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Ba~vekil ve Hariciye V ekili 
bu ak§am h~susi trenle 

Atinaya hareket ediyorlar 
Ba§vekil diyor ki : 

'' Biigiik Reisiciimhurumuz Atatii:rkiin Yunanlilarin 
ha~metli hiikii:mdarina ve necip Yunan milletine selam 
fie muhabbetlerini gotiirmekten ve Tiirkigenin Yuna
nistana samimi rab1talar1n1 bizzat if ade f1rsat1n1 

bulmaktan fok sevinf dugmaktagim,, 

Ba~vekil ve Hariciye Vekili $erefine dun 
Istanbul matbuat1 bir ziyafet verdi 

Top 
• 

Makine 
Ke man ... 

Degerli fransiz artisti Korto istan
bul konservatuan orkestrasma hay
ran kalm1.,. Takdlrleri arasmda dl
yor kl: cOn sene evvelki Ankara ile 
bugimkti Ankarayi di.i§iiminiiz. l§te 
Orkestraruz da ayni ~y. Teknikle gii
iel sanatlar bir seviyede ilerliyor ... > 

Musiki iistad1 cilerlemeb mefhu• 
munun tam bir tari!ini yapnu' olu· 
yor. 

Bir memleket i!;in hakiki cilerleme> 
her ~eyde birlikte ile:rt gitmektir. Ta
savvur edilemez ki maarifte gerl kal· 
m~ bir memlekette sanayi hayat1 
ac1Iabilsin; bir milletin giizel sanatlar
la, musiki ile hi!; alakasi olmasm da o 
memlekette llim, teknlk alabildigine 
lnki~af edebilsin. 

Bay Korto, hayret etmekte hakllchr 
ve turk ink1labmm biitiin yabanCI
lan hayrete dil§iiren s1rn buradadtr: 
Ttirkiye her sahada birden ileri git· 
mektedir. 

Bugiin yapt1gmuz ve muvaffnk ol
dugumuz bilyilk i~ler, ba~ard1g1m1z 
emsalsiz eserler nazariye ve te~ebbiis 
olarak Osmanh imparatorlugunun da 
me~hu1il degildi: ~imendifer, fabri
ka yoI. rnaarif, ziraat ... her §Cy, bil
ti.in 1slahat, bilhassa Tazminattan 
sonra, bu memlekette tecriibe edilme
mi~ degildi. Bunlarm hepsi giidilk ve 
neticcsiz kald1. 0 devirde a~1lan fab
rikalarm birka~ ayda kapanmasma, 
ve bugilnkii sanayiin luzla inki~afm~ 
sebep olan esash arnil, toplu halde, 
bir arada temin edilmesi lazun gElen 
§arthmn o zarnan asla dikkate almma
mas1, bugiin mevcud olmas1dtr. Siyasi 
ve iktisadi istiklfil ba§ta gelmek iizere, 
batll itikadlardan kurtulm~ d~iln
ce hiirriyetine dayanan killtilr, kuv
vetli ordu, saglam biit~e, giizel sanat
lar, bilyiik endiistri, tayyareclllk, ~
rnendifercilik, ticaret ve ztra:at in~a-
f 1, milletin cah~ma kudreti, istihsal 
ve istihlA.k kabiliyeti, iiniversite, ~ :m, 
teknik ... biitiln bunlar hep bir arada 
mevcud olur ve blrlikte ilerlerse bir 
rnemlekette terakkiye lmk:A.n olur. 
ilim ve teknik kudreti s1f1r olan blr 
yerde demiryolu yapmak neya yarar? 
Makine kuracak, i~etecek fen a:dam
lan, makincde call~acak i~isi, halk 
kiltlesinde muayyen bir istihlak dere
cesine yiikselmi§ medeni ihtiya~ 
seviyesi olnuyan bir mernlekette fab
rikalar ~maktan ne ~1ka'r? U}acak 
tayyareci yoksa, isterseniz bin tayya
renlz olsun ! 

(Devanu 4 iincii sahlfede1 

NBCi'lleddin Sadak 

Diinkii ziyafetten soma Bqvekil ve Barfclye VeJdll De psetecllerden blr lmnu 

B~vekil CelAl Bayar ve Hariciye 
Vekili doktor R. Aras bu a.k§am hu
susi trenle Atinaya ha:reket edecek
lerdir. B~vekil ve Hariciye Vekili 
di.in istanbu1da otomobille bir gezin
ti yaprn1¥ar ve 1stanbuI matbuat1 ta
rafmdan §ereflerine verilen ogle ye
meginde bu1unm~larchr. Park Ote
linde verilen bu ziya'fette Celi! B&
yar Dr. R. Aras, Maliye Vekill Fuad 
Agral1 ve istanbul matbuati sahip ve 
ba§muharrirleri haz1r bulunm~tur. 

Hususi ve pek samimt bir hava 
l~inde ge~en bu yemek, istanbul ga-
2etecilerinin bi.ikfunet reisimizle te
maslanna, muhterem Ba.,vekllimizin, 
Hariclye ve Maliye Vekillerinin mu
tat nezaketlerile gazetecl sofrasuu 
§ereflenclirmelerile ve giizle, hO§ oldugu 
kadar faydah hasbihallere f1rsat ver
mi~tir. 

Batvekilin beyanati 
istanbul 24 (A.A.) - Ba.,vekU B. 

Celal Baya:r, Anadolu ajansma ~u be
yanatta bu1unm~tur: 

cPazartesi gilnii miittefik Yuna.
nistan hukametinin gildde reisj ek
seUins general Metaksasin dos"ta.M 
ziyarettni iad8 ve aym za.manda. An-

r A tat UrkUn tesekkUrleri 
1 

Ankara H (A.A.) - Riyasetl 
Ciimhur umumi katipllgmden: 

23 Nisan bayranu miinasebetile 
yuntun i~inden ve d.qmdan ReJsl
cUmhur Atatiirk'e, saym haDnn 

yiiksek hislerini ve heyecanlanm 
bildiren bir ~ok telgraflar gelmek· 
tedir. Bundan pek miitebassis olan 
Atatiirk, te§elliirlerlnln ve saadet 
dileklerinin ilt•tilmesine Anadolu 
ajansuu 111emur etmi§tir. 

karada 'JJ(lrafe edilerek metni ne~ 
dilm~ olan yeni Tilrkf.ye - Yunanu· 
tan muahedesini katf olarak imza. et
mek iizere Hariciye Vekili arkada.$im
la biTlikte Atinaya. hareket ediyoruz. 

Bil1fiik Reisicii.mhurumuz Atatiir
kiln Yunanlilann · h~metli hiikllm
danna ne necip Yunan milletw se
ldm ve muhabbetlerint goturmekten 
ve Tilrkiyenin Yunanistana samimt 
ralntalanni 'bfzzat ifade tiraatuu buL
maktan fOk sevi~ duymaktaytm. 

(Devanu 4 iincii sahifede) 

TekirdaQl1 HUseyin, Kara Aliyi yendi 
•. J 

I ~ 

Teldrdag Biiseyln • Kara All gijntinden he1ecanb •tr an 
[TafBlllt ve Cliier spor bareketleri spor sahifemildeclir] 

EminOniinden Siileymani
ye, Sultanahmed camilerJ 

ve Miize gOriilebilecek 
e. Prostun raporuna gore Istanbul 
taraf1nda a~1lacak buyuk caddeler 

---= 

Yukanda kesllecet olan deltenlarbk blnaSI, &flltuta meydana ~ak 
olan ~ bpllanndan biri 

istanbulun irnar pllrum hazirla
makta olan B. Prost, istanbul ve Bey
oglu taraflannda ~Ilacak b~bca bil
yilk caddelerin takip edecegi istika
meti tesbit et~ ve raporunda bu hu
susta izahat ve~tir: 

. ' Istanbul cihetinde ~1lacak yolla-
nn milhlm blr kLsim i~in Eminonil 
b~Iangi~ noktasI olarak kabul edil
~tir. Buradan aynlacak yollar ~n
la.rdtr: 

(Devanu 10 uncu sahifede) 

.. :l.kka•Iera 

Cenuba telefon 
- Suriyeye telefon etmek istiyo

rum. 
- Bir niuhavere 41 lira 88 kuTUf

tur. Hem yirmi dart saat evvel haber 
vermek Uizz.m ki hatti hazirlatalLm. 
Belgrad tarikile konurulur. 

i ~lerinde H atay da bulunan cenup 
kOTnfUlanmiza maddi baglarla da 
y~alim. 

.............................................................................................. 

- Slnema Yasalt ~k canmu mktlf ... 
- VzillJile, pllJ mevsimfne az kalclll-
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Geceki ve Bu Sabahki Daberler j 
ing· iz Harbiye Naz1r1 

Romadan ayr1ld1 
B. ussolini' den sonra Pariste 

B. Daladier ile gorii~tu 
Pari 25 - Ingilterc harbiye nazm 

B Hor Belisha dtin Romadan buraya 
gclmI§tir. Dun ak~am ingiltere sefa
retindc §erefme bir ziyafct verilmi§tir. 
Zi~afette ba§vekil B. Daladier, harici
ye nazm da bulunmu§tur. ingiliz na
zm bugun FranSiz nazirlarile tekrar 
gorli§eccktir. B. Belishamn Ramadan 
doni.i§te Pariste tevakkufuna ehemmi
) et \erilmektedir. 

Romadaki miilakatlar 
Paris 24 - Ingiltere Harbiye Nazm 

B. Hor Belisha bugiin Romadnn Pa
rise hareket etmi~tir. B. Belisha diin 
Romada B. Mussolini ile 40 dakika 
kadar goru~u~, kendisine ingiltere 
Ba§\ek1li B. <;emberlaynin bir mek
tubunu venni~tir. 

Diln a~am ingil tcrenin Roma se-, 
!Hi Lord Port bir ziyafet verm~tir. 

Ziyafette ingiltere Harbiye Nazm, 
italya hiikflmeti crkam bulunmu~tur. 
Bundan sonra bi.lyiik bir suare veril
mi§tir. Suareyc 1000 ki§i davetli idi. 

B. Belisha diin italyan grenadya 
alaylarm1 tefti~ etmi~ ve bir ge~it rcs
minde bulunmu~tur. Ingiltere Harbi
ye Nazmmn bu ziynrctinin nezaket 
seyahati oldugu soyleniyor. Fakat 
yapt1gi uzun konu§malar miihim §Cy
ler gorii~dilgunii anlatmaktad1r. in
giliz Nazm demi§tir ki: 

- italya~ zi~arctime cok sevin
dim. Bu seyallatin bilhassa anl~a
nm imzasmdan sonra olmas1 memnu
niyetimi bir kat daha arthrd1. Anla~
ma tamamen tatbik edileccktir. ital
yada ~ok iyi bir kabul ·gordum. Gre
nadya alay1m tefti~ ettim. Gordilgum 
disiplinden ~ok m~mnun kaldrm. 

Frans1z nazulan earsamba gUnU 
t ayyare ile Londraya gidecekler 

Londrada bilhassa iki hiikumet aras1nda 
askeri te~riki mesai gorii~iilecek 

Paris 24 - Ba§Vekil B. Daladier ve 
Ha1iciyc nazm B. Bonnet c;al'§amba 
gtlnii bgleden sonra tayyare ile Lon
draya hareket edcceklerdir. Ba§vekil 
\ e Hariciye nazm Londrada iki gtin 
ka!acaklar vc cuma ak§aml Parise 
ddncceklerdir. Kendilerinc H nriciye 
nezareti umumi katibi B. Leger, siya
s1 i~ler mtidilrii B. Masigli ve diger 
bin;ok zevat rcfakat cdecektir. 

B. Dala dier ve Bonnet 1ngiliz 
krahna misafir olacaklar 
Lomlra 25 (A.A.) - Fransa bR§VC

kjli Daladiyc He hariciyc nr..lm Bon
net Londray1 ziyatctleunde Vindsor 
saraymda ingiliz krahmn misafiri 
olacaklardir. FranSiz nazirlan Lon
draya onlimilzdeki per§embc giinil 
geleccklcrdir. 

Bir kad1n vagon 
alt1nda ezildi 

Tren yiiriirken atlamak istedi, 
tekerleklerin alttna gitti 

Sam sun 24 (Ak~mn) - Qar~amba 

trcn yolunda bugiin feci bir kaza 
olmu~, 70 ya~mda bir ihtiyar kadm 
vagonun tekerlekleri albnda kalarak 
ezilmi~tfr. 

Havva ismindeki bu kadm oglu ile 
beraber trenle Samsuna geliyordu. 

·'I':ren Hamzal1 istasyonunda durdu
gu zaman kadm oglunun vagonda 
olmad.Igm1 farkedcrek aramaga ba~
Janu~, bulamaymca indigfne hiik
metmi§, henilz hareket eden trenden 
yere atlamak jstemi~tir. 

Fakat esasen y~1 olan kadmcagiz 
bu esnada muvazenesini kaybetti
ginden vagonun altma yuvarlamp 
tekerlekler arasmda f eci surette czi
Jerek olmil~tilr. 

B. Hitlerin Roma 
segahati 

3 may1sta Berlinden 
hareket ediliyor 

Paris 25 - Berllnden gelen haber
lere gore B. Hitler 3 may1sta Berlln
d n Romaya hareket edecektir. Ken
disine B. Ribbentrop, Von Neurath, 
GObels, Nakliyat Nazin Muller ve 
diger baz1 zevat refnkat edccektir. Bl
necegi hususi tren 12 vagondan mii

rekkebdir. 

Fransada mali kalk1nma 
planlar1 

P aris 24 - B~vekil B. Daladier ga
zetecileri kabul cdei·ek milhim beya
natta bulunm~tur. Basvekil demi~
tir ki: 

- 1ktisadi \'e mali kalkmma plan
lanm haz1rladlk. Kabine pazartesi gti
nii toplanarak bunlan tedkik edecek
tir. Planlann esas hatt1 istihsalatl 
arttumaktir. Millet hiikfunete itimad 
gOstcriyor. Kabinc bum1. lay1k oldu
gunu ispat etmek, tam bir kalkmma 
hilkumeti olmak istiyor. Bunun icin 
biitun enerjileri bir araya tophyacak
tir. 

Paris 24 - Kabinenin yann yapa
cagi toplantidan sonra ilk mali ka
rarnameler ~1kacaktir. 

K1rsehir m1ntakas1nda 
zelzeleJ!!!am ediyor 

Bir~ok yerlerde toprakta 
yanklar husule geldi 

Kirsehi r 24 - Zelzele hafif surette 
devam ediyor. Yeraltmdan vakit vakit 
gihiiltiiler gclmektedir. Baz1 yerlerde 
toprak yanlm1§tlr. Fen h eyetlerl bu 
bususta tedkikler yap1,yorlar. Kumte
pedeki yaQk 60 kilometre uzunlugun
dad1r. 

Bolu 24 - Kir§ehir ve Yozgad ha
valisindcki zelzele burada bilyilk te
essilr uyand1rd1. Bolu halk1 teessilrle
rini bildirdigi gibi yardlm it;in de bir 
komite toplaruru§t1r. Bu mmtakalara 
kcreste gonderileccktir. 

tnegol 24 (Ak~m) - Son zelzele
dcn mtiteessir olanlara yard1m i~in 
Halkevi bir defter ~m1~tir. Halk se
verck teben-iide bulunuyor. Biriken 
para derhal Ktr~e!tire gonderilecektir. 

Habe~ i~ini 
tasfige 

Milletler Cemiyeti umumi 
ki.tibi Paris ve Londraya gitti 

Pari 24 - Milletler Cemlyeti umu
mi katibi B. Avenol buraya gelmi§, 
Hariclye Nazm tarafmdan kabul 
edilmi~tir. B. Avenol, Milletler Cemi
yeti konseyinin toplanfJsm1 hazirla
makla m~guldiir. Toplantida gorti
~lecek b~llca mesele Habe~ i~clir. 
Bu toplantida Habe~ meselesi tasfiye 
cdilccektir. 

B . Avenol, Londraya gidecek, in
giliz hi.ikftmet erklnile ve Ncg\isle 
de gorU~ecektlr. 

Ba§vekil binicileri
mizi tebrik etti 

istanbul 24 (A.A.) - Haber al
d1guruza gore, B~vekil B. Celal 
Bayar, miitcaddid milsabakalara 
i~tirak etmek ilzere Avrupada 
bulunan binicilerimizin Nisteki 
muvaff ak1yetleri dolay1sile kcndi
lerinc bir tebrik teJgra'f1 ~ekmi~ 
vc muvaffaklyetlerinin devamrm 
temenni etmi~tir. 

Cocuk bayram1n1n 
· ikinci ounu 

Diin bir ~ok gezintiler ve 
eglenceler tertib edildi 

Dun, 23 Nisan <;ocuk haftasmm 
ikinci giinti idi. Bu miinasebclle muh
telif kazalarda ~ocuklar ic;in eglence
ler tertib edilmi§ ve kiic;ilklerin talihinc 
diin havamn da gilzel olmaSI iyi bir 
giln gcc;mesine yard1m etmi§tir. 

Eminonil kazas1 dahillndeki ilkokul 
talebeleri Gillhane parkmm yazhk 
temsil k1smmda Eminonil Halkevi 
temsil kolu tarafmdan oynanan e<Yal
mz bir kelime , isimli piyesi seyret
mi§lerdir. Fatih semtindeki mcktep 
talebeleri de bir Hali«; vapuiile saat 
10 da Kopruden ;harekct etmi§Ier ve 
Cibali, Balat isk~elerine ug1ray1p bu
ralardaki ~ocuklan da almt§lar, Ka
g1dhancye giderek ak§ama kadar va
kit g~inni§lerdir. 
~ehremini Halkevi, o civardaki mek

tep talebeleri ic;in tramvay ve araba 
gezintisi tertib etmi§tir. Gece de 
Halkevi salonunda c;ocuklara karagoz 
oynatllmI§tll'. 

Eyiipte ~ocuklar siislil kamyonlarla 
gezdirilmi§, "Oskildarda Doganc1lar 
parkmda bir orkestra muhtelif par
~alar ~alarak «_;:ocuklarm iyi bir vakit 
g~irrnelelini temin etmi§tir . Ayr1ca 
otobils, tramvay ve vapurla muhteli! 
gezintiler yap1lm1§tlr. 

Kadlkoyde saat 10 ile 12 arasmda 
Silrcyya, Hale, Ku§dili ve Erenkoy si
nemalarmda okul ~ocuklarma paraSiz 
sinema seyrettitjlm~ aym zamanda 
Halkevine bagh Erenkoy sinemasmm 
ac;11ma tOreni yapiltru§tJr. Saat 16 dan 
18 c kadar da Kad1koy Yeldegirme
ninde 12 nci okulda kukla oynatil
m1~tJr. 

Bakirkoyilnde saat 14 de Siimer 
Bank bez fabrikaSI salonunda bir mu
samerc verilmi~. istiklal rnar§mI mil
teakib <;ocuk csirgeme kurumu ba§
kam doktor ;B. Rauf Fehmi c;ocuklara 
bir konfernns vermi§tir. 

DUnkU sis 
Diin ogleden evvel istanbul limam

m sis kaplaml§, sis bilhassa ogleye 
dogru son derece kahnla§mI§tlr. Bu 
yiizden 25 - 30 metre ilerisini gormek 
kabil olam1yordu. Sis dolay1sile Akay 
ve f?irketi Hayriye vapurlnn bazt se
ferlerini yapamamI§lar, olduklan is
kelelerde kalmaga mecbur olmU§lar
dir. 

Japon kabinesinde 
bir ihtilaf 

<;in i~in kurulacak biiro 
nereye baglt olacak 

Tokyo 24 - iktisadi mahafilden 
en iyl malUmat alan Sugai ~ogia ga
zetesi ~u haberi veriyor: 

«BR§vekil prens Konoye, <;inin si
yasi birligini temin i~in Japonya ka
binesine bagll h ususi te~kildt ya
pllmasm1 istemi~tir. Hariciye Nazm 
B. Hirota bu fikrc tamamen mua
nzdtr. Kabine bu meseleyi goril~mek 
uzere bir toplanti yapacaktir. 

Ba~vekil, bu i~ ic;in bir nezarete 
rnuadil te~kilat yap1Imas1m, bu te~
kilatm BR§vekalete merbut olmasm1 
istiyor. Haliciye Nazm ise Qin i~le
Iile me~gul olmak ilzerc Hariciye Ne
zaretine bagll bir ~ube ihdasma ta
raftard1r.~ 

Kont Ciano Arnavudluga 
gitti 

Roma 25 - Hariciye Nazm Kont 
Ciano di.in Amavudluga hareket etti. 
K ral Zogunun izdivacmda §a.h id ola
rak bulunacakt1r. 

Franko kuvvetleri biiyiik 
bir taarruza ba§ladilar 

80 kilometrelik bir cephede hiikumet~ilerin 
hatlar1n1 3 noktadan yard1lar 

Saragos 24 - Havas ajans1 muha
biri bildiriyor: c Aliagay1 i§gal eden ge
neral Varela k1talan diln sabah 80 
kilometrelik bir cephe iizerinde taar
ruza gec;mil? ve hlikumet«_;:ilerin hat
lanm 3 noktadan yarm1~lardll'.> 

General Varela Havas muhabirine 
beyanatmda rnuhtelif noktalarda hii
kumctc;i k1tala11n baz1 g1kmtilar i~in
de mahsur vaziyette kald1klanm soy
lemi~tir. Bunla11n miktan 15 bin ka
dard1r ve bilyiik bir kismmm esir 
edilccekleri bekleniyor. 

Teruel 24 (A.A.) - Havas ajanS). 
rnuhabirindcn: Frankist kitaat, dlin 
Teruel 'in ~malinde yeni bir taarruz 
hareketine girmi~Ierdir. Bu taarruz, 
merke'l mmtakasmda Frankist k1ta
la1111 hututu ile Teruel ve Akdeniz 
arasmda vticuda getirilmi~ olan mu
azzam halkamn merkezinde icra edil
mi~tir. 

tleri hareketi 
Saragos 24 (A.A.) - Frankistler, 

Aliagay1 i~al etm~erdir. Bu kuvvet
ler Molinodan hareket etmi~ olan 

Frankist kol He temaSI temin ve alh 
Cumhuriyetc;i livamn bulunmakta 
oldugu ~1kmtm1n kapanmasm1 ikmal 
etmek iizerc ~imali ~arkiyc dogru 
ilerlemekt.edirler. 

H iikumet~ilerin tebligi 
Barcelon 24 (A.A.) - Milli milda

faa nezareti teblig ediyor: Maestrago 
mmtaknsmda Akdeniz sahilindc mu
harebc §iddetle devam etmektedir. 
Frankistler Cerro Gordo'yu istirdad 
ctmi§Ier ise de Cumhuriy~ilerin bir 
mukabil taarruzu ka1'Slsmda agi1· za
yiat vcrerek ka~maga mecbur olmu§· 
lardir. 

Calcala de Chivert'in §imalindekt 
mcvzilerimize Frankistler taraimdan 
yap1lan §iddetli taarruzlara ragmen 
cephede bir degi§iklik olmami§tlr. 

18 den 45 ya11na kadar herkes 
asker olacak 

Kastellon 24 (A.A.) - Sivil vali ile 
askeri makamat, 18 ile 45 yR§mdaki 
biltiin crkcklerin seferber edilmcsinf 
karar altma almi§lar ve bu babdn bir 
kararname ne§retmi§lerdir. 

Japonlar on misli dUsman kars1smda 
eekildiklerini stiyliiyorlar 

F akat mart ay1nda kazand1klar1 topraklar1n 
ancak dortte birini kaybetmi~ler 

Pekin 24 ( A.A.) - Japon mahafili, 

Qinlilerin f?angtung cenubunda ka
zandlklanm iddia ettiklCJ'i bilyi.ik 
muvaffak1yctin hakikate uygun ol
mad1gm1 beyan eylemektcdir. Japon
lar kendilerinden adetge on misli faik 
dil~an kuvveti kar~1smda ancak 
mart ay1 i~inde i~gal etmi~ olduklan 
arazinin dortte birini tahliye etmi~
lerdir. Japon milnakale yollanmn 
kesildigine dair Cinlilerin verdigi ha
berler de esass1zdlr. 

Qinlile1in taarruzlannm bal?mda: 
elde ettikleri ufak tefek muvaff alo
yetler hie; bir kati rnahiyeti haiz de
gildir. Kuvvetli Japon suvari ve mo
t.Orli.i. k1taatmm harekete ge~tigi ha
ber verilmektedir. 

~iddetli bir muharebe daha 
oluyor 

Hankov 24 (A.A.) - ~in kaynak-

Avrupa giir:e1 
• 

~amp1yonas1 

Diinkii miisabakalarda 
1 galibiyet, 4 mag

liibiyetimiz var 

Tallin 24 - Greko Rumen gilre~ 

~ampiyonas1 burada b~lad1. Milsa
bakalara birgok memleketler i~tirak 

etmektedir. Bu arada Turk tak1m1 
da vard.Ir. 

Bugiin 56, 61, 66 ve 72 kilo agirll
gmda olanlar gilre~tiler. Htiseyin, 
Ya~r, Yusuf yenildiler. Mersinli Ah
med sayi hesabile m2.g1Ub oldu. Saim 
PolonyalJ rakibini tu~la yendi. Bu 
suretle bugiin Tilrk talmrumn 4 
maglubiyeti ve l galibiyeti vard1r. 

M111r krah ile Ba,vekili heniiz 
anla1amad1 

K ahire 2<1 (A.A.) - Kral Faruk bu
giln, B~vekil Muhammed Mahmud 
p~ay1 kabul ederek siyasi vaziyet 
hakkmda kendisile goni~~tilr. 

Siyasi mahfilde beyan olunduguna 
gore, bir~ok n a:zirlann tayini husu
sunda Kralla B~vekil arasmdaki 
noktai n azar ihtilaf1 henilz tamami
le bertaraf edilmemi~tir. Vaziyetin 
bugtin tavazzuhu bekleniyor. 

lanndan bildirildigine gore, Japon· 

Jann Yihsien civarmda Qin cephesini 
yarmak icin yapt1klan biltlin gayret
ler akim kalm1~tll'. Yihsien'de bulu
nan Japan kuvvetleri, Tientsin - Pu
kov demiryolu hatll tahrib edilmiljl 
oldugundan, ancak tayyareler vas1ta-

. sile yiyecek ve milhimmat alablliyor
lar. Lin~l'nin cenubu garbisinde ~id
detli bir muharebe olmaktad1r. 

Japonyada komiiniatlige 
kar§t miicadele 

Tokyo 24 (A.A.) - <;indeki Japon 
ordusunun eski b~kumandam gene
ral Matsui, ne~rettigi bir makalede 
Japon milletini komilnistlige kar~1 

mukaddes cihada davet etmekte ve 
bu hususta Japon milletinin disiplin 

ve enerji gostermesini istemektedir. 

