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lngiltere ile Fransa arasinda Ecne~i heyetler ve 
- • • asker1 k1talar mem

ba,lryan konu,malar bitti leketlerine dOndiiler 
Biitiin meselelerde tam bir anla§ma Reisiciimhur, Franszz, Sovget, Afgan 

olduguna dair resmi teblig ne§redildi hegetleri reislerin kabul etti 

Avrupa vaziyeti, Akdeniz, Uzak $ark meseleleri 
Orta Avrupada iktisadi vaziyet te gorli~ulmu~ 

B. Camborleyn ile B. Daladiyenin mUhim beyanatlan 
' . 

Milli heyecandan 
dogan milli kuvvet 
Reisicilmhur 1smet inonU ecnebt 

gazetecilere beyanatlarmda dem~ler
dir ki: cSon gilnlerde, biltiln blr mll
letin milheyyi~ kederine ~ah.id oldu
nuz. Atatiirk ~kmdaki bu birlik, 
Bilyilk Olimiln kurdugu rejimin rem
zidir. Kemalizmin hususi vasf1, de
vamhllgmda miindemi~tir.> Bu ·soz
ler, milli ve i~timai blr hakikati ifa-
de ed1yor. · 

Milletler i~in zaferler, bayramlar 
gibi toplu sevin~ gilnleri kadar, hU
zim ve matem i¢ndeki blrligin de 
derin manas1 vardir. Biiylik elemler 
insanlari. kendi iglerine ~ekilerel? 
yilreklcrlnin manevi sesini dinleme
ye se kettigi gibi, tarihin sayih kara 
gunleli de ce.Iniyeti, varhgmdaki kud
reti bir kcre dalrn. denemege tahrik 
eder. Ii;timai hayatta, birdenbire his
sedilen her bilylik yokluk, bir zinclr 
halkasmm kopmas1 gibidir. Bu ko
pu~la, mevcudiyetinin silrekliliginde 
bir cozillme tehlikesl sezen cemiyet, 
devrunhhguu korumak igln aksiila
melde bulunur, milli hlsler yenlden 
ro~ar, biltful cemiyet aym duygu, ay
ni dti~ilnce etrafmda kuvvetle topla
mr, biitiin kalbler aym heyecanla 
carpar ve o zamana kadar ge\·~emi~, 
sonmil~ gibi gorilnen ma~cri vicdan 
ycniden canlamr, ate~lenir. Matern 
denilen i~timai rniless~enin fazileti 
bundad1r. 

Ti.irk milleti, ge~irdigi biiytik ac1 
icinde, birligini, rnil~terek goz y~la
rile bir dnha yugurdu. Bilyiik ideal 
etrafmdaki milli vahdet, suya bat
m1~ klzgm demir saglaml1g1 kazandi. 

Bu ulvi manzaramn d1~ardan gO
rilnii~il Tiirkiyenin kudret ve mezi
yctini artbrd1gi kadar, i~erde yarat
tig1 manevi kuvvet, rnilleti bekleyen 
ag1r vazif elerl b~armak icin yeni bir 
h1z te~kil edecektir. Tabiatta hie bir 
~ey yok olrnad!g1 gibi, igtimai hayat
ta da kaybolmaya rnahkum heyecan 
yoktur. Son gilnlerde biitiln bir mil
let aym milheyyig keder icinde, tek 
bir kalb gibi g1rpmdi. Bu mii~terek 
heyccanm dogurdugu yeni milli ruh, 
~l!ktigimiz acmm ~iddeti nisbetinde 
yarat1c1 ve ya{iat1c1 olacaktir. 

(Devami.11 nci sahifede) 
Necmeddin Sadak 

ingiliz Bll§'·eklli B. QambOrleyn, Fransiz B~ekili B. Daladier'nin elini stkar
ken (Sagda Fransaz Hariclye nazm Bonnet) 

Paris 24 - inglliz B~ekili B. istasyonda Frat1Slz B~ekili B. Da-
~amborleyn lie refikas1, Hariciye Na- ladier, Hariciye Nazm Bonnet, tngU
zin lord Hallfaks ve refikas1, haricl- t.erenin Paris bilyiik el~l ve bir~k 
ye mti.ste~an B. Cadogan dful saat • zevat tarafmdan kar~tlannu~lardlr. 
on yediyi em gec;e Parise gelmi~er, (Devami 11 nci sahifede) 

Filistin i~in Londrada 
bir konf er ans toplan1yor 

lngiltere biitiin Arap memleketlerini 
konferansa i~tirake ~ag1rd1 

Londra 23 (A.A.) - Milstemleke 
Nazin Macdonald, bugiln Avam ka
marasmda ~Rgidaki beyanatta bu
lunmu~tur; 

cLondrada toplanacak olan Filis
tin konferans1 igin, M1sir, irak, iblns
suud Arabistan, Maverayii~eria ve 
Yahudi ajansiru davet ettim. Bu me
sele hakkmda Yemen ile mi.izakere 
daha bitmcmi~tlr. 

Filistin Arabistanma gelince, yiik
sek komiser, bu konf eransa bi.itiln 
mi.ihim gruplan da davet emrini a1-
m1~tir. Hilkumet, Kudlis miiftiisil 
hakkmda karannt vermi~tlr. Arap 
~eflerlnin bu konf eransa i~tirak i~n 
Londraya gelmeleri bahsinde hilktl
met her tlirlii kolayhklan gosterecek
tir. 

Konferansm onilmilzdekl hafta 
zarfmda toplanabileceginl ii.mid ede-
rim. 

I»:l.kka. ~I.er a 

At ve meydan 
«At bulunur, meydan bulunmaz!• 

derler. Atin ve meydamn beraber ol
masr. ~arttir. Son tecrilbeler gosteri
yar ki, atlt polis, meydansiz bir ~ehir
de muvafik degildir. 

Hem biz nifaksiz, ~ikakStz bir mil
letiz. ideallerimizde birlik oldugunu 
son matem etrafmda da bir kere da
ha izhar etm~ bulunuyoruz. Bu nok
tadan da, anar$ili garb ~ehirlerinde 
oldugu, gibi atlt. vc matrakli polise 
meydan olm.asa gerektir. 

Zalntanin azimkar tekayyii.dil her 
hangi bir fenalik ihtimali uzerinden 
bile eksUc olmasm. Fakat demir eUer, 
ipeJc el.diven de giyebiUrlef'.. Memle
ketimizin ~uurlu ve re~id vazfyeti bu
nu icab ettiri.yar. 

~ehrimize gelen Bulgar heyetl diin Taksimdekl 
Ciimhuriyet abidesine ~elek koydu 

Atatiirkiin ce-

de bulunrnak u. 
zere Ankaraya gi- : 
den ecnebi heyet- ~ 
ler ve kltalar §eh
rimize avdet et- · A 

( • 

ml§lerdl. l 
Frans1z heyeti ~ 

reisi esk1 Ba~ve. • 
kil, Dahiliye na.zI
n B. Sarraut diin 
10,50 de gelmi§ ve 
dogruca llmaru
miZda demirli bu· 
lunan Emll Ber
tran kruvazorilne 
giderek Fransaya 
milteveccihen ha
reket etmi§tlr. 

ingiliz heyetl 
reisl marC§Bl Bird· 
wood evvelki ak· 
§am gitmi§tir. tn. 
gU1z heyetinin di .. 
f!er azalan da bu 
gtin gldeccklerdir. 

Alman heyeti 
evvelkl a.k§am Ber
line mil.teveccihen 
hareket etmi§tir. 

ispanyol heyeti 
diin tayyare ile 

Reisicilmhur fsmet .lnonn, Fransu: 
heyeti. reisi 1\1. Sarraut ile go~iiyor • 

Ankaradan gel-
~ vc blr miiddet Y~ilkoy hava mey
darunda kald1ktan sonra ispanyaya 
hareket etmi~tlr. 

Yuunan heyeti de evvelki ak.§am 

Atinaya donmil§tilr. 
Yugoslav, Rumen ve Bulgar heyet. 

lerl diin ak§am hareket etm~lerdir. 
(Devami 11 ncf sahifede) 

Erzincan demiryolu 
i$1etmeye a~lld1 

ilk posta treni ha/kin co~kun 
tezahiirat1 i~inde Erzincana vardi 
Emncan 23 (~m) - i~aat1 

ikmal edilerek 8 te~rinevvelde tecrii
beleri yap1lan Erzlncan demlryolu 
bugiin i~etmeye ~llnu~. ilk posta 
treni halkm co~kun tezahi.irat1 icin
de ~ehre gelmi~tir. 

. Erzincanlilar, vilft.yetlert icin yeni 
blr hayatm b~langici clan bu se
vincli hftdisede hazir bulunmak iize
re daha gilnduzden itlbaren istasyo
na toplanmi~ardl. 

tik posta treni saat tam 20,55 te 

defne dallari ve bayraklarla siislii ol
dugu halde halkm alkl~lan arasmda 
istasyona ~tir. Bundan sonra 
tren seferleri muntazam bir surette 
i~yecektir. 

Demiryolu siyasetine azirnle devam 
eden Ciirnhuriyet hilldlmetinin bu 
rnuvaffalo.yeti btittin Erzlnca:nhlan 
sevince garket1ll4tlr. Erzincarun tre
ne ka~as1, bu havalinin refah 
yolunda ~afmda en bfiyiik a.mn
lerden biri olacaktl.I'. 

Lokantada ge~en edebi bir hadise etlarrnda duyulanlar: 

- Dtlnyada. ne zalim babalnr 

1 
Mii§teri - S~U§ var m1? I - ~lire b~lad1m ... 

vnr yahu!. .. Se~e kadarc1k k1zi Garson - Hnyu bayun, daha - Bu stskallkla. nu? ... 
blr ed bha~ya vcreceklerl... eclebiya.~dan klmse 1elmedl! .. 

[Hadisenln o.ldblnde yaptlan bu kartkattirlin 
ne§rl biiyiik matemlmlz dolayisllo eeclkn:ll§tir.J 

f 
- Hay InaHallaht .. Edeb!.ya~1 I - Benlm babrun pehllvnn! ... 

nu.sm be mubarekll." - 0 da blr §ey ml? ... Benlmkl 
1alr, §air.!-

- Acaba gene bnngt edlp?_ 
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~ iin Gecek· ve Bu Sabahki Daberler J 
''T iirk milletinin asalet ve 
vakar1na hayran kald1k,, 
Frans1z Dahiliye Naz1r1 B. Albert 

Sarraut'nun beyanat1 
Atati.irki.in cenaze merasiminde 

Milletler Cemiyetini temsil etmek 
iizere hazlr bulunan heyet dun An
karadan ~hrimize gelerek, ~m, 
ckspresle Cencvreye hareket etmi~tJr. 
Heyetin reisi M. Valters bir muhar
ririmize ~u beyanatta bulunmu~tur: 

«Millctler Cemiyetinden bir heyetin 
Ataturkiin cenaze merasiminde ta
zim vazifesini ifa etmesi, Tiirklye hii
kumetlnin harici sahada takib etti
gi ve etmekte berdevam oldugu siya
scte kar~1 CenE:vredc hissedilen tak
dir ve hayranhgm na!;iZ bir ifadesi
dir. 

Ebediyete tntikal eden Bilyuk ~e
finin hamleleri altmda Tilrkiye, sulha 
bagllllguun bir delilini g0stermi~tir. 
Ko~ularile sulh ve dostluk milnase
betlerlni saglam esaslar i.izerine kur
m~tur. Bu suretle, etrafmda bir 
emniyet ve silh'11net havas1 yaratan 
Tilrkiye, Mllletler Cemiyetinin tesi
sinde gaye olan ideallere k1ymetli yar
d1mda bulunmu~tur. 

Milsaadenizle ~unu da Have edelim 
ki Ti.irk milletinin, bu biiyi.ik mate
mindekt samlmi oldugu kadar vakur 
tarz1 hareketine hayran kaldlk. 

Reisislciimhur ismet inonii ve di
ger Ti.irk zimarndarlan tarafmdan 
hakklmizda gasterilen ~ok nazikane 
hiisnil kabulden derin surette miite
hassis bulunuyoruz. 

Memleketinlzi terkedetken, Ti.irk 
milletinin refah ve tealisi ic;in en sa
mhnt temennllerimizi beyan ederiz. 

Albert Sarraut'nun beyanati 
Diin Emile Bertin kruvazorile ~h

rimizden hareket eden FranSiz Da
hlliye Nazm B. Albert Sarraut kendi
sile goril~ gazetecilere ~u beyanat
ta bulunmu~tur: 

- Bana ka~ Tiirkiyede gosteri
Jen fevkalade hilsnii kabulden son 
dcrcce m'(lte~c}>kirim. Atatiirkiin ce-

na.zc merasiminde gordiigtirn umumt 
teessiir beni c;ok milteessir etti. Bil
hassa gen~ mekteblilerin hali ~ok ~
yam dikkatti. fi.irkiyenin biiyiik te
rakkilerine hayran kalchm. 

Reistcurnhur ismet inonti beni ka
bul ettiler ve bti.yilk bir nezaketle 
k~adJlar. Hariclye Vekili ile de 
uzun bir millakatta bulundum. Bu 
milnasebetle Tiirkiye ile Fransa ara
smdaki dosUugu bir kere daha tersin 
etmi~ bUlunuyorum. 

Yugoslav hyeti reisinin 
beyanab 

Ankaradan gclen Yugoslav heyeti 
reisi Yugoslav Harblye ve Bahriye Na~ 
zm general Nedi~ bir muharririmize 
~ beyanatta bulunmW?tur: 

<- Yugoslav heyeti, Turkiyenin 
bilyiik evlad1, Yugoslavyamn bilyiik 
dostu, ~ Atatilrke Yugoslavya na
mma son hi.irmeti ifa etmek vazlfesi.
ni bilyiik tehaliikle ifa etti. Dost ve 
milttefik Tiirk milletinin bu elemli 
zamanlannda yalmz derin tazlyeleri
mizi bildirrnekle kalm1yoruz; Ti.irk 
milletinin • elemine tamamile i~tirak 
ediyoruz. 

Her Slnlfa mensup Tilrklerin, Bii
yilk ~efin z1ya1 kar~1smda duyduklan 
derin kederin asil ve miiessir tcza
hilri.i bizi ~ok miitehassis etti. Ayni 
zamanda anlad1k ki blitlin bu kede
re ragmen yeni Ti.irkiye, Atatilrkiln 
en biiyiik mudvini, Yugoslavyanm 
biiyiik dostu ve Balkan tesaniidiiniln 
biiyiik kurucusu Cumhurrreisi ismet 
inonilniin rehberligi altmda sulh ve 
~ref i~inde terakki yolunu azimlc ta
kib etmekte devam ediyor. 

Ti.irk teceddi.idii tevakkufe ugra
madan ilerlemekte devam edecek 
ve Tiirk rnilletinin saadeti i!;in ebedi 
olacakt1r. Bu suretle bu muhte~em 
cserin ~anll ve layemut yaratic1Ian 
ebedi olarak ya~yacaklard1r. 

Fransa ile Almanya bir 
pakt imzabyor 

lki memleket dost olduklann1 bi ldirecek, 
hududlann1 oaranti edecek 

Paris 23 (A.A.) - Havas ajans1 bil
diriyor, 

Resmi mahfillerin de teyid ettigine 
gore, Fransa ile Almanya arasmda 
pek yakmda, vaktile Mtinihte B. Hit
ler ve Qrunborleyn arasmda irnzala
nan deklarasyona rnii§abih bir ve~a 
imzalanacaktir. 

Bu FranSiz - Alman deklarasyonun
da, iki rnemleket arasmda dostluk bu
Jundugu teyid edilecek, kar§1hkh su
rette hudutlar garanti altma alm::\· 
cnk ve, u9ilncil devletlerle olan husu
~i mimasebetler kayd1 ihtirazis1 ile, 
anla§mazbk hallcrinde mii§avere usu
lii tatbik edilecegi tasrih olunacak
t:r. 

Bu deklarasyonu irnza etmek ilzere 
B. 'on Ribbentrop pek muhtemcl ola
rak bu ay sonunda Parise gelecektir. 

Alman mahfili ne diyor? 
B~rlin 23 (A.A.) - Ya1i rcsrni b;r 

mernbadan bildiriliyor: 
Yabanc1 gazeteler, B. von Ribben

ropun yakmda Parise gidecegini yazi
yorlar. Alman makamah, bu seyahat 
hakkmda daha herhangi bir i~arda 
bulunmam1§tlr. Bu §Ryialar burada, 
nc tcyld ne de tckzip cdilmektedlr. 

Paris 23 (A.A. - Havas bildiriyor: 
Frans1z - Alman deklarasyonu hak

J·mda pek muhtemel olarak yarm res
r 1! beyanatta bulunacaktir. Deklara~-

... un me.tni ise birka~ gun soma im-
~ u11 '1 nesredilecekctir. 

ariste r. _ ....... u.n.tn!yet 
24 (A.A.) - Stefani: Siyast 

Paris mahfillert yakmda Fransa ile 
Almanya arasmdn mu§terek bir beyan, 
name imza edilccegine dnir resmcn 
verilen haberi btiyuk bir memr.un;. 
yetle kaydetmekte ve bu beyanname
nin metninin Milnihte Hiller ile \am
oorleyn arasmda imzlanan beyanna
menin metninden daha sarih ve dahS:l 
kati olacagm1 beyan etmektedirler. 

Havas ajans1 komilnistler ve baz1 
sosyalistlerden maada biltlin fll'kala
ra mensup mebuslar tarafmdan bu 
mtinasebetle izhar edilen memnun~

yete makes olmaktad1r. Yan resrn)i 
mahfiller Frans1z - Alman beyanna
mesini Daladier ve Bonnet'nin ~alisi 
vaziyetini tarsin hususunda biiyiik 
paria.mentonun a~Ih§mda Kabinenin 
bir rol oynayacag1m tahmln eylemel-
tedirler. 

Diger cihettcn Almanya Haliciye 
nazm von Ribbentropun aglebi il1-
timal 26 son~rtn pazartesi giinii Pa
rise gelerek Bonnet ile birlikte mezl{ur 
beyannameyi imza edeccgi haber ve
rilmektedir. 

<;anakkaledeki lngiliz 
mezarh:klar1 

Ankara ingiliz sefili Sir Percy Lor
raine, refikas1 ve ingiliz ata§emiliteri 
binba§l Ross ile Qanakkalede 11giliz 
mezarhklanm ziyarct Pt.mel• i~in dun 
Malaya cil idnotJe \ c inc.iliz oBa l11 i ~e
fld filosu ba§kumadam amiral Poond 
ile beraber Qanakkaleye gltmi§lerclir. 

Mare~al Fevzi 
Cakmak 

Diin ak§am hususi trenle 
Atinaya hareket etti 

Bilyiik Erkam Harbiye reisi rnare
§nl Fevzi Cakmak, 28 te§rinisanide 
Atinada toplanacak olan Balkan an
tanti erkAru harbiye reislerinin i<;ti
mamda ha1.1r bulunmak ilzere di.in 
ak~am hususi trenle Atinaya hareket 
etmi§, istasyonda, vali, kolordu komu
tam, bir~ok erkAn ve ilrnerayi aske
riye tarafmdan ug'urlanilll§tlr. 

Yugoslav ve Rumen bi.iyiik erkam 
harbiye reisleri mare§al Fevzi Qak
makla Sellinikte birlC§ecekler ve hep 
birlikte Atinaya gideceklerdi.r. 

Mare§alm bu seyahati 10-12 giln 
kadar siirecektir. Mare§Rl Fevzi <;ak
maga ild hariciye memmu ile 12 za
bit refakat ediyor. 

Basvekil Zonouldakta 
B. Celal Bayar Safranbo
luda fabrikalar1 tekik etti 

Ankara 23 (A.A.) - Ba~vekil B. 
Celal Bayar, bugi.in saat 15 de husu
si trenle bir ka~ gun kalmak iizerc 
Zonguldaga hareket etmi~tir. 

Safranbolu 24 (A.A) - B~vekil 
Cclal Bayar, Karabiike gelrni~ ve fab
rikanm in~aatm1 ba~tan b~a tetkik 
et~, mildilr ve mtihendislerden Ia
zim gellln izahatI alm1~ ve fabrika
da !tah~n Tiirk i~9ilerinin muvaffa
kiyetlcrinden memnun kalm1~tir. 
B~vekil Ceial Bayar, fabrikada 

gordilgil intizamdan ve mesaiden do
lay1 fabrika miidiiriine te~ekkilr et
mi~ ve Zonguldaga hareket eylemi~
Ur. 

Demir ve ~elik fabrikasmm bilyiik 
bir k1Sim ikmal €tUlmi~tir. Bu y1l 
b3.5mda top fabrikasmm ve gelecek 
temmuz aymda da diger k1s1mlarmm 
tarnamen bitirllmesi bekleniyor. 

Tiirk - Yunan 
ittifak1 

Hariciye V ekilinin beyanah 
Atinada· biiyiik memnuni

yetle kartiland1 

Atina 24 (A.A.) - Atina ajans1 bil
diriyor: 

Biitiln gazeteler, Ttirkiye Hariciye 
Vekili Sar~oglunun Turk - Yunan 
ittifak1 hakkmdaki beyanatm1 ilk say
falarmda ne§retmektedir. 

Katimerini diyor ki: Sara!toglunun 
beyanati, dost ve miittefik memleke
tin harici siyasetinin hususi vasf1m 
tebariiz ettiren bir tezahi.ir tC§kil 
cder. Bu beyanat isbat ediyor ki, 
Tilrkiyenin harici siyascti, Ataturk 
tarafmdan birak1ld1g1 §ekilde devam 
etmektedir. Bunun Yunan milleti i<;in 
derin bir memnuniyet vesilesl oldu
gunu ve Tiirk - Yunan ittifakma olan 
baghllgm1 tamamile muhik k1ld1gm1 
s0ylemek zaittir. 

