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lsmet lnOnii kOylerden gelen B_~ya~zddaki kzrtasiye 

d l l .. .. .. dukkanlarz kald1r1lzyor 
Vatan QI QT a gOTU$UYOT EminOnU meydanmda cah~tmlan 

· i~~ilerin mikdar1 ~ogalt1ld1 · 
Reisiciimhur ~iin Daday1 §ereflendirdi 
. Ogledeil sonra Kastamonuya dOndii 
Kastamonu 7 (A.A.)" ·........ Hususl 

:tnuhabirimiz bildiriyor: Reislciimhur 
lsmet inoni.i, bµgiln saat sekizde re
fa.katlerinde Vall Avnl Dogan ve 
Sekizincl tiimen komutaru Kemal 
kok~e oldugu halde ve maiyeUerile 
birlikte Dadaya gltmi~ ve orada mer
kezden ve koylerden gelen vatan
d~Iarla ogleye kadar gor~mi.i~erdir. 

Reisictimhurumuz ogleden sonra sa
at 13,:J"O da Kastamonu Halkevinde 
'rosya ve Karg1 kazalan merkez ve 
koylerinden gelenlerle goril~Uikten 
sonra vilayet erkarunm takrirlerini 
clinlemi~erdir. 

Kastarnonu 7 (Hususi muhabirl
lnizden) - Reisicilmhur ismet inonii 
bu sabah saat 8 de Kastamonudan 
hareket ederek 9 da Dadayi §ercflen
<1irmi~lerdir. Hiikfunet konagma inen · 
R.eisicilmhur burada evvcla memurla
ri. kabul etrni§, bundan sonra hilkft· 
tnct konagma gelen koyliilere ilti!at 
ederek teker teker isimlerini sormll§, 
dileklerini dinlemi§ ve her bf rile ayn 
ayr1 me§gul olmU§t~r. 

ismet inonil koyliilerle yaptig1 go
lii§meler esnasmda bilhassa Azdavay 
kornilr madenlerinin i§Ietilmesi ve 
bundan koyliiniln istif ade derecesi 

tsmet tnonil seyahatlerinden birinde bk talebenin hitabesinl dinllyor 

nievzuu i.izerinde durarak not alm1§-o 
larcbr. 

Relsicilmhur Dadaydan saat 11,45 
de halkm alkl§lari arasmda aynlffil§ 
12,50 de tekrar Kastamonuya muva-

salat ederek dogruca vilA.yet konagi. 
na girmi§tlr. 

ismet inonn vilAyet konagmda blr 
milddet istlrahat ettikten sonra 15,30 
da Halkevini ~ereflendirml~, burada 
Kargi ve Tosya kazalanndan gelen 
heyetleri kabul ederek dileklerini 
d.inlemi~tir. Reislciimhur bundan son-

MUlkiye mUfettisleri dUn inzibat amir
lerinin malOmatlarma mUracaat ettiler 
Eski polis miidiirii B. · Salih K1h~ da bir 
arahk gelerek sorulan suallere cevap verdi 

l\1il1kiyc miif ett~leri viliyetten ~lkarken 

.. Dolmabah~e ontinde 11 vatand~m 
<>ltirnu, 6 ki¢nin yaralanmas1 ile neti
Celenen facia hakkmda tahkikat yap
lriaga memur olan millkiye milletti~ 
le.rindcn Ali Seyfi, Saim Azar ve plis 
lntifctti~i ~erif diln de vilayetteki 
lniilkiye tefti§ heyetine mahsus oda
cla me~gul olmu§lard1r. 

Milfetti~ler, mtiddeiumumilik tara
ftndan yap1Ian vc vilayete gonderi
len tahkikat evrak1m tedkik etmi~ler
dlr. Bu arada hftdise sirasmda inzibat 
\'e intizam1 temine memur olan bir 
k1s1m inzibat amirlerinin malUmatma 
lnuracaat edilmi~tir. Evvelki giin ilk 
~efa dinlenen Be~iktar Emniyet amid 

· Lutfi ile Be~ikta~ komiseri ve Dol
l'tiabah~e saraymm muhafazasma me.. 

rer dinleruni~lerdir. 
Bundan b~ka eski Emniyet mlidil

rii ve yeni Qorum valisl B. Salih KII1c 
ta tcfti~ heyetlne gelerek milletti~ler 
tarafmdan hAdise etrafmda sorulan 
suallere cevap vermi~tir. 

Hadise sirasmda Dolmabah~e sara
ymda polis kuvvctle1ine nezaret eden 
eski Polis mildilr muavini B. Kfunran 
~chrimizde bulunmadlg1 i~in dinlene
memi~tir. Mlifetti~lerce lilzum goriil
dligii takdirde, B. Kamrarun mahima
tma istinabe suretile milracaat edile
cektir. 

Mtilkiye miifetti~lerinin ~imdilik 
yalmz Dolmabahge hadisesile mc~gul 
olacaklanm haber aldlk. Tahkikat 
safhalan ctrafmda gok ketum davra-

ra ma ile devair rtiesasiru ~ra.rak 
kendllerinden muhtellf i~ler hakkm
da izahat alml~ ve saat 19 da ikamet 
buyurduklan Vall konagm1 te~ri! et
~tir. 

ismet inoniiniln ge~tigi yollarda 
ve kasabalarda halk bilyiik tezahurat 
yapmaktadlr. 

Y eni roman1m1z 

Yaprak A$1~1 
Y epyeni bir hayat mevzGU, 
derin bir tahlil, au gibi 
akan bir ifade. 

. Her eserinde edebiyati
m1za taze bir ~etni veren 
arkada,1m1z 

.BURHAN CAHID 
Ak§am karileri i~in haz1r
lad1g1 bu yeni eaerinde 
yeni bir dava ortaya ab
yor. 

Kad1n ka~ ya§inda 
ihtiyar sayilabilir? 
· Doktorlarm da kestire
medikleri muammayi ro
manc1 arkada,1m1z Bur
han Cahid bakahm nas1l 
anlatacak? 

l . 

I»:l.kkasiera 

Sarar1p dDfen 
etlketlerl 

Pazarlikszz satZ?tn, tatbik edilmi
yen bir kanun halinde kalmamasi 
i¢n can la ba~la gayret sarf eyl.emeli. 

En kii~k bir kontrol gosterecelv
tir ki, birr;ok mallarda etiket yoktur. 
Gun geqtikr;e de etiketle.r sonbahar 
ya]Yf'aklan gibi saranp soluyor, dii#J.· 
yor. Ve pazarlik, yav~ yav~, meza· 
nndan kalkmaktadtr. 

Halbuki biitii11, bii.yiik memurlann 
bu 4te kontrolor vazif esi yapmalan 
miimkiindiir. 
B~lanan bir ~ey • bilhassa bOyle ha· 

yirli bir 48 • ciddiyetle, azimle devam 

1llH , 
. ::111 

..... 
1 

Vall ve Belediye Reisi viliyet kon.afl oniinde mebus B. Riza ve Dokt 
Muzafter ~kl ile go~yor 

Vali ve Belediye reisi B. Littfi Kll'- tmlan i§Qilerln miktan ~galtilnn~ ve 
dar diln sabah erkenden Ankara cad- amellyat tesri edilmi~tir. 
desJndeki yol in~aatm1 tekrar tedld.k Dr. L11tfi Klrdar bundan sonra Be-
etmi~ ve baz1 emlrler verrnl~tir. Bun- yaztttald inkllflb miizesine glderek 
clan sonra yeniden Eminonil meydaru- milzeyi b~tan b~a ge~Ur. Bu s1-
na gelmi~, istimlak . edilen binalann rada eski Beyazit :rpedresesindeki mii
siiratle yiktmlmas1 i~in verdigi emrin zenln onilnil kapatan klrtasiyeci dtik-
tatbik ~eklini tedkik eylemi~tlr. kft.nlannm vaziyeti nazan dikkatinl 

Valinin verdigi emir iizerlne callf- (Devanu 10 uncu sahilede) 

lzmitliler biiyiik bir yang1n 
tehlikesi atlatt1lar 

Evvelki gece ba~hyan yang1n 
bin mii~klilatla sondilrlildu 

Yang1na su ta$1maga c;alr$an 
arozoz, mar$andizle $arp1$tl 

bir 

izmit 7 (A~am) - Diln gece saba
ha kar~1 saat 3,15 te izmitin en kala
ballk ~ar~1S1 olan Yemeniciler i~inde 
Yahya usta lokantasmm mutfak los
mmdan yangm c;1km1~t1r. itfaiyenin 
yangm mal1alline yanm saat teahhur-
1a· gelmesi ve geldigi zaman da mw:
luklan susuz bulmas1 yilzilnden yan
gth buyilyerek lokantanm yanmdaki 

kavaf Salahaddin ve Falk biraderlerln 
magazasma, ~efigin biiyilk kahvesi
ne ve berber Rifatm diikkanma sira
yet etmi~tir. 

Bu csnada yangm mahalline 10 da
kikal1k mesaf edeki 9ocuk baht;esin
dcn su getinmege ~o.h~an iki Belediye 
arozozilnden biri acele ile tren yolu-

(Devanu 10 uncu sahifede) 
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ltalyada F ransaya kar§I 
niimayi§ler devam ediyof 

Napolide niimayi~~iler Frans1z konsoloshanesine 
hiicum ettiler. Tunusta da Frans1z ameleai ltalyan 

konsoloshanesinin duvanna k1rm1z1 ve 
lacivert miirekkep doktiiler 

Londra 8 - italyada Fransa aley
hinde nilmayi~lere ~iddetle devam 
edilmektcdlr. Napoli ~ehrlnde nilma
yi~iler Fransiz konsoloshanesine hti
cum etmi~lerdir. Nilma~~lleri da.glt
mak i~in askerl kuvvetin miidahalesi
ne mecburyet hasll olmu~tur. 

Cenovada, Floransada, Mesinada ve 
diger 1talyan ~hirlerinde buna ben
zer ha dis el er vuku bulm~tur. 

Roma 8 - Universitc talebesi, so
kaklan dola.5arak ve cTunus, Korsika, 
Cibuti> diye bagrrarak nilmay~ler yap
t1klari esnada limanda bulunan ti~ Al
man vapurundaki 2,000 yolcu da ka
raya ~1karak niimayil?lere i~tirak et
mil?lerdir. 

Popolo di Roma gazetesl italyan is-

teklerinden bahsederken diyor ki: 
cttalyanlar, Tryeste, Trentinoyu al

mak i!;in nasll senelerce bekle~er ve 
Avusturya - Macaristan protestolann
d.an sarsllmami.~larsa, Tunus, Korslka 
ve Nisi isternek i!;in de senelerce bekle
mi~tir. Fransamn protestolan, italyan
lann bu emellerini sarsm1yacakt1r. 
italyarun istekleri erg~ tatmin edile-
cektir. · 

Tunus 8 - Burada bin kadar ~imen- r 
difer amelesi, italyan konsoloshanesi
nin on duvarlanna krrm1z1 ve l~civerd 
mtirekkeplerle dolu hokkalar atrn1~
lardrr. Konsoloshanenin ~ duvarlar1 
beyaz renkli oldugu cihetle, bu suret
le konsoloshanenin cephesi Fransiz 
milll renklerlle boyannu~tir. 

Frans1z - Alman 
anla$mas1n1n akisleri 
Franszz gazetelerinin biigiik bir k1sm1 
anla~magi memnunigetle kar~z/1gor 

Paris 7 - Gazeteier Fransiz - Al
man anl~masi hakkmda uzun maka
leler yaz1yorlar. Anla§rnaya taraftar 
olan gazeteler bilyiik memnuniyet 
gosteriyorlar. Journal gazetesi diyor 
ki: 

<'Diln soylenen dostluk nutuklan 
bekledigimizin ii,sti.inde oldu. ~unu 

da kaydedelim ki Hariclye Nazmm1z, 
Alman Hariciye Nazirile gorii§tirken 
rniistemlekeler hakkmdaki katt azmi
mizi bildirrni§tir. Almanlar anl~a
nm akdlnden evvel bundan haberdar
d1lar. Alman Hariciye Nazm ne bir 
hayret eseri, ne de son italyan rna
nevralar1 hak.kmda bir sempati gos
termerni§tir .u 

Jour, Oeuvre, Petit Parisien gazete
leri de anla§may1 rnemnuniyetle kar
§Illyorlar. 

FranSiz - Alman beyannarneslnln 
aleyhinde bulunanlann mi.italealan 
da §Udur: 

Petit Journal gazetesi, Almanyanm 
ihHil ettigi muahedeleri ve B. Hitlerin 
Mein Kampp nammdaki kitabm1 unu
tam1yor. 

(!Epoque» gazetesinin yilriittilgli 
miitalea §Udur: 

Filistin konferans1 
Konferansa Filistinden kovu
lan Arap miimessilleri de 

i§tirak edecek 
Londra 7 (A.A.) - Milsternlekat 

naz1n Makdonald Avarn Kamarasmda 
bcyanatta bulunarak Londrada top
lanacak olan Filistin konferansma 
Mls1r, Irak, Saudi Arabistan ve Amman 
hilkumetlerinin i§tiraki kabul ettik
lerini ve Yemen kralmm da bu konfe
ransa davct edildigini soylemi§ vc 
konferansa i§tiraki kabul eden Filis
tin yahudilerinden ga§kaca Filistin
den tardolunan Arap miimessillerinin 
de konferansa i§tiraklerlnin kolayla§
tmlacaguu Have eylemi§tir. 

Kudiis 7 (A.A.) - Arap komitesi 
azasmdan silrgilnde bulunanlarm da 
Londra, Filistin konfcransma davet 
edileceklerine dair buraya gelen ha
berler bilti.in Arap rnuhitinde bilytik 
bir sevin~ uyand1rm1§t1r. QUnkU tu 
ruretlc mcmlekct haricindc bulw1c:r1 
bilyiik miiftii de konfe1:msa i§tirak 
cdebileccl...tir. 

Japon fjef i; 
Bir milddettenberi sehrimizde bulu

nan Japon sefiri di.in ak.µmki ekspresle 
Anl;ara)a gitmt~tir. 

«~imdiye kadar bundan daha bo§, 
manas1z, ve ehernmiyetten Ari bir ve
silm goriilmemi§tir.» Epoque gazetesi 
devamla diyor ki: «Londrada h!kim 
olan kanaate gore B. Ribbentropun 
oyunu §Udur: Onumuzdeki ilkbahar
da Orta Avrupada yap1lacak bir ta
arruza kar§I Fransay1 bitarafla§llr
mak.» 

Humanite gazetesi ((imzalanan be
yannarnc mi.i§terek emniyet namma 
ne kalml§ ise onu k1rrn1§tlrn miitalea
Slill yilrii tilyor. 

1ngiliz gazetelerinin 
makaleleri 

Londra 7 - ingiliz gazeteleri, diin 
Pariste imzalanan Frans1z - Alman 
aderni tecavilz beyannarnesini mem
nuniyetle kar§ll1yorlar. Times gazete
si: «ingiltere hilkumeti daha ilk daki
kadan itibaren Fransa ile Almanya
nm bu hareketini hararetle kar§1la
rnaktad.lr.» diyor. 

News Chronicle gazetcsi de diyor 
ki: «Almanya·ya bu itilafa riayet ede
cek, bu takdirde kendirnizi bahtiyar 
addedecegiz; yahut da bu.itiHifa ria
yet etrniyecek. O zaman da bunu not 
edecegiz.» 

Suriyede 
alevi isyan1 

lstiklal istiyen aleviler 
Suriye Jandarmalarile 

~arp1~hlar 

$am 8 - Suriyede Y&l?Iyan Aleviler, 
f?am hilkumetine isyan etrni~lerdir. 

Alevilerin istedikleri istiklfildir. Reis
leri de Siileyman Milr~ittir. Aleviler, 
~am hiikurnetinin sevkettigi jandar
rna kuvvetlerile ~arp1~1m~lard.lr. 

Bulgar Ba§vekilinin Ankara 
ziyareti 

Ankara 7 (Telefonla) - Bulgar 
B&l?vekili B. Koseivanofun y1lb~m

dan sonra Ankaray1 ziyaret edecegi 
hakkmda burada heni.iz resmi malU
mat yoktur. 

Beynelmilel nakliyat i§leri 
komiserligi 

Arikara 7 (Telefonla) - Nafia Vc
kaletinde Beynelmile! Nakliyat i~leri 
korrtiserligi ihdas edilmi~tir. Korniser
lige Nafta Hukuk mu~a\ir muavini B. 
Ziya Meri~ getirildi. 

Balkan antanti 
gene/ kurmag 
Batkanlarinin Atinadaki 

toplantisi bitti 
:Atina 7 (A.A.) - Dlin aqam a.,agx .. 

dak:i tebllg n~~tir: 
Balkan antant1 devletleri Gene! 

kurmay b~kanlanrun Atlna konfe

Almanya Demir muhaf1zlann tevkifini 
protesto mu etti? 

Biikre~ Alman sefiri Berline gitti Demir 
muhaf1zlardan 25 bin ki~i tevkif edildi 

rans1 6 kAnunuevvel saat 18 de niha-- · ' BiiJcre~ 7 - Demir muhaf1z te~kilA.
yete errn~ ve rnesai ~ok biiyilk blr kar- tma mensup olanlann tevkifine devam 

gme Viktor Voyan nammda bir avu
kati se~mi~ler ve rivayete gore rnatem 
aldmeti olrnak uzere hep sakal birak
maga karar vermi~lerdir. 

de.pik havas1 i~lnde cereyan etml~tir. edil.mektedir. Demir muhaf1zlardan 
Tedkik edilen biltiln meseleler uzerin- tevkif edilenlerin 25,000 ki~iyi buldugu 
de tam bir lttifakla ve en mi.ikemmel sliylenmektedir. Askerl mahkeme rei-
tesanud ve antant zihniyetile karar- si miralay Kristeskoya yapll~ olan 
Iar almm~tir. suikasd failleri ve arkad~lan da ya

Hava hUcumlanna karst 
Passif korunma kanunu 9 

ikincikanunda meriyete . . gir1yor 

kayi ele venni~lerdir. Maamafih De
mir MuhafJ.Zlar hilldimetin ~iddetll 

tedbirlerine ragmen gizli siyasi faali
yetten vaz ge!;mek istemiyorlar. 

Bu te~kilat rnensuplan, on sene ag1r 
kilrek cezasma rnahkfun olup Biilcre~ 
hapishanesine nakledildigi esnada ka!;
maga te~ebbtis ettigi i~in jandarrna
lar tarafmdan vurulan Kodreanunun 
yerine Demir muhafiz te~kilft.t1 reisli-

Burada dola~an rivayetc gore bura
daki Alman sefiri, ideoloji bakumndan 
Almanyaya rneyyal olan Demir muha
!lzlarm ve bilh·a~sa bunlar arasmda 
bazi Alman tebaasmm da tevkifini pro
testo etmi~tir. Alman sefiri Berline ha
reket etrni~tir. Sefirin tevkif edilen De
mir muhaf1zlar serbes birakllmad1g1 
takdirde Bukre~e donmiyeccgini soyle4 

digi rivayet edilmektedir. 

Bu ~ayianm ne dereceye kadar dog
ru oldugu belli degildir. 

Ankara 7 (Telefonla) - Hava hii
cumlarma kar§I passif korunma ka.. 
nunu 9 ikincikfulunda merlyete gire
cektir. O tarihten itibaren biitiin ~e
hir ve kasabalarla endiistri rnerkez
leri kanunun icaplanm tatbikle mu
kellef tutulacaklardir. 

Pazarhk_s1z sat1~ 
Samsun, Edirne, Konya, 
Trabzon, Sivasta da tatbik 

edilecek 

lngilterede askerlik 
hakk1nda bir miinaka§a 

Te§rinievvelde istanbul, Ankara ve 
izmJrde tatbik edilen Pazarllksiz sa
tl§ kanununun oniimiizdeki marttan 
itibaren Samsun, Edirne, Konya, 
Trabzon ve Sivas vilayetlerinde tat
bikine ba§lanacag1 hakkmda alakadar 
makarnlara rnalumat gelrni~tir. Bu 
hususta iktlSat Vekaletince baz1 ha
zirllklar yap1Irnaktadir. 

Diger taraftan kanunun tatbiki et
rafmda bazi rni,4kiillere tesadilf edil
diginden iktisad Vekaleti i i; ticaret 
urn.urn rni.idi.irii B. Milrntaz bugilnler
de gii~liige tesadiif edilen noktalar 
etrafmda izahat verecektir. 

Arttrrma ve yerli 
mallar haftasz 

Batvekil ve Vekillerden bir 
~ogu nutuklar soyliyecekler 

Ankara 7 (A.A.)° - Ba~vekil Celftl 
Bayar, dokuzuncu Arttmna ve Yerli 
mallar haftasm1 aym 12 nci pazartcsi 
gilnil saat 17 de Halkevinde soyliyece
gi bir nutukla a~acakhr. 

Ayni giin ak~am1 saat 19,10 da 
Ankara radyosunda Maarif Vekaleti 
Talim ve Terbiye Heyeti reisi ihsan 
Sungu bir nutuk soyliyecektir. 

13 sal1 giini.i saat 18,30 da Ziraat 
Vekili Faik Kurdoglu, 14 ~ar~arnba gii
nil saat 18'30 da Milli Miidafaa Ve
ldli ve Ulusal Ekonorni Kurumu bW?
lmm general Kaz1m 6zalp, 15 per~em
be gilni.i 22 de Tilrkiye Ziraat bankas1 
urn.um mildiir muavini Cezrni Erc;in, 
16 cuma gilnii saat 21,30 da Hariciye 
Vekili ~tikri.i Saracogh.i, 17 cumartesi 
gilnil saat 18,30 da Stimer Bank ge
ne! direktorii Nurullah Siirner, 18 pa
zar giinii saat 19,30 da Ekonomi Ba
kam ~akir Kcsebir, Ankara radyosun
da rnilli ekonorni ve artllrrna hakkm
da birer konferans vereceklerdir. 

Tataresko Paris el~isi oluyor 
Paris 7 (A.A.) - Romanya htikO.

meti, Paris bilyiik elcrlligi i~ln eski 
BW?vekil Tataresconun tayini husu
sunda istirnz&!;ta bulunmu~ur. 

Dortler konferans1 m1? 
<;amborleyn - Mussolini mii
lakat1n1n Dortler konefran

s1na miincer olaca&-t 
soyleniyor 

Londra 8 - Romada B. Qamborleyn 
ve Lord Halifaks ile B. Mussolini ve 
Kont Ciano arasmda cereyan edecek 
olan konu~alarm bir dortler konfe
ransma milncer olacag1 Berlinden bil
dirilmektedir. 

Salaruyettar ingilii rnahafili, Berlin
den gelen bu haberl. ne teyid ve ne de 
tekzip etrnektedir. 

Goniillii milli servis ihdas1 layihas1 
miizakerelere sebeb oldu 

miihim 

Londra 7 - ingilterede mecbwi 
askerlik usulii yerine bir cMilli servis.> 
ihdas1 kararla~rml?ll. Milli servise ar
zu eden herkes kaydediiecek ve bun
lar mill miidafaa it;in icabmda yal
mz asker olarak degil, silA.h fabrika
lannda vesairede de ~ah~aklarch. 

Bu hususta hazU"lanan kanun la.
yihasmm Avarn Kamarasmda mii
zakeresine ba~lamm~hr. Hilkflmet 
namma hazir bulunan naz1rlardan 
B. Anderson Milli servis usultintin 
neden m~cburi hizrnete tercih edildi
gini anlatnu~tir. 

Muhalefet namma soz alan il?~l 

mebuslardan Greenvood nazmn nut
kunu ~idc!etle tenkid etmi~. bu usu
liin mernleketi sahte bir emniyet ha
vas1 i~inde biraktiguu soylemi~tir. 

Mebus, partisinin bilhassa endtistri
de mecburi hizmet usuli.inii kabul et
miyecegini soylemi~tir. 

Muhalif liberal Sir Percy Harris 
•hava baskmlarma karl?l bir s1gmak 
politikas1> rnevcut olrnarnasmdan 
l?ikayet etmi!? vc «Tahliye> planlan
nm geciktirilrnesinden dolayi tees
siiflerini bildirmil?tir. 

Muhafazakar grup i~erisinde mec
bul1 milli hizmetln hararetli tara!
tan olan eski Dorninyonlar Nazin B. 
Amery, hiikilrneti realist olrnamakla 
rnuaheze eylemi~ ve her tilrli.i Milll 
senris usuliiniln miicssir olmas1 i~in 
cDaha ban!? zarnanmda noksans1z> 

Ribbentrop Paris
ien hareket elti 

Diin iki memleketi alakadar 
eden meseleler gorii§iildii 
Paris 8 - B. Ribbentrop ile rnaiyeti 

bu sabaJ1 saat dokuzda Paristen Berll
ne hareket etrnil?lerdir. 

Paris 7 (A.A.) - Von Ribbentropla 
B. Bonnct'nin bu ~i konu!?rna
lan saat 18,30 dan 19,15 e kadar de
vem etmi~ ve bilhassa iki memleket 
arasmdaki ti.caret miinasebetlen et
rafmda cereyan etmil?tir. 

iki Hariciye Nazin, Frans1z - Al
man ticaret muahedesinin i~le~ tar
z1 ha.kkmda miitehass1slann vardlk
lan neticeleri tedkik etmif? ve elrnno
mileri biribirini itmam eden iki mern
leket arasmdaki mtibadelelerin arttl· 
rllrnas1 arzusunu gostermi9tir. 

Nihayet von Ribbentrop ile B. Bon
net, Qekoslovakya hudutlarmm ga
ranti edilrnesi meselesini gorii~rnti~
lerdir. Malt1m oldugu iizere Qekoslo
vakya Hariciye Naz1n ayni meseleyi 
goril9mek iizere Berline gidecektir. 

Bu miilakatmdan sonra, von Rib
bentrop, Bonnet'ye Parise yaptigi zl
yaretin kendislnde mtikem.mel bir in
tiba biraktlguu beyan etmi~tir. 

olmas1 icab edeccgini kaydederek de
rnil?tir ki: 

cSir John Andersonun teklifleri, 
htikumetin mildafaa ihtiya~lan me
selesinin halline ba~layip b~lam1ya
cagi gibi hayati bir i~e ait her ti.irlii 
karar1 tehire matuf bir plandir. 
Tehlike miidhi~tir. Almanyada her 
giln cKuvvcte daveb eserleli goril
yoruz. Frans1zlara kar!?l italyan te
zahiirlerini gorilyoruz. Yani bilttin 
bunlar hi<;bir ~ey ifade etmez mi?> 

Muhafazakar mebuslardan eski 
Kenya valisi Edward Grigg mecbmi 
tescil liizumunu kaydetmi~ ve mil
teakiben muhalefet lideri B. Attlee 
soz alarak dern~tir ki: 

cHilkumet, tekliflerini az gok itl
rnads1zhkla kar~1larsak hayret ctme
rnelidir. Millet tereddi.itsiiz hizmet 
edecektir. Fakat kendisine itimad 
edilmesini istemek onun hakk1d1r. 
Ne millete, ne de bu meclise itimad 
gosterilmiyor. Hi.ikf1mctin hangi po
litikay1 takib ettigi bildirilmiyor.~ 

Hilkumct adma cevap veren Sir 
Anderson, tevdi edilen tekliflerin ma
halli makuml~rm mesuliyctini hi~ 

bir suretlc arttirm1yacagm1 bildir
mi~lir. 

Milzakere, mulmlcfetin de rnuva
fakatile mUddetsiz olarak talik edil

rni~ ve meclis bugiin toplanmak lizere 
dagllrn19tir. 

Mustemleke i!;i 
lngiliz i§ partisinin miistem· 
lekeler hakk1nda bir teklifi 

Londra 7 (A.A.) - i!?~i partisi 
rnanda usulilniin biltiin mtistemle
kelere te~milini taleb eden bir takrir 
verrni~tir. 

Mtistemlekat Nazni Mac Donald, 
parlarnentonun bu teklifi kabul etmi
yecegi ilmidindc bulunmu~. ~ilnkli hC
niiz kendi kendilerini idare edebile
cek dereceye gelmemif? olan bu mtis
temlekeler arasmda, Cebeliitta11k, 
Malta, Aden ve Singapur gibi ingilte1·e 
i!;in hayati chemmiyeti haiz sevkul
ceyl? bazlar oldugunu soylern.i~tir. 

Avam kamaras1, i~~i partisinin bu 
teklifini 127 muhalif e kar~1 253 reyle 
reddetmi~tir. _ 

Beden terbiye!i :Je1!el direk
tor liig\iniin f cinl;_v-eti 

Ankara 7 (Telefonla) - Beden ter
biyesi gene! cUrcktorli general Cem\1 
Tahir bugiin Nafia Vekihle gorii!?mii~
tiir. Ba.\)vekalet binasmda genel di
rektorlilk i~in hususi blr daire aynl
m1~tir. Vilayetlerde ai;;11acak Bcden 
terbiyesi mildilrlilkleri i~ln tetktkat 
yap1lrnaktadlr. 
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J\K~AMDAN AK~AMA 

lyi ev han1m1 ve 
iyi belediyeci 

Taksim meydarundaki umumi ha· 
la, gene birdenbire n~riyat ve te
feli.kiir hayatunwn birlnci ptamna 
~1k1verdi! 

A deti !1ehrayin yapacagiz: 
- Kal.k1yor! 
- Kurtulduk! 
Se' inmekte hakkmuz da yok degil! 

Az kalcm a!pndmnadtk, az miirekkep 
sarfetmedikti; karilerimiz de bize yar
dunc1 olarak az mektup pulu istih· 
lak etmem~enli · «Boyle anh ~ 
meydanumzda bu sakil manzara, bu 
.nlide bulandmc1 taaffiln membal, 
kahhnma ta~an bu milstekreh ~irkef 
olnmaz!» demi~le:rdi, dem~tik ... 

Fakat aldlnlmanu!?ti· Sanltl lazun
~' clzem~, onsuz olmazm1~ gibi, 
he~c1ilerin bu kollektif arzusuna 
l~ durulm~u. 
~imdi tamamile· ruhi bir hadise 

~smdayiz. Bu.nca ihtiya~lan, 
l>unca tiirHi turlil eksikleri olan bir 
~ehrin en birinci emelini sanki bu 
te~kil ctmi~ gibi, bir sevin~! .. . 

- Kapatil1yor! ~ok !?iikiir .. . 
Ve derhal arkasmdan, ayni fasi· 

leden temennUer: 
- Harbiyede de boyle bir miinase

bctsiz hali vardir; aman onu da ... 
- Biitiin Bogazi~iniu ~ belki yegane 

umumi halas1 nerededir, biliyor mu
sunuz?.. Kaba~ta... l\l~hur havu
zuu i~ne akar... Bu kadar akmb.b. 
Yerler dururken o durgun suyun se
~flmesi kotii bir muziblikten ba!-jka 
turJii tef:;ir edilemez ... Hele defaJarla 
Ynzmanuza ragmen aldm!j edilme
hlesi ! ... Bari o da kaldmlsm ... 

Bir umumi ha.Ii d~manhgi! ... 
llakiJwtte ise, bamba~ka bir haleti 
rubiye: insanlar, pek m.akul arzula· 
ruun kolayca icrast kabilken ni~in 
Yap11rnadag1na ~lar, Juzm..,1ar; 
~irndi, bir degi~iklik .sembolii ola.rak, 
bu Takslm halasma ehemmiyet ve
r.iyorlar ... 

- Doktor vali onu kaldmnakla. 
i~e ba~tadJ... Fevkalide hizmetler go· 
recegini isbat ediyor! 
l\I~ur Topaz piycsinde bir bahis 

g~er: Bazi ~ adamt belediyeciler, 
umumt aptesaneleri, ~hrin en ~
lek bir noktasma yaptmrlar. 0 sem
tin mnl sahipleri bizar olarak, ken
dile.rinc ba§ vurur, ccAman, bu bela
lan defedin, sizi memnun ederiz!> 
derler. Kumaz i'l adamJan ise, bu 
serer ba~ka i ·Iek bir noktayt s~p, 
oraya haliy1 kurarlar... Orahlardan 
da gene ayni teklif ... Haydi diger bir 
lloktaya nakil... Hiihlsa bir gelir va
~1tas1 ... Samur kilrk olsa bi~e kaba
hati kimo;enin istcmedigi gibi, bunla· 
l"1 da istemiyor. 

Biz de de istemiycegine gore, ne 
Yaptlacak? ... Nereye konulacak? ... Fa
lcat hi!( olmamalan daha fena degil 
hli? ... Tel orgii Ile r:evrili; tehdidki.r, 
tahkiramiz ci.imlerle miicehhez; 
hiimsa maddeten, manen teminat 
altmda baz1 duvar koselerinin biitiln 
bu tedbirlere ragrnen ~e halde bulun· 
duJdanm biz istanbullular pekfila 
hiliriz ... 

llalkm bu ofkesi, matbuatm bu 
hlenmunlugu, belediyenin bu ilk agiz 
icraat1 peUli amma, netice ne ola
Cak? ... Bahscttigim.iz ko~e ~Iannm 
~ogu1mamas1 i~ ne yapmab? ... 

