapan günlere rastladı. Topraldarlllllza sığ. 
ma)'ara.k, biitiin cihana tAşan hiiyük hir matem, yirmi milyon )-Ürc
- ı kan ,·e ya~a boğarken, eller ağlar, J alıancı bayraklar O'nıııı tn
:utuna eğlllrken, gelen bu bArram, tarih Ye tak,Iıııin bence en büyük 

ıca1g1sızlığıdır. 
Tablatte . ~uur ta.san ur <'ılcn za,·nllılnrın bazı '"'erlerini oku-

muı;tum. 'l'ablattc şuur olsay<lı, artık güneş mi doğar, sabalı uıı o-

l 11rtl11 ? .. 
Atatürk. aramızdan ~yrılırkcn, yerin üstü He bcrllbcr, yerin 

altı dn. mn.hşcı·c <löıunüştü. tı~tte, biz talih~izler.lığradığnnız tellk .. 
tin l>üyükJiiğüylc ezilmiştik .• \lltn, <lc,ır açmış, de,·ir kap~m11;, dün
yada dnğtlnn dnğn bn~nrak l iiriimiiş .kahranıanlar, dAlıller o•na ka· 
,-u~tuklnrı ic;ln ll) nğn kalklllt!;>lnr, sar bağlanu~lar, kucak açmış
lnrdı. 

Cehennemle cennet nrnsındn l>Uc, bir inti.lml kijprüsii, bir "Araf" 
\' ardır. Ti.irk yn mdau sonra "Şeker bayramı',, olur mu biç? ..• 

l:hıgün, C\'lcrde birleşenler, ağlamaktan başka ne )'apıyorlar san. 
ki? ... 'l'oplnc;;ma k, yüreklerdeki kederi arttıracak: sebeplerin de toı>
lırnnınsııın 'n ı·ı~ oı·. Birinin s<'z<.'mcclii(hıc, i.itcki (]il ''eriyor. ötekinin 
duynmndığını, beriki dc';'crek ortaya koyuyor. Her C\'1 bir "\1alde ha. 
nı" ,·o her topluluk bir "Muharrem deste i'' •.. 

l"ııknr<la, hu barrurn lc;in tarih \ ' O tnk,·inıin en büyük bir saygı
sızlığı demi~tinı. ı~aknt milletin yiirck af<.'';'hıi artıran bir pcrtanız 

olllıığunu gördükten sonrn, onn bu kn<l.nr şiddetle lıücunıu da artık 
pek 11~·-1ı bııla.mıyonıın. 

• 

Nerdesin Türk • • 
şaırı 

.Bir millet ailadı. On beş asırlık 
macerası içi~e btanbul böfle bir 
sahne hAtırla.ınayor. 

Bir ıulllet ailadı. l."'edi tepeıinin 
bütün ıatıhlariyle Junk.oca. ~Wr bir 
amrtteatr oldu Te bu amfiteatr o 
kadar elle tutulur bir elem ve öyle 
bir insani ıstırap ile doldu ki bunu 
ıröreme7en ps sadece kürdür. Unnu 
Jııttemiren kulak satır da değildir, 

yoktur. 

Aratını yere değdlremeyen, 1ürii· 
7eme7en, seknn raşında bir 1nglliz 
marefalinln, .kendini ma~lôp edenin 
tabutunu, tek aıak üstünde, sıcak 

p7aşları dökerek aellmladığını 

ıürdtik. 

Bu ne harikulAde nıanzara<lır% 
Bir bölük: :kAl'a ve bir böUik deniz 

ask.eri gördük ki on 7ıl en-eline gc. 
Unce1e kadar bize aılnlan bir 1ıını· 
·-·""• "'···-ı .. , ..... hl•'"• glhl gilw.iik•u 
Helen barr•tınnı ardından 76rilJ"or. 
du Ye en batta ırldenlnden en sonda 
gelenine kadar hiinsfir hiingür ağla-
7ordu. 

Bu ne ıAa<let saçan tezaddır! 
Tahran yaylası, Mazendran or· 

manları Ankaraya Kasaş'dan daha 
1akınnuf 'ehminl verdlttn bir &ürat
le ko,up gelen Şah l'ehl~Tt askerleri 
ıördiik ki, Ulu Türkiin önüntlen ıe· 
terken etlldller de çınarlar deYrili· 
1orlar sandık. 

}'lrdenlden ıuidlr bu sahne nere· 
dendir~ 

Şimal Slln•larının üniforma.<1ın1 ta
fıran bir bölük gördük ki "Steplerin 
karı, buau, boruı bi&e nz gelir" de· 
1en rüzlerinde fırıl fırıl dönen birer 
~lft mnl aös Tardı. Birer tift cö• kJ 

2 - Bu fakUltelerde lmklnlar ar
tırılmalıdır. 

Kun·etıi tedris elemanlariyle tah
sil kolaylaıtmlmalıdır. Bu fakUlte
lerde Ikl aene ıınır geçemeyen tale
benin Unlveralteden ihracından sar
fınazar f:dilerek talimatname o ~e
kilde değiştirilmelidir. Dol kitap, 
bol nıalıeme talebenin emrine tma
de bulundurulmalıdır.' 

3 - Bu fakllltelerin :rUrUyUşUnU 
gözönUode bulundurarak ileride his
.edecekleri ihtiyaçları dUşlinmt•k ,.e 
bunları tatmin tdecek şekilde hazır
lıklı bulunmak. 

MuelA: ller:de ihdası zaruri 
bran~l:ır için elenıaıılar yetiştirmeli
dir. 

4 - Şimdilik bu tak.Uıtelerde ke. 
mlyet, keyfiyetten ziyade nazarı 

dikkate almalıdır. 
Jhtlyaca binaen, orta tahsil gör

mUş geneler!, hafi! bir imtihandan 
sonra, orta mekteplere yardımcı mu
allim yapıyorı:z. Demek ki, ihtiyaç 
barizdir. Dekanlar mecllılne, muh
telit deral6rdeıı geçnıif de bir ders
ten bir numara eksik aldığı için sı
nıf ,eçemeyen talebelerin vaziyetle
rini tetkik ederelı: kara.r almak sall· 
hfyetl nrllmelidir. 

YUkıek tahsil \\zerinde dikkıı.tle 
durı.cağır.öız bir sahadır. 

1. A. 

Yazan: Nlzamettln Nazif 
~örür görmez si.iıııülemek Jçin ölü· 
mü arayordu. 

Tırafalganla Fransı7. gemicisi mağ 
liıp olduğu i~in 'c ı ngillz genıicisi 

Xelson'u kaybettiği i~in ağlamıştır. 

Tırafalgu'ın bu iki hasmını yanyana 
gülclüren 1skajerak iı;e yalnız Alman 
gemicisini ağlatabilmlştir. Bu üç bii-

yük: deniz dedetinin tarihleri iinlfor· 
malarını taşıyanların mü~tcrek güz-

yaşlumr ilk <le!a olarak ka;rdediyor. 
Bu g(izya..~ları bizim gözlerimiz ö
ııiindc bizden en ulunun tnbutuna 
aktı. 

Tek uçakçının bir şehir Ye u~ta bir 
gcneralln bir TilA1et kadar kcynıetli 

Beş yaşında. çocuklnr, yeflniş yılJJJ, 

ihtiynrlnr gibi anlaya anlaya, olgun 
olgu rı nğln(lılnr \'c yetmişliklerimizi 
bt>.şikta imişler sandık... Öyle çocuk 
çocuk, bebek bebek ağladılar. 

Bütün bunları gördük. Yalnız he
nüz seni göremedik, seni hulamayo
ruz 'l.'iirk şnlri. Nerdesln sen'? 

Değil mecmıınlnr, giindelik gazc· 
tcler bile birer tek telli snz olmağa 
katlanıyorlar. llnttA im tek telli saz· 
lnrm en acemi mızrnıılara Alet ol
mnğa. kntlnr tnhnmınülleri oluyor. 
Sen ncrdesin Türk lıestckurı? Seni 

' bekliyoruz Türk şairi! 

Güzel san'ntm tırc;nsı hangi cle\ir
cle bu kndar bol renge bulanabllnıiş
tir? Hangi nuzrnp bu kadar telden 
,.c hangi ]<alem, hangi dil bu ka(]ar 
Iıerecandan nMip almıştır? 

Edirnenin kurtuluşu 
Dun Atatürk Abidesi önUnde 

bir toplantı yapıldı 

Edirne, 25 (A.A.) - Edirnenin kur

tuluşunun yıldönümüne rasthyan bu
gün, Edirneliler, Atatürkün anıtı ö. 
nünde bir toplantı yapmakla iktifa et

mişlerdir. Toplantıda bir nutuk 8Öyli

yen vali, yurdun diğer köşelerinin ol. 

duğu gibi, Edirnenin de lrnrtuluşunu 

Atatürke borçlu olduğumuzu a.:llatmış 

ve bu münasebetle ebedi Şefimizin a. 

ziz hatırası bir kere daha. minnet "Ve 

şükranla yM ve tuiz edilmiıtir. 

olduğu bir cepheden, cumhuriyet~i 

hpanya, bize bir teselli sunmak itin 
},eş uçakçı, iki general ,.e bir amiral 
a:flnp giinderdl. Y&nl g(jz güre güre 
beş şehir, ikf '•fJAyct Te helkl de kos· 
koca. hır deniz ka,rbetmeyi rıöze al· 
dınnaktan çeJdnme7enler oldu. 

. . . ( ~ 
1'.>IU, kalemi, '1ırçuı ve mqrabr ue Kısa haberler ~ 

güzel san'at cehtiml:dn çok ateşli -------------
KızlAr gördük ki ağlamaktan ba. 

7ıldılar. 

Tahta ayaklı k{)ylüler gördük ki 
beş ;riiz kilometrelik bir yolun iki 
kenarında birer rneşale gibi yamp 
<]urdular. Ba<:ılar gördük ki sanki 
delirmişlerdi, rcnkU şalurları 110 
birer ranh Tc ale' il kundağa dön
müşlerdi: 

- On<lan sonra n<.'yo kalsınlar? 

Bunlar da yansınlar! 

Her a-lhl t:alr, funcla, orman, neye 
rastgelirlc~e tntuştunıyeıiyorlarclı. 

bir hamle arifeaindo bulunduiunÜ 
ummamak çok büyük bir milli iş. 

kcnce olur. 

Haydi artist, ban !ırçnnı! ' 1ur mrz. 
rabuır. 

Terennüm et! Yaz! Söylet 

J·~fsnncsiz kahraman l"C kabr~ 

nıan ız arti""t olmaz d<.'nir<U. İşte bi.r 
hakikat .ki efsaneden üstiin 'c işte 

kahraman. 
1'"ordesin artlstl 

.XIZAMETTİX NAZİF 

Matem günlerinde gösterilen 
vekar ve sükuta 

Hükümetin takdirleri 
C. H. Partiıi Genel Sekreterliğinden: yük teessürün izharında bile gösterilen 

vakar ve sükündan dolayı hükümetin 

"Büyük Halaskar, Milli Şef Atatür- takdirlerini Parti ve Halkevlcri teşkila-
kün fani hayata gözlerini 1::-;:>ayıp is- tına teşekkürlerini bildirmiştir.,, 
tirahatgihına tevdii anına kadar geçen 

ıünlerde yurdun her köıcsindr vatan • 

daılarınuz sü\ı:un ve büyilk mi!Jttlere 

yaraşan vakar ıçınde derin teessürlerini 

izhar etmi§lerdir. 

Bugünler zarfında bütün vatan ço _ 

cuklu:ı ölçüye 11ğmıyan derin teessür • 
) 

!erini istisnasız ve farksız surette her 

taraf ta muazzam törenler hllinde ve 

inkıtasız surette Atatürkün manevi hu

zuruna arzeylemi§lcrdir. Değil sade 

Türkiye hudutları içinde, haricde de 

herkes Türkiyenin bu milli mateminden 

dolayı duydukları derin ve içten tees • 

ıürleri muhtelif vesilelerle göstermiş. 
lerdir. 

Mareşal Atinaya gitti 
Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi 

Çakmak, Balkan Antantı Erkanıharbiyc 

Rei9lerinin Atinada yapacakları toplantı
ya iştirak etmek üzere evelki gün saat 

22,30 da hususi bir trenle şehrimizden 
hareket etmiştir. 

.Mareşala iki hariciyeci ve 12 de zabit 

olmak üzere 14 kişilik bir heyet refakat 

etmektedir. Mareşal Fe,·zi Çakmak istas
yonda askeri erkan ve kalabalık bir halk 
kitlesi tarafından uğuralnmı~tır. 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek- ••-ım••11ı11ı111111•-.ı11111•111ıı.-•-.111111• 
reteri Dr. Refik Saydam, yaslı günle:ri

mizde vazife alan bütün valilere, idare 

am:rlerine ve zabıta memurlarımıza bü 

KlJRUNDaı \'azılın11 
albOne Yazdırım1 

* Sıvu • Erzurum hattının açılmıış 
olan Kemali • Alpdu.rnanlı ve Erzi:ıcan 
istasyonları arasında eşya nakline iki 

gündenberi başlanmıştır. Yolun Erzin. 

candan ilerdeki kısmının da derhal in
şasına başlanacaktır. 

• De:ıizbank i~letmesinde bir vapur 

bakım dairesi tesis edilmiştir. Bu dai

re vapurların temiı; tutulması ve yol. 
culann istirahatinin temini hususlari_ 

le me3gul olacaktır. 

• Şehrimizden transit olarak geçen 
ecnebi yolcuların bir gün° i°Çinde &ehri 

nasıl gezeceklerini gösterir ~kilde be
lediye tarafından bir broeür h&Zirlan
m13tır. 

* Eski Osmanlı hiikümeti borçları 
tahvili.tının bu seneki on birinci ku. 
ponunun tevziatı bayrama rastladığın. 
dan tehir edilmiştir. Pazartesiden iti
baren \'erilmeğe ba§lanacaktır. 

* tstanbul tramvay §irketinin hüku
met tarafından satın alınması ıçı!'I 

müzakerelerde buluna~ak olan Belçi. 
kalı şirket murahhaalan bu günlerde 
şehrimize gelerek derhal Ankarayı. gi 

deccktfr. Müzakerelere pazartesiden 
sonra b~lanması muhtemeldir. 

* Elektrik idaresi mevcut tesisatı 

kuvvetlendirmektedir. Bunun için Si. 
lahtarağadan Kurtuluşa kadar büyük 

bir hava hattı yapılmıştır. Oradan A
yaspaşa, Tozkoparan ve Beyazıda ka

dar bir kablo kurulmu§tur. Beyazıtta.. 
şi muhavvile merkezi de takviye edil. 

miş ve ayrıca bir de Karagümrükte 

muhavvile merkezi tesis edilmiıtir. 

* Harp halinde, kendilerinden istifa_ 
de edilebilecek kimselerin poliae yar. 
dımcı olarak yeti§tirilmeleri ve bunun 

için bir kanun layihası hamlanmuı 
kararlaştırılrnJ§tır. Bu husuata şimdi

ki halde tetkikatta bulunulmaktadu. 



-Ôöliboğa kİlıeını çekti ve ha
sürdü 

-Evet! 
- Haydi, hemea giyinip çıkması 

vaya 
içlerinden 

kaldırarak alını 
sö~·le! Nicln gcldl~imizi aıılat. Çabı.t 
olsun! 

Kubad içC'ri gtrmC'k istC'dl: 

biri haykırdı.: " - Bunlar Türklere benziyor. 
ta kendileri... Dostluk için gelmiyorlar!,, 

Evet, - Vakit kRl hctnıeye gelmez! 
- Ne de olsa bir kadındır; çıpl 

olabilir. 
Kapıyı arala.yarak haremağası 

içe"ri itmek istedi: fakat b.unu yap 
matlı. -Qünkü kapı arkadan sürgüle 
111işti. 
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Sabaha karşı ağaçların altında, 

<:itlerin dibinde ve hendeklerde gnriı> 
bir hazırlık vardı: lki zabitle elli as
ker çabuk çabuk silahlarını çıkan

)iorlar; başlarına ktilah ve sarık, ar
kalarına geniş ctippeler veya kaftan
lar giyerek tii<'car veya yolcu kılığı
na giriyorlardı. Ayni zamanda yllz 
kadar atın sırtına denk veya ÇU\"al 
bağlanıyordu. 

Kale d u vaı·Iariyle bahçeler arasın
daki dUzlUğU yalın kılıç geçmek kor-

Tarihten hlr yaprak : 

Yapmak ve yıkmak 
YiZln: Niyazi Ahmet 

VaktiylF ''Bir ıenede yapılan, bir 
ıü.nde ydalır,, denirdi. YirJlli1tci asırda 
bwwa aksini ıörüıyoruz. Buna misal 
olmak üzere ·ıilzel bir fıkra söylenir. 
»lı l&ftQpl)ı tttan~ ~en ara.. 
l>Mıya modern bir apartımanı gösterip 
IOrmut: 

- Bu mu ne vakit yapıldı?. 
Aröeca; 
!ki ıün evvel bura.dan geçtim, yo'k 

tu .. 
Cevabını verıniı. 

Eminönü meydanındaki binalar da 
bir türlü yıkılamıyor. Orada çalışan iş. 
~ilerin ellerindeki demir kiisltülerin a. 
tet uçmalarına rafmen t&§l8rm bir 
tirli yerlerinden lmmldamak :niyetin
de olmadıldan pül\iyor. 

Eminönü meydanı bana, koca Saa.. 
dabadm Uç 'ünde yıkılıımı hatırlattı. 
Damat tbrahim Pqa geceli gündüzlü 
bayram tatı11erin.de bile ameleleri çalıı 
tırınk altnuJ fiinde yaptırdığı saray• 
tann bir &iln yok edı1meıi mevzuu 
~vkve bir 
olan Sa.aclibat, '1 a a 
olmU§tu. 

Nedim büyük bir salahiyetle Saada.. 
Nt1t ..,ıe •Yir eder: 

1Wla lillr.le ,_... vaafntt 
. s.cı..a~ın 

ı.,1e.--.-se1~m

AMI r.-1 .i;,; ~ a..ıilin 
yık yık 

Nammu yad klhp tefte ıetür 
nrani 

Ben w ol emri prif üzre alup blem 

8ö,rle 99af.71ecfim ol müe11eıei 
ziMnı 

Ne münaıilt y_.. dan.ut o taftalı 
lliprü 

Ciimle aöUea seçürür aıe)'l'e ıelen 
hubanı 

Gö~iyen ac!eme elhak nej kadar 
v1sfetaen 

Nice tabir olunur çailayanın seyranı 

Yok bu dünyada hele Kasn cımuun 
miıli 

Bilmezem var mı ciJaan içre dahi 
akranı 

Ya o c"rin ki adı l.eadi gibi ne 
peyda 

Şüp6eaiz yoktur ana mill&ii cihanda 
misli 

K.addı hllMndır aya o sütunu bala 

Ki temataımın otm.lcta cihan 
haynnı 

Bu kadar güzel köşklerle s~lü Saad
abatta geceli güncü.ılü devam eden 
sefahatin halkın sırtından çıkan para_ 
larla olduğunu anlayanlar, yaht:t eka-

saraya 
olmakla ancak hedm ve tahribe ruhsat 
ve iznim olmuştur.,, 

Kim !:>ilir padişah belki saadabadın 
kolay kolay yıkılamıyacıığmı düşüne -
nk böyle söylemişti. Fakat yüz yirmi. 
den fazla kasr .n yıkılması üç gün bile 
sürmedi. Her taraf parçalanmış, Saada 
bat dümdüz bir hale getirilm:şti. 

LATlFE: 
Eminönü meydanındaki binaların yı.. 

kılması için halkı galeyana. getirme im 
kanı olmadığına göre bari binawm al
tında altın küpleri var, kim bulursa o. 
nun olacak diye bir şayia çıkarılsa, 

belki bir ~ecenin sabahında bütün Sir
keci binaJarmmye rlerTnde yellerin es
titini pbriz. 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevskt 

~vıreo• Hakkı Süb11 tJezAiu - 19--•• 
dir. Size yalnız ıunu söyliyeyim ki bu 
yalda ç.üalarken, biç ilerlemediğinbi, 
hattl ceriledijinizi görseniz bile ü.mi. 
tlinizi kesmeyin. İmanınız sarsılmasın. 
En zor ve en dar zamanınızda Allahın 
sırlı kuvveti ıize yardım edecektir. Da. 
ha çok bJamıyacağıma müteessirim, 
affediniz. Hadi Allabaıımarladık. 

Madam ailJyor.du. Heyecanla: 
- Ya Liz? .. Dedi, bari onu takdis -

ediniz. 
ltareç, pkaeı bir tavurla sataştı: 
- O, tevilmiye liyılt mı )ta? •. Her 

nmmr •na ı.o,,. ı-örüyonun. Söyle 
bab1JDI bau, Aleksi ile neden alay 
edi7onwı eaı? •• 

Oo.Zr.ıau, Liz de bütün bu konutma 
ısırasmda tuhaf ıeyler yapmıttı. Daha 
ini- ZİJIUetl ·rinde, Ali)'otanın utandığı
nı bialtt!:liş ve bu onun pek hoşuna 
gitıaipi. Gözler:ni hiç lc_ırpmadan onun 
ıü:One diki:"cr bu •~b:.t ba'?cıılardan 
iz~'e:ı ,~eli!t:ıt!lı ~a i3~cr ittc:nez ona 
-~!·ryord•ı. AP.;·--~::ıyı l;enC:inc baktırın.. 
Cll O, Liz, çccuı::.ı::ı l:cycc:.nını arttı· 

ran tatlı muzaffer bir gülüşle eğleni • 
yordu. Nihayet zavallı oğlan Stareçin 
arkasına sığınarak ona sırtını çevirdi. 
Birkaç dakika ıonra büyiilenmif gibi 
tekrar bakıyor mu diye dönünce, Liz"i 
koltuğundan adeta kalkmış bir vaziyet. 
te buldu ve fıldır fıldır gözlerinin ken
di gözleri içine daldığını hissetti. Genç 
kız bu defa o kadar keyiflendi ki, ken
dini tutamıyarak .kahkaha ile güldü. 
Stareç bile dayanamadı ve: 

- Küçük yaramaz, onu ne diye böy· 
le tersliyorsun? 