Polonya - Cek hududunda 
bir 'hadise 

<;ek hudud muhaf1zlar1 bir 
Polonya balonunu 

dii1iirdiiler 

Paris 25 - Bu sabah saat 4,30 da 
Polonya - <;ek hududunda blr hadise 
olmu~tur. 9ek hudud bekcilerl bir 

Leh balonuna ate~ ederek dil~ilrmilr 
Ier, i~indeki 2 ki~iyi tevkif ile h udud
dan uzaga gotiirmil~lerdir. iki hti
kumet arasmda muzakereye ba§Jan
nu~tir. 

Frank dii§tii 
Paris 25 - Haftanm sonunda fran

gm dil§mesi mali ve siyast mahafilde 
hayret uyandirm1§tlr. Qilnkii kambi
yo kasasma 20 milyon sterlin ve dig'er 
dovizler girmi§ti. 

Kabine bir teblig ne~rederek hilku
metin 3 tarafh para anla§masma sa
dlk kalacag1m bildirm~itir. 

Riyaaeticumhur umumi ki.tibi 
A vrupadan gel di 

Bir milddettenberi Avrupada bulu
nan Riyaseticumhur umumi katibl 
B. Hasan R1za Soyak bu sabahki 
ekspresle donmil~tilr. Bu ak~m An· 
karayu avdet edecektir . 
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AKSAMDAN AKSAMA 

Y eni lstanbulun i~inde 
bir eski Istanbul 

' 
Hepimizin hayallnden bir eski is-

ta.nbul yn~ar: Kaftluarile, cumbala· 
rile, ~ardakh yollarile, donem~li SO· 

kaklan, ~almkh kuyulan, havuz bq1-
larile, ne bileyim, giivercinlerile, kum· 
rularile, ~e§melerl, ~maralti serinlik· 
lerile; ibeste, siikfin verici hayat tem· 
posile bir eski Istanbul! 

insan, nazariye olarak ~oyle d~
nUyor: 

- ~hrimiz modeml~irken, esld 
giizellikleri de muhafaza etsek ... 

Fakat ue mevcut ki, neyi muhafa· 
za ?! 

Bir balumn B. Prostun ~yle dedi· 
gini i~itiyoruz: 

- Mii§kilat ~ekiyorum. Zira pek 
~ok tarihi abideniz var. Her adnn at
mak isteyi§imde oniime il~il b~i bir· 
den ~1luyor. 

Fakat diger bir bakuna gore de 
<teskfo den tok mahrumuz: Hangi 

. mahallemiz, hangi sokaguruz, hangi 
evimiz, hangi odamtz, eski Tiirkiln 
mustakbel milletd~a yadigan diye 
saklanmaga layikbr? Galiba hi~ birl. 

Tabiri digerle: Ecdad. mabede, hay
rata ehemmiyet vermi~. Bunlan yap
tagi zaman ebed, baka, saglamhk esas· 
Janm dii~iinmii§. Fini dilnya i~in 
kurduklanna ise omuz silkerek, hu· 
susi ikametgahlan • hatta vezir sa
raylarun - ancak nefsi nef ise gore, kt
sa omiirlii kurmu~. Bu sebeple, birin
cilerin as1rlarca payidar olmasma 
ragmen, ikincileri yel iifiirmii~, yan
gm gotiirmii~! ~imdi harabeler orta
smdayiz. 

llalbuki, soyledigim gibi, hayaller
de bir eski istanbul ya§tyor. Yeniden 
kuracagim1z §ehrin i~inde boyle bir 
par~a olmasm1 goniil ne kadar istiyor. 
Bizans mahnllcsinin ihyasi bile mev
zuubahisken, Piyer Lotinin ruhunu 
§ad cdecck blr scmtimiz, mahallemiz 
nedcn olmasm? 

Amma, bu, oylc bir yer olsun ki, 
sefalettcn azade; Lale devrinden arta 
kalm1§ gibi ... Jlani operetlerde ipek 
~alvarb koyliiler \'ard1r; onlar ne de· 
rece koylii iseler, buras1 da o derece 
«eski olmahdrr... f s;inde alaturka ha
mamlar, eski ilsliip yemek pi~iren Io
kantalar... Tabiatile, biitiln i~at, 
belediye nizamlan mucibince, hep bi· 
ribirini tamnmlay1c1 tarzda! 

Ecnebi seyyah celbi, istanbul i~in 
bir ideal olduguna gore, bunu tnhak· 
kuk ettirmek iizere en birinci ~are, 
samrun ki, bOyle bir mahalledir. 

~.Y.¥ 

Ne garib vaziyetteyiz! 

§imdiye kadar diyorduk Id: 

- Yalnn: hat i~in degil, istikbal 
itin de ~ahlimak mecburiyetindeyiz. 

Halbuki, yukanda anlattrg.m ml· 
salden anla~d1yor ki: 

lleyhat! l\lazi nam ve hesabma da 
ugr8Jimam1z icab ediyor! 

(Va - Nu) 

Y eni telef on 
n umaralar1m1z 

Oazetemlzln teleron numaralarmda 
de~~ikllk oldu~u i~ln yenl numara
lan okuyuculannuzm dikkatine ar
zedlyoruz: 
B~muharrir !0565 
Yau ~lerl 20765 
idare, iliin Ye abone !0681 
.&qam matbaas1 (Miidiir) %0491 

- Belediye me~hire rnahsus rne
zarhk yapmnga kalkti, bu sefer de 
tistadlarn uzun omilr verildi galiba 
bay Arncal .. 

B. A. - M~llah, de!.. 

r 
Sehrin yollar1 

Bu sene hii:lfeye 
f azla tahsisat 

kondu 
Belediye, §ehir i~indeki yoUara f az

la 
0

ehemmiyet vermegi kararl~t~
trr. Bu itibarla §ehir meclisine teklif 
edilen yeni bii~e, 937 blit;(;esinden ~ok 
farkl1dir. 937 bii~esinde belediye §U

belerinln sokaklarda yapacag1 tamirat 
i~in 83,721 liraltk bir tahsisat vardlr. 
Buna mukabil J>eiediye merkezinden 
sarf edilmek i.izere yeni yol in§aa.sl ve 
tamiratJ i~in 60 bin liral.J.k ayn bir tah
slsat vardl. 

Bu 83 bin klisur lira belediye §Ube· 
lerine takslm ~. fakat §ehrin pek 
bozuk olan sokaklariru tamir etmek 
i~in kafi gelmedigi gibi altmi§ bin lira 
glbi az bir para ile de yeni bir yol yap
maga imkan goriilememi§ti. 

Bu scne beledlye §Ubelerine (Tamira
ti ci.iz'iye.1 i~in hi9 bir para aynlma· 
rru§tlr. Buna mukabil yeniden yol in· 
§a etmek ve yahud ge~ mikyasta yol 
tamir etmek ilzere belediye riyaseti 
makanu bilt~eye 300 bin lirahk tahsi
sat koymu§tur. 

Daimi encfunen bu fasla 25 bin lira 
daha ilave etmi§ ve bilt~e 325 bin lira 
olarak §ehir meclisine teklif edilmi§tir. 
Onilmiiideki sene §ehlr i~inde yeni
den birka9 cadde yap1lacaktir. 

Bir otomobil bir agaca ~arpb, 
iki kiti hafif ~e yaralandt 
Ni§Sn~mda oturan B. Nezihi hu

susi otomobiline e§inl ve teyzesini ala-
rak Be§ik~n dogru giderlerken oto
mobil yolunun kenarmdaki aga~lar
dan blrine ~rprru~txr. B. Nezihl ilc 
kans1 hafif.;e yaralanm1§lardir. 

Duvarc1 malasile yaralam1'f 
N~anta§mda oturan Mehmed achn

da biri Osmanbeyde 10 y~larmda Yu
nus lsminde bir ~ocugu dovmli§, bunu 
haber alan Yunusun bab8.Sl Mehmed 
eline ~irdigi duvarc1 malasile diger 
Mehmedi gogsi.inden yaralami§tlr. Po· 
lis hadlseyc vaztyed ederek tahkikata 
ba§laml§tlr. 

Sarhosun yapt1Q1 
Havaya atet etmek iaterken 

kendi kendini yaralad1 

Kanber isminde bir gene; evvelki ak

~am fazla ic;erek sarho§ olmu§ ve 

Eminoni.inden g~crken cebinden ~1-

kard1g\ tabancasile havaya ate§ etmek 

istem~tir. Sarho§lukla ne yaptlg1run 
f arkma vnramiyan delikanll kendl 
kur§unile sag bacagmdan agirca ya

ralan1111§, tedavi ic;in Cerra.hp3.§a has· 
tanesine kaldmlmi§br. 

107 kilo koylii ~igaraa1 
yakaland1 

Kiic;ilk~ekmece yolile Qatalcadan is
tanbula bir kamyonla sevkedilen 107 

kilo koylil sigaras1 kac;ak olarak Ye
§ilkoyde milsadere edilmi§tir. ~ofor 
SalA.haddin ile kamyon sahibi de ya
kalanarak haklarmda tahklkata b8.§· 
lanml§tlr. 

- M~allah amrna, asd mezarllk 
bo~ duruyor. Hatta belediye, yilz lira 
vcrenlere buradan yer vermege k&
ra1· vermif ... 

Hak/1 ~ikagetler 
~irketi Hayriyenin 

yaz tarif esi 

~irketi Hayriye, ~ tarifesini 
deg~tirmegi elbette df4ii.nmeg~ 
~Zam4tir. iki senedir bunca 
ricalara ragmen bir tii.rW yap
madigi Boga~i - Rumeli ~i~ ve 
in~ serferlerinin Be~ikt~tan tJs
kii.dara aktarmalanni bu sene 
ihmal etmese bari ... 

Bogazi~inde bir okuyucunuz 

•• Te$vikiye cam11 
Evkaf bu camii geni1letmege 

karar verdi 

Evkaf idaresi, cemaatsiz olan bir ta
k1m camilerle mahalle mescidlerini 
tasfiyeye tabi tutmU§tu. Esasen bu gi· 
bi camilerle rnescidlerin pek yakmla
nnda diger bliyilk camiler vard1r. 

Diger tara!tan §ehrin Beyoglu taraf
larmda da cami ihtiyac1ru nazan dik
kate alan Evkaf mlidiirliigli ge~en se
ne Beyogtundaki Agacamisini esash 
surette tamir ettirmi§ti. Ancak Tak
simden ~i§liye, KurtulU§ ve M~kaya 
kadar uzanan geni§ sahada Ni§anta
§mdaki Te§vikiye camisinden b~ka 

bir cami yoktur. Bu cami de pek dar
d1r. Bunu goz online alan evkaf ida
resi, Te§vikiye camisini geni§letmege 
karar vermi§tir. Bu ma.ksadla bir de 
proje bazirlannu§hr. Bu projeye gore 
caminin i~inde bulunan Hiingar mah· 
felinin altmdaki odalar kaldmlacak ve 
cami geni§letilecektir. Bu proje Evkaf 
umum mlidiirli.igunce kabul vc tasdik 
edllmi§ ve 938 bii~esine tahsisat ko
nulmU§tur. Camide yap1lacak bu tadi· 
lata oni.imlizdeki yazm i~inde b~la
nacakttr. 

Bundan ba§ka Taksimden ~i§liye ve 
kurtulu§a kadar hi~ bir cami bulun
madlg1 ve biitiin cenazelerin T~vikiye 
camisine nakline mecburiyet h8.S1l ol· 
dugu gozonline almarak biri Pangal
tida, digeri de ~i§llde iki caml yapllma
s1 dil§i.inillmektedlr. 

Kim yaralad1? 
Celalin sevgilisi kendiainin 

alaka11 olmad1g1n1 aoyliiyor 

Evvclki ak§am Beyazidda vukua 
gelen cerh vakas1 hakkmda polis tah· 
kikatl devam ediyor. Sevgilisi Mahmu
re tarafmdan b1~akla yaralandlgtru 
ifade eden mccruh Celfll, tedavi alti
na almd1gi Cerrahpa§a hastanesinde 
verdigi ilk i!adeyi teyid etml§tir. 

Yaralmm iltica ettigt Beyaz1ddaki 
klr.t.asiyeci dilkkam sahibi yarabyi bu 
kadmla beraber gormu§tilr. Dun ya
kalanan Mahmure ise kendisine isnad 
edilen su~u inkA.r etmi§tir. Fakat ka
dmm ifadesinden de istifadc edilerek 
Tavukpazarmda blr kahvede oturan 
Ahmed isminde biri yakala~ ve 
i.izerinde bir de b1~ak bulunmU§tur. 
Cel!li, sab1kall Ahmedin yaral~ 
olmasmdan da §iiphe edilmektedir. 
Carihin kadm rru, yoksa Ahmed ml 
oldugu bugiin neticelenecegi fun.id 
edilen tahkikattan anl8.§1lacakt1r. 

BaJ' .&mcaya gore ••• 

»uYli t< 
~AiR 

ABt>OtNAI< 
" . HAMID 

BAY 

... Fakat nasll olur bay Amca, ma
dem •' ki oras1 bir kere (Me§ahirindir) 
denlldi ... 

Otobiis servisi 
Encii:menler 500 
bin ·liral1k tahsi
satz kabul ettiler 

Otoblis servisi i~in belediyenin §C· 
hir rneclisinden istedigi be§ yi.iz bin ll
rahk tahslsat btiU;e ve kavanin encil
menled tarafmdan tedkik ve kabul 
edilmi§tir. Meclisin yannki toplanti· 
smda enciimen rnazbatalanrun oku
narak meclis heyeti urnumiyesinin bu 
talebl kabul etmesi bekleniyor. 

Be§ yi.iz bin lirallk tahsisat i~inde 
sipari§ edilecek otuz otobi.isii.n gi.im
rilk resmi de dahildir. Belediyenln §e
hir meclisinden alacag1 salA.hiycti, mll
U bankadan istikraz etmck, yahud kre
di a~mak suretile belediyeye otoblis sat
rnak i~in talip olan firmalann vere
cekleri teklife gore kullanacaktir. 

Beykozda 23 Nisan bayramt 
Beykozda <;ocuk ve Hdkimiyeti mil

liye bayranu bilttin degerile kutlandl. 
Yap1lan program dahilinde sabahle
yin btitiln mektepler Beykoz Merkez 
okulunda topland1lar. Hiikt'.lmet ko
nag1 ve Parti binas1 ziyarct edilcrck 
Ctimhuriyet alanma geldiler. Orada 
toplanan bir ~ok halk ve mektepliler, 
Atatilrkiin bilstiine birer <;elenk koy
dular. Sonra merasim ba~ladl. istlk
lal mar~1 ~almd1. Kaza kaymakanu 
ihsan Kurtan ilk sOZil soyledi. Bu 
bayranun tarih.;cslnden ve degerin· 
den bahsetti. Bir ~ok yerlerde allo.§
landl. Sonra ogretmenler adma Qu
buklu ogretmenlerinden bayan Sadi· 
ve kilrstiye geld!. <;ok incc ve Adeta 
bir ~iir gibl s0ylcdigi soylev herkcsl 
tesir altmda bira.kt1 ve giinun biitiin 
duygulanru etrafa yayd1. Daha son
ra gen~ler adma malmlidiirii Ekrem 
Am~m Ankara duygularile bezen
mi~ sozleri herkesi hayran etti. Mek
tep yavrulanrun bu bayrama dair 
sozleri ve cevaplarile merasime niha· 
yet verild.i. 

Qocuklar ~irketi Hayriyenln tahsis 
ettlgi vapurla Anadolukavagma k&· 
dar blr gezinti yaptilar. 

Borsacllar 
T elefonda ucuz tarifeden 

iatifade edecekler 
Ankara borsas1 acenteleri istanbulla 

aIA.kalanru kes~ olmalarma ragmen 
s1k slk meydana gelen zaruretler dola
yisile giinde birka<; def a istanbulla 
telefon muhaberesi yapmaga mecbu1· 
olmaktachrlar. 

Borsactlardan her aboneye oldugu 
gibi normal tarif eye gore para alm
dlgmdan bazan uzunca siiren telefon 
muhabereleri miihim yektln tutmak
tad1r. Acentelerin milracaatl iizeline 

B~vekMet bir kolayhk ve yard.Im ol· 
rnak lizere borsac1lara tenzilAth tarl-
fenln tatbiki hususunda alllkadar ma
kamlarm nazan dikkatini celbetm~
tir. 

Neticede istanbulla muhabere ha
linde bulunmaga mecbur acentelere 
tenzllAth tarifenin tatbiki mtinasib 
goriilmii§tiir. Bu cihet borsac1lari son 
derece rnemnun etmi§tir. 

. . • ~irndi yi.iz lira verdi di ye San 
~izmeli Mehmed aga oraya nas1l ya.
klflr? ... 
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ISTANBUL HAY A TI 

<;ocuk bayram1 
Sabah erkenden, ~ c1Vlltdanm ,.. . 

andJran ~en kahkahalar sokaklan 
~mlatti. Cicilibicili minimini gruplar1 
oyna~ giilii~ mekteblerlnde toplan
dtlar. Yiirliyti:-; denemeler.ini, ~kl 
provalarfm tamamladlktan sonra 
elele tutu~mp ge~id alayina ~1kt11ar. 
Ziimriid o\·alann gogsiinii 0~1yan 

serin, dupdum mnaklar gibi cadde
lerden akhlar. 

Yanmn biiyilkleri; kendilerine bu
giinil hediye eden ulula.nna ~kran 

bor~lanru oderken, 0 laymetli hedi
yenin hakiki sahibleri olduklanm cla 
~ok giizel isbat ediyorlarcb. Hep bir 
agizdan istiklil ma~ru s0ylerken; 
min.im.ini agizlardan yiikselen kes· 
kin ses dalgalan ondeki davullann_ 
borazanlann giiriiltiisiinil bastinyor, 
ta uzaklarda rmhyordu. 

Tabibi ya~N1Jlda ~k yumu!jll 
olan o korye gogiisler, yu.rcllanm. 
cumhuriyetlerini koru.ma sirasmda 
birdenbire ~ ~lild~ip gerileceklerinl. 
anlatmak i~ kabanyor, ve hep bir· 
den bo~~uuyordu. 

Tiirkiiz, Cumhurlyet.ln cot;siimiiz tuno 
slperi. 

Sesleri koca meydanlardan tn~ta, 

sonsuz ufuklarda dalgalandt. 
Vaktile biz de bir~ok alaylara i~tl· 

rik etmi~ bagmp ~gmru~t1k. Fa· 
kat bizimki, anlama 1g11ruz bir dille 
51ralanm~ ilfiltilerdi. Ni~in ve ne 
soyledigimizi bilmeden mubassmn 
zoru, hoca efendinln korkun~ bala~
lan altmda zoraki haylanr durur
duk. Diin oniimden ge~en minimini 
alnylanna dikkat · etUm. Konu~tuk• 
Ian dille s0yledikleri kelimelerin ma· 
hiyetini o kadar iyi kavra.m~ b&
ni.m.sf'~lerdi ki; ezberlediklerl bir 
prkly1 degil, minimini goguslerini dol 
duran yiiksek inanc1 hayla.nyorlar
dJ. Ezberletmiye liizum yok. Onlram 
dilleri, yiiksek duygulanru anlatmak
tan iciz degil. 

Tiirke durmak yara§mnt, 
Turk onde, Tilrlt Uerl. 

Diyc hayk1nrlarken minimini gozlcri· 
nin keskin bakl~, goriinen snha
lara s1gnuyor, daha ~ok geniy ufuk· 
lar anyordu. 

Toplanchl.ar, alaylar kurdular. An· 
hyarak, inanarak soylediler, hayktr· 
chlar. Gill~tiller, oynacW.ar. 

f!jte, bugilniin ~uldan bayram
laruu ooyle g~irdiler. Yanmn bil· 
yiikleri olduklan zaman da yapacak
laum ~k iyi ogrendiler. 

Cemal Ref ik ............................................... 
Tiirk kadm hekimleri birli

ginin toplanba1 
Ti.irk kachn hekimleri birUgi bu 

aym toplant1s1ru B. Prof. All Esadm 
reisligi altmda, Ti.irk Tip Cemiyeti 
salonunda yapnu~tir. 

Prof. Ali Esad Biro!, ROntgenle ve 
Hysterographie lie t~his dellmi~ do
kuz ayhk bir ~ gcbelikten, Prof. 
Liepm.ann indifa devrine aid nadir 
iki milstahzarla bir oraire metanob
lastomundan, Prof. Tev!ik Remzl 
Kazanc1gil, rahimden d~en iki ka
di.ik vakasmdan, d~ent N8.9id Erez 
dl~ gebeligi iltibas eden bir follikel 
kanamasmdan, doktor Saim Saghk 
deri i~ine Prolan zerkite gebelik te~ 
hisinden, doktor Salin mesaneye fis
tiilise olmru, bir parametritten bah
setmi~lerdir. 
Miinak~ara: Prof. Ali Esad, Prof. 

Liepmann, Prof. Tevfik Remzi Ka
zanc1gil, do~ent N~id Erez. doktor 
Salm, doktor *rif Qanga, doktor 
~iikrii Ansay, doktor Salm Lt;tirlk et., 
~erdir. 

B. A. - PekA.1! yruo~tr oayim, oHl
silne yiiz lira verebilccek adam da 
me~den sayllirl .. 

d 
iy 

! .. 
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lktisadi ve mali hafta 
Avrupa borsalar1nda siikun 

Ankara borsas1nda vaziyet 
-

Avrupa siya:st muhitlnde sulh terna
Jiil ve te~ebbilsleri hay1rll surette in
~ ediyor. Son seneler zarfmda 
tiziintii ve heyecan h;inde y~aga 
all4Jlllf olan tnsaniyet i~in bu AdetA 
anormal bir vaziyettir. 'I'lpkI eski ka:
vimlerde, hattl hllen de baz1 ipadal 
akvamda harp normal, sulh anormal 
bir vaziyet tetakki olundugu gibi. .. 
O vakit gaza: ve cenglverlik erkcklik 
4&Jlllldan saytll.fm11. Halbuld gaza ve 
cengaverlik bir gaye degil, bir vaSJ.ta 
tdi: A~ kannlan doyurmak vas1tas1. 
Bir kabile kom~u kabilenin ilzerine 
hiicum edip vanm yogunu talan et
tikten sonra ister istemez, sulh vazi
yeti hasll olurdu. Kannlar yentden 
ac1kmaga b~laymc1ya kada~ .. 

iyi dU§Unillecek olursa, dunyanm 
§imdiki vaziyeti de bundan farkh bir
~y degildir; yalmz o gayeye eri.~mek 
j~in vas1talar degi~, yeni yeni va
sileler ihdas olunmu~. medeniyet ni
kab1 sanki bunlarm ay1p tarafnu ort
m~ilr. 

Sulh olsun da, arsm anonnal gQ. 
siiksiin! Yeter ki yerytizilndeki mil
Jetlere harpten gayri vas1talarla. y~
niak imkam verllsin. Avrupa v-e Ame
rikamn agir b~h devlet adaln!annm 
elyevm d~iindiigi.i budur. ingiltere -
italya anl~asmdan sonra b~la.ru
lan italya - Fra.nsa mi.izakerel~rt, bu 
yolda ati~ adllnlardJ.r. 

Almanlann Sudetes'lerle mesktln 
~ekoslovakya a.razisine .goz dikmesi 
bilhassa orada: sanayiln pek inki~ 
~tmii bir halde bulunmasmda.n ileri 
Jelmektedir. Cekoslovakya devletinin 
o havaliye isvii;re kantonlan ~ki1At1-
m andmr bir muhtariyet vermege ri
&a g0stermesi, ve hele bunu ttaiyan 
lmparatorlugunu tammasllll miitea
kip ya.pmas1, Timea gazetesi tarafm
ilan akllb bir hareket olarak tavsif 
fdilmektedir. 

* Okuyucularmuz belki bat1rlarlar, 
1e~en sene $imalt Amerikada vuku 
bulan bilyilk teyezanlar neticesinde 
hububat mahvolmu~, bu sayed~ Ar· 
Jantin htikfuneti buttin stoklanru 
yiiksek fiatle dilnyaya sata.ralc hem 
mengin olmllf, hem de eski istikrau
lanm toptan tesviye edebilm~ti. Ar· 
jantin, dilnyarun ba.~hca zirat meirJe
tetlerinden biri oldugu 1~in oranm 
Jnahsulat fazlal1gi veya noksanhg1 
:Avrupa fiatlerl iizerine mtihim :Jir rol 
oynar. !i;;te bu sene, ge~en c;enenin 
ILksine olarak, mevsimin kISme!'l ku
rak, losmen de pek yagmurlu ge~me
si neticesinde, mahsuliin yandan faz
las1 mahvoldugu i~in, ~imdi hem Ar
jantin iktisaden nazik bir vaziyete 
dii~m~, hem de diinya hububat fiat
leri yiikselmek tehlikesini gosterr.ll~ · 
tir. Arjantinin hesap mtivazenesl bii
yiik bir a~1k irae etrnektedir. Bu ta.zi
yette milli parayi tutmak imk.1m ol
mad1gmdan, hukfunet ingiltereda mu.
him bir istikraz ekdetrnek mecburi
yetinde kalm1~t1r. 

* Alman ya; bu sene ikinci def a :>la.rak 
bazine bonosu ~ekllnde bir milyac 
Jnarkllk bir istikl·a.z ekdetmektedir. ih
D4; fiati 98,75, !aiz de yilzde 4,50 dir. 
:Bunun 250 milyon markma Almanya 
Clahilinde derhal al1c1 bulUnm~tur. 
Ku.sur 750 milyon mark i~in 19 ni!an
ttan 4 rnayisa kadar souscription mi.id· 
tteti tayin olunmU§tur. Bu istikraz1 
piyasaya ihra~ edecek bankalar kon-
1&rsiyomu meyanmda Credit Anstalt 
J/lenerbank Vereln ve Merkurbank 
pbi Avusturya bankalan da vardlr. 
;,&vusturyalllann m~terek vatan i(;in 
fapacaklan ilk ilmtz budur. 

* 1 Fransada Daladier kabinesl, etkt-
" umumiyede s1lkQn hastl olmas1 ve 
bunun neticesinde piyasada. bir ge
mi§lik vukubulmas1 tizerine §imdilik 
!Bank do Franstan avana almak sa
JAhiyetini istirnal etmiyecegini soyle-
JD4tir. 

Kabinenin f,1aztrlad!g1 ~e herkesin 
merakla betledigi ikt1sad1 ve mali 
karamameler bugiln Pariste ne~ir ve 
nan olunacaktir. 

Paris borsas1 gec;en hafta bal?llyan 
iyi tcmayillleri muhafaza etmekte-

dir. Rantlar ve bilumum esham ve 
tahvilat saglamdu. Faiz haddi de ol
duk~a gerilemi~tir. Keza Fransiz 
frang1 da ingiliz lirasma nazaran 
158,20 de bir puan daha yukse~ir. 