Giresuna gittigim z;aman, bu ~ehri 
adeta ihya eden oramn belediye

0 

reisi 
11. E~cl Dizdar, ilk i~ oJarak, yaptir. 
d1gi yeraltt halisun bana gostenni~ 
ti: 

- Bir evin salonuna degil, ham-

- tstanbulun en gilzel yerlerlnden 
blri de bu meydan olacak bay Amca ... 

./:AKEJAM 

!i'E&iR BABERLBRi l 
Temizlik i§ini 

kontrol 
Belediye hekimlerinden B. 
Remzi bu ite memur edildi 

Vall ve Belediye reisl B. Lutfi KJ.r. 
dann §ehrin temizlik i§lerine bliyi.ik 
bir ehemmiyet verdiglni diln yazmI§· 
tik. 

Yeni vali, diin belediye sJ.hhiye mli
diiril doktor Osman Saidi davet ede
rek §ehrin sihhi vaziyeti ve temizlik 
~Jeri etrafmda bazi izahat almi§tir. 
Bu izahattan sonra temizlik i§lerinin 
daha cidcil surette takip edilmesi i~in 
belediye sihhiye mildilrlilgil hekim
lerinden doktor Remziyi temizlik i§· 
Ierinin murakabesine memur etmi§
tir. 

Doktor Remzi, temizlik i§leri mil
dilril B. Mustafa ile le§riki mesal ede
cektir. 

Kara Tiirkofia miidiirii 
§ehrimizde 

Kars Tilrkofis mildfuii B. Ahmed 
Nairn ile hayvan ihracat ~irketi 

umum miidlirti B. Osman Karstan 
~ehrlmize gelmi~ ve dun Tlirkofiste 
tedkiklerde bulun:nu~larchr. 

Afyon tiryakisi 
Yakalanaca~n1 anlay1nca 

afyonu yutmu§ ! 

Ziya admda yirmi be~ y~mda blr 
af yon tirya.kisi diin sokakta giderken 
zab1ta memurlarmm kendisini takip 
ettiklerini anlam1~ ve tam yakalana
cag1 s1rada cebinde bulunan biiyi.i
cek bir afyon par!;asm1 birdenbire ag
zma atlp yutm~tur. Ziya derhal mud
deiumumllige getirHerek Adliye dok
toru B. Enver Karan tarafmdan mu
ayene e~tir. Kendisi Adliyede 
baygm bir halde verdigi ifadede: 

- Beni yakal.Iyacaklard.I. Cebimde
ki afyonu yuttum. Ben bunun milpte
Ias1yim. Her zaman afyon yutmadan 
duramam .. . demi~tir. 

Ziyanm derhal midesi yikanarak 
c1kan suyun T1bb1 adll kimyahanesin
de tahllline karar verilmi~ ve kendisi 
hastaneye gonderilmi~tir. 

Cerrahpa§a haataneaindeki 
~ama§trhane ve mutfag1n 

in1as1 bitti 
Cerrahpa§a hastanesinde bir mild

dettenberi yap1lmakta otan ~ama§1r
hane ile mutfagm in§RSI bitmi§tir. 
Bu bina 102 bin liraya mal olmll§tur. 
Gerek ~ma§ll'hane, gerek mutfak 
son sistem makinelerle techiz edile
cektir. 

Ke§if bedeli seksen bin Ura clan bu 
makineler yakmda mtinakasaya ~1-
kanlacaktir. ~ama§1r y1kamagi, ye
mek pi~irmegi, otomatik surette te
min edecek bu makineler sipari~ 
edild.ikten sonra miicsscse a~1lacak
tir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
m.mn ne hamm oldugunu anlamak 
iizere, mutfagi.yle aptesa.nesine 
bakmah .... d~ • Bir ~ehir de 
onun gibidir... Gtda sat.., yerlerile 
wnumi halilanm muayene ederek 
belediyesine notu venncli ... 

Yeni belediye reisinin ilk icraatma, 
bu sebeble de seviniyoruz galiba. .. 
<;iinkii cidden «J>iif noktasmdan> ~e 
giri~ti! (Vft-Nft) 

Karilerimizin 
mektuplari 

Dogru selam verelim t 
isminin gizU tutulmasini isti

yen bir okuyucumuz ~u mektubu. 
yolliyar: 

11Filhak.ika p.pka rtfdik. Anupah 
klyaletine ainlik. Fakat daha ban 
noksanlarumz var. Bunlardan biri de 
selim verm.ek meselesldir. 

Bir ~oklannuz, bu meyanda me· 
marlarla bui resmJ mahiyetteld ze
nt, selimlapnayi, el slkmak usulilnii 
katiyen bilmiyorlar. 

Resimlerde de roriiyoruz. Biiyiik 
blr devlet adnmrmm Hnydarpa~nda 
kaMj1hyan bir n1emur, bu basit sere
monl.>i Ha edcrken iki biikliim ol
mu§. Datta bir dif'eri de o derece 
aecle e~ ki, aeclesindcn yolcu· 
non elini bulamam~: Kendi cli 
blr tarafta, muhatabmm ell ba§ka 
canlpte. Resimdc c;ok giiliinc; bir va
ziyctte dogrusu. 

'Yalmz hafiff<C bir ha§ cgmck ~u
rctilc, dik durarak, el s1kmak hem 
esteUktir, hem de hie; bir 7.aman 
hiinnetsizlik ifade etmCL Centilmen
cedir. ~unu soyliyeyim: Bir mecmua
da in~ltere krnhmn clini s1kan bir 
c;ok adamlann muhtelif resimleri var. 
Fakat hie; biri egilmcmiljlcr, dimdik 
duruyorlar. Giizel dogrosn. 

Sapka ile sclam mesetesi de oyte. 
Serpu§u §oyle tut11p iraz oynataca
t1m1z ycrde, bazdarun17 ~1kar1p ha
vada kocaman bir ka•is ~lzdikten 
sonra, iistelik bir de viicudiimiizii ye
re dogru olduk~a k1nyoruz.\) 

Trakya umumi 
miifetti~i 

Tiirkofis Istanbul §ubeainde 
mefgul oluyor 

Trakya Umumi Miifetti~i General 
KAzlm Dirik Tlirkofis istanbul ~be
sinde me~gul olmaktad.Ir. Umumi Mil
!ctti_,e Ofiste bir biiro tahsis edilmi~, 
emrine blr de daktilo ver~ir. 

Diin Vali ve Belediye Reisi B. Lutfi 
Klrdar ogle yemeginl Trakya Umumi 
Miifctt~i General Kftz1m Dirik ile 
birllkte Tokatllyan otelinde yemi~tir. 
B. Lutfi K1rdar dordiincii Vak1f ha
runa gelmi~ ve saat 13 de Tiirkofiste 
~al1~akta olan Umumt Miif ett~e 
Ttirkofis rnudiiril B. Cemal Ziyayi 
alarak Beyogluna ~1~tir. Bu ara
da muhtclif meseleler i.izerinde go
~illmil~iir. -----
Akau vapurundaki vakan1n 
diger meaulleri de muhtelif 

cezalara ~arp1ld1lar 
Aksu va.purundaki ~irkin hadise 

dolayisile Denizbank tarafmdan yap1-
lan tahkika tm ilk safhasmda ikinci 
kaptamn memnu olmasma ragmen 
kendi k~marasmda yolculardan bir 
kadma i~ki ikram ettiginden vazife
sine nihayet vcrildigini ve bu hadisc
de diger mesulleri tesbit i~in t~hki
kata devam olundugunu Denlzbank
tan ald.Igmuz malftmata istinaden 
yazm1~t1k. 

Denizbank tahkikatim tamam.la
mI!?tlr. Bankadan verilen malfunata 
gore, hftdisenin diger mesulleri de 
tesbit edilm~ ve Aksu vapurunun 
birinci kaptarumn da vazi.fes!ne ni
hayet verilmi~tir. Bundan b~ka ba
ZI memurlar disiplin cezasma ~arpti
nlm1~lard1r. 

Belediye reis 
muavini 

B. Lutfi Aksoy diinkii 
trenle geldi 

Bod.rum kay
makamhgma ta.
y!n edilen Bele
cllye Reis muavi
ni B. Ekrem Se
vancarun yerine t 
Belediye Reis mu- "' 
avinligine tayin 
edilen Qankaya. 
kaymakanu B. 
Lutfi Aksoy diin· 
kti ekspresle ~ch
rlmize gelmi~tir. 

Yeni rels mu
avini B. Lutfi 
Aksoy dlin ak~am B. Liltfi Aksoy 

ge~ vakit Belediyeye gelerek Vall 
Dr. Lutfi K1rdan ziyaret etmi~tir. 

Ycni muavin bu sabahtan itibaren 
vazifcsine ba~hyacaktir. 

Yeni Belediye reis muavini, Qanka
yadan evvel Uskildar kaymakanu idl. 
Uskiidar kaymakamhgmda nisbeten 
klsa bir zamanda bilyilk f aaliyet gos
tenn~. bilhassa Bclediye i~lerinde 
loymetli hizmetleri gori.ilmil~tUr. 

Sarho~ akh 
Pencereden atlamak iaterken 

gii~ zaptedildi 
Enver admda biri diln fazla rala. 

i~ip sarh~ olduktan sonra. 'sokata 
~1~ ve gelip g~enlere sata{lmaga 
bw;ilarm~tir. 
Cilrmiim~hud halinde yakalanan 

Enver Adliyeye verilmi~ ve muayene 
edilmek uzcre Adliye doktoruna gon
derilmi~tir. i~eride ba'lka muayene ol
dugu i~ koridorda s1ra bekllyen En
ver bir aral1k kendini bii.sbiitiin kay
betmi~ ve: 

- Ben hastaland.Im. Pencereden at
hyacag1m. A~ag1ya dil~iince acllmm, 
hastahgrm da ge~er ... 

Diye bag1rarak koridordald pence
reye ko~mu~tur. Kendisini muhafaza
ya memurolan polis ve Adliye zab1-
ta memurlan yeti~ek pecereden 
atlamak isterken zorlukla yaka
lam1~larchr. Yap1lan muayene netice
sinde, kendisini bllmlyecek derecede 
sarho~ oldugu sabit oldugundan, ra· 
porile birlikte mahkemeye verilmir 
tlr. 

Maarif miidiiriiniin ~iledeki 
tetkikleri 

Maarif miidiirii B. Tevfik Kut'un 
~ilcye giderek tetkikatta bulundugu. 
nu yazmI§bk. 

Maarif miidilrilne vekalet umumt 
milfet~le.rinden B. Necm.i ve ilk ted
risat milfetti§lerinden B. izzet refa. 
kat et~tir. 

Bundan bir milddet evvel Maarif 
Slhhiye mil! etti§Ierinden "B. ihsan ve 
B. Muharrem ~ileye giderek :?iledeki 
koyyati mektebinin vaziyetl etrafm. 
da tefti§ler yap~larch. Bu tefti§Ier 
neticeslnde talebe arasmda baz1 tra
hom vakalar1 gortilmii§tiir. Maari! 
mlidiirii ile arkad8.§lar1, slhhiye mi.i
f ctti§lerinln verdikleri rapor iizerine 
trahomlu talebeden ikisini diger ar. 
kad8.§lanndan tecrid etmi§ler, yat1 
mektebinde bazi tedbirler almI§lar
d.Ir. 

Amca Eminintlnde ! .. 

------~--.:::::..::::-------~-

... Hele bu, 1ldde b1r rengini deg* j ... Yepyeni, modem bir meydana 
Uren eski kopliiden g~p... ~ ~lklvermek miikemmel bir .surpriz 

j olacakl .. 

• .. Meydanm gilzelligi i¢n yalruz 
~u Yen1cami dekoru bile kf\fi! .. Ha, 
Siras1 gelmlfken sorayun: 
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lST ANBUL HAY A TI 

A~k bah~eleri 
l~eri yolunda giden bir ahbab ye

ni aiwgi otomobille tecriibe gezinUsi 
yaparken bana raslad1: 

- Bu me\•simde her zanum ooyle 
giizel hava ele g~mez. Beraberce bir 
pazar gezintisi ynpahm. 

Ded.l Bir miiddet ~chrin dort bu
cagam dol~ttk. Ak:;>am iizeri ~~ll 
clvannda bir gazinoda dinlendik. 
Bava karardlktan sonra tekrar yola 
~1kt1k. Otomobillmiz asf alt yoldan 
Hiiniyet tepesine dogru giderken ah· 
babun kuJaguna flsddad1: 

- Biraz da ~k bah~elerine ugri· 
yalnn. Eglcncell bir gezinti olur. 

Yol boyunca otomobilin komesi 
hi~ susmad1. ~b~a \'cnui~ ~tier 
kome scsine aldin~ bile ctmiyorlar. 

Abide mcyclanma !(Ikmca otomo
bil ya\·a~Jad1 ve yoldan saph. l'amn 
yumru toprak yigmlanmn, c~rri bilg· 
ril ~ukurlann arasmdn zikzaldar 
yaparak ilerlerken dostum: 

- Dikkat et, dedi. A~k bnb~elerine 
girdilc. 

l\lotOriin horultulan arasmda yan 
tarnftan boguk bir scs duyuldu: 

- Birak kollannu, otomobil g~ 
liyor. 

Biz ilerledik9C tepelerin ardmdan 
~ift ~ift golgcler peyda oluyor. 

Bir anlhk bizim ahbab mftzibligi 
ilcri gotiire.rek projekt.Orii yuktL Za· 
valhlar o kadar heyecana kapilm1~ 
Jar ki, yan tarafa ~ekilcrck projek
Wrtin ~1gmdan kurtulmayi alnl 
edemiyorlar. 

Limbuyi s0ndiiriip otomohilden 
indik. Gecenin sert riizganna ka~1 
paltola.nnuzm yakasrm kalda.rarak 
yav~ yav~ yiiriimege ba~IadJk. 

Yandaki tepenin ardlndan bir nu
nlti duyuluyor: 

- Ayak sesi var. Galiba biri ge
liyor. 

- Ald~ etme. Onlar da bizdcn
dir. Her halde ba~ba~ verecek yer 
bulamam1~ar da serscri gibi dol~
yorJar. 

Dab.a neler gorduk, neler ~ttik ... 
~leger yazin gilndiizleri lstanbulun 
mes.ire ycri olan bu lnrlar, ~ iyi 
havalarda bir ~k bah~esi halinc ge-
1.iyonnu~. 

Cemal Refik 

Y alan aahiller i~in ii~iincii 
birvapur 

Denizbank yalon sahiller i~in Al· 
manyada yaphrdlg1 Suvat ve Ulev 
vapurlanndan sonra ayni tipteki 
ii~iincil vapuru ingilterede yapt.Ira
caktir. Bu hususta bir ingfliz finna.
sile yap1lmakta clan miizakerelerln 
bitmek ilzere oldugu haber a~ 
t1r. 

lskenderunda yapilacak 
serbest liman 

iskenderunda in~1 karar~tinlan 
serbes liman i~ln tedkiklere devam 
edilmektedir. iktisad VekAleti liman 
i~leri mudiirii B. Asaf, ingiliz Brasser 
-tdrketi llman ~eri miltehaSS1Sl B. 
Biveri ve Denizbank ~eflerlnden B. 
Zihniden miirekk:eb tedkik heyeti ya.
landa raporunu haz1rlamaga b~
yacaktir. 

Y erli mensucat~dar1n 
,ikayeti 

ital.ya ve Almanyadan yiinHl men
sucatm fazla miktarda gcldlglnden 
l?lkft.yet eden yerll mensuca~1lar diin 
sanayi birliginde toplanrm~ ve ted
blr almak ilzere VekAlete milracaate 
karar ve~lerdh'. 

/ 

... Bu Yenicami ne zaman yapll
~? ... 

B. A. - (1663) de yapllm~ aroma 
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Ticaret odas1 meclisinde 
hararetli bir toplanb 

Hantardaki odabas1lann kirac1 veya mal sahiole
rinden Ucret almalan teamUlden midir, degit midir 

Ticaret odas1 meclisi diin ogleden 
sonra toplanarak muhtelif meseleler 
hakkmda kararlar ve~tir. Gec;en 
celsenin zaptm1 miiteakib Ebedt ~ef 
Atatiirkiin vefati miinasebetile ~ekl
len telgraflara gelen cevaplar okun
rnu~1 odamn 938 senesi blitc;esinde 
milna.kale icraslle oda ve borsarun 
938 eylill mizanlan kabul e~tir. 

Bundan sonra hanlardakl odaba
~lann kirac1 veya maI sahiplerin
dcn para almalarmm teamillden olup 
olmadigi hakkmdaki mahkeme suali
nin miizakeresine gec;ilml~tir. Bu 
sual oda meclisindc hararetll miina
k~lara yol ac;nn~trr. Ticaret odast 
umumi kfltlbi mahkeme sualile oda 
idare heyetinin verdigt cevab iizerin
de izahatta bulunmu~, demi~tir ki: 

- Mahkeme bizden odab~1Iarm 

blr ticret allp ala.m.J.yacaklarUll, eger 
ahrlarsa bumm mal sahibl veya ki
rac1 tarafmdan verilmesinin teamtil
den olup olmadiguu soruyor. idare 
heyeti odaba~tlann i.icret aldlklanru 
ve bu paramn mucir veya mlistecir 
tarafmda.n vcrilmesinin teamlilden 
oldugu ~eklinde cevab vermi~tir.> 

B. Refi Bayar: cTicaret odasi ooy
le bir cevab vermcmelldlr. Teamilliin 
de bir tarifi vardir. Boyle bir teamill 
olmaz.> dero4tir. Azadan bir kac;1 
iicretin ya kirac1 veyahud rnal sahib! 
tarafmdan verllmesi keyfiyetinin tas
rihine liizum gormii~er, umuml kA
tip B. Cevad Nizaml idare heyetinin 
dogiudan dogruya sorulan suale ce
vab verdigini ve esasen, anl~tldlgma 
gore mahkemenin evvelft. prensip me
se1esini halledecegini ve bunun i~in 
evvela bOyle bir sual sormak liizurnu
nu hissettigini tebariiz ettinni~tir. 

B. Ccvad Nizaminin bu izahatm
dan sonra soz alan B. Suad Karaos
man ~ miltaleada bulunm~tur: 

I - Acaba bu ticari bir teamill mil
dlir? Kfltibi umumi evvelA buna ce
;vab vendn. Odamiz ooyle bir cevab 
verebilir mi? ~ayed biz. buna eevab 
vennekle milkellef isek hazrrlanan 
miitalea dogrudur, odap~ar ilcret 
alrrlar ve bu.nu ya mucir veyahud 
mtl.stecir verir.> 

B. Refl Bayar tekrar soz ~ ve 
eski miitaleasmda ISrar ederek de
mJ~ir Jd: 

- Bu, team.ill olama.Z. Boyle bir 
cevabm buradan ~1kma.sma taraftar 
degillm. Odab~ar para alrrlar rm? 
diye soruluyor. Hizmet gordi.iklerine 
gore elbet te bir ttcret alrrlar. Fa.kat 
bu hadlse bir tlcarl teamill olamaz. 
Bu bfr tlcari teamiildilr, diye cevab 
:verilemez.> 

KAtibi umwnt tekrar soz alnn~ ve 
de~rki: 

- Yiiz odah bir apartunaru kira
lamak ticari bir ~tir. Bu apartunan
da ~ odab~1mn vaziyeti de bu 
ticari l~le yakmdan allkahdir. i~te 
bize bu odab~lann vaztyeti sorul
maktadlr.> 

B. Suad Karaosman, katibi umu
mtnin bu mUtaleasma itiraz et~ ve 
ilzerinde konu~ulan hA.disenin bir 
ticarl teamiil olamiyacagi kanaatin
de bulundugunu s6ylemi~tir. 

Neticede reis teklifleri reye koy
m~ ve B. Reff Bayar ile diger mil
tei1 .. "rlzlar ekalllyette kalnn~ardlr. 

Bunun iizerine tekrar soz alan B. 
Ren Bayar klsaca de~tir kl: 

<- Tekrar edlyorum. bOyle ticart 
teamiil olmaz. 'ticaret odasmdan 
ooyle bir cevap ~lkmamalldlr.I> .... 

Reis, rniiza.kererun nihayet buldu-
gunu beyan etmi~tlr. B. Cevad Niza
ml bu hususta hulruk m~virinin de 
miltaleasmm sorulmasllll tekIJ1 etmi~, 
kabul olunm~. 

Yeni emniyet mildurli i~e Ba~lad1 

Yeni enm.iyet miidiiril B. Sadreddin Aka (solda) ile 
eski nnniyet mii.diirii B. Salih KW~ 

Ankara Ernniyet miidiirliigunden 
~hrlmiz Ernniyet mildlirliigilne tayin 
edilen B. Sadreddin Akarun dlin sa
bah Ankaradan gelerek vazif esine 
b~ladigm1 yazm1~bk. 

B. Sadreddin Aka, selefi B. Salih 
Ktl11rtan rnuamelut1 tesellilm ettikten 
sonra ~ube miidilrlerirun ziyaretlerini 
kabul etmi~ ve bunlardan mevcud· i~ 
ler hakkmda izahat alnu~tir. 

Bir kur1un h1rs1z1 yakaland1 
Uski.idarda Giizelorman ·~iftligi ga

zinosu ile, c;amllcada sabuncu zade
lcrin kfi§kilnden kur§un borulan 1ra
larak rnuhtelif yerlerde satan Ahmet 
isminde biri, zab1ta tarafmdan yaka
lanm1§1 <;ald1g1 bornlar da istirdat 
cdilrni§tir. Ahmed tlskiidar adliyesine 
tesllm edilmi$tir. -----
Frans1z i§ konfederasyonu 

miizakereye giri§mek 
istiyor 

B. Sadreddin ogleden sonra da, ~u
belerl bizzat tefti~ et~, ~be ve kl
sun funirlerile gorii~~tilr. 

Yeni Emniyet miidlirii vazifeye b* 
1adiguu bir tamimle polis mcrkczle
rine bildirmi~ir. 

B. Sadreddin ~ubelerde tedkiklerine 
devam edecek ve icab eden direktif
leri verecektir. 

Bir lur11z yakalandi 
Uskiidarda muhtelif zamanlarda 

muhteli1 yerlerde lurSIZllk ederek 
klymetli ev e§yas1, palto, pardosii ve 
miimaslli §eyler ~alan Zeki 1sminde 
bir lursiz ya.kalanmI§br. 

Hakkmdaki tahkikat derinlC§tirll
mektedir. 

TURAN TirATROSU 
SanatkAr N~d, Cemal 
Sahlr, okuyucu Semlha 

ve Mezey varyetesl 
SAllTE PRENS 

Operet 3 P. * 

#J--- BUGUN -,,. 

SAKARYA sinemas1nda 
3,50 • 6,80 ve 9,30 seanslannda 

JEAN GABIN ve MIRELLE BALIN 
tarafmdan e~iz J>ir tarzda 

oynarum~ 

Yanik Gonuller 
Filmi ve 2,30 • 5,30 ve 8,30 da 

DOLORES DEL RIO 
ve GEORGES SANDERS 

ta.rafmdan 

Sanohay atesler ieinde 
FranSlzca sozlii filmi 

ve yeni Paramunt Jurnal hava.
disleri. Suvare saat 8,30 da 

HUBER MANN 
Viyolonistler Kra11 

Yalonda .... Geliyor. * -
MevlOt 

Ge<;enlerde vukuu vefatm1 yazdlg1-
nnz cYELKENCi ZADE Merhum 
~UK.Ru bey> Re!ikas1 Bayan FATMA 
YELKENCiNiN ruhuna ithaf edil
mek iizere aym dokuzuncu cuma 
gunu, cuma namaz1m mtiteakip 
Yenicamide mevhlt okunacaktir. Ar
zu buyuran zevatm te~rifleri rica 
olunur. 

Miikifatll miisabaka 
Beyojtlu Halkevinden: 
Evvelce yapllmas1 kararla§tmhp 11-12-938 

pazar giinii saat 14,30 a tallk olunan 
miikafath miisabakanm §artlan avag1da 
tekrar yazllml§t1r. 

1 - Miisabakamn mevzuu, istiklal mar
§1111 v!ir olarak iyl ve giizel okumak, mar:, 
olarak usuliinc tevflkan soylemektlr. 

2 - Miisabaknya yirmi ya§ma kadar 
(yinnl dahll) her gen!¥ i§tlrak edebUir. 

3 - Miisabaka miitehassis blr jiiri hc
yetl huzurunda ynp1lacaktir. Jiiri heyetl, 
§air bayan §iikufe Nihal Ba~r. edebiyct 
~tmenl Rall Gilner, vilayet seferber
lik miidilrli. bay Cerna! Gonenc;;, konser
vatuar miidiirii bay Yusuf Ziya. Demlrcl, 
konservatua.r yah mektebi miidiirii bay 
Cemll DOnelerden miite§ekkildir. 

4 - Blrlnclli~l kazanana c. H. P. ne§
rlyatmdan ciimhuriyetin 15 inci yildo
nfuni.i miinasebetlle ne§rcdllen !WOk k1y
met1I blr escr, 1klnclll~i kaznnana blr ka
lcm mukafnt olarak verilecektir. 

5 - Miisabakayn. 1§tlrak ctmek 1stlyen 
gencier 10/12/938 cumartesi giinil ak§a
mma kndar hiiviyet siizdanlarile Evimlz 
miidiiriyetlne miiracaat ederek kaydolun
malan ll'lzrmd1r. 

6 - Miisabakadan sonra Evimlzln g0s
terlt vubesl bir temsll verecektlr. 

7 - Mii..c;abaka, Evimlzin Beyor;lunda 
Nurziya soka~mda Partl kurn~mda tem
sil salonunda. yapllacaktrr. 

1stanbul Belecliyesi ~ehir Tiyatrosu 

111111uim111 
Tepeba§J.Dda Dram Jusm1 

10 Birlnci klinundan 
itibaren Vinllsor'un §en Kadmlan 

istlklAl caddeslnde 
Komedi klsm1 

10 Birtncl Kanundan 

8 KAnunucvvel 1938 ·~ 

Maslak yolunda 
parcalanan otomobil 

Otomobilin sahibh "fcinde benden baska kimse 
I 

yoktu; hen de yaras1z kurtuldum ,, diyor 
Maslak yolu tizerindc; bir hususl 

otomobilin hurdeh~ olmasile netl
celenen kazayi dlinkil niisharmzda 
kaydetmi~tik. Otomobil kazalan i~in
de pek ender tesadiif edilen bir ~ekil
de ge~en bu hadisenin tefen:iiatl 
~udur: 

- Evelki gece sabaha kar~1 rnu
tad devriye vazifesini yapan jandar
malar; bundan alt! ay evvel, gazete
ci arkadW?lardan B. Tahirin oltifl1ti 
ve diger dort ki~inin yaralanmasile 
neticelcnen kazamn vukubuldugu 
yer civanna geldiklcri bir suada pla
kasmda 1439 numaras1 gorillen hu
susi bir olomobllin bir agaca ~arpa
rak hemen hw-deh~ denecek blr hal
de bulundugunu gormii~er, bk ta
raftan karakola haber verrnekle be
raber diger taraftan da otomobil 
i~inden bir veya bir ka~ yarah ~1ka
cak zehabile ar~tuma yapmak iste
nti~lerdir. 

Jandarmalar, otomobil i~ine iyice 
gozat1p kimselerin bulunmad1gm1 
goriince ~a~m1~lar, bir defa da kap1-
lan a~arak gozden gegirmek fikrine 
kap1Innijlardir. Fakat otomobilin dort 
kap1smm da kollan gevrildigi halde 
a~Ilmad1g1 gortilmii~, bundan da ka
za yapan adarnm, kap1lan kilitleyip 
s1v1~t1g1 anlaii1lm1~tir. 

Jandarmalar, emniyet miidiirliigii 
altmc1 ~ubesinc b~vurrnu~lar, bir 
ta.rattan alakadar seyrilsefer mii
hendlsleri kazanm vuku .1 ~ekli hak
kmda. tedkiklere giriljmekle beraber, 
diger taraftan da plaka numarasma 
nazaran bu otomobilin kime aid ol
dugu ve kimin tarafmdan idare edil
mekte bulundugu aralit1nlm1~tir. 

Bu ara~brma neticesinde otornobil 
sahibinin Taksimde Ayaspa~da is
tanbul Palas aparhrnamnda oturan 
B. Mehmed Ali Ur;ar oldugu tesbit 

edilmi~tir. 
B. Mehmed Ali dlin ge~ vakit bu

lunarak hadise kendisinden sorul
mu~tur. 

Otomobil sahibi bir kaza oldugu
nu, yanmda kimse bulunmadig1m, 
kendisinin iyi bir tesadilf eseri ola
rak yarale.nmadigm1 vc otomobilini 
kilitliyerek aynld1gm1 anlatm1~tir. 

Zab1ta, tahkikata devam ediyor. 

jinkara Borsas1 I 
7t12 938 

Esham ve Tahviliit 

ikramiyeli Ergani 19.30 
S1vas - Erzurum II 19.-
Sivas - Erzurum III 19.-
lstanbul R1hbm 12 20 
Istanbul Tramvay 12.90 
Bomonti - Nektar. 8.-
Umum sigorta. 10.55 

PARA ve ~EKLE.."'t (KapanL, flatlerl) 

Londra 1 Sterlin 5.90 
New-York 100 Dolar 125.7525 
Paris 100 Frank 3.32 75 
Milll.no 100 Liret 6.615 
Cenevre 100 Isvlt;re Fr. 28.4275 
Amsterdam 100 Florin 68.385 
Berlin 100 Rayh~mark 50.4175 
Briiksel 100 Belga 21.1725 
Atlna 100 Drahml 1.0775 
Sofya 100 Leva 1.5525 
Prag 100 <;ekoslovnk Kr. 4.3075 
Madrid 100 Pezetn. 5 90 
Var~ova 100 Zloti 23.6375 
Budape§te 100 Pengo 25.1075 
Biikrc~ 100 Ley 0.9:!25 
Belgrnd 100 Dinar 2.8225 
Yokohama 100 Yen 34.445 
Stokholm 100 isvc~ Kr. 30.3925 
Moskova 100 Ruble 23.7525 

<•i(: IQE» 

Operct 3 pcrdc 
Mi.izlk:- Seyfettln Asal 

ReJI. Ra§it R1za 
Tel. 40335 * 

Diin ak1am S 0 M E R sinemas1nda 
Ba§tanba§a dolu vasi salonunda 

DANIELLE DARRIEUX'un 
en bliyiik §aheseri ve ~ahane temslli 

KAT I A 
Senenin en biiyi.ik Frans1z filmi gorti1memi$ bir muvaffakiyetle gosterlldi f.~:~!I ltibaren 

Dama Clkm1!J Bir Giizel Suvareler i~tn yerleriruzi evvelden ahmz. 

~'•••••••••••-•• Senenin en §en ve en fazla rnuvaffak oldugu 

AYNAROZ KADIS I 
Filminin gordiigti ragbet hasebile Yalmz 

SARAY SiNEMASI 
Bir hafta daha gostermege karar verrni§tir Gidiniz, gori.ini.iz ve candan gilliinliz. 

• Bu Ak1am 

I PE K 
sinemas1nda 

Biiyiik 

ATATORKiin 
Ufulii iizerine 

llERKESi HE.YECANDAN TiTRETECEK EMSALSiZ BiR FiL:\-1: 
Btiyiik Harpte ingiliz • Alman kar~Ihkll casusluk tuzaklan 

DiiSMAN MASKES! 
AL TINDA Frans1zca sOzlii 

BR§ rollerde DOLORE DEL RIO 
GEORGEK SANDERS 
PETER LORRE (Mr. Moto) 

Aynca: Fox Dtinya havadisleri gazetesi 

FOX SIRKETININ Ankaca 

memleketimize gonderdigi operatorler 
taraf1ndan ~ekilen 

TORENI 
Fil mi 

Bu ~k-~am ,. p E· K Sinemas~nd~ ~rograma ilave 
U. V eddm1,hr. Ayr1ua 

Paris 7 (A.A.) - Genel i9 konfe
derasyonu diin ak~am parlamento 
A.zru:mn bir mektup gondererek, c~im
diki sosyal anl~mazllklara nihayet 
verrnek i~in fnydalI her tih"lii milza
kerelcre giri~mcge amade oldugunu> 
bi! ·\rrni~tir. 

Takslmde (Bu gecc) 
(KOR) piyes 3 perde. ATAT0RK'iin sesli sinemanm icadmda filme alman ilk hitabeleri ve yine kenclilerine ait muhtelif filimler. 
v~::.in;a:~::~~> :~;ilk DiKKAT: Cumartesi vc pazardan ba~ka her giin saat 12,30 da cumartcsi saat 11 de, pazar saat 9,30 da Dolmabah~e 
' bir temsil hadfsesl Jlfstanbul - irmit ve ANKARADA yap1lan tOrenlerin tamanu ATATtiRK'iin l1Utuklan gayet ucuz tiyatlarla goste-

' ciNsAN MABtJT> * '-i rilecektir. --· 

·. 



POLiTiKA ___ _ 
Romanyan1n ba~1na 
bela kesilen mesele 

IUcmleket idaresinde kii~iik jbmaller, ekserlya biiyilk dertler dogurur. 
Ba§langt~ta bir miisamaha, sonunda, Devletin bS§ma bela kesilir. Roman· 
ya bOyle bir derde ~ath. 

