
, 

Polonya askeri dun 
<;ekler taraf1ndan 
bo$altllan yerlerl 

i$gal ettiler 

Qinliler Japonlara 
kar$t mUhim muvaf

fakiyet kazand1klann1 
bildi riyorlar 
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Polonya askerleri dun 
Cieszy~ 1ehrine girdiler 

<;ekler, tahliyesi kararla§an Siidet 
arazisinden ilk m1ntakay1 bo§alttdar 

Polonyada §enlik yapi/iyor - 9ekoslovakga /ngilterege 
miiracaatla iktisadi giif Iii kt en bahsederek gar dim istedi 

.. 

Var§Ova 2 - <;ek kltalan, Polon
yaya g~ecek yerleri bo~ltmaga b~
l~ardir. <;ek askerleri dful sabah 
saat on bird.en iti.baren Cieszyn (es
ki acl.l Tesin) ~hrinden ~ekilmi~ler
dir. $ehir derhal Polonya bayraklali
le donanrm~ ve Polonya askerleli gi
rinceye kadar inzibati muhafaza i~ 
Polonya polisled karakollan i~gal et
~lerdir. 

Polonya askeri saat on dortte ~eh
rc girrni~tir. Halk askeri bilyilk se
vin~le kar~1l~hr. 

Va~va 2 - Var~va bayram yap
maktad1r. $ehir kamilen donanm~
tir. Pllsildski rneydaru hmcahm!t 
dolmu~tur. Halk hoparltirlerin ne~

rettigt vatani ~rkllan dinlemekte ve 
bir ka!t gilnden beri meydana konu
lan ve <;ekoslovak topraklanmn Po
lonyaya avdet edecek klsmm1 gOs
teren btiyilk bir hadtaya bakarak 
konu~maktad.1r. 

Prag 2 (A.A.) - Tesin mmtaka. 
st hakkmdaki Polonya notasmm Qe-1 
koslovakya hi.ih'l1meti tarafmdan ka
bulii neticesinde ortaya !;lkan mese-

Polonya askerlerl tarafmdan ~gal edilen ve bir koprii ile Polonyadan 
aynlan Cieszyn §ehlinde koprii b~t 

leleri halletmek iizere muhtellf blr Berlin 2 (A.A.) - B~ kmnandan-
Polonya - <;ekoslovak komlsyonu te- hktan gece yansma dogru tebllg edll-
~kkill etmt~r. ml~Ur: (Dcvanu 6 nci sahilede) 

lngiliz - Frans1z 
te$riki mesaisi 

Atatlirk 
Hariciye Vekilimizi ve Berlin 

biiyiik el~imizi kabul 
buyurdular 

9amborlegn, B. Daladye'ge 
bir mesaj gonderdi 

B. 
miihim 

Londra 2 (A.A.) - B. Nevil Qam
oorleyn, B. Daladye'ye a§aftdaki mil· 
him mesaj1 gondenn~tir: 

«Son endi§eli giinler zarf mdaki yar
dlm ve ~riki mesainiZ" i~ln 'Olan 
minnettarane takdirlerimi ve bilyilk 
memleketinizi temsilde gosterdigtniz 
~esaret ve vekar kaf§1smdaki hayran
hg\m1 size arzetmek isterim. Alman 
f;ansOlycsi ile blrliktie imza ettigtmiz 
deklnrasyonda iki milletin zuhw· ede. 
bilecek bUtiin ihtilaflarda barl.~ ve 

dostane isti~re arzusunu beyan ettik. 
ingiliz ve Frans1z milletlerinln kalb· 
Jeri o kadar birl~mi§tir ki bu hisle· 
rtn aym zamanda ve benimkinden 
daha az oltruyarnk met ..... ~~ 4e 
hisleri oldugwiu blliyorum. istikbal. 
de sizinle, memleketlerimiz arasmda 
pek miltcyemmin bir surette mevcut 
rnilnasebetlerden rnillhem bulunan 
iyi niyetin ve itimadm inki§8.f1 saye
sinde Avrupa •barl.§1run tarsinl i~in 
yen! gayretlerle tecelli eden yen! ve 
devamh blr te§riki mesai gorilyorum.,, 

Istanbul 2 (A.A.) - Bu sabah Ce
nevreden avdet eden Hariciye Vekill 
doktor Tevfik Ril~til Aras, ogleye 
dogru Dolmabah~e sarayina giderck 
Relsicilmhur Atatilrk tarafmdan ka
bul buyurulmu9tur. Doktor Aras, 
Atatiirke seyahati ve muhtelif ~ler 
haklanda uzun maruzatta bulun-

' m~tur. 
t~~i t (A.A.) - Reislcilmhur 

Atatilrk, bugih\ ~Ieden sonra Ber
linden yeni gelen biiyiik el~imiz 
Hamdi Arpag'1 kabul buyurm~arcl.lr. 

.. :l.kka•Iera 

Dogru iml~ 

Lig mar;;lar1 diin ba§lad1 Meslekt(lflm:zz Server Bedi, ge9en 
gun Chamberlain'in imlasmda.ki ka-
1'1.flkligi misal alarak ismihaslar hak
kmda yaz.digzmiz fzkrayz. siitununa 
gefirdiJcten sonra diyor l.,"i: · Fenerbahce Besikf as la 2 -2 berabere kaldr. Gones, 

Galatasaray, Vefa ve Topkapr rakiplerini yendiler 

F.i.kret, kala ile Fenerbah~enln beraberllk goltlnii atarken 
[DilnkU ma~lann tafsUA.ta spor sahifemizdedir] 

«ismibaslarm imllis1 matlub §ekle glr
mcdi de ismicinslerin imlis1 girdl mi! 

Bir yokltyahm: 
Sun'i, suni, sungi, sungit, sun'il', sunii:. 

i•i;. • DI sun 16 , sumg ... 

Bunlar da, hep ayni kelime! 
Vaktile bir imlii kongrcsi toplanmas1m 

istemi~tim; f;iimdi de bir imla kanununa 
tarartanm. imli Higatindek.J §ekilden d1-
§ar1 (1kanlar kelime ba§ma b~ kuru~ ce· 
za TcrmeJre mahkum olmahdirlar. Fakat 
o hnli lUgatine biitiin ismibaslar da iliive 
cdil~cli. l\Jcscl:i ~indeki biitiin §Chirlerln 
ve koylerin isimlerine kadar! ! .. 11 

Server Bedi, bir latif e lle bu yoldaki 
imkdnsizltgi gosteren mukni bir dezp, 
bu.lduguna kallse, biz h~ de o fikirde 
deglliz: 

Her lisan gibi tiirk~ttnin de mil

kemmel cografya lUgaflan, her kii.¢1k 

mevkii gosteren mii.dekkikane yapiL-

1m$ atlaslan olmalz; onlardaki imld
la.ra riayet etrr}iyenler, yanlig 11apti 
.6avi{maluftr. 

Macaristan da <;eklerden 
topraklar1n1 istiyor 

Cek hUkOmeti, bir uzlasma ruhu icinde ' . 
muzakereye haz1r oldugunu bildirdi 

<;ekler, Macar hududundaki Tornaya gar1n1 ve 
demiryolunu dinamitle tahrip ettiler 

BudnpC§te 2 (A.A.) -Macar Telgraf 
ajans1 teblig ediyor: 

Macar hiikumeti tarafmdan veri· 
len talimat ilzerlne Macaristarun 
Prag el~isi Hariciye Nazm B. Krofta. 
ya her milletin kendi mukadderatlll1 
kendi tayin etmesi hakkmm derhal 
tahakkuk ettirilrneslne dair Macaris. 
tarun me§ru metalibatm1 bildirm~· 
tir. 

Pmg 2 - Harlciye Nazm B. Krofta 
Pragdaki Macaristan el!tiSine bir no
ta tevd1 et~ ve bu notada Macar 
ve <;ekoslovak eksperle1inden rnilrek-

kep bir komisyonun en klsa bir mfid· 
det zarfmda te§kili ile Qekoslovakya. • 
daki Macar ekalliyeti meseleslnin ted
kik ve buna istinaden bu meselenin 
halli i~in lazun gelen teklifatm tes
bit edilmesine miltedair <;ekoslovak 
noktai nazanru izah etmi~tir. 

Hemen aym zamanda Macarista-
mn Pragda bulwian el!tlSi, B. Krofta'ya 

bir nota vererek Macar hukO.metlnln. 
Miinih konferans1 mukarrcratim na
zan dikkate alarak, Budape§te ve 
Prag hiikfunetlerl arasmda resen 

(Devam1 6 nc1 sahifede) 

lngiliz Kabinesinde yeni 
istif alar olacak m1? 

Basvekil B. ~ambHrleyn bugUn Avam Kamaras1nda 
mUhim bir nutuk soyliyecek 

Frans1z Meclisi yann toplanacak, 
hUkamet baz1 mali tayihalar verecek 
Lcmdra 2 (A.A.) - Bahriye Nazm 

B. Duff Cooper'in istifasmdan bahse
den Sunday Express gazetesi, Avru
pa buhraru esnasmda Ticaret Nazin 
Oliver Stanley ile Ziraat Nazin Mor
Iison, Slhhiye Nazin Elliot ve Mi.ih
riihas Lordu Delawarr'm Duff Coo
per'e milzaharet ederek Almanyaya 
kru91 daha kati bir hatti hareket itti
haz edilrnesini tavsiye ettiklerini yaz
makta ve ~u suali sormaktad1r: 

cBu zevat da acab;i ~imdi istifa 
rm edecekler?> 

lngiliz ve F ran11z 
parlamentolar1 toplan1yor 
Paris 2 - ingUiz Meclisi yarm top

lanacak, B~vekil B. <;amborleyn mii-

him bir nutuk irad ederek son gtin
lerin vakayiinl anlatacaktlr. Frans1Z 
Meclisi de sal1 giinu toplanmaga da
vet edllm~tir. B~vekil B. Daladier 
son vaziyet ve Milnih anl~as1 hak
kmda Mecllse izahat vereoektir. B~
vekilden sonra Hariciye Nazin B. 
Bonnet c;ekoslovak rneselesi miina
sebetile yapllan konu~alarm safha
lanru anlatacaktir. 

Meclisin toplanmas1 miinasebetile 
baz1 mali layihalar verilecektir. Bu 
lfl.yihalar klsmi seferberlik miinase
betile yap1lan milhirn masraflan kar
~llarnak i~indir. Bank do Fransm hii
kfunete yapbg1 avans haddini ~ 
Ietmek i~in de bir layiha verllecegt 
soyleniyor. 

Kral Boris'in tahta ~1kma
s1n1n 20 nci yddOniimii 

Prenses Marie Louise bir ders csnnsmcla bnbnsma bir m tevdl cdiyor 

Bugi.in, Bulgar krah majeste ii~iin
cii Boris'in Bulgar tahtma cikt1gllllll 
yirminci ytldonfuniidilr. Bu milnase
betle Bulgaristanda bi.iyi.ik mcrasim 
ve ~enlikler yapllacakt1r. 

Kral Boris, umumi harbi mi.iteakip, 
~ok buhranll bir zarnanda Bulgnr tah-

(Devamt f iincii sahif cde) 

Cemal Nadir Giiler 
Arkada§Ulllz Cemnl Nadir Giller, 

dinlemnek iizerc scnelik tntillni 
al~tir. Birka~ giin sonra eserle
rini tekrar A~nm'da m~retmege 

. ba~hyacaktar . 
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Hankov 2 (A.A.) - Bir kac; gi.in 
evvel Japonlar tarafmdan i~gal edil
mi§ olan Hanan'm cenubunda Pei .. 
ping - Hankov hattmda kain Loshan 
~ehri pazar giinii cereyan eden ~id
detli rnuharebeler neticesinde <;inli
ler tarafmdan istirdat edilmi~tir. <;in
liler ~imdi ~rk istikametinde ilerle
mektedirler. Kuang~uan'm 7 kilo
metre garbmda Japonlara taarruz et
mi~lerdir. 

lar, diger yaraltlar Japonyaya sevke
dilmi~lerdir. 

Ayni hafta zarfmd.a i~Ierinde olen 
a.skerlerin killleri bulunan 3800 san
d.Jk Japonyaya nakledilmek iizere 
Kiukiang'dan i;langhaya getirilmi~tir. 

Zehirli gazlar 

Versay muahedesi 
deQisecek mi ? 

Amerika ayanindan biri, bir 
konferans toplanmas1m 

istiyor 
Va~ington 2 - Harici politika i~

lerinde mtiteha.ss1s olan dyandan B. 
Burke ve Lewis Avrupada sulhu kuv
vetlendirmek i¢n beynelmilel bir kon
ferans toplanma.sm1. teklif ediyorlar. 
Gec;en sene B. Hitlerle gorii~mii~ olan 
Burke, Ctimhurreisi B. Ruzveltin 
boyle bir konferans toplamaga en zi
yade selattiyetli zat oldugunu soylti
yor. Ve diyor ki: 

«B. Ruzvelt, Versay mu.ahedesinl 
imza etnm, olanlan, ho~udsuzluga 

sebebiyet veren maddeleri. gozden ge
~innek iizere, delegelerini Amerika .. 

~anghay 2 (A.A.) - ~ansi ve Ho
pei'deki Qin kltalan tarafmdan ha
reket iissii olarak kullamlan ve ~an
sinin ~rkmdaki mti.him bir sevkiil
ceys noktas1 olan Vutai'e Japonlar 
tarafmdan yap1lan taarruz tekrar 
geri pilski.irti.ilm ii~t ur. 

Honkov 2 (A.A.) - Hongkong'dan 
alman haberlere gore biiti.in cephe
Ierde maruz kaldlklan muannicW.ne 
mukavemet kar§ismda Japonlar ge
ni~ mikyasta zehirli gaz kullanmaga 
karar vermi~lerdir. 1 ya gondennege davet etm.elidir.» 

Japonlar bu noktada milhim zay1-
ata ugramaktadlrlar. 

Japon zayiah 
i$anghay 2 (A.A.) - ~anghaydan 

alman haberlere gore Yangtse cep
h ~lerinde yaralanan 5800 Japon as
keri tedavi edilmck i.izere ge~en hafta 
buraya getirilmi~tir. En ag1r yaral1-
lar ~anghayda teda\i a1tma ahnm1§-

Ba~vekil 
Bu ak~am Ankaraya avdet 

etmeleri muhtemel 
iktirnd Vekili B. ~akir Kesebirle 

tnhi~arlar Vekili B. Rana Tarhan dtin 
ak§amki ekspresle Ankaraya avdet 
etmi§lerdir. 

Ba9vekil B. Celal Bayarla, Dahiliye 
Vekili ~i.ikrti Kava, Hariciye Vekili 
B. Tevfik Ri.i§tti Aras, Naf1a Vekili B. 
Ali <;eti.nkayanm da bu ak§am Anka
ra.ya avdetleri muhtemeldir. 

24 eylfil gecesi iki Japan nakliye 
gemisi :;>anghaydan Kiukiang'a 480 
sand.Jk zehirli ve goz y~artlc1 gazlar1 
ihtiva eden bombalar t~1m1~lard.Jr. 
Bu gazh bombalar Yangtsie'nin §ima
llnde Tien~ia~en cephesinde kullam
Iacakt1r. 

~ansi cenubund.a Japonlar hezime
te ugramakta olduklarmdan ge~ 
mikyasta zehirli gaz kullanmaga ka
rar vermi~lerdir. 18 eylfildmberi 
=?azlsiye sekiz kamyon zehirli gaz 
gonde~tir. Bu eyaletin cenu
buna daha ~ok miktarda zehirli gaz 
nakleclilmektcdir. 

Tass ajans1n1n 
bir tebligi 

Sovyetlerin B. Daladier'ye sa
Iahiyet verdiii dogr u degil 
Moskova 2 (A.A) - Tass ajans1 bil

diriyor: Sovyetler Birligi hi.ikumeti
nin sozde Fransiz B~vekili Daladierye 
Mtinihde akdedilen dortler konferan
smda kendi namma hareket etmesi
ne selaruyet verdigine dair Amerika 
ajansmm Paris nmhabiri tarafmdan 
Nevyorka bir kablo gonderilmi~tir. 

Tass ajans1, Sovyetler Birligi huktl~ 
H ariciye V ekilimizle Bulgar metinin Daladierye hi~ bir sal8.hiyet 

Ba§vekili goriittiiler vermedigini ve esasen hiikumetin ne 
Sofya 2 (A.A.) _ Bulgar ajansi Munih konferans1 ile ve ne de veri-

bildiriyor: ·· len kararlarla hie; bir alakas1 olma-
B~vekil KO.seivanof dun ogleden dlF;lm beyana mezundur. Tass ajan-

sonra Kostenetz istasyonunda Tfuki- S1 bu haberin sac;ma ve uydurma ol-
ye Hariciye Vekili doktor Tevfik dugunu ilave etmektedir. 
Rii~tii Ara.sa millaki olm~ ve iki Na- lngiliz Krahn1n temennisi 
ZJr Filibeye kadar birlikte seyahat Londra 2 (A.A.) - Kral altmc1 
cd~rr.k samimi bir surette gorii{imil~- George, ingiliz milletine hitaben bir 
lerdir. beyanname ne~retmi~tir. 

Mac&r sefi!'i 
Bir milddettenberi §ehrimizde isti

rahatte bulunan Macar sefiri di.in 
a.k.~amki ekspresle Ankaraya avdet 
etmi§tir. 

l ki tayyare 
kazas1 

Bir Alman yolcu tayya resi 
kayboldu 

Ziirih 2 (A.A.) - bgrenildigine gO
re, Frankfort - Mtinih hattmda r;al1-
~an blr Alman nakliye tayyaresi 
Frankforttan saat 12,55 te hareket et
mi~, fakat gidecegi yere varamam1~
tlr. Tayyarenin Gerison kantonund.a 
yere inmek mecburiyetinde kald1F;l 
zannedilmektedir. Mtiretebati ii~ ki-
9iden ibaret. olan tayyarede alb yolcu 
bulunmakta idi. 

Cenubi Amerikada bir 
tayyare par~aland1 

Saopaulo 2 (A.A.) - Bir tayayre 
d~erek pari;alanm1~, i~inde bulunan
lardan Wasp hava kumpanyasmm 
rnildi.irii, iki yiiksek memur ve tayya
renin pilotu olmil~lerdir 

- -
ltalyadaki Fransiz eski muha-

riplerinin tetrigi 
Roma 2 (A.A.) - italyada bulu-

• nan Fransiz eski muharipleri fede
iasyonunun reisi Mirouchaux, kont 
Cianoya bir telgraf gondercrek sulh 
Jehinde viicuda gctlrilen eserden do
layi gerek kendisini gerekse Mussoli
niyi teb1 Jk etmi~tlr. 