Ankara borsaa1nda vaziyet 
Ankara borsasmda bu ha!ta zar

fmda - kambiyo muamelatt hari~ -
yiizde yedi bu~uk faizli Tiirk borcu 
tahvilleri iizerine az i~ yapllm1?tir. 
MuamelAtm azhg1 ve vadeli i~Ierin 

flkdam yiizilnden ge~en likidasyonda 
ropore bir §eY kalmamt§tir. 

Devlte dahill istikrazah i.izerine 
alJ§veri§Ier normal bir surette devam 
etmektedir. Ergani tahvillerinin son 
kuponu kesildikten sonra fiati (95} 
kuru§tur. S1vas - Erzurum tahvilleri 
95,75 kuru~tur. 

Anadolu grupunda hisse senedleri 
23,60 lirada 20 kuru~ kaybetmi§ler, 
tahviller 39,90 lirada sabit, mtimes
siller senedleri de 40,60 lirnda 20 ku
ru., kazamru~lardir. Merkez bankas1 
98 liradlr. 

Endtistriyel ka.gidlardan Aslan <;i
mento 55 kuru~ kadar yiikselerek 
11,70 lirada kaldl. 

Diger esham ve tahvilat fiatlerin
de bir degi~ildik yoktur. 

Tti1·k altm1 ge~en hafta gibi 1034 
kuru~ fJatindedir. 

Ecnebi tahvillerden: 
MlSlr Kredi Fonsiyesi 1903 tertibi 

107,50 
Mlsrr Kredi Fonsiyesi 1911 tertibi 

97. 
Maveray1 Erdi.in 3,60 lirada. 
Gec;en haftaki fiatlerini muhafaza. 

etmektedirler. 

A~IK TE~EKKUR * ~~11 K1ztlay Ba.,kanltgmdan: Kuru
mumuz tarafmdan yard1ma. muhtai; ~o
cuklara. dat1tllmak uzere Ni.48.nta.§1 l4lk 
Usesi lle Pangalt1 llsesinden 300 par~adan 
:lazla milatamel elblse ve ayakkab1, Dam 
DOstyon klz Hsesl tarafmdan da bll"' san
cbk dolusu milst.amel ve bir sandlk dolu
IU kendflerinln hazirlad1k.lan yeni muh
teJJf elbfseler gonderllmek suretile goste
rilen bilyiik insaniyete sevindirdlRlmiz 
yavrular JUUIUIUL tetekkilr ederiz. 

l§tk 11.sesl Uk U~Uncii s1mf talebesi ay
nca aralannda topladlklan bir kumba
ra dolusu paray1 da getlrmltler ve ic;eri
sinden ~1kan 505 kuru§u teslim etml~le~·
dir. Bu yavrulara da bilhassa te§ekkur 
ederiz. 

Bu ak~m 9 da 
Kad1koy Siireyya 

Sinemasmda 
SEVDA OTELi 

Operet 3 perde 
Yazan: Yusuf Siiruri 

Miizik : Karlo 
Yaklnda Ve TILDIZ 

3 Mayis Sall 

MUNiR NURETTiN 
KONSERi 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
Programda : K.Iasik eserler ve 
Mi.inir Nurettin'in yeni bir eseri: 

FERYAD 
Biletler Agacami Philips Maga
zasmda sati1maktad1r. Tel. 43343 

ALFRED CORTOl'nun 
Veda! miinasebetile bu akfam 

FRANSIZ tiyatrosunda 
(CHOPiN'in 12 % 10 12 % 25) 

24 TETEBBU 
Tam.amen icrasnn mtiteakib 

CHOPIN'in eserinde 
Musild!?inasbgm dehas1 

Tezi iizerinde bir 

Konferans konseri 
verecektir. Bu yenilik, buyilk kon
ferans~1 ustadm dehas1ru takdir 
nazarile seyretmek imkamm ve
recektir. Bu gibi konserler, Pari
sin en biiyti.k artistik hadiselerini 

te~kil etmektedir. 
MUTAD FiATLAR - ' $EBZADEBA$1 

, 
TURAN TiYATROSU 

Hakk1 Ruijen arka~lan 
Matmazel Mlc;e - Penc;ef 
varyetesi birlikte lkl 
oyun birden: SOLUI<: 
c;i<;EK plyes 1 perde, 
SOYULAN HIRSIZ ko
medl 2 perde. Ha.lk ge
cesi: Localar 100, her yer 
20 paradi 10 kuruo. 

AK$AM 

Alman ordusunun 
talimleri 

Motorlettirmenin tesirleri 
tedkik edildi 

Berlin 24 (A.A.) - Havas ajans1-
run muhabiri bildiriyor: ilk defa ola
rak biltiln. ordu, ~efi general von 
Brau~it§in huzurunda a~1k arazide 
ti~ giln silren talimler yaprm~tir. Bu 
talimlcrden maksad, motorle~tirme

nin tesirini gostermek ve motorlii kl
talara mensup bir askerin uzun yii
rtiyil~lderden sonra milessir surette 
~arp1~maga muktedir oldugunu isbat 
ctmektir. 

Ilk iki giin zarfmda motorlii klta
lar garbi Almanyada kain Paderborn 
civarmda Lippe'te vc Teutoburger -
Vald'daki sirtlardan ve c;,:ocuklardan 
gtinde 150 kilometre katetmek sure
tile inip c;1km1~lardlr. 

Talimlerin l.igilncii. gilnii cihet ta
yini ile berabcr bir gece yiiriiyi.Wine 
tahsis cdilmi~tir. Bir kac; ecnebi ata
~esi bu manevra1arda hazir bulun
muslarchr. 

· Matbuat, bu talimle1in motor
le~me sahasmda elde edilen terakki
leri gosterdigini, esasen 1937 senesin
de yap!lan manevralar neticesinde 
bu yolda muvaffakiyetler kaydedil
digini ve bunlann Alman ordulan 
Avusturyaya girdigi zaman da teey
ytid ettigini tebarilz ettirmektedirler. 

Bununla beraber bu iddialar baZJ. 
mti~ahitlerce k1smen nakzedilmi~tir. 
qiinkti Alman k1talan AvustUl'yaya 
girdikleri zaman motorl'ii kltalarda 
olduk~a muhim ar1zalar zuhur et
mi~tir. 

Tunusta vaziyet 
400 ki~i alabilecek hir 

kamp kuruluyor 
Tunus 24 (A.A.) - Hukumet ma

karnlan, lilipheli ve muz1r l?ahislar 
meselesini halletmck ti.zere 400 kil?i 
alabilecek bir kamp kurmu~lard1r. 

Biittin meskensiz ve ~pheli ~h1slar 
bu kampa sevkedileceklerdir. ~imdi
ye kadar zannaltma almrmyan Y«: 
gAne - yeni Diistur - ~efi olan Tahir 
Esfar'm 22 nisanda tevkif edildigi 
umumi valilikten bildirilmektedir. 

f?ehirde yap1lan baskmlar netice
sinde tevkif edilen 150 ki;;inin ellisi 
serbes b1rakllrm~tir. 

Y eni tevkifler 
Paris 24 - Tunusda yeniden baz1 

tevkifler yap1lrru~br. Bunlarm i~inde 
Tunus barosuna mensup bir kac; avu
kat da vardir. Elvatan gazetesi sahi
bi, hirnayeci devlet olan Fransamn 
hukukuna h ileum ettigmden dolayt 
bir sene hapsc mahkum olmui;;tur. 

Almanyadaki Lehliler 
tazyik ediliyormus 

Leh meclisi H~riciye enciime
ninde bir mebus bunu 

iddia etti 
var~ova 24(A.A.) - Diy~t Hari

ciye encfuneninde beyanatta bulunan 
mebuslardan Jan Valevski, Almanya
y1 ekalliyetlere miltekabilen iyi mu
amele edilmesine dair olan Almanya
Polonya beyannamesine Polonya de
recesinde ihlas ile riayet etmemekte 
olmakla ittiham eylemi~tir. 

Mumaileyh, nasyonal - sosyalist 
te~kkilllere dahil olm1yan Polon.ya 
koylii ve amelesinin bir tak.lrn tazy1k
lere maruz kalmakta olduklarrm 
soylemi~tir. --- - -

Avusturya milli bankas1 
tasfiye ediliyor 

Berlin 24 (A.A.) - Resrni gazetede 
intisar etmis olan yeni bir kanun. 
pa.r~ya ve R~yh9banka miiteallik olan 
Alman kanunlan ahkam1m Avustur
ya erazisine te9mil etmektedir. 

Avusturya milli bankasmm bank
not 1hrac1 hakkma nihayet verilmi~ 
ve bankanm tasfiyesine girieyilmi~tir. 
Yanndan itibaren Avusturya milli 
bankasmm banknotlan piyasada ka
nuni ola.rak tedavill etmiyecektir. 
Maamafih malsand.Iklan, 15 mayisa 
kadar bu banknotlarla yapllacak te
diyati kabul edeceklerdir. Avusturya 
milli bankas1 hisse senedleri sahipleri 
senedleline mukabil yiizde dort bu
~uk faizli ve 100 Avusturya kronu 125 
mark hasebile 20 senede kabili tesvi
ye hazine bonolan alacaklarc:hr. 

Ke man ... 
(Ba~ tarafJ. 1 inci sahifede) 

Nihayct i§, insana dayaruyor. 
Her memleket, her devlet, bti.t~esin
den ve gelirinden azami fedakarhk 
ederek, istedigi fabrikay1 satm ahp 
kurdudur, diledigi fen ve teknik vas1-
talanm getirir. Eger bunlan i§lete
cek insana malik degilse, eger milli 
ki.ilttir ve medeniyet seviyesi bunlan 
kullanacak ve devamrm temin edecek 
seviyeye gelmemi§se, bunlar ya c;a
bucak batar, yahut yabanc1 ellerde 
tehlikeli istismar vas1tas1 olur. Tarih
te, bilhassa kendi tarihimizde, bunun 
<;ok ve ac1kll misalleri var. 

Tihkiyede bu ilerleme hareketi 
rntisbet olarak yiiriiyorsa, buyi.ik ~e
hirler kuran, memleketi demiryollari
le kaphyan, fabrikalar ~an Kema
list rejim aym zamanda musiki sa
natkarlan, cessur ve usta tayyareci· 
ler, Him, fen ve sanat adamlan cla 
yeti~tirebiliyorsa bunun sebebi, sade. 
ce, bu i~lere bir arada ehemmiyet 
vermesi, «insan~ denilen ve maddeye 
hakirn olan b~ 3.milin loymetini an
lamas1dir. Hakikat ~dur: Tiirkiyenin 
ilerlemesi. ti.irk milletinin ilerlemesin
den doguyor. Bize ~anlar, biiyiik en
dtistri ile musikinin - birbirile en ala
kaSJz samlan bu iki §Ubenin bile - an
cak birlikte y~1yacagma kanaat ge
tirdigimizi bilmiyenlerdir. 

Bunun en parlak delilini mi isti
yorsunuz? Turk ilerleme hareketinin 
kurucusu olan Atati.i.rk, Cumhuriye
tin onuncu y1I donft.miinde, ordpnun 
muazzam ge<;it resmi meyda"nmda 
millete hitabederken demi~ti ki: 
«$U1Hl da ehemmiyetle tebariiz etti
reyim ki yiiksek bir insan cemiyeti 
olan Tiirk milletinin tarihi vasfz da 
gii.zel sanatlari sevmek ve onda yii.k
selmektir ... '1> 0 gi.inde bu dersin dege
ri gok biiyiikti.ir: Terakkinin esas ~ar
ti, milletin killtiir ve medeniyet sevi
yesinin yiiksekligidir. Her~y, bun
dan, kendiliginden dogar. En modern 
topu kullanmas1m bilen asker, en ka· 
n~1k makineyi -i;a.11~tiran i~i. piyano
ya, kemana hakim sanatkAr ... ancak 
hepsinin bir arada var olmasile iler
leme vardir. 

Necmeddin Sadak 

Bir eseoin semerinden 
600 Ii ra c1kt1 

..lf I 

Deste deste banlmotlar 
pa~avraya sarilm1§ 

izmir (Ak§am) - Kemalpa§a kaza
smm Oren koyiinde oturan Mehmed 
Ali admda biri, fakir bir kadmdan sa
tm ald1g1 bir e§egin semerinde 600 li
ra bulmu§tur. E§ek, Mehmed Aliye 
g~tikten bir mtiddet sonra OlmU§, 
Mehmed Ali, ba§ka bir e§ek satm al
mI§ ve eski semeri tamir ettirmek i~in 
semerciye vermi~tir. Sernerci, semeri 
tamir ederken i~inden c;1kan bir pa
~avray1 dtikkanmm bir kenarma at
m1§, tamirden sonra semeri Mehmed 
Aliye verirken: 

- Bu pac;avra semerden c;1kt1, is
tersen onu da al! diyerek ~aka etmi~
tir. Mehmed Ali merak etmi§, bilylik 
pac;avrayi ac;mca ic;inden deste deste 
para c;1ktigm1 gormti§, parayi saymca 
600 lira oldugunu anlanu~tir. 

25 Nisan 1938 

I Ba1vekil bu ak1am 
Atineye gidiyor 

(Ba~ tarab 1 inci sahifede) 
Turkiye - Yunanistan ittifakz ild 

memleketin hakiki menfaatlerinden 
dogan ve iki milletin hisleiine tama
mile tekabul eden mesud bir vakuzdir. 
Bu nun ilk def a olarak tahakkuk sa
hasina intikaline benim de bir hissem 
oldugunu hatirlamakla ~u dakikada 
bir kat daha bahtiyarlzk duyuyorum. 
iki memleket araszndaki ticaret mii

nasebetlerini tanzim etmek i<;in 1932 
senesi ~inde iktisad Vekili olarak 
Atinaya gitmi~tim .. Hiikumet lm fir
sattan istifade ederek beni daha o za
man Yunan hiik1lmeti ricalile antant 
kordial muahedesi ii.zerindc teatii ef
k<ira memur etm~ ve ben de bunu 
memnuniyetle ii.zerimc almi~tim. 

Mii~terek hududlarzmizzn garantisi 
formii.lilnii Yunan hiikumetine Til.r
kiye hiikilmeti namma teklif eden 
ben olmu~tum. 

0 vakit kom.~umuz Bulgaristanzn 
da isttrakile tahakkuk mevkiine kon
m~ Tii.rkiye ve Y·unanistan hiikii.
metleri taraftndan derpi~ edilerek 
gorii$filmiif olan bu mualzede az za
man sonra Tiirkiye ve Yunanistan 
arasznda akdedildi. 

Yugoslavya birligini yapan ~imali 

Balkan mii.ttefikimizin miiteveff a 
kahraman kralz Aleksandr diger Bal
kan rniittefikirniz Romanyanzn ha.~
metli kralz ikinci Karol ile · gorii$tiik
ten sonra istanbulda $efimiz Atatii.r
ki.i ziyareti neticesinde Balkan misa
kznin dogmasz gfbi bir tekamiil bu ilk 
sulh anla$1Tlasmi tetvi<; etmi$tir. 

Bugiin Tiirkiye ile Ymianistan arC!
sinda bir kat daha kuvvetli bir bag 
teskil edecek olan yeni muahedemiz 
Balkanlarda artzk bii.tiin diinya iqin 
goriinii.r ve arzllya deger bir hakikat 
olan stkt dostlugu ikmal etmekte ve 
sulh politikamizm ~ok aqik bir eserl 
olarak tebarii.z etmektedir. 

Bu muahede mevcut antant kordi
alin tetbiki $ekillerini tasrih eden 
yeni ve kiymetli bir vesika olacakttr. 
Balkan muttefiklerimiz yeni Turk -
Yunan muahedesine ittzla hasil ede
rek onu tasvip ve takdir etm~lerdir. 

i~te biitii.n bu. sebepler ile Atinayr. 
ikinci defa olarak ziyarete giderken 
hep aym siyasetin ifadesini goriiyor-, 
hep aym sarszlmaz dostlugun haber
cisi olmak ~eref ve saadetini duyuyo-
rum.» 

Amerikan1n bitaraf hg1 
Kanunda baz1 deiitiklik 

yap1lmas1 isteniyor 
- -

Va.~ington 24 (A.A.) - BitaraJllk 
kanununu hazirlaml~ Olan ayandon 
Nay, bu kanunun dahili harp ha!m
de tatbik edilmemesi ic;in pazartesi 
giini.i ayan meclisine bir takrir ve.rc
cegini soylemi9tir. 

Nay, ispanyaya gonderilecek olan 
silahlara konulan ambargonnn k:.il
dmlmasm1 intac; edecek olan bu t«k
rire birc;ok ayan azasmm miizalleret 
edecegini iin1id eylemektedir. 

Nay tarafmdan haz1rlanan kal'ar 
sureti, lspanya hakkmda ayan ll!LC

lisine tevdi edilen ilk karar suretidir. 
Bitarafl:ik kanununun tamamUe il

gas1 hakkmda ayan azasmdan King ta· 
rafmdan da meclise bir kara:r sui cti 
verilmi§se de hariciye enctimeni bmm 
hie; mtizakere etmemi9tir. 

Bu aksam : SAKARY A sinemas1nda 
Rejisor ROUBiN MAMOULiAN,m en bilyiik renkli filmi 

(B E C K Y S H A R P} 

N A P 0 L E 0 N 'un METRESI 
zengin v~ goz kamW?tmc1 dekorlar arasmda gec;en fra1:s~zca sozlti bir film 

Son asnn ac;1k meFep ve ~uh kadlnlarmdan bm o1an ~ayam 
hayret maceraperest cBECKY SHARP» rolilnde 

MiRiAM HOPKiNS 
:biveten: PARAMOUNT JURNAL ve «TEHLiKELi SPORLAR» 

Yerlerinizi evvelden aldmmz. Telefon: 41341 

,---- Zenginlik - ihti~m - Lilks - Nefis danslar 

Muazzam orkestralar - Eglenceli ve merakll bir mevzu 

Alt1n Yatmuru 
Carsamba aksam1: MELEK sinemas1nda 
' 
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? 
Fransa 2500 tayyare 

yaptorcacecak 
Frans& miimkiin mertebe miratle 

2500 tayyare yapt1rmaga karar ve~ 
tir. Buruian evvel 1500 tayyare imal 
etmege kararlqtlrml§tl. ~imdi bu milt-

tar art~ ve mUhlm sipari~er ve
ril~tir. Bava nazm B. IA§anbrin 
parlAmentodan lstedigi yirml milyon 
ingillz llrahk fevkalAde tahsisat kabul 

edildikten sonra kalan sipari§ler de ve
rilecekUr. 

· Fr8llS2Z hava donanrnasmm takvi
yesl icin Bava nezaretlnin haz1rlad1g1 
plin uc safhaya aynhru§tir: 

1 - Mevcud hava filolannm tayya-
1·eleri ycrine modern tayyareler yap1-
lacakt1r. 

2 - Mevcud hava filolarmm kuvvet
leri arttlnlacnktlr. 

3 - BiisbUtiin yeni hava filolar1 vii
cude getirilecektir. ~imdiye kadar 
Fransiz labrikaJan ayda ancak 40 tay
yare imal ediyordu. Bu suretle senede 

yap1lan tayyarelerin mevcudu be§ yU
zU bulmuyordu. 

Tayyarelerin az yaptlmasl fabri.kala
nn imal ktW.retinden degil hillcfunet 
sipari§lerinin mahdud bulunmasmdan 
lleri geliyordu. 

imalltm az 9lmasmda bir amll de 
Fransanm ham madde tedarildnde ug
ra.d1g1 gii~lUkten Uerl geliyordu. Qiin
kii tayyare imallnde el7.em bulunan 
baz1 maddelerin Fransada tedariklne 
Meta imkA.n yoktu. Yeni tahsisat lle 
en zlyade ham maddenin tedarikine 
ehemmiyet verilecektir. 

Tayyarelerin ~ogalmas1 ile tayyare
cilerin de ~ogalt1lmas1 icap etmekte
dir. Bu rnaksadla bir~ok ihtiyat zabi
ti muvakkaten filli hizmete almacaktir. 
Yenl zablt yeti§inceye kadar bunlar 
kullarulacaklardlr. 
Diger taraftan Amerika da Fransaya 

600 bilyilk bomba tayyaresinin tesli
mlni tekli! etmi§tir. 

Herkesin 500 kitab1 olmahl.. 
Amerikahlar heqeyi t1pabp hesap 

ederler. 
Son gelen haberlcre gore, her Ame

rikahrun, evinde 500 cild kitab1 bulun
mahYlllJf. 

Amerika kitaMtlan birliii kongrc
~inde bu hiilanil vennifler ve 500 cild
lik !bir aile kiltiiphanesi yap~lar. 

Bu yeni kiitiiphanede 1u kitaplar 
var: 

190 cild roman n bikiye. 70 ciJd 
biografya. 50 ciW tarih, 25 cild seya· 

Almanyada aablan kitap 
3 iincfi Rantan berl, Almanyada, 

Renin 6te sahllindeki katolikler aley
hine kuvvetli bir propaganda ba§la
d1. Bu propaganda hergiin biraz d.aha 
§iddetleniyor amma, aksi tesir yap1-
yor. 

Viirtenberg, Prusya. ve Baviyera'da 
incil satan il~ rnuessese 1937 senesin
de bir milyon otuz bin incil sa~lar. 
Bu sa~ 1936 senesine nazaran altm1~ 
bin fazlad1r. 

hatname. 40 cild manzume. 10 cild ti
yatro. 10 ciJd felsefe. 105 cild muhte
lif mevzuda eser. 

Bu hesaba gore kiltiiphanenin yiiz
de 38 i roman ve hikiye, yiizde H ii 
biografya, yiizde 10 u tarilt, yi.i.zde 5 i 
seyahatname, yiizde 8 i manzwne, yiiz· 
de 2 si tiyatro, yiizde 2 si felsefe, yiizde 
21 i muhtelif mevzularchr. 

Bu Jditiipbanelenlen birini bay Ruz
velte hediye ettiler. 

Giinahki.r kad1nlar i~in 
MISir hi.ikftmeti, blrk~ senedenberi 

devam eden bir anket sonucu umumt 
evleri kapatmaga karar verdi. 

Bu karar giinahkAr kadmlann hie 
de h~una gitmemi§ ve hiikfunete ~ 
vurup nasil ve ne ile ge¢neceklerini 
sorm~lar. 

M1s1r S1hhiye nezareti b\r kanun lA.
yihasi hazrrllyor. Bekar erkeklerden 
bir vergi ahp bu glinahkllr kadlnla
ra dag'it1lacak. 

lspanya harbi ve sakal b1y1k 
Kanli $ClV~, tapanya.mn en gflzd Bu al.~verifin komiszlcmculan cla is-

~ehfrlerirnk t~ ustii.nde t(J.f btrakm4· panyol Yahudileri imif... ispa.nya 
di. Bu ho.rbin feca.atini senelerce an- harbi uzun aii.rilnce sa.kal., btyik al~-
latacakla.r ve a.nlatmakla. bitiremiye- veri# iU durm~. 
cekler ..• 

Ancak hif kimse, ispanyadaki ha.r· 
bin HoUivuifdo.. tesfrini gosterecebfm 
aklma getirmemf$tir. !8pa.nya harbf· 
nin kanli safaha.ti Hollivudda. gillilng 
bir aids uya.ndirdt. Studyolarda. yil-
dzilar ve f igii.ranlar ma.kiyajlanm 
yapmak ~in takma saka11a ta.Jrnm 
bzyzk bulamiyoriar. 

HolUvuda, sakai vs ln.Jµk yaprnaJC 
ii.~e s~, Ba!kanlardan gfdiyormUf. 

Ameri.kiJda s~ ~verifi ycuaktir ... 
HoUivud stfidyolannin darcJ geldikU· 
rlni anlarmuz ... 

iyi amma, takma sakal ve m11rk yok 
di11e f ilim ~evfremi11ecekler mf? 
Qaresini bulmUflar. Bugii.ne 1cadar ak· 
torler bir kere kullandiklan sakal ve 

lnJlikla.n bir da.ha kulla.nma.zlar, ata.r
lardt.. BugilnsB h(r aktliriln bir csa.· 
kal, bzvzk torbasi» var/ 

SUrmenede yaban domuzlarile mllcadele 

Silrmenecle yaban dommlarlle mticadeleclen blr sahne 
~ 

Siinnene (Ak§am) - Yaban domuzlarlIUD coklugu nazan dikkate alma
rak bu senenln nisan ayi sonuna kadar kaza itlbarile 700 domuzun mlikellel 
yolu He oldiiriilmesi vilft.yet miicadele komisyonunca tesblt edilmii ve sav8§m 
icraSI I~ lilzumu kadar silah ve ccphane miikelle!lere tevzi edilml§tlr. :bdnci 
kft.nun aymdan bugilne kadar yapllan siirek avlarmda 300 den fazla domuz 
itlaf cdilmi§tir. Bu husustn kaymakamm, jandarma kumandanmm ve ziraat 
mualliminin bilyuk hizmetlcri gorUlmil§tiir. 

F ransizlar Salzburgdaki 
~UyUk musiki bayramini 

F ransada yapmak istiyorlar 
vazg~meml~ti. As1rlarca miid

det diinya politi
kasmda miihtm bir 
rol oyruyan A vus
turya, ayni zaman· 
da biiytik blr sa-

nat memleketi idl. 
Harpten sonra si
yast rolii pek kii
~illm ~tii. Fakat 
sanat noktal naza
nndan bu memle
ket elan eski mev

Senelerdenberi Avusturyan1n Salzburg ~ehrinde 
her sene biiyiik bir musiki bayram1 tertip edilirdi. 
Bu bayram1n ruhu, Toscanini ve Bruno Valter idi. 
Bu iki biiyiik musiki iistad1 diktatorliik aleyhinde 
bulunduklar1ndan arbk Salzburg' a gitmiyecekler-

A vusturyanm Al
man ya tarafmdan 
ilhakl ilzerine Tos
canini, konserleri 
idare etmek ~yle 
dursun, hit; ~ilph&
siz a:rtlk Avustur
yaya ayak basm1-
yacaktir. dir. Bu sebeble ba~ta Fransa olmak iizere 

bir~ok devletler Salzburg ihtifalini kendi 
memleketlerinde yapmak istiyorlar 

Bruno Valter'e 
gelince, bu za.t Al• 
man, fakat Yahu
didir. Bu sebeple kiini muhafazB: edi,~----------------------------------------------------·..J 

yordu. Bllhassa musiki balo.mmdan 
Avusturyaya biiyi.ik bir ehemrniyet 
verlliyordu. Vais memleketi olarak ta
nm~ olan Viyanada elan diinyamn 
en kuvvetli sanatkArlar1 bulunuyor
du. Avusturyamn biltiin bilyiik ~ehir
lerinde diinyaca. tan~ sanatk.9.r
Iarm idare ettikleri· orkestralar kon
serler verlyordu. 
Bilh~a Mozart gibi bUyiik blr mu

sikl dihisi yeti~tirmi~ olan Salzburg 
m'ilhim bir musiki mcrkezi ha1inl al· 
~t1. Musikiyi, Mozart'1 sevenler her 
sene yazm bu !?ehirde toplaruyorlar, 
burada bilyiik bir festival tertib edili
yordu. Bu milnasebetle dilnyanm en 
biiyilk sanatkarlarmdan miirekkep 
100 - 150 ~ik bUyiik orkestralar 
konserler veriyordu. Bu konserleri 
Toscanini ve Bruno Valter gibi zama
mm1Z111 en biiyiik lkl musiki fista'dl 
idare ediyordu. 