Son giinlerde Romanya hnberleri hep oliime, idama, suikasda aiddir. 
«Demir muhafiz» adt vcrilen gizli tefkilat, biitiin Romanya inzibat kuvvet
lcrhtl pe§inden :ko~turuyor. 

Mesele malllmdur: Kodreanu isntlnde bir ien~ bundan on~ sene ev
vel miJliyct<;i, fa~ist, ve tabii olarak yahudi dil.§maru bir gizli cem.iyet te§
kil ctm~ti. Bu c.emiyet, gen~lik ve koylii kitleleri arasmda biiyiik ragbet 
gordii. 0 derecede ki iktidara ge~en ba.z1 hiikfunetler bu cemiyetin yardi
nuru ister, buna mukabil <'Cmiyetin yapt1gi §iddetlere ve etrafa saldti't deh
§et ve korkuya goz yumard1. ilk kabahat ooyle ba§ladI, . Kodreanu yiiz buldu, 
kuvvetJendi, az1ttlk~a Dz1ttL 

1929 sencsi B~vekil olan Manio, bu cemiyete kaf§I sert davrand1, Kod
reanu bir ka~ ay ortad:m kayboldu, tekrar meydana ~tkt1, cemiyete «Demir 
muhafiz11 adm1 verdi, italyan fS§istligile Alman naziligini taklide b~ladI. 

Romanyada bir Hitler partisinin yerle§mesinden ~ekinen Duka hiikii
meti Demir muhaf1zlan dagitmak istedi. 1933 de, gizli t~kilat Ba§vekili ol
diirdu. Katillc1· yakafand1, parti §efile beraber muhakeme edildiler. Roman
yada o z:lman idani cezas1 olmad1i't i~in katiller miiebbed hapse mahkum 
oldu, Kodrea1111 sct:bcs biraklldi, i§ine devam etti. Hatta, Romanya politilrn
sma hakim olmak istcycn baZ1 ecnebi devletlerden para ald1g. da soylendi. 

Garib §Cy, 1937 mcbus intihabmda, «Demir muhaftzl) te~kilati, yalan
c1ktan bir i1rka ismi altmda namzed bile gosterdl, Milli Koylii partisile bir
le~ti, ckseriycti lrnzanddar! 

i§te o zaman, kral intihabati feshetti, Goga'yi ii b~ma ~agird1, ve ni
havet bu da oJmach, iktidan bizzat eline aldI, Demir muhaf1zlan dag1tt1. 
Ha.rice ka~mak isteycn Kodrcanu g~en mart yakaland1, bir~ok taraftar
Ian tc\'ldf ellilcli. 

I~akat, gc~cnlcnle, gfa.li t~kilatm birdenbire tekrar harekete gc~tigini 

goriiyoruz. Uomanya kl'ah seyahatte iken bir~ok yerlerde suikasdlar oldu, 
insanlar ijldiiriildii, yahudi magazalan, havralar at~e verildi. Bir tiyatroda 
bombalar patlach, bir ilniversite rektOrii katledildi. G~en giin de bir gene
ral vuruldu. 

llunun ilzcrine, hapisteki Kodreanu ve arkad~lan, -ka~arken ... - jan
darma tarafmdan vuruldular. 

Tedhi~, korkn, tcl1dit mektuplan devam ediyor. Hiikfrmet, say1lan otuz 
bine ,·aran llcmir muhaf1zfaun hepsini temizlemeye karar venni§. 

lladise miiltim<lir. Bir takun moda idealler maskesi altmda, ecnebi te
sirlcrc filet olanlann, ihmal ve miisamaha neticesi, bir memleketi nastl 
ate§e \'crdiklerini gosterir. ibretle doludur. 

? 
Esrarengiz yaralanmalar · 

Son giinlerde ingilterenin §imalin· 
de biitiin halk bilyiik bir korku ve 
heyecana dil~tii. Halifaks §Chrinde 
peyda olan m~hul bir §ah1s gecele
yin sokaklarda gezen klzlara vc er
kek ~ocuklara ustura ile hiicum ede
re.k yaralJyor. 

l\1ahalli zab1ta bu esrarengiz adann 
bulmakta zorluk ~ektiginden Londra-

nin me~hur Skotland Yard zab1tasm· 
dan yardun istcdi. 

Londradan gelcn memurlar tahki

kat yaparlarken me~hul adamm yal-
111z llalifaks'da degil, biitiin ~imall 

ingiltcrenin mu11telif ycrlerinde hir 

hayli kiz ve crkek ~ocuk yaralad1i't 

llleydana ~1kh. 

Carib goze goriinmemektedir. llat
ta taarruza ugrayanJar bile onu ha

Yal meyal gordiiklerini • soyliiyorlar. 

I 
Zab1ta memurlan yarahlan s1k1 bir 
sorguya tutunca bunlardan bir~ogu
nun kendi kendilerini yaralad1klan 
anl~tld1. 

Kimisi §ohret kazanmak. kimisi 
sevgilisine kendisini acmdnmak, ki
misi ortahi't bir knt daha vclveleye 
vermck i~in ustura i!e elini ayagm1 
yaralaml§br. 

Bu yaralama hali adcta mi.istevli 
bir delilik §Cklini nhm§ oldugundan 

zab1ta ve adliye yalan ifade verenleri 

~iddetle tecziyeye ba§lad1. Bu suretle 

kendi kendilerini yaralayanlar azal

d1. Fakat bu arada hakiki caninin 

izi bilsbiitiin kayboldu. Qiinkii Hali
faks ~ehrinde ilk yaralanan k1zlann 

hakikatcn deli yalmt bir caniyc lmr
ban gittiklerinde zab1tamn §iiphesi 

kalmam1§t&r. 

Telefon merkezi Londra 
Beynelmilel Telefon miltehass1slan 

konferans1 Londrada toplandi. ingi
liz murahhaslan ge~en on be~ sene 
ic;inde Londranm biltiln dilnya uzak 
telefon muhaberah igin merkez oldu
gunu uzun uzad1ya anlatm1~Iard1r. 

Muhtelif memleketlcr arasmdaki te
lefon muhaberesl igin Londra merke
zindcn yol ~1hyor. On be~ sene cvvel 
Londranm beynelmilel telefon servlsi 
l?imali Fransa ile Parise milnhas1r 
idl. Fazla olarak Hollanda ve Belgika
da say11I birka~ .\>ehir ile telefon mu
haberesi yap11Iyordu. 

l?imdl ise bilti.in Avrupa memleket
leri telefonla Londraya bagl1dir. 

l.ondradan btitiin Avrupa ve diin
Yaya yelpaze gibi yay1lan telefon hat
lan ~ebekesi 250,000 mil tutuyor ... 

Ku$1ann 
Amerikali bir bilgin diyor ki: 

- Senelerdenberi ku~larm hayatla

r-zni inceliyorum. Oyle ku~ kafileleri 

90rdiim ki, h~ durmadan, dinlenme

den tam yedi giin, yedi gece bila fa· 

Bundan ba~ka Londra biltiln diin
ya memleketle1ine telsiz telefonla 
merbut bulunuyor. Londra ile Ameri
ka milttehid hilkumetlerl arasmda 
ilk defa telsiz telefon, bundan on ikl 
scne evvel tesis edilmi~ti. 

Merkezi Londrada olarak biitiln in
gilterede telefon hatlan fevkalade go
galm1~tir. Londra ile iskogya arasm
da 1912 sencsinde ancak dort ana 
hat var iken ~imdi hatlar yi.izil bul
mu~tur. 

Londra biltiln diinya telefon muha
bere merkczi oldugundan btitiin dtin
yadaki telcfon abonelerinin numara
lan orada malumdur. Biltiln diinyada 
35,000,000 tclefon abone numaras1 
vard1r. Buniardan ingilte1ede bulu
nanlar 3,000,000 dur. 

rekoru 
sila u~tular. Ku~lar lark giinliik yol
culuk ederler de bir an bile yorulmaz
lar, gii.nkii. ku~lar kanadlarmi ktm.tl
datmadan, yalmz havada durmazlar, 
uzun miiddet saatte 160 kilomtre hiz
la ~makta dez:am ederler. 

Siyam kralr Lozandaki 
Koleji bitirmeden memleke

tine dUnmek istemiyor 
Bir k~ senedenberi Lozanda bir 

Kolejde tahsilini yapmakta olan Si
yam k.ra11 Ananda Mihidol bir kR9 
bafta evvel Marsilyadan Siyama ha.
reket etmi~tir. Kiigiik k.ral ~imcli on 
U~ y~ma basm1~tir. Si yam kanunla
n mucibince bu ya~ta bulunan bir 
kimse re~id say1ld.Igmdan Ananda 
Mihidol ta~ giymek iizere memleke
tine gitmektedir. Fakat t~ giyme 
resminden sonra tekrar Lozana dO
ne1ek tahsiline devam edecektir. 

Siyam, Asyanm cenubunda, Qin 
ile Hindigini ve Hindistan arasmda 
olduk~a milhim bir hilkfunettir. NU· 
fusu on ii~ bu~uk · milyon kadardll'. 
Bu hiikumet, bir!;ok sadmelere ugra.
masma ragmen, istiklalini koruma.
ga muvaffak olmu~tur. 1917 senesine 
kadar Siyam.m kuvvetli bir ordusu 
yoktu. Bu tarihte askerlik rnecburt
yeti konmu~ ve te~kilat yap1lm1~t1r. 

Siyam. ordusu sulh zamanmda 'il~ 

kolordudan milrekkeptir. Bu kolol'l
dular on firkaya aynllr. Aynca miis
takil bir f1rka da vard1r. Her sene si .. 
Iah altma 25 bin ki~i ~agmlmakta.
d1r. Muvazzaf askerlik milddeti ikl 
senedir. Bundan sonra yedi sene ih· 
tiyat vardir. 

Siyam hilkumeti son zamanlarda 
bahriyesine de ehemmiyet vermege 
b8.§lam1§tlr. Birka~ sene evveline kadaJ: 
Siyamm donanmas1 3 torpidomuh
ribi vc 4 torpidodan ibaretken son 
zamanlarda ycniden biq;ok torpido-

Siyam krah 13 ya§Ina bas .. 
bg1ndan ta~ giymek iize
re memleketine gitmit tir. 
F akat bu meraaimi miite
akip tekrar Lozana done
cek ve mektepte deraleri-

ne devam edecektir. 

~----------------J 

v H~i.ik kral Ananda l\lihldol 

muhripleri yaptmlm1~tir. 
Siyam zengin bir memleketttr. 

Ba.\)llca serveti pirin~, kereste ve k&
lay madenleridir. Piring ve kereste 
ihracati ve kalay madenlerinden ih
rag edilen cevherler Siyama bir~ok 
para temin etmektedir. • 

Siyam umumi harbe kadar c;ok gerl 
bir memleketti. Bu sirada kral 
olan ~ulalongkom A vrupayi gez
mi§, buradaki terakkiye hayran 
olm~ ve Siyamda esasl! islahat yap
maga b~lam1~tir. Bu cilmleden ola
rak bir~ok mektepler a~1lm1~trr. Aym 
zamanda Siyamm merkezi olan Bang
kok §ehrinde bir de universite tesis 
edilmi~tir. 

Kil~ilk kral Rangon limaruna c;1-
kacak, oradan payitaht olan Bang
kok'a giderek tac; giyecektir. Evvelce 
Siyam kral1 Prajadhipok idi. Bu kral 
bir seyahatinde Avrupayi ~ok begen
mi~ ve Londrada yerlelimi~ir. Bu s1-
rada Lozanda mektepte okumakta 
clan kii~iik prens kral nan edi~ 
tir. Yeni kral, her sene tatillerde 
memleketine gitmektedir. Lozanda
ki mektebini, bilhassa arkad~lanru 

~ok sevdiginden tahsilinl bitirmeden 
Siyama kati surette doruniyecektir. 

Kii~ilk kral Lozandan Marsilyaya 
kadar hususi bir vagonla gel~Ur. 

Kendisine 15 ki~ilik maiyet halkl, Sl
yamm Paris sefiri refakat etmekte 
idi. Kralm birka~ hafta sonra tekrar 
Lozana donmesi bekleniyor. 

120 yasmda bir kadm_ ( G 0 N 0 N AN s i KL 0 p ED is i] 
57 torunuvar, fakat sa~1na "'-------------------------------------------------------~ 

ak dii§memit A IFil ~ u 1k D ©IP> e ©'I u IFil ~ <dJ n r ? 
S1vas (Ak~am) - S1vasa baglJ. 

~irin ve gi.izel Gtiriln kasabasmda 120 
y11 yru;;am1~. giln gormi.i~ ihtiyar bir 
bayan vard1r. ismi Hatice olan bu 
ihtiyar kasaban n Karatcpe mahal
lesinde oturu, ham. din~tir. Ev i~le
rini mi.ikemmelen yapar, yazm sa.
bal1tan ak.5ama kadar bahc;e i~lerin
de ~ah~1r. 

120 y1l y~amasma. ragmen sa~la
rma bir ak dil~merui~tir. Bir oglu, 
bir k1z1, 57 torunu vard1r. 

1stanbul Emniyet miidiirlii
gii be§inci §Ube miidiirii 

Afyondan ayrild1 
Afyon (Ak-

~am) - ti'~ sene
denbcri vilayetl
mizde Emniyet 
mildilrlilgi.i yapan 
ve Istanbul Emni
yet be~inci ~ube 
mildi.irltigilne ta
yin edilen B. $iik
rii Barhan yeni va
zifesine b~lamak 
iizere iki giln son
ra ~ehrimizdcn ay 
nlacaktir. 

Muhitinin sem
patislni kazamm~ B. $iikrii Barban 

olan Emniyet mtidi.il'limilze yeni vazi
fesinde de b~anlar dileriz. 

1tf aiye mensuplar1 i~in bir 
revir a~1lacak 

itfaiye amir ve efrat kadrosu be~ 
yilze balig olmaktad!r. itfaiye men
suplan arasmda hasta olanlar hasta
neye sevkedilmektedirler. 

Ancak bazan hastanelerde yer ol
mad1g1 igin kabul cdilemiyen itfaiye
ci hastalar, itfaiye kovU§unda yat;.. 

maga mecbur oluyorlar. 
Bunun sihhi mahzuru goriildilgiin- · 

den s1rf itfaiye amir ve efraduun ya
tabilccekleri 12 ki§ilik bir revir yap1l- · 
mas1 i~in fen i§leri miidilrliigu tara
fmdan Belediye riyaset makanundan 
rica cdilmi~tir. 

Vali Lutfi Kll'dar, bu ihtiyac1 tak
dir ettiginden yakmda boyle bir revir 
in§a edilccektir. 

B ugilnden itibaren, ~am'm bu 
sahifesinde bir cGiiniln ansiklo

pedisl:• si.itunu a~1yoruz. 
Gazete haberlert arasmda raslamp 

ta aiaka uyandlran ne varsa onlara 
dair miltemmim maIUmati bu si.itun
da vermege ~alt~acagiz. 

Evvel! (Ansiklopedi) kelimeslnden 
bru;;hyal1m: cinsanl1gm bildi~ biltiln 
malumat; be~eri bilginin heyeti mec
muas1> demektir. 

Ansiklopedi yapmak fikrini, bc~inci 
asirda Marcianus Capella isminde 
biri kayde ~ayan bir ~ekilde kuvveden 
fiile ~lkard.I; ve asirdan as1ra biltiin 
milletler bu sahada ~a11~1p daima da
ha mi.ikemmellerl yapttlar. Bizde an
cak ycni yenl ilk tecilbelere giri~ilmi~ 
tir. Ge~ kald.Iguruz ve kusursuz nil-

P ariste Fransa ile anla~may1 im
zal1yan, Almanya Hariciye Nazm 

von Ribbentrop kimdir? 
Hariciye meslegine mensub olma

dan Hariciye Nazin ola.n bu zat, genc;
liginde askerlik etmi~, miitarekeden 
sonra Henckel marka11 ~ampanya 

fabrikasmm ajan1 olmu~tur. Hen
ckel 'in klzl kendisine a~1k olarak 
onunla evlenmi~tir. Bu geng, zengin, 
yak1~1kll i~ adam1 Hitlerin en yakln 
arkada~larile tan1~rru~ ve o vas1ta ile 

Mahkemeye ve~ilen bir ka
d1n1n cezai ehliyeti olmad1g1 

anla§1ld1 
Ge~enlerde Miinevver ad.Inda bir 

kadm agir ceza mahkemesinde mu
hakeme edildigi s1rada mahkeme he
yetine kar~1 hakaret mahiyetinde soz
ler soylernii? ve hakkmda zab1t tutu
larak bu su~tan dolay1 muhakcmesl 
yap1lmak iizere asliye dordtincil ceza 
mahkemesine verilmi~ti. 

Milnevver burada baz1 gayri tabil 
hareketlerde bulundugundan akli mil· 
vazenesinin tesbiti icin T1bb1 adlide 
mil~ahede altma ahnm1~tir. Yap1lan 
mti~ahede neticesinde Miinevverin ce
zai ehliyeti haiz bulunmad!g1 anl~
larak raporu mahkemeye verilmi~tir. 
Bu rapor i.izerine mahkeme Miinevve
rin beraetine karar vermi~tir. 

muneleri heni.iz veremedigimiz rnu
hakkaktir. iyi bir ansiklopcdi yap
mak, bir milletin killtilrii l~in o de
rece iftihard.Ir ki, Mussolini, biltful 
1Uimleri topl1yarak, onlara italyanca 
en mi.ikemmel ansiklopedi eserini yap
t1rmag1 gaye bilmi~tir. 

Yi.izden fazla cildi olan ansiklopedl .. 
Ier vard1r: 1818 de Almanlarm ne~ret-

tigi bu umumi bilgiler dergisi 152 kitap
tan mi.irekkepti. Tabiatlle, daha muh
tasar rniifidieri vard1r. Devlet teJ?eb
biisile kusursuz bir tilrk~e ansiklopedi 
yaptmlmasm1 bu mi.inasebetle dlle
riz. Gortililyor ki, blzim bu si.itunu
muzun fazla bir iddias1 olamaz. Mak· 
sadmuz, gazete kariinin mahimat 
noksanm1, f1rsat bulduk~a doldur· 
maktan ibarettir. 

Hi tlerin milliyet~i cereyanma kattl

m1~, Hitlerle bilyiik Alman endi.istrisl 
arasmda rab1ta vazifesini gorerek, ilk 

zamanlar nazi partisine epeyce para 

bulmuJ?tur. Hatta, buna miikafaten, 

ilk i~ olarak, nazi hilkO.meti ~ampan
ya i.izerinden vergiyi kald.Inm~. Son-

radan Hitlerin emniyetlni kazanan 
Ribbentorp, Hitlerin siyasl mfunessill 
olarak Londraya gitmi~. nihayet Ha
riciye Nazm olmu~tur. 

T evkifhanede sahte f akriihal 
ilmiihaberi yazan iki mevkuf 

mahkum oldu 
Galata postahanesi veznedan Hil

seyin Htisntiyii oldilrmek su9undan 
24 sene hapse mahkf1m Abdullah ile 
bir sahtekftrhk su~undan mahkfun 
Kadri, Tevklfhanede bulunduklar1 si

rnda, mevkuflara sahte fakril hal 
ilmilhaberi tanzimi su~undan dolayi 
agirceza mahkemesine verllmi~lerdl. 

Dtin yap1lan muhakeme neticesin
de bu sahtekarllk su~lan sabit oldu
gundan, Abdullahm alti giln, Kadri
nin de iki giln hapislerine karar ve
rllmi~tlr. Ancak bunlardan Abdullah 
katil sugundan 24 seneye mahkfun 
oldugu cihetle, mahkeme bu defa 6 
giln hapis karanrun infazma. mahal 
gormemi~tir. 
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Kahire mektuplari 

Atatiirkiin Oliimii M1s1rda 
biiyiik teessiir uyand1rd1 
M1s1r gazeteleri uzun makaleler yazarak 

Tiirkiyenin teessiiriine i~tirak etti 
Kahire (Hususi muhabirimizden) -

Btiytik Atam1zm oli.im haberi, bura
daki Ti.irk kolonisi arasmda derin bir 
teessur uyanchrdl. MlsrrWar da, TUrk-
1erin matemine samimi bir surette i§
tirak ettiler. Ttirkiyeyi oliim uc;uru
mundan kurtaran, on be§ sene zar
fmda tarihin hayranhkla kaydettigi 
buytik ink1laplar ba§ran Atattirk, ayni 
zamanda ~ark milletlerinin de rehberi 
idi. Terakkiye ve hiirriyete susam1§ 
buti.in ~ark milletleri, gtizlerini Ata
tilrke c;evirerek bilyi.ik eserlerini ken
dilerine model itihaz etml.l?lerdl. 

Biltiln Mlsir gazeteleri Til.rkiyeye 
ve Ttirklcre karde§lik baglarile bagll 
bulunan Mlsrr ve Mlslrhlarm bu ziya
dan dolay1 duyduklar1 elem ve teessil.re 
terci.iman olmu~lardlr. 

Mlsmn en bi.iytik gazetelerinden bi
rl olan Elmukattam. yazdlgi bir ma
kalede M1s1rhlarm duyduklan derin 
elem ve kedere terci.iman olduktan 
sonra diyor kl: 

i<Kemal Atatiirk biiytik bir vatanse
ver ve bilyiik bir lider ve devlet adam1 
idi. Emsals1z bir azim ve iradesi de
r in bir isabet nazar1 ve bilyiik bir ener
jisi vard1. E?a§maz kararlan kati ve sa
mimi idi. Mil§ktiller onlinde hie; bir za
man tereddiid etmez, hie; bir zaman 
yllmazd1. o, fazla soz soylemekten zi
yade icraati severdi. i§te bu emsalslz 
evsaf ve meziyetleri sayesindedir ki, 
Atatil.rk dort sene zarfmda biiyi.i.k in
kllaplan doguran parlak bir askert 
zaf er kazandl. Miicadeleleri, samimi
yetl, i!fet ve istikameti, sa.rsllmaz azim 

ve imanile ve milletinin kuvvetine olan 
itimadile Ttirkiyeyi canland1ran Ata
tiirk, bir harika ba§armi§ttr. ~ark mil
letleri btiyle liderlere malik olmagi ~ok 
ozlerler. Atatilrk gibi evladla.r yeti~tf
ren bir millet hi~ bir zaman olm~z.» 

Gene M1smn biiyiik bir gazetesi olan 
Elehram Atattirkiin meziyetlerini, ba
§ard1g1 inkllaplan birer birer sayiyor 
ve diyor kl: 

((Atati.irkiin oliimii, e§siz azametine 
ve ba§ardlg1 eserlere kaq1 biittin dtin
yanm kendisine kar.\)1 besledigi takdir 
ve hayranhk hislerinin tezahtirtine bir 

vesile oldu. Ti.iI'kiye, Atatiirkiin nilfuzu 
nazar1 ve azun ve iradesi olmasaydl, bu 

inki§af mertebesine eri§emezdi. Ata
tiirk, ba§kalanmn muvaffak olama
chklan bir i§te mtimtaz §ahsiyeti ve 
bilhassa batil ve kohne olan her§eyi 
ortadan kald1rarak yerine yenisini ika
me etmek ic;in gosterdigi aztm ve kati
yet sayesinde muvaffak oldu.)) 

Mls1r milliyetperverlerinin orgaru 
olan Diistur gazetesi de Atati.irke be§ 
stitunluk bir ba§makale tahsis etti. 
Dustur, Atattirkti tebcil eden bu ma
kalesinde ezctimle diyor ki: 

«Mi.ittefik devletler, Kemal Atattir
ke kar§l para, silah, siyaset ve propa
ganda ile mi.icadeleye giri§mi§lerd~. 

Buna ragmen, Biiyi.i.k Atatil.rk bi.ittin 
bu mi.i§ki.illeri yenerek galip ve mu
za!fer oldu. Fevkalbe~er bir lider olan 
Atatiirk, btittin Ti.irklerin kalbinde 
ebecliyen ya§1yacaktrr. Yaratt1gi mu
azzam eser, ismlni cihan tarihine al
bn harfierle yazdrrml§t1r .» 

Adana halkevinde kurslar 

Adana (Ak§am)' - Halkev1 C1ersahane ve kurslar komitesi faydall mesa· 
!sine devam eylemektedir. A~J.lan muhtellf ve mtiteaddid kurslar biiytik bir 
ragbet gormektedir. Resimde motor kursundan mezun olanlar goztikiiyor. 

MES'UM KADIN 
A~k ve macera roman1 

Nakleden : (Va · Nii) 

- Olabilir ... Dedikleriniz dogru ola
bilir ... Zaten ifadenizde samimi oldu
gunuz anla§Illyor. LB.kin. bunlan isbat 
etmek laz1m gelir. Maamafih ben de 
size yardlm ederim. Harumef endinin 
ayakkab1lanru ve elbisesini gordiim ... 
Vazifem §imdi sizi tevkif edip karako
la gotiirmektir, amma aksilik yap
mad1gm1z ic;in size suhulet gosterece
gim. Polisin emrine amade kalmak 
§artile evinizde buakacag1m. Yalruz 
iki memur sizi tarassut edecektir. 
~vki gitmek iizere ayaga kalkti. 

Nusret telft§la sordu: 
- Peki amma, para ne oluyor? Va

dedilen miktar kadar vereceginizi soy
lemi§tiniz? 

- Vad1mda da dururum! 
- Nas1l? Hani! 
- Camm cinayetle alakamz olma-

dlgiru isbat ic;in size yard1m edecegim 
ya! Bu sayede canllllZl kurtarnuii ola
caksmz. Her halde alacagiruz paradan 

' daha k1ymetli degil mi? 
Afalhyan Nusreti miistehzi bir su-
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rette seldmllyarak, i;>evki sevinc;Ie ~I· 
kip gitti. 

Cenan izbrap ve helecan i~inde Be
diden, kizma aid haberler bekliyordu. 
Kimseye derd yanam1yor iiztintiiden 
ha.rap oluyordu. Feridun bey 1se hent\z 
yatag1m1 terketmemekle beraber, gi.in
den giine iyile§iyordu. 

Ak§ama dogru U§ak kadlncag1za bir 
tezkere uzatarak: 

- Bir adam getirdi size vermemi 
soyledi ef en dim. 

- Pekfila. 
Cenan sat1rlara goz gezdirir gezdir

mez adeta sevin~ten bayilacak gibi ol
du. ~evki ona iki satrrla §U mi.ijdeyi 
veriyordu: 

Efendim, 
Alakadar oldugunuz g~n~ k:Jz ugra

d.Jit felaketten kurtulmak iizercdir. 
iki ii~ giine kadar serbes brraktlacak
tll'. 

Polis mcmuru bu tezkereyi yolla
makla zavall1 anneyi biran evvel tcsel. 
Ii etmek istem~iti. !nee bir dii~iinil§tu. 
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f lktlsadt mese/e/er 

Ucuzluk meselesi 
I ( Ba:ftal:ik piyasa 'l 

~--------------------·------mm' 
Yeni valimizin i~e b~Iamas1 mii

nasebetile gazetelerde, ~ehre aid ya
Zllar c;ogalm1~tir. Bunlarm arasmda 
~ehir iktisadiyatma aid birc;ok yazi
lara tesadiif ediyoruz. Yaz1lan yaz1-
lar arasmda, ilk i~ olarak g1da mda
delerinin ucuzlamas1ru, g1da madde
lerindeki hilekarllgm ontine ge1;ilme
si ileri siirillmektedir. Biitiin bunlar 
~ok arzu edilen ~eylerdir. Fakat, bir 
~ehirde hayati ucuzlatmak, g1da mad
delerl ihtikanmn oni.ine ge~mek ic;in 
neler yapmak kabildir? Bunu da goz 
ontinde tutrnak lazun .. bir ~hrin ik
tisadi ~artlan memleketin umumi 
iktisacll ~artlarma tabiclir. :;>ehir ikti
sadiyatm1 memleket iktisadiyatmdan 
tecrid ederek, onu 1slah etmek ancak 
bir dereceye kadar mi.imkiindiir. 

Bunu mlsallerle izah edelim, eger 
komiir yerinde pahah ise, nakliye 
iicretleri fazla allruyorsa, yahud nak
liye miiesseselerl, aralannda blrle~e
rek nakliye fiatlerini artturm~ iseler, 
saiahiyeti malum olan bir Belediye 
iktisad miidi.irliigi.i i<;in yapI1acak i~
ler ~ok degil. 

Trabzon, Kars, Urfa gibi yerlerden 
az \re pahah yag geliyorsa, pek tabii 
olarak yag fiatleri artacaktrr. Eger 
memlekette yag istihsalati azsa, bir 
~ehirde yag1 hangi vas1talardan isti
fade ederek ucuzlatabilhiz? 

~ehre giren g1da maddeleri, muh
telif mmtakalardan, muhtelif ~art

lar altmda gelmektedir. Bilttin bun
lan goz ontinde tutarak, ~ehir ikti
sadiyatile ugr3,$an bir mi.iessesenin 
neler yapabilecegini takdir etmek Ia.
zimdlr. :;:;ehir iktisadiyatmda biiytik 
otorite olan iiniversite sosyoloji pro
fesorti Dr. Gesler diyor ki: 

- Hayah ucuzlatmak i~in Belecli
yelere dti~en i~ haller, sogukhava de
polan ac;mak, istihsal mmtakalarm
dan ~ehre gelen yollar yapmak, has1-
h piyasalara fazla mla arzm1 mucib 
olacak tertibat almak ... 

Eger Trakyamn muhtelif mmta
kalarmdan ~ehrimize gelen asfalt yol
lar, ~osel yollan olmasaydJ, yogurt, 
silt, peynir gibi Trakya mahsullerini 
bu kadar ucuza yiyemiyecektik. Bir 
taraftan otobi.isler diger taraftan de
mlryollan, Marmara sahilleri arasm
da motorlti vas1talarm i~lemesi yti
zlinden ?ehre bol ve ucuz gida gel-
mekteclir. H.A 

Iran ~ehin~ah1n1n Alman· 
yaya davet edildigi 

dogru degil 
iran bi.iytik el9iliginden: 

Almanya hi.ikumeti reisinin, iran 
$ahin?ahl hazretlerini Almanyaya 
davet ettigine dair olarak baz1 gaze
telerin verdikleri haberi iran biiyi.ik 
el~iligi tekzib eder. 

Ldkin ayni zamanda kendi kendine 
§oyle soyleniyordu: 

<(- Bicrare kadmm saadeti uzun 
si.irmiyecek. Filhakika klZl kurtulacak 
amma ba§ka taraHan da yeni bir ac1 
onu alt i.ist edecek. Katilin, hem§ire
si Leman harum oldugunu ogrenince 
kimbilir ne hale girecek! >> 

Vakit epey ilerlemi§ti. $evki dosdog. 
ru doktor Raufun evine gidip meseleyi 
konu§mak istedi. Tesadi.ifen Malik bey. 
le Adnan da oradaydtlar. Polis memu
runu goriince hepsi tela§la havaclis 
sordular. $evki $erminin az zaman 
zarfmda katiyetle kurtulacagm1 soy
lerken Rauf birdenbire: 

- 0 halde, demek katil bulundu? 
Polis, yava§ sesle: 
- Evet ... - dedi. - Hem de ilk gtin· 

denberi §tiphelenmi§ oldugunuz in· 
san! 

- Leman hamm m1? 
- Ta kendisi. 
Bunun iizerine, polis memuru, Nus

retle olan muhaveresini uzun uzadlya 
anlatt1. 

Malik bey ofkeyle yerinden hop hop 
kalk1p oturuyordu. 

- Vay al~ak kadm! Az kald1 ugru
na. krzim kurban g1diyordu. 

Adnan da, ni§anl1smm feiaketine 
sebebiyet veren bu me§um kadma la
netler yagdmyordu. 

Rauf, §imdi arbk, derin bir stikllt-

Piyasada faaliyet devam ediyor -
ihracat maddelerinin vaziyeti 
Bu hafta ic;inde ithaH\t piyasasm

da daha geni§ bir faaliyet goze crarp
maktad1r. italya ve Almanyadan pa
muklu ve yilnli.i dokuma ithalat1 ar
tiyor. Ttirkiye - italya ticaret mtina
sebetleri arasmda bir tevazi.in mevcud 
degildi. italyada bloke paramiz var
d1r. Son pamuklu ithalat1 iizerine, 
italyadaki alacak miktan azalnu§tir. 
iki gtin evvel de yazdlglmlZ gibi dl
§andan biraz pamuklu ithal8.ti yap1l
d1g1.I igin derhal pamuklu dokuma fab
rikatorleri §ikayete ba§lam1§lardlr. 

Almanyada 10 milyon lira kadar blo
ke param1z vardl. Son aylar ic;inde Al
manyadan da ithaHl.t artt1g1 ic;in, ala
cak miktannm azaldlgma §i.iphe yok
tur. 

Son haftalar ic;inde Ttirkiye - Ame
rika ticaret mtinasebetleri de artmak
tadlr. Ege mmtakasmda Amerikan 
kumpanyalanmn mi.ihim miktarda 
tiitiin ah§I, her iki memleket arasmda
ki ticari mtinasebetlerin inki~afma 

yardlm etmektedir. Ttirkiye - Fransa 
arasmdaki ticaret mtinasebetleri eski 
hararetini kaybetmi§tir. Halbuki bun
dan bir ay evvel Fransa, ba§ta bakla 
olmak ilzere, kuru sebzelerimizin ve 
hububat maddelerinin ba§llca allclSl 
idi. Maamafih Frans1zlar son zaman
larda kuru meyvalanm1za kar~1 yeni
den talebler gostermektedir. 