Yalmz §Unu ehemmiyetle kaydet
rnek isteriz ki, Tilrkiyenin harici siya
setinin devam1 Balkanlarda sulhtm en 
saglam garantisidir. 

Tipos gazetesi, TUrk - Yunan pak
tmm ikt millet tarafmdan hilkumet
lerinden istenilen bir pakt mahiyetin
de olduguna dair Sara9oglunun soz
Jerini tebartiz ettirerek bunun bir soz
den ibaret olmay1p bir hakikati ifade 
ettigini yaz1yor. 

Vradini gazetcsi~ ayni suretle mti
talea yilrilterek i§te bunun i9indir k1 
Tilrkiye Reisicilmhuru inonil, Ba§ve
kil Metaksasa gonderdigi telgrafta 
da pek gilzel ifade etmi§ odugu ilzere 
Turk - Yunan dostlugu sars1lmaz bir 
mahiyct arzedcr. 

Etnos gazetesi de, hususi muhabi
rinin yazd1g1 bir mektupta «Atatilr
kiin mesai arkada§lar1, ki onun eseri
ni devam etthiyorlar, 1stikbal i9h1 en 
emin teminattlr. > diyor. 

j Avrupada yeni buhran 
tehlikesi mi ha~ g(i'sterdi 
Almanlar Rutenyan1n taksimi 

emeline kar~1 asabiyet gosteriyor 
Londra 24 (A.A.) - Evening Stan

dard gazetesi, Avrupada yeni buhran 
tehlikesi b~ gasterdi b~llg1 altmda 
yazd1gi bir makalede diyor ki: 

«Polonya Qekoslovakyanm Riitenya 
klsrrunda biltiln hudud boyunca ye
di !1rka asker tah~id ettigi gibi Ro
manyanm Qekoslovakyaya yard1m 
etmesine mani olmak i~in de Roman
ya hududunda kirk bin ki~i tah~d 
eylemi~tir. Oyle anl~iliyor ki Polon
ya ve Macaristan Romanyayi merke
zi Avrupa ile birl~tiren Ri.inteya ara
zisini ortadan kalchrmaya ve kendi 
aralannda payla{imaya azmetmi~ler
dir. Hatta, bu hareketin ta1ihini de 
bu aym 27 sine tesbit etmi~lerdir. 
~imdiye kadar Almanya, bu hare

kete mani oluyordu. Fakat bu sabah 
Polonyaya ve Macaristana yapt1g1 
bir tebligde iki ~rtla bu muhalefe
tinden vazgec;ecegini bildinni~tir. Bu 
~rtlardan birisi, Danzig iizerindeki 
Milletler Cemiyeti kontroliini.in ilga
s1, Danzigin kati bir Alman ~ehri ha
lini almas1 ve ikincisi de, Riltenya 
Macaristana ilhak olundugu takdir-

de buradan <;ekoslovakyadan ge~mek 
iizere Romanya hududuna kadar Al
manyaya demiryolu ve otostrat yap
mak imtiyaz1mn verilmesidir. 

Budape§te 24 (A.A.) - Riltenyall
lann kendi mukadderatlanna kendi
lerinin sahip olmas1 i!;in, Macar gaze
teleri tarafmdan bir rnliddettenberi 
yap1lmakta olan ne§riyat diindenberi 
umumi bir tevakkufa ugramI:?llr. 
Pester Lloyd gibi, yan resmi gazeteler 
bu mesele hakkmda tek bir satir bile 
yazrn1yorlar. 

Alman mahafilinde asabiyet, 
garanti beyannamesi 

ne§redilecek 
Berlin 25 - Alman siyasi mahafili, 

Rutenya arazisini payla§mak ve mii§
terek bir hudud tesis ctmek i~in Leh
ler ile Macarla1: tarafmdan izhar edi
len emcllcre kar§I bilyiik bir asabiyet 
gosteriyorlar. Iyi malflmatb siyasi ma
hafile gore Almanya ile italya, bu pay
la§maya mani olmak igin pek yakmda 
<;ekoslovak hududunu garanti altma 
alan bir bcyanname ne§redcceklerdir. 

F ransada Halk cephesi 
tamamile sars1ld1 

Polis grevcileri i~gal ettikleri 
fabrikalardan zorla ~1kar1yor 

Paris 24 - Halk ccphesini te~kil 
• eden radikallerle sosyalist ve komti
nistlerin aras1 gittikge a9-1lmaktadir. 
Son mali kararnameler gerginilgi art
tirm1~t1r. Komunistler protesto ic;in 
toplant1lar yap1yorlar. Bazi ycrlerde 
amelc grev ilan etntl~lerdir. ~imal 
mmtakalannda baz1 fabrikalar da 
i~gal edilmi~tir. l?imendifer sendika
lan, kararnamelerl protesto eden 

" umumi i~ konfederasyonunun bu 
protestosuna i~tirak etmt~tir. 

Umumi i~ konfederasyonu 26 ikin
cite~rinde bir protcsto yapmaga ka
rar vermi~tir. Bh'Siok i~i te~ekki.illeri 
bu protestoya i~tirak edccektir. 

F rans1z maliye enciimeninde 
Paris 23 (A.A.) - Maliye encilme

ninin gece akdcttigi toplanti esnasm
da hiikllmetin kararnamelerine mu
ar1z olan sosyalistler tarafmdan ve
rileP. takrir 18 muhalif ve 2 milsten-

Kral Karol 
Almanyada 

Diin Berchtesgadende B. 
Hitler ile gorii§tii 

Bcrchtesgaden 24 - Romanya 
krah Karol bugi.in yanmda veliahd 
oldugu halde B· Hitleri zlyaret et
ml~tir. iki devlet adam1 Alman Hari
ciye Nazm B. Ribbentrop da hazir 
bulundugu halde uzun mi.idette gO
ri.i~mii~lerdir. 

Berchtesgaden 24 (A.A.) - Hit
lerin Romanya krah Karol ile yapti
g1 miilakat saat 17 ye kadar devam 
etmi~tir. Kral, saat 17 de hususi 
trenile Mlinihe hareket etmi~tir. 

Amerika Alman yahudilerini 
yerlet tiriyor 

Va~ington 24 (A.A.) - Dahiliye 
Nazm. gazetelere yaptig1 bcyanatta, 
hiikumetin, Almanyadan gelecek Ya
hudileri Alaskayu yerle~tirmek mese
lesini tedkik etmekte oldugunu bil
dilmi~tir . ---

Maliye V ekili lstanbulda 
Maliye Vekili B. Fuad Agrah diin 

Ankaradan !stanbula gelmi§tir. 

kif i·eye kar~1 20 reyle reddedilmi~tir. 
Bilt9e tahsisatmm derhal mi.izake

resi hakkmda radikaller taraf mdan 
tevdi ve hiikume~e kabul edilen di
ger bir takrir de 16 muhali! ve 2 
miistenkif reye kar~1. 25 reyle kabul 
edilmi~tir. Hiikumet bu suretle iti
mad kazanm1~tir. 

Grevcilerle polialer ara11nda 
miiaademeler 

Paris 25 - Grevciler tarafmdan i~
gal edilml~ olan fabrikalann, vuku
bulan hadiselere ragmen zab1taca 
tahliye ettirilmesine devam edilmek
tedir. 

Biyankurda kain Renault fabri
kalannda vahim hadiseler olm~tur. 
2,000 amele halft. atelyelerde kapah 
bulunmakta ve d1~n c;1kmaktan irn
tina etmektcdir. Pollsler ile grevciler 
arasmda vukubuan mUsademelerde 
10 polis yaralanm1~t1r. 

Prens Pol 
Londra seyahati miinasebetile 

Belgrad gazetelerinin 
..!1e~riyab 

Prens Poliin Londra seyahati 
Belgrad 23 (A.A.) - Biltiin Yugos

lav gazeteleri naib prens Pol'un Lon
dra seyahatine sahifelerinde geni~ bir 
yer ay1rmaktadirlar. 

Gazeteler, Londradan. verilen bir 
c;ok haberlerde hususi muhabirlerinin 
telgraflanm ne~retmcktedirler. Bu 
muhabirlere gore bu ziyaret siyasi 
ve diplomatik mahfillerin ~iddetlc 

alakasm1 celbctmckte ve ingillz mat
buat1 tarafmdan uzun tefsirlere yol 
ac;maktadir. 

Politika ve Vreme ile Zagreb ve Liu\)4 
liana'da 91kan diger bilyuk gazeteler, 
hangi partiye mensub olurlarsa ol
sunlar biltiin lngiliz gazctelerinin bu 
ziyaretin hususi chemniiyetini kay1d 
ve Yugoslavyamn Avrupanm cenubu 
~arkisinde oynadlg1 rolil tebartiz rt
tirdiklerini yazmaktad1rlar. 

Amerikac!~ ~!g f acias1 
Ne,·york 24 (A.A.) - Bridetowd.:in 

bildirildigine gore, Sah1tc - Lucie ada .. 
larmdaki daglardan kopup ym arl -
nan c;1glar, Olenlerin miktanm 250 ye 
!;ikm nu~tlr. 
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AK~AMDAN AK~AMA 
__________________ lllllllil __ ........ 

Ba~hca temennilerimiz 

'Yiiriiyen, devam eden bir reji.m 
i~inde ycni bir devrin ~ginde bulu· 
uuyoruz. Eskidcn ba~lanan i~lere de
mm edihnekle be.raber. ~diye ka· 
dnr mevcut olnuynn faaliyet sahalnn 
da k~fedilecek, hayaturuza kattla· 
C'.ak. 

Bir baklma - Biiyiik ziyamuz ber· 
tarnf -hi~bir degi§iklik olmll§ degildir. 

Bu ycni devletin kurulmasmda birin· 
cl funil olnn bir ~ef ve nrkad~lan, 
yine ~ l>a~mdadrrJar. Onun icin, 
mevcudun ve giri~ilenin demm ede
ceginde., nihayeUeneceginde kimse
nin flilpbesi yoktur. 

Diger taraftan, i met inonii devri 
bize elbette daha b~ka giizel ve ha· 
yuh eserler de getirecektir. Bu, bit
tnbi znruridir. Zira, -en basit miili
haza ile ~ akla geliyor: Garp mede· 
niyeti ailesine bizden evvel dahil ol· 
mu~ memleketlerde mevcut, fakat bi· 
zim heniiz valot bulup dn ba§layama
dlgrmiz nice unsurlar \tar; 'hirer blrer 
hep i bu yurdda ihdas cdilecek; hclki 
de bU11l;\fa milli ~niler yerilece}t; 
ya:but muknbillerinde benzerleri icad 
olunacak... i~te «Mha ba~ka giizel 
\'C hayJrb cserler» dediklerintiz bun
lard1r. 

Yalmz kendi dar muhitimizc ha· 
knrak, birinci planda hisscttigimiz 
ihtiya~lardnn b3§hyny1m: 

~imdiye kadar, i;;ehircilige yalmz 
besmelc ~ekilm~; iyi ~cylcre niyet 
edilmi~, fakat - Anknra miistesna -
~Jlllllza, ~crefimize yaka~an \'C diger 
sahalardaki inki~afmuza uyan 11m
:11u~ kuvvcden fille ~lkanbnanu~ir. 
lfele ~· metriik istanbul! Biitiln 
cografi, tarihi ve propagnnda ehem-
1nf yctinc ragmcn, bu tnetnik haldc
dir. Ciimhuriyet Tiirkiyesine ~e'hirci
ligi hakkiyle sokacak ive, i tanbul 
hll{ita, bir Jm~ miihim ~ehrimizi ~ch
re benzetecck olan bir hilkiunet, ~m
diki ncslh1 sars11maz ~iikramm ka
znndiktan ba§kn torunlahnman da 
e.bcdiyen duasmt alacakttr. 

l\fom1cketimizde Uk adnu1 bile atil
mnnu~ 1·e her giin «ah ynptlsa!» diye 
bekledii:rintiz bir i~ siJsilesi de muhte
lff meslcklcr erbabnu t~kilatlandll'
mak; f emkctlc.re, ihtiyarhga, ailevt 
sefaletlere l a~ temin etmektir. 

l\lemurlar Tanzimat zamanmdau
beri tckaiidiyc ile, dul ve yetim ma· 
~e emniyet altma abnrm~ da, tez
giihtarfar, f1nnetlar ve saire (her 
ziimrc) ni~in almmasm? itiraf ct-
1neli Jd, Tekaiid sand1g. kuruldugu 
tarihten bugiine kadar i~timai te
•ninat sahasmda Tiirkiyede bir tck 
ciddi arum atdnu~ degildir. Cumhu
riyet rejimi bunu ba~rabilmek ch
liyetindcdir. Bizimlc ayni ekonomilc 

seviyedcki millctler, hattil Balkan 
deyletleri, bu yolda ehemmiyetli bir 
tnkim tC§kilati bll§arnu§lard1r. ismet 
inonii devrcsindc biz de buna eri~ir
sek, sacle bu mnzhariyet bile bir ebe
di ~iikran vcsilesi olur, 

~iddetle ihtiya~ duyulan digcr bir 
cihet de, bir mauevi saglanilik, bir 
nhlak resaneti mimarhgma giri~ek
tir. Camia1J1.1Z boyle bir belkemigine 
ne kadar liizum duyuyor. Gnrbli bir 
medcniyetiu mensubu slf'atile, • aile 
miiessesesinden, ferdi scciyeye ka
dar, • tiirlil tiirlil kuvvetlendirilecek 
sahalrunruz var. Baldcalda hilesiz 
yag istedigimiz gibi, hatta hilel ~er
iyesiz i arzu ediyoruz. 

Bunun zamini, limtisale liyik yilk· 
Sek misallcrin gitgide ~Sldu. 
Miirakib olarak ta - i~inde matbuat 

- Ka~ piindt r goninmi.iyordun bay 
Amen. Boyle yasll gunlerde seni de 
gorememek ne taiihsizlik ... 

$EDiR 11.&BBRLBRi 

Otobiisler 
llkhahardan 

itibaren heledige 
i~letecek 

Belediyenin getirtecegi otobiisler 
hakkmda Almanya, Fransa, ttalya., 
Macaristan ve Romanyada tedkik:ler 
yapnu~ olan makine ~besi mildilrU. 
B. Nusret bu husustaki raporunu bu. 
gilnlerde riyaset makamma verecek· 
tir. B. Nusretin raporu riyaset maka
mmca tedkik edildikten sonra satm 
almacak otobiislerin ~rtnamesl he
men tanzim ve ilan cdllecektir. Be
lediye, ~u bir k~ ay i~nde yeni oto· 
bilslcri getirterek ilkbahardan itiba
ren otobus servisine b8.9lnmak fikrin
dedir. 

Tahmin edildigine gore beher oto
biis, on bin liraya mal edilecektlr. 
Belediye ~mdillk 30 • 35 otobiis ge· 
tirecek ve bu hususta ayr1lan yarun 
milyon lirallk tahsisatm baloyeslle
de yedek filat1 1edarik vc yeni garaj
lar in~a ettirilecektir. Yeni otobils 
garajlan, Taksimde yeralt1 olarak, 
io~a edilecektir. Garajm yeri mi.ite
hass1s B. Prost tarafmdan planda 
goste;ilmi~tir. 

Tramvay, t··nel 
Satin alma miizakeresine 
ay sonunda ba~lanacak 
Tramvay ve tilnel ~rketlerlle ya· 

p1lacak satm alma milzakeresi i~in 
Nafia Vekaleti bu ~lrketlerin salahi
yet sahipleri milmessillerini 15 te~· 
rinisanide Anknraya davet etmi~ti. 

Milli matern milnasebetile miizakere 
tehir edilmi~tir. 

Haber ald.Jgumza gore Belcikadan 
gelecek murallhaslar, bu ay sonunda 
Ankaraya gidece.kler 'Ve Nafia Vekft· 
letile temas ve rnilzakereye ba.~llya· 
caklardll". Tramvay ve Tilnel ~lrket
lerinin satin almmas1 icin yapllacak 
miizakerede Nafia VckftleU miizake
reye zemin te~kil edecek esaslan ·bir 
komisyon marifetile- tesbit ettlgin
den milzakcre nihayet bir ay i~inde 
neticelenecektir. 

Parti kongre1eri 
1938 y1ll Parti il~e kongrelerinin 

giin ve saatleri kararl~tmlnu~tir. 
K.ongreler ~ag1dnki gun ve saatler. 
de yap1lacaktJ.r. 

Knrtal Ucesl 26111/938 cumartesl 14. sa
nyer ll~esl 26/ 11/ 938 cumarteSl 15. Beyoit
lu. ilccsl 26/ 11/938 cumartcsl 15. Be§lkta~ 
nccsl 26/ 11/ 938 cumartesl 20. Balnrkoy n
cesi 27/ 11/938 pazar 11. Eyiip ilccsl 27/ 11/ 
938 pazar 11. Beykoz llcesl 27/ 11/ 938 paznr 
14. Adalar 27/ 11/ 938 pazar 15. Kad1koy 
27/ 11/ 938 paznr 17. Yalova 28/ 11/938 pa
zartesl 14. §llc 29/ 11/ 938 sah 14. Uskildar 
29/ 11/ 938 sah 17. c;atalca 30/ 11/ 938 9llr• 
1amba 14. smvrt 30/ 11/938 cal"§amba 14. 
Emiuonil 30/11/938 ~a~mba 18. Fat1h 
30/ 11/ 938 9llr§amba 20,30. 

.UIHllllllHIUUllllUlllUtlUUIUlllUUWIUUIHIUIUUlllfll.IUWtlUllUllU• 

:ta bulunan • kontrol meknnizmasma 
ehenuniyet vennelidir. Ncticesi ta
hakkuk ctmemi!l !liipheler iizerindeki 
ikazlar bile, ~ veya bu otoriteyi sars
mak degil, ona yardrmda bulunmak 
sa)'lbnahdlr. Bunu yapabllen, • yap
makla beraber, ~i JAubalilige vurma
yan - bir nudbuat, umdufumuz ah
tii.k kalkmmasmda belli ba§lJ amil 
olaalktlr. (VA. -NO.) 

Ald1Q1m1z mektuplar 
Bozulan telef onlann 

siiratle tamiri meselesi 
Ak§am ilzert sn.at yedlde bozulup 

ertcst gun saat on blrde tamit cdllen 
bir telefonn da.lr mlitalA.amw ynz
llll§hk: Bu glbi numaralar bnrlctcn 
arand1klan ve cevab :vermedlkleri 
takdirde hastl olncak tena vnztyctlerl 
mevzuubahls etmil}, - kazalard.a ol
du~u glbl - YJ]dmm siimtlnde blr ta
mlr teaklltitmm 1hdaS101 temennl et
ml§tik. 

Kendlslne tcalliik eden her ne§rl· 
yatla dal.ma. alAkadar olnn P. T. T. 
umum miidiirlfif;fi bu husustak1 mil
taltlns1m blze yaz1p gonderm~tlr. Ge
lecek seneden ftlbaren bu tarz anza
lann sumtlc to.mlr cd!leceitlnl bu 
mcktubundan memnunlyetle o~enl
yoruz. . .. 

31/10 938 tarihli gazetenlzin cDlk
kat1er» Siltununda c1kan <cTrunir t~
kllatu baIJhkll yaz1 mfinasebetlle 
yaptmlan tedklknt netlcestnde: 

42795» numarah telefonun aboncsl-· 
nln 200 kiisur metre olnn cToron• 
dcvreslnde snat 19 da zayiat .Yukua 
geldlg-l ve geceye tesadiif eden bu 
anzanm crtes1 giin geglkmeslz ola
rak tnmlr edlldl~I nnla§~ll'. 

Eide mevcut vcsaltln miisaadesl 
nlsbctlnde ynp1labilmektc olnn umu
mi tamlratm boyle milnferft tamlrle
re de te~mlllne blit~e vazlyet1 halen 
imkfm vcrmemekLedir. Gelecek sene
ler biit~esile almacak tahslsnt vnzl
yetlnc gore bu lcabtn tcmlnl de §irn
dlden almm~ bulunmn.1 ... "1;ad1r. Sayg1-
Jar. Umwni :miidiir V. 

is. Knracan 

Masa ba~1nda can 
ciger oturdular 

Asfalt yollar 
Babzali caddesin

de in§aata 
ba§/anzgor 

Klsmen asfalt, losmen mozayik 
parke olmak iizere yap1lacak cadde
lerden Bab1fi.It caddesinde in~aata. 
l>~lamak i.izere turbe ko~esinden 
Cagalogluna kadar uzanan saharun 
t8.9lan hemen bir ay evvel soki.ildilgil 
ha1de in~aata halA. b~lanamanu¥1r. 
Belediye, ileride yol un bozulmama· 
s1, 'YOl altmda bulunan bfttiin kab
lolann piyade kaldmmlannm altma 
almmasi ve evlerln lagunlanmn mec
mya baglanmas1 muvafik gorillmil~ 
til. Telefon, havagaz1, su, elektrik 
kablolarmm mevkileri buoa gore de· 
gi~irllmi~, cadde uzerinde bulunan 
binalann mecralan da ana kanah
z~yona baglanmi~tir. 

Ancak bu yol i.izerinde Evkaf a aid 
alti bina vardlr ki bu binalann lgup
lari - Belediyece yap1lan milteaddid 
rnilracaatlara ragmen - ihala kanali
zasyona baglanmarm~tir. Vall ve Be
lediye 1-eisi B. Muhiddin Ustundag 
ge~cn sall gunil yolu tedkik etmi§ ve 
Evkaf idaresine yeniden mi.iracaat 
etmi~tir. ~ayed Evkaf ida11esi bu alb 
binanm 11:\gmum baglamakta geci
kirse Belediye icab eden tedbirleri 
alarak yolun in~sma ba~hyacakt1r. 