Salzburg festivali b~laymca diin
yanm en miikemmel orkestralanrun 
konserlerlni dinlemek fu:ere Avrupa
nm dort bir tarafmdan, Amerik:adan 
on binlerce scyyah Tirol'un bu gi.izel 
~rine k00,t1yordu. Giinlerce siiren 
musiki {demi yilziindcn Salzburg'a vc 
Avusturyaya milyonlar aktig1 gibi, 
musiki ihtifali bilyUk bir propaganda 
hiikmiine g~iyordu. 

Diinya bugday 
stoku aza/1yor 

Bet sene i~inde stok yari 
yar1ya inmit 

Diinya bugday ve un stokunun son 
~. alti senedenberi azaldlgt goriil
mektedir. Tutulan istatistikler bu ci
heti katt rakamlarla teyid ediyor. 
MeselA.; 1 §Ubat 1933 de dilnya bugday 
ve un stoku 648,070,000, 1934 de 
584,730,000, 935 de 524,157, 936 da 
472,560,000 937 de 341,900,000 ve 938 
§Ubatmda da 326,510,000 buvaso olarak 
tesbit edil.mi§tir. ~u vaziyete gore, diin
ya bugday ve un stolrundaki 9.Y.ah§ 933 
senesindenberi yan yanyadlr. 

Azalan stoklar, satl§a arzcdilmek 
ilzere ihzar edilen stoklardlr. Anla§1l
dt~a gore bugda.y milstehliki mem
leketler, fazla bugday satm alarak Sirf 
kendileri icin her ihtimale kar§I yedek 
stok yapmaktad1rlar. 

• 
T ekirdag1nda muallimler 

balosu 
Tekirdag (~) - Bu hafta 

Ha.lkevinde Tckirdag muallimleri bir 
balo ve~erdir. Vallnin ve tu.men 
k.omutannmzm da bulundugu bu 
toplantl ~ok ne~eli ge~tir. 

Mualllmler toplanbsmda B. Hide.
yet Gillen tvafindan Karag0z oyna
~.balk tilrkilleri &Oylenmif, mllU 
nlnsJar, zeybek ve Kafkas oyunlan 
~Ok bege~tir. -----

Ege laz enatitiiaii 
hmlr (Ak~m) - ~enlerde iz

mire gelen KilltU.r Bakanhgl mlmar
lanndan profesar B. Tavnt, Killttlr 
Park civannda inp edilecek Ege las 
enstittlstl blnasi baklgnda yaptJIL 
tedklklere aid raporununu KfiltQr :ea.. 
kanll~na. ve~ttr. 

Yen! enstltt1 blnaai. tcln aynlan p
nif arsa, her clhetce elverlfll gMJ.
milf, hazimnda BaJcanhk~ verllecek 
tahsisatla in.fa.at& baflanmam ~· I l~nltnlftlr. 

Avusturya, Almanya tarafmdan il
hak edildikten sonra Salzbure rnusiki 
ihtifali artlk ehemmiyctini kaybet
mi~tir. QiinkU bu ihtifallerin 1'Uhu 
c.bn Toscanini ve Brun) Valter art1k 
Salzburg'a gitmiyeceklerdir. 

Toscanini italyan ve katoliktir. 
Fakat otcdenberi d~.ktatOrliik aleyhin
de ve demokrasiye taraftard1r. Esld 
Avusturya, demokrasi esaslarma gore 
idare edilen bir mcmleket oldugu i~n 
Salzburg'a. gidiyordu. Eski Avusturyn. 
BW?vekili B. i?u~nig, Berhtesgaden'do 
B. Hitler ile anlru?ma yaptiktan son
ra Toscanini Salzburg ihtifal komite
sine bir mektup gondererek, bundan 
boylc Salzburg'a gitmiyecegini blldir~ 
mi~ti. Bu haber biiyUk bir heyecan 
uyandinm~tl. 

B. $~g. birk~ gi.in sonra A vus
turya mebusan meclisinde bir nutuk 
soyliyerek: cB. Hitlerle ya.pt1gumz '.ln-
1~ bir hududu va.rdlr. Biz gene 
es kl A vusturya olarak kalacag1z:. de
digi zaman, Salzburg ihtifal komitesl 
bu nutkun suretini leffederek Tosca
nini'ye bir mektup gonderm~, Avus
turyarun dcmokrat bir memleket ola
rak kalacagmdan bahisle kendisinin 
gene esld.Si gibi Salzburg'a gelmesint 
ve konserleri idare etmesini temenni 
cylemi~ti. Fakat Toscanini fikrinden 

Maden ihrac1 
Eti Bank1n bir heyeti DortyoJ, 
Ayaa ve Payas bolgelerinde 

etiidler yap1yor 
Adana (Hu.susi muhabirimizden) -

Ankara:dan, tedkikler yapmak Ozer~. 
I>Ortyol, Ayas, Payasa gonderilen Eti 
Bank heyeti bu bolgelerde etiidlerde 
bulunmaktadlr. 

Artlk Eti Bank madenlerinin ihrac1 
meselesi fiili bir safhaya girmi~ bu-
1 unmaktachr. 

Eti Bankm madcn ihracatL i~i, Pe.
yasm baymdlrhg1 uzerinde buyiik blr 
rol oymyacakt1r. Esasen Payas kaz:1. 
olmaga namzcd, kii!(iik, fakat gilzel 
bir nahiyedir. 

Eti Bankln burada kurac&gi te~kl
lAt ve tesisat Paya.sa yak.in bir gUn
de bir kasaba huviyeti verecektir. 

Payas, Dortyol ve Yumurtal1k 
(Ayas) iskelelerinde yi.ikleme tesisat1 
ve vasitalan i~in tcdkikler ya'pmak 
iizere, Eti Bank namma banka. in~a
at mi.idilrii B. irfan, makine mildiirii 
B. Kudret, Krom ~rkeili mUdiirU B. 
Necid, Eti Bank mi.iesseseleri teknik 
miitehass1s1 Nansleyn birk~ gfinden
berl bu havalide me~gul olmaktadlr
lar. 

Aldlgl.lil rnalftmata gore, bu ted!dk
ler, Eti Bank madenlerinin bu iskele· 
lerden birisinden ihrac1 rnaksadile 
yapilmaktachr. 
I Kuvvetle soylendigtne gore, Payas 
1skelesl, ihr~ i~ne dah~ mil.said gO. 
rillmektedir. Tesisatm burada kurul· 
masma muhakkak nazarlle bakllmak-
ta.dlr. 

Gemliiin zelzele feli.ketze· 
delerine yarduru 

Gemllk (Ak§am) - Zelzele felA
keti bura.da CQk teessftr uyandtmut
ttr. K1r¢tlr beledlye relsll~e blr 
teessttr telgrafl c;e~tir. FeW.ket
zedelere ya.rdun icin Halkevi temsll 
kolu tarabndan b1r temsll verfl&. 
c~, 

Avusturyanm Almanya. tarafmdan il· 
hakmdan sonra Salzburg~ gitmeslne 
imkan yoktur. 

~imdi Salzburg rnusiki ihtifalinin 
b~ka bir yere nakli i~in t~ebbiisler 
bru;;Iam~1r. Bilhassa. Fransa bununla 
me~gul olmaktadir. Frans1zlar Parts
te veya Fransanm diger bir ~ehrlnde 
her sene bir rnusiki ihtifali tertib edil· 
mesini, Toscanini ve Bruno Valterin 
konserleri idare etmesini istiyorlar. 

Frans1z Maarif Nazm B. Jean Zay, 
Paris Soir gazetesinde n~rettigt bir 
rnakalede hUkumetin bu i~le m~gul 
oldugunu, Maarif Nezaretl Giizel sa
natlar umum miidiiriiniin tedkikler 
yapt1g1m bildirmektedir. Fransiz na· 
zmmn rnakaleslne gore, ihtifalin Pa· 
risin yan1b~mdakl Saint Germa1n, 
Versailles, yahut Vichy'de tertibi du
-t!iinillmektedir. Maamafih nazir, Hol· 
Ian.damn ve ingilterenln de bu mese
le ile m~gul olduklanm, ~imdiden 
Bruno Valter'e ~ok cazip teklifler yap. 
bklaruu, diger ba'z1 memleketlerln 
de harekete ge~tiklerlni soylUyor. Fa.
ka t iki bi.iyilk sanatkarm Fransaya 
kar~1 olan rnuhabbetlerinden istifade 
edilerek, bir anl~ma yaptla'caguu 
timid ettiklerinl soyliiyor. 

Bakal1m Salzburg musiki ihtlfall 
nin mirasma kim konacak? 

Jzmirde de et 
ucuzlat1/acak 

Izmir Ticaret odaa1nda bir 
toplanb yap1ld1 

• 
izmir (Ak~m) - Dahlllye V&-

kaleti biltii.n rnemlekette et fiatlerinl 
ucuzlatmak i~ln tedbirler ahrur1ten 
imiirde tedblr almmaml§ olmas1ru 
dogru bulmam1~. almacak tedbirle· 
rln tesbitini ve Vekftlete blldirilmesl· 
ni emretmi~tir. 

izmir ticaret odasmda celepler, 
h'ayvan ithalat ve ihracat taclrlerl, 
kasablar toplanarak et fiatlerlnde 
ne suretle tenzilat yapmak miimklin 
olacag1 hakkmda gor~ii~lerdir. 

Miizakereler neticesinde, bir blrlik 
kurulmasmm imkftns1z oldugu an
la~l~, fakat et fiatinin ucuzlatll
mas1 i~n tedbirler ahnabilecegi tes
bi t edilmi~tir. 

Maliyet fiatlerinin aza.ltilmasm1 
temin i~in Devlet demiryollan tarl
f ele1inde ve mezbaha resminde ten
zilAt yap1lma.SI, bllhassa. soguk hava 
depolannda 24 saatten tazla Ital.an 
etlerden alman ri.isumun tams.men 
kaldlnlmas1, rniibayaa nuntakala· 
nnda hayvan sati~lan yap1hrken sev
kiyat icfn fiatll me~ ~hadetna.
rne usulil ihdas1 lft.zungcldigi karar· 
lW?tmlnu~tJ.r. 

Bu dilekler rapor halinde vilayet
ten Dahiliye Vekft.letine gonderil· 
mi~tir. 

T ekirdagmda temail f aaliyeti 
Teldrdag (~m) - Bu yll va

limizin himayesile Tekirdagmdaki 
temsil faaliyettnden olgun verimler 
a.l.m~tir. Halkevinin {:BtlSI altmda 
~ah~n gen~ler bir ytlda. (28) mU
samere ve~lcr ve (20) bin yurdda
~1m1zin tlyatro zevkini tatmin et
m4Ierdtr. Halkevl temsil kolu gen~
leri ge~enlerde (Aynaroz KadlSl) m 
1ki defa muvaffaklyetle temsil ct~ 
ler ve (1400) ~inin ta.kdirlni kar 
z~lardlr. 

• 
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PAZARTESl KONUSMALARlt 

lkinci makale 
Yakup Kadri, son romamnda, §iin

dlye kadar terkip ve in~a; bakmundan 
g0steremedigl btiyi.ik bir muvaf!ak.1-
yete ermi~ bulunuyor. (Nur Baba) da 
roman, par~a par~a tablolardlr. (Ki
rallk Konak), ~imdi izi kalmam~ bU
yilk evlerimizdeki gibi biribirile mil
nasebeti az, dagm1k daireler intlba1m 
verir. (Ankara), Ankaranm, bir oda
s1 daima natama:m biraktlm1~ eski tv
lerine benzer, bitrneml~ gibi gori.ini.ir. 

Halbuki (Bir Stirgtin) tin kahrama-1 
m doktor Hikmet, biltiln romanm 
mihveridir. Alemler, vaka ve hadise
ler, onun etrafmda doner. HeyeU mec
muasile semavi blr manzume arzeden 
bu vukuat, doktor Hikmetin gorii~U, 
anlayi~1, duyu~u; bir kelime ile ySJla
yi~, merkezinin cazibesinde hareket 
eder. · 

En objektif olmak iddiasmda bulu
nan bir romanda bile muharririnin 
yokolmasi imkans1zl1gi goz onilnde 
tutulacak olursa (Bir Silrgiin) i.in 
ve onun kahramam olan doktor Hik
metin varhgmda Yakup Kadriden ne 
kadar ~ok ~ey bulundugu kolayca far
kedilebilir. Hemen her eserindc y~a
d1gi devri ve hadiseleri kendi zati ade.;. 
sesinden ge~irip tekrar y~atan Ya
kup, bu romanmda da ayni maksad
la hareket etmi.;;tir. (Kiral1k Konak) 
tald gen~ ¢r, (Nur Baba) daki Ma
cid, (Hiiktim Gecesi) indeki Kerirn, 
(Yaban) daki Ahmed Celal, ne kadar 
Yak.up Kadri ise; bu romanlarda ya:
~att1gi Bek~i tekkesi, ittihad ve Te
rakki ve harb1 umumt, mtitareke dev
ri, milli milcadele zamanlan da o ka:
dar kendisinin i~inde bulundugu mu
hitlere akseden vaka ve hadiselerdir. 

Yakup Kadri, en ilmi ve mevzuu en 
maddi mcselelerde bile bilyiik bir si.ib
jektiftir. i~ hayatmm ~iddeti ve de
rinligi, onu hi~bir i~tirnai manza'ra
nm sathmda ve d1~ gori.in~Unde tu
tamam1~t1r. (Erenlerin Bagindan) , 
girdigi andanberi blr tiirHi ~1kmaga 
muktedir olanuyan bi.iyilk edip (ona 
bu s1fab dil~ilne dti~ilne ve bile bile 
veriyorum) objektif ve bitaraf kal
rnaga cehdettfgi mevzularda bile da
ima hislerinin, heyecanlarmm zebu
nu olmaktan kurtularnam1.;;t1r. (Bir 
Silrgiln) de bu ulvi tarafgirligi, sana
tmm lehine olarak gorrnekteylz. 

Yakup Kadri, doktor Hikmetin ~
smda garb1 ve bizde onun en ~ok ta
nmnu~ blr par~as1 olan Frans1ZI, mu
hakemeye ~ekiyor. Romanmda Fran
S1z cemiyetinin blze arzettigi safha
lan, onun maddeye ve menfaate her 
klymetin iistilnde ehemmiyet veren • insanlannm ya~ad1g1 muhitlerdir. 
Otelcl, lokantac1, sokak kadlm, ~ res
sam, davasm1 kaybetml~ ~air, ilmine 
magrur ve tezyifkar profesor, husust 
hayatmm bir cephesinde basit ve ipti
dai olnn akademisyen, romanda ras
geldigimiz tiplerdir. 

Yakup ta pek giizel bllir ki biitiin 
Fransa ve her Frans1z bunlar degil-

dir ve boyle degildirler. Fakat o, inkl· 
razmm korkun~ giirilltillerinl yakm· 
dan duydugu, y~ll gozlerle yikmllillil 
hazin manzarasm1 seyrettigi Osmanl1 
imparatorlugunun olilmlil rnukadde
rinde rol al~ Avrupaya olan kin ve 
gayzm1 dile getirmek i~in elbette onun 
asil, yiiksek cephesinl alm1yacakti. Bi
raz evvel dediglm gibl o, asla bita'raf 
bir hAkirn degtldir. Yalmz romanc1 
olarak kendlsini ~u noktadan tenki
de hakk1m1z olamaz ki, aldlg1 ve tasvir 
ettigl tipler ve muhitler hakikaten 
vardirla'r, Ya.<?amI~lar ve y~yorlar. 
(Bir Silrgiin) iln rnalzemesl asla kap
lama degildir, temizdir ve as1iyeUeri
ni muhafaza eden blrer i~timat rea
litedirler. 

Dok tor Hikmet, iradesi zayif, bllgi
lerini hayatm hakikatlerlle kar~Il~
tiramam1~. killttiri.i derme c,;atma, ~e
kingen ve kaygd1, fakat ruhc,;a nezih, 
d1~ alemden ~Ok kendi benligine gO
miilii, hayatm maddi taraflanru hi~ 
hesaba katmiyacak kadar maddeye 
dil9ffian bir insandlr. Yakup, bu ma
raz say11acak vas1flar1 verdigi kahra,.. 
mamnda eski Tilrk milnevverinln ka
rakterini ~izrni~ bulunuyor. Fransayi 
ve Frans1z1 onun gozile g6sterrnekte
dir. 

Romanda ideolojik taraf, (Yaban) 
dakinden ~ok daha meharetle vukua
tm seyri ic,;erisine yedirilmi~tir. Bu sa
hifeler, Yakup Kadrinin materyalist 
bir anlay1~Ia Osmanh tarihine bakan 
yabanc1 ihtilal gern;lerinin dilinde 
neler dil~ilndilgilnii bize if~a edlyor. 
Ruh ve madde kutuplarmm arasmda: 
hala bir rakkas olmaktan kurtulami
yan Tiirk romancis1, materyalizmin 
tebartiz ettirdigi medenlyet i~de 

madde ilstiinliigunil orada: bilyiik blr 
!ikir a~1khgile anlatmaktad1r. Onda 
aras1ra, ideolog oldugu zaman rasla:
d1g1m1z snobizm'den bir zerre bile ol
maks1zm bu fikirleri soyletiyor, ~er

hediyor ve zidlarile kar~I~tirarak 

- hi<; ders verme edasma dil§meksi
ziI1 - bizi tcnvir ediyor. 

Buraya kadar sogukkanh olan Ya
kup Kadri - aff cdin doktor Hikmet 
diyecektim - , memleketinin yan rnils
temleke oldugu hakikatine vannca 
bitkin bir hale geliyor. ic,;Ieniyor ve 
gozleri y~anyor. c~u halde Tayi!'te 
bogazlanan kahramanm ~hadetl de
mek ki, bo~ bir hareketin cezas1 imi~! 
Dernek ki, Fizan'dan Bitlis'e kadar 
bend hurriyet aslanmm vaveylAlan 
beyhude bir ~amatadan ibaretmi~I 

Dcmek ki, Fizan,dan Bitlis'e kadar 
Tilrkiyenin zindanlarmda prangaya 
vurulan yilzlerce, binlerce gen~ vatan 
evtad1 bir ~ilriik dava yoluna can ~eki
~iyor ... > Doktor Hikmet bunlara bir 
tiirlti inanamiyor. cTiirkiyenin inhi
tat ve inhidamma sebep Avrupa dev
letleri imi~! Ne tuhaf bir fddia!> di-

(Devami 9 uncu sahifede) 

Hasan - Ali YiJCEL 

T u z A K l 

A~k ve macera roman1 

Nakleden: (Va - Nu) 

Hepsi birden bagud1Iar: 
- Anlat, anlat!.. Neymi§ Allah a~

kmal 
ii;iyorlard1. Sarho§luk haddi gaye

mne variyordu. 
.. Okse: 

- Haydi! Nazin yeter! Anlat baka-
llln! - dedi. 

Her kafadan bir ses ~lk1yordu: 
- Yalan s0yliiyor. 
- Oyle usul de olur mu imi§?l 
- Cakn ediyor! 
MUmtaz, yerinden f1rladl. 
Masaya bir yumruk vurdu: 
- Susun olan! Anlatacagunl.. Zi

yafetin masrafm1 da, vadettigi gibi, Ok
se ~ekecek. 

Ve, bilyiik bir CO§kUnlukla, yaptigi 
tgren~ §eyleri, marifctm~ gibi anlat
b: Peyman nas1l clde ettigini, evdcn 
i~eri naSil girdigini, Fcrihayi nasil tu
zaga dii§iirdugunil, ilh, Uh, bir bir hi
kft.ye etti. 
Anlattik~a co~uyor, CO§tuk~a izahat 

veriyordu. 
Fakat tam hikft.yesinin nihatetlne 

vanm§t1 kl, oolmenin ince kap1si, btr 

Tefrika No. SI 

tekmede ac;1Idl. ilci erkek birden i<;eri
ye girdi: Bunlar, Cahidle doktor Rah
mi idi. 

Sivil klyafetinde olan gen~ .subay 
Miirntaza yakla§b ve ona bir §alllar 
a§kederek: 

- Sen, al~ak, rezil bir herifsinl - de 
di. 

Okse, bo§ bir §i§eyi ele alarak, arka
d~m1 miidafaa etmek istedi. Fakat 
Rahminin tekmesini yiyince yere yu
varland1. 

Kadmlar bagri§iyordu. Cunbiz, sar
hO§lugu arasmda: 

- Yav~ olun be! - diye mmldandl. 
Bir k~eye oturarak bir §ark1 ho

murdana homurdana Sizdl. 
AnI taarruzun teslrlle §R§Iran Mfun

taz, kendini toplad1. Eli masanm iize
rinde bir b1~ak arad1. Hasmma taar
ruz etmek iizereydi kl, daha §iddetll bir 
yumruk, onu sendelettf. 

Pat1rdlyi i§lden garsonlar kO§tular. 
Ayilan bayilan kadmlanru, kollanna 
girerck, c11§anya ~karttilar. Kavga 
edenleri blriblf lerlnden aylrdilar. Milm
taz yumruklanill salhyarat ba1Jr ~ 
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tnm meydamnda toplanan ~oculdar, Jdl~(l][ Jiatlpler ft sU.sltl kamyonlarla gezen ~ocu1dar 

Romanyada tevkif edilenler 
260 kiti 

Biik.r~ 24 - Bazi yabanc1 mernle
ketlerde ¢kan miibalAgall habetle
r.In hilMma olarak son giinlerde tev
kif edllenler 260 ki~den ibarettir. 
Bunlardan bir lnsm.I, tahkikat bittik
ten sonra tahliye edilecek, miicrim
ler mahkcmeye verileceklerdlr. Tev
klf edilenler arasmda koylil flrkasi
na mensub kimse yoktur. 

gir bagmyordu: 
- Ben gosteririm sana ... Seru geber

teyim de gor ... 
Cahid, ofkeden sapsan kesilini§tl: 
- Senin gibi kudurmu§ kopeklerl 

oldyrrnek sevaptir amma, elimi mti
levves kana bul~t1rrnak isternlyorum ... 
- diyordu. 

Doktor Rahmi, arkada§Irun koluna 
girdi. Dl§arl ~1ktI.lar. Okse hesab1 te
mizledi. 

Etrafma baklp da kadlnlan gorme
yince: 

- Neredeler gacolar? - diye sordu. 
- Korkudan hepsi de otomobile bi-

nerek k~tllar. 
Garson alayc1 alayc1: 
-Fakat ka~arken, galiba hat1ra ol

sun diye blr de giimi.i§ ~atal bi~ak al
Jlll§lar ... Lfitf en bu hesab1 temlzleyin. 

Okse aksi aks1: 

- Oh, oh ... bir bu eksiktf. O da ta
mamlandl. Bu geceki ziyafetin keyfi
ni de omriim olduk~a unutarn1yaca
gun dogrusu ... 

Rahmi ile Cahid ba§ba§a kald1klan 
zaman, doktor: 

- Ne miithf§ bir sir elde ettik! - de
dl. 

Cahfd helecan i~indeydf: 
- Evetl Pek miithi§I Bunu ogren

diktep soma Ferihaya olan ~efkat ve 
muhabbetim blr :tat daha arttil Zaval- i 

Franaadan tardedilen 
beyaz Rualar 

Paris 24 - Baz1 beyaz Ruslann 
tardl blr taklm tef sirlere sebab ol
mu~tur. Emniyet miidiirliigilniin ver
digi malfimata gore hudud haricine 
~lkanlan ecnebller 20 ki~dir. Bu ted
bir yalruz beyaz Ruslara kaq1 degll
dlr. FranSiz menfaati aleyhinde ~a
h~an biitiin ecnebilere te~mil edile
cektir. 

11 yavrucakl Nas1l bir cinayete kurban 
gitini§... Bunu mutlaka telAfi edece
gunl Ve onunla evlenerek bu lekesint 
sllecegim I ... 

- O halde, bir taraftan da iyi oldu ... 
Bak: Atifetin sana iyi baktigma, senl 
oliimden kurtardlg1ria ofkeleniyordun. 
c1Ke§ki bOyle bir hA.diseyle kar§1la§Rca
grma olseydim! .. » diyordun. Kadmca
~1z, istanbula avdetin i~in de nas1l 
~abaladl. Fena rm olmu§? 

- Dogrusu kendisine rninnettarim ... 
Ne merharnetli, ne insan kadm! .. Bii
tiln deliligine, hafifme§rebligine rag-
rnen oyle altm gibi bir Jcalbi var ki .. . 
~imdiki nl§anhsile pek sevi§iyorlar .. . 
Galiba bu serer sahidcn evlenecekler!. 

-21-
Atiye oldiikten sonra Vahid bey ken

dlni o kadar koyuvermi§ti ki, i§lerile 
dahi me§gul olmuyordu. J{lzlarmm 
kendisine gosterdigi §efkat onu tesel
ll etmege kafi gelrniyordu. 

Yegane oyaland1gi k1zmm haz1rla
nan dtigfulilydti. i§te Milmtazla evle
nerek, mesud olacakti. Qiinkii o bu 
nazh k1zim dogrusu pek severdi. 

Btitiin rnanasile hayat adam1 olan 
zengin miiteahhid, §imdi sofulll§l
yor; omriinii Kur'an okuyarak, na
maz kllarak ge~iriyordu. 

Gene o gun oturmu§, Atiyenin ru
huna yftsin okuyordu ki, hizrnct~i i~c
ri girerek haber verdi: 

Litvanya ile Letonya Habetia .. 
tan1n ilhakmi tan1yacaklarD11f 

Roma 24 (A.A.) - Zannedildigine 
gore, Litvanya ile Letonya yaklnda 
italyan imparatorlugunu tamyacak
lardlr. 

<;. E. Kurumu binlerce cihani 
kucagmda ya~atan yiice bir ma
beddir. Ona yardim etmek gerek
tir. 

-- ~ -
- Binba§1 Cahid bey isminde bir zat, 

sizi gorrnek istiyor. 
- Binba§l Cahid bey mi? .. A .. Dc

mek binba§I olmU§? .. Ya§iyoimu§? ..• 
Dernek Cahid oey? .. Buyursun ... 