1hracat maddelerimizin 
va ziyeti 

Bu hafta iginde ihracat maddeleri
mizin ge~irdigi vaziyeti birer birer a~a
g1ya yaz1yoruz: 

Kuru meyvalar - Bu hafta icrinde 
kuru meyva sat1§lan pek hararetliydi, 
esasen bu mevsim kuru meyvalarm en 
c;ok ihrac; edildigi bir mevsimdir. Onti· 
mtizde sene ba§t yortulan var. Ma
lOmdur ki, sene ba~a giinlerindc, ku
ru meyva ve pasta sarfi. ·~ t1 artar. Av
rupa allc1lan daha sew=- ba~1 gelme
den ihtiya~lan olan Imm meyvalan 
bizderi almaktadlrlar. ihracat en· zi
yade Hamburg yolile Almanyaya ya
p1lmaktadlr. Bu sene fmdlktan bn.§ka 
cevizlerimize kar§I da talepler art
maktadlr. Ceviz m~terilerimiz ara
smda Amerika da bulunmaktadll'. Ya. 
km senelere kadar Amerika cevizleri
mizin <;ok iyi mil§terisiydi. Fakat bir 
iki sene var ki, Amerikalllar bizden az 
ceviz allyorlar. Bu sene talepler daha 
ziyade artm1~t1r. 

Kuru meyvalanm1zdnn iiziim vc in
cir ihracati da iyi b' 1 (i 0 1·1 " '~. ·., • , :':

tedir. Amerikalllar ge<;en senclere nis
betle daha ~ok inch· almaktadirlar. 

Hububat maddeleri - Bugday piya
sas1 bi.iti.in dtinyada gev§ektir. Bizden 
yalmz ufak partiler halinde Yunanis
tana ihracat yapI1maktadir. Arpa i.ize. 

le, dalgm duruyordu. Bi.ittin kinine, 
btiti.in ofkesine ragmen, kalbinde, ken
disi ic;in cani olmU§ olan bu kadma 
ufak bir merhamet duyuyordu. Her
halde Leman caniden ziyade bir deli, 
bir anormal insand1. Hapishaneden zi. 
yade timarhaneye gitmesi layikti. Hem 
de tistelik, aileye ac1yordu. Merhum 
Re§id pa§aya herkesin hil.rmeti vardl. 
Onun k1zmm ve dolayisile §erefli ismi
nin lekelenmesine vicdaru razi olmu
yordu. 

Adnan endi§e ile sordu: 
- o halde ~ermin ne olacak! O 

mahud yerde uzun mtiddet kalacak 
nu? 

- Yann erkenden raporumu vere. 
cegim. Elmaslan satan k1zm ve dostu
nun izini bulmak artlk kolay olacak
tir. Onlan ele gec;irdikten sonra §er
min hamm derhal kurtulur. iki tic; 
giln stirmezl isterseniz gidip kendisl
ne de bu iyi havadisi verin! 

Malik bey sevin~le par1Iyan gozler
le: 

- Tabii, tabil! Yarmdan tezi yok, 
hemen gider soylerim, klzm l~i rahat 
etsin! 

Bu sevinc;li haber fizerine herkcs 
yerine avdet etti. Malik bey hem§ire
aine ve Adnan annesine meseleyi mi.ij· 
delemek ~tiyordu. 

Doktor Rauf yalruz kahnca uzun 
uzun di.i§iindil. Hayir, rezaletin ayu-

rine italyadan vaki olan talepler de 
durmu§tur. 

Keten tohumu icin italyadan sipa
ri§ler devam ediyor, ku§yemi biraz in .. 
gilt.ere ve Bel<;ikadan istenilmektedir. 

Dokuma ham maddeleri - Tiftik 
ve yapagi sati§lan hararetlidir. Evvel
ki gun piyasaya Anadoludan 600 bal· 
ye kadar mal gelmi§tir. Bunlann hepsi 
ihracat tacirleri tarafmdan satm ahn
rni§tll'. En ziyade ihracat Amerika ve 
Almanyaya yapllmktadlr. Son sati§
larda fiat 120 kurll§tur. Fakat bu fiata 
en ziyade Kastamonu mallan satil
maktad1r. 

Son hafta iginde Almanyadan ke~i 
klll da istenilmektedir. Buradaki ta
cirler de Anadoluya kec;i kill sipari§
leri verrni§lerdir. Maamafih yerli ku
ma§ fabrikalan da kec;i k1h satm al
maktadirlar. 

Ttittin - izmirde, Akhisarda ttittin 
satI§lan devam ediyor, tiiti.in kumpan
yalarmm ve ttitiin ticarcthanelerinin 
eksperleri Ege mmtakasmm her ko
§esine yayilnu§lardlr. Heniiz Marmara 
havzasmda piyasa a~1lmam1§t1r. Aia.
kadarlarm soyledigine gore Marmara 
havzasmda ti.itiin rnahsulii kalite iti
barile gecen seneye nisbetle daha iyi
dir. 

Yiyecek maddeleri 
Kuru sebzeler - Kuru fasulye fiat• 

leri gec;en seneye nisbetle biraz yiik
sektir. Bunun da sebebi, Yunanistana 
fazla miktarda kUJu fasulye ihrac; edil· 
mesidir. Halbuki Yunanistan, daha 
ucuz olsun diye Romanya fasulyeleri
ni satm ahyordu. Bu sene Romanya
da kuru fasulye istihsal edilen mm
takalarda kurakllk vardl. Bu yiizden 
ihrag yap1lamanu§tir. Kuru sebzeler· 
den, bakla mevcudu pek az kalnu§tir. 
Esasen kmu bakla ig piyasada pek az 
istih!ak edilirdi. 

Nohud, bezelye gibi kum sebzelerin 
ihracati pek azchr. Karabiga nohudla· 
rt, ispanyol nohudlan dcreccsinde 
Avrupada §Ohret bulmu~tur. Yalmz 
Alman firmalan pek ucuz fiat tcklif 
etmek suretile nohud almaktadJ.rlar. 

Pirinc; - Bu sene pirin1; mahsu I ii ge• 
c;en seneye nisbetle fazla olmakla be
raber, fiatler pek dii§kiln degildir. Pi· 
rin~ sati§lan i1;in pirin~ tacirleri ara
smda fiat hususunda bir anla§ma ol
dugu iddia edilmektedir. Bu iddia ne 
dereceye kadar dogrudur? Bunu bile
rniyoruz. 

Piring tizerine yalmz Romanyaya ih· 
racat yap1lmaktadlr .. 

Yaglar - Zeytinyag1 ve pamukyag1 
gec;en haftaya nisbetle dii§ki.in degil
dir. Bilakis daha ziyade art1§ meyli go .. 
ri.ilmektedir. - II. A. 

ka ~1karak bu eski kibar aileyi kirlet
msei dogru olmlyacakti. Sabaha kar
§1 karanm vermi§ti. Cenani gidip gO
recek; o kibar, ve vakur kadma vakay1 
anlatacakt1. Kadln da herhalde koca
sma dam§ll', birlikte meseleyi onlemek 
ic;in bir <;are bulurlard1. 

Dokuza dogru konagm kap1sm1 c;al
d1, harum efendiyi gormek istedigini 
soyliyerek ismini verdi. Feridun beyin 

. haremi onu biiyiik bir nezaketle kabul 
etti. 

Rauf gayet glic; bir mevkide idi. Ne· 
reden, nas1l ba§liyacagiru bilemiyor
du. Nihayet bi.itiin cesaretini tophya
rak bildiklerini oldugu gibi anlatti. 

Cenan, deh§et ic;inde, hem§il'esinin 
rezaletlerini dinliyordu. D1nledikc;e de 
renkten renge ge~iyoru. 

Gem;: doktor hangi gaye ile bunla
Il gelip soyledigini izah edincc Cenan 
boguk bir sesle: 

- Te§ekki.ir ederim ef endim. Pek 
dogru d~iinm~siinfiz. Aile namma 
size minnetanz ! - diyerck kendinden 
mi.isaade isteyen delikanl1ya titreyen 
buz gibi bir el uzatti. 

Erkek hi.irmetle egilirken yava§ ses-
le israr etti: 

- Fakat hammefendi vakit kaybe~ 
mege gelmez. 

- Merak etmeyin beyefendi. Yapa
caA"irm billyoruml 

~'Arkas1 var). J 
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Sene baJ1 ve hindiler .•• 
Sene ba~1nda biitiin diinyada kanb 
bir katliim olur : Hindi katliim1 .. 
lstanbulda hindinin turk~esini bilmeyen bir 
ecnebi profesor nas1I hindi satin alabilir? 

Ylrml iltl g\in sonra 1938 senesl 
plhsllll p1rtisiru topllyarak gidiyor. 
Vakla bu suretle 6mrfunti.zden blr 
sene daha g~mJ~ olacak, fakat artik 
son g\inlerini yal?lyan 1938 ytl.uun 
arkasmdan biitiln diinyamn can ve 
gonillden: 

- Aman git, gille gille ... dlyecegtn
den emin1z. c;(Unkii dilnya, 1938 se
nesinden htg de memnun kalmam:it
br. Koca yerytizu 1938 ytlJ. i~inde u 
m1 heyecan, az mi korku ge¢rdi? 
cHa harb patladl, ha patliya.cak, ha 
patl1yor.> diye gilnler g~ti. 

Bakalun 1939 senesi yreyiizii 1¢11 
ne silrprizler ortaya ~1kara.cak? Te- • 
menni edellm ki 1939 yll1 kend.isin
den bir YB{I biiyiik olan 1938 senesin· 
den daha 1yi, daha hayirll olsun. 

Fakat ~ yukan biitiin diinyada 
sene~ g;elince cKanh bir katlllm> 
gaze garpar: Hindi katlldnu ... 

Kftnunuevvel ayuun son gi.inlerl 
koylerden, ~fliklerden milyonlarca 
hind! ~ehirlere getirllir. Milyonlarca 
b1~ak bi~are hindilerin kaf alanru vi.i· 
cudlanndan aymr. 

Dunyamn bir~ok yerlerinde, bllha.s
sa Hrlstiyanlar seneba~mda mutlaka 
hindi yerler. 

Hele Amerikalllar ... Sene'bql gece
si ak~ yemcglnde en fakir Ameri
klmm sofrasmda bile hindi bulunur. 

Bunun i~n seneb~mdan bir iki 
giin evvel Nevyorkun Broadway cad
d.esinden, ~onun me~hur Stad 
avenilsi.inden, Hollivudun Hollyvood 
aveniisiinden g~en §lk §llt, liiks oto. 
mobfller i¢nde koca koca hindller 
goze carpar. 

Yalruz .:tngllterede ve Amerikada 
Osma.n.llllk zamanmdan kalm1~ pek 
yanh~ blr zehab vardJ.r. ingilterede, 
Amerikada hindinin ismJ Turkeydir. 
Bu isim vaktile Osmanhllk devrinde 
Tfuklerin fes giymesinden kalrm~t1r. 
Rindinin tepeslndeki fes gibi kmmzi 
ibiginden dolayi !ngilterede 11e yen! 
dtinyada bu hayvana bu ismi vermi~ 
lerdir. 

Amerikada hindi yemegini ~ok gs.
rib bir surette yerler. Hindi yemegi- . 
nin icine, ayva, elma, erik gibi bir 
stiru marmalat da koyarlar. Bu su
retle bizim ayval1 et yahnisi gibi tat-
1111 tuzlulu bir yeme~ yerler. 

!tiraf etmeli ki bizim hindiler pek 
~limsiz, ufak telek, minyon mah
lfiklard1r. Hindllertmlze cHindb de
mek i~ln kirk ~hid lster. B•a mem
leketlcrln hlndilerl ~1 yukan kQ
~i.lk birer kuzu kadardrr. Bllhassa in· 
gilizlerin, hele is~yada yet~tirdik· 
lcri hindiler pek me~urdW'. Bunlar 
gayet irt, son derece ag1r hindilerdir. 

Amertkahlar, !ngilizler, iskocyall
lar hlndiyt keser kesmez diinyada 
yemezler. isk~yada. buz dolaplan 
ola.nlar kestik.ten sonra hindiyl bir 
ka~ gti.n burada saklarlar. Buz dol&
b1 olnuyanlar da kesJ.len hlndinin i~
ni tazyik ~. bol mlkdarda karla 
doldururlar. Bu suretle blr hafta ka
dar bekletirler. 

Bir hafta sonra pi41rilen hindinin 
lezzetine doy:um olmaz. Yenirken 
agizda dagwr. 

BilyUk Transatlantiklerin seneb&
~a rasgelen aeferlerinde gayet bU. 
yUk ziyafetl~ ~kllir. Bu ziyafetlerde 
b~ yemek da1ma hindldir. Verilen 
pastalar bile aynen hindi ~e so
kulm~ur. 

Avrupalllann, Amerlkahlann hln
di~ e kalll ragbetlerl pek fazladlr. O 
kadar ki bugiln Amerikada !deta 
hindiye dair blr ed blyat yap1lm1~, 
R!taplar, makaleler, hikflyeler yaztl· 
m1 tlr. Hlndiye dair konferanslar ve
rilmi~tir. 

Senebqa dolayaile fstanbula gelen hlndiler 

Ellnde sene~ yiyeceif kocaman 
hindiSile memnun meinnun 

giiliimsiyen bir kaclm 

Kabannak, booftrlenmek hlndi.nin 
~nmdand1r. 

Kaz blzde aptall1~, budalahgm, 
tlmsalldir. Ordek yilrilmesini bllmi· 
yen, sallmn ~I, pasakl1 ldm.selere 
benzeWlr. Hele blri badi badi yUriidii 
mii? Derhal kendisi ordege benzeti
lir. 

Klimes rnahlukatl i~inde insanlara 
en cazlb gelen plli~tir. insanlar gen~. 
hen\iz hayatmm ilkbahannda olan 
ldmseleri plllce benzetirler. Kaldmm 
"1klarmm l tlgatlannda pill~ en esaa-
11 kellmeyi ~ eder. 

Horoz insanlar arasmda kaukllgm 

timsalldir. Bir crkek biraz ~oyle se
stni ytikseltti mi? Hemen etra!tan: 

- Gene horozlandl... Gene horoz
landl. .. di ye mUtalAa beyan eclillr. 
Seneb~ dolayISile bizde de epeyce 

hindl sarfedillr. MeseJA bu ay i!;inde 
istanbula civardan epeyce hind! gel
~tir ve hlndi fiaUeri de yilkselml~
tir. Maamafih bu sene hind!, ge~en 
ytllar kadar fazla degldir. Bu sene 
iyi blr hindi 175 k~a satllmakta
dlr. 

Yazmu bitirmcden evvel size bir 
hindi hikAyesi anlataylill. Amerika
lmm blrl istanbuldaki kolleje yen! ta
yin edll~. Seneba.p gelmlf. Adam
cagiz mutlaka bir hind! almak iste
mi~. Hindinin tUrkce aduu da bilmi
yormu~. Mekteb seneb~1 tatili bir 
hafta evvelinden b~am~. Adamcar 
giz Bcyoglunda.ki apartunarunda otu
ruyormu~. Hindi almak istiyor. LB.kin 
hindinin ttirk~ ismini bilmemesi yii· 
ziindcn alanuyor. 

Tiirk~eden Ingiliz~eye bir lllgat ki
tab1 buldurtmu~. fakat bu lftgat kl
tabmdaki ingllizce kelimelerln mu
kabllle.ri eski Arab harflerile yaziyor~ 
m~. 

Nihayet baknu~ ki olnuyacak sefa
retin tclefonunu ~· Eski sefaret 
mUs~ ve biraz tilrk~e bilen mis
ter ~vu bulmu.~... Amerikall hoca 
telefonu ~r acmaz mister ~va: 

- Aman... demif, hindinln tiirk
~esi nedir? 

Prof eaor hindinin tilrk~esini bir 
kAgxda yazaralc hemen ta~uya 
k~u~... Elindeki kAgull gootenni~: 

- Bana bundan ver ... demif ... 
Hindiyi almi.,, bir otomobile aU1-

yarak, me.nmun, mesud evine don· 
m~... Hikmet Ferid1m Es 

Hindi ile b rnber blrcok kiimes 
hayvanlan bizlm de te~bihlerimizln 

en e aslllarm1 te~l eder. Mesel~ 
hmdi deyince magrur, dairna bobilr
lenen mahlflklar akhm1za gelir. Te
pcden bakan, hareketlerlnl pek gu
rurlu buldugumuz kimseler i~n: 

- Hindi gibl bobtirleniyor ... deriz. 
Hatta. ~ocuklnr hindiyi: cKabara

.lllazsm. kel Fntrna..> diye klzdmrlar. 

Manlsa f Ak§am)' - Maiiisa. Halkevi ternsil kolu, mevsim mfulasebetlle 
farulyetir.e i>~lallll§tlr: Bu mevsimde miiteaddld temsiller verllecektir. Yuka

ndaki resirnde tcmsil kolwidaki &e.nsler, Kavga sonu piyesinin pravasmda gO.. 
rilni.iyorlar. 
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Manisa mektuplar1. 

Manisa son senelerde 
~ok inki§af etti 

Yeni bir ~ok binalar yaplld1, 
~ehrin yollar1 intizama sokuldu 

Manlsada Jaz enstitiisil ve yeni stadyom 

Manisa (Ak§am) - istiklfil barbl 
esnasmda b~tan b~ yannu., olan 
Manisa ~ehrt yeniden kurulm~ur. 
Fakat ~ehlr, son iki ti~ sene zarfm
da, sarfedllen hummalI irnar faalfye
t1 sayeslnde ~ok degi~i~, yepyenl bir 
~ehre alnu9tlr. 
~hirde gorlilen bu imar ve inkl

~af, alAkadar makamlann muayyen 
blr plan dairesinde ~al1~malanmn ve 
balk tarafmdan bu hususta gooterl
len devamh gayret ve yardunin mah
sulildtir. 
Bir~ sene evvellne kadar toprak 

ve tru; y$nlarmdan ge¢1mez blr va
ziyette olan Manisamn yollan mii
kemmel surette tesviye edilmi~, par
ke do~enmJ9, caddelerin yayakald1-
nmlan yaptlm1~. iki tarafma da Oka
llptiis ve dut agaclan dikilmi§tir. 
Yollan aga,clandJ.rma i~nde gosterl
len f aaliyete bir misal olmak ilzcre 
ge~en yll, caddelere 25,000 aga~ di
kildigini zikretmek kafidir. 

937 ytlmda Manisada milltlrn bir 
~ok i~er b~anlm19tir. Bunlann en 
belli b~hlanm birer birer yaziyo
rum: 

Mevcud Halkevi binas1, ~hir nii
fusunun kesafetine nazaran dar ve 
kilcftk oldugu ciheUe ge~ bir salon. 

riyaset, ar kolu, ictima ve kitabet oda· 
Ian yeniden in~ edilm~, bina tak
simatmda ve evin sahnesindc ehem
miyetll tadiller yapllarak bina, cok 
modern ve pek zarit bir ~ekle sokul· 
mu~tur. Bugiln Halkevi bin yurddW$1 
f erah ferah istiab edecek bir vaziyet
tedir, Evin bUtfin kollan faaliyette
dir. Mernleketln 1gtima1 hayatmda 
~ok canll bir hareket uyandlran bu 
eseri sab1k valimiz B. Liitfi K1rdara 
borr;luyuz. 

Halkevlnin blti~ginde modem bir 
Parti binasile Halkcvine bir spor kHi
bu binas1 yaptmlDU~t1r. Spor klubii. 
binas1, Manisa gen~iginl kahve kO
~elerlnde plneklemekten kurtarm1~
tir. 

Va.Ii konagmm yarunda ~ehrin ih
tiya.cllll tatmin cdecek mil.kemmel 
bir 9ocuk bah~esile, bu bah~n kar
~mda 135,000 liraya modern bir k1z 
enstitilsii in~a -edibni~tir. Enstiti.iniin 
yanmda ve Memleket hastanesl ya
kmmda blr Qocuk degum ve Baklme
vi in~asma ba.~anm~tlr. <;;ocuk Ba
lomevinin ominden ger;en ) ol 25 met
re gcn~llginde asfalt ve ikl taraf1 
aga~andlr1la.cnktrr. Bu caddeye, Ata.
tfuk caddesl ismi verilm~tir. Bu ge
nt~ cadde iizerlnde Hususl idare ta
raf mdan cok gilzel b1r slnema blnas1 
1~ ettirilmektedir. i~ bankas1 da 
bu cadde merinde ~ok zarif blr bina 
yaptmyor. 

Ciimhuriyetin 15 incl y1ldoniimil 
giinii, bi~k rniihim ~lerin temelle
ri at~ ve bltenler1n de ~1h~ tOre
ni yapilmtftlr. 

Cilmhuriyet bayrammda a~1l~ to. 
renleri yap1lan blnalar ~nlard1r: 

Halk bah~csi, Kitapsaray, R~adi
yc yolu, Manisa - Meneinen yolu, Uzun 
yol, Tents k01 tu, 250 bin Jlraya mal 
olan stadyom tribilnlcri ve yazhk si
nema. 

Yiiz beygir kuvvetindcki elektrik 
motorll ~ehrin t'enviratma k.afi gel
medigmden ~ehrln bugiinkil ve mtis
takbel inki~afl goz onilnde tutularak 
yeni bir eleI·tJ.ik santra.11 yapllmaktn
dlr. Bu santral, gilndilzleri de cere
yan vereceginden sanayi muessescle-
1i, f1zami istifade edeceklerdir. Yenl 
clektrik santrall b~ aya kadar bite
cektir. Ve yaghanelcr ~ehrin d1~ma 
~1kanlm1~tir. 

Mevcud su tcslsatJ, ~ehrin bugiin· 
ku ihtiyacma kf1fi gelmemektedir. 
Maamafih ~ehrin ihtiyacrm ka~la
mak icln icab eden tedblrler almm1~1 
bu hususta Altunerdiven nanundaki 
kuyu suyu, motOrler vasitasile alma
rak ~ehre ak1tilmu;tir. Manisa suyu, 
yayla suyu olup icmesi ~k iyidir. 
Bclecliyc, su mikdanm fazlal~tirma
ga ~~yor ve wyun yok yere israf 
edilmernesi icln su kullanan yerlere 
saat koyuyor. 

Manisada ekonomik durum da 
~ok iyidlr. Bu y1l, biltiln iiztimler sa
hlmI~hr. Stok ilzlim kalmarm~t1r. Sa
tl~ ~ok iyi fiatlerle yap1lrrn~. koyleri
mizin kazanc1 yiiksek omlu~tur. Pa
muk sa~ dn iyi bir \'aziyettecilr. Bu 
y1l zeytin mahsulii azd1r. Fakat ta
leb fazladll'. Nakllyat fiatlerl de iyl 
bir durumdadlr. 

Manisada Parti ll~e kongre"i 
Manisa (Ak~m) - Cumhuriyet 

Halk Partisi merkez Manisa ll~ kon
gresinin secimi yap1lm1~ ve idare be.. 
yetine Dr. Riza, Ahmed ~fiikll, Faru1 
Ccvdet, Vehib Kutcngin, Ccmal Ka
rakoy, <;agatay ve ihsan se~ilml~er
dir. Bu s 0 cimi mtiteakip vilftyet kon
greleri i1rin milmessil secil~tir. 

Trakyada fenni nalbandlar 
Edime (Ak§Sm) - Sclimiyedckl 

Trakya nalband kursunun u~uncu 

devresl de buglinlerde sona ermek uze. 
redh. Bu d vreye de\ am eden nal
bandlnr §ehadetnarnelerini ahr almaz 
koyle1 indeki i§ ba§lna donecek ve vi
H\yetlcrde haz1rlnnm1§ olan dordiincii 
posta dn hemen yola g1karak oniimuz. 
deki nym ba~nda mektepte bulu
nacaklard1r. 



l'fablf e a 

BIR MASAL 
Asian kiikreye kiikreye dola~ll'ken 

kat'§LSina bir kedi "lkti. Kiikreyen as. 
Ian sesisi kesti, kediye dikkatli dikkat~ 
Ii bakti: 

- Tuhaf ~ey dedi, kuyrugu ben, 
pen~eleri ben, yiizii genii ben; ben
den bu; rakat bunu bu hale kim koy
du? ... 

)ferakm1 halletmek i'rin kediye sor-
du: 

- Sen kirnlerdensin? 
- Sizlerdenim. 
- Seni bu hale kim koydu. 
- insan ... 
Asian dii~iindii: insan da nedir? ..• 

tn. an denen mahluk bir aslam bu ha
le 11as1l koyabilir? ... 

Tam bu S1rada bir oduncu goriindii. 
ihtiyar bir adamd1, kii~iik balt.asrm 
omuzuna vurm~ ormandan doniiyor· 
du. Asian kiikredi: · 

-Dur! ... 
Oduncn <lurdu. Asian kediyi goste-

rip kiikredi: 
- Hmm bu hale sen mi koydw1? 
- EHt. 
- fiyleyse ~1k karl?1ma ..• 
!nsan dedi ki: 
- Silahlanm1z denk degil. Senin 

O·. . ~ 

- Bak yeni elbisernin renginde! ... 

Arpa ekmit··· 
Nasreddin hoca tarlasma arpa ek

ti. B1raz sonra Timurun askerleri tar
lada cirid oynamaga ba§lad1. Bu hali 
goren hoca: 

Mucize!.. Mucize!. .. 
Diye hayk1rarak oradan oradaya ko-

~uym clu. Sordular: 
- Ne bagmyorsun hoca? ... 
- Mucizc, mucize ... 
Hoca feryadm1 Timur duyuncaya 

kadar hayk1rd1. Nihayet Timur duy
du: 

- Hoca dedi rnucize deigin nedir? .. 
- Daha ne olsun. Tarlama arpa ek-

m1~tim , bir alay asker bitti! ... 

- ~imdi diimdiiz yi.lzu koyun yati
mz! .. 

Emniyet 
Mahallede bir h1rs1zllk olmu§tu. 

Herkes Mehmedden §ilpheleniyordu. 
Kom§usu Ahmed ona: 

- Azizim Mehmed, dedi, ben kendi
me emin oldugum kadar sana da emi
nim ... 

Mehmed kom§usunun elini hararet
Je Sikt1: 

- Te§ekkiir ederlm karde§im, te
fekkilr ederim ... 

Ahmed onun kulagma :flslldadl: 

- Kendlme hie; emniyetim yoktur,_ 

pen"en var, yelen var. izin ver ben de 
evime gidip pen"elerimle yelemi ta
kayun ..• 

- Peki. 
- Amma hen gidip gelinceye kadar 

sen ka~arsm. 
- Ka~mam beklerim. 
- Ka~arsm ... 
Ka~arsm, ka~mam diye 'reki§mege 

b~ladtlar. insan inannuyor, ka~rmya
cagma dair teminat istiyordu. Asian 
kizdJ: 

- Ne istersen yapar1m. 
<Muncu baltasrm ald1. biiyiik bir kii· 

tiige vurup yard1, yanga bir ~omak 

soktu, sonra aslana arahg-t gosterdi: 
- Sok ~uraya ayag-tm. • Asian pen~csini odun yangma so-

kar sokmaz adam ~omag1 ~ekti, asla
run pcn~esi s1k1~1p kaldi. Adam eline 
ald1 sopay1. baslad1 aslam patakla
maga. Boyuna \'uruyordu. 

Asian yalvard1: 
- Dur dedi, beni dinle. Vurmana ra

z1y1m, istedigin kadar, istedigin gibi 
vur. Amma yalvannm sana buna ben
zetme beni ... Beni bunun haline koy-
ma ... 

Kediyi gosteriyordu. 

Kazoglu kim? 
Abdillhamid devrinde Adalarm 

me!jhur bir Kazoglu efendisi vardt. 
Bu zat giinlerden bir giin dedi ki: 
- Her kO$k bana -25- altzn versin, 

Adalarda su r;zkarayim. 
Buna herkes razz oldu. Kazoglu 

yirmi be~ bin altm kadar bir para 
topladz. Atinaya kaqtz. 

Seneler geqti. Me~rutiyet ilan edil
diklen sonra Kazoglu $U hadiseyi 
unutulmu~tur iimidile kalkip istan
bula geldi. Ada vapuruna bindi ve 
tesadiifen me$hur $emsi Mollanm 
yanma oturdu. 

Zekasile me$hur olan Molla Aarilz-
lan dolandiran zati tamdz ve sordu: 

- Affedersiniz, siz kimsiniz? .• 
- Kazoglu. 
Molla dogruldu: 
- Hayir dedi, Kazoglu, biziz, sen 

K opo§l11 sun! .. 

K A B A H A T 
Bekta~i tarlasm1 ekti. nz1k toplarna

ga ~1kh. 
YoJda bir kalabahga raslad1. Koy

Iii ellerini susta dumr bi~imdc go
gusJerinin hizasma kaldmp parmak
larnu a~agtya sark1tm1~lar, onlerine 
imanu almi!jlar gidiyorJar. 

- Nereye boyle? 
- Yagmur duasma 
Bekta§i de onlarm bi<;imine girip 

aralarma kabld1. 
Tam Bekta~inin tarlasmm hizasm

dan ge~erlerken, Bekta!}i ba~1m gok
yiiziine kaldird1, sonra ayagile tarla-

Sohret 
Me§hur olmak istiyordu. Amma c;ok 

me§hur. Fakat edebiyat, §iir, resim 
gibi modas1 ge<;mi§ §eylerde §Ohret 
yapmak niyetinde degildi. Daha oriji
nal bir sahada me§hur olmak istiyor
du. Mesela gayet me§hur bir itfaiyeci ..• 

Bunun ic;in gitti itfaiyeye yazildI. 
Bu sahada kendisini gosterecekti. Onu 
civar koylerde bir itfaiye grupuna ver
diler. 

Grup amiri yeni gelen itfaiye nefe
rinin bu meslege nic;in girdig~ni ogre
nince: 

- Nafile zahmet ettin ... dedi, bu-
rada kendini hie; gosteremiyeceksin ... 

- Sebep? 
- Burada hift yangm olmaz ki ... 
- Deme ... 
- Evet on sene lftinde bir tek yan-

gm oldu. O da bizim it!aiye bina.si. 

Doktor - KanS1z11k diyorsunuz, kaol 
yqindas1n1z? 

- Otuz bef ..• 
- AJA. Kanmzhk ft bahgmhlrf .. 

AltlJAll 

Jl!\( 
I _,.1 

- Mektep nas1l gidiyor? 
- Fevkalade iyi. Bugun ogretmen: 

Her talebe senin gibi olsayd1 mekte
bin kap1lanm kapard1m dedi. 

Deli 
Delinin biri timarhanenin banyosu

na blr olta atmI§ bal!k tutmaga ugra
§Iyordu. 

Bir arahk doktor geldi, deliye bakt1 
vc sordu: 

- Nas1l iyi bahk var nu? 
Deli b3.§1m ~evirdi: 
- Sen delimisin dedi, banyoda ba

l1k tutuldugunu gordiln mii hie;! ... 

- Babamla konu§tum, ge<;inmemiz 
i<;in laz1m olan paramn yarisrn1 veri
yor. 

- iyi. l?imdi oteki yansrm verecek 

birini bulallm ... 

K IM DE? 
sma bir isaret ~izdi: 

- i~te benim tarlam! dedi. 
Yiirildiiler ... Biraz sonra ufukta bir 

kara bulut belirdi, etraf1 kaplada, ce
viz biiyiikliigunde dolu serpcledi, daiJ
bp gitti. 

Bekta§i hemen tarlasma ko§tu, do
lu ekinlerini mahvetmi~ti. Hem de 
yalmz kendi tarlaSI mahvolm~, dolu
nun ba~ka hi~ bir tarlaya zaran do
kunmam1§tl. 

Bektqi ellerini a~ti: 
- Hey Allah.J.m dedi, kabahat senin 

degil, tarlay1 sana gosterenin! .. 

K orkma 
Bir sabah b~1bo§ bir gen~ at cam

bazmm c;adirlan etrafmda dol~irken 
at cambazlanmn miidtirii: 

- Be§ lira kazanmak ister misin? .• 
- isterim. 
- Oyleyse gel. Benim aslanlardan 

biri oldii. Sana onun postunu giydi
recegim, gece aslan yerine sen c;1k~ 

caksm. 
Gece oldu. qyun b~ladl. Demir ka

:tesin ii;inde aslan ve bir de kaplan 
gori.indii, At cambaZI ilan etti: 

- Asian kaplan §imdi giire§ecek
Ier ! .. 

Bi<;are aslan korkudan tir tir titrl
yordu. Bir arallk kaplan yaruna sokul
du ve !1slad1: 

- Neredensin sen? 
- Fatihtenim. 
- Korkma, ben de Beyaziddarum! 

:1 

- Her teyin elektrildenmest ne g(hrel 
teY bayan1 lokomotlfler elektrikl.l olsa 
dumRIMJau kurtulwdukl ... 
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I Kuduz kOpekten korkan 
Amerikab milyonerin 

ba§1na gelenler 
Milyoneri hem bir kuduz kopek 1s1rd1, hem de gittigi 
doktor kendisini deli zannederek bir odaya kilitledi 

Senelik varidati iki milyon dolar 
tahmin cdilen Vilyam Brovn Nevyor
kun Brodvay caddesinde ge~en gi.in 
keyifli keyifli dol~1yordu. Buti.in 
gun borsada oturdugu iGin biraz ha
reket etmek istiyordu. Zaten tayya
re, otomobil ve asansor gibi nakil va
s1talan icad edilelidenberi milyone
rin hie; yiiri.idiigil yoktu. 