Beyanname $U satlrlarla bitiyor: 
cBa~vekilin ban~ ugrunda vaki 

olan parlak mesaisinden.sonra btitiln 
diinya milletleri i¢n yeni bir dostluk 
ve ref ah devresinin ar;1lmasm1 hara
retle temenni ederim.> 

Filistinde biiyiik 
bir ~arp1§ma 

Araplardan 52, l ngilizlerden 
1 k i§i oldii 

Kudiis 2 (A.A.) - Kudtise gelen 
ilk haberlere gore, bugiin f?af am ve 
Ramallahda ingiliz kitalan ile asiler 
ara.smd.a iki ~arp~ma olmu~tur. Bu 
~arp~malar esnasmda asilerden a.s
~ari 52 ki{ii oldiigii soylenmektedir. 
Ingiµ.zlerden bir polis zabiti Olmils ve 
iki a.sker yaralanrm~tir. ' 

Kudils 2 (A.A.) - ~imal bolgesin
de asilere kar~1 dun ~am ba~byan 
a.skeri hareket bugiin•de devam et~
tir. Asilerden bir ~ok olti vrd.Jr. Bun
dan b~ka askeri kuvvetlerle a.siler 
arasmda mtisademeler kaydedilmis
tir. Asiler miihim zayiata ugram.I~
lard.Jr. Kudils bOlgesinde tethi~ sui
kastleri devam etmektedir. Beht -
Sefafa ganna ate~ verilmi~ ve demir
yolu hasara ugratilml~tir. 

Kudii.s 2 (A.A.) - Hafta tatili es-
na.smda Filistin kar1~1kl1klannda 

olenlerin yek:Unu 70 i bulmU{itUr. 

Kemah istasyonu itletmeye 
a~1ld1 

Enincan 2 (A.A.) - Kemah §imen
difer istasyonu bug\.in merasimle i~
Ietmeye a~1lm1§tll". 

Harb malulleri 
Romada Anaevinde yeni 

salonlar a~dd1 
Roma 2 (A.A.) - Ogleden evvel 

Mussolini, ma111ller ana evinin yeni 
salonlarile cZaferler avlusu» nu ac;
nu~tir. Ac;1h~ merasiminden evvel 
Mussolini binarun ontine dizilmi~ o
lan Habe~istan ve ispanya harpleri
nin malilllerini tefti~ etmi~tir. Bu 
mera.sim ic;in Habesistan harbinin bi
dayetinde. ilk tesrht 1935 de Mareb
den gec;ildigi tarfu intihap ednmi{itir. 

Harp malillleri cemiyeti reisi meb
us Lelacro1x bir nutuk soylerni~tir. 

Hatip Mussoliniye hitab ederek tic; 
sene evvel cbir imparatorlugun fet
hini emretmi~ oldugunu ve di.in sul
hu kurtardlgm1» hatirlatm1s ve ital
yayi kuvvetlendirdigmden' dolayi 
kendisine te~ekkiir etmi~tir. 

Hatib cf~izmin harbin varisi ol
dugunu ve sulh namma yaptlan yan
lI{illklan tamir ettigini» hatirlatm1~ 
ve netice olarak ~oyle demi~tir: 

«MussoHni yalmz harbl uzakla~tirmakla. 
kalma~. harbi maghip etmi!}tir. ihtiyar 
Avrupa i:ilm~tur. Du<}e tara:fmda.n ta
savvur edilen yeni Avrupa Belki dog
mu~tur. Belki de Du(fe bugiin yeni blr 
sulh devresi a<}1yor.» 

Mussolini ~u sozlerle mukabele et
mi§tir: cArkada~lar, Afrika ve i:span
ya harp meydanlannda klymetinizi 
isbat ettiniz. i:talya yapbgmiz feda
k8.r1Ig1 hie; bir zaman unutmayacak
tir.> 

Franszz - ltalyan 
dostlugu 

Fransada ltalyan oliilerinin 
mezarhg1nda merasim 

yapdd1 
Paris 2 A.A.) - Eski Frans1z mu

haripleri, Fransa i<;in olen italyan a.s
kerlerinin son. uykulanm uyuduklan 
ivry mezarllgmda bu sabah sade me
ra.sim yapffil{ilardlr. Memleketin ge
~irdigi vahim saatlerden sonra yap1-
lan bu merasim Frans1z - i:talyan 
dostlugunun bir tezahi.iru manasm1 
iktisab ctmi~tir. 

Argonne Garibaldienleri heyetile 
Frans1z muhariplerinin ba~mda bu
lunan Belediye meclisi azasmdan Sa
battier bir nutuk soylemi~ ve harp 
mcydanmda Olen italyanlarm hati
rasllll selamladJ.ktan sonra demi~tir Id: 

«Bir kar; diplomatik miinaka~adan 
sonra iki latin hem~ire arasmdaki 
dostluk artik bulutsuz devam etme
lidir. i:ki millet Avruparun selfuneti 
i~in gayretlerini birle~tirmclidirler, 

bunu olillerimiz istiyor.> 

Gazeteler diplomasi miina-
sebetl erin yeniden tesisini 

iatiyorlar 
Paris 2 (A.A.) - Bugi.inku baz1 

gazeteler, i:talya ile normal diploma
tik miinasebetlerin tekrar tcsisini is
tiyorlar, Ere Houvelle gazetesi, Fran
samn Ramada miihim bir ~ahsiyet 
vas1tasile temsil edilmesi lilzumunu 
kaydetmektedir. 

Peti Jumal diyor ki: 
Frans1zlar bir kibustan kurtulmu~

lardlr. Diploma.si usullerinin modas1 
ge~mi~tir. Fransa daha uzun miiddet 
Cenevre batakl1gmda saplan1p kala
maz. 

F ransada zaptedilen 
otomobiller geri veriliyor 
Me~hul askerin m ezar1.oniinde mera
sim gap1ld1, halk Ba~vekili alk1~lad1 

Pans 2 - Seferberlik yava§ yava§ 
b1rak1lacaktir. Zaptedilen otobtis ve 
otomobillerin derhal geri verilmesi ka
rarla§tmlllll§tir. Bunlar bu ak§amdan 
itibaren sahiplerine verilecektir. 

Me~hul askerin mezar1 
oniinde 

Paris 2 - Ba§vekil B. Dalaier dun 
ak§am taklza!erin altmdaki me~hul 
askerin mezarllll ziyaret etmi§ ve bu
raya bir c;elenk koydugu gibi mezann 
yarundaki alevi de yakml§tll". 

B8.§vekilin bu ziyareti vatanperve
rane bir tezahtir halini ahn1§br. Eski 
muharipler, maluller, binlerce halk 
mec;hul askerin mezan oniinde ve ci
var soka.klarda toplannu§tl. Saat on 
sekizi yirmi be§ ge~ Ba§vekilin oto
mobili goriinmii§ ve halk kendisini 
alk1~llyarak: '<Ya§asm Fransa, ya§a
sm Daladye, ya§asm sulh» diye bag1r
ml§t1r. 

Ba§vekil otomobilden indikten son
ra btiyiik c;elengi kendisi al~ ve iki 

ellle ta§1yarak mezarm oniine kadar 
gottirmii§, buraya b1rakm1§tir. B. DP 
ladier'nin pek heyecanh oldugu i;eh 
resinden anla§Ihyordu. Defteri imza 
ederken muzika Marseyezi <;almaga 
ba§lanu§, halk bir ag1zdan milll mar§I 
tekrar etmi§tir. Ba§vekil giderken 
halk gene kendisini alk1§lam1§br. 

Figaro'nun bir makalesi 
Paris 2 (A.A.) - Figaro gazetesi 

yaziyor: ((Avrupa muvazenesi mtina
ka§a kabul etmiyecek bir §ekilde de
gi§mi§tir. Hissemize d~en dersleri al
mak §artile bu neticeden iirkmemize 
hacet yoktur.>) 

Bu gazete biraz a§ag1da §Oyle de
vam etmektedir: «Diin tak1zaferimi. 
zin oniinde birle§en ve FranSiz ailesi
ni temsil eden hallr kom§ularile geni§, 
anlaY1§1I ve feyizli bir sulh havaSI i~in. 
de y8.§amak istiyor. Fakat bu sulhtin 
bir nevi uyu§uk tabiiyet §ekli almas1-
m kabul etmiyecektir. Kendisini ida
re edenlerin bunu anlamas1 laz1mdu.,, 

Kehalbag1 gazinosunda 
ii~ gen~ bu;akland1 

Necmi, Bedia ile dansetmesine miisaade 
etmiyen ii~ genci kama ile vurdu 

Diin ak{iam iizerl f?ehrem.ininde 
Kehalbag1 gazinosunda k1z yiiziin
den bir cinayet i~len~ ve bir gen~. 
diger U<f genci b1c;akla muhtelif yer
lerinden yaralam~t1r. 

Vakarun tafsilat1 ~udur: 
Gazinoya gelen mii~teriler arasm

da Mehmet, Muzaffer ve Cevat isim
lerinde ti~ gene;. bir de Bedia ismin
de bir k1z vard1r. Gazinonw1 orta ye
rine in~a edilen beton bir saha tize
rinde dans edilmekte oldugu cihetle, 
Bedia da bu ii~ gen~le miinavebe ile 
dans etmektedir. 

Bir arahk, diger bir masada otu
ran Necmi isminde on dokuz y~la
nnda bir gene; te Bedia ile dans et
mek istemi~ ve onlann masasma ge
lerek dansa kalkmasm1 rica etmi~tir. 

Bu ricalar bir iki defa tekerrur et
tigi halde Mehmet, Muzaffer ve Ce
vat, Bediamn bu gen~le dans etme
sine miisaade etme~erdir. 

i~te Necmi, bu hale i;ok klzrm~ ve 
bir arallk gazinodan tegayytip et
mi~tir. 

lspanya harbi 
Frankocular1n yeni taar ruz .. 

lar1 piiskiir!iildii 
Barselon 2 (A.A.) - Mildafaa Ne

zareti tarafmdan ne~1iedilen bir teb
ligde bilha.ssa ~oyle denilmektcdir: 

cEbre cephesinde du~arun Molino 
de Farriols, Sierra de la Torre ve umu
mi ~ebekedeki mevzilerimize kar~1 
yaptig1 mukabil taarruzlar Cii.mhu
riyetc;iler tarafmdan tamamile geri 
ptiskfirtillmti~tiir. 

Burgos 2 (A.A.) - General Franko 
dti.n ak§am radyoda s0yledigi nutuk· 
ta nasyonalist i:spanyamn, farmason
lugun ve enternasyonalin niifuzlann
dan kurtulmak i~in mi.imkiln olan her 
§eyi yapacagm1 bildirmi§tir. 

~aka kanla net icelendi 
f?ehremininde 21 y~Iannda Hil

seyin ile 24 y~mda Hasan evvelki 
gece saat yanmda birbirlerile ~aka

l~irken kavgaya b~larru~larcilr. 
c;ok gec;meden kavga klZJ.~mi~ ve 

Huseyin eline gec;irdigi bir demir par
~asile arkad~m1 b~mdan ag1r su
rette yaralam1~tir. Ha.san derhal Gu
reba hastanesine kaldmlnu~, Hiise
yin yakalannu~tr. 

Az sonra gene gazinoya gelen Nec
mi, dans havas1 ~ahnaga ba~laymca 
gene tic; erkekle kizm oturduklart 
masaya gelmi§ ve tekrar dansa kalk
mas1m istenli{itir. 

Bu sefer, genc;ler; Necmiye agrr bir 
tak1m s0zler sarfetmi~ler, zaten asa
b1 gerilmi~ bh- halde bulunan Nec
mi de cebinden btiytik bir kama c;1-
kararak genc;lerin iizerine at1Imi9tir. 
Mehmet, Muzaffer ve Cevat, Necmiyi 
zaptetmege ugr~rm-?Iarsa da bir 
tiirlti muvaffak olamaml§lard1r. 

Nihayet Necmi, kamasim saga so
la sallamakta devam etmi~ ve her ii~ 
genci de muhtelif yerlerinden tehli
keli surette yaralarn1$t1r. 

Hadiseden haberdar edilen zab1ta 
memurlan ii<; yarally1 hastaneye kal
dlrm1~lar, kanlI kamasile ka~maga 
muvaffak olan Necmiyi de k1sa bir 
miiddet sonra yakalam1~lard.Jr. 

Yarahlardan Mehmedin yaras1 kal
bi altmda oldugu clhetle hayati teh
likededir. 

Necmi hakkmda takibat icra edil
mektedir. 

B. Funk 
Alman iktisad Naz1r1n1n 
Belgradda miilakatlar1 
Belgrad 2 (A.A.) -Alman Milli ik

tisad Nazm Funk, ak~am Dubrovnik· 
ten buraya gelmi~ ve diin biribiri ar
kasmdan Stoyadinovic;, Ticar-et ve En- · 
diistri, Maliye, Orman.Jar ve Maden
ler Naz1rlan tarafmdan kabul edil
mi~tir. 

B~vekil, Alman nazirmm ~refine 
bir ogle yemegi vermi~tir. 

Belgrad 2 - Ticaret Nazm B. Ka
balin, bug\.in Alman iktisad Nazm B. 
Funk ~erefine bir ziyafet vermi~ ve 
iki naz1r arasmda dostane nutuklar 
irad edil~tir. 

Belgrad 2 (A.A.) - cStoyadinovii; 
hiikumetinin tig senelik icraab'> is
mindeki scrgi, B. Stoyadinovi~ ve bti
ttin nazirlarm huzurile bugiin ac;1l
nu{ihr. Alman ekonomi bakam Funk 
da sergiyi ziyaret etmi~tir. 

Belgrad 2 (A.A.) - B. Funk, B. 
Kabalin ile birlikte bu sabah bazi 
milesseseleri ve ezctimle devlete aid 
tayyare motorii fabrika.s1m gezmi~ttr. 

Ziraat Nazm B. Stankovic;, Alman 
misafir ~crcfine bir ogle ziyafeti ver· 
mi~tir. 
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AKSAMDAN AKSAMA 

Y epyeni bir §ah1iyet: 
"DIGAN,, 

On y~mda bir ~cuktur: Zeki sa
~n simsiynh gOzleri, miistehzi ve iyi 
bi~imli mcrcan gibi dudaklan, beyin 
yeri hayli bilyiik scvimli bir ha§! var. 
Iii~ bir Iaftn altmda kalmaz. Yara· 
mazhklan da §irindir. 

- S1mfm1 g~tin mi? - diye sordu
lar. 
Bah~ede oyun oynarken kapkara 

olnlll§ elini, bir yumruk haline geti
rerek gogsilnc vurdu; 

- Digan ~kmaz! 
-? 
Hcrkcs biribirinin yiizilne bakb: 
-Buda nece? 
Baba anncsi §ikayct etti: 
- BOyle Iftflan nercdcn de ogreni-

yorsun, oglum? ... Dogru dilriist bizim 
gibi konu§sana .. . 

Hangimiz yn§1tlanm1z arasmdaki 
nrgolnrn heveslcnmcmi§tik? ... Fakat 
bizim zamamrmzda bOyle bir Ifif 
yoktu. 

Tercilmc cttilcr: 
- uDigran ~aklnzn)> dcmek, «Benim. 

evsafta bir insan sm1fmda donmezh> 
demcktir. 

- Allah Allah ... «Qakmalrn s0zilniln 
«bir kadch ~akmakn, «tokati ~ak
mak» , <1hileyi ~akn gibi §ekiller
dcn hari{l olarak yeni nesil aramndan 
«Sm1fmda donmck1> mfmasma kulla
ruld1guu ogrcnm~ik amma, «Digani> 
ncclir? 

- Bw1a baz1lan «Tigan)) da diyor. 
Kcndine giivenen bir adarmn tefa
hilrJe kendindcn bahsctmesidir. Bu
nn mutabakat eden fiil miifred mu
hatab dcgil milfred gaip sigasma gi. 
rer: l\lesela, C!Digan oyle §eylere ku
lak asmam!n denmez; « ... kulak as
maz! n dcniz... Digan diye kendine 
fahriye yapacak §ahsiyet, siinepe, 
m1yrmnti, n11zm1z olnmaz; maddi ma
ncvi maglubiyctlcr onun i~in degil
dir •.. Digan, c1va gibidir ... Daima mu
vaffak o1ur ... Bu mefhumda kirnsenin 
hakkm1 yemek iddias1 yoktur; fakat 
~u katidir ki, o, asla okka altma git
mez ... i te boylc bir tip! ... Yeni nes
lin karakteristigi... Qocuklanm1zm, 
gcn~lerimizin kendilcrlne yar~tmhk
lan cvsaf ... 

l\luhtelif cemiyctlerin, muhtetif 
safhalann dotrurdugu §ahsiyetler var
d1r: 

ccCcntilmen)) ki, ingilizlerin bunu 
11as1l tcJakki ettikleri ge~en gi.inkii 
bir nilsham1zda yazihyd1. 

A~ab'l yukan ona benziyen bizim 
<1~clebi.i tipi: Yumll§ak ba§h, milsa· 
mahakar fakat kendini saydmr! Nilk
teli, rcybi, mahlmath fakat digerleri
nin fikirlcrinc de k1yas1ya miiteamz 
degil! Hafif zarif, hotzottan ho~lan
maz; esasen kimsc ona. kar§1 kuvvet 
lruJ1anmag1 akhndan ge~innez. Fal'ZI 
muhal bir nadan bir milnasebetsizlik 
yapacak olsa dcrhaJ biitiin muhit bu 
sempatik adamm mii<lafaasma ce
maatlc kalknr. ille zengin olmaSI Ja
z1m dcgil amma, nesi varsa pek kibar
ca ikram ccliyormu§ Jtissini verir. 
llo§, sohbetinin tnthhg. sebcbile onu 
rica ve minnctlc davct cdenler, kendi
sinin ziyafetine konmu§ intibam1 altr
lar. ~eJcbi, asla para s1kmtis1 ve umu
mi_yetJe Stkmti duymaz ve duyurmaz ... 

In~Jiz medcniyetini <logurdugu 
< Ccnttlmcn1> tipi ka~1SI11da Turk kill
tiiru.niin inceligi i~inden de iste boy. 
Jc b1r ~ ~lebfo siiziiliip aknu~ti. «Di· 
gaol) var olsun; vc dilerim ki, ~elebi
ler de yanlannda ~o~ralsm ... 

