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Avrupa ·sulhii tehlikeden kurtulmad1 
Hitler Alman menfaatlerini, 

·-· -

asla ezdirmiyecegini sOyledi 
B. Hitler, Cek'lere $iddetle 

hiicum ederek diyor ki : 
''Paris ve Londradaki devlet adamlar1n1 temin etmek 

isterim ki, her ha/ ve vazigette muhaf aza etmek 
istedigimiz Alman menf aatleri vardir. ,, 

edilmi§ olan bu kanunu esasi milletin 
haklarma degil, milstebidlerin siyasl 
millfiliazalarma istinad ctmektedir. 
Bu siyasi millahazalar da, gek halk1-
run mutlak hakimiyetini her §eyden 
ilstiin tutmaktad1r. Bu fikre muhale
f et eden herhangi bir kimse devletin 
dil§man1d1r ve binaenal~, demok
ratik kanunlar mucibince aSilmaga, 
kesilmege milstahaktir. 

Niimberg 12 - B. Hitler saat 18,58 de. 
nutkunu irad etmek ilzere kongre sa
lonuna gelmi§ ve ard1 aras1 kesilmi
yen <<YR§a,, nidalarile selA.mla~tir. 
Sancaklar salonun dip tarafmdaki 
gamall hac;m altma toplarurken or
kcstra da Nibelungen mar§llll c;allyor
du. B. Hitler tam saat 19,10 da bilyiik 
bir alkl§ tufam arasmda nutkuna 
b8.§lam1§, demokrasilere §iddetle hii· 
cum ederek demf§tir ki: 

- Ac;1kc;a soylilyorum ki, beni soya
madig1 i~in tahkir eden bir kimseyi, 
kendimi soydurdugum i<;in beni alkl§· 
hyan bir kimseye tercih ederim. - ~id· 
detli alk1~lar - Bizi tahkir ediyorlar, 
fakat, Allaha §ilkilr, biz §imdi Alman
Yanm yeniden soygunculuga ve ha
karete ugramasma mani olacak vazi
yetteyiz. 

B. Hitler <;ekoslovakyadan bahse
decegini s0ylemi§ ve <;ekoslovakyamn 
demokrat bir devlet olduguna i§B.ret 
ederek nutkuna §Dyle devam etmi§tir: 

- Boyle bir devlet demokrat bir 
devlettir. <;ilnku bu devletin ezici bir 
ekseriyeti, kendisinin fikri sorulmak· 
mzm, Versayda yaptlan muahedeyi 
kabule ve bu menfur vesikaya kal'§l 
itirazda bulunmamaga icbar edilmek 
suretile, demokratik prensiplere tev
fikan tesis olunmu§tur. 

Hakiki demokrasi olmak s1fatile bu 
.~evlet ilk 1§ olarak millctin ekseriye-

B. Hitter nutuk irad ederken 

tlnl istibdada ve fena muameleye ma
ruz birakmt§ ve milletin hayatt hak
lanm elinden alml§tlr. 

Demokrasiler tarafmda.n tanzim 

B. Edenin bir mektubu 

" lngilterenin emniyeti 
F ransan1nkine bagbd1r ,, 
''Orta Avrupada bir harb ~zkarsa 

derhal geni~ligecektir ,, digor 
Londra 12 - Times gazetesi, eski 

ingiliz Hariciye Nazm B. Edenin 
mtihim bir mektubunu ne~redlyor. 

B. Eden bu mektubunda diyor ki: 
cBir ~ok vakalar i~tiy01uz: ingll

terenin tutacag1 yol vaktinde sara
hatle bildirilmi~ olsayd1 1914 facia
smm oniine gec;ilebilirdi, deniliyor. Ma. 
dem ki boyle dii§iiniiyoruz. Her birimi· 
ze, matbuata, millete ve hilkumete te
rettiip eden vazife, yeniden boyle bir 
facia olmasm1 menetmek i~in icabe
den tedblrleri almaktir. i~te bundan 
dolay1d1r ki. orta Avrupa vaziyetinin 
esash noktala!1m size hl.ilasa ediyo
rum: 

l - Sildet Almanlan meselesinl 
uzla~ma suretile halletmek Jaz1mdir. 
Zira orta Avrupada silaha miiracaat 
karanm vcrmenin pek geni~ neticele
l'i olacakt1r. 

2 - Qekoslovak hilkumeti, son tek
llflerile Stidetlerin talcblerini tatmin 
etmek hususundaki samimiyetini gos· 
termi~tir. 

(Deva.nu 13 ilncii sahifede) B. Eden 

Eger bizi alikadar etmiyen mesele 
mevzuubahis olsayd1 biz de bu hali, 
diger bir ~ok kimseler gibi, milletin 
haklanrun «Demokratikn telikkisine 
aid enteresan bir misal olarak kayde· 
der ve ge~erdik. Fakat bu meseleye 
aliikadar olmaga kendimizi mecbur 
hissetmemiz gayet tabiidi: Bu devlet 
l~inde istibdada ufnyan milletler ek
Sf'riyeti arasmda ii~ bu~uk milyon Al· 
man vard1.r ki bu rakam, Danimarka
nm mecmuu niifusuna tekabfil eder. 

Bu Almanlar da Allahm kullanchr. 
Cenab1 hak bunlan. Versayda yaptlan 
bir muahede mucibince yabancllann 
hflkimiyetine terketmek i~in yaratma· 
dtit gibi, yedi milyon ~k'i de ii~ bu· 
~uk milyon Almana i~kence etmek 
uzere yaratmaml§br. 

Her tarafta biliniyor ki, bu devlet 
i~indeki vaziyet ve ~erait tahammill
fersadlr. Polltik bakunda.n yedi bu
~uk milyondan fazla balk hak nam1-

(Devam1 13 iincii sahifede) 

... kka•Iera 

Mekteplerde 
muaferet •dab1 

Liselerden, hatta yilksek mektep

lerden mezun miinevverlerimize ras
lanzyor: Yemek yemekten giyinmek, 

oda tanzim etmekten selO:mlqmak, 
misafir kabuliinden ahbaba mektup 
yazmak hususlarma kadar bir ~ok 
hareketlerinde aksakltklan goze ~arp
maktadzr. 

HallJuki, birgok garpli meml.eket

ler - pek te haklz olarak • m~eret 
ti:dabma hayli ehemmiyet verirler. 

Bundan behresi olmzyanlann notunu 
kzrarlar. 

Bizim de bu kusurumuzu telafi ede
cek zamantmzz r;oktandzr geldi, ge~ti. 
Degil bir lise, hatta ilkmektep mezu· 

numuz, m~eret adabmz iyice og~ 

renmi$ olmalzd1r. Bu, memleketimizin 

umumi seviyesine, umumi manzara
szna miiessir olacaktzr. 

~iii kabinesinde 
istifalar 

Santiago <•~ilii> 12 (A.A.) - istifa 

eden Dahiliye Nazm ile tesanild gos

tererek diger nazirlar da istifalamu 

vermi§lerdir. 

lsvicre ve Belcika 
hududlarda ihtiyat 

tedbiri ahyorlar 
lsvicre icab1nda ecnebi memleketlerle 
bUtUn munakalat1 kesmeoe hazirlamyor 
Bel~ika hudud postalar1n1 kuvvetlendirdi, 
top~u kuvvetleri acele mevzilerine yerle1ti 

Bern 1 Z (A.A.) - Federal meclis bir ihtiyat tedbiri olmak iizere 1! 
eyliilde hududda bulunan baz1 istihkamlann altma laitm kazdmasi i~in 
Harbiye Nezaretiue miisaade verm.iJtir. Bu istihkimlann tahribi halinde 
ecnebi memleketlcrle isvi~re arasmda yollar ve 'imendiferle yapllan miina
kalat kesil<'ct'ktir. Lagunlara yerlqtirilecek olan patlay1c1 maddeler yeni b 0 

emir verilinccye kndar istihkimlann altmda kalacakti..r. 
istihkiimlara guniillii hudud miifre-ieleri nezaret edecektir. Halk nO

be~lerin verecegi talitnat dafresinde hareket etmege davet edilmi§tir. fs
tfhkimlann yamnda dumtak bunlarm resmini almak veya kroldsini ~iz
mek yasaktu. 

Briiksel 12 (A.A.) - Bel~ika hillnimeti, bazt as.keri tedbirle.r al~tar. 
La Gazette, bu hususta ~unlan yazmaktad1.r: 

<iBu tedbirler, halk1 end~e diqiirecek mahiyette askeri kararlar §ek
linde telakki edilmemeU, elzem addedilen ihtiyat tedbirleri olarak kabul 
edilmelidir. 

Bel~ika - Alman hududunda muhtelif askeri hareketler yaptlmaktadJr: 
Cumartesiyi pazara baglayan gece zarfmda to~u lutalan cebri yiiriiyii§le 
garnizonlanna iltihak etmi§lerdir. Liej to~u kuvvetleri gece 60 kilometre 
katetmek suretiJe ~ehre gel~lerdir. Open ve Malmedy'deki silAhenclazlann 
la§lalanru terketmelcri menedilmi§tir. lludud boyundaki jandanna posta
lan da milhim miktarda takviye edllmi§tir. 

T ramvay sirketinden sonra Tilnel 
sirketi de satm almacak 

Nafia Vekili diin Ankaraya hareketinden 
evvel elektrik idaresinde ~eflere 

baz1 direktifler verdi 
ik.i giindenberi §ehrimizde bulu

nan Na.fia Vekili B. Ali <;etinkaya 
diln ak~ eksprese baglanan hu
susi vagonla Ankaraya git~, Hay
da.rp~ gannd.a Nafia VekAletine 
bagh ~rimizdeki daireler erkftm ta
rafmdan hararetle ugurlannu~t1r. 

Naf1a Vekili, §ehrimizde kaldtgt lid 
giin zarfmda muhtellf ~lerle me~ 
olm~, esash tedkiklerde bulunmUf
tur. Vekil bu meyanda dun de elek· 
'trik i~leri idaresi erkArundan izahat 
alIDI~t1r. 

(Devami 13 iincil sahifede> 
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Geceki ve Ba Sabahki Daberler I 
Gaziantep manevralar1-

~ n1n ilk safhas1 bitti 
Askerlerimizin gosterdikleri yiiksek 

kabiliyet her tiirlii takdirin fevkindedir 
Antep 12 (A.A.) - Diln gece yapllan harekit ile Gaziantep manavralan

nm Uk safhasa bitm.i§tir. K.mnwlar soldan blr klqBtma hareketile mavileri 
~ekilmek istedikleri Aktankoyunlu yolundan garbe atmqlardlr. Uzun yilrli
yii§lerden sonra ~\lk ~etin bir arazide yapllan dogu manevralanndan sonra 
kahraman askerlerin1wn bu gece manevralanndaki zindeligi ve gosterdikleri , 
yii.ksek kabillyet her tiirlii takdirin fevkindedir. 

Komutan ve subaylarumzm sevk ve ldaredeki milmtaz ehliyet ve iktidarla
n bu manevra vesilesilc bir kere daha tebariiz etmi.§tir. Mar~al Fevzi c;(akmak 
ve maiyet1eri manevralan takip etmi§ler, komutan, subay ve erlerimJzin muvaf
faJuyetini takdir bnyurm~hmhr. 

Ordumuzun aihhi vaziyeti fevkali.de iyidir 
Antep 12 (A.A.) - Diin gece Antebin §imalinde devam eden manevralar 

~k enteresan safbalar arzet~tir. KJ.nnmlar §imalden cenuba yaptiklan bas
J.m ve ~evirme harekeUie mavileri Antebin cenup SU"tlanna at~larchr. Hare
katm en miihim safhalan bugiln ba§llyaca.ktu. Saym marqal beraberlerinde 
tl general ASJm Giindiiz, korgeneral Galib Deniz oldugu halde manevralan ge
<'e yanlanna kadar yakmdan ta.kip buyurmU§lar ve vaziyetten ~ok memnun 
kahru~lardir. Ordu slhhiyc reisi tfungenenll Mnlfun ordumuzun Slhhiye du
rumu hakkmda §U ruahimati vermijlerdir: 

uOrdumuzun sibhi durumu fevkalade iyidir. K1talar her tilrlii SJ.hhi vas1ta
Jarla cihaslandJnlnu~t1r. K1ta tabibleri komutan ve subaylarla birlikte aske
rin her bali il~ yakmdau alikadar olmakta en ufak bir vakaya bile miidahale 
etmektedirler. iki gilndilr devam eden gece manevralannda bir er bile hasta-

1~-=-u~.»~~~~~--------------------~~~~~-

lngiliz kabinesi diin 
miihim bir toplanb yapb 

Ba§vekalet binasi oniinde hii.giik 
bir halk kiitlesi toplanmi~ti 

Londra 12 (A.A.) - Naz1rlann ec
nebi memlek:etlerden gelen son ha
berlere m\isteniden vaziyeti tedkik 
edebilmeleri i~i11 kabine, parlamento
nun tatllindenbcri ilk defa olarak 
bu sabah B~vekalet bina.smda to~ 
lamru~tlr. Hitlerin bu ~ soyliye
cegt nutuk bilyilk bir alAka ile bek: _ 
lenmektedlr. 

Hafta i~inde bir ka~ i~tima -d8.ha -
yapllacaktir. 

Kabinenin ic;Umamdan sonra De
lawarr dominyonlardaki yilksek ko
miserlere vaziyeti bildirmek ilzere 
tayyare ile Cenevreye hareket etmi~
tir. 

Londra 12 (A.A.) - Kabinenin i~
tima.mdan ~ok evvel daha saat 11 de 
B~vekllin ikametg3.hllun bulundugu 
dar sokaga olduk~a kalaballk halk 
kutleleri toplanmaga b~ann~i. 

1nzibat memurlan silkiinetle, fa· 
kat kati emirlerle halkm birikmesine 
rnA.ni olmaga !;al~ardlr. Buna 
ragmen hallo Whltehall'a kadar geri
letmek ic;in atl1 polisler rniidahale et
rnek mecburiyetinde ka~lard1r. 
Halk arasmda bu mildaheleye itiraz 
edilmemi~ir. 

Kanadada ikametl esnasmda has
talanan Dominyonlar Naz1n lord 
Hailshamdan maada biitiin kabine 

Verni ve belediye 
resimlerinden muafiyet 
Sekiz miieueae daha kazan~ 
ve miiaakkaf at vergilerile be-

lediye reaimlerirr.len muaf 
olacaklar 

Ankara 12 (Telefonla) - Tabin, 
Helva, rnatbaa, ~11"!;1r1 elektrik, makar
na, kimyevt t1bbt milstahzarat ve un 
!abrlkalanrun 8 eylOlden itlbaren, te§
viki sanayi kanunundan isti!ade eden 
ve ikinci Simf muafiyet ruhsatnamesl
ni haiz olan smat rniiesseseler arasma 
ithallne karar veri~tir. Bu miiessc
seler kazan~ ve miisakkafat vergile1ile 
belediyelere aid resimlerden muaf ola
caklard1r. 

Vekiller Ankarada 
Ankara 12 (Telefonla) - Milli Mil

dafaa Vekili general Kazim 6za.Ip, Ma
liye Vekili B. Fuad Agrall, ~ktisad Ve
kili B. ~kir Keseblr bugiin istanbul
dan §ehrimize donmil§ler ve istasyon
da diger vekiller, mebus1ar ve birr'ok 

azas1 i~timaa i~tirak etmi~lerdir. 
Londra 12 (A.A.) - Zannedildigine 

gore bugiinkii kabine toplanti.s1 es
nasmda biltiin vaziyet gozden ge~iril-
ml~tir. .fi 

Naz1rlar, <;emberlayn ile Lord Hali
faks tarafmdan ittihaz edilen hath 
hareketi ve takib edilen siyaseti tas
vib etmi~erdir. Hitlerin nutku alaka 
ile beklenmekte ise de hakim olan 
kanaata gore bu ~amki beyanat 
kati bir rnahiyette olm1yabilir. 
Hilkfunet mahafilleri, ahvali hazira 
dolayislle hi.ikfunetin bu ara
llk beynelmilel vaziyet hakkmda ye-
ni beyanatta bulunmasm1 muvaf1k 
gonnemektedirler. 

it;timadan evvel Lord Halifaks y1-
kmda sureti hususiyede Romanya ile 
diger Balkan memleketlerini ziyaret 
edecek olan Lord Loyd ile go~U.,
tiir. 

Fran11z kabineainin toplantiai 
P.am 12 - Kabine saat 15 de top

landi. Harici mestleler ve Harici11e 
v ekilinin mwakatlan hakkinda. gO
rii.#iJdii. Hii.ktlmet, B. Hitlerin soyli· 
yecegi nutuk neticesinde beynelmflel 
vazlyette h<Ull olacak deg4iJcligin 
icab ettirecegi tedbirleri alacak met'· 
kide bulunmaktamr. 

~inde §iddetli 
muharebeler 
Japonlar aiir zayiata 

ugraddar 
Hong-Konr 12 (A.A.) - Yantze cep-· 

hesinin kumandaru Nankinden ve 
~ghaydan il~ f1rka gonderilmesinl 
taleb et~tir. Takviye kuvvetleri gellr 
gelemez alt• bin Japon Juichang:m ce
nubu §&!'ktsinde §ekiyantun'da bulu
nan Qin kltalanna taarruz etmege 
ba§l~lardlr. 
<;inlier §iddetle mukabil taarruza ge
~erek bu mtitearnzlann yarismdan 
fazlasnu imha etrn.1¥erdir. · 

Yugoalavyan1n Istanbul kon-
aoloau Kahire el~iai oldu 

tstanbul 12 (A.A.) - Yugoslav;ra
run istanbuldaki jeneral konsolosu 
B. ivan Vukati~ Kahire orta el~llighle 
tayin edilmi~tir. 

Mwnaileyh 1934 senesindenberl 
istanbulda ifayi vazife etmekte vc ts
tanbul konsoloslarmm en d1demHst 

i 

Atatiirkiin Izmir 
halk1na iltif ati 

Ba1vekil ve Dahiliye VekUi 
ile Izmir Belediye reiai ara· 
ainda teati edilen telgraflar 

fzmir 12 (A.A.) - Kurtulu~ ba.y
rami miinasebetlle Belediye reisi B. 
Beh~et Uz tarafmdan ~ekilen ~ilk
ran ve tazimat telgra.flanna, Atatiirk, 
B~vekil B. CelAl Bayar ve Dahlliye 
Veldll Parti genel sekreteri B. ~iikril 
Kaya taraf mdan a,;;ag1daki cevaplar 
gel~tir: 

Doktor JI. Beh~ Uz 
Belediye reisi 

Giizel fzmirin kurtulu!ll giiniiniin 
ytldonilmiinii huzur ve n~ i~inde 
kutlarken hmirWerin haklamda iz
har ettiklerini bildirdiginiz samiml 
duygulardan ~ok miitehassic; oldum. 
T•kkilr, muhabbet ve iyi dilekleri
min saym balka ibligun dilerim. 

ATATURK 
Doktor B. Beh~et Uz 

Belediye reisi 
Kurtul~ giinii miinasebetile saym 

izmlrlllere saadetler dilerim ve ne~ 
ll giinlerini tebrik ederim. 

Ba~vek.il 
Celil Bayar 

Belediye reisligine 
Kurtulu-? yildoniimti. miinasebetile 

izmirlllerin Btiyilk ~efe ve Partirnize 
ka.191 g6sterdikleri i~ten duyguya te
~ilr eder sevgi ve sa.ygilarum su
nanm. 

Dahiliye Vekili ve C. H. P. 
gmel sekreteri 

~ilkrii Kaya 

Mustafa Se ref Ozkan 
Cenazeai diin meraaimle 

kald1r1ld1 

Ankara 12 - Vefatm1 teessiirle 
bildirdigim Burdur mebusu Mustafa 
~eref Ozkanm cenazesi bugiin kal
dmlarak Cebecide defnedilmi~tir. 

Canezede meclis reisi B~vekil na
rnma hususi kalem miidurii ve ya
veri, ismet inonil, vekiller, mebus
lar, miiste~lar, yiiksek mekteb ta
lebesi ve pek ~ok balk bulundu. 

Cenaze, onilnde rnuzika matem ha
vasm1 ~alarak mezarhga nakledildl. 
Hulmk fakiiltesi talebesl, kaybettik
leri -;ok sevdikleri profesorlerini hilr
metle and1lar. Talebeden Celi\l ve 
Hasan nutuklar soylediler. 

Burdurlulann taziyetleri 
Burdur 12 (A.A.) - Klymetll me

busumuz Mustafa :;ieref Ozkanm bek
lenilmiyen bir zamanda vuku irtihali 
memleketimizde biiyiik bir teessilr 
uyand1rnn.ftlr. Merhum senelerce vi
layetimizi temsil etmi~ halkm can
dan muhabbet ve teveccilhUnii ka
zannn~tir. Bilyilk Millet Meclisine ve 
biraderlerl doktor Zekfil Ozkana mem
leketin taziyetlerini sunanz . 

Lise mezunlar1 
T alebenin ihtiaaalar1 daha iyi 

bir §ekilde genitletilecek 

Ankara 12 (Telefonla) - Maari! 
Vek9.leti, lise mezunlan hakkmda 
yeni bazi kararlar almak i~in tetki
kat yapmaktad1r. bgrendigimize gO
re Vekalet liselerin fen ~besinden 
mezun olanlann iiniversite fen fa
killtelerile yiiksek mekteplerin fen 
losunlanna ve edebiyat 11ubesinden 
mezun olanla.rm da iiniversitelerin 
ve yilksek mekteplerin edebiyat kl
sunlanru kabul edilmelert i~in ~
tirmalar yapmaktadlr. Vek!let, bu 
suretle talebenin liseden aldlklan 
ihtisaslanm yiiksek rnekteplerde da
ha iyi bir ~ekllde geni~etebllecekle

rini dii~iinmektedir. 

T ekirdag muallimlerinin 
tedkik aeyahati 

Tekirdag 12 (A.A.) - Tekirdag 
rnuallimleri bir tedkik seyahati yap
mak i.izere Ki.ilti.ir direktorliigiini.in 
ba;;kanllgmda c;anakkaleye gitmi~er
dir. Muallimler Qanakkalenin tariht 

rini ezeceklerdir. 

So:a. dakika 

Almanya, Romanya ile 
Lehistan1n vaziyetlerini 

Ogrenmek istiyor 
Alman Haricige Naziri iki hiikumetin 

sefirile uzun mii:ddet gorii§lii 
Nil.rnberg 13 - Alman hariciye nuin Fon Ribbentrop Romanya sefirini 

davetle 3 saat kadar goru~mii§tiir. Nazir bundan sonra Leh sefirini kabul 
ederek onunla da 3 saat kadar go~miiJtiir. Zannedildigine gore naz1r, AJ
manya ile ~~koslovakya ~rasmda bir hidise ~Ikarsa bu iki hiikumetin alacak
Jan vaziyeti ogrcnmek istt!mi§tir. 

Londra 13 - ~ekosl0\'8kya se.firi, fngiltereye verdigi notada hiikiimeti
nin, plebisti reddettibrini, ~nkii bunun Siidetlerin Almanya ile birl~mesine 
imkan verecegini bildirmi~tir. 

B. Hitlerin nutku 
nas1I kar$lland1 ? 

Tehdidler olmamasi ve mutedil lisan 
kullan1lmas1 memnuniget ugandirdi 

Londra 13 - B. Hitlerin nutk•.l 
hakkmda heniiz kati bir ~ey sbylen
memektedir. Londra mahajlli evveza 
nutkun esasli surette ~ ldzi~ 
geldigi miltaldasmdadzr. Maamafih 
nutukta ~tli tehdid.ler olmamasi 
yiizilnden vaziyette bir par~a iyilik 
oldugu si)yleniyor. 
V~ingtondan gelen haberlere gore 

Amerika mahafili Hitlerin nutkunu 
itiUUcuyane telakki etmi!itlr. Nutuk 
end.i~eleri bir par~a azaltnu~tir. 

Roma 13 - Hitlerin nutku burada 
iyi kar~anm1~br. B. Hitlerin Fran
sa ve ingiltere hakkmda kullandlg1 
mutedil lisan memnuniyet uyancbr
m1~br. 

Bir gen~ enistesini 
ag1r yaralad1 

Carih yakaland1, yarah 
haataneye kald1r1ld1 

Diin gece, <;emberlita§ civannda bir 
handa oturan bir aile ara.smda ag1r 

bir yaralama vakaSI olmU§tur. iplikc;i 
hanmm bir odasmda Ahmed ismlnde 
bir sat1c1 ile kariSI ve kaymbiraderi 
Ali oturmaktachrlar. 

Ali, hem§iresine dayanarak eve 
rnaddi yardunda bulunrnak isteme
rnekte, bu yiizden enl§te ile kaymbira
der arasmda Sik silt milnaka§alar ol
maktad1r. 

Ali, diin gece ge~ vakit eve clini ko
lunu salllya salliya ve biraz da keyii' 
bir halde gelmi§, enl§tesi de, bu vesile 
ile eski rneseleyi tazelemi§tir. Bu §e
kilde vukua gelen milnak~a az za
manda biiyiimil§, Ali, ilzerinde bulun
durdugu kamasiru ~ekerek en~tesinin 
iizerine atllm1§, biri kanundan, biri 
kalbi altmdan olmak iizere iki yerin
den tehlikeli surette yaralaml§br. 

Ahmed kanlar ii;inde bir tarafa YI· 
k111p kalml§, yeti§en polisler, Aliyi ya
kalarm§lar, agir bir vaziyette olan 
Ahmedi Cerrahp~a hastanesine ya
tirm1§lard1r. -----
Cin hiikfu:netine bir milyon 

dozluk kolera a1111 
gonderiyoruz 

Ankara 12 (Telefonla) - Hilkdme
timizin, Mllletler Cemiyetinin davetine' 
icabetle <;in hiikfunetine bir milyon 
dozluk kolera a§lSI teberrU etmege 
karar verdigmi bildirmi§tim. A§tlar luf. 
z1SSlhha milessesesinde yap1lrm§tlr. 
Bugilnlerde <;in hi.ikumetine gonde
rilmek iizere Milletler Cemiyetine yol
lanacakt1r. 

Paris 13 - Frans1z rnahafili diyor 
ki Hitlerin nutkunda tehdid yok
tur, fakat sulh i~n teminat ta yok
tur. 

Prag 13 - B. Hitler illtimatom ver
memio'i, rniizakere ii;in kap1y1 a~1k 

b1rakrn1~t1r. Maamafih vaziyet elan 
gergindir. 

Franaa hududundaki Alman 
iatihkamlan 

Londra 13 - Deyli Telgraf, B. Hit
lerin Frans1z hududunda istihkftm 
yapmak i1;in 278 bin ki~nln ~a11~tI
gmdan bahsetmesini ehemmiyetle 
kar~1lamaktad1r. Gazete, bu istih
kdmlann k1i;;m bitecegini kaydediyor. 

Bir otomobil iki kisiyi 
yaralad1 

Ayni zamanda otomobilin 
albnda kalan iki arkada11n 

yaralar1 aiird1r 

Diin gece yanSI, Harbiyede iki kt
~n ag1r surette yaralanrnasile ne
ticelenen bir otomobil kazas1 ol
m~tur. 

ikisinin de ismi Hasan olan ve bir 
fabrikada ~al1~n iki arkad~, diln 
gece gezip dol~tiktan sonra Ni~n
~ndaki evlerine donmek iizere Har
blyeye kadar gelmi~lerdir. 

iki arkada., kolkola Harbiyede iler
lemekte iken, ~for Yakub isminde 
birinin ida.resindeki taksi biitiin si.i
ratile gelllli-? ve birbirlerinden aynl
maga bile vakit bulam1yan bu iki 
arka.d~1 alt.ma alnu~t1r. Tekerlekler 
altmda blr miiddet ~1rpman iki ar
k~ ag1r surette yaralanrm~lar. 

vaka yerine gelen polisler taraf mdan 
Beyoglu hastanesine yatmlrm~ardlr. 
~for Yakub yakalamru~ir. Hak

kmda icab eden kanunt takibat ya
p1lmaktadlr. --------

Milletler Cemiyeti 
Diin aabah topland1, reia 

ae~ildi 

Cenevre 12 - Milletler Cemiyeti bu 
sabah toplandl. Celseyi a~an Yeni Ze
landa rnurahhas1 bugiinkil diinya va
ziyetinden bahisle «Sulhiin koruna
caglill umuyorum. Sulh ihlfil edilirse 
herkes buna ciiret edenin aleyhinde 
bulunacaktlrn dedi. Reis se~iminde 
irlanda rnurahhas1 de Valera ekseri
yet kazand1. Rey verilirken Habe§is
tan da diger azalar gibi ~agrilrru§tlr. 

Franuz Hariciye Naz1r1 
Paris 12 (A.A.) - Hariciye Na.ZJ.n 

Bonnet, Cenevreden Parise donmW,
tiir. 
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AKSAMDAN AKSAMA -
S1k1~mak ! 

- Terakkiye funil nedir? - diye ara
da Sll1lda sorulan kIUsik bir sual vnr
d1r. 

Bence cevab1 §U: 

- S1~nk! 

DerJer ki: 

1 - Ak.vanun muhacereti Anm 
sathm1 allak bullak ettL 

2 - Bnrutun icadt, tarihin 'ahsiye
tini degi§tirdi. 

3 - Buhann k~fi medeniyet do-
gurdu. · 

4 - Niifus artmu yirminci asir me
deniyetini ve diger taraftan tiirlii tiir
m emperyalizleri yaratb. 

Dikkat edin; dordii de s1kt~ak: 
Kimi dar bir arnzide insanlann, ki· 
mi alC-VJeruui~ barutun, kim1 kaba 
hapsolunmu~ buhann s1kl~mas1 ... 

Ben de kendi minimini hayabmda 
bunun boyle oldubrunu bittecriibe gor
dtim. Fazla vazife \'ererek bizi Slkt§tl· 
ran riyaziye muallimirn Bedros Adm· 
nidcn ~a)1~magi ogrendim. Hayatum 
kazanmam1 o mclekemc medyunum. 
Ka~ kercler: 

- ~u i§i §U kadiar 2amanda yapa· 
mazsan olamaz! - deip~lcrdir. 

0 riyaziye \"azifelcrinin kesif ~h§
may1 bana ogretmcsile pa~alan Sift• 

dim ve ba~rdtm. Jlayntimda bu lmbil 
:s1k1§mnlardan kntma raslad1msa her 
biri mtitevazi merdivenirnde bir ka
dem.ecik yiikselmeme hizmet et~tir. 

Zanncderim, riyaziye hocamm bize 
~ok mesele verdigindcn pek eski bir 
f1kramda bir kere daha bahsetm~im. 
Falu.t bunu da buraya tekrar yaZl§lDl 
gene s1~aktan! Zira iu satirlan 
yazcbgim suada, cski bir rokorumu 
kirmt§ bulunuyorum. o~ b~ giin 
miiddetle. kii~iik bir Bursa seyahatl 
yapacagirn. Onun hevesile biitiin bir 
yirmi dort saatimi ~ah~makla g~ir
diiu. 

Gene ooyle bir seyahate ~tluna gii. 
niydi. Suriyeden M1s1r yolile Fransa-

hareket ediyordum. Bir otuneyta 
17 yazi yazdnn. Bunlardan bir tanesi
ni de, muharrir ve muallim Rcfik Ah· 
med tclil ettigi bir mektcb kitabma, 
benim en iyi eserim diye se~ip alm1§t1. 

Demek, bu derece s1kt§~ olmak, 
beni o giin kcndi cirmim dahilinde 
yiikseltm~ bulunuyordu. 

Ahbablanm vard1r: '()~ giin ii~ gece 
masadan kalkmaksmn poker oynar. 
Jar, bunu gayritabii bullllllZlar da, 
hayrettir: «Yahu! Bu kadar ~~mak 
olmaz! Bizim oglan aptal haf1za do
n eek!» diye, oguJlannm iki saat va-
2.ifeye ~ah~masuu gayritabii bulurlar. 
l\Iekteblcrin e\iadlarm1 fazla ~tir
d1gmdan • manas1z bir ~cfkatle - ya
b.l.p yak.Wrlar. 

Bence aksi bir vaziyet vard1r: Mo
dem tedris; talebeyi s1kmadan, eglen
cc kabilinden dersleri ogrettigi i~ 
rubblrda miithlj hamlelcr yapacak o 
mu addes S1k~may1 yaratam;.vor. Pek 
~k lenfari yet iyor. 

Slkl.§m.ak. .. Hnttii paraca .s1k1~mak ..• 
Para bulmak i'in e ·ash sebebler ara
smdadir! .. 

- Omrii S1la~1k ge~~ in5anlar ara
nda e11 ziyade ileri firl1yanlar zuhur 

etm.i§tir ... Kedi de Sila;ihnlmca saldt-
nr ..• 

&ki§m.ak. .• Bence, terakkinin amili 
odur. Bilhassa evliidlann1za katiyen 
bu yiizden yumu!?1lkhk gostenneyin! 

(Va - Nu) 

• 

- istanbulun ~op derdinden o ka
dar gozilmilz y1lm~ ki Bay Amca ... 

&KIJAM Sahtfe 3 

!pE&iR BABERLBRi 
ISTANBUL HAY A TI 

M1s1r tarlas1nda bir pazar 

Kale kap1S1Ddnn ¢mr ~tkmas diJI 
boyu toz yigw yolun biraz ilerlsinden 
saga snptlk. ~ ~ukur Arnavud kal
dtnllllllda ~endeliyerek yiiriimege ~ah· 
~1rken giin~ de tepemizden alevler sa· 
s;1yor, terd.en sll'Slklam kesiliyorduk. 
Kll.1'§1 mezarhgm servileri ara
smdan arnsua Wk bir nef es halinde 
gelen riizgar, sokagm toz y1gmlanm 
tslak yiizlerimize savuruyor; gOzleri-' 
mize, burun delikl rimize dolan Imm. 
par-r.alan yiiriimemizi biisbiitiin §apr
t1yordu. 

Dolmabahee-Bebek 
Yakznda bu yolun 
geni§letilme.sine 

ha~lanacak 
Dolmabah~e - Bebek arasmdald 

tramvay yolu ktsrnen pek dardlr. ~
hircllik milt.ehassIS1 B. Prost Beyoglu 
cihetinin nazun pHimru yaparken bu 
yolu esasll bir surette geni~etmege 
karar verml~ ve bu hususta avan 
projeye kay1dlar koym~tur. 

Bebek - istinye yolunun in~asmdan 
sonra Dolmabah~e - Bebek arasmda
ki sahamn tanzimi dli~iini.ilmektedir. 
Nafia Vekftletinin Belediyenin yapa
cagi i~aaJ; masrafma ~tirak etmesl 
esas itibarile kararlWltmlm111tir. Na
fia Vekili B. Ali Qetinkaya, evvelki 
gun Dolmabah~e - Bebek yolu ara
smda yap1lacak in~aat hakkmda 
esash tedkikler yaprm~tir. 

Belediye fen heyeti, bu yolun in~a
sma aid ke~if planlanm hazmllyacak 
ve Nafia Vekfiletine gonderecektir. 
Nafia Vekflleti, ke~if planma gore · 
yapllacak masrafa i~tirak ~ek.lini ve 
miktarm1 tayin edeccktir. 

Bu yol iizerinde bulunan Barbaros 
ti.irbesi ve civa.rmm tanzimi 1¢ de 
vardlr. Faka.t ilk once Dolmabah~e -
Bebek yolu a~acak, sonra Barbaros 
tilrbesinin civan tanzim edilecektir. 

Renkli havuz 
Sarayburnundaki ha vuzun 

yeri degif tirildi 
Ciimhuriyetin 15 incl ytldonilmil 

milnasebetile yapllacak fevka.lade 
~enlikler miinasebetile Saraybumun
da ve Uski.idarda ~emsip~ada renkli 
f1sklyeli birer bUyilk havuz yap1laca.
gm1 ve bu bavuzlardan !;Ikacak renk.11 
i~1klarm istanbulun en uzak scmtlc-
rinden gorillebileceginl yazrm~tik. 