Mister Brovn bir ilan si.itununun 
oniinden gei;erken durarak ilan1an 
alaka He okumaga ba~lad1. Bunlann 
arasmda btiytik harflerlc yaz1h olan 
~ag1daki ilan dikkatini celbetti: 
cDikkat! kuduz kopekler var .. . ~im
diye kadar Ma.ilhattan'da dart ku
duz vakas1 tesbit edildi. ~ayed bu kO
pek tarafmdan 1smlacak olursamz 
derhal doktora rniiracaat ediniz. 
<;tinki.i kuduzdan olmek mlithi~ bir 
~eydir!:. 

S1hhatine c;ok merakh olan milyo
ner belE'diyenin bu ilamm okuyun
ca deh~etli bir meraka dti~tti. Keyfi
ni kac;uan o ilana arkasm1 i;evirerek 
yoluna devam etti. Fakat bir iki da
kika sonra korkusundan oldugu yer
de donup kald.I. <;i.inki.i kti~ilk bir 
kopek havllyarak ilzcrine geliyordu. 
Bu kopegin yiizu gozii salyah idi. 

Kopegi gori.ince milyonerin gozle
ri falta::;1 gibi ac;1ld1, korkusundan 
alnmda soguk ter taneleri has1l oldu. 
Bu arallk milyoner o vaziy'etteki bir 
insanm yapacag1 en ak1ls1zca bir ha
rekette bulundu. Elinde tuttugu al
tm saplI bastonla kopegi korkutma
ga kalk1::;ti. Kopegi blr kat daha klz
d1rd1. Ytizilnii orten sa1yalar arasm
dan klpk1rm1z1 bir dil meydana 91k
t1. Milyoner hayvan1 bastoniyle 
defetmege ~alI~akta devam ediyor
du. Bu arahk baston kopegin agzma 
isabet etti. KOpek, duydugu ac1 ilze
rine hlzla bir kere bagird1ktan son
ra milyonerin iizerine hiicum etti ve 
di~lerini mister Brovn'un baldmna 
ge9irdi. 

Daha iii; dort dakika evvel kuduz 
ilarum okumu~ olan milyoner bir 
oliim korkusuna kaptld1, benzi attl, 
kuduz hastahgrnm viicudiinii isti
laya b~ladlguu zannetti. Endi~e 

i<;inde etrafma baklrurken kar~1 ta
raftaki binalardan birinin kap1sm
da bir doktor IA.vhas1 gordti. Mister 
Brovn biitiln kuvetini bir araya top
llyarak o taraf a ko~tu ve doktorun 
kap1srm c;ald1. Kap1yi aftan hizme~iye: 
cKuduz ... Kuduzl > diye bagmhktan 
sonra i~eriye girdi. Muayene od,ar 

smda doktor yarayi y,karken milyo
ner hafif bir s1z1 hissetti. Bu acmm 
ilk kudurmak alameti oldugunu 
zannederek bagirmaga b8.§lad1. 

Fakat doktor kendisini teselli ede
rek: cHi9 korkmaym1z, kopegin di~

leri etinize kadar ni.ifuz etmemi!f. 
Kuduz sirayeti mevzuu bahis ola
maz> dedi. 

Mister Brovn doktordan bu hab0 ri 
almca cok sevindi ve hayatm1 kur
tru·an tabibe borcunun ka<; dolar ol
dugunu sordu. Doktor, muaye11e \'e 
bandaj icin on dolar istcdi. Mih oner 
hemE'n c;ek defterini c;;1kard1. Kucluz 
illetinden kurtulmaktan mlitevell1d 
sevinc;le c;;ckin iizerine bir kac;; rakam 
yazarak kag1d1 doktora uzatt1 Dok
tor c;eki bi.iklip cebine koymak tize
re iken gozi.i 1000 rakamma ilii;;ti. 
Bunun ilzerine endiseli bir ta\ irla 
bir kere milyonerin yilziine, bir kere 
de 1000 rakamrna tekrar bakt1ktan 
sonra bil' s1cray1~ta kap1ya g1tt l, d1-
§an c;1karak kap1y1 arkadan kilitledi. 

Doktorun bu harckctme bir mana 
veremiyen mister Brovn da d1sanya 
c;1kmaga hazirlandL Fakat kapmm 
kilitli oldugunu goriince ~a."irdi. Mil
yoner kap1y1 ltiyor, sars1yor, bagm
yor, fakat koridorda insanlarm te
la::;h tel~h konu~malarmdan ba~ka 

bir ~ey i::;itmiyorclu. 
Milyonerin hiddeti arttI. «Ya ka

p1y1 ~arsm1z, yahut k111u·1m> d1ye 
feryada b~lad1. Bu arahk kapmm 
onilne gelen birisi mister Brovn'a 
stikunet tavsiye etti, kapmm yakm
da a<;Ilacag1ru soyledi. Ne oldugunu 
bir tilrlil anhyanuyan milyoner da
ha ziyade k1zd1 ve kapry1 tekmeleme
ge kalk1~t1. Bunun ilzerine d1~anda
ki ses: .. Ya slikut edersiniz, yahut 
~imdi deli gomlegini giyersiniz! :. dl
ye bag1rdt. 

Nihayet aradan yanm saat ge<;tik
ten sonra milyonerin kans1 dokto
run evine gelerek kocasm1 kurtard1. 
Mister Brovn da odada kapablmas1-
run sebebini anladl: Doktor Gekin 
tizerinde 10 dolar yeline 1000 dolar 
goriince milyonerin dellrdigini ve ilk 
cinnet al~metlerini gostermege b~
ladigrm zannetmi~ ve keyfiyeti hem 
zab1taya, hem de milyonerin ailesine 
haber vermek ii;in hastayr odaya ka
payarak i;1klp gitmi~ti. 

Gazetelerin haber verdigine gore 
mister Brovn Nevyorktan c;1p1k git
ntl~tir. Manhattan'da kuduz vakala
n nm arkas1 kesilmeden oraya gerl 
donmek istemiyormu~. 

izmirin kadife kalesl imar edilivor 

Kaidfe kaleyt gezen bir grup 

Izmir (Ak.~am) - izmirin Kadife kalesi, §ehir ve civarmm blitun gtlzel. 
llklerlne hakim bir mevkidir. Vall B. Fazh Gtil~, Kad,ife kalesinin kMn bu~ 
lundugu tepenin ba§tan ba§a agru;landlrilmasm1 emretmi§tir. Belediye ve Zic 

raat dairelE'.ri, agarland.Irma i§i i~in IA.zim gelen fidanlan haz1rlnu§lardlr. Son· 
ba.harda Kadife kalesinin her tara:tma fidanlar dikilecektir. Belediye tarafm
dan tepenin en gtizel yerinde bir gazino in§a ettirllecektir. Bir de otel in§aSI 
tasavvuru vard.Ir. 
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lta.Iyada Kont Cianonun nutkunu miitealdb baJJnn sokaldarda tezahiirati ve meclJ!ten 
\UaJ1 mebuslar grup balinde giderlerken 

1ngUterenin en populer lmdml Dil"9 
do Kent blr siivareden ~ken 

~vakyanm yml Ciimhurrelsl 
B. Hacha'nm son resmi 

·. 

Fransada son grevlerde lWler tarafmdan Renault 
fabrikasmda tahrib eclilen bir araba 

Sovyet Rusyamn bayram giinii Moskovada biiyiik 
gepl resmh>e if*irak eden askerler / 

( Perfembe miisah'abelerl ] 

Yunanist anm UG bUyUk hatibi 
-5-

Themistocle - Eschine - Demosthene 
Yazan: Seltm sun raroan. 

fnsanlann bir kanaati, bir tikri tel· 
kin icin ilk kullandJ.klan vainta sijz. 

diir. 
Soztin miiessir olmas1 icin de gil

zel soylerunesi ,arttrr. B~er ta.rihin· 
de dinin teesstis etmesi kuvvetll ha
tiplerin bell~ stszlerinin semeresidil\ 
Hrlstiyanll~ veya MUstornanbgm 
insanlann Ictlmat hayatmda bO.ytlk 
rol oynadJ.~ devirlerde din ulemui 
arasmda ~ok kudretll hatipler yetit
~tir. 

Din ne~reden veya telk:ln eden bu 
ahiret adamlamun yarunda bir de 
htirriyetten nasib alan m.Wetlerde sl
yasi hatipler yeti~ot1tir. Bu soz kah
ramanlanrun at oynattlklan saha 
hie ~iiphe yok ki eski Yunanlstan ol
m~ur. 

(Agora) tesmiye edilen ~ehir mey
danlannda, memleket i~Ierini miiza
kere etmek i~in ~1k havada Ictima 
mahalleri olan (Pnyx) lerdeki soz bir 
bliri mutlak tel!kld edllir, nA.tuk 
ve cerbezell hatipler biitOn bir cemaati 
pe$inde cekip goturiir ve onlara her 
arzusunu yaptmrd1. Yalmz ooyle bir 
hatibin rnaddl ve manevi bircok va
s1flan haiz olmas1 ~artt1. Boyu, bosu, 
endanu giizel olacak. Hall'.lk, ~al~

kan, becerikli, sebatkar, ba~anc1 ola
cak! BiltU.n bu meziyetler, vas1nar 
~hrin meydarunda toplanan halkm 
huzurunda bir imtlhandan ge~ecek. 
i~te Yunanistanm ayn1 irka mensup 

·rnuhtelif siteleri miistesna kabiliyet
te cihan~i.imul bir ~ohreti olan tic 
bilyiik hatibi boyle yeti\)tirmi~tir ki 
bunlardan bni (Themistocle) dir. 

(Themistoclc) miladdan 525 sene 
evvel Atinada dogmu~ ve altm~ be~ 
y~mda olmil~ bir Yunan genera11 
ve devlet adam1d1r. Me~hur Ma.raton 
harbinde onun ate~li nutuklari Yu
nan ordusunu zafere kavu~turmu_,

tur. Sonra idaresine verllen donan
ma lie Ege denizindeki ad.alarm is
yamm bastmm~, orada da belagati 
ile kendine tAbi olan askerlerin gon
liinii teshir etmi~tir. 

(Xerxes) ordula.n Yunanistam is
tirn ettigi vakit bilttin siteler arasm
da bir vahdet husule getiren ve tran 
ordulanna kar~1 ~ddetli mukavemer 
ti temin eden yine onun heyecanb 
nutuklan olmu~tur. 

(Demosthene) ilk hitabet kiirsiisii
ne ~1ktigmda 17 y~mda idi. Fakat 
daha ~ocuklugundanberl i~inde bl
linrnez bir arzu vard1. Halka hitap 
etrnek! Ne yaz1k ki sesi yUksek soyle
rnege hi<; miisaid degildi. Ve daha ilk 
te~ebbi.islerinde niriltili konu~mas1 

onu gilllinc mevkie dil~iirdli. 
Tam on sene ortadan kayboldu. 

Tekrar (Pnyx) de kendini gasterdi~ 
zaman ylrmi yedi y~mda idl. Azim 
ve iradesini kullanarak bu rnilddet 
zarfmda hem malt1matm1 llerletti, 
hem gtizel konu\)mas1m ogrendi. Bil
tiin Site halklm talA.katine hayran 
ettigi zaman otuz bir y~mda idi. 

Makedonya kra11 ikincl (Phllippe) 
milA.ttan 382 y1l evvel biltOn Yunan 
Sitelerinf istua etmek emelfle Atina 
iizerine yilriidtigii zarnan (Demosthe-

-') in halkl galeyana getirmek ve 
vatan1 istiladan kurtarmak icin ver
digi nutuklar olmek bilmiyen birer 
~aheserdir. Bunlardan birlnde hatip 
~yle kon~ur: 

cNe vakit? Ey Atinalllar! Ne vaklt 
vazifenizi ifa edeceksiniz? Ne duruyor
sunuz? Harekete gec;mek l~in daha 
miihim bir zarilret mi bekliyorsunuz? 
Cereyan etrnekte olan ahvale siz ne 
isim veriyorsunuz? Namus ve haysi
yetinlzl miidafaa etmekten daha mu
him zarftret ne olabilir? E$ehrin so
kaklannda avare, avare dola~arak 

blrbirinize ne haber? diye havadis 
sorm.akla iktif a IDl edecekslniz? Ma
kedonyaltlann Atlnayi ele ge~irip, 
bi.itOn Yunanistani istil! etmeslnden 
daha ehemmiyetll, daha feci bir ha
vadis tasavvur olunur mu? 

Baz1lan (Philippe) in oldilgi.inii, 
baZllan hasta oldugunu s0yltlyorlar. 
Olfirse ne olacak? Siz bu tarzda ha
reket etmekte devarn ederseniz ~ok 
g~eden yeni bir (Philippe) daha 
c;lkacaktir. 

a..rctfiosthene ve Eschine 

Onu bu zafere kavu~turan kendi 
lruvvetinden ziyade sizin lakay1dhg1-
ruzd1r. 

Bir devlet umumun tasvibile ku
rulur ve o devletin itUhadma giren 
Sitelerin menfaatleri mu~terek olur
sa o zarnan barb ic;in ~ekilen eziyet
lerin, rnahrumiyetlerin hie; biri onla
nn azmini sarsamaz. Fakat ~an ve 
~ohret ve lurs ile cilretkar bir adam 
bir devlet.:£ istlla hevesine dii~e1 se 
ilk f1rsatta onun bu haks1z taarruzu 
akamete ugnyabilir. 

Hayll' Atinalllar. hayir! Hak izhk, 
ihanet, tezvirat, yalanc1hk hie blr za
rnan esash bir eser kurmaga rnurnf
fak olmam~t1r. Boyle c;uriik temeller 
iizerine kurulan bir imparatorluk 
payidar olamaz. Er gee yiklhr ,> 

§irndi bir de (Eschine) e bakahm: 
{Eschine) bu btiyiik hatip (Demosthe
ne) in rakibi idi. Bu da (Demos
thene) kadar bir hel~gate sahip idi. 
Soz soylemekte bilyilk bir kabiliyeti 
vardl. Babas1 bir mektep hocas1 oldu
gu ic;in oglunu itina ile hitabete ha
zirlam1~t1. Viicudiiniin te~ekkillil. se
si, hali, tavn bu i~e pek musaitti. Yal
mz ders almakla iktifa etmedi, bir 
trajedi trupunda bir k~ sene aktor 
olarak ca11~ti ve soz soylemek, gi.izel 
konu~mak maharetini elde etti. Bti
tiln bu haz1rllklardan sonra bir gtin 
(Agora) da halkln huzuruna ~1kt1-

g1 zaman dinleyenleri derhal sozlerl
ne baglad1. O kadar ki Yunanistanm 
en biiyiik hatibi (Demosthene) ise 
ikincl hatibfn (Eschine) oldugunda 
biitUn Siteler ittlfak etti. 

Fakat ne yaz1k ki bu emsalsiz kon
ferans~1 Atinay1 istila eden (Philip
pe) in taraf1m iltizam ettigi i~in dil~
mana para lle sattlm1~ diye halkta 
bir ~ilphe uyandlrd1. Ve btitun Site 
kend.isinden bahsederken: 

Miikernmel hatip idi, emsalsiz bir 
belA.gate sahlp idi, fakat ne yaz1k kl 
saglarn bir karakteri yoktu.> derlerdi. 

Selim Sim Tarcan 

T arakhda iki madenden nii
mune ahnd1 tahlil yapbr1hyo1 

Tarakh (Akpm) - TaraklI nahi
yesinin Ka.rabayi.r mevkiinden b&§la
yarak Ka.m.Ifhkda.11 ve Nalband oglu 
deresine kadar 8 ldlometrelik mesafe
de bundan otuz sene evvel istanbullu 
Hasan admda bir zat bir maden ke§
fetmi§ fakat bu madenin daha otuz 
sene mtiddetle toprakta yatrnaSI IA
z1mgelecegi s0ylenrni§ti· 

Bu sene ild arkada§ile Tarakllya 
gelen bay Hasan bu mahalll tekrar 
ke§federek asfalt madeni olma.si §iip
he edilen rnadenden bir ~uval &lard 
tahlil i~in istanbula gottirmi.i§tilr. 
Bu maden otedenberi Tarakhya bazan 
getirillr. Sobalara at11Inca odunla bir
likte yanar ve gaz yag1 gibi de ls ve-
rir. 

Ayni zarnanda <;amc;ukuru nam 
mahalde bulunan dig~r bir madenin 
komtir olmaSI ihtimaline binaen bun
dan da bir ~uval almm1§ ve goturiil
mil§tlir. Tahmine gore bu ma.den az
dir. Fakat digcrinin c;ok oldugu zan. 
nediliyor. 



Beya.zidda.ki k1rta.siye 
diikkanla.r1 ka.ld1r1llyor 

'(B~ taraf1 1 inci sahifede) 
celbetmi~tir. Yeni Valimiz, hem miize
nin cephesini kapayan, hem de mey
damn gilzelligini bozan bu diikkAn
larm kaldmlmaslill muvaflk gorm1* 
til.r. Bunun i~in tedkikler yaptlmak . 
iizere Fen ~leri mudiirlii~tine emir . 
ve~tir. 

Esasen ~ehircillk mutehasSl.Sl B. 
Prost'un evvelce kabul edilen nAzun 
pl~ gore, buradaki dUkkaruar 
kaldmlmakta idi. PIA.run bu klsnu 
Valinin vercllgi emre gore derhal tat
bik edilecektir. Bu diikkanla.nn is
timlflki i~in. istimlA.k bedellerini ka
rarla~tirmak iizere binalann Tapu 
ve Maliye ~ubelerindeki klymetlerl 
tesbit edilecektir. 

Beyaz1t meydarunda tedkiklerini bi· 
tiren Vali Dr. Lfttfi Ktrdar saat 9 da 
Belediye Fen heyeti binasma gelmi~ 
ve dogruca imar mtidiirlugtine gi.de
rek istanbul ve Beyoglunun nazim 
plAm etrafmda B. P.rost'tan izahat 
a~, ~h.rin mi1stakbel ~eklini gi:iste
ren maketleri tedkik eylemi5tir. Bun
dan b~ka Fen i9leri mtidiiri.i B. Htis
ntiden §ehir yollan ctrafmda izahat 
~. ~ehir cadde ve sokaklar1mn da
imi harabiden kurtulmas1 i~in, daiini 
tamirat islerine bilhassa ehemmiyet 
verilmesini istemi~, Eminonii istimlak 
sahasmda tatbik edilen bir numarah 
harita ilc bundan sonra tatbik edile
~ek iki numaral.l harita iizerinde ted-

Avrupa i~leri ve 
Amerika 

B. Roosevelt hususi bir kon
ferans topladt 

Va~ington 7 (A.A.) - B· Roosevelt, 
bir~ok nazularla gor~m~ ve mtite-
9.kiben husust bir konferans topla
rm~hr. Bu konferansa Hariciye mti.S
te~an B. Welles ile Berlin, Roma ve 
Paris sefil'leri i$tirak et~tir. Reisi
~iimhur, bu zevat ile Almanya, ital
ya ve Fransa i~leri hakkmda go~
m~ttir. 

Berlin sefiri B. Vilsonun iki ay son
ra Berline donecegi temin edilmekte
fu. Mumaileyh, o zamana kadar me
zuniyet alacaktir. 

B. Roosevelt, konferanstan son.ra 
~azetecilere bcyanatta bulunmu~ ise 
de sefirlerle yapm1~ oldugu gorii~ 

meler hakkmda hi~ bir ~ey soyleme
mi~tir. Ancak yaprru~ oldugu bu gO
rii{)meleriu kendisinin kongreye gon
derecegi mesajm arifesinde daha sa
rih bir istikamet almasma medar ol
dugu tahmin edilmektedir 

Polonyada nahiye se~iminde 
muhalefet kazand1 · 

Va~ova 7 (A.A.) - Pomranyarun 
7 ~eh1inde yiizde 90 iJ?tirakile cereyan 
~en ilk nahiye se~iminde, nasyonal 
demokrat partisi ile i~~i partisi ve 
rosyalist partisinden miit~ekkil mu
.halef et, h'i.ikfunetin milli birlik kamp1 
aleyhine kazan~ kaydetmi~tir. Hi.iku
met ka..rnp1 yalruz yilzde 25 kazan
mI$tlr. Te$rii sec;;imde ytizde 80 ka
zanm1~tir. 

Muhalef et mahfilleri, miiteakip 
~erde yaptlacak olan Vari;mvada
ki belediye se¢minden sonra diger 
~ehir ve koy sei;imlerinin tehirine in· 
tizar etmektedirler. 

Macariatanda yahudi bir 
mebusun tefrii masuniyeti 

refediliyor 
Budap~te 7 (A.A.) - En bi.iyiik 

Macar ~irl~eti olan 100 milyon pengo 
sermayeli Rimamuray maden ~irketl
nin rneo.mlekctin. iktisadi ve milll 
mP.nf aatlcri alcyhine miiteveccih fa
aliyetleri dolayisile adliye makama
ti, Lu ~irketin rcisi olan ve Macaris
tamn umumi hayati ilzerinde mil.him 
bir tesir icra ctmi~ bulunan yahudi 
mebuslardan V. Bironun te~rll masu
.1iyetinin ref'edilmesini istemi~tir. 

F rans1z parlamentosu 
toplan1yor 

Paris 7 (A.A.) - Nazirlar meclisi, 
dtinkil toplantismda parlamentoyu 
8 ilkkanunda ictimaa cagrrmaga k.a-
.. ..... _ - ......... ~-- .. : ..... i: ... 

kikler yaprm~tir. 
Saat 11 de Belediyeden aynlan Dr. 

Lfttfi Krrdar vHayete gelerek vilayet 
i~eri etrafmda me~gul olmu~tur. Bu 
s1rada Polonya hilkUmeti Hariciye Ne
zaretine mensup bir zat, Vali LO.tfi 
K1rdan ziyaret eylemi~tir. Bu zat Po
lonez koytindeki Polonyall muhaclr
lerin arazi vaziyetl etrafmda Val.iye 
bazi izahat vermi~ ve bazi dlleklerde 
bulunm~tur. Vall, miinazaall arazi 
~ini siiratle int~ edecegini vadet
mi~tir. 

Ogleden sonra tekrar Belediyeye 
gelen Dr. Lfttfl Klrdar Belediye ~leri
le me~gul olmu~tur. Bu arada kendi
sini ziyarete gelen Sular idaresi mti
dil.rti B. Ziyadan istanbul su ~leri et
rafmda izahat alml~, ~ehrin su ihtl
yacm1 kar~1lamak i.izere alman tedbir
ler etrafmdald planlan tedkik eyle
mi~tir. 

istanbul Klzllay cemiyeti reisi Dr. 
Ne~et Osman, Us.kiidar Tramvay ~ir
keti miidil.rti B. ibrahim, Telefon ida
resi miidtirii B. Niyazi yeni Valiyi zi
yaret eylemi~lerdir. 

Vali Lutfi Klrdar, ~am gey vakit 
gene Fen heyeti miidtirii B. Hiisnii 
Keseroglunu kabul ederek Fen mti
diirlii.gii i~leri etrafmda me~gul ol
m~, bundan sonra Daiini enciimene 
giderek enctimen balarile go~u~. 
enciimen i~leri etrafmda malilmat al
m~t1r. 

lspanyada 
hava harbi 
Tayyareler ii~ miihim yeri 

bombard1man ettiler 

Salam.anka 7 - Diin gece btiyiik 
umuml karargfill tarafmdan ne~ 
dilen tebligde ~oyle denilmektedir: 

Muhtelif cephelerde kayde deger 
yeni bir E}ey yoktur. 

Tayyare faaliyeti: Diin Altura ve 
Gatova ile Barselon limamndaki as
ked hedefler bombardunan edilmi~
tir. Bu bombardlmanlar neticesinde 
btiyi.ik yangmlar zuhur etmil?tir. 
Bombardunanlara mani olmaga ca
ll~an dil~man tayyarelerinden iki av
CI tayyaresi dli~iirillm~ttir. Tayya
relerimiz salimen merkezlerine don
mti~lerdir. 

F atist Korporasyuonlar 
Naz1r1 Berlinde 

Berlin 7 (A.A.) ~ iktisad Nazin 
Funk, dun ak~am fa~ist korporas
yon'lan naz1n Lantini l?erefine bir 
ziyafet vermi~ ve bu ziyaf cti bir ka
bul resmi takib etmi~tir. 

Ziyafette Lantini'nin maiyetinde
ki zevat lie Alman i~ cephesi reisi 
Ley, Alman Devlet bankas1 reisi ~aht, 
Alman Hariciye Nazrr muavini Vor
man, italya'run Berlin se!iri ve da
ha bir cok zevat hazu· bulunmu~tur. 

Ziyaf etin sonunda, iktisad Nazin 
Funk, Lantini'yi samimi bir hitabe 
ile selamlanu~. italyan nazin bu hi
tabeye Alman - italyan dostlugunu 
sei:a eden s0zlerle mukabele etmi~tir. 

Viyana bat piskoposu ltal
yaya gidecek 

Berlin 7 (A.A.) --. iyi malfunat alan 
katolik muhfillcrinde, Viyana b~ 
piskoposu kardinal innitzerin pek 
yakmda italyaya gitmek iizere c;eki
lecegt bildirilmektedir. Bunun sebebi 
dint siyaset ve slhht vaziyettir. 

Ayni mahfiller, Berlin piskoposu 
Monsenyor Conrad von Preysing'in 
Viyana b~ plskoposluguna tayini 
hakmda hie; bir resmt demar~ yapll
madlglill teyid etmekteclirler. 

Finlandiyada istiklal 
bayram1 

Helsinki 7 (A. A.) - istikW 
bayran:µ mlinasebetile, mare~ 

Manneheim'in huzurunda btiytik bir 
gecid resmi yap1lnu~tir. Ogleyin, be
lediye tiyatrosundaki temsilde, Ciim
h urreisi Kallie, hiikfunet ve kordip.. 
lomatik: erkA.ru haz1r bulunm~tur. 
~am, Ciimhurreisligi saraymdald 
kabul merasi:mine 3,000 ki§i dB.vet 
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BUyllk Milfft Meclisinde MUlkiye miif etfisleri dfin inzibat 3mirle
c~:'!:~::.: ::bu~~d:~!:ir . rinin malUmatlarma mUracaat ettiler 
Ankara 7 (A.A.) - Bilyiik Millet 

Meclisi bugiin Fikret Stlaym b3.§kan
l1gmda toplanarak bazi iiyelerin me
zuniyetlerine dair riyaset divam tez
keresini tasvip eylemi§ ve Adliye Ve
kaletine tayin eclilen Hilmi Urandan 
inhilfil eden Meclis ikinci reisligtne 
Faik Oztrak1 sec;mi~tir. 

Devlet demiryollan ve llmanlan 
i~letme idaresinin 931 ylll sonuna. ka
dar olan muamelattan dogan borc;la
lanrun sureti terkinine dair olan ka
nun layihas1 ile ordudan c;lkanlan 12 
ya~mdan yukan hayvanlarm koyliiye 
veya yeti~tiriciye satilmasi hakkln
daki layiha butc;e ve milli mii.dafaa 
encfunenlerinin taleplerl iizerine mez
kO.r encfunenlere geri verilmi$tir. 

Giimriik tarife cetvelinin 756 numa
rasma gi.ren fazlalarm safi siklet tize
rinden resim veren e~yaya klyasen 
mevzu bulunduklan zarf amba1Ajla
r1Illn resimden muaf olacaklan hak
klndaki tefsir mazbatam kabul edil
dikten sonra ruznameye dahil bulu
nan ve Tiirkiye - Fransa a.rasmda 
An.karada imza edilen dostluk muahe
desi ile mti§terek beyanname ve op
tanlara muted.air protokolun tasdiki
ne ait kanun layihasimn miizakeresi
ne gec;ilmi~tir. Ktirsi.iye gelen Harici
ye enciirneni reisi Hasan Saka (Trab
zon) mevzuubahis layiha tizerinde ye
niden baz1 tetkikatta bulunulmasma 
Iil.zum gorilldiigunden Iayihanm Hari
ciye enciimenine iadesini istemi§ ve 
Mec1is bu talebi kabul eylemi§tir. 

Meclis gelecek taplantlSlru pazar
tesi gilnti yapacaktir. 

lzmit yang1n1 
(Bali tarah 1 inci sahifede) 

nun gecidinden kar~ya ge~mek iizere 
iken izmite gelen mar~andiz trenile 
c;arp1~ID.l~, arozoziin on klsmi tama..
men harap olmu~, bir itfaiye neferl 
de hafif surette yaralanmi~tir. 

Sirayet ettigi mahallerde btitlin ~id
detile devam eden yangm, te~hizat1 
noksan itfaiyenin nihayet denizden 
almay1 akll ettigi ve yardlma ko· 
~an halkm, askerlerin ve bilhassa po
lislerin teneke teneke t~dlklari su
larla cansiparane gayret neticesinde 
ortallk aydmlandlktan sonra si:indii
riilebilm~tir. 

isimlerini sayd1gun dort magaza 
tamamen yanrru§tir. Zarar 30-40 bin 
lira tahmin ediliyor. Yangm ba§lan. 
g1c1mn bir ihmal eseri oldugu anla
§llmaktad1r. 

Btiyilk bir korku atlatan izmitliler 
itfaiyenin bu muvaffakiyetsizllgi kar
§Ismda derin bir teessiir duymU§lar
dir. Belediye izmit itfaiyesini islah 
etmelidir. 

1zmirde turistik yollar 
izmir (Hususi muhabirimizden)

izmlr turistik yollanmn ~ma 
mart aymda b~anacaktir. izmiri bir 
turist ~ehri haline getirecek, biitiin 
vilayette, hatta. Ege mmtakasmda 
geni~ bir in~f hazirllyacak olan bu 
m iihim yollarm in~as1 i¢n izmir vali· 
ligine devlet butcesinden yardlm edi
lecegi timid olunmaktadlr. Qiinku vi-
18.yet bti.t~esinden ayrllacak tahsisat 
ve ~ehirde, korfezde ~yen nakil va
sitalarmdan almmakta olan yirmi pa· 
ra turistik yollar zamm1 ile bu mil.
him yollann ~asma imkan yoktur. 
Onun i~in devlet butcesinden yaptla
cak yardimm bir an vvel yaptlmast 
B~vekaletten istenecektir. 

Nafia Vekfileti Yollar ve Kopriiler 
reis muavini B. Emin Dizgin, izmir 
Turistik yollar ~efligtne tayin edil
mi~tir. Mart aymdan itibaren izmire 
gelecek, n~asma b~lanacak yollara 
nezaret edecektir. B. Em.in Dizgin, ev
velce uzun zaman izmir Nafia b~ii
hendisligi vazifesini muvaffaklytle 
b~rmi~, degerli bir miihenclistir. 

Riitenyada tevkif 
yap1hyormu§ 

Budape$te 7 (A.A.) - Macar Tel
graf ajansmm Munecaks'dan ogren
digine gore Qekler, Karpatlaralt1 Rli
tenyasmm Macar.istana ilhakl tal~ 
bini mutazamrmn olarak Macar 
bti.kftmetine gonderilmi~ istidayi 
imza etm111 olan kimselerl lrlitle ha-

(Bas taraf1 1 in.ci sahifede) 
nan mtifetti~lerin bir haftaya kadar 
bu tahkikati ikmal edecekleri haber 
alllllDl~tir. Mesuliyeti gorillenlerden 
Vilayet idare heyeti tarafmdan hak
lannda lilzumu muhakeme karan ve
rilecek olanlar Vila.yet makarnma bil
dirileceklerdir. Mesuller a.rasmda me
muriyetleri yiiksek tasdike iktiran 
edenler varsa, bunlar hakkmdaki 
tahkikat fezlekesi de Dahiliye Vekfile
tine gonderilecektir. 

Diin gee; vakte kadar, hadisede olen
lerden hicbirisinin ailesi ve yahut ya
ralananlardan hiy kimse miilkiye mi.i
fetti9lerine mtiracaat ederek ~i su
rette ~kayette bulunmanu~tir. Diger 
taraftan aldig1miz habere gore, mill
kiye miifetti~leri Dolmabah~e h!di
sesi oetrafmdaki tahkikat1 bitirdikten 
sonra istanbul Emniyet mudtirltigii
ni.in i~Ieri etrafmda da bazi tahkikat 
yapacaklardrr. Evvelce sab1k miidiir
lerden B. Fehmi ve B. Salih K1l1c; za
manlarmda iki defa tahkikat yapllmI§-

Belc;ikada 
Parlamentonun feahi ihti
mallerinden bahsecliliyor 

Br~l 7 (A.A.) - Meclisteki iti
mad reyinden sonra Spaak, kralla 
gorii~mek iizere Lacken ~atosuna 

gitmi~tir. 

Sosyalistlerin ekseriyeti hi.ikUmete 
itimad beyanmdan imtina ettiklerin
den hiikfunete dahil soyalist nazir
lann isti!aya mecbur kalacaklan ve 
bu yiizden tahakkuk edecek agir 
buhran dolayislle parlAmentonun 
f eshine mecburlyet hasll oiacagi ~ok 
muhtemel gorillmektdir. 