~.'j:~ 

Tiirk diinyas1, Bakuda ccK~m> , f z. 
mirde nzeybck)), istanbulda cckabada
Y111 < salihab nisvan», ilh ... Yaratm~
tir. 

uDignn .. yeni dcvirde bunJar arasi
na katilnn en SCmJ>atik ~ahsiyetl • 
d b 

.. 
1
. :.- er 

en ir1c ir. Tam bu <levre has b' t• Ir lp ... 
Faal, ba§anh, kcndinden cmin ... 
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(Vd. • NU) 

.. Otom.?hil ~ar~~;·;·;;i"'""·-
suraue Buyukdercye gitmekte olan 

imdad1 slhhi otomobili ani olarak on .. -
ne {:Ikan blr yilk nrabasma !;arpm: 
mak i1tin fren yapnu§, 30 metre iJeri. 
deki hususi bir otomobile garplil.l§br. 
1nsanca zayiat yoktur. 

Mektepler a~dd1 
Yaz iptidasmdan beri kapah olan 

mektepler bugun ~Iliru~tir. Bu mii-
11asebetJe sabahleyin erkenden sokak~ 
larda bilyilk bir mektcpli kalabal.lgi 
goze ~arp1yordu. 

-E 

rp g p 
B. Prost arsanzn 

ifraz planznz 
haz1rl1gacak 

~chircilik mutehasslSl B. Prost, is
tanbul ve Beyoglunun naz1m plam
na gore tafsllat pianlanru hazirla
maga ba.51-ruru~tir. Mi.itehass1sm bu 
~all§masma zemin te§kll eden nft.
Zim planlar belediye imar mildiirlil
gil tarafmdan c;ogaltil~tir. 

Evelce de yazdlgim1z gibi bir se
ne sonra bitecek olan Gazi kopri\sil
niln hemen ac;Ilmasi i~in Azapkap1-
dan Taksime, Unkaparundan ~ehza
deb~ma uzanacak yollann gi.izer-
gah1ru ve her iki taraflannda vi.icude 
getirilecek tesisatl tesbit etmekle be
rabcr belcdiye i!;in miihim bir varl
dat memba1 te~kil edecek Silrp Agop 
meznrllgJ. nrsasmm if raz ve tanziml 
plamm da hazirbyacaktir. 

B .Prost, istanbulun en muteber 
ve denize hakim olan bu sahas1run 
gi.izel, modern binalarla si.islenmil? 
bir villa ha line sokulmasim istiyor. 

B. Prost'un bu plam haz1rlamp tat
bik mevkilne konduktan sonra bele
diye Silrp Agop mezarhgm1 par~a 

par~a satihga. ~1karacak ve burada 
yap1lacak in~aat i~in plan esa.slanna 
gore ruhsatiye verecektir. 

Sirkeci gar1 · 
1stimlak edilecek binalar i~in 

haz1rhk ilerliyor 

Sirkeci gan ile tramvay caddesl 
arasmda bulunan binalarm istim

Iakile buras1run a~Ilmas1 kararla~ti-
11ld1gm1 yazm1~t1k. Bu suretle hem 
istasyon meydana ~1kacak, hem 
~ehrin bu k1smmdaki dar cadde ge
nl~liyerek Sirkeci civan c;ok ~erefle

necektir. 
'Yap!lacak istimlakin, miitehasSis 

B. Prost tara.fmdan c;izilen nazim 
piana uygun gelmesi liizimgeldigm
den Nafia VekAleti belediyeye mi.ira
caatla milta.Hias1m sormu?tur. Bele
diye yakmda mi.italaasm1 Vek~lete 
bildireccktir. 

istimlak edilecek. bi.na.larm b~de
lini Nafia Vekaleti verecek, fakat is
timlak i~ini bclcdiye yapacaktir. 
Eminoni.i meydamrun istimlak i~1 

bittikten sonra bu sahada istimlake 
ba~anacakbr. 

"7. 

Karilerimizin fikri 
Spor sahalanndan 
ah nan f azla riisum 

aFenerba.hc;e spor kliibiiB mensup
lanndan bay i;lakir Be§e ynziyor: 

Btada alt bllet riisumu muamelesl
nin lfaSI ic;ln S1raservllerdekl Dil§
kilnler Evl damga. §Ubeslne glttlm. 
Bu §ubenln lfl~edildlginl ve blletle
rln Beyoglu bclediye dairesinde mu
n.mele goreceginl merkez muhasebe 
mudiirlilgtmden o~endim. Oro.ya mii
racaatlmde 2000 ndet 50 ku~luk ve 
4500 ndet 25 kuru§luk biletler ilzerln
den Dii§kilnler Evi ve belediye hlsse
stnln 277.75 lira hesap edilmesl It\
Zimgelirken 303.49 llra olarak hesap 
vo tahakkuk ettlrildigl.ni haYl"etle 
gordiim ve itlrnzima. ka.r§1 (Ellmlzdc 
kn.nun vardlr fazla ahnay1z) cevabm1 
nld1m. 

Stadm nc1Id1g1 932 senesinden beri 
bu munmeleyl ynpt1rmaktay1m. Eski 
rnlsallerl delil gostererek serdcttlgim 
itlrnzlara. kat9J.: Ctizi.ilmeyin, ynnlt§ 
a.Imd1 isc o fazlny1 size reddederlerl) 
cevnb101 nld1m. Mecburen rusumu 
25.74 lira fnzlaslyle Odedim. 

Hiikumetlmiz ve Partlmlz yiiksek 
hlmnyesindc ve knzanc; gnyretlerln
den katlycn uzak ve memlekette 
sporu yaymnk ve ya§atmnk ic;ln Ult
~nn spor kliiplerJmlzin sahalann
dan Ankara ve izrnirde yalmz % 5 
dnmga resml nlm1:-ken Istanbuldnki 
spor kliiplcrlnin sahalnnndnn % 
18.75 e ball~ olan riisum almmas1 esa
sen bu sa.ha snhlbi kliiplcrln ma~du
riyetlni muclp oldugu halde bu kcrc 
hi~ blr kit.yda tnbl olmaks1zm bu rli
sum % 5 damga resmile blrllktc % 
10 aceze ve % 5 beledlye hlssesl ola
rak tamnm % 20 ye arttinlnu~tir. 

Saym istanbul valisl ve bcledlyc re
lsl ve spor ba.§kamnnzdnn bu 11Je el 
koymas101 ve Ankara lle :.tzm.lrde ol
du~u glbl istanbul stadlannclan dn 
bu fazla riisumun kaldlnlmasmn de
lalet buyurmalnnm saygilanmla dl-
lerlm. ~akir ~e 

Otomobil ~arpmas1 
~~lide otura.n Numan, Sultanhama

rm caddesinden gegerken §Of6r Ahme
din idarcsindeki otomobilin sademesi
ne ugramI§, muhteilf yerlerinden yara
lannu§t1r. ~for yakalanmI§, mahke
meye verilmi§tir. 

1la~ zannile fare zehirini 
i~en bir k1z oldii 

fiskildarda oturan Mustafa klzi Emi
ne yeni kullanmaga ba§lad1g1 ilacma 
benzettigi fare zehirini ic;erek zehirlen
~ ve olmi.i§ti.ir. 

lki it~i iskeleden diiterek 
yaraland1 

Pa§a bah~e ispirto fabrikas1 amele
lerinden Mehmed ile Abdullah fabrika 
duvarlanm tamir i~in kurulan iskele-' 
den 8§ag1ya dil§mii§ ve vi.icudlerintn 
muhtcllf yerlerinden yaralanarak 
Haydarpa§a ni.imune hastanesine kal
nlrm§lardlr. 

- l 
Otelleri 

Beledige yeni bir 
proje hazirlamaga 

karar verdi 
i~ ve d1~ tulizm hareketlerinin can

lanmasi i~in turlzm umum mi.idilr
lilgil her ~eyden evvel otellere ehem
miyet venni~, ista.nbulda otellerln 
pahall ve pahahllga ragmen iptidat 
olduklanru gormil~tii. 

Belediyenin, otellerin be§ s1rufa ny
nlara.k 1slah1 etrafmdakl projesi 
il.zerine otelciler cemiyeti istanbulda
ki otellelin alti s1mfa aynlmas1 lii
zumunu ileri silrmil~til. Otelciler ce
miyetl, ~ehrimizdeki a.tellcrin A vru
pa otellerine k1yas edilirse birlnci ve 
ikinci Siruf turistik otcl olmachgm1 
iddia ediyoPdu. 

Belediye bir taraftan turizm mi.i
dilrlilgi.intin otel ucretlerl etrafmda
ki mtita.Iaa.s1ru, diger taraftan otel-

. cllcr cemiyetinin ile1i silrdilgi.i esas
lan gozoniine alarak §ehrimizdeki 

otellerin isla.lu ic;in yeni bir proje 
hazirln.maga karar vermi~tir. Bu pro
je otelle1in 1slah1 i~ill yap1lacak bil
tiin i~lerl ihtiva edecek ve bu proje 
turizm umum miidi.irltigiiniln de 
ta.svibinden g~hildikten sonra ~ehir 
meclisine sevk edilerek tasdiki iste
necektir. 

Uzum bollugu 
Son giinlerde elma da gel

mege ha§lad1 

Piya.sada tizilm bollugu dcvam edi
yor. Son gilnlerde ~ok iizilm gelmi~
tir. Perakende olarak c;a.vu~ i.izi.imu 
15 - 20 kuru~ kadar satihyor. Ya
pmcak 10 - 15 kuru§tur. Diger iizilm
ler de bu fiate satllmaktad1r. Kllosu 
yedi bu!f uk kuru§a kadar ilzfun var
<hr. 

Son giinlerde bolca elma gelmeg4e 
b~ruru~tir. Clnslne gore fiati 15 - 30 
kuru~ arasmdachr. Kestane 10, ceviz 
20 kuru~a sat11Iyor. Bu sene elmarun 
bol oldugu ve ucuz elma yenilebilece
gi bildirilmektedir. 

Bir sarho§ yakaland1 
Ortakoyde oturan Cemal evvelki ge

ce rak1y1 biraz fazlaca kai;1rm1§ ve sa
at 24 ten sonra Beyoglunda bir bara 
girmi§tir. 

Cemal fazla sarhO§ oldugundan i§gal 
cttigi masadaki bardaklan bagmp ~a
girarak klnm§ ve polisler tarafmdan 
yakalanarak hakklnda takibata giri§il
mi§tir. 

Viyannda fizfun bayranu: ~ehir sokaklannda tertib edllen alayda gen~ klzlar Uzilm scpetlerile g~iyorlar. 
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Y eni koylii nesli 

Koy kal.b.."Uuna i~ne son derece 
ehemmiyet \'erlyoruz. istanbul civa
nndald koylerde bu fnali)etin se
meresi clle tutulacak bir bale geldl. 

EvvcJki giin Silivridc, ehli bayvan 
scrgisindc birinciligI kaznnan 250 
kilo1uk bir inegu1 sahibi 13 ya~mda 
zckildan gozleri ~tl i~ yanan kimse
siz bir ~ocuktu. 

iki ki.i~iik, fakat ii.asirb nvucunu 
dolduran, birincilik milkafab, ~iJ gii· 
mii~ lira.Inn elinde tutarkcn ona 
so rd um: 

- Ha)'\·arum sen mi yet~tirdin? 
- Tabii ben, dedi, ldmsem yok 

kL. Hayvanmu kei1dim ye¥irdim. 
Birinciligi kazandinnag. akbma koy
mu~um... Ugra!'}tim, rabala.d1m. ~u 
hayvaru bu ha.le getirdik ~tc... l\lil
kilfnti da aldlk. .. 

i tanbul valisi bu on ii~iindeld 
muvaffak olmu~ koylii vatanda~ 

scvgi ve ayni zama.nda hiinnct dolu 
gozlcrle baklyordu: 

- Gelecek sene fazln silt alma 
ba1mnmdan bir milsabalm yapacagu. 
Yani kim.in hayvaru fa2'.la siit vcrirse 
o birinci gelecek ve miikflfati ala
cak! ... 

13 y~mdaki l\lehmet uyamk bir 
tav.1rla: 

- l\'Jeraklamna bay vali ... dedi, ge
lecck yil smut en !(Ok silt verecck 
hayvaru gctirecegim. Hem siltiinden 
de sana tattiracagun. Bak ne siit i~e
ceksin ... 

Birincilik milkaf atuu aldlgma dair 
onilndeki kag.da imzas1m bilyiik bir 
kolayhk ve !;abuklukla nth. 

Vali: 
- Silt hilelerinin en biiyilk sebep

lerindcn biri de hayvanlann az slit 
vem1esidir. Elintlzdeki hayvanlar ~k 
siit vcrirse, siit istihsalftti ~k olur
sa hileye mahal kalmaz. 

Goriiliiyor ki koy kalkuunasmm 
~chirle.re de biiyiik f aydalan oluyor. 
1~ en kii~iik bir misali. Koylii bay
vamndan bol siit abrsa • ~hirli va
tanda~ ta hilesiz siit i!(iyor ... 

Silivri hayvan panaymndaki mil
sabakaya ~tira.k edenlcr arasmda 
18 ya.~da, giizcl, gclinkilk bir koylU 
loz vardt. Einine a.bla ... 

Emine abla ile gorii~ilrken onun 
~nin ne kndar ehli oldugunu anla
dun. Hayvanlanndan, sil~illiikten 

adeta pratik bir miltehass1 gibl 
bahsediyor: 

- Gelecek sene birincili~ri ben ala
cagun ... diyordu. 

Bu 18 ya~mdaki gen~ koylil ln:n 
topragma ve hayvanlanna pratik bil· 
gi ·i ile bagh idi. 

Gen\! koylii neslini gordilktcn son
ra nnlad1m. Ortaya ) cpycni bir koy
lii tipi ~1layor. Tohumunu illi~lama
dnn toprngma atm1yan, modern ka· 
fah, bilgili bir koylil ... 

Hikmet Feridun Es 
•••Mt1111n1111111n11n111111111r1111111u111111111111111111111111111111111u1111111nm 

Bir ~ocuk ta§la ba§ka bir ~o
cugu yaralad1 

Yedikulede kahveci Petronun oglu 
Koc;o Samatyada Toprak sokagmdan 
ge~erken Aleko isminde 12 yD.§lannda 
bir c;ocugun att1gi t~la ba§mdan ya
ralanm1§tlr. 9ocuk yakalanmI§, tahki
knkata ba§lanm1§br. 

Pazarhks1z sabs 
Belediyenin, pazarllks1z sat1~ kanu

nunun tamamile tatbiki i~in slk1 su
rette tefti~lere ba~Iad1gim yaznu~bk. 

Kanunw1 tatbik ~eklini gosteren 
kararname hilkfunlerl pazarllks1z sa
ti~a tabi olan baz.i magaza ve duk
kan sahipleri ta.rafmdan tamamile 
anl~lamad1gmdan ufak tefck yan
h~hklar gorillmii~ti.ir. 

Kanun yen! tatbik edildigine go
re sn1 etlket ve saire yiiziindcn ka
nun un ruhuna degil, ta.tbik ~ekline 
taallOk eden bu yanh~hklar i~in 

~dilik ihtar edilmekle iktifa edil
mi~ ve ceza verilmemi~tir. 

Maamafih belediye, ilk gilnler i!;in 
bu gibi ihmallerl mazur gormekle 
beraber kanun, kararname ve izah .. 
name hiikiimleri etrafmda biit\in 
alakadarlann giinlerdenberi ikaz 
edil~iklerini ve icap eden noktalar 
haklonda da gene leap eden izahlar 
yaplld1guu gozoniine alarak yann
dan sonra biltiin hilkfunlerin tatbl· 
kine hit; bir surette milsamaha cdil
miyeccktir. 
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Iktisadi ve mali hafta 
Son siyasi hadiselerin borsalarda tesiri -

esham ve tahvilat vaziyeti 
Biiyiik bir bad.ire atlatlld1. Diinya 

sanki yeniden hayata kaVU~Wl gibi 
her tarafta t;;enlikler yaplliyor; sulhu 
koruyanlara kart;;1 samimi tezahtirat 
g()steriliyor. Erkeklerin cephelere ko~
m8Sl neUcesinde mateme biirilmn~ 
olan alle yuvalan ¢mdi gene sevglll
lerine kavu~aklan iimidi lle sevin~ 
i~de ~1rp1myor. 

Qekoslovakya hadiselerinin son §ek
ll hallinde ~iiphesiz ki, blr taraf ka
zand1, diger taraf kaybetti; !akat harp 
olsayd1, Qekoslovakya gene ayni ve 
belki de daha B.gir t;;eraite maruz ka
Jacak idi; iistellk te dilnya biribirinc 
g~ecek, birka~ milyon ~i kmlacak, 
belki de Avrupa medeniyeti mii.nka
rlz olacakt1. 

Biz, iktisad.iyata tabsis olunan bu 
k~emlzden siyasiyat ba.klonda bun
dan f azla yazmaga kendimizi sal3.hi
yettar gormilyor ve fakat iktlsadiya
tm inki~t, insanlan re!aha sevkede
cek yegane yol olduguna kani bulun
dugumuz cibetle, buna engel olan se
beplerln ortadan kaldmlm1~ olmas1 
dolay1slle memnuniyetlmizi de izhar
dcn kendimizl menedemiyoruz. 

Okuyuculanmiz, ~phesiz ki, umu
mi vazlyetin diizelmesl neticesinde 
piyasalarda ne gibi {mi degttjiiklikler 
vuku buldugunu ogrenmek istiyecek
Ierdir. Maalesef bu satirlan yazdlg1-
m1z s1rada 1 tetjirinievvel tarihli Av:ru
pa mall gazetelerl heni.iz gelmeml~ ol
dugu i~n, kendflerini tatmin edemi
yecegiz. Yalmz telgraf haberlerine is
tinaden, ~dllik ~u kadanm soyllye
biliriz kl llk tesir, nakliyat sigorta 
primlerinin cski fiatlerlne kadar degil
se bile, ona yakm blr hadde d~ii~ 
olmasid1r. 

ikincl tesir, ingiliz kambiyosunun 
klasik dolax parite'sini henilz bularna
makla beraber, 15 ~ent birden yiik
selmesidir. Hafta zarfmda ingiliz li
ras1 dolara nisbetle 4,61 e kadar dil~
miistil ki altm esasmdan aynld1gi 931 
seneslndenberl bu kadar gerllemesi 
hi~ vaki olnlam1§t1. Cilmhuriyet Mer
kze bankrumz, hafta zarfmda Sterlin! 
bir arallk 598 kuru~ kote ctti.kten 
sonra curnartesi giinu fiaU 603 kuru
~ yiikseltrni~tir. Bu fiatin tedricen 
ytiksellp eski fiatini bulacagmda hi~ 
~phe etmiyoruz. 