Belediye Fen mildilril B. Hilsnii ve 
imar miidilri.i B. Ziya diin Saraybur
nuna giderek tedkikat yapm1~lardlr. 
Sarayburnundaki havuzun evvclce 
intihab edilen yeri mii.nasib gori.ilme-

diginden havuzun sahile dogru on metre 
daha ilerlye almmas1 miinaslb gO
rillmil.;;tiir. in~aatm blran evvel ik
mali i~in gece gilndilz ~ah~llmas1 da 
kararla~tmlrru~tir. - - ---
Beygirin ~iftesile yaraland1 

Klzlltoprakta oturan Orner ismin
de blrl, Kay1~d$ caddesindeki ~e~
meden su allrken bir beygir tarafm
dan atilan ~te ile $ surette ya
ralanm1~, tedavi edilmek iizere Nii
mune hastanesine yatmlm1~tir. 

lki ~o~uk, ba1ka bir ~ocugu 
yaralad1 

Y~ilkoyde oturan on dort y~a
nnda Ali ve Ya~r isimlerlndeki iki 
~ooik. Mustafa .isminde bir arkada~
larile kavga etm~ler ve sandalye ile 
Mustafay1 yaralam1~lardtr. 

o~ sarho§ yakalanarak 
mahkemeye verildi 

Mithat, Refet ve Etem admda ii~ 
~i evvelki gece son derece sarho~ o
larak dola~tlklan ~in polis tarafm
dan T.ika.lan~lar ve mahkemeye 
verllmi~lerdir· 

Karilerimizin fikri 
Amans1z miicadele 

a~ilmahd1r ! 

i stanbulun en kalabaJ,ik yerl 
olan istikW.Z cad.desinde bas baza 
otomobiller 60 kllometre siiratle 
gidiyorlar. Bahusus iki tramvay 
arasmdan cam.baz meharetlle ge<;
mege kalkmalan. ve ko~eleri bil
tiin suratlerile diinerken dildilk 
ilttiirmcge bile tenezziil etmeme
leri bir~ok kazalan.n vulcuuna se
bebiyet veriyor. 

Bunlan.n bu hareketleri nizam· 
Zara mugayir oldugu halde, goste
rilen milsamaha yiiziinden, hal
kin hayatile oynuyorlar. 

Giin ge~iyor ki bir~ aileyi 
bedbaht eden, reissiz, geqi.m vasi
tasiz bzrakan felaketlerle kar~

Zarmzyalim! 
Bu nizamszzlzklara cesaret 

edenlere kar~i amansiz bir mil
cadele a~mak Uizzmdtr. Bunu ll9· 
mamak, biiyiik bir kabahaUir. 

Roma el~iligi esbak at~emlliterl 
l Faik Nuri Bafol ) 

Kar1szn1 oldiiren 
koca 

Diin sorguau yap1ld1, ciirmilnii 
itiraf etti 

Erenkoyde kans1 bayan Fatinayi 
oldilren ve rakibi Hasam da yarah
yan Hasarun dort giin kaQak gezdik
ten sonra Adapazannda yakaland1gi
ru dun y~t1k. Hasan, diln ~am 
jandarma muhafazasmda !?ehrimize 
getiril~ ve sorgusu yap1llru~t1r. 

Hasan, kansmm uzun miiddetten
beri kendisine ihanet etmekte oldu
gunu ve bu ~l son zamanda biisbiitiin 
ac1ga vurdugunu, kendisine yaptig1 
bir gok ihtarlara aldmnad1giru, en 
nihayet bu kanll i~i yaptig1m itiraf 
etmi~tir. Hasan, bugiin adliyeye veri
lecektir. 

Belediye 50 bin bro§iir 
basbracak 

Belediye Tmizm ~ubesi ~ehrimize 
seyyah celbini a.rtrracak yeni bazi ted
birler almaga karar venni~tir. Bu 
maksadla elli bin bro~r bastll1.lacak
tir. Bu em bin bro~riin on bini arab
ca olarak bas1lacaktrr. Bu bro§ilrler 
Suriye, MlSlr gibl Arap rnemlckctlcri
ne gonderllecektir. 

Diger kirk bin nilshas1 da fans1zca, 
ingilizce, almanca ve italyanca ola
rak tabedilech-tir. Bro~iirlerde Tlirki
yenin, bilhassa turistik balommdan 
hususiyetleri, istanbulun tarlhi, ta
bii gil~llikleri resimlerle gasterlle
cektir. 

Bir otomobil bir miitekaide 
~arparak yaralad1 

B. Zaklr isminde birinin idaresinde 
bulunan hususi otomobil, K~dilin
den Aitiyola~ma gelmekte iken 
millkiye kaymakamllgmdan miiteka
id B. As1ma ~arpml~, yaralanmasma 
sebep olmu~tur. 

B. Zakir hakkmda Iaz1mgelen ka
nuni takibat yap1Imaktadlr. 

Belediye se~imi 
Defter/er 

yarin ak~am 
kaldirilacak 

Belediye intihabmda, ~ek ve 
s~ilmek hakk:uu haiz olanla.nn soy 
adl esasma ve allabe s1rasma gore 
isimlerini gijsteren defterler yann 
~ saat on seklzde asih bulunduk· 
Ian yerlerden kaldmlacakbr. Yann 
ak{;ama kadar ismi defterde oltruyan
lar belediye ~belerinde bulunan in
tihap cncilmenlerlne milracaatle iti
raz etmek hakklm haiz bulunmakta
drrlar. 

Belediye intihabrmn bir giinde yap1-
llp bitmesi lflzlmd!r. Bu milddetin 
tahdidi i~in ~ehir meclisinden karar 
almak icab eder. ~ehir rneclisi onii
miizdeki pazartesi giinU fevarn.de o
larak toplanacaktlr. Bu toplanhda 
istanbulun hususiyeti ibl>arile bele
diye se¢minin bir gilnde yap1lm8.Sl
na imkAn olma.dlgmdan intihabm 
k~ giin siirecegi ve k~ g{in i~inde 
yapllacagi karar altma a.lmacaktir. 

Polonez koyiinde bir kad1n 
ii~ ~ocuk dogurdu 

Polonez koyiinden Qolak Pavll og
lu Vitalin karlSl Valeriya bundan iJd 
giln cvvel ikisi kIZ, birl oglan olmak 
i.izere u~ cocuk dogurmu§tur. Qocuk· 
larla annelerinin s1hhati iyidir. 

Garip intikam 
~iki.yet~inin cebine gizlice 

esrar atm11! 
Sirkeci civannda Ahmed admda 

biri seyyar boyac1 Ramazarun boya 
sandlgmdan blr f1r~asm1 ~a.llp b* · 
ka bir boyac1ya 78 kuru~ sat~, fa
kat bii;az sonra Ramazan bunu haber 
alarak polise milracaat ederek Ah
med! yakalatm~br. 

Ramazanla Ahmed polis karakolu
nun koridorunda beklerken Ahmed 
yavWl~a cebinden iki par~a esrar t;l· 
kar1p Ramazamn cebine atm~trr. Bl
raz sonra i~eriye girip sorguya ~eki
lince Ahmed f1r~a ~dlgllll inkAr ede
rek: 

- Ben Ramazamn fircas1ru ~alma
dlm. Bana iftira ediyor. Sokakta da 
bana sustal1 ~akl ~ckip tehdid etti. 
Uzerini arny1mz, bana ~ektigi b1~agi 
ccbinde bulacakSimz. 

Demi~tir. Bu iddia iizerine Rama
zanm iizerl arannu~ ve arka cebin
den btQak yerine, Ahmedin atbg1 iki 
pare& esrar ~1km1~r. Bundan haberl 
olrmyan Ramazan, cebinden · esrar 
~1klnca ~~1rm~ ve bu i~ Ahmed 
tarafmdan yap1ld1gu11 anlanu~tir. 

Ahmed de biraz slkl~tmlmca bu su
~u itlraf etml~ ve: 
- Ramazandan intikam almak iciii. • 

cebine esrarlar1 ben koydum. 
Demi~tir. Tahkikat neticesinde Ah

medln bu esrarlan Mehmed Ali adm
da birinden ald1g1 anl9.§1lm~, Meh
med All de yakalanarak i.i~ii birden 
Adliyeye verllmi~lerdir. 

Diin Sultanahmed ikinci sulh ceza 
mahkemesinde yapllan sorguda Ah
med karakolda Ramazanm cebine es
rar koydugunu inkflr etmi~e de tah
kikat evrakile su~u sablt gorilldil
gilnden tevkif edilrni~r. 

YokU§ qag. inerken sol taraftakl 
mezar ~ )'lgmlan nl'.BSJndan dwnan 
siitunlan belirili. Biraz daha yak~
cn balta sesleri, kadtn, erkek kahka
halan, ~octlk ~gbldan duyulmaga ~ 
lad1. Yoldan atladl.k; etrafa serpil~ 
kmk dokiik t~ sandukalar arnsmdan 
dola§a dola~ biz de kalababk arasma 
kan bk. Etrafa ocaklar kurulmU§. 
i~inde dort Ji4i rahat rahat otmabile
cek kadar kocaman, pasb, ~nrp1k ~ur
puk kazanlar yerJ~tirilrni§. Belleri ku• 
§akh, kollan Slrnh, palab1YJ.kh adamlar, 
ll\'ll~lanmn i~ine ttikiire tiikiire balta 
savuruyorlar. Par~alanan kiitiilder ta· 
§Imp kaznnlann altma siiriiltiyor. Alev 
ler, dumanlar, kl\'llcunlar etrafa sav
ruluyor. 

Koca meydanhkta golgesine s1gma
cak bir aga~ ~oyle dursun, ye.§il bir ot 
bile yok. K1zgm giin~ altmda kavru
lurken dort yandaki ocaklardan sn~t· 
Ian hararet biisbiitiin ncfcsleri ttkJ.yor. 
Fakat etraftakiler buna aldll'l§ etml
yorlar. Ortaya demir sehpah bir salm
cak kurulmU§. Yagiz 9Chreli bir adam 
yamnn ~ome~, avurtlnnru §~ire ~t
§ire zurnaYJ. iifliiyor. Siirii siirii ~uk· 
Jar i~e kalu§a salmcaga hiicum edi· 
yorlar. Parayi veren giriyor. Oteden cir• 
lak birses: 

- Yirmi kip oldu. lladi tamaam. 
iri bir adam nas1rh pannaklarile 

lmcagi itiyor. Zuma ~1gbklan, gazcl 
f eryadlan, def tmgirttlan arasmda ~o
cuklar da bagn~ ~a~ sallawyor
lar. 

Jer.ar ta§lannm iistleri 'bdlnl1 er
kekli gruplarla doJu. S1caktan bunal
d1k~a kalktp knzanlann ctrafma di· 
ziliyorlar: 

- Oglum bana dort tane ver amma, 
yumU§Dk olsun .. d~lerim kesmiyor. 

- Hey, nuS1rc1. Yilzliigu aldm, mt· 
sm vermcdin. Hadi bakahm ~abuk ol. 

Kazan ba§llldaki al ~temalh adam 
elindeki kocaman m~ayi kazana dal
dmp kehribai gibi sarnnm§ m1sm ~·
kanyor.. Yarundaki dclikanh da hokka· 
baz killiilum and1.ran bir teneke kutuyu 
savura sa\•ura tuz dokiip Steak mlSlrl 
ko~ru1 kabuklannn sard1ktnn sonrn 
mii§teriyc veriyor. Herkesin agzmda ~ 
cuk muzikasi gibi hirer rrus1r. Avurtlar 
§~~. gozler yuvalanndan f1rlanu~, 
yutkuna yutkrma dol~yorlar. Kazan· 

tar arasmda lonk bacakh mangallardan 
da mitralyoz ate§i gibi miitemadiyen 
~abrt1Iar, patrrttlnr duyuluyor. Crrlak 
kadm sesleri etrafJ ~mlat1yor: 

- Raydi kizlanm, ogullanm. Kebap' 
nustrlanm siitliidiir. Bir yiyen bir eta. 
ha ahyor. Bir yiizliige bir tane. 

EdimelmplDID Mam tarlnsmda da 
pazar ooyle g~iyor. Cerna! Refile 

Kalb sektesinden olmiit 
Diln Haskoyden Koprilye hareket 

eden Ha.Uc vapurlanndan birlnde bir 
cesed bulundugu yaZllun~ti. Yapilan 
tahkikat netlcesinde bunun Mem
fonlu Hilseyin admda btrl oldugu ve 
ka1b sektesinden Oldilgu anl~lmtr 
tir. 

Bay Am ca Belediyede ! .. 

... Diin gene tramvayda (Qop me
selesi) diye bir gazete havadisi goriin· 

... Amma o amda (giinlilk ~op mik- I ... Bilyiik yektin dogrusut ... Acaba B. A. - Onu bilmem, fakat doktor-
tan 550 tonu buldu) kelimelerini oku- bu yekun pisligimize mi, yoksa temiz- • larm biitiln gayretine ragmen vita-

bulundum!... ligimize mi delalet eder? ..• mine ehemmi et verllmed.i ine delft.-
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16 ya,1nda m1, 37 mi? L A U R E L ve H A R D Y'nin 
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Diin ag1rcezada ~ocugunu bogmaktan 
su~lu bir anan1n muhakemesine ba~land1 

1939 Bri~ Olimpiyatlar1 

El Xo. 11 

Leu baga.)amak 

J 938 - t93!l Si11('ma me\simin ilk kahkaha tufa1u 

LAUREL-HARDY 

i$ ARIYOR c;ocugunu bogarak oldiirmekten 
maznun K ademhayir admdaki kadt· 
nm muhakemwne agrrceza mahke
mcsinde b~Janm~t1r. Tahkik:at ev
rakma nazal'an vaka ~oyle olmu~tur: 
Kademhayir bundan blr mlicfdet ev
vel istanbula gelmi~, m uhtellf yer
lcrdc hizme~illk yapm1~, o s1rada bir 
de ~ocugu olmu~tur. K ademhay1r 

Haseki hastanesinde ~ocugunu do
gurduktan sonra oradan i;Iknll~ \'e 

hizme~ilik yapmak ilzere c;atalcaya 

gitmi~tir. Yolda giderken de ~ocugu
nu bogup oldiirerek bir tarlaya gom
mii~tiir. 

Fakat Qatalcada hizmet~ilik yap
mak iizere girdigi evde Ka.demhaymn 
memesinden slit damlad1g1m gor· 
mti~ler ve ~ilphelenerek bunun sebe
bini sorduklan zaman Kademhayir: 

- Benim ~ocugum vardl. fakat bu
raya gelirken yolda oogup Oldilrdilm. 

Diye itiraf etmi~tir. Bunun uzeri
nc vaka Adliyeye bildirilmi~ ve Ka
demhay1r yakalanarak muhakeme 
edilmek iizere tstanbula gonderilmi~
tir. Maznun kadln evvcl! asliye ceza 

mahkemesine verilmi~ ve gayri mev
kuf olarak muhakemesine ba.5lan
m1~a da mahkeme bu davanm ril.ye
tini vazifesi hariclnde gordiigiinden 
evrak agirceza mahkemesine veril
mi~tir. O esnada Kademhay1r da Or-

ltalya ile ticaret 
Muzakereye per§embe giinii 

T ophane ~o,kiinde 
ba, Ian1yor 

Tiirkiye - italya ticaret anla~mas1 
milzakerelerinde bulunacak olan Ha· 
riciye Vekaleti umumi katibi B . Nu
man Menemencioglu nun riyasetinde
ki isimlerini dun yazdlguruz T urk he
yeti Ankaradan ~ehtimize gelmi~tir. 

italyan heyeti ynnn Ramadan ~h
rimlzc gelecck ve peJ9embe giinii de 
Tophane ko~kiinde milzakerelere bal?
lanacaktll". Tilrk heyeti, istanbul 
Tlirkofis miidiiriiniln de i~tirakile di.in 
sabah Tophane k~kiinde ihzad rna
h iyette blr toplanh yapm1~tir. Hcyet 
bugiln de c;al1~alara. devam ederek 
italyan heyetile konui;;u)acak mesele
lerin esaslanm haz1rllyaca.khr. 

B . Numan Menemencioglu diin 
kendisile gorti~en gazetecilere k1saca 
~tmlan soylemi!?tir: 

- Bugiin yaptigmuz ve yann tek
rar edecegimiz toplanttlar ihzari ma
hiyettedir. Tiirk - italyan ticaret an
l~mas1 mi.izakereleri i~in baz1 esas-
1ar hazirhyoruz. 

italyan heyctinin c;ar~mba gilnu 
buraya gelmesini beklemekteyiz. Mii
zakerelere peq;cmbe giinil ba~hyaca
g1z.> 

Tiirkofia reiainin tedkikleri 
Ti.irk - italyan ticaret anl~ 

mi.izakelerinde bulunmak iizcre ~eh
r lmize gelen Til.rk heyetinden TUrko
fis reisi B . Bilrhan Zihni di.in sabah 
tstanbul Tilrofis mi.idilrliiglinde ted
kikler yapm1~, miidilr B. Cemal Ziya 
ilc gorii.i;;mii~ti.il'. 

Tiirk - italyan ticaret anlQ.J?mas1 
milzakerelerine yakmda b~lanacag1 
cihc;tle ithalat ve ihracat tacirlcrile 
tcmaslar yapan Ti.irkofis mildilril, 
tacirlerin dilekleri etrafmda B. Biir
han Zihniye izahat vcrmi~tir. 

Tilrkof is reisi tedkiklerine bugiln de 
devam edeccktir. 

Japonyada hava miidafaa 

manevralar1 
Tokyo 12 (A.A.) - Be~ giin devam 

edecek olan hava mildafaa manevra
lan Tokyo ve Yokohama da dahil ol
mak ilzere ~rki Japonyanm 19 eya
letinde birden bl,l sabah ba~lam1~tir. 
Bu manevralardan maksad radyolar, 
tclefonlar ve ~ifahcn verilecek olan 
tehlike i~arctlerine halk1 ah~hrmak
tan ibarettir. 

ta.koy civannda Salim adtnda birinin 
yamna bizmet~i olarak girmi~tir. 

Diin agrrceza mahkemesinde b~lt
yan muhakemede Kademhayir sm;u
nu ink&r ederek: 

- Ben ~ocugumu bogmadun. Has
t a idi, yolda giderken oldil. 

DecU. <;ocuft'Un babas1 sorulunca 
Kademhayir bir rni.iddet dti~lindiik
ten .sonra: 

- <;ocugun babas1 kim oldugunu 
pek iyi bllmiyorum. Hatmmda kal
dlgma nazaran galiba ismi Abdullah 
idi. 

Cevab1m ·verdi. Maznun kadm mah
kemede y84mm 16 oldugunu soyledi. 
Halbuki tahkikat zab1tlannda ken
disinin 37 y~da oldugu yaz11Iyordu. 
Bu cihet sorulunca: 

- Ne bileyim. Benim boyle ~eylere 
akl1m e~ez.. 

DecU. Kademhay1r ile beraber mah
kemeye gelen adam ~agnlarak kad1-
nm yru}t soruldu. 0 da, kadlnm 37 
y~da oldugunu ve agzmda bir tek 
di~i bulundugunu soyledi. Hakimin 
emri iizerine Kademhayir agzmt a~
tl ve hakikaten bir tek di~i oldugu 
gorilldi.i. Fakat Kademhayir 16 ya
~mda oldugunda israrla beraber ~o
cugunu da bogmadlgm1 ileri siirdii. 
~ahiUelin celbi i~in muhakemc bru}
ka gilne b1raklld1. 

Yeni yollar 
---- -

Beyoglu ve Istanbul tara1nda 

i ntaata ba4laruyor 

iki senede bitrnek l?artile belediye 
tarafmdan bir milteahhidc verilen 
507 bin lirahk yol i~aatma hem ney
oglu, hem istanbu l tarafmdan b~
lanacakt1. Mi.iteahhid h azrrhklarmt 
bitirmi~ ve Pcrapalas arkasmda bu
lunan Tozkoparan - ~~ane yelunun 
in~atma ba~Ianu~tir. Evvela yolun 
kenarlanndaki duvarlar in~a edil
mektedir. Bunlar bittikten sonra yo
lun as!alt k1smm111 ni~sma ba.5Iana
caktir. 

Bab1fili caddesinin in~ah ic;in de 
icab eden malzeme hazirlannu~ ve vi
layet konag1 arsasma istif edilntl~tir. 
Bu yol da. ii? bankasmm yanmdaki 
sebil onil.nden b~hyarak Bab1aliye 
dogru uzatilacakt ir. 

Asf alt yollar 
lzmirde yeni kanunun 

tatbikine ba,Ian1yor 

izmir (Ak~am) - izmir vilayeti 
tmistik yollannm in~ast hakkmdaki 
kanun, 9 eylUI tarihinden itibaren me
riyet mevkiine girmi§tir. Vilayet umu
mt meclislnin haz1rladlg1 tu ristik yol
lar projesine gore, eski medeniyetle
re alt muhtelif harabeler, plaj ve eg
lence yerleri ile tl1calara giden yollar, 
bu kanun mucibince asfalta ~evrilc
cektir. 

Kanun dairesinde izmirde ve ban
liyooe i~liyen otobiis, tramvay ve kor
f ezde i~liyen vapurlarla yolculuk 
edenlerden bilet b~ma yirmi§er para 
turistik yol hissesi almmaktad1r. Yal
mz bu seneye mahsus olmak iizere 
izmir vilayeti Yol vergisi miikellefle
rinden altI yerine iki lira fazlasile 
yol paras1 almmasma da b~lanm1~
tir. Turistik yollar, izmir ve Egede 
rnesud blr inki~af husule getirecektir. 

~ark \'e garb: c.U!; sanzatun df'dl ve 
yapt1. 

Kait1d veren: Cenub. 
Her !kl tarat birlnci man§ta. 

• A 10 9 8 3 
• R 7 3 2 
• 5 
.. 8 5 3 

• RDV r:.i 
• D 8 5 0 §a 
+A R 
tft AD987 C 

Cenub 
Pas 
Pas 
Pas 

... 
• v 10 9 6 
+ DG432 
• RV 10 

• •• 
Deklirasyon 

Garb 
l ... 
3 S.A. 

$imal 
Pas 
Pa.r; 

• 7 ' 5 2 
• A4 
• v 10 9 8 7 
... 4 2 

Sark 
l • 
Pas 

Garb. be§ onordan fazla kn~1dile ikin 
cl turda sanzatuya gitmek maksadlle blr 
a1;1:, deklfi.rnsyonu yapmaktnd1r. ~arkm 
cbir knro• dan ibaret nonnal bir ccvab1 
vard1r. Garb ise blttabi ui.i<; sanzatuo ya 
gider. 

f}imal plkanm onlusunu 1;1kar, garb le
veyl allr. Vaziyet pek te oynun kolayhkla 
~lkanlmasma miisald de~ildir. Bununla 
beraber iki §ans vard1r, biri karo danu
nm, garbin onorlan uzertnc dii§mesidir. 
Binaenaleyh garb karonun as vc ruasuu 
~eker, !akat karo darn1 dii§mcz. Yerin 
ise yalmz blr rantresi vardrr. Bu itibarla 
karolari saglay1p almak lmkam kalma
Jlll§t1r. ~lmdl cenub i~ln sineklerl tecrii
be etmckten ba§ka ~are yoktur. 
E~cr sinek ruas1 cenubda ise ''e mu

has1mlann her blrinde ii<;er s!nek \'arsa 
garb, slnekten dort leve kazanablllr. va
zlyet ne olursa olsun slnckten blr leve 
kaybedilmek muhakka.ktlr. Garb kupa
larda hfi.klmiyeti muha!aza cdcbilmek 
i<;ln bu sinek levcsini derhal vermelidlr. 
Bu maksadla garb bir sinek bo§u oynnr, 
leveyi muhas1m tarafa ba~§lar. Cenub 
bu sindl n.hr, kupa valeslni oynar. Garb 
b~ vermell, yerln a,.,1 ile almahd1r. Bun
dan sonrn. yerden bir sinek bo§ ~evlrmeli 
pas yapmahd1r. Empas m.uvaffaklyeUe 
ge<ter, kozcu slnckten dort levesinl ya.par. 
Dokuzuncu le,·eslni temin l~ln bir pika 
oynar, aSl ortadan ~1kartir. 

Dlkkat edlnlz, garb sinegl bag11ilamay1p 
ta. empa.c;a. kal~acak olursa oyununu 
kaybeder. Yerden slnek! !;evirebllmek i<;in 
bir tek rantre vard1r, o da kupa. as1d1r. 
Ilk eldc yaptlacak empas gecten1e de 
er gect cenuba blr leve vem1ek mecburi
yetl vard1r. Cenub el tutw1ca kupa. vale
slnl gelecektlr. Bu suretle muhasim taraf 
ii!; lrupa, blr plka ve blr slnek alara.k 
kozcuyu li;erl a.tar. ... 

El No. I :! 
Fena dii!!ii'f 

~ark ,.e garb: cAlh pikaii ya i;1kti, bir 
i~erl girdl. 

KalPd \'eren : Garb. 
f]imal ve cenub: Zonda. 

• AV 10 8 7 
• 6 
• 5 

• ARD64 2 

Garb 
1 • 
2 • 3. 
6 • 

• 6 
• AR 9 ~ 
• D 10 4 2 
.. v 10 9 8 

~ I u c 
9

• I 
• 9 5 4 2 
• D V 10 7 3 
+ RV 9 

"" 5 • ... 
Deklirasyon 

!)ima l ~ark 

Pas 1 • 
Pas 2 S.A. 
Pa.'J 5 . 
Pas Pas 

• RD 3 
• 8 5 2 
• A8763 
• 73 

Cenub 
Paa 
Pas 
Pas 
Pas 

Omio1ii.tdeki per§>embe alqami 

SARA Y sinemas1nda 
Ba~hyor. l."tni Fiatlar: Luke; Balkon 50, Hususi Koltuk, 35, ikinci 

Ba lkon n .Parter 25, L-0ealar 250 ~ . 

iPEK Sintma')t Oniirniiuleki Per~·embe aqam1 

l 'E::'\i l e MU.~ZZAM BiR ~AHESERLE l'F.Ni SiNEMA me,·simine ba~hyor. 

BOYOK $EHiR 
Ba~ rollerde Bii~ Uk iki Y1ld1z: 

SPEN<.-ER TRACY - LUISE RAYNER 
Fransm:n sozlU muht~em A~k ,.e .:u acera filmi 

Yeni tenzilath 1'~iatlnr: Jluc;usi koltuk: 45 - Balkon: 35 - Birinci: 25 
Cun1arte-.i saat 1 \e 2130 pazar ~aat ll Ye l seansla rmda ucuz balk ,.e J 

.... ••••••talebe matinelerinde: 20 - 25 \'e 30 kuru~•••••••-' , 
HALK Bsl~E·M--AS-1 .... , I Ankara Borsas1 

(Eski Kemal Bey) Sil'keci I I 
12 9 931 

~EYH AHMED 1932 'O II Hazine 68.-
t.,/ PARA n CFKLER <K apanlf fiatlerl) 

ARMON NOVARO 
Tiirk~e bilyiik ~ark !ilmi 

Di~ Tabibi 
ERlB ZEKi GONEBAKAN 

Mesleki tcdkikatta bulunmak i~in 
Avrupa seyahatinc ~knu~hr. 

Profesor Doktor 

KADRl -RA~lT ANDA Y 
bcrayi tetkik Fransa'ya gitmi~tir. 
Bir ay sonra avdet edecektir. 

F.RTU0Rltt. SADi TEK TiYATROSU 

Bu gece Taksim 
(ALTINTEPE) de 
<~UR B AB A) 

Me§hur \"odVU 3 perde 

* 
Bu aqam 

N6bet~i eczaneler 
§~II: Pangathda Narglleclyan, Tak

sim: Llmonclyan, Beyotlu: istlklal 
caddes!nde Dellasuda, Galata: Kara
koyde Hilseyin HUsnU, Kas1mpaJla: 
Miieyyed, Haskoy: Asco, Emlnonu: 
Be§lr Kernal, Fatih: ismall Hakk1, 
Karagumriik: Mehmed Fuad, Bak1r
koy: Hllal, Sanyer: Asaf, Aksaray: 
Yenikap1da Sanm, Be§lkta§: Halld, 
Fener: Balntta Hi.isameddin, Kum
kap1: Cemll, Ki.i~ukpazar : Hasan Hu
lilsl, Samatra: Yedlkuledc Teofilos, 
Alemdar: <;emberllta~t.n· S1rn Raslm, 
§ehremini: Ahmed Hamdl, Kad1koy: 
Sadik, Yeldeglrmeninde tic;ler, Uskii
dar: iskeleba§mda Merkez, Hcybeli
ada: Tomas, Biiyijkada: Halk. 

Ber rece a~lk eczaneler: 
YentklSJ, EmlrSln. Rumellhtan, Or
taklSJ, Am&TUtklSJ, Bebek, BeJkos, 
pqab&h~e ,.. An&doluhtaannd&tl ec
ir:ar.eler her 1ece ac1ttlr. 

Viyana i~i 
5 par~adan ibaret zarif bir ya

tak odas1 ehven fiatle sabhkt1r. 
Taksim Top~u caddesi cUygun~ 
apart1mam kaplClsma milracaat. 

* ............................................... 
mede bulunmal1dir. Eger slyah :reik.ler 
2 - 3 suretlnde dii§m\i§ ise ma~hiblyet 

Londra l Sterlln 6.09 
New-York 100 Dolnr 126.7275 
Paris 100 Frank 3.4150 
Mlllmo 100 Llret 6.6650 
Cenevre 100 isvli;re Fr. 28.615 
Amsterd. 100 Florin 68.27875 
Berlin 100 Rayh§mark 50.75 
Briiksel 100 Bclga 21.335 
Atina 100 Drahml 1.115 
sotya 100 Leva 1.sors 
Prag 100 Cekoslovak Kr. 4.3075 
Madrid 100 Pezeta 6.09 
Vaff<n>a. 100 Zlotl 23.5125 
Budape§te 100 Pengo 24.8575 
Biikre3 100 Ley, • 0.90875 
Belgrad 100 Dinar 2.8325 
Yokohama 100 Yen 35.5525 
Stokholm 100 tsve~ Kr. 31.40125 
Mostova 100 Ruble 23 .54 

1219 938 Pazartesi riinii 
Istanbul HAl!nde toptnn sahlan yn1 

meyva ,.e sebze !Jatlerl: 
En a~~1 En yukan 

C!nsl 
Bamra 

flatl 
Emsall Kr. S. 

Sak1z kabag1 
Dolmal1k biber 
Slvri biber 
K1r domates1 
Sink domatesl 
<;ah fa.'iulyc 
Ay§ekadm 
K1rm1z1 barbunya 
Asmakaba~1 
Pathcan ba~ 

» orta 
» ufak 

Hlyar 
Mistr 

Kilo 10 -
I) 6-
J) 3 50 
I 2 50 
I 2 -
• 4 -
• 6-
• 8-
• 8-

Aded 5 -
I) 1-
J) - 50 
• - 25 
• - 75 
I) - 75 

Havuc; 
Maydanoz 
<;ekirdeksiz uzum 
<;avu§ \iziimii 

Dcmet 2 -
• - 50 

Kilo 8 -

Re2ak1 iiziimii 
Yapmcak i.iziimii 
Slynh i.izum 
Amasya elmas1 
inebolu elmas1 
Fmdlk 
§eft.al l 
U\'ez 
AyYa 
Taze incir 
Cevlz 
Karpuz yenidiinya ba~ 

• • orta 
» • ufak 
• Ala call ball 
• » orta 
» » u!ak 

Ka vun K1rkagoac; ba§ 
» » orta 
• » ufak 

• 7-
• 8-

• 8 -
• 6 -
• 17 -
• 12 -
• 10 -
• 8-
11 6 -
• 6 -
• 5 -
)I 17 -

Aded 6 -
)I 4 -
• 1-
• 12 -
II 5-
1 2 -
• 8-
• 5 -
.. 1 50 

flatl 
Kr. 8. 
15 -
7-
4-
4 50 
3 50 
6 -

13 -
10 -
9-

11-
1 25 

- 75 
- 50 

l 50 
1 25 
3 -

- '15 
17 -
16 -
12 -
11 -
10 -
22 -
17 -
12 -
16 -
8-

10 -
8-

22 -
10 -
5-
3 -

20-
8-
4-

10 -
'l -
4-

• ••1r1111111111111111111111111111111t1t111111t11•111111111111111•n111nu1n111n11nr.-

Miizayedenin ik.lnci turunda §ark «ikl 1htlmali bertaraf edilmL, olur. Fakat 
MEVLID 

sanzatu» demektedlr. QUnkU garbin elin- garb bu renklerden blrinln veya her ikl-
dekl slncklcrln alttl1 ve pikalann bel}!l slnln fena dii§1?1ii§ olmns1 ihtlmallni der-
oldugunu yUzde yi.iz bilmektcdlr. Fa- pi§ etmelid!r. 

b d k 
kat garb pikasm1 tekrar yiiksel- E~er sineklcr 2 - 3, kozlar 1 - 4 surc-

Ser es yiizme iinya re oru tince ~nrk bunlann en a§ag1 bel}li tinde dill}mi.i!l lse kozcu oyununu 1;1kara-

l\Ierhum lUemduh Ezinenin vefah-
11111 lurkmc1 giinii m iinasebetlle, ru
h una itha f edilrlrt-k iizer e 15 EyJtll 
1938 pentembe glin il ogle namaz1m 
milteakip Beyaz1t camiinde m evlid 
okutulacagmdan ktndisini seyenle
rin tet"rifleri rica olunur. 

Kopenhag 12 (A.A.) - Danimar- oldu~nu ve Uk defa deklare edilml§ ol- billr. Sineklerin !ena du§tii(tiinu tarzede-
kali yiiziicii kadm Ragnhild Hveger m.asmn. nazaran slneklerin uzunlugunun Jim. Eter sinegi k1sa olan muhas1m koz-
iki yilz metrelik serbes yiizme dilnya da en a§agt altl ki\g1ddan ibaret bulun- dan da kisa tse i;arb gene oyununu ~1-

dugunu anlar. karabllir. Garb cvvelli sinekleri oynar ve 
rekorunu 2 dakika, 21 7 /10 saniyede ~ark §lmdi cesurane bir deklarasyon yap- slneklerl mi.isald surette taksim edilml§ 
klrm1~tir. Bu suretle vatandru;;1 Van- malld1r. Ortagmdn. k1m11z1 renkte yal- bulursa. oyunu kurtanr \'e her ikl ren-
veen tarafmdan tesis edilen rekor niz lkl k6.g1d vnrd1r. Karo aSl kendisin- gin de fena dli§i.i~u ihtimall kn~ismda 

de oldlilgundan bunlann birlnc hakim da gene ev\'elfi. sineklerl oynamakla blr 
iii; saniyelik bir f arkla isiah edilmi~ demektir. Plkanm ikl onoru, ortagmm iki leve kurtarnu§ olur. • 

Askerlik i1leri 
Re ikta askerlik !jubesinden: 

oluyor. pikasm1 fevkaH\de takviye eder. Sinekten Binaenaleyh garb yerln damma blr 
de ilti kii.~d1 bulunmas1, ortagmm slnek- pika gelmell ve elindeki nsa yerden bir 

Amerika r e isiciimhurunun o g- lerlni kolayhkln. saglatabllcceginc delalet slnek ~ev!rmelidl.r. (Sineklerln o - 5 tar-
luna ameliyat yap1ld1 edeblllr. zmda dii§rni.i§ olmas1 thtimnllne binaen 

Ph·ade tegmen Nuri oilu Kadri (24602l 
Piya

0

dc tegmen ;)lui;tafa oilu Hasan Kadri 
(2i24 l Piyade tegmcn Abdurrahman oilu 
Osman Siireyya (41852), 938 y1h baziran 
' 'oklama ma gelmiyen yukarada adlan ya
;1.h ~·edek subaylartn acele !jubeye miiraca· 
allari iliin olunnr. 

H II d I
• hd • ·1 • 'k §u halde hemen cbe§ plka» ya ~1kmak ilk slnek yerden gelmelidlr). Her lkl tara! 

o a n a ve 1a I 1y1 ef1yor Rochester 12 (A.A.) - Amen a en muvafik bir ccvabd1r. Bu ~ralt al- ta blrlncl slne~c verlnce garb arkasmdan 
Amsterdam. 12 (A.A.) - Hafif bir Reisiciimhurwmn oglu James Roo- tmda garb bittabi pet~lleme gider. slne~ln ruasm1 oynrunahd1r. Herne kadar Za y i 

rahats1zhktan muztarip plan velahd sevelt'e diin ogleden sonra ameliyat siyah renkll ka~1dlann tenn. dU~u§iln- cenub bu sine~l keserse de garb de, her 
den garb bu •lleml yapamaz. §lmal ku- hangi blr mi.idafaaya. kar§1 yerln plka 33G tarihinde )'iiksck miihendis mck· 

p renses Juliana'nm s1hhi vaziyeti hie yapllm1~br. ... · pa.nm ruasm1 ~1kar, cenubun cesaret ve- iruas1 Be blr sinek kescr. kozla eline ge- t ebinden a ld1guu d iplomam zay1 ol-
bir verhile endis,cyi m uclb me"'lldir. Reisictimhur ameliyattan evvel 1 .. 1 k d k d _,_ kalan atulan "eklp ahr "'" 6 rici mukabeles uzer ne upayn. evam ~re i§anuu. -. · mu~htr. 
P renses aglebl ihtimal b ir k~ giine hastaneye giderek oglu tle gorii~m~ eder. oarb iklncl kupay1 keser. §lmdi bu Bundan sonrn. sineklerin gerlsl He karo 

_ _______ .._..__ _ __.. __ __.~........,-=-----'-......:.:.-.. ______________ ..J.......iL-lllik.lc:a.t.le...~Wlt...JCSU:Jl:.IU2llZ.L.Jlll.Wl.ilJl~..J.....!aSl!:fil.!ll!_!l~n!!!l~ir~ . ._B~u...!s~u~re~t~le:..!p:!:.e~tl~§l~le~m~l~ya:!,!1'-~r::_. _ _L ___ __:l\~l~il~hendis: Hiisn U Keseroflu 
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? Asrrmrzrn en bUyUk serserisi 

ATLANTROP Al Capone, hapishaneden 
Akdenizi kurutacaklar, Afrika 

~olleripi ~ sulayacaklar ... 
i$lerini idare ediyor 

Amerikamn ~i-
01 m az olmaz d~meyin, olmaz olmazl.. kago ~ehrinde 

, muddeiumuminin 
Avrupamn niifusu her giln biraz Miihendis Sorgelin projesi bundan emri iizerine za-

daha artiyor. · 1,000 sene i~inde Av- ibaret degildir. 0 sahrayi da sulaytp bita tarafmdan 

,Bir zamanlar ka~ak~1hk yap an Capone, timdi hileli 
oyun iletleri yaptirarak bunlan kumarhanelere 
kira ile vermekte veya kendi kumarhanelerinde 

bes bll'akllac$ 
lruvvetle ilniid 

olunmaktadlr. 