Eminonunde 
Evkaf bedeli yiiziinden bir 

~i§eler bo§aninca kavga ~ikti, miilk sahibile ihtilaf ~1kh 
Birisi ag1r yaraland1 

Diln <;enberlit~ civarmda Tavuk
pazannda sarho~luk ve kadm yiizi.in
den agir bir yaralama vakasi olmu~
tur. Bu kanll hadiscnin tafsilat1 
§Oyledir: 

Tavukpazarmda oturan ve heroin 
sat1c1hgmdan miiteaddid sab1kas1 bu
lunan :;>akir, yanma Hasan isminde 
bir arkada~m1 alarak erkenden li~ki 

i~mege ba~Ianu~t1r. ik.i arkad~ lasa 
blr zamnnda bir hayll rak1 i~erck sar· 
ho~ olmu~tur. 

iki arkada~ bu ~ekilde kafalan kl· 
~tll'd1ktan soma ~akir; Hasanla 
aralarmdaki cski bir kadln mesele
sini tazele~, ortaya at11an kad.Jmn 
ismi, o dakikaya kadar canciger olan 
bu ik.i genci blrblrine dii~man etmi~ 
tir. Nihayet ~iddetlenen mi.inak~ 

f?akirin b1<;aga davranmasilc netice
lenmi~ ve $akir ~ektigi b1~agm1 Ha
samn vi.icudunun miltcaddid yerlerJ. 
ne sokup c;;1kard1ktan ve onu kanlar 
i!;inde bir tarafa y1klaktan sonra 
kanll b1gaglle birlikte savu~mu~tur. 

Bu kanl1 hadiseyi gorenl~ zab1ta· 
yi haberdar etmi~Icr. c;;agmlan can. 
kurtaran otomobili Hasam Cerrah· 
PB.9R llastanesine gotilrmil~tiir. Ya
ralmm vaziyeti agird1r. Carih ~r 
aranmaktadlr. 

Komiirden zehirlendiler 
Beyoglunda Balo sokagmda oturan 

terzi Araksi ile yanmdaki kalfasi Ka
tina, iltilye koyduklan komfuiln iyi
ce yanmamas1 neticesi zehlrlenml~· 

lerdir. 'Hft.discden haberdar edilen za· 
bita, kad1nla klzi Beyoglu hastanesi
~ yati~r. 

Ba7 Amoa :vastat .. 

Eminon il istimlfi.k sahasmda ve 
Eminonu hanmm altmda bulu
nan saatc1 dlikkarumn gayri safi 
lrad1, tapuca ayn olarak mukayyed 
bulundugu icin evvelce tesbit edilen 
istimlllk bed~linc be~ bin lira zam 
yapmak HlzJ.m gelmi~i. Nafia VckA
leti bu be~ bin lirah.k f arkl da, sahi
bine verilmE>k ilzere, Belediyeye g6n· 
derdigt halde harun istimlft.k mua· 
melesi henilz neticelenmemi~tir. Mal 
sahibi, ~imdi de, Evkafm istedigi yir
mi senelik evkaf taviz bedelinin ken
disine degil, Belediyeye aid oldugunu 
iddia tmektedir. 

Emlak ahm ve sat1m i~erindc 

-yenl Vnklflar kanununa gore bir 
gayrl menh.'Ul satilmca - evkaf icare 
veya mukataasinm yirml senelik ta
vlz bedeli ahc1ya aiddir. Eminonil ha
m sahibl de kendi tasarrufu uhdesin
den ~Lkacak olan bir mal i~in kensini 
bOyle bir mukellefiyetle alAkadar te
lftkki etmemektedir. 

Maamafih Belediye, Eminonil ham 
sahiblnin bu taleblni reddedcrek ;i.nah .. 
kemeye milracaat etm4itir. Belediye, 
istimlftk edilen binalann yola ve 
rneydana tahvil edilecegme gore bu 
bina1ardan maddt bir int1fa temln 
edilemiyeccginden taviz bedelinln 
kendisine taallilk etmedigini iddia 
etmektedir. Bu vaziyet halledllinceye 
kadar Eminonii hanmm yiktinlmllSl 
gecikecel..-tir. Bundan b~a bu ha.
nm bulundugu adadaki bazi mUlkle
rln sahiplerine heniiz tebligat yapll· 
m.i~tir. Bu itibarle Eminonii istimlfik 
sahasmm bu klsmma aid istimlA.k 
biraz daha uzayacaktir. 

Sahlfe 3 

II ...... ..,..-p ..... II 
Bahk hikayesi 

:Aratla bir gazetelerimizde, hall& 
dilinde bir «bahk hikiiyesb dlr baf" 
lar. «Bahk hikiyesi» tabiri belki size 
biraz tuhaf gclecektir. Bunun i~ 
«babk hikayesb soziinii biraz hall 
cdeyim. «Bahk hik&yesi• m~ur 
i«yllan hikiyesiit ne benzer. 

Nastl «<y1lan hikayesb nin sonu 
ge.ln1czse bizim «bahk hikayesi• niD 
de nihnyeti gclmek bihne:z. 

,Jlu bahk hikilyesinin b~adlp ~ 
.Jrumlnrda dinlcr.iz. tstnnbulda o ka· 
dar 90k bahk ~tknu~ Id karada, sa,.. 
hilde kep~lerle, adi knplarla babk 
ltutmak kabil oluyormu~. Snhillcnlo 
1knraya vuran binlerce bpbga rasg~ 
8inim1~. '.Uutulan palamutlar o kadar 
~kmu ki, bunlan denize dokmege 
mecbur oluyorlarnu~. 

Hatta bazan palamutun bir ~iftinin 
alt1ll.l§ paraya sattl61guu aa :i~itiriz. 

1stnnbulda biz bu balrk hiknyesinl 
rditlle~ip dururken, biraz da ctrnft• 
!Inna ba'lral1m ... 

Romanya bize nnzarnn adetii bir 
Jmra 1\lemleketi say1hr. Bizim sahil· 
lerimize muknbil Romnnynmn tek 
bir sahili l'ardll'. Karadeniz ... Bu sa
hili de oyle btiyiik, ucsuz bucaksu 
bir§ey de&rildir. Dune kadar babk~· 
11g1 hi~ nicsabcsinde olan Romanya 
bugiin adetii bir balrk memleketi ha. 
line gehni~. 

Bir gazetede Jnsa bir istatistik gor
diim. Romanyada bu senelerde ~Lkan 
balJ.k kendi ihtiyacma kifayet ettik· 
ten maada d~anyada ihracat yap1-
hyonnu~- Hatta ynlmz bal1k degil, 
d~ya isfakoz ,.e diger deniz malfi.. 
Jcab da gonderiJiyonnu~. Ynlmz bu 
senc i~de tayyare ile hnrice gonde· 
:rilcn istakozlann miktan ~imdiye 

.kadar 300,000 i ge~m~. istakozlar 
!hnrice gnyet taze olarak gonderili· 
yor ye gayet yiiksek fiatc mil~teri bu· 
Juyonnu~. Romanya gibi, bize nisbe· 
ten bir kara mentleketi SBYJlan bir 
)'er bu Jleticeyi ahrsa biz iii~in dura
lun. 

Bu m~lmr «hahk hikayesi» 1Ii ar
trk «yilan hikiye.5i» gibi bitmcyen bir 
:i~ halinden ~1karalnn, milsbet bir yo
la koyal1m. 

Hikmet Feridun Es 
•atttllUNIJIHllRUlntlllUllllHtlWUUltlHIUllllHlllHlllUllllU1UHlll11 ... 

Otomobil kazalan 
0~ kiti yaraland1, .§Oforler 

tevkif edildiler 

Bogazi~i lisesl talebesinden bayan 
Leyla, mektep oniindeki tevekkuf 
mahallinde tramvay beldemekte iken 
.:,rotor Yasefin idaresindeki taksi bii
tiln silratlle gelerck k'1za carpnu~ va 
kolunun klnlmasma sebebiyet ver· 
:mi~tir. 

Yapllan tahkil.."'3.tta su~lu goriilen 
~ofor yakalnn~. bayan Leyla Be
yoglu bastanesine yatmlnu$t1r. 

On iki YB.9larmda istavri isminde 
bir ~ocuk Tophanede Bogazkesen cad1 
desinde kar1?1dan kar~1ya ge~erken 
~!Or Ahmed Kadirin idaresindeld 
<>tomobllin sadmesine ugr~, ya
ralarum~t1r. 

Kirk be~ y~larmda Fuat isminde 
biri sarho~ bir halde Sara~haneba
~mdan. ge~erken ~!or Ornerin idare
sindeki taksi.Dln sademesine ugnya-
1-ak yaralamm~tir. 

.Polis bu lld ~oforfi de yakahyarak 
!haklannda kanunt takibata ~ 
~Ur. 

k 
... Bir §eye camm1z s1kllsa sana 1 · 
o~ar ..• 

. . . Send en n~e dilerdik ... 

I Ge~i bu yasll giinlerde cNe~e I B. A. - Yalmz bir tesellim var: 
funid ettigin sagar da senden gam· Atam birdi. rnatemi dt bir olacak. 
hdlr~ demekte hakhsm ... 
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B. Hoover $iddetli 
bir nutuk sOyledi 

IJm------------------·-----·~~------~-------, 20 ASRIN GONE~i I 
H 

Ula Onder I! I!!! 

ATATUR •• . 
Eski Reisiciimhur, Yahudiler ve ebedi 

.$efimiz un aleyhindeki tedbirleri protesto etti 
ufulii i.izerine istanbulda 4000, :izmitte 1000 ve Ankarada alman 5000 metre film arasmdan se~llen 3500 metrelik 
tam ve en mufassal, Ankarada . ve istanbulda ye1inde ve hakiki sesli rnakinelerlc ahnm1§ k1s1mlan ihtiva eden 

YEGANE FiLiM 
Torqnto -Amerika- 23 (A.A.) - Es.. 

ki Reisicilmhur Hoover burada soyle
digi bir nutukta cAlmanyada Yahu
dllerin maruz kaldlg1 menfur mua- · 
meleyb ~ddetle takbih ederek tota
liter devletlere hiicum etmi~ ve de
mi~tir ki: 

cUmumi harptenberi 21 demokrat 
idare mahvolm~ ve bunlarm yerine 
diktatorlilkler ~1knu~t1r. Bunlar ken
di ~i tehakkiimlerini idame etmek 
i~ ycnl prcnsipler ortaya koym~ 
lard.tr.> 

Hoover, <;inde ve ispanyada aske
r! liizum olmaks1zm imha edilen bln
lerce kadm ve ~ocugu da mevzuu
bahseylemi~ ve bu tet~ hareketinin 
onilne ge~mek i~in biiti.in diinyanm 
silft.hlanmas1 lAznn geldigini soyle
ml~tir. 

Bel~ika meclisinde • 
Bruksel 23 (A.A.) - Mebusan mec

llsinde, yahudi muhacirleri meselesi
nin miizakeresi Sirasmda liberal mc
bus Max kendi partisl namma AI
manyada Yahudllere yap1lan f ena 
muameleyi protesto et~ ve cBu 
sozlerimin Almanyada i~itilerek gay
rl insanl muamelelerin nlhayet bul
masJ.DJ temenn! ederlm> demi~tir. 

Bu nutuk meclis tarafmdan ~iddet
le ~Ianrmfitlr. 

Macar kabinesi 
ekalligette kaldz 

Kabinenin istifas1n1 vermesi 
bekleniyor 

Budapefte 23 (A.A.) - imredi Ka
binesl bugtin ParlAmento huzuruna 
c1~ ve ~ag1daki hususati itimad 
meselesi yapm1~tJr: 

l - Macaristana ilhak olunan <;e
koslova.kya arazisindeki halkl vakti
Ie Qekoslovak parlamentosunda tem
sil eden Macar mebuslarm Macaris
tan parlamentosuna kabulii, 

2 - Hilh'iimet projclerinin derhal 
rn i.iza.keresi. 

ilk rey tasnifinde hilkumet, 85 re
ye kar~1 115 reyle ekalliyette kalrn1~
t1r. 

Miizakereye yeniden devam olun
mu~ ve biiyilk emlak sahiple1inin 
miimessili Mar~al, soz alarak htiku
metin lehinde rey vermiyeceginl bil-
dirmt~ ve ruznamenln degi~tirilme

sini teklif etrni~tir. 

Bunun iizerine ikinci defa araya I 
milracaat olunmu~ ve bu serer de 
hilkfunet, 95 reye kar~1 105 reyle kati 
surette ekalliyette kalm~. 

Macar parliimento ananelerine go
re, B. imredi, kral naiblne istifasm1 
vermek mecburiyetinde bulunmak
tadlr. 

Kabine istifa etti 
Budape~te 24 (A.A.) - Macar ajan· 

s1 bildiriyor: B~vekil imredy, diln 
ak~am Kabinenin istifas1ru naib Hor
tyye vermi~ ise de, devlet reisi bu is
tifay1 kabul edib etmcmek karanm 
tehir etmi~tir. 

Horty bugi.in fikirlerini almak iizc
re siyaset adamlanm saraya davet 
etrni~tir. 

Muhaliflerin bir toplantI11 
Budapefte 23 (A.A.) - B. imredi, 

parlAmentonun aleyhte rey vermesini 
miiteakip toplanan nazir rneclisinin 
nihayete ermsei ilzerine kral nalbl 
tarafmdan kabul edllmi~tir. Gorii~
menin neticesi heniiz maliim degil
dir. 

Ogrenildigine gore hlikumet par· 
tisi, hi.ikumetin ekalliyette kalmas1 
uzerine tehaddiis eden vaziyeti ted
kik etmek maksadile, bu gece bir ke-
re daha toplanacakbr. Partiden isti
fa etmi~ olan 67 rnebus da sosyalist-
ler hari~ olmak iizere diger muhalc
f et partileri azas1 ilc blrlikte bir i~ti
ma yapacaklardir. 

-
Bir milyar Markhk ceza 

Berlin 23 (A.A.) - Yahudilere ke
silen bir milyar rnarkl1k cezanm tah
sili haklonda malfye nezaretinin bir 
emirnamesi gazetede inti~r etmi~tir. 

Bugiin yalmz i PE K sinemasJ..U.da 
!Ve film dosyalanm1zda mevcut, ATATURK'e ait bi.itiln filmlerden rni.irekkep ve bizzat ATATURK'iin Ttirkiye 

Bu ceza Yahudilerin serveti il.ze
rinden fevkalade bir vergi suretinde 
tahsil olunacakbr. Ecnebt tabiiyetin
deld Yahudiler bu kanun ahkArnma 
tabi degildir. Mecmuu serveti be~ bin 
maria ~nuyanlardan bu ceza alm
m1yacaktir. Tahsil dort taksitte ya
p:Llacakttr. Alman Yahudilerinin bu 
suretle servetlerinin yil.zde yirmisi 
devlcte ge~mi~ olacaktJr. 

Biiyi.ik Millet Meclisinde irad buyurduklan nutuk. -
Bugiin saat 11 de matine: Bu filrnler izmirde ELHAMRA ve YENi sinemalarda da gosterilmektedir 

Diger taraftan sigorta sand1klann
dakl paralar karnilen ve derhal hazi
neye devrolunacakbr. Bu devrolu
nan para cezaya ugnyan Yahudiden 
tahsil olunacak rnikdardan !azla ol· 
sa da sahibine iade edilmiyecektir. 

Fransada bir proteato 
Raris 24 (A.A.) - Harbe ve f~ist

lige karfil milli miicadelc komitesi 
ne~rettigi bir beyannamede Alrnanya
da Yahudilere yap1lan zulmii protes
to etmekte ve ingiliz - Frans1z Nazir. 
larmm Paris mi.ilakatmdan istifade 
ederek Amerikanm yapttgi gibi AI
manyadaki bu zuliimleri takbih ede
cekleri iimidini izhar eylemektedir. 

Otomobillere yeni plakalar 
talahyor 

Taksl ve hususilerde siyah zemin · 
iizerine beyaz, resmilerde de klrm1z1 
zemin iizerine beyaz rakarm ihtiva 

~ · NA TT A'n1n 
r ~\,,_143q 

1""" .... ~ -

'~ J fl ' . 

~1,~ 

fl/if~ 
~ 
SEY AHATLARI 

Kayid muamelesine ba§lam1§t1r. 

I Arzu edenlere grup hariclndc miis-1 
takil seyahatlar tertlp olunur. 

Tafsilat ' 

NAT TA 
Galatasaray 

eden otomobillere aid yenl plakalar- ..._ 
dan ~imdiye kadar ancak ilg yilz ki.i- ~-- Perapa}as kar§ismda 

IT A 

suru talolm1~tir. Belediye 10 t~rinl
saniden itibaren bir bm;uk ayhk bir 
mtihlet verdiginden bu mtihlet dol
duktan sonra pl8.kasm1 degi~tioneyen 
otomobillcrin ~al19Jnasma rntisaade 
edilmiyeccktir. 

ULU 

f;OCK DUYGUSU 

61 incl say1s1 bug{in c;1kmt1Jt1r. Bu S.'1.Yl• 
dn. (Atntiirk ycnl Tiirkiyeyl nasJl kurdu?) 

ba§likh ve c;ocuklanm1z lc;ln c;ok faydah 
blr yazmm ne~rlnc ba§lanm1~tir. <;ocuk
Jara hasseten okumalanm ta\'s1yc ederlz. 

~EF'in 
ve 

Biiyiik Atatiirk'iin 
Hayat ve vefahna ait en muvaffak olmu~ film 
Marmara Sti.idyosu tarafmdan 20 den fazla rnuktedir Tiirk opera-

tor ve teknisyenlerinin iki giinde sesli ve sozlil olarak vlicudc getlrdik
leri pek milkemmel bir ~aheser: 

TAKSiM ve SOMER 
Sinernalarmda g0sterilrnektedir. 

Bu filimde oorulecek tarihf ve enteresan sahneler 
ATATURK'iln en yakm hati

ratma aid sahneler, Ege manev
ralannda, ve Bilyilk Millet Mee- . 
lisindc bizzat konu~alan, 

10 Te~rinisanide vefatlan mil
nasebetile Taksirn abides! oniln-

Eski~ehirdc ve diger istasyon
Jarda, 

Hallan yollarda teessilr teza
hi.irii, 

Ankara istasyonunda Reisi
ciimhur ismet inonu ile Vekille-

de gen~ligin muazzam mltingi, rln kar~llay1~1, 
Dolmabahc;e saray1 etrafmda ista.syondan Meclis oniindeki 

toplanan halk, katafalkla gidi~, 
Tabut Dolmabah~e merasim Katafalkta Reisiciimhur, Vekil 

salonunda katafalk uzerinde, ve Saylavlarm hiirrnet ve tazim 
Generaller, devlet erkam ve merasimi, 

konsolos1a1m dyaretleri, Ankarada gccc yagmura rag-
mcn katafalk oniinden g~i~i. 

Universitenin ziyareti, 21 Te~rinisani Pazartesi An-
Mekteplerin, lzcllerin ve hal- karada yap1Jan son ve resmi ce-

kln ziyareti, naze merasimi, 
:istanbulda yapllan bilyilk ce- Cenaze alayma hazirhk, 

naze tOreni, Ecnebi hcyetlerin yerlerine 
Dolmabah~eden hareket, gelmeleri, 
Tophane, Karakoy ve Kop- Generalle1irniz Fahreddin AI-

riiden ge~i~, tay ve izzettin <;ag1~lar son nO-
Tayyarelerin takibi, · bette, 
Sarayburnu parkmda,· Tilrk ve ecnebl k1talarmm ta-
Tabutun Zafer torpidosuna ko- but onfuldeki resrni ge~itleri, 

nulrnas1 ve Yavuza gidi~, Cenaze alaymm hareketi, 
Yavuzun hareketi, ecnebi se· Etnografya mtizesindeki med-

fainin seiam ve takibi, fcne muvasalat, 
istanbul halkmm denizden Tabutun medfen kaidesine Rei-

te~yii, siciimhur ismet inonii tarafm· 
Gecc izmitte trene konulmas1, dan vaz'1. 

Bu film istanbulda ~ehzad.eb~mda FERAH, Gedikp~ada .AZ.AK 
ve lzmirde TAYYARE sinemalannda da gosterilmektedir. 

. 

Bugun matinelerden itibaren 

SAR A Y sinemas1nda 
BOYOK SEFIMIZ AT A TORK'un 
istanbuldan Ankaraya kadar muazzam cenaze torenini biltiln tafsilatile 

giisteren sesli ve sozlii filme ilaveten: 
A'NN l!ARDi~G ve \'ASiL RATHEBONE 

tarafmdan tcmsil edilen ve korkun<; maceralan tasvir eden 

KADDNLAR KATRILo 
Fransizce . .sozlii heyecanll ve hareketli film gosterilecektir Matineler 

Bugiin saat 11 den itibaren ba~ar. ,, ______________________________ , 

Bu hafta T A K s i M Sinemas1nda 
U L. U $ E F i M i Z ve 

EBEDI ONDERIMIZ 

AT A TORK'iin 
Dolmabah~e saraymdan Ankaraya kadar yap1lan muazzam ve emsalsiz 
cenaze torcni biittin tafsilatile ve tamarn olarak gosteren milli ve tarihi 

filme ilaveten: TORK~E SOZLO \'C ARAP(!A ~ARKILI 

ASKIN GOZ YASLARI 
Biiyi.ik a§k ve ihtiras filmi gosterilmektcdir. 

Alphom:c KAIUt'in me~hur romamndan iktibas ve bilyiik Arap mugannlsl 

A B D 0 L V E H A P tarafmdan temsil edilen 

Bu Ttirk~e sozlii film ~irndiye kadar goriilen ve dinlenen diger hi~bir 
TURKCE SOZLfi filrni ile mukayese edilemez. 