Buhranm en had devrinde ve yal
mz bu buhranm devam1 milddetine 
maksur olmak iizere, ingiliz borsac1-
Ian aralannda bir toplant1 yaparak 
ingiltere ve dominyonlar f ondo'lan
run sukutuna mani olmak iizere bun
lara asgari hirer had tayin ettiler ve 
muamelati bu hadler dahllinde tedvi
re muvaffak ta oldular. 

Bunun gibi bir redbire M1S1r hiikO.
meti de tevessill etml.!} bulunmakta-

drr: tskenderlye borsasmda yiiksek 
sesle arz ve talepler menedilmi~. fi
atJerin tesbiti keyfiyeti mfinhas1ran 
acentelerin de i§tirakile, hususi bir ko
rniteye terkedilmi~ ve arbitraj mua
melesi de kaldm~tir. :;;upheslz ki 
bu tedbireler de, ~ok g~eden kaldl
nlacaktir. 

Fransada devlet esha.nu son haft.a 
zarfmda. yeniden yiizde b~ derecesin
de sukut etmi~U. Telgraf havadisleri 
aksiildmelin b~ladlguu bildinnekte
dirler .Frans1z bankas1, resmi iskon
to haddinl yiizde iki bu~uktan yi.izde 
ii~e ~1kartml~. ihtlmalkl bu yenl had 
bir milddet daha devam eder. 

Yalmz ingilrere ve Fransada degil, 
biltUn Avrupa ve Amerlka plyasala
nnda, sulhiln temini neticesinde fiat
lerin yiikselmege b~Iadlgt haber ve
rilmektedlr. 

Memleketimizde eaham ve 
tabvili.t vaziyeti 

Ankara borsasmda g~en haft.a zar
fmda 18,97 llraya kadar ~rillyen yiiz
de yedl bu~uk faizli Tiirk borcu ka
gttlanmn umurnt hamle neticesinde 
curnartesi giinil 19,42 lirada kalchg1m 
memnuniyetle gordilk. Zaaf ve tel~ 
asari gO.sterrniyen yegane kag1tlan
m1z Dahili istikraz tahvilatumzd1r. 
Bunlardan 1933 tarihli ikramiyeli Er
ganiler 19,10 liraya, 1934 tarihli S1-
vas - Erzurum kagiuan da 19,90 lira. 
ya muamele gordiiler. 

Kuponu bu aym iptidasmdan iti
baren 160,67 kuru~ olarak tediyeye 
b~anan Anadolu ~mendifer tahvil
lerl 39,90 lirada kald1. Ak.siyonlar 
24,90, miimessll senecller 34,55 lira et
mektedir. 

Merkez bankas1 da 97 ,50 liraya ka
da.r gerilediktcn sonra 101 lirada ka
pandl. Endiistriyel kaAgitlarimiz Uze.. 
rine hafta zarfmda hemen h~ mua
mele olmam1~t1r. 

Nominal fiaUer ~larchr: 
Aslan c;iinento 9,05 lira, Tramvay 

11,75 lira, Umum sigorta 12 lira, it
tihadl mllli 21,75 lira, Terkos 6,25 Ji
ra, Bomonti 7,50 lira, ittihad Degir
mencilik 11 lira, ~k Deginnencilik 
0,81 lira Telcfon 8,40 lira, §irketi 
Hayriye 19 lira, ~lrketi Hayriye temet
tii hlsscsi 13 lira, istanbul Kasaplar 
§irketl 12 lira, ~rk Ecza deposu 2,60 
lirad1r. 

TUrk altm1 1025 kuru~ta sabittlr. 
Hafta zarfmda Gayrimilbadil bono
lan tekrar 30 para gerillyerek 7,25 
kuru~ta kald1. Milbadil bonolar1mn 
B serisi 90, C serlsi 30 kuru~ etmekte-
dir. l 

Ml.sir Kredi Fonsiye tahvilatmda 
tcbeddiil yoktur: 

1903 tertibi: 103 lira, 
1911 tertibi 93,5 lira ctmektedir. 

LUleburgaz belediyesinden 
A~1da adlan yazlll malzemei elektirikiye mevcut bulurunak ~artlle miis

taccliyeUne binan enciimcnl belediye huzurunda pazarllk neticesinde takarriir 
edecek bedelle monte i~ ve on giln parelel c;aI~tmlmas1 ve bi.itiln fenni me
sullyeti talibe aid olmak iizere komplle bir elektrik tcvzi tablosu almacaktir. 

Taliplerln 8/T. Evvel/1938 tarihine tesadilf eden curnartesi giinu saat 15 
de pazarllk ncticesi takarrtir edecek bedel iizerinden venneleri icab eden te
minat paralarlle Lillebtrgaz bclediye encfimenine gelmelerl ilA.n olunur. 

(6879) 

Adet Malzemenin adlan 
1 Silnkronlzasyon tertibab (~ 

dak1 ~ardan ibaret) 
A - Bir aded devir kolu 
B - Bir aded dubllfrekansmetre 
P - Bir aded valtmetre 
T - Bir aded SJf1r voltmetre 
s - tki aded .faz Iarnbas1 

1 Otomatik flll1Jar 3X100 amper 
1 Ampennetre 400 Amperlik (maa ceryan Transformotoru) 
1 Voltmetre 400 Voltluk 
1 Ampermetre 10 amperlik 
1 Voltmetre 140 Voltluk 
2 Menner lXl ebadmda. 

VOksek ziraat enstitusO rektorlOgOnden 
1 - RektOrlUk ve talebe pansiyon binalanmn etrafma yapttnlacak 10 

adet projektOr vc malzemeslnln milbayaasile ~llik. tesisat.I ac;lk eksiltmeye 
konulmu§tur. 

ihalesi 14/10/ 938 cuma gilnii saat IO da RektOrliik binasmda miite§ekkil 
)lamslyon tarafmdan yap1Jacaktlr. 

2 - Mnhammen bedeli d898.60» ve muvakkat teminat 142.39 Iiradlr. 
3 - Dahn !azla izahat ve para.stz §artanme almak is~yenlerln Enstitu •.re mildilrlugiine miiracaatlan. _(6902) (3996) 

Kral Borisin tahta 
~1kmas1n1n 20 nci 

y1ldiinUmii 
(B~ ta.raft 1 inci sahifede) 

tma g~mi~ti. Hentiz 24 y~mda bu
lunan gen~ kral, parti mii.nazaalar1-
nm en zlyade bararetlendigt bu d&
virde kendisinl herkese sevdlrmege 
muvaffak olmu~. seneler gec;tikc;e bu 
muhabbet artm1~br. 

c;<>k demokrat bir hiikiimdar olarak 
tarunan Bulgar kral.1 miinevver bir 
zatt.rr. iyl tahsll gormU.,tilr; Bulga· 
ristanda ilmi faaliyetlerle yakmdan 
alAkadar olmaktadlr. Kral Boris iyi 
bir tabilya~1 olarak tamrum~tir. 

Kralm en biiyi.ik zevkl lokomotif 
kullanmaktlr. Lokomotlfin biitiin kl
sllniarm1 pek iyl bilen kral, tren ida
resinde en usta kaptanlar kadar ma
hirdir. 

Kral Boris 8 sene evvel italya krah· 
nm klz1 prenses Joanna ile cvlcruni~tt. 
Birl k1z, digerl erkek olmak uzere iki. 
~ocugu vard1r. Qok lyi bir aile babasi 
olan kral, ~ocuklanmn tahsil ve ter
biyclerile bizzat ug~aktadlr. 

Kendisile dostluk miinasebetlerl 
devam ettirdigtmiz Bulgar milletine 
bu mesud glinii tebrik ederiz. 

fstanbul 2 (A.A.) - Yarm, 3 llktey. 
rln, Bulgaristan kral1 ii~tincii Borlsin 
tahta c1krnasmm yirrninci ytldonil
mtidilr. 

Bu milnascbetle ya11n sabah ~ehrl
mizdeki Bulgar kilisesinde bir dint 
ayln yap1lacaktir. Saat 17 de Bulga
rlstan general konsolosu B. Slivensld 
is4Ulbuldaki Bulgar kolonisini kabul 
edecektir. 

OLOM 
Bayan Bedia, ~i.iktife Nihal ve 

Muhsinenfn ve bay Salfilladdinin an
neleri merhum miralay Ahmedin c~i 
merhum binb~ ~evketin klzi ve es
ki Jiman mildilrii bay Ahmet Ham
dinin kayin valdesi bayan Nazlrc 
pek losa si.iren bir rahats1z1Jktan 
kurtulam1yarak olmil~ilr. 

Cenazcsl bugiin - pazartesl - sabah 
saat on birde Alemdarda Dcfterdar
ilk kax~smda Be~iraga Tekkesi so
kagmda bay Galip apart1manmdan 
kaldmlarak Beyazit camiinde nama
ZI lahnncak ve Merkezef endideki aile 
mezarhgma gotfuiilecektir. 

Allah rah met eylesin ... 

r-ES\~'E' D 

I 
Parlsten gclml~ ve sonbahar §apko. vc 
elblsc krokl ve modellc.'l"inl getlrm.l§tlr. 
Bcyo~lu, istikl6.l cnddesi (313) No. lu I 

M1s1r Apnrt1mam yamnda 

iSTANBUL BELF.DiYESi ~EOiR Tiyatrosu 
Bu ak§am 20,30 da 

TANLl§LIKLAR KOMEDiSf 

3 perde 

efi~ Yo.zan: V. l}eksplr, 
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I Liii .... , .... Tiirk~csi: Avnl Glvdn * 
ER1'U0KUL SADi TEK TiYATROSU 

Taksim meydanmda. 8 -
1- cl ~rln cumartesl 
nk§ammdan Ulbarcn 1938 

kl§ temslllerlne ba§llyor 

* 
lJey~lundo. Halk ope

peret Uyntrosunda 

bqhyar. 

~EBZADEBAel 
Turan Tiyatrosa 

Halk sanatkln Na.fit, 
okuyucu Semlha, Ml.§el 

varyetesl blrllkte 
~EYBIN Ol.sLtJ 

Operet 3 P. 
Halk gecesl: Her yer 20, 
Jocn 100, para.di 10 * 

3 T~rinlevvel 1938 

<;ukurovada sulama 
in§aat1 h1zla ilerliyor 

Seyhan1n iki taraf 1nda kanallarla 146 bin 
hektarllk arazi sulanacak 

t ' Ymi ~ k•mDanlan birl 

Adana (Hususi muhabirimlzden) - 600,000 llraya mal obnaktadir. Yiire-
c;ukurovada sulama in§R&b hara- glr ovasmdaki hafriyata da birkay 
retle devam etmektedir. ~imdiye ka- giin evvel ~~hr. 
dar yaptlan ha!riyat onuncu kilomet- Yap1lan kanallann derinligi arazi-
reye varm1§t1r. Daha seklz kilometre- ye gare degi§mektedir. Bilyiik kanal-
lik bir klSlm kalml§tlr. Biiyiik kazma Jara su vermek i~in muazzam bir ba. 
makinelerl sagll sollu hafriyat yap. raj in§a edilmektedir. Scyhan nehrt 

mak suretile llerllemektedir. 5 kAnu- iizerinde kurulan bu baraj Tilrkiye-

nusani 938 tarihindenberi 400,000 nin en bilyiik rekiilatOriidiir. 
Nehrin sag sahilinde ana kanaldan 

metre mik8.b1 kaya ha!riyati yaptlmi~. blr saniyede akmakta olan suyun 
makinist ve ustalar harl1t olmak Uze- mikdan 27 metre mikabichr. Sulana-
re. 70,000 amele ~all~tlnlm1§trr. cak saha da 54,000 hektarchr. 

Seyhan nehrlnin sag sahilinde Kah- Nehrin sol sahilinde ise ana kanal-
yaoglu, Ankh, Hae;. Boza ve Helkell dan saniyede bir maktadan g~ su-
olmak iizere be§ ana kanal ve mil- yun mikdan 45 metre mikab1 olup 
tcaddid yedek ve arklaila bunlara sul1yacag1 saha 92,000 hektardlr. 
mi.itcnaz1r tahliye §Cbekeleri buluna- Bu 1!1§8.at 940 senesinde tamarnlana. 
cak olan bu klSim 927,000, sol sahil cak, 941 haziranmda Qukurovadaki 
598,000 ve Yilregir ovas1 kanal i§l bilttin tarlalara su verilecektir. 

Mahalle kahveleri 
Belediye yeni bir talimatna
me haz1rlamaga karar verdi 

~ehrlmizdcki mahalle kahveleri 
pek az tadilatla, hemen hemen asir
larca evvelki vaziyetlerini muhafaza 
ediyor. Belediye gec;en sene mahalle 
kahvelerindeki peykelerln birer mik
rop yuvas1 oldugunu gozontine al
m1~. buralarda peyke kullanilmasuu 
kati surette yasak etmt?tl. 

Fakat bu tedbir, mahalle kahvele
rinin lSlah1 i1tin kafi goriilmemekte
dir. KI~n mahalle kahvelerindeki 
havasizhk, ekseriya toprak veya kirll 
tahtalardan ibaret bir zemin iizeri
ne konulan be~ on alelade sandalya 
burada uzun miiddet oturanlann 
Sihhatl tizerinde fena tesir yap1yor. 

Belediye, mahalle kahvelerlni ga
zete, rnecmua, kitap okunacak kii
~iik birer kiitliphane haline getinnek 
iizere tedkiklere b~lam1~trr. 

Bu makastla kahvehaneler hak
kmda bir taliinatname haz1rlanacak
tir. Talimatnamede kahvehanelerln 

Belediye se~imi 
Diin nahiye merkezlerinde de 

rey verilmege ba§land1 

Belediye lntihabmm diinki.i ikinci 
giinil de bir c;ok kimseler rey sand1k
Ianrun b~na gelerek reylerini kul
lanm1~larchr. Dilnden itibaren lnti
hap sand1klan nahiye merkezlerine 
de konmu~tur. Bu suretle halk reyi
ni daha kolay kullanm1i?, herkes men· 
sup oldugu nahiye merkezlne gelerek 
reyini kullannu~tir. 

Belediye intihap milnasebctile 
~hlrde ~enlik dun de devam etmit;;
tir. Rey sand1klannm b~nda kala
bahk ge<; vakte kadar eksik olmam1~
tir. Halk belediye intihabma biiyilk 
bir alaka g0stermektedir. , .. .. ................................................................. .. 
S1hhi ~rtlan. mefru~ti ve nc glbi 
~eyleri ihtiva edecegi, kahvc, ~ay pi
~nne hususunda gozetilccek ternlz
lik esaslan anlatilacakbr. Ancak ba
ZI kahveler, pek az ser:maye ile kuru
lup i~lediginden bunlara muayyen 
blr milhlet verilecektir. 

61----- ()NtlMtlZDEKi PER§EMBE AK~AMI -----~ 
l\tevsim.in Uk bilyiik ~k ve zerafet fiJmi olan 

n1k GOniiller 
FranSJZ pheserinin ilk iraesi §ererme 

SARAY • s1nemas1n1n 
nrecegl GALA MtlSAMERESi i~in Bi.Idler §iMDiDEN SATILMAKTADIR. 
Ba1 rollenle: 

JEAN GABIN ve MIREILLE BALIN 
Bu Gala i~in Fiatlanla hi~ bir zam yaptlmayacakbr. 

Oniimilzdeki f;AR~AMBA alqam1 SES - RENK ve GtlZELLiKLER ME§llERi 
EN NEFiS BiR MEVZU :iQiNDE 

§AJIANE SESLER - §AHANE RENKLER • §AllANE GtlZELLiKLER 
VE 

$AHANE CILGINLIKLAR 
l\lqhur tlNiTED ARTiST §irketinin GOLDwiN FOLLIES §aheseri 

M EL EK sinemasmda sizi l\IEST /ii.NiTE'D\.. 
ve llAYRAN edecektir. ~ 

Numarah biletler bugii.nden satllmaktadtr. Tel: 40868 
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PAZARTESl KONUSMALARI: 

Darpvesulh 
Yetmi~ alt1 y~mdaki ihtiyar ingi

liz diplornat1 Loyd Core (Lloyd 
George), cMedeniyet celladi> m tas
vir cdiyor: 

cEgoer rnedeniyet mevcud isc son za
manla.rda pek azalnu~tir. Bugi.inkii 
harbin zulrnli hi<,;bir ~eyle k1yas 0dile
mez. On altmc1 ve on yedinci as1r4ar
daki dini kitaller, <;in ve ispanya 
bombardlrnanlan yanmda hi<; kalH". 
Bir yanda kii<;ilk <;ocuklar oldi.iril.hir, 
kadmlar ~hktan can ve1irken otR ta
rafta b~ka kadmlar cvlerinde rahat 
rahat oturuyorlar, b~ka c;ocuklar 
bahvelerdc oyun oynuyorlar. Ba:?ka
Jannm felaketine tedricen ah~ihyor. 
Kanton, cepheden yuzlerce kilometre 
mesafededir. Nufusu 1,143,600 k1sidir. 
May1sm 28 inci gtinli Japonlar Kan- I 
ton'u bombardunan etmege ba~lad1k
Jan zaman hava gayct s1cakti. U<; gun I 
suren bombardrmandan sonra OlillE' I 
rin say1s1 1100 u, yarahlarm 1600 il 
bulmu~tu. Be~ gtin sonra olti adecti 
5500 e c;1kti, yarahlan sayrnak bil~ ka
b1l dcgildi. On giln sonra yanm m1!-
~ on insan, hastahgm ve hummanm 
yerle~tigi ~ehirden ka<;m1~ti. Bu ha!'
bin fecayii. irtikap edHen cinayetler 
tarife s1g'maz. Bmmn biitlin deh§etini 
anlatabilmek ic;in kAfi derecede vazih 
kelime bulmak bile kabll degildir. 

cGuemika, Bask'lann mukaddes 
sehri idi ¥e bir tek mitralyozi.i, bir tek 
topu yoktu. Bununla beraber Fran
k1stler, bunu bildiklet i ic;in, geldiler, 
ne buldularsa tahrip ettiler, mahYet
tiler. A.kdeniz sahillerinde mudara
as1z, askeri yardrmdan mahrum, <;a
h~kan ki.i<;ilk ~ehirlcr, kendi halinde 
kasabalar bombard1man edildi. Ka
dmlar, c;ocuklar, ihtiyarlar bogazlan
d1. Akdeniz bu hucumlara ugrarsa, 
Man~ nicin ugramasm? Amerika ken
dini bu nevi tehlikelerden uzakta far
zcdiyor. Acaba hakikaten oyle mtd1r·> 
Mesafeler her giin azalmaktadir. $im · 
di B~rlinlc Nevyork arasmda munta
zam bir servis tesis edilmi~tir. Asar 
adaJan bir asked merkez, bir harp 
iissii haline gelebilir.> 

Adi, harp i<;ini ve sonrasnu daima 
hat1rlatan Lloyd George, insanhg1 
merhamete davet ediyor, fakat bu 
merhametin fiili mueyyidelerini an
yor. cAc1mak kafi degildir, acmacak 
ha.Ide bulunanlan zulmedenlerin 
elinde-n kurtarmahd1r.> diyor. 