Subaym peri§an halini gorilnce, Va· 
hid bey tela§la sordu: 

- Neniz var? 
- Milsaade ederseniz sizinle a~1k-

tan a<;1ga konu§acag1m. Mukaddime 
yapmaga ne asab1m, ne de zihnim mti
said! 

- Hay hay oglum ... Bilirsin ki ben 
seni severim ... A~1ktan a~1ga, istedigin 
gibi konu§!. 

- Efendim, ben, kizm1z Feriha ha
rumm desti izdivacm1 isternege gel
dirn. 

- Maatteessiif, oglum ... Biraz g~ 
kaldm. Qilnkii k1z1m yakmda Miimtaz 
beyle evlenecektir. 

- Kabil degil. 
- Kabil mi degil? Ne dernek isti-

yorsunuz?. 
- ~unu dcmek istiyorum ki, Mi.im

taz bey en k1sa bir zaman ic;inde orta
h.ktan silinecektir. 

Vahid bey, fcna halde §a§1rm1§b. 
- Muamma gibi konu§uyorsunuz! • 

dedi. Silinecek midir? Ne rnana? ~ayed 
onu k1skanc;1Ik ytiztinden Oldiinnege 
kalk1yorsamz, bunun bir cinayet oldu
gunu haber vereyim, oglum. 

(Arkas1 var) 
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H ollivuddan Meksikaya ... NANEMOLLA 
· Amerikan1n Monte Karlosu 
Agva Calientede bir gece 

- Bence de gerek:mezd1. 
- Kim umardl? 
- ~ayam hayret §ey ... 
- Bervefkl dilhah hareket edeme-

dl vessellml 
- Erkftru harblik b~ka, harb ve 

darp b~ka ... 
Barada ne seroetler u~up gitmemi,... Yaln1z 
Dolores de/ Rio 400 bin dolar kagbetmi1 ! 

- A.skerl kitablardaki tabiyeye 
mabiyeye kulak verme, ZirV¢r ciim
lesl ... 

Zavalh mti~rcik hepsinin gijzi.ine 
diken. 

\ . 

t~te nihayet Meksikarun me~hur eg
lence ~ehrl ... Biitiin Amerlkanm Mon
te Karlosu, eglence, kumar ve rumba 
memleketi Agva Caliente... Buramn 
yalmz Amerikada degil, biitiin diinya
da biiyiik ~ohretl vardlr. Diinya zen
ginleri kumar oynamak, ve tam mA
nasile eglenmek i~in Agva Calientc'yc 
geliyorlar. Agva Caliente yeryilzu zen
ginlerini ~ekmek hususunda Avru
panm Monte Karlosuna en biiyiik ra
kiptir. Bir1toklar1 Agva Caliente'nin 
Monte Karlo'yu bastlrdlguu soyliiyor
Jar. Qiinkii Agva Callente'de Monte 
Karlo'da olanuyacak bi~ok ~yler 
vardrr. Evvelfl Caliente, di.inyamn en 
delicesine eglenilen yeridir. Biitiin re
simierinin altmda ismile beraber ~ 
ciimle yazar: La Rumba and Rou
lette ... 

Bunun ii;in Yenidilnyadaki Kana:
dah, Alaskah, Amerikall, Brezilyah, 
Arjantinll, Perulu mllyonerler Monte 
Karolya gitmek iizere tA Avrupaya ka
dar uzanmadansa Agva Caliente'ye 
geliyorlar. Burada hem istediklerl gibi 
kumar oynuyorlar, hem de Meksika
run rn~ur rumbalan arasmda can
lannm dilediklcri gibl eglcniyorlar ... 

Otobilsilmiiz mC§lmr Agva Caliente 
kumarhanesi yanmdaki kili;iik otelin 
onilndc durdu. Gecenin saat onu ... 
Otelde climizi, yiizilrnilzil yikad1ktan 
ronra di§anya f1rladlk. Qi.inkil Agva 
Caliente demek, gece fllcmi demektir. 

Kumarhaneye girmke i~in aza ol
mak 13.zirnmi~ ... Fakat gazino las
mma girmek milmki.in ... Bizim otel, 
otcki otellerlc kumarhane hep bir ~ir
ket tarafmdan i~letiliyorrnu~. Otelin 
defterinde gazeteci oldu~ yazildl
gmdan, gazinonun b~garsonu yaru
m1za yakl~t1: 

- Arzu ederseniz oyun salonlaruu 
gezebilirsiniz. Gazeteciler ii;ln serbes
tir, dedi. 

Meksikada gazetecinin kil~iik ~ap
ta bir kral kadar ehemmiyeti var. Oa
zetecinin oniinde ac1Imiyan kap1 yok 
gibi ... Bilhassa Amerikal1 ve ecnebl 
gazctecller pek ragbette .. . Sonra - ne 
derin bir gaflet - gazetecl denildi mi? 
Burada akla zengin bir adam gell
yor... Ceplan dolarlarla, ceklerle do
lu Amerika gazetecilerine Agva Cali
ente'nin roulette salonlnn o kadar 
all~~ kl biz masaJann ctrafmda do
~maga b~lar b~Iama'Z, krupyeler 
hilrmcUe selflm verip ycr gosteriyor
lar ... 

Bir masanm b~mda ilk goziime m
ten Dolores dcl Rio oldu. Agzmda si
garas1, dalgm oynuyor .. . Oniinde bir 
Obek fl~ ... Yanmda: kiiciik bir patlicart 
dolmasi kadar iri bir yaprak sigaras1-
n1 dudak1ar1 arasmda gticH.ikle tutan 
alapildigine ~~an, cla'Zlak kafal1 bir 

Agva Caliente kumarhanesl 

adam var ... Dolores del Rio bu adam
la beraber oynuyor ... 

Burada kimler yok ki?... Alask.all 
mllyarder ldirk tiiccarlan, Brezilya11 
kahve krallan, vucudiinful harlkula
de giizelligile Yenldiinya erkeklerl ara
smda ihtilfiller koparan m~hur Kil
bal1 dansozler, Havana11 tiitiln kral
lan, Arjantinli milyarder celep, ko
yun ve et tuccarlar1, Amerikadan ~
:rm~, hakkmda hi~bir delil olmadlgi 
iftin bfr tiirlii yakala:nanuyan y\izil gO
zii yara izlerile dolu eski, fakat paral1 
gangsterler ... Babalarmdan kalan mi
raslan burada eritcn Kansash gene; 
kovboylar, Arlronall portakalc:Ilar, 
m~hur sinema ylldlzlan, muharrir
ler, gazeteciler ... Ve Avrupada Paristc 
di~ tutturam1yarak buraya kap$ 
at.an sefih yiizlil, eglence dii~ki.inii be
yaz Rus dilberleri. .. 

Ortada donen milyonlar... Obek 
obek dolar ... Hatta. bir avut; fi~ mu
kabilinde kulaklardan, parmaldar
dan, blleklerden i;1kanlan loymetli 
kiipeler, yiizilkler, bilezikle:r:. .. ~te 
Yenidi.inyanm Monte Karlosu me~
hur Agva Caliente... Milyarderlerin, 
bilmem ne krallannm, harikulade gii
zel kadmlann arasmda tabii biiti.in 
diinya polisi tarafmdan aranllan bey
nelrnilel serseriler ... 

Burada ne servetler ui;up gltine
ml~?. .. Yalmz Dolores del Rio bu be
yaz duvarh gazinoda 400,000 dolar 
kaybet~ ... Komlk Malek ¢mcll b~ 
parasIZ kalmadan evvel burada yilz 
binlerce do Ianni yoketmi~... Gene 
mc~ur sinema yildlzl Telma Tod'u 
blr gece buradan donerken Meksika -
Amerika hududunda, Hi.ks otomobili 
ic;inde oldiirillm~ bulm~lar ... 

Gazinonun i~de dellcesine b1r 

Vecde ge~erden blrl yerinde 
duramayip ayaga kalkb: 

- Serasker Koca Nanuk p~arun 
Rau! p~ya c;ektigi telgraf ta serapa 
eseri bercested.ir, ni~anei besalet ve 
hamasettir. 

Bir :i:stanbulinli vezir, susamadl: 
- Reyi samilerl mincihetin muslp 

1se de telgraf namel mezburdekl 
sebkti raptm dii~ilklilgil, seci ve ka
fiyelerin zaaf 1. •• 

- Yooo, bu 1A.f1 kabul etmem. Oy
le dar bir zamanda in~a ve kitabet 
sokmez. Koca serasker erkek~esine 

yaziyor, kesip atlyor. (Piva kasaba
smda ihata edilml§ taburu kurtar
mazsan, diyor, Allahm, peygamberin, 
Pa.d4ahm l~eti ilzerine olsun!) ... 
GOrdiln mil tabarumn alb opillecek 
er oglu eri? 

Evvelce Fuad pru;;amn avukatbgi
m yaprru~ olan zat, gene kel~ma 
agaz etti: 

- ihvanina, biraderi mukerremim 
p~ hazretle1i demin ~eromei kalile 
buyurdular. Bu miitalaai devletleri· 

rumba rallllll"ken ~ok defa ~da ne ma.alesef i~tirak edernem. Merku-
1' min biltiin Bosna ve Hersek halkl, 

bir tabanca patlar; bir hurma agaci- Karadag ve Sub1yadan iltihak eden 
run dibinde, servetini son santirnine cernrnigafir de caba... Nem~elunun, 
kadar A vga Caliente'de yem~ eski bir 
milyonerin olilsti bulunurmu~ ... i~te Prusyalmm, Mo~oflunun blr ara

ya gelerek Macarl1ya yazdlrdlklan 
Agva Calincte... t N a· M I di? 
Bugiin Meksika hilkO.metl Amert- no a... ey 1 0 acar mm a 

- Andliya!.. 
ka lmdudunda katiyen kumar oyna- _ Rum degildi yahu! .. 
ttlmamasma karar verml~... Bunun 

t k. . - Andriorneno ... 
ii;in Agva Callen e can i;e 1~iyor... - Latifeyi b1rak, o da Beyaz1dda-

Agva Caliente'nin sahibi bir Ame- · 
w kan w 1 , ki fo tograf~mm ismi ... rikall ... Adamcagiz ag iyor ... * Gene bir erkan mlnderinden, ga-

Ertesi giini.i Agva Calientenin civa- yet hilrmetkar bir ses ~1kb: 
nndaki orrnanlarile me~hur koylerl- ~ Andrasi, pru;;a hazretleri ..• 
ni gezdik. Burada hadsiz hcsaps1z y~- isml soru~turan: 
h ag~Iar var. Sagdak.i agac1 gO.steri· - Ya beni Andrasi ettin, ya da 
yorlar, ilbe ediyorlar: sinyoru p~ hazretleri yaptm ya-

- 1000 ya§mdadrr. hul .. deyince kahkahalar yayildl. 
Soldaki agac1 i~aret ediyorlar: Alayc1 pa~ devam etti: 
-1200 y~mdachr ... 
Her adlmda ag8ftlann Zaro agala-

nndan birine rasllyoruz ... Ormarun 
arkasma bir Meksika koyiine rasladlk. 
Buradaki evler diinyanm en acaip bl
nalan. Yanmuzdaki rehbelimiz: 

- Amerikada halk ilk apartunan 
~eklinde cvleri bu koylerde yapnn~· 

Iardrr ... Baklmz biltiin koyliller apar
timan ~eklindeki evlerde oturuyorlar. 

Hakikatcn gordiigilmilz binalar pek 
omiirdii. Kerpli;ten yap1lrn1~ bir ta
kun apartiman ~eklinde koy evleri ... 
Merdivenleri dl~ar1dan ... 

Her katmda bir aile oturuyor. Her 
apartiman dairesinin ilstu bircr bal
kon ~ekline konulmu~. Bu balkonlann 
ilzerinde gitara c;alan, §arkl soyliyen, 
kastenyetlerinl ~alordatan Mekslkal1 
kadmlar var ... Meksikanin me~hur 
acaip c;ar~tlanm, pazarlaruu gezece
gimiz ic;in koylerde fazla kalamadlk ... 

Bikmet Feridun Es 

- Evet, Macarhnm notas1 blze 
dayandlktan sonra Bosna Hersekli
ler daha yilz buldular. 

- FranSiz ve Alman konsolosla
nrun Selanikte katli keyfiyeti de 
efrence kar§I mevkiimize bilsbiitiin tiiy 
dikti. 

Az soyliyen, ~Ok dinliyen, y&nl ke
larn gilrnii~c, siikftt altmdlr fehva
sile arnil olan pru;;a, altlm tepip gii
mii~e ragbet ctti: 

- Tuna vilayetindeki hadisata, 
Bulgarlarm da gayretke~liklerine ne 
buyurulur?.. Diln vc evvelki giin, 
meclisi hasta okunan telgrafnameler 
mUhteviyatt t evkalhad garib... Soy
Iesenize p~ar, sizler de t,tttiniz. 
cDigerlere:> ~imendifer hat korniseri 
Antonyadis denilen ziprr, Zankof na
nnnda bir sergerdenin Yanboluda 
biiyilk bir Bulgar i;etesi kurdugunu, 
ehalii rnilslimeyi katliam e~iyecek
lerini, hufyeten Bab1aliye blldiriyor. 
Edirnedeki ~evket p~ya, icab eden 
lotaa.ti al1p derhal Yanboluya hare
ket etmesi emri verildi. P~ gitti. 0 
Antonyadis Maryolu hepsini ~kembei 
ktibradan atmam1~ nu? .. Megerse c;e
teba§I dedigi adarna 500 lira borcu 
va~ keratanm. Bu parayi deve 
yapmaknu~ rnaksadl ... 

Bolkeyif Tayyar pa~an hi<; ses, 
sada yok diyeceksin1z. Yukanda s0y
ledi.k. Devletlii, p1m1g1 fazla ka<;ir
dlgmdan agzi egrl, gozil ~. neye 
Hlfa kari§sm da mostrasm1 bozsun? 
Keyfl bol adamin boyle keyif ka~1ra
cak ~yleler ne alft.kas1 var? ... 

BunWlla berabcr, '(evet! .. Sahl 
mi? .. Yok a camm! .. ) larla b3{i sal
byarak i~i ge~i~tiriyordu 

Saat alaturka be~c, gcce yansma 
yakl~rn1~. Misafirler hazerati h~Ia. 
girdnlar. ii;Ierlnde esniyenler var; 
kazasker c!cndi gibi uykuya varan
Iar da. 

Mebikada garib bir apartan,an 
Siftikler biti~ik odada dokuzdo

guruyorlardl. 

Bolkeyif ~YI zlyaret karanru 
sabahtian verdiler ya, iki dertli ka~ 
kar~ya dertl~mi~ler, birbirlerine da· 
ha ziyade y~nu~Iar, ak~anu da 
iplerle cekrni~lerdl. 

Tu!an e!endi daha sabirs1zd1. Bir 
an evvel gidip i~eri yola koymak ar
zusunda idi. Bava kararirken ayak
lannu~, yatsiyi bile beklemedn deli
kanlly1 evden ¢carml§, Kadirgayi 
boylanu~lardl. 

Hakilmten konak kap1smm 1ki ka... 
nadl ardma kada.r ~1k. Kmn.lZl ~ep
kenli ve f8.]varll, Trablus ku~kh, 
sahtiyan sillhhkh, tabancal1 bir lm
p1c1, bunlan gazil tutmad1g1 i~in ror
m~tu: 

- Kimi i.stiyorsunuz, ba~ agayt 
nu? 

Alt1kan~: (Devletlu pa~ e!endirnif 
hazretlerinil) cevabrm verince, (ge
~inl) diyerek i~ye sallverrni~ti. 

Ucubuoagi bulunmaz bir bah~e. 
Ye~il ~imenler, ~~ekli tarhlar, biiyiik 
aga~lar. Bir t araf boyluboyunea kUf 
~iftehanesi, gii\'ercinlik; teller arka.
smda tavuslar~ stiliinlcr, ber~ tavuk .. 
kn, c;e~id ~d tav~nlar. 

irfan adumm zor atmada. Hem 
~~Jon, hem tereddildde ... 
~imdi Paf!L kabul etmezse onla

n ... Me~guliim dedirtirse ... Agfr dav. 
ra.rup geldiklerlne bin pl~rnan eder
se ... 

Tufan, kolun.a esilmada ve cesnret 
vermede: 

--. BabacJiirun bunca yilhk hatln 
var, ayak alt.ma all m1 hii;?... Bak 
ne kadar ho~ gidecek, senin al
rum bile opecek. Arabayi hazirlatip 
sir katibini sadrftzama, ~hislama bu 
gece gondermezse goziirn ~1ksm I. 
Bah~ede yiiriirlerken, gencin zih

ninde biltiln eski gtinler ... Dilnyaru11 
haline balan bir kerre.. Bu da vezir 
da.iresi, babasmmki de vezir dairesl 
idi. Bir bu hasbahc;eye, bu saraya 
bak, bir de Koskadaki viran konaga, 
harab bah!;eye. Zavalh Abdillrnen
nan p~a ... 

Kar§Ilanna ~lkan agaya da Tufan 
efendi §U cevab1 verrni§ti: 

- Devlethl p~a e!endirniz hazret
lerinin hakipayine yiiz stirecegizl 

Selamhk ooliigunde, kili;ilkc;e bir 
odaye. gotfrriilmu~lerdi... Ust katta 
bir ~enlik ki degme gitsin ... 

Klvrak bir kernan, oynak bir ut. 
~rue bir kanun ahenklerine tat11, 
p.krak kadm sesleri kan~1yor. Mu
hakkak cariyelerin blr incesaz talu
nu. 
~oloz, durmadan yanmdnklnt 

dtirtil~tilrmede: 

- Buyur bakal1m, herlfin ehli ke
yifligini soylemedim miydi? 

Arkasmdan, f esi kru;;a ylklp b1yik 
buru~ta: 

- Kanaryalan, kurnrulan, pilii;le
ri kar~sma dizmi~; ya~yor. Sanki 
gebermiyecek! ... 

Sekiz, on dakika sonra, suratmm 
bir tarafma klzgm iitii ge~hilmJ~ gi
bi sakah ve blyig1 yanm, tcmiz gi
yirnli blr adam odaya girmi~ti. Zi
yaretc;ile1in kim oldu~unu, arz1 ubu
diyet eclip f azla tasdi etmeden gldc
ceklerlnl ogrendikten sonra c;1knu!1 
ve ~abuk donmil~tii: 

- intizar buyurun, pa~ hazretle
ri sizleri gorecekler!. 

Bu yanik surath adam, veziri Alt
~ sir kltlbl 1~. Tufan e!end1, 
gene dilrtmede: 

- i§te sadrazama, §ehislarna, es
tege k&te~e bunu gonderecek. GOre
ceksin, am:t>aya oturtup ~imdi yoll1-
yacak ... 

Yukanki cilmbil~ devamda. Bolke
yit p~. keyfin gayyasmda. Sayha
lan baslyor: 

- Omriin artsm, c;Ik meyam 
Gamzel... Vur nuzrab1 Azmldll! ..• 
Patlat tefi BendinigArt .• 

Derken efendim, bir cfirciina, blr 
cfuciina. (Atum bagladlm ben blr 
ormana) tilrkusilyle zil ~Ilo.rt1wr. el 
pp1rt1Iar1 ... 

G1rtlaktan kalm sesle: 
, 

Aman gid1 gidl da gel, gel, gel 
Camm c;1tl p1tl da gel, gel gel... 

lere, gfun gum tepini~lere balahrsa 
p~ da oyuna kalkmi~. 

Tufan, oturdugu yerde oynarken 
fesini ~1ka11p lmfasm1 uzatiyor: 

.(ArkaSI var), 



Sahife I 

Tekirdath HUseyin 1 

Kara Aliyl yendl 
Musabakalar fOk intizams1zd1 

_Himmel Miilagimle gii.re1medi 

l'akania: TekhUilt BtileJln ,....,_ten wma talltn 1'akt.ele, apilcla: 
Teklrclaflmm bAldm &iiretttif •tr an 

Dfin, Taksim atadmda profesyo
nel serbes ~ mfisabakalan yapil· 
d1. Organir.asyon balammdan fena 
olan bu milsabaka1ar yedi bin kifllik 
bir seyirci kiltlesi tarafmdan takib 
edildi. 

saat on dort bucukta b~lamas1 
laz1m gelen giire~er ancak on bq 
bu~ukta b~1yabildi. Pehlivanlar tak· 
dim edildi. Kara Alinin yerde gilre,
megi teklif ettigini ve bunun da ka· 
bul olundugunu, musabakalann, Ilk 
de!a olarak jilri heyeti onunde cere
yan edeceginl ve yan hakemi olm1ya· 
cagm1 ogrendik. 

Jtil'i heyeti, Bay Mazhar Suyolcu, 
Cerna! Yavuzer, Besim, Sami Kara- · 
yelden miirekkebti. 

ilk gure~. Bursalt iki kiiciik arasm
da yaplldl. 10 y~daki Sellin, 13 ya
~mdald Kizlm1 ~ dakik~a t~a 
yen di. 

tkincl g\ir~, Servetle, H~id ara
smda onar dakikahk iki de'vre. ilk 
dakikalarda agir basan H~d biraz 
sonra hak:imiyeU ra'ldbine brraktL 
Nihayet Servet ~a kazanch. 

U~iincii g~. kilo :farkI rniinaka
~as1 yiiziinden yap1lamach ve bunun 
yerine Ahmedle ismail tutu~tular. 
Ahmed iki bu~k dakikada kazand1. 

DOrdiincii gUre~. Harunla, Band1r
mah Nazmi arasmda idi. Onar daki
kahk iki devre. iyi ve miistaid bir gii
re~~l olan Nazmi alts: ald1g1 Harunu 
b1raz hrrpaladlktan sonra kapttgi kol
dan istif ade ederek be~cl dakikada 
tu~a kazand1. 

Programm birincl devresi bitmi~U. 

Ka:ramiirselli Ahmedin, Bulgar peh
livanlanru defi ettigini, bugiin rnisa
firleiin gelmemesi tizerine m Usabaka 
yapllamadlgim ogrendik. 

S1ra as1l milhim. giir~lere gelm~ti. 
Tekirdagh Hilseyin, Kara Ali, Mii

IAyim ve Himmet sahaya geldiler. Re
imlerl ve filimleri almd1. Bir anane

nin ihyas1 i~ln getirilen davul zurna 
al melt .. 
Bu merasimden sonra Miilayimle, 

Himmetin giirCfllleleri icab ediyordu. 
Yirmi~er dakikallk iki devre. Tu~ ii~ 
aniye. 
Tam gilre~ b~hyac&.gi s1rada Him

metin organlzatorle gorll~iigu ve ru
'1ayet jiiri heyetinin i$C rniidahale 
•ttigl gorilldil ve biraz sonra Himmet 
ortadan gekildi. 

Meger, Himmet iki sene evvel kolu 
kmldlgt i~in giire.5i terketmi~ ve o za
mandan sonra ne gilre~ federasyonu, 

Jte de kliibil kendisile alakadar olma· 

llllf. ~imdi kliibil amateir kaldJil tak
dirde ~ah,tmlacapu T&detmif .• Him· 
met de bunun l~ gttrqmek tstemi
yormWJ. 

Hallan 1s1Iklan arasmda Mfillylm· 
le Karamilrselli Ahmed tutW,Jtular. 
Kilo farla MillAyimJn lehine nlmas1-

na ragmen Ahmed iyi hamleler yaptl. 
Fak:at gittik~ zay1fladlguu goren 
Ahmed 1 '1 dakikada minderi terketU. 

S1ra Tekirdagh - Kara Ali miisaba
kasma gellnce yerslz bazl miidahale
ler ile gtirefln geciktigi gorilldtt. Fa· 
kat bu lntizar uzun sfirmedi. Gil.ref 
tam saat be~te bqladJ. 

Musabaka 15 dakikahk 3 devre. Bt
rinci devre, Kara Allnin btr hamlesl 
ile ilk dakikalarda Hiiseyin d~ 
d~tii, Tekirdagll ilk dakikalarda pek 
~eldngen, fakat ya'v~ yavq ~lhyor. 
Sonra Kara All bir hamle ile Tekir
daghy1 altma aldt. Gilre~ heyecanla
myor s1rttan birinln tUJ olmasl bir 
saniye meselesi ... Fakat ~k d.ikkatli 
gilr~iyorlar. Bu biraz da ~in serU~ 
rnesine dogru gidiyor. 

Tekirdaglmm bizlm minderlerimiz 
i~n yabanci hareketleri iki gil~
nin blribirlerile dogil~melerine sebe
biyct verdi ve polisin miidahalesi ile 
i~ yatJ~tmld1g1 vakit gure~ yeniden 
b~lad1. 

ikinc.i devre heyecanll b~ladl. Gii
zel hareketler, kopriller ve kol kap
malar ile devam ederken Kara Ali ve 
Hilseyin bircr defa ~ tam vak
tinde Slyr1ldllar. Gilr~ tam heyecan
land1g-I bir dakika Kara All kendi 
oyunu ile alta d~tii. Bundan lstUa
de eden Hiiseyin rnilsavi bir gil~ 
yapan Kara Aliyi bastll'Dlaga mul'Bl
fak oldu ve ikinci devrenin 12 nci 
daktkasmda tu~la galib geldi. 

Basketbol 
Galataaaray Kabata11 yendi 

Beyoglu Hallcevi tarafmdan hazir
lanml§ olan basketbol birinciligi mil
sabakalanndan en rnilhimmi olan Ga
Iatasaray - Kabata§ mac1 diln Beyog
lu Halkevinde yap1ld1. Neticede daha 
gilzel oyruyan Galatasaraylilar 23-17 
kazand1lar. 

Barutgiicii sabaa1nda 
Diln Barutgiicti sahasmda Barut

gilcli, Akmspor A. takunlar1 aramn
da yap1lan ~ l - l berabere bitinif
tir. Aym kH.iplerin B. taknnlar m~ 
2 - O Barutgiicil kazal1ID1§tl( 

• 
Puanlar 

Bu hattaki m~lardan sonra 
milll kiimede puan vaziyeti: 

0. G. B. M. A. Y. P. 
Giin~ 10 10 0 0 80 6 30 
ttcok 10 5 o s 19 20 20 
M. Gilcil 12 3 2 7 17 28 20 
Beflktaf 8 6 1 2 19 'I 19 
Hatblye 8 3 1 4 10 9 15 
G. Saray 7 4 0 3 10 15 115 
Alsancak 8 2 O 6 9 24 11 
F. Bahce 9 1 2 6 12 1 'I 8 

Hiilanen maghibiyetler 2-0 bk 
netlceler olarak nazan itibara 
all!1Dl1'tl.r. 

Gones Muhaf 1zoucune 
3 -2 galip 

:Ankara 24 (A.A.) - ~hrimlzde 
bulunan Giine:; talnm1 ikincl kaql· 
Japium1 bug(in Ankara iklnclsl MU· 
hafizg(icii Ue yapt1; ve 3-2 gallb ge1dl. 
Muazzam stad tribttnlerini 20 blnl 
miitecaviz bir kalal>allk bemen he
men ifgal e~ idiler. 