Dedi. Liz, krtaz gibi kızardı. Gözle. 
ri parladı. Güzel yüzü 'korkak bir mi. 
na aldı, ve sin:rli bir sesle: 

- Niçin her şeyi unuttu öyle ise? .. 
Hem küçükken. beni kollan arasında 
ta~ryordu. Biraz sonrct hep Qeraber oy. 
nar<bk. Bana okuma öğreten oclm Uri 
sene evvel, bizden a-,rılırken. bana be
ni hiç unutamıyaea...,ın~ ~aima. daima 
dost oJaca!rmtzt SÖ)ilemişti.. Şimdi de 
i!';te san"'i onu yiyecek mi~tm gibi ben. 
d .. n 1:or!a1yor. Nedci1 Lana s~!;ulmıyor? 

kuluydu. Eğer hemen kapıları ka-
parlarsa ulık hiç bir şey yapılaımaz. 
iiste>lik hepsi kırılırdı. 

G tin eş doğdu Ye Kisra sarayının 

kurşu.n kaplı kubbesiyle damı gene 
parladı. . 

Ş~hrin, döıt beş a,dam boyu yUk
•,<>lilii',lncle ve dört beş adam genlşli
:;ınde olan "kapıları gıcırdadı. 

~imdi bahçelere gidecek olan halk 
yolcular ve keY.\'anlar oradan cıka· 

caklardı. 

G:>khoğaııın kervanı yürüdü. 
Gtineş battıktan sonra oraya va

n.n blltUu ker"a.n~ b.u. zamanda. 
~ehre ı;irerlerdi. Bunun tçin ne maz
~-alln rın ariındaki nöbetçiler. ne de 
yii k•ll. kul lerill Ust.ilMlekl •Jdan 
<;evi r •P arçmakta ola qllrlEtr 
şi.ıph,.lı>cdfler. 

Yapının açılmasiyle beraber ker
van da oraya vardı ve girdl. 

Fakat kapUlın iç tarafı birden
biı·c k«rıştı. 

Yo! kapanmıştı. 

Cıkmak için s1;1bırsızlananların, 

kal'ga5ahğr dağıtmak için e11erinde 
kn tı .ı;1:.ırla I"etişen pskerlerin bağ

rışları yilkseldi. 
Oökboğa kllrcınr çekti ve ba-vaya 

kaldırarak atını sUrdtt. 
Kubad sağınd'a gidiyordu. Zemihr 

ile Koracm atları C\ldamın k:uyruğu 
hizasında bulunuyordu. 

Yer alhndan korklle.ç gUrUltüler 
geliyor gibiydi. 

San ki yer sarsılıyordu. 
Kale UstUndeld nöbetçiler onları 

gördüleı·. İçlerinden birl haykırdı: 
- Bunlar Tnrklere benziyor. Evet, 

tı\ kendUeri... Dostluk itfn geJmi:tor
lar! 

Bir baı,kaın onıtn yfüılılntı 'lar~la
dı :-

- Haydi ordan b1ı1d11Ja TUr..kJ.Ufil' 
Tnffadan yırmı ·gnnm~ ydrcrur. 

Deminki asker bir küfDr sarnrdu: 
- Budala sensin! Baksana! 
Okunu yaya taktı ve gerdi. 
Fakat atmağa vakit bulamadı. 

ÇUnltU Sökbot}a onu gOrnHlş, daha 
evvel davraıımıştı. 

lran1ı asker göjsUnden TUnılarak 

kanlar itinde duvardan aı,afı YttTar-

ziyle şebrin sokaklarına daldılar 
Gökboğa Kubatla: 
- Dosdoğru saraya saldıracağı'° 
Demiş ve ilılve etmişti: 
- DUşmanı Cflll yerinden vur 

yız! 

h-

Halk önre kac;ışmağa haşlanıiştt. 

Fakat kendilerine bir şey yapılmldı
ğ"ını görtiace ilk korku ge{:ti. l ele 
Kubadla Zimhr ve askerlerden tıau 

dili ,bilenler: 
- Korkmayınız! Biz Rtı.stemlntss

kerleriylz. Kancıkc:a öldUrlilPn ıfer
ruhzadın öcUnll alacağız. Rtiste~ de 
aultamızdan yUz QiJl aşkerlc i.ellf.or~ 

Diye bağırmca bir çoklarmda se-
vinç Ul 

fiu ~mı'ı':J!Oca şehre bUyllk bir 
ı rdu. 

za an tT\vul \"e boru sesleri ge
Jiyor<hı: Asker sil Ah başına çağrılı

yordu. 
Saray kapısı ber gtinkU gibi erken

den a~ılmıştı. ÇUnkU hassa atlıları 
her giinkU gibi kraliçeyi selAınll)mak 
için girecekti. 

Krali<;enin bn merasime gelmesi 
şart detndt. Onun tahtma da aelAm 
'erirfrdl. 

Gökboğa. sarayın genit a'Viwıunu 

kasırga ınztyle ge~tı. Sitlha da~a
nan bir askerin kılıcını bir vur'lf.Şta. 
dört 'beş adım öteye düşürdü. Mer
mer merdivenleri çıkarak atla bera
ber bUyUk salona daldr. 

Arkadaşları da ou~nı gil>l yapttlar 
n ancak arada 1ere lndU~r. 

Salona açılan bUtün kapıl~ tu\ul
du. Bir haremajası uzun Qir s;ığlık • 
tarak kaçacak oldu; fakat eııselendi. 
Kubad on11a yakasnıa ya1>1Ştı: 

- Şehri Arapl"r bastı Kraıliçeyj 

kuı:taracağız, bizi odasnıa götUr! 

Klltek l:emlklerlnin odanoa.: doğ-
..... .d..ll..1 ..... "'· '-'• ı. zr \ .J 

lanından dalla çok işe raradı Ye ko-
ridorlardan g~meye başladılar. 

Sağa sola saptılar. Odalardan ge~
ti ler. En sonra bir kapının &nllndA 
durdular. I<aımla lld dilıiz vardı. 

Davranacak oldular. F.akat bir anda 
yere serildiJer. Gökboğa haı·eınağa
ısma aordv: 

- Burada m•? 

Kubatla sordu: 
- Baş.ita ka.pısr rnr mı? 
- Bilmiyorum. 
Kuhad ayni sorguyu b:aremaga 

na sordu. 
..... Var .. Büyük salonda. .•• 
içeriden konuşmalar ve ayak se 

lerl geU.rordu. Sarayın her tarafın 
knçlşmalar, bağrışmala.ı- oluyo 
Türkler şurada bıırada bekle;ven n 
hctcilcrle odalardan fırlayan .kızla 
l\adınları ve hadım oğlanları topl 
JO ıp aynJ odaya tıkıyorla.rdr. 

Gökboğa. kapıyı omuzladı: 

~Haydi, hep \Jeraber! Dayan! 
D!ğerleri de onun gibi yaptılar. 
Yükl~ndiler. 

Çatıı·dılar duyuldu ve kapı esned 
ilçllucU esneyişten sonra. Ud kana 
birdER açılara); yan duvarlara tarp 

Fillz yefi il odaıun köşesindeki i 
el i~le.mell kızıl yat.U. hem dağını 
hem de boş.tu. Çıplak bir kadın at 
ı·engl bir örtUye blirUnnıUş, köşe 
!;abuk çabuk giyinmeğe çabalayan 
ı·i b!r adama doğru k~yordu. 

Kubad Gökboğaya kadını göste 
(}i ~ 

- İşte kraliçe• 
Sonra gözleri ran çıplak adanı 

kaydı la saplandı: 
- I\.eş.taseb burada hal. .. Kraliç 

illa yatak odasında ve bu ktltkta .•• 
Gökboğ:a her ikisine de Jğrenere 

haktı. 

Kubadın kafasında 

ı;aktr: 

- E unk\rı askerler bu kılıkta gö 
ıuiiş olsalar-parça parça ederlerdi. 

IJış1tıinl gıcırdatarak krallçenl 
UEt:ıne yUrttdU: 

itddfi~wmıln lsarJııtaı..llail ~amus\ 

Yüzüne tükUrdll. 

tl'stlerine yUrUdU: 
- Öylece durun! Yoksa köpek 

bl öldtlrftrttm stzt! Giylnmiyecek 
ııiz ! 

CMk boğa onun ne yapmak istedi 
rıt anladı: 

Ayni zamanda birkaç ok birden I" Bupn s A X AR Y A Sinemasında ıandr. ı ··~iiııiiiiiiiiilİiiiiiiiiiiıiiiiiiliiiim11iiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

mazgallara doğru ıslık çalarak frrla- Ulu Şefimiz ve Büyük ôndcrimiz ATATORK'iia 
dı; birkaç asker birincisi gibi, ya Dolmabahçe sarattndarr Ankaraya kadar yapılan muaz:.ıam ve cmsahiz 
mazgalların dibine yıkıldılar, yahut cenaze merasimini bU'tün tafsilatiyle ıö&teren tarihi iihne ilbeteıı: 
tepesi taklak on adam boyu yüksek- Me§hur Zenci mngannhi PAUL ROBSON~ ANNA LE..E y~JOHN 
Jikten yere dlJstttler,. d' ' ' LODER tarafından t~sil e ılen 

Demlndenberl toparlanamayan HAZflETI SOLEYMANIN HAZlNELERl 
lrnrvan birden bire kapının iki tarafı-
na acrl<lı.n TUrk ath\ltn kasl1'8a hı-

Ne ~ buimlc_ konuşmıyor?.. Onu 
bunlar.dan meneden siz değilsiniz. Her 
istediği yere gittiğini 1ıi1iyo111z. Beıııim 
on• dawet etsıeıne IJt\111.ŞıC~t ~ideleri 

izin vermez. Onun bunu düşünmesi ve 
gelmesi lazımdı. Küçük b~ ibaC:etle 
meşguller! .. Ona bu uzun cübbeyi ne 
diye giydirdiniz. Koşmak isterse düşe. 
cek zavallı! .• 

Ve ansızm, artık kendini tutamıya
rak, elleriyle y:izünü kapadı n katıla 

katxla bir s:nir fılurdayışr içinde güL 
meğeb aşli.dı. 

Gülümsiycre1c dinliyen Stareç, onu 
takdis etti. Kızcağız Zosimanın cliııi 

öptü ve yaşları akan gözlerinin üstüne 
basbrdı ve: 

- Ben küçük bir ser&emim, aakın 

bana siarılma!'!O. Belki de Aliyoşanın 
benden rzaklaşmakta hak1;ı varı 

Dedi. 
Star~ cevap verdi: 
- Onu size göndereceğim l 
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Stare;in höc:ereden aynhşr aıaf ı yu_ 
k:ırı yirmi beş dakika sürmüştü. Sut 
en iki buçuk olmuş ve Dimitr:, kendisi 
için toplanan i~timaa henüz gelmemiş
ti. Zaten hemen herkes onu unutn'luş 
gibiydi. Starcç, tekrar höcereye girdi
ği zaman misafirlerini hararetli bir mü 
na!;a~aya dal.ıruş buldu. 1!.ti rahibe, İvan 

Göri.tlmcmis 1'U'RKCF; 

Fiyodoroviç bu munakatanm kartılıklı 
b:taplarnu te§kil ediyorlardı, 

Miyosov da arada sırada. lafa karışı. 
yor: fakat bu münakaşada 0: ikir.c:i plan 
da kalarak kendisine cevııp veren bile 
l:oulunamıy!;rdu, 'ki bu hal.. onun zaten 
gerilen siniıJerini büsbütün bozuyordu. 
Miyosov, evvelce de lvanla ilmi müııa. 
kqalara gir:şm.iş, fakat zamane ıcııç-
16inin bu gibi fikir ~arpı§lnillarındaki 
nezaket eksikliğinden hoşlanmanqtı. 

Keıı.di kendine: "Ben, Avrupadaki te
rakkiciler ara:nn.da müsavi tutulmuı bir 
ada:nım, ama bu yeni yetifmeler, bizi 
topyekun tanımıyufar !., diye düşünü
yordu. 

Fiyodor Pavloviç, vaadettiğı gibi bir 
zam:ı" lafa karışmatlan yerinde durdu. 
Fakat komşusu Mjyosov da sezdiği si~ 
nirlili}\ten de yüreği yağ başlıyordu. 

O, çoktanberi içinde be3Iedigi hıntı çı. 
karma.!c istiyor ve bu fırsatı kaçırmak 

işine gelmiyordu. 

Nihayet dayanamadı ve komıusunun 
omuzuna eğilerek sata§tı: 

- Bvliya hikayesinden sonra, ne di
ye kalkıp ı:itmediniz de vakar,ruzla hiç 
uygun olmıyaıı bu muhitte kaldın z? 
Galiba. mat cdildiıinizi göpnck sizi üz
dü. Zekanızı gösterecek bir bahanen:n 
belirm:sini bekliyor, nükte~nlığınızı 

göstermeden &itmcğe katl;mamıyorau

mız. 

- Yine mi başladınız? .. Şimdi kal
kar giderim. 

Fiyod-:>r Pavloviç filleri çatlatan bi' 
vurdumduymazlıkla : 

- Siı, buradan :ancak 
ola~k çıktcaksınızf 

Sö2lerdli r.avurdq. 
Stareç işte tam bu sırada kapıd 

ginn.işti. . M ünakata birdenbire durôıl 
Fakat Zos~, onlara "Kesıu~!, 
der gibi baktı. Onun ber halini en i0"1 
noktalarına kadar bileıı Ali}'llDf&, Yo~ 
gunluktan bitkirı bir halde olduiuıt 
.anladı. Hastal cımnı verdiği derm.ansı" 
lıktan. son günlerde zavallmıın sık ~ 
bayıldığını biliyordu. YüzU böyle bit 
halin. yaklaştığını göeterecelı kadar " 
n ve d.udakla.n solgundu. Bu yort~ .. 
luga rağmen t~plulıığu dagrtmadı. ~ 
yoşa, bunun sebebini anlaınak için ot>' 
dikkatle bakmağa başlaımıtr. 

Bilgin papas. 1vanı göstererek: 
- Efendi ile çok meraklı bir ~ 

leden bahsediyorduk. Makalede birço 
yeni sezişler olmakla beraber iki ~ 
bir dııva da güdüyor. Bu yazı, kiJı ·r 
mahkemeleri ve onların hukukun& da 
bir kitap telif eden papasa cevap 01',,ıı 
neşredilmişt·r. 

Stareç. İvana dikkatle bakarak· ıtır 
- Ne yazık ki, makalenizi bcu,~, 

yamadım. Faht ondan çok bahse 
gini işitmişimdir. 
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AUONI fARlY~l 

lltmlebı Mtmıehı 

'"ttd• dııınd• 

AJbk 15 I" Kf1. 
1 •Jlıt lt60 tU • 
1 •Jlılı ,,. 120 • 
Yıllıl IUO 1600 • 

fartfnlDda Bellen ülrlilt fvlD a7da 
~h&& kUnlt dOttH8r. Palta b1rltl1De ıtr. 
11u1en ,.....,.. aıd• retmtt ""er lrurut 
r.emmedtllr. 

'1~n• bydıoı btldlren nıektup •r 
telaraf ecnııtaı. abune pera11nın poat• 
H)"• banka ile J'Ollanı• Qcrellnl tdan 
keudi Oıertne ahr. 

T;J,lrt,,.nln luı po1to mtıteılnd~ 

IWHUN'o obon• lfflUIU. 

' lr l!!• <1,.aı,ıı rııı• Orrelf 2~ kııru,ııır 

11.A.N UCR~LEAI 

Ticaret Ulnlarının aantlm • satırı 

ııondan ilıban:n UAn ıuıyfatarındıı 40, h: 
sayfalarda 60 kuruş; dördünrü &a)fu
d• 1, ikinci ve üçilnc!ıde :1, Lıı rloc11.h
t, başlık )anı kesmece !l lıradır. 

Büyük, ('Ok dennılt, klişelı, tenklı 

ılıin verenlere a~rı a~rı indirnıel<'t yıı. 
pılır. Jlesnıı ıliınlaı 111 ... ıntlm. satırı :w 
kuruştur. 

Tlı arl mahl11ellf' 01111111011 ı.u,ıılı 

lfliıılaT 

Bır ıfofıl 30, lkı llcfası 50, uç ıJ1:tııM 

6;,, !lort del8'\ı 7~ 'e on der ası Hıo ku
rutlur. l'c aylık illın verenlerın hır de· 
fQ'il bedın·allır. Oörl sııtırı tı~~en ılAıı 
lwrıo fo,,ı.ı sıılırları lıt>~ kıırıı)IDt} tıe~ııı• 

eıJılır. 

Hl:mtl /i.11rı<mu gıtirenltrc lt6rül. 
ildn lıırift'IJİ 11tt:dt :t.l lndlrfltr. 

IWHl':O.: hem dulrud•n dolruye hn 
tli ıı'Jın·c wrintie, hf'm ~nkara l"addeııtn 
de \'akıt \"unlu altınıf» KEl\IAl.l::l>UIN • 
tHtN ılı\n hür~ elı) le ılin kabul edt!r 

fH11ronun ltlt'forı11. ~OJ35J 

üniversite kütüphanesi 
Tercüme Edilecek Eaerlerin 

Liateai T eabit Olundu 

thalveralte talebeelnln derslerde 
f~ •ııı.nn.l'JtrDIT "'o ,.,.,., ... ,._.,. hfh:dlı:ırf. 

at o•gunlaşuracak yabancı dnlerle 
yuılmıt eeerler terce .. ettlrllmeat
ne karar vernmı, •• bu kararrn tat
bikine ba,1a.nmrştır. 

t7rılverslte rektörlUIU tercUme et
UrUteek yabancı dillerdeki eserleri 
tublt etmiş ve bir Hsteılnl de vücu
da setlrmlştlr Bu listeye dahlJ e
serler profesör ve doçentler tararın
daa tercOmeye ba9lanmıştır. Fakat. 
IJalveraltede bulunan doçent, profesör 
lerle tercüme işinin sUratle tamam. 
lamasına lmkAn olmadığı tein ayrı

ca barlcten de tercume işine yardım
cı olarak eleman alınacaktır. Bu e
lemanların adları tayin edilmiştir. 

Kelldllırlne tercüme ettlrllecek e
•erlw. ıntımUıdekl hafta içerisinde 
ttatı•aı• baoıanacaktır. Mtıter
clm, tenime etmek latedtll eeert ki· 
tap naı•tıı.den aeçerek alacaktır. 

-o--

Heyetler Dönüyor 

AtauırkUıı Ankarada yapılan cena· 
• törenfne iftira.k etmek Uzere pttO 
heyet ve kıtalar eebrimf7.e dönmUfler. 
clir. Franau heyeti reisi M. Sarrut. ev· 
velkl gUn saat 10.50 de gelmiş ve E. 
mil kruvazörile Fransaya hareket et
miştir. 

lngila, Alman ve Yuna.n heyetleri 
evvelki gün. İspanyol heyeti de tayya. 
re ile dUn memleketlerine dönmüşler· 
dir. 

Yugoslav. Romen ve Bulgar heyet. 
ıeri de evvelki akşam hareket etmlş
lt!rdir. 

Bu!gar kıtuı hareket etmede:ı önce 
Takıime giderek Abideye bir çelenk 
koymuştıır. 

Dün Ankaradan Sovyet, Lehıstan, 

Estonva. Afgan heyetleri gelmiş ve 
P.s\onya heyeti memleketine dönmüş. 
tür. 

-.o-

f7lllRE GiDiP GEt.ErTLER 1 

lnhi31ll'lar Umum Müdürlüğü Tuz ''e 
Mitıklr~t müdUril Bay Cavit ile Bay 
Cevat. evvelki gün hurda incir mesele. 
lerlntn tetkiki tein tzmtre Jridip gelmiş
lfrdir 

50 bin ton şeker 
Önümüzdeki Yıl ihtiyacı 
için Hariçten Getirilecek 

Memleketimizin senelik ihtiyacını 

kartılamak üzere hariçten 50 bin ton 
ıeker getirilmesine karar verilmiştir. 

Memleketimizin ~Ilık şeker ihtiyacı 
7 5 bin tondur. Bun~n 25 bin tonu f ab 
rikalarımızdan temin edilmektedir. Ka 
lanı da her yıl hariçten getirilmekte· 
dir. 

Elde mevcut stoklar bitmek üzere 
bulunduğundan bu yıl Çekoslovakya. 
İngiltere veya Cıvadan tahs ) ..:.ut ide 
ring yotiyle teker getirilecektir. Getiri
lecek SO bin ton §ekerin nakden tutarı 
glimrlik hariç olmak üzere 1 .800 000 
liradır. 