Programm uzunlugu hascbile scanslar saat 12 - 3 - 6 ve 9 da bR§layacaktlr. 

Bu hafta SOMER sinemas1nda 

UlLU $~1FoM6Z vca .. 
Ebedi Onderimiz 

Atatiirk'iin 
Muazzam cenazc toreni, Dolmabah~eden Ankaraya kadar yap1lan rnera

sirn biitiin tafsilfttile gosteren milli ve tarlhi filme ilaveten: 

ASRi BATAKHANELER 
ALBERT PREJEAN - DiTA PARLO 

ve Line Noro tarafmdan temsil edilen 
Euyiik Frans1z filmi gosterilmektedir. 

Bugun s A K A R Y A sinemas~nda 

ULU SEFIMIZ ve BOYOK ONDERIMIZ 
A T A T 0 R K'iin 

Dolraabah~e saraymdan Ankaraya kadar yap1lan muazzarn ve emsalsiz 
cenaze meras1mini biitiln tafsilatile gosteren tarihi filme ilaveten Me§hur ~ 

Zenci mugannisi PAUL ROBSON, ANNA LEE ve JOHN LODER ir 

tarafmdan temsil edilcn 

Hazreti SUleyman1n hazineleri 
Goriilmemi~ TORKQE SOZLO biiyiik ve gi.izel tarihl film. 

I 

t ,,, 

- Bu hafta: MELEK sinemas1n1n ~ 
gostermekte oldugu l 

ULU SEFIMIZ AT A TORK 
Cenaze merasimini, Dolmabah~e saraymdan Sarayburnuna kadar ve Sa
rayburnundan torpito ile Yavuza nakli, Ankarada yap1lan rnuazzam 
torendc Reisiciimhur ile Vekiller ve saylavlar ve generallerin ve ecnebl 
diplornatik heyetleri ve askeri kitalarmm tazim ve taklpleri vcsalreyi 

tamamen vc bi.itiin tafsil8.tile gosteren tarihi filme ilft.veten: 
VIVIAN ROl\IANCE ve PiERRE RENOIR 

. tarafmdan fevkaldde bir tarzda yaratllan 

~1 _A_S_~u_yu_ .. k_F_'~-~-llmiH_. g_0sC_ten_·1~-ek_1~-ir.~E~R=~i~:~J 
~JlD..Ql e'.euJ~!.L.._ _ _:_....L~UWU~lllllJ~IU~u~n~1~«~l:.ill:~~~~~.:i(jjii111 .. a.J,;_.:.:..__....__-u..:.......;......;;._;_.....:,~.-.~:_a[.QJ:l....1i... .... ~ii111~~ ... --.. ~--iilliiiiiiiiiiiiiii1 .... llllllllllll ................................ ... 



POLiTiKA ___ _ 
K6$& kapmaca 

Kendi derdimizden bqb blr 191le metgul olmadliumz giinlerde AT· 
rupada politika sahasmda ~ok milhlm ,eyler ~medl. O Juular heyecank 
hidiselere ah§tJk Id -mil.keyyifatm mlkdanm gltgide ~ofaltma,a meo
bur bir tiryaki gibl- biz de arttk olur olmas hldiselere ccmillrlm» cliyeml
yoruz. Yoksa, bqka zam.anJanla dilnyayt sarsacak ifler olmacb defll! 

Pariste Alman sefaretl kitiblni bir yahud.i oldilrdii, bunun iizerlne 
Almanyada biitiin yahudilere karp gayet §Mldetli tedbirler ahndl. 0 de. 
recede Id, hu muamele yilziinden fngiltere ile Almanyamn arasi ~lid!. 

Buna mukabil, 1ngiltere ile ttalya, g~en llkbaharda hazulamp da bir 
tiirlii meriyete giremiyen Akdenn anlqma.mu imza ettiler: ttaJya, t... 
panyadan on bin italyan gonillliistl ~ekti, ingiltere de Ha~tamn 
italyaya ilhak1ru tamdJ. 

Almanyanm, 1ngiltereden bilsbiitiin sogudugu bir devirde ttaiya 
fngiltere ile anla§irken, Almanya da Fransa ile uzlqmaya ~yor: i1d 
kom~u devlct arasmda bir nevi dostluk ve hudutlann tamnmast proto. 
kolii im7a edilecek. Bu hadisenin, tam ingiliz Bqvekili ile Hariciye na
zmnm Parisi ziyaretleri esnasmda ortaya ~1kmast minidardll'. 1talya, 
Fransaya yiiz ~cviriyor, ingilte!e ile anlq1yor. Almanya, ingiltereye hid
dct edip Fransaya giller yiiz gosteriyor. l\1iinich konreransmdan sonra 
dort biiyiik dcvlet arasmdaki anlqma ilrndileri iJd ay g~meden suya 
dii~tii. :Balmsus Ilitler milsternleke istiyor, Fransa ve ingiltere «Asla ol
maz! ' diyorlar. 

~imdi Berlin • Roma mihveri ile Paris • Londra dostlugu arasmda 
bir ko:,?c lm1mmca oyunu var. 

Ge~cn haftanm politika manzarast budur. 

Senede Uc do rt def a mahsul veren cilek fideleri 
J • 

Zaman1m1zda harlkalar yalmz sa- ~nu~ar ve temmuzun ortasmda tek-
nayide degil, ziraat ve meyvac11Ik ale- rar yemi~ini topla1m~tir. 
minde de yaratllmaktad1r. Malfundur Eyllllde fideler U~iincil def a mah-
ki c;ilek senede bir defa mahsul verir. sul vermi~tir. ~imdi fideleri cam al-
Halbuki Almanyada Wefenslebend'de tma koymu~tur. Noelde d0rdiincii de-
otedenberi gilek ve emsali meyva ye- fa mahsul vereceklerdir. Bu suretle 
ti$Urmekle ge~incn Gustav Herzberg yeni yeti~tlrilen fideler ile biitiln se-
senede iki ii~, hattfl dort defa mah- ne gllek istihsal edilecektir. 
sul verecek bir <;ilek fidesi yeti~tir- Dort defa yet~en ~ileklerin cins iti-
mi~tir. barile fark1 yoktur. Yalmz eylfilde ye-

Bu ~ i~n on sene miitemadiyen ti~enlerin kokusu fevkalade ho~ ve 
tecrilbeler yapan bu adam bu sene- kuvvetlidir. 
nin may1smda gilek fidelerine 1ti~ek Almanya, taze yemi§ i~in hem ha-
a~tirmI§tir, paskalyada yemi§ini topla- rice muhta<; olmamak, hem de her 
nu~b.r. mevsimde turfanda meyva bulundur-

Haziramn sonunda bir daha ~i~ek mak iizere, adeta bir inkllab yap1yor. 

Hadramutta bulunan eski eserler 
Arabistan yanm adasmm cenu

bundaki Hadramutta m~hur krali
~e Belkis zamanma ait gayet eski ve 
muhte§em bir medeniyetin bakiyelerl 
garip bir tesadlif eseri olarak meyda
na g.ikartlmi§ttr. 
Ge~en sene te~rinisani ile mart 

arasmda Mis Caton, Mis Tomson ve 
Mis Stork isminde ti~ ingiliz alim klz, 
Hadramutta arkeoloji ve jeoloji nok
tasindan geni§ mikyasta ara§tirma
Iar yapm1§lard1. 

Bu ara§t1rmalarm neticelerini mii§
terek bir raporla ingilteredeki Kral
l1k cografya cemiyetine bildirmi§ler
di. 

Cemiyet bu tetkikleri fevkalade 
mil.him buldugundan raporun umumt 

heyette okutulmasma karar vermi§tir. 
Mcydana ~kan cserlerden en mtihirnl 
Hureyde civarmda bulunan Kamer 
mabedidir. Rapora nazaran bulunan 
eserler paleoti}<: killtiir devrinin hu
dudunu gostermektedir. 

Bu medeniyet Arabistan yanm ada
sma milnhas1r kalm1~. Afrikarun ve 
Asyamn diger eski medeniyetleri lle 
temas ve miinasebeti bulunmalllli;
t1r. 

Burada c;Ikan eserler Arabistan ya. 
nm adasmm yakm zamanlarda Afri
kadan ayr1ldlgma dair fen ~limleri 
arasmda mevcut zan ve fikirlerin dog
ru olmadlg1ru isbat etml§tir. 

K1zlarm buldugu eserlerin en ye
nisi milattan alt! as1r evvele aittir. 

Zabit elbisesi yak1$1yor mu imi$? 
Fransamn Belr;ika hududu civarm

dak.i bir §Chirde FranSiz zabitlerinin 
s1k devam ettikleri biiyilk bir lokan
tamn yeni bulunan garsonlanndan 
biri aklmdan bir zabit elbiscsinin 
kendisine yak1§1p yakI§mad1gm1 tec
rlibe ctmek hevesi gegmi§tir. 

Lokantaya dcvam eden zabitlerden 
baz1lanmn Uniformalarm1 sivil giyin. 
mek iizere lokantanm vestiyerine 
emanet biraktiklarm1 bildiginden bun
lardan bil ini sel(erek odasma gotiir
mii§ ve giyinmi§tir. 

Giyindigi blr miralay ilniformasi 
idi. Garson bu parlak iiniforma ile 
odasmda bir miiddet tolqhktan son
ra bu k1yafetle sokaga ~1kmag1 da 
dii§ilnmii§t'ilr. 

Ontindeki gazetede o giln Belgika 
Kral1 Alber igln Frans1zlar tarafmdan 
rekzolunan abidenin kil§at merasiml 
yap1lacagm1 ve bu merasime askert 

mensuplardan da i§tirak edecegi ha
beri goziine ili§ir. 

Adeta iradesini kaybeden garson 
miralay k1yafetile bir li.iks otomobile 
atlayarak merasim mahalline gider. 
Kertdisine erkaru askeriye arasmda 

ycr gosterilir. 
Fakat hi<;bir zabit kendislni taru

m1yordu. Uzun mtiddet miis~emleke
lerdeki garnizonlarda kalmI§ bir za
bit zannetmi§lerdir. Fakat askeri me
rasimde askeri nizamata uymayan 
tav1r ve harekette bulundugundan 
yanma usulca yan~arak iki askert za
b1ta memuru kcndisini gilriiltilsilzce 
ahp gotiirmii§lerdir. 