Halbuki firmar 
smm t, sahasmda 
g0sterdigi faaliyet 

rupanm niifusu 470 Mnyon ' Jdlji. · rniinbitl~tirmek filaindedir. btitUn kumarha-
arttl.. Siivey~ ve Panama kana11anntn neler bir tarama-

Bu biiyiik tehlikedir. a~llmasJ., Zfilderze'Dn; ~ ya tAbi tutuldu. 

kullanmaktad1r. Bu iletler o kadar kurnazhkla ya
pdm11hr ki hilesini isbat etmek imkans1z goriiniiyor. 

Bu tehlikeyi gozoniinde tutan ba· da ilk zamanlanla imkin~121 goriil· Bu miinasebetle Al Caponeye aid bir 
a fen m.ahafili., Alman miihendisl mii~tii. Ancak Sorgelin projesinl tat- ~ok kumar 8.letleri ele ge~irildi ve 
Sorgelin projesini inceliyor. Bu mii- bik: i 9in hem mall, hem de siyasi en.. 2500 kumarc1 polis karakollanna gO-
hendis yeni bir enetji kaynagi bul· geller ~ok. Akdeniz kapJ.laruu ka- tlirilldi.i. 
tn.ak iizere Afrikayt Avrupa Ue bir· patmak i~in devletlerin uyu~masma Al Capone bir ~ senedenberi Al-
l~tirerek «Atlantrop» viicude gett- nnkan olmadlgi gibi, projenin tatbl.. katrazdaki hapishanede yabyor. As-
riyor. ki i~in lftzun olan parayi da • yU. nmizm en bi.iyUk serserisi olan bu adam 

Projenin ana hatlari ~dur: Cib- mahkemeye verildigi zaman ken .. 
raltarda bir baraj yap1p Akdeniz kap1· elli milyar ka.dar bir ~y lizunmJ.!1 • disine ancak vergi k~ak~lhgi ci.irmii 
SWJ. kapamak. Bu suretle deniz sat- hi~ kimse sarfedemez. 1 isnad olunabildi. Amerikaya mah-
lu 200 metre al9ahyor ve Avrupa· Diger taraftan da diyorlar ki: Av· sus garaip olan bu isnad sabit oldu-
da 500,000, Afrikada 2 milyon met- rupam.n istikbali i~ Atlabtropun gundan, Al Capone on iki seneye 
re murabba1 toprak hastl oluyor. meydana gelmesi ~.... mahkfun edildi. Herkes geni~ bir ne. 

----------- fes ald1. Art1k onun bir daha hapis-
Centil men kime derler? bane kap1smdan ~ya ayak ata.

m1yacagi zannedildi. 
Bir ingiliz gazetesi anket ai;ti, ka

rilerine sordu: Hakild centilmen 
kimdir? 

Gelen cevablar arasmda birinciligl 
kazanan cevab1 ne~rediyoruz: 

- Centilmenin i~i ~ temizdir. 
Centilmen zenginin kaq1Sll1da bo
yun egmez, fakire hor bakm.az; kay
bettigi zaman aglamaz, kazandlgi 

zaman kafa tutmaz. ihtiyarlara, ks,.. 

dmlara hiirmet eder, ~ocuklara kar~ 
sevimll davrarur; vakurdur yalan 
soylemez, merhametlidir tuzak kur
maz, karu kaynar, tembellik etmez, 
hayatm zevldni zevkine gore ~1kanr 
ve kimsenin zcvkine k~maz, bll'8i
klr herkesi ken.di zevkine gore eglen
sin ... 

DUnkU piyango kesidesini~ . t alihlileri 

Fakat Al Capone hapishanede o 
kadar terbiyeli hareket etti ve o ka
dar 'avn hareketinde yliksek ahla
ka dela.Iet eden muamelelerde bulun
du ki kendisine mahpus gomlegini 
~Ikarmak ve daha §lk elbiselerini giy
mek i~in mtisaade verildi. Onun igin 
mahpus, cani Al Capone, bugtin yi
ne ~J.k ve kibar bay Al Capone oldu. 
Hapishane bah!;esinde gezebiliyor, 
denize nazrr bir ag~ altmda duran 
kendi masasma oturuyor, orada ki
tap okuyor, ~ah~1yor, hatta kendi 
yazi makinesile yaZI bile yaz1yor. 

Oort ke~idede bir 1ey ~1kmad1g1 i~in sinirlenerek 
ba~ka bir numara se~en bir bayan1n b1rakbg1 

~ilete biiyiik 'ikramiye ~1kti 

Al Capone ~ahsma mahsus olan 
yemekleri yiyor, ~link.ii hapishane 
yemeklerinin slhhatine dokundugu
nu iddia etti, hapishane doktoru ta.
ratmdan muayene olundu, Al Capo· 
ne bu muayene i~in bin dolar vererek 
istedigi gibi blr rapor alm.aga mu
vaffak oldu. Bunun ilzerine hapisha
ne idaresi Al Caponenin kendisine 

Tayyare piyangosunun 25 nci ter
tip be~inci ke~idesi de bir gok kimse
leri sevindirdi. Btiyilk ikramiye kaza.
nanlann bir kismi ~hrimizde, bazt
lan da ba¥a yerlerdedir. 
. Cibali kutu fabrikasmda 624 nu
Jnarah amele B· Ibrahim ile annesi 
bayan Zekiye, BalJ.khanede pazar ba· 
§I B. Lutfi, izmirde incir pazan sahibi 
B. Mehmed bu ke~denin talihlileri 
arasmdadlrlar. 

B. Mehmed, ge~enlerde istanbula. 
geldigi zaman Nimet gi~esinden al
d1gi biletle 50,000 lira kaza~t1r. 

Diger talihliler 10,000 Ura kazanan
lard1r. B. ibrahim ile annesi bayan 
Zekiye aza kanaat eder, kendi halle-
rinde insanlardlr. ikisi de ~i;;arak 
hayatlanm kazanmaktadlrlar. Ana 
ogwun ortak alchklan bilet ikrami
ye kazanmca bayan Zekiye ~ok se
Vinmi~ ve p:iralanm Nimet abladan 
ahrken agzmdan ~u sozler dokillm~
tur: 

- Zengin. insanlar degiliz. Fakat 
Jntitemadiyen biiyi.ik ikramiyeyi de 
saylklam1yorduk. ~oyle on, on be§ bin 
lira ~1ksm, kafi diyorduk. Allah gon
liimiize gore verdi.l) 

Bilyiik ikramiyeyi kazanlardan bir 
diger talihli de Akay i~letmesi kama
rotlarmdan B. Kadriclir. B. Kadri, 
muhitinde chafIZ:> olarak t~
tir. Kamarot birinci ke~ideden beri. 
yanm bilete devam etm~tir. Biitiin 
bilet alrmya kudreti olrmyan Hafiz 
Kadri arkad~lanna ikide, birde: 

- Bir E;ey i;J.kacak iimidile degil, 
IM olsun diye bilet allyorum. Bizde 
talih olsaydl ... 

Derken hig ii.mid etmedigi bir an
da biiyiik lkramiye kazandlgim ha
ber ahnca ~ok sevinmi~tir. 

Hafiz Kadriye btiyiik ikramiyeyi 
veren yanm biletin diger yanm par
~asma da Aksarayda oturan Nuran 
admda bir bayan devam ediyordu. 

Bayan Nuran dort ke¢dedenberi 
bu bileti aldlgi halde amorti bile gJ.k.. 
rnadlgm1 gortince sinirle~ ve be
~inci ke~ide de yanm bilete devamdan 
:Vazg~erek kendisine b~ka bir nu
lnara segmi~tir. Bigare bayan Nuran 

lstanbulun plan1 
B.Prostdundenitibarentek· 

rar ~ab1maga ba§lad1 

G~en cumartesi gtinu ~ehrimize 

gelen ~ehircilik miitehassis1 B. Prost, 
diin belediyede fen i~leri miidtiri.i B. 
Htisnii ve imar miidfuii B. Ziya ile 
gorii~m~ttir. Miitehass1s, bugi.inden 
itibaren yeniden ~~maga b~llya,
cakt1r. 

B. Prost gegen sefer ~ehrimizde bu
lundugu mi.iddet i~inde Uski.idar ve 
Kad.lkqyilni.in naz1m pl8.ru.ru. haz1r
lamak ti.zere tedkikatta bulumnu~, . .. 

bu hareketle truJ.hini ken.di elile kor- istanbul ve Beyoglunun da tafsilat 
plfuuru. haz1rlamaga ba~larm~ti Mil· 

.le.tmi§tir. - N. tahass1s, ~ehrimizden aynhrken is-
Diger talihliler tanbul ve Beyoglunun nazim plftm-

izmitte malfil zabit B. Niyazi, Ku- nm iki binde, bin be§ yii.zde ve be§ 
Iedibi 15 numarada bayan Sofi, Ay- ytizde bir esaslarma gore mikyas-
nalige~mede B. Jozef elli bin; Bahge- larda birer paftalarmm yap1lmas1m 
kapida Tokath lokanta.si sahibi B. istemi§ti. imar mti.dtirliigu bu pa!-
Serkis, hurdac1 B. Gamyanof on ~ talann gogunu hazirlarm§tir. Milte-
bin; Diyarbaklr slhhat eczanesi kal- hassis ~imdi yapllacak tafsilat pla-
fasi B. ~iikrii, Aksaray Btiyiik R~id- runda bu mikyaslardan istifade ede- ' 
p~a sokagmda bayan seniye, Pan- eek, ayni zamanda Uskiidar ve Ka-
galtida apartiman kaplClSl B. !bra- dikoy nazim plB.ruru ikmale ~all~a-
him. on bin lira kaza~ardlr. · cak.tir. 

Prens Cennanght da oldii 
Londra 12 (A.A.) _. Kral altmc1 

Jorjun dayis1 prens Arthur de Conna.u· 
ght, saat 3,30 da uyktLsu esnasmda 
vefat etmi~tir. Prenses, zevcinin ba.,t 
ucunda bulunmakta idi. 

13 kAnunusani 1883 de dogmw; 
olan prens 191-0 danberi Mecli.si has 
a.zas1 meyarunda bulunmakta idi. 24 
y~mda olan oglu Kont de Maeduff 
Royal, Scott Greys alaymda millA
zimd1r. 

Bir tayyare kampmda yangin 
Mourmelon «Fransa• 12 (A.A.) -

Diin ogleden sonra bir tayyare kam
pmda yangm ~1krm~ttr. Maddi hasar 
ehemmiyetsizdir. 

Bir gen~ bogulmak iizere 
iken kurtarddt 

On sekiz y~lannda ~inasi isminde 
blri, evvelki gU.n Modada deniz ban
yosu yaparken ytizme bilmedigi i~in 
fazla MI yutmu~ ve bogulmak uzere 
1ken gii~liikle kurtanlarak tedavl al
tma alm~t1r. 

Demiryol kUmpanyalari tii· 
tiin nakliye iicretini indirdiler 

Memlekct!mizden ve Bulgaristan
dan Almanyaya ihr~ edilecek tiitiin
ler iJ;in demiryolu kumpanyalan 
m~tereken miihim tenzilat yap~ 
lardlr. Deniz yoluna rekabet i~in fir .. 
sat buldu.k~a bu tenzilat ar.ttmlacak
t1r. 

mahsus yemek p~irtmesine mtisaade 
etti. ~imdi Al Capone, tuttugu 
miikemmel bir ah~1 kadlmn pi~irdigi 
yemekleri yemektedir. 

AI Capone hapishanede iki iig ayda 
bir kere konf cranslar akdetm.ekte
dir. Bu konferanslara kendisini ha
rice kar~1 temsil etmekte olan kans1, 
b1r kB.tip ve Al Capone firmasmdan 
bir ka~ memur i~tirak etmektedir. 
Al Capone firmasmm ayhk sat~1 bir 
milyon dolan gegmektedir. Bayan 
Capone, vergilerini muntazaman ve
ren bir mti.essesenin miidiresi s1fa
tllll kazandlg1 i~in her tarafta hilr
met gormektedir. Bu milessese, cant 
Alkatraz hapishanesine yatinldlktan 
sonra bizzat Al Capone tarafmdan 
kurulan planlara gore vilcuda geti
rildi. 

AI Capone hapishanede bulundugu 
halde Amerikamn en ~1k adamlarm
dan biri saylhr. Pantalonunun titii 
~izgisine ~ok dikkat eder, hergiin 
ipekli ~am~ir giyer, elbisele1i, kun
duralari Nevyorkun en son modasm
dandlr. Altm topuzlu bir bastonu 
sol elinde tutarak hapishanenin bah· 
~esinde dol~ir. 

Al Capone hapishanede bulundugu 
miiddet zarfmda i~lerini orada idare 
etmek i~in izin aldl. 0, bir taraftan 
hapishaneye girelidenberi gayet du
ri.ist hareket etmesi ve diger taraftan 
da bitmez, tiikenmez bir servete ma
lik olmas1 sayesinde serbes insanlarda 
bile olrmyan bu hiirriyetleri elde et
mege muvaffak oldu. $imdi Al Ca
ponenin, cezas1 bittikten sonra ser-

1KT1SADI MESELELER 

Balkan memleketleri 
aras1nda i ctisadi 

miinasebetler 

Yarm, istanbul Ticaret odas1 na
mma bir heyet Selanik ve Belgrada 
hareket edecektir. Heyet azas1 ara
smda Ticaret odas1 reislerinden B. 
Ziya, oda umumi katibi B. Ccvad 
Dti.zenli bulunmaktadlr. Ticaret oda
s1 heyeti Selanik ve Belgradda aplan 
beynelmilel sergileri ziyaret edccek
tir. Maksad, yalruz bundan ibaret 
degildir. istanbul Ticaret odas1 he
yeti, sergi mtinasebetile Selanik, 
Atina, Belgrad gibi Balkan memle
ketlerinin en biiyiik ~ehirlerinde ikti
sadl milesseseleri de gorecekler ve 
Balkaular arasmdaki ekonomik ya
klnl~manm artmasma Qall~acaklar
dlr. 

Ge~enlerde, Tiirkiye - Romanya 
Tica.ret miinasebetlerinin inki~afm

dan bahsederken, istanbul Ticaret 
odasmm toplu ~ekilde, Balkan mem· 
leketlerine seyahatler yapme.sllll ileri 
siirmii~tiik. Nitekim ge~enlerde Ro
manyadan, bu maksadla bir heyet 
~ehrimize gelmiEJ, burada gtinlerco 
tedkikler yapm~tl. 

Balkan memleketleli arasmda, eko
nomik miinasebetlerin artmas1 i~in, 

yalruz senenin muayyen zamanlarm
da, muayyen bir Balkan ~ehrinde b!r 
konferans akdetmek kafi degildir. Bu 
gibi konferanslarda nazari olarak ile
ri siirillen fikirleri tahakkuk ettir
mek ic;in, Balkan memleketleri ara
smda slk s1k 1eyahatler yapmak lA
zund!r. Fakat bu seyahatlerin yalruz 
Ticaret odas1 namma resmi bir ma
hiyet al.masllll kafi gormemeliyiz, 
Balkan memleketlerile i~ yapan ta
cirlerimiz, piyasamn i~ adamlan ken
di aralarmda gruplar tertip edertk 
Balkan memleketleri arasmdaki mii
nasebetleri artt1rmal1d.lrlar. Qok timid 

~imdiye kadar bu 
adam tarafmdan yapllan biitiin i:1· 
ler gibi esrarengiz ve karanllktir. 0 
kanunlann ve nizamlann baglarm
dan ustallkh bir surette kurtulJna.. 
nm yolunu bulmaktad!r. ~imdi Al 
Capone firmas1 tarafmdan kumar 
Aletleri imft.l edilmektedir. Bu 0.letle
r:in yegane hassas1 Irumarda oyuncu
ya kaybettirmek ve daima bankoya 
kazandlrmaktrr. Al Capone bu f&.letl 
mahpus bulundugu Alkatraz hapis
hanesinde d~tinerek icad etti. Bu 
aletler hem Al Capone firmasmm 
mall olan kumarhanelerde kullarul
makta, hem de yiizde ~u kadar kAr 
nisbetinde diger kumarhanelere ldra 
ile verilmektedir. Bu kumarhane ~
lerinde yiiksek zab1ta memurlarmm 
da parmaklan oldugu anl~tldlg1 icin 
ge~enlerde dokuz komiserin tevkitl 
Iazrm geldi. 

Bunun i.izerine her tarafta bir ta
rama ameliyesi yaptldl, bir cok Al 
Capone kumar aletleri ele gecirildi, 
2500 ~ de karakola sevkolundu. 
Fakat kumar filetleri o kadar kurnaz
hkla imfil edilmi~tir ki bunlann hile
sini isbat etmek miimkiln degildir. 
Onun i~i.B.dir ki Al Caponenin avu
kati tarafmdan hazrrlarup mahke
meye tevdi olunan mufassal bir IA
yihada tarama yti.ztinden AI Capone 
firmasllllll ziyana duc;ar oldugu bil
dirildi ve mi.ithi§ bir yekO.n tutan 
zarar ve ziyan istenildi. ~lmdi Ame
rika gazeteleri hilk11rnetin kumar 
filetlerini ortadan kaldlrmak §oyle 
dursun, iistelik bir de zarar ve ziyan 
vereceg'ini yaziyorlar. 

Bir yankesici 
Para ciizdan1n1 a§1r1rken 

yak~landt 

Haydarpa§adan gelen Heybeliada 
vapuru Koprii iskelesine yan~1rken 
sablkall yankesicilerden Mehmed ka
laba11k arasmda sokularak elini bit 
yolcunun cebine sokmW? ve para cUz.. 
darum ~1rnu~tir. Fakat o s1rada ya
nmda bulunan diger yolculardan 
Mustafa admda biri bunu gorm~ ve 
Mehmedin bilegini yakalanu~tir. Bu
nun tizerine Mehmed galdlg1 ciizdaru 
atarak ~mak ~~emi~e de pollse 
teslim edilmi~ ve Adliyeye verilm~ 
tir. 

Dun asliye dordiinci.i ceza mahke
mesinde yap1lan muhakemede Meh
rned sw;unu inkar etmek istemi~ 
de tahkikat evrak.I ve ~ahid1erin ifa
delerile su~ sabit oldugundan Meh
medin bir sene hapsine, o kadar mi.id
det de Emniyeti umumiye nezaretl 
altmda. bulundw-ulmasma karar ve
rilmi~tir. 

Bir otobiis bir tramvayla 
~rp1§b 

Vatman Bekirin idaresindeki ~~ll 
- Tiinel tramvayile ~ofOr Alln1n ida
resindeki. Taksim - Yenimahalle oto
btisii, Pangalt1da Hamam durak y&
rinde carp1~~ar, her ikisl de hasa
ra. u~t1r. 

Zab1ta 18.znn.gelen tahki.kati ya.p
maktadlr. 

••IHIHllDIKUlllllllllllUlflltllltltlffURm11111n11111111111tnHlllb'"1-

ediyoruz ki, istanbul Ticaret od.asl
mn Sel8.nik ve Belgrad sergllerl vesi
lesile, Balkan memleketlerindeki ya.
pacag1 seyahat, tacirlerimlzin de grup 
halinde seyab.at yapmalanna blr b8.f}
langi~ olacakhr. Balkan tacirlerl ara
smdaki bu gibi seyahatler arttigi tak· 
dirde, Balkan ekonomik yakmla§mast 
daha klsa zamanda tahakkuk ede
cektir. IL A. 



Sahlfe e AK~AM 

D ~II CJ 111·· DA 
lpek ~oraplar ~ Bir ka~ tayOr. modeli Moda haberleri 
Uzun miiddet dayanmaai 

j~in ne yapmah? 

Bfitiin kadmlan dii~iindiiren birblr· 
Jerile dertl~elere sebep olan yeg8.ne 
mesele ipek ~raplan uzun mfiddet 
dayandlrabilmcktir. Qorab1 yi.kamasi
m bilrnek dayanmas1 i~ ne kadar 
mfihlmse, satin ahrken iyisini intihap 
edebilrnek te o kadar ehernrniyetlidir. 
<;orabm dayarunas1 i~n gtiniin her 
itaatinde giyilecek ~orabm .kahnllguu 
ta yin etrnck 18.zundir. Sabahlan giyi
Jecek ve yol yilriinecek goraplar orta 
kalml1kta olmal1dlr: 36 ya 40 incelik
te. Ziyaret i~in giyilenler 44-50 ince
Jiktc, gece tuvaleti ile en inceler (100, 
200 veya 1000 incelikte) giyilrnelidir. 

Satm alm1rkcn ~oraplarm gayet 
yurnu~k ve bilhassa ayaga tamam 
olmasma dikkat etmelidir. Kti~iik ~o
rap ne kadar ~abuk eskirse ayaga bii-
ytik gelen ~orap da o kadar ~buk ~
mr. 

Qorap satm almmca bir ikl saat 
suda b1rakmah, kuruduktan sonra giy-
meli. Bu suretle giymeden evvel yika
nan ~orap iki misll dayamr. 

Satm alman ~orap daima iki ~t ~ 
olmahdrr. Bir teki y1rtildl rm digerle
ri Ue bir ~lft yapmak mfunkiindiir. 

Qorap yika:urken 1llk sabunlu su 
l~erisinde bir ~eyrek birakmall, el i¢n-
de s1karak sirkeli suda ~alkalarnah ve 
gotgede kurutmalJdlr. 

Sirke rengini muhafaza eder, ipegi 
gicir gic1r yapar. Bir legen 11Ik su ~ 
risine bir ~rba ~1gi sirke attlma
lI<hr. 

' 
Rimelin akmamas1 i~in 

kolay bir yol 
GOzde rlmel varken, her ne sebeple 

olursa olsun, goz y~nnca rime! akar, 

gfiz kanlan1r ve yanar. Buna mani ol
rnak ii;in gozlerin y~ardlgi hissedilin

ce, her hangi bir par~ kilgidl almalJ, 
iki goz kapagi arasma s1kl~tmnall ve 
gOzl.eri kapamah. Bir iki saniye du
runca kag1t go?.deki y~ i~er, kapak
lar a~1hnca goz kuru, rlmel akm!Wlll} 

olur. Gil~ gorilnen bu kAg1t koymas1 
gayet basittir ve cldden faydabdlr. 

T encerelerin albn1 nas1l 
temizlemeli? 

Yemck pf~erken tencerelerin alb. 
umumiyetle kirlenlr ve karanr tence
xeyi a~ koyinazdan evvel, arap sa
bunu ile ovalayip silmek ka.rarmasma 
vc kirlenmesine mani olur. 

·\ 

Bu mevslm glyllecek Ince yilnlil ta
yorler i~ ekose etek gene QC>k lrulla
rubyor. Bluzlar umumiyetle koyu 
renk ve diiz bi~imdedir. Birka~ model 
dercediyoruz; 

1 - IAcivert ve beyaz ekose etekle 
lAcivert tayoor. 

(;i~ekleri uzun miiddet 
dayand1rmak yolu 

<;i~ek mevslmi c-e9mek ilzeredir. Va
r.olarda ~~ekleri uzun miiddet dayan
dlnnak le.in vazoyu odarun aydlnllk 
yerine koymak ldzllndlr. Pencere oniin
de (giin~te olmamak ~iyle) duran 
~i~ekler dik durur. Her gUn vazonun 
suyunu dc~tirirken ~iceklerin sapla
nm kesmell, Suyun l~ine bir tutam 
tuz, yahut blr aspirin koymalJ. Gece
leri vazolan serin ve a~1k havada b1-
rakmal1. <;i~ekler solmaya bR§larsa 
bir i.ki !aniye kadar kaynar suya so
kulan saplan. makasla kesmeli soguk 
su dolu vazoya yerl~tirmeli, fizerine 
vaporizatOrlc serin su serprneli. Bu 
sureUe baktlan ~cekler uzun miid
det taze muhafaza edilebllir. 

ME~'UM KADIN 
A~k ve macera roman1 

Nakleden: (Va - Nii) 

- Benim indimde senden iyi, sen
dcn yiiksek insan yoktur. Bana olan 
muhabbctini en bilyiik mevkilere de .. 
gi§mem ... 

- Demek beni bu derece seviyor
sun? 

- Elbctte. 
Bedl yerinden f1rladl. GOzleri se

vin~le parhyordu. CO§kon, hararetli 
blr sesle: 

- Ah, Cenan! .. Sozlerin nefsime 
kaq1 bana ltimad verdi. Sen benim 
ni§anlnnsm, kanmsm, degil ml? .. 

Bu CO§kunlugun tesirinde kalan loz, 
gayrilh tiyari: 

- Evet, - dedi. - Kanmm! .. 
- Hi~ bir §CY blzi ayirnuyacak, Ce-

nan, annen 1srar etse bile kar§l dura
caksm, degil mi? ... 

- Tabit ... Hi~ §ilphe etme ... Senln 
olacagim, Bedi ... Bak, goreceksin. .. 

- SOyle, s5yle ... Bu tath sazleri do-
,a doya i~iteyim .. . 

Kiz saf bir endi§eyle sordu: 
- ArtJk olmekten vazg~tin ya? .• 
- ~tim, g~tim ... Sana doya doya 

Tefrika No. 4 

tapmak igin yR§alllak istiyorum ... Er
keklerin en mcsudu ben olacag1m gibi, 
kadlnlann da en bahtiyan sen ola
caksm ... Goriirsiin ... 

- Bedicigiml 
- Bak, naSil gilzel bir hayat YR§l-

yacagiz! .. Hep yanyana, bir viicud, 
bir ruh olarak omiir surecegiz. .. 

GOz yR§lan, sevin~, iiziintii, nemiz 
varsa hep yanyanya... Bir kalb, bir 
beyin! .. 

Bu yaloc1 ve mest edici sOzleri din
lerken Cenan sarhO§ gibl olmU§tU. 
Sevgilisintn yilzil yiiziine yakl~§tL 
Nefestntn harareti sa~lanru ok§uyor
du. Ba§lDl delikanlxmn omuzuna da-
yadl. 

Bedi klza sokularak: 
- Kanmsm... Kanm olacaksm ... 

- dedl. 
Dudaklan gen~ k1zm agzma yap1§

t1. Kolarile ince belini sanyordu. Ce
nan sevgilisinin R§kma kanidi. Ni~in 
onu iizSU.n? Zaten muhakeme edecek 
hali de kalmami§b. O da seviyordu, 
itlrnad edlyordu. Hem erge~ evlenrni-

,; . 

3 

2 - Ori !anllA tayor: Bluzu kmm
zidlr. 

3 - ICahverengi ilzerine san karell 
yilnlii etek: Tayoril kahverengidir. 
Bluzu daha koyu kahverengi ipekli
dendir. 

Cevizli ve kuru 
iiziim/ii: makarna 

Makarna daime sal~al.1 ve peynirli 
yenir. Lezzet degi~tinnek i~in makar
nayi cevizli yemek, ve tatll olarak pu
ding gibl kuru iiztimlii pi~lnnek mfun
kiindilr. 

Makamayi her zaman gibi suda iyi
ce h~lamal1. Uzerine tereyagm1, ya-
hut sade yagiru h~Iadlktan sonra pey
nir yerine havanda dovillmii§ yahut 
makineden ~ekilml~ cevize bir az tuz 
k~t1rarak tabaga konulan makar
nanm iizerine ortmeli. 

Tatll puding gibi yenecek makar
nayi en incc cinsten Sifir nu.mara ola
rak intihap etmell, hafif vanilyah ve 

yecekler miydi? 
Dalgalar sahili Iatif bir mmltile 

yahyordu. Magaranm i~i kalm bir yo
sun tabakasile kapllydl ve riltubet 
asaba i§liyordu ... 

Cenan kend.ine geldikten sonra, 
kendisine bu ~1lgmbgt yaptlran erke
gi itti. 
~irdigi kilbusu silmek istiyor

mu§ gibl, elini alruna goturdii. Bir sa
niye, korkak nazarlarla etrafma bak
tl. Kendislni muhabbetle ve hayretle 
seyreden Bedil siizdii ve sonra birden
bire ac1 bir f eryad kopararak ka~ma
ga bB.§ladl. Delikanl1 onu yakalamak 
istedise de yeti§emedi. Klz, atma at
lamt§, dort nal gidiyordu. 

Bedi, arkasmdan, dalgm dil§ilndti: 
Bin bir pl8.nla elde etmek istedigi 
muvaflaklyete, ooyle kolayhkla, bir 
sinlr zaaf1 yiizilnden nail olU§U onu 
sevindirmekle beraber §8.§lrtnu§b. 
Sonra serin kanl1bkla omuzunu silke
rek: 

«- ilk oglumun ismi Servetzade 
RC§id olur!» dedi. 

Aradan sekiz giin ge~tigi halde Ce
nandan ses i;1krnad1. Bedi her gtin ka
yahklara gidiyor; belki gelir diye sev
gilisini bekliyor; lakin nevmid donu
yordu. S1k s1k mektub yaziyor, fakat 
blr turlil cevab alam1yordu. Bu hal 
kar§ismda da kO§ke gitmege cesaret 

.. 

4 - Mavi yiinliiden tayor: Bluzu lA
clvert iizerine mavi ~~kli siirahtan 
yaptlnu~br. · 

5 - Bej rengi iizerine ye~ kareli 

ekose etekle daha koyu bej tayor: 
~rpl ve bluzu yei;;ildir. 

Tavugun gen~ oldugu nasil 
anlatihr? 

Tavuk satm allllll'ken gen~ olup ol
madlgm1 anlarnak icin ayaklanru mu
ayene etmek lbundlr. Siyah ve beyaz 
ayakltlar san ayaklardan daha iyidlr. 
Ayaklardald pullar ince ve parlak olur
sa, hayvan gen~t.ir. 

§ekerli silt ii;erisinde on dakika kadar 
p~eli. Ate.5ten indirerek iceristne 
kuru izmir iiziimu ve gayet ince ke
silmi~ portakal kabugu ~ekerlemesi ka.
~tirrnal1. Bir miktar siitle yumurta
y1 bir arada ~rptlktan sonra makar
naya dokmeli, yaglanrm~ kahp l~e
risine doldurarak fmnda veya bain -
maride pi¢rmeli. Tabaga bo~altarak 
soguduktan sonra ya krema yahut re
~elle yemeli. 

cdemiyordu. 
O s1ralarda sokakta, Rc§id pR§a 

ailesinin «Day1 bey,, dedigi miralay 
mi.itckaidi Ccvdct beye rasladl. :thti
yar adam Bedli goriince: 

- Vay, nerdesin og'lu.m? .• Hi~ mey
danlarda yoksunl Ko§kte ne rakt 
filemleri oldu ... Arna artik bitiyor ... 

- Neden bitiyor? ... Bir §ey mi oldu? 
- Yok, milhim bir §ey degil ... Refi-

ka hammefendinin kiiciik lnzi rahat
sizlanrnt§. 

-Leman m1? 
- Evet... Bilirsiniz ya, hanunef en-

di onu pek sever ... Merak icinde ... Da
ha iyi dok'torlara gostermek i~tn 1s
tanbula gotiirecek... l?imd.i seyahat 
hazirhklarile me§guller ... Cenan ha
rum da bu se!er birll.kte gidecek diyor
lar ... 

Bu son ciimle, delikanlmln bettnl 
benzlni ugurdu. Kekeliyerek sordu: 

- Ya ... Demek Cenan harum da 
gidiyor? 

- Kati bilemiyorum. Fakat oyle bir 
rivayet var ... Bir izdlvac projesinden 
bahsediyorlard1 ... Onun i~in gallba. •• 

Bedi, biisbiitiin bozulmU§tu. Yalnm 
kalmca asablyetle soylendi: 

«- Hayir, hayir ... Boyle blr izdivac 
olamaz... Cenan mutlaka bana vaia
caktir ... Ne yap1p yap1p bu serveti el
de edecegim... Hayat ciiretkA.rlann
d1r! .. 11 

Ko§arcasma evine dondu. Odasma 

Otuz, kirk sene evvel kullamlan 
1apka igneleri gene kullanzliyor . 
Yalmz fimdi i§neler eskisi kadar 
l>ii.gii.k ve uzun deglldir. 

* Ta.yOriln cebindtn gOrillen 
mendil baf taki fotr ~apkanin kur
delesinin renginde olmalulir. 

* !nee yilnlil elbiseler ve tayiJr
lere deriden aplikasyon modadir. 

* lpekli grogrenden tayor son· 
baharda <;ok giyilecektir. 

* Fotr ~apka ii.zerine kurdele 
yerine muslin sarmak rrwdadir. 

* Gogiise taktlan biiyiik bir yap· 
ma <;~egin ortasma elmas pUik 
ll~tirmek teammiim etmektedir. 

* Qizgi.li kum~lardan gece el
bisesi ~k yaptliyor. 

* Elbiselere grogren kurdele
den kemer <;ok yapzltyor. 

I llU,KULLERE CEVAQ 

Suyu sterilize etmek 

Ankara, A. Lutfiye: l - Suyu sterlJJ
ze ctmek i~in Jla.kal on daklka flku f1k1r 
ka.ynatmak lflZlDldlr. Bu miiddetten az 
kaynarsa mlkroplan tam.amen olmez. 

2 - Elbisenlz ilzerine dokiilen t1mnk 
cllasuu ~lkartmak l~in asetonla yn,la
yuuz, kabannca asetonla sllinlz, sonra YI· 
tayimz. Eger kumwJ suni 1pek ise ase
ton siirmeyinlz, parcaiamr. O zaman dl· 
§arlya verlp temlzletinlz. 

Balif pandispan! 

Ma~ka ca.ddesf, Nihal: 1 - Hnflt pan
dispanya r;oyle yap1hr: 

100 gram un, 100 gram patatcs unu, 
250 gram pudra §ekerl, 6 yumurtn, bir 
limonun rendelenmi§ kabug-u, ynhut toz 
hnlinde vanllyn. 

eekerlc vanilyayi yahut rendelenmll} 11-
mon kabug-unu kan§tmnah. i~erisine ko
pUrtiilmil§ yumurta sanlanru, unlnn, 
atnrak telle ~irpmah. Nlhayet aynca kC>
pUrtiilmil§ yumurta aklanm katarak ha-
m~e ~tmnall, ya~lanml§ kabba do
kerek ortn fmnda pi.§irmell. 

2 - Viicudiiniiziin zaYIIlntmnk lstcdl
~ Jasnuna §U pomatla :mn.sa.j ynp1mz: 
3 gram lodure de potassium, 30 gram 
lode, 30 gram vnzelin. 

Masaja uzun milddet devam etmclldlr 
kl !aydas1 gorillsiin. 

T1rnaklardaki beyaz lekeler 
Tlmaklarda hasll olan beyaz lekele

ri geglrtmek i~in, §RP eritilml§, su 
i~e bir ka~ darnla kafurulu isplr
to darnlatmali. Bu su ~erisinde be~ 
on dakika banyo yap1lan timaklardan 
lekelcr pck ~abuk zail olur. 

kapand1. Bir gazete ald1. Harfleri te
ker teker kesmege, sonra da beyaz bir 
kftg1d iizerine zamkla yap1§t1rmaga 
b8.§lad1. Bir saat ugr8.§t1ktan sonra 
§Oyle bir mektubu vticude getirmi§ti: 

Hammefendi, 
Siz ki eglenceyi pek seversiniz, ya

nn ~ bu<;ukta sahildeki ii.<; magara
dan birincisi oniine gelirseniz ~Ok 
gilleceksiniz... Maamafih, keyfinizin 
tam.am olma.sz ~n yammza bir ~ 
ahbabtntzz alin... Eminim lei ne ~iz, 
ne davetlileriniz bo$Una. vakit ge~r
miyeceksiniz... Gayet komik bir sah
neye ~ahid olacaksmtz! ..• 

Bu imzas1z mektubun bilhassa rnil
teaklb cilmlelerinde istihza oyle ka
baydl kl, Refika harum bunlar1 oku· 
dugu zaman kendi rnuhitinden asla 
§tiphe edemiyecekti. 