Bir tkincikinundan itibaren bu hu. 
ıusa ait faaHyete geçilecektir __ ,,_ 

öğretmen ihtiyacı 
Bu Yıl da İmtihanla 
Öğretmen Alınacak 

tıkokul ölretmenlerl arasında hu 

yıl yapılacak bir fmtfbanla orta ted 
rtaata yenlden öğretmen alına<'aktıı 
KUltOr Bakanlrğı imtihan programı 
nı tanılm ederek alAkadarlara bfldl 
ıecekttr. Programda lise müfredat 
aozönOnde tutulacak, bazı peda.go 
Jt ve tedris sistemlerden sorgular n 
Ameıt tecrübeler yaptmlacnktrr. ·! 
• Tarih, coğraha öğretm r.ı olmal, 
isteyenler de gerek ta •ih ve gereks.
cografya haritaları tersim edecek 
terdir. 

Orta okul ötretmenı olmak iste 
yenler tynl zanıanda ders pJAnı da 
vUcuda getireceklerdir 

Hayvan ihracatı 

Canlı~ ibracatıamı arttırmak 
-. .. eliyle .... t VeWleti, mtıb~f 
m~taJcalarda tetldkler yaptırmafa baı 
lamrıtır. 

lktısat Vekileti, iki yıl ~&dar evvel 
şark viliyetlerinde ve Kar ta canlı hay 
van ihraç şirketi adiyle bir şirket kur· 
mu~, bundan da oldukça faydalı neti. 
celer ahnmrıtı. 

Gerek Ziraat ve gerekse fktısat Ve. 
kiled tarafından yaprlmıt olan tetkik· 
lcr neticesinde canlı hayvan ihracatı. 
mızın başında Kafkasya hududumuz -
dan ıonra İzmir geldiği tesbit tdilmiş. 
tir. 

Ziraat ve İktısat Vekaletleri, ıhraca. 
tımrz.ı arttırmak için icabcden tedb:r
leri almak Uzere faaliyete geçmişl'erdir. 

•«O 

ltalyaclaki Bloke Paralar 

Muhtelif yıllarda yapılan ihracat ile 
tilccarlarımı.ıın ttalyada birilcmiı olan 
bloke paralannın takaidine baılandıgr. 
ru yaınuıtık. Uç mily:n liraya yakla· 
p.n bloke paralar öğrendiğimize göre 
Merkez Bankası tarafından tamamen 
tasfiye edilmiıtir. 

Tücı:arlarımızı bir hayli endişeye dü 
ıürmuş olan bu b1okaJ meselesi halle. 
dildiğinden f talyaya yeniden ,hracat 
yapılmak üzere tüccarlarım z hummalı 
bir faalf3•ete geçmiıterdir. 

Jtalyaya bu hafta içerisinde mühim 
miktarda mal ıevkedilebileceği umul • 
maktadır. 

-o-

Halkevleri Faaliyete 
Geçiyor 

1 - KURUN 21 IKINCITEŞRIN 1938 

__ ------/ Beyoğlu Halkevi 
1938 Voleybol turnuvası 

Yaralananlar 

Feriköyde oturan 10 yaımda Şaha 
bettin Barut hane cadesinden ~erku 
1886 numaralı arabanm altında kal.. 
mış. muhtelif yerlerinden ~nlanmq, 
hastaneye kaldırılmıttır. 

Şikayetler : 

Hala mı Türkçe Konuşma 
Mecburiyetini 

Anlamıyanlar Var? 
imzası bizdo aakh olan bir okuyu. 

cumuz~an dün şu mektubu aldrlc: 

Beyoğlunda açılan \'.lir incir, üzüm 
magazasmr elbet siz de görmütsü· 
niızdür. Çok giızel bir dekor, göza. 
lan bir ambalaj içinde nefis Türk ye· 
mişi satılıyor. 

l>ün ak§am geçerken dukkana bir 
uğrayayım, ded:m. içerde temiz, gil 
~et yi.ızlu üç kız ... Doğrusu; bu gü 
zcl dekora bunlar cia pek uygun! 

Bir paket incir aldım. Diğer §ey· 
lcrın de fiyatlcrini öğrendim. Bütiın 
bu isler için beş dakika kadar dük. 
kanda kaldım Kızlardan birisi be

nimle me gul oldu. Diğer ıkisi ko. 
.ıu uyrr, ·ı ürkçedcn ba ka her dil· 
de cır crr ötüyorlardı. 

Dı.ik anda bulun8ugum müddet. 
;;c kızların bu haline çok sinirlen
..ıim, ve kendımi giıç zaptederek dı. 
şarı attım. 

Bir aralık benimle me§lul olan 
; z, sorduğum bi.r şeyin fiyatını ya-

l 
nmdaki arKada§'mdan öğrenmek mec 
burıyetinde kaldı. 

Türkçe sordugu suale; öbür kıı: 
- Piyo. D:ye cevap verdi. "Piyo .. 

.ıangi dildendir bilmiyorum. Fakat 
her halde Türkçe değildi. Türkçe 
konusmak lüzümunun bu kızlara bi 
le duyurulamadığına acı acı teessüf 
ettim. 

Çok iyi bilınmesi lazım gelen bir 
şey varsa c .da kati bir tuzum ve za. 
ruret olmadıkça yurdun her köşe· 
sinde kurulan her işin ba!ından 
Ti.ırk sesinin duyulmasıdır. 

Bu artık bizler için dayanılmaz 

vir ihtiyaç ve zarurettır. 
ilgililerin dıkkatinin sekilmrs= ni 1 

saygılarımla ru:a ederim.,, 

Toprak mahsulleri 
umum mudurluğo 
Ay Başında Ankaraya 

Nakledilecek l 
Toprak mahsulleri cfisi umum miı. 

dürlük teşk'litı, Ankaradaki umum mü 
dürli.ık binası ıkmal cdihniı olduğun • 
dan oniımüzdeki ay başında nakledile. 
cektır. 

Ziraat Bankasına verilen salihiyet
lere istinaden 43 buğday mübayaa mer 
kezinııı devralınması i§1 de ay ba§ına 
kadar 1;,;ımiş olacaktır. 

Diger taraf tan toprak mahsulleri o. 
fisi buğday ihracatı işlerine de batla· 
mıt bulunmaktadır. 

Hataya ve Almanyaya muhtelif par· 
tiler halinde bugday gönderitmiıtir. 
Afyon ihracatı i~ine devam olunmakta. 
dır. 

Bayramda Buğday Ve Arpa 
Geldi 

Bayramın ikinci günü muhtelif yer~ 
}erden Istanbul piyasasına 19 vagon 
buğday, 6 vagon arpa, dün de 6 vago. 
nu bugday, 6 vagonu arpa olmak üze
re 33 vagcn mal gelmiştir. Bununla be 
raber bayram günlerinde borsa kapalı 
olduğundan hiçbir muamele kaydedil. 
memiıtir. 

Pazartesi günün.den itibaren canlı 

muamelelerin başlayacagı kuvvetle u
muluyor. 

l 1 lle~·oğlu Halkevl Spor :)ubesl 
I 1938 yılı ,·oteybol ı.:ampl~·onasına 

{ 

18-12-938 pazar gUnU başlayacaktır. 
2 - Federe ve gayrlfedere blltUn 

takımlara açık olan bu şampiyona
nın kayıt muamelesi 8-12-938 perşem 
be gUnU saat 20 de kapanacaktır. 

a - Yaş farkı gözetlJmeden takım
lar Uc kategoriye ayrılacaktır. Tas. 
nlf şöyle olacaktır: 

a) Geçmiş senelerde birinci kate· 
goride oynamış olan oyuncular ikin· 
<:i. ikinci kategoride oynamış olanlar 
da üçUncUde oynayamıyacaklardır. 

lıl Du senenin ikinci \'e U~UncU sı
nıf finalistleri birer sınıf terfi cde
l'eklerdlr. 

c) Jlk defa şampiyonaya dahil O· 

lan takımlar lstedlkleri sınıfta yer 
alacaklar. fnkat mllsab .. '~alar başla
dıktan ı:ıonra kabul etmiş oldukları 

kategoriyi değiştircmiyeceklerdir. 
d) .MUsabakala r başladıl<tan son

ra isimleri \'erilmiş olan oyuncular 
da klUp ve kategorilerinde hiç bir 
değişiklik yapamıyacaklardır. 

e} ihtiyat oyuncularm isimleri ve 
fotoğrafları takımla birlikte l<ayrt 
kapanmadan verllfr. 

4 - Kayıt ücreti klUpler için ta. 
kım ba~ına Uç, mektepler için akım 

başına ik1, liradır. Birdtın taıla ta
kımla iştirak eden klUplc r takım ba
şına iki, mektepler ise takım başına 
bir buçuk lira \'ereceklerdir. Yazıt

ına mUddeti bitince parayı vermemiş 
takımlar şampiyonaya dahil olamt) .t 
caklardır. 

u - Şampiyonlj.y& girecek her ta· 
kım oyuncusunun ikişer tane resim 
getirmesi. s;arttır. Her oyuncu için 
tanzim edllecek resimli lisans maç
tan evvel sahada hakemler Ye takım 

kaptanları tarafından .kontrol edile
cek. Uıanssız oyuncu oynatılmasına 
mUsaade edllmlyecektlr.. Sahaya il· 

Pangaltıda oturan Muharrem ismin
de bir çocuk da 3322 numaralı otobiıı.. 
SÜ:l sademesine nıaruz kalmJV, başın
dan yaralanarak tedavi altma alın • 
mıştır. 

rsküdarda Hobyartepe mf,halleslll• 
de oturan ıo yaıında Erclımtmt ve E. 
min isminde iki t::ocuk bir teneke içine 
ko~·dukları karpiti patlatmıflardır. 

Bunların yanı:ıda duran Emrullah 
isminde bir çocuk yüzünden yaralan· 
mış, diğerlerine bir eey olmamıştır, 

Emrullah hastaneye kaldırılmıttır. 

iki Yaralama Vakaaı 

Beyazıtta Çadırcılarda Alipaşa ha • 
nında sakin somyacı Mehmetle Halıl, 
rakı içerlerken arala.mda kavra çık· 
mış Halil bıçakla .Mehmedf yarala • 
mıştır. Yaralı tedavi altına almmqtır. 
Bundan başka Yıldızda Poeta. sokağın
da oturan Artin karakola mürarut e. 
derek, Galatada Necatibey caddetin • 
den geçerken Muzaffer tarafmaan bir 
kadm yilJiü:ıden bıçakla Q.ğ omuzun. 
dan yaralandığmı iddia etmietir. )lu
zafter yakalanmıvtır. -

Parti Kaza Konareleri 

Cumhuriyet Halk Partiıi kua kon. 
grelcrinin günleri değiftirilıniftir. Tan 
zim edilen listeye gBre Kartal. San 
yer. Beyoğlu. Beşiktq ko:ıgreleri bu. 
gün. Bakırköy. Beykoz, Adalar, Ka
dıköy kongreleri yarın. Yalova koa. 
gresi pazartesi. Şile, Üskildar kongre 
leri salı günü, ÇaWca. Silivri. Emin. 
önü, Fatih kongreleri de çarşamba gü 
nü aktedilecektir. 

sanuız oyuncu çıkart3. ı takıw der- =y=a=zı=h=h=a=ıa=l=a=r=n=i=s=b=ett=n=cfe!=p=n=an==kay= 
bal lıtlkmu ma.&ltp addedllecekUr. 

6 - Manbaka hakemleri Halkevl betmek veya etmemek tak!mtn httı 
spor komitesi taraftndan teeblt edl· nu hareketine bırakıJmıttır. 
ıecekth. ı Ş&hsi hatalar: KUsabaka içe-

7 - Her sınırta birinci çıkacak ta- risinde yapılacak her IJ&hıt hata l~ln 
k ma (Et dar) l d 

takım iki sayı kaybedecektir. 
ı • an oyuncu arına a 

CMadnlya) ve (Diploma) ,·erilecek· 2 Kasti hatalar: MUsabakada ya 
tir. Dutun turnuva müddetince en pılacak herhangi bir kasU hata )"U 
yUksok sporculuk vasırıartnı göster. zUnden takım 10 dan 20 sayıya ka. 
miş olan takıma a:rrıca bir etan. dar kaybedecektir. 
dar verllecektlr. 3 Oyundan ihraç: .Müsabakadan 

8 Kayıt iciıı Be) oğh. Jlalkc\'i ihraç edilen herhangi bir oyuncu ı. 
spor şubesine mUrncant etmek IAıım. çln takım 25 sayı kaybedecektir. 

4 - Scflrciler ve taraftarlar: Ta· 
dır. 

9 l\IUsabakaya 15 dakika geç kını taraftarlarının yapacalı çirkin 
gelen takımlar bUkmen mallfıı> ad· ve sporculuia yakı9maz harekete 
dedllirlet'. üç oyuna. gelnıcmiş ta- mukabil talnm 40 sayı kaybedecek 
kım turnuva harici bırakılır. tir. 

5 OJ una giderken, oyıuıdan ~ 
BEYOOLU HALKEVl YUK~SK uerken: Oyuna gelirken veya oyun-
SPORTMENLtK MOSAlıAKASI dan ayrılırken nıUsabı.kların ve ta,; 

NIZAMNAMESl raftarların barekeUerl :nazarı ftlba 
Voleybol, baaketbol ve kn ko~usu ra alınacak, yapacakları çirkin ııo

m Usaba.kalarım ııda sportmenliğe en maylşter ve hareketler 11iabıtlnde 
yakışır surette hareket etmlı, olan takımları 20 den 60 "sayıya. kadu 
takım şöylece seçilecektir. kaybedecektir. 

Talumlar sportmenlik kaidelerine DUROST HAREKET: 
riayet eder aşağıda gecen (Sport- Vaktinde sabaya gelmek '\'e aaha-
menllk) başhğı altındakl yaııda ı. dan ayrılmak 2 sayr Hakeme mut 
şaret edilen hataların biç birisini yap lA.k itaat ,.e temiz müsabaka yapmak 
ınazlarsa müsabaka uaşına 60 sayı 2 sayı: Moıabıkların lılmlerlol vak 
CdUrUst hareket) ba~lığı altında ge. tinde bildirmek 2 sayı: Takım dabi
cen maddeleri aynen tatbik ederler- Jlnde temiz bir Usan kullanmak 2 •&· 
se mUaabaka başına 10 sayı, her ta. yn Sahaya temiz bir kıyafetle çık 
knn gallblyet için takım bafıoa 30 mak 2 sayı. YeJ"in: 10 sarı. 
sayı yekanen 100 sarı ka.zanacak- Turnuvalarda galip takımı sec 
lardır. mek için kazanılan sayıların yekQnu 

SPORTMENLİK: Sportmenllğe oynanmış otan oyun adediyle taksim 
yakışır ıurette mtısabaka yapan ta. edilecek, en yüksek vasatly1 tutmu9 
kım 60 sayı alacaklardır. Aşağıda olan takrm birinci addedikcekttr 
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Suya düşen Karar EV - - -KADIN - -
Nakleden: Hikmet Münir Hu yıl sonbtıharında havaların ılık ve çoh iyi gitti

ğine aldanmayınız. Ne olursa olsun önümüz hı§ ..• Ge
çen sene bayanlar için, ellerini İçeriye kolayca soka
bilecekleri kürklü çantalar icat edilmişti. Her halele 
bunlardan çok iyi neticeler alınmq olacak ki bu sene 
ele ayak bileklerine böyle kürkler takıyorlar. 

M UMTAZ, kendi kendine şöyle 
diyordu: '' - Bu akşamdan 

tezi yok, derhal harekete geçmeliyim. 
Yoksa hayatımızı bu şekilde sürüp git
mek, hem onun, hem benim için fena .. 
tkimiz de bedbaht, ikimiz de sefil olu. 
yoruz.,, 

Bu karan verdikten sonra, ayak üs
tü çeki§tirdiği rakısından ıbüyücek bir 
yudum daha yuvarladı. Suyundan içti, 
mezesinden bir miktar aldı. Düşün

mekte devam etti: " - Bu akşam, di. 
yordu. Bu akşam muhakkak harekete 
geçmeliyim. Hem bu hareketim onun 
için daha iyi olacak. Onun, hayatta bel
ki daha çok mesut olmasına imkin ve. 
recek.... Yoksa bu nedir?.. Yaşamak 

mı? ... Ben kendisine, adeta aşçıya abo
ne Qlmuş gibi gidiyorum. :Ye o, bana 
iyi bakan 'bir dükkin sahibinden baş
ka bir ıey değil.. ttstclik bu dükkanın 
erzakıru ben alıyorum. Bunu yapacak 
adam mı yok? .. Sürü ile .. hem de ben. 
den daha cüızel, daha paralı ..• Aramız
da aile hususiyetlerinden hiç biri kal. 
madı. Bu vaziyette Perihanın ve be
nim !birbirimizi Sl!rbest bırakmamız

d&n. daha tabii ne olabilir? .• Bu akşam. 
dan tezi yok, cna bir açılayım ... ,, 

Mümtaz rakısının alt yanını da içti .• 
Bir tan.e daha ısmarladı. 
~yni tezgihda önünde yüksek is

kemleler ilzerinde birkaç tanıdığı var. 
dı, Hararetli bir konuşma cereyan edi
yordu. Fakat Mümtaz onlardan hiç bi
riyle ıerçekten alakadar olmıyor, yal. 
ruz, arada bir nezaketsizlik olmasın di
ye, tasdik makamında başını eğiyor ve 
ıuya söylenenlerden bazılarını muva. 
fık buluyordu.,. O, daha ziyade kendi 
meselesiyle meşguldu: 

" - Perihan, diyordu... Her halde 
o 'kadıncağız da benim gibi bıkmış ol
sanmıştır . ., 

Mümtaz, Perihanla dört senedir ev
liydi ve bugün birbirlerine adeta ya. 
bancı gibi idiler. Aralarında müşterek 
bir his, fikir kalmamıştı. Bu hayat, bir 
kadını nasıl tatmin eder? •• 

Mümtaz, ikinci rakıyı da yuvarladı. 
Tezgahın önü yavaı yavaı bo.almağa 
batlıycrdu. Arkadaılan onu selamhya
rak gittiler. Ve o, son bir kadeh daha 
ıamarladı. Beş dakika sonra, üç büyük 
kadehin verdiği hararetle caddeye çı
kıp tramvay istasyonunda beklemef e 
baıladr. 

Tramvayda bir aralık gazete oku
mağa ıavaıtı. Fakat derhal vazgeçti. 
Nerdiği mühim karara hiç 'bir şeyin 
katıımasınr istemiyordu. Bütün fikir
leri bir nokta etrafında toplanmıştı. 

Kendisi ve Perihan 1 
Bir taraftatı da az çok eeciyesinden 

utar-atak müstakbil 'bir hayat tasarlı • 
yon1u. Şehrin ortasında bir apartıman
da ~-ıh.ık bir daire kiralamağı ve ora. 
• a s ~;nest bir bekar hayatı yaşamağı 
t: .. :: 7:.tyordu, Böylece, evlilik hayatı· 
nı ı durgun yeknesaklığı crtadan kal
k ..... '<, harekete, türlii türlü zevkiere 
k 1Usacaktıl?, 

Fakat tramvaydan inip eve aoğru 
yürürken, bu düıünceler Mümtazın 

.zihninden siliniverdi. Az önce verdiği 
karan Perihana anlatmanın müşkülatı 
daha büyük bir mesele halinde kendini 
ortaya koyuyordu. Biran için o sözleri 
Perihana söylemiş olduğunu farzetti. 
Ve Perihanın dudakları bükülmüı ha. 
;~ gözünün önünde canlandı. 

M iJMT AZ eve girdiği sırada, Pe· 
rihan akşam yemeğini hazırla. 

mııtı. Perihan, bir vakitler onun eve 
geç geliıine söylenirdi. Fakat ıimdi ar
tık alıımııtr. Bu hali tabii görüyıcr ve 
hiç bir iıarette bulunmaksızın, yemek
te k3rpsına oturuyordu. 

Ycm~:C esnasında birbirleriyle çok 
2: konuştular, Mümtazın içi içini yi. 
y "r:lu. Mevzua yaklaımak ve kararını 
bilclirmok için her an mUnasip bir fır
rat kollıyordıı. Bununla beraber sof.. 
ra da derdini dökmete imkan bulama
dı. dbilr odaya geçtildcr aman söyle. 
, eğt ~ararı.,tırdı. Ye ekten sonra 
·, or kakao ek ;idetleriy.di. .• O es. 

"ıt s~y:ı ecekti. 
Y('me?< ~itti, Mümtaz o r ocfaya 

.~~ti. Aı ıor.ra kakao takımıyle Peri· 
han içe. i gırdi. Mumtaz ayakta dı:ru. 

yordu. Kakaonun fincanını aldı; öyle 
ayakta olarak içmeğe baıladı. 

Bir k.cltuğun kenarına ilitmi§ olan 
Perihan: 

- Niçin ayaktasın Mümtaz? Diye 
sordu. Bu da yeni bir adet mi? ... 

Mümtaz, söze başlamanın sırası gel-
miş olduğuna hükmetti. 

Sıcak tutmasına sıcak tutarlar ama, zarafetleri
ne ne buyururaıınuz? .• 

Derin bir nefes aldı: 
- Perihan, dedi 1 
Gerçi bu bitap istediği kadar kuv. 

vetli çıkmamıştı. Heceler boğazına sı. 
vanır gibi olmuştu. Fakat 6Özün alt 
tarafını kesmedi; 

Fransa da bir aile faciası 
- Perihan ..• Son günlerde ben, ai

levi vaziyetimizi ciddi surette düşün
meğe başladım. 

Mümtaz bu kadarını söyledikten son 
ra karısının yüzünün değiıeceğini, ve 
derhal dudaklarının kendisine has bir 
kıvrılışıyla büküleceğini sanıyordu. Fa 
kat böyle 'bir §ey olmadı. 