Yap1lan tahkikatta sahte mirala
yin yalruz bir garson degil eski blr 
h1rsiz oldugu ~nla§1lm1§tlr. Garsonun 
zabit elbisesi kendisine yak1§1p ya. 
k1§mad1gi i~in yaptig1 tecriibe hapfs. 
haneyi pek uzun miiddet i<;in boyla
masma mal olmu§tur. 

~~~~~--~~~~ 

Muhtelif mesleklerde en verimli ya$ 
Amerikarun Ohio iiniversitesi profe- 11 eser vUcuda getirmektedirler. 

sarlerlnden biri her meslek erbabmm Fakat bunlarm o kadar istisnasi 
hangi ~agda en ziyade verimli oldu- ~oktur ki profesor buldugu neticele-
~unu ogrenmek i9in bir gok seneler rin sabit ve daimi birer kaide olabi-
tetkikatta bulunmu§tur. Nihayet §U lecegine kanaat edememi§tir. MeselA. 
neticeye vasil olmtl§tur: bir gok memleketlerde muhtelif mes-
. Kimyagerler 28 1le 32 YR§ arasm- lek sahlpleri ve bahusus muharrirler 
da, riyaziyecil:r 34 ile 38, fizikciler 30 ve ediblerin ya§land1k<;a daha ziyade 
lle 34, heyet~maslar 43 ile '47, kft§if· ve daha ktymetli eserler Yticuda ge-
le 31 ile 35, arasmda en ziyade verim- tirdikleri goriilm\iitiir. 

Viyanali bir mUtehassrs spiri
tizmacilarin foyasini meyda-
na veren bir konf erans verdi 

Splritlzmac1lar hakkmda uzun 
uzachya tedkikat yapllll~ olan Viya,.. 
nah miitekaAd cinayet polls komiseri 
Pelz gegen gUn tedkikati hakkmda 
Viyanada bir konferans verml~tlr. 

izabatm1 bliyiik bir heyecan i~de 
d.inliyen ylizlerce kl~inin huzurunda 
Pelz tecriibcler de yapnu~hr. 

Sahnede uzun boylu, ince yap1h 
ve siyah gozliiklii bir adam duruyor. 
Bu adam medium'unu seyircilere 
takdim ediyor ve sipiritizma tecrilbe
lerine bru;;hyor. 

Bu tecrUbelerde hig bir desise yok-
tur. Hepsi birer birer muayene edi
lebilir. Onlram Sihhati hakkmda te
ireddild eden seyirciler bu muayene 
hakkmdan istlfade ediyorlar ve dog. 
ruguluna kEl..naat getiriyorlar. Bu 
kanaat arttikga spiritizmacmm kuv
vett de artiyor, mlitereddidlerin ade
di de azahyor. 

Tecriibeleri yapan zat mutekaid 
polis komiseri Pelz'dir. Splritizma sa
yeslnde gordilgU ~eylere hayret et
memek kabil degildir. Dinleyicilere 
bir silril bo~ kag1dlar dagit1hyor. Her
kesten clindekl kA.g1d iizerine bir ~ey 
yazmas1 rica olu~uyor. Baz1lar1 ra
kamlar yaz1yorlar: ve yahut resirnler 

_yap1yorlar. Ondan sonra k8.gidlar 
bilklililyor, bir kabm i~ine konulu
yor. Bunun Uzerine Pelz spiritizma 
sayesinde o kagidlann iizerine yazi
lan ~eyleri birer birer ke~fediyor. On
dan sonra kag1dlara birer birer ba
k1hyor, Pelz'in dogru ke§fettigi meyda
na !t•k1yor. Pelz bu i§ i~in biltiin diifiin· 
celerlni kag1dlan ihtiva eden kabin 
i<;ine toplad1gm1 ve hatta bir arahk 
nabzmm bile durdugunu soyli.iyor. 
Hakikaten nabzmm durdugu da tes
bit ediliyo'". 

Tecrilbelcre devam ediliyor. Bir 
kadm muayyen bir kagidm uzerine 
bir ~eylcr yaz1yor. Kag1d bir deri ~an
tanm i~ine konuluyor. Pelz bu ya.zi. 
yi da ke~fediyor. iskambil kAgidla.. 
rmdan ti.irlli ti.irli.i oyunlar yap1hyor. 
Medium bunlarm hepsini meydana 
~tkanyor. Pelz tecriibelerinin s1h
hatinden ~Uphc eden olup olmad.lgi
ru soruyor. ilk tecriibelerde bir ~ok 
eller yukari kalklyor, sonralan ~iip-

lngilterede 
~iddetli f 1rt1na 

Bilti.in mi.inakalat durdu, bir 
~ok kimseler oldii 

Londra 24 (A.A) - Bilyilk Britan
ya adalan Uzerinde garpten ~rka 
dogru saatte 170 kilometre silratle 
esen ~iddetli kas1rga yilzilnden 13 ki
~ olmii~ ve biiyiik hasar olmw;;tur. 
Bir k~ saat milddetle bi.itiln miina
kalat dunnu$tur. Bir 9ok vapur li
mandan g1kamam1~ veya limanlara 
girememi~tir. Tayyare seferleri de 
kurulduklarmdanberi ilk defa olarak 
diln tatil olunmu~tur. 

Kalles cyaletinde 650 telefon hatti 
harap olmu~tur. 

Londra 24 {A.A.) - Man$ denizin
de htikiim si,iren pek ~iddetli bir !ir
tma ingiliz sahillerinde milllim tah
ribat yapm1$t1r. ~imdiye kadar b~ 
ki~i olmil~ ve bir<;ok ki~iler yaralan
nu.,tir. Deniz nakliyah intizanuru 
kaybetmi~tir. 20 kadar vapur evvel
ki gecedenberi limana giremiyerek 
Southampton a~1klarmda fttil bir va,.. 
ziyette durmaktadlrlar. 

New - York'tan gelen Queen Mary 
Transatlantigi Plymoutta demlrle
mekten vazge~crek Cherbourg'a dog
ru yoluna devam etmi~tir. Norv~ 

Krali9esi Mand'm cenazesinl h8.mil 
olan ingiliz Royal Oak zuhlis1 heniiz 
yola g1kamam1~ttr. Blitiln sivil ve as
ked hava meydanlarmda tayyarele
rln hareketi menedilmi~tir. 

Gatwick hava meydanmda alb 
hangar ic;lerlndekl tayyarelerle bir
likte miihfm hasara ugram1~lard.Ir. 

t l 
Konferans~i spiritiz-

macilar1n mediumlarla 
beraber kulland1klar1 
hilelerden bahsetti ve 
bunlan fiilen gosterdi 

l J 
he edenler <;ok azahyor. Hatta bir 
kadm sahneye <;1karak mahkemede 
yemin etmek laz1m gelse oyunla11n 
dogrulugu hakkmda yemin ctmege 
bile hazrr oldugunu soyliiyor. 

Pelz. bundan sonra konf eransmm 
lklnci k1smma g~iyor ve diyor ki: 
c~ilphcslz baz1 insanlar varchr kl 
bunlar hakikaten bizim goremedigi
miz bir ~ok ~yleri gormege ve ke~
fetmege muktedirdirler. Hig bir kim
se ruha nilfuz etmege muvaffak 
olamanu~tir. Bu hadiseler farkma 
vanlmadan ve yahut istenmeden in
sanlan istilft. eder. Fakat bir varye
te sahnesine <;1karak spiritizma sa
yesinde bir <;ok ~yleri ke~fedebilece
ginl iddia eden bir insan, blOf<;i.ili.ik
ten, hokkabazhktan ba§ka bir §ey 
yapamaz. Hzurunuzda yaptig1m tec
riibeler de birer bloften ibarettl. 

Bunu i~ten halk hayrete dii~ilyor. 
Mahkemede yemin etmege haz1r ol
dugunuu bildiren bayan soziinil ge
ri ahyor. Bu arallk Pelz sozilne de
vamla tecrlibelerlnin neden birer 
blOftan ibaret oldugunu izah ediyor. 
Hal.km bu gayet basit desiselere na
sil olup ta inand1klarma hayret ct
memek elden gelmiyor. Pelz verdigi 
konferans sayesinde eri~mek istedi
gi neticeye tamamill! vasil olmu$ ve 
dinleyicilerinde bundan sonra spiri
tizmac1lara lnanmamak kanaatini 
husule getinni~tir. Qiinkii Pelz blraz 
evvelkl kag1dlan dinleyicilerin goz
Ieri oniinde birer birer nas1l okudu
gunu ve hi~ bir kimsenin bunun far
kma varmad1gm1 izah et~tir. Kol
tugunun altma koydugu bir tahta 
pa~asm1 hafifge s1k1$t1rmak saye
sinde karunm cereyanma mani ol
dugunu ve halk tarafmdan muayene 

edilirken nabzmm durdugunu soy
lem4tir. 

Pelz bundan sonra spiritizmac1la,.. 
nn medium'larile beraber kulland.lk
lan desiselere ge9erek halka bunlan 
da izah etmi$tir. Mesel! me~ur spl-
1itizmaCI Hanussen'in biltiln foya,.. 
larm1 meydana 9lkarnu~hr. 

Bir de spiritizmac1 madam Afra'
nm spiritizma oyunlanndaki desise
lerini anlatm1~1r. Pelz'in ifadeslne 
gore bayan Afi"a kendinden g~ml~ 

bir halde sahneye oturuyor. Asistam 
ise bu esnada seyirciler arasmda do
la~yor ve onlarla konu~yor. Fakat 
aslstan salonun ortasma yayih du
ran bir halmm uzerinden hi9 ay:r:il
mamaga dikkat ediyor. <;ilnkii bu 
halmm i~inde bir tel vardlr. Asist&
nm ayagamn altmdaki bir vericl 
telgraf aleti bu tele baghd.lr. Bayan 
Afra da oturdugu yerde bir abc1 tel
graf aletine maliktir. Bu iki !let sa
yesinde uzaktan soylenilen sozlert 
guya spiritizma ile ke~fetmenin ne 
kadar basitle$tigini soylemege hacet 
yokturl 

Spiritizmac1 bayan Caroli ~i d&
ha ziyade basitle~irmi~tir. O daima 
asistamrun yanmda yilrilyor. .Asls
tan asabi bir adamd.lr ve konu~tutu 
lisana tamamile va.klf deglldlr glbl 
goriiniir. Onun i~n konu~urken her 
cilmleye sozde bir ~ok «Ah> lar ve 
cEh> ler Have etmege mecbur olur. 
i~te bu cAh> lar ve ~Eh> ler spiritfs.. 
mac1 kadmla asistam arasmda tertib 
cdilmi$ bir paroladir. 
B~ spirltizmacllar ayakla verl

len i~retelere milracaat ederler. 
Hatta asistanm bir def a ayagtle ye
re vurmasile bir defa oksiirmesi ara
smda ge<;en saniyelerln adedi bile 
bir anl~ f$areti say11Ir. Bu desise
lerin hepsini izaha imkAn yoktur. 
Spiritizma hakkmda tedkikat yapan 
oyle allmler vard1r ki bunlar bile 0 

desiselere inanm1~ard1r. Fakat Pelzln 
konferansm1 dinliyenler bundan son
ra sahnede gordiikleri splrltizmaci
lara arbk katiyen inanm1yacaklar
dir. Qilnkil onlar yalruz konf erans 
dinlememl~ler, ayni zamanda desise
lerin nelerden ibaret oldugunu, teo
riibesile ve gozlerile gonn~erdir. 

Istanbulnn imar1 i~in 
ilk yapdacak i~ler 

17 mi/yon liral1k imar masraf 1n1n 
19 milgona ~1karzlmasz lazzmgeligor 

~ehircilik miltehass1s1 B. Prostun 
haz1rlad1g1 naz1m planma gore ~eh
rin iman senelere taksim cdilml~ ve 
ilk be~ senede yapllacak i~ler icln on 
yedi milyon Jiraya ihtiy~ gasteril
ml~ti. Belediy~, bu husustakl noktai 
nazanm bir raporla hiikfunete bil-
dirmi~tir. Bu on yedi milyon lira ile 
yap1lacak i~ler arasmda Gazi kopril
siln i.m her iki ba~mdan ~Ilacak yol
lar, Taksimde ~imdiki stadyom bina-
s1 yerine bir sergi binas1 in~as1, Tak
sim meydanmm yenlden geni~etile
rek tevsii, istanbul tarafmda ba~llca 
yollar ve meydanlar vard1. 

Nafia VekAleti istanbulda blrinci 
derecede agllacak yollar ve meydan
lar s1rasmda Bebek - Dolmabah<;e 
yolunu da acele telakkl etmi~ ve bu
na aid olan planm biran evvel tekem
miil ettirilmesini Belediyeye bildir
m~tir. 

Bu itibarla - imar plam 9er9eve
sinde - birinci derecede yaptlacak i~
Ier arasma Bebek - Dolmabahge yo-
lunun in~1 ve istimlaki girecegin
den on yedi milyon lirallk imar mas
raf1 on dokuz kilsftr milyon llraya 
~lkacakt1r. 

Hiikumet, istanbulun iniar ha.re-

ketine mali bakundan yard.Im edece
ginden ve ilk elde be~ mllyon lirallk 
bir tahsisat ayiracagmdan Belediye 
yakmda on dokuz kilsur milyon lira
hk projenin kabul ve tasdiki icln hU
kUmet nezdinde te~ebbilste buluna
cakt1r. 

Esirgeme dernegi ve ~ocuklar. 
Esirgeme demegi, bayram miina

sebetile Darillaceze <;ocuklanna ve 
Kuledibindeki Belediyenln yoksuz 
~ocuklar yurdu yavrulanna blrer 
mendil ve birer kutu ~eker dag1t~ 
tir. Mekteb mildilrleri ve ~uklar 

son derece mtite~ekkir kal~ar ve 
bu hatrr almak gayet h~ ve aym za
manda hilzilnlii bir manzara te~ldl 
etmi$Ur. 



.. 

Muz vasrtasile evlenmek! 
Avustralyada gen~ bir i~~inin buldugu 

usul nas1l · netice verdi ? 
Delikanhnrn heyecanla a~f101 mektupta su satirlar vard1: "Sende bir par~a 

ak1I yok mu? Muzun ieine soktuuun sert tllb disimi k1rd1. Allah belan1 versin!,, 
r.aznanlarda he( nedense bu usul bir 
tarata b1raktlm1~t1r. Avustralyada 
ievlenmek 1stiyenler ~imdi gazetelere 
llAn vermek suretile kendilerine ~ 
anyorlar. 

Delibnlmm klsmetl madam Mortimer 

Avustralyada kad.m azdrr. Bu
nun bW}llca sebebi diinyanm her ta
rafmdan bu ad.aya bir~ok gen~ mu
hacirlerin gitmesidir. Muhaclrler bu
rada yerle~erek kendilerine bir i~ tut
tuklan ve bir ka~ para kazancbklan 
zaman ilk l~ olarak evlcnmeyi dii~il
niirler. Fakat kadm az oldugu i!rfn 
kendilerine hayat arkada~1 bulmak
ta gil!;lilk ~ekerler. 

Bir k~ sene evvel bir~ok gen~er 
birl~erek Avrupada evlenme i~lerlle 
rnC\)gul olan blr acenteye miiracaat 
e~er, kendllerine hirer e~ bulmas1 
i!;in acentenin tavassutunu isterni~ 

lerdl. Herkes ne tipte kadm istedigi
ni ve bu kadmda neler arad1gm1 bil
dirmi~U. Acente derhal faaliyete gec
ml~ ve 800 gen~ klz bulmu~tu. Bun
lann resimleri gonderilmi~ ve anl~
ma basil oldugundan 800 k1z hususi 
bir vapurla ve her birinc birer nu
mara verilerek yola c1kanlm1~tJ. O 
zaman gazetcler bundan uzun uza
d1ya bahse~lerdi. 

Bu garib evlenme tarzi ~ok pratik 
bulunmu~ ve ilk kafileyi daha blr 
ka~ kafile takib etmi~ti. Fakat son 

Avustralyarun cnubi Gal biikfunetl 
dahillnde muz !rfftliklerinden birinde 
~wan bir gen~ gazeteler vas1tasile 
q bulmayi zahmetli blr 1~ addetmi{ 
Ye d.aha pratl.k blr usul dili}i.irunil~tii~ 
Bu gene i~i talihe birakml~ ve ~u use• 
le milracaat etml~tir: 

Delikanh topladlg1 muzlardan en 
lrt ve en nefisini se!rmi~, bunun Ici
ne, selloilld kucilk bir ooru i~inde, 
fU mektubu yerl~tirmi~tir: 

cAdun Fred Brettir. 28 y~dayun. 
Boyum blr metre '70 santimetredi.r. 
~~kan blr ~iyim. iyi para kaza
myonun. B~ epeyce param da 
yanbr. 

Sevdlgim spor ve eglenceler: Yiiz-
111e, t.enis, clans ve sinema ..• 
I Bu mum yfyen Im evlenmege talili 
fse, bir fotograft lie bir mektup gon
dermesinl rica ederim. Tdditimin red 
edilmiyecegme eminfm. Talilmi 
muz Ile denemek istedim. Adresim 
fWlur: Cenubi Galde Tumbulgun 
muz ~lftllgi.» 

Birka~ gi.in ge~tikten sonra dell
kanll kadm yazisile bir mektup al
~tir. Gen~ ~~i: cAcaba hangi gi1-
zel klzdan geldi?.t diye d~erek 
bilyiik bir heyecan l!rinde mektubu 
~~1r. t~den, ilzerinde ~ sabr
Iar yazih blr kAg1d ~1knu~tir: 

Sayg1S1z adam! 
Oniinii ard.Jm d~meden bOyJe 

manaSJz harekette nastl bulwtdun! 
Sende bir ~a ak1l yok mu? Kl7: 
ooyle ml istenir? Muzun l~ine !!Oktu
gun sert tiib bir di§imi lnrd1. Ne utan-

Y eni bir lngiliz z1rhh11 denize 
indiriliyor 

"Londra 24 (A.A.) - Saraydan res. 
men bildirildigine gore, kral ve krali
!re, 21 §Ubatta «King Georges 5.l> 1.irh
llsmm Newcastle de denize indirill'!le
si merasimine riyaset edeceklerdir. 

Bu merasimi milteakip kral ve kra
lice cenubl ~rld mmtakalannda bir 
seyahat yapacaklard1r. -- -
Almanyada radyo aboneleri 

miktar1 
Berlin 22 (A.A.) - Almanyada 

radyo abonelerinin mlktan 10,753,179 a 
balig olmu§tur. Bunun 650,759 u Al
manyada ve 23379 u A vusturyada pa
rasJzd1r. 

ME~'UM KADIN 
A~k ve macera roman1 

Nakleden: (Va. Nu) Tetrika No. 72 

Re~ld p~m klzi, en utak bir ~ 
essiir alfilrnl g6stermeden artistin 
odasma nas1l girdigini, kamayi na
sil saplad1gm1 inceden inceye tarif 
etti. Para ile elmaslar1 ald1gm1 da 
ilave etti. 

- ~imdi onlar yammzda nu? 
-i~te! 
Leman, ~aJdlg-t ~eyleri bir paket 

halinde uzatti. Erkek a~ti bakt1. Pa
ranm arasma Sikl~~ bir de mek
tub vard1. Nusret, cbu da ne?> diye
rek sntJrlara goz gezdirdi. 

Bu, ~erminln Didara yazcbg1 rica 
mektubuydu. Gen~ klz n~llsmm 
artisti sevmesi Uzerine hissettigl 
elemden, ilzilntilden uzun uzacbya 
bahsediyor, Adnam nasil delice sev
digini s0ylilyordu. 

Leman mmldand1: 
- Demek acele ile mektubu da al

tm§lm? 
- <;ok da iyi olmu§ ... Bu bizim i~in 

olduk~ klymetli bir vesika! ... 
:iki S1rd8§, uzun uzun konu~tular. 

Plfmlar kurdular bir arahk Nusret: 

- iyi ettiniz de geldiniz ... Bence de 
korkmakta hakklmz var. Muhakkak 
Rauf bey hakklmzda polise bir§eyler 
s0ylemi§ olacak. Bu eskiler alayim kl
hk11 adam tedkikat ii;in gelrni§tir. !z 
anyor ... Slz ne yap1p edip o elbiseleri 
yok edin. Bu i§i ne §ekilde idare ede
cegimi §ilndiden bllemiyorwn. Lal_dn 
sizl ne suretle olursa olsun kurtaraca
gum katiyen vadederim. Hi~ merak et
meyin. Bugilnden baillyacagJ.m •.. Aro
ma haber veriyorum, ~ok paraya mal 
olacaktir. 

- Ehemmiyeti yok! .. Pa§a giderken 
tuvaletlerlm l~ln olduk~a milhirn bir 
para b1rakti. Derhal size bin be§ yilz U
ra vereblllrlm. Otesini de bfr ay sonra 
tamamlanm. Yagdan kll ~eker gibl be
nt bu rneseleden kurtarmah I 

- Merak etmeyin efendim. 
Bu itimad verici s0z tizerine kacbn 

kalkta. Nusret onu sokak kaptsma ka
dar tC§yi ettf. Sonra, dil§tinceli dil§iin
cell tekrar odaya girdi. Artistin incl 
gerdanllg1 ile bileziglne bakti. 

ljerminin mektubunu gene ag1r agu 

Fred Brett 

maz adamsm? Allah beli.ru versin ! » 
Mektubu gonderen cenubt Avu.s

tralyada Adelaide ~ebrinde vefat et
~ Mortimer admda ihtiyar bir ta
"Cirin ye~ be~lik karIS1 iinl~. Di!li 
kmlmasma son derece klzm1~. 
Gen~ adam bu vaka uzerine bU

yilkli\k gestermek istemi~: cTaliim 
bu ~> diyerek ihtiyar kadma ev
lenme tekll! etmi~tlr. Kadm bu tek
llfe daha ziyade klzm1~ ve ~ok sert 
bir cevab vermi~tir. Bu vaka tizerine 
dellkanll dii~ilndugil garlb usulden 
vazgec;mi~ ve Sydney ~ehrtnde c;1kan 
gazetelerden blrtne evlcnmek istedi
gtne dair bir ilful vererek rnutad usu
le donm~tiir. 

Tuglalar1 iatif ederken ag1r 
yaraland1 

Siitli.icede bir tugla harmanmda 
~al1~ ismail, tuglalan istif ederken 
riizg~nn tesirile bir klsrm tuglalar 
devrilmi~, b~ma isabet eden blr ta
nesi ag1r surette yaralanmasma se-
beb olmu~tur. ismail Beyoglu hasta
nesine yatmlm1~. kazazede kimsenin 
sun'u taksiri bulunmad1gi tesbit 
ed.ilmi~tir. 

Bir sarho§ yakaland1 
Ayvansarayda oturan ismail ismin

de biri, son derece sarhos bir halde • 
dol~makta iken polisler tarafmdan 
yakalanm1~, mahkemeye verilmi~tir. 

ve dikkatle okudu. Bir saat kadar dii
§iindti. Sonra zile basarak, adamim !ra• 
g1rd1: 

- Ben belki bir i~ i~in bir milddet 
gortinmlyecegim. ~ayed yarm gelmez
sem merak etmeyin. Borsadaki adre
silne de buraya gelen biitiin evrakl 
yollayin. 

- Ba§iistilne et en dim. 
Nusret ~1kt1. Her zaman yemek ye

digi lokantaya girdi. Dalgmd1. Kah
vesini ic;;di!:ten sonra, dosdogru adliye
ye gitti. Pollse de ugrad1. Buralarda 
bir!rok ahbaplan vard1. Bu suretle Di
dar meselesi hakkmda adam akll11 taf
sil!t alabildi. Q1ktJg-t zaman, kendl 
kendine: 

cc- Bizim hammdan esasll olarak 
kimsenln §iiphelendigi yak. Fakat ba
z1Ianrun aklmdan gec;;lyor galiba. Po
llse pek gilven olmaz; fikrini soylemez. 
Birdenbire, koku almt§ gibi 1nsani ya
kalar. Meger ki onu ba§ka bir ize dog
ru sevketmenln yolunu bulmall ... » 

Ve yava.§!ra ilAve etti: 
«- Bizim vakit kaybetmeden yapa

cag1truz i~ de budur.» 
Koprliyti ge!rti. Galatada bir mey

haneden ir;erlye gird!. Burada, gen~ 
blr erkek bir masada, bo§almt§ kade
h1n1n oniinde dalgin dalgm dil§ii.nti