Sonra Bedi, her zaman.ki kng1clla
nn bir tanesini ~ekrnesinden ~kard1 
ve Cenana hitaben de §U satirlan kn
ralad1: 

cYann ~am bir ~ sebebile bir i1d 
gi1.n ~n i~irden uza~maga mec· 
burum. Seni gOrm.eliyim, beni aff etti
gtni lfitmeliyim. Allah huzurundti 
kanm oldugun gt"bi insanlar huzu
runda da olacagmi agzmdan bir kere 
daha duymaJ:iytm ... i~mde miltered· 
did bir aci var ... Beni bu hallmle yolcz 
~artma ..• Yann 11~ buq-ztkta, maga-
ramiza gel!• (Arkast var) 
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OSTANBUL MUHAREBELERfi 

Fetihten evVel Tiirklerin. Galatada ve 
Bizanstaki yiiksek itibarlar1 

Rumelihisar1n1n bir ka~ ayda nasll yap1ld1g1na ve 
Bogaza birdenbire nas1I hakim olduguna 

dair inan1l1r menabideki malumat 
1453 senesinde miistakbel Fatlli 

ik.inci Mehmedin kum.andasmda. 
Tlirkler istanbulu almadan evvel, Bi· 
zans, ~chrin etrafmdaki niifuzunu 
zatcn kaybetmi:;; bulunuyordu. Us
kildar Tilrklerindi. Anadoluhisan 
m evcuddu. Pacli~larla imparator
lar arasmda bir lJ!Ukavele yap1lmI1?, 
tilrkler ordulanru serbes~e Bogaz
dan ge~irebilirler, istanbulun arka· 
smdan dola~tmp Edirneye gotiirebi
lirlcrdi 

Bu devirde, istanbul clvannda Tiir· 
kiln nasll telllkki edildigini, Filip 
10 Bon'un hususi mil~viri olup efen· 
disinin em.rile 1432 senesinde bir 
13ark seyahati yapan Bertrandon de 
la Brilkyer, pek latif ~ckilde anlatir. 

Pendik yolile Uskiidara gelip kar· 
~ya ge~mek istedigi vakit, daha o 
zaman kadlm Bizans beldesinde 
Tlirkleri yerle~i~ bulmu~tu. 

~oyle anlabyor: 
¢Bursadan itibaren benimle yol· 

culuk eden ve Beyogluna bakkaliye 
getiren ii~ Ceneviz tacirl ile birlikte 
Bogazi g~tlm. Orada ge~ldi elde et
~ Tiirkler vardJ.. Milruriye resmi 
olarak verilmesi icab eden parayt 
al1yorlarch. Ve biz, Rumlann iki kar 
Yig1 ile kar~1ya gectik... Sonra Bey· 
ogluna (Galataya) vardrm... Burs.
run nilfusunun ekserlyctini t~ 
edenler ve beldede hilkiim siirenler 
Ceneviz tacirleriydi. Bunlann ora
da kendilerine mahsus adliye ve za,. 
b1ta memurlan vardlr. Galatada 
Rumlar ve Yahudiler de oturur. Bu· 
ras1 ticaretgah bir ~ehir olup Tiirk
lerle pek s1k:J. mfulasebeti varchr. 

Tilrkler bu ~irde o derece imti
yazi haizdirler kl bana anlatbklan
na gore eger bir h1ristiyan esir Tilrk
lerln elinden k~arak bura.ya s1g1-
nacak olursa Tilrkler csirl istetmek 
iizere adam gonderirler, esir kendile
rine geri verilirm~ ... 

Uskildarda Rum kayigma bindigim 
\'akit, benim Turk oldugumu sandJ.
lar ve pek hiirmet ettiler. Topraga 
ayakbas1p ta Kriston Porvezen isimli 
bir Ceneviz tacirlni sormaga gittigi
ml anlaymca, Rumlar, benim hliis
tiyan oldugumu ogrendiler ve kale 
kap1smda muhafaza ettirdigim hay
varuma dondiigum zaman orada ild 
Rumu bekler buldum. Benden fazla 
para koparmak istediler. Eger firsat 
vermi~ olsaydJ.m pekalA. beni doge
ceklerdi. Zira bu arallk garb hlristl
yanlanndan nefret cdiyorlardl. Ha
kikaten pek !ena muameleyc du~r 
olmak tehlikcsinc maruz kaldun. 
Fakat henilz klhc1mla iyi bir silAlum 
vard1... Bana hi~ blr ~ey yapamadl
lar. Kapmm yanmda oturan bir Cc
nevizli kundurac1 da imdad1ma ye
ti~ti. 

Bunlar1 yann yahut obilrgiin 
Rumlarla i~i olacak kimseleri haber
dar etmek ilzere yaziyorum. Zira 
bu Rumlann muhitine dahil olup 
onlarla milnasebatta bulWldugum 
milddetge, Tiirklerin arasmdayken 
raslacbg1m dostlugu anclim. Kendi
lerine Rumlardan ziyade itimad ede
rim. Zira ben boyle hiikmedebildim, 
bu Rumlar Roma kilisesine itaat eden 
hnistiyanlan asla sevrniyorlardJ.. Bir 
milddettenberl gO.sterdikleri itaate 
gelince, bu, Roma kilisesine kar~t mu
habbetten ziyade fakru zaruret ve 
kahttan ileri geliyordu.> 

Ve daha ileride ~yle anlahyor: 
cistanbul imparatorunun p~

ha bilyiik bir tabiiyeti vardtr. istan
bulu, Silivriyi ve bir k~ kilgiik ka
leyi kendisinden istememesi igin, her 
sene cizye olarak bin duka tediye 
eder .. . Tiirklerin hanesinden tesadii
fen blr luristiyan esir kacarak is
tanbula gelecek olursa o esir padi
~ha iade edilir.> .. 

Fetihten evvelki tablo iyice ~ldi 
sanmm ... Ve ikincl sultan Mehmed, 

~imdl i~inde a~ab hususi binalar bulunan RumelihisanmDt yeni §ehir plim 
mucibince, tariht Jaymetile miltenasib bir manzaraya kaVU§mast mevzubabistir 

istanbulun fethini iyice aklma koy- dan vazgeg~ti. 
mu~tu... Tiirkler bir de ehenuniyetll istanbul sekenesi blr ka~ kere 
donanma meydana getlrmi~Ier, Qa· huruc hareketile iskeleleri ytlanak iS· 
nakkale bogazma hfildm olmu~lardl. t~er, fakat zayiata u~lar-
Karadan ve denizden istanbulu ku· dU'. Bu hareketleri, kale etrafmdaki 
~tma.k ve o zamana kadar ynp1lan Bizans koylerinin Tfu'kler tarafmdan 
muhasaralann en milkemmellnl kalcbnlmasuu int~ etmi~tir. 
kuvveden fiile g1karmak i~ her ~y Kafafijya denilen yerde muazzam 
boylece ha.zird1. Lakin ~imdillk Ka,. kl~ ocaklan ~1lmi~t1. HUkfundar, 
radeniz taraf1 ~iktI. Bizansa om.. in~ata nezaret ediyor, herkesi te~yi 
radan imdad, erzak gelebilirdi. ikin- eyliyordu. Onun gozfule girmek icin 
cl Mehmed, vaktlle Y1ldmm Beya.zi- ordunun bilyilk umerasi, p~lan 

dm yaptirdlgi Anadoluhisan k~1- i~e sanlnu~lard1. Arabalara har~ ta-
lanna ~mdl Rumelihisan dediglmiz ~dlklan, bizzat hare getirdikleri gO-
Bogazkesen hisanru yapttrdl. Bu mu- rillilyordu. Kalenin in:;;ast i<;ln be~ 
azzam binamn yoktan var olmasi bin ustarun, on bin amelenin miite-
ancak bir ka~ ay siirdii. Dii~iini.in macliyen ~al1~t.igi soylenir. Tiirk mem-
azim ve iradeyi, siiratl!... leketinin her tarafma bu kalenin 

Bogazm Avrupa sahilinde her tUr- yapllacag1 haberi gitm~; yardnn is-
Hi tahkimati meneden muahedelerl te~ti. 

hat1rlatmak i~, imparator, itiraz BOylece, kalm duvarlar ilzerine 
maksadile Edirnedeki padi~ha bir cbagdR{i kurmu~ ifritler gibi oturan• 
ricac1 heyet gonderdiyse de, padi- bilyiik ~apta toplar, kuvvetli bom· 
~ah, - Tilrklerin hiztnetindeki Kri· bardelcr Bogazdaki seyrii sefere ta,. 
tovolosun anlatmasma nazaran • mamile hakim oldular. Bunlar, ii<; 
k~ak bir surette, Dukasa naza. yiiz kilo ag1rllgmda gillleler atiyor-
ran ise: du. istanbul, muhasara esnasmda. 

- Eger elciler bir daha-gelmege bir kere erzaknu tilketince hayati 
cesaret ederlerse derilerini diri dirl i<;in lazun olan bugdayi Karadeniz-
yiizdiirtilriim! - diye cevab verdi. (1) den a.rtlk alamazcli. 

Civardaki koyliilerden insan ve Kalenin bir k~ ay i~inde bitiver· 
hayvan kuvveti, erzak tedarik edili· mesi istanbulu bilsbiitiin de~e-
yor, bu yilzden hayli meseleler ~lkJ.· te sa.Im.pt1. Padi¢1 bu ~i neticelen· 
yordu. dirip Edirneye donerken Bogazke-

Rumelihisanrun bulundugu mev- sene Firuz a.gs.nm kumandasmda 
kide meshur biiyiik meleklerden Mi- 400 se~e asker yerl~tirdi. Kendisi-
kflil namma dikilml.j; Aya Mihallos ne, ne biiyiiklilkte olursa olsun, han-
kilisesi vardJ. kl, Tiirkler bunu yiktt. gi milletin bayragiru t~J..rSa t~sm 
Enkazm1 kale inl18atmda kullancli Bogazdan g~ccek bilttin gemllerl 
ve bu yilzden Rumlann infiall de son durdurmasiru, yelkenleri toplatbk
raddeyi buldu. Hemen hemen bir tan sonra bunlan yeni kale oniinde 
muharabe vaziyetl zuhur etti. impa- demir atmaga, kaleyi sancaklarile 
rator, amelenin ~alli;;masina mftnl selfunlamaga mecbur etmesini, biz-
olmak i~in asker de gondermek is- zat tayin edecegi bir mi.irur hakla 
tecliyse de, mii~avirleri, kudretsizli- almas1ru emretti. 
gini anlatarak bu te~ebblisilne mani Kalenin denizden, bahusus muaz-
oldular. o da fikrinden gozy~lan zam toplarla manzarasi oyle milthi.r 
i~inde vazg~ti. ti kl bu emlrlere boyun egmek mec-

imparator, padi~ha ho~ goriin- buriyeti duyuluyordu. 
mek i~in, ~a11~ ameleye erzak gon- Rumelihisanmn in~asmdan hasil 
dermek suretile -t>~nca harekeUer olan degi~kligi, istanbul saldnlerile 
de yapm1-?tl. Fakat kale bitince ken- ko~ulan Galatahlar miiteakib ha-
dinin de i-?i bitecegini anlamll?, bun· diselerden anllyarak deh~ete dil~tii· 

ler. 
Cl> Fatlhln verdl~i 1ddin edllen cevnb

lardan birini Ahmed Rnslm tarlhtnden 
naklediyorum: 

- Ben sizin aleyhlnlzde blr te§Cbliii.ste 
bulunmuyorum. MemlekeUml muhafaza. 
1c;In c;ah~1yorum kt. hie; blr zaman ahdl 
bozma.k de~dlr. Imparatorunuz Macar· 
larla itUtak ederek gemllerlle pederlmln 
yolunu kesml~. blzl pek bUyiik blr mu
hata.rada. b1raknu~t1. Unuttunuz mu? 
Pederim o zaman CeneviZlllerden yard1m 
isteme~e mecbur kalml§tl. Bense heniiz 
gcnc;tim, Edlrnede bulwlUyordum. Kol'· 
kumuzdan tltrtyorduk. Slz blzlm felft.ket-
lerlmlze giiliiyordunuz. Pederlm; Varna• 
dayken Rumen sahlllne blr kale yapa
ca~a yemin etti. Ben onun yemlnlnl 
yerlne getirlyorum. Mfilkfuniin \izerlnde 
lstcdli;lmi yapmakl1~a. ka111 benl 
menetmc~e veya ~lme ~ap haltk1· 
niz, kudretiniz var nudtr? ikI. sahll de 
benlmdlr. impnratorunuza deyiniz ti. 
§lmdikl pndl§ah evvelkilere benzemlyor. 
Haydl, gidebillrsin!z. Fa.Jcat bir daha bOY· 
le haberleri kl.m. gcti.rirse deti&lDl yilzdii· 
riiriim. 

1452 senesi te¢nisanisinin onun· 
da Karadenizden gelen Vened.ik ge
mlleri Bogazdan g~erken Tiirklerin 
cdur! > emrlne ltaat etmeyince top
gulann at~ine ugrad!lar. 

Barbaro isimll garblt m~ld d.i
yor kl: 

c:Bu gemiler, pupayelken Tiirk ht .. 
sanrun k~1sma vannca, Tilrk nO
bet~i: 

- Kaptanl Yelkenlerinl iyice toI>" 
la! • diye bagirdl. 

Fakat kadirgalar ald1mnayip yel· 
kenler tamamile ~ olarak yol~ 
Janna devam. ettiler. 

Tiirk, gene: 
- Yelkenlerlni ~a.gt indir, ka~ 

tan! .. cllye haylarmakta devnm ettt 
Yilrilk Qelebl 

(Deva.rm 9 Unot'- '41Ufdl 

Sahtfe t 

Bahtiyar kopekler 

Ni~te kOpek berberi, 
kOpek oteli, sanatoryomu! 

Ktipegini idamdan kurtarmak icin senelerce • 
gUnde 2 ingiliz lirasi veren bir merakl1 

Nis, agustos 
~en giin Nisin Halevy sokagin. 

dan g~iyordwn. Bu sokagm Proml>
nad Dezangle ile birle§tigi yerde mil
kellef bir magaza goziime ~ti. Mar 
gazarun cameM.runda e~a namma. 
bir ~ey yoktu. Yalruz bir k~ kii~iik 
kopek, sepetler i~de kurulm~. ge
leni ge~eni seyrediyordu. Ne sataldl
guu anlamak i~in merakla dilkkan· 
run tabelasma bakbm. :;;u kelimleri 
gordiim: Kopek berberi. .. 

Meger bu miikellef yer ktipek ber
beri ~· Bizim beyoglu caddesin
deki en lilks berber dilkkfi.nlanru 
golgede birakan bu magazada kO
pekler y1karur, temizlcnir, tiiyleri 
kesilir, her til.rlii kopek tuva.Ieti ya
p1hrmI~ ... 

Kap1smdan i~eri baktun. Beyaz 
onliikler gi~ bir cok kadlnlar 
hanl hanl kopekleriu tuvaletile ug
ra§1yorlard1. Kimi bir kopegi banyo 
ediyor, kimi banyodan ~1kmi~ bir kO
pegi havl1lara sanyor, kimi iskemle
ye oturttugu kopegin ti.iylerini bii
yilk blr ihtimrunla kesiyor, kimi de 
ondl.ilasyon makinesile kopegin tily
lerini k1vmyordu. Kopeklcr blitiin 
bu i-?lere ses ~karmadan bilyiik bir 
tevekkillle boyun egiyorlard.1. 

Bu sirada banyoya yeni sokulan bir 
kopek ava.zt ~1kt1gi kadar bagmnaga 
ba§lacli. Ne yumu§ak elli kadm berbe
rin ok§alllaSl ne sahibinin yakla§a
rak diller dokmesi bir tiirlii kopegm 
f eryadma nihayet verdiremiyordu. 

Kopek, sudan korkan yarainaz ~o
cuklar gibi, miitemadiyen bagmyor
du. Fakat buna ragmen yikarna i~ini 
devam ettiriyordu. Camekan i~nde
ki kilt;ilk kopekler, diikkflrun oniinde 
toplanan kalabal1ga: <Ne cahil ~ey ... 
Hi~ berber diikkanmda bagnhr m1, 
temizlikten ~ikayet edilir mi? ... ~ der 
gibi ba.kiyorlard1. 

Merak eclip dUkkiinm onilnde dur
dum. Y1kama i~i bittikten sonra ko-

,pegi kurulad1Iar, kokular silrdiller, 
cukulatalar, bonbonlar verdiler. KO
pegin tiiyleri tanzim edildi. Nihayet 
sahibi, sevgilisini koltugu altma ala
rak berber diikkftrundan g1kt1. 0 za
man yiizfulii gordilm. Biiti.in sokag1 
velveleye veren bu kopek orta boy
da milthi§ cirkin bir Buldok imi§. 
Sahibi de inadma giizel bir ingiliz 
kaduu ... Bu kopegin nesini sevrn.i!# 
bir tiirlii anhyamadim. 
~u s1rada Avrupada Sko<; terie cin

si kopekler modadrr. Kopeklere karl?l 
husu:st bir sevgim olmamakla bera
ber ~enelerinden sarkan sakallarile 
bir filozofu andl.ran bu kopekler ba
na bir derece sempatik geldi. Fakat 
kocaman agralt, patlak gozlii Buldok· 
la.nn asaletini bir tiirlii havsalaya 
51gcliranuyo111m. .. , ... 

Niste kopek berberlednden soma 
kopek ewast satan bir ~Ok diikkAn
lar gordiim. Kopeklere mahsus kar
yolalar, sepetler, kopekler i~ yemek 
kaplan, !kopeklerin raha~a oturma
sma mahsus koltuklar, tasmalar, 
agizhklar vesaire bu di.ikMnlann 
camekftrunda te~ edlliyor. Flatle
ri de hi~ ucuz degil. insan ewasmdan 
gok pahall ... Buna ragmen kopek e.r 
yasi satan dttkkft.nlann biltiln sene 
iy1 t~ yapttldanru soylediler. 

Bunu duyunca hayretim bir kat 

~imdi moda olan Sk~ terie 
cinsi bir kopekle blr buldok 

daha artti. Muhatabun: 
- Ne ~1yorsun, bunlar b~y ml, 

dedi. Sen Nis clvanndaki kopelt sa
natoryomlanru, kopek otellerini git 
gor, astl o zaman ~acaksm ... 

Bu zatm tavsiyesl iizerine Nisin 
en giizel semti olan Cimlezde bir ko
pek sanatoryumuna gittim. Denize 
nazir, biltiln ~eh1i yiiksekten goren 
gilzel bir bina ... Her tarar yemye~il ... 
Binada kopekler i~in 30 oda var. Her 
odada bir kopek yat1yor. Be~ baktc1 
bunlann lstediklerile me~gul oluyor. 

Kopek sanatoryomunda kopekler 
son derece s1hhi bir hayat ge~riyor
lar. iyi gida, giizel hava, bah~ede ge
zinti sayesinde az zamanda kilo a11-
yorlar. 

Bu tarzda sanatoryomlardan b~
ka Nis ile Montekarlo arasmda bir 
~ok kopck otelle1i mcvcud oldugunu 
sdylediler. Bu oteller sir! tenezzUh ye
ridir. Yani buraya s1hhi bir gaye ile 
degil, kopekler zevkle1i i~in b1ra.k1-
llrlar. Sanatoryomdaki gibi kayidla
ra tabi olmazlar, daha serbes y~r
lar. Sa.natoryomda erkek ve di:;;i ko
pekler birbhinden ayn dairelerde o
turduklan halde otellerde hayat bir
arada ge~er. Sahiplelinin muvafaka
ti olmak ~artile kopekler arasmda 
mua~kaya da cevaz verilir. 

Bu otellerde bir kopek icin gi.inde 
50 !rank veril~. Halbuki o semt.
Jerde insan otelerinde pansiyon 
40-45 f rakm1~. Demek bir otelin bir 
gilnliik masraf1 bir insarun masraf1-
ru g~iyor. 

• .. 
Uzun milddet ingilterede bulun

mu~ bir zatla konui;;uyorduk; ~u va. 
kay1 anlatt.i: 

- ingiltereye girecek her kopek 
alb ay karantina altmda bulunduru
lur, hastabg1 yoksa girmesine miisa
ade edilir. Alt1 ay zarfmda kopegin 
besleme masrafm1 sahibi oder. 

Fransadan ~ok sevdigi bir kopekle 
gelen bir ingiliz, kopegini gizliyerek 
Ingiltcreye sokmak iste~. Fakat 41 
meydana ~lkml~. Derhal kopekle be
raber sahibi mahkemeye gonderllm1' 
Mahkeme ikisini de muhakeme ede
rek ~u karan vermi~: Kopek idam 
edilecek, sahibi agir para cezasi vere
cek... ingllterede de bu gibi vakalar
da kopek igin idam oezasi verllmesi, 
sahipleiini ka~ak~111gi dil~mekten 
mennetmek i~indir ve bunun ha.ki
katen tesirl gorillmektedir. 

Bahsettigim zat mahkemenin ka,. 
ra.rrm duyunca miithi§ telli.§ e~. 
yapbgma p4lman olm~. dort blr ta
rafa b~ vurm~. Nihayet kendisine 
~ karan tebllg etmi~Ier: Kopek hak· 
km.daki idam cezasi miiebbed hapse 
tahvil edilebilir. Yalruz kopek ol\in· 
ceye kadar karantina dairesinden 
~lkmamak ve sahibi tarafmdan giin· 
de iki ingiliz liras1 verilmek ~e ... 

Kopegini cok seven ingiliz bu ka,. 
rar \izerine sevin~ y~lan dokm~ ve 
kopek olfinceye kadar bir ~ sene 
her g{in iki ingiliz llra.s1 Ode~ ... 

E.T. 



Sahl!e 8 

Yirmi yillik ayriligin hikiiyesi 
~ 

A mcrikadan yeni clonen Ankar~h bir hah tliccan 
ilc iki dcvrin iki ~chri aras1nda bir dola~ma .. 

Y irmi sene, insanlann hayatmda 
nuihim bir rakkamdzr: Bugtinkil 

b:yoloji alimleri, vasati insan omrilnti. 
50 sene olarak kabul ettiklcrinc gore 
be§er hayatmm ylizde kmu ... Fakat 
yirmi scnc, bir §ellir hayat1, bir millet 
hayah i~in bir saniye bile degil, an
cak, bir andll' ... 

Diln
1 

Ankaradan miltareke ba§mda 
i;1karak beraberinde bir miktar hall 
ile Amerilrnya giden ve daha ii<; gun 
evvel ana vatana donen bir tiiccar ile 
tam:;;tun. Yirmi senelik bir aynhktan 
soma donli§ ... 

ismi Yusuf olan bu vatanda§, soyad1 
olarak, Dogu'yu almJ§. Kendisine, 
Arne1 ikada bu soyadmm nereden ha
tmna g·cldigini sordum. ic;ini c;ekti: 

- Hep memleket hasreti, dedi. 
Yirmi senedir. dogdugu bilytidilgil 

mem1ekca hie; gormemi!? olan bir insa
nm, li~ e1"ndc yepyeni bir §Chir kurul
IDU§ olan bo§ toprak pan;alanndaki 
mamure kar§1smda duyacag1 hasreti 
.sey1 etmek, C§ine az raslanan bir te
rndtifttir. Amcrikadan yeni gelmi§ 
olmasma ragmen, Yeni~ehirin ye§ll 
ngac;larm gOlgelendirdigi tertemiz 
buh arlarma bakarak . B. Yusufw1, 
cezbeye tutulmu§ gibi, ba§1m sa!hya
rak, rny1klar gibi soylendigini hi~ unu
tanuyacag1m: 

«- Aman Allalmn! Bunlar yerden 
mi fI§kmh? Bunlar ne zaman yap1l
d1? Bak1111z; ~u en gtizel apart1manla
rm siraland1g1 Atattirk bulvan yok 
mu, oras1 ii;te, seh1 in dl§I say11Ird1 \'e 
C(ankayanm ardmdan geleri koyliller 
burada pazar kurarlard1. Ak~am vak
t.nden sonra buralara gelemezdik. 
Inanm ki bmada bile cmniyetsizlik 
'·arch. !?imdi ad1 Kocatepe olan ve 
dort taraf1 asfatla ~evrilen yer var ya. 
oramn eskiden ismi KanhgOI idi ve 
hele gccelcri. tek ba~ma oralarda do
Jasan bulunmazd1. 

C::. imdi bu yirmi be§, otuz scne on
. ~ cesine aid olan hat1ralan, biraz 
hayret, biraz ac1 duyarak dinliyebilir
siniz: Ankarada, bugtinki.i modem 
§Chrin di.inkil orta <;ag h\.iviyetini bi
len her Ankarah, size. muhakkak bu 
yakm maziden bahsedecektir: Sanki 
bugi.i.niln degerfni daha ivi canland1r-. . 
mak i~in ... 

B. Yusuf Dogu; Amerikanm en bli
yi.ik §ehirlerile Ankaray1 §Oyle k1yas
hyor: 

.,_ Belki size memleket hasretile 
soylilyorum gibi gelecek, fakat bana 
itimad ediniz ki Amerikada bile, §U 

Yeni§ehir kadar temiz yer azdJr. Ora
da milthi§ bir temizlik miicadelesi var
dIT: Belediye, s1hhat te~ekk\.il1eri, po
lis, bil tiln vas1 t alaruu birle§tirerek 
pislikle mlicadelc etmektedir. Orada 

oyle ananeler var ki §ehir hayatmdan 
onlan silkip atmak <;ok gii<;tiir. Fakat 
burada hi<; oyle degil ... Zaten biz, iyi 
olan her §eye gabuk all§mZ.1> 

Bu eski Ankarah, size, ontinden as
falt ge<;en, ko§esinde yepyeni modem 
aparbmanlann y\.ikseldigi her sokak 
ba§tnda, muhakkak eski bir hat1ras1-
m anlat1yor. Eski habra!.. Gec;mi§ 
asirlardan degil, topu topu yirmi ~ 
sene evvelinden bahsediyor. 

V ekaletlere dogru gidiyoruz. Kar
~1m1zdaki beton blok devlet oto

ri tesi ve kudretinin bir sembolti gibi 
ytikselmektedir: 

- Buras1 eskiden acaba ne idi? 
- Buras1 mi? Bombo§ bir c;ol par-

<;asma benzerdi. Yalmz bir :yll, burada 
bir panay1r yap1lm1~t1. ~uradan kI§m 
bir dere akar, buralanm su basardJ.. 

Buralarda degil boyle yap1lar, bir 
kullibe bile yoktu. Ta <;ankayaya ka
dar ... Qankayaya kadar iki taraf bom
b3.{itu. KJ~m buradan yol olmad1gm
dan <;ankayaya Ayranc1 lizerinden gi~ 
dilirdi. Zaten giden gelenler hep koylil
lerdi o kadar ... Ql.inkil <;ankaya o za
manlar §ehirden ayn bir yerdi. 

< Benim birakt1g1m zamanlar, An
kara. istasyonda ba§lar Samanpaza
rmda nihayet bulurdu. Bana Ameri
kada, Ankaramn pek bi.iytidi.igi.inii 
s0yledikleri zaman. dil§line dii~i.ine, 
istasyonla Samanpazan arasmda ye
ni yap1lar in~a edildigini hatmma gc
tirmi§tim. ~imdi, kendi kendimdcn 
utamyor gibiyim. Yirmi y1lda insan 
akhnm alam1yacag1 bilytiklilkte bir 
~ehir kurulmu§. 

.. Ben size bir ~ey soyliyecegim: is
tanbulda iki giln kald1m ve orada ras
lad1~1m herkese Ankaray1 gori.ip gor
mediklerini sordum. <;ogu, «hay1r, 
bilmiyoruz.) Cevabm1 verdiler. Ben 
Ankaray1 gordiikten sonra, burasmm 
nas1I oluyor da bi.itlin vatanda§lar ta
rafmdan ziyarct edilmedigine dogru
su ~a§t1m. Ankaraya ~ok ucuz yol pa
ras1 koyarak, burada Ankaray1 gez
mek ii;in gelenlere mahsus <;ok ucuz 
oteller yaparak, gelenlerc rehberler 
vere1 ek bi.itiln Turk milletine Anka
ray1 gezdirmek Iaz1m ... Ankaray1 her 
gezen, her gOi en encrji ve in§a kablli
yeti §ahlanm1§ ve bilenmi~ olarak 
mcmleketine donecektir. Bwm hig 
unutmamak Jaz1m ... Dogdugu, bilyii
di.lgii §ehirden yirmi sene aynld1ktan 
soma, tekrar ona kavu§an bir vatan
da§m1zm §U fikri, onun i<;!nden geli
yor. insan memleket hasreti ~ekerken 
yurdunun degerini o kadar iyi anll
yor ki, bir kere ona kavu§tuktan son
ra, her taraf1m kan~ kal'I§ gezmek, 
her tarafm1 ogrenmek arzusunu bir 
tilrli.i yenemiyor. E\inizin i~inde bil-

mediginiz bir yer olursa size gayrita
bii gelmez mi? Bana da §imdi bu koca 
vatan par~as1, evimin ic;i kadar benim, 
kendirnin, oz rnallm gibi geliyor. .• n 

¥-¥'f. 

B Yusuf Dogu'nun §U fikrini ya
• bana atmay1mz: Ankararun mu

hakkak tamnmas1 ve bilinmesl IA.z1m 
d1r. ~u s0z, hilf te bo§ bir edebiyat te~
bihi degildir: Tilrkiyede her yol Anka
raya gider! 

Turizm idaresi· umum miidiirti, es
ki matbuat genel direktOrii Dr. Vedad 

"Nedim Tor, istanbul ile Ankara ara
smda bir seyahat haz1rlanu~ti. istan
buldan kalkan bir yolcu 25 lira muka
bilinde rahat seyahat §artlan altmda 
Ankaraya gelecek, burada iki gtin ka
lacak, ne otel, ne yemek, ne gezmek 
paras1 vermiyecek ve ayni rahat §art
lar altmda kalk1p yerine donecek ..• 
Ankaradan istanbula gidecek olan
lar da ayni §eylerden faydalanabile
ccklerdi. 

Dr. Vedad Tor'tin bu gilzel pr9gra
mm1 biran cvvel tatbik mevkiine koy
mas1m tcmenni edelim. $unu unut
mamak laz1m: Her taraf1 bilinen 
memleket, me<;hul olan bir memleket
ten daha c;ok sevilir. Tilrkiye, o kadar 
QOk gtizel ve o kadar degi§ik iklim, 
tabiat hazinelerine sahibdir ki, bu 
cennet vatanm her tarafm1 bilmekle, 
ona, daha i;ok ve ~uurlu baglarla ya
kmla§ml§ olmam1zdan daha tabii ne 
vardir? 

Bir ~ok ycni rejim memleketleri; 
Almanya, italya, hatta Yugoslavya, 
i~ turizm hareketlerini yapmak ve re
jimlerinin en gtizel eserlerinl goster
mek ic;in va tanda§lanm yeni in§a ve 
baymdlrhk merkczlerine toplamak 
ic;in btiy\.ik fedakarhklar yapmakta
dirlar. Bizim Ankaram1z, boyle bir 
zahmete degecek en giizel bir eserdir. 

S ahif emizin ba§ma koydugumuz 
resim, Yeni§ehirin gtizel cadde

lerinden birisi olan Atatiirk uramma 
giden yolu gostermektedir: Asfalt, be
ton, agru; ve modern sanat, ileri §ehir
cilik ... 

Alttaki resim, eski Ankaradan bir 
gortinil§tilr: Toprak yol, kerpig, san 
yUzlti kirag tabiat, ba§I bo§ kontrol
suzluk ..• 

Bir §ehirde bazan iki devir boyle 
birle~bilir. Bu hakikati yakmdan ve 
i~inden go11nek, yalruz bir zevk ol
makla kalm1yarak, bugiiniln mesud 
hayatm1 id1·ak etmi§ bir vatanda§ gu
ruru verecek kadar k1ymetlidir. 

Yirmi scne soma dogdug'u memle
kcte kavlliian Ankarall hall tticcar~ 
B. Yusuf Dogu kadar hayret duyup 
duynuyacagimzi tecrilbe ic;;in ba§~eh-
ri 'bh: tle si.z ziyaret ediniz. D. C· 

-.., .., 

Bumevsim 
Ankara sahnesinde yeni 

eserler oorecegiz ! 
Ankaranm bi.iyti.k bir eksigi rnrd1: 

Sahne hasreti... Evvelki sene, Istan
bul ~ehir tiyatrosu, ~trembergin me§
hur (Baba) sm1 temsil ederken, balk, 
yeni sinemamn kap1Ianru kirmi§, ha
disc ~lkmI§ vc polis temsili tatil etmi§
ti. O zamanlar, bu hadise ilzerine fi
kirleri sorulanlar «- Bu bir ktiltilr 
ihtilalidir ve Ankara halkmm sahne 
hasretini gostermektedir! 11 demi§ler
di. 

Parti ve belediye bu hadise kar§tsm
da 18.kayd kalmad1: Ra§id R1zay1 bit• 
grup te§kiline memur etti. ~adi geldi 
ve i~lerinde Kemal, Feriha Tevfik, 9a-
2iye, Nezahet gibi Ti.irk salmesinin 
k1ymetleri bulunan bir grup, (Anka
ra ~ehir tiyatrosu) ismi altmda te§ek
kill etti ve Belediye, Halkevi ile i§ bir
ligi yaparak Halkevi sahnesi, temin 
edildi. 

Gec;;en kL~ muvaffaluyetli temsiller 
veren ve <;ok geni§ bir rag'oet goren 
Ankara sahnesi, bu sene, daha kuvvet
li bir kadro ve bir ka~ zengin bir re
pertuvar ile ba§§ehirlilerin takdiri 

oniine itikmak hazirhgmdadir. Halke
vi salonu geni§letilmi~ oldugundan 
temsiller, daha kalaballk bir kiitle ta
rafmdan seyredilebilecektir. Fiatle
rin daha u cuzlatJ.lmas1 meselesi-

.... - ,. ., 

J 
HAFTANIN •l 

TAKViMi ·---
Sumer Bankzn yeni binasznm in

$asi bitti. Bir kistm memurlar yeni ui
nada <;al~maga ba$ladt. Ankara11m 
en muhte$em, binalarmdan biri olan 
b1.L yapznm a<;zlz.~ toreni, Ciimhuriyet 
bayrammda yapzlacaktzr. 

* Ankara 1zapislza1iesi11in yamnda 
in$a edilen asri lwpishanenin de in· 
$asz ilerlemi$lir. Burasi bir hapi~ha
neden ziyade fabrika i;e seri ateleye
lere benzemektedir. 

* Ankara Halk sandigz ikraz mua
melelerine ba~ladz. Sandik, biiyiik o;r 
ragbet gormektedir. Kiiqiik esna f i c 
bilhassa 11/ak memurlar. odeycceklc i 
sahada kredi temin etmektedirler. 
Sand1gm Istanbul ~ubesi yakmda O(l· 

lacaktzr. 

* Belediye, pa<.ar yerlerinin Sa1Jlsr
m artlzrmaga karar i;ermi$tir. Seyyar 
satzczlar iqin qok kullam$lz i;e numa
ralz arabalar yaptmlmz$tlr. Bu araba· 
larda scyyar sat1czlik rnhsatiyeye ta
bidtr te pazarl1k yoktur. Boylelik1e 
seyyar satzczlzk bir meslek haline gdi
rilmi$lir. jsta.nbul Belediyesinin ku
lagz qmlasm! .. 

ni de belediye tedkik etmektedir. G€· 
~en sene, yeni te§ekktil halinde oldu
gundan bir <;ok masraflar yap1lm15 
bulumnas1 itibalile fiatlcrin istendigi 
kadar ucuzlat1lmas1 miimktin olma
m1§tl. Bu sene, fiatlerin de bir miktar 
ucuzlablmas1 meselesi tedkik edilmck
tedir. Okuyan gen<;ligin mlitekasif b r 
halde bulundugu Ankarada, bilhassa 
talebeler ic;in yap1lan tcmsillerden c;ok 
az bir di.ihuliye almmasma ~ah~1la
caktu·. 

Diger taraftan Ankara $ehir tiyat
rosu i~in yeni bir bina yap1lacakhr. 
Bu binamn yeri, devlet operasmm 
yarunda olacaktir. Bilahare bura "1, 
bir sanat sitesi haline konulacaktir. 

Bu seneki temsiller arasmda §a!r 
Behcet Kemalin, Ya§ar Nabinin yenl 
piyesleri vardir. 

Belediyeler halk1 temiz
lif}e nas1/ a/1ft1r1r ? 