Bir genç düğünleri-

Perihan soğukkanlılığı elden bırak
maksızın: 

ne beş gün kala 
nişanlısını öldürdü 

- Evet, dedi. Ben de son günlerde 
ayni şeyi düşünmeğe başlamıştım. Buva - Kolomb'da eczacılık yapan 

Bu mukabele, Mümtazı şaşırtmıştı. ve iyi bir aileye mensup 27 yaşlarında 
Bununla beraber itidalini bozmadan: Arthur Makron isminde birdelikanlı, 

_Yani ne demek istiyorsun? bir senedenberi evlenmeğe bazırlandıiı 
Diye scrdu. nişanlısını düğün için kararlaştmlan 
Perihan ayni soğukkanlılıkla: günden beş gün evvel öldürdü ..• Her-

kesi hay;:et ve deh§et içinde bırakan 
- Demek istediğim şu ki, diye de-

bu feci cinayetin esrarı henüz çözül • 
va~ etti. Bizim aile hayatı adına kur_ 

memiştir. 
dugumuz şu yuva, bir şeye benzemedi. 

Maznun eczacı Arthur Makron'nun 
Muvaffak olamadık. Böyle aile hayatı 

nişanlısı Rene Flaudr'u Siyanur dö 
mı olurmuş? ... Ne tadı var, ne tuzu!. .• 

Potasium ile zehirliyerek öldürdüğü 
Mümtazın gözleri birdenbire parla· 

dı. Bu kadının söylediği sözler, tama. yapılan otopsi ve tahkikat neticesinde 
men kendi düşündükleriydi!. Nasıl o- anlaşılmıştır. 

Filhakika maznun eczacının niıanlı
luyordu da ayni mevzuu, ayni benzer. 

sı bir akşam yemeği müteakip bir bar
likle düşünmüşlerdi ... Mümtazın Ş3Ş • 
kınlığı henüz geçmemişti ki, Periharun dak içerisine birkaç damla bir mayi 
sözleri bomba gibi patladı: koyduktan sonra üzerine bir toz serp-

- Mümtaz! Biz bu hale daha ziya- mış, ve pürgatif almak ihtiyacında ol
de tahammül edemiyeceğiz. Bunun ala duğunu, nişanlısının da ona bu ilaçları 
metleri senin de, benim de vaziyetleri- getirdiğini söyliyerek, bardağın muh. 
mizde görülüyor. Ayrılalım. Her iki- teviyatıru 'bir hamlede dikmi§ ve beı 
miz de hürri etimize kavu hm. daki'ka sonra da feci ihtilaçlar içinde 
c~~ .... =-.,ii;,;;,,;-.;~,;w:::w=;:...::.;:.:=.:ıı=;:::w,,..__"""""~"'-•'----- lı ,__,_, _ ____.__ 

u soz erı ta ıp e en sessız ı ıçın- Her ne kadar derhal doktora baş· 
de Mümtaz, karısına baktı. Onu, o za- vurulmuş ise de, dcktor gelinceye ka-
mana kadar görmediği bir güzellikte dar it iıten geç.miıtir .•• 
görüyordu. Saman gibi sarı, parlak sa<i Eczacı Arthur Makron ilk verdiği 
lan, kulağının küçük ve pembe meme· ifadesinde cinayetini itiraf etmişti .• Fa 
si, kıvrık ve 11lak dudakları birdenbire kat muhakeme sırasında polise verdiği 
bütün kıymet ve cazibesiyle gözlerin. if acenin hakikate uygun olmadığını, o 
de yandı. zaman kendisine malik bulunmadığını, 

Beyaz ve zarif ellerine, ince ayak bi· netekim ifadenin altındaki imza tetkik 
leklerine, ve hafifçe içeri doğru basan edildiği takdirde her zamanki normal 
güvercin gibi ayacıklanna hayranlıkla 
baktı. imzasından baıka bir şekilde atılmış ol 

duğunun meydana çıkacağını söylemiş 
- Ya? ... Dedi. Demek öyle!... tir. 
Perihanın soğukkanlılığı hala geç- Muhakeme sırasında maznun gayetle 

-------~-----------------=---------------------------------
Meramın elinden ne kurtulur 

memişti: temiz giyinmiş, ve büyük bir ısoğu'k-
- Evet, diye cevap verdi. Sen ne kanlılıkla kendisine isnad edilen suçu , 

zannediyordun?. reddetmiıtir.. t 
Bu sırada Mümtazın zihnine bışka Her ne kadar yapılan tahkikat so. 

bir ihtimal doğdu. Yo'ksa, arada başka nunda, maznunun nişanlısına vermiı 
bir erkek mi vardı? Bir rakip mi? .. Pe. olduğu şişe bulunmuş, gerek bu şişe 
rihan başkasını mı aeviyordu? Evet.. muhteviyatının, gerekse maznunun Ü· 
Her halde böyle bir şey olacak .. Yok- zerinde'ki diğer dört şişenin içinde ele 
sa bir kadın evini niçin bıraksın? .• geçen ma:yiin yapılan tahlilleri netice-

Bu şüphe, Mümtazın içinde bir kı. sinde bunların Ciyanur de Potasium 
vılcımdan bir yangın halini almağa baı- oldukları görülmüş ve ctopai de ayni 
aldı. Ateş bacayı sardı. Nihayet sesini neticeyi verdiğinden cinayetin sureti 
yükselterek: ikaı meydana çıkmıştır .. Ancak cinaye. 

- Anlaşılıyor, Perihan, dedi. Sen tin hangi sebeple işlenmiş oldı.:ğu an
her şeyi hazırlamışsın? O 'kadar ki otu laşılamamıştır ..• 
rup münakaşa etmeğe bile liizum gör
müyorsun. Pekala ben ne olacağım? 
Onu hiç düşünmedin mi? 

P ERiHAN, Mümtazın ,sözlerin. 
deki kavgacı edaya kulak as

maksızın kakaosundan bir yudum içti. 
Ve: 

- Sen, dedi. Yalnız başına daha 
mesut olursun Mümtaz 1. Güzel bir a. 
partıman kiralarsın. Arkadaşlarınla 

türlü türlü maceralar içinde daha iyi 
yaşıyacağına 'kani değil misin?. Ka
zancın da buna kafi gelecek kadar ye
rindedir sanırım. 

Mümtaz, o dakikada istikbali bir ke. 
re daha gözden geçirdi. Fak.:ıt birinci 
mlUihazasiyle şimdiki düşüncesi ara
sında bir hadise olmuştu. Bekir haya. 
tmm bütün cazibesi gözür.de sônmüt· 
ti.l. Şimdi karşıtında bekar hayat. na
mına bÔ§ bir apartıman, hiç bir eşyası 
oynamayan cans z edalar, irtizamsız 
saatler, yorgunluk beliriyordu. Ona 

(Devama 10 ııncu aayfada) 

Muhakeme sırasında heyeti hakime 
bilhassa cinıyetin niçin işlenmiş oldu. 
ğunu ortaya koymaya azmetmiı görü
nüyordu. 

Maznun evvela cir.ayeti işlememiş ol 
duğunu iddia etmiş sonra da nişanlısı
nın intihar etmiş olmasını ileriye sür. 
müştür. 

Katilin nişanlısı iyi bir aileden de
ğildir .. Katil Arthür'ün annesi ise oğ. 
lu üzerine çok dütkün ve kocasının ö
lümünden sonra saadeti yalnız ıeğlu -
nun iyi bir izdivaç yapmasında aramak 
tadır. 

Filhakika oğlu Reve Flaudr ile ni. 
pnlıdır .. Fakat annesine büyük bir hür 
meti olduğundan her an yaklaşan bu 
izdivaç nihayet onu felakete sürükle
mif, bir yandan annesine olan hürmeti 
diğer taraftan nipnlısına verdiği aöz 
arasında kalmış ve nişanlısının vücu. 
dunu ortadan kaldırmakla selamete e
recegini tahmin ederek cinayeti işle
miştir. 

X..dranın başlıca barlarından birindeki Koro heyetine iıtirak ettiği zaman 
küçült bir şarkıcı olan bu güzel, sevimli İngiliz kızı henüz 17 yaşındaydı. 

17 yaşında ama, her insanınkinden 17 kere daha büyük bir muvaffakiyet 
hırsiyle yanan bir kızdı. Netekim çok sürmeden, Koro heyetinin adı bellisiz bir 
şarkıcısı olmaktan çıkarak, bundan üç gece evvel, bütün güzel sesli kızların 
önünde, tek başına teganni etmeğe 'başlamıştır. Bir .. yıldız,, olarak Holivuda 

alınacağı bekleniyor. 
Adını, ıimdi söylemekte büyük bir fayda görmüyoruz. Fakat nihayet bqaltı 

ay sonra büyük sinema ilanları üzerinde o ismi işitecekiniz: Lorna Tar ... 

İşte bütün zanlar bu noktada toplan. 
makta idi. 

Şahit olarak maktul kızın eniştesi, 
ablası dinlenmiş, hepsi de kızın ilacı i-

" tiğine, ogün Arthur ile buluştuğuna ve 
maktul Gene'nin intihar etmesine bir 
sebep olamıyacağına şahadet etmişler. 
dir. 

Sonra katilin annesi de şahit sıfati
le dinlendi. Bedbaht kadın oğlunun 

kendisine karşı ç.ck hürmetkar olduğu
nu, nişanlanmak, evlenmek işinden kat 
iyen haberi olmadığım, oglunun nişan. 
hsını da tanımadığını, oğlunun bu ci
nayeti işlemiş olmasını ümit etmediği. 
ni söylemiştir ... Bu sırada katil sandal
yesinden annesine : 

- Bana itimat edersin anne.. Seni 
temin ederim ki ben 'katil deiilim··· 

Diye feryat etmiş, bedbaht anne göz 
yaılarını zoı zaptederek oğluna dön
müş: 

- Buna eminim evladım .. Buna emi 
nim .. Diye hıçkırmıştır. 

Dinlenen şahitlerin ifadelerine ve 
tahkikat neticesine göre bütün deliller 
maznunun aleyhindedir. 

Heyeti hakime müddeiumuminin i.d. 
diasını dinledikten sonra sözü müdafaa 
vkiline vermiş, maznun vekilinin dört 
saat süren müdellel müdafaasına rağ· 
men, suç tamamen sabit olduğundan 
maznunun beı sene müddetle mah'kQ • 
miyetine karar verilmittir. 
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Lcıadranın başlıca barlarından birindeki- Koro heyetine iştirak-- ettiğl zaman 

süit bir şarkıcı olan bu güzel, sevimli İngiliz kızı henüz 17 yaşındaydı. 
17 yaşında ama, her insanınkinden 17 kere daha büyük bir muvalfakiyet 

i
siyle yanan bir kızdı. Netekim çok sürmeden, Koro heyetinin adı bellisiz bir 
kıcısı olmaktan çıkarak, bundan üç gece evvel, bütün güzel sesli kızların 
ıinde, tek başına teganni etmeğe başlamıştır. Bir "yıldız., olarak Holivuda 

nacağı bekleniyor. 
Adını, şimdi söylemekte büyük bir fayda görmüyoruz. Fakat nihayet bcşaltı 

r. sonra büyük sinema ilanları üzerinde o ismi işitccekiniz: Lorna Tar ... 

İşte bütün zanlar bu noktada toplan. 
nakta idi. 

Şahit olarak maktul kızın eniştesi, 
oblası dinlenmiş, hepsi de kızın ilacı i
cigine, ogün Arthur ile buluştuğuna ve 
:naktul Genc'nin intihar etmesine bir 
sebep olamıyacağına şahadet etmişler. 
dir. 

Sonra katilin annesi de şahit sıfati
le dinlendi. Bedbaht kadın oğlunun 

kendisine karşı ç.ok hürmetkar olduğu. 
nu, nişanlanmak, evlenmek işinden kat 
iyen haberi olmadığını, oğlunun nişan. 
tısını da tanımadığını, oğlunun bu ci· 
naycti işlemiş olmasını ümit etmediği.. 
ni söylemiştir ... Bu sırada katil sandal
yesinden annesine: 

- Bana itimat edersin anne .. Seni 
temin ederim ki ben katil değilim ... 

Diye feryat etmiş, bedbaht anne göz 
yaşlarını zor zaptedcrek oğluna dön
müş: 

- Buna eminim evliidım .. Buna emi 
nim .. Diye hıçkırnuştır. 

Dinlenen şahitlerin ifadeleri~c ve 
tahkikat neticesine göre bütün deliller 
maznunun aleyhindedir. 

Heyeti hakime müddeiumuminin id. 
diasını dinledikten sonra sözü müdafaa 
vkiline vermiş, maznun vekilinin dört 
saat süren müdellel müdafaasına rağ
men, suç tamamen sabit olduğundan 
maznunun beş sene müddetle mahku • 
miyetinc karar verilmiştir. 

[ oerd, derman j Sarışın} ~r yıldızı 
... H_e_r G-iı-.li-ı"n-B-ir-D-ik_e_ni_V' ardır c i o cer R oce rs 

Amasyada., A. D. imzalı bir okuyu
cumuz yazıyor: 

hayatını anlatıyor 
Sakin değil , hatta epeyce macera 

dolu bir hayat 
"iki .!enclik evliyim. Karımı son de. 

recıı .!eviyoruııı. O da beni seviyor. Bir 
annem, bir de küçük kardeşimden baş
ha kimsem yol'~ Son günlerde evimin 
ııeşıı ve s~eti büyük .bir tehlike ge
çirmeğe başladı. Karıııı, göz yaşları a. 
r:ısında "Annenin hall~ıe artık ta
luıııımi<l edemiyorum. Verem olup gi
deceğim. Beni bu halden kurtar., diye 
sızlanmağa başladı. Şaşırdım kaldım. 

Amıcme henüz bir §ey açmadım. Aç. 
mağa da cesaret edemiyornm· Ne yap· 
mamı tavsiye edersiniz.,, 

Amerikalılar, sinema artistlerinden, 
Fred Aster ile Ginger Rogersin teşkil 
ettikleri çifti en çok beğeniyor ve di. 
ğer çiftlere tercih ediyorlar. 

Bugün bir çok yıldızların gıpta ile 
baktıkları bu şöhreti Ginger pek çe. 
tin bir çalışma ile elde edebilmiştir. 
"Meşhur sarışın,. uzun ve devamlı bir 
gayret sarfederek. muvaffa.kıyetlerini 
ancak ga)Tetleri. sevimlilikleri, cesa
ret ve cilretlerile temin ede:ı Ameri
kalı genç kızlar için bir tip örneği ol. 

muştur. 

Henüz annem ile aralarında resmen: 
bir ayrılık olmadığı için babam, poli. 
sin hiçbir harekette bulunmıyacağın
dan emin olarak bunu yapmıştı. Cç 
hafla kadar süren bu ayrılık annemi 
çıldırtacaktı. l\erede olduğumuzu bil· 
miyordu. Her tarafa başvurmuş, her 
yerde aramış. fakat bir türlü keşfe. 
dememişti. Nihayet sütni:ıemin ken. 
disine yazdığı bir mektupla yerimizi 
öğrenmişti. 

•Anneye karşı insani ve vicdani va
zife!erle mükellef bulunuyoruz. Hiç. 
bir hidise, evlMı anneye karşı nasıl 
bir sebep olursa olsun, haksız bulma
nuğı vermez. Mademki anneniz de 
size muhtaç bulunuyor, onu bakmak, 
ve,.. bütün arzularını yerine getirmek 
macburiyetindesiniz. Bunu kabul ettik---ten sorira yuvanın ahengini bozmamak 
~e•elesi gelir. Bunun için de yapaca. 
ıgınız iş, eşinizle anlaşmak, ona anne
nizin her şeye tahammül etmeye mec
h~r'i olduğunu inandırmak lazımdır. 
!!er gülün bir dikeni var, atalar sözü. 

ı nn~atırlatınız. Sizi seviyorsa, sizin i· 
~~olduğu kadar kendisi için de aile 
ı&_h~gini bozmaması lazım, annenize 
~~et ederek sözlerini dinlemesi, o
!n*1.. sözlerini izam etmemesi liizımdır. 
~uıı,un başka ~aresi yoktur. Si:ıe dil • 
.ıı;•,vazife de işinizi sık sık teselli et. 
meniz, ona kuv'·~t vermenizdir. 

••• 
_., Beşiktaşta M. Engin imzalı bir oku-
3'\lcuınuz yazıyor: 

"Orta mektebi geçen sene bitirdim· 
Bir me8lek mektebine girecekken ni • 
~anlandım. JI'akat bir sene içinde ni -
~nlının ailenize uygun bir genç ol. 
~ığı anlaşıldı. Ayrıldık. Şimdi ba. 

am. tekrar mel;tebe deı.•am etmeme md 
11İ olwyor. Ben ise hiç olmtıZ3tı bir mes
lc rtıek i 'me.ıunu olmak het•esinde
yım. Babamı bir türlü ikna edemiyo _ 
rum.,. • 

Meslek mezunu olmanız elbette l! -
zımdır. Babanızın nasıl bir sebeple tah 
sil.e devam etmeni:ıe mani oldıığunu bil 
rnıyoruz. Fakat bir· sene nişanlı kal -
rnanız. yaşınız "müsaitse tahsile deva. 
ınmız i~in mahzur te~kil etmez. Bizce 
her halde bir meslek mezunu olmanız. 
lstikb1 iniz i~in bir kazançtır. 

İngilter~ Deri Tiftiği 
İstiyor 

lngilteredcn yeniden deri tiftiklcri 
l stenilıneğe başlanmıştır. llk olarak 
200 balyalık l:ir parti gönderilmiştir. 
lı.iyatler: 7 7 - 80 arasındadır ki, bu iyi 
hır fiyat addedilmektedir, Bu partiyi 
llıüteaddit partiler takip edeceği umul 
tııaktad:r. 

Bu maymon Siyamın merkezi olan 
lıanekonk şehrinde bir mağazada ka. 
Sadarlık etmektedir. Vazifesi her hal
~e pek kolay olmıyacak: Çünkü bunun 
ıçi:ı hiç olmazsa oku~ıak bilmesi la -
ıımdır. Mağazadan mal alan müşteri. 
~e bir kağıt veriliyor. Üzerinde kasa. 
~il teslim edeceği para yazılıdır. May
llıun bir rakama bakıyor. müşteriden 
Parayı ona göre alıyor. Adam eksik ve
recek olursa itiraz ediyor. Anc11k. tam 
rarayı aldıktan sonra, kağıdın zımba. 
1 olan bir parçasını koparıyor, dam. fa basıyor, müşteri de tezgahta hazır
anan malı bununla alabiliyor. 

Maymuna rakamları okumasını ve 
l>lra sayması:ıı öğrettikleri gibi, kalp 
traıan ayırdetmesini öğretmişler. 
d ın isınindeki bu maymun kasdar, ma 
~nı paraları dişinin arasına alarak 
"'~ayene ediyor ve sahtelerini fark e
- 1111 ftriyormuş! 

Bulmaca 

l
• l!c~•'.'h h:welli mo3iniz? öyle !!e 
ıaa· 1. • , 

1 ı..ı:>.L'll"'!""I, z~k.in,zı ;L:st-:ırin: 

Ginger Rogerse bir yerde tesadüf et 
mek hemen hemen imkan haricinde. 
dir. Holivudun en meşgul kadını ol
duğunda şüphe yoktur. 

Sabahın saat beşinde kalkar, oto -
mobiline binerek stüdyoya gider, ba. 
zan iki film birde:ı çevirdiği de olur. 
Bir parça jampon \'e bir bardak süt. 
ten ibaret olan öğle yemeği on beş da
kika sürer. 

Nadiren i~siz !(eçecek dakikaları o
lursa bunları da terzilerle fotoğrafçı. 
!ara vermek mecburiyetinde kalır. 
Akşamları evine erken dönmek fır. 

satını bulduğu zaman - Saat onda, ek
seriya on birde - pek bitkin bir hal
dedir. Yorulan sinirleri, uyuması:ıa 

müsaade edebilecek bir halde ise ken. 
disini çok mesut sayar. 

Esas itibarile Ginger dünyanın en 
iyi bir kızıdır. Daima neşelidir. Ken. 
disini yakalayabilmek için etrafında 

dört dönen. en küçük bir fırsatı bekli
y'.'n ~azeteciler, :ıihayet onu ele ge • 
çırmışler ve mülakat yapmağa mu • 
vaffak olmuşlardır. Güzel yıldız şunla. 
rı söylemiştir: 

- Maceralarımı mı Mruyorsunuz? 
Bunlar ben daha doğmazdan önce baş
ladı. Annem bir çocuk istiyor, babam, 
bunır kaliyen yanaşmıyordu. Annem. 
biraz inatçı olmakla beraber iyi bir 
kadındı. Karnında be:ıi muhafaza ede
rek cebinde yalnız beş lira olduğu hal. 
de babanım evinden ayrıldı ve Misori 
de istiklal isimli bir gazeteye yerleş. 
ti. 

Nihayet, b~n dünyaya geldim. On 
beş ay gecti. Çok rahat idik. Bir gün 
kocaman bir efendi rıka geldi. Anne
min bana arkası:ı dönmüş olmasın -
dan istifade ederek beni yakaladı ve 
400 mil uzağa götürdü. !şte ba•ıma ge 
len bir çocuk karırma vakası! Fakat te 
la~ etmeyin bu meşru bir cinayet idi 
çünkü beni kaçıran gangter babam~ 
~an başka kimse değildi. Doğmasını 
ıstemediği bu çocuk için kendisinde 
sonradan bir muhabbet uya~mıştı. 

un ! 