yordu. Nusreti gorilnce sevinc;;Ie ba
tuw: 

- Sen misin? ... Beni mi anyorsun? 
Bu dellkanlJ, kan§1k :i§lerde daima 
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Elazzg mektuplari 

DOrdUncU umumi mUf ettislik 
mmtakasmdaki um ran fa a Ii yeti 

Umum miifetti§ korgeneral Abdullah Alpdogan 
her sahada yorulmak bilmez bir gayretle ~ab§tyor 
Ellizig (~am) - Dordiincii umu

mt miifetti~llgm ihdas1 tarihinden bu
gi.ine kadar birk~ sene gec;;tigi halde 
b~anlan wnumi hizmetler ve hu
susi l~ler memleketin gogsilnii kabar
tacak bir vaziyettedir. Bunu her ~ey
den evvel kaydetrnek IAzimdir. Bu mu
vatfaklyetler mevzuubahis edilince ilk 
habra gelen zat, tecriibeslle, ~ahsi ve 
llmi kabiliyetile, idaredeki dirayetile 
dordilncii urnurni rnilfetti~ligi Iiyakat
le deruhte eden korgeneral Abdullah 
Alpdogandlr. 

General Alpdogan, dordiincu umu
m1 milf etti~llk ve Tunceli vaJi ve ku
mandanhgm1 deruhte ettigi zarnan 
Elaz1gm miitevaz1 bir binasmda sefer
ber bir garnizon hissini veren bir ka
rargfth vucude getirmi~t1. Bu vaziyeti 
ilk tedkik edenler hayrete dii~rnekten 
kendilerini alam1yorlarcb. 

Az milddet sonra Tiirkiln ezeli te~
kila~Illk kabiliyeti kendisini goster
mege bW}lacb ve dordilncii umumi mu• 
f etti~likle Tunceli vilayeti bran~lari 
yer yer blnalar i~galile taaliyete g~
tiler ve ilk, milessir ve milstacel ran
cbmam vermege bW}ladtlar. 

Alpdogarun iizerine ald1gi l§ i;ok mii
him idi. Onun iman ve yiiksek Tilrk
lilk enerjisi her §eye ka!i geliyordu. 
Bir taraftan Tuncelinin geni~ rnik
yastaki tarlhl ~kavet hAdiselerile 
milcadele ederken, diger taraftan ge
celi, gii.ndilzlti ve husust ikametgAhm
da sabahlara kadar me~gul oluyor ve 
yarma i~ devretmernek i~tiyakile gah
~1yordu. 

Ba~lang1!rta halk dordiincii urnumi 
milfetti~e ~ok 1S1nm1~ti. Halkln bu 
baghhk ve yakml1g1 bugiln o dereceyi 
bulmu~tur kl geueralden rivayet edi
len her soziln ve her hareketin mut
lak surette dogruluguna itimad edili
yor ve generalin ~ahsiyetinde Ciimhu
riyet hiikumetinin faziletlerine hay
ranhk hissediliyor. :thtiyar blr koylii 
saf bir eda ile bana: 

- Y~ doksan1 ~ti. Sultanlann pa
~alanm da gordi.im. Ciirnhuriyet ge
nerallerinin sozleri de ozleri gibi dog
rudur. Eskiler bizi kandmyorlard1., 
§oyle olacak, boyle olacak diyorlard1. 
~imdi oyle mi ya? ... Dedigini yap1yor, 
el att1klarm1 b~anyorlar. 

i~te boylc bir muhit i~indc c;;al1~
maga b~yan dordilncii umumt mii
f etti~ yalmz mad.di eserler vermekle 
kalmam1~. halkm manev1, fikri haya
tmda da Cilmhuriyctln feyizlerlni be
llrtmege ba~lanu~tir. 

lmar f aaliyeti 
Bu te~kllatm bidayetinden ¢mdlye 

kulland1g1 bir insandl. 
- Evet. Seni anyorum. Becerlkli 

bir 9ocuk oldugunu bilirim. 
- <;ok iyi, agabeycigirn, !;Ok iyi •.• 

Tam s1rasmda dil§tiln... Be§ param 
kalmami§b. 

- Kuzum, senin bir metresin var
dl galiba... Gen9 bir klz... Hani seni 
~ok sever. 

- Eee ... Var ... 
- Gilzel, degil mi? ... San§m filan 

olacak. 
- Hem de ne giizel, melek gibi ..• 

Hern de ne san§m, altm glbi ... ister
sen 9agiraynn, §Urac1kta oturuyor ..• 

- <;agir ... 
Gen~ klz geldigi zaman, Nusret, onun 

hakikaten gtizel mavi gozlil, san sa~
b oldugunu gordil. Hatti tistellk ki
bar bir hall vard1. Ya.§ad1gt hayata, ic;;
tlgi slgaralara ra~en, sesi de bozul
mam1§b. 

- Bu k1z sana bagll ve vef all nu-
cbr? ... Seni cidden sever mi? . 

- Hi~ §ilphem yok ... Param olsa da, 
onu bu muhitten t¥1kanp alsam yarum
da sadlk blr kadm olarak oturur. 

- o halde bak ... Seninle a~k ko
nU§mag1 tercih ederim .•• Blr ~Im var •.• 
Oldukr;a para kazarurS1n ... Be§ yilz pa. 
pel ... Ne dersin? ... 

Delikanllrun g0zlerl sevln~le parll
yarak: 

- Ne? .•• 
- Evet, tamam, ... Bet yiiz papell 

kadar Tunc;;eli kopriiler, ~elerle, ka
rakol, kl~la, memur evlerile donat1l
mi~, Bingole ~oseler temdid edilmi~ ve 
Murad'm ilzerine biri Pertekte, digeri 
Palu - •Giili~ker~ istikametinde Asya
nm en biiyilk koprillerinden beton 
iki kopril kurulmu~. bir~ok varyant ve 
menfezler yap1lm1~. koy yollarma b~
lanm1~t1r. Bundan b~ka Elazig mer
kezinde iki bilyiik hastane binasma 
b~lannu~t1r. En iyi rnevkide in~asma 
ba~lanan ve Cilmhuiyetin modem mi
mari telakkisine gore bir abide halini 
alan dordiincil umumi milfetti~ligin 
granit binas1 da bitmek ilzercdir. 
Bir de muhaf1z k1~las1 yaptinlm1~ ve 
geni~ Devlet mahallesinin kadastrosu 
da yap1larak lmara, in~ata devam 
edilmekte bulunmu~tur. 

Halkevleri mesaisi ilze1indeki has
sasiyetli miirakabe ve halkm bu kill
tiir miiesseselerine girip ~lkmas1m ve 
feyiz alrnasm1 temin ugrunda sarfe
dilen gayret te ayr1dlr. Zirai sahada 
bilhassa faaliyetli bir ~all~ma vard1r. 
Fidanhklar vilcude getirmek, meyva-
c1l1g1 ihya, iklim hususiyetlerini ted
kik bu ciirnledendir. Anc1hg-tn ihya 
edllmesi i~n hususi tedbirler almm~
br. iktisadi kalkmrna sahasmda ve 
ihracat maddelerini artbrmak ugrun
da bilyilk gayretler sarfedlliyor. 

Biltiin bu i§leri, en hurde teferriia
tma kadar takip, tedkik ve intaca ug
r~an general Alpdoganm, diger ta
raftan dordilncii umumi miitetti~lik 
nuntakasm11rki ve tariht bakundan 
hakiki Tilrklilklerini meydana c;;1kar
mak ic;;ln i;ok filimane ve vaklf ane bir 
mesai sarfetmekte ve Tilrklilgiln yiik
sek talihi varhg1m her vesile ve vesika 
Ile teyid eden mildekkik, mutetebbi 
ve rnuallimlere milzaheret etmekte
dir. 

Bu havallnin dilnu ile bugilnilnil 
mukayese edebilenler, Ci.imhuriyetin 
dinamik maddi ve manevi b~nlarm1 
hayretle gormekte ve gurur duymak
tacbrlar. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KO<;OK ILAN 
okuyuculanm1z arasJnda 

EN SERI, 
EN EMlN 

EN UCUZ 
vas1tad1r. Alim sat1m, kira i§lerin
de i§ ve i§~i bulmak i~in iBtifade 

edinizl * 

1 

- Ba§ka izahata hacet yok ... i§ ne 
olursa olsun derhal kabul ediyoruz ..• 

Degil mi, Makbule? 
Nusret, gen~ k1za izahat veriyor-

du: . 
- Sizden bekledigim i§te fazla siis

li.i giyinmege hacet yak .. : Hatta ne ka
dar basit giyinirseniz o kadar iyi ... 

Ve sonra, uzun uzun izabat verdi. 
O anlattlk~, Makbule dlkkatle din

liyor; «Evet» makammda bn§Inl salll
yordu. 

Soz bitince, klz: 
- Pekala! • dedi. - Elmaslan verin 

SOylediklerinizin hepsini yapacagim. 
Nusret, yenip i~llenlerin besablDl 

gordilkten sonra hep birlikte c;;lktllar. 
istanbul tarafma ge~tller. Car§1 ka
p1Sinda aynldllar. 

Lemanm 1§ adam1, kan§lk, capr8§11C 
yollardan saparak, dar, karanl1k koh· 
ne bir dilkkandan iceri girdt. Burada, 
ihtiyar bir Ermeni kadm1 oturuyordu. 
Geleni gorilnce rniltebessim: ! 

- Vay, efendiln! - dedi. - Hangi i·fu!· 
g~r sizl buraa att1? Hesap gi.iniimilz 
degil ... He? · 

- Blliyorwn madam Haygano§cu
guml .•• Buradan g~lyordum da, ugra,. 
yun, blr hat1r sorayun dedim. 

- Te§eklctlr ederim... «;ok naziksi· 
niz ..• 

- E... i§ler nasil? .• 
'(Arkas1 var); 
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Conk bayirini gezerken ... 
Mustafa Kemalin biitiin diinyaya 

meydan okudugu sahada bir dola~ma •• 
1Kayzer 'tekrarhyor: H1Gmc1. 

kolordn... Ana£ar'talar ... ,, 

Anafartalar grupu kumandam miralay Mustafa Kemal ft malyetl 

tki sene evveldi; kil~Uk bir motar 
blzi Qanakkaleden m~hur Morto U
maruna gotil.riiyordu. · 

Batnu~ bir dil~an zirhllSlmn iske
leti onilnden k1vnld1k. Limana yak
Ja~t1k. 'Burada bizi kii~iik bir araba 

bckliyordu. Buna bindik. Conk bayin
nm eteklerine dogru ilerlemege b~la
d1k. Htlkim bir tepenin iizerindeyiz. 
ii;;te Conk bayin, i$te Anafartalar ... 
Mustafa Kemalin biitiin diinyaya knr
~1 durdugu topraklann iizerindeyiz. 
Buras1 bir harp sahas1 degil, adeta 
h er adllnda insana hu~u, hiirmet hissl 
veren ugsuz bucaks1z blr mabed ... 

Hangi topraklar Mustafa Kemalin dO
gti!'tilgi.i bu yerler kadar kan~ karlli 
~ehid kanile sulannu~tir? Hangi mu
k~des toprak Msutafa Kcmalin sa
v~ug1 bu yerler kadar btiyiik kahra
manhklara ~ahid olmu~tur? 

Burada dogii~en ytiksek riltbeli bir 
zabit, Anafartalar kahramam Musta
fa Kemalin i~inde dogu~iigil siper
ierden birini, bilyilk bir hiirmet i~inde 
elile gosteriyor: 

- Dilnya .harp tarihi bunun kadar 
~tin bir muharebe kaydet~ degil
dir. §u ""Siperlerin biribirine yakm
llgma bakmiz. iki d~an siperi ara
smda 17 metrelik blr mesafe var ... On 

~edi metrelik blr rnesafe a.rasmda d~
manla bogu~mak ... Bu az kahraman
llk midlr? 

Ilerliyoruz. ~imdi Conk baymrun 
tam iistilndeyiz. Namlusu parr;alan-
m1~ bir top v.e bir 1skelet ba.§1... ' 

Bize izahat veriyorlar: 

- ii;;tc Mustafa Kemalin saatine 
bir kur~un jsabet ettigi yer ... Bu kur
:;mn• saatini par~lad1g1 zaman Bi.iyilk 

}. skcr yaraland1guu zannetmi~ti. Fa-· 
at as"kerinin maneviyatm1 bozma

mak i~ln, yanmdalrllere: 
- Bu hadiseden kimseye bahsct

meyiniz .. . deml~ti. 
Atatiirkiin, askelin mane\iyatim 

ne dereceye kadar gi:izettiglnl bir ml
salle anlatayim: 

' Btiyi.ik Kumandan «Dag ba~ZTU du
m n aldt ... » \)ark1sm1 ~ok severm~. 

~r ::idolu ve Anaf artalar muharebesl
n · n en karanllk giinlerinde bile Bii
yuk Kahramanm biran i~in ne§esi
ni kaybettigi gorUlmemi~tir. Onun 
Qanakkalede dti~mam pilskilrttilgii 

zaman ka~ ~ere «Dag b~m duman 
a1dt )) ~ark1sm1 soyledlgi i~itilmi~tir. 

Atatiirkiin sesi, Atati.irkiln n~si 
askerin ta i~ine silzillmil~ti.Ir. 

Bilytik insan ~ok sevdigi Anadolu 
duglarm1 dola..51rken de blr~ok defa bu 
~arktyi soylem~tir. ~imdi bu ~rkl
nm: 

cGiine~ u:fukta.n pmdi dogar ... -. 
cYiiril11elim arkada.fl4r ••. • 

Mlsralan kulaguruzda ~mllyor. Omm 
~arklsmda bile giln~ dogan ideal· 
ler, kiitleyi yiirlimege, ilerlem~e ~
vi k eden sozler vardL .. 

Gene Qanakkaledeyiz. inglliz krah 
yedinci Edvard ingillz ve Turk mezar
hg1m, Mustafa Kemalin harp sahas1 
olan Conk baymm, Anafartalan ziya
retinden donilyor ... Kral, Kili6iilba
h1r kly1sma indl. Burada ingiliz ko1o
nisi, halk bekliyor 

~ral Edvard kalabahgm arasmdan 
ilelerken birdenbire gozi.ine, yi.izil stin
igi.i yaralarile ~izilmi~, gogsilnde ingil
terenin bilyiik harp n~anlanm ta~1-
yan uzun boylu iki adam ili¢yor. 

ingiliz kral1 kendisine haz1rlanan 
motore dogru ilerlerken birdenbire 
yolunu kesiyor. Bizde onunla beraber 
geri donilyoruz. 

Kral, gogilslerinde ingiltere bilyilk 
harp ni~an1ru, yiizilnde siingii yaras1-
m ~1yan iki adama yakl8{>1yor ve in
gilizce soruyor: 

- 9anakkalede mi dogu~tiinilz? 

iki esld ingili.2 zabiti krala cevap 
veriyorlar: 

- Evet ... Anafartalarda ... 
Kralln hayreti biisbiltiin ziyadele~i

yor: 
- Sizi gordilgilme hem sevindim, 

hem hayret ettim ... Sevindim, ~Unkii 
sizi sag btildurn. Hayret ettim, ~i.inkil 
<;nnakkaledek.i, .Anafartalarda harbe 
;girenlerin dondi.lkleri, sag kald1klan 
ipek nadirdir . .. diyor. 

Kral <;anakkalede dogti~en iki in
giliz zabitinin elini hararetle s1k1yor 
ve onlardan aynhyor. Bundan sonra 
ingiliz zabitlerinin ynnma biz yak
la~1yoruz. iki eski dii~man muhari
bine: 

- <;anakkalede cti>gil~menizin siz
de knlan hahras1 nedir? . . . di ye soru
yoruz. 

Yilzli yarall ingiliz koloneli cevab 
veriyor: 

- Hayatmuzm en bilyilk ;;erefi 
<;anakkalede dogil~memizdir. Qiinkii 
biz .Mustafa Kemal gibi kahraman 
bir d~manm kar~ismda ~arp1~tik ... 
Bu ~erefi hi~ unutanuyacag1z ... 

ganakkale bir ki.ilce halinde yer 
yer Mustafa Kemalin llatiralan ile 
doludur. Burada dogil~miili biiylik 
i·Utbeli bir zabit bize ~unlan anlatl
yordu: 

- 0 zamanlar <;:anakkalcye bir sa
ri balon musallat olm~tu. Bu balo
nu idarc eden gayct ciiretkar dil~

manlard1. Her giln sabahln alaca ka
r anl!gmda, baznn da ak~milstleri 

ge1iyor, siper1erimize bomba atlyor
du. San balon ~imize ~ok mA.nl olu
yordu. Nihayet Anafartalaroan ac1-
lan ate~le bu balon yaklldt. 

Mustafa 'Kemal balon yanrugi za
man: 

- i~dekiler cesur insanlard1. 
Bize kahraman bir d~anla kar~1 

ka11i1ya gelmek zevkini verdl1er ... 
dedi. .. , ... 

Bi.iyilk barb ... Almanyada kiiciik 
bir kasaba... Kayser Vilhelmin ka
rargatu. Bir Alm.an kltas1 istanbul
dan gelen .misafirler selarnhyor. Biz
zat Kayser medhalln sahanhgmda 
llu istikbale ~tirak ediyor. 

istanbuldan gelenler arasmda bil
ytik bir kahraman var. Anafartalar 
kahramam, on alt.inc1 kolordu ku
mandan1 Mustafa Kemal. .. 

imparatorun yanmda Hindenburg, 
Ludendorf ve biltiin karargflh ilme-
rasi ... 

.Bu esnada istanbulclan gelcnler 
fa1paratom takdim ediliyor. Bir eli 
g~sii iizerindegi dugmelerlnin ara
sma sokulm~ Olan :imparator, oteki 
elile Mustafa Kemalin elini tutuyor, 
~ok yiiksek bir sesle: 

- On altmc1 ko1ordu ... Anafar
ta! ... 

Diye tekrarllyor. Biltiin gozler 
Mustafa Kemalde .. : Biiyiik l..tthra
man miitevaz1 bir tav1r1a b~m onii
nP egiyor. tmparntor onun bu milte
vaz1 llalinden ~iipheleniyor. Anafar
talann bilyilk kahramam bu mute
'\ a?.I ve s1k11gnn san§m adam m1dir? 

imparator soruyor: 
- Siz on altmc1 kolordu kuman

r1anbgim ve Annfartalar mtiharebe
• ini yapm1~ olan Mustafa Kemal de
cril misiniz? 

Almanca sorulan bu suale Musta-
fa Kem al Fra.ns1zca olarak: 

- Evet, ekselans .. .. 
Cevabm1 vcriyor. 

Atatilrk bu cevct, ekselans> ceva
bmdan bahsederken dci· ld: 

c:Bu ikelimeler agzundan ~nca 
de~hal anla.dlm ki biiyiik bir hata 
v pnu~tim. Sir yakut Kayzer dcmek 
I "izimdI. Ne yalan soyl1yeyim, insan 
c1 •• ini ab~tmnad1g1 ~eyleri s9ylemek
t e mil~kiilft.t ~ekiyor. Bu benim irti-
1 • b ettigim biri11ci hate da degildir. 
Bulgnristan krah Ferdinand.la ilk 
c,efa kaqa kar~1ya geldigim zaman 
di. ayni hatada bulundugumu ha.tir
l nm.> 

Onun kal1ramanllg1 yalmz biz! 
d~. biitiin dilnyayi hnyret ve hay
ranhk icinde bll"~tl. 

Hikmet Feridun Es 

Sahife 7 

Zaman1m1z1n bir dehis1 
Illustration, Atatiirkten bu serlavha ile 

ve biiyiik bir hayranhkla bahsediyor 
Mecmua: "Ataturkun ba~ard1g1 i$1er 
insan kuvvetinin fevkindedir,, diyor 

Pariste ~Ilcan illustration mecmua
s1 cZamamm1zin bir dehas1: Kemal 
Atatilrk> serlavhasile yazdig1 bir ma
kalede ebed.i i?efin memlekete insnn
llgm fevkinde hizmeUer ettiginden 
bahisle dij'or ki: 

Uzun aylardanberi Kemal Atatiir
kttn gfulleri say:il1 oldugu biliniyor
du. l\4\ithlij blr hastal1k - hayatmm 
en kuvveW devresinde, ancak elli se
ldz yR§lnda bulunuyordu - bu zinde 
ve kuvveUi adamm hayatim tehlike
ye koy:m~tu. Bi.itiin memleketlerin 
en maruf doktorlan, b~1 ucuna da
vet edllmi~lerdi. Vaziyeti fenal~hg1 

zaman Savarona yatmda bulunuyor
du. Kendileri Dolmabah~e snraymn 
nakledilmi~ ve 10 teo'.?rinisani sabalu, 
gozlerini l1ayata kapam1litir. 

Ke.mal Atatilrk ile Hitler ve Mus
solini arasmda bilyilklilk itibarile bir 
mukayese yurutmek abestir. Bu ti~ 
devlet adam1 memleketlerinin man
zarasm1 de1in bir surettc degi~tire-

1·ek islah ctmi~ler. prc~tijini ve kuv
vetini arttlrnn~ard1r. Fakat klymct-
1erl daha bitaTafane bir surette ted
ldk ve muhakeme eden tarih, yeni 
Ti.irkiyenin kurucusuna dahn btiyiik 
bir hayranhk ve takdir ltissi ay1ra· 
ca ct.u. 

<;ilnk'ii Ataturkiin kar~ISmda bu
lundugu vazlyet, en iimitsi.2 bir va
ziyetti. Atati.irktin yenilmez bir azim 
ve enerji ile gi~tigi ve muvaffakI
'Yetle b~ard1g1 te:jebb\is, mU~kiillerle 
dopdolu bulunuyor, ve 'HiUercil1gin, 
lfa¢zmin giri~tikleri te~bbilslerin 

~er~veslni QOk a~1yorau. 

Yalruz bir milleti siyas&ten ayaga 
ka.ldmnak ve mllletler ahenginde 
:kendisine mtimtaz bir mevki i~gnl et.
tirmek mevzuubahls de~di. Mllletin 
ruhunu degi~irmek ve asir1lk letar
jiyonu silkmek icap ediyordu. Mustafa 
Kemal, yalruz Avrup,aya ka1l1 mii.ca
deleye girl~ also. bile bu, ~er 
kuvvetinin fevkinde bir te~ebbiis sa
y1labilirdl. 

Zira Tiirkiye, biiyuk harbin ferda
smda hemen hemen mnhvolm~tu. 

.Eakat Ataturkful, kendisine ~izdigi 

maksad ve hedefc varmas1 ig.in i~ti

mai ~er~veyi kumas1, teokrasiyi or
tadan kald11:mas1, orta qaglardanberi 
devam edegelen batil itikatlan ve 
adetlcli kokunden kaz1mas1 icab et
mi~tir. Kendisi, tek b~a bu i$e gi
ril?ti. Eski Tll.irk devlelinde madcli ve 
manevi ne kadar kuvvet kalnu~ ise, 
kendisine kari;;1 birle~mi$lercil Fakat 
'Kemal Ataturk azim ve scbatile, bu
tiin mii~kilub bertaraf etti, etrafm
da mikdan, gitti~e artan tarafdar 
toplad1 ve bilttln bir millete kendi 
azim ve imamm telkin etti.> 

11lustraton gazetesi AtatiirkUn, 
Tiirkiyeyi oh.im u~urumunun dibin
uen nastl cekip kurtard1g1m ve yap
t fl.1 bilyiik inkllaplan birer birer say
d1!.{tan sonra devamla diyor ki: 

cAtatiirkim, b~ard1g-t ~leri, bir 
mersiyenin satlrlan arasmda hula· 
sate.ii bile anlatmak kabil degildir. 
Bugiin aziz hatirasm1, asnm1zm en 
fevkal8.de adamlanna 1Uy1k olan hay
rnnllk v:e takdlr hissile selamlamakla 
.iktifa edelirn.» 

KiiGiik sinek kurdlarr icabmda 
insanlarm hayatm1 kurtanyormu~ 

lngiliz gazeteleri fok miihim tzbbi 
hadiseden bahsediyorlar 

ingiliz gazeteleri harikulade bir t1b
bi hadiseden bahsediyorlar: Her ~a
reye ba~vun.1lduktan sonra nacar ka
lman hallerde bildigimiz kilciik sinek 
kurtlannm hayat kurta11c1 bir vazife 
gordi.ikleri anl~lUl~tir. 

Doktor Baer Londrada bir hasta
nede ~lt~yordu. Bu .t.Jb alimi umu
mi harbln b~mdan sonuna kadar 
cephedc bulunmul? ve yaralannu~ti. 
Bu faaliyetinin dimagmda bir ek