Ankara sokaklari, hi~ §tiphe yok ki, 
Ttirkiyenin en temiz sokaklandlr: As
falt, her gun bol su ile temizlenir ''e 
y1kamr ... 

Evi cadde tizerinde olan bir bayan, 
gece saat on birden sonra onde giden 
arozozi.in caddenin ortasmn doktiigli 
sulan, btiy\.ik silptirgelerile bir evin 
ic;i gibi silen temizlik memurlarma ba
karak: 

«- insan bunlan gordtikten sonra 
evinin i~ini kirli tutm1ya eli varnu
yor! 1> diyordu. 

Hakikat te budur: Temiz §ehirde 
kirli insan gil<; banmyor, ~ilnkil der
hal goze c;arp1yorsunuz. 

Hie; temiz 0Imad1gmdan dairna §i
kayet edilen Istanbul sokaklan i~in 
belediye §U usulil bir tatbik etse aca
ba ne olur? Evvela tertemiz sokak, 
ondan soma bu temizlige riayet eden 
vatanda§ ... 

Mesela burada bir ~op meselesi yok
tur: Her sabah, muayyen bir saatte 
c;op kamyonlan evinizin onilndedir. 
Eger Qoptini.izi.i vcrmckte ihmal eder 
vc caddeyi kirletirscniz derhal cerm 
Yerirsiniz. Bu sahada belediyenin a1-
m1~ oldugu bir ba§ka. tedbirin ilzerin
de durmadan ge~miye de imkan yok
tur: Bir zamanlar Ankara belecHyesi, 
§ehir halkma nizama uygun olnuyan 
vas1flarda mal satan, hile yapan, iht!· 
kar yapan esnafm ve §eh1in temizligi· 
ni bozan halkm isimlerini ilan cdiyor· 
du. Bu kanuni cite§hirn. o kadar bu· 
yuk bir tesir yaph ki §ehrin huzur 'e 
nizamm1 bozan btitiln hareketler or· 
tadan kalkti ... 

Yukardaki resirnde s1cak yaz gtinle· 
rinde insanm ii;ini serin leten bir a1 o
zozil Ycni§ehir sokakWmda gori.iyor· 
sunuz. 



250 ~ilo/uk hafJa torpilleri .. 
• 
lhtiyar babam : "Biraz gen~ olsayd1m 
hemen tayyarecilige ba~lard1m,, diyor 

Kurtulu~ muharebesinde lnonline musallat 
olan iki dU,man tayyaresi 

1nonil kampmm kap1smda iki bil
Yilk taiYare torpili duruyor. Bu koca
man torpillerin kar§Ismda beni bir dti
§ilnce aldt. Eger bunlar bir yere dil§e
cek olurlarsa orayi ne hale getirmez
ler? 

Sordum: 
- Tayyareden bu kadar bi.iyiik tor

pil atrnak milmkiin mildi.ir? 
Cehaletime giildiller ve cevap verdi

ler: 
- Ne diyorsunuz? Agir bombard1-

man tayyarele1i ile 250 ~er kiloluk tor
plller at1yoruz. 

Akhma diinyamn her tarafmdaki 
«hava tehlikesinden korunman propa
gandasi geldi. Almanyada oldugu gibi 
bu muazzam tayyare torpillelinden bi1 
rer tane bizim bilyilk caddelere dikme
li.... Ben kendi hcsab1ma bu iki yilz 
elli§er kiloluk muazzam tayyare tor
pillerini gordukten sonra hava tehli
kesinden tiiylerimin ilrperdigini his
settim. 

inoni.inde muharebc etml§ bir say
lavla bcraber koyliller arnsmda dola
~1yorduk. 

Saylav: 
- Buraya, kmtulu§ muharebesi es

nasmda, iki dii§man tayyaresi miisal
lat olm~tu. Her gece gclirler etraf1 
kas1p kavurur giderlerdi. Bakbk ki, ol .. 
m1yacak gibi degil, inonii tepesine ikl 
kil\ilk top yerle§tirdik. Ak§am olunca 
gene tayyareler gozi.iktti. Bir veri§tir
dik, bir ve1i§tirdik. 0 giinden sonra 
tayyareler gozilkmcdi. 

Bu esnada inonil koylulerinden biri 
bilyiik bir dikkatle konu§tuklanm1Zl 
dinliyordu. Koylil hemen: 

- Ah .. dedi, o iki tayyare ... Aho iki 
tayyare ... Ben 40 sencdenberi fnoniin
c\e otururum. ismim Ali Osmand!r. Bu. 
l'ada herkes beni bilir. Bir gece bu tay
Yareler gene inonilne gelm~lerdi. Bir
denblre evirnin tavam bilyiik bir gi.irill· 
tu ile yiklld1... tistiiste birkai; bom
ba .. §imdi buraya tayyare kamp1 ku
rulduktan sonra gonlilmiiz rahat etti. 
Bundan sonra tayyareden o kadar 
korkmuyoruz. Aslanlar yanuruzda. Bir 
geldiler mi ka1'§1larmda erkekJi kadm
h bizim bilti.in tayyarecileri bulacak
lar ... 

Bw·adaki koyliilerde, bilhassa koy 
~ocuklannda tayyarecilige kars1 olan 
alaka adeta cllc tutulabilecek kadar 
kuvvetli ... Heniiz hi~ mektebe gitme
mi~ bir koylii ~ocuguna tayyareleri g0s. 
tererek so rd um: 

- Bunlar nedir:? 
- Avc1 tayyaresi... 
llerldeki tayyareleri gosterdim: 
- Ya otekiler? .. 
- Agir bombardiman ..• 
-~unlar? 
-Planar .. 
lli~ mektebe gitmemi§ koylil ~ocugu 

avc1 tayyaresini, ke~if tayyaresini, ag1r 
bombard1ma11 tayyaresini, planoril, pa. 

ra§iltti, tayyareciligc aid her§cyi ve bun-
larm ne f~e yarad1klarm1 -mektep ta
birile- su gibi biliyordu. 

Bu s1rada goziime bir pianOiiin ipini 
~eken, csmer bir genit k1z ili§ti. i§ine 
o derecc dalm1§t1 ki, gozil etraf1 gor
lni.iyordu. adalcli kollarilc miitemadi
ycn planoriln ipini \;ekip dmuyor. S!f
tmda bir pilot tulumu vard1. Bu tay
yarecl tulumu i~inde, rilzgardan sa<i;
lan dag1lm1§, yag'iz gen<; k1z tayyare
nin ipini ~ekerken ressam veya heykcJ .. 
trfl§ olmad1g1ma hakikaten esef ettim. 

Eger bir sanatkar olsayd1m gerilen 
adalelerile pliinortin ipini ~eken bu 
tayyareci tulumu i~Jndeki esmer genes 
k1zm bir resmini, yahud bir heykelini 
yapard1m. Kendi kendime mmldan
d1m: 

«<Nerede ink1Jabm sanatkarlan? .. tn
kilabm res~1, heykelt1·a§1neredc? .. 1 

Ycni hayatmuza, ink1lftb1m1za mevzu 
anyan gen~ ressamlar, geng heykel
trB§lar resim ve heykel mevzuu i<;in 
gozlerini biran eski §adirvanlardan, 
harap camilerden, servilerden inonii 
kampma ~evirsinler. Orada istedikle
Jindcn kuvvetU, istediklerinden bol 
Jnevzu bulacaklard1r. Bu gen\( k1za yak-

Ga:rett-ciler tnoniinde, 'Edibe Saym muharririmizle beraber 

la§tlm. Konu§maga ba§ladlk. 0 ~ektigi 
planoriin havalam§1m seyrederken ba· 
na anlatb: 

- ismim Edibe Saym... Konyah
y1m ... Havac1hga giri§im pek tuhaft1r. 
Bu i§e o kadar a§kla baghyim ki kti
~Uk fakat gayet masum bir sahtekArlI
ga bile bB§ vurmaga rnecbur oldum. 
Masum sahtekarllk tabiri biraz tuhaf 
aroma ... Onu benim havac11lga olan 
a~kima bag1§lay1ruz. Konyada annem, 
babam katiyen benim havac11lk meslc
g1ne grimeme milsaade etmiyorlard!. 

Nihayet babamm imzasm1 taklid et~ 
tim. Sahte bir imza ile yazd1g1m mek
tubu Hava kurumuna gotiirdilm. Ai
lemden gizli pliinorclililk kursnna gir
dim. Evden ka~1yor. havac11Ik dersleri
ne gidiyordum. Bir milddet sonra an
nem oldil. Babama o aci esnasmda tay. 
yarecilik meslegine girdigimi soyledim. 
Annemin oliimilnden o derece hiizlinli.i 
idim ki, babam beni daha ziyade rnii
tee~sir etmek istemdi. Havac1 kalma
ma miisaade etti. ~imdi benim meslc
gimi gordilk~e o bile hevesleniyor: 

- KlZlm, diyor, ihtiyar olmasam 
bcn de senin gibi tayyareci olnrdum!.. 
Hayatta en iyi meslegi segtin. 

Etraf1m1 saran butiin havac1 gen~ 
k1zlara soruyorum. 

Kimi muallimlik meslegini, kimi 
cpey yilksek mrul§ll memuriyetini b1-
rak1p bavaciliga girmek i~in tnonil 
kampma kO§mU§! .• 

Sonra bu kampm en gil.zel tarana
rmdan biri de D kursunu ikmal etmi§, 
lise me.zunu gen~ler tayyare ihtiyat za. 
biti olmak hakk1m allyorlar. 

Yammda yi.irilyen Tiirk Hava kuru
mu umumt reisi Fuad Bulca'ya sor. 
dum: 

- Kamp i~in neden inoniinli se~ti
niz? Burasmm hususiyeti nedir? 

- tnonil, kamp i~in geli§i gi.izel ~il
mi§ bir yer degildir. Uzun tedkiklerden 
sonra burasmm kamp olarak kullarul
masma karar ''erilmi~tir. Planar i~ 
mtisaid hava cereyanlan laz1md1r.1n
onti de bunun ic;in en iyi yerdir. Sonra 
inontintin etrafmdaki tepeler planar 
uc;u§lan ic;ln son derecede milsaittir. 

- Yeni tesisat yapmag1 dil§ilni.iyor 
musunuz? 

- ~imdiki halde istanbul, E<iime, 
Bursa, izmir, Adana, Ankara ve Kon
yada kurslanm1z var. Samsun ve Ba
hkesirde de yeti§linne kurslan agmak 
istiyoruz. 

Bu suretle yeti~tirme kurslanm1z do
kuza c;1km1§ olacak ... 

JI. F. 

Istanbul muharebeleri 
(Ba5 tarnf1 7 nci sahifedt) 

Ihtimal ki kaptan, yeni Tilrk top
lanmn tesirinden bihaberdi. Kale
deki silahlar, gemileiin inad1 uzcri
ne derhal bo~aldJ. O smetle ki, bir 
~ok kimsc, yaruland1, oldi.i, Bu kadar 
zayiata ugracllgm1 goren kaptan, 
derhal yelkenle1i ru;ag1 indirmege 
karar verdi. (2) Tiirkler de bombar
d1man1 kesti. 

Bu hal, kadlrgalann istanbula 
dogru akmh ilc akmas1m milasid 
kild1. Gemiler, hisarm l1izas1m gc
c;er gec;mez, TUrkler artik tas gillle
lc1ini isabct etliremiyecckleri cihetle 
kaptan birdenbire yelkcnleri ac;t.1 ve 
bu vec;hile kurtuldu. Bu iki kad1r
gamn muvasalati hepimize bilylik 
bir teselli veriyordu., 

Ayni aym yirml alt1smda diger bir 
Venedik gemisi daha biijiik bir ta
lihsizlige ugradl. Barbaro, bu yeni 
hadiseyi ~oyle anlat1yor: 

¢Ycni kalenin t~ gilllcleri, Kara
denizden gclen vc istanbul iyin arpa 
yi.iklii bulunan Antonio Rizo'nun ge
mi"'ini denize gomdil. 

Gemr sahibi sudan !;lkanhp Edir
neye, padi~un nezdinc gonderildi. 
Hapse konuldu. On dort giin sonra 
Tilrk padi~ah1 onu bir kaz1ga oturt
mak suretile idam ettirdi. Geminin 
yazic1s1 Dominiko de Maestrisi • hey
hat! - saraya aldutti. (3) Gemiciler
den bir ka~ma istanbula gitmek 
milsaadesi vcrdb 

Boylece, istanbulun Ti.irkler tara
fmda.n muhasarasmdan evvelki man· 
zaray1 bmiz surette gor\1yoruz. Da
hn ~imdiden bi.iti.in yollar tutulmu~. 
kesilmi~tir. Bizanshla1· Ye Galatal1-
lar tedh~ olunnm~tur. 

Yakmda, muharcbele1in en milt
hi~le1i b~hyacak ... 

Gec;en yaz1m1zda, Turk topunun 
ne demek oldugunu, bu seferkinde, 
muhasaradan evvelh'i vaziyeti yaz
dtk. Gelecek yazim1zda da pek milt
hi~ bir deniz harbini hikaye cdecegiz. 

Yiiriik ~elebi 

(2) Tlirk~edekl yelkenlcri sura lndir
mek tabiri acaba buradan nu gellyor? 

3) Bu heyhat, yancm111 arkada§larma 
ihnnct etmesl yi.lzunden S.'l \ rulmu~ olncnk. 

GOriinmiyen gOzliiklere 
ragbet gittik~e arbyor 

Mavi goze hasret ~ekmege, simsigah 
gozliileri kiskanmaga liizum kalmadi 

1 - Kadtn yi.iziine gOzlilk hi~ ya1n.~u. 

2 - Bunu takdir eden Alimler goriimniyen gox
lilklei icad ettller. Bunlardan kullanabilirsiniz. 

3 • Bu rcmii.kler aym umanda goziiniize iste
diginiz rengi vennenizi de temin ediyorlar. 4 • 
j~te mart g07.lerini siyah gozlerle deg~tinnege 
k:uar veren kadm ol gozlilgiinii de takt1. 5 • Bu 

simsiyah goz.lerle eskisinden dal1a caziptir n 

diinyay1 daha i) i goriiyor. 

Her feyin ~aresini bulan yinninci 
asir adamma, goZleri hasta bile olsa, 
bumunwi Ostiinde etraf1 cereceveli 
iki koca cam t~ak ya~r mt? He
le kadmlar, bin bir iUna ,.e bin bir 
masrafla st.isleyip gi.izell~tirdikleri 
yiizlerine bu hantal ~er~eveleri nasll 
taka.rlar? Sirf gozlti.k takmamak it;in 
4u giizel diinyayi iyice gonnemege ra
Zl olanlar az mi: 

Fakat art1k hepimize g~mi~ olsun. 
<;;Unki.i yinninci as1r fUimleri sevimli 
yiizlerde yeri olm1yan bu iptidai file
ti btisbiittin yok etmege degilse bile, 
gizlemege muvaffak oldular. Amert
kada goz kapaklan altma yerle~tiri
len adeseler iizerinde yap1Jan tecrii
beler ~ok mi.ikemmel neticeler vardl. 
Miyoplar bu gozlilkleri adcta kap1~1-
yorlarn11~. Hem de bu ycni icadla, goz
li.ik kad1nlar i!;in bir !;irkinlik amili 
olmaktan ~1karak1 bilakis bir gi.izel
lik vas1tas1 haline gelmi~tir. Siyah gO
ze hasret ~eken mavi gozlillcr, yahut 
sa~lamu sanya boyad1ktan sonra goz
lerini de mavi yapanrnd1klarma mti
teessir olanlar bu gozlilklerin renkli
lerinden birer tane edinerek arzulan
na nail oluyorlann~. 

Gozliik ta1ihinde onemli bir ink1-
lab vucudc getiren bu son icad uzun 
senelerdenberi ruimleri m~gul eden 
bir mesele idi. Bilyuk hcyet alimi 
William Herschel zamamm1zdan bir 
as1r C\'Vcl hi~ ameli olm1yan ve aynca 
yilziin ifadesini bozarak ~irkinl~tiren 
gozltikler yerine goz kapaklarmm al
tma yerle~tirilebilecek adesele1j ica
dm1 tasavvur ctmi~ti. Bu fikir, yarun 
as1r sonra, 1888 de Zi.i1ih'te Alman 
psikologu Dr. Fick tarafmdan tccrti
be sahasma nakledildl. Profesor, gO
zi.iniin d1~ tabakas1 hasta bir adama 
ameliyat ) aparken goz kapaklarmm 
altma boyle bir cam yerl~tirmege 

muvaffak oldu. Bu senelerde yap1lan 
daha birka~ tecrilbe de iyi neticeler 
vennekle beraber icad ancak 1920 de 
kemalini bulnm~tur. 

Bu s1ralarda snni goz imal eden 
me\)hur bir firmanm sahibi Muller 
goz kapaklan y1rblm1\) bir hastamn 
gozlerini korumak igin goziin igine 
ik.i cam yerle~tirdi . Bir miiddet sonra 
Milller'in karde~i spor yaparken goz
lerine toz ka!;mamas1 i~in bu camlar
dan kullanmaga baslad!. 

Kiel'de profesor Heine, kenclisinc 
mi.iracaat eden son derece miyop bi. 
hastayi, gaziine bu camlardan talol
mas1 i~in Millier karde~lere gonderc.:. 
Miyop zat, burada goziine uygun ild 
cam buldu ve normal bir adam gibi 
gormege b~ladl. 

Fakat profes'Ore gore. mesele zanne
dildigi kadar basit degildi. 9iinkli 
camlar gozle l>Craber oynam1yordu. 
Onun i~n bu camlar i.izerinde sene
Jerce m~gul oldu, ara~tirmalar yaph. 

I>Cna'da Zeiss fabrikalan 1892 se
nesindenberi bu camlardan imal edi
yordu. Fakat bunlar dort derece ilze
rinde ve hepsi ayni muhaddebiyette 
idl. Her goze uydurulam1yordu. 

Bu camlardan en son imal edilen
ler kii!;ilk bir mlgfe1i andmnaktad1r. 
Bu camlarm diiz olan alt satlhlan 
goz altma tamamen yap1~makta, ~ -
kin olan orta klsm1 ise goziin karinei 
lamias1 ile ternas etmeyip arada bir 
bo~Iuk kalmaktadir. Bu cam, goze ~ e1-
Je~tirilmeden evvel, goziln muhadde
biyctine zarar vermemesi i~in ~~kin 
taraf1, i~inde ylizde 9 nisbetinde t uz 
bulunan bir mayi ile doldurulmakta
dll'. 

Gbz kapaklan altma yerlqtirilen 
bu camlar i~n yilzde aynca bir em
niyet tedbiri almaga luzum olmad1gi 
anlru;1lm1~hr. Qiinkii bu gozliiklerdm 
ta~1yan 1200 ki~ daimi nezaret altm
da bulundurulmu~. gozlerine muht(· 
lif tazyikler yapilnu~, fakat hi~bir hu• 
dise kaydedilmemi~tir. Qamlar bi:L 
tazyik neticesinde kmlmad1g1 gibi, 
fazla iazyik yap1ld1gi takdirdc kendi· 
hklerinden d~mektedir. 

GOz doktorlannm miltaliialarma 
baklhrsa gizli gozli.iklerin harici goz-
l ukJere nazaran bir~ok tercih nokta
lan vardir. Bizim ~imdi kulland1g1-
m1z ~en;eeveli gozll1kler goziin gorme 
sahasm1 daraltirlar. Halbuki gizli goz
ltiklcr, goziin gonne sahasm1 norma 
vaziyette tutmaktad1rlar. Bundan ba • 
ka en son yap1lan gizli gozliiklerin 
gozle beraber hareket etmeleri temin 
Pdildiginden, bu sayede ~ok miyop 
insanlara daima adesenin merkezln
den bakmak imkamm vermektedir. 
Bu suretle miyop tedavisinde daha 
klsa 1.amanda iyi neticeler almacb1 
umid ediliyor. 

S. H. R. 
(J)evam1 11 inri sahifede) 



&ntre 10 

lzmirin kurtulu~ bayram1 
Bu yd gecen senelerden iistiin 

tezahiirat . ile kutland1 

Tukanda kl~laya bayrak ~ekilirken ve ~ oni.inde ~ resminde donanma mudkast, ortada ~ehidler l.bldeSt 
oniinde istikW maJ"1 dinlenirken ve ~ehidlikt.ekl merasimde ham' bulunan siivari miifrezesi, a!plgtda bmir 

ugnma ~d dii~ saygt ve askerlerimiz g~ resm.inde 

Izmir (Ak{;am) - izmirin lrurtu-
1~ bayram1 ve Atatiirk gilnii bu yJ.l, 
gecen senelerden ~ok ilstiin ve can
dan tezahiirat i~nde karadan, d~ 
den ve havadan lrutl~trr. Civar 
viliiyet ve kazalardan yiiz binleree 
balk izmire gelmif, caddeler, sokalt· 
lar gorillmeml.f bir insan ks.labal.l
giyle ge¢lmez bir ahl ~tJ.r. 9 ey· 
UU gecesi, oteller, hanlar, pan.slyon. 
lar tamamen doldugu i~ baJJon so. 
kakta kalmamMJ i¢n kahveler, ga
zlnolar sabaha kada.r ~It bu'a.kllm1fo 
tir. Belediye rel8l B. Dr. ~ Us, 

o gece §ehri teft~ etm~, Basmahane 
istasyonu civa.rmda bulvarla.rda, yaya 
kaldmmlan iizerinde yatan bazi ldm-

. selerl gorm\lf bir emirle Denizbankm 
izmir korfezlnde ~yen (<;a.nkaya>: 
vapuru, o gece derbal seyyar otel 
hallne konm~ ve sokaklarda bulu· 
nanlar bu seyyar otele misaftr edll
~erdir. Bu suretle halkm sokak· 
larda kalmasma., zahmet ~ekmesinei 
meydan verllm~tir. 

9 eylfil turtul~ bayrann, Milli mtl
cadelentn, tstikIAl milcadeleshWl y0:t. 
set h~m1 ya.p.tmi.,, Atattlrko 

vilA.yet ve Belediye tarafla.rmdan iz
mirde toplanan ve biiytik gi.inti kut
luyan yilz binlerce halkm minnet ve 
§ilkran duygulanm i!ade eden telgraf. 
lar ~eldlmiftir. 

Kurtulllf bayram.t tezahiirat1, zen
gin bir program i~de ge~tir. O 
giln ~ en kii~iik bir kaza 
bile olmaml~, zab1ta ve belediye me
murlan, halka ~ok nazikA.ne muamele 
e~erdir. Denllebilir ki, izmir, bu 
yil k:urtul~ bayramim, ~imdiye k&
dar gormmemi~ bir alAka ve sami
xniyet i~inde kutla.mi.,tir. 

Yukanda .Atatlirkiin annelerinin mezan iiniinde izmir rnebusu Kimil Dursun nutuk s0ylerken ff merasfmde 
izmirliJer naauna arukat Ekrem Oran nutuk s0ylerken, ~ kurtulwp bayrammda meldepUler ve Ataiiirkttn 

heykeli onlinde talebe nanuna nutuk s0ylenirken 

. - ~- -:- - - -- - -:'-- .. 
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SARAY va BABIALiNiN iC YOZO 
Yazan: S'OLEYMAN KA.Ni: 1RTEM -Tercilme, iktJbas ha:kkl mahluzdur 

Tefrika No. 203 J 
Kabasakal <;erkes Mehmed pa§a , Volkanc1 

Dervi§ Vahdeti idama mahkum oldular 

Kadro harici miralay Mehmed Nuri 
bey 31 mart giinii esk.i alaymm mer
kezi bulunan Aziziye karakoluna gi· 
derek kendi kendisine kumanday1 ele 
alml§ ve karakolda kumandanhga aid 
muamelat1 ifa eyle~ti. 

0 da bu cilrmihden dolayi asked 
ceza kanununa gore idama mahkiim 
oldu. 

irticain reislerinden sayilan ba~mu
sahib Cevher aga, Enderunlu Lutfi, 
riisumat istatistik kalemi mildiirii 
Tevfik, ~ftrayi Devlet azasindan Tay. 
yar, tiifek~i miralay Halil, maarif ne
zareti tefti§ ve muayene encilmeni 
azasmdan (Eladil ve Protesto) gaze. 
teleri muharriri Nadiri Fevzi beylerle 
tiitiln klyic1si Mustafa da idam edil
diler. Cevher agarun mallan Kuru~e§· 
mcdeki yal!Sinda milzayede ile satild1. 
Matbaalan yagma edenlere i§tirak ile 
yagmagerleri te§vilc ettigi i~in Amedii 
hiimayun hulefaSindan ve ittihadI 
Muhammcdi cemiyetinin mtihim aza
smdan Behcet pa§azade Hakk1 bey, 
yiizba§l Spatari efendiyi tiif ekle VU· 

ran dordtincil avc1 taburundan izmir
li Saim, Ma9ka kl§lasmdaki askerle 
birle§erek mebusan rneclisi oniine ge
lip askerlere Ahmed R1za, Hilseyin 
Cahid, Mehmed Cavid, Esad beylerle 
harbiye nazmmn oldilriilmesini soy
liyen ve yiizba.§1 Spatari efendiyi nasll 
Oldilrdiigiinil anlat1rken izmirli Sai
mi alnmdan open miilazimisani Ka.mu 
aga dahi ayni cezaya ugrad.tlar. 

ihtilfl.l giinlerinde ve Hareket ordu
sunun 1stanbula yiiriidiigii srralarda 
Ta§kl§la kumandanl1gma tayin edil
mi§ olan miralay Topal ismail bey kl§
laya gelince efrad1 top1ami§ ve boyun
lanna sanlarak: 

-Hi9 korkmayiruz. Siz nerede olur
saruz ben de sizinle beraberjm. Kar§I· 
m1za hangi yigit varsa c;lksm! 

Diye onlan te§ci eylemi§, Hareket 
ordusu kltalarma kar§l Ta§kl§ladan 
ate§ edilmesine sebebiyet vermi§ti. 

TS.§kl§la mahsurlar1 i~in vaziyetin 
fenala§tigm1 goriince ismail bey: 

-Ate§ kes! 
Borusunu ~aldrrm1§, asker de ken

disine if:aat etmi§ti. Bu hal divam 
harbce Ta§kI§lada kendisinin hakim 
oldug'una ve istemi§ olsa husumet ve 
mukavemeti menedebilecegine delil 
tutulmU§tu. ismail bey muhasaraya 
memur klta kumandanile miikaleme
si esnasmda kendisini mazur gostere
cek yolda ifadelerde bulunmU§ idise 
de neferlerle muvacehesinde fikir ve 
hareketinin mahiyeti taayyiin etme-

. sile idamdan kurtulamami§tL 
isyan eden dordiincil avc1 taburu. 

na kumanda ve mebusan meclisini 
tehdid eden Hamdi c;;avll§, tiifek<;i Arif 
ile irticam diger eleba§ilan ciiriimle
rini irtikab eyledikleri mevkilerde, 
meclisi mebusan onilnde, Beyaz1d 
meydanmda, Koprii ba§mda idam 
olundular. 

Divamharbce idama mahktim edi
lenlerden on be§ ki§i daha Koprii ba
§mda, Be§ikta§ta, Beyaz1d meydarun
da as1ld1lar. Bunlar arasmda zaptiye 
nazm ~efik pa~arun yaveri iken a91ga 
c;;Ikanlrm§ olan miralay Ramazan bey 
dahi vard1. 

istibdad zamarunda evinde bir sa
rayh kadm1 katletrnek, Ayastaranos 
a~1klannda (Asir) vapurunda iki ki§i
yi denize atmak gibi cinayetleri de 
tahkik edilen Kabasakal Qerkes Meh
med pa§a dahi isyana i§tirak maksa
dile muhaf1zlanru vaadlerle a1datip 
mevkuf bulundugu Atranos kasaba
smdan firara ~bbiis eyledigi anla
§llmasile idam hiikmiinii gtydi. 

31 Marttan evvel Kerkiik mutasar
rin1gma tayin olunarak yola ~llmu~ 
olan Avnilllahiilk8.zuni divaruharbt 
orfiye dair yazml§ oldugu risalede bil
dirdigine gore: 

31 Mart hadisesini vapur Mersine 
ugracl!gi vakit haber al~ ve Adana 
ihtilalini de orada ogrenerek iskende
runa gitmi§, babasmm kabrini ziyaret 
i9in iskenderundan Antakyaya hare
ketle Antakyada Ennenilerle miislii
manlar arasmda cereyan eden hadi
selere §Rhid olmtJ§tu. Km.khan ta.rild
le Halebe vusulilnde kendisi: (Adana. 
Dortyol, Antakye, Kmkhan hadisele-

rini ika eyledikten sonra Halebi dahi 
ihtilale vermek i'.!in gelmi§) olmakla 
maznun otarak Abdillhamid tarafm. 
clan kendisine verildigi rivayet edilen 
yetmi§ bin lira nakid ile iki yilz on 
bin lirallk c;;ek elde edilmek tizere e§-

. yas1 aramldl! 
Fakat yanmda bulunan para sek· 

sen liraya balig olamadl. Adliyeden 
men'i muhakeme karanm alcl!ktan 
sonra yoluna devam ederek mayism 
on altISmda Kerkiikc vard1. tic;; gun 
sonra vilayet makammdan Kerkiik 
kumandaru izzet pa§aya teblig edilen 
bir telgrafnamede (Kerkilk mutasa.r
nf1 Avntillahillkaz1mi beyin divam
harbi orfice muhakemcsine karar ve
rildiginden rnahfuzen izam1) emro
lundu. Avniillahiilkazimi yola 91kt1. 
'Bir ka~ defa Ermeniler tarafmdan 
vaki olan taarruzlardan giic; bela kur
tularak Beyrnta, oradan vapurla i.s
tanbula geldi. Yolculuk 34 gtin stir
mii~tii. 

Top9u dairesi ikinci reisi miralay 
Ferid, top~u miralay1 Emin. piyade 
binb~1SI Muhtar. bahriye binb8.§1s1 
Hakkl, bahriye kolagaSI Timsah siiva
risi ismail Hakk1. piyade kolagas1 Sa
dik ve Celal beylerle milddeiumuml 
bahriye binb~1s1 Celal beyden milrek
keb olan birinci Hur§id pa§a divam
harbine tevdi olunan Avniillahiilkaz1-
mi Abdiilhamid ile birle$erek onun fi
kirlerine alet ve hadim olmakla itham 
ediliyordu. Abntillahiilkaz1mi: 

- Bu bir vahimedir. Beni hiink5.r 
ile kirk yil bir kazanda kaynatsalar 
yag,m1z biribirine kar1§maz! Babamm 
katili olan, beni ii~ evlad1mdan eden, 
zengin iken nanpareye muhtac b1ra
kan, senelerce gurbetlerdc. menfalar
da, zindanlarda zincirler altmda inle
ten amans1z bir dti§mamma ben nas1l 
rneyledebilirim? Bende bir Peygamber 
semahati olsa onu affedemcm. Ben 
bir me~rutiyet hadimiyim; me§rutiye
ti senelerce besledlm. Onu herkesin 
kalbine, rnemleketin en ku,; tu ko§ele
rine kadar yerle§tirmege 9al1§t11n. Ab
dillhamid gibi millet haini ile nas1I iti
laf edcbilirim? Hiinkfmn hft~a i.ililhiyet 
davasma k1yam ettigi gi.inlcrde ona 
boyun egmedim. Bugilnlerinde mi ona 
ram olacag-Im? Nesine, hangi ltitfuna? 

Diye mtidafaadan sonra Fedakiiran 
cemiyetinin efal ve harekat1 hakkm
da verdigi izahat ile yetmi§ giinden
beri mevkuf bulunan arkada§l Fethul
lah efendi hakkmdaki ithamlari da 
~iiriittii. 

Fethullah ef endinin imzasile Abdill
hamide gonderilmi§ bir tezkerenin 
sahteligi anla§1ld1. Avniillahiilkaz1rnl 
hakkmda Mersin, Adana ve Halebden 
telgrafla maliimat istenildi; fakat 
mesuliyetini mucib olabilecek bir hall 
ogrenilemedi. Tahkikat netlcesinde 
divaruharbce gerek onun, gerek Fet
hullah. efendinin ademi mesuliyetleri
ne karar verildi. 

Saidiilkilrdi me§rutiyet ilAnmdan 
sonra istanbuldaki Kilrdlere nutuklar 
irad ederdi: ittihad1 Muhammedi ce
miyetine .girm~ti; irtica hadisesi giin
lerinde de itaati, intizanu ve «IDe§ruti
yeti me§ruay1» muhafa lilzumuna 
dair askere nutuklar vermi§ti. iptida 
o da tevkif edilmi§ken maksadI me§ru· 
tiyete hizmet oldugu anla§llmasi. iize
rine tahliye olundu. 

Tiltiln klyiclSl Mustafa ile muvace
he edilmi§ olan tic;;ilncii musahib Na
dir aga, Nureddin P8§a, mabeyin ima.. 
m1 S1tkl efendi de beraet ettiler. 
· Dordiincii ordu kumandaru ibrahim 
pa§S. Erzurum klyamrm katiyen ya. 
t~tmnak ilzere sekiz tabur kadar pl· 
yade ve siivari, bir batarye sahra to
pu, bir mitralyoz ooltigti ile Erzuruma 
gelerek istanbul kaplSl onilnde isl 
top~ulan ve istihkamlan abloka et
mi~, Asilere: 

- Etraf1ruzda parhyaq. siingiilerle 
sizin kanlarm1z1 topraga dokmek is
temem. Ordu ve Erzurumlular bu Ie
keyi kabul edemez. Muhakemesi ya. 
p1lmakta olan 198 ki§iden maadast 
affa mazhar olmu§tur. Asi degilseniz 
tovbe ve istigfar edinizi! 

ihtannda bulundu. Hepsi Asi olma
dlldariru .sOylediler: 

(Arkas1 var) 



13 EJJW 1931 

[~~~~~ 
Malatyada hiimmab bir Alftok ou~~en ktiyUnUn 

. f 1. t• temel1 at1ld1 1mar aa 1ye I var ; 8ug(;pnenkoyii7Sevden . 
miirekkep olacak 

lstasgon caddesi parks lie do1enecelc 
geni Beledige binasinin in1a•1 bitti 

' '" s. 

Malat,a t.t.uyon putdle .....,._ blwl 

Malatya ,(.Aqam) - i;lehrimizd8 mime 800 - 900 bdar talebe mn-
humma]1 blr imar faaliyetl h1lldbn cuddur. Bu aene Jlaemlz .(25) me-
SUrmektedir. Dokuma bes fabrikasl zun verm.lftir. Yalms ll8e bhl&sl bu· 
~ti c1eYam etmektedlr. Bur&- gQnkU ihtiyaca Wi degildir. YU:m 
da _ Ji_ aded1 (2,700) diir. Fabrika b1r zamand.a b1r llse binBS'nm y&-

Jalan]arda teselUim edllecek ve bir p1Jmasma tefebbilB edilecektir. 

~uk mllyon llraya mal olacaktlr. Halkevimizin biitiin kollan faa.1-
Memleketin iktisacll vaziyeti iize>- dir. Her ay teiru!il kolu tarafmdan 

line miihim tesirler yapacagi mu- kazalarda mi.isamereler tertib edll-
h•kkak olan bez fabrikasmda bugiin mektedlr. Koycillilk kolu k0ylere gi-
Jilzlerce amele ~maktadlr derek halkla yakmdan aJA:tadar olu-

Her giin biraz daha gilzell~ ye- yoriar. Bpor ~ti (federe) edll-
fil MalAtyadan istasyona a!tJ.l.an ge- ml~tir. Flrat ve Derme adile ik1 
~ ve muntazam §OSe yaktnda par- kliib va.nhr· 

ke Ile d~necektir. ~rin en giizel Bundan alti ay evvel ~tma b&f-
lbahallinde yapllan istasyon giin lanan belediye bin8Sl sona ermiftir. 
~~e giU.ell~iyor. Her giin mun- Yalonda daire buraya tafl»ac.aktlr. 
tazam seferier yapan otob\lsler is- Bina giizel ve modemdir. 
lasyona halla taf!ma.kta. ve bilha.ssa 
tren. zamanlramda ~ok kalababk ol- Memleketin en havadar mahallin-
lnaktadlr. de yaptlan ve haJkm bedil ihtiyao-

Tahsile kaq1 gOsterilen umumt Ianna cevab veren park memleketln 
l'agbet yilzilnden muhtelit olan Use- yegt.ne eglence :mahallidir. 

Izmir ehli hayvan sergisi 

tmnlr :(Aqam)' - Y~ ve l81ali 
llDcilmen1nln Bucadakl sergi binRSJn-

"-~ ehll haynn aergisl bilyiik 
btr muvaffaklyet temin etmiftir. 

WlyetteJd yilksek tan aygirlarla 
lJ1 c1ns botalardan elde edilen mah
IQlJ.er, sergide bol ~de te¥Ur edil
~· Sergi, yillardanberi, hayvan 
Clnalerinin 1Slah1 i~ vllAyette sar-
fediJ.en mesalnin parlak neticesinl te
bartiz et~tir. 