- -

O da ayni harekeli tatbik ile beni ka 
cırmağa muvaffak oldu. Bir ay sonra, 
babam ile annem resmen boşanmış ol
dular. Hakim beni. daimi olarak an
nemin himaye ve nezaretine verdi.,, 

Gingerin a:ılatığına göre babası 

!\lak • Math - yıldızın asıl adı Ginner 
d 

• b 

e,;:il, \'irJiniya Katrin Mak Mathtır _: 
çok inat~ı bir adam olduğundan kızını 
ikinci defa kaçırıyor. Fakat bu sefer, 
poli~ i•e karışıyor: Kız, başka bir isim 
ile. Birleşik Amerikada binlercesi bu. 
lunan Katolik manastırlarından biri
ne verilmek ÜZ<'re ike:ı. polis işi keş

fediyor ve kızı ele geçirerek annesine 
teslim ediyor. Gi:ıger Rogers, kendisi 
için güzel bir istıkpal hazırlamağa ça. 
lışan annesini çok severdi. Gazetecile. 
re olan beyanatına devam ederek di
yordu ki: 

- Annem senaryolar yazıyonlıı. 

Hanri Ki:ıg ondan fevkalıide bir çoluk 
senaryosu istedi. Bu Baby Mary Os. 
born içindi, Mary, bugün, benim en iyi 
bir arkadaşım, hatta dublürümdür. 
Tenvirat tanzim edilirken benim yeri. 
me o geçer. 

Nihayet. Büyük Harp geldi. Babam 
öldü. Annem yeniden evknerel<: Tek. 
sasta Fort - Vorth'a yerleşti ve bir re
vU tertibile meşgul oldu. Ben ktörler 
aras ında yaşıyor, tiyatroya dair .:JC var 
sa ona karşı bilyük bir hırs duyuyor. 
dum. O zaman Çarliston dansının en ı 

cılgınlık de\Ti idi. Onu oynamakla vak 
timi geçiriyordum. 

Şehrin büyük bir tiyatro kumpan _ ı 
yası bir turna hazırlıyordu. Beni de bir 
likte alacaktı. Lakin annem bu:ıa razı 
değildi. Onun mani olması bana çok 
tesir etmi•. bütün ümillerimi kırmı~
tı. Pek mükedder ve küskündüm. Bu 
halim anneme dokundu. Son dakikada 
kumpanva ile hareket etmeme muva
fakat etti. 
Kumpanyanın beni de beraber al • 

mak istemesi. bir müsabakada 12;, ro. 
kibe karşı elde ettiğim büyük zaferi:ı 
neticesi idi. Direktör. derhal benim'e 
yirmi aylık bir kontrat yaptı. Harta'. 
da yirmi lira alacaktım. O zaman kaç 
yaşında oldıı~umu tahmin edersiniz? 
Tam on üç! .. 

Bu. sevimli yıldızın ilk zaferi idi. • 
Bu ilk muvaffakıvetten sonra ne mü
cadeleler geçti. Fakat hepsi de zaferle 
neticelendi. Turneden turneye çıkıyor, 
ilkin da:ısöz iken. daha sonra ~arkı 

söylemeyi öğreniyor ve haftada 175 
dolar kazanma~a ba~lıyor. Sözi.i yine 
güzel yıldıza hıra kıyoruz: 

- Kııll'pauyanm direktör:i hcnUz 

1

1 beni dinlemcmifti. Deni ang-aje cC.en 
muadnlrrinden biri idi. Kontratımda 
d1 muavyen bir müddet yazılm:ş d?. 
ğildi. Efr• kendilcri:ıi memnun etmez. 

I s0 m. derhal k~pı dışarı edebilecekler-

i di. 
i tik •1<şam ovıınu \:en açtım. Sahn<'· 

d0 tam~m on dokuz kiei vardı. Annem, 
di:ektörün "Hiç t 0 iyi değil!,. dediğini 
işitmi~. kuli~l-:rden koşa koşa ge~erek 
gelip beni yakaladı ve arka sokakta 
huluna:ı bir Çinli lokantasına götürdü. 

45 rakamını ayrı ayrı, yani biribiri. 
ne müsavi olmıyan dört parçaya ayı. 

racaksınız. Öyle ki, bunlarda:ı birine 2 
ilave edeceksiniz. diğerinden 2 çıkara
caksınız, üçüncüsünü 2 ile zarbedecek· 
siniz, hepsinin yekunları ayni olacak. 

İkinci sahnede bir daha oy:ıamaklı. 
ğım lazımdı. Ancak o zaman direktör 
benim hakkımda son reyini verecekti. 
Aksi halde on para almağa hakkım 

yoktu. 
Birkaç dakika sonra sıra benimdi. 

Tekrar tiyatroya geldim. Bir hırsız gi. 
bi kimseye görünmeden içeriye gir -
dim. Benimkinden evvelki numara bi
ter bitmez sahneye atıldım. Orkestra 
~efi işe b~şladı. Ben da:ısediyor, şar. 

Bulaıııa:saııı:: bekleyin, yarınki sn. 
yıdrı yine bu köşede size cevabıııı ve. 
re.ceği:. 

kı söylüyordum. Hıncahınç dolmuş o. 

Jııtlcn 'Frcyb ycııi çcı-irJifji bir filmae 

Evlilikte saadetin sırr ı 

.. 

lan salon hır al!;ış kıyameti içinde çal
kanıyordu. 

1929 da Ginger nogers ayda iki bin 
dolar kazanıyordu. Brodvayda bulundu 
ğu büyük bir revüde büyük bir zafer 
kazandı ve müstakbel şan ve şeref ar
kad1~1 Fred Asteri orada tanıdı. Gin. 
ger anlatıyor: 

Sinema artistlerinden Gari Kuper 
ile karısı bir müddet kalmak üzere A
merikadan Parise gelmişlerdir. 

Gari Kuperin karısı da ""ki hir •r. 
tisttir. Asıl ismi Veronika Relf olan 
artist sinemada Sandra Şav adı ile ç:ı. 
lışırdı. 1933 te çevirdiği "Kandan Pa. 
ra. ,ismindeki filmi ile oldukça büylik 
bir şöhret te kazanmıştı. 

Fakat, Gari Kuperle evle:ıdikten son 
ra artist sinemadan çekilmiş ve koca
sının artistliği ile iktifa etmiştir. 

Sandra Şav, Pariste bulunduğu bir 
beyanatta şöyle diyor: 

- Biz çok mesut bir kan kocayız .. 
Saadetimizin sırrını mı soruyorsunuz? 
Bunu size 6 maddelik bir umumi kai 
de ile izah edebilirim. Bu kaide kadın 
için de kullanılabilir: 

1 - Erkeğin karısına kıymet ver. 
mesi lazımdır. 

2 - Kadın kalbi:ıi kocasına hasreL 
tiğl gibi bütün hürriyetini de ona ve
recektir. 

3 - Evin içini kadının kendisi tan
zim etmesi ve bunu kocasının hoşuna 
gidecek bir şekilde yapması lazımdır. 

4 - Karı kocanın ayni şeylerde:ı 
zevk almaları. hep beraber gezmeğe 

gitmeleri icap eder. 
5 - Pek fazla sinirli. pek fazla ke. 

' derli, pek fazla neşeli olmamalıdır. 
6 - Çocuklarınızı iyi terbiye etmek 

15.zımdır. 

Şimdiye kadar saadetin sırrını bir 
ı;ok kişi ifşa etmeğe çalışmıştır. Bu 
da Gari Kupcrin karısının düşüncesi. 

sebebi de bilinmez. Fred Aster ile dan
sediyorduk. Bir numara yaptık. Yal. 
nız bir numara! Fakat öyle bir mu • 
vaffakıyet kaza.,dık ki "Film hırsızı .. 
adını verdiler. Fakat şimdi ben dans
tan bıışka bir şey yapmağa da mukte
dir olduğumu isbat etmek istiyorum . ., 

Aşkları için de şunları söylemiştir: 
- Bir yuva kurmak için iki defa 

~ecrübede bulundum. On yedi yaşımda 
ıken Jak Repper ile evlendim. Bu bi. 
rinci koca otuz yaşında bir aktör idi. 
Daima ayrı şehirlerde oynuyorduk. 
Böyle gitmekten ise boşanmayı tercih 
ettik. 

- Nihayet Holivuta geldim. Bura. 
sı müthiş bir şehirdir. lnsan bir gü:ı· 
den bir güne ne olacağını bilmez. En 
yüksek bir tepeden bir an içinde en 
müthiş bir ucuruma düsülür ve bunun 

Daha sonra sevimli bir gence tesadüf 
ettim. Bu da bir aktördü. Bir :ıel:ıele.. 
:ıin ertesi günU evlendik. Fakat haytt
tımın nasıl geçtiğini biliyorsunuz. Ge
cenin saat beşinde evden çıkmak mec.. 
buriyetindeyim. Mesleğime ~kımı ve 
yuvamı feda edivorum ... ' 
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Afrikalı Nazır Pı ı ~,, 111 • t 
H·ıı 1 K u 10 M 1 .•. , d o o ya ıv.1 acarıs anın 

ı er e gur ş uso mı ı e e 

Berl!n,28 ~~ş~~birmem. gardım ile Rütengagı 
Fransada grev 

Fabrikalardan çıkmayan işçilerle 
polisler çarpışttlar hadan öğrenildiğine göre, Hitler ile • l -J · k • 

~ubt Afrika birliği mU~aa nazın l ~~ela e U e C e m lŞ 
Pirev arasmda yapılan mfilAka.t esna. Y...tfj 

işçi konfederasyonu 
unıumi greve karar verdi 

:!: bi~~~ ~~:!~~u!:s;~~1!r~ Rutenler Musoüniya telgraf çekerek Çekos1ovakyadan 
hakkında bir noktai nuar teatisinde . kurtar.ılmalarım istediler 
bulunulmuştur. 

Hitler ile Romanya! kralı a.rasmda 
yapılan görilşme.ler esnasında. da AL 
ma:ıya ile Polonya arasındaki yalnız 
siyasi değil, fakat iktısadi ve kültilrel 
mUııasebeUere dair en mUhlm mesele. 

Budape§te, 25 {A.A.) - Berega
zacz'deki Rüten cemiyetleri Mussoli. 
niye bir telgraf çekerek arzulanna rağ 
men Çekoslovakyada. kalmıJ olan Rll. 
tenlerin kurtarılması için mumaileyhin 
tavassutunu jstemişlerdir. 

Londra, 25 (A.A.)-.EvWJıı Stan 
daid gauteain.in bildirdiğine ıöre,, Po· 
lonya hükCtmeti Rüten hududunda ye. Pa.rls, 25 (A.A.) HUkQmetce ft. 

lbaz edilen mail tedbirleri protesto 
tmek tızero Parla mıntakası sendi· 

&\alar !>1tlıj'i Tc umumi le konfede· 
ruyonu tarafından yapılması karar
aştmıan muazzam nUma.yfş bUk!l· 

metin bir emriyle menedilmiştir. 
Sendika meclisleri toJ)Janarn.k bu 

ıoUmanaatı protesto eden bir takrir 
kabul eôqceld • r'ir. 

Otfer cihetten karaı nameleri pro
testi> etmek üzere birçok yerlerde 
&re\·Jcr UAn edilmekte ve sabotajlar 
yaı.tılmaktadır. Anztn fabrikaların
da amele lşlerln1 bırakmıştır. Anztn 
mıntakasuıda 1200 şimendifer ame
~eSf eşya na.kJfyatınt tamamlyle dur· 
oqurmu~tur. Parls clvannda birkaç 
otomobil ve tayyare fabrJkasında 

•rev UAn edltmtşttr. 
Parts. 35 (A.A.) - Reno fabrika

ları sabahın eaat birinde tamamen 
.boşaltılmış bulunuyordu. Ağır hiç 
bir yaralı yoktur. Yalnız altı polis 
hafif llUrette zedelenmlşlerdlr. Diğer 
taraftan 300 tezahUratçr polis tara
fından sorguya çekilmek Uzere tev
kif edllmlştlr. 

MADENCiLER B1RL1G1 DE 
GREV !LA ' ETTl 

Parla. 25 (A.A.) - DUn akşam bin
lerce amele tarafından işgal edilmiş 
olan Reno otomobll fabrlkala.rınm 

tabliyesi esnasında polis ile amele a
rasında çarpışmaar oJmutşur. 10 ka· 
dar polis ve seyyar m uhafıı yara
lanmışt.rr. Bunlardan birinin yara
ları ağırdır. Tevkif edilenlerin mlk. 
tan 200 den taııaou. 

LUJe'de Anzfn ha\·zasr madencHe
rl birliği bu sabah umuml grev IJA.n 
etmeğe karar vermiştir. 

RENO FABRiKALARI TAHLİYE 
EDİLDi 

Parie. 25 (K.:A..) - Yeni seyyar 
muhafız kıtalarlyle takviye cdilmlş 
olan polis kuvvetleri bu sabah Reno 
Dtomobll fııbrlkalarının tahliyesini 
tamamlamışlardır. Polis memurları 
ı~z )·aşartıcı gazlar kullanmak mec
burl1ettnde kalmışlardır. 

lşcfler pollsln harekotlnl geclktlr
me maksadlyle barikatlardan blrlnt 
nl ateelemlşlerse de yangın derhal 
s6ndllrQlmUştUr. Grevc\}er ta.rafın. 
dan yaralanan seyyar muhafız ve po. 
Jlı memurla.nnın adedi bu sabah yir
mi kadardı. Tahliye amellyesl esna
ırnda bee yUz klşl tevkif edilmiştir. 

Parla. 25 (A.A.) - Şlmaıt Fran
tıadakf Anzln maden hayzası komite. 
f. umum grev il An etmiştir, 

Parls, 25 (A.A.) - Nafıa nazırı, 

h11kömete el koymak salAhlyetlnl ve
ren bir kararnameyi harbiye nazırı 
sıfatlyle Başveklle fmza ettlrmfşUr. 
HUkClmet. bu salfıhlyctlnc dayana
rak Anzinde madenlerin Belçika hu
duduna giden demlryolu hatlarına 

el koymuştur. 

Parls. 25 (A.A.) - Journal ve 
Oeuvre gazeteleri, grev h!dlselerlnl 
bilhassa lnglıtz nazırlarının ziyare
tine tesadUf etmeleri itibariyle bU· 
yUk bir tcessurıe kaydetmekte olma
larına mukabil sosyalist Populalre 
gazete f, vaziyetten hUkômetl ve po. 
llsl mcsul tutmnğa çalışmaktadır. Bu 
gazeteye göre. D. Daladler halen 
ôrfl idare tı~nı lmkA.nlnrtnı tetkik 
etmektedir. 

iHTİLAL lIAREKETLERl?\E 
:KARŞI ŞtDOETLE DURULACAI~ '!' 

Parfs, !b (A.A.) - DahlUye bn
l:anhğtnt da nkAleten görmeltte o
lan n bu suret1e inzibat lrnvvetlPrf 
,"r;~rudaaı dolru7a tımrlnde bulunan 
a. D•l•dter, fbttlllc! bıtreltetıere 

karşı şiddetle t~ı koymafa umet
m iş bulunmaktadır. 

Kendisi dUn akşam Parls merkez 
kumandanı TO Parls ve civan ku
mandanı lle görUşmUştUr. Bn mOIA
kaUar, icabında asker! kuvvetlerin 
de müdahalede bulunacakları kana
rıUni vermektedir. 

Parle, 25 (A.A.) - Matın gazete
si, Reno fabrikalarının tabliyesi es
nasında yara.Janan ınztbat memur
lannın adedini 20 olarak tahmin et
mektadlr. Tahliye işine 3.500 kişi iş. 
tırak etmiştir. 

ler tetkik edilmi§tlr. 
Telgrafta Rütenlerin imdat edaları. 

nr fiazan itibarc alması ve yeni orta 
Avrupanın bir adalet zihniyetiyle ku· 
ruJmau için verilecek haklardan Ril • 
tenlerin • tif a.de&ini tcminen büyük 
devletlerin viedanma müracaat etmeai 

Loıı.dra. 25 (A.A..) - Dail Mail g~ 
utesinin bildirdiğine göre cenubi Af· 
rika birliği mUdafaa nazın Pirov ge. 
Jecek par.ar günü Romaya gelecek ve 
Kont Ciano ile Afrika müstemleke me 
seleleri ve bilhassa. Habeşistanda Ya.. 
hudi muhaceret merkezleri ihdası im· Mussoliniden rica edilmektedir. 
kA.nlan hakkında görUştilkten sonra. Rütcnlcr, millet!, rin mukadderatta. 
Mussoli:ıi taraf mdan kabul edilecek • rma hlikim olması haklanna h\üsteni. 

ti den plebisit yolile bir an evvel mukad .. r. 
deratlannr tayin etmek istemektedir • 
Jer. 

di fırlca ve Romanya budunda da "40 
bin lriJi tah§ld. etmııtir.. Hükfunetin 

makaadı Maearisblnın yardımiyle ayın 

yirmi yediainde Rüten arazisini i cal 
etmektir. 

Söylendiğine göre Polonya hiilm • 
mcti, Rüten meselesinde mllsait bir tu )( 
a hareket mukabilinde .Danuig mcae. t 
lesinin hallinde milzaherette bulunaea. t 

ğuıı Almanyaya vadetmiıtir. Bundan ~, 
maada Romanya hududuna kadar bir k 
§imendüer battı ve bir otomobil yo!d ı:ı 
in~ etm~si i~n Almanyaya Rliten an· 
?:isinin bir parçası ven1ccc1rtir. n 

Parts. 25 (A.A.) - Bu sabah Pa. 
rfste bUtUn fabrikalar tabilye edil - · 
mtş bulunuyordu, Şimalde bu eaba.b 

Fransu mmtemiekc grnpunnn 
karan ------------....-----~----------------------------------s 

on altı mOesse!e boşaltılmıştır. 

S08rallstler, bükfımetln istUumı 
fstedUer 

Parls, 25 (A.A.) - Sosyalist par • 
Uslnln parJAmento grupu icra komi
tesinin kararına. uygun olarak hU. 
kflmetın istifasını lstfyen hlr karar 
sureti kabul etmiştir. 

Karar suretinde, Dnla.dicr hUkfı· 
metinin millet ve cumhuriyet f~in 
bir tebllke halini aldığı, zira artık 

ne mecliste ne de memlekette hiçbir 
ekseriyete dayanmamakta olduğunu 
bUdlrlyor. 

Parls. 25 (A.A.) - Sosyatigt Ye 

Parfs. 26 (A.A..) - Büttın partile
re mensup mebuslardan mtırekkep 

olan parlAmentonun müstemleke 
srupu aşağıdaki karar suretini ka· 
bul ctmfşUr: , 

''Grup, Fransa ballbazırda. man. 
dası alt?ndf!- bulunan ve sözlertno "e 
f nsant idealine IUmat etmiş olan 
yerlf ahallyt Almanya.ya devrettiği 

takdirde haysiyet.şiken bir hareket
te bulunmuş olacağına.. kani oldu~ 
için bu ahaliyi Almanyanın hA.klml. 
yeU altına koymağa matuf mUstemlc 
ke talepleri hakkında mUzakcrelere 
gtrlşmeğt kabul etmemesini hllk6 -
metten talep ederiz.,, 

Alber Saro 
Çanakkalede denize 

çelen1< attı 
Paris, ıs (A.A.) - ~ahriye. Bakan. 

bğlndan tebliğ edilmiJtir: 

B. S~ro, Fransız hükQmetiniıı Ata. 
türkc .son ihtiram ve;. taziminf..yaptik.. 
tan sonra yanında Vis Amiral de La
bordc ile Türkiycdeki deniz ata§emiz 
yanında olduğu halde, 24 'Ie§rinisani 

saat 12 de !stanbuldan Emlle Bertin 
kruvazörü ile hareket etmi§tir. 

cumhuriyet birliği kararnameleri -------------- Gönderilen Fran.s.Jı zabitleri ve müf 
rezesi Ankarada Türk makamlan tara-şiddetle takbih eden Te blrllttn işçi 

aleyhtarı antlsosyal bir kovalfsyonda 
sol cenah olarak kalmaktan dalma 
imtina edeceğini bildiren bir karar 
suretl kabul etmlştlr. Karar ıoreU 

Makdonald 
Arapları hakh b~luyor 

fından hararetli bi ihtimam ve alaka 
görmüşlerdir. 

tıt mırsnra:n-sogınanmınıga .,,_._""""'r·==-,..--
B. Sar9, Çanakkaledcn umumi harp. 

~.~.Qö~le~n~Eı~r.ı~~n~~~z~Ja~o~...-."""""""'M~~ıµ.....~....._. ,.._ ..... ,.,,r~~ o--"'" 
mek istemedi. K ..... -.. .. ör B" .. .tA te .. vata.nseverJf ğe davet eden bf r cOmle 

ile bitmektedir. 
Bu karar suretine takaddQm eden 

bir toplantı esnasında, nafıa ı:ıazrn 

ve grup azasından Monzle demlryolu 
umumi grevinin OnUne geçmek tein 
tedbirler aldığını bltdlrmf ştl. 

it Konfedcru7onu umumt greTe 
karar verdi 

Parls, 25 (A.A.) - Genel ıe kon. 
federasyonu 30 teşrinisani çarşamba 
gUnU tein umumi grev yapılmasına 
ittifakla karar vermiştir. Karar gU. 
nU tşe tekrar baştanmast icap ede. 
ceğl bildirilmekte ve işçi sınıfını kon 
federasyonun mesul teşekkllUerlnln 
kararları harlctnde bir tUrlll hu8tısl 
hareketlerden B&kınmağa davet edll· 
mektedlr. 