siklik biraktig1 :zannolunuyordu. :;>ilp
hesiz, doktor Baer fevkaHide mukte
dir bir hckimdi vc o en .zorlu ameli
yatl yapmaga ~mhyordu. Bunun· 
la beraber herkes doktorun akll 
tahtasmda bir oeksiklik olduguna in~ 
:myordu. ~ilnkii doktor boli zaman
larmda sinek kurtlru1 yeti~tirmekle 
m gul oluyor ve bu sineklerle tiir
lu ti.irlil tecrubeler yap1yordu. 
G~enlerde lnf?ilterede bilyilk bir 

~imendifer knzasi oldu. Bu kaza ne
tic3Sinde ag1r surette Faralananlar 
ani.smda bir kac ta gocuk vardi. Bu 
cocuklar doktor Baer'.in ~l~tigi 
hn.sianeye yatmldllar. Yarahlar mu-
2yene olundu ve ~ocuklardan ikisl
nin i.imidsiz bir halde olduklanna ka
naat getirilcli. 

Bunun uzerine doktor Baer ortaya. 
e.t11d1, sinek kurtlanru sterilize et
m ge muvaffak oldugunu sayledL 
s n bir tecrube olmak uzere ~ocllkla
rm yaralanna kurt konm.asma mu
saade istedi. Bu mi.lsaade kendisine 
vetildi. Doktor '.Baer yara.lar iizerln
de .lmrt tatbilcti yn.pt1 ve funidsiz bir 
halde olduklan i¢n kendi htlllerine 
te k edil~ olan ~ocuklar kurtu1du
lar. Doktor Baer bu muvaffaklyeti 
U" rine esranm aleniyete ciknrdl. 

1917 sen"'smde garb cephesinde 
Almanlarla ingilizler muthi~ surette 
b i birlerile ~rp~1yorlard1. ;ilti ingi
hz neferi bir devrlye esnasmda agir 
surette yaralannu~lard1 . Faknt her 
iki has1m tarafmdan terk cdilm~ 
al zide yatmakta olan bu yaraltlar 
an\,;ak crtesi gilnu ge~ vakit bulun
mu~larJi. Ya.rah ing1liz n eferleri 

iimidsiz bir halde idiler. Doktor 
Baer onla11 tedavisi altma ald1. Bir 
taraftan neferlerin olilme ka~1 bu 
l':'ldnr mukavemet et~ olmalanna 
h:iyret ederken diger taraftan yara
lanm y1klyordu. 

13u esnada doktor yaralarm iize
rinde ~fa kurtlar1 bulundugunu 
gordil. Her ha1de askerler yaralamr 
yaralanmaz yaralanmn iizerine kurt 
halindc sinekler konmu~ olacaktl. 
Fakat bu kurtlar yaralar i.izerinde 
faydal1 bir faaliyet gostermi~erdi. 

Askerler hayatta kalmalanm kur.tla
rm bu faaliyetine medyundular. 

Harb bittikten sonra doktor Baer 
o askerlcrin yaralannd gordugil 
tlbbi vaka haklonda .uzun uzad1ya 
di.l~unmege b~lad1. Ve sinek kurUa
rmm ya.ralar ti.z~rindeki fay.dab faa
liyetini ke.!ff etti. 

Doktor Ba.er'.in bu ke~fi bir takun 
t1bbi .kaidelerin altlll1 ilstilne gctiri
yor, inamlnnyacak blr ~ey haldkat 
oluyor. Bu kilc;ilci.ik hayvanlar miit-
1~ ve tehlikcli bir yaramn i~deki 
faaliyetlerile evvela Oldtlrilcil mik· 
mblar1 defediyorlar . .Mahim oldugu 
fizere ya.ranm i~de y~yan bu 
Jmrtlar etraftaki saglam eti {:Uril· 
tiirler. Ondan sonra kurtlnr bir tn
raftnn yara.t1m kapamnasmn hizmct 
edecek o1an beyaz ka.n kiireyveleri
nin yaraya niifuz etmesine :yard1m 
ederken diger taraftan da yararun 
:zehirleme evsafim .haiz Olan ~fuii.k 
yerlerini y:iyorlar. 

Ttb fileminde uzun zamandanberl 
nnliim olan bu ke~in ne gibi net.i
ce er doguracaguu beklemek laZlin 
g liyor. Tlb alemi sin k"Urtlanmn 
bu faydall faaliyetin.i biliyor, fakat 
1.-nrtlar sterilize ed1lememes1 yiizun
d!"!l bu tedavi tarz1m tatbik et:mey1 
a~Unmilyordu. Ancak kurtlann 

"'rilize edilmesine imkan hasll o1-
uktan ve kurtlann hastahk nakill 

o mas1 tehlikesi ortadn.n kaldinldik
t n sonra bu hayvanc1klann can kur
t :.ric1 • evsa!mdan istifn.de edihnege 
bn~lanabilmilitir. 
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Istanbul lcazan, ben keo~e 

T aksim meydan1, Ayaspa§a, 
T alirithane, Pangalt1 •.. 

Oraya Taksim denilmesinin sebebt, 
Biiyiikdere ilerlsindeki Valide mi, 
Sultan Mahmud mu, bilmem hangi 
bendden gelip bu taraflara dag1lan 
~ularm tksim oldugu nokta olu~. 

Eski meydanc1gm ortasmdaki yilk· 
sekc;e, kii!irilciik, f1sklyeli havuzla ya
nmdaki ~1krikh tahta tulumbay1 or
talarsak, dairenln yanm kutru 25-30 
adlm anca vardl. 

S1raselvilere sapmay1p yiirilyiin. Sa
gm1z boydan boya sal~, baraka, ku
lilbe. Zamanma gore kavun, karpuz, 
7.amanma gore kuru yeJ?li~ sergilerl; 
derme <;atma mangal komilrii ve odun 
ardiyeleri; pis pis kahveler ... 

Arada da seyyar saticilar: Hegbesi
ne b~m1 koyup s1rt tistil yatm1~ leb
lcbiciler, tablasm1 dlkip <;omelml~ si
mi~iler, ayak berberleri, hamal ca
rnal... Beyoglu tarafmm Yenicamisi de 
bu ... Gee; oteye ... 

Ayaspa§a tarafma sokulan kim? Ki
rnin ne ah~veri~i var~ Hariciye Nazm 
Tevfik p~m konagile Alman sefa
rethanesinden gayri ne mevcuddu kl 
orada? 

Eski To~u qlaslle Ta1imhane meydam 

Bugiiniln {Park Otel) i olan, 1¢n
de 2iyafetler, diigun demekler veri
Jen, cazlarma ve danslarma dortnala 
ko~ulan binamn sahibi p~a. pence
rcsine oturup o emsalsiz manzaray1 
rah at bir derunla tadarak, (gel key
f m gel! • demi§ midir, bilmern? 

Penim ol canibe ilk ayak ati~1m1 he
rnphyorurn: Tarn 40 y11... 

Almanya imparatoru ikinci Vilhelrn 
lkincf defa olarak istanbula gelrni~
ti. Sekiz on ya~mda bir f;Ocuktum ve 
jvic0 hatmrndnd1r. (Sefarethanesine 
r,elecf'kmi~. btr kenardan biz de gore
lim §Unu!) diye ailece oraya yollan
d1k. 

Grtal1kta bir haz1rhk, bir tela~ kt 
deme gitsin ... Yol ilsti.indeki kohne 
~ f'ri~lin. y1k1k duvarlanna onlerlne 
tahta perdeler ~atllm1~, ilstlerine be
yaz badanalar vurulmu ... Devrin ~a
hanelik adeti vechile yollara kumlar 
serpilmede; ~ukurlar, tfunsekler du
z:ltilrnede; dilencller kogulrnada; kO
r0 bucaklardaki kopekler !tOP~ii ara
lcal arile ta~mmada .. . 

Taksimden sapabilirsen sap, Ucrli
ycbflirsen Berle ... Ni~anlara, s1rrnala
ra mi.istagrak p~lar; VilhelrnkArl 
b1y1kh, mahdumdan, damaddan Hiln
kar yaverleri; bacak kadar Hilnkftr 
<;avu~lari ... He psi beygir iistlerinde, 
ortada rnekik dokuyorlar; sankt kale
Jer fethediyorlar. 

Yasak ~ag1, yasak yukan. Saga so
la k1rba1;lar ya.giyor; arabalarm kimi 
geri bastmhyor, kimi uzaklara ~ek
tiriliyor. 

Uzatm1yahrn, bando Alman mar~1-
m gilrletmege ba~ladl. Hal~ goziimiln 
onilndedir: imparatorun rne~hur b1-
y1klarile ~pkasmm sorgucunu, irnpa
ra toric;enin de tily yelpazesini gorcbil
dim ve araba u~up ge~ti. 

Bu sernt ~mdiki istanbulun en ld
bar rnahallesl oldu, bu en liiks muhtt
te en modern blr A.tern kuruldu. 

Araya s1kl~~ tilredller, daha do~
rusu nazarhklar da eksik degll ha ... 
Kabul salonlanna frijlderlerlni ko
yanlar, iistilne Vagnerln, Mozartm, 
~penin biistle.rini s1rallyanlar, btl!~ 
lerinin ii;ine yalanc1 yemi§ler dlzen
ler, a.dam boyunda.ki ctn vazolanm 
kAgittan ¢~kler ve yapraklarla do-

natanlar da tilmen tilmen ... 
Frans1z hastanesini ge~tikten biraz 

sonra Taksim meydanc1g1mn solunda 
parmakllkl1 bir duvar ba~lar, Siirpa
goba kadar vanrdi. ~imdl saylSlz apar
t1manlar, f;apraz sokaklar bulunan o 
koskoca saha o zarnanm Top~u ta
limgahl ... 

0 da bir vakitlermi~ ve sonra yasak 
edilmi~ olacak ki, ben orada ne bir 
top, ne bir toparlak, ne de bir top ka
tanas1 gorrnii~lerden degilim. Bildl
girn bir ~ey varsa, koca arsada miite
madiyen tozun topragin biribirine ka
n~tig1, mekteplerden bo~alan kopllle
rin ko~m~tugu, kuru~u verebllenlerin 
de kirahk hurda bislkletlere yap1~tigi
dir. 

Buras1 gitgide bir panay1r halini 
alm1~tI. HelAlann az oteslne yap1lan 
ah§ap binada Me¥Utiyetin ilk sene
leri, Kurtdereli, Filiz Nurullah, Ma
car <;aya, Rus Baradanof gibi profes
yonel giire~cilerin en yamanlan ka
p~m~. merakl1lan oraya ~il~tilr

mil~tu. 
Civarm aparbman tarlas1 olu~unun 

arifesinde de Ben Amar cambazhane
sinin filleri, aslanlan, kaplanlar1 bil
ttin istanbul halkm1 o koca i;adlra ta
~1dllar. 
Ak~amlar1 Dogruyol piyasasma ~1-

klp {trotuar) yapanlar Agacamisinin 
ontinden dondiikleri it;in, kalabal1k 
daha yukanya ta~azdl. 

Taksim stadyornunu i;evrellyen ha
rap bina me~hur To~u lo~las1dlr. Ab
dillmecld yapttnm~; mi.man da B~k
ta~ saraym1 yapan Balyan kalta ola
cak galiba. 

~imdilerdeki (l?a, ~a, ~a; Fenerbah
~e 1;ok y~a! .. Galatasaray, Galata
saray, elm barn born!) gibl bagrrtlla
nn, {Ye~ Ciciburunt... Kavra bay 
Damad!... Yakala Baba Hilsnill. .. gi
bl yaygaralarm yerlne, top~u askerle-
rine i;alman (Kalk karavanar 
Yat!. .. ) borulan aksendaz olurdu. 
Kl~arun ve bahcenin kar~ISmdald 

kat kat, pml pml apartrmanlar t:Ik
lml tiklrm dolu. Her mezhepten ~ 
hirdeki kalbur \isttindekiler, yahut 
bor~ har~ boylell~e yeltenenler hep 
orada ... 

Taksim bahcesi.ni ayn bir yazi mev
mu ettim. D~clhk kHibilnden ote.sl 
Vall kona#l cadde.sine kadar gene bll-

Takslm mfl)'da n1nAakt alqln 

dlgimizden ~nuyor. Ortadald ild Sl

ra aga~ar miistesna olmak ilzere, sag 
sol eskl harnam, eski tas ... 

Caddeyi takip edelim: Sipahi oca.gi 
ve mU.,temil!ti kendirnl bildim bileli 
ayni halde. A1;1k manejinde Harbiye 
talebelerlnden siivariler at ko~turur
lar duvar kenarlanna gene bugilnkii 
gibi halk birikirdl. O eski Harbiyenin 
silvari talim muallimi Giridli isrnail 
pa~a k~yigit k1hgile devrin namh ya
kl~khlanndan. Yolda~1 Hilmi pa~a 
hakeza. 

Mektebe daha yakln sahada mei; 
ve kllI1;Ia eskrim miibarezeleri yap1-
hrken de pannakl1gm onil seylrciler
le dolar, piyadeler haftada iki kere ta
bur olup Kfig1thane su-tlarma manev
raya ~1karlardl ki, buna (arneliyat) 
denirdi. 

Binanm Hilnkar dairesi rnerdivenl 
hizasmliaki, medhali balkonlu evin 
ikl i;icegi vard1 ki elde bir, deste giil
lerden. 

0 ild Ermeni hem~ireye kar~1daki
lerdcn, bilyilklil ktl<;ilklii biten bitene; 
nazm sani Riza pa§a b~ta olmak 
ilzere ~enesi titriyen titnyene ... 

Fesi kallplatmadan, potinleri boyat
rnadan, tiste ba~a ~ekidiizen verrne
den kap1lanndan gec;en yok. K11Ic1m 
~1lordata ~1kirdata plyasa edenler de 
say1s1z. 

Haspalar da haza koza kelebegi, ' 
fmd1k kurdu. iklsinde de kara kara 
ka~ goz, silt beyaz ten, rninnac1k vii
cud... ikisl de aracan m1 af acan ... 
G11ya incecik till perdeyi siper ederek, 
s~lar ornuzlara dokiik, kollar, gogus
ler a~1k, f1klr flkrr f1kudarnadalar ... 
Gel de i;Ueden ~ikma. 
Me~rutiyet senelerinde ortadan yo

koldular. Rivayete bak11Irsa Amerika
ya gitmi~er. 

Gene mektebin cfunle kapIS1 kar~
smdaki evlerin birinde madam Sofi 
Zelinga iSfilinde 70, 75 lik bir kadln 
otururdu ki biittin giin pencere oniln
de k'..ikurnav. 

i~i hi~ olrnemi~: Sa~larmda san 
boyalar, yilziinde pudralar, alllklar, 
gozlerinde siirmeler. Gen~ zabitlerin 
mertunu, delisi... Triyesteliyrni~ ve 
vaktinde me~hur giizellerdenmi~. Lo
yid Jrnrnpanyas1 b~kaptanlarmdan 

birinin de kar1s1. Boy boy k1zlan, da
madlan, torunlan var ... 

Gel gelelim hepsini tepm1s ve 30 
yildlr tek b~ma istanbula yelre~mi~. 
Bir zamanlar, frans1zca ve almanca
sm1 ileriletmek istiyen delikanhlara 
dershane ~m1~. HattA Hareket ordu
su kumandan1 Mahmud ~evket p~a
ya, istlhkfiln -Sablt p~aya, babarna 
da yOzb~Iiklarmda ders verrni~. 

Para pul teklifi yok, pir B§klna ..• 
Maksad1 ~e§ni ~erez ... Lilzurnu olan 
kitaplan bile kendi hediye edip ilstle
rine, imzasile (filancaya, falancaya 
yadigar) diye yazmada ... 
- Zira kadm varllkll. Memleketinden 
f11" ~r Kremisler geliyor. 
· Babam rahmeW: 

- 0 zamanlar bile acuzel~mi~ti. 
Fakat dogrusu JA.zlmsa, frans1zca ve 
almancasmden hayll istifade ettlkl. .. 
derdJ. Sermed Muhtar Alu.a 

25 Tc~rinisani 103h 

GE<;Ml~ ZAMANLAR -
200 sene evvel 

Tiirkigenin miisalaha ifin Avrupa 
devletlerine tavassut teklif edi~i 

Avusturya irnparatoru altmc1 Kar
los 1740 tarihinde bagtcten vefat 
etmi~tf. impanatorlugun, klz1 Mari 
Tereze intikali hakkmdaki vasiyet
narnesini vaktile kabul ve tasdlk eden 
Avrupa hilkilmdarlarmdan ingiltere 
krah ile Mosko! <;anndan madas1 
sozlerini geri ald1lar. Lehistan krah 
il~tincil Ogilst, Bavyera krah ~arl 

Alber, ispanya krah be~inci Filip He 
Sardunya hiikt1mdar1 veraset dava
lan a1;tilar. Prusya krah lkinci Fre
derih (biiyilk Frederih) Silezya eya
letini ve ayni zamanda Fransa kral1 
on ~!nci Lui A vusturyaya tabi Fe
Iemenk eyaletlerini zapta tel}ebbils 
etti. Kral ~ral Alber, on be~nci Lui
nin muavenetile Bohemyay1 istila 
etti. Mari Terez Silezyay1 Prusyaya 
terk edip, !akat Bohemyay1 istirdada 
ve Alzas eyaletini tehdldc muvaffak 
oldu (1743). Onun ilzerlne on be~n
ci Lui silaha davrand1 ve Prusya ile 
ittitak edip Avusturyaya taarruz etti 
ise de A vusturya ordulannm Fran
saya girmelerine mani 0Jamad1. 

i~te o vakit on be~inci Lui di.i~
manlarm1 Fransadan ~ekilmege mec
bur etrnek i1;in Tiirkleri harbe ka
n~hrmak istedi. Fransa sefiri Kont 
de Kastellan cAvusturyamn kudret 
ve ~evketini klrmak Tilrkiyenin men
f aati icabmdand1r> diyerek Bab1ali 
ricalini harbe te~vik etti ise de on 
be{iinci Lui mutaass1b mil~virleri
nin sozlerini dinleyip bir mtislil
man devletile usuli.i dairesinde itti
fak muahedesi yapmak isternedi. 
Tilrkler de zaten sebebsiz yere kan 
dokmegi tecviz etmiyorlard1. 

Has1h Tiirkiye Avusturya veraseti 
muharebeSine dahil olrnad1. Bitaraf
hk meslegini tuttu. Sadrazarn Seyid 
Hasan p~a muharib devletlere rnu
salahaya tavassut i!;in birer nota 
yollad1. Bu vesikadan iktibas ettigi
miz pa~alan buraya naklediyoruz: 

cinsanlann selamet ve rahatla ya
~mas1 ve memleketlerinin rnamur 
olrnas1 sanayi ve. ticaret sayesindedlr. 
Ancak insanlarm mayalan birbiri
nin z1dd1 unsurlardan yogurulmu~
tur. Ancak insanlann hallerinin yo
luna girmesi itidal ilzere hareket 
etrnelerine baghdr. itidal iizere ha
reketin her tiirlii emellerimizi, malt
sadlarmuz1 c.-!de etmek i1;in birer reh
ber oldugu herkese anlatilmahqir. 
Bu kaideye riayet etmiyerek alemin 
nizamm1 bozanlara tuttuklan yolun 
yanl1~ oldugu makul mukaddeme
lerle ve deliller ile bildirilmeli ve eger 
dinlernez ise o vakit silfth gostererek 
onlar1 durdurmah, yani iptida nasihat 
edip dinlenmez ise cenk ilacma 
miiracaat eylernelidir; ve anzai hrab 
ortadan kalkmca her hikmette ma
kul olan sulh ve salft.h1 - ki fevzil f e
lfihi mustelzimdir ~ sair maksad
lara takdim ile muhabbet ve mii
veddet icabatm1 icra ve kin ve 
gazabdan ka~1mp alernin jma: 

rma ve diinya i~lerinin htisnil Mare
sine ihtirnarn eylernclidir. i~te bu 
suretle maUub olan itidali hareket 
hasll .olunca hilkiimdnrlarm derhal 
sulh ve salaha donerek hilsnil rnu~e
rete tevessill eylemeleri icabeder. ~im
diye kadar soylenen sozlerden garaz 
ve netice budur ki bir zarnandanbcrl 
Avrupa hiikiimdarlarmm tabiatJeri 
ve ahlflklan degi~ti . Hepsi harb ha~ 
zirllgma rneyletti ve heps! ~an ve Un
van tahsili yoluna gitmege b~lad.1-
lar. 
degi~ti. Hepsi barb haz1rhgma mey
Ietti. ve hepsi ~an ve tinvan tahsili 
yoluna gitme.ge b~lad1lar. 

Bunlann iddias1 cbizimkisi ortah
g1 fesada vermek uzere cenk hazir
hg1 degildir. Maksad1rn1z diinyada 
matlub olan itidab elde· etmektir~ 
derler ve her sahibi kuvvet ve J?ev
ket halkln refahm1 temin yolunda 
hareket ettigi zanmnda bulunuyor. 
Halbuki makul bir sebeb olmakSizm 
bir barb c;1karmak, diinyay1 ve her
kesl birbirine ge~irrnek insanlarm 
me~kkatlerini ve blr ~ok milletlerin 
keder ve elemJerini mucibdir. Me
~akkatin zaran ve sonu hayvanlara 
bile ~ldir. Hiikilmdarlar i1;in ken-

dilerine emanet olan reayarun niza
mnu muhafaza etmek ve onlan ko
rumak, mernleketlerini gilzel idare 
edip rnarnur etmek vecibedir. 0 ci
hetle bir. ka!ir senedenberi Avrupada, 
karada ve denizlerde bilyiik krallar 
arasmdaki cenk ate~inin sonmesi ve 
sulhii salahm avdeti iimid olunu
yordu. 

Halbuki bugi.in Tilrkiye devleti ile 
kemali musa!at ilzere olup makarri 
hilafette el~i ve kap1 kahyalan bu
lunan bilyiik devletlerin bu rnilmes
silleri Avrupa i~lerlne taalluk eden 
hali harb·n clrvam ettigini bild1ri
yorlar, v ..., (.Cek sene her iki tara
fm ktilliyetli askerle bogu~up kan 
dokecekleri ve emval ve e~ya gasbe
decekleri zanm galib oldugunu ha
ber ve1iyorlar. Eskidenberi sulhiin 
semeresi olan ticaretin altilst olaca
g1 derkard1r. Hususlle ti.iccar gerni
lerinin mernleketimiz sularmda bir
birlerine hiicum ile her iki tarafln 
da zararh oldugu gorillmekfedir. 

Avrupada bir ka~ senedenbeli vu
kubulan harb dolay1sile bunca in
san kam dokilldilgii ve irzlanmn 
payrnal oldugu ve geelcek sene de 
blr c;oklarmm ttirlil rne~akkatlere 

giriftar olup karalarda ve denizlerdc 
emniyetin ortadan kalkmas1 ile reaya
nm refah1m mucib olan ticaret i~le
rinc halel gelecegi padi~aha arzo
lundukta kenduleri bu fen all gm ve 
111illk davasmm or:tadan kaldmlma
s1 esbabm1 bulmak ve harb iplcrini 
keserek insanlann mallanm ve 1rz
Ia11m siyanet etrnek ve bu takrlb ile 
mernleketlerin rahatm1 ve ticarctin 
emniyetini lstikmal etmek i~in rnuh
lisane ve sad1kane lisanla sulhiln 
mergub ve matlub oldugunun dost
lara izah edilmesini milstahsen gor
mektl'dil'ler. Hala Tiirkiye ile dost 
bulunan biiyiik devletlere padi~l11-
m1zm bu reyini taraf1m1zd .. n "r 
birinize ayn ayn ihtar eylemek i~in 
dostane mektublar yaz1larak istan
bulda bulunan el~inize gonderil
rni~tir. 

Has1h mukaddematim1zm netic"si 
~udur ki rnillk kavgalanmn hemen 
sulhe tebdili ile rnernleket ve reaya
nm refah yilzii gorrneleri insafll hil
kiimdarlann daima gozonilnde bu
lu!ldurmalan Iaz1mgelen ~eylera"n 

oldugunu cena.bm1z gibi dirayet sa
hibi bir zat vas1tasile ha~metlu vai~ 
makarm kirala ve diger iktiza ede11-

lerc bildirdikten sonra hakikatcn 
alemin nizamm1 mucib ve adern ogul
lanmn refahma sebeb olacak sulh 