\'au B. Fazh Gill~. sergiyi ~
ken bir nutuk at>yllyerek hayvan 

clnslnin JSlahl. meaelesinin ehemml
yetini anl&tllllf ve sergi kap1smdald 

kurdeliyi keamiftir. Sonra biitiln 
davetlller, sergtyt gezmlflerdir. 

Yer deji1tirecek 
kiracdara tavsiye ! 
~·m K'O~ iLANLA

RI'm dikkatle okursamz kendi
nlze en elverifli yurdu yorulma
dan bulabillrslnis. * 

Diyarbalar (~am) - Bu sene 
vilAyetimiz dahillnde yap.llmast mii
karrer bulunan ~men koylerinden 
ttciinciisiiniin de temelatma t6ren1 
yap1ld!. 75 evden iba.ret olan bu kOy 
Blsmil kaza merkezinde yapllmak
tad.Ir. Bu koyiin ternelatma toreni 
~ok heyeca.nh olmu~tur. 

Torene ~ta vali doktor B. Mitat 
Altiok oldugu halde, belediye reis 
vekill B. Bak.i Ka.nkill!;, Halkevi rel-.. 
si B. Cahid <;ubuk~u ile kaza kay
ma.ka.m.l, mernurlan ve halktan 
yiizlerce kl~i i~tirak etmi~erdi. 

Toren esnasmda vall doktor B. 
Mitat Altlok !;Ok canll bir nutuk say
lemi~ ve ezcilmle demi~tir ki: 

_, c:Damarlannda halls 'l'Urk kam 
dola.,an Bisrnil halkI Selcuk tilrkle
rinin 0z ve temiz ~uklandlr. 
~mdi temeli atllacak bu g~en 

koyiinde yerl~ek: olan karde~leri
nizle elele vererek Atatiirk rejimi
nin arkasmdan k~, cumhuri
yet ~ocuklanna hAs olan en yiiksek 
meziyetlere ve VBS'flara sahib olma
Jl d~erek ~~aJ1mmz. Bu al
tm yurdu ~nlendirecek, hayat ve 
servet kayn&.gi hal.ine koyacak gene 
stzlersiniz.> 

Bundan sonra g~menlerden blr 
gen~ ~ bir 80ylevle mukabelede 
bulunarak cumhuriyet hilkftmeti
nin kendilerine kBllt g0sterdJii bu 
un alAka ve yarchmdan dolayi bii
tt1n ~nler nanuna tefekld1r et
mlf ve temell ablan bu kOye vallml
zln adlanna izafeten Albok ad1 ve
rilmeslni dllemiftlr. Miitealdben ml· 
saftrlere dondurmalar ikram edilmif 
ve bu suretle torene nlhayet ver:ll
~tir. 

Oonanmam1z izmirde 

Am.lral ~iikiir Okar ve mafyetJ, 
qapda ~id resmlne ~ 

eden deniz JataSJ 

izmi.r 11 (Aqam) - ~anh donan
ma.rruz, b~ta Yavuz zirhhs1 oldugu 
halde Ege denizindeki talim ve terbi
ye hareketlerinden, limamnnza don
mil.ftiir. 

8 ve 9 eylfilde civar vilB.yet, kaza ve 
kOylerden i.zmire gelen yiiz binlerce 
balk, motOr ve sandallarla akin ede
rek 1imaruimZda demirll duran Ya
vuz mh11S1ru, Hamidiye mektep ge
misini. Kocatepe, Tmaztepe ve Zafer 
torpldo muhrlplerimizi ve dort d~ 
nlzaltl gemimizi zlyaret ~. ~k na
zlk ve terbiyeli denizcilerimiz tarafm
dan harp gemilerimizde gsdirilmif
Jerdir. Denizcllerimlz, 1zmirde glSr
diikleri yiiksek sevgi ve alA.ka.yi baf
ka yerde bulamadtklanm &Oylemek
tedirler. ~ donarunam1zm amiral1 
~ilkiir Okan, malyetile birlikte izml
rin kurtulu~ bayranu ve Atatilrk gil
nli tOrenlerinde hazir bulunmu~tur. 

~11 donanma.nnz, aym sonuna 
kadar izmir limamnda kalacak, ara
da Ege denizine ~1larak talimler ya
pacaktlr. 29 birinclt~rinde ~1 do
narunanuz tstanbulda yap1Iacak 
Ciimhuriyet bayra.nu senliklerin.e if
tlrak edecektir. 

Izmir mektuplari 
• 
Izmir fuar1 miithi§ 

kalababk oluyor 
Fuar munasebetile izmlre 6 milyon lira 

kadar para girdiOi tahm in ediliyor 

Izmir (Aqam) - 9 Eylfilde 1zmir 
fuan gijrillmemif derecede kalabahk 
halk Jdltlesi taratmd.an ziyaret edil
mlftir. 8 eyHU giinii 30767 kifi 9 eyUU 
giinii de 75117 ki¢ fuan ziyaret et
miftir. Bilhassa 9 eylfilde ziyare~e
rin ekseriyetinl k6yliller tefkil eyle
~tJr. Bir gilnde 75 bin ~l ta
rafmdan ziyaret edilen entemasyonal 
fuarlar, pek azchr. Fuann 1zmirde ve 
Egede yaratbfl c.anhhk, biitiin tah
minlerin fevkindedlr. Yukandaki ra
kamlar, fuar bilrosu tarafmdan sarfe
dilen biletlerden ~. bllet k~ 
sllmiyen ~uklar, bu m.lktara dahil 
deglldir. 

8 ve 9 eylfil giinleri fuarda omuz o
rnum, rnuthi~ bir kalaballk vardl. Bu 
kadar f azla kalabahga ragrnen hi<; bir 
h!dise olm~, bi.itiin ziyaret<;iler, 
nezih bir ~ekllde ge~ vakte kadar eg
lenmif}er. paviyonlan gezmi~lerdir. 
~hirde bu derece fazla kalabal1fl 

bannd!rmak hayli giic; olrnu~, Deniz
bank idaresinin (Qankaya) vapuru, 
ild gece icin seyyar otel ittihaz edil
~tir. 

9 eylfil gecesi izmir Verern rniica
dele cemiyeti gecesi olarak g~~· 
Cemlyet tara!mdan o gece fuar gazi
nosunda zengin bir balo verilmiz, 10 
eylfil Tire giinii olarak g~mi~. Tire 
zeybekleri, Fuarda slhhat miizesi oniin
de muhtelif oyunlar oynarm~. Tire 
gen~lerinden milrekkp bando muzika, 
gilzel par~alar c;alm1~tir. 

Fuar miinasebetile izrnir ~ar~m 
ve miiesseselerinin kazanc1 bu yll fev
kallde yiiksek olm~tur. Bir ay siiren 
fuar sezonunda izmire gelen ziyaret
~l ve aJAkadarlann izmire alt1 milyon 
lira kadar para birakbklan tahmin 
ediliyor. Bir ayda bu kadar yiiksek 
allf ve~, ~hir, hmir tiiccar ve es
nab, hattl her tiirlii nakil vasitalan 
i~ fevkallde ehemmiyeti haiz bir 
kazanctrr. 

Bu seneki fuar, Kiilt\ir park saha
smm gelecek ytllarda dar gelecegtnl 
meydana koym~tur. Sun'i gol yapll
dlktan ve diger muesseseler te~kiil 
ettikten sonra Killtiir park, hatta ya
km bir atide tuar 1~ dar gelecektir. 
Belediye ve fuar komitesi reisi Dr. B. 
Behcet Uz, bu vaziyet kar~1smda Klil
tiir parkm geni~letilrnesini rnuvaf1k 
gorm~, belediye milllendislerine bu 
nokta ii.zerinde yapacaklan tedkikler 
i~ talimat vermi~tir. Ayni zamanda 
yaptlan bir toplant1da fuann gelecek 
sene yapilacak i~lerl i~n de ~mdiden 
i~e b~anmas1 kararl~tlnlnu~tir. 

izrnire gelenler, fuan gezdikten, ~ 
hirdeki ternizligi ve mamurlugu gor
dilkten, belediye reisinin yilltsek bir 
enerjl lie izmirin ve halkm menfaa
tine biiyi.ik ~er yapmakta oldugunu 
ogrendikten sonra kendi ~ehirlerine 
de ooyle enerjik bir belediye reisinin 
getirilmesini temenni etmekten kendi· 
lerini alarnamaktadirlar. 

GOriinmiyen gOzliikler 
(~ taraf1 dok:ucunzu sahifede) 
Gizli gozluklerin blr iyi taraf1 da 

camlann katiyen bugwanrnamas1d!r. 
<;iinkii goz kapaklan miitemadi hare
ketlerl esnasmda gOzii siler gibi canu 
da silmektedirler. Bunun i!tin art1k 
cepte gOzlilgii silmek ii;in bir deri 
par!tasl ~1maga da I tizum kalma
m1~tir. 

Gizli gozlilklerin icach, !;Ok kalm 
camh gozlillder t~ak mecburiye
tinde olan rniyoplar i~in bir nimettir. 
Qiinkii bu sayede miyoplarda, goziin 
karinei 19.mlasmda husule gelen inhi
nanm daha klsa zamanda tashih edi
Iecegi anl~IlllftJr. 

ProfesOr Heine'in fikrine gore, bu 
gozl\ikler bazi mesl~klerde ~al~lar 
icin ~k bilyilk ehemmiyet ve Ioymett 
haizdir. Son derece mlyop olmasi yU
ziinden hasta denecek kadar korkak 
bir adam haline gelen bir banka me
rnuru bu gOzlilkleri lrullanmaga baf
ladlktan sonra nefsine itimad ve em
niyetl artm~tir. c;er!;eveli g0zliikle
rin insam korkak yapbp muhak
kattlr. 

OOzlerinin bozuklugu yilzilnden 
i~den. i;1kanlan bir denizcl gene bu 
gozlilkler sayesinde normal gozlere 
kaVlJIPDUf, ve kendislne if bulm~tur. 

Son zamanlarda Amerikada bu gizll 
ozlillderin renklileri de yaplliilaga 

:~am1~U". icadm bu sahadaki inkl
¢1 estetik balwmndan miihim bir 
hatve olacaktlr. Bilhassa kadmlar bu 

renkll gozliiklere fazla itibar etmekte
dirler. 9iinkii bu sayede rnavi gozlii 
kadinlar istedikleri zaman koyu kes
tane rengi bir gozliik alarak gOzleri
nin renginl deg~tiriyor, kara gozlii
ler mavi gozlu olabiliyorlar. 

Takma di~, boyal.1 sac;, sui k irpik
ten sonra kadm gozlerinin hakikt 
rengini bilmek te imkan sahasmdan 
~1klyor, demektir. 

~- H. R. 

Ttirldye Ecnebl 

SKNBLiK HOO ku.ruf 2'100 k1lnlt 

I AYLIJt '150 11 1450 II 

s AYLIK 400 II 800 • 

1 A 'YLIK 150 • • 

Pod& lt.Uhad•oa dahll olnuya.n ecnebl 
memleketler: Senelllt HOO, alta •7hll 

1900, ~ aybll 1000 kurqtur, 

Adre8 tebdill l9in yirml bq kuruflut pu\ 
g0ndermek llzundlr. 

Receb 18 - Rmoh1ur 131 
S. tmaak Oilnet Otte Ik1ndl .Aqam Yatsl 
E. 9,32 11,11 us 9,18 12,00 1,33 
Va. 3,57 5,36 12,10 15,oi3 18,22 19,56 

idt.rehane: Babllli civan AclDlualuk 
sokak No. 13 
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t=~~I RADVO ) 
Ahmed Millid arbk karar vermi~ti. 

Bundan sonra, gtirilltilsilz bir milte
kaid hayati y~1yacakt1. inzivaya ~e
kilecekti. Kan koca dagdagall, gil
·rilltillti. ~ehir hayatmdan ~ok b1~
Iard1. ~oyle istanbul civarmda geni§ 
erazili bir ko~k ar1yorlardl. 
• 'Nihayet istediklerinden iyi bir yer 
buldular. Bogazm uzak tepelerinden 
birinin ti.stunde 45 donlim erazili, bi.i
yilk bir ko~k satihga i;;1k~t1. Ah-

. med Milfid hemen ertest giinii kO§ke 
gitti. Gezdi. Buras1 ~ok eskiden pek 
bilyilk masrafla yapilin~ bir yerdi. 
Tavanlar yagll boya, ~lemell ••. Mut. 
fagm ucu bucag1 yoktu. Hele ko.!jkiln 
etraf1 u~uz bucaksiz erazi ... Yemi~ 
ag~Ian dolu ... 

Ahmed Milfid ko.!jkil gezerken, bu· 
rada gec;irecegi gilrilltiisilz, mU.nzevi 
hayati d~ti.ntiyordu, 

Ko~klin !ia ti tahmininden de ucuz
du. Mal sahibi ile hemcn anlll§tllar. 
Ahmed Millid ko~ki.i satin aldl. 

Kan koca adetft. ~ehirle alakalarm1 
kestiler. Hemen k~ke t~mdllar. 

Vaziyetlerini o ~kle koymlliilardl 
ki • art1k ~hre donrnelerine imkAn 
yoktu. 

Bu milnzevi yere geldikleri ic;in son 
derecede memnundular. Buramn ses
sizligi, sakin hayati onlan adeta sar
ho.!j etmi~ti. 

Ahmed Millid, sabahlar1 elinde bir 
makasla bahc;eye c;1klyor. Kesilecek 
dallan, ~i<;ekleri kesiyor, ayikl.Iyordu. 
Hele sabaha kar~1 hafif blr yagmur 
yagnu~a. Ahmed Millid toprak ko
kusilc cigerlerini dolduruyor: 

- Oh ... diyordu, dti.nya varm1~!. .. 
~imdiye kadar bu nefis hayat neden 
akllm1za gelmedi? ~ehirde g~en ha
yatrma adeta ac1yorum. 

Bah~elerlne yeni ycni !idanlar diki
yorlar, erazi ii.zerine yeni tesisat ya
p1yorlard1. Her giin yeni bir rn~gale, 
her gti.n yeni ve zevkli bir i~ ~lkl

yordu. 
Tavuklarm ilretilmesi, eskiden ya

p1hp bozulmu~ bagm yeniden canlan
dmlmas1, yeni ~i~eklerin dikilmesi... 
Ak9am kar1 koca kar~kll gec;iyorlar. 
Konul?uyorlardl: 

- Ne iyi ettik te buraya geldik de
gu mi kanc1grm? ... 

- Fevkalade, Mtlfid ... Fevkalade .•• 
.Adeta yeniden dogmu~ gibiyim ... 
~imdi diinyaya geldllt 

Gti.nler boylece ge¢iyordu. Rahattl
lar, mesuddular. Fakat aylar ge~tik~ 
etranarmdaki derin sessizlik onlan 
biraz rahats1z ediyordu. 

~ehirdeki gi.irilltillii hayata, eglen
ceye ~ok alL~nkttlar. Birdenbire gurill
tilden uzakl~mak onlan adeta l?a
l?a1rtm1~t1. Bir a~am sessiz, gilrilltii
stiz odalarmda otururlarken Amed 
Milfid: 

- Kar1c1grm ... dedi, aklrma bir ~ey 
geldi. Bu kadar sessizlik i~inde bir 
radyo alsak bizi m~gul eder samyo
rnm ... 

Kans1: 
- Sahi kocac1g1m,.. dedi, bu mi.i

kemmel bir fikir ... 
Bundan sonra, radyoyu nereye ko

yacaklarm1 kararl~hrd1lar. Ahmed 
Miifid hemen ertesi giinti l?ehre indi. 
Paraya kiyd1. En iyi ve en pahal1 cin
sinden blr rndyo aldt 

istanbuldan ko~ke blr antenci getir
diler. Anteni kurdurdular. 

Radyo, ~ok pahalI olmasma ragmen 
hakikaten fcvkalade miikemmel i9li
yordu. Sonra ko~k, dag bru;anda oldu· 
gu i~in hi~ parazit filan yapm1yor. 
bir~ok uzak istasyonlan al1yordu. 

o$imdi geceleri kaqnhkl1 oturuyor
lar, bir~ok istasyonlan zevkle dinli· 
yorlardl. 

Artik en bilytik zevkleri de bu idi. 
Bir gece Ahmed Milfid radyoyu ce

virdi. Son derecede oynak bir dans 
havas1 ~al1yordu. 

Ahmed Miifid: 

ruvm MSW NV& 

- Aman ... dedi, ne Iavrak, ne oy
nak dans havas1 ... 

Karis1: 
- Evet ... dedi, insamn adeta dan

sedecegi geliyor ... 
Halbuki inzivaya !(ekildiklerl za

man artlk dans ve saire gibi gtirill
till il, yorgunluklu eglencelere veda 
etm~lerdi. Fakat nihayet Ahmed Mti.
fid dayanamadl, kansma: 

- K':iik, dedi, dansedelim. 
Kalkt!lar. Radyoda <;alman hava

ya ayak uydurarak odada dansetti
ler ... 

<;alman parca bitince bu sef er bir 
rumba b~ladI. Onu da oynamaga 
b~adtlar. Bu gece bu istasyonda hep 
boyle kl.vrak, oynak havalar ~ahruyor
du. Gece ge~ vakte kadar dansettiler. 
Bundan sonra a.det oldu. Radyoda. 
hep boyle eglenceli, dans havllan c;a
lan istasyonlar1 buluyorlar, dansedi
yorlardl. 

Hatta. bazan gti.ndilzleri de dansedi· 
yorlardl. Bu teptenha, kllii u~me.z, 
kervan ge~mez yerde a.det&. dans me
raklIS1 olmu~lardl. Geceli gtindlizlii 
dansediyorlardI. 

Bazan radyo bir bardan, bir c;algili 
kahveden, bir kabareden naklen ne~
riyat yap1yordu. 

o zaman kan koca b~tan a~ag1 ku
lak kesiliyorlard1. 

Ahmed Millid kansma: 
- Ne kadar alk1~1lyorlar, ne kadar 

gillilyorlar, ne kadar egleniyorlar de
gil mi? ... 

- Evct ... <;ok egleniyorlar... Kah
kahalara, alkl§lara baksana ••• 

- Orada olmag1 da <;Ok istedim, 
- Evet... Buras1 iyi, ho§ bir yer 

am ma ... i9te biraz eglencesi eksik ... 
- Ya ... Sessizligin de bu kadan 

fena ... 
Bu radyo onlan b~tan ~lkaracaktL 

Hele boyle barlardan, kabarelerden 
naklen yaptig1 ne~riyat gecelerinde 
kan koca arada bir halkln kahkaha.. 
lanru, al~lanru i~ittiki;;e: 

- Ne egleniyorlar!... Ne egleni· 
yorlar! ... 

Diye biribirlerini yiyorlardl. Art1k 
radyoda ~alman havaya ayak uydura
rak dansetmek te onlan tatmin etmi· 
yordu. 

Nihayet bir gece gene boyle bir eg· 
lence yerinden naklen dinledikleri oy
nak bir l?arkl bitince, Ahmed Millid: 

- Kalk... dedi, hernen c;1kahm ... 
Bir araba ile Kandilliye ineriz. Ora
dan bir vas1ta buluruz. Eger vapur 
varsa vapura bineriz. Yoksa bir kayi
ga atlanz. Kar§1ya geGeriz. Oradan 
da bir otomobille bu eglence yerine 
gideriz. Bu gece bizim bir ~1.lgmllk ge
cemiz olsun ... 

Kalktllar. Dedik.lerinl yaptllar. Fa
kat c;tlgmhk geceleri biribirini takip 
etti. Art1k haftada be~ altl gilnii. ~ehlr
de ge((iriyorlardl. 

Nihayet bakttlar ki bu i~ olm1ya· 
cak... Taksimde bir apart1man kira
ladllar. Fakat i~lerini oyle tanzim et
mi~lerdi ki ~ehre donmek onlar i~in 
gok mill?kiil oldu. Miithi~ bir masrafa 
girdiler. 

f?imdi Ahmed Miifid: 
- Ah .. ah, diyor, blzi radyodald 

oynak havalar b~tan ~lkardl. 
Hikmet Feridun Es 
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Y.EN1: N .. E$RiYAT: 

DUJtabipleri Cemiyetl Mec01uas1 
Dil}ta.bipleri Cemiyetinin ne§retmekte 

oldu!tu mecmuanm 87 ncl niishas1 blr ~k 
mesleki makalelerle inti§ar etm~tir. * 

IZMIR--.. 
ve millhakatl i¢n AK~AM gaz&
tesinin tevzi yert milnhas1ran iz. 
mirde 1kinci Beyler sokak 52 nu
marada Ham.dJ Bekir Giirsoylar 
magazas1dlr. * 

ruum ruvm .... 

Ba§, Di~, Nezle, Grip Romatizma 
Nevralji, lar1khk ve biitiin agr1la r1n1zi derhal keser. 

Mdi Wff lcab1nda giinde 3 ka10 almabilir. WU U%U 

··~·! 13 Eyltll 938 Sall 
istanbul - O~le ne¢yat1: 12.30: Plak

la Tiirk musikisl, 12,50 Havadis, 13,05: 
Plakla Tilrk musikisi, 13,30: Muhtellf pll\k 
ne§riyat1, 14: Son. 

A.qam ne§riyat1: 18,30: Dans musiklsl. 
(pl!k), 19: Konfernns: E;>l§ll Halkevl na
mma, doktor Fethl Ayberg- (Goz lufzi 
s1hhas1), 19,30: Dans muslkisi (plAk>, 
19,55: Borsa haberleri, 20: Saat ayan: 
Grinvil( rasathanesinden naklen, Suzan 
ve arkad~an tarafmdan Tiirk muslki.;l 
ve halk §arlulan,?0,47: Omer R1za Do~rul 
tarafmdan arabca s0ylev, 21: Saa.t ayan: 
Orkestra: 1 - Kalman: Fashingsfee, 2 -
Strauss: Valse, 3 - Midleton: Reve d'im 
Negre, 21,30: Cemal Kamll ve arkada§lan 
tarafmdan TUrk muslklsi ve balk l}arkl -
Ian, 22,10: Hava raporu, 22,13: Opera. v& 
operet parcalan (plfl.k), 22,50: Son ha
berler ve ertesl giiniln progranu, 23. Saa.t 
ayan: Son. · 

,\.nkara - O~le ne§riyat1: 14,30: Kan· 
l}tk plA.k nel}riyat1, 14,50: Plakla. Tiirlc 
muslklsi ve halk §arkllan, 15,15: Ajans 
h::i.berlerl. 

Akl}a.m nel}riyati: 18,30: Kan~1k plak 
nel}rlyat1, 19,15: Tilrk musikisi ve halk 
l}arktlan (Hikmet R1za), 20: Saa.t ayan 
ve ara.pca nel}riyat, 20,15: Tiirk mustkisi 
ve balk l}arlulan (Mustafa <;aglar ve 
Miizeyyen Senali, 21: Keman solo: Prof. 
Necdet Atak, piyanoda Georg Markovitz, 
21,15: Stiidyo salon orkestras1: 1 - Otto 
Nicolai: Die lustlgen Wieber von Windsor 
2 - Straus: Delirien, S - Lalo - Artok: 
Lalo - Fantasie, 4 - italo Nucci: Prima
vera. Fiorita, 22: Ajans haberleri ve hava 
raporu, 22,15~ Yannkl program ve son. 

Avrupa istasyontar1 
Saat 20 de 

Breslav 20,15 plakla orkestra konserl -
Konigsberg (20 - 20,40) §arlular - Mu
nih 20,15 balk musik!si (plakla) - Viya
na. 20 - 20,30 clans havalar1 - Athlone 
(20 - 20,40) (Chopin> konseri - Biikre' 
20,40 piakla l}ark1 - Paris (20 - 20,30) 
viyolonsel lle sonatlar - Prag Il plakla. 
senfonlk konser - Roma 20,30 konser -
Sofya. 20,30 plak nel}riyat1 - Va~ova. 
(20 - 20.201 iki kil}ilik opera §arkllan, 
20,30 §en musikl. 

Saat 21 de • 
Berlin 21,10 dans mustkisi ve ,lfen hava• 

Iar - Breslav 21,30 viyolonsel ve or· 
kestra konseri: Boccherini'nin konserto· 
su ve saire - Danzig 21,10 l}imal musl
klsine aid eserler - Deutschlands 21,10 
yent musikiye aid eserler - Frankfurt 
21,15 kiiciik ak§am konseri ve muhtelif 
sololar - Kolonya 21,30 biiyiik dans ak
l}am1 - Konigsberg 21,10 §en parl(alar -
Leipzig 21.10 biiyiik opcret akl}a.m1 - Vi
yana 21,10 l}en akl}am - Belgrad (21 • 
21,30) viyolonsel konserl ve 21,30 orkestra. 
ile solistler konserl - Paris (Eiffel> ve 
Bordeaux (21,30 - 23,30) konser - Prag 
(21,55 - 22,55> Slav $arkllar1 ve dansla
n - Biik~ 20.20 orkestra lle (Brahms) JD. 
ikinci senfonlsl - Florans 21 (Ilnastro 
Giallo) opereti - Londra (Reg.) {21 • 
22,30) Handel konseri - Strasburz ve 
Nizza. (21,15 - 24,45) ~Massenet) nin (Ma
non) operast - Prag II 21,30 (Brahms) m 
Triosu - Sofya 21 - 21.30 piyano kon
serl ve 21,55 Rus Ron:ianslar1. 

Saat ~2 de 
Berlin 22 programa devn.m - Bresla'f 

22 prgrama. devam - Danzig 22 progra
ma devam - Frankfurt 22,15 nefes saz
lari - Kolonya 22 biiyiik dans alqamma 
devam - Leipzig 22 operet muslkislnl 
dlvam - Stuttgart 22,10 dans musikisi -
Belgrad 22 orkestra ve solist konserine 
devam ve 22,45 halk ~arkllan - Bordeaux 
ve Parts (El!fell 22 konsere devam -
Biikre§ (22,20 - 22,45l senfonik konser ve 
22,45 gazinodan naklen konser - Florans 
22 operete devam - Milano 22 (Botto> nun 
(Nerone> operas1 - Post Parisien 22 
(Les fous du Iogis) isimll komedi - Prag 
Slav i,ark1lan ve danslanna devam -
Prag II 22,30 ~rkl ve kliisik keman ve 
piyano parcalan - Rennes ve Strasburg 
22 (Manon> opcrasma. devam - Sofya. 
22 Rus romanslarma devam ve (22,25 -
22,50) kan111k konser. 

Saat 23 de 
Berlin, Frankfurt, Leipzig, Miinlh ve 

Viyan.a. 23,30 dan itibaren Hamburgdan 
naklen ka.n§1k musllti ve dans musild
si - Deutschla.nds (23,30 - 23,45) kii<;iik 
gcce konseri - Athlone (22,30 - 23,30) 
§en saat - Belgrad 23 balk ~ark1lanna 
devam - Biik.re11 23 konsere devam -
Fiorans 23 operetc devam, sonra. clans ha
valan - Hilversum I (23,15 - 23,40) sa
lon orkestram ta.rafmdan miintehab par
<;alar - Kopenhag (23,20 - 24,10) opera. 
musikisl- Milano 23 (Nerone) operasma. 
deva.m - Paris (23,15 - 23,45) (Brahms) m 
Kentetl - Prag 23,20 kema.n, piyano ve 
§ark! konseri - Prag II keman ve piya
no ile (Schumann) in eserleri - Rennes 
ve Strasburg (Manon> operasma. de
vam - Va~va 23,05 pllk n01riyat1. 

Saat 24 den ltibaren 
Deutschlands 24 (Puccini) nln ii<; per· 

dellk (Die Schwalbe) tsmindeki llrlk ko 
medlsi - mg-er Alman tstasyonlan Ham
burgdan naklen programa. devam -
Kopenhag 24 opera muslklsine devam -
Londra (Reg.) 24,30 a kadar dans mustkl
sine devam - Mlllno 24 (Nerone) ope
rasma devam - Paris 24 oda mu.sikt.sine 
devam - Rennes ve Strasburg 24 Manon 
operasma. devam - Frankfurt Cl - 3} 
senfontk konser ve 11arla -Difer Alman 
tsta.syonlan ( 1 - 4> Vlyanadan na.klen ge
ce konseri, ~r ve dan.s ha.valan ve 
saire. ,., 

•• 
Moskova radyosunda Tiirk.i7e i9ln konser 

15 EyUll aqanu Moskova tadyosu Tiir
ltlye it;ln blr radyo konseri tertlb etml§
tit. Konser Tiirldye saatlle 21 de b~
hya.caktlr. 1744 metre tulilnd.e yapuacak 
ne,rlyat lki kisundll'. Blrinci klsuu Azer
baycan tiyatro artlstlerl tarafmda.n eah 
Senem operasmdan par<;alnr, lktnct kl.s
mmda piyanist Emil Gilets ta.ra.fwdan 
kouser. vard.u:. 

Di!;i KOR.SAN 
Tari ht Deniz Romani 

Yazan: lskender F. Sertelll Tefrika No. 114 ---~ 

Kivelinin babas1 Bizansb bir filozoftu. K1z1na: "Mukad
derata boyun egmeli .. otesini dii~iinmemeli! v demi1tl 

- Talihim beni Arablann eline 
d~iirdii· Oliimilm onlann elinde ise, 
buna hi~ bir kuvvet mani olamaz. 

Diyordu. Kivelinin babas1 Bizansll 
blr filozoftu. o, mukadderata inan
rurdl. Haya tim hadiselerin cereyaru
na kaptrrmaktan h.endini alamazdl. 

Kivelinin babas1 bir gtin ona: 
«- K.lZlm, demi§ti, hi<; bir §eyin iis

tiine fazla dti§m~! O §eye muvaffak 
olamarnakllgm mukadderse, diinya
run biitiin servetini o ugurda sarfet. 
sen, onu gene elde edemezsinl Ve eger 
o arzu ettig'in §eyi tabiat sana vermi§
se, hi«; yorulmadan ayagma gelirt 
Mukadderatl, hie bir kuvvet degi§tire
mez, yavrum! n 

Kiveli §imdi bu f elsef eye daha ~ok 
inaruyor ve babasmm sozlerini akhn
dan clkarrmyordu. Hatt! bir giin Ki
veli bu inam§larmdan Necib Hayya
ta da bahsetmi§ti. 

Arab korsaru o gi.in hayretle sevgl
lisinin yiiziine bakarak: 

- Baban rni.isli.iman olm~ ta se
nin haberin yok, Kiveli! 

Demi§ti. Kiveli bu sozden bir §CY 

an11yamam1§: 
- Babam h1ristiyand1.. ve luristi-

yan olarak oldi.i. 
Cevabm1 vermi§ti. 
Necib Hayyat fikrini izah ederek: 
- Bu felsefenin esaslnl baban miis

liimanlardan alrm§, dedi, islamiyette: 
«Elmukadder, layugayyer1> yani in· 
sanlar i<;in mukadder ne ise o degi§
mez diisturu her miisliimarun kalbin
de ezeli bir iman halinde ya§ar. Baba· 
run felsefesi, bizim imarumizd1r. Biz, 
bu im.anla Bizans1 zaptetmek igin bu .. 
raya gelmeseydik, imparatorun altm· 
Ianna ve nihayet sana kaVU§amaz
dlm!. 

Kivelinin gemide 1;ekindigi bir adam 
vardl: Hamdan. 

Diimenci Hamdan, Necib iyile§tikce 
fik.ir ve temayiiliinii. degi§tirmege, Ki
veliye kar§l dost ve h!s vaziyetini ta
kmmaga bll§lamI§tl. Necib ondan hig 
bir zaman §i.iphe edemezdi. Bahusus 
ki, iki korsan Kiveliyi Halilin gemisi
ne kac;1rmak isterken, Hamdan onlan 
yere serip Kiveliyi korkun<; bir akJ.bet
le kar§Ila§maktan kurtar~t1. 

Emir Necib bunu bildigi icin Ham
dana fevkalade inamyor ve itimad 
ediyordu. 0 zamandanberi Kiveli de 
Necibe Hamdan aleyhinde bir §ey 
soylememi§ti. Boyle olmakla beraber 
Kivelinin i~inde yerle§en bir §liphe 
vardl: 

«- Bu adam gtiniin birinde bana 
bir fenahk yapmak i<;in f1rsat bekli
yor! .. n 

Diyordu. Kiveli goril§ ve dti§ilnil§le
rindc aldanm1yordu. Bir ak§am gii
vertede kaqlla§tlklan zaman Hamda
run Kiveliye oyle baygm bir bhk1§1 ve 
oylc ate§li blr igini c;eki§i vardl ki .. Ki
veli bunu unutmuyordu. 

Hamdan milthi§ b1r denlz canava
nyd1. O lstcrse yalmz Emirin gemisini 
degil, biltiin yelkenlileri ve biltiin de
nizcileri avucunun ic;ine alabilirdi. 
Bereket versin ki, Hamdan i<;ki milp
telas1 bir adamd1. Gece gtindilz §arab 
ii;;mekten ba§lnl kald1rd1g1 yoktu. is
yan c;lkarmak, donanmaya bll§ olrnak, 
altmlan ele ge<;il"IDek i<;in dii§iinme
ge vakit bulam1yordu. 

Hamdandan donanmada herkes y1-
lardl. O kizdlg't adamm ba§1ru palasi
le bir vurU§ta denize uc;ururdu. Qok 
kat1 yiirekll olmakla beraber, bazan 
esirlere ve yaralllara ac1d.lg1 da va
.kidi. Hatta. Antonyoyu (Yass1 ada) 
dan kurtardlklan zaman ona ilkonce 
merhamet eden ve bir kadeh §arap 
sunan Hamdan olmu§tu. 

Hamdaru Antonyo da unutmarm§t1. 
Antonyo Necibin gemisine gelir gel
mez Hamdam gordil, tamdl .. yamna 
sokuldu: 

- tr~ yll adada hasretini ~ektigim 
bir kadeh §arab1 bana ilk defa sen 
verdin, Seyid! Seni ebediyen unut
m.Iyacagim •• demi§ti. 

Hamdan, Antonyonun iyilik unut. 
maz bir adam oldugunu gorti.nce 
onunla ~buk dost olmll§ ve Anton
yoyu 9Qk sevmi§tl. 

Hamdan, Antonyoya slk silt §arati 
ikram eder ve onunla kontl§maktan 
zevk duyardl. 

Hamdan geminin reisi gibiydi.. 0 
deniz ii.stiinde istediginl yapar, ona 
hi<; kimse ka~mazdl. Maamafih o cla 
biiyi.iklerini sayar, bilhassa Neclbin 
emrinden d1§a1 ~lkmaz, onun bir u!alt 
i11aretile olilmii goze allr, ate§e atll· 
maktan c;ek"inmezdi. 

Antonyo, Hamdanm donanmadald 
mevki ve niifuzunu anlaymca ona da. 
ha fazla saygi gostermege ba§la.nuoti. 

Antonyo, Necibin gemisine gelcllk
ten sonra eskisinden daha fazla ken
dini §araba vermi§ti. 

Necib bir giin: 
- Antonyo, seni hi«; aylk gormiiyo

rum! 
Dedi. Antonyo: 
- Kabahat bende degil. Hamdarun 

ikram ettigi §arab1 reddedemedim •• 
Cevab1ru verdi. 
Necib, Antonyoya fazla bir §ey sijy. 

lememi§ti. Bir §ey soylerse, bunda.n 
Hamdarun gilcenecegini biliyordu. 

Ve boylece iki dost arasmda bru;h
yan i~ki iptilas1 glinler ge~tik~e derln
le§mi§ti. 

Bir giin Hamdan i~ki arasmda: 
- Antonyo, dedi, §imdi blr torba 

altm1m olsaydl ne yapard1m, biliyor 
musun? 

- Ne yapardm, Seyid Hamdan? 
- ~u kar§t yakadaki biitiin kadln-

lan bir araya toplar, hepsine dagittr. 
dim altmlan. 

Antonyo sarho§lukla agzmdan §11 

sozleri ka~1rdt: 
- Ben sana bir torba degil, bir ~ 

torba altm bulsam sevinir rnisin? 
- Elbette sevinirim, Antonyo! Bu

na kim sevinmez? 
~arablan i<;tiler .. Hamdan elini An· 

tonyonun omuzuna koydu: 
- Bir yerde sakll altm varsa, bana 

haber ver, Antonyo! Korkma .• c;eldn
me •. soyle! 

Antonyo fazla. dil§ti.nemiyordu. 
- Soyliyecegim, dedi, kimseden ~~ 

kinmiyorum. Haniya 11u Said.in gemtst 
yok mu? i§te onun bR§ ambanndakl 
kaburgalan arasmda yedi torba altm 
var .• istersen hepsini al, istersen sana 
laz1m olamru al .. kusurunu oldugu 
yerde b1rak. 