Pa.rls. 25 (A,A.) - Demlryotu a. 
melesi federasyonunun mllll konse
yi bUtnn t~tıcrl, genel iş konfederas 
yonu c. G. T. tarafından kararlaştı. 
nlan umumi greve tettrake dant et
miştir •• 

Pıırls. 25 (A.A.) - Resmi gazete 
yann sabah nafıa nazırını şimal de. 
partmanında madenlere el koymak 

Filistin ·--- "· ~ 
vakkuf ederek saat J 9 da Gelibolu ya· 

meselesi haklmıdaki beyanatında bazı 
nm adasındaki abidenin ÔlllÜnde B. propagandacrlann 1ngifü; kıtaatmm 

"hattı hareketi aleyhindeki ittihamlannı Saro denize bir çiçek çelengi attı ve 
takbih ettikten sonra demiştir ki: deniz zabitleri bir dakika aükQt ettiler. 

Filistin meıelesi, aakert değil polı· Bu müheyyiç merasimden sonra vapur 
tiktir. Krtaatıauz nJı:anu temin edebi. Fransaya doğru yoluna devam etmt • 

.. lir. Fakat ulhU temin cdemcı:. !3u va.. tir. 
ıcifc hükumete ve meeliainize terettilp 

DUk dö Vindsor Londraya 
dönecek 

eder. Filistinin zulüm gören biltün Ya. 
hudiler i~in bir yuva yapılacağı kati· 
yen vaded!Imemiıtir. Orta Avrupa mu 
hacirteri meselesi F°ılistindc h2.lledıle • 
mez. Bu mesele, daha geni§ bir arazi 
üzerinde halledilmelidir. Araplara gc • 
lince, bunlar korkuyorlar. Öyle bir an 
gelmittir ki, araplar sonradan gelenle. 
rin politik: ve ekonomik balamdan ken
di memleketlerine hükmetmek Uzere ol 
duğunu gördüler. Arap olsaydım. ben 
de tellta dütcrdim. 

Nazır, bununla beraber, bir Yahudi 
yuvasmın müteıcbbislerini tazimle ya· 
dctrni§: 

- Fakat bunlar 600 bin Arabın İn• 
giliz idareai ve memleketin Yahudiler 
tarafından inkipf ettirilmesi sayesinde 
bir milyona çıkaeağmı bilmiyorlardı,. 

demi§tir. 

J~ndra. 25 (A.A.) - :S. Çember. 
Jayn ile Vindsor Dül.li arasında Paris-

te yapılan mUJakattan bahseden Shfr 
Post gazetesinin hususi muhabiri bu 
aabah yazıyor: 

Dlik ile B. Çemberlaynin rnüJlkatJ, 
fngiltcrede büryük bir" allka uyandlr
ma'ktadır. Kuvvetle unneditiyor ki. 
Dilk, halen yapclığı it1iz1ik hayatın.m 
kendisinin pek de hOfUna gitmcdifim 
bildirmiş ve hizmet teklif etmiıtir. 

Dük'iln İngiltereyi ziyareti mesele· 
sine temas edildiği haber veriliyor. B. 
Çemberlayn bu meselenin kendisi Lon 
draya döner dönmca: tetkik edileceğini 
vadetmiıtir. 

için hUkflmete B&llhtyet veren bir ka =====::;:::======== 
rarı neşredecektlr. ispanyadaki harp 

1919 DANBERI BOYLB GRJUV 
GOROLMEDI 

Parla, 25 (A.A.) - PeUt Journal 
gazeteBl. Parlate ve Şimali Fransa. 
dakl grevler hakkında yazdığı bir 
makalede. bu hareketin komünist 
propagandasından doğduğunu~ ko
mUnlstlerln sendikalar birlik ve go. 
nel iş konfederasyonu idare komlt()
lerl Uzerlne bir trı.zylk icra vo bun
lara. mUmkUn olduğu kadar çabuk 
umumt grev ll~nına mecbur etmek 
lst.edlklcrinl btldtrlyor. 

Bu gazeteye gHrc, komtlnistler 
her ne pahasına olursa olsun Fran-
ız - Alman dck!crasyonu yapılma

dan evvel bUkCımetln dUşmeslnl Is· 
te:ıiektcdlrler. Demleyolu amelesi 
11endlkalar mecllıl don ıundUa eer
vhıl~rt fçfn umumi gr&Te karar nr-

mlşUr. Bu karara fş konfederasyo
nu tarafından kat'l mahiyet verile· 
cektlr. 

Gazete. 1919 danherI btı kadar 
mtibfm grevler kaydedllmedfğinl 

bildiriyor. 

Salamanka, 25 (A.A...) - ~vvelkl 

akşam umumi kararglh .t4rafından 
neşredilen bir tebltfde 6ö7le denli • 
mektedtr: 

Matln gazetesi. grevcilerin bir PO· .. Muhtelif cepıfeJtırde ka1de Cleier 
mı kamronunu tevlrdlklerinl ve H~ 
Tas Ajansı da. dfğer bir kamyonun bir şey yoktur ... 

tekerleklerinin tahrip edildiğini btl· Hava kuvvettertnln faaliyeti: 
diriyorlar.. IUdiseler esnasında iki B 

1 11 
... ı h d fl arse on manının as•er c e e 

slvll ve blr jandarma kll~Uk znbtU 1 b b d dll 1 -... bl k 
1 t 

r om ar ıman .e m ş c r co • 

G d 
x. V 1 . il mağazalarda yangın çıkmışlrr. Bnrse yara anmış rr. r 

eceye o6 ru, a ancıenne va 1 d P ~ı H •·t 11 ona a ueu o uevo m asyon e as.. 
m11avlnl. Denaln komUnfst belediye k 1 b d fi b UklU er e e ere ve cep a.ne 1 YR· 
rclsl vo maden nmele 1iendlknsının 1 hl k b b~t , b t t.. ,gon ara r ço om a ar ısa o c 
mUmessllleri arasındaki g6rUşme-

1 
ti 

den sonra va.Zlyet biraz durulmuştur. m ş r. 
Dena.ln'den seyyar mUfrezelcr çekil- Valonslya.. 25 ~A.A.) r- Saat l ı.~o 
mı, ve bundan sonra grevclJer işgal Clc beş deniz tayyaresi liman bölge. 
etttlderl fabrikaları boşaltmışlardır. slne cm ltndar bomba atmıştır. 

Bulgaristanın harici 
siyaseti 

Sofya, 25 (A..A.) - Bulgar aJan• 
blldfrfyor: 

l: 
d 
\ı 

h 
l' 

:r 
k 

Bugün Sofyada bulunan bQtilD. mf lı 

J>osların Jştlrak cttlğt bir toplantıdl h 
Ba~ekll Köselvanof, Bulgar drş poı l; 
lttlkasıntn ana. hattan hnkkrnda iz&. i 
hat vererek demiştir ki: 

Bu politika, Bulgarfsfanm Avro- g 

pa ve Balkan banşına olan kaU "• ~ 
halisane merbuttyetlne. Yugo Jantı l' 

'°e Türkiye ile olan ebedi dosttu• lı 
pakUanna ve Romanya ve Yunanll' l'ı 

tan Ue bu memleketlerle mualllktf 

olan meselelerin h.urmet, ıamtmt ki11 ~· 
eıhkJ ıltlmat. bUanUnl7et ve hakk~ la 
-~,.,....·-·h•-'• h.alllnJ tazammııP 
ellen fUJl teşriki me at e .t m ft tt 

lnşmaya dayanmaktadır. ti 

BUtün mebuslar, btzlp farkı ol 
maksızın, söz alarak momnunfyet1t-ı 
rint ve bUkfımotln dış pollUkHtD& f il' 

tlmatlarınr bildirmişlerdir. ~ 

Macar talebesinin 
nUmayJşl 

le 

Budapeıte, ~s (A.A.) - Yüzlerce tı 

talebe bu sabah liberal gazetelerle Sol tı 
yali&t organı ônUnde Yahudi aleJ'htli· ~ 
n tezahüratta bulunarak bu gazete lda. t 
rehanelerinin camlannr kınnı§lardu'. il 

Ayni talebe yan rumt ıazetelerin fi f lı 

nünde bir lmredi kabinm lehinde t~ b 

zahüratta bulunmuıtur, 1.ı 
t 

Diğer bir talebe grupu da büyu~ 
bulvarlarda te.ıahürat tertip edere~ le 
bUyUk bir kahvenin ~c m0tea4dit ma' !! 

ğazalann camlmnr kımuıtır. Polis, tt1 ~ 
z;ahilratm ıiddctli bir mahiyet aldıif l: 
yerlerde halkı dağrtmıftrr. b 

Lehistanda Mason cemiyetle~ 
}> 

~ 
:tı 

.IAgvedildi ~ 
lı 

Varıova. 25 (A.A.) - "'Kanunlll' 
ıazetea.._ buıiln meriyete girecek olJll b 
iki kuamamenin metnini nqrümck f ~ 
teclir. Karamarııelcrdeıı biri Muon te 
miyetlerinht llgvı diğeri devletin baf'l'. b 

menfaatlerinin korlrnmaıt bakkrndl' ~ 

drr. R 

Bütün Mason cemiyetleri bu suret
le kaldmlmıı oluyor. Bu ccmlyetlet' 

t 

ait emlik hayır mlieascselerine ve •'' t 
9ivJer de hükumete dewolw:ıacaktır· 

a 
Diger karama.met millt miklafaa1'111 <l 

zararına yapılanla aliyetler, dcvtetil'I <l 
malt ktedisini izrar edebilecek hare'k'' d 
ler, umumi gt'eve veya Loukauta' Jtt/ t 
tilrlil teşvikler ve devletin mcnf aau.J 
tehdit eden yanlı§. haberlerin ipast .4 

çin siddetli cezalan ihtiva ctmektc<!i' t 
\ 



Memlekette yas 
Atatürk'ün ölümü münasebetile 
Manisa, Samsun ve diğer şehirlerde 

muazzam ihtifaller yapıldı 
Manisa, (Hususi) - Türk uluıunun 

kalbinde yer alan Ulu önderimiz Ata
tilrkiln ölümü Manisada büyük bir bü
tün uyandırmııtır. Ankarada merasim 
Yapıldığı gün Mani11da da saat on i. 
kide on binler~ halk .Atatürk büıtU. 
~Un etrafında yer almıılardı. 

llkönce 1stik1Al marıı ıöylenmi", o· 
nu mUteakıp Şo~in matem havası 

Çalınmı§, bundan sonra ilbay ve Parti 
:S.§kanı doktor Lfltri Kırdar Ulu On. 
derimizin Türk ulusuna kazandırdığı 
Varlıkları tebarüz ettirmiı, bu esnada 
halk hıçkırıklar arasında gözyaşla -
tı dökmUıtür. 

Ağhyanlar hesapsızdı. llbayda:ı ıon. 
l'a belediye namına biri ve halievi baı
kanı Azmi Onakın \'e lhaan ıöz ıöy
lemişlerdir. İhsanın heyecanlı ıörJeri 
herkeai ağlatmt§tır. Büıt etrafında top 
lanın binl~rce halk AtatUrkUn rentli. 
ie tevdi edilen emaneti:ıin korunaca. 

iına and içmiştir. 
Bliate yüze yakın çelenk konmuı vr 

telen halk ıon ihtiram vui!eıini yap
l'lta le Uzere üçer üçer geçerlerken eJle
l'i:ıd:?kl çiçe';leri bilete koymak ıureti
le oruını çiçek ve gilller,içeriıinde bı. 
l'akmıılardır. 

Sakarya klübü tara!mdan Atatürkün 
tençliğe ola:ı bitabni ,Uael bir çerçe
\·e içerisine alınmıı ve p l ve zambak· 
larla sdıJenmittir. 
t~coCie {aniııa. dağında. atej yakıl. 

1'nı. ate§ S&b&ha kadar devam etmit
liı-. 

Samsundaki Tören 
S.'\msun, '(Husu!i) - On iki gündür 

l'llilli bUnyenin göğsünde bir hıçlcınk 
tibi toplanan matem bu gün göz yaş· 
lf.rı, d!rin ve canda.:ı !eryatlarla Sam· 
•Unu inletti. Bütün eehir bir tek \'ÜCUt 

Cibi eğilmiı bütün götleı bir çift ıöz 
tibi yanıyor ve aflıyordu. 

Koca şehir metrük bir bodur ıilku. 1 tu tçinde hıçkıra hıçkıra göı.lerden ıa. 
tırap ve acı 'dolu sealer taıı1or, mevai-' 
ltıin kurount seması bu mustarip hal
ltrn üstünde bütün koyuluğu, bütün ma 
letnile alçalıyor. karanyor, İiyah bir 
~atem kubbeai bütün tehri altına a. 
lıyor. hiçbir matem. hiçbir acı \'e hiç 
hir duygu bu kadar ıuurlu, Mı kadar 
llrnurnl ,., bu kadar müıterek olmaıruı· 
lır. 

Acımız, ııtırabımız ıut 11 de hal· 
lre\•inde ıözle bir ifade ttklbe gire • 
Ctlt. Daha aabah1.an halkevi civarı , 
ttnç, ihtiyar, kadın, erkek ve çocuk· 
ltr1a doludur. Hılkevi töreninde ıokak 
1ara kadar dolan bu halk biraz aonnt 
htr iöadet hutit ve hürmeti içinde .Bil
)Uıc At.anın heykeli etrafında toplan .. 
~t. Tam t <i de Büyük Şef in lbitsi ö · 
~ lnde btiklil maT11 hıçkırıkla ıarıh 
{'' omuzlar ve göz yaıları içbde din. 
tııa1. 

b Yaralı nıblara sunulan teıli)•etkir 
t~·r Umit aeıi gibi ahenkleeen m&r1 bil· 
il un Atatürk neslini bir tek vücut gi· 

1 matemin aarsıntJıile uraryor. 
llı ~:>~nin marş Fünebri bqlayınca. u. 

Urnt acı son haddini buldu, iıte bir 
'tc1~·e lise safları aruı::ıdın baygın bir 
~~l'\C'f alıyor, bununla eOByal yardım o· 
0"tı"'ıbili betinci baygını götürüyor. 

1
. n~ltün Türklilğil Hrııan bu matemi 

t ·tı ·en hatiplerin l!tslerindeki acı, i
,aie edilmez bir "'eydi. muıtarip '\'t 

.:ı ~hYan nesil yalnız. Büvük Ataya H. 
~.. . . 
(], at, onun cumhuriyetine ıadakat an 
d~ıı içerken onun huzuru maneviıin· 
t bpltı onun gibi dimdik birer Ata-

rk cocuğu keailmiılerdf. 

Erhaadaki Tören 
~~,.~u. (Huıuan - BtıyUk Şef A. 
ı.._':l:.r.-:Un muhitimizc:M d•rin bir ya ra 
~kan \'t acı bir 19ttrap dofuran ö-

lümü bugün Cumhuriyet meyda~md~ 
yapılan muazzam milli matem tore~~
le kalpltri c09turmuı. tutulamıyan goz 
yaşları bir sel halinde tören boyunc~ 
devam etmiştir. 

Bu sırada hava l:apalı, bulutlar bile 
kederli idi, geniş meydan mülki. aake: 
ri erkA::ı. mektepliler. resmi ve husuıı 
bütün te~ckküllerle beraber binlerce 
halk tarafından dolmu,tur, koca mey· 
danda ne bir 8eı. ne bir nefes var! 
Törene, bandonun latiklil marşı ve ma 
tem havaları çalmasile ba"landı. ha-

--tipler söyledi ve gençlik, halk bütün 
nesil ağladı. ağladı. 

Merasimi müteakıp büyük ölü için, 
Uç dakika sükut edildi, altı oku tem. 
sil ede:t meşaleler yakıldı, neslinin çe· 
lenklcrile bezenen Büyük Atanın ma· 
nevi varlığı önünde bUtün bir nesil hu 
§ti ve hürmetle eğilerek. ağır, ağır ök. 
süz benliklerinden coşup gelen göz yaş 
ları içinde ilerliyorlardı. Atatürk ebe
diyete karışmıştı, fakat kalplerde ,.e 
dimağiarda en büyük ihtiram mevkii 
ni almıstı. 

Burdurda yapılan tören 
Burdur (Huau!İ) - Ulu Atamızı:ı 

Ankarad: cenar.e töreni yapılırken Hi
mizde binlerce tehirli ve köylünün iş
tirak ettiği büyük bir ihtifal yapılmış. 
ur. Sabahleyin baUcevi ve meydanlar, 
halk kalabalığı ile dolmuş. radyo ho. 

Kayseride 
100 Yataklı Bir Şehir 
Haıtahaneıi Yapılıyor 

parlörlerinden Ankaradaki töreni göz 
yaşlab içinde takip etmişlerdir. Saat 
on bir buçukta halkevi salonunda öğ
retmen Jt~ethiye tarafı:ıdan Atatürkün 

hayatı ve cumhuriyet hakkında bir söy 
lcv verilmiı;, bu söylevi b inlerce halk 

göz yaslarile dinlemi~tir. l?csimlcrde 
Burdurda yapılan ihtifallcrdcn iki in
tıba tesbit edilmektedir. 

........... ,.,_..~ 
Eurdrmla Atatiirk için yapılau töre1tdcn iki int1ba 

I ZMIRDE 
Karısını kaçıranı karakolda yaraladı 

Kayseri. (Hususi) - Kayseri vilL 
yeti 392 bin nüfuslu bir vilayet olmL 
ıma ra.ğmen iyi bir hut.aneden mah
rumdu. H alen mevcut elli yataklı ha
tane binıuıı çok kötü bil' durumda. v 
meraitl aıhhlye w fennlyede:ı mahrum 
oldufu lçiıl vali ,Adli Baymanın nuan 
d ikkatini celbederek vUAyetin ihtiya. 

Dr. Murad Rami Aydın 

lz:mir - Evvelki gün Dotaphkuyu 
polis karakolunda bir vaka olmuş, Hi1c 

bulunması için zabıtaya tebligat yap. 

mı ıtır. 

Takıim - Tallmhane, Tarlaba§ı 

caddesi No. 10 llrfa apL 
Tel: 41S5::t 

met isminde bir memur, tabancasile ka 
rakol içinde Mehmet Akın adında biri. 

cınr karııla~·acak yüz yataklı bir hu. ------ ---------
Turan Tiyatroım 

n~ 4 el ateş etmiş ve onu sa memesi 
altından afır aurette yarafamııtır. Vak 
anın sebebi bir kadın meseleaidir. Hik. 
mek, bundan bir müddet evvel Lütfiye 
adında genç bir kadınla evlenmiştir. 

Mehmet Alem ve kardeıi Mercan A. 

kın KarJıyaka komiserligi tarafından 

tutulmuı, tahkikat yapılmak üzere ikı. 
aini de polia nezaretinde Dolaplıkuyu 
polis 'karakoluna ıöndermiıtir. Mch • 

met ve Mercan karakolda iıticvap cdi. 

lirken memur Hikmet karakola gclmiı 
ve komiıer muavinligi odasında bulu

nan tabancasını ani bir hareketle çe

nan tabancasını an ibir hareketle çc. 

kerek Mehmedin üz:erine dört el atcı 

etmiştir. 

tane in~uı kararlaemış ve gerekli bü- Halk sanatkarı Na. 
tün hazırlıklah tamamlıyarak inşaatı şit, okuyucu Semi. 
ekıiltmeye koymuş. yüz on yedi bin ha, Mişcl varyctcsı 
lira bedel üzerinden ihale ettirmif ve in Dörde Kadar 

pata bqla:ımıştır. Vodvil 4 perde 

Temel inıaatt ikmal edilerek birinci _________ n_an_s_,_s_o_lo_._ 

Karşıyakada Atatürk caddesinde 57 
numaralı kahvede garsonluk eden Ali 
oglu Mehmet Akın ile kardeşi Mercan 

Akın, heniız nasıl olduğu kat şekilde 
tesbit edilcmiyen bir tarzda Lutfiyeyi 
kaçırmışlardır. 

kat ineaatr devam edilmektedir. Has
tanenin kalörifer. elektrik tenviratı, 
ıu ve asansör tesiutı bu bedeli keş • 
fin haricinde olup bu teıiaat ta ayrıca 
ekıiltmeye konacaktır. 

TAI<SlMDE 
BU GECE 

Ertuğrul Sadi Tek 
Tiyatrosıt. 

Kocası Hikmet, müddeiumumiliğe 

verdıgi bir istida.da, karısının iğfal edi- Çıkan mermilerden biri Mehmedin 
sağ memesi altından girmit ve aikuın 

dan çıkmııtır. Polisler, Hikmetin elin
den tabancasını almıılardır. Yaralı der 

lnıaatın gelecek e'ne aonbaharmda 
tamam olması ~arttır. Bu sayede Kay. 
seri en mUhim ihtiyaçlarından birine 
kavuşmuş olar.aktır. 

(Süt Kardeşle1) 
Meşhur vodvil 

3 perde 
Tel: 400!19 

lerek garson Mehmet Akın ve Mercan 
taraflarından kaçırıldıgını ihbar etmiş. 
tir. 

Miıddciumumilik, bu şikayet üz:crl
ne suçluların yakalanması ve kadının 

hal Memleket haıtahaneıine kaldırıl • 
mıştır. Hikmet de tevkif edilmittir. 
Tahkikata devam clunuyor. 