Bundan tam yilz sene once, henilz 
o zarnan 26 ya~mda buluna11 bir Fran
!;IZ ~airinm kaleminclen ~1kan §U sa
tirlan tekrar arad1m, buldum ve oku
dum: cirnparatorluk harpleri ic;inde, 
kocalar ve karde~ler Almanyada iken, 
annelcr at1lgan, solgun ve sinirli bir 
ncsil dilnyaya getirdiler. Onlann kan
lara bulanm1~ babalar1, zaman zaman 
gorilniiyor; evHidlarm1 altm kordon
larla stislti gogiisleline <;ekiyor ve 
sonra onlan yere b1rnk1p tekrar atla
rma biniyorlard1. O vakit Avrupada 
bir tek adam hayatta idi. Gcriye ka-

lanlar, onun tenefflis ettigi havay1 ci
gerlerine doldurmak vazifesile mii
kelleftiler. Her sene, Fransa, bu ada
ma 300,000 gene; takdim ediyordu. Bu, 
Sezara verilcn vcrgi idi ve onun ar
kasmda bu silril bulunmadlk<;a, o, · 
servet ve saadet.ini yilri.itemezdi. .Bu 
adamm zamamnda oldugu derecede 
hic;bir devirde bu kadar uykusuz ge-
9en gece gorlilmemi~tir; hi<;bir zarnan 
bu kadar c;ok meyus ve bitkin bir an
neler y1g1m, ~ehirlerin surlan iisttin
dcn sarklp a~ag1lara bakmanu~tir; 

higbir zaman bltimden bahsedenlerin 
ctrafmda boyle bir silkut i~itilmcmi~
tir. Ve bununla beraber bilttin kalb
lcrde bu kadar meserret, bu kadar 
canhhk, bu kadar muzika asla duyul
man11$t1r. BUtiin bu kanlan kurutan 
gune-? kadar saf ve parlak giine~, hic;
h:r \•akit dogmam1.!]t1r.> 

« . .. Harp bitmi~ti, Sezar Olmii~til. 
0 zaman kaygulu ve elemli bir genc;
lik. ha.rap olmu~ bir alemin uzertnde 
oturuyordu. Btiti.in bu c;ocuklar, diin
yay1 sele bogan bir kanm damlalarm
dan vticude gelmi~lcrdt. Harp orta
smda ve harp i~in dogmu~lardt, on 
b~ y1l Moskovanm karlanm ve 
ehramlann gi.ine~ini rliyalannda ve 
hillyalannda gbrdi.iler ... Zaferden bah
settikleri zaman, onlara cHazir 
olun!», ihtiraslardan konu~tuklan va
kit cHazll' olun!>; timid, a~k, kuvvet 
ve hayati soylediklcri zaman «Hazir 
olun! ... > diyorlardu 

Musset, bu satirlan <La Con-
fession d'un Enfant du Siecle> inde 
yaz1m~hr. Napoleon, btittin Avrupa 
kendi aleyhinde, Viyanay1 zaptettigi, 
Vagram muzafferiyetile Avusturyay1 
sulhe mecbur ettigi yll, Musset, anne
sinin karnmda idi. Frans1z ordusu, 
Moskova onle1inde soguktan donar
ken, Musset, iki ya~mda bir kilc;tik 
~ocuk, annesinin gogsi.ine sokularak 
onun s1cakhgma iltica ediyordu. 0, 
harp iginde ve harp ic;in dogmu~ bir 
nesilden oldugnnu i~te boyle anlati
yor. Ya biz? ... Bcnim neslim, 1897 
Yunan harbile dogdu; Trablus ve 
Balkan fecaatlerile bilyildti; Harbi 
umumi'de askerdi; OsmaniI impara
torlugunun y1kunma ~ahid oldu. Ni
hayet istiklal harbinde, her ~eyi yok 
edilmek niyetile ag1lan bir sav~m 
havasmda gen~liginin biittin mera
retini sildi. Lloyd George ihtiyarllgm
da, Musset ~ocuklugunda, benim nes
lim genc;liginde gordtiklerimizi yaz
sak. demek ele gec;ccek realite - dekor
lar bertaraf - ~oyle boyle biribirinin 
ayni olacak. $u halde harp, insanllk 
i<;in tabii hal; sulh, ancak muvakkat 
fas1lalar olsa gerek; harbe haz1rhk 
ic;in fas1la ... Olam oldugu gibi kabul, 
en dogru yol degil midir? Oyle oldu
guna g0re ilimlerin en bi.iyi.igilnil, ol
mernek ve y~atmak i~in olmek bilgi
sini ve melekesini kazanmaktan b~
ka. <;are yok. 

Hasan - Ali YUCEL 

ME~'UM KADIN 
A~k ve macera roman1 

Nakleden: (Va • Nu) 

- Pa} lama beni, ciciko! .. Seni dil
§Unilyorum! Sana dair konu§uyor
duk. 

- Sarni Kemal beyle mi? 
Erkek: 
- Evet! - Dedi. 
- Neymi§ bakal1m? 
Refika hammla Sarni bey, bak1§tt

lar. Ve sonra kadm birdenbire soze 
ba§lad1: 

- Dinle beni, yavrucugum ... Ve sa
rnimi olarak cevap ver: Evlenmek c;a
gma g"ldigini hie; dii§ilnmedin mi? 

Leman, komik bir eda ile: 
- Elbette dil§ilndtiml • dedi. - DU

§ilnmcz olur m1y1m hie;? .•• 
- Eh, oyleyse, miistakbel zevcin 

hakkmda ne gibi bir tasavvurun var? 
- Vallahi, dogruyu s0ylemek laZllll 

gellrse hie; bir karar vermedim. Yal
ruz c;ok, <;ok zengin olmasim istiyorum. 
Filhak1ka bizim de param1z var am. 
ma, oylesi degtll Mtithi~ para olmah ... 
Ben dunyamn goziinu kama§tirmak is
tiyorum ... btesi viz ... 

- Bo} le sozlcr soylemege utannuyor 
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musun? ... Yabanc1lar i§itse, ne der, 
c;apkln? .•• Maamafih, fikirlerin Sarni 
Kemal beyin i§ine gelir. 

- Neden? 
- Qiinkti o seni akrabasmdan biri-

ne istiyor. Arad1gm evsaf da onda mev
cud. 

- Kimmi§? .•. ismi ne? 
Erkek ciddi ve sakin bir sesle: 
- Efendim! • dedi. - Sizi a.krabam

dan ibntilkas1m Zilbeyd pa§a, benim 
vasitamla istiyor. 

Laman biran dil§tindii; ve: 
- Hani §U sizde gordilgum ihtiyar 

pa§a m1? 
- Ta kendisil ... Fakat pek de ihti-

yar nu ya, camm? .. . 
Refika hamm, ka§lanm c;atarak: 
- Klz1m! - dcdi. - iyi dti§ilnmedcn 

cevap venne! Filhakika benim icin YR§ 

farkmm ehemmiyeti yoksa da .•• 
Gene; klz hernen sozil keserek: 
- Vard1r ya ..• Bilhassa bizimki ka

clar olursa .•. 
Anne, tekrar soze ba§lad1: 
- Sen onu tamyorsun. 

AK$ A 1\1 

Macarisf an da Ceklerden 
' topraklar1n1 istiyor 

(Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 

miizakcreler yap1Imas1ru ve Prag hil
kumetinin ne vakit ve nerede bu mil
:zakereleri a~maga haz1r olacag1m sti
ratle bildirmesini taleb ettigini teblig 
etmi§tir. Macar hilkiimeti bu mtiza
kerelerin silratlc yapllmas1 vc milsbet 
bir neticeye baglanmas1 keyfiyetinin 
yalmz iki alakadar memlcketi degil, 
fakat biltiln Avrupay1 pek yakmdan 
alakadar ettigi mi.italaasmdadir. 

Prag 2 (A.A.) - Dun ak~am Ma
caristanm Pragdaki orta el~isine ve
rilen Qek notas1 hakkmda sonradan 
ne~redilen bir tcbligde, Macar ekal
liyeti meselesinin halli ic;in yap1lan 
Qek demar~armdan Romanya ve Yu
gosJavya hilkumetlcrine de mahlmat 
vcrildigi bildirildikten sonra ~oyle 
denilmektedir: 

<;ck hilkumeti tarafmdan yap1lan 
bu te~ebblis, mEzkur hilkumetin bu 
mesele hakkmda bir uzl~rna ruhu 
ic;inde Macar hilkumetile miizakere
ye amade oldugunu gostermektedir 
ki, bundan istikbalde iki memleketin 
halisane te~riki mesaisi dogabilecek
tir. 
Budap~te 2 (A.A.) - Ba.svekil :Mti 

ajansmm bir muhabirine verdigi be
yanatta. 1\lacar topraklannm tekrar 
l'Hacaristana verilmesi meselesine l\lil
nih gor ii§meleri ile halledilmi · naza. 
rile baktigm1 soylemi~tir. 

Ma car na ibinin B. Mussoliniye 
telgraf1 

Budapei;;te 2 (A.A.) - Naib Horti, 
B. Mussoliniyc a~ag1daki tclgraft cek
m~tir: 

«Ekselanslannm davam1za yapmak 
lutfunda bulundugu rniizaheret ge
rek beni vc gerek diinyanm her tara
fmdaki butun Mncarlan derin bir su
rettc mtitchcyyi<; etmi~tir. Eksclans
lannm ge~mi~te de gosterdikleri sa
mimilik ve dostluk tczahiirlerinden 
sonra, bu sonuncunun Macarlan da
ha hakh bir ban~a. sevk edecegine 
kaniim. Gerek kendi nam1ma ve ge
rek bi.iti.in Macarlann namma, istek
lerimize kati ve hakh bir tarz1 halle 
kadar mtizaheret buy1:ulmasm1 rica 
ederek en samimi te~ekktirlerimi ar
zederim.> 

Bir haClise 
Budape~te 2 (A.A.) M. T. i. 

ajans1 bildiriyor: 
Macar - <;ek hududundaki Barre

veden bildiriliyor: 
<;ekler bu sabah Tornaya garm1 

dinamitlemi~ler ve Tornayaya gidcn 
demiryolunu tahrip etmi~lerdir . 

Kumar yiiziinden kavga 
Kemal ad.lnda biri bir kahvede Ra

mazan isminde birile kumar oynaffil§· 
tir. Kcmal oyunda 13 lira 60 kuru§tan 
ibaret olan btitiln paras1ru kaybetmi§
tir. Kemal parasm1 ge1i istemi§, Ra
mazan vermyeince kavga r;1km1~ ve Ke
mal polise muracaat etmi§tir. Polis 
tahkikata ba§lamt§tlr. 

- Evet ... Gc~en yaz adada gormil§· 
tum ... Benimle pek me§gul olmu§tu ... 
Ben de olduk~a kmtmi§tlm ... ihtiyar
c1gm kendini jon promie rolilne koyu
§U tuhaf1ma gidiyor ..• Alay ettim ... Ma
amafih sevimli adam .. . Amma ... 

- Teklifi kabul etmiyor musun? 
- Etmiyorum! 
-Ne? 
- Daha dogrusu brrakm da biraz 

dil§ilneyim ... Hemen cevap veremem . 
ya! ... Nefes aldmn yahu... $imdilik 
havuzda bir yilzeyim de bakal1m ..• 

Gi.ilerek ko§tu. Bir agacm arkasm
da elbisesini firlatti. ii;inde evvelce giy
mi§ oldugu mayosu vard1. Z1playa, z1p
laya suya atlad1. 

Lemanm cevab1 katiyetle belli olun
caya kadar bu izdiva<; projesinden kim
seye bahscdilmiyecekti. Sarni Kemalle 
pa§a arasmda Sikl flk1 bir rnuhabere 
ba§lad1. Hergiin gibi, ihtiyar adamdan 
mektuplar geliyor; Refika hammla Le
man, onlan okuduk~a kahkahalarla 
giililyorlardJ. 
ihtiyar Iraklmm ge~kin a§kmda ko

miklik buluyorlarcll. Pa§a, miistakbel 
kansma kul kole olacagm1, ona Bag
dadda pe1i masallanndaki gibi bh sa
ray hazirlad1gm1, rnaamafih nerede 
isterse orada y8§atacagm1, Avrupalar
da dol8§tlracagm1, istanbulda hangl 
emlaki istcrse alacagm1, CO§kun cil.m
lelerle ya.zip duruyordu. 

Leman da, kati cevablill, ancak yiiz-

3 Te~nn1evvcl 1938 

Polonya askerleri diin 
Cieszyn §ehrine girdiler 

(Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 
General Ritter van Leeb kltaat1 2 

te~rinievvclde i~gali icabeden yerlere 
girmi~ ve Vallern ~ehri i~gal edilmi~
tir . 

General von Bock k1talan da he
deflerine varm1~ard1r. 

Berlin 2 (A.A.) - Alman ordusu 
B~kunmndanhgmdan teblig edil
mi~tir: 

Saat 13 de Alman kltaati eski <;ck -
Alman hududunu Rumberg ile Fried
land arasmdah general von Bocktin 
kumandasmda gec;mi~lerdir. Ytirii
yfu;; devam etmektedir. 

Var$OVa 2 (A.A.) - Smigly Rydz, 
general Barinovski'nin idaresindeki 
askere cmarl?> emrini, soyledigi bir 
nutuktan sonra, radyo ile- \•ermi~ ve 
Leh k1taatI bundan boyle ismi tarihe 
ge~cn Cieszyn kopriisilndcn gec;erek 
~ehrin eski <;ek kISmma girmi~tir. 

ilk. mtifrezeler ~ehrin evvelce 9ek 
olan k1smma saat 14 ii be~ ge~e var
rni§lar ve i.izerinde «hO§ geldiniz. Ar
tlk ebedi olarak birle§tik>) kelimeleri 
okunan biiytik bir bandroliin altmdan 
gegmi§lerdir. 

Kitaat eski hududun iki tarafma 
yig1lan halk tarafmdan alk1§lanm1§
tir. 

Piyade k1sm1 ktillisi kec;tikten sonra 
eski asilerden mute§ekkil mtifrezeler 
nazan dikkati celbetmcktedir. Bun
larm ba§mda Cieszyn Silizyasmm Leh 
halk1m <;ck parlamentosunda temsil 
etmi§ Q}an mcbus Volf bulunmaktad1r. 

Siidet m1ntakas1n1n tahliyesi 
Prag 2 - Ne~redilen resmi bir teb

lige gore, <;ekoslovak k1talan, Mtinih 
mukavelesi mucibince kararla~hn

lan arazinin ilk mmtakas1m tama
men bo~altm1~tir. Tahliye silkun igin
de olmu~ vc bir ha.disc c;1kmam1~t1r. 
Bo~altllan yerler Alman askerleri ta
rafmdan i~gal edilmi~tir. Yanndan 
itibaren ikinci mmtakanm tahliyesi
ne b~Ianacakbr. 

Prag 2 - <;ekoslovak radyosu ple
pisi te tabi tutulacak yerlerdeki <;ek
leri buradan hicrete sevkeden ccne
bi bir radyonun neFiyatma kulak 
as1Imamas1m, herkesin yerinde kal
masm1 bildirmi~tir. 

lngiliz - Frans1z ordular1n1n 
te§riki mesaileri 

Paris (A.A.) - Milnih anl~mas1 

htikumetlerine gore, bazi Slidet top
raklarmda ingiliz ordusu milfrezele-

' rile Frans1z k1taati mtifrezeleri. te~ri
ki mesai edeceginden gene! kurmay 
yann bu hususta Gamelin'in ba~kan
hgmda icabeden tedbirleri alacaktir. 

~ekoslovakya mali yard1m 
istiyor 

Londra 2 _, <;ekoslovak hukOmeti 
ingiltereye mtiracaatla MGnih ka
rarlan uzerine maruz kalacag1 ikti-

yi.ize geldikten sonra verecegini soyle
di. Bunun ilzerine, pa§a, hurmallkla
nndaki, petrol arazisindcki milhim i§
lerini b1rakarak, palas pand1ras hare
ket etti. 

ibnti1kas1m Zubeyd Bd.§a, Refika ha
mmefendinin kO§klinden i~eli girdigi 
zaman e§ dost onu gonnek ilzcre sa
lonlarda daha evvelden toplarum§ bu
lunuyordu. 

Herkes, bu zengin adam1 merakla 
bekliyordu. 

Ba§a, orta ilc uzun arasmda, s1ska 
derecesinde zayif bir erkekti. <;ukura 
ka~mI§ iri siyah gozled, c;ite benziyen 
slk kalm ka§lan altmda par1l panl par
hyordu. Kartal gagas1 gibi bilktilen iri 
bmnunun altmda k1rla§lllt§ b1y1klan, 
eski zaman usulil, yukan dogru k1v
nkt1. Beyazi hayli fazla sa<;lar1 alabros 
kesllmi§ ... Maamafih, tepeden brnaga 
kadar, tistiinden blr kibarllk, bir efcn
dilik aklyordu. 

Bu adam gilli.imsedigi zaman, kal
binin c;ok iyl oldugu anla§1hyordu; fa
kat ba§ml az-ametle kaldm§mda hi<; 
bir tahkire boyun egmiyccek, hi~ bir 
izzeti nefis darbesini affetmiyecck bir 
gurur sahibi oldugu gorillilyordu. 

Leman, usulcaclk, annesine: 
- Hiddetli bir Don Ki§ota benzi

yorl •.. - dedi. - Benziyor amma, ho§! ..• 
Hem de ibnillkasnnm haremi olmak 
seyahatlerde cakal1 olacak ..• 

- ~unu da unutma ki, sana, iiste-

sadi gilgliikren bahisle yarcllm iste
mi~tir. Bundan ba~ka Almanyaya 
gotilrtilen ve Almanyada rchine ola
rak tutulan <;eklerin de serbes b1ra
k1lmasm1 istemi~tir. 

Londra 2 (A.A.) - Taymis gaze
tesi, <;ek hilkumetinin ingiltereye 
mtiracaat ederek ekonomik zorlukla· 
nm yenmek tizere kendisine mtiza
haret edilmesini rica etmi~ oldugunu 
yaz1yor. 