Hamdan gozlerini araladl .• 
tri b1yiklanm silerek sordu: 
- Kim sakladt bu altmlan oraya? 
- Said .. 
- Hala duruyor mu orada? 
- Evet. Benden ba§ka bilen yok. 
- Necibin de haberi yok mu? 
- Var ama .. kaf( torba altm sakll 

oldugunu o da bilmiyor. 
- Said neden saklad1 bu altmlan 

oraya? 
- Gi.iniin bir'inde donanmaya para 

lazun olur diye .. 
- Za val11 Said. Her §eyin Uerlsint 

dil§ilniirdil. 0 olmemeliydi.. ve ben 
onun oldilgilne inanrruyorum hala. 

O giln mlitemadiyen ii;tiler .• 
S1zdllar. 

¥~• 

Hamdan, albnlar1 kadinlara 
dag1brken .• 

Ertesi sabah Hamdan, Antonyoyu 
uyandirdl. 

- Haydi kalk bakalnn, Antonyo! 
- <;ok erken.. bent uyandmna 

§imdi, Seyid! 
- Haydi kalk diyorum sanar sat

din gemisine gidecegiz .• 
- Ne var orada? •. 
- Saidin altmlan var ya. Onlar-

dan bir torba altp kar§I sahile gei;;ece
giz .• biittin giizel kadlnlari blr araya 
toplayip eglenecegiz. 

Antonyo sersem sersem bakmdt. 
Gece bilmiyerek klrdlg1 potu dii9iin
dlikc;e ti.iyleri iirperiyordu. 

Demek ki Saidin gemislnde sakle.
nan altmlardan Hamdana da bahset
mi§til Bunu hie; te hatirlam1yordU.. 
Hamdan 1srarla. ba~1rd1: 

- Haydi, i;abuk oll f)imdi gidec&
giz .•. 

- Saidin gemisine ben gidemeill, 
Seyid! Emir duyarsa deriml yiizet 
benim .. 

'(Arkasi var)' 
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Avrupa sulhu tehlikeden kurtulmad1 Be/grad sergisin
de Tiirk oavigonu 

Sov1Jel - Manfu 
hududu 

(Ba~ tarafx 1 inci sabifede) 
na, va:zlyeUerini tesbit i~iI\ kendi 
haklanm kullanmak h i.iniyetinden 
mahrum ediliyor. 

Ekonomik bak1mdan da bunlar sis
tematik bir ~ekilde mahva ve tedri
ci bir oliime sevkolunmaktadlr. 

Bu hakikatlar, manas1z bir taklm 
ciimlelerle inkar olunamaz. Vak1alar 
ortadad1r: Si.idet Almanlan feci va
ziyettedirler. <;ekler onlan mahvet
mek istiyor, insanbga y~rruyan bir 
istibdada, tahammillu imkans1z rnu
arnelelere maruz biralnyorlar. Sek
sen milyonluk bir milletin ii~ bu
~uk mllyon vatan~1run <;eklerin 
ho~tma gitmedigi i~in bir ~klyi 
s0ylemekten menedilrneleri, <;eklelin 
gonnck bile istemedikle1i ~orablar 

giydikleri ic;in oldi.iriilmeleri, <;ekle
rln gilzel bulmad1klari bir tarzda se
l:im verdiklcri i~in tethi§ edilme
leri, milli ve felsefi akidelerini izhar 
ettikleri zaman av hayvanlan gibi 
takib edilmeleri demokrasi miimes
sillerini Jakayd b1rakabilir, hatta on
lann sempatisini bile kazanabilir, ~i.in
kii mevzuu bahis olan ti~ bu~uk mil
yon Almandir. Fakat ben bu demok
rasilere bu halin bizi lakayd biraka
m1yacag1m soyliiyorum. :;>ayet i~ken
ceye maruz olan bu insanlarm haklan 
verilmez ve kendilerine hi~ bir yard1m
da bulunulmazsa onlar saadeti ve yar
dnru bizden goreceklerdir. (~iddetU 

alkl§Iar ve sonsuz tezahiirler.) 
Bu istibdad rejimi sona ermelidir. 

Ben bunu 22 l?Ubatta da a~1k~a soyle
dim. 

Versaydaki devlet adamlan bu ol
mege mahkiim ucubeyl yaratmakla 
pek de alolllca olm1yan bir harekctte 
bulunmu~lardlr. Ba~ka milletlere 
mensup milyonlarca kimsenin hakla
nru vas1ta ile ihlal etmek ancak Al
manyay1 zlncire vurmakla kabildi. 
Fakat boyle bir halin ebediyen devam 
edecegini sanmak da, hadiseleri gor
memezliktcn gelmek ollll'du. 
Rayh~tagda 22 ~ubatta verdigim 

nutukta, Almanyamn bu ii~ bui;uk 
Jnilyon Almanm rnaruz kaldlg1 taz
yik ve istibdad1 rnusamaha ile ka1'§1-
hyarmyacagllll soylem~tim. f?imdi de 
yabanc1 devlet adamlanndan, bu soz
lerin alelade ciimlelerden ibaret ol
madlgma inanmalanm rica ediyo
rum. (Uzun alk1§lar). 

Paris ve Londradaki devlet adamla
nru temln etmek lsterim ki, herhal ve 
vaziyette muhafaza etmek istedigimiz 
Alman menfaatleri vardir. - ~iddetli 

alkt§lar -
Art1k Almanya Betman - Holveg'le

rin ve Hertling'lerin Almanyas1 degil
dir. · Nasyonal - Sosyalist Almanya, 
birlC§mi§ ve kudretli bir devlettir.n 

Garb hududunda tahkimat' 
B. Hitler, 2 mayista <;ok miihim 

tedbirler almaga karar verdiginl 
kaydederek, ordunun ve hava kuv
veUerinin losa bir zamanda takviye 
edildigini soyledikten sonra demi~
ttr ki: 

- ~unu da kemali emniyetle soy
liyebilirim ki, o tarihtenberi zamam
nuzin en muazzam tahkimati in~a 

halindedir. Garp hududunda iki se
nedenberi yaptlmakta olan bu tah
kimatta 278 bin i§~i, 84 binden fazla 
miitehass1s, i~ servisine mensub bin 
ki~i. miiteaddid istihkB.m taburlan ve 
piyade frrkalan \;Shl?maktadlr. (f?id
detli alkl~ar) 

B. Hitler, <;ek Reisictimhuru B. 
Bene~ t~l Cenevre metodlanna gO
re hallederek etraf1 bir taklm hedi
yelerle avutmak istediginden bahse
derek, bir zaman gelir ooyle bir me
todun sokmiyecegini soyledikten son
ra nutkuna devamla: 

- B. Bene~. bu gibi hediyeler ya
pacak mevkide degildir. Alrnanlar da 
diger mllletler gibl, istedikleri ve~hile 
y~amak hakkma maliktirler. Eger 
demokrasiler giinil11 birinde kendile
rini Almanlann maruz kaldlklan taz
yiki emniyet ve himaye altma almak 
mecburiyetinde goriirlerse bu, ~ok 
vahim neticelere yol agacakbr. Bu 
bakundan hi~ bir ~ilpheli nokta b1-
rakmamakla sulha bilyilk bir hizmet 

kwniln yerine, bu Almanlann vazi
yetleri igin istedikleri gibi karar. ve
rebiimeleri hakkmm kaim olmas1m 
istiyorum. Eger bu yiizden diger Av
rupa devletlerlle mtinasebetlerimiz 
zarar gorecekse buna pek miiteessi
fim. Fakat bunun mesulti biz degi
liz. 

Esascr:. Siidet Almanlanmn selahi
yettar miimessillerile uyu~up bir an
l~ma elde etmek gekoslovakya hii
kumetinin ifidir. Fakat beni, biz 
hepimizi alikadar eden bir cihet var
se. o da hak ve adaletin maskara cdi
lip adaletsizlik ve haks1zbk yap1lma
masma clikkat etmektir. 

Keza ben, burada Anuparun gobc
ginden ba~ka devlet adamlannm de
hasile ikinci bir Filistin kurulmasma 
meydan veremem. <;ekoslovakya Al
manlan kendi talihlerine bira.lnlrru~ 
mildafaas1z kimseler degildir. Eger 
bu hath hareketi ittihaz etmez ve bu
nun her tilrlii neticelerine katlanmaz 
isek Alman olmaga lay1k olmayiz. 
(~ddetli alkl~lar) 

Hitler nutkunu bitirirken, Romaya 
yapllgx son seyahatte be~eriyet tari
hinin ne kadar kil~ilk mikyasta ve 
miskince ele almm1~ oldugunu anla
d1g1m seylemi~ ve demi~tir ki: 

<Amerikanm ke~finden daha be~ 
yiiz senc evvel muazzam bir Cermen 
imparatorlugu vardJ.. Tarih tedkik 
edilirken daha yilksek bir zaviyeden 
bakllmahd1r. Yeni Roma imparator
lugu ve yeni Cermen imparatorlugu 
hakikatta birer harikadlr ve ~ok mi.i
becccl bir maziye maliktir. Bunlar 
birer uydurma devlet degillerdir. On
lar sevmiyebilirler. Fakat dilnyada 
onlar1 imha edccek hi~ bir kuvvet yok
tur.~ 

Harb mi, aulh mii? 
Berlin 12 - ROyter muhabirinden: 

Baz1 gazeteler <;eklerle anla~mak im· 
kans1z oldugundan bahisle harbin 
onu almam1yacagm1 yaz1yor. Baz1 
gazeteler ise harbe imkan olmad1g1 
kanaatindedir. Almanlann ekseriyeti 
fngilterenin hareket tarzma itimad. 
edJlemiyecefi rniltaleasmdad1r. 

1ngilterenin politikasm1 tarif eden 
beyanat Alman gazeteleri tarafmdan 
ne§redilmemi§tir. 

Berlin 12 - Havas ajanS1Illil rnu
habiri bildiriyor: Londrada salAhiyet. 
tar kimseler tarafmdan yapllan beya
nat Berlinde btiyilk bir tesir hu.sule 
getirmi§tir. Maamafih Almap maha. 
fili Almanyanm sulh istemedigi hak
kmdaki iddiay1 reddetmektedir. Bu 
mahafil diyor ki: "ingiltere sulhiin 
muhafazas1 i~in Berlinde degil, Prag. 
da niifuzunu kullanmabd1r. Londra
da yap1lan beyanat <;ekleri manen 
te§vik ederek uzla§mamazhkta israr 
etmeleri neticesini verecektir.,, 

~elder plebiait iatemiyorlar 
Londra 12 (A.A.) - Evening Stan. 

dart gazetesinin siyasi muharriri yazi
yor: Qekoslovakyamn Londra el~isl 
bu sabah ingiltere hariciye nezareti
ne bir nota vererek, Siidet mmtaka. 
larmda plebisit yapllmas1mn ~ekos
lovakyarun tamamiyeti ile teli1 edlle
miyecegini bildirmi§tir. 

lngiliz mahafili ne diyor? 
Londra 12 (A.A.) - Reuter ajansi 

teblig ediyor: 
Naz1rlann geceki toplantis1 70 da

kika devam et~ ve saat 22,40 da 
nihayet bulmu~tw·. 

ingiliz Nazirlan Hitlerin nutkunu~ 
ana hatlanru tedkik etmislerdir Bu . . 
nutkun bilti.in ve~heleri yannki ka-
bine i~timamda etrafile miltalea olu· 
nacaktir. 

Binaenaleyh bu ak§S.m resmi hie bir 
i~ret elde edilmesine imkAn yoktur. 
Ancak, Londranm mesul mahalillnin 
ilk intiba1 ~udur kl, bu nutuk vazi
yeti katiyen iyile~tirmi{; degildm 

Nutuk hiG bir sahada koruyucu te
lakki edHemez. Hatta bir ~ok sahalar
da y1k1c1 bile addedilebilir. <;i.inkti 
Qekoslovakyadaki muanzlara kendi
lerini yegane muzakereci telA.kki et;.. 
melerine imkan verecek mahiyette d~ 
gildir. Eger c;ekoslovakya htikfimeti 
ile Siidet Almanlan bu i~ devamda 
yalmz b1rak1hrlarsa bir sureti hal bul-ettigimi zannediyorum. 

Ben Almanyanm ii~ bu~uk mffy011 ·· li~~~ !!!tJmali ffi~\·~~1t~ nlaJ;rlllr, 
Frans1z veya tngilize tahakkiim etme- Vak1a nutukta yeni denilebilecek 
sini istemedim. Fakat <;ekoslovakya- metalibat ileri siirillmi.iyor ve qag1 
da ii~ bu~uk milyon Almanm maruz yuka1a beklenen hususata inhisar edf. 
ka 'dl~'J tahakkiimiln en kisa bir zaman- or. Fakat bu nutuk bwidan 

mii;; olsayd1 dunya deh~t i~inde ka
hrch. Ancak bugiiniin mil~hidleri, 
mazinin daha terbiyeli nesillerinln 
kullanmad1g1 sert edaya ~imdi zama
nm herkesi gitgide ah~tird1gm1 tes
lim cdiyorlar. 
· Nutukta takip edilen tabiyeye ge
lince, bu tabiye tehdid edici bir vazi
yet gO.stermekle beraber bu tehdide 
sahih bir ~kil vermemegi ve hangi 
istlkamette yilriiyeccgtni tavzih eyle
memegi istihdaf edere benzeme.ktedir. 

Londranm mesul mahafilinde goz 
onilnde tutulan nokta §Udur: Hitler 
Alman seferberliginden bahsettili 
i~in <;ekoslovakyaya hiicum ederken 
Almanyanm bugiin bir bm;uk milyon 
ki§iy\ silA.h altmda bulunduran aske
ri manevralarmdan bahsetmiyor. Bu 
manevralar l5ir kag hafta devam ede
cektir. Bu manevralar, bitmedik~e ve 
Almanya §imdiki tavnm degi§tirme
dikc;e realiteleri goren hi~ bir kimse 
Avrupa sulhiiniln tehlikeden kurtul
duguna inanamaz. 

Tramvay sirketinden 
sonra tUnel sirketi 
(~ taral1 1 inci sahHede) 

Dun elektrik i~Ieri idaresinde B. 
'.Ali <;etinkayanm da i~tirak ettigl bir 
toplanti yaptlmi~. idarenin faaliyete 
g~tigi gtinden ~imdiye kadar gec;ir
digi safhalar i.izerinde gorti§illmi.i§~ 

tilr. ~ner mesuliyetleri altmda bu
lunan biltiin i~ler etrafmdan Vekile 
mufassal malumat verntl~lerdir. B. 
Ali <;etinkaya tedkiklerinden sonra 
~eflere baz1 direktifler venni~tir. 

Tramvay ~irketinin de hiikumete 
g~mesi pek yakl~~br. Ankarada 
milzakerelere ~anmas1 bir giln me
selesi halini almi~br. Tramvay ~irke
tinden sonra T\inel l?irketi de satm 
almacak ve bu ~ketler hiikumetin 
tensip edeccgi bir te~ekki.il, mesel& 
belcdiye tarafmdan idare edilmek su
retile i~letileceklerdir. 

B. Edenln blr mekfubu 
(Bq taraf1 1 nci sahifecle) 

3 - Orta A vupada harb ~lkarsa 
mevzii kalmyacaktir. Son tarih tec
ri.ibeleri, buntin aksini ispat eder. 

Halk paviyonumuzu biiyiik 
alaka ile geziyor 

Belgrad 12 (A.A.) - Anadolu ajan
smm hususi muhabiri bildiriyor: 

Aym onunda a~Llan Belgrad beynel
mllcl fuanna l 0 devlet i§tirak etmi§
tir. 

Serginin milstesna bir ko§esinde olan 
paviyonumuzda pamuk, fmd1k, incir, 
§Cker, kuru yemi§ler, hububat, zeytin
yagi, komiir meyva, bahk konserveleri, 
ipekU ve pamuklu kuma§lar, cam, kft.
itd ve stingerlerimiz ve bilhassa 
ilziimlerimiz tC§hir edilmektedir. 

Paviyonun bi.iyiik kap1smdan girildi· 
g1 zaman §ere! mevkiindeki AtatUrk 
biistii ziyaretc;iler iizerinde btiyiik bir 
hi.irmet ve takdir uyandlrmaktad1r. 

Paviyonun bilyilk bir klsnunda da 
Ciimhuriyet rejiminin iktisadi ve smat, 
maarit ve diger sahalardaki terakkileri 
mukayeseli bir surette gra!iklerc ayn
larak tebariiz ettirilmi§tir. 

Paviyonun giri§ sagmda memleke
timizin emsalsiz manzaralan turistik 
giizellikleri bir~ok fotograflarla ziya
ret~ilere arzedilmektedir. 

Halk paviyonumuzu sabahtan ak§a· 
ma kadar biiyilk bir alaka ile gezmek
tedir. 

Almanlarla Cekler 
yeniden ~arpist1lar 

lki taraf tan bir~ok yarali var 

Prag 12 (A.A.) - Henlein'in gelece
gi duyulmas1 ilzerine diin saat 18 de 
Liberec §ehrinin meydanmda iki bin 
Siidet toplanm1§hr. Seyruseferi temiu 
etmege te§e~biis eden polis memurlan 

<<Kahrolsun Qek polish sadalarile kar
§1lanm1§lar ve ni.imayi§~iler zab1ta me
murlanna ta§ atmaga ve vurmaga ba~
~lardlr. 

Yaralanan se.kiz polisten ikisJni has
taneye nakletmek mecburiyeti has1l 
olmU§tur. Niimayi§\;ilerden dordil sor
guya ~ekilmi~ttr. 

Prag 12 (A.A.) - <;eteka ajans1 ta
rafmdan ne§redilen bir tebllgde diin 

Moskovada yap1lan konuf
malar ilerliyor 

Tokyo 12 (A.A.) - Hariciye Neu-. 
reti namina st>z soylemege selihiyet· 
tar bir zat Sovyet • Mancukuo kudu
dunun tahdidi icin Moskovada cere,.. 
yan eden miizakerelerln muvafhlll
yetle neticelenmek uzere bulundulu
nu beyan etmi'tlr. Bu zat hududun 
<;an - Kuf eng hadiaesinin cereyan 
ettigi mallalde yalmz sekiz Jdlomet
rellk bir lusnumn tahdidi mevzu\i
bahsolma.s.\lla l'agmen bu l~le ~gul 
olan komisyonun lid millet arumda 
muallakta kalan biitiin meselelerln 
hallini de haz1rhyacagm1 ilAve et
mi~tir. -

lzmirdeki diinkii 
lig mafl 

~ampiyonu teabit i~in ma~ 
tekrar edilecek 

izmir 12 (A.A.) - Ege ligleri mtt
sabakalanmn sonuncusu bugiin Al-

sancak stadyoyomunda izmirin Dogan. 
spor ile Aydmspor talomlan arasmd:i 
yap1ld1. Ege lig ~piyonunu meyda
na ~1karacak olan bu ma~n. ~imdiye 
kadar hig yenilmiyen ve milsavi puan· 
da olan Aydin ve izmir taklmlan i!;in 
ehemmlyeti biiyilktil. Aydmdan ol
duk~a kalabal1k bir halk kiltlesi bil
hassa bu miisabakay1 seyir igtn ~eh
rimize gelmi~lerdir. <;ok heyecanh 
g~en bu miisabaka O - O beraberlik
le neticelemnil?tir. :;>ampiyonu tesbit 
i\;in ma~ tekrar edilecektir. Bundan 
evvelki kar~1l~alarda Aydin takl· 
nu Manisa talrumm izmirde 4 - 2, 
Mugla Denizliyi Aydmda 5 - l, Do
ganspor da Denizliyi Denizlide 6 - O, 
Aydin Muglay1 Aydmda 4 - 1,, Do
ganspor Muglay1 Muglada 4 - 1, Ay
din Denizliyi Aydlnda 4 - o, Dogan
spoi· Manisay1 Manisada 3 - o, Mug
la Manisayi izmirde 5 - 1, Denizli Ma
nisay1 izmirde 9 - o yenrnl~erdir. 

BULMACAMIZ 
a 4 5 0 7 8 

2 
4 - ingiltere ile Fransa arasmda,. 

ki itil8.f ve dostluk azalttlamaz ve 
kaldlnlamaz. Fransamn emniyetini 
tehlikeye dii~ilrecek olan her beynel
milel hidisede, neticeleri her ne olur· 
sa olsun inglltere, Fransamn yanm
da bulunacakbr. 

ve evvelki giin Siidetler tarafmdan ya. 3 .,_....,_.,_.,_....__ 

pllan niimayi§ler esnasmda vuku bu- • 
Jan hA.diselerin ehemmiyetsiz oldugu ~ 

kaydedilmektedir. Yalmz cumartesi 
gilnii Karlovivari ve *b'de \•ukubu!an 
hadiselere bir dereceye kadar ehem-

Bu karar, Fransarun emniyeti ic;in miyet atfedilmektedir. 
degil, fakat ingilterenin emniyeti it;in Karlovivari'de cereyan eden hadisc 
ittihaz edilecektir. Zira Ingilterenin esnasmda altl gek, sosyal - demokrat-
emniyeti, Fransamn emniyetine ba~- lardan bir Alman ve sektz polis memu
hdlr.n ru yaralanmt§tlr. §eb'deki hA.dise esna-

Londra 12 (A.A.) - Times gazete-
sl B. Edenin <;ekoslovakya hakkmda smda da 13 polis ve 3 Qek yaralanlDl§-
yazdlgi bir mektubu n~retmektedir. tu. SOylenildipne gore Si.ideUerden 
B. Eden bu mektubunda ~yle de- 10 kifi kadar hafif surette yaralan-
mektedir: IIU§tir. 

c fngiltere ile Fransa arasmdald Almanya, Pragdaki bir lieyeti 
dostluk ve anl~ma ne bozulur ne de geri ~agirdi 
zayifllyabillr. Ne zaman Fransamn 
emniyeti tehlikeye girse ingiltere ne- Prag 12 (A.A.) - Almanya son da-
ticesi ne olw·sa olsun daima onun ya· kikada, bugiin burada ~Llan beynel· 
?llDda bulunacaktir. ingllterenin em- milel istatistik kongresine gonderdi~i 
niyeti Fransamn emniyetine baghd.J.r:o murahhas heyetini geri ~ag1rIW§br. 
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&arbl anadolu gUre' birlnciliklari 

tzmir '.<Akfam>~ ~i!'!Lda ya- J 
pllacak Greko - Rumen birlnc111k · 
milsabakalan i~ Garbi Anadolu 
oolgesinin alt1 mmtaka gtire~ileri, 

izmlrde karJilapllflanbr. 
MUsabakalar net.lcesJnde alt1 bOl-

takmu birlnciligt, Antalya giiref ta
kmu ikinci, Afyon takmu iigiincil, 
(Aydin ve Konya beraberlikle dordlin
cWil~ii kazanm1~lardlr. 

Yukandaki resimde alb oolge· 
n1n gore~ileri bir arada gori.i-

6 

7 

a 

hldall ..,. : 
l - Bir nevi kuma§. 
2 - Bir bir daha - Sanya meyyal. 
S - Yaman - Bir avuca sitan mikadr. 
4 - LQtuf - Ba§ma K konursa mu-

rabba olur. 
5 - Kahn ip - An. 
8 - Oilir - Yeis. 
'l - ince kam~ - Hus. 
8 - BafUl8. ch konursa fena detu -

K~inin babast. 
9 - Hilllilmdar ~din • Yiiz kUruf. 

10 - ()kaztin yavrusu • Qift detu. 
Yakandan apll: 
1 - Taatiye. 
2 - Savlet - Adama. 
3 - Kara - iahn. 
4 - Blitiln viicwniizu ta§1yan bam1s • 

Koytln biiyilt\i. 
5 - Vticudiln ~tw. 
6 - Tersl beyazd1r - Saymak. 
'l - Bafma 11B• konursa Anl flrtina 

olur - Esas. 
8 - 11* mantar1 - Durgun. 
9 - Bir yerin kirasi - Ba§ma cD• ko

nursa kil~ilk nehlr olur. 
10 - ~tkmld1m - Beyaz. 
O.n bulmacamnm haW: 

Boldan ..,.: 
1 - Enstantane, 2 - Natura, 3 -

Atlll, Be, 4 - Endaze, Kek, 5 - Ra, Ma, 
Art, 6 - Elmaslye, 7 - Ak1l Pet, 8 -
Ada, Zar, Mi, 9 - Nida, Veled, 10 - Lah
ze, tle. 

TU&ndan apt1 : 
1 - Enteresan, 2 - Na, Nal, DU, 3 -

Btad, Maada, 4 - Tutmak, Ah, 5 -
Ar1za.slz, 6 - Nale, Dave, 7 Ay, Re. a -
Ad, Krep, LI, 9 - Nobet, Emel, 10 
Efek, Akide. 

Dr. Haf 1z Cerna I 
Lokmanhekim 

Dahiliye miitehaaa1ai 
Divanyolu 104 

Maayene aaaileri Puar bari~ her sin 
Z,5-i Sall, Cumartesl 9,5-lZ fabraff 

T_ H!lll ... 
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~'~~~Ku cftf~liifARI~ 
1 - l~ ARIY ANLAR 

TECRtfBELi (lOCmt BAKICI ~VES
TER - Yeni ~ eotuk ic;in yer an
}"or. Miikemmel bonservtslen va.r. Zlhnl
P~ ko§ku, ErenkOy. Tel: 52. 21. 

* - 1 

BiR Ttmlt BAYAN te ARIYOR - Or
a. tahsllt olJui clddl, dOktor, 7azlhane, 
ba.stanelecde mllna.s1b if ara.r. Dl.§an 11-
der. Ak§amda CH E) riimuzuna. mektub-
1.a rnl1. * - 1 

2 - 1$<;1 ARIY ANLAR 

DAK'riLo ARANIYOK - Seri :yuan 
bir T:iirk bayan daktllo aramyor. car
vamba.dn.n itlbaren Ay~~ DUaram 
apart1mani No. 12 ye miiraca.at. * - 1 

BASTAB.4.KICI "'E HADJmfE KADIN 
AR&N~OR - istiyenlerin acele Ca.P!o~
lu Halk Partlsi binasi o.rkasmda Ca~al
oglu S1hhat Yurduna miira.caatlan. 

* -2 
TRiKOTAJ EL DiKl~i YAPAN iK.t 

KIZ 1STIYOEl'Z - Mahmudp~ Bfiyillc 
Ylldlz han iklnci ta.t No. 2. Ar~. 

* - a 
BIR KCC{tK BAYAN - Biiro l§lerinde 

~a.l~lacaktlr. Pazartesl, ~al'§amba, cu
ma gunlerl Ank.a.ra caddesinde 50 nu
mara.da (i5,f:Tet.men Scsl> ne miira.caat. 

* -4 
BIR DOKTOR KABi.NEsiNDE - Dalt· 

tlloluk yapmak ve mecmua. Jdaresinde 
t-A~ak uzere ort& veya Use ta.hsllli bir 
bayan H.zimdrr. Divanyolu No. 104. 

* RAYD!\RPA~A LISESiNE - 25 - 40 
lira iicreUe 15 garson .almacaktlr. ii:st.ekll-
2erin hiisniihal klg'uilan ile lise dahlliye 
1efine muracaaUan. * 

EBB BASTABAKICI ARANIYOR -
Ameliyathanede 'all§m.10 ola.nla.r t.ereih 
olunur. Istlyenler Nlfa.ntaf Olizelbahi;e 
Dr. Kenan Tev!it bdm bastaneSlne m\L 

* 
DiKi~~i ARA.'"'\IYOB - iyi klasik tayyor 

diken diploma.ll bayanlar istenlJ'ar. aAzize 
~ar Terziho.nesb 184 Galataaaray liaesi 
ka?91Sl. * - '1 

3 - SATILIK E~YA 
SATILlK BALIKCI 4.1..A.TI - Yenl 2 

kayiklik 'lurer voll a~. 2 kayikhk alamaz 
ati, 1 Jcancaba§ '1 cilte ve 1, 4 clfte kayik 
1 yelken 1 tente. Talibler Sanyer. YalJ. 
kahvesinde !bay Mehmede .mii. * 

ACELE SATILIK SEPETL:i MOTOSiK
LET - Laleli Mimar Kemal mahallesi 
§air Fitnat soknk N. 10 miiracaat her za
man goriilebllir. * - 1 

~EVROLE l'EYA FORD - Knpall ve
y& ai;1k otomobll nlmnk listiyorum. Sat
mak lstlycnler fmtlerlni Ak§amd.a. (H K) 
.rumuzuna mektubla miimcaa.t. * - 1 

SA'nLllt - Qck varakalnn ve mti.hlm 
vesalk lmali i~ln hu.susi ldmyevi kAfld. 
.Mevcud mlkdar: 50 top. Kltas1: 56><44 1/2. 
Ak§amdn K . K. riimuzuna mektubla mu. 

* -8 
SATILIK YATAK. -ODASI - Vlyana 

mamul6.t1 ve 5 parc;adan ilbaret zari! bir 
toJom. Ta.kslm Xopi;u caddesl .:Uygun. 
apartunaru 1tnp1clS1Ila. miiracaat * - 12 

AZ KULLA.~n.Mi~ - ic;i ~apraz ve 
demir olarak yenl blr Altna.n plyanosu 
satilikt1r. .Adres: Beyo~lu · Ta.rlab3.11 81 
i11umarah terzi dukklnma miiracaat. 

* - 4 

4 - KIRALIK .. SA TILIK 

DEl'REN SATILIX BllKAL DtlKKA· 
NI - 'Dlp.n gid~im, iQlek blr mevklde 
sa.t1hk. Nl§antnl 'Mefl'Utiyet mahallesi 
Ahmed Ef. :sok. 'N. 12. Ba.kta1 Hiiscyl.n Er-
soy. * - 3 

KiRALIK DtlKKAN - Be§lktqm io
lek yert Koyic;i Kui;uk: Hama.m lc&I1is1 

aktariye klrtasiye tuha.fiye tertiba.tll ya
nmda ibakkal tertJ.bath ai~er diiklcAn kl-

ta.hk. Aynl mahalde berber :Abdullaha. mil· 

' * -2 
TILllt EV - Bosta.nClda Xoca 7olda. 

N. 4. 4 oda, iki helA, kuy!lJ'U havl iki dt\
niim bahoe 1il:I :kada.r yetl§mif meyva 
a~ lbulanan blr iev at.lllktlr. Ii;inde
kine mftncaat. If - 2 

KIRALIK: BOL GtlNE~IJ. KONFOKLU, 
tJCUZ APARTIMAN - ~I.ill BiiyU.k Cad. 
302 No. J.knek§e apart. 'S cu kat: II oda, 
otomatik lbanyo, havada.r ve yenl boyan
nu§tn'. * -10 

m>ltTORLMt tQIN - Beyotlu, istttUJ. 
cad. Sumer sinema&l karo1smd&kl yen! 
binada her Slhht te§kllllt1 ve 'konforu hall: 
daireler klniliktlr. * - l 

SA1."ILI][ .KELEPiR .A.RSA - Sultan
almled AkbJYJ,k: caddesi 82. N. 100 metre. 
istiyenler Beyazid Qadlrclla.r cad. Sa.rru~ll 
han N. S6 kundurac1 isma.u ustaya mii. 

* -1 

BEYO<'iLUNDA - Jstiklfd caddeslnde 
No. 258 Elhamra Harunda. 1kametgM1 ve 
muayenehaneye mahsus kalorl!erll, mo
dem konforlu k1rallk apQ.rtnnan bulun-

d\$1. * -· 
'KEL'EPiR SATILIK ERl\Zi - Kadlk:Oy 

I 

. 

550 LiRAYA ACELE SATILIK EV VB 
ALTTh"DA DtlKKAN - ti~ oda. elektrik 
kllgir, Oalata Fermenecllerde All Yazic1 
sokat N. 7. Fermeneciler caddesl N. 9'1. 
berber B. Ahmede mt1. * 

1000 LiRAYA SATILIK Iltt EV 
Kuzguncuk Aziz 13e7 sokak 14, 14/1 fev
ka:llde nemretll, ha.va~ Uti donOm 
babi;e 5 tell odall evler satlhk, 1i;lndek2ne 
mil. * - 1 

KiRALIK AP.&.RTil\l&N - Cihangirde 
KumruJ.u .sok.alc Kumm apa.rt1ma.nmda 
tek:mll kon!orlu ve Bo~ bilttln man
a.rall apart1ma.n klra.llktlr. Klras uy-

gundur. * 
32H LiBAYA ACEIJE SATILIK KAGiK 

EV - Bey~lu Tar~ Qukur soka.k 
No. 32. Bodrum kat: Qama~1rhane ve ko
mUrtiik. Zezin kat: Bir oda bir mutra.k bil: 
bell.. Birlncl kat: tki oda. bir sofa blr kUer. 
Iklnci kat: Blr oda bir 'komple banyo oda
s1 ve blr helA ve sofa. U~i.incii kat: Bir 
oaa kiii;;iik bir mutrak ve bilyiik bir ta.
ra.sa.. 'Kap1 ve pencereler yntll boya, elek
trtk, terkos, bavagazi tesisn.tla.n vard1r. 
Gonnek ve gorii§mek lc;ln Galatn. Ka.ra· 
koyde Melek hanmda ~4 numarada Ha
m :ibrahlme muracaatlan. 

GAYET HAVADAR VE DENiZE :SEZA
RETLi Bi:R MAHALDE ERVEN FIATLE 
SATILlK ARSA - Be~lkta.9ta, Akarctler 
caddesinde lhla.mura glden loslmda, Niis
hetiye caddeslnde, !mn kar§1smda., yenl 
20 ila 24 numarall caddeye 18, MlSlrll 
bah9esi sokatma. 27 metre yiizii bulunan 
1066 metre arsanm gerek tamalUl ve ge
:rek itrn.z suretlyle satihkt1r. Miiracaa.t: 
Istanbul Dordilncii Valot ban blrtnci kat 
19 numaraya.. Tele!on: 22667. 

KiRALnt - Cemberll~ Evkaf soka
~nda :i.3 - 54 sayih apart1manlarda. kon
forlu miiteaddid da.lreler tirahktlr, ma-
halllne miiracaat. • * 

iKt iLA. ttC ODALI APARTIMA...~ ARA
NIYOR - istanbulda olmas1 §ayani ter
clhtlr. Acele Aqamda. C. P. rumuzuna 
mektubla miiracaat. * 

MOBiLYALI '"EYA MOBiLYASIZ -
Bet od.a. bAnYO ve telefonu ile genif ve 
balwnll bahi;eli bir ev kirahktir. ~~li Bo
montl Lokalo~lu soka.~ No. 12. ii;lndekl-
lere miiracaat. * - 1 

!250 LiRAYA SATILDt - Goztepe 
Dutlnk 8 sayi tramvay dura~mn. 3 daklka 
'1 oda, garaJ, hamam, manzara, 1 bui;uk 
donfun bahr;:e, elektrlk, su, mu§amba. dO
§ell, i~lndekine miiracaat. * 

FmSATI KACIB!\IAYIN - ErenkO
yiinde Etemefendl cad. tra.mvay, tren is· 
tasyonlanna. ~ daklka.llk mesa.tede ucu.z 
arsalar satJ.hk:. Tel. 52.125. Saat B - 9,30 
ve 20 den sonra. * - 6 

DOKTOR, Dil}Ci MUAY.ENEHANESt .,_ 
Beyotiu Istiklll caddesinde doktor, dl§c;l 
muayeneh&neslne elverifll dalreler acele 
Jdra.ya. verllecelt. Telefon: 43920. * - 1 

YARI PABASINA - Bei,iktqta. Ab
ba.sap ma.h&llesinln SelAmllk: caddellln
de kA.ln 4 numarall yenl, sajtlam ve mo
dem ev sa.ttlll:ttr. On oda., alaturka ve 
ala.franga za.rtf bil' ha.roam, btr sam10, 
1ld otomobll allr, diikkAn da olabUlr btr 
garaj ve sa.lre, her yere ya.Jan, miikemmel 
nezaret, her tiirlli tezytnat ve kontor, 
blr de Alman mamullb. e§l bulunmaz ya.
Zl odas1 e§yasJ ... Karakoy - Palasta avu
ka.t Mihala.ki Kaya.o~luna. mllracaat. 
Telefon: 43561. - 13 

5 - MOTEFERRIK 
i.NGILTEREDE DAHi BULUNl\IUS 

Avusturyall blr matmazel Almanca ve In
gillzce ders verir. istiyenler Beyo~lu P. K. 
2062 mektubla mu. * - 1 

DERS - Riyazlye, !¢k, kimya, fen 
bllgtsl, Franslzca olara.k ve aynca Fran
SlZCa ders te verllir. Ak§amda Matmazel 
i. Ch. riimuzuna mektubla mil. * 

iNGILizCE \'E FRANSIZCA DERSLER 
VERILiR - Ak§n.md.a. MatllUlZel B. A. 
rilmuzuna mektubla miiracaat. * 

uusust VE l\ltlNFERiD DANS .DERS
LERt - Beyo~lu Ko.rlman kar~Slnda Nurl 
Ziya so. 3 No. profes5r Panosyan. Saatlert 
pazarda.n maada her giin saat 12-14-17-2L 

* -4 

MEl[TUPLARINlZI ALDmlKIS ., 

Ouetemiz 1darehaneslnl adrea ola· 
rat 10.ten:nlf olan tarllerlmlzden 

124-P-ACA-BE-Alt 

namlanna celen met.tuplan tdareha· 

nem.1.zden aldmnalan mercudur. 