. 
Alman talepleri lngiliz miia
temlekelerinde fena tesir 

yapnu§ 
Londra 7 (A.A.) - Bugiin Avam 

Kamarasmda. m1istemlekeler mesele
sinin miizakresi srrasmda miistem
lekat nazn1 Mac Donald Almanlann 
miistemleke taleplerinin tngiliz mtis
temlekelerinde ve ingiltere mandas1 
altmda bulunan topraklarda fena 
kar~andlgrm ve bu ho~utsuzlugwi 
izalesi icap ettiglni sayle~ ve de~ 
tir ki: 

ingilterenin bir miistemleke impa
ratorlugu veya manda devleti s1fatile 
idaresinden mesul bulundugu top
raklardan hiy birinin b~ka bir dev
lete devrini kabul edebilecek ingilte
rede hie; bir grup yoktur. Hfilrlimetl
niz de . tamamile bu fikirdedir. Bu 
meseleyi gorill?fililyor ve hatta nazan 
itibara da almlyor. 

Romanyadaki suikastin 
f ailleri yakalandi 

Biikre!j 7 (A.A.) - Cernautside di
varu harp :deisi albay Cristescue'ye 
kar~ yaptlan suikastin bii.tiin failleri 
yak:al~t:tr. Bu.nlar, bir iiniversl
te ve iki lise talebesile bir iiniversite 
hocasidlr. 

• 

sa da bu tahkikat ikmal edilememi§ti. 
Bu sefer evvelce yanm kalan ve muh
teill polis i~lerine ait tahkikat saf
halanrun ikmaline !fah~acaktir. 

Mi.iddeiumumilikte 
Miiddeiumumilik, enciimenin me

suller hakkmda verecegi karar1 bek
lemektedlr. 

Al<l1gm11z malfunata nazaran, bu 
feci hadise etrafmda miiddeiumumi
lik gayet ge~ tahklkat yaparak ha
disenin ne ~ekilde vuku buldugunu 
ve alakadarlara teveccilh eden mesu
liyet sebeplerini raporda tafsilatla 
zikret~tir. Tahkikat esnasmda ha
diseye ait hicbir d'elilin ziyama mey
dan verilme~tir. Feci hadise gece 
saat on buc;ukta vuku bulmu~ ve saat 
11 de miiddeiumumi B. Hikmet Onat 
ile nobet~i mtiddeiumumi muavini 
hadise yerine giderek tahkikata el 
koymu~la.rdll'. Bu suretle mevcud de
liller en kii~tik teferriiatma kadar ~ 
mamile tesbit edilmi~ ve hadlse ~a,. 

hidleri dinle~lerdir. 

Polonyada 
Sosyalistlere aid binalarda 

ara§brma yapild1 

Var~ova 7 (A.A.) - Zab1ta, dlin 
yahudi sosyalist «Bund» partisine 
aid yedi bina ile Polonya sosyalist 
mesleki sendikalara aid iki binada 
ara§tirmalar yapm:L§tir. 

Yahudi partisine aid merkezlerde 
E;ti.pheli vesikalar elde edild'ifnden 
daireler miihiirle~tir. 

lngiltere, Noyyi muahedesi
nin askeri biikiimlerinin ta-

dilini kabul etti 
Sofya 7 (A.A.) --1 Stefani ajans1 

muhabiri bildiriyor: 
ingiltere hillillmeti ile dominyon 

hiikfimetleri, Noyyi muahedesinin 
askerl maddelerile, Lozan muahede
sinin Trakya hududlannm askerlik
ten t ecridine mtiteallik hilkti.mleri~ 
nin tatbikinden vazge9tiklerini Bul
gar hi.ikUmetine teblig etmi~lerdir. 
Bu teblig, dominyonlann muva.fa
katlerini istihsal hususunda, icras1 
icab eden !ormaliteler yiiziinden, da
ha evvel yaptlmaJlll.!jtlr. 

Tunustaki ltalyan aleyhtar1 
niimayitleri protesto 

Roma 7 (A.A.) - Tunustaki ital
yan konsolosu orada yap1lan italyan 
aleyhtan nilmayi~leri bir kere daha 
umum! vall nezdinde ~iddetle wotes- . 
to etmiJ?tir. 

Biittin ~ gazeteleri bu haberi 
bi.iyiik ba~llklar altmda ne~retmekte 
ve bu ntimawerin Fran.s1z maka
matmm yirkin bir tarafgirligi eseri 
oldugunu yazmaktadir. 

Yugoslav kral naibi Londra· 
dan ayrtld1 

Londra 7 (A.A-) - Yugoslavya 
prensl Paul, diin Londra'dan miif&
rakat etm~tir. 

Manisa (Ak§am)· - Manisa memleket hastanesinin kJf ve yaz su ihtiyacnu 
kar§llamak 11tin bir arteziyen ay11masi kara.rlS.§tlillmI§, ~ bS.§18.IUill§trr. Manis& 
i~me suyu yazm ~ok azallr, bu itibarle hastaneler gibi bol suya ihtiyaci olan m1i-o 
esseseler, yaz mevsimlerinde temizlik l~in kM. miktarda su bulmakta zorluk 
c;ekerler. Memleket hastanesinin su 1ht1yac1, a~tlacak arteziyenle temin edile
cektir. Yukandak1 resiln, civardaki vilflyetlerin ihtiyacma da cevap veren Ma

u~-4'6 ... t..~-« .....,.,..1£t-Adi_.....,,._~--~~ . mnlakat tane!dn.Lailsle.r:rneJtterur'-----------
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A$K VIE MACERA NUVELi 

Kedi huylu bir kad1n ... 
0 zamanlar en sevdigim insanlar 

annem.Ie Leyla. ldi. Surats1z uvey ba
bamdan adeta gekinirdim. Onun 
bW$ka kadmdan oglu olan ve agabey 
dedigun At1ftan da tirkerdim; zira 
kendisinin arkad~larile oynad.Igi 
h~an oyunlardan hazetmezdim. On
Jar da beni korkak ve aptal bir oglan 
telfiltki ederlerdi. 

Leylaya gelince, bu kilgiik klzla, 
hem¢rem Mfilikenin Oliimtinden son
ra arkada9hgun b~Iadl. 

O giinti unutmam: Ev, ne hazin 
olm~tu. Annem, goz ~Ian iginde 
odadan odaya dol~1yordu. Ara sna 
dolaplan ag1yor, bir oyuncagi, bir 
~ilk bebegi a.llp elinde evirip ~evi
riyordu. Sonra bu klymetli hat1rala
n sakllyordu. Bizimle hi~ m~gul ol- ' 
miyordu. AklI fikri, olen yavrusun
dayd.I. 

Ben onun pe¢nl birakm1yordum. 
Mevcudiyetimi hissettirmek i~ln, usul
lac1k kollarlill ok91yor, yahud etegini 
~ekiyordum. O zaman, aglamaktan 
klzaran gozlerini bana gevirerek: 

- Ne istiyorsun, Nejad? ... Porta
kal m1 vereyim? - diyordu. 
Yemi~ tabaglnl uzat1yor, istedigim 

kadar almama mtisaade ediyordu. 
Fakat benim arzum, portakal degil
di. Olen kti~tik he~ireme kar~1 an
nemin duydugu muhabbeti la.skam
yordum. 

Boylece giinler ge<;ti. Annemin ma
temi hi<; azalrmyordu. Bir a~am, 

mektebin tatil saatinde, Leylft. usul
lac1k bize misafir geldi. Eskiden, boy
le, sessizce, Olen karde§imle oynama
ga gelirdi. Adeta kedi yavrusu gibi, 
patirti etmeden, kayan bir ytirilyti
~ii vardl. Annem, olen evladl.mn oyun 
arkada~lnl gorilnce, meyus bir sesle: 

- Vay, Leyla ... Nasll oldu da gel
dln? ... - dedi. 

Klz, anneme sokuldu ve munls bir 
tavrrla: 

- Malikenin bebeklerine bakmaga 
geldim. ~imdi zavall1c1klar yapyalmz 
kald.Ilar. 

Bebekler ... Hakikaten oksiiz yav
rular gibi, dolabm iginde dizilmi~ 

duruyorlardi. Bunlarm en mill:lim
lerl, en btiytikleri dort taneydi. 

iki tane de hizmet~i k11lgmda var
dl. Bir de Parisli ... 

Hele hem~iremin en sevgili yavrusu 
olan bebek Bedianm, elbisesi bile 
giydirilmi~ti. Gomlekleydi. 

Leyla oturdu. Onu hamm harum 
giydirmege b~adl. Biiti.in bebekleri 
derledi, toplad1; adeta olen annenin 
yerine onlara bakan ~efkatli bir ana
hk gibiydi. Hem~iremin yapt1g1 gibi, 
bebekleri almlanndan optil, yatird.I, I 

Bu hall seyreden annem, h1~klra hl<;
kI.ra aglamaga b~lad.I. Ben de goz 
y~anm1 zaptedemiyerek bo~andlm. 

Leyla giderken, annem Slkl s1kl 
tenbih etti: 

- Ara sira gel yavrucugum ... i?im
dl bebeklere bakacak yalmz sen kal
dm. Malikenin hatiras1 olarak bun
lardan birini sana hediye ediyorum. 
istedigmi se<; ... 

Ktigtik k1z, gayri ihtiyari, bebek 
Bediaya dogru uzand1. Fakat sonra 
kendini topllyarak, terbiyeli birsesle: 

- Hangisini verirseniz ... - dedi. 
Annem, tabiatile, onun arzu etti

glni verdi. Leyla, annemin elini ope-
rek, bebek kucagmda, o kedi tavrile 
siizfiliip gitti. 

Bayramda annem, Leylaya gene 
iki bebek hediye etti. Zira arife gi.inii 
mezarhga giderken, k1z usulla ara
miza sokulmu~, kendisini de yanuru
za almam1Zl rica etmi~ti. Avdette be
beklere kan koca oynatt1k. Klzm gi-

decegi sira, annem: 
- Bir tanesini al yavrum! - dedi. 
Fakat o, isyanla: 
- Hayir efendim ... Bunlar ikizdir. 

Biribirlerinden ayiramam. 
- O halde ikisini de al. 
K.lz, sevingle annemin etegini optil. 
Aradan birka<; zaman gec;mi~ti ki, 

bir gtin gene Leyla ziyaretimize gel
d!. Tek kalan bebegin ayagma bir 
t;orap ormti~, ge~irdi. Annem, klz1 
kucagma alarak: 

- Benim kurnaz yavrum ... Tek 
kalan ~u bebcgi de sana vereyim ... 
i<;in rah at etsin ... 

Leylanm yanaklan mahcubiyetle 

klpkrrmlzl oldu. Tombul kollarlnl an
nemin boynuna sararak, kedi gibi 
ona sokuldu. Optil. Bebek bilyiiktii. 
LeylA. evine giderken t~rmasi bana 
d~tii. Yolda ytirtidiigtimiiz s1rada 
boyuna bana sesleniyordu: 

- Dlkkat et... Sakm d~me ... Be
begi kmna. ... 

Aradan epey zaman gec;ti. Malike
nin arkada§I artlk gortinmez oldugu 
i~ln anneme sordum: 

- Ni<;in Leyla. hiy gelmiyor? 
0, tatll bir tebessilmle cevab verdi: 
- Gelmiyor ve gelmiyecektir ar-

tik. 
Bu soziinde hakll <;1ktt. Uzun miid

det kiz gori.inmedi. Qtinkt\ istedigi 
bebeklerin sahibi olmu~tu ve ba~ka 
bir istedigi de, ~imdilik, kalmam~ti. 

••• 
Hukuk tahsill igin Avrupaya git

~tim. Memleketlme dondtigfun za
man, evde geng bir klzm annemin 
yarunda evlad g1bi donilp dol~tig1-
ru, misafirlere ikram igin yard.Im et
tiglni gordiim. 

Sevimli ve munis bir b~la beni 
silzdti. Ve derhal tan1d.Im: 

- Leyla! - diye bag1rdun. 
Ak:~am tistu klzcagiz evine dondii

gu vakit, annem bana onu uzun uza
d.Iya. methetti: 

- Ne sokulgan, ne sevimll ... Maa
mafih, civarm btittin klzlar1 etrafun
da kayn~1yor... 0 da b~ka... Zira 
tahsilden donen oglum oldugunu 
billyorlar ... Bana kalrrsa Leyla. da o 
flkirle gelip gidiyor ... Ma.a.ma.fib, Ley
lA, en ho~uma gldeni... Oz klzun gibi 
bana yard.Im ediyor. 

::::--------------~···· r (~~L:~~): ml 
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rag1 konmu~ sand.Im. Ertesi gilnti 
gitti. Artlk agabeyim; surats1z su
rats1z evin iginde dol~maga b~la.dl. 
Sonra Yalovaya gideceginden bah
sederek gantalanm haz1rlatip ~lktI. 

Aradan bir ay gegti. 
Uvey babamm oglu bir ak~m se

yahatten dontince, kendisne sordum: 
' - Nereden geliyorsun? 

~ Bursadan. 
- Leyla ile babaslill gordiln mu? 
- Birlikte dondi.ik. 
Ve blr mtiddet susup, yav~~a: 
- Ben Leyla ile ni~anlandlm .• de

di. 
Annem hayretle ona bakt1. 
At:tf ta heyecanhyd.I. Titrek bir 

sesel: 
- <;oktandlr sevi~iyorduk! - dedi. 
Benim kalbim o derece yarp1yordu 

ki, baytlacak gibi olmu~tum. Aga
beyim odadan g1ktiktan sonra peri
~an halimi goren annem, elini omu
zuma koyarak: 

- A~lktin degil mi?... - diye sor
du. - Fakat zarar yok... O kadar 
gen<;Sin ki, hayatta bOyle vaklar bir 
~ok kere daha b~ndan ge!ter. 

O gece big uyuyamad.Im. 
Ertesi gtin Leylay1 yalmz buldu

gum vakit, boguk bir sesle: 
- Leyla! Ni~in benimle oyna

dm? - dedim. 

uOlen. arkad~1nun bebeklerine bakma k istiyorum!» diye evhnize gelmi§ti. 

Ertesi giin klz anneme buyilk bir 
demet ~gek getirdi ve beyaz bir 
koncayi bana uzatarak: 

- ister misiniz? - dedi. 
Tabiidir ki, memnuniyetle kabul 

ettim. Kendisini zorla yemege ah· 
koyduk. Kahvede iskambil oynamag1 
ve erkek arkad~lanndan aynlma
mag1 seven agabeyim de o gun evden 
d.I~an <;Ikmad1. Fakat Leylft ona bak
rmyordu mutemadiyen annemle me~
guldi.i. Evin k1z1 gibi i~lere ko~uyor, 
her hizmetle me~gul oluyordu. 

Bir ak~am bah<;ede dola~irken, Ley
lA bir kag giinlilgi.ine Bursaya gide
ceg4ini bildirdi. Ve bana bakarak: 

- o milddet zarfmda ne yapacak
smiz? Kiminle kur edeceksiniz? - cti
ye sordu. 

Ben mi, Leyla?... Hi<; kimsey-
le ... 

Ciddi mi soyliiyorsunuz? 
- Vallahi. .. 
- Peki amma, neyin ti.zerine ye-

min edeceksiniz? 
Co~mu9tum. Biiyilk bir ctiretle ~u 

cevab1 verdim: 
~ Her ~ey tizcrine yemin ederim. 

Fakat bir ~artla. 
Hayretle yilzilme baluyordu. ilave 

ettim: 
- Beni operseniz ... 
Bir an tereddi.id etti. Sonra sakin 

bir sesle: 
- Nigin opmiyeyim? ... Sizi kar

de~ gibi seviyomm ... - dedi. 
Dudaklarmm uciyle hafifc;e alm

ma temas etti. Yilzi.ime bir c;;ic;;ek yap-

Gozleri hayretle dolu, sesi hafif 
milstehzi: 

- Arna yaptm, Nejad Ben sen-
den bir ya~ btiyilgum... Bana nastl 
a§Ik olursun? ... Sen daha talebesin ... 
Bense evlenme c;agm1 geldi. 

H1gkmkla dolu bir sesle cevab ver
dim: 

- Seni o kadar seviyordum ki, 
Leyla ... 

$efkatli bir hareketle, sag1m1 ok
~1yarak: 

- Qocuk! ... - dedi. • Beni unutur
sun... Bir ab la gibi sev .. 

Tatil, sonuna ermi~ti. Ben tekrar 
Avrupaya, tiniversiteye dondfun. 

Agabeyimin dugunilnde bile bulun
madlm. Annemden slk s1k mektub 
ahyordum. O vas1tayla, mesud giftle
rin hayatma dair havadisi ogreni
yordum. 

Ni~anta~mda gayet lilks bir apar
bmana ta~mm~lar, monden ve zen
gin bir hayat ya~1yorlarmi~. 

Atif s1k s1k gelip beni gortiyor. Fa
kat Leyla o kadar me~gulm~ ki 
ug haftadir yiizilnil goremedim.:i> di
ye annem ~ikayet ediyordu. 

Yengemin bu halini gayet tabii 
buldum. Qilnkil adetlerini ogrenmi~
tim: Evimizde hot?una giden bir ?ey 
varsa, ciger etrafmda dola~an kedi 
gibi gelir, kapmca da uzun mtiddet 
gori.inmezdi. 

• • • 
Aradan epey zaman gec;mi~ti. Ben 

arbk mektebi bitirmi~. i~e yerle~mi~-

tim Leyla ile At1fm koskocaman blr 
klzlan olmu~tu; on altisma giriyor
du. Fakat o kadar iri yanyd.I Id, yir
mJ y~mda gonmuyordu. Anneslne 
son derece benzlyordu. Ben evlerine 
S1k s1k gidip geliyordum. Yengem 
her vesileyle beni gagmyor, ahkoyu
yordu. Neticede derdini ru;t1: Beni 
evlendirrnek istiyormu~. itirazlanma 
ragmen israr etti ve her gidi~mde 
bu fikri bana ~lamaga b~lad.I. Ve 
klz1 Necl.Ayi resmen teklif etti. 

Y~ farklil! ileri stirdilm. Fakat 
bunun hi<; bir ehemmiyeti olmad1g1-
ru, otuz y~mda bir erkegin, on altI 
y~da bir klzla pek ala evlenebile
cegini soyledi ve anneme dam~tJ.k
tan sonra kendisine cevab vermemi 
bildirdi. 

Ben o eve girip ~Ikmaga o kadar 
a.ll§rm§1m ve Neclaya da farketme
den oyle baglaruru91m ki, anneme 
hemen gidip musaade vermesini rica 
ettim. · 

Kad.Incag1z, gillerek: 

- Ben de hayret ediyordum... Se
ni bu kadar slk slk <;agm~mda bir 
maksat oldugunu anlatm1§tlm. Ma
IUm. ya, i;;:ocukluktanberi huyu oyle-
dir ... GOz attig1 §eyi mutlak elde et-
meli ... Maamafih, gayet iyi, terbiyeli 
bir klz yeti~tirdi. Mesud olacagma 
eminim... Al klZJ... Yarurna gel, 
otur ... 

Kekeledim: 
- ~ey... Ni§anlrm pek kilc;iik ... 

Annesinden ayr1lam1yacak ... Beraber 
oturmam1zi istiyor ... 

Annem, ~ayaru hayret milsama
hasile gtilfimsedi. Sagalrim1 0~1. 
Ve gozlerinde hi~ bir keder izi belli 
etmeksizin, gozlerimin i<;ine balrn
rak: 

- Demek seni de, son koca bebe
gimi de elimden ahyor... Peki, git, 
git ... 

(Va - Nu) 

'7/12/938 Car~mba Piiii 
tstanbul Hfilind~ toptan satllan ya1 

meyVa ve sebze fiatlerl: 

En a§ait1 En yukan 
flatl fiat! 

Clnsl Emsali Kr. S. Kr. B. 
Sakiz kabag-J 
Dolmabk biber 
Sivrl blber 

Kilo 13 - 18 -
» 12 - 15 -
• 16 - 18 -

K1r doma tesl D 4- 7-

Smk domatesi l> 10 - 12 -
Qall fasulyesi ll 15 - 18 -
Ay~ekadm !asulyesi 
Barbunya klrmizt 

:t ye§U 
Lahana 
Plrasa 
Ispanak 
Kcreviz kok 

» yaprak 
Ba kl a 

ll 15 -
I 15 -
., 13 -
» 2-
:ll 2-
• 2 50 
)) 7-

Demed 2 -
Kilo 70 -

Bezelye • 15 -
Havuc; » 6 -
Karnabahar Aded 5 -
Yc§il salata 100 » 25 -
Pancar Demed 2 -
~fayd.anoz ,, - 50 
Nane • - 50 
Taze sogan • 1 -
K1rm1zi turp » - 45 
Bayir turpu » 1 -
Mi.i§klilc lizi.imu Kilo 12 -
Siyah i.izfun » 12 -
Amasya elmas1 D 12 -
Kavak elmas1 » 7 -
Kastamonu clmas1 » 8 -
Ferlk elmasi » 18 -
ingiliz (Tarakh) elmas1 » 9 -
Karadeniz » 11 8 -
inebolu armudu » 7 -
Ankara. armudu • 20 -
Ayva » 7 -
Nar • 7 -
Muz » 70 -
Mu§mula » 5 -
Cevlz » 17 -
A~ar; kavunu 11 3 -
A~ac; r;lle~i .1> 45 -
Kuru lncir ' 6 -
Balkaba~1 » 5 -
Yerli llmon 100 aded 200 -

17 50 
17 -
15 -
3-
3-
3 50 
8-
5-

75-
18 -
7-

15 -
100 -

3-
- 75 
- 75 

1 25 
- 60 

l 50 
18 -
15 -
30 -
8-

14 -
22 -
11 -
10 -
10 -
25 -
15 -
10 -

120 -
6-

18 -
7-

50 -
15 -
4-

250 -

Ecnebi Umon 
Portaka.l: 

100 » 150 - 180 -

» Dortyol 36 Ilk sandlk 225 -
l) l) 64lilk » 275 -
:t • 80 lik :t 200 -
» I) 100 li.ik :t 135 -
.. Alanya 80 lik » 200 -
:t )) 100 li.ik • 270 -
ll l) 150 Ilk » 175 -
• Fenike 96 hk » 480 -
)) I) 160 hk » 420 -
» J) 200Hik :t 250 -

Mandalina: 
:t Alanya 100 liik » 
» Fenike 100 llik • 
» Bodrum 100 llik » 
• Mersin 160 llk :t 

100 -
280 -
325 -
300-

250 -
325 -
220 -
150 -
250 -
300 -
225 -
500 -
450 -
400 -

150 -
300 -
350 -
330 -

Bu haf taki riia~lar 
10/12/938 Cumartesi siinii yapllacak ma\)lal 

Beden Terblyesi Istanbul Bolgesi futbol 
aja.n.llg-Jndan: 

Taksim stadl: Galatasaray - Be;iikta11 
B talrnnlan saat 14,30 hakem Nuri Bosut 
Be§ikta§ stad1: i:stanbulspor - Beykoz B 
takunlan saat 14,30 hakem Necdet Gezen, 
Fenerbahre stad1: Fenerbah~e - Hila! B 
tak1mlan saat 14,30 hakem Halid Ozbay
kal. 
11/12/938 Pazar gi.inil yapllacak ma~lar 

Takslm stadl: Galatasaray - Topkap1 A 
talamlan saat 13 hakem Adnan Akm yan 
hakemleri Halld Ozbaykal ve Salahaddin 
Ozbaykal, Beykoz - Vefa A takunlan saat 
14,45 hakem izzet Muhiddin Apak yan ha
kemleri ~evkl c;anka ve Bekir. 
Be§ikta~ stadl: Hilal - Siileymaniye A 

talmnlan saat 13 hakem ~azi Tezcan yan 
~akemleri Halid Uzer ve Ne§et, Be~lktal} -
Istanbulspor A takunlan saat 14,45 hakem 
Tank Ozerengin yan hakemleri Flkret 
Kayral ve Zlya Kuyumlu. 
Fenerbah~e stad1: Altmordu - Bo~azi<;l 

A taklmlan saat 11 hakem R1fkl Aksay, 
Beylerbeyi - Anadolu A taknnlar1 saat 13 
hakem Halid Galib Ezgi.i. 

Sfileymaniye stad1: Karagfunrtik - Fener 
ytlmaz B tak11nlan saat 9 hekem !}evkl 
Qanka, Anadoluhlsar - Galata.genc;ler B 
takrmlan saat 11 hekem Fahreddin Somer, 
Anadoluhlsa~ - Fencry1lmaz A ta1runlan 
saat 12,45 hekem Feridun K1hg, Kasunpa
§a - Galatagenc;ler A tak1mlan s::iat 14,30 
hekem E§ref M_u_tl_u_. __ _ 

Diaiplin heyetleri kalk1yor 
Yeni Spor kanunu mucibince ie~ek

kiil eden Beden terbiyesi umum 
rnudiirli.igii, bundan sonra yaptlacak 
resmi lig ma~larmda hakcmlerin mm
takalarma verdikleri raporlarm dog
rudan dogruya Ankaraya gonderilme
sini istemi~tir. Hakemlerdcn en klsa 
bir zaroanda raporlarm1 umum mu
durltige gondermelerini istiyen Beden 
terbiyesi umum mildtirliigti, bu kara
rile, evvelce hakemlcr tarafmdan tec
ziyeleri istenilen sporcularm tecziye
sinde milllim rol oymyan Disiplin he
yetlerinin vazifelerine de nihayet ver
mi!? bulunmaktad1r. 

Disiplin heyetlerinin yaptig1 bu va
zifeler de bu suretle umum mtidtirltik 
tarafmdan tedvire b~lanacaktir. 

944 olimpiyadlar1 i~in bir 
teklif 

New - York 7 (A.A.) - Amerika 
olirnpiyad komitesi, 1944 olimpiyad
lan ic;in merkcz olarak Detroit ~ehri
ni tek1iJ edecektir. 

YEN1 NE~RiYAT: 

Auayu.rdu Tilrkiye olan iiri.inlerin t.arihi 
Arkada~umz Prof. Lutfi Arif Kenber, 

aAna.yurdu Tiirkiye clan iirlinlerin tarihi 
ve elrnnomik bltiklerin b;yojeogrnfisi» 
adh bir escr meyd::ina gctinni:Jtir. 

De~erli ziraaLc;i bu k1ymetli eseri haz1r-
1Iyabi1mek ic;in iki scne u~r~nu§ vc tarl
hin karanllklarma gomiilmil~ olan Ttir
kiye bitiklerinin men§~lerini ara§tmmlj
tir. Lutfi Arif, bu cmsh ctiidleri s1rasm
da, Trakya ve Anadoluda dola§lnJ§ ecne
bi mudckkiklerin escrlerine de mi.lr~caat 
etmi§, kendi seyahat notlanm toplanu'j 
ve boylece kitab1m meydana gctirmi§tlr. 

Bugi.in di.inya i.izerindcki en milhim 
mahsullerin anayurdunun Tlirkiye oldu
gunu, geni§ tedkikatla meydana c;1karun 
Lutfi Arif'in bu enteresan kltabnu kari
lerimize ta vsiye ederiz. 

KALEI\1 

Bu edebiyat ve sanat mecmuasmm 7 in
ci sayua da, c;ok dolgun. bir mi.indericatla. 
intil;ar etmi§tlr. 

Tiirkiye Ecnebl 

SENELi:K 1400 kuru., 2700 k~ 

11 AYLIK ~50 :t 1450 :t 

3 AYLIK 400 11 800 , 

1 AYLIK 150 :t .. 
Posta lttlhadlna dahll olm1ya11 eenebl 

memleketler: Seneli~ 3600, alt,1 ayhl"t 
1900, ii~ ayllg-J 1000 ltUl'U.3tur. 

Adres tebdill ic;in ylrm.i be., kuru§lulc pu\ 
gondem:.ek rnzimdlr. 

~evval 16 - Kasm1 31 
s. 1msak Gi.ine§ O~le Ik1ndi A.k.')Um Yatsi 
E. 12,46 2,30 7,25 9,47 12,00 1,38 
Va. 5,27 7,11 12,06 14,28 16,41 18,19 

Idarehane: Bab1fill civan Acm1usluk 
sokak No. 13 

Akba miiesseseleri 
Ankarada her dilden kitap, gazete, 

mecmua ve klrlasiyeyi ucuz olarak 
AKBA mucsseselcrinde bulabilirsiniz. 
Ber dilde kitap, mecmua sipari~i ka
bul edilir. istanbul gazeteleri ii;rin ilan I 
kabul, abone kaydedilir. Undenocld 
yaz1 vc hcsab makinclcrinin Ankara 
accntcsi, Parker dolma kalrmlcrinin 
Ankarada sab!j yeridir. Telefon: ar77. 

iilailiiilliiiiiiilllilltlllillill .. lllE!mllllilll*Ct;llmt•~ 



SARAY ve BABIALiliN iC YDZO 
BULMACAMIZ 
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Yazan: SttLEYMAN KAN:t 1RTEM -Tm-ciline, llrtJbas hakla mah.tuzdur 
Tcfrlka No. 250 

Serdar Omer pa$an1n BUkre$ten donU$U 
yenl vazifelerl ve mazullyetl 

3 

4 

Omer pa§a bu asker milltecilere 
hilsniikabul gostermekle iktifa etmi
yordu; diger bilttin multecileri de hi
maye ediyordu. 

Fuad efendi millteciler meselesi i9in 
Petersburga gidince Omer pa§a Efla.k
ta devletin yegane otoritesi olarak 
kalrru§tl ve mil§ir riltbesile Rumeli 
ordusu kumandam olmu§tu. 

Eflakta hig bir hilkCunet tarafmdan 
iadeleri talep edilmiyen Alman, Leh, 
Macar miiltecileri varch. Bu millteci
ler Omer pa§amn konagma mti.dave
met ediyorlarch. i~Ierinde bir9oklan 
islamiyeti kabul eylemekte idiler. 
Omer pa§a bunlan silnnet olmaga ic
bar etmiyerek din tebdilinde suhulet 
gosteliyor, kendilerinden yalmz tam 
bir itaat istiyerek hepsini orduya all
yordu. 

Avusturyalllarm pek mil§teki olduk
lan bu ihtidalar Omer pa§amn ho§U· 
na gidiyordu. Bu suretle hiristiyanlar
dan birgok tanmrm§ simalarm ve esa
let erbabmin kendisini taklid etmele
ri gururunu ok§Uyordu. 

Omer pa~a ilk kar1s1m bo§ami§, bu 
hareminden yanmda kalan be§, alti 
ya§larmda Emine isminde bir klz1 i9in 
buldugu bir k1z musiki ogretmenile 
evlenmi§ti. Pa~anm iptida bir Avru
pall kadm gibi muamele ettigi (1) bu 
haremini Bilkre§te herkes Madame 
la Marechale diye yadederdi. 

Kendi gayreti, bilgisi ile yeti§mi§, 
refah ve ikbale nail olmu§ somadan 
gormelerin gogu gibi Omer pa§anm da 
fakir akrabas1 eksik degildi. Mesela. 
kaymbiraderi me§hur piyano markas1 
sahibi Pleyel'in nakliyat i§lerinde kul
land1g1 bir adamd1. Omer pa§a bu gi
bilere de daima hiisnii muamele ile 
§efkat gosterir, yarchm ederdi. 

Yeni hareminin validesi k121mn na
il oldugu ikbali ogrenince Transilvan
yada sakin oldugu Kron§taddan Sak
sonya koyli.ileri k1yafeti ve biiyiik ~z
melerile Bilkre§e gelmi§ ve evvelden 
haberdar etmedigi damadimn kona
gma bu k1yafetle girmi§ti. Sofraya o-
turmak iizere olan Omer pa§a kaym
valesinin ~izmelerini ~lkarmak i<;in 
haremine yardlm etmi§, ayaklarim y1-
kamas1 ic;in legen getirtmi§, kadma 
kar§l son derece hilrmetkarane dav
ranIDJ.§b. 

Omer pa§a Eflakta keyfig hareket. 
lerde bulunmaktan <;ekinmezdi. Bir 
defa gar§1da adamlarmm kavga ettik
leri Ulahlan tevkif ettirerek konagi 
onilnde dovdtirmi.i~, htikumete bir ha
ber vermege bile lilzum gormemi§ti. 

Tiyatroya gittikc;e locasma c;Ikacak 
merdiven ba§mda muhaf1z askerler 
bulundurur. tiyatroda inzibati - biraz 
sertce! - bu askerlere temin ettirirdil 

Bir ak§am daha A vrupall k1yafetini 
rnuhafaza eden haremi (2) ile bi.itiin 
Btikre§ kibarmm hazir bulundugu bir 
konsere gitmi§ti. Konserin sonunda 
§ehir agas1 -polis mildiirU- iptida mer
diven amine Mii~ir pa~amn arabas1m 
celbetmil}ti. Fakat Omer pa§a <;Ikmak
ta acele etmiyordu; kolunu verdigi 
kansile birlikte debdebesile agIT, ag1r 
yilriiyordu. Merdivenden a§ag1da bek
le§enler sab1rs1zlamyorlard1; bunlar 
arasmda bulunan Rus konsolosu §ehir 
agasma §ikayet etti; o da geciktigini 
gordtigil Omer pa§amn arabac1sma 
yerini konsolosun arabac1sma terket
mesini soyledi. 