Prag 2 (A.A.) - IHikumet koali
yonunun parlamento mtimessilleri 
ingiliz vc Frans1z parlamento azala
rma. hitaben bir beyannarne ne~ret
mi~lerdir. Beyannamede <;ekoslovak 
hi.ikumeti tarafmdan verilen karnnn 
«Avrupa sulhunu kurtarmak i~in ~m
diye kadar kat1an1lan fedakarhkla
rm en bilytigil» oldugu kaydedilmek
te ve hillasatan ~oyle denilmektedir: 

cBu fedakarllga ragmen toprakl~ 
nm1zm tahliyesi i<;in bize hi<; bir milh· 
let verilmemi~ ve Mlinihde tesbit edi
len tarihlerde iktisadi menfaatleri
mize riayet edilmemi~tir.> 

Frans1z gazetelerinin 
makaleleri 

Paris 2 (A.A.) - Le Joumal yazi
yor: cSon gtinler zarfmda memleke
timizin ittihaz ettigi tam harekete 
bihakkin iftihar ediyoru.z. Fakat <;e
koslovakyamn hareketi de herkesin 
takdirine lay1ktrr. Mazide dort Qek 
lejiyonu Rusyada, Fransada ve 
italya da bize yarcllm ederek 

harbi kazand1rmi~t1. Bugiin de <;ek
lerin bize sulh kazand.lrmak i<;in el
lerinden geleni yaptiguu unutm1ya
llm.» 

Populaire gazetesinde Leon Blum 
yaz1yor: c<;ekoslovakya hilkumetl 
Te~en mmtakas1Ill tahliye etmi~tir. 

Polonya. k1talan bu rnmtakayi ogle
den sonra i~gal edeceklerdir. <;ekos-
lovak hi.ikumetinin bundan evvel ve 
son zamanlarda Polonyaya kari?l ta-
ahhildlerle bagll oldugunu hissetmi{I 
olmas1 muhtemeldir. <;ckoslovakya-
ya Almanyaya kaq1 vaziyetini kuv
vetlendinnek i<;in bu taahhiidlere gi
ri~mesinin tavsiye edilmi~ ollnas1 ve 
bugtin de bunlara kurban gitmi~ ol
mas1 ihtimali de vardlr. Fakat mu
hakkak olarak bilinen bir ~ey varsa 
o da Qekoslovakyanm henilz h1zm1 
almam1~ olan hB.diselerin cereyamna 
kap1lm1~ olmas1d1r. 

<;ekoslovakyanm Avrupada sulhu 
kurtarmak i~in elinden geleni yap
tiktan sonra bunu temin eden imza
lar hentiz kurumadan sulha tehlike
li bir darbe vurmak istememi;; olma
s1 da muhtemeldir. 

Bu f edakarllklann hi~ olmazsa bu 

bedbaht memleketin elinde kalan 
k1sm1ru korumasm1 temenni edelim.» 

lik petrol krali<;esi diyecekler ... 
Gene; k1z, giilmesini zaptedemeyip 

hafif<;e pofl1yarak: 
- Ayni zamanda belki de hunna 

dti§esi! Fakat Irak da uzak yer ..• 
- oyle amma, kendisi i§lerinin ba

§1Ila gitmege mecbur oldugu zarnan, 
seni iki tic; ay milddetle istanbula yol· 
hyacakl 
Gen~ k1z, sesinde garip bir ahenkle, 

sanki en ziyade onu alakadar eden bu 
nokta imi§ gibi: 

-Ya ... - dedf. 
Anncsi devam etti : 
- Oralarda miitemadiyen kalmaga 

(,ahammill edemiyecegini bildigim ic;in 
bu §artl ko§tum ... 

- Evct ..• Hele istanbuldan ayr1I
mak ..• Aman! Hem de izdivac; nedfr? ••• 
Bazi ufak tefek maddi fedakarhklara 
katlanarak istedigini temin etmek de
gil mi? .. 

Refika hamm, gillerek: 
- Sus! - dedi .• Sus utanmaz k1z! •• 

l§tC pa§a yakla§tyor .•• Haydi onunla 
konu§! 

:hmillkaSim Ziibeyd, Lemanm etra
fmda pervane gibi dola§1yo1 du ve ara
Ianndaki ya§ farkma 1agmen gene; kiz 
da onun iltifatlanm bilyiik bir mem
nuniyetle dinliyor; dnima meclisinl 
anyordu. 

.(Arkasi var) 
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Fareler k1ymetleniyor ! ... 
Japonyada /are derisinden el cantas1, 
eldiven, ceket yapilmaiJa ba.$lanm1$ I, 

Bir fare be$, bir s1~an 10 santime sat1ld1g1ndan 
fare yeti$tirmek i~in ~iflikler kurulmu$ ! 

i)imdiye kadar fareleri dilnyanm en g~. ~lmdi Japonyada fare derl-
mUZir hayvaru biliyorduk. Bu kiit;iik sinden el ~tam, eldiven, deri ce-
m~ftklarm her sene insanlara iki mil· ket, kulna§lann kenarlarma g~en 
yar liradan fazla zarar yaptlklarmdan, deri yaplllyormU§. Artlk bu gibl efY& 
ba§ta veba olmak iizere, bir~ok hasta- i~ ~ten deri getirtmege ihti~ 
hklan yaydiklanndan bahsedilirdi. Ek· kalmam1§ ... 
ser iktisatt;llar ve doktorlar fareyi in· Farelerin i§e yaradlklannm anlqiJ. 
saniar i~in en buytik beld sayarlardJ.. masi ilzerine bunlar derhal klymet bul· 
Hi~ bir i§e yaramiyan bu mahltlklar mU§lar ve bir fare bol'S&.Sl te§ekkill et-
aleyhinde o kadar ~ ,ey i§itmi§tik ki mlf, fhndi Japonyada bir fare be§ se-
fare kellmesini ziyankArla ayni manA- ne, bU.Jilk bir mean on sene sabhyor-
da kullanmaga ahprn§tlk. m\lf. Sen, Japan paraS1 Olan yenin 

Son ke§ifiere baklhrsa bUtiln bu hd- yUzde b1r1 yanl santimdlr. en halde 
kiimler yanll§ ..• Hi~ bir t§e yaramaz, blr tare be§, bfr m~ on santim ediyor 
en muzir hayvan teIA.kki edilen fare demektfr. 
~ok faydall, ldeta bir servet membat Fare derisinden istifade edilmesi ta-
imif. Farelere fena gozle bakmamall, ammfun edince fareye ihtiy~ artacak· 
bunlarm mahvolmasma degil, r;ogal- tir. Bunun l~in fimdi Japonyada fare 
masma ~all§Dl&h im!f!.. yeti§tlrllmeslne bqJanm1ftJr. Bir .. 

Bu miihim ke§ifde bulunan, totaliter manla.r fareler plr1ne G1Jvallanm, del
devletlerden Japonlardlr. Totaliter dev. -
letler, ~ten iptidal madde getirml· 
yerek kendi memleketlerinde bulduk· 
larile iktifa etmek, eski bir tabirle ken. 
di yaglarile kavrulmak esasmI takip 
ediyorlar. Almanya bu suretle komiir
den tereyag1, ballk etinden pamuk, o
dundan elbiselik kumq yapmaga mu
vaffak oldu. ttalyanlar onlardan sun! 
ipek yapmakta r;ok ileri gittiler. fJlm· 
di Japonlar da farelerden: istifade et
menin yolunu buldular. 

Avrupa gazetelerinin verdikleri ma
lfunata gore Japonyada deri pek &Zllllf, 
Bilhassa ince i§lerde kullamlacak de
ri ~ yokmU§. Japonlar bu derileri te
darik etmek i~in harice para verme
menin yolunu ararken fareden istifade 
etmeg1 dil§ilnm'ilfler. Japon fen erbabl 
uzun tedkikler yapJlll§lar ve nihayet 
fare derisinin debagat edllerek Ince de
ri Jflerinde kuUamlabUecetinl meyda. 
na~. 

dikleri i~in oldiiriiliiyorlarcL. ~iindi fa
releri beslemek i~in r;uval ~uval pirin~ 
sarf edllmektedir. 

Diger taraftan Amerikada bir~ok 
~ler arasmda bir fare dostlugu 
ba§lam.I§tlr. Bunlann ba§mda me§hur 
Mikey Mause tilimlerini yapan Holli
vutun ~hur sanatk!n Walt Disney 
varchr. HattA Wald Disney bir «Fare se
venler kltibli» kurmak niyetindedir. 

Farelerin hayatmI uzun nzun tedkik 
eden Walt Disney bu hayvanlara §im· 
diye kadar insanlarm iftira ettiklerini 
ileri siirmektedir. Me§hur filim sanat
kA.nna. nazaran §imdiye kadar halk fa
reyi son derece ~ gozlii, obur bir hay· 
van olarak tamrlardl. Halbuki fare hi9 
tie o derece ~ g0zlii, obur bir hayvan 
degildir. 

Walt Disney diyor ld~ 
- Fare de bir mdie tq1yor. O da y~ 

mege mecburdur. Bunun i~ gida.mu 
in.sanlarm dolaplarmdan tedarik edi· 
yor. Yoksa fare karm doyduktan son
ra ontine en giizel peyniri, en nefis sa
laml koysaniz ~ ~virip de bak· 
maz bile .•• 

Walt Disney fareleri en ~ok tedkik 
etmi§ bir adamdlr. Kendisi evinde ve 
stiidyosunda yilzlerce fare besler. Ame· 
rikada fare denilince akla Walt Disney 
gellr. 
· Bu sanatkAnn s0yledigine gore fare 
dilnyamn en sevfmll hayvanlanndan 
bJridir. Sincap gibi Insana pek ~buk 
all§lr. Haldtaten Amerikan kadmlan 
arasmda beyaz fare besliyenler de pek 
~oktur. 

Farenin, insanlann iktisadi hayatt 
ilzerinde de bir rol oynadlktan sonra 
dab& zlyade rat'bet ve iltifat g6recegl 
anJ•pl1yor. 

Bu ketiften sonra derbal harekete Aeaba rare dedsbulen ml? 

Midyat Akin idman Yurdu 

Wyat (Busus!)" - Kaymatam B. Ak1f Rahm1 Eocamaioglunun 937 
~vmnda kUrduiu Alan tdman Yurdu, bOlgeye gittik~ daba fayd&ll olmak· 
tacbr. Yurd kazada biiyilk bir spar &§kl UJan<hmu§ ve degerli il~ebaym ya.km 
aJAkalarfie her tiirlii ihtiy~lanm gicarmi§ ve telremmtil eylemi§tir. 

Yukandaki resim, yaptig;. temaslardan bir ~u kar.anan Midyat Akin 
tdman Yurdu futbolcularuil B. A1df ~t Komacanoglu ve tda.re heyeti &za,.. 
~ arad& pt,eriyor. 

I Bandirmada Sehir klUbU 
Y eni kliibiin idare heyeti 

aza11 ae~iidi 
Bandmna (Ak§am) - Bandumada 

bir §8hir kltlbtl tesis edllmi§tir. Bu klti· 
biin kurulmasl Bandlrma milnevver 
hallnnm bilyiik bir ihtiyacmI tatmin 
edecektir. Klilbttn nizamnamesi tan
zim ve tasvip edilmiftir. Yaptlan inti. 
hap neticesinde kliip idare heyetine 
Belediye reisl B. Kl§if Acar, Ticaret 
bankaSJ. miidiirii B. Suad Taran, Ziraat 
bankasi mtidiirii B. Dogan Aka, avu
kat B. Burhani Yener, ~ker fabrika
lan miimessill B. Bahri Uray, ekseri· 
yetle ~ilmi§lerdir. 

tdman yurdu binasuu, billrdo ma
B8Sllll, sandalye, masa, koltuk, ya.ziha· 
ne gibi biitttn demirba§ e§YasmI §ehir 
kliibiine tahsls etmek suretile Bandlr· 
mada i~tiina! bir va.mk yaratacak olan 
bu miiessesenin tesisine blrinci Amil 
olmU§tur. 

Yakmda idmanyurdu Halkevi bina
sma ta§macak ve ~hir klilbtine tab-
sis edllen idmanyurdu binasmda da 
leap eden tadilAtm icrasma ba§lana
caktir 

• Sa.bite , 

Akdeniz k1y1/ar1nda ••• 

Fransan1n cenubunda 
lngiltereden bir par~a 

Kan 1ehri ve plij1 - Sortla gezen 60 yq1nda 
kad1nlar - 15 liraya bir aktam yemeii I 

Kan'da Knl•wt ft pllJ 

Nia, eyUll yiik oteller, :b8Jik mapzalar bura,. 
Fra.ruia.nm cenubunda, Akdeniz la· dadlr. Kru,....'ln 6nii, blce lrumlu 

Jllannda :tngntereden bir ~var· g(U.e1 bJr ~jdaf. 
chr: Kan. (Cannes) ~hri .. . Kan re&- otobQsten tndlkten sonra burada 
men Fra.nsanm hAkimiyeti altmda- llerleme~ baflad1m. PJ.Aj miit~ 
chr; fakat haldkatte f811re hAJdm kalabahk... insanlar karmca gibi 
olan ingillzlerdir. Sokaklarda fran. kayna.~uyorlar. Kimi denizde yiizii-
mzdan ~k ingillze ra.slarsmIZ. Ku- yor, kimi gilnef banyosu yap1yor, ki· 
laklanmz Franmcadan r;ok ingilizce mi top oynuyor. Motorlerin ark8.Sl-
duyar ... Burada yenilen yemekler in- na baglanana iplere tutunarak ai;lk· 
giliz yemekleri, ir;ilen i~ldler inglliz larda, su skileri lle su iistilnde ka-
1i;kileridir. Kan o kadar tngillzdir yanlar da pek ~k ... 
Id, frans:izca yabanc1 bir Itsanm11 gt. Plijda tesisat nanuna hi~ bir ~y 
bi, fUl'ada burada: cFrarunzca ogren- yok. Ne soyunma kabinesi, ne dllf 
mek istiyenler i~in dershanel» tabeJ.A. yeri ... Yalmz yer yer ~msiyeler kon-
sma ra.slarsuuz. m~, gazlnolar vilcude getirilmi~ ..• 

Kan lf.lndan 25 sene evvel kiii;iik iptida buna fqtim; fakat biraz dik-
bir ~ehirdi. Kl~ buraya ragbet kat edince bu gibi tesisata liizum ol· 
edenler pek azdl. Harpten sonra tn- madlgmI anlad1m. Qiinkii plA.j ~h-
gilizler Kan'm Fransarun cenubun- rin gobeginde; otellerin, evlerin onlin-
da, Akdeniz sahntndeki ~hirler ara- de. Bomusunu a1an banyo klyafeti-
smda havasi en mutedil yer oldu- le evinden ~yor ve kaJllsmdald 
tunu kqfettiler ve Kan'a akm et- plAja gidiyor. Denizden ~lktlktan 
mete ba.fladllar. ingiUz zenginleri sonra da gene bomusunu giyerek ote-
burada kOfkler yapb.rdllar. ingillz- line veya evine doniiyor ... 
lerle d'f.ifUp kalkan Frans1zlar da on- Kruvazet'te ilerlerken diikkAnla-
lan takip ettiler. Az zaman zarfmda nn came)tAoJa.nna baktlDl ve hayret-
Nis blr tarafa biraklldl, Kan moda ler i~de Qlchm. Nis ile buras1 ara-
oldu. Bugtin biitiin tanumw; Fra.IlSlZ smda en az yQ&de elli fiat farla var. 
artistlerinin, biiyiik Frans1z zengin- .ASll garlbi, merkezi Parlste olan ve 
lerinin Kan.'da hirer k°'1di vardlr. hem Nis'te, hem Kan'da ~leri bu-

Kan.'a fazla ragbet edilmesinin bir lunan magazalarda ayni 8'ya Kan'· 
sebebi de giizel bir pldj1 olmasldlr. da Nis'e nisbetle daha pahah ... Bu· 
Nis'te plAJ kAmilen ~ oldugu hal- rada h~etltl sterlin hazretlerinin 
de Kan.'da ince kumdur. Havalar bildm oldugu derhal anlqlhyor. 
dahna mutedil gittiglnclen burada .: • 
aonbaharda, battl ~ mevslminde Kan'da en ~k dikkatimi ~eken 
bile denize girmek kabildir. meyva satan diikkAnJar oldu. Bun-

~·. lar bizim blldiilmiz manavlara. hig 
Nis'te belediye gazinosunun arka- benzemiyor. Son derece flk ve stis-

smda bUytik bir otobiis istasyonu IU. ..• Cameklnlannda ~t ~ept mey-
vardlr. Bu istasyonda, fimendifer valaJ.· dolu ... Xutular i~de pamuk-
garlannda oldugu gibi, nhtunlar Iara Ort~ her biri Tekirdagi :tv-
mevcuttur. Her nhtundan b1r istika- puzu kadar teftaliler, armhUar, el· 
mete otobtis kaikar. otobilsler sa- malar, hev~ hevellk muzlar, sira 

babtan gece yansma kadar ~ da.. ma inclrler, yakut yigmnu andll'an 
kikada bir, gece ~dan aabab.a frambuazlar, portakallar, anMula.r, 
kadar ~yrekte b1r hareket ederler. pampliimii.aler, kavunlar, karpuzlar 
Bu muntazam seferler sayesinde Ri- ve saire ... Bunlar o kadar mahirane 
viera.'daki btittin ~hirler birbirine bir surette yer18'tirllmif ki fnsan 
baglanm1fbr. ~hirlerden uzakta, meyvalarm g(izelliginden ziyade 
dag bqmda otura.nlar bile istedikle- renkler111 iJntiZ8Clna hayran kahyor. 
ri yere k'olayca gidip gelmek lmAm- Buradald manavlarda diinyamn 
m bulmaktadlrlar. d6rt bir ta.rafmda, d6rt mevsimde ye-
~en g(in buradan kalkan oto- ~ biitttn meyvalar mevcut. Yu 

bil.slerden birine binerek Kan'a git- ve ~ meyv&Sl diye bir taksim yok. 
tlm. Otobil.s Nis'ten ~ sonra Kesenize giivenmek prtile her za-
sahile yakm genif bir aafalt yolda man, her meyvayi bulabllirsiniz ..• 
ilerlemege bqladl. Yolun ik1 tara- :; 
fmda, istanbtllun GOztepe, ErenkOy Nis'e doomek iizere otobilse gider-
semtlerinde oldugu gibi, bUyilk bah- ken duvarlara yeni ya})lft1nhmf 
~ell k~er sU'alanm1~. Yer yer otel- ilAnlar gOziime ~ti. Bir~ ak,un 
ler, lokantalar, otomobiller it;in ben- ..aonra Pa.rialn mefllur ktirkeillerin-
zin almaga mahsus yerler vticude den biri Kan'm biiyQk lokantalarm· 
getirilmif. insan Meta b1r (lehirden dan birinde Jatbk modellerinl tefblr 
~gun ve bqka. bir fehre gitmek- edecekmif. 
te oldugunu anlamiyor. Yemek flatl: ~p dahil olmadl-

Otobiis yolda. bir ~k ihtiyari te- iJ. halde 250 frank, yanJ. 8'15 kuruf9 
vakkuf yerlerinde durdu; Antib (An· Buna f8l'SP, maden suyu, ~ ve 
tibes) ve Juan Lepen (Juan Les saireyi de illve ederseniz b1r yeme-
Plns) e uATadl. Nihyaet Nls't.en ha- gm on be~ liraya mal olacail anla-
reketlnden bir saat bir ~eyrek sonra '1hr· 
Kan'a vastl oldu. Fransada oteller, lokantalar ucuz.. 