Ankara ikincisi olan Muhabz, bu 
~ fU kadro ile ~~tir. 

Fuad, Salih - Saffet, Ahmed - Ci
had - Liitfii, Naci • izzct - Riza - l?a
hln - Atif. 

Gilnq talomt ise: 

Clhad, Yusuf - Faruk, ibrahim -
Ria - Omer, Rebil - Murad • Necdet • 
Niyazl - Melih. 

Oyun hakem eski Fenerbah¢li B. 
fhsanm ida.resinde ~layip devam 
etU. 

Be1ikta1 kliibiiniin 
kongresi 

Be{liktq kltibiinun kongresi diln 
toplanm1~ ve yeni idare heyetl s~il
mfftir. Sular idaresi umum miidiirii 
B. Yusuf Ziyamn reis se~ildigi idare 
heyetini ~1dald zevat tamamla
maktad1r: 

B. Fuad Balkan, B. Hikmet Bal· 
kan, B. Sal{ihaddin, B. Ril~tii, B. Hiis
nil, B. Tanlc:. 

B~lkt~ klilbil :faal azalan bu ida
re heyetinden memnun olmadiklan 
l~in blrinci kiime B. muhtelitt Ile ya
ptlacak olan m~a blrinel taklm gtk· 
ma.nn~hr. Eger idare heyeti uzla.,
rnazlarsa ~~ birinci taklm1 
onttmiizdeki pazar GalatasarayJa: da 
oynanuyacaktlr. 
~ikt~ birinci talom1 altt kliibiln 

B. muhteliti ile oynamachgmdan ye
rine gen~ talrun ~lkanlJll1' ve mu· 
va'ff ak1yetli blr oyundan sonra B. 
muhtelitini 3 - 1 yenmi~tir. 

Fener 10 - 0 galip 
Diln Fenerbah~e stadlnda hakslz 

blr ~kilde milli kilmeden ~1kanlan 
Fene1'bah~e takmu ikinci klime 
ilgiinctisti Anadoluhisan takim1 ile 
yapt1gi mac1 10 - 0 kazru.uru~tir. 

Karagiimriikliiler lzmitlileri 
4- 2 yendi 

Karagumriik idmanyurdu, kendl 
sahasma izrnit idmanyurdunu <Ut-

vet ederek Karagfunrfik sahasma 

kabul ederek Karagiimrilk saha.sma 

gclm.Ltilerdir. 

<;ok kalabahk bir seyirci kiitlesl 
huzurunda samimi devam eden ma
~m blrinci devresinde oyun 2 - 2 be

rabere neticelenJll.1', ikincl devrede 
Karagiimriikliller daha ag-tr basarak 
2 gol daha t;lkanru~ar ve 4 - 2 galip 
olarak oyunu bitirmiflerdir. izmitli
liler a~m trenlle avdet etmi"1erdir. 

Bir f ngiliz talonu gelmek 
iatiyor 

ingiltere birinci kiime profesyonel 
liginin en lyi takrmlanndan biri olan 
Brend ford haziranda orta Avrupada 
blr turne yapacaklar. Brent ford bu 
turne milnasebeUle memleketlmize de 

· gelmek i~in futbol federasyonuna 
milracaat etmi§tlr. Brent ford'un IDU
rac&atl tedkik edilmekteclir. 
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I Galat asaray birinci kUme mu ht eliti 
ile 2 -2 berabere kald1 

Galatasaray kalelfne ljahalllll attait birinci Col 

Dfin Oalatasarayla Fenerbahce OJ· 
mya'.caklardL Fakat maltun hadlae
lerden dolayi bu iki ezell raldp ~ 
Japmadl1ar. Bu ~m yerlnl tut
mak iizere verilen garip karar okuyu
cularirruzm malfunudur. Bunun ye
rine istanbul muhteliti lle Oalatasa
ray oynad1. 

Bu rndnSSlz kalllla.,maya Galata
saray, taklmlill ~lkarmak htlsniiniye
tinl g0sterdi ve ~f J!tadmda blnden 
tazla seylrci oniinde bu ~ yaplldt. 
Millt lrlime haricindeki kliiplerin 
oyunculanndan milrekkep i:stanbul 
muhtellti ekseri elemanlan Beykoz 
taloml.ildan olmak ilzere ~daki ~ 
kilde kurulmu.,tu: 

Safa - Bahadlr (B.) Rubi (Billey.) -
Sadettln, Kemal, llebmed - Turban 
(B.) HUseyln (Vefa), ~p (B.), 
Haydar (Topkap1), Dan~ (Siiley.). 

Galatasatay: 
Sacit - ~, Salim - Musa, Mus

tafa, Halil - Necdet, Mehmed Y1lmaz, 
Billend, H~m, Nurl. 

Hakem: Ahmed Adem. 
Milli ktimenin dort takum haricin

de kalan oyunculann dogrusu bu ka.· 
dar iyi oymyabileceklerine ihtimal 
vermiyorduk. Bu gen~lerdeki hilsnil 
niyet ve futbol sevgisini takdirle 
kar~1ladtk. Qiinkii, mllli ki.ime kuru· 
lahdanberi ktime haricinde kalan 
klilpler ve oyuncular ihmal e~ 
bulunmakiadlr. 

, Buna ragmen yukanda dediglmb 
gibl bu muhtellt dfin ~ de fena 
oyun ~karmadl. i~Ierlnde kalecl 
Safa, Bahadir, emektar Sekiz Meh
med, Kemal, bilhassa ~ahap ve Hay
dar oldukga da giizcl oynad1Iar. Di· 
gerleri de hi~ bir zaman rakiplerine 
boyun egmediler ve muvaffak1yetle 
~~tilar. Bilhassa nefes kabillyetlerl 
milkemmel, takunm anla!?mas1 iyi 
idi. 

Galatasaray takumnm geri milda
faasmda yalruz Sacit gi.izel oynadt. 
Yerinde oynatu.rmyan Sa1iin bozuktu. 
Ha! hattmda Mustafa ve Musa iyi 
oynacWar. Hi.icum hat.tmda Mehmed 
Y1lrnaz ve Billend miistesna digerleri 
vasattan yukan t;1kamadllar. 

Oyunun birinci devresinde Danif 
Re~adtn haf hattmda g~tigi bir is
kadan sonra topu kaptt, surdii ve or· 
talad1. Tam zamanmda yeti~n ~a
hap muhtelitin birinci goliinil yapb. 

ikinci devrede, Galatasaray Meh· 
med Yllmaz vasitasile beraberligi te. 
min etti. Biraz sonra Haydar, Meh
rned Salimi g~erek muhtelitin ikin
ci golilnil atmaga muvaffak oldlL 
Oyun muhtelitin galibiyeti ile bitmek 
istidadm1 gosterirken sol ~1ga 

ge~~ olan Biilendin yil.rilttilgii Gar 
latasaray hticum hattt ~lmin aya.
gtle beraberlJgi kurtardt. 

Hakem Ahmed Ademin idaresi za.. 
rars1zdt. Ulvi Yen.al 

First Viyana giizel bir 
oyunla Peray1 5-0 yendi 

Bir haftadanberi memleketimizde 
btilunan First Viyana altmc1 ma~1m 
diln sabah Taksim stadinda Pera ile 
oyna:d1. Bir giln evvel ~i~li kar~1sm

da ~ok fena bir oyunla 3-2 yenllen 
Viyanal1lar diln beklenllmiyen blr ~ 
kilde ~ok gilzel bir oyun oymyarak 
Peray1 5-0 gibi btiytik bir farkla yen
diler. Feridun Klltcm idare ettlgl 
oyuna Pera ~u ~ekilde ~1ktt: 

Kat;o - Vlastardi, Hlristo - Qicovic, 
Angelidis, ~i - Sabri, Mesinezi, Barn· 
bino, Etyen, Talea. 

ViyanaWar mutad kadrolarile. Yal· 
ruz bir giin evvelld takunda yorgun 
oldugu i~in oyruyanuyan Kadler soli~ 
oynuyor. 

Oytina kar~lkh hiicumlltrla b~
lan<h ise de Viyanahlar kolayllkla iis
tiinliigii alchlar. 8 incl dakikada sol 
taratmdan komblne bir almikle Pera 
kalesine lndiler. Kadler yakmdan plA.
se bir ~Ue ilk golii attl. 

Peranm mukabll bir iki a1wu kolay· 
ca kesildikten sonra Viyanalllar telc
rar hak:imiyetlerini arttirchlar. 

Kadler 25 ve 26 nci dakikalarda ild 
gol daha ata'rak talonunm sayislnl 
ii~ kadar arttrrch ve birinci devre blr 
miiddet sonra First Viyananm 3-0 
galibiyeWe bitti. · 

- ikinct devre -
ikinci devreye Peralllar bilyilk bir 

gayretle ~ladllar. ilk 15 daltika Pe
ramn iistilnlftgu altmda ee~ti. Fakat 

J 

Bambino ve Angelidisin bozuk oyun
lan yilziinden sayi ~1karamadllar. 

Oyun ilerledik~e hakimiyet tekrat 
Viyanalllara ge~ti. 

25 inci dakikada Fi~rden gilzel bir 
pas alan sol~1k yakmdan s1la bir 
~title dordiincU goHi yapt1. En -nlha
yct ~ 41 incl dakikada biltiin 
mlidafaay1 ge~tikten sonra ~iit ~ke
cegine emniyetU blr plise ile topu 
c•kllJ yapan kalecinin iistiinden ~· 
rarak giiniin en gilzel goliinil yapti, 
biraz sonra m~ 5-0 Vlya.'nalllann 
galibiyeti Ile bitti. 

Viyanalllar bundan evvel iistiiste 
yapttklan bef ~ ragmen giizel oy. 
nadtla:r, Pera muvaffak olamadl. 
Santrhaf Angelidisin ~ fena oyna. 
rnas1 agrr maglftbiyetlerinin en bti.
yiik sebebidir. Hakern Feridun Klbcm 
idaresi giizeldi. 

Tnfik Kuy<Jf 
---~---

Biaiklet 
istanbul birincisini tayin edecet 

olan seri bisiklet yan§lannm be~in· 
cisl dUn sabah Yenikoy ile Kefelikoy 
arasmda be~ defa gidip gelme sureti
le 55 kilometre ilzerinde yaptlmlfbr. 
Neticede Silleymaniyeden HaralAm· 
bo saatte 39,3 kilometre katetmek tu.e
re 1 S. 29 D. da birinci gelmiftir. Gala· 
tasaraydan Muhsin 8 dakika fariq& 
ikinci olm~tur. 
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AK§Al\I 

HER AK~AM 
BiR HiKAYE 

Saadetin birinci $art1 Pazartesi konusmalan 
(B~ taraf1 6 nc1 sahUede) 

Ccmil Cezmi lark y~mda idi. Tanm
m1§ bir romanc1 idi. Bir buc;uk ay evvel 
evlcnmi§ti. Kar1S1 Kadriye iyi, sessiz 
bir kadmd1. Ccmil Cezmiye mesud bir 
adam denilebllirdi. Fakat me§hur ro
mancmm hayatmdan kilc;ilcilk bir §i
kateti vard1. Cemil Cezmi, bir<;ok ko
calar gibi kansmm kendi i§lerile pek 
yakmdan alakadar olmasmI isterdi. 
Zira kocalar Uc; kis1mdir. Baztlan ka
nlannm kendi i§lerine kan§malanm 
katiyen istemezler, baz1lan da kanla
nnm kendi i§lerine karI§lP kan§ma
rnalarma aldm§ etmezler, iii;ilncil Sl

mf kocalarsa hayat arkada§lannm 
kendi i§lcrile pek yakmdan alakadar 
olmalarm1 arzu ederler. i§te Cemil Cez
rni bu ilc;ilncii s1mf kocalardand1. 

Cemile Cezrni yaz1smdan ba§ml kal
d1rarak: 

yor, fakat duydugu bu yepyeni fikir
ler onun kafasma bir <;ivl gibi saplan
nu~tir, bir turlil ~iknuyor. 

- Fakat kanc1gim ... dedi c;ilek aga~-
ta yeti§mez ki ... 

Roman, bu kati dil~iincelerin ak
settigi ~etin sahifeler d1~mda, c;ok ic;
li ve c;ok §iir dolu pan;alan da ihtiva 
etmektedir. Orada hasta, hilzilnlil, 
a~1k ve ~kmm hillyasile nikl:>in ve 
miltevekkil doktor Hikmetin deruni 
hayat1m anlatan oyle k1s1mlar var ki 
derin }jjr alaka, merhamet ve cazibe 
ile bu zavalh Ti.irk silrgi.inilniin ha
yatma aglamamak kabil olmuyor. Ya
n hahrlamala'rla, Parisin milyonluk 
kalaba11g1 i~erisinde kendini yapayal
mz hisseden, bu cemiyet i!;inde gor
di.igil !;'aluslar ve muhitlerden memle
ketine, evine, <;ocukluguna donen 
doktor Hikmet, muhayyilesinde yaptI
g1 mukayeselerde daima kendi yurdu
nun iistiinliigiinil gormekte ve ona 
mukavcmct edilmez bir hasrct duy
maktadJr. Tilrk konag1, Tilrk hamm
efendisi, ~efkatli, fedakar Tilrk ana 
ve babas1 onun ruhunda vanlamaz bir 
cennetin i~tiyakm1 yaratmaktad1rlar. 

Kadri ye: 
- Sahi... dedi, bak c;ilcgin aga<;ta 

yeti§medigi akl1mdan t;1km1§tl. O hal
de k1z1lc1k agac1 olsun ... KlZllc1k aga<;· 
lannm zay1f kollarmdaki oksiiz, bi<;a
re, bikes billbi.illerin veremil scsleri... 
Ne §airane, ne ince bir bulu§ degil mi?. 
Sonra ne kadar orijinal!.. 

- iyi amma yavrucugum ... Biilbill
lerin oksilz, bic;are ve bikes olduklan
m da ne biliyorsun? .. Billbilliln bikesini 
de ilk defa l§itiyorum ... 

Kadriye buna adeta k1zd1: 

Evlendikten soma Cemil Cezmi bir 
ay c;ah~mam1§t1. Fakat i§te on be§ gi.in
den beri hanl harll c;ah§iyordu. Bu on 
be§ giin ic;inde Kadriye bir kerecik ol
sun onun yaz1 masasma yakl~1p da: 

- Camm, dedi, bcn derdli biilbiillel'
den bahsediyorum ... Sen beni dinle ... 
Yaz ... Bak lierkes bu ciimlcyi nc ka
dar begenecck ... 

- Kocac1g1m ne yaziyorsun? .. de-

- Haydi billbiillerin oksi.iz, bi~arc 
ve bikes olduklanm kabul edelim ... <1Vc
remli sesi» pek garip ... 

rnemisti. 
Cemil Cezmi c;ah§Irkcn, Kadriye bir 

kO§eyc c;ekiliyor, elindeki romamna da
l1yordu. <;:ok az konu§Rn bir kadmd1. 
Adeta bir hayal aleminde yru}1yormU§ 
gibi bir hali vard1. 

Bir giln Cemil Cczmiyi bir gazete 
rnuhan·iri ziyaret etti. Gazetesine yaz
rnak ic;in yeni dilnya evine giren m~
hur romanc1ya evlilikte saadetin su·
larmm ne oldugunu sordu. 

Cerni! Cezmi fikirlerini anlatirken: 
- Aman ... dedi, §U noktay1 da ya

zm1z .. ~ Evliliktc saadetin sirlanndan 
biri de §Udur: Kadm, kocasuun i§lC
rile yakmdan alakadar olmalld1r. Ko
calann yilzde doksarn kar1la11nm ken
di i§lerile ~ok yakmdan alakadar ol
rnalanndan pck h~lamrlar. 

Ccmil Cezmi'nin «Evlilikte saadetn 
hakkmdaki fikirleri birka~ giln sonra 
gazetede 91km1§tl. 

0 ak§am Cemil Cezmi gene masas1-
nm bB.§lna oturmu§ yaz1 yaziyor, Kad
riye de bir ko~ede kocasmm gazetcde 
t;lkan ccEvlilik s1rlal'lll hakkmdaki fi
kirlerini okuyordu. Gen~ kadm bir ara
l1k gazeteyi bll"akti. Cemil Cezminin 
yanma yakla§tl, sordu: 

- Kocac1gim ... Sabi sen de kanmn 
i§lerine kan§rnasmdan ho~lamr m1sm? 
Ccrnil Cezmi cevap verdi: 

- Tabii ka11c1grm ... 
Kadriye ~ok iyi bir kadmd1. ince ka§

lanru yuvarlak yuvarlak yukan kald1-
rarak: 

- Ben de kocalarm kendi i§lerine 
kanlarmm kan§rnaSindan ho§lanma
d1klanm samrdlm. Mesela babarn ken
di i§lerine annemin kar1§mas1m hie; is
ternezdi. Amcam da oyle ... Ben de bil
tiin erkekleri boyle zannediyordum. · 
Onun ic;in senin i§lerine kar1§1myor
dum. Halbuki bilirsin, edebiyata da 
pek mcrak1m vardlr ... dedi. 

Hemen o geceden itibru·cn Kadriye 
kocasmm i§lerilc, c;ah§masile alakadar 
t>lrnaga ba§Iad1. Artik Cemil Cezmi 
memnundu. Saadeti tamamlanm1§b. 

Vak1a Kaddyenin edebiyata son 
derece meralo vard1. Lakin gene; kad1-
run fikirleri pck acaip, kocasma yazila
nnda kullansm diye buldugu bazi ta
birler pck garipti. Fakat ne de olsa 
Cemil Cezmi kanSimn kendi i§ile bu 
kadar yakmda alflkadar olmasmdan 
son dcrecedc memnundu. 

Kadriye kocaSinm i§lerinc kaI'§I ala
kasm1 gilnden gilne pek artJ.nyordu. 
Me§hur romnnc1 yazilanm yazarken 
kans1 tepesinc dikiliyor, onun yazd1g1 
sabrlan okuyordu. Gen<; kadm her 
cfunlede bir itiraz ediyordu: 

- Olmad1 kocac1gim ... BuraSI olma
d1 ... Sen bu romam bir kadmm agzm
dan yaz1yorsun. Romanc1sm, insan ru
hunu bilirsin ... Fakat ne de olsa bir 
erkcksin ... Bir kadm ruhunu, bir ka
dm dli§iincesini benim kadar anhya
mazsm ... Romanm burasm1 benim di
ledlgim gibi yaz ... 

Diye gayet tuhaf §Cyler soyli.Iyordu. 
Me§hur romanc1 kansmi dinleyip de 
bunlarI yazsa ~kuyuculann, romamn 
en ac1kh yerlermde bile kahkahalarla 
gilleceklerini biliyordu. Cerni! Cezmi 
kar1smm bu itirazlan kar§ismda ne 
yapacagm1 §S§IrffiI§ kahru§ti. Hele blr 
def aSinda Kadri ye: 

- Kocac1g1m ... dedi, Romamnm §U

rasim biraz daha §airane yazsana ... 
Bak ben bu gece tasviri i<;m ne gilzel 
bir c~mle buldum ... Hemen yaz .. 1 <;i
lek aga~larmm zay1f kollarmdaki ok
siiz, bit;are, bikes billbi.lllerin ,·eremli 
seslcri...» 

Kadriye dudak bi.iktii: 
- Yazik ... dedi, ben de seni daha in-

ce ruhlu bir adam zannederdim ... A .. . 
beni iizme Cemil ... yaz diyorum sana .. . 

Birka<; ay sonra Kadriye me§hur 
romancmm ba§ma bcdava bir mii.
nekkid kesilmi§ti. Cemil Cczminin ha
li berbadd1. Kadriye art1k o eski sessiz 

' kadm da degildi. Kocasmm i§ine, ya-
z1smm her ci.imlesine ka11§1yor, Cemil 
Cezminin her kclimesine itiraz edi
yordu. 

Edebiyata da merak1 olan gen<; ka
dm kendi bulu§larmm, kendi fikirlc
rinin harikulactc olduguna kanidi. Ak
si gibi me§hur romanc1 da gilnden gil
ne k1hb1kl~1yordu. Kadriye buldugu 
acaip fikirleri, garip tasvirleri zorla 
Cemil Cezmiye yazd1rmak istiyordu. 

Bir giln Cerni! Cezrni gen<; ve at~Ii 
bir muhaITirle bir yaz1 miinaka§asma 
tutu§mU§tu. Me§hur romanc1, gen<; 
muharrlre yazacag1 cevab1 hazirlarken 
kansmdan neler <;ekmedi. Kadriye ko
casmm yazd1g1 cevab1 katiyen begen
rniyordu: 

Yakup, taiihin mukadderatI hasta 
Osmanl1 imparatorlugunu nas1l 01-
dilrdilyse, romamnm kahramamm 
da vcrem do~eginden oylece kald11m1-
yor ve onu gurbette, kendisi i<;in aziz 
olan her ~eyden uzakta, her tilrlii yok
sullugun i<;inde hayattan <;ekip a11-
yor. Son sozlerile, gogsi.inii ynta yll"ta 
<;1kan ca.nnecigim!. .. > !eryad1, temiz 
si.itiini.i emdigi Tilrk kadmm1 hatll"la
maktan daha c;ok, bi.itiln Tilrk ana
lanm da doguran ana vatanm haya
lini ya~h gozlerimizde canland1rmak
tad1r. Millet ve memleket duygusunun 
gurbette hasret ~eklindeki bu tecelli
si, ~Bir Siirgiin)iln milcazat1 m1, yok
sa ihtidasmm, hidayete eri~inin mii
kafat1 m1dll", bilemem. 

- Sen benim dedig'im gibi, benim dc
digim §ekilde yaz ... diye Cemil Cezmiyi 
zorlayip duruyor, kocasmm gene; mu
hanire verecegi cevab1 kendi yazmaga 
kalk1yordu. Nihayet Kadriye kocasma 
oyle §eyle1· yazdud1 ki, bic;are ffiC§hUl' 
romanc1 tutu§tugu milnaka§ada bcr
bad bir vaziyete dil§tii. 

Cemil Cezmi <1Golgeli bah<;cn ismin
de yeni bir romana ba§lam1§tl. Roman
c1 eserini basan mecmuaya miisved
delerini parc;a parc;a evinden gonde
riyord u. 

Bir giln Kadriye §eytan §eytan gil
lerck: 

- Yann sana milhim bir si.irprizim 
var!.. dedi, ~ok begcneccksin ... 

Cemil Cezmi buna ald1r1§ etmemi§
ti. Fakat ertesi glinii gazeteci c;ocuk 
evine mecmuay1 getirdigi zaman Kad
riyc Meta heyecanla kocasma ko§tU. 
Mccmuay1 agti: 

- Oku ... dedi, romammn par<;asmI 
oku... Son derece begcneceksin... Ce

rni! Cezmi kendi romamm okurken goz
leri falta§l kadar a~lld!: R.omammn bu J 

k1sm1 ba§tan ba§a degi§tirilmi§ti. Oku
dugu pan;a «Kalbimdeki pembc ufuk
lar1 Edirnekap1 mezarl!gma gomdi.imn 
«i~imdeki c;ictekli bahar gtinlerini tran;
vay ~ignedi.» gibi acaip ciimlelerle do
lu idi. tistclik romanm en sonuna ka
dar ya§amas1 icap eden, hikaycnin en 
belli ba§h kahramam olan Orhan da
ha vakanm ba§mda Olmti§til. 

Cemil Cezmi: 
- Bu rezalet! .. dedi.. Romamn en 

bilyilk kahramaru Orhand1... Orham 
ben romanm sonuna kadar ya§atacak
t1m... Halbuki rornru11n bu k1smmda 
Orhanm nas1l oldiigil anlat1hyor .. ben 
boylc yazmam1§tim ... Bu nas1l oldli ? 

Kactriye dudagm1 bilktli: 
- Aman.. dedi, romandaki o Or

ban m1d1r nedir? .. Sinirime dokundu ... 
Matbaaya gonderecegin biltiln mi.is
veddelerini degi§tirdim. Romanm bu 
parc;asuu ba§tan yazd1m ... 0 Orhan 
dedigin roman kahramannu da bir ka
lemde oldilrdiim ... Ona c;ok sinirleni
yordum. Bak kannm i§lerine kar1§ma
d1gmdan §ikayet ediyordun... 9imdi 
mcmnun musun? .. Goruyor musun i§
lerinle ne kadar yakmdan alakadar olu
yorum ... 
~imdi me§hur romanc1 kendisine C\"

liltkle saacletin s1rlamu soranlara di
yor ki: 

- Btrmci ~art ~u: Kadm kocasmm 
i§lenne katiycn kan§mamall .. 

(Bir l 1ld1z) 

B~tan ba$a fikh~ his ve hal olmu$ 
bir mazinin havas1 dolu bu eseri ede
biyatumzin k1ymetli bir kazanc; ola
rak sayd1g1m1 soylerken, onu bize ve
ren Yakup Kadrinin adnu §tikranla 
ananm. (Nirvana) smdan (Bir Siir
gUn) une kadar du~meden yliruyen 
bu ruh tekcvviinilnil seyretmek be
nim ii;in ne kadar bilyilk bir zevk ise 
onu saym okuyucularima aksettirmck 
te ayni suretle bana delin bir lrnz veli
yor. Eserin, iizerine c;ok dedikodu top
llyan dili ve umumiyetle ilslUbu hak
kmdaki miildhazala11m1 ba~ka bir ve
sile ile arzcdecegim. 
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Sahtte 9 

KAPTAN PA$A &ELlYOR 
Tari ht Deniz Romani 

L ____ Yazan: lskvider F. Sertelll Tcfrika No. 210 

Osman pa~a aleyhinde padi~ah1 dolduran Raziye: "0 
~erkestir, ayrant kabar1rsa, her~eyi yapar,, mi~, dedi. 