Konsolosun arabas1 hareket ettigi 
anda Omer pa§a da merdivenden indi. 
Sokak dard1. Pa§anm arabas1 mer
di ven oniine varmak igin uzun bir de
vlr yapmak mecburiyetinde idi. Bir 
c;eyrek saat beklemege mecbur kalan 
Omer pa§a buna ve Rus konsolosuna 
gosterilen htirmet eserine pek ziyade 
tutuldu. 

Voyvodanm damad1 olan §ehir aga
s1na: 

- Alc;ak ! Rezil I 

(1 > Ilu k17. Saksonyah bir Alman allesl· 
ne mensubdu. Omer pa§amn Boyar alle. 
lerini bu haremine ltibar ve htirmet gos
termege nas1I mecbur brrakt1A'!ndan ev
velce bahsetmi~tik. 

(2) Omer p~a sonralan tam blr §ark 
hayat1 slinne~e ba§lam1§tlr. 

Diye bastonunu kalchrdl. 
Bilkre§in askeri valiligi uhtesinde ol- 1 

mak dolay1sile Omer pa§a cezalar1 ken-
8 

...,_..,._...., 

disi tertip ediyordu! Voyvodanm oto
ritesini korumaga li.izum gormtiyor- () 
du. Ruslar ise her istediklerini Voyvo- '° 
daya yaptirmak suretile daha kurnaz- L...;....L-..11-..._-L_ 

ca davraruyorlarch. 

Fuad efendinin tavsiyesile Sultan 
Abdillmecid bazi Eflak boyarlanna 
ni§anlar ihsan etmi§ti. 

Rus <;anmn verdigi ni§anlan gene
ral Du Hamel Voyvoda marifetile sa
hiplerine tevdi ettirmi§ti; Omer pa§a 
ise Osmanll ni§anlanm kendi elile ver
megi tercih eylemi§ti. 

§uras1 da var ki, eski Voyvoda Gre
guar Giga,nm ii<; oglu babalarmm sag
llgmda kendilerinin ellerini opmil§ 
olan §imdiki Efl!k Voyvodas1 Stirbeyin 
eTinden ni§an alm1yacaklanm katiyen 
beyan eylemi~lerdi. 

Voyvoda boyle muamelelerden mii
tehassll s1kmttlarrm, ilziintiilerini dai
ma hayirhahane dinliyen Frans1z kon
solosunun kulagma f1s1ldardl. Bu kon
solos da aralannda iyi munasebet
lerden istifade ederek Omer pa§amn 
§iddetlerini tadile c;ah§ll'dI. 

Rusya htikumeti millteciler mesele
sinin hallinden sonra Fuad efendiye 
oldugu gibi Omer pa§aya da Sentan 
nisamm vermisti. Fakat bu taltif Omer 

' ' 
pa§anm kalbinde Ruslara kar§I besle-
digi duygulan tadil etmemi§ti. 

O daima Osmanh ordusunun Rusya 
taraf mdan ugrattlageldigi hacaletle
rin artlk sonu gelmi§ oldugu hakkm
daki itimachndan bahseder, dururdu. 

Bu basiretkarane bir§ey degildi. An
cak Omer pa§a Ruslarla muharebe lil
zumunu ileri stirerken bunu Osmanll 
devletinin bir hakk1m veya haysiyeti
ni muhafaza yolunda ihtiyar edecegi 
bir zaruret olarak telakki etmezdi; Ba
b1ali ilstiinde pek uzun zamanlardan
beri tazyiki devam eden bir ecnebi nii
fuzun krr1lmasma yanyacak ve mii
said fusat ele ge9ince kac;mlmamas1 
icap edecek mesud bir ha.dise sayarch! 

iki devletin asked kuvvetlerini mu
kayese ederek Osmanl1 ordusu i~in 

Ruslardan gekinecek bir sebep bulun
mad1g~m iddia eder, Ruslarm Macar
lara galebesini general Paskiyevi<; ile 
mtinasebette bulunan bir Maca'I' ku· 
mandammn hiyanetine atf eylerdi. 

Soldan sata : 
1 - Adetin fevkinde. 
2 - Nizam - El lie kol al'aSI." 
3 - Hesab ve hendese ilmi. 
4 - ~ikar - Yanak ~ukuru. 
5 - Hitab edat1 - Tersl milstahkem 

mevkl olur - Hicab. 
6 - Bakmaktan emlr - Abdal. 
7 - Legenln arkada§t - Kok ulu blr ot. 
8 - Nefi edat1 - Romanya. para.Sl. 
9 - Bir kadm lsmi - Kabile. 

10 - Kumaz hayvan - Uzak. 
Yukandan qaf1 : 
1 - Mikroskop. 
2 - isyan eden - Va~i. 
3 - Uykuda gori.ilen - Okunu!}u mu-

rabba olan lld har! - K1rm1Zl. 
4 - Ek - Diigmenin ge~tl~ delik. 
5 - Kirli. 
6 - Bir 19.vanta markas1 - Yemekten 

emir. 
7 - Eh!lllk. 
8 - Biitiin diinya - Kifayet eder. 
9 - Zart edat1 - Ziyaretc;i - Babarun. 

yarlSl. 
10 - En bliytik - Bir hayvan. 

Ge~en bulmacamlZln halll 
Soldan sata : 
1 - Turgutreis, 2 - Af, alt, 3 - Hamid, 

Berk, 4 - Alev, Mas, 5 - Revi!}, Ya, 6 -
Kok, Debag. 7 - Ada, Falaka, 8 - Lii, 
c;olak, 9 - En, Arahk, 10 - c;ita, E§ik. 

Yukaridan ~ag1 : 
· 1 - Tahtakale, 2 - Ufa., Odiin9, 3 -
Marka, 4 - Gaile, c;at, 5 - Dev, Fora, 
6 - Ta, Vidala, 7 - Rib, §elale, 8 -
Etem, Bakl§, 9 - Rayak, Ki, 10 - Sak
sagan. ____ , ________________________ . 

Bu ak~am 

Nobet~i eczaneler 
~i§li: KurtulU§ caddesinde Necdet 

Ekrem, Takslm: Nizameddin, BeyoA'
lu: Kanzuk, Yenl§ehirde Baronakyan, 
Bostanba~mda itlmad, Galata: is
met, Kas1mpa§a: Vas1f, Haskoy: Ha
llc1oglunda Barbut, Fatih: §ehzade
b~mda Asaf, Kar~giimriik: Meh.med 
Arif, Baklrkoy: Istanbul, Sanyer: 
Nurt, Aksaray: Nuri, Be§lkta§: Sii
Jeyman Receb, Fener: Emilyadl, Kum
kap1: U.Iellde Haydar, Kii9tikpazar: 
Hikmet Cemll, Samatya: Yedlkulede 
Teofilos, Alemdar: Ankara caddesin
de Arif Ne§et, §ehreminl: Ahmed 
Hamdel, Kad1koy: Alttyolda Merkez, 
Modada Nejad Sezer, Usklidar: Qar
§1boyunda ittihad, Eminonii: Mah
mud Cevad, Heybellada: Halk, Bii
ytikada: §inasi R1za. 

Her rece a~Ik eczaneler : 
Yenlkoy, Em1rgA.n, RumellhlsarJ., Or

takoy, Amavutkoy, Bebek, Beykoz, 
P34abahc;e ve Anadoluhl.sanndak! ec ... 
taneler her gece ac;lktt.r. 11.,;;iliiiliiiiiio..iiiiiii. .................... __ ____ 

Turk parasi, kaya gibi sapa
saglam duruyO'r. En emin t~ar
ruf parasi Turk paraszdir. 

Ni::;lANTA~, KARAKOL 
:KAru;JISINDA 

Saadet Ap. 5. 6 oda ve holii havi bol 
giin~li kiral1k 2 daire. Kalorifer, st
eak su. Apart. 3 cii dairesine mtira
caat. Tel. 43785. * 

Askerlik hayatmda nail oldugu mu
vaffak1yetlerle nefsine itimach artmI§, 
kendi k1ymeti nazarmda yilkselmi§ti. 
O artik kendisini Osmanl1 devletinin 
en yliksek askeri addediyor, serasker
lige tayin edilmemesini kadirna§inas
llk sayarak hiikfunetin en yliksek ma
kamlarmda bulunanlara at1p tutuyor
du! Avrupa generallerile boy olc;i.i.¥nek 
istiyordu. Omer pa§a Avusturyah; Rus
yah generallerden, hatta Rus generali 
Paskiyevic;ten bile milsaviler gibi bah
seder, bir muharebe meydarunda bun
larla hali 9arp1§amad1gma tahassiir 
gosterirdi. 

•MNH tlUllHIUllUl, llUIUUlllflll lflllll ltUlllll lttHlllltlllllUlllllllliiHUliii 

Fuad efendi pek ziyade itibar ve 
hurmet gordilgu Eflakta c;ok niifuz 
kazanrm§, fakat s1hhatini bozmu§tu. 
Sadaret miiste§arllgile istanbula var
d1gmdan az sonra yerine milmtaz ve 
azunka.r Ahmed Vefik efendi gonderil-
mi§ti. Bunu muteakip Omer pa§a da 
istanbula davet edilerek Bulgaristan 
ve Bosnada hizmet ifasma memur 
edil.mi§ti. 

1853 ve 54 vakalan, Klnm muhare
besi Omer pa§aya iddialannda hak ka-

zand1rd1. Bitaraf mtinekkidlerin itti
fakile onun has1mlarma faikiyeti sabit 
oldu. 

Klnm muharebesinde serdan ek
remlikle kazanchg1 ~an ve ~ohretl yii
ziinden artan rakip ve ha.srmlan bun
dan sonra ona hayli ilziintu verdller; 
mazuliyet ve menkO.biyet zamanlan 
gegirttiler. 

Omer pa§amn saglari vaktinden ev
vel agal1Ill§tJ.. 

Mazuliyet zamanlannda ziraatle 1~
tigal ederdi. Askerlik ve ziraatten bo§ 
vakit bulunca av kendisi igin ba§llca 
bir zevk te§kil ederdi. 

(Arkast var) 

-. . . . ~ -~· 

. .. •. . ·; . . . . 
. . . 

RAD'tOLiN 
- ~ .. j 

., ·,'1 
~ . . .. 

ile SABAH, OGLE ve AKSAM 
her yemekten sonra muntazaman di~lerinizi fir~alay1n1z 
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Di!;'i B.ORSAN 
TarlhT Deniz Roman1 

\., ____ Yazan: iskender F. Sertelli Tefrika No. 195 ___ , 

Aryiis, dumanh gozlerini yere indirdi : " Ben, Dl1i 
Korsan1 seviyorum, dedi, yer yuziinde onun e1i yokturl,, 

- Sinyor.. sinyor.. ne zaman di • 
r ildin sen? 

Sogukkanhhgiyle me~hur olan Pe
riklis ko~arak kap1ya geldi. f?6val
yenin yilziine dikkatle bakt1: 

- Evet.. yamlrmyorum. Sinyor 
Aryiis kar~1mda duruyor. 

Aryus giilmege b~lad1: 
- iki gece cehennemde kaldlktan 

sonra kurtuldum. Tekrar diinyaya 
dondilm, dedi, Petro beni Yedikule
deki sarn19lara at~ti. Olmedim, 
kurtuldum. 

Periklis cali bir sevingle : 
- Qok memnun oldum, sinyor! de

di. Bu korkunc; hik!yeyi Petronun 
agzmdan da dinlemi~tim. imparator 
sizi arattJ.. Bulamadtlar. Oldiigilnil
ze inanch. Ve onun cezasllli verdi. 

Aryiis, saray nazrriyle karl?1lal?tl
gma mermlUn olmadl. 

- Beni gordiigiinuzden impara
tora bahsetmeyin! 

Diye yalvanyordu. Periklis: 
- imparator sizi 1:;ok sever, sin

yor l dedi. Eger eski inachmzda de
vam etmezseniz, istikbaliniz <;ok par
laktir. 

Aryiis gilldii: 
- Olmil~ bir halde ya~amak da

h a zevkli imi~. asaletmeabl Benim 
ytlchzrm goktan sorunill?tilr. Aryii.s 
maziye kan~m11? bir ~ahsiyettir. Diln
yada hig bir emeli yoktur. Beni unu
tunuz! 

Aryiis eski Romah mi.inzeviler gi
bi geziyordu. Ortilsi.inil boynuna do
lach. Ve bu sozleri soyler soylemez 
kap1dan uzakla~tI. 

Periklis l?Ovalyenin arkasmdan ba
g-Inyordu : 

- Ayagma gelen saadeti giyneyip 
ge<;enlere deli demekten bru;;ka n e 
yap1labillr? Halbuki sen c;ok akllh 
bir adamsm ... Haydi, benimle bera
ber gel ve seni bekliyen parlak istik
bali ayaklannla !tiynemel 

Aryils cevab vermedi.. 
Saraydan uyazakla~ti. 

' *' 
*" 

Venedik §Ovalyesi kimi 
seviyor? 

Arylis, imparatorun yegeninden 
iimidini kestikten soma, i<;i bo~ bir 
SU kilpii gibi, kuru ve Rl?kSlZ y~1ya
mazd1. Onun hayati ba~tanbal?a ~k 
maceralarile doluydu. O, Veneclikte, 
Ramada, Akdenizin bir gok yerlerin
de say1s1z kadmlar sevmi~, fakat 
bunlann hie; birinde sadakat gore
memi~ti. 

Arablara esir dil~en imparatorun 
yegenini sutmda ta~1yarak, K1zkule
sinden Halice kadar yiize yiize getir
d.lgi halde onu bir daha goremiyen 
Aryus, Melik bin Nasirin Bizansa gel
digi gilnlerde 9ok garib ve tatmin 
edilmesi ~ok gti<; bir ~km esiri idi. 
o, art1k sogukkanll kachnlan seve
miyordu. Kadmlarda heyecan an
yor, cesaret anyor, dalgalar ve f1rti
nalarla bogu~maktan gekinmiyen 
kadlnlardan ho~lamyordu. Kendisin
de bu arzuyu duydugu giindenberi 
' (D~i korsan) 1 dti~iinmege ba~Ia

mI~tI· 
Aryiis o ak~am gene Cibalideki de

nizcller meyhanesine gitti. Bir ko
~ye oturdu. Ve hig kimseyle konu~
madt. 

Hacerin hayaU gozilniin oniine 
gel di. 

- o ne milthi~, ne cesur bir ka
chnch, dedi, ke~ki onun yarunda kal
saychm. Onu aldatip tekrar Bizansa 
donmekle ne kazandlm? Hig ... im
paratorun yegenini elde edemedim. 
Arablarm yanmda kaldlkQa, nas1l ol
sa Haceri avucumun i9ine ahrd1m. 
Zaten onun da bana kalben tema
yiilii varch. Bunu uzaktan uzaga se
ziyordum. Di~i korsan yeryiizilnde 
e11i bulunmtyan bir kadmd1. 

§arabllll ic;mege ba~ladl: 

- i:;;te ... Gene onun hayall gaztt· 
n iin oniinde dola\)1yor... Ba~na ~am 
kuma~mdan bir parga sarrmfj!, kes
kin bakl9larile etraf1 gozden g~irl· 
yor .. . i~te onun giir sesi. Bilt1ln korw 
sanlann kar~1smda titrediklerlnl gO
rilyorum. o, olilmden, dogil.!jten, ftr
tmadan, hilcumdan y1Im1yan blr in
sand1. 

Ve eski bir macerayi hatirhya.rak 
kendi kendine s0ylendi: 

- Onlann eline esir dii~Uigfun za.
man bana ~ok fena davralllill{llardl. 
Hacer donanmanm ba~ma ge~ince 

butiin o kara gilnleri c;ar~abuk unut
tum. Hacer bir gtin beni 1ta~: 
«Sen, merd ve cesur, ayni zamanda 
da kuvvetli bir adamsm! Bacakla
nndaki zincirleri c;oziiyorum... Fa.
kat, ban.a ihanet ctmiyeceksinl> d&
di. Ben, o giinden sonra, Arab do
nanmasmda bir reis gibi hilr yaip.
yordum. Nas1l oldu da ~eytana uy
dum. Arablar Bizansa girerse, 9ilphe 
yok ki ilk once beni k1hgtan ge~ 
cekler: 

Mavro Yani birdenbire ytiksek ses
le bagird1: 

- Sinyor, kiminle konu~uyorsun 
orada? 

Etrafta oturan denizciler gilllif-
mege ba~Iad1lar. 

Aryiis cevab verdi: 
- Ben mi? 
Ve gillerek ilB.ve etti: 
- Di§i korsanla konu§uyorum. 
Mavro hayretle etrafma ba.kmdL 

Di~i korsana benzer bir kimse g6-
rcmedi: 

- Qok i9mi~sin, sinyor! Uya.mk
ken riiya gortiyorsun! dedi. 

Aryiis elindeki kadehini yere attJ.: 

- ~arab getir bana, Mavro! Bu ge
ce biltiin igki f1g1lanm mideme bo
~altmak istiyorum. 

Mavro tezgahtan kalkt1. ~ovalye
nin yanma gitti: 

- Ne derdin var, sinyor? Oli.imden 
kurtuldun. Seni bundan sonra ~n 
gormek isteriz. 

Aryiis: 

- Onu seviyorum, dedi, yeryilzU.ll. 
de onun kadar kendine c;eken bir 
kadm yoktur. 

- Kimden bahscdiyorsun? 
Arytis duman.b. gozlerini meyha

neciye gevirdi: 

- Ondan ... Di~i korsandan. 
Mavro iii gobegini hoplatarak gill

mege b~lad1: 
- Haydi sen l?Urada uyu biraz, 

sinyorl <;ok sarho9 olm~sun! Di~ 
korsan sevilecek bir mahlUk mudur? 
Diin ona bir canavar diyen sen de
gil miydin? 

- Ben, o canavan seviyorum, 
Mavro! Ben onu aramaga gidecegim. 

Aryils, ger9ek, sarho~ olmul?tu. 
Bu sozleri ba:;ika bir yerde soyle

mi~ olsayd1, imparatorun kulagma 
gabuk e1i9tirirler ve A.ryi.is bu yilz. 
den ceza gorebilirdi. 

Bizans imparatorunun en bilyfi.k 
dil§mam olan bir deniz canavarlD! 
sevmek, onu aramaga gitmek ... 

Sekizinci Miahil bunlan duysaydl, 
Venedik ~ovalyesinin bir hamlede 
agzlill kapatmakta tereddud bile et
mezdi. 

Mavro, Aryilsil gii91tikle uyuttlL 

* ". 
Mubasaran1n son giinleri Bi

zans ne halde idi 
imparator sekizinci Mihail ... 
Arablarm ~ehre gircmiyeceklerln

den ve nihayet kl~ bastmnca donup 
gideceklerinden emindi. 

(Arkas1 var) 

Y eni tarihi tefrikam1z 

TU RA Ki NA 
Yazan: iskender F. Sertellf. 

Pek yak.Inda ne~re b~hyacagiz. 
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KUC 
1 - IS ARIY ANLAR 

iSYiCRELi FRA:SSIZ BiR BAYAN 
fyi atlele~ nezdinde cocuk miirebbiyellgi 
anyor. iyi referanslan var. Ak.§am <is
vlcreU 110) rfunuzuna mektup gonderil-
mem. * 

ORTA TAHSiLLi - Daktllodan anlar, 
eskl Tilrk~eyl blJir blr bayan l~ anyor. 
Adres: Ak§am'da «V. C.t * - 1 

i~ ARIYORUM - Lise tahslli olan bl
raz eskl ya)'lZl bilirim. Tahsilimle miite
nasip ~ anyorum. Riyazlyem ~k kuvvetll, 
ta.§mya giderim. A~am'da (H A) riimu
zuna mcktupla mu. * - i 

ALMAJSCAYI l\rtlKE:\ThlELE~ BiLEN BiR 
BAY AN - iyi aile nczdlnde blr ~ocu~a 
miirebblyelik veya blr bayana refakat 
gib[ i:J ariyor. E M 3 mektupla mi.i. - 2 

2 - 1S<;1 ARIY ANLAR 

TifRK<;E VE ALl\IANCAYA - Hakkly
le vak1f ve bu iki llsandan pi.iriiu\iz ter
ciimcye muktedir blr bayan daktiloya 111-
t!ya~ vard1r. Stenograf ve ba§ka llsan da 
bUmesi §nyam tercihtir. Tercilmcl halle
rile adreslcrinf Onlata post.a kutusu 1171 
numnrnyn blldlrmelerl. 

l\IAA:$ DOLGUN - Yaz1 maklneslnde 
suratli yazan dosya i§lcrine fi§lna blr ka
tib nramyor. Llmnn han nsma knt Ek-

rem'e mii. * 
BiR BAYAS AI<A:SITOR - Anadoluda 

olan bir baym yamnda ev l§lerinl gormek 
iizcre. Istlyenlerin a~1k adrcslerlyle mek
tubla ist. posta kutusu No. 281 T. R.) 
ncelc mii. * 

Tl-:ZGAIITAlt ARANIYOR Toptnn 
yerll mensucat sall§ magazasmda tez
gahtarhk yapmak l~ln blr adam alma
cakt1r. Miiracant: A§lr cf. cnddesi No. 20 
G. Antep mngazns1. * - 3 

3 -- SATILIK ESY A 

YENi Bin ALMAN PiYAl'\OSU - icl 
dcmlr ve c;aprnz olarnk acele sat1hkt1r. 
Tukslm Tarlaba§l Yaghane sokak No. 50. 

* 
SATILIK RADYO, BUZ DOLABI 

36 modcll 8 lii.mbah R. C. A. Friglder mar
ka 4 nynk buz dolnb1 accle ucuz. Osman
b"Y Suleyman Nazir sokak No. 50. Her giin 
saat 10 - 16. * 

Bin, BAYAN i~iN - Sahhk bislklet 
aramyor. Satmak istlyenler Ak§am'da 
(Bisiklet> riimuzuna. mektubla miiracaat. 

* 
ALMAN l\IARKA - Bir piyano acele 

sat1llktlr. Tcpeba§l Kiic;iik Kabristan so
knk No. 43 apr. No. 14. Miiracaat: 12 - 15, 
18 - 20. * - 1 

PiYA.VO l'tlERAKLILARLVA - iyI blr 
Alman p!yanosu bugiinkii per~mbe g\inii 
Sandal Bedesteninde satllacakt1r. * -

EN 
BiR KASE 
ME. 

4 - KlRALIK • SA TILIK 

SATD..IK ECZANE - Ceyhan'da. Vatan 
eczanesi 1'ahlbinln hastah~t dolayislle sa
t1hktir. Miiracaat: Ceyhan Vatan eczane
si Ali Riza. * - 6 

ANADOLlJBiSARINDA KiRALIK -
Vapur iskelesl kar§ismda. biiyillt kiic;iik 
(4) oda, sofa, cat1, banyo, elektrik, terkos, 
iyl nezaret (12) lira. iskelede berber Ser-
vete mii. * 

2500 LiRA iRAD - LAlelinln nazaretll 
tarlhi Ak.saray cad. Tramvaylara yaplla
cak liman, gara. bakan 6 da.lrell apart1-
man. Beyazit meydan1 benzln de~una. 

* KADIKOYUNDE - Cevlzllkte Ahter 
sok. 14 No. iic; oda (1) soro. (1) yemek oda
SJ, muttak, banyo ve bahc;eyi havi alt 
kat1 kirahk. Tallpler lc;indekine miiracaat. 

* -6 
SA'IILIK APARTIMAN - Fatihte tram

vay lstasyonuna elli metre mesafede <;a
ma§1rc1 sokajpnda 19 No. dort dalrcli ve 
alt111da dort dilkkam muhtcvl senevi bin 
ikl yi.iz lira varidat1 bulunan apartunan 
m\ltcdU flallc satulktlr. Tallblerln gor
mek l!:In altmdakl komiircfi diikkftmna 
ve pazarhk l~ln de Osmanbeyde Rumeli 
caddesinde Saray apartamamnda be§ nu
marah dalrede bay Nazlf'e miiracaat et
melerl. - 2 

ACELE SATILIK YE KiRALIK YENi 
AP. - Cihanglrde denize naz1r (4) katll 
(2) §Cr oda blrer sofa son slstem banyolu 
(26) §ar liraya. Mil. Clhanglr Gune§ll 
sok. 50 No. 4 kat. * - 9 

KiRALIK LtlKS ESYALI AP. - Beyazid 
Haznedar sok. 14 No. lilks salon, salon - sa
lamanje, ve mi.izeyyen yatak odas1, acele 
kirahk. Tel, Slcak su v. s. ic;lndekllere mi.i. 
Tel: 21308. * - 4 

ACELF: SATll,IK AP. - Ni§anta§l Tc§
vikiye Ki\!Pdhane cad. K\i§adlye sok. 
3 No. her katmda banyo konforlu scnevi 
700 lira iradh 3 daire ittlsalindc 7 No. 3 cii 
kat mi.i. * - 9 

BEYOliLU YENiSEBiRDE - Altl odall 
guzcl bir cv on bl'~ liraya kiral1ktir. Kum
kap1da l:omilr tiiccan Fikriye miiracaat. 
Telefon: 22288. * - l 

Ni~ANTA~ - Karnkol kar§ISJnda «Saa
deh ap. 5, 6 oda vc holil olan bol g\i
ne§ll kirahk 2 daire. Knlorifer, s1cak su. 
Apart. 3 ci.i daireslne miiracaat Tel. -43785. 

* -9 

DE\'REN SATILIK DtJKKAN - Aksa
raym en i§lek caddcsinde seyahat doln
YlSl Uc sabhktlr. Miiracaat: Ak§amda V. * -1 

SATILIK TA\'UK«;U DtlKKANI - iyl 
bir mevkide, la§raya seyahat dolayislle 
modern, devren satihk. Ak§amda. T. T. C. 
riimuzuna mektupla miiracaat. * - 1 

KiRALIK BA~ VE SEBZE BAH«;ESi -
Balorkoy Osma.nlye mahalleslnde Aile 
ba~ namile rnaruf i~erlslnde gazlnosu bu
Iunan bat, ve 15 douilm ve i!:lnde ar
tlziyen kuyusu ve elektrlk moWrU bulu
nan sebze bahc;esl uygun §eralt ve ehven 
flatle klrabkt1r. :lstlyenler aynl yerde 
kahvecl bay Derv~ miiracaat edeblllrler. 

-1 

ACELE DEVREN SATlllK BAKKALi
YE MAliAZASI - ~lek blr mevkide i~e
rlslndeld emteasi ile taljraya gldece~im
den satlllk. Ni§anta§ Vall konati cad. 
54.No. * - 2 

ACELE SATILIK EV - 3 oda, elektrik, 
terkos var. Altmdakl kahvehane lle sa
tihk. Nuruoomaniye l]eref sokak No. 52 
cami civarmda l~lndek1ne miiracaat. 

* -1 

iYi BiR AiLE NEZDiNDE - Manzarah 
§1§11 cad. i.izerinde mobllyah, banyolu, 1-2 
oda ehvcn kirahk. Yemek verlllr, Fran
sizca konu~ulur. Ak§amda T. H mektupla 
mu. * - 2 

iYi BiR :\IEVKiDE - ii}lek bakkaliye 
ma~azasma. ortak veya Ji;iodeki malile 
devredilecek. Ak§amda (Bakkal) rumuzu
na mektuplar mti. * - ::? 

5 - MOTEFERRlK 

AL."\IA."'l'CA VE ~GiLiZCE DERSLERi -
Berlin ve Oxford iinlversitelerlnden me
zun blr muallim tarafmdan en seri me
todla verlllr. - Fiatler ehven. - Prof. H. 

* -4 

ALMANYADA . TAllSiL GOR:\ItlS -
Bir Ti.irk Bayan Almanca ve Frans1zca. 
dersi vermektedlr. Arzu edenlerln Ak§am
da C E rumuzuna mektupln muracaatlerl. 

* -5 

YENi DANS LAMBERT VOK VE STEP 
DANSLAR - Hususi ve rniinferid olarak 
Beyo~lu Karlman kar111s111da Nurl Zlya 
sok. No. 3. Profesor Panosyan. * - 1 • 

MEKTUPLARINIZI ALDIRll'OZ 
ouetem1.z tdarehanes1n1 adres ola

rt.k iia.tennlo olnn lrarller1m!zdcn 

S B - V K - SeriOs 12 - E l\I 
N T C - l\I L - V - IC K 

namlannn gelen meUuplan 1dareha
nemlzden aldirmalan mereudur. 

Tiitiin beyie ikramiyesi 
tlskiidar askerlik §ubesinden: 

Uskiidar nskcrllk §Ubeslnden tiiti.in bclye 
ikramlyesl almakta. ola.n ve kayith bulu
nan maliil subay ve cratm yoklamalari 
yap1lacagmdan maa§ resrnl scnet ve ra
porlarile ikl§er adette vcsika fotograflle 
birllkte ve nihayet blr hafta zarfmda §U
beye miiracaat etmelerinin Hizun geldi~l 
alakadarana nan olunur. 

lnhisarlar Istanbul ba~mudurlOgOnden 
Ka~ak ambarnmzda rnevcud rnuhtellt cins ve marka 282,90 lira rnuhammen 

bedelli yerli ve ecnebi ic;kiler ac;1k artt1rma ile sati~a ~1kanl1lll~tlr. 
isteklilerin ~artnameyi gormek tizere her gtin ve artbrmaya i~tirak etrnek 

\izere yiizde 7,5 terninat ak~esile 22/12/938 Per~embe gtinti saat 14 te Kaba
t~ta kB.in B~mildtirlilkteki komisyona. rntiracaatlan. (8938) 

• 
I 

KAR ~D 
iYi ·CARE 

DIR 

IEZLE N E V R AL J I - K I R I K L I K 
KIRGINLIK-BA$-DI$ 
ve Butun agr1lar1 hemen keser 

ismine dikkat ediniz. 

/nhisarlar U. Miidiirliijiinden : I 
I - idaremizin kutu fabrikasmda halen mevcut olanlarla birlikte ma. 

YJS 939 gayesine kadar birikecegi tahmin edilen 20,000 kilo diiz kapak tall .. 
tas1 a~lk artt1rma usull ile satilacaktir. 

Il - Muhammen bedeli beher kilosu :;,66 kut'U§ hesabile 732 lira ve ~ 
15 temihah 110,80 liradlr. 

III - Artbrma 15/ XII/938 tarihine raslayan per§embe glinti saat lG 
aa !Kabata§ta Levazun ve rntibayaat ~ubesinde mtite§ekkil sat1~ komlsyonun
da yapllacaktir. 

IV - 1\iimuneler Cibalide kutu fabrikasmda goriilebilir. 
Y. - isteklilerin arttuma ic;in tayin edilen giln ve saatte % 15 teminat. 

larile birlikte yukar1da adl gec;en komisyona gelmeleri ilan olunur. (8664) 

* Cinsi Miktan Muhammen B. % 7 ,5 teminat eksiltmenin 
beherl tutan Lira Ku. saati 
L. K. L. K. 

Miihiir kur~unu 1500 kilo -.32 480. - ' 36. - 14 
Araginal 400 litre 1.50 600. - 45. - 14,30 
I - Niirnunesi evsafmda 1500 kilo miihiir kur~unu ile ~artnarnesl muc!. 

bince 400 litre Araginal a91k eksiltme usulil ile satm almacaktir. 
II - Muhammen bedellerile muvakkat teminat!an hizalannda gosteril

mi~tir. 

ill - Eksiltme 14/ XII/ 938 tarlhine raslayan ~ar~mba giinil hizalannda 
yaz1h saatlerde Kabata~ta Levaz1rn ve Miibayaat ~ubeslndeki alnn komisyo
nunda yap1lacaktir. 

IV - fijartnameler paras1z olarak her giin sozli gei;en subeden almabilecegi 
gibi niimuneler de goriilebilir. 

V - isteklilerin eksiltme i<;in tayin edilen giin ve saatlerde % 7,5 gii\·en
rne paralarile birlikte yukarida ad1 ge~en komisyona gelmeleri iH\n olunur. 

(8634) 

* I - ~artnamesi mucibince 3000 kilo arap sabunu eksiltme usulile satm 
almacaktJr. 

II - Muhammcn bedeli beher kilosu 14 kuru§ hesabilc 420 lira ve rnu
vakkat teminatI 31,50 lirad.lr. 

III - Eksiltme 20/ XII/938 tarihine rashyan sail gilnil saat 14 de Kaba
ta§ta levaz1m ve miibayaat §Ubesindeki ahm komisyonunda yap1lacaktir. 

IV - ~artnameler paras1z olarak her giin sozii gec;cn §Ubeden almabllir. 
V - isteklilerin eksiltme i<;in tayin edilen giin ve saate % 7,5 giiven. 

me paralrile birlikte yukanda ad1 g~en komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(8833) 

* Cinsi Eb'ad1 Mikdan Muhammen B. 

<;1rah tahta 400X30X30 18 M3 
)) l> 400X28X30 8 » 

400X25X3 10 » 
400X28X8 18 » 

54 
Di.iz beyaz tahta 400X30X30 10 M3 

) 

) 
) 

) 

Eeheri Tutari 
Lira Ku. Lira Ku. 