.,•; dur. Fakat bizim akbm1zm kabul 
Nis'in Promonad Dezaiglesine mu- etmiyecegl kadar pahahlari da var-

kabil Kan'm Kruvazet (Croisette) chr. 15 degil 150 liraya bir yemek 
denilen genif bJr nhtum ft.I'd.Jr. Btl- Jiyebilirsinizl... - B 2'. 
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3 Te~rinievvel 1938 AK$AM 

( ... ~.iR-~-jK_i~_~_J ___ E_s_k_i_b_ir_m_a_c_e_ra_]: 3 Te~rinievvel 938 Pazartesi 
istanbul - Ak§am ne§riyat1: 18,30: 

Dans musikisi {plak), 19: Konferans: 
Pror. Salih Murat {Fen miisababcleri), 
19,30: Kan§1k musik.l (pliik>. 19,55 : Borsa. 
baberleri, 20: Saat ayan, Hamiyet Yi.ice
ses ve arkada!}lar1 tara!mdan Ti.irk mu
sikisi ve hn.lk !larkllnr1, 20,40: Ajans ha
berleri, 20,47: Omer Riza. Do~rul tarafm
dan arap~a soylev, 21: Hatlt miizlk - is
tanbuI radyosu cazbandl, 21,30: Dariitta
lim musikl heyeti, Fahri Kopuz ve arka
da3lan tarafmdan, 22,10: Rava raporu, 
22,13: Amator mandolin orkestras1: Do
marini idaresinde, 22,50: Son haberler 
ve ertesi giiniin progranu, 23: Saat ayan, 
i.stiklal m~1. Son: 

Bembeyaz sa<;lan, buru§uk fakat ~ok 
aevimli yiizile bize dondii: 

- Size eski bir maceranu anlatayun 
da bir112 giililniiz bari ... Bundan yillar
ca sene evvel ..• Heniiz o zaman pek 
gtn<;tim. Arkada§larrma azizlik etmesi
ne pek bayilirdnn. Nail admda bir ah
ba.bun vardl. K.ans1 son derecede kl s
kan<;ti. 

Bir gece Naile bir muziplik yapma
it dii§iindi.im. Halamm eski <;ar§afm1 
giydim. Ayakla11m kii<;tiktiir. Onun 
l~in halanun kadm iskarpinleri ayag1-
ma t1pa tip geldi. 

0 gece bizim evdekiler de sokaga gi
deceklerdi. Onlar evden <;1kblar. Ben 
de biraz sonra sokaga frrladnn. Ayak
lanmdaki kadm iskarpinleri ile bir ti.ir· 
Iii yiiriiyemiyordum. iki de bir ayagun 
burkuluyor, yere kapaklanacak rarlde
lere geliyorum. Bereket kO§e b~mda 
bir araba buldum. Atladlm. Nail Aksa
rayda oturuyordu. Arabac1ya: 

- <;ek Aksaraya! .. dedim. 
Fakat sesimi inccltmegi de unutmU§· 

tum. Arabac1 bu boru gibi kalm sesli 
kadma tuhaf tuhaf bakt1. Maksadlm 
§11 idi. Nailin evine gidecek, kap1y1 
~alacak: 

- Zevcim Nail bey burada m1? di
yecektim. 

Tabii bu s0zi.im i.izerine Nailin k:is
kan<; karlSl kiiplere binecek, evde k1ya
metler kopacak, kachncag1z: 

- Vay sen benden gizli bir daha rm 
evlendin? tizerime ortak m1 alchn? .. di
ye kocasmm iizerine yiiriiyecekti. Ni
hayet i§in §aka oldugu meydana <;Ikm
caya kadar kimbilir ne eglenecek, i<;im
den ne kadar gi.ilecektim. 

Ben boyle dii§ilniirken araba biiyti.k 
bir sarsmtidan sonra durmusadl. Ara.
bac1 seslendi: 

- Hamm ... Aksaraym neresine gi
decegiz? 

Ona Nailin oturdugu sokagm ismini 
sayledim. 

Biraz sonra da Nailin evinin onii11de 
durdu.k. Arabadan indim. Arabac:nm 
paras1m verdim. Arabayi savdim. Nai
lin evinin kap1slnl c;aldlm. 

Yukandan Nailin kansmm gevrek 
sesi: 

- Kim 00000? diye sordu. 
Ben de buna sesimi son dercce incel

terek: 
Biraz bakar m1smmz efem? .. di

ye cevap verdim. 
t~erikl merdivenlerde evvela bir to

pu.klu terlik giiriiltiisii oldu. Sonra ka
p1 arallkland1. 

Giilmemek ic;in son derece gayrct 
ederek sordum: 

- Zevcim Nail bey burada mI efem? .• 
tc;eriden Nailin kar1smm heyccanl1 

aesi: 
·-Kim? Kim? diye sordu. 
Ben ayni ince sesle tekrarladlm: 

-Zevcim Nall bey? .• 

Kapmm arkasmda bir bk1rt1 oldu. 
Birka<; saniye Nailin kansmm sesi c;1k
mad1. Bundan sonra kap1 ardma ka
dar ~c;1ld1. Arkad8.§1mm kans1 elinde 
kocaman bir bastonla iizerlme atildl: 

- Gidi utanmaz, kepaze kadln .•. Se
ni rezll kadln!.. Utarunadan benim 
evimde kocami ararsm ha!.. diyerek 
babire b~rma bastonu indirmege ba§
ladl. O kadar luzll, o kadar c;abuk vu
ruyordu ki: 

- Dur hamm ..• Dur yahu dinle! •• 
diyemiyordum. 

Zaten bu ummadlgim baston ziya
feti kar§l.Slilda fena halde §3.§ll'IIll§bm, 
agzinn ~anuyordum. Nailin kar1s1 ka
fama, omuzlaruna indirdigt baston 
darbelerinden sonra hlzla kap1y1 ka
patti. 
~dine yapacaktim? Yedigim bas

tonlardan ziyade eve nas1l donecegimi 
dil§uniiyordum. Arabayi savmi§tun. 
Hem arabada olsa evdekiler bu gece mi
sa!irliie gitmi§lerdi. Bende anahtar da 
yoktu. Boyle c;ar§afla kadm k1yafetin-

de sokaklarda daha kac; saat naml do
la§a bilirdiin? 

Ben boyle dil§ilniirken evde de klya
metler kopuyor, Nailin: 

- Vallahi degil kanc1g1m .•• Billa.hi 
degil! .. diye avaz avaz, ac1 ac1 bag1r
dlgm1 i§itiyordum. 

Nihayet tekrar Nailin kap1slnl c;ala
rak i§in i<; yiiziinii onlara anlatmaktan 
b~ka c;are bulamad1m. Hem Nailin evi
ne girip bu kadm k1yaf etinden kurtul
mam lazrmd1. 

Bir daha kap1ya yakla§tim. Qmgrra. 
ga dokundum. Bu sefer kap1 yerine yu. 
kandan bir pencerenin kafesi kalkt1. 
Nailin kansmm ba§l uzand1. Beni go
riir gormez: 

- Hfila m1 buradasm? •• di ye hiddet
le kafesi hizla kapatti. Beni dinlemedi 
bile... Bir miiddet sonra kafes tekrar 
~1ldl. Nailin hal1lilll elindeki kab1 bi.i
yiik bir c;eviklikle b~1mdan a§Bgi bo· 
§altb. Tepemden ~g1 dokiilen §ey 
bula§Ik suyu mu idi? Yoksa daha fe
na bir§ey mi idi? Anllyamadlm. Her
halde pek fena kokuyordu. 

Ankara - ~g-le ne§riyat1: 12,30 - 13: 
Alaturka pl~k ne§r1yat1, 13 - 13,15: Ha
berler, 13,15 - 14: Kari§Ik pliik nel]riyat1 
ve son. (Bu ~le ne§rlyati tecriibe mahi
yetinde yeni stodyoda yapllacaktll'.) 

Alqam ne§rlyatl: 18,30 - 19,15: Ka"'1k 
plak ne§rlyati, 19,15 - 20: T\i.rk musikl
si ve halk ~rkl.la.n CHah1k Recai), 20 -
20,10: Saat ayan ve Arap~a ne~rlyat, 
20,10 - 20,15: Haberler, 20,15 - 21: Incesaz 
fasll (Tahsin Karaku~), 21 - 21,15: ~an 
plaklan, 21,15 - 22: Stiidyo salon orkes
trasi: l - Leopold Weninger: Lied der 
Barkenschlepper an der Wolga, 2 - Brahms: 
Unga.rischer Tanz No. 1, 3 - Siede: 
Leuchtkaferchens Hochzeit, 4 - Borodin: 
Notturno, 5 - Josef Oung'1: Zephyr -
Liifte, 22 - 22,15: Haberler ve hava rapo
ru, 22,15: Yarmkl program ve son. 

Nailin kans1 bu i§i yapt1ktan sonra Aakere ~agrilanlar 
kafesi gene hizla kapam1§, bana bir§ey Be!}lkf.a.4 askerlik !JUbesinden: Her sene 
sOyletmemi§ti. oldu~u gibl ontimiizdek.l 1. incl Te§. 938 

Zaten artlk i§in §aka oldugunu an- aymda. heniiz ask:ere ~gmlmam~ ve ~-
an ~nldlgl halde Slhhi ve sair kanuni se-

latmaga da imk yoktu. Zira bu gU· beplerle geriye b1rakllnull veya gelmiye-
riilti.i, patirtI esnasmda biittin kom~u- rek bakayada k.alml§ veya. niifus slcllllne 
larm kaf esleri kalkml§, pencereleri ge~ kaydedllmilj veya vaktinde ya§1tlarl-
a<;ilml§ bizi seyrediyorlardi. Mahallede le son yok.lamaya gelmiyerek yoklama 

ka~g-i vaziyetinde kal~ ve bB~hare 
§imdiden bilyiik bir dedikodunun ba§· muayenelerl yaptlnlarak smlflara aynl-
ladlgi muhakkaktI. Benim dii§tindii- nlrm§ ve heniiz sevke edilmemi§ 316 do-
gum muziplik adeta bir rezalet §eklini ~mundan 330 dah1l dogumuna kadar piya-

• de saglam islam ve 316 do~mundan 331 
almI§b. Orada fazla durmarun imkaru dahil dogumuna kadar saglam gayri is-
yoktu. Fakat §imdi ne yapacaktim? lam 316 dogumundan 332 dahil dogumu-

Evdekilerin iic; dart saatten evvel mi· na kadar siivari, topc;u, istihkam, muha
safirlikten donmiyecegi akhma geldik- bere, demiryolu, muzika, nakliye. 316 do-

gumundan 333 dahll do~una. kadar 
~e deli divane oluyordum. Caddeye hava, deniz, janclarma, harp sanayii, tank 
dogru yiiriirnege ba§ladlm. Niyetim bir eratlle 3 ay ve daba zlyade hava tebdili 
araba bulmakti. Arabanm i~inde c:;ar- alarak §Ube emrine girml!} hava tcbdili 

f Ik kt 
bitmllj erattan jandarmn ve deniz suu-

§a 1 ~ araca im. · fmm 14/l. Tellrin dlger sm1flann 25 
Bereket versin ki, iizerimdeki erkek 1. Te§rin 938 giiniinde miirettep olduk-

pantalonunu c;Ikarmam1§, yalnl§ c;ar§a- lar1 blrllklere sevklerine b114lanacaktlr. 
fm etekligi altmdan goriinmemesi ic;in Qa~inlan gunde §Ube merkezinde bulun-

malnn gelmiyenlerln kanununun emret
pa~alanrm klVInlll§bm. Fakat a.yak- ti~i hapls cezas1 Ile cezalandmlacak.lan 
lanmdaki kadm iskarpinle1i ne olacak- ve bunlardan bedel vereceklerin jandar-
t1? Ben tern.~ i~inde araba ararken ya- ma ve deniz s1mfmm 13. 1 incl Te§rin, 
mmdan ge~en erkekler: di~er sm1flann 24. 1 Te§rin ak~amma ka

dar behemehal bedellerini vermil} bulun-
- Sultamm ... Islanml§SlnIZ... Gibl malan ve bu gi.inlerden sonra bedel ver-

0 zamana aid sozlerle 18.f atiyordu. Ka- mek istl~·enlerin bedellerinln almm1ya
dln zanru ile birisinin pe§ime takilma- cag1 llan olunur. 
smdan da ooiim patllyordu. Nihayet .----------------. 
kapah bir araba buldum. Araba bozu.k Bu ak~am 
kaldlnmlar iizerinde sarslla sarsila gi. Nobet~i eczaneler 
derken ben i~eride soyundum. <;ar§af1 ~i§U: Osmanbeyde !1ark Merkez, 

Taksim: istiklal caddesinde Kemal 
~Ikardnn. Evvelce yukanya k1VIrd1gim Rebul, Bcyoglu: Tiinelde Matkovi~. 
pantalonumun p~alanm dilzelttim. Yuksekkaldmmda Vinkopulo, Gala ta: 
Fakat kadln ayakk:aplan hala ayag1m- Top<;ular caddesinde Merke-.t, Kas1m-
da idi. Uzerimde de yalmz bir gomlek pa§a: Miieyyet, Haskoy: Sadik Akdu-
vardl. Ceket yoktu. man, Em!nonii: Be§ir Kemal, Fatih: 

isma.il Hakkl, Karagiimriik: Mehmet 
Bizi.m evin semtine gelince arabac1- Fuat, Bak1rkoy: Istanbul, sanyer: 

ya durmasrm soyledim. Nuri, Aksaray: Yenikap1da Sanm, 
Arabasma binen kadln mii(:terinin Be§ikla§: Siileyman Recep, Fener: 

'Y Emllyadi, Kumkap1: Cerni!, Kii<;iikpa-
erkek k1yafetinde dl§anya ~1ktigim zar: Hasan Hulfisi,' Samatya Yedlku-
gordiigu zaman arabac1 hayretten kii- lede Teofilos, Alemdar: Qemberlita~-
~i.ik dilini yutacakti. ta S1rn Rasirn, l?ehremin\: Ahmet 

Hamdl, Kad1koy: Sadik, Yelde~irme-
- Bu nas1l i§ camm? diyordu, ara- nlnde Uc;ler, Uskiidar: Qar§1boyunda 

baya kadm bindin, erkck ind.in... ittlhat, Heybellada: Tomas, Biiyi.ika-
Ona: da: Halk. 

Her gece a~Jk eczaneler : 
-Alwrma birader ••. Diinya bu ... Her Yenikoy, Emirgan, Rumelihisan, or-

§cy olur! .•. diye bolca bir bah§i§ ver- takoy, Arnavutkoy, Bebek, Beykoz, 
dim. Bereket yamma para almi§tim. Pa~abahc;e ve Anadoluhisanndaki ec-
Erkek pantalonu, fakat kadin iskar- zaneler her gece ac;1ktlr. 

pini ile yiiriyerek evin online geldim. 
E~ikte oturup evdekilerin gelmesini sa
atlerce bekledim. 

Naile yapacaglill azizlik yi.iziinden 
ba§rma neler gelmi§ti? 

Ertesi gi.inil Nail daireye pek harap 
bir halde geldi. Bir arallk odada yalruz 
kahnca: 

- Sorma birader •.• dedi, diln gece 
ba§una neler geldi. Gizlice bir haltet
~. ikinci defa evlenmi§tim. ikinci 
refika diin gece evime gelmesin mi? 
Ah bu iki evlilik! ... Birader hic; iki kar
puz bir koltuga s1gar mi? 

Meger Nail herkesten gizli bir kere 
daha evle~~! •. 

Hikmet Feridun Es 

Tiirklye Ecnebi 

SENELiK 1400 kuru~ 2700 kuru4 

6 AYLIK '150 • 1450 • 
3 AYLIK 4-00 • 800 • 
1 AYLIK 150 • • 

Post.a ittlhadma dahil olnuyan ecnebl 
memleketler: Benell.ti 3600, altl ayhti 

1900, ii~ aylltl 1000 kU.ru§tur. 

Adres tebdlli i~ln yirm1 bq Jrunl4lu1t pu\ 
gondermek 16.zundlr. 
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RADYOLiN 
S. tmsak Gftnel} ~le Ikindl A.qam Yat.g 
E. 10,29 12,05 6,12 9.29 12,00 1,30 
Va. 4,20 5,56 12,03 15,20 17,49 19,20 

idarehane: Bab1A.ll clvari AclDlusluk 
sokak No. 13 

. " . .. . . .. . .. . ~ . 

ile SABAH, OGLE ve AKSAM 
her yemekten sonra muntazaman di~lerinizi fu~alay1n1z 

• 
I Aparbman sahip1eri! 

Bo~ dairelerinize hemen iyi 
kirac1 bulmak ic;in cAk~am> m 

I KU~UK iLANLARI'ndan isti-
fade ediniz. * 

Sahlfe t 

Di$i B.ORSAN 
Tari ht Deniz Romani 

L Yazan: tskender F. Sertem Tefrika No. 133 J 

Harp ederken gemilerde kad1n bulundurmak giinahll. 
Korsanlar esir kad1nlari kar,1 sahile ~1kardilar 

Bundan sonra, elli gemiyi bulan 
donamnanm ii<; firkaya aynlmas1 ve 
U!; cepheden Bizans surlanmn slkl~
tmlmas1 kararla§tmld1. 

Necip Hayyat gene emirillbahir 
olarak kalm1~ti. 

Reisler dagtldlktan sonra, Gemel, 
Di~i korsanm yanma sokuldu: 

- Heisler sana candan bagllhk 
gosterdiler, Sitti! Hatta, eger sen: <1He
pinlz beni takip ediniz!» demi§ olsay
dm, hepsi pe§inden geleceklerdi. Fa
kat, ben onlann arasmda bir ki¥
den ~phelendim, Sitti! 0 adam, 
reislerin imarum gev~etmege ve bii
tiin korsanlan birbhine katmaga 
yeter. 