-- ? > . ID r'· -- '1' ~ 

,... ~ r+ "t c 
c. .. CD • c. 
.. c: 'O ... 
~ tZ 

:ıt 

fi -- "' c. -
" q. -· Q~ ... --- . Dl - .. .. -
cı: ::a tJ -=-= -- . ... 
1111 = ıu 
~ · .. - -il :J ~ -- -r N -• -

- KURt~un kitap şeklimle roman lchlkabı -

52 ,, ,;\~TtK YUZT.U ADA?.\ 

, ingtn'un yeg:\ııe oğlusunuz Ye Bognrd nlles lnln 
dokuzuncu !ordusunuz. 1890 senesi iklnciteşrinln 
:!!? ıinde doğmuştunuz. Oksford Univcrsiteslııde 

tahsil ettiniz. 1'~vlcnmedlıılz. Doğru mu? 

- En~t. do~ru . ;ı.~akat, bunuu ehemmiye ti t e
resinde? Şahıslardan babeeden kıla,·uz kitap. 
Jarında buna bl'nzer malumatı istediğiniz kadar 
toplıyabilinlnlz. 

- Orası öyle ama, şimdi \'CrcC'eğim lıazı diğe r 

ıı~ alümatı edinmenin o kadar kolay olmadığını 
tHkdir cdcC'ekslnlz. Siz 19 yaşındayken Lili Smıt 
isimli bir kıza Aşık oldunuz. Bu kız, Bov sokağın. 
<la bir meyhanenin tczgAhtarıydı. O kıza olan a ş
kınız dolayıslyle dUştllğUnUz müşkül 'azlHttrn 
iifzl kurtarıncaya kadar babanız bir hayli ın::ı s.rnr 

etti. BundAn iki ar sonra Gcyts"lıı karısını ayart. 
tığınız şayi oldu. }'azla tafslllıta gitmiycllnı. Fa
kat gencliğlnizdc kndınlara pek düşkUııdUnlız . 
Dundan bll$ka bir zaafınız daha var ki : İtki ..• 
J 91 O - ı 912 seneleri arasında kendinizi idare cck
mlyecek kadar sarho:, gezmek suçundan en n ağı 
J 6 defa ceza yediniz. Bu gibi kötU ahvalin1:7. yüzUıı· 
dtndlr ki hiddetlenen babanız, sizi 1913 de Aıne
rlkaya göndermişti. Amerika size pek müsait bir 
muhit olarak görUndU. Orada da tUrlU kopazcllk
leer kalktınız. Yanılıyor muyum? Yartılıyorımm 

tashih ediniz." 

r .. A~TtK TUzı .. n ADAM 49 

Cimi polis memurunun uzattığıklarmı eline 
aldı. Fakat bununla beraber l!;:crlıinde bir merak 
uyanmıstı. Acaba bu zarfta ue vardı. 

Cimi, zarfı, gelişi gUrnl bağlanmış yaralı eli
• niıı ınU aadc ettiği kadar c;abuk bir hareketle attı. 

Fakat şayanı hayrettir ki ic;erdcn mektup 
c;ıkmamıştı. Elini ic;lne soktu ve cocuk balonuna 
benze r bir şey çıkardı. Sonmuş balon benzeri bir 
şc.y ... 

Sonra zarfın üzerini okudu . .,.öyle yazıyordu: 
''Mister Ceyms Smit - 14 • Korporal cadde

si. Şehir!" 
Bu sırada caıı kurtaran arabsı Sen Toın:u; 

hastahanesinin önüne gelmişti. 
Şoför hı'\dlseden i(,:eriyl haberdar etti 'e ö1U -

11Un ccsecli SC'dY<' ile dışarı çıkarılırken beklenme
dik bir hfıdlso oldu. 

Yan taraftan bir otomobH zuhur etti. Bu oto
nıobi lln ııem:er<'slndcn bl rnıakhıeli tUfek belirdi. 
l> rken makineli tU fek ateş açtı. lstikamet, ıeıl
ycnln taşındığı tarafa idi. Ateş yaylımı o kadar 
s Uratli YC müessir oldu ki, kimse karşı koyamadığı 
gibi, sedye) i taşıyan za\ allılar da derhal )ere dil· 
şUp öldüler. 

Bu tcllı itcrls!nde h~rkcs ortadan kac;ışmıttı. 
Meçhul otomobilden Uç kişi cıktı Ye yerdeki aed
;>ccd iki nırulmu hademenin ortasında yatan ce
sedi ıı.ldıkları gibi otomobilin içerlılne attılar. 



Bir Fransız muharririniıil 
Yakın Şark seyahati 

Kısa harici haDerıer ; 
1 Ameribdı.1d Ahlwıya lefiri di1ıı 

akpm Hamsa vapurile har.set .,-. 
zevcesıle kızını Vqingtonda blralqpr .. 
tır. 

* İtalyada ittihaz edilen yeni bir 
karara göre noterlerin, Yahudilerle iL 
riler arasr:1da, gerek hususi eşhas, ge. 
rekse §İrketler için olıun, alnn, satım 
mukaveleleri tanzim etmeleri znene
dilmiştir. 

( Ba., tarafı f nt-ı YO.yfada) benimle görüşmeğe gelmişti. Kendisi. 
.ster yüzleri örtülü olsun, ister a. :ıi tebrik ettim ve bunda gayet samimi 

~. Müslüman kadınları bizim zevk. idim. 
lerimizi, bizim adetlerimizi gittikçe da - Baş roldeki aktör çok iyi oynu. 
lla fazla benimsiyorlar. Hiçbir kadın, yor, dedim. Bu kadar tabii oynayan, 
oduı y-tur ki, bugün içinde. Lon. bu kadar değerli bir aktör az görmü. 
Cin ve Pan.ten celm pllklarile bera- şümdür. Meşhur bir sanatkar olmama-
ber gra.mofo:ı INlumnasın.. sı hayret! 

I 

Gret& QGr6oyıc •ya/ 1'1Cluyorlar1 O zaman Mısırlı tiyatro müdürü: 
Bltüıı 'liYrkhlarm önünde arapça - Nasıl meşhur değil? dedi. Meş-

wm-a m~lan pirülü1W. pk kil- hur. KendiP.i Paris konservatuvarın. 

ciil*yler, karfunl redingotlu paŞi.lar dan mezundur. Silvain'i:ı sınıfında o. 
Oreta ~ lılarJen Ditrilateıı bab kumuş ve smıfm en iyilerinden biri 
sediyorI-. Pd:at Jrıep&i ele bu artiatle. imiş. Hatft bir müsabakada ikinci mü 
ri pek _,.., batmaktadır. kifatı bile kazanacakmış .. 

Eski tlpt:nlal' ft ew llelce bütü.:ı haL İtiraf etmek isterim ki, bizim başka 
1n toplaJml ""8b )talıvelerin müşteri. memleket ahalisine karşı duyduğumuz 
ıl ılmdi 111Nr blNr sinema salonlanna his çok gariptir. Tiyatro müdürü ba. 
kQfUyor. Şarkı söylenen yerlerde bile :ıa bun1arı söyler söylemez bütün alft
ldıetler değipıiş. Şişman kız ortaya kam kayboldu ve piyesin son perdesi· 
çıbp oymyarak türküsünü bitirip ye- ni beklemeden ç:ıkbm. 
rine oturchiu zaına.:ı, hayranları: (Soıııt yarın) 

- Bir dalıa! Yap! Varol! Yaktm 
beli!! dİJ'! ~lar ama, eskiden 
~gibi timdi artık şarkıcı kıza şe
ker Tqa ~~k vermiyorlar. Ganonla, 
cm& life life yala:ncı şampanya, bira. 

-- IMeriJ«tar. 
Bunlar, hediyelere mahsus olan ay. 

n bir 1llUI. tberbe konuyor. Kasa doL 
fu mu. idi, alıyorlar ıieeJeri §anonun üz.e 
rlne koyuyorlar. Ondan sonra, tarkıcı 
klz, bu bir sıra şişelerin arkasında o

yun.una devam ediyor. Tabii bu içkileri 
sonra gazbonun sahibi kıroan, yarı fi
yatına alacaktır, tıpkı bizim dansing. 
lerde olduğu gibi. 

Kahiredeki büyük Operadan Şamda. 
ki halk tiyatrolarma kadar, şark ti • 
yatrolarının bende öyle hOfJ ve eğlen
celi hatır;darı kalmıştrr ki! 

Bir tiyatro hatıraat 
Kahire operamnda Müslümıı.-::ı 'ka

dınlan oyunu localardaki perdelerin 
arkumdan seyrederler. Şamda, Baladi 
denilen halk tipatrolarında da. nara. 
cdar vardır. ellerinde maşa Be tuttuk. 
lan ateşle dolaşırlar. Nargile içe..,Jerin 
ınal'l'il4!1erini yakarlar. 

Hatıralarımdan size yalnız bir ta
Alliııi anlatayım: 

O akp.m Kalıirede, Ezbe.kiye tiyat
roauna gitmi§tim. Burası, Kahirenin 
6rı az Avrupalılaşmış tiyatrolarcdan 
biridir. O gqce, bizim Molier'in Skapi-\ 
nln hileleri tarzında. içinde kelime o. 
YQBlan ve adamı çuvala koyup döğme 

ler gtbl sahneler bulunan adi bir ko. 
ınedi oynuyordu. 

Tabii be:l, arapça konuşmalardan bir 
S."''' anlamıyordum. Fakat, ne olup biL 
t• 'ini hareketlerden, anlamak kabildi, 
r'" ..,•;il bat rolü almış olan oyuncu ma
h · r biJ'iıf idi. Bu büyük komik, rolünü 
h1 !tikaten canla~dınyordu. Gülüyor, 
alay ediyor, tehditler savuruyordu. Sey 
redenlerin hepıi, hatta locadaki İngiliz
ler bile, kahkahadan kırılıyorlardı. 

'Perde arasında tiyatronun müdürü. 

Suya düşen Karar 
(Bq tarafı 6 mcıda) 

mukabil bir aile bayatını::ı sıc.ak muhL 
ti, sevimli bir dert ortagı eşi bulıJ.~az 
bir nimet tad:yle kendini sezdiriyordu. 
Yalnız kalmak!... rümtazın yapj'dnız 
ve bellisiz maceralarla ba;ba~a kalma
sı! ... Perihanın ise, bir başkasiyle yu. 
va kurup mesut olması ve uzaktan o

nun şaşkın felaket.ine gülınesi iht:mali .. 

Asabiyetle: 
- Perihan, dedi. Sen başka bir er. 

keği seviyorsun! 
Perihan, Mümtazı deli edecek bir 

giilüfle güldu. Sonra: 
- Bu, seni alakadar eder mi? .dedi. 

Yani benim hayatıma bir başka erke. 
ğin doğmuş olması, .seni endiıeye dü
şürür mü?. 

Bu son söz, Mümtazı büsbütün ha. 
rap etMi~ti. Yavaşça ona yakla§arak, 
onun bulunduğu koltuğa ilişti. Ve o
nun küçük yuvarlak omuzunu okşama. 
ğa başladı: 

nj bırakıp gi<lemezsin. Bu evi, im yu
vayr, dört sene beraber geçmiş mazi
mizi böyle yüzüstü bırakıp gitme. 
ğe gönlün nasıl razr olur? .. Perihan .• 
Sen de çok iyi bilirsin ki ... 

Gece yarısından sonra yatakta, Müm 
taı hata yalvarıyordu. Perihan artık 
münak<!şayı kesmişti, Mukabelesiz ve 
soğu'k bir tavırla sadece susuyordu ... 

Fakat karyolanın ba~ı ucundaki lam 
lıa iiÖndüğü zaman, Mümtaz onun kü. 
çük güzel yüzündeki manalı bir gülüm 
seyişi asla göremedi. Kocasının yapa. 
cağını kocasından evvel sezerek, cnu 
elinden kaçırmamak için yaptığı usta
ca manevranın muvaffakiyetle netice
lenmesinden hasıl olan gizli, muzaffer 
bir gülümseyi !.. 

HİKMET MU'NtR 

/ Fokker tayyare fabrikaları gele. 
cek Paris sergisinde te,hir edilecek o. 
lan yeni bir avcı tayyaresi inşa edildi
ğini bildirmektedirler. Tayyare saat. 
tc 500 kilometre ıüratle uçabilecek ve 
büyük çapta silahlarla mücehhez ola • 
caktır. 

/ Yugoslav Başvekili ve Hariciye 
nazırı Stoyidinoviç.. Balkan antantı 
devletleri erkanı harbiye reislerinin 
konfera::ısına iştirak etmek üzere A
tinaya giden Romen ordusu erkanıhar. 
biye reisi Jonesco ile Romen askeri he. 
yetini kabul etmiştir. 

/ llkkanunun ilk iki haftası içinde 
Mısır ve Sudan kttalarının iştirakile 

Sudanda mane,Talar yapılacağı haber 
verilmektedir. On be~ gü:ı kadar süre
cek olan bu manevralard Hartum ve 
Sudan Jimaru civarında yapılacaktır. 

'/ !ngilterenin müracaatı üzeri,ıe A. 
merika hükumeti, Hitlerle yaptığı mü. 
Iakat esnasında Çemberlaynı 5iddetlc 
tenkit eden bir sesli film vüeude getir
m ig olan' bir ainernatoğraf makinesbe 
sansür koymuı1tur. 

/ Kolombiya hükumeti Berlinde bu. 

Junan henüz itimatnamesini vermemi§ 
olan orta elçisini muvakkaten geri ça. 
ğırmıştır. Elçi. dün ak~am Parise ha
reket etmiştir. 

Bu tedbire sebep. son günlerde Ya. 
hudiler aleyhindeki harekatta sefirin 
maruz kaldığı hakaret içb Almanya ta 
rafından henüz tarziye \-Crilmemiş o). 
ma.sıdır. 

/ Almanya - Çekoslovakya arasında 
kati hududun~- tiı.ıerine-dlba Al. 
man kıta1arı muhtelif mıntakaiarı 

saat onda işgal etmiştir. İşgal esnasm 
da hiç bir hadise olmamıştır. 

'/ İngiltere kral ve kraliçesi, 21 şu-

kastelde denize indirilmesi merasimi:ıe 
riyaset edeceklerdir. 

/ Cenubi Kaliforniyada şimdiye ka. 
dar görülmemiş vüsatte büyük orman 
yangınları mühim tahribat ~a... 
dır. Şimdiye kadar iki yüzden faıla ev 
yanmış ve bir çok sinema Jİ)dızları -
nın malikaneleri kül olmUftut. Binler. 
ce kişinin yangınları aö::ıdürmek için 
uğra§tllasma rağmen ate!! gitgide bil. 
yümektedir. Bir çok mıntakalar atef; 
yüzünden mahsur bir halde bulunmak
tadır. 

/ Danzigte Almanyadaki Yahudi ka. 
nununun tatbika başla._ a.ri:ıe Po. 
lonya hüknmeti. Danzig 1yanı neZdin
de teBebbüste bulunmuş ve Polonyalı 
Yahudilerin hukukunun muhafazasını 
istemiştir. 

/ Yanlış bir manevra neticesbdc 1-

e giden lngili 
arı döndüler 

Çefnhrtayn şttyte fMH- ! 

" Sulhv 11uhaiaza if in bütün 
tedbirleri alacağız ,, 

Faris, 25 - lngiliz Başvekili Çem. ki memıeketin harp endüstriyelleri a 
berlayn ile Hariciye nazırı Lord Hali- ııncla ııkı bir teırilr.imeıat arzu etti 
faks bu sabah Londraya dönmek üzere lcrini kaydediyor. 
Paristen ayrılmışlardır. Daily Herald gazetesi1 halen Alma 

Paristeki Frcmsız • tnciliz müzakere ya lehinde hiçbir t,oprak terki mevz 
lcri neticninde aşağıdaki ,.reSm{ tebliğ bahis olmadığım kaydetmektedir. 
ne§rolunmuştur: Daily Mail gazetesi, F::iısız -. İn~ 

"İngiliz Eaşvclr:Hi ile İngiliz hariciye Jiz müzakerelerini yakında genel kU: 
nazırının Parisi ziyaretleri, Fransız rıa. may mü.zakereleritln takip edeceği 1'l 
zırlarına İngiliz meslektaşları ile bir- naatindedir. 
likte iki memleketi alakadar eden baş- Nevs Chrcnicle gazetesi, mutasa 
lıca meseleler üzerinde noktai nazar te- ver Alman • Fransız anlaşmasının b 
atisinde bulunmak fırsatını vermiştir. yük bir kıymeti olmıyacağını yazıyol 
Milli müdafaayı alakadar eden mesele - • 1NGiLlZ GAZETELERİNİN 
)erde diplomatik hareketi icap ettiren MttT ALEALARI 
işler v~ noktai nazar teatisine mevzu Londra, 25 (A.A.) - 1ngiliz gaz 
teşkil eden meseleler arasındadır. teleri, başmakalelerinde henüz Pad 

Bugün yapılan müzakereler, iki mem görüşmeleri hakkında tefsiratta bul 
leketin sulhu muhafaza ve tarsin etmek mıyorlarsa da bu husustaki haberle 
kaygısından mülhem .caln umumi si- ön planda yer ayırmakta.dırlar. 
yasetlcrinin vechesi hususunda tam bir Times gazetesi, bir Paris telgrafı~ 
noktai nazar mütabekatının mevcut el- da ezcümle diyor ki: 
duğunu bir kere daha tebarüz ettirmiş- Müdafaa meseleleri sıkı müzakere' 
tir .. , yi icabetmiş ve iki tarafta da zorlui 

ÇEMBERLANY'lN BE'(ANATI lar teferruatiyle izah edilmiıtir. Fr~ 
İngiliz başvekili Çemberlay"l gazete- saya karşı değil, ingiltereye karşı ~ 

cilere aşağıdaki beyanatta bulunmuş • taarruz vukubulması şıkkının müza'lı 

tur: re edilmiş olması çok mubteme~ 
.. _ Resmi tebliğe ilave edilecek hiç Böyle bir halde, roller hiç şüphe 

bir ıey yoktur. Umumi siyasetimizin değişmiş olacaktır. 
ana hatlan üzerinde Fransız nazırlen Bundan sonra ispanya, Yahudi 
ile tamamiyle rnutabık olduğumuzu hacirleri, Fransız - Alman deklarasy 
gördük. Bu siyasetimiz sulhun muhafa- nu ve Almanyanm müstemleke isteM 
zasını istihdaf etmektedir. Bu maksada leri meseleleri geliyor. Bunlar, Tim~ 
vasıl olmak için icap eden bütün ~cd- gazetesine göre, şimdilik derin bir t 
birleri almıya azmetmit bulunuyoruz.. kike tabi tutulması elzem chnryan ın 
Mim müdafaa ve umumi .diplomatik seleler olarak telakki edflmittir. 
meselelerini münaka!a ettik!. Fakat, bL Diğer taraftan, gazete, Çek hudut 
zim için milli müdafaa işi Avrupa sul- lannın garantisi meselesi hakkında a 
hunu muhafaza ve tarsinindc başlıca şu satırlarr yazıyor: 

.merhalelerden biridir.,, lnskip tarafından 5 TcşrinievveJdCı 

YAKINDA GENEL KURMA y Avam kamarasında yapılan ve "bu ı 
· ·· add. t 

Londra, 25 (A.A.) - Reuter Ajan
ll1lm Paris mUhabiri, İngiliz na.arlarL 
nın ziyareti hakkındaki 'tef&irattncla, i- l 

enın ngı tere ıçın manevı ıı: :ıvecib 

olduğuna,, .dair <>lan beyanatı haklu 
da sarih hiç bir karar verilmemişti 
Resmi mahafi:ller, Çek hudutların 

talyada Tarant körfezinde İtalyan tesbiti garanti meselesini, bilhassa 'le 
donanmasına ait Lampo muhribile Po pat Ukraynası hadiseleri hakkında Le 

la kru,·azört1 arasında çarpışma ol. 
mu!Jtur. Kruvazörün yaraları ehemmi. 
yetsiz rle muhrip oldultÇq ağır hasa
rata uğramıştır. Mürettebatından altı 
ki!}i ölmiiştür. Muhrip, romorkörle li
mana kadar getirilm'iştir. 

/Fransa bankast iskonto haddini 
yüzde üçten iki buçuğa ve esham üze
rine avans haddini de yüroe dörtten 
üç buçuğa indirmiştir. 

/ Alma:ıyada radyo abo~erinin 

mikb.n 10.753.l 79 a baliğ o1muştur. 

Bundan 650.759 ı.ı Almanyada ve 23379 
adedi A vusturyada paras11..dır. 

draya gelen haberlerdf!n sonra, müs 
cel bir mesele haline koyduğu kana 
tindedirler, Fakat İngilterenin hatıl 

hareketi Macaristan ve Polonya 
etnik olan isteklerine müzaheret ıe~ 
linde tecelli etmektedir. 

Daily Herald gazetesi, ekono 
meselelerin münakaşa edilmediğini d 
dipl~masi yolu ile belki de fevkalade 
mühim olan müzakereler cereyan e 
ceğini bildiriyor, 

------------~~~~~~~------~--------------------------------------------~~--------
Sof yada 
üniversite talebeleri 
nümayiş yaplllar 

Nöyyi muahedesinin tadili• 
istediler sn 

Ve otomobil son süratle uzaklaştı. 
Jiiç kimse buna mani olacak bir şey yapama

au,tı. 

Cimi Stanton, artık başka şey dtlşüıımeyordu. 
O dakikaya kadar gördüklerini gazC'teslne yetiş- • 
thmek l!zımdı. Fakat her şeyden cn·cl, Skot
l&Dd Yarda giderek Sir Malfroyu r;ördil. Vakayı 

oldulu gibi ona anlattı. Soııra gazetesine giderek 
yazılarını yazd r. 