Raziye, Kiramn haremdcn nedcn 
uzakla~tmld1g1m biliyordu. Bu ha
dise ona biraz daha ccsaret vermi~ti. 
Safiye sultan kendisinc bir~ey s0y
lerse o da: 

<- Yaphg1mz hafiyeligi haber a1-
d1m! > 

Diyerek, Safiye sultam tehdide bi
le kalk1~acakti. Zaten Muradm ne
dimesi diger kadmlardan daha fazla 
huzura girip c;1k1yor ve hilnkarla s1k 
s1k goril~iiyordu. Murad bir aksam 

Bir arnhk Osman pa~ay1 gozonil
ne getirdi. Vezhiazam, Azerbaycan 
seferine giderken kendisinc vedaa 
geldigi zaman ne kadar miitevaz1 ve 
bilhassa Murada kar~1 ne kadar boy
nu egikti. Murad o gi.in bile bu 
vehim ve ~iipheden kendini kurtara
rmyara.k Osmanm gozleline dikkatle 
bakm1~: 

c- Bu seferdcn de evvelkiler gibi 
muzaffer dfulccegini umuyorum, Os
man!> 

Dedigi zaman Os~an pa~amn goz· Raziyeye: · 
- ~eyh ~iicaeddinc gizlice soyle 

de ~u Osman pa~anm y1ldl7.lna bir 
bak1versin ... 

leri sulanm1~: 
«- Allah sizinlc. bizimlc berabcr· 

Demi~ti. Raziye ertesi giin Mura.-
dm huzuruna girdi: 

dir, ~evketlim! Koleniz bu sava~ da 
inaycti hakla ba~anp iltifahmza 
mazhar olmaga <;al1~cag1m! > 

- :?iicaeddin bu gecc Osman pa
:;;amn ytld1zina bakm1~. Ef endimize 
~ok sad1k ve fedakar bir adam oldu· 
gunu soyledi, ~evketlim! 

Dedi. U<;ilnci.i Murad bu neticeden 
gok memnun olmu~tu. 

- Ben de boyle umuyordum, dedi. 
egcr Osman da bana sadakatsizlik 
gostcrirse, art1k di.inyada hie; kimse
yc itimad1m kalm1yacak. 

Raziye birdenblre kaslanm kald1-
rarak oni.ine baktl .. di.i:?i.inmege ba§
lad1. 

Murad sordu: 
- Osmanm y1Id1z1 ba§ka bir ~cy soy-

lemedi mi? 
Raziye susuyordu. 
Murad tekrar sordu: 
- Ncden cevab ve1miyorsun? Y1l

d1zlar yalan soylemczler. Ne demii;;
lcrse bana aynen soylcmelcten ~e
kinmel 

Raziye bu f1rsati da kac;1rmak is-
temedi: 

- Osman p~aya fazla 11tifat etti
giniz i~in, yann ~ocuk gibi ~1manp 
sizi rahats1z etmesi ihtimali oldugu
nu da soylemi~ ... 

- C.(ok dogm soylemi~, Raziyel Fa
kat, ben o gun ihtiyanm1 kaybede
cek kadar heyecana kap1lnu:;;tim. 
Hasm1camm o1an Mehmed hanm ida
mile Kmm rneselesini kokiinden hal
leden bu adarna ne yapsam azd1r. 

- D1~andaki dedik6dulardan ha
?~riniz yok ~evketlim! Osman pa~a 
i<;m: '"O Qerkestir, ayram kaba11rsa, 
her ~ey ya par. Kimseden ~ekinrnez! > 

diyorlanm~. 

Murad hiddetlcncli: 
-'1 cHer ~ey yapaI'> ne demektir? 

O bana kole gibi tapan bir adamd1r. 
Kendisindcn kli~lik kimselerden c;e· 
kinmiyebilir. Fakat benden ... 

Raziye gilllimsedi: 
- Gilntin birinde sizden de kork

rn1yacagn11 soyliiyorlar, ~evketlim! 
- Hayn· .. bu olamaz. Osman ulu

lanna <;ok muti ve sad1k bir vczirdir. 
Onu !;Ckemiyenler uydurmu~tur bu 
laflan ... 

- Hayn·, ~evkctilm! Kendi bez
minde bulunan mahremlcri si:iylemi~
ler... Ba~ma tn.kllgm1z sorgu<(Ian 
odasmda cta tak1p takl~hr1p: ¢Bana 
htiktimdarhk ta yak1sacak!) diyor-
mu~ ... 

Muradm gozleri dondil: 
- Ne diyorsun, Raziye? Osmam 

sadaret mcvkii de tatmin etmemi~ 
mi? Demek gozil benim tahtimda, 
oylc mi? 

.... $ 

•• 
O~iincii Murad1n 

ka~1yor! 
uykusu 

f?ehzade Mehmedin di.inyay1 ayak
landiran debdebcli siinnet di.igiiniin
den sonra i.i~tincil Muradm vehim ve 
vesvesesi bir kat daha artm1~t1. Pa
di~ah, Raziyenin Osman pa~a hak
kmda soylcdiklerini unutmuyordu. 
Osman pa~amn: cBann hi1kumdar
hk ta yak1~acak!> sozu Muradm bey
nini kurt gibi yiyordu. 

Acaba, Osman p~a bOyle bir soz 
soylemi~ miydi? 

Yoksa bunlan Raziye mi uydur-

mu~tu? 
Buras1 belli degildi. .. Fakat, sul

tan Murad bu sozlerc inannust1. 
Onun Raziyeyc herkesten 1.;ok itin;a
ch vardl. 

Cevabm1 vermi~ti. 
Osman pa~a bu sozlerinde o ka

dru· samimi idi ki, ic;indc kotti duy
gular bcsliyen bir adamm bu kadar 
candan bir sadakatlc cevab venne
sinc imkan var m1yd1? 

Muradm o dakikada biltiin ~ilp
heleri. sabun kopiigi.i gibi soniip git
mi~ti. Fakat. Osman p~a sefere 
!;lkhktan sonra, gene, bir ~eytan gibi 
padi~ah1 aldatan Raziyenin sozle1i, 
her i;;eyden nem kapan Mu1·adm tek· 
rar biitiln ~uphelerini uyandmmi;;, 
uykusunu ka~irm1~b. 

Murad gccelcri uyku uyuyam1yor
du. 
Ke~ki Osmam Azerbaycan sef erine 

gondermeseydi. istanbulda ihanetinl 
goriince ba~m vurdurmak kolay bir 
ii;; dcgildi ya ... 

Raziyc bir ak~am padi~ahm kafa
smn ~oyle bir ~ilphe daha yerl~tir
mi~ti: 

- Osman pa~anm bu defa sefer
den donmiyecegini de sbylilyorlar, 
~evketliml 

Bu da ne demekti? 
Murad bu sozden bir ~cy anhya-

mad1: 
- Orada oliip kalacak rn1 demck 

istiyorsun? 
- Hayir, §evketlim! Orasm1 Allah 

bilir aroma.. eger olmcz de sag ka· 
hrsa, Osman p~a Azerbaycanda rnu
zaff er olursa, milstakil bir cGilrcis
t.an ve Kafkasyn> hi.ikiimeti kuracak 
ve bu hukumetin ba:;;ma ge~ecckmi~. 

Muradm blrdenbirc gozleri dondii: 
- Bu herzeleri de kim yumurt

lad1 sana? 
- istanbulda bunu bilmiyen yok

mu~. ~evketlim! Fakat, herkes cfcn
dimizden <;ekindigi i~in agzm1 nc;ma
ga cesaret edemiyormui;;. 

Murad artik z1vanadan c1km1~ll: 
- Desene, kendi elimle sivriltti

gim adarn, yarm bann dirsek ~evire
cek? ! 

• ... 
«Kanh kale» hikayesi 

Murad o gece yatairina girdigi za
man, nedimesi padi~ahm ba~ ucun
da duruyordu. 

Uc;ilncil Murad: 
- Uykum yok. Raziye! Haydi ba

na cgam da{i;It1c1 bir f1kra> say le ... 
Uykum gelsin. 

Ger~ek, padi~ah bir haftadanbcri 
uyln1 uyuyam1yor ve daldib'1 zaman 
riiyasmda korkuyordu. Daha bir ge-
ce evvel: 

<- Yangm yar .. !> 
Diye bagtrarak uyanmI§ ve yata

gmdan firlnyip kalkhg1 zaman, akl1 
ba~na gelmi~.. kendi kendine gill
mege ba~lamI§b. 

Raziye o gece htinkarm gam1m 
dag1tmak ii;in, birka~ f1kra anlattl. 
Murad: 

- Bunlarm hie; biri ic;ime f erah
hk vcrmiyor, Raziye! Bana biraz da 
harb kahrnmanlarmdan bahset! 

Dedi. Raziye mu~kiil vaziyete dii~
mil~til. 0 gece Radi~aha ne soylese, 
hcpsinden bir mana g1kmmas1 muh
temeldi. R.8.ziye ~oyle bir vaka uy-
durdu: 

- Vaktile Erzurum civarmda bir 
kanh kale varnu~. scvketliml Bu ka
leyi bir ~oban zaptetmek istemi~. 

(Arkas1 var) 



Sahife 10 

EminOnU meydan1 
(~ tarar1 1 inci sahifede) 

1 - Eminoniindcn Sultanahmedde 
Atmcydnnma 'c Divanyolunun bas1-
na ~ikacak yol. 

Bu yol Eminonii meydanmdan son
ra dordilncil vak1f hamn arkasmdan 
ge'terek Sirkecldc Demirkap1ya dog-
1u uzanacak, Demirkap1y1 ge~ti.kten, 
kale duvarlarm1 biraz yedikten son
ra Milzenin onilne g1kacak, parkm 
ag~lan arasmdan ge!Cecektlr. 

Bu caddenin nisbeten az masraf
la a~1lmasi i~in yaya kaldlnmlan 
portik'h olacaktir. Yani iistii a~Ik 

yaya kaldmmlan yerine ilstil bina
larla kapall ve direkli, diiz kemerll 
yaya kaldmmlan tesis ed.ilecektir. Bu 
yolun deniz cihetinde kalacak k1snn 
Sirkeciye kadar, muvak.kat mahiyet
te olarak, Saraybumu liman sahas1 
olarak aynlacaktir. Bugilnkii Sirke
ci garmm i~gal ettigl yerde banliyo 
trenleri l~ln bir yer tef rik edilccektir. 

2 - Demirkaptdan birinci yoldan 
ayr1larak Sultanahmed parla oniine 
~akacak yoL 

Bu yolun giizergah1 ~dur: Demir
kap1, ~mdillk defterdarl.lk binas1 
(eski Hariciye nezareti) morgun ar
kas1 - Yerebatan - Sultanahmed par
k1. Bu mi.inasebetle defterdarllk bi
naSI y1ktmlacaktir. 

3 - Eminonii - Siileymaniye yolu. 
Bu yol milstakim bir hat i;;eklinde 

olacakt1r. Genii;;Ietilmil;i Tahmis cad
desini gec;tikten sonra Uzunc;ari;;1 cad
desi genil;ilet.ilerek ~imale dogru uza
t1lmas1 suretile devam edecek ve ora
dan Si.ileymaniyeye dogru uzayacak-

Vremenin bir makalesi 
1 A vusturya e1a1en ya§1ya

mazd1 » diyor 
Belgrad 24 (A.A.) --1 Vreme gaze

tesi di.inki.i ba§makalesinde An§lusla 
alakadar beynelmilel vaziyeti tcdkik 
etmektedir. Bu gazete diyor ki: 

cAvusturya cumhuriyetinln ya~a
yam1yacag1 herkes<;e maUlm idi. Bu 
memleketin dilnya haritasmdan si
linmesi hastahkh bir noktanm kay
bolmas1 demektir. Di.inkii Avustur
ya degi~en siyaseti, bazan Fransa ve 
bazan italya ve Almanyaya temayii
lii, Habsburglar lehindeki lejitimist 
hareketi ve komilnist propaganda
s1 i<;in ~kil ettigi merkez ile biitiln 
A vrupa i~in daimi bir endi§e mcnba1 
ldi.11 

Vrcme bundan sonra Kii~ti.k itilaf 
dcvletlerinin Qekoslovakyaya kar~ 

gir~tikleri taahhi.idlerden bahset
mekte ve Kil~ilk itilM pakhnda bu 
taahhildlerin ancak Macaristan ta.-
rfamdan yap1lacak muhtemel bir ta
arruza aid kisnnlannda sarahat mev
cud oldugunu kaydeylemektedlr. 

Vreme, gecen pazar gilnii Qekoslo
vakya Bi;;avekili B. Benes tarafmdan 
soylonen nutuktan sitay~karane blr 
lisanla bahsetmekte ve bu nutukta 
Cekoslovakya reisicumhurunun bil
tlin kom~u mem1eketlerle ve bilhas
sa Alrnanya ile uyu~mak istedigini 
soyledigl k1s1mlann Yugoslavyada. 
pek milsaid bir tcslr b1raktig1ru ilave 
eylemcktedir. 

Vreme, ingiliz - italyan itilfl.f1 hak
kmda Londra ile Roma arasmda 
bB,l;illyan milzakerelerin ananevi in
glUz - italyan dostlugunu ihya eden 
milsbet blr netlce vereceginden do
layi memnuniyetinl izhar eylemek
Lcdir. 

1ngiltere he1ab1na Amerikada. 
yapilan tayyareler 

Lomira 24 (A.A.) - Observer ga
tesine gore Amerikan fabrikalan 
oniimilzdeki on iki ay zarfmda 1500 

1.ayyare in§a edebileceklerdir. Bu tay
yarelcrln yans1 ingiltereye verilecek
lir. 

Observer gazetesi, bilhassa entere
san olarak - ucan kaleleri - zikret
mektedlr. Zira bunlann 2000 milden 
lbaret olan tesir daireleri ingiliz tay
yarelerine n<;1k<;a faiktir. 

Frans1z Hava itleri naz1r1 
evlendi • 

Sen - l\'lalo 24 (A.A.) - Hava i~le
ri nazin bay Gi La f?ambr'm izdiva~ 
meraslml diln gece yans1 Sen - Ser
•an kilisesinde tesid edilrni~tir. 

tir. Bu yolun bir lasnn Uzunc;ar~run 
list kl.smmdan, Beyazit camisinin 
arkasindan ve <;adlrcll.ardan g~erek 
c;arl;i1kap1s1 ile Beya:zid ara.smdaki bir 
noktadan Dlvanyolu - Beyazit cadde
sinc ~1kacaktir. 

4 - Eminonii - Nuruosm.aniye -
Divanyolu caddesi. 
Bu yol Yenicamisini solda birakarak 

MJ.s1rc;~1Slnm onilnden gec;ecek, Fin
canc1lar yokul;iU, Valide harurun 

sed duvarlan altmdan gec;erek Nuruos
maniye camisi onlinden Divanyolu
na c;lkacakt1r. Bu yol da portikli ola
cakt1r. 

Bu son iki yol Kapahc;ar~rnn iki 
tarafm1 ve cephesini kaphyan bazi 
c;irkin blnalan ortadan kaldlracak ve 
c;ar91yi rneydana ~1karacaktir. c;ar
l?Inln buklinki.i kap1lanna yeni bazi 
kap1lar.ilave cd.ilecek ve Nuruosma
niye kap1s1 oniinde bir araba durak 
yeri yapdacakt1r. 

Bu ikinci yol ac;1lirken <;ar~ i~in
de bulunan Sandalbedesteni mezad 
salonunun bir k1s1m kemerlerinin 
yiktmlmns1 ve yahut bu klsmm yaya. 
kaldmmlanna tahsisi muhtemeldir. 

Yukanda izah edilen lie; gen~ yol
dan birl Sultanahmed ca:misi, digerl 

Asanntika miizesi, iic;iinciisti de Sil
leymaniye camisi gibi l;iehrin ilc; mti-

him abidesini hedef tutmui;;tur. Emi
noni.i mcydanmdan bir taraftan Si.i
leymaniye camlslni, d.iger taraftan 
Asanatika miizesini, iic;iincli bir nok
tadan da Sultanahmed camlsinl 
gormek kabil olacaktir. · 

SUdet Almanlann1n 
reisi Henlein 

<;eklerin Fransa ile Sovyet
lere giivenmekte hata 

ettiklerini aoyledi 
Karlsbad 24 (A.A.) - Siidet Al

manlan reisi Henlein bugiln sekiz 
yiiz binden fazla faal azas1 bU11.man 
parti kongresinde soyledigi nutukta 
dcm~tfr ki: 

cSi.idet Almanlan meselesini blr 
ekalliyet statiisii ile halletmek i~in 
<;eklerin yapbklan te~ebbi.is akim 
kalm1i;;tir. Filhakika bOyle bir statil 
<;eklerin yirmi sene silren hakimi
yetleri altmda Almanlara yaphklan 
haks1zllklann" ebediyen devanum ta
zammun ederdi. Bugiin her zaman
dan daha ziyade az serbes bulunuyor 
ve istikbalimizin tehlikede oldugunu 
pekfilA biliyoruz. 

Diger taraftan <;ekler ~unu anla~ 
malldlr ki, bizim grupumuzle. dOSl'ta 
anlB,l;imadlklan mi.iddet~e Almanya 
ile hie:; bir itilaf imkftm yoktur. 

<;ek millet! bizzat kend.isinden zi
yade Fransa ve Sovyet Rusya ile alc
tettigl muahedelere giivenmekle ha
ta ediyor. Biz ne dahilde ve ne ha
ri~te harp istemiyoruz. Fakat sulh 
ic:;inde harp demek olan bugilnkil va
ziyeti de istcmiyoruz.> 

• •• 
Bay Henlein, stidet Almanlan na

nuna ~u taleplerde bulunudugunu, 
nutkunda tebariiz cttirmi~tir: 

1 - Alman ckalliyetl Ile Qekoslovak 
mlllctlnln tam rnii.<mvatuun tanmrnas1. 

2 - Alman ekalliyetlnln bir kanunl 
stntUsfiniin tanmmasI. 

3 - <;:ekoslovak cumhuriyeti dahlllnde 
siidet Almanlnr arazlslnln tahdldl ve bu 
arazintn tanmmas1. 

4 - Siidetlere aid araz1de muhtarlyeti 
halz btr Alman ldaresl viicuda getlrll
mesl. 

5 - Siidetlerln arazlst harlclnde ya§t
Ytul Almanlar l~in hhnaye tcdbirler1. 

6 - 1918 seneslndenbert haks1zltklara 
du~ar olmu-7 olan siidet Almanlara tazml
nat ltas1. 

7 - Siidet AI.manlann Alman komon
veltlne lntlsap ve nasyonal - sosyallzm 
felse!eslni miidn!aa etmee-t lstemek husu
sunda tamamlle serbes olmalan. 

Fransada polis baz1 fabrika
lar1 tahliye ettirdi 

Paris 24 (A.A.) - Polls diin blrka't 
haftadanberi grevciler tarafmdan i§
gal edilmi§ olan bazi fabrikalan tah
liye ettirmi§tir. Bu mecburi tahliyc 
ameliyat1 esnasmda hi~ bir hadise vu
ku bulmam1~t1r. 

Zayi - tlnye ortnokulundan ald1g1m 
21/ 6/ 037 tnrih ve 52 No. h 11ehadetnnme
ml kaybettlm. Yenlslnl alaca~undan hilk
niU yoktur. 

htanhul Hayriye lisesi lalebesinden 
9 B. de 45 Balld Giir 

AK$AM 

25 Nisan 938 Pazartesi 
istanbul -Ojtle ne§rlyat1 : 12,30: PlAk

la Tilrk muslkl.si, 12,50: Havadis, 13,05: 
Qocuk bayram1 ve ha!tas1 mtinasebetile 
Qocuk Esirgeme Kurumu nnmmn EmlnB
nii Hnlkevl gostcrit kolu tarofmdan blr 
temsll, 13,30: Muhtellf pltik nel}rlyatl, 
14: SON. 
A~am ne§riyat1: 17: inkUAb tarlhl 

dersl: Unlverstteden nak.len Mahmud 
Esad Bozkurt, 18,30: Qocuk bayram1 ve 
haftns1 milnasebetlle Qocuk Eslrgeme Ku
rumu namma doktor Kudsi Halkac1 
(Bo§ Mldeler), 18,45: Pl~kla dans mus1k1-
sl, 19,15: Cocuklara. masal Bayan Nine 
tarafmdan, 19,55: Borsa haberlert, 20: Ri
!at ve arkada§lan tarafmdnn Turk mu
slk1s1 ve hnlk l}arktlnn, 20,45: Rava ra
poru, 20,48: Omer Riza tarafmdan arab
ca soylev, 21 : Fastl Saz Heyetl: ibrahlm 
ve arkada§lan tara!mdan, (Saat ayar1>, 
21 ,45 : ORKESTRA: 1 - Sen - Saens: 
Samson e Dalila fantez1 , 2 - Rubenstnyn: 
Torreador e nndaluz, 3 - Holms: Serenad 
itnlyen, 22,15 : Ajans haberlerl, 22,30 : 
Plflklo. sololar, opera ve operet parc;alan, 
22,50: Son haberler ve ertesi giiniin prog
ram1, 23: SON. 

Ankara - O~le ne§rlyatl: 12,30: Kan
!!lk pHik nc!1rlyat1, 12.50: Ptak: Tilrk mu
slkisi ve hnlk 11arlrnan, 13,15: Dahill ve 
harlci ho.berler. 

Ak11n01 ne11riyat1: 18,30: Kar1§1k plait 
nel}rlyat1, 18,50: Ingillzce ders (Azlme 
ipek), 19.15: Tiirk musiklsl ve halk §ar
k1lnn (Servet Adnan ve nrko.da§la.r1), 20: 
Sant aynn ve arnp~a ne§rlyat, 20,15 : 
Ttirk mustklst ve halk §arkllan <Cemal 
Kfl.mll, istanbul ro.dyosu okuyuculnnn
dnn), 21: Qocuklar hakkmcla miisahabe 
(Nureddin Artam, muharrir), 21,15: Stild
yo salon orkestras1: 1 - Kurt Freiberg: 
Kleine Romanzc, 2 - George Boulenger: 
Juanita, 3 - Ludwig Siede: Vlelllebchen, 
4 - Lore Schoefberger: Jn So cin Schwips 
nm Rhein, 5 - Brusso: Lied der Wehmut, 
6 - Paolo Tosti: ideale. 7 - Lehur: Andllch 
Alleln, 22 · Ajans habcrlerl, 22,15: Ynrm
kl program. 

vru;>a lstasyonlar1 
Saat 20 de 

Frank. 20,10 da ranfar muzikas1 
Stuttgart ve Hamburg 20,15 de btiyilk 
radyo orkestrasi - Athlone 20,30 da sa
lon muzlkll.Sl - Ostrovo 20,15 de hatif 
muzlka - Revnl 20,20 de operet muzika
Sl - Strasbg. 20,30 da salon muzikasa. 

Saat 21 de 
Berlin 21 de o.Tannhause• operas1 -

Deutschl. s. 21 de haflf muzika -
Frank!. 21 de ak11am konserl- Konigsberg 
21 de 1o1Kara Orman Kirazt• operetl -
Leipzig 21 de bahar konserl - Stuttgart 
ve Hambg. 21 de konsere devam - Vl
yana 21 de radyo orkestras1 - Athlone 
21 de opera rnuz!kas1 - Bari 21,15 de 
Yunnnca ne!irlyat - Bremiinster 21 de 
konsere devam - Briiksel 21,30 da caz
band - BrUksel n 21,30 da haflt muzl-
ka - Budap. 21,15 de orkestra. - Biik
re§ 21,15 de cBoccacioB operetl - Florans 
21,30 da opcrct muzikas1 - Hllversum I 
21,55 de orkestra - Kopenhag 21,30 da 
orkestra - Kovno 21 de scnfon. kon
ser - Lyubllann 21 de orkestra - Lille 

'21,30 d.a orkcstrn - Londra 21,25 de or
kestra. - Liiksemburg 21,30 da askeri mu
zlka - Lyon 21.30 da cLn belle Helene. 
opereti - Monte Ceneri 21 de operet 
muzlkas1 - Oslo 21,25 de ham muzlka -
Sottens 21 de salon muzlkast - Stokholm 
21 de aQlngeneler Baronu• opereti -
Rad. Toulouse 21,45 de dans - Var~ova 
21 de dans. 

Saat. Z2 de 
Berlin 22 de operaya deva.m - Frankf. 

22 de konsere devam - Hambg. 22,15 de 
askeri muzlka - Kolonya 22 de salon 
muzlkas1 - Konigsberg 22 de operete de
vam - Lelpzlg 22 de konsere devam -
Miinlh 22,20 de plyano - Viyana 22 de 
orkestra - Briiksel 22,20 de orkestra -
Budap. 22 de konsere devam - Droltvio 
22,15 de dans - Helslgfors 22,10 da or
kestrn - Hilversum I 22 de konsere de
varn - Kopenhag 22 de konsere devam -
Kovno 22 de konsere devam - Lyubllana 
22 de konser - Lille 22 de konsere de
vam - Lyon 22 de operete devam - Pa
ris - Eyfel 22 de konser - Rnd. Toulouse 
22,15 de akordeon ~ Va11ova 22 de Tos
ka operas1. 

Saat 23 de 
Berlin 23 de operaya devam - Breslav 

23.30 da konser - Deutsch!. S. 23,30 da 
konser - Hambg. 23,30 da dnns - Ko
lonya 23,30 da gece muzlkas1 - Ko
nigsberg 23.35 de dans - Dl~er Alman 
tstasyonlan Kolonyadan nakll - Brilksel 
23,05 de cazband - Budape~tc 23,15 de 
c;lgan muzlkas1 - Biikrel} 23 de operete 
devam - Droitvl<; 23.15 de konser -
Florans - 23 de konser ve dnns - Ko
penhag 23,20 de viyolonsel - Kovno 
23 de konsere devam - Liiksemburg 
23.50 de dans - Lyon 23 de operete de
vam - Oslo 23,15 de klarinet. - Roma 
23.20 de keman - Stokholm 23,15 de or
kestra - Rad. Toulouse 23,15 de filim ve 
operet hnvalan - Var~ova 23 de operaya 
devam. 

Saat 2<1 den itibaren 
Alman istasyonlan 1 e kadar dansa 

devam - Droitvl~ 24 de do.ns - IIilver
sum I 24 de salon muzlkas1 - Kopenhag 
24,15 de dans - Rad. Toulouse 24 de 
askeri muzlka - Stuttg. ve Frank!. 1 den 
3 e kadar salon muzikas1. 

.__ Dr. lhsan Sarni _ _. 

BAKTERIYOLOJI 
L(BORATUARI 

Umumi kan tahlilat1, Frengi noktai 
nnznrmdan <Wasserman ve Kahn te
ami.illerll knn kiireyvat1 say1lmas:i, tlto 
ve s1tmn hastnhklan teJihist, tdrnr, 

I 
balgam cernhat, kazurat vc su tahll
ll'tt1, Ultra mlkroskopl, hususi ali1lar 

isUhznn, kanda iire, §eker, kloriir, kol
t.csterin mlkdarlnnnm taylnl. Dlvnn

youl No. 113. Tel: 20981 
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Burdurda hilmmal1 imar faaliyeti 

Cumhuriyet meydant ile istasyon arasmdald giizel bulvar 

Burdur (A~am) - istasyonla ci.im- ~eli evlerden milrek.kep olan bu ma-
huriyet alaru arasmdaki 250 metrelik halle ~ehrin yeni bir semti olacaktir. 
bulvar iizerinde biiyiik bir in~a faali- istasyon onilndeki bliyilk parkm in· 
yeti var. Ge'ren senelere ilaveten bu §aatmda tamiratl miltemadiye i§~i· 

sene de yap1lmaga b~anan modem leri ~altl;ill'laktadlr. Bu park i~in demir 
binalar ista.syonu ~ehre tamamen bag- yollan i~letmesinden ii<; bin lirahk tah-
liyacaktir. Bura.smm ~ok az bir za- sisat geldigi ogrenilmi~tir. 
manda geni~ bir ima'r kabiUyeti goo- Parka dikilmek ilzere Devlet demlr-
terdiginl goz oniinde bulunduran be- yollanndan gonderilen iki vagon fida:-
lediye cilmhuriyet alan1 ile istasyon nm dikilmesine devam olunuyor. 
arasmm baymdlrhk planlanm yapa- Havalar milsait gittigi takdirde Dev-
rak tedkik ve ta.sdik olunmak ilzere let demir yollan idaresinin gonderdigi 
Naf1a ba:kanl1gma gondermi~tir. Bu iki vagon beton parmakhklarla istas-
kISmm pla.nlan geldigi zaman bah- yon binalarmm ~cvresi silslenecektir. 