Soma yav~c:;a ilave etti: 
- Gec;en y1l ~olde yap1lan bir 

toplantida, ortal1g1 kar1~hran, gene 
bu adam degil miydi? 

- Kimden bahsediyorsun, Gemel? 
- Hahl an11yamadm rm, Sitti! Se-

lim Karvan'dan bahsediyoum. 0 ka
ra yilandan ... 

- Elli b~ arasmda bir elin yapa
cagi fenahktan korkulmaz, Gemel! 
Onun ne kotti ruhlu bir a.dam oidu
gunu ben de biliyorum. Selim Kar
van bir kac; yil once babanu bile ol
diiriip yerine gec;mek istemi~ti. Ben, 
onun kabilemize yapmak istedigi fe
nal1gi hic; bir zaman unutmadlm ve 
unutamam. Eger o zaman Said imda
da yeti§memi§ olsaydl, babamm kar
ru <;oktan de§ilmi§ olacakti. 

- O halde Selim Karvandan sa. 
lonma1Ism1z, Sitti. 

• . . 
lkinci muhaaara devresinde 

ilk hiicum .. 
Elli yelkenliden ibaret olan korsan 

donanmas1 iic; firkaya aynlm1~ti: 
1 - Necip Hayyat firkas1, 
2 - Selim Karvan firkas1, 
3 - Mansur Gemel firkas1. (Di~i 

korsan da bu firkada idi.) 
Venedikli A:ntonyo, emiriilbahir 

Necip Hayyatm gemisinde biiyiik bir 
manciruk hazirlam1~tI. Bu manc1-
mkla ~ok biiyiik t~ giilleler ve yan
gm humbaralan atacaklardl. 

Necip Hayyat, Ha.lice . .. 
Selim Karvan, Akropolis burnuna 

(~imdi.ki Saraybw·nu) ... 
Mansur Gemel de (Yedikule) sur

lanna hlicum edeceklerdi. <;oktanbe
ri yaylannda gev~e~ olan kiri~ler 
yaglamyor, ge1iliyor Zehirli oklar ha
zirlruuyor, miicahitlere yeniden luz 
veriliyordu. 

Bu arada Di~i korsanm gemisinde
ki (~ytan) a da gozcillilk vazifesi 
verilmi~ti. Hacer ~eytam - hezeyan
lanua inanmad1g1 ic;in - affetmi~, 

~eytan da bir daha gemide ~arap ic;
miyecegine yemin ebni~ti. 

Gemel, Hacerin gelirdigi gemilere 
kumanda ediyordu. Necip Hayyatm 
kuvvetleri de galeyana gelmi§lerdi. 
Kuvaffak1yetinden §iiphe edilecek bir 
f1rka vard1: Selim Karvan firkas1. 

Selim, Nccibin mevkiine goz dik
mi~ti. Hatta yanmdaki Araplardan 
birine: 

- i;>u budalanm canm1 cehenne
me gonderemez misin? 

Diye sormu~tu. Bu teklife maruz 
kalan miicahit: 

- Ben, Allahtan korkanm, Necibe 
el uzatamam. 

Cevabm1 verince, Selim Karvan 
bu adarru bir gece k11Icile vurmu~

tu. Arkad~lanna: 
- Beni Oldilrmege ge~ti ... 
Gibi bir yalan uydurarak ta yaka

srm siyirmakta gecikmedi. 
Selim Karvan, Hacerin gcli~ne 

c;ok sevinrni~ti. 

- Hi~ olmazsa, Hacere boyun eg
mek suretile Necibe isyan ederim, 
diyordu. 

Selim, yirt1c1 blr canavar gibl, 
sert, asabi, vurucu bir adamd1. Ak
denizde vuruculugile tanmmu;;ti. 

Necip Hayyat ondan <;ekindigi ic;in, 
o gi.ine kadar Selimin yilzline giil
mii~ ve kendisini kirmam1~ti. Fakat, 
Selim Karvan c;ok haris ve para d~ 
kiinii bir korsandl. Bizanshlardan 
alman be~ torba altmm Nccip tars.-

!mdan aldlnldlg1 gilndenberi, Selim 
bu altmlara gozkoymu~tu. 

- <'Ke§ki yoldan tekrar Bizansa 
donmeseydim, diyordu, Necibin gemi· 
sine bir baskm ya.pip altmlan allr gi
derdim. Bunu dii§i.inemedim ... 

Selim, Necibin sozlerine nas1l olup 
ta kaplldlgma ~~1yordu. 

Korsanian harekete getiren ve 
uta.ndlran bir nokta vard1: Hacerin 
cesareti. 

0 bir gen<; kadmdi. Arabistan sa
hillerinden bin zorlukla toplay1p ge, 
tirdigi gemilerle yardlma ba.5lam1~ti. 
~yh Hamdanm sozlerini ne ate~li 
bir lisanla korsanlara anlatrm.;; ve: 
-, Bizans1 zaptetmeden donmlye

cegim ... 
Demi§ti. Biltiin korsanla1 da ona 

uyarak yemin ettikleri i<;in, Selim 
Karvan cesaretsizlik ve ddneklik gos
teremezdi. Bizansm muhasarasma 
devam ve ikinci hiicum hadisesi bir 
emrivaki olmu~tu. 

Eger, Selim Karvan korkak ve do
gii{iten y1lgm bir a.dam olsaydl, bel
ki de bu kadar derin dii~tinmez, <;e
kilip giderdi. Lakin, onun maiyetin
deki miicahitler de Hacere soz ver
mi!jiler ve ·yernin etrni~lerdi: Bizans 
muhasarasma devam edeceklerdi. 

Selim Karvan bu vaziyet kar~1sm
da doneklik ve kahbelik yapamazd1. 
Zaten, dedik ya, o mert ve cesur bir 
adamdl. Bir tek kusuru vardl: Her 
yerde ve her zaman ba.;; olmak, mai
yetine hiikmetmek, altm torbalan
na sahip olmak istiyordu. 

0 gun giine~e beraber, iic; kola ay
nlan Arap gernileri denizde mevzi 
alarak hiicuma b~ladilar. . .. 
Diti korsan, general Anivasla 

kar§I kar§Iya ... 
Rebiiiilevvel ay1 Araplar i<;in c;ok 

ugurlu sayihrd1. 0 giin gece, pey
gamberin dogdugu gece idi. Sabah
leyin giine~e beraber her cepheden 
hiicurna b~llyan Araplar, o gecenin 
verdigi gayretle oklarma sanlrm~

lardl. 
Necip Hayyat, Halice iic;iincil de

fa hticum ediyordu. Necip btiyiik ve 
sars1Imaz bir imanla Halice sokulu
yordu. 0, son hlicumda burada c;ar
p1~1rken dort yerinden yara alffil~, 

bu yaralardan bhi hala gec;memi~ti. 
Necip, sol bacagm1 silrilkliyerek 

yiiriiyordu. Onun c;ektigi iztirab1 
kendinden ba.;;ka bilen yoktu. Necip, 
c;ok sab1rh bir crkekti ... Ark.ada~la
nmn ne~esini kirmamak ic;in, onlara 
kar~1 daima giller yilzlil gori.inilr ve 
yaralarmm tamamile kapand1g1m, 
bir iztirab1 kalmadJ.g1m soylerdi. 

Onun kasigindaki yarasmm he
niiz kapanmadlgim, sevgilisi Kiveli
den b~ka kimse bilmiyordu. Necip 
sevgilisine bile iztirabmdan bahset
mezdi. 

Heisler o glin harbe ba.zrrlanirken, 
Anadolu klyisma - i~e yaranuyan ve 
harp saffmdan daima geri birakl
lan - bir yelkenli ic;inde kadmlarla, 
yirmi kadar hasta ve ihtiyar miica
hidi b1rakm1~lard1. Bunlann b~mda 
nobe~iler vard1. 

Reislerden bir kac;1: 

- Gec;en sefer, sav~ta, aranuzda 
kadm bulundugu i~in ,muzaffer ola
machk, demi~ti. 

Esir kadlnlan bu yilzden bir yel
kenlide geri b1rakmaga mecbur kal· 
ml§lard1. 

Hatta bu reislerden biri daha Herl 
giderek: 

- Hacer de bir kadlnd1r. Erkek
lerin yapacagi i~lcre o neden burnu
nu sokuyor? 

Demekten de kendini alamam1~tl. 
Bu sozleri D~ korsana anlatmam1l?
lardl. Halbuki, Hacer, bu sozleri soy
liyen ve cesaretile, erkekligile ogi.i
nen reisten c;ok daha cesur ve atil
gand1... Ondan c;ok yararllklar gos
termi~ti. 

Miicahitler ona kadm gozile bak
madlk.lan i~n, bir i-eisten b~ka hi<; 
kimse onun aleyhinde soz soyleme-
m il?ti. (Arkas1 ''ar) 
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Ciimhuriyetin 15 inci Y1ld6niimiinii 
- Kutlulamaif a haz1rlan1yor musunuz? 

inhisarlar idaresi taraf1ndan sat1lan , 

• 
I 

Fiatlar1 (Miidafaa vergisi dahil) 

575 kuru$a indirilmi$tir. 

Diinyan1n en.sat 
.. sabunu ayn1 zamanda 

en jdac.e.lisidir 
Bu kadar letlfadelerl t>lr arada bula· 
'blllrmlalnlz? 

1 CAOUM .. aabunu. bi.itUn dUnyada 
, 'rn•thur, ve'gayet _, bl~ aabundur.' 

Gayet kuru olduOundan ve huauaf, 
'•ekU aayeelnde nefla kokuaunu ve 
kiyMetli .,mezlyetlerlnl • eon parc;ac1·. 
'o na kadar muhafaza eder. Bu ... 
b~nu'kullanan mllyonlarca kl•f. en 
fazla ekonomlk blr tuvalet aabunu 
olduOunu stiyllyeceklerdir. 

MEYVATuzu 
En hot ve taze meyvalar1n usarelerinden istihsal 

edilmi§ tabii bir meyva tuzudur. 
Emsalsiz bir fen harikas1 oldugundan tamamen taklid edllemez 

:iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 
Beyoglu - Istanbul 

'imdiden teda.rik ediniz· 

HASTANELER 
MEKTEPLER, BANKALAR 

I 

V APUR iDARELERi, iSTASYON· 
LAR, OTELLER, GAZiNOLAR 
elhas1l wnumi helilan olan 

yerlerde 
Pis ve FENA KOKULARI 

gidermek ve her tarafa inti~ar 
eden ve hastahklarm menba1 olan 

MiKROPLARI oldiirmek i~n 
Amerikada haz1rlanan 

"PU R Q,, lardan 
mutlaka apteshanelere asmahd1r. 
Apteshanelere hafif ve ho~ bir 
koku dagitir ve bu dag1tma 6 ay 
devam eder. PURO alaturka ve 

alafranga 1~ ayn ayn 
yap1lnn~tir. 

HER EVDE MUTLAKA 
BULUNDURUNUZ. 

MOBil YALARINIZI 
GtlvELERDEN muhafaza ve ~ii

riimemesini istiyorsamz ayni za. 
rnanda e~aruz1 da muhafaza 
etmek istiyorsan1z yine bu fabri· 
kanm gardroplar i<;in yaptudlgi 

"PURO" iardan alln1z. 
Cuzi bir masrafla hem mobilya
nlZl hem i~ndeki klymetli ~ya
ruzi GtiVELERE kaq1 korum~ 

olursunuz. 

SiNEK, SiVRiStNEK, TAHTA
KURUSU, PiRE, HAMAM BOCE
Gi, KARINCALARI. Amerikada 
birincl rnallarla hazirlanm1~ ve 
diger milmasilleri gibi fena kok· 
·mayan ve tesiri muhakkak olan 

"PU RO,, mayii 
kullanm1z. Birinci mal olmakla 

beraber fiah c;ok ucuzdur. 

Umumi deposu: MA Z 0 N ve 
BOTTON Ecza deposu Yeni pos

tahane arkas1 No. 47 
Toptan alanlara tenzilat vard1r. 

Dr. A. As1m Onur --

QrtakOy 
$iFA YURDU 
tstanbulun en giizel yerlnde, gent., 

blr park l~!nde, konforu mfikemmel 
ba'IWXU lyl, kadm ve erkek her tiirhi 
hnstallklara tu;lk hastane. 

J>oltum ve kadm amellyatlarlle ft· 
tlk, aiiandlsit, basur ve dller amellye
ler l~ ~k ucuz husust flatler. Orta· 
]toy, tramvay yolu, Mualllm Na.cl cad. 

111 • 115. Telefon: 42221. 

Dr. FETH i 
LABORATUVARl 
Cerrahpqa ihastanesJ 

bakterlyologu 
Kan, tdrar, balgam, mevadi gal· 

ta tahlillert ve (IDRAR VASITA· 
slLE CEBELlelN lLK GONLERIN. 
DE KA Tl ~HlSt) yapilir. 
Be:~;og\u : Taksime giderken Me,elik 
aokait Ferah cpart1mam Tel. 405.34 

Her ti.irlii yaruklar, kan ~banlan, 

tr~ yaralan, meme iltihaplan ve 
~atlaklan, koltuk alt! 91banlan. dola
ma, akneler, c;ocuklann ve bilyiikle-

rin her tiirlii deri iltihaplan 

en c;a.2 ik ve en emin bir 
sut~ te tedavi eder. 

Ankara devJet tiyatro okulunun temsil ve opera 
bolumf erine stnavia paras1z ya"'·'· k1z 

ve erkek talebe ahn1yor 
TE;\JSiL BOLthtO: 

1 - Tahsil rniiddeti en az ug senedir. 
isteklilerden ararulan gene! vas1flar §unlard1r. 
a - Viicudu knsursuz o~mak 
b - iyi bir kulaga rnalik olmak «f§ittigi sesleri aynen tekrarbyabilmek 
c - En ai; orta okuldan mezun C'lmak. 
d - §ivesi sahneye musalt olmak. 
e - KJzlar i~in en ll§aitJ ya§ 16, erkekler i~in 17 dir. 
II - S~im smav..nda aram1al·ak seyler !;iUnlard1r. 
a - Dil.zgiin \e ~e1best konu~ma, gordiigi;i veya okudugu blr §eYi anlatma 

kudreti 
b _ Okudu~'tl veya gcrdi1gii bir tlyatro piyesi i~risinden s~ilecek bir rolii 

yapabilmek. 
c - Smav komisyonunca vc1ilecek bir rolii yapabilmek. 

OPERA BOLlJMtl: 
I - Tahsil miiddeti en az be:;: senedlr. 
Taliplerdr aramlacak gene! vas1flar temsil oolilmii i<;in yukarda zikredl· 

len genel vaSIOarm aynidir. Yalmz sesi iyi olmak §arttir. Qok ~r:i sesi olanlar
da orta tahsil aranmaz. 

II - Se~im smavmda aramlacak §eyler §Unlar'!:Ir. 
a - Kendi se<;ecegt bildigi bir §ark1yi s0ylemek 
b -- Sesleri ve m <>!odiJlerl tekrarllyabilmek 
c - Ritmik duyma ve hissetme kudrcti. 
Tiyatro okulunu temsil vc opera boliimlerine talebe secme smavlan is

tanbulda 4 - 8 birinci te§rin 938 de Galatasaray lisesinde vcya. 11-15 birlnci 

te§rin 938 de Ankarada Miizik ogretmen okulunda yapllacaktir. istckilerin di
lek<;e ile istanbulda veya Ankarada yukarda adI ge<;en okul dircktOrlUklerlne 
en g~<; smavm b~llyacag1 gi.me kadar rniiracnat etmeleri laznnd1r. 

Dilek<;eye bag\anacak vesikalar §Un lard.Ir. 
a __ Nilfus teskeresi veya tasdikli bir orneg'i. 
b - Okul diplomas1 veya tasdikli bir ornegi 
c - Sagllk raporu 
d - Hi.isnii hal vesikaSI. (6548) 

,,. - - ~!r .. - • . 1 • • 

BASUR memelerini 

TURK HAYA KURUMU 
BUYUK PIYANGOSU 

6. CJ Ketide: 11/Birinci Tetrin/938 dedir. Biiyiik ik
ramiye: 200.000 Lirad1r. Bundan batka: 40.000, 25,000, 
20,000, 15,000, 10.000 lirahk ikramiyelerle (50,000 
200.000) liraltk iki adet miikafat vard1r ••• 

DlKKAT: 
Bilet alan hrekes 7/ Birinci Te§rln/ 938 gi.inii ak§amma kadar biletini 

degi~tirmi§ bulunma1Id1r ... 
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HaJ1ret vereceff derecede 
.111Utelcamil K 1 s a o a I g a a11s1, 

Ucilz fiala mOkemmel 
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3 Te~rlnievvel 1938 

Tip 215 A. Boyu kU~lik sesl 
buyul< bir sUper. Ucuz fiata. -
c;ok guzel sesli kuc;uk bir ahizedir. 
Evvelce alelade tek devreli bir 
makine ic;in verilen fiata bugun 
yuksek kaliteli bu S 0 P E R 
ahizesi al1nabilmekted1r: 

Tip : 4 70 A. " Gune4,. 'ka· 
dranlt mUkemmel bir sOper. 
(I Gune~ t) kadranl1 mukemmel bir 
super yuksek evsaf1 ile temayuz 
eden bu mukemmel ahize ~ekil 
ve gosteri~ itibarile de pek z:arif 
olup her evde behemehal bu· 
I u n m a s 1 I a z: 1 m b i r s u s f u r . 

Tip : 752 A. Tek dUgmeli 
k1sa dalgah silper. Yeni PHI· 
LIPS 752 A modeli kadar kudretli 
bir makine imali, daha yakin 
zamana kadar imkans1z addedi· 
lirdi Simdi ilk deta olarak bu 

$A VANI HA YRET ahize sayesinde k1~a dalgali i~ta!" 
yonlar puruzsuz d 1 n I en e bi Ii r • 

RAD VOL .AR I~~~~~~~~ 

Tip 650 A. Bir krsa dalga 
harikas1. u K1sa dalgalar uze
rinde hakikaten guzel musiki 
dinlemek nihayet kabil oldu •). 
l~te PHlLIPS 650 modelini 
dinleyenler bu intiba1 has1I edi
yor. Filhakika bu model, ~im
diye kadar god.Hen emsalini 
golgede b1rakan bir harikad1r. 

Tip: 753A Bir hassasiyet ha
rlkas1. PHILIPS 753 modeli, en 
cok sevdiginiz sekiz muhtelif is· 
tasyonu, motorle tahrik edilen dug· 
melere ba.iarak otomatik surefte 
ayar etmegi mi.imkun k1lan yeni 
sistem bir te$kilatla mucehhezdir 
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