Yorctın bir halde evine döndü. Yataı~a girdi
li 11rada idi ki, yanında getirdiği şeyler hatırına 
geldi. Derhal yataktan fırlıyarak ıırı..ıtosnnun cebi
ni yokladı BUtun o telAş içerisinde farkında ol
maksızın cebine koyduğu zarfı çıkardı. 

lcerisinl iyiden iyiye muayPne ettiği zaman 
zarfa .Adeta yapışık gibi duran bir inee kağıt bul
du. Bu kAğıdın Uzc!·inde de zarfın üstünde yrızılı 

b11Jıuıan adres vardı. Ayrıca şöyle bir satır oku
naycndu: 

" ••.• a11nılı~ı !!irıHln. mQnaaip rclaml:'ı;·ı tabli~ 
~ı ...... 

Ctmlt bu ka.daıl.ll !"lrordn. 
oıaıato ı:lle<>.'."fi t.ııttu. Kork .. uc 11u:ı:'<1ı1. 

ben-aer S11H1n~ Mı :1kım urar tç•rııiı• t.Jl•tt~ı•u 

~ı~. ''"" !.ır tamao ıcın 10Uthlt ·~ı: 'l•• 
-;,enıa IA'A•I n1'm~!'ı,:.~:< \areılatU. 

LASTtK YVZLU "ADAM 

kılıyordu. Tam karşısına oturmuş ve yUzUnUn bir 
tek vizglsi bile kımıldamayan adama ağzma ge
leni söylUyordu. Bir hayli ileri geri söyledikten 
lionra: 

- Bcııi bırakmadığınız takdirde hakkınızda. 

takibat başlıya('aktır. ÇUnkU ben Parlse gidiyor
dum. Siz beni o yoldan alıkoydunuz. Fakat Paris
te lıeklcycnlcr gelmediğimi görUnce her halde JA.
zınıgclcıı yerlere başvuracaklardır. 

Karşısındaki adam hir an Için elini kaldırdı 

Te uzun zamandaııberi muhafaza ettiği sükutu bo
zarak ~öyle dedi: 

- Pariste görmeğe 3'ittiğ1niz adam, IAzımge
lt~n yerlere, yani polise mtira<'aat ederek l'aziyette 
biri değildir. İt-ap eden tedbirler alınmıştır.gKm '!n 
biri dE:'ğildir. J(cndisi hakkında da fca~ eden ted
Lirler alınmıştır. 

' Bu' esnada, C'Y sahibi vaziyetinde olan 
t"rek adam içeri girdi: 

- Sizinle, dedi. açıkça konuşacaktık. 

dinlemek istemediniz? 
<llnlonıek ister misiniz? 

- Buyurun. 

ufak 

Beni 

Ev 1ahibl cebinden bir kUçUk not defteri ct
kt.re.raı. r'kıtmağa başladı: 

-- Sllilı ifmlniz Hoktor Obri'dir. Vllyan No-

..: . . 

-N -c -a. 
ıa -a. 
ca .... ·-~ 
a. 
•• ..., 
JI. 
aı 

z 

~ . 
~ -->a 
ca -" ~ N -=-~c -c-= ~ _._ 
1. --Q,, ~ 
~ QJ 

rb -ı:s - ~ -=~ 
:z -= "' "C = ... -= 
=~ >-.. -:ı: 
~ 
> 

Sofya, 25 (A.A.) - BugUn yüzle! 
ce Üniversite taleb~si halen parl.im 
tohun hariciye komitesinin toplandıi' 
parlamento binası önünde toplanarı) 
Nöyyi muahedesinin tadili ve bu mol' 
hede ile bazı kom§tt memleketlere ı' 
çen Bulgar ckseriyetli yerlerin getl 
verilmesi lehinde tezahüratta bulun 
muşlardır. 

Polis tezahüratçıları dağıtmıştır. 
Sofya, 25 (A.A.) - Bulgar Ajatıfi 

bildiriyor: 
Bu sabah Sofya sckaklarında vu1'"' 

bulan bazı nümayişçiler hakkında keli' 
disine sorulan suallere .cevap vere" 
Dahiliye Nazırı B. Nedef, demiştir ~: 

- Bazı kimselerin hiç bir kimseııi" 
menfaatine hizmet etmiyecek <>lan ti' 

7.ahürata hazırlandıldarı hakkında ısı•' 
llımat aldrm. Halkı sükunu muhal••'' 
ya ve bu tezahürlere iştirak etmcıne~ 
davet ederim. Bundan başka, bazı rı1 
rit unsurlar bu tezahürattan kendi ı" 
yclcri için i. ~ifade etmek istiyorl'f 
Polise halkın toplanmasına mani olııı" 
sınt ve alınan tedbirlere itaat etmiY_e~ 
tere karşı şiddetle hareket edilmc:ıı 
çin emir verilmiştir. 



l'alJ bir anayi mtıe11e11est 1llOO Ura lll'ID&J9 De bir acente arıyor. Bil 
mı Ç&lıtmuı lhmıdır· Taliplerin adre8 ve referanalanm ve tercUmelhıl
leriDl pta kutulu 2007 ye bildirmeleri. 

Devlet oenıiryolları ve Limanları 
'! 't n·. _. ~ _: r-r- ur~-, ı d (:"\ t"(' ~) i i r an 1 arı 

Dtk .. mlteülıide mal edilmek tlmre Sirkeci marşandiz pn da vesır Ja. 
ktlell caddMI tl9erlnde JrllD emlrler eamll 98 mlltemllat le Macar strut ılrka. 
U "9 ....,_ambarı bfnıJe.,. .. 1*tu'dmall 1000 Jlra muh mmen bedelle ve 
çir uttum maJDe ~12-9 Camarı.t lld mt 11 de llrlcecfcte 9 l ' t.me 
btnumda ihale edilecektir. Bu ite girmek lateye-ıterfn 7~ hra muvakkat temi. 
ut ve VlllbJarllemuanen Jlln ve aaatte komtlyonı mllraeaatlan lizımdır. 
ŞutNm .... paru.m olara1r kcmılQOlldall ftl'ltlnütedir. 

<M98l 

lstanbal Komutaıhlı Satmalma KomiıJRı ilbları 

...... bmutanblma llllb lıU'Uk· chkbda komutanlık atmalma 
mlayonuna plmeleri (mlO) 

••• 
Çatalca mllltahkem •vkt komu. 

t&:ıhfma battı blrlWerl için 6200 al 

ln~isarlar U. MüdürliığTind er· 
- -- - - .. -· -· _._._.___ .... --.... - --

l - YenJ yaptınla k ~kıbmeğe fl kr ı } k r mak uzere atın elmıca. 
il 8-11-938 tarihine ih~le editecefı illn edı1 n b r ad t makbe p.rtnaintli 
değfftiriJdJfiDden yen den açık ekmlt m ye konmuttur 

U - Montaj da dahil olduğu halde muhammen ~deli 4300 lıra "e mum 
kat temlutr 322.:50 llredır. 

ar - Ek.liltme 2-12-9~ tarıhıne rast.ıyan cuma günü saat l( de Ka 
batqta levuam ve mubayaat ıubeaindekı alım komiıyo:ıunda yapılacübı 

JV - Muaddel 19&rtname1er p•raaı z olarak her cUn sozü geçen pbeden ah 
oabflır. 

v - Makine ao ton hamule ıle tek neye 1 mtl drat temia edecek kı.... ette 
tam Df•l olmak eartile Şuı.ter, Vldop, Doyc; il V. 11. Done V••• Da 
yen Skandlya. 142, a markalarmc1aa bl r o acak e yahut •JD ....aa balu. 
:ıan muhtetır a ardan mendı mu barrtke IVf yatı en a:ı olam tercih • 
d'lecektlr. 

V1 - latekliler n kanunen kend ler ilde aranılan v.uk ve yl.se 'l.5 .U· 
'enme paralartle bırlıkte eblltme tcıa tay n ed e:ı sin aıtte )'Ukanta 
adı ge~n komis~on g lmeleri flln olunur. 7900) 

• • • 
Cins Mıktarı Tartma Muhammen bedeli "7.& Bblltmaam 

kabfhyeti Behf'ri Tutan lmtutı Saatt 

Süpürge 
Baıkill 

li:til eter 
l;kl bandrol 

3000 A 
:j A 1000 Kg. 

1500 Kg 

lrAltdı 70 100 ebadmda 

I .. K.S. L. K. L. K. 
-.11.375 341.25 25.60 

248.-.- 7f4.- 55.80 
-.90.- 1350 101.25 

-.40.- 2800 - 210-

u. 
ı•.ac 
15. 

[ - NUmu:ıesıne uyf'lm olmak p.rtile 3000 adet supürge, prtnameJsi au 
dbince 1000 kilo tartma kabiliyetinde 3 adet yertt mamulltı buldll De -1 
itlerde llul1ınılmak Uare ıS>O kilo Stll eter 9e tuhhlctilal ifa 111DiJm ma
teahhit bea.bma nlnnanMt eYlafmda 70 X 100 ebadmda 1800 tifo içki 1-. 
drol kltlctı ayn ayn acık eJmltme uwllle atn almacakbr. 

lJ - Muhamm~ bedellerıle mUVükat temlnıUan bialarmda p.terilm 
tir. 

ID - Eksiltme 29-11-938 taribıne rasUıyan aalı pniı hisalarmda y .. b 
aaatle.rde Kabatqtı levazım \:e mubayaat şubelfndeki alm komt.yommda ,. 
pılacaktır. 

IV - Şart.name~r paruız olarak her gün aösii seçen eubede:ı abaabik. 
cet• gıbı sllp8rge ve içkı bandrol lclğıdı nilmunetıı de g&illeln1lr. 

V - tstekhlerm ekııltme ıçin tayin edilen guıı ve saatlerde yüde 11' aL 
\'tnm~ paralarile bırhkte yukarda adı ~ koml8yona gelmelwi flb oı,_

(8.155) 

O L' n ı z L e " u z ı n1 S ~J t ı n .::1 : n~ a 
~-<, ·~· · " · ~3 v (-_-, r ~ u i 1 J n 1 Lı r ı 

• • • 
M M. V. Deal• Merkea a.tmelma omlaroauadaa: 
1 - .,... ••• edil• 'bellell .... ..... •• - toa kaim Bellllhlla 

1ı zarfla mlaMH••• •ıı.- tul htae ruthru puartMI stlDii uat 
de t'ek.Alel blaulnda ~d llmltı l11oau .uma ten edlleoektlı:. 

9 - ... ~ IMMlel 11e '8rtnameehal almak l•tlrenlerl• ller sBn komıll.. 
)'Ofta ........... . 

8 - ......- t.&17 .. lertn de belli ... mlaelr•• .UUIM-
•H ... ..._ W Ura llll temlaa& " luNnlllt Wttılerlnl 

.......... _ • ._ •• aMll kcımiQW •er•elel"l. Pollf:lllJıa 

.-enmııaeler ..... ........ (fftO) (alU) 

• • • 
il • V. o.il ,....,.. ..ı....ı.. Jro...,anı•d•. 
ı Tabaln edllm bedeli 5287S lira ola 2IOO ton brdlf k&iinı• 

kapatt urııa mtbıakuur 30-12-'8 8 tarihiae rutbJan cama stml aat 14 
de '1 kilet bınaatnda mtıteeekldl komi ıyonummcla icra ecllleeektir • 

.. 17800 kilo mpualı 35200 kilo 
... ım. :aaeo kilo pırua •tm alma. 
...... -- eblltme ile lh•Nf 30 
abıdtep1n 938 Ç&J'l&Jllba gtıntı aat 
10 da J'Çllacaktır. Muhammen tutar
lln mpanatm ıocsa ııra. lahananın 
1608 J&ra pıruanm 22ü liradır. Hep. 
llab Ut bnnfnatı 360 liradır. ~ 
-...1 hqtbı tomll)'ODCI& g&11Jebl. 
lr. llteklllerlnln ilk teminat makbu· 
• ftJa mektuplarile 2490 aydı b. 
llllllUQ 2. 8 mad~lerlnde )'Utlı "81-
blarite beraber belli gfbı ve aaatte 
hadıklıda komutanlık 1&tD&lma ko. 
...... una plme!erl. (888) 

1o ıapanak 5900 kUo lahana 7500 kilo '···--------.. pırua aatm almacütır. Açık ekaılt. 

2 - 284 kW'UI beclel ile p.rtname ıbl almak ı.tt,..ıerıa laer ilin Te mL 
nakuaya girmek fatiyen)erin de 3893 lira 7S kUl'Qllut ilk teminatı ve .,.... 
belp erınf havi kapalı teklif me~lamıı beW sinde aat 13 e bclar mo!da 
muk bl f nde komiıyona vemıelttl Poe tada olacak pellaneler kabul edl'mm 

••• 
!J. Tlima lılrlWerl lolD 1IOOO Jd' , 

Itpan&k ZO .,fn kilo lahana 80 bin kilo 
Pll'll& aatm &!macajmda,, ~k ekailt. 
.. ne lhaı..t 30 tkin.eltepi:ı 938 çar
tamb& gilntı aat 10.30 da yapılacak. 
br.MUhammen tut.arlan 19J.'anatm 97S 
tra Jabanum ım. pıruuım 1350 
fİflMl1r. &..-'ı,la Uk temhlata 270 11· 
"adlr ..... -t.:ıamni h C11nia)"on. 
da~ r. 

La ı .. lllriD• 111t na makbuzu 
ftJa ektup rllt' 2400 sayılı kanu-
- ı ı maddeleıbde yuıJı veaC\a. ,.. 

r. Necaeddm Atasagu 
(f'm) (1283) me De lhaleal 80 lklndtetrhı 938 çar. 

pmb& ,unu uat ıı de ;vapdacaktrr. 
Muhammen tutarlan ıap&naim .f3 ı Sabahlan 8 • adar •• ak tam 
lira lahana 255 Ura 50 turue. pırua lan 17.20 dt 1.l eli Ta17are Apı 

••• 

nm 386 lira 215 kuruftur. Hepabin ilk l aci daire N 17. Okuyuculan 
teminatı 80 liradır. 1 n .ıdan para almu. Tel: 23953 

Jeteklllerhıln ilk teminat makbuzu 
9eJ& mektuplarlle beraber belli gdr. 
w mtte ra.dıldlda komutanıdc aatm 

ı - Tahm1n edılen bedelı (3'()8) Ura 9S kurut olan 60 kalem mulltılllf 
ın11 .. e ebatta kereste 28 i~n 938 tarihine rutbyu puarteel "'8 

1aat l ı 30 da a~ık ekai tme mali ne aJmmalr bere mHnıkluya konuJ-. 
tur. 

2 - Muvakkat temi:ıatı 180 bra 67 kUl'Uflur. Şartnameei komı.,..._ 

atma komJqonuna gelmeleri. (8300) '•••••••••••••• 
her sUn param olarak verilir. 

3 - lsteJdUerin 2490 ayılı kanun da yıalı veaıkatarlle bırlikte ve 
gün ve saatte Kunn.,..ada bulunan k omiıyonı mllrae1atlan. (880f) • • • 

Surla .Uerf hastanenin • fizik te 
dan eubell için Jtısumu olaıı H çeett 
Allt ve edevat aatm almacakbr. A ık 
ebtltme ile lh&leai 28 Blrinclklnuı. 
938 pazartesi gUnO saat 14 de yapıtı. 
caktır. Muhammen kıymetJ 3t't6 1 • 
radır llk teminatı 229 liradır. latekll 
lerinın lk ~bat makbuzu veya me'k 
•uptanl~ 2•90 aayıb kanunun 2 3 
mad ~ terinde yuıh veeikaJarlte bera. 
ber iha e gilnU v ktl .nuayyeninde Fw 
dıklıda kom bk atmalma komtL 

88tl 

tJr. irfan Kayra 
RöNTGEN MUTEHASSISI 
filrbe, Bozkard kıraatlwıHi kar 

unda eaki ıttod Pırer eok.&k No. BeJellu Tallaillt lllllUrllllUnden: 
8 • ı o. öt1ede-n ıonnı 3 t~n 7 '' Osma:ı ollu Ceyitbı Galata lıl&ltJe ıubeauıe olan verıı borcundan dola 

••••••••••• .. ttophancde Karabat Muatafa ağa mahalleııl Karaba.t 10kabnda ealri H )'eni 40 
-·-------- kapı numaralı bir tarafı 8U'f mülk 46 No. b menzil bir tarafı bacı Mutafa e. 

_ ,,____ fendinin lllJm& oduı. bir tanfı tariki has ve tarafı rabli tarlkilm ile Çftl'lll 

Dr. Hafız Cemal vakını ttıtr üar octanm a ı hlaleai tabai11 emvaı tanu:nı hlktlmlerlne ..._ 
Dahlll e m tebaaısı lstanbu AÇIJr arttırma anıretDe 1&tılacattır. Taliplerin_, thale cthdl olan 9-11: 

D Yan1olu No. 104, Tel: Z2301' tarihine rastlayan alı glnti aat ıs elen m Bqotlu kaamnda ..... _.~ ----------··idare ı..,ettne " 71 akeeleri)e 1*Uldıe mtlneutlan illa olmnar 
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ELEFUNKEN Al\. 
Şimdiye kadar muhtelif marka ~·~ 1 

Sir çok radyo dinlediniz. ~ . 

Bugftn de: 

TELEFUNKEN 

Radrolarının 
989 modellerlnt dlnllyere~ 

kat'l kararınızı verebilirsiniz 

IJeş kıl'ada 70 den fazla memlekette 

TELEFUNKEN 
Radyolarının 

Büyük bir rağbet ve itimad göt mesi 
sizin için en ~ uvvetli teminatbr. 

TDrkfye Veklll : 

HıUran llrk Hıııiı ~irketi 
Galata Voyvoda caddesi No: 58 62 

Telgraf: Elektron - lstanbul 
Telefon: 41460 

... adolwnun bir.itin 
ba il' 

. ~ 

T. C. Z i R A A T B A N K A S 1 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube H ajanı adedi: 262 

Zirai Te Ucarl her nevi banka muameleleri 

Nezıe-Grip

Baş - Diş 
ve bütün 
ağrıları 
derhal 
keser 

• 

o 
Eczanelerde~ 

ı - 12 ilk 
ambalAtların 

ısrarla 

arayınız. ve 
taklltlerlnden 
sakı,nınız 

SUCUKLARINI 
p H 1 LI p s ~-R~PU_l~@Q~~~ H~r bakkal dUkkAnında arayınız 

Apikoğlu Markaama dikkat ediniz. -----· 

Para biriktirenlere28,800lira ikramiye verecek 
Ziraat Dankasın1a Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 60 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdukl 
plıl.La ııt>rı ikramiye dağıtılacaktır: 

c Adet 1.000 Liralık 
4 •• 500 .. 
4 •• 250 .. 

40 .. 100 .. 
100 •• 50 •• 
1 :!O •• 40 .. 
160 " 20 .. 

4.000 Lira 
2.000 .. 
ı.ooo •• 
4.000 .. 
f>.000 .. 
4.800 .. 
3.200 •• 

l>lff KAT: Hesaıılaruulekl ,,aralar bir sene içinde~ llradan aşa. 
:-_, ''U":ıııl)·crılcre lkrıtml.t·e çıktığı takdirde '?c 20 razlaslyle verile. 
ektir. 

K 11 r'alar senede 4 defa, l Eylül, 1 BlrlnclkAnun, 1 Mart ve 1 Ha· 
•• ' rlhlr>rfrı1P C:PkllPC'Pkflr. 

---- -- --- -

TERZi 

Yavuz Sezen 
Parts Kadın, Erkek Terzilik Akade
milerinden diplomalı. 
Beyoğlu - Parmakkapı 113, Tilrk fo
to evi UstUnde. 

OROLOC = OPERA TöR 

Dr. Kemal Özsan 

•• • 
· ıst,~ıı~ul Beledİ)'t~si J J,i rı t t r ı 

Keşif bedeli 15467 lira 93 kuruş olan Üsküdar Belediye tahsil ve tahak-
1 kule şubesi için yaptırılacak bina kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksilt. 

me 9-12-938 Cuma günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Keıif 
evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı 
kanunda yazılı vesikada:ı başka fen işleri Müdürlüğünden ihaleden Uç gün ev. 
vel bu iş için alacakları fen ehliyet ve si kas ile 1160 lira 9 kuruşluk ilk temı4 
nat makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplannr havi kapalı zarflarmı 
yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu iL 

attan sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (B.) (8613) 

• Türk Hava Kurumu 
BüYüİ< ·piYANGOSlJ 

ikinci ketide: 11 /., Birincikinun /. 938 dedir. 

Karaköydeki muayenehanesini (Tü· 
nelbaşı istiklal Cd. No. (380) Ohan 
yan Ap. Bursa pazan üstüne) naklet· 

lstanbul P. ,,. 'I'. mDdOrlflğUnden : miştir. Telefon: 41235 

1 - Yeşilköy ve Osmaniye Telsizlerile paket. Beyoğlu portahaneleri ve-------------- Büyük ikramiye 45 000 liradır 
Fabrika ihtiyacı için 127 ton sömikok kömürü açık eksiltmeye ko:ıulmuştur. ( • 

2 - Muhammen bedel 3134,5 lira muvakkat teminat 236 liradır. Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle ,(20.000 
S - İsteklilerin kanuni vesikaları ve muv.akkat teminat makbuzlarile Sahibi: ASIM US ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

29-11-938 salı günü saat 16 da Büyük postahane birinci katta mUdilrlilk alım Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyini%. Siz de 
s1tnn komisyonuna gelmeler!, §arbamesi müdUrlUk idari kaleminde görülebl· Neşriyat MUdllrU Refik A. Sevengil piyangonun meı'ud ve bahtiyarları arasına gimıiı otursumu. 
li~ (8364l 