ZAYl 
istanbul ithalat pmriigiinden alm11 

oldatum 476%0 No. 515/9l7 tarlh ile 4930% 
No. h 1415/931 t&rihli makburlanru 'Zayi 
etmi~ oldul'amdan, yenileri ahnacatmdan 
eskilerinin hiikmii ol.mad1g1 

Eminorrii izmir sokak 11/l No. 
Marko J. Veyisid 

............................................................................................... 

I• 

. 

Istanbul Emniyet sand1gi direktorliigiinden: 
38/ 617 
Emniyet Sand1gma bor<;lu olil Bayan Ane, varislerine ilan yolile teblig: 

Bayan Ay~e; HocapB.§a Kummeydaru cski 3 yeni 20 No. lu kagir bir apar· 
t1manm tamanu birinci derecede ipotek gostererek 2/ 6 934 tarihinde (18902) 
hesap numarasile Sandlgimizdan ald1g1 (1430) lira borcu 6 4/938 tarihlne ka
dar Odemediginden faiz, komisyon ve rnasarifi ile beraber 1bor<; (1071) lira (38) 
lrur~a varm1~1r. Bu sebcple 3202 numarah kanun mucibince hakkmda icra 
takibi ba~lanrnak iizere tanzim olunan ihbarname borclunun mukavelename
de .igosterdigi ikametga:hma gonderilmi§ ise de bor<;lu Bayan A~1 IOskiidarda 
oldiigu anla~1l:111§ ve fobli~ yap1lamam1~tir. Mezkur ikanunun 45 inci maddest 
vefat haUnde tebligatm ilAn suretile yap1lmasm1 amirdir. Bor<;lu olil 'Bayan 
Ay§e mirasc1lar1 i§bu ilAn tarihinden itibaren bir bu~uk ay i~inde Sandlguruza 
miiracaatla murisler.inin borcunu odemeleri veya kanunen kabule §ayan bir iiti
razlan \"ar ise bildirmeleri 18.nuzdlr. Mirascilar ipotegi kurtaramazlar veyahut 
ba§llyan takibi usul dairesindc durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mez
ikur kanuna gore Sanc:Wq:a satllacaktlr. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona 
gore hareket edilmek ve her birine ayn ayn ilibamame teblig makamma kaim 
olmak iizere ,keyfiyet illm olunur. (6360) 

Istanbul Emniyet sand1g. direktorlugiinden: 
38/798 
Emniyet Sandl~ma bor~lu olii Bay ismail '\'arislerine i\an yolile teblig: 
Bay ismaii: SUltanselim Q1ragrnamza mah. es. Saklzagac1 yeni Bodrum 

.:soka.k eski 34m. 34 m. 34/1yeni25,27,31 No.lu bah~eli kagir bir ev ile diger kagir 
bir evin tamami birlnci .dcrecede ipotek gOstererek 28/ i/935 tarihinde 20789 
hesap numa.rasile Sand1~'1Il11zdan aldlgi (1550) lira borcu 20/4/938 tarihine 
kadar ooemediginden faiz, komisyon ve masarifi ile beraber bor<; (1678) lira 
{71) kuru~a vaTilll§tir. Bu sebeple 3202 numarah kanun mucibince hakkmda 
icra takibi ba.§lanmak i.izere tanzim olunan ihbarnamc bor~lunun mukavelena
mede g0sterdigi ikamctglihma gonderilmi§ ise de bor~lu Bay !smail: Yukarda 
yazih sand1ga merhun hanede oldugil anl8.§1lm1§ ve teblig yap1lamarm~t1r. Mez.. 
ktlr kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatm ilan suretile yapllmasi
m l.InWdir, bor~lu 01.ii Bay lsmail mirascllan ~bu ilan tarihinden itibaren bir 
~uk ay i~inde Sandlgmuza miira.caatla murislerinin borcunu 00.emeleri ve. 
ya kanunen ka:bule §8.YWl bir itirazlan var :ise bildirmeleri l~dlr. Mirasct· 
lar ipotegi kurt.armazlar '\eyahut ~yan taldbi usul dairesinde durdurmaz. 
la.rsa ipotekll gayri menkul mezkllr kanuna g&e Sandlk~ sa.Waca.ktir. Bu 
ciheUer alAJraCf arlarca lbilinip ona gore hareket edllmek ve herbirine ayn ayn 
ihbarname ltebligi makammff kaim olmak iizere key!iyet illn olunur. (6362) 

Istanbul muesseseler S1hhi 
artt1rma ve eksiltme komisyonundan _j 

A:zl ~ogu M. Fiyati ku~ M. Garanti 
Kesilmemi~ odun 2000-2500 Qe1d 380 780 Lira 
Mangal komiiril 15000-20000 Kilo 4,5 

Be.klrkoy Akliye \'e Asabiye hastanesine Uzun olan kesilmemi§ odun ve 
mangal komiiril kapall zarfla eksiltmeye konulmu§tur. 

1 - Eksiltme 28/.9/ 938 !;arsamba gilnil saat 15 de Cagaloglunda Slhhat ve 
!~timai Muavenct l\iltidiirliigii binasmda kurulu komisyonda yap1lacaktir. 

2 - Mikdar, mtihammen fiyat, muvakkat garanti yuk~rda yaz11ldlr. 
istekliler §Rrtnamey1 her gi.in komisyondan alabilirler. 
3 - istekliler cari seneye aid Ticaret odas1 vesikasile M90 sayill kanunda 

vazill bel!!eler ve bu i§e yeter muvakkat garanti rnakbuz veya banka mektubu 
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I • I Istanbul beledlyesl llllnlar1 I · J 
Belediye hastanelerile mtiesseselerine liizum olan 2625 kilo Tereyagi a<;lk 

eksiltmcye konulmu'.ltur. Bir kilo Tereyagma 125 kur~ bedel tahmin edilrni§· 
tir. $artnamesi levazim mildiirlilgiinde gorUlebllir. istekliler 2490 numarah ka
nunda yazih vesika ve 24.6 lira 10 kur~luk ilk teminat rnakbuz veya mektu. 
bile beraber 26/ 9/938 pazartesi giini.i saat 14 bu<;ukta daimi enciimende bu-
lunmal.Idlrlar. (6259) 

Milli Saraylar Miidiirliigunden: 
1 - Beylcrbeyt sarayi merbutatmdan sari ko§kiln s1va, yagll boya, kur§un 

ve saire tamiratl kapall zarf nsulile eksiltmeye konulmu§tur. 
2 - Yap1lacak i§in tahmin bedell sekiz bin dokuz yiiz elli bir lira doksan 

dort kuru§ti..rr. 
3 - Bu tamirnta miiteallik birinci ke§if cetveli ile §art:iiamelerin birer 

suretleri pazardan ba§ka her giin Dolmabah~ede Milli saraylar miidiirli.igu ka. 
leminden almabilir. 

4 - Eksiltme eyliililn 29 uncu per§embe giinii saat onbe§te Milli saraylar 
mudiirliigu blnasmda yap1lacaktrr. 

5 - Muvakkat tt-minat altl yliz yetmi§ bir liradlr. Bu paramn eksiltme· 
nin yap1lacagL saatten bir saat evveline kadar malsand.Jgma yatinlm1§ bulun
masi larundlr. 

6 - Eksiltmeye girecek olanlar Ticaret odasma kay1th bulunac:aklar ve 
§imdiye kadar ba§ka yer1erde yapt1klan tamirat i§lerine dair elde ettikleri ve-
sikalarla bu vesikalan gostermek sur~ile eksiltme gilnilnden evvel Milli sa
raylar mima1llgmdan aynca alacaklan fenni iktidar §ahadetnamesini ve te-

minat parasi makbuzunu muayyen zamandan bir saat evveline kadar §artna
mede tarif edilmi§ oldugu v~e kapah -zarf i~inde eksiltme heyetine tevdl 
edcceklerdir. (6165) 

-Istanbul Emniyet Sand1g1 Direktorliigunden: 
38/360 
Emnlyet Sar.dtgma bor~u olil Bay :Ahmed Sadik varislerine Han yolile 

teblii?: 
Bay Ahmet Sadik: Bogazici Anadoluhisan mah. GOksu Kandilli cad. eski 

7, mil, yeni 38/ 1No.1u maa hah~e bir kagir evin tamam1 birinci derecede 1pp
tek gastererek 18/3/9~1 taiihinde 10420 hesap numarasilc Sandlgllruzd.a.n al· 
dlg1 (600) lira borcu 12 3/ 938 tarihine kadar Odemediginden faiz, komLc;yon ve 
rnasarifi ile beraber borQ (1586) lira (56) kuru§a varmi§tlr. Bu scbeple 3202 
nurnarall kanun mucibince hakkmda icra takibi ba§lanmak ilzere tanzim olu· 
nan ihbarnair.e bor~lunun mukavelenamede gosterdigi ikametgfilllna gonderil
mi~ ise de bor~lu Bay Ahrnet Sadik: trskildar Dogancllar caddesl Ali p~ so
kak No. 18 hanede oldilgil anla§ilml§ ve teblig yap1lamam1§tir. Mezkur kanU· 
nun 45 inci maddesi vcfat halinde tebligatm ilan suretile yap1Jma.sm1 B.mirdir 
bor<;lu olii Bay Ahmet Sadik mirascllan i§bU ilful tarihinden itibaren bir bU· 
~uk ay i~inde Sandlg1m1za milracaatla murislerinin borcunu Odemeeri veya 
kanunen kabule §ayan bir itirazlan var ise bildirmeleri J.az1md1r. Mirasc1lar 
ipotegi kurtarmazlar vcyahut ba§hyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa 
ipotekli gayri menkul mezkill" kanuna gore Sandlk~a satilacaktrr. Bu cihetler 
alakadarlarca bilinip ona gore hareket edilmek ve her birine ayn ayn ihbar· 
name tebligi makt.mnna kaim olmak \izere keyfiyet ilan olunur. (6359) 

P. T. T. Levaz1m MD. LUgUnden: 
1 - idare iht1,yac1 i~in 10 ton 2M/M bronz tel kapah zar!la eksiltmeye 

konulmu§tur. 
2 - Muhammen bedel 10000 muvakkat teminat 750 lira olup eksiltmesl 

6 Te§rinievvel 938 Per§ernbe gtinil saat 15 de Ankarada P,T,T,U, Mtidilrliik 
binasmda.ki satin alma komisyonunda yapllacaktir. 

3 - istekliler rnuvMkat teminat makbuz veya mektubunu kanuni ve
saikle beraber teklif mektubunu muhtevi kapall zarflanm o giin saat 14 de 
kadar mezkO.r komisyona vereceklerdir. 

4 - §artnameler Ankara P,T,T, Ievazim Istanbul Beyoglunda l',T,T, ay-
niyat §Ube MD. H.iklerinden parasiz verilecektir. 3158-5536 

Haydarpa~a lisesi sabnalma komisyonundan: 

Nev'i 
Talebe su·asi 
Kiirsii 
Yazi tahtas1 bilyiik 
Yazi t&.htasi kilgiik 
Yatakh:l.lle do1ab1 
Koltuk sandalye 
Smlf dolab1 

Beherinin lfiati 
Adedi Fiati 

200 12.50 
10 35.00 
8 30.00 
7 25.00 

100 12.00 
40 9.30 
a 65.oo 

Tu tan 
2500.00 
350.00 
240.00 
175.-00 

1200.00 
372.00 
195.00 

5032.00 

Haydarpa§a lisesi pansiyonu igin yaptmlacak ola.n ~1da cins ve .nu.le· 
tarlan ve tahmin bedellcri ya7J.ll e~ya 'kapah zarf usulile eksiltmeyc konulm~
tur. Eksiltme 19 eylfil 938 pazartesi gilnil saat 15 de istanbul .kiiltilr direktor
liigu binasi icinde Iiseler muhasebecUiginde toplanacak kom1syonda yaplla· 
caktir. ilk teminat 378 1irafur. 

~name Haydarpa§a llc;esinde gorillebilir. istek.lilerin '2490 ~yil.J. kanun 
hukiimlerine gore hazirlayacaklan teklif mektuplarrm 938 yih ti.caret odas1 
vesik~e birlikte cksiltme saatinden bir saat evveline kadar ma.kpuz mukabi
linde komisyon ba§K:anhgma v~i~ ve bu zar!lann iyice ~iihiir murnu ile k&
pablmi~ olmas1 lftzimdir. Postadn. olan gecikmeler kabul edilmez. (6079) 

KENAN 
Bas1mevi ve Kli~e Fabrikas1 

Sahip ve miidiirii : Kenan Din~man 

Son sistem makinelerle miicehhez kli~e 
atolyesi - En miikemmel tab1 makine

ieri ve miicellidhane taktmlan 
r 

Alelumum kli~e ve tab1 l§lerinde en titiz mOiterilerl 
bile memnun b1rakacak vaziyette bir mOessesedir. 

Mecmua, Bro~Ur, Kitap, Defter, Nefis renkli 
bask1 islerini en ehven fiatle deruhte eder. 
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ltt~ur Alman gi.izellik miitahassm 
hofcsor Doktor E. W i N T E R 

tarafmdan formfilil yapJlan 

Venus Kremi 

terkip tesir ve cild giizelligi bakmun
dan dilnyada mevcut kremlerin mu· 
hakkakJri en iyisidir. Miibalagah 
telrlarnlara bacet yoktur. Bir t.ecriibe 
~ mukayese kifidir· 
l>eposu Nureddin Evliyazade miies
ltsesi. 

Hali ta sf iyede Trabzon 
liman isleri inhisari Tllrk 
Anoni m Si rketi Ta sf iye 

Me mu rluQundan: 
A§agida yazlh ruznamenin mlizake-

lesi ve karar ittihazi i~in hissedarlar 
beyeti umumiyesi fevkalide olarak 
20 'te§rinievvd 938 tarihine miisaclif 
.,er§embe giinii saat 14 de Denizbank 
'l'rabzon ~ubesinde i~tima edecegm
tlen Jiiakal on hisseye malik hissedar· 
lann i~timada hazir bulunmalan ve 
l~ti.rna giiniine takaddiim eden on giin 
l'.at'flllda sahip olduklan hisseleri 
Trabzonda Tasfiye Memurluguna tev
di ederek duhnliye varakalan almala· 
ti liizumu ilan olunur. 

Ruzname: 
1 - Netaici tasfiye ile tasfiyenin 

Uonaune mani te§kil eden esbabm 
l'nuzakeresi ve karar ittihazi. 

2 - Hissedarlann vaki olacak tek-
llneri hak.londa karar ittihazi. 

Hali Tasfiyede Trabzon 
Liman ltleri 1nhiaan Tiirk 
Anonim ~irketi Taafiye 

Memuru 
SiiheyliA ha 

AK$AM 

MATBAASI 
Rotatif makinelerinde 

l'esimli ve renkli gazete 
\?e mecmualar1, basla ade
di yiiksek riaale, kitab ve 
her nevi matbualar1 en 
temiz fekilde en ehven 
ieraitle basar. 

* Devamh ~er i4,;in husust §erait 
tesbit edllir. Fazla tafsila\t l~in 
xnatbaa idaresine miiracaat. 

Telefon: 20497 

Bir tavzih 
Bir miiddettenberi ailemhi: arasm· 

4a bir anla~mamuhll hastl oldutu, 
bu yiizden 'JUVammD YJ)ulmall tehli
keslne manu: bulu.ndutuna clair bir 
taJam §ayialarm ~1kt1tmdan haber
dar oldull. Bu §ayialann bi~ bir mes
necll ve binaenaleyb esas1 yoktur. 
AJlemW tamyanla.ra qbu hakikati 
'be;ran Tfl iblii' etmelde liflrel duy
tnaktayu. Keyfiyet.in nqir vc ili.mm 
.. ym Aqam gazetesinden rica ederiz. 

David Varon ve refikaSl 
~I Varon 

AK!jAM 

KURTULUS 
Doktorlar, Bankactlar, Katipler, Mektepliler velhasil biitiln 
rn'ilrekkepli kalemle yaz1 yazanlar, mi.irekkebin ceb-
lcrine akma.smdan, kurumasmdan, ve ucun bo
zulmasmdan kurtaran yegane 

TIKU DOLMA KALEM1 
Avrupada dahi tasdik olundugu gibi 
.Almanyanm bu icadl miirekkebli 

Ac1k biraktl
dlgl halde her ne 

§ekilde durursa dur
sun milrekkeb akmaz ve 

kurumaz. TIKU en saglam 
ve en kullam§ll mUrekkebll 

kalemdir. 

kalemle yazi yazmak mec
buriyetinde olan halk1 
hakikaten bu eziyet
ten kur~tir. 
TIKU ucu ~n
maz, bol mii
rekkeb ahr. 
kuvvetli basillrsa 
3-4 kopya clka
nlabillr. 

Siyahtan maada ye§il, mavi ve lrnnuz1 
renkleri de ayni fiatta satllmaktadlr. Her 

yerde araymiz. Taklitlerinden sakm1mz, iize
rindeki cTiku.i markasma dikk1>.t ediniz. Fiatl 3 liradlr. 

Deposu: Havuzlu han No. 1, 1stanbul. 
T8¥aya posta lle ginderilir. 

SAC BOYALARI JUVANTiN 
' Kumral \'e siyah olarak sa~lara tabii surette istenilen rengi verir 

Sabittir, sihhi ve zararstzd.Ir. 
iNGiLiz KANZUK ECZANESi 

Beyoglu - istanbul 

ETiBANK 
UMUM MODORLOGONDEN 

Divrigi'den 5 - 6 kilometre mesafede B. D. D ~smiye edilen ya
taklardan demir cevherjnin ihra~ ve kmlmas1, Divrigi, istasyonuna 
nakli ve istifi, vagona tahmili, kapah zarfla miinakasaya konmu§tur. 

Mi.;nakasaya i§tirak edeceklerin 25/ 9/ 938 tarihinde saat on ikiye 
l.adar Ankarada Etibank Umum Mildtirliigi.ine mtiracaat ve tekliflerini 
kapah zarfJa tevdi ctmeleri lazrmd1r. 

Bu j~e aid mukavele projesi, miinakasa §artnamesi Ankarada 
Etibank Ummn Mudtirltigtinden veya Etibank Divrigi demir madeni 
i§JetmC:.si Miidiirliigtinden ahnabilir. 

inhisarlar U. Mudiirliigii.nden : 
I - idarf'mizin Yav§an ve <;amalti tuZlalan i¢n memur, amele ve liizu

munda hafif yiik naklinde kullarul.mak tizere birer tonluk iki adet ka?'rsonet 
§3.I'tnamesi mucibince a~1k eksi1tme usulile satm ahnacaktir. 

II - Muhammen bedeli beheri 2400 lira hesabile 4800 lira ve muvakkat 
teminat1 360 liradlr. 

III - Eksiltme 17 / 9 / 933 tarihine rastlayan cumartesi giini.i saat 1 ! de Ka
bata~ta levazun ve miibayaat §Ubesindeki allm komisyonunda yap1lacaktrr. 

IV - f}artname1er paraSiz olarak her gun sozii ge~en §Ubeden almabilir. 
v - Ekslitmeye L~tirak etmek isteyenlerin kataloklarile karoseri §ekli ve 

dahili taksimat1m gosterir bir plan ile benzin sarfiyatm1 gosterir fenni teklif
lerini ihale gtiniinden 5 gun ev-Veline kadar tnhisarlar tuz fen §Ubesine ver
melrei ve tekliflerinin kabultinu mutazammm vesika almalan lazundir. 

VI - istekli:crin eksiltme i1;in tayin edilen giinti ve saatte % 7 ,5 giiven
me paralarile birlikte yukarda adl g~en komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(6013) 

* Mubammen Be. Muvakkat Eksiltmenin 
Clnsi Mikdan Beheri tutan teminab saati 

Kilo Lira K. s. L. K. L. K. 
Sigara makine kolasi 15.000 20,70 3105- 232 87 10.-
Sigara paket kolasi 13.550 - 20,70 2804 85 210 36 10.30 

I - 5/I.X/938 ta1ihmde ihaJe edilecegi ilan edilen 15,000 kilo sigara ma· 
kine ve 13.550 kilo 3igara paket kolasmm eksiltmeleri goriilen liizum iizerine 
10 giin temdit edilm)&tir. 

II - Muhammen bedeller!yle muvakkat teminatlan hizalarmda gosteril. 
mijitir. 

III ·- Eksiltme 15/JX,.'9~8 tarihme rasthyan Pazartesi gtinii hizalarmda 
yaz1l1 saatlerde }{abata..ct.a Levazun ve Mubayaat §Ubesindeki allm komisyo. 
nunda yapllacakt1r. 

IV - ~artnamcler parasiz oJarak her giln sozi.i ge~en ~ubeden almabilir. 
v _ isteklilerin ekriltme ic;in tayin edilen giin ve saatlerde % 7,5 giiven· 

me paralariyle birlikte yukand8. adl ge~en komisyona. gelmeleri nan olu· 
nur. ((6105ii 

* 1 - idaremizin f'a§abah~e iabrikasi i~in 2000 kilo toz §eker a.;;1k eksiltme 
usulile satm aIIDacaktlr · 

II _ Muhammen bedeli beher kilosu 25.5 kuru~ hesabile 510 lira ve mu· 
vakkat tem.inati 38.25 lirachr. 

m _ Eksiltme 19/ 91938 ta.rihine rasthyan pazartesi gilnii saat 10 da 
Kabata§ta Ievazmi ve miibayaat ~deki abm komisyonunda yapJ.laca.1tt1r. 

IV - isteklilerin eksiltme j~in tayin edilen gi.in ve sa.atte %7.5 giivenme 
paralarile birlikte yukarda adJ. ge~en komisyona gelmeleri ilAn olunur: (6067) 

'* I _ §artname Vt! projesi mucibince Gaziantep barut deposunda yaptin-
lacak bek~i evi in§aati ve depo arazisinin tel orgii ile ~evrilmesi i§i 25/VIII/ 938 
tarihinde ihale ed1lcmecUginden yeniden ve pazarllk usulile eksiltmeye kon· 
mU&tur. 

II - Ke§if bedeli bek1;i evinin 1864,96 lira tel orgii i§inin 248,26 lira ki 
cem'an 2113,22 lira ve muvakkat teminatl 158,49 lirad!r. 

Ill _ Eksiltme 24 !JX / 933 tarihine rastlayan cumartesi giim1 saat 11 de 
Kabata§ta Leva'llm ve Mubayaat ~ubesi al1m komisyonunda ~pllacaktrr. 

IV _ sartname ve projeler 11 km1l§ bedel mukabilinde Inhisarlar leva-
Dr. ihsan Sarni zrm ve :niib-ayaat -::ubesile Gaziantep b~ m.i.idiirlu···· giinden almabilir. .. 

11.KSUR'" Thr ~URUBU ':I u un. y v _ isteklilerin pa:l'.arllk i~in tayin ed1len gun ve saatte % 7,5 guvenme 
i.ik ve nefes darllg1 bogmaca ve ·alarile birliktc yukarda ad1 geGen I n .syona istanbula gelemiyecek talip· 
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Tip faki.iltesi dekanl1g1ndan 
19 Eyliil 938 tarihinden 28 eyliil 938 tarihine kadar devam edecek olan 

etihbarun tekAmill Irurslar1 a§ag1da yazilJ giin ve saatlerde Faki.iltemiz morfo
loji Enstitii.sii bi.iyilk dershanesinde verilecegi ilan olunur. 

Her giin saat 9 dan 12 ye kadar ve 14 den 16 ya kadar. Ders yeri aynca bir 
yer bildirilmedigi takdirde Anatomi enstittisiiniin biiyi.ik dershanesindedir. 
Saat Giin Mevzu Profesoriin ad.I 
9-10 Pazartesi Dahill tababette Prof. Ne§St Omer irdelp 

aktualiteler 
10-11 'Cerrahide aktlialiteler Prof. Ahmet Kemal Atay 
11-12 Akli Emrazda ak- Prof. Mazhar Osman Uzman 

tiialiteler 
14-15 Farmakodinamide Prof. Akil Muhtar Ozden 

akti.iali tel er 
15-16 Fizikoterapide ak- Prof. Osman Cevdet Qubuk~U 

ti.iali teler 
9-10 Sall Dahill tababette a- Prof. Ne~et Omer lrdelp 

cil endikasyonlar 
Prof. Ne§et Omer irdelp 10-11 Dahill tababette 

acil endikasyonlar 
11-12 Urilogide acil endi- Prof. Beh~et Sabit Erduran 

kasyonlar 
14--15 Dahill tababette Prof. Frank 

acil endikasyonlar 
15--16 Dahill tababette Prof. Frank 

acil endikasyonlar 
9-10 c;ar§Sillba Cerra.hide acil en- Prof. Nissen 

dikasyonlar 
10-11 Cerrahide acil en- Prof. Nissen 

dikasyonlar 
11-12 Pediyatride acil en· Prof. ihsan Hilmi Alan.tar 

dikasyonlar 
14--15 Cerrahide acil en- Prof. Kernal Atay 

dikasyonlar 
15-16 Cerrahide acil Prof. A. Kemal Atay 

endikasyonlar 
9-10 Per§embe Kadm ve dogum has- Prof. Liepmann 

tahklannda acil 

10-11 

11-12 

14-15 

15- 16 

endikasyonlar 
Kadm ve dogum Prof. Liepmann 

hastahklannda acil 
endikasyonlar 

Oto - Larengolojide Prof. Hellmann 
acil endikasyonlar 
Adli tibda acil en- Prof. Saim Ali Dilemre 

dikasyonlar 
Adli t1bda acil en- Prof. Saim Ali Dilemre 

dikasyonlar 
9-10 Cuma Dahill tababette Prof. Frank 

10-11 

11- 12 

laboratuvar muayeneleri 
Dahill tababette Ia- Prof. Frank 

boratuvar muayeneleri 
HlfzisSlhha Iabora- Prof. Hirsch 
tuvar muayeneleri 

14-15 Mikrobiyoloji IA.ho- Prof. Braun 
ratuvar muayeneleri 

15-16 Mikrobiyoloji labo- Prof. Braun 
ratuvar muayeneleli 

9- 10 Cumartesi Kursa i§tirak edcn-
lere istedikleri i.iniver-
site kliniklerinde vi-

ziteler ve ameliyatlar 
9- 10 Pazartesi Firengide dahili ta- t>rof. Ne§at Omer Irdelp 

babet 
10- 11 Firengide dahlli ta- Prof. Ne§at Omer irdelp 

11- 12 

1~15 

15-16 
9-11 Sall 

babet 
Fizyolojik kimya 

laboratuvar muayeneleri 
Nevralji, firengi 
Seroloji, firengi 
Dermatoloji, fi-

rengi 

Prof. Liepschitz 

Prof. Hayrullah Diker 
Prof. Braun 
Prof. Hulusi Beh~et 

11- 12 Kachn ve dogum Prof. Liepmann 
hastallklarmda firengi 

14-16 Mtinaka§a 
9-11 Qaqamba Miinak~ 

23 eyliil 938 Cuma gi1nti saat 14 <!en 16 ya kadar ve 26 eylill 938 pazartesl 
giinii saat 15 den 16 ya kadar verilecek olan mikrobiyoloji ders mikrobiyolojl 
Enstiti.isii Uburatuvannda verilecektir. (6299) 

Bagan miitercim daktilo aranzgor 
Tiirk~e , .e ing:ilizcesi ku\'Vetli ve bu Jisanlan biri birine dtizgiin olarak 

te1·ciime etmege muktedir bir 'l'iirk bayamna ihtiya~ varchr. 
Stenograf1 bilinmesi ve bu evsa.h baiz olnuyanlann beyhude yere mii

racaat etmemeleri ~ayam anudur. 

Tophanedc Ford Motor Ce Export FabrikaSJ. 

TURK HAYA KURUMU 
BUYUK PIYANGOSU 

6. c1 Ketide: 11/Birinci Tetrin/938 dedir. Biiyiik ik
ramiye: 200.000 Lirad1r. Bundan batka: 40.000, 25,000, 
20,000, 15,000, 10.000 lirahk ikramiyelerle (50,000 
200.000) lirahk iki adet miiki.fat vard1r •.• 

DIKKAT: 
Bilet alan hrekes 7/ Birinci Te§I'in/938 gi.inli ak§amma kada.r biletini 

degi§tirm~ bulunmalld!r ... 

Jr1z1 Erkek • Gecel, Giinsel 

Yuca iilkii liseleri 
Kayit muamelesine b8.§ltuum§tir. isteyenlere izahname gmi.derilir. 

oksuriiklert l~ln pek teslrli par . .. d' l " ~ i.indc 1 ute ekkil komis ona milracaatlan ilan 
· · - ~,..- -----~ • t A- -A.An.ft --.a.J-l.QO.ll-J:le..Ujl~lo.U.i..i;;.u...oi.HMMl~~~ ........ = :<.....:.::.::.;:.=;L=-----------------------...... 
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90 derece limon ~i~ekleri 

Diinya itriyat miitehasSISlan bir araya gelse bir damlasuu viicude getiremes. Cennet ve portakal bah~elerini yqatar, 
hayat ve rub nefheder. Bastalara §ifa, derdWere deva olur. Asabt, ruh1 bastahklara huzur ve siikdn verir. 

Nesrin Limon ~i~ekleri kolonyas1 
Hasanm yavrusudur. Daba hafif ve daha ucuzdur 

Hasan Losyon 
ve Esanslar1 

Lale, ~ipr, Divinya, Nerkia, Viyo
let, Milflor, Leylak, Giiller, Revdo, 
Origan, Y asemin, Krep dotin, Neroi, 
SuaT do Paris, Atk gecesi, Dag ~i~ek
leri, Zanbak, Anber, Fulyalar, Gen~
lik, Senk Flor, Amorita, Kad1neli, 
Nadya, Fujer, ~anel, Niige, Florami, 
Skandal, Flor Damur, <;i~ek demeti, 
l.imon ~i~ekleri, Popi, Cennet ~i~ek
lcri, Kolonya. 

Meyva Esanslar1 : 
Limon, Portakal, Mandalina, <;ilek, 

Aga~~ilegi, Muz, ~eftali, Armud, Ana· 
nas, Frenk iiziimii, Sinalko. 

t 

ADEMi iKTiDAR 
v~ ~®8 ~<elV$~k.ongnn~ Kc§llr$ll 

HORMOBiN 
Trr.bletleri her ecunede araym17. <Posta kutusu 1255 llormobin) 

BAS UR P.ATI ile 
Memelerin-----~-----------~- tedavi ediniz 
I~ ve d1~ basur memelerinde, ba~ur msmelerinin her tOrta iltihaplarmda, cerahat:enmi~ 
fistOllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde REKTA PATI daima muvaffakiyetle 

§ifay1 temin eder .. .._- / - • .... I• i~ • • ..,.. J 
•' ' . . . 

HA YRiYE LiSESi· ::t:~:z 
Ana, ilk, orta, lisc siruflarlle fen ve edebiyat kollanm havidir. Ecnebi lisam ilk sm1flardan itibaren ba§lar. Arzu 
eden talebc okulun hususi otobilslerile naklolunur. Kayid i~in hergiin saat 10 dan 17 ye kadar miiracaat kabul 

olunur. isteyenlere tarifname gonderilir. Telefon: 20530 ,.. ~...... . ' ~-~ ... ~ . '. 

Eaki F eyziati 

BOGAZi9i liSELERi vat1s1z 
Amavutkoy. 4;ifte saraylar 

Ana sm1f1 ile ilk ktSlm en yeni ve Modern tesisat ile Bebekte eski Frans1z Senjozcf mektebi binasmda: 
Orta ve Lise sm1flan Arnavutkoyiinde Tramvay caddesinde .;Ifte saraylarda klz ve erkckler i~in ayn dairclcrde: 
Her giin saat 10 dan 17 ye kadar Yeni Talebc kayd1 i!;in ~ifte Saraylarda mektcp idaresine mtiracaat cdilebilir. 

isteyenJere tarifname gonderilir. Telcfon: 36.210. 

Okullar Giine'iii DirektorlUQUnden: 
1 - ilk lasrn1 i~in ogretmen okulu mezunlanndan daintl bir ogretmen, 
2 - Orta Jasun i~in haftada (8) saat olmak ilzere bir tngilizce ogrctmeni, 
3 - Okulun baz1 klSlmlannda kullandmak iizere (3) kadm i~~i almacagmdan isteklilerin bir an evvel 

- okulumuza miiracaatlan. 

Miihendis aran1yor 
ETiBANK UMUM MODORLOGONDEN : 

ingilizcc tclmik muhaberab idarcye muktedir bir makine milhcn
disinc ihtiya9 ''ard1r. Taliplerin tercilmei hal, diploma ve bon ervis 
suretlcri \ 'e bir !otograflarile (l\!K ) rumuzu tahtmda ETiBAXK Umum 
l\liidilrliigiinc fahriren miiracaatlan. 

Oskiidar Amerikan K zz Lisesi 
Mekteb Eyliiliin 20 inci Sah gUnU A~tlacakbr. 

Kayid i9in hergun mektebe milracaat edilebilir. Eski talebeler yerlerini 
Muhafaza edebilmeleri icin erken milracaat etmelidirler. 

'hoc. - ""-'"'°" 1:04'74 

. , ; ·'·r ..... ,: ,, :;,.. , .. . . ... . . . ~. 

NEZ LE 
den korur ve kurtanr. 
Rahat nefes aldmr. 
Eczan~lerden araym1z. 

1938 SENESl l<;IN 
~ocuk arabalar1n1n 
SON PARTiSi GELMi~TiR 

BAKER magazalannda 
Rekl8.m fiatma satilmaktadir. 

I 35 Ti.irk liras1 
* 

Sabah, ogle ve ak1am her yemekten sonra 

Di~ macunile f 1r~alama/1s1n1z •• 
(:iinkii: 

Bir def a f1r~alanmakla d1~1er te
mizlenml.!j olmaz. A~1z guddelerinin 

' 
ve dahili uzuvlarm miitemadlyen all

nan ecnebi maddeler, mikroplar, ytr 

mek, i~ki, sigara vc sair di~lere, dltl 
etlerine binbir mikrop ~1lar, anza
lar husule getirir. Bunlar birike blrl

ke nihayet di~lerde ~iirilme, etler

de iltihaplar b~lar. Artlk fel8.ket1 

onlemek ve durdurmak Iazund1r. 

Vakt1nda ihtiyat1 elden b1rakm1yarak 
di~lerinizi sabah, ogle ve ak§am 

her yemekten sonra 

RADYOLiN 
. • . • - ' I 

,, •' j. t I 

Sonbahar geliyor 
Ufnk bir ii,tltme b~1mza bilyiik bir bastahk ~ikarabilir. 

Bunun i~in derhal hie 

AlLDNU~ 
Nezle - Grip - Ba~ - Di~ ve Romatizma 

icab1nda gOnde 3 ka~e ahnabilir 
Taklitlcrinden sukmnuz ve 1srarla SEFALtN 

isteyiniz. 1 Jik ve 12 lik anbalaj1 vardtr • 

. -·' . . : t I ; . .• . . . 

i~kisiz saz ---
Bayan MUALLA ,.;a~:~:::!ari BUYUK KONSER 

Jler sah akpnu istanbul Cagaloglu Eski Dtiyunu umumiye binas:i yarunda 
«;ifte Saraylar bah9csinde. 

DiKKA1.': Kap1 ('umhuriyet Matbaas1 ka~1smdad1r. 

Her ke~idede oldugu gibi 
Bn b~inci ke~idenin en biiyilk ik.ramiyesi olan 

50,000 Liray1 

Ahn1z: Adrese ~ok dikkat ediniz 
Bryoglu: istikHil Cad<lcsi Frans1z Tiyatrosu yanmda 138 No. 

istanbul: Bah~ekap1 4 ncu Vnkd ham kar~1smda No. 61/2 

DENiZBANK 
Istanbul ~ubesi miidiirliigiinden: 

Yalova kapllcalan methalinde 2 kilometre mesafede elektrik santrab 
civarmda gosterilecek mahalde pazarllkla bir kuyu kazllacaktir. Pazarl.Ik 
13 eyli.il 938 per§embc gilnU saat (10,30) da yap1lacaktir. ~artnamc ve res
mini gormek istiyenlerin Mrb~:m! ~ubesine miiracaatlan. 

Sahibi Necmeddin Sadak Umumi ne!jrlyat mildiirii ~evket Rad~ 
~m Matbaasa 