45.-
39.-

2430.-
390.-

% 7,5 terninatt 

Lira Ku. 

2820 211.50 
I - Yuka11da eb'at ve mikdar1 yazih 54 metre mikflb1 ~1rah tahta lie 10 

metre mikab1 dilz beyaz tahta pazarhk usullle satm almacakt1r. 
II - Muharnmen bcdellerile rnuvakkat teminati hizalarmda gosterilmi§tir. 
III - Pazarllk 12/ XII/938 tarihinc rashyan pazartesi giinii saat 14 de Ka

bata~ta levazrm ve rniibayaat ~ubesindeki ahrn kornisyonunda yap1lacaktir. 
IV - isteklilerin paza11lk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte yukanda adl ge~en komisyona gelmeleri ilan olunur. (8897) 

* % 15 
Cinsi Mikdan Muhammen B. Teminati Eksiltmenin 

Lira Kr. Lira Kr. l:?ekli SaaU 
Tahta par~as1 7 M3 
Miistarnel tugla 500 adet 
Tiitiln tozu 150 ton 

110.
bedeli 825.

Amba. nakli 1050.-

1875.-

16.50 Pazarhk 14.45 

281.25 16.-
I - idaremizin Kabata~ fijarap imlahancsinde rnevcut 7 metre mik'ab1 

tahta par~as1 ile 500 adet milstamel tugla pazarhkla, Ciball Tiitiin fabrika
smda 1/XII/ 938 tarihinden May1s 939 nihayctinc ke.dar toplanacak 150 ton 
tiltiln tozu ~1k ru·ttuma usuliyle sablacakbr. 

II - Muharnmcn bedelleriyle % 15 teminatlan hizalarmda gosteril
rni~tir. 

III - Arttmna 23/ XII/ 938 tarihine r:nsthyan Cuma gunii hizalarmda 
yaz1h saatlerde Kabat~ta Levazim ve Miibayaat ~besinde milte~ekkil sa
ti~ komisyonunda ynp1Iacaktir. 

IV - Tahta par~as1 ve tugla niimuneleri Kabata~ f?arap imlAhanesln
de, tiltiin tozu Cibali fabrikasmda gorillebilir. 

V - istcklilerin artbrma i~in tayin edilen giin ve saatlerde % 15 temi
natlariyle birlikte yukanda ad1 ge~en komisyona gelmeleri Ban olunur. (8937) 

Dahiliye Vekaletinden: 
Adapazari su i~ine aid kapah zarfla miinakasa ilan1: 

Adapazarma Sapanca goliinden su isalesi, gol dahilinde vc baricindckl 
boru fe11iyatlan tulumba tesisati, su dcpo~u, §ehir §ebekcsi \ 'C miiteferri bi1· 
ciimle ~aat i~leri kapah eksiltmeye konmu~tur. 

1 - isin muhammen bedeli 282105 lira 88 kuru~tur. 
2 - istekliler bu i§e aid §artname, proje vesair evrakt 1411 kuru§ rnuka· 

bilindt. Dahiliye Vekftletl Belediyeler imar Heyeti Fen ~efliginden alabilirler. 
3 - Eksiltme 17 / 1/ 939 tarihine raslayan sall giinli saat on birdc Ankara. 

da Dahiliye Vekflleti blnasmda toplanacak Belediyeler imar Heyetince yap1• 
lacakbr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ic;in isteklilerin a§ag1da yazill terninat ve ve. 
saiki ayni gtinde saat ona kadar Komisyon Reislig'ine teslim ctml§ olmalan 
2azirnd1;. 

A - 2490 sayib kanunun 16 ve 17 incl maddelerine uygun 15035 lirahk 
rnuvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettigi vesilmlar. 
c - Kanunun dordiincil maddesi mucibince eksiltrn"ye girmeye bir manl 

bulunmad1gma dair imzall bir mektup, 
D - Belediyeler imar Heyeti Fen ~efliginden milnakasaya girmek i~in 

alacaklan vesika, teklif rnektuplan ihale gilnii saat ona kadar makbuz rnuka. 
bilindc Bclediycler Bankasi binasmda Kornisyon Reisligine verilecektir. 

5 - Pasta lie gonderilecek teklif rnektuplarmm iadell taahhiitlii olmas1 
ve nihayet bu saate kadar komisyona gelrni§ bulunmas1 laz1md.lr. 

Bu i~ hakkmda fazla izahat alrnak istiyenlerin Belediyeler irnar Heyett 
Fen ~fiigine miiracaat etmeleri. ,(4953} (8791} 
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y:m~m~:r~a~~::: ~-Mazon Meyva Tuzu sedllen ~oki.intQ. ve agu-llk ne i§kence. Bu 
hallerin kat! ~ares! olarak tesiri tablt olan 

ahrur. Ayni zamanda K A B I Z L I 0 I defeder 
E K § i L i K ve Y A N M A L A R I gidererek 
vilcude ferahllk verlr. MA Z ON isim ve 

H O R 0 Z markasma dikkat 

Hangi Renk 
Sizi Mesud Eder? 

Clld gQzellik aliml profesor doktor E. WiNTER taraf1ndan formulu yap1lan 

Veniis Veniis Veniis 
Kremi Pudras1 All1g1 

Terldbindekl l>.usust mad· 
deyi llays.tiye dolayisile cildl 
besler, teravetini artbru:. 
Yen! bh' ten yaratlr. Venilil 
Kremi asrt kadm giizelllgl· 
n1n bir tllsun1chr. 

Veniis 
Ru ju 

Son moda ve gayet cazip 
renk.lerlle kullananlan hay
rete d~ilrilr. Dudaklarda 
24 saat sabit kallr. ~lk ve 
kibar familyalann kullan
dlkhri yegil.ne :rujdur. 

Veniis 
Briyanfini 

Ba~taki kepekleri izale 
eder. Sa!';lan pariak tutar. 
Dokillmesine mfuii olur ve 
kIVU'clk yapar. Sac; merakll
lan ve gen~lerln hayat ar-

Terkibl altm k:remll 

24: saat havaland.J.nlmtf 
fevkal!de ince ve hafif Ve
nils puclrasile tuvalet goren 
bir cllt dii.."lyarun en tara
vetli gi.izelliglnl ifade eder. 

Veniis 
Limon qlqetl 
KOLONYASI 

Her cllclin rengine gore 

~~itlerl mcvcuttur. Yiize 

si.irilldilgi!nde cllde fevkala.

de tabil bir renk verlr, ten! 
bozmaz; giizelle~tirir. 

Veniis 
KIRPIK 

Siirmesi 
Asla yayilmaz ve gozlcre 

zarar vermez. Venils slirme
sile tuvalet goren kirplkler 
bilyiir ve gilzelle~erek kalp
lere ok gibi saplamr. 

Veniis 
Cam 

KOLONYASI 

10 KADINDA 9 11 
FENA RENK.TE BiR 
PUDRA KULLANm. 

Fena renkte bir pudra, yiizll
ni.ize korkunc; blr makyaj manza
rasm1 verir ve slzi oldugunuzdan 
daha fazla ya§ll gOsterir. Tenini
ze uygun renkte bir pudra-inti
hap etmenln yegA.ne ~aresi, yiizii
niiziin blr tarafmda blr renk ve 
diger tara.rma.a ba§ka renk pudra 
tecriibe etmektir. Bu tec.rilbeyi he
men bugiin size, parasiz olarak 
verilecek yeni ve cazip renklerde
ki Tokalon pudrasile yaplD.lZ. Bu 
yeni «Cild renklerln (Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modern blr 
maklne vas1tasile kari~tm~t1r. 
Sihrftmiz bir g0z, tam ve kusursuz 
bir incelikte .renklerl intihap eder. 

PARASIZ 
Bu sihrimiz yeni 

«Pudra renkleri» 
tecriibe edilebilir. 

Hususi blr tiptir. 90 dere
cedir. O kadar ki en bliyii.k 
zevk ehlini ve mil~kiilpesend 
ol.lnakla t~ kimseleri 
bile hayran btrak.maktachr. 

Cigerleri zay1f ve sinirlerl 
bozuk olanlarm kalbine fe
rah.hk verir. Ve gonliinil 
~ar. Ada ~amlannm IA.tit 
ve slhhi kokulan VENUS 
~am kolonyasmda mevcuddur. 

Deposu: Nureddin Evliya zade muessesesi istanbul 1 
kad~1chr. 

-------~---------~· 

Tene gayet uygun bu yeni pud
ra sayesinde artik makyajh bir 
yiiz gortinmiyece.ktir. Tokalon 
pudrast, imtiyazll bir usul daire
sinde «Krema kopiig'ii» ile kan§
tmlm1~tir. Bu sayede pudramn 

saatlerce sabit kalmasm1 temin 
ettigi gibi pudramn cildin yaglJ. 
tabit ifrazatm1 massetmesine ve 
bu suretle clldln kurumasma ve 
sertle~mesine ve binnetice buru
§ukluklarm .zuhuruna da mAni 
olur. Her vakit krema kopilgile 
kan§t.lnlm1§ me§hur Tokalon pud
TaSllll kullammz ve birka~ giin 
zarfmda teninizde yapacagi cazip 
tekemmillii goriiniiz, dairna kutu
lann ti.zerindeki Tokalon ismine 
dikkat ediniz. Tenlnlze uygun 
renk Intihabmda tereddiit ettigi
nizde lutfen istanbulda 622 No. 
posta kutusu adresine (Tokalon 
pudras1 6) rumuzile vAki olacak 

ta.lebde size memnuniyetle, muhte
llf renklerde niimunellk alb ufak 
paket puclra rondCff'Cegiz. 

............................... 1.1 ....... 
KanSIZhk, kemil~ hastaliklan, dimag yorgunluklan ile vitaminsiz1ikten 

dogma biitiin zayifilklara kar~ 

Kuvvet $YirlUJlblbD 

ViTALiN 
Her annenln bllmesi leap eden blr kuvvet §urubudur. <;ocuklanruza Vitalin 

.kuvvet §Urubu vennekle onlan saglam, giirbilz ve ne§'eli yeti§tirirsiniz. 

VITALIN KUVVET ~URUBU 
Mektep c;agmdaki genitlerle emzi.kli kadm. veya ihtiyarlann 

hayatt kudret ve kuvveUerini artmr. 
iNGiLiz KANZUK .ECZANESl 
BEYOOLU -isTANBUL 

·TURK HAYA KU RU MU 
26 NCI TERTiP 

BUYUK PIYANGOSU 
lkinci ke1ide: l l/Birincikanun/938 dedir. Biiyiik 
amiye: 4 5, 000 lirad1r ..• Bundan ba1ka: 15.000, 

12,000, 10,000, lirahk ikramiyelerle (20.000 ve 
:J 0.000) liral1k iki ad et milkaf at vard1r ... 

Yeni tertl.Pten blr bilet alarak iJtirak etmeyi ihmaJ etmey:iniz. Shi 
de plyangonun mes'ud ve bahtiyarlan arasma girm.if olursunus. 

T.C. ZiRAAT DAl\TKAS:I 
K uruluf tarihi: 1888 

Sermayesl: 100.000.000 Turk llras1 $ube ve Ajans adedl 262 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BlRlKTlRENLERE 28.800LIRA1KRAM1YE VERECEK 
Ziraat Bankasmda kum.barall ve ihbarSIZ tas~rru.f hesablannda en u 50 lirast bulunanlara senede 4 defa 

~ecek: kur'a ile a§ag'ldaki pIAna gore ikramiye dagit1lacaktir: 

4 Adet 1.000 Lirahk 
4 > . 500 » 
4 • 250 >. 

40 • 100 » 
.100 •. 50 •. 
120 » . 40 ». 
.160 >' 20 • 

4,000Lira 
2,000 • 
,1,000 > 
4,000 > 

5,000 • 
4,800 > 
3,200 > 

DIKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene l~lnde 50 liradan 8.§8.~ d~mevenlere ikramlye ~lkdlil tat• 
dlrde % 20 !azlasile verllecektir. 

Kur'a.lar senede 4 defa, l Eylfil, 1 Birinci kinun, 11\-lart ve 1 Haziran tarihlerinde rekilecektlr. 
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Scandinavian Near 
East Agency 

Galata Tahir ban 8 ilncU tat 
Tel: 44991 - 2 - S 

Svenska Orient Ltnten Gothenburg 
Gothenburg, Stokholm, Oslo, Dantzlg, 

Ddynln Copenhag Abo Reva! ve b<ttlln 
Baltlk llmanlan 11ark ve Karadenlz batll
ca llmanlan arasmda 15 gilnde blr azim• t 
Ye a\'det 1ctn muntazam postalar. 

Gdyn1a • Dantzlg • Gothenburg Ye Oslo· 
dan bcklenen vapurla r. 

Gotlnnd vapuru 16 K. Evvele dotru. 
Vasa.land vapuru 16 K. Evvele dotru. 
Yakmda 1stanbuldan Hamburg Roter · 

dam • Kopcnhag, Odynta Gothcnberg, 
Dantzlg - Stokholm, ve Oslo llmanlan 
1~in hnrekct edecek vapurlar. 

Aragon vnpuru 7 K. Evvele do~. 
Gotland vapuru 18 K. Evvele dog-ru. 
Ansme vapuru 20 K. Evvelc do~ru. 
Fazla tafsll~t tcln Oalatt\'da Tahir ban 

S uncu katta k1Un acentah~a mUracaat.. 
Tel: 4-4991 - 2 - S 

Dr. FE T Hi 
LABORATUVARI 
Cerrahpa~a hastanesl 

bakteriyoloflt 
Kan, idrar, balgam, mevadi gal

ia tahlzlleri ve (lDRAR VASIT A· 
SlLE CEBELtl;lN lLK G0NLER1N. 
DE KA Tl T~Htsl) yapilzr . 
Bcyoglu : T ak1im e gidcrk en Me,elik 
11olu1g1 Fcrah cparhmam Tel. 405 34 

I 

Dr. A. As1m Onur --

QrtakOy 
$iFA YURDU 
1st:mbulun en gilzel yerinde, gen~ 

blr parK tcindc. kontoru milkemmel 
bak1m1 1yl, kadm ve erkek her tilrlil 
hastallkln.ra n~1k hastan e. 
Do~um ve kadm ameltyatlarlle f1-

t1k, apandislt, basur ve dl!ter a mellye
ler icin ~ok ucuz hususi !iatler. Orta
koy, tramvay yolu, Mualllm Nacl cad. 

111 - 115. Telc!on: 42221. 
A 

DR. illSAN SA;\li 

I Bo~~:, ~•~h?ui~:.~~:I pok 
tesirli \'C taze a§1dlr. Dlvanyolu Sultan 

- Mahmut tiirbcsi No. 113. * -
Dr. HORHORUNI 

Slrkeci Viyana Oteli yamndaki mu
ayenchanesinde herglin aqama. kadar 

hastalarim knbul eder. * 
ill•E m• Tclefon: 24131 

Kad1koy ikinci Sulh Hukuk Ha
kilmliginden: 

Olen ve terekesine Hakimligimizce 
el konulan Kozmaya ait e~ya 12/ 12/ 
938 Pazartesi giinil saat 14 te a~1k art
tirma suretile R1htun caddesinde 90 
No.11 Raif bey apartrmanmda 8 No.h 
dairesindc sat1lacagmdan talib olan
lann mczkur tarihte mahallinde h a
z1r bulunmalan ilan olunur. (8923) 

- Dr. BESiM RU~EN -

I Cerrahp~a Hastanesi Dahlliye I 
Miltel1ass1s1 <;ar~1kap1 Tramvay 

Durak. Ahun Ap. * 
~Eiia:J l•~·••S*iim:i~llll .................. ~ 

AK$ AM 

MATBAASI 
Rotatif makinelerinde 

resimli ve renkli ga zete 
ve mecmualar1, bask.I ade
d i yiiksek r isale, kitab ve 
her nevi matbualar1 en 
temiz §ekilde en ehven 
, era itle ba sa r. 

* 
Devamll i§ler i~in hususi §erait 

tesbit edilir. Fazla tafsilat i~in 
matbaa idaresine milracaat. 

Telef on: 20497 

Kadlkoy ikinci Sulh Hukuk Ha
kilmliginden: 

938 • 33 
Kad1koyilnde Siileyman pa~a soka

gmda 64 No.11 hanede mukim iken 
2/7 / 938 tarihinde Olen ve terekesine 
hakimligimizce el konulmu:5 olan Dev
let Demiryollan at~~ilerinden Riza 
oglu Alinin rniras~1lanmn talebi ilze
rine rnirasmm resmen tasfiyesine 
12/ 11/ 938 tarihinde karar verilmi~ ol
dugundan alacak ve bor~lularm ilan 
tarihinden itibaren bir ay i~inde ha
kimligimize rniiracaat ederek a.1acak 
ve bor~lanm kay1d ettirmeleri, bu da
vete icabet etmiyen alacaklllar hak
kmda K. M. 569 uncu maddesi hilk
mil tatbik olunacag1 ilan olunur. 

"Ak1am,, Matbaas1n1n 
Hesap Defterleri 

BUtUn piyasa defterlerine nisbetle: 

Daha saglam 
Daha guzel ve ... 

Daha UCUZ 
• 

Y evmiye ve kasa defterleri - Defteri kebirler .. 
muavin del terler 

_. Kamilen lngiliz prese kartonile cildli 

Fiyetler 
Birinci hamur kaadile 

200 sahlfell 140 kuru§ 
300 • 175 • 
400 ,. 250 • 

Kah n banka kftadile 
200 sahifell 160 kuru§ 
300 • 200 • 
400 J) 275 l) 

'-------------------------------------
Bu f 1rsattan hem en istif ade ediniz ' 

Oskiidar -Kad1kOy ve havalisi 
Halk t ramvaylan TUrk anonim sirkef in den 
Beheri ug yilz beygirlik iki ve elli beygirlik bir M. A. N. markall il~ I 

Dizel ::11ot6rti lie cUnamolan, takrmlan ve yedek p:ir~alarm1 havi olmak 
iizere tefcrruati ile ucuz fiatla sahhkt1r. Taliplerin tafsila t almak Uzere 
§irketi.11, Baglarba§mdaki idare merkezine milracaatlar1. 

lsta nbul nafia mOdOrlOgOnden 
20/ 12/ 038 tarih sai1 gt.inti saat 16 da istanbulda Nafia miidiirlilgilnde 

eksiltme komisyonu cdasmda (1465.45) lira ke§if bedelli istanbul Halkah 
Ziraat mektebinde yap1lack tmirat i~leri ac;1k eksiltmeye konulmu~tur. 

Mukavele, eksiltme, Baymdlrhk i~leri genel, hususi ve fenni ~artnarneleri, 
proje ke~lf h illasasile buna mtiteferri diger evrak dairesinde goriilecektir . 

Muvakkat teminat (110) liradlr. 
i stcklilerin en az C 1000) lirallk bu i§e benzer i§ yapt1gma dair idarele

r inden alm1§ oldugu ,·esikalara istinaden istanbul vilayetinden eksiltme ta-
1ihinden 8 gtin evvel ahnm1~, ehliyet ve938 y1l11na ait Ticaret odas1 vesika
larlle gelmcleri. (8830) 

P. T. T. Fabrikas1 direktorlugunden 
Kasa imalinde kullamlmak ilzerc on tic; kalcm sa<; ve sair ma.1zeme ac;1k 

eksiltme ile satm ahnacaktir. Muhammen bedeli 875 lira 94 K. teminat1 mu
vakkatesi 65 L. 69 kuru~tur. 

Eksiltme 23/ 12/ 938 tarihine mtisadit cuma gilnii sabah1 saat 10 dadlr. i s
teklilerin ~artnameyi gormek ic;in her giln, eksiltemeye girmek i~in de mu
ayyen gi.in vc saatte teminat makbuzlarile birlikte fabrikada miite~ckkil ko
misyona milracaatlan. (8920) 

Merkez H1fz1ss1hha muessesesi direktorlugunden 
1 - Mi.iessesenin 398 ka.1em muhtelif ecza ve ila~ ihtiyac1 kapah zarf usu

Lile eksiltmeye konulmu~tur. 
2 - Bu ila~larm muhammen bedeli 6120 lira olup muvakkat teminah da 

459 liradir. 
3 - ihale 26/ 12/ 938 pazartesi giini.i mat on be~tc Ankarada Merkez H1f

zISSlhha muessesesinde toplanan hususi komisyonda yap1lacaktir. 
4 - Talibi ~artnameyi vc bu ~artnamcye bagh listcyi Ankarada Mcrkez H1f

zISS1hha milessesesinde, istanbulda ist. S1hhat mildilrlilgunde gorillebilir. 
5 - Talipler teklif mektuplarm1 26/ 12/ 938 Pazartesi giini.i saat on bire ka

dar Milesseseye vermelidirler. Bu saatten sonra velilecek zarnar kabul edilme 
z. (4996) (8887) 

I Istanbul Vak1f lar Direktorlugu llanlan 

s emti ve m!l.hallesi Cadde veya sokagi No. su Cinsi 

Muhammen 
ayllg1 

Lira Kur. 
40 Ahmet Buhari 

Harem ve Sclam-
Unkaparu, Uskilbi 51-53 

hk dairesi 
Yukanda yaz1lt mahal teslimi tarihinden 939 senesi Mayis nihayetine 

kadar pazarhkla kiraya verilecegi~den istekliler 9 K. Evvel 938 Cuma giinti 
saat on be~e kadar <;enberlita~ta Istanbul Vaklflar Ba~miidilrliigilnde Vaklf 
Akarlar kalernine gelmeleri. (8926) 

HER §EY TAKLiT EDiLEBiLiR! 
Bir bu~uk asirdanberi tek bir rakibi c;1kmayan 

Jlac1 Bekir lokumu miistesna 

Ali MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

Merkezi: Bah~ekap1, ~ubcleri: Beyoglu, Karakoy, Kad1koy 

Sahife 15 

Halk maskeleri sat1$1 
Tiirkiye k•zllay 
Cemiyeti umumi merkezinden 

Cemiyetimiz tarafmdan saym halk.umz1 zehirli gazlardan korumak 
i~in yaptmlan halk maskeleri 1/ 1/ 938 tarihinden itibaren sab§a arz 
edilmistiI. 

Kafi mait1mah havi prospetiislerile birlikte ayn ayn kutular i~inde 
bulunan bu maskelerden edinmek istiyenlerin Ankarada umumi merke
zimize, i stanbulda Yenipostane civarmda Klzilay hanmda depomuz di
rektorlilgune miiracaatlan rica olunur. 

Yukanda yaz1h satl~ yerlerinden perakende veya toptan ya bizzat 
mtiracaat ederck satm almak istiyenlere veya memlcketimizin herhangi 
bir yerinden parasm1 gondermek suretilc s1pari~ yapacaklara ambalaj 
ve pasta masarifi cemiyetimize ait olmak iizere beher maske alh liraya 
verili1. 

Izmir Telefon mudOrlOgunden: 
1 - id are ihtiyac1 i~in do rt pazisyonlu bir telef on §ehirler aras1 masas1 

kapah zarf usulile eksiltmeye i;-1kanlm1~hr. 

2 - Muhammen bedt:>li (7,000) yedi bin lira muvakkat teminat (525) be§
yi.iz yirmi b~ lira olup eksiltmesi 13/ Kanunusani/1939 cuma gilnti saat 15 
de izmird1: telefon miidiirlilgu binasmdaki satmalma komisyonunda yaplla
caktlr. 

3 - Talipler muvakkat teminat makbuz veya banka mcktubu ile kanunt 
vesaiki muhtcvl kapall zarflanm o giin saat 14 e kadar mezkilr komisyona ve
receklerdir. 

4 - ~artnameler her giin izmir telefon miidilrlfigil ile Istanbul telefon 
miidiirlilgii levaz1m amirliginden paras1z verilecektir. (8562) 

Istanbul s1hhi muessesef er artt1rma ve 
eksiltme komisyonundan 

Diyanbak1r Ntimune hastanesinin isterlizasyon cihaz1 ac;1k eksiltmeye 
Y:onulmu~tur. 

1 - Eksiltme 21/ 12/ 938 c;ar~mba gilnil saat 15 te Cagaloglunda Slhhat ve 
ii;timai Muavcnet rnlidlirliigti binasm a kurulu komisyonda yap1lacakt1r. 

2 - Muhammen fiat: 3376 liradlr. 
3 - Muvakkat garanti: 253 lira 20 ku ru~tur. 
4 - i stekliler ~artname ve listeyi her giin komisyonda alabilirler. 
5 - i:stekliler cari seneye aid Ticaret odas1 vesikasile 2490 say1b kanunda 

yazll1 belgeler ve bu i~c yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu 
ile birlikte belli giin ve saatte komisyo na gelmeleri. (8800) 

Vap1 i91eri ilan1 

N af ia vekflletinden 
1 - Eksiltmeye konulan i~: Ankarada Malimud pa~a bedestam rcstoras

yon i~idir. 

K~if bcdcli 44,476 lira 27 kurustur. 
2 -- Eksiltme 22 / 12/ 938 per~embe giinu saat 16 da Nafia Vekaleti yap1 

i§leri eksiltmc komisyonu odasmda kapah zar! usulile yap1lacaktir. 
3 - Eksiltme ~artnamesi ve buna mliteferri evrak 112 km u~ bedel mu

kabilinde yap\ i~leri U. Md. den almabilir. 
4 - Eksiltmeyc girebilmek icin isteklile1in 3335 lira 73 kuruu~luk mu

vakkat teminat vermelcri ve Nafia Vekaletinden almm1~ ehliyet vesikas1 gos
termeleri Iaz1mdir. Bu vesika eksiltmenin yap1lacag'i giinden en az sekiz giin 
evvel bir istida ile Nafia Vekalctine miiracaatlan ve istidalarma bu gibi abi
datl tamir ctmi~ ve bu tamirat1 iyi bir suretle ba§ard1gma dair Maarif Veka
leti Antikiteler ve miizeler direktorlilgilnden ahnm1~ vesika ili§tirmelerl ve 
isteklinin bizzat yuksek miihendis veya mimar olmasi muktazidir. 

5 - istekliler teklif mektuplanm ihale giinii olan 22/ 12 938 per§embe 
giinu saat 15 §e kadar eksiltme komisyonu reisligine makbuz mukabilinde 
tesllm edeceklerdir. l'ostada olan gccikmelcr kabul edilmez. (8804) 4960) 

Miitercim ahnaca 
P. T. T. Umumi mudurlugunden 

1 - Umumi mlidiirlilk emrlnde ~all~ lmlmak ve tebeyyiln cdecek ehliyetine 
gore ~ehri 200 llraya kadar ilcrct veril mek ilzere miisabaka ile, Frns1zcadan 
Tiirk~eyc ve Tiirk~edcn Frans1zcaya bihakkm terciime ve tekellUme muktedir 
bir miitercim almacaktrr. 

2 - A~ag1da yazill ~eraiti haiz taliplcr arasmda 15/ 12 938 tarihindc istan
bulda P. T. T. Mildiirliiglinde ve Ankarada Umumi miidilrltik Yiiksek Fen 
heyetinde saat 10 da imtihan yap1lacaktir. 

3 - Taliplerin a~gidaki ~artlan hai1. olmalan lflzundir. 
A - Tilrk olmak ve askerligini yapm1~ bulunmak, 
B - En az liseden mezun bulunmak, 
c - Hiisnilhal sahibi olmak, mahku mi yet ve maznuniyeti olmamak, 
D - S1hhi vaziyeti mlisait bulunmak «Slhhi muayenesi Daire doktoru ta

rafmdan yap1lacaktir.> 
4 - imtihana i~Urak edebilmek i~in lsteklilerin niifus, rnektep, asker

lik vesikalarmm as1l veya noterden tasdikli suretlerile ~1 kag1d1, iyi hal ka
(;ldl, Adllye vesika.1arm1 ve 4 klt'a vesika fotograflle dilek<;eleri <14/ 12/ 938> 
tarihine kadar Ankarada Umumi Miidilrlilk Muamelat Mildilrliigilne, istan
bulda P . T. T. Mildiirlilgiine tevdi etmetcri Iaz1mdir. 

5 - imtihanda muvaff ak olanlar arasmda Frans1zcadan ba~ka bir ecnebi 
lisana vaklf olanalr veya fenni ISbl!hla1dan anllyanlar tercih edilecektir. 

(8906) 

Preventorium - Sanatorium direktorlQgunden 
~iiesseseye tcsllmi 
tahmin olunan bedeli 

Lira Kr~. 

900 

Muvakkat t eminat 

Lira Kr~· 
67 50 

Milessescmiz i~n maa tcferriiat bir adet Diatermie cihazi pazarl1kla sa
tm almacaktir. 

Pazarllk 12/ 12/ 938 tarihinde ~aat 15 de CagalogluPda Yiikc:"'k Mektepler 
muhasipligi binasmda toplanacak komisyonda ynp1lacaktir. isreklilcrin ek
siltme saatinden bir saat cvveline k adn muvakkat tPmi'lP.tJanm sozti gec;en 

• muhasiplik veznesine yatirarak alacakl21·1 mar.b"7l•wl yukaridR. yaz1h gun 
ve saat te komisyona, evsaf ve ~eraiti gonnek ist.1ycnlerin de muessc>se di-
rektorlilgi.ine b~ vmmalan. (8927) 
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iNKAR .EDiLMEZ USTUNLUGU 
• • 
ICIN 

~ 

EQ C.EC 
SE~ECEti iz RADYO 

--~-----....::::::---___...._, 

VERESiYE SAHiBiNiN SESi 3021~J~~~-
SATI~ VE .AcENTEl ERiNDE BEYOtLu 

.A-, ...... 
. ' . ". .. . 

K I $ G E L i Y 0 R !u. 
Grip - Nezle - Bron§it - Ba§ - Di~ - Romatizma 

ve ii§iitmekten husule gelen biitiin agr1lara kar~1 

en kavve'tli ilil~ 

Liizumunda giinde ii~ tane al1nabilir. 

Mide ve kalbi yormaz, tesiri inidir 
Taklitlerinden sak1n1n1z. Israrla S E F A L i N isteyiniz 

1 lik ve. 12 lik ambalajlari vardlr. 
SEF ALIN'i bir kere tecriibe eden onu 1srarla istemektedir. Siz de ahn1z 

Emla.k ve Eytam Bankasi I Doktor ---

KEMAL NURi iMRE :tkraz No. Gayrimenkultin mahalli. Nevi icra No. su 

8 KAnunuevvel 1938 

KASE 

Sizi gUnlerce 1st1rab ~ekmekten kurtanr 
En §iddetli ba~, l~ agrtlanru, ~iitmekten miitevellit biitiin sanc1 ve smlan 

keser. Nezleye, Romatizmaya, kmkhga k~1 ~ok mtiessirdir. 

J.\.lideyi bozmaz, kalbi ve bObreklerl yormaz! 
1smine dikkat, taklitierinden sakm1mz ve NEVROZiN yerine ba§ka blr 

marka verirlerse §iddetle reddediniz. 

SALGINLIGINDA 
FENA HAVALARDA 

SOGUK GONLERDE 
Her sabah bir tek ka~e 

- . ; w'Ffff~ ~ I =l _1_~_ - -~ --~-
r:makla sihhatinizi sigorta etmi§ olursunuz. NEOKttRiN mideyl 

bozmaz ve ka1bl yormaz. 
Tek ka§e alt1 kufU§, altihk ambalaj 30 kurU§. 

Soguk ve karh havalan beklemeyiniz. Avrupadan kiirklerimiz gelmi§tir. 

KURK MANTOLARINIZI 
Ut.un vade ile veresiye alabilirsiniz. 

ARJAN-TE TiLKi 
IUahmudP&.§a No. 137 Tel: 22554 

Maliye V ekiletinden: 
1- 31/ Kfmunuevvel/ 937 tarihinde ilan edildigi iizere eski Bronz b~ ku

tU§luklarla yilz parallklar ve nikel bir kuru~luklar 31/ Kftnunuevvel/938 ak
§ammdan itibaren tedaviilden kaldmlacaktir. Ellerinde bu nevi para bulunan
Jar 31/ Kanunuevvel/ 938 ak§amma kadar bilumum mal sandlklarile Cil.mhuri-

Cild ve Ziihrevi hastaWdar 
Miitehassui yet Merk<:z Ye Ziraat bankalanna mil.racaat ederek miibadele ettirmelidirler. B. 17 Kuzguncuk P~a limaru caddesi Eski Sahllhane 938/ 69 

120 ycni 149, 151 kap1 No. lu 
Bankanuza ipotckli olup Uskiidar icra memurlugunca yukanda numa.

ras1 yaz1h dosya ile 30/ 12/938 Cuma gil.nil ~1k arttmna ile satllacak olan 
gayrimenkulil alanlar arzu ederlerse Banka mevzuab. dahillnde bu gayrl-

Rumell harundald muayenehanestnl 2 - Tedavillden kaldm.J.an bu nevi paralar 2257 numarall kanunun seki-
Beyo~lunda. Rus sefarethanesl kar§1- zincl maddesi mucibince l/K!nunusani/939 tarihinden itibaren bir sene zar-
smda Burlye pasajmda No. 8 8 nak- fmca ancak mal sandlklanna ve Cilmhuriyet Merkez bankasma yapllacak te-
le~t.11'. Telefon: 40153. 11111----------•1 diyatta kullallllabllecektir. (4964) (8806) 