Ayanc1kta eczane a~ildt 
Ayanc1k (Ak~am) - Aynac1ga 

bir doktor tayin edilmi~ ve bir ecza
hanc ac;llm11?tir. Eczahane bulunma
mas1 yiizilnden ~ok s1kmtt ~ekiliyor
du. ~imdi bu m~kiil ortadan kalk
rm~t1r. 

Kut yemi ihrac1 
Tekirdag (Alq;am) - Bu yil Te

kirdagmdan yab.anc1 memleketlere 
(130,000) c;uval kul?yemi ihrac:; edil
mi~tir. Bu y1l yap1lan ihracatm ge
~en seneden (20,000) ~uval fazla ol
dugu tahmin edilmcktcdir. 

B. Paets Estonyaya tekrar 
Cumhurreisi se~ildi 

Reval 24 (A.A.) - Eski Reisici.im
hur Paets, bugiin, 19 muhalife kar~ 
119 reyle tekrar altt sene mi.iddctle 

Estonya Cfunhurreisligine intihab 
cdilmi;;tir. 

Popolo di Roman1n bir 
niishas1 toplatbrild1 

Roma 24 (A.A.) - Popolo di Roma 

gazetesinin bu sabahki nilshalan 
milsadere edilmi1?tir. 

Devlet Demiryollari ve Limanlan l~Jetme 
Umum ldaresi llanlari 

A§ag'1da muhammen bedelleri vc muvakkat teminatlan yaz1ll muhtelif 
dart gurup tezgahlar ayn ayn ihale edilmek §artiyle 9/ 6/ 938 per§embe giinu 
saat 15 den itibaren s1ra ile ve kapall zarf usulil ile Ankarada idare binasmda 
satm ahnacaktir. 

Bu i§e girmek isteyenler a§ag1da gosterilen muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettigi vesikalan ve Naf1a miiteahhitlik vesikalanm ve tekliflerini ay
ru gun saat 14 de kadar komisyon reisliginc vermeleri Iaz1mdlr. 

~artnameler 150 kuru§a Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde satllmaktachr. 

S1ra No. 

1 
2 
3 
4 

Te":?:gahm cinsi Mile tar 

Muhtelif Frezeler 
Freze tezgah1 
Demirhane tezgablart 
Revelver tornalar 

Adet 
9 
2 
8 
8 

(2293) 
Muhammen Muvakkat 
bedel Lira teminat lira 

55.000 4.000 
30.000 2.250 

125.000 7.500 
65.000 4.500 

istanbul Defterdarllg1ndan: 
Cins vc mevkii Senelik muhammen Kira 

kiras1 Lira milddett 
Fatihde Gelenbevi""Erkck liscsi bakkaliyesl: 120 17 Ay 
Kumkap1da BalipB.§a yok~unclli Kumkap1 orta mektebi 
bakkaliyesi: 270 • 
Cagaloglunda eski Duyunu umumiye binasmda tstanbul erkek 11-
sesi bakkaliyesi: 600 • 
Ortakoyde Gazi Osmanp~a orta mektebi bakkaliyesi: 150 • 
Beyoglunda Me:?mtiyet caddesinde Perapalas oteli yarunda Ak§am 
Klz sanat mektebi bakkaliyesi: 150 • • 
Kad1koyiinde Bagdat caddesinde Kad1koy Birinci orta mektebi 
bakkaliyesi: 120 • • 

Yukanda yaz1ll mektep bakkaliyeleri senelik kiralan p~in verilmek §arti
le hizalarmdaki bedel ve rnilcldetlerle vc a~lk arthrma usulile ayn ayn kiraya 
verilecektlr. isteklilerin ve diger §eraitini ogrenmek istiyenlerin hilsnilhal ve 
seciye sahibi olduklarma, mahkumiyet ve sari hastahg1 bulunmad1gma dair, 
zab1ta Adliye ve slhhiyeden alacaklan resimli vesikalan ve yiizde 7,5 pey ak
c;alarile 28/ 4/ 938 pcr~embe giini.i saat on dortte Milli Emlak mildiirliig'ilnde 
toplanan komisyona gelmeleri. (M.~ (2026) 

Deniz Bank Akay i$1etmesinden: 
Adalar ve Anadolu Kly1sana Go~ nakliyab. 

Yazhga gideceklerin go'r e§yalarmm §ehirdeki cv!erden sayfiyedekl evlere 
kadar bliti.in medeni memlekctlerde yap1ld1g1 gibi rahat emniyetli ve ucuz ola
rak nakli i<;in i~letmemizin te~ebbiisiyle Antalya Umumi Nakliyat Tiirk Anonlm 
~irketi hususi bir servis ac;m1~t1r. Biiyilk parc;a e~yamn nakil iicreti araba ha
mal vapur dahil 120 kurustur. 

Telefon 24220 ve 23801 m.kliyat Mayism blrinden Haziranm 15 inc kadar-
d1r. Yaz sonunda donil~te ayni suretle olacaktir. (2326) 

E.5ya tm·if csinde trnzilat 
E§ya tarifesinde 1 'Mayis/ 938 tarihinden ba§lamak 

zilf\t yap1lm1~tir. 
6 Kuru~dan 25 Kuru§a kadar 

26 » 
51 

101 • 

50 
100 

Yuk an f la tlarda 
I 

)) 

IO 

2,5 
5.-
7,5 

10.-

KUfll§ 

» 

• 
• 

ilzere a§ag1daki ten-
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SiLKO ACELE iYi DIKt~ BiLlR 
ha) anlnra ihtiya~ yardir. 

Galatasaray lisesi km~1smda bayan 
Azize Diki~evine milrncaatlan. 

Scandinavian Near 
East Agency 

Galnt:id:i Tahlr han 3 iindi Ja.t 
Tel: U991 - % - J 

S\'enska Orlent Linlen Gotbenb11r1 
Gothenburg, Stokholm, Oslo, Dantz1g, 

Odynla Copenhng Abo Rc•:al ve btltftn 
Balt1k llmanlan tark ve Knradenli b~ll • 
ea llmanlan nrasmda 15 gilnde btr azlmet •e nvdet li;ln muntazam postnlnr. 

Gd}"llla - Dar.tzlz - Oothenb:irg ve O~lo
dan beklcnen vnpurlar. 

Vikingland vapuru 28 Nisana dogru. 
Ootland vapuru 3 may1~a dogru. 

Bardeland vapuru 15 mayisa dogru. 
Yalnndu lsta:ibuldnn Hamburg Roter· 

dllm - Kopenhag, Odynla Gothenbert, 
Dantzlg - Stokholm, ve Oslo~ llmanlan 
lcln hareket edecek vapurlar. 

Aasne vapuru 25 nlsana dogru. 
Viklngland vapuru 28 Nlsann doglu. 
Gotlancl ynpur\l 3 mayisa do[;ru. 
Faz!a t5fsllat 1c1n Onlat.a'dn Tab!r han 

I tlrn:il Jcntta kAln acental1ilna mQracaat. 
Tei: 44!Hll - 2 - J 

Soot'er b"rbor1n1 tel'!' ed1yor •• h.:!6 sobohley n 
laze bir •uvade lo lob lmtl •(•n btze l6z1m 
olon '6kin bor uykuyo bor IJrl .. lov .. 1am1yoruz. 

lite buroda 

VALi DOl imdod1m1zo yeti4irl 

Onu bir lere lecrube ed1n z Zoronoz ve 
l1nirter1 1esl1n edict olon bu t ll(; uy\usuzlufio 
lor~• umulmoz bir dev6dtt. 

VALIDOL: do,,,lo, rablet ••hop 
ho nde her etzanede bu u~ur. 

1 . 
f • 

' J 

Dr. l-laf1z Cemal 
(LOKl\IAN JfEKDI) 

Dahiliyc mutf'hassis1 
Pazardan ba~ka gimlerde iglcclcn sonra 

aat (2,5 tan 6 ya) kadar istanbulda Di
Tanyolunda (104) numarah hususi kabi
ncsinde ha-;talar1m kabul eder. Sall, cu
martesi gimleri sabah •9,5 - 12» hak.iki 
tlkaraya. mah~u tur. '.\luayenehane Te e• 
telefon: 2!~98 ~ 210tt 

\ 

Romatizma, lumbago, siyatik, sinlr 
ve soguk alg1nltglndan lferi gelen 
~iddetli agnlan teskin ve izale eder. 

Siimer Bank 
UMUMI MODORLOGONDEN 
imtihanla memur al1nacakttr 

l\lufctti§ muavinligi - KontrolOriilk - lUes'ul memurluk J:"ibi vazi
felcrde istihclam olunnwk iiu re Yiiksek iktisat vc Ticarct mektebi me· 
zunlan ahnacakhr. 

Son ii_g senc zarfmcla i)i (lerecc ilc mezun bulunmak \'e askcrligini 
ya}>nH~ olmak ~arthr. 

imtihan 5.5.1938 1arihindc Ankarada \'C istanbulda 3Jlll zamau· 
da yapllacaktir. 

·Talipin seraiti ,\nkarada Umumi :.\liidiirliikten; istaubulda !}uhe· 
mizden diger mahallerdc miiesse:-;elcrimizden ogrenebilirler. 

Bursa ilkbahar ehli hayvanlar 

PANATIRI 
Bursada Ahc1lar mevkiindc 1938 senesi ilkbahar Ehli Hayvanlar pana

ym a~Ilacakt1r. Panay1r, ac;1Ima tarihi olan 10 May1s 1938 den itibaren 8 
giln oevarn edecektir. 

Panay1ra geleceklerir, i~tirahatlerini temin i~in panayir yerinde su, 
eloktrik ve bilfe tesisatile muntazam otobils muvasalas1 vilcude getirilmi§tir. 

Panay1r milna~ebetile vapuacak olan gilre§ler 15 May1s Pazar gilnilne 
rastlamaktadir. Giire:?ler Jddi<th alaturka yagh gilre§tir. Ba§a 100, ba§ altl
na 80, bliyiik orta 50. ki.i!ttik ort:iya 40 ve desteye 25 er lira milkafat verile
cektir. Bundan ba§ka panaymn dcvam cttigi mti6de~e §ehrin otel ve ban
yolannda tenzilat temin edih:ii§t:r. Allm ve sahm hususunda belediyece sa
ym ziyare~ilerc her tiirlil k,,layllklar gosterilecegi ilan olunur. 

Egzema \'e en muannit cil<l yaralarmdan kurtulmak i~in 

kullannuz. Bin1crt'c hastay1 kurtanm~t1r. Eczanderden isteyiniz. 

UzunkoprU Belediye reisliginden: 
Uzunkoprii elekti:ik tesisatrnrfa kullamlacak 340 ah§ap direk mi.inakasa

sma talip zuhur etmcdigindcn t.e",{rar milnakasaya vazedilmi§tir. Muhammen 
bedel 4500 lira olup muvakkat teminu.t 337 lira 50 ku~tur. 

ihalesi 29 Nisan 938 cuma gtinil saat 16 da Belcdiye Daimi Encilmenin
ce yap1lacakhr. Talipler bu husustaki §artnameleri Resmi iia.nlar ve Sazma§ 
Sanayi ve Ziraat makineleri ~i1·ketir rinc milracaatla gorebilirler. ((2157>l 

f . EJ.AT. 

Viyana Tip mecmuas1, biitiin 
diinyay1 hayrette birakacak fen
nin en son zaf erini ilan ediyor: 
Buru~ukluklann yalmz sebebi 

zuhurunu degil, on1an izale ct
mek ~aresini de bUlmu~Iard1r. 
Bu sa)'cde anncler, ha.tta bilyilk · 
anneler bile gen~liklerinin taze 
ve a~lk tenlerine naU o1abilirler. 
50 ve 60 ya~larmdaki kadmlar, 
gen~liklerinin buru9uksuz ve yu
mu~ak ciltlerine kavu~abilirler. 

Buru~ukluklar, ihtiyarlad1g1m1z
da; tcl?ekkill edcr. 

ihtiyarl1kta cilt, besleyici ve 
ihya eclici baz1 unsurlar kaybe
dcr. Bu unsurlar; ~imdi kemali 
itina ile sec;ilmil? gene;: hayvan
lardan istihsale muvnffak olm~
la:rdlr. Cilt, bunlarla beslenince 
yeniden genc;l~ir ve tazele§ir. 
i§te, Profesor Doktor Stejskal 
iadresinde Viyana Universitesin
de yaptlan tetkikat ve taharri
yatm ~ayan1 hayret semereleri ... 
Profcsoriin ke~fi hakkmdaki bil-

tun hukuk, munhasmm Tokalon 
miiessesesi tarafmdan fevkal~de 
mali fedakarllk1arla temin eclil
mil?tir. «Bioceh tabir ctlilen bu 
canh hoceyreler hillasas1, yalmz 
pembe rengmdeki Tokalon kre
mi terkibinde bu1unur, hastane
lerde 60 ve 70 y~lannda'ki ka
dmlar i.izerinde bu hillasalarla 
yap1lan tecrUbeler neticeslnde, 
alb hafta zarfmda turul?ukluk
larm kayb6ldugu goriilmil~tiir. 

Her a.lq;am, yatmazdan cvvel, 
cilt, unsuru olan pembe rengin
deki Tokalon krcminl kullammz. 
Siz uyurken, o cildir."z~ besler ve 
~n~qtiriL \ 

Buru~ukluklanmzi tamnmen 
giderir. Bir kac; hafta. zarfmda 
bir kac; Ya4 genc;le~rni~ olursu
nuz. 

Gilndtiz i~n (Yags1z) beyaz 
rengindeki Toka1or:. krcmini kul
lanm1z. Siyah noktalan erltir, 
ac;1k mesamah s1kla~t11·1r vc en 
~rkin ve en esmer bir cildi yu
mu~bp beyazlatir .. 

) 

BAYANLARIN NAZARI DIKKATINE: 
Satin :lld1guuz Tokalon kremi vazolanrun bilyiik bir k1y

mcti vard1r. Onlan bayiinize iade ettiginizde beheri i~in 5 
kuru~ alarak, ayni zamand~ k1ymettar miikafatlar1 bulunan 

1 Tokalon mii~bakasma ~tirak hakJnm veren bir bilet takdim 
edecektir 

TURK HAYA KURUMU 
25 Ci TERTiP 

BUYUK PIYANGOSU 
Birinci ketide 11/Mayis/938 dedir-. 
Biiyiik ikramiye: 40,000 lirad1r .. Bundan ba,ka: 

15,000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle (20.000 ve 
10.000) lirahk iki adet miikafat vard1r •.. 

~imdiye kadar binlt>rce ki~iyi zengin eden bu J>iyangoya i~tirak et
mek suretile siz de taliini7i deneyiniz ... 

I inhisarlar U. Miidiirliijiinden: I 
I - idaremizin Izmir ~arap imaHithanesi igin §artnamesi mucibince 2000 

kilo tartma kabiliyetinde bir adet demiryol baskillii pazarhkla satm ahnacaktir. 
II - Muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat temfoafJ 187,50 lirad1r. 
III - Eksiltme, 2/V/938 tarihine rasthyan pazartesi gilm.i saat 14 de Ka• 

bat3.§ta Levaz1m ve Milbayaat §ubesir.deki Alim komisyonunda yap1lacakbr. 
IV - Eksiltmeye i~tira.k ctmek isteyen 1irmalarm fiatsiz teklif mektuplal'1· 

ru munakasa gilniinden 3 giin evveline kadar inhisarlar Milskit"at fabrikalar 
§Ubesine vermeleri ve tekliflerinin kabullinil mutazammm vcsika almalan Ia
zimdlr. 

V - isteklilerin paza1bk i~in tayin edilen giln vc saatte IV uncil maddede 
yaz1h eksiltmeye i§tirak vesikast ve % '1,5 gi.ivenmc paralariylc birliktc yukarda 
adt gec;en komisyona gelmeleri Han olunur. (2025) 

100 lira mukafath 
Ke~an T. H. K. Ba!jkanhg1ndan 

1 - Kc§anda yapllacak olan Hava Kurumu binasmm plam nlOOll Yi.iz li
ra mUkafatla milnakasaya konulm~tur. 

2 - ~artname ve aranm vaziyet haritaSI istanbul ve Edirne Tiirk Hava 
kurumu Ba§kanhklarma Gilzel Sanatlnr Akademisi Mildilrlilgilnc gonderilml§• 
tir. 

3 - Ayr1ca Ke§an Tiirk Hava Kunimundan §artnamc talep edllebilir. 
ilan olunur. (1620) 

Tiirk Hava Kurumundan : 
1 - Planar i~atmda kullarulmak iizere muhtelif boya ve tutkal, c;elik 

sa~ ve boru, muhtelif tel, c1vata ve somun, rondelil, tandor, tekerlek mafsah, 
kablo makaras1, radanza, kaplama bezi, Jastik kablo, i§kcnce vesaire satm 
almacakbr. 

2 - Muhammen bedeli sif Haydarpa§a 3694 lira, ilk teminab 277,05 lirad1r. 
3 - Almacak malzemenin tam listesi, §artnamesi ve mukavele miisved

desi her giln kurumda goriilebilir. 
4 - Kat'i ihalesi 27 /4/938 tarihine rast11yan <;ar§amba giinil saat 15 de 

kurum binasmda yap1lacakllr. 
5 - isteklilerin belli giln ve saatte vesaik ve teminatlarile birlikte 1rurum 

merkezinde haz1r bulwunalan. v:2169i~ 



Sahife 1~ 

Trende, vapurda, evinizae ve itinizde 
Muhakkak Bir Ka10 

Bulundurunuz 

N~~De Cl ~rip m Ba• Cl DD$ 
R 0 M AT i Z M A ve 

aatan agr1lar1 
0 /o 100 GECiRiR 

Kalbi ve mideyi bozmaz 
icab1nda gOnde 3 ka~e ahnabilir. 
T aklidlerinden 1alon1nz ve her yerde 

lsrarla SEFALiN'i araym1z 

AGA-BALTIC 
Radyosu 
ile blitlin 

~ diinyay1 
~ dinleyiniz 

T optan salt~ deposu: Istanbul Sultanhamam Ham
dibey ge~idi No. 54, perakende sabf yeri: Galata 
Bankalar caddesi B A. D '1:' 0 P 0 W magazas1 
ve Anadolunun biitiin ~ehirlerinde a~·entalar1m1z 
vard1r. 

No. 270210 

No. 270211 

No. 270212 

No. 270213 

No. 270214 

No. 270215 

Malatyah Bay F ahri 
- Erzincan ~arklSl - Ay§em gider su yiiztinde 
- Halk §arlast - Elinde altm §8.Indan 

Bay Refik Ba1aran 
- Halk §ark1s1 - ~en olasm ttrgiib 
- Halle §arkls1 - Manavgat yollan 

Avanoalu Bay Sali.haddin 
- Halk §arkISt - Ak koyun meler gelir 
- Halk §arlas1 - Suya gider has gelin 

Erzincanli Bay Salili 
- Erzincnn §arlas1 - GUI koydum gill tasma 
- Erzlncan §arklSl - Havuz ba§lillll gillleri 

Urfah Bay A. M. 
- Urfa Silnbiilesi - FeHiket dideler 
- Urfa tecnisi - Sevdim bu kil~iik ya§ta 

Kanuni Bay Ahmed .,. 
- Rast taksim - Kanunla 
- Hicazkdr takslm - Kanunla 

Sahibi :NecmeddJn Sadak Umwui uqrtyat miiclilril fevkd BaU 
Akpmlfatbua 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor. 

Nevrozin 
varken 1st1rab 

c;ekillr ml? 
Baf, d/f adr1/ar1 

ve ~iltmekten miltevellid biitiln 
agn, s1zi, sanctlarla nezleye, 

romatizmaya kar'1 

.Nevrozin 
k~elerini aluuz. 

I 

icab1nda giinde 3 ka1e 
ALINABiLiR. 

Mideniz bozuk, di.llnis pash 

KA BIZ 
~yorsaon sis de on blDJerce klfi &'ibl 

tecrilbe edlniz. MIDE ve barsak· 
Ian yormadan ve ah§tirmadan 
ishal eder ve temizler. 

Haz1ms1zhii; mide ek1ilik, 
§itkinlik ve yanmalar1n1 

GtDERiR. 
il}tiha ve s1hbatlnizi diizeltlr. ic;U

mesl gayet l~tlf; tesiri kolay ve mli
leyyimdlr. Son derece teksif edllml~ 
blr tuz olmakla. mii.masll hie; blr miis
tnhzarla Juyas kabul etmez. Mazon 

isml, Horoz markasma dlkkat. 

Or. NISANYAN 
Hastalarm1 herg\in aqama kadar 
Bey~lu, Tokatllyan otell yamnda 
Mekteb sokak 35 No. 11 muayeneba-

neslnde tedavl eder . 
.... 

SIRT AGRISI 
Uykusunu 

Haram Edtyordu. 

Nihayet 'afi tesirile tamnm1p 
bir tedbire basvurdu ve tedavisi• 

' 
ni buldu. 

Bay C. B. yaz1yor : "?rliiz'i9 bir exn 
~mdan hi9 uyku uyuyamryordum. 
Hatt&, merdivenleri bile ~nkmadan mah. 
rum iclim. Bir delikli ALLCOCK yakreIDI 
ta.tbik edinoo ii9iinciigiin memnuniJ:etbabt 
tosir gordiim, ve biitiin agnlamn zail oldu. 
lcabmda da bu pyaru hayret v~ krymetli 
tedbirinize bafvurmakt&n gen dumu. 
ya~nn." 

Sirt agnemdan, siyatikten . veya 
iltih.a.br A.eabdan iztira.p 90kmeyuus ve 
taha.mmiilsii.z sancrlarm& katlanmayauz. 
Bit tek delikli ALLCOCK yakrs1 bir "9 
giin zarf'inda biitiin agn1&n def edeoek ve 
lizi h&IA.a edeoektir. Yaluyi tatbik etti. 
gini.z anda eihht bir aoakhgm ~an 
yerin etra.fma yayrld.Iguu b.iSaedeoek ve 
OTOMAT1K BlR MASAJ gibi e.AnYan 
mafsallara tam bir eiiktln verd.igini ve 
yorgunlugu izale ve yeni bir ka.nm 
oevclAn ettigini gorecekainiz. 

Soguk. algmhgx, uezle, migren, borlrolma 
vesair bu gibi ahvalde dahi ALLCOCI 
yaJuSI ile &DI ve miieasir bir tedavt 
bulaoaksnm. ALLCOCK yaklamm terki· 
Linde Capeicum, Frankirwenee, Myrrhe 
vesa.ire gibi laymetli maddoler vardu. 

Uouz ve taklit yaJalard&n eakmm&ll 
i9in delikll ALLCOCK yakdarmdaki Im· 
mrs1 daire ft karta1 i:eeimll marblma 
dikk&t edinia. BltGia 'KMl'Blerde 181/1 
kurue& ...... 

A01z biitiin mlkroplara 
daima a~1k bir kap1d1r 

UNUTMAYINIZ Kl: 
Bakunstzhktan ~iiriiyen d~lerln 

difterl, bademclk, klzanuk, enfloenza, 
ve hattft. zatiirreeye yol a~tlklan, ilti· 
hab yapan ~ etlerile koklerlnde mide 
hummasI, apandisit, nevresteni, Slt
ma ve romatizma yapt1gi fennen an· 
~mi.¢11'. Temiz agiz ve saglam dif
ler umumt vilcut saghgmm en birin· 
ci i;;arti olm~tur. Binaenaleyh difle
rtnizi tier giin kabil oldugu kadar 
fazla lhkal ti~ defa (Radyolln) ~ 
macunu ile fir~allyarak Slhhatlnizi ga;. 
rant! edebillrsiniz ve etmellsiniz. BU 
suretle mikropla.n imha ederek difle-: 
r1nlzi kOrum.Uf olursunuz. 

RADYOLiN. 
He di~lerinizi sabah, ogle ve ak,am her 
yemekten sonra muntazaman f1rcalay1n1z. 

SAC BOYALARI JUVANTIN 
KUMRAL 

SiYAH 
Sa~lara gayet tabii surette Is-

tenUen rengl verir. Ter ve yt· 

b.nmakla kat'iyyen ~drmaL 

Biitiin diillya sergilerinde sihhi eT· 

•ft haiz sa~ boyalan arasmda bi-

rinci gelm~tlr. Sa~lan ve clldl 

kat'iyyen tahri!1 etmeden istenilen renkte boyayan 
yeglne slhhl sa~ boyalandll'. 

iNGiLtZ KANZUK ECZANESt 

BEYOOLU • iSTANBUL 

Sa~ balanu, ~iizelligin en birinci prtubr. 

PETROL Ni ZAM 
Kepekleri ve sa~ dokillmeslni tedavi eden tesiri miicerrep blr ~br. 

KSILOLIT DOSEME MONAKASASI 
Zonguldakta Kozlu komiir i1leri 

Tiirk Anonim ~irketi Genel Direktorliigiinden 
Kozmu mevkilnde 1irketimis tarafllldan infa edilmekte olan muh· 

telif eb'atta 15 binanm cem'an (1000) metre murabbau kadar ksilolit dO
femeleri bu gibi qleri yapJJUf bir mil&eabhide ihale edilecektir. Talip 
olanlann prtlanmm ve plinlanmm ogremnek mere binat veya tah
riren istanbul veya Zonguldak biirolanna 30/4/938 tarihine kadar mil· 
racaat etmeleri ilin olunur. 

izmir Fuar1na davet 
Istanbul Ticaret ve Sanayi Odas1ndan: 

938 izmir Fuarmda kiralanacak Paviyonlarm planlan odruruza gonderll· 
mlstlr. 

Fuara i§tirrut etmek lsteyen Istanbul firmalannm bir an evvel odaya mil· 
racaatla yerlerini tem.ln etlneleri rlca olunur. 

TalipWer pek fazla oldugundan alAkadarlann bu hususta valdt kaybetme-
melerlnl t&vllJe ederil. (2318), 