ve salaha ve eskisi gibi muhabbet 
ve miiveddete ve itidale meyle rag
bet gostcrildigi taraf1m1za bildirilir 
ise bu husus padi~ahm namesi ile 
tekid olunaralt muhariblerin arala
nm islah keyflyetinin temfn edile
cegi memuldilr. 

Hicri 1158 - Miladi 1744 fll 
Salih Munir Qor'u 

.Uiitekaid hiiyiik t·l~I 

r I l Bu muhlm vnslka el!az ve iislubu "n
de ltibnrile nslmm ayni de~ildlr. Mc, 'rn 
blr nevi tercUmcsldlr. Aslmm §lvest l
!n1,i ve terkibnti o nsra gore blle g:iyet 
mflgliik ve c;ctindir. 

Tiirklye Ecnebl 

SF.:NELiK 140tl kuru11 2700 kuru1 

8 • AYLIK 750 • 1450 • 

3 AYLIK 400 • 800 • 
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Post.a lttlhadma dahll olm1yan ecn ·bl 
memleketler: Senel!gl 3GO;J alh ayl ·~ 1 

1900, ii~ ayh~1 10!)0 1turu$tur. 

Adre.:> tcbdiH h;ln ylrml be!} kuru!}luk 1•u\ 
gtindenn~k lft.z11nd1r. 

~evval 3 - Kasun 18 
S. 1msnk Gune!} O~le Iklnctl A~am · a1 

E. 12,30 2,12 7,lG 9,45 12,00 · "6 
Va. 5,15 6,57 12,01 14,30 lG,40 " l 

idnrehane: Ac1mu 
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Tino Rossinin yeni filmi 
Parisin 1~1klar1 ismindeki bu filim 
epeyce miinaka~alara sebep oldu 

Tino i~in "Sinema artisti degildir,, diyenlere 
artistin taraftarlar1 cevap veriyorlar 

ftalyan sinema artisti Tino Rossi 
radyoda {arkl soylemek ilzere, bir 
ka~ ay evvel Amerikaya gitmi§ti. Ti
no Amerikada iki ay kald1 ve sonra 
tekrar Fransaya di:indil. Parise gelir 
gelmcz yeni bir film \evirmege ba§la- • 
d1. Parisin l§lklari , admdaki bu film 
gc~ende bitti. 

Tino Rossintn yeni filmi Mame 
nehri kenannda bir kir kahbvesinde 
cereyan eden sahnelerle ba§hyor. Bu
rada bir ~ok halk toplannu§tlr. Akor
deon ~almarak §ark1 soylemyor ve 
herkes egleniyor. 

Tino Rossi de k1r kahvesindedir ve 
§ark1 sbyliyenlerin arasmdad1r. Tino 
burada kil~uk ve sevimli bir i§~i k1z-
1a tam§1yor, aralarmda kar§1llkh bir ~ 

sevda uyamyor. Birlikte vakit ge~hi· 
yorlar. 

Aradan. bir zaman gec;;ince Tino 
Rossi bir milzikhole giriyor ve bura
nm ba§artisti oluyor.. Miizikholdeki 
~ahnelerden biri Meksikaya dafrdir. 
Mek51kaya ait gilzel dekorlar i~inde, • 
Meksika k1yafctlerile §ark1 soyleni
yor ve dans edlliyor. Tino bu sahnede 
ildansor admda meHinkolik bir rum
ba soyluyor. 

Ba§ka bir sahnede Parisin Concor
de meydam ve buradaki havuz golii
nuyor. Havuzun fiskiyesinden birer 
birer genr; ve gilzel klzlar i;ik1yor. 
Tino bunlann arasmda «Paris, Pa
ris!• d1ye bir §Rrk1 s0ylilyor. 

Fil m heyeti umumiyesi itibarile 
guzeldir. Mevzudan ziyade Tinonun 
~arlalar1 filmi begendirmektedir. Ba
ZI kimseler buna bakarak: 11Tino Ros
si bir sinema artisti degildir, bir §ar
k1 soyleyicidir. Binaenaleyh film ~e
vinnekten vazg~melidir. 

Onun yeri prk1 saylenen tiyatro 
sahneleridir.n diyorlar. Fakat artis
t ·n §imdiye kadar ~evirdigt dort fil
min ~ok ragbet gormesi bu iddianm 
dogru olmad1g1m g0stermektedir. 

Tlno HOiii 

Tino Rossinin filmlerinde sinema 
teknigi noktasmdan b~ok kusurlar 
oldugu §iipheslzdir. Fakat buna rag
men bu fimler begenilmektedir. Be
~enilmese has1lat yapmazd1 ve sine. 
ma ~irketleri kendisine tekrar mura
caat etmezlerdi. 

Tino, Marinella filrni ile yalmz sey
redenleri degil, stildyodakl i§~ileri de 
teshir etmi§ti. Artist §arkl st>ylemeg'e 
ba§Iad1gi zaman bir~ok kimseler onu 
dinlemege koyularak i§ goremiyorlar
dl. 

Hatta stiidyolarda artistlerin oda
Ianna bakarak ihtiyar bir kadm: 
ccBu adam ne kadar tesirll qk §8.l'· 

klSI saylilyor. Gen~ olsam kendisine 
hemen il§lk olurdum» aemi§ti. 

Tino Rossinin sesi bol deglldir. Fa
lmt ~ok heyecan ve tesirlidlr. Bete
nllmesinin bafllca sebebi de budur. · 

Artist on senedenberi §IU'kl st>ylemek
. tedir. Bug\ln 31 yqmdadJ.r. 

Tino Korsika adaslnda Ajakccia 
§ehrinde dogmU§tur. Babasi bir terzi 
idi. Kii~iik Tinonun daha yedi karde
§ir vardl. Baba, ~uklanm ~Ddir· 
mek i~in i;ok ~ah§maga mecbur olu
yordu. B~ok zamanlar karlSI kendi
sine yarchm etmek i~in terzi diikkA.
nma gidiyordu. 

c;ocuklarm hepsi derslerine ~ok ~a
h~an halde Tino haylazdl. En bii
yiik zevki, prkl st>ylemekti. Bu yiiz
den on sekiz yqmda mektebi blrak- r 
~t1. 'nno ,ehirde bazi gazlnolarda 
§aria siSyltiyor, fakat eline pek u pa
ra g~lyordu. 

Bu mrada Ajakccia §ehrine kii~iik 
Louis achnda bir artist gelmi§tl. Bu 
artist Tinoyu dinleyince sesini ~ok 
oogeruni§, ahp kendlsini· Marsllyaya 
got\irmft§tii. Tino burada az zaman 
l~inde iyi bir mevki yap~ ve Parts
ten tekllfler aimaga bql~. Ar
tist ~uk llerlemi§, kii~iik I,:<>uis ise 

2'JDo ...... 911l fllwle. Wr •lmW 

oldugu yerde kalnuft1. Tirio Parise 
giderken, kendiaine bdyilk iyilik eden 
bu adami kA.tip mfatile yamna alnu§

ti . 
Tino Rossi Pariste miizikhollerde 

~abuk §Ohret kazand1 ve bunun ilze. 
rtne filim §irketleri teklifte bulundu
lar. Artist §imdiye kadar dort film 
~evirdi. I>Ordiincii fillmde b8§ kadm 
roliinde Cenchita Montenegro yapi
yor. Artist yaklnda be§incl fllmine 
b&§layacaktir. 

, 

Tino ._. ve CenchHa Monteaepo 
,......... .. "'n: ..... lair I Elle 

( &afta11k pi.J;.asa ) 
Ege m1ntakas1nda tutun pivasas1n1n a~1lmas1 -

ihracat maddelerinin vaztyeti 
Bayram miinasebetile piyasaya hl

kim olan bilyilk mil.esseseler ve tica
rethaneler kapahych bu itibarla haf. 
tamn birk~ g(inii arif e ve bayram 
gibi tatil gilnlerine tesadiif etmifti. 

Maamafih tatil gilnlerine rafmen, 
baz1 yazihaneler a~ktI. 1§ adamlan 
bu yaz1hanelerde toplanarak piyasa 
hareketlerini tesbit et~erdir. 

lhracat maddelerimizin 
vaziyeti 

Tiitiln - Bu hafta i~indeki en md
him hldiselerden biri Ege nuntaka
:nnda tdtiin piyasasmm ~llmasiydl. 
Piyasa izmirde, Akhisarda pek ha
raretli bir surette ~1lnu§t1r. Piyasa 
~1Imadan bir giln evvel, inhisarlar 
idaresinin, ti.itiin kumpanyalanmn 
ve tiltiln tfcarethanelerinln eksperle
ri, bi.itun koylere dagilnu§Iard1. 

Eksperler sabaha kar§I ttltiin denk
lerinl muayene etmek suretlle plya
sayi a~mi§lard1r. 

Bu seneki tiitiin piyasas1 pek hara
retlidir, ~ta Arnerikan kumpanya
lan olmak iizere bi.iti.in tiitiin miies
seseleri, g~en seneye nazaran fazla 
miktarda tiitiln alnu§larchr. Esasen 
Arnerikan tiitiin kumpanyalan, fazla 
miktarda tilttin almak l~in. Arneri
kadan doviz tedarik etmi§lerdi. 

Arnerikahlann Ege rnmtakasmdan 
tiltiin ~1. Tiirkiye • Arnerika tica
ret milnasebetleri arasmda bir teva
ziln husule getirrni§tir. Halbuki Ame
rikaya ihracatim1zm pek az oldugu 
zarnanlarda, her iki memleket arasm
da ticari bir miivazene mevcut de
glldi. Bu yi.izden, Amerikadan ithalat 
yapmak imkansiz bir hale gelmi§ti. 
Nitekim iki, ii~ ay evvel vaziyet ooy
leydi. Arnerikadan getirilen motorlil 
v8Sltalar, bak1r, pamuk ipligi gibt 
maddeler giimriik anbarlannda bekli
yordu. ithaIAt tacirlerl, bu mallan, 
giimri.ik anbar ve antrepolanndan 
~ekmek i~in. Merkez bankasmdan 
doviz alanuyordu. §imdi vaziyet dil· 
zebnl§tir. 

1zmir tiitiin piyasasmdan sonra, 
Marmara havzasmda tiitiin piyasasi 
~llacakt:Ir. Heniiz bu havzada hazlr. 
l1kiar devam etmektedir. Tilttin ta
clrlerinin s0ylediigne g0re, bu seneld 
tiltiinler kalite itibarlle ~en senekl 
mahsule nisbetle daha iyidir. 

Hububat maddeleri - Bayram mii
naaebetlle, Anadoludan az mal gel
miftir. Bu yi.izden bayram ertesi ft. 
yatlarda hafif bir surette yilkselif 
olur. Bu hal, her sene g(Srtllen blr 
hAdisedir. 

Fakat bu yiikseli§ bir ikl giinden 
fazla devam edemiyecektlr. ~ 
bayramdan sonra §lmendi!er istas
yonlannda biriken mallar, birdenbire 
sevkedillr •• Piyasaya fazla mal gelir. 
Bu sefer esk!sine niabetle daha ztya
de blr fiyat dilfkiinltllfi gijrilltir. 

Bayram tesirlerinden sarfmazar 
edecek olursak, esaaen piyasada, bul· 
day vaziyeti de durgun ~yordu. DI· 

§anya ihracat pek azch. Yalmz Yuna
nistana ufak partiler halinde sert 
bugctay ih~ eiiliyordu. 

Arpa meselesine gelince, Arpa, bug
daya nisbetle daha ziyade canl1d1r. 
Muhtelif memteketlere sevkiyat ya
pllmaktad1r. 1:t.alyada aylardanberl 
devam eden artta sipari§leri azalm1§
tir. 

Keten tohwnu ilzerine i§ler f azla
chr. italya, tnglltereden keten tohum
lannuza k&.r§I talepler devam etmek
tedir. 

Dokuma ham maddeleri - Tiftik 
ve yapagi Almanyaya ihra~ edilmek
ted.ir. Almanyada fiyatlan kontrol 
dalresi tift.iklerimize kRI"§I blr az 
nazh davranmilktad1r. Fakat mev
sim b&§mdan itibaren tiftiklerimiz 
biiyiik bir ragbet gormii§tilr. 

Alikadarlann ifadesine gore de tif
tilt stoklan azalmaktad1r. Bu ~erait 
dairesinde, ihracat tacirle1imiz, f1yat 
hususunda Alman !irrnalanndan l!a
ha nazll hareket etme'ktedirler. 

Yiycek maddeleri 
Zeytinyait - Bu sene zeytinyagi 

rekoltesi pek azdlr. DI§ar1dan gelen 
haberlere giOre, Suriye, Cezayir gibt, 
yerlerde de zeytin mahsum pek iyl 
degildir. Dahill muharebelerin devam 
ettigi i~in ispanyada zeytin rekoltesi
nin miktan belli degildir. Halbukl is
panya, bir~ sene evvel zeytin rekol
tesinde h!kim bir rol oynard1. 

Pamuk yafl - Zeytin yagma \asi 
mikyasta pamuk yagi kan§tmld1gi 
malllrndur. Bu sene pamuk mahsulil 
de az oldugu i~in, zeytinyagm pek 
aziz arkadB§I olan, pamuk yagi da 
pahahchr, p.yet pamuk mahsuli.i bol 
olsaych, pamuk yagi sayesinde, zeytin 
yagi fiyatlan da ucuz olabilirdt. 

Tereyag - Trabzonla Urfa yagla
rllllll fiyati yiikselmektedir. Zeytin
Yaii pamuk yagi gibi nebati yaglann 
azbii ve pahahhgi da tereyag fiyat
lannm yiikselmesine Amil olmakta
chr. 

H. A . 

Y eni harfli banknotlardan 
ne kadar tedaviile ~1karild1 

Ankara 22 (A.A.) - Tiirkiye ct.im
huriyet Merkez bankasmm 15 ikmci
tefrin 937 tarihfnden itibaren tecla
ville ~lkarmaya b&§lad1g1 yeni harfll 
banknotlardail 19 sonte§rin 938 t:\ri
hine kadarbe§ lirallklardan 34,145,615 
on llrakltldardan 21,001,060, elli lira
hklardan 19,446,550, yiiz lirallklurdan 
17,992,700. Yeklln 92,585,925. 

Ceman, doltsan iki rnilyon be~ yiiz 
seksen be§ bin dokuz yirrni be~ lir:i 
tedanlle ~ ve mukabiHnde 
esk1 harfll banknotlardan ayni miktar 
yani doksah lk:1 mllyon be§ yO.z sek
sen be§ bin dokuz yiiz yirmi be~ lira 
tevad.illden kalchnlmlftir. 

Mantia (Atpm)" - Vantsa Ballmvintn, ytrmt bin Ura sarfile illve edi
len ball inpatla p mOkemmel bir hale getlrlldigtni y&ZIIllfbk. Halkevinin 
dolruz kolu da p verhnll fe}dJde ~tachr. Vall ve parti ba~kam B. Dr. 
LQtfl Klrdar, uzun bir ~ahfma neticesinde Manisa Halkevinl, diger HaJkev
leri obalan i~in niimune olacak vazlyete getirmi§tir. Yukandaki resimde Halk
evl musiki kolu uyeleri bir arada gorilntiyorlar. Ortadaki zat Halkevi bqkam 

B. Azm1 bnakm'dll". 



Ilk iki haflan"n bize verdigi · 
istifade edelim dersleraen 

Biiylik Onderlmizin vefatl kar~
smda nihayetsiz bir mat.em ve g0z 
y~na bogu.Ian Tilrk sporculan son
suz teessiirlerinin i!adesi Olmak :ilze
re, biltiin spor harcketlerini 10 ilkki
nun tarihine kadar tehir etmi~Ierd.ir. 

1:stanbu1 Jig m~anrun tatn edil
dikleri tar:ih teki vaziyelini oyuncu
lanmiza bir cedvelle veriyoruz. 

Dokuz haftadan miirekkeb olan bi
rinci devre lig ma~anmn ilk :altl haf
tas1 nihayetlenmi~tir. '@n:tlmfizde da
ha 'ii!; l'la'ftalik Jig ma~1 kalm1~br. 
Bu ti~ .hafta za.rfmaa oynanacak rna~
lar da ~un arcl!r: 

Birinci hafta: 
Galatasaray - Hilill 
'J'opkap1 - Beykoz 
Be~t~ - V-efa 
Fcnerbah~e - i:stanbulspor. 
lfeinci. haf ta: 
Bcykoz - Galatasaray 
istanbulspor - Silleymaniye 
Be~k~ - Hilfil 
Ffillerbah~e - "Topkapt 
Vqii.ncil 'hafta: 
F-enerbah~e - 'Galatesaray 
istanbulspor - Top"k:ap1 , 
'Be~kt~ - 'Beyl::oz 
Suleyrnaniye - e'fa 
ilk altl 1haftallk ma&lann bize ver-

rni~ o1dugu bazi dersler vardtr. Onii
mtizdeki 'ii~ haJta zarfmda bu tlers
lerden dstifade ederek ~~dan ~
mak 'iizere bulunan li,g &}anm :in
tizam altma &mak ir wazifedir. 

!Bu siitunlarda rsat buld1iltQS. kJs.. 
men tema.s e~zniz ve otedcnberl 
hatalanmm te~ldl eden bu nokta.lar, 
an1lmas1 ,.. yet kolay olan tedbirlerle 
bertam edilebllir. Uzun bir mazisi 
olan Tilrk iutbolilniln bu basit hat.a· 
lardan mtiteessir olmamasi i~ sc
yircilerimizin klil,P idarecilerimlzin 
hakernlerimizin ve ~kilaturuzm 

kendlerlne dil~en vazif eleri yamna
lan lazimd1r. 

Seyircilerlmiz haldki ve giizel !ut
bolun klymetini anl1yabilccek bir 
takdir der€cesine gelmi~lerdir. Fakat 
bilyilk bir sporcu kiltlesinin i~inde 

blr tak1m gozii klzgm kliipcillerin 
bulunma.s1 ve bu gibilerin lilzumsuz 
gilrilltiiler yapmas1 her yerde gorii
lebilen hareket1erdendir. 

Bir 'kac m~ta bu gi"bi l~kmhk 
yapanlan sahalardan ~karmak su· 
retile stadlanmizm si.ikfuletini ve tam 
sporculugunu temin etmek b.bildir. 
Te~kilfitm bu baslt tedbirl alarak bu 
adedi mahdud seyirclleri yo1a getir
mesi ~ok yerinde lbir harel::et "01acak
tir. 

'Kliip idarecilerimizin, 'Oj'llnculan
m disiplin altmda tutacak, sahada 
asabiyetlerine maglltb olni1yacak bir 
~ek!lde hazir1anuilan, '.hakemleri ve 

te~kilati rn~ vaziyetlerde b1raka
cak ihtilaflara meydan vermemeleri 
ve tam manasile sportmence hareket 
ctrneleri elzerndir. Bu arada ta.lmn 
kaptanlanna ve oyunculara d~en 

vazife de ~"k mi.ihimdir. Sporcwuga 
yak1~m1yacak hareketlerle kazamlan 
bir ma~n, centilmence kaybedilmi~ 

bir miisabak:aya milreccah o1maaigi
m bilmelerl ve bilhassa kapta.nlann 
ta.kunlanru diiriist ibir ~kilde oyna
maga sevketmeleri lamndlr. Bilhas
sn :futbolcfilerimiz ha'kemlerin ke.rar· 
Ianrra 1tiraz ft.tl.etini artJk tamamile 
biraknmhdlrlar. Hnkemin, itirazlar 
ve dilriist olm.Iynn hareketler iJmr~l· 

smcla va.zif esin1 gli~l~Unnek ve ~a
~1rtmnk daima kencli aleyhlerlnde bir 
harekettir. 

Hakemlerlmizin, derece ve tecrii· 
beleri goz oniinde tutularak daha iyi 
ve isabetli intihab edilmelerl icab et
mektedir. Hakemin derecesi ~ 
ehemmiyeti lle ~k alakadar bir .key
fiyettir. ihmale ugrnyan bu cihtin 
nazan dikkate .almmasrm, hakemlerl 
intihab eden heyetten bekledigimizi 
ilave edecegiz. 

Ha'kernlerim1zin de :daha otoriter 
davranmalan, sahalarumzda sertlige 
kaJ91 tam bir mii.samahas1zl1ltla lla
reket -etm1erini tbelfliyoruz. 

Son haftalar zarfmda ma~lann ya
v~ ya~ sert.le~ege ba§ladlgm1 na
zan dikkate alarak heniiz vazifesi 
devam l!tlen ~kilAtm bu 'hareketlere 
kar~ tedbir a1rnasi laznngeldigini 
h.a:t1rlatacagiz. 
~unu da ilave edrJim k1, mufnt 

ve lilzurnsuz kHipcilliikten her gerl
ye dogru atilacak ad1m futboliimiiz 
i~n kazan~ olacakllr. 

<Muhakkak,ve her ~_ye rngmen .ka
zanmak• fikrinin yerine cgiizel ve 
temiz oynamak:t dii~iince ~·e telakki
sinin gegtigi giin iutboliimilz biiyiik 
blr hIZ al.Im~ olacaktir. F.utbolcilleri
mizin, sah.ada .ikar~ma !;Jkanlan 
chasnn> olarak degil «rakip> olarak 
gormelerini ogretmek ve telkin etrnek 
bugtin klilp idarecilerinin en bilyiik 
vazifesidir. ULvi Yenal 

Takllnlar 
Fenetba11~ 
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Galatasary 
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Beylmz 
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Hilfil 
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'!l?l~eler ~ampiyonlu~ · Hakemler konlrof 
Milh kilme :musabakalanna t§timk 

eden Ankara, !tstanbn1 ve izmir mm
takalanrun harlcinde ikalan spor 
bfilgeleri arasmda oynanmak iizere 
Tilrk spor lrurumu 1!utbo1 ifederasyo
nunca tettip edilen 'Ve adma ctBOI
geler §Rmpiyon1ugun denen :CutbOl 
ma&larma oniimiizd i ay iclnde b 
Ianmasma kamr verilmi§tir. 

:Su miisabnkalat · ¢n llaka 
pi_yonlarJ evv.elB. ed~un grup 
merkezi olarak it 
Kocaeli ve Samsunda anacaklar 
ve turnuva ustillle lrbirlerll 
~lardlr~ 

Tasfiye eklinde ~,...,.....,_..,. 
kat'§1la§malarda finale 
sup olduju grnbun pi onu 
illk §Rmpzyonltik ma~lanmn ya.,Pila
cag1 Anknraya 1hareket decektir. 

Dort gurubun birincisi Anknradn 
topland1ktan sonra :Bolgeler ~ampi

yonlugu final ma~lar1 i!(in yeniden 
lmra ~ekilerek yine tasfiye usulu ile 
birbirlen1e kar§tla~acak1ardir. 

Son verilen karara :gore ge~n 

senenin b1rlnciligini kazanm1~ olan 
Bafraspor klubli bu sene de ayni mu
vaffakiyeti gosterd1gi takdirde oto
matikman milli kume ma~larma gir
mege hak ka· anm1§ olacaktir. 

edilecelc 
Son zamanlarda bazi ma~lann ha-

diseli b1r ekilde .nihaycUenmesini gaz 
itinilnde btilunduran or t~ilata 
m~ "dar eden hakemler hakkm
dn. ciddi :rarla.r almaga mecbur 

- lknlnn tir.. 

Habel· nldlgumza g6re yeni idare
nin vazifeye ba§lad1'gl te.rihten itiba-
1'en iiizetinde .faaliye'te ge~~cek olan 

u kaxarlar m11Slllna hakemlerin kon
trolu gibi go rniihim bir mesele var
dlr. 

Bu i§ hak'kmda fanliyete ge~bil-
:m i&Jn ievrelii ma~lan idare eden 
ihakemler ihaltkmda bir lmnaa'te va
nlmak gayesile memleket.mizin eski 
::re tamnrms sporculnnna birer mek
tup1a muracaa't etlUecek Ye seyrettik
lcri ma~lann liakernleri hakkrndaki 
kanaaUcrini bildirmeleri rica edilc
ccktir. 

FUtbo1 tarihinin birer aslar1 clan 
eski sporcular hakernler hakkmdaki 
dii§ilncelerlni spor te§kirn.tma bildir
dikten sonra o bakcmler hakkmda 
esash kararlar verilecektir. 

Beyoglu Halkevi, yiiksek sportmeh· 
lik milsabakas1 agrn~tir. Milsabaka· 
nm nizamnamesi ~udur: 

Voleybol, basketb01 ve klr ko~usu 
miisabakalanmizda sportmenlige en 
yak1~1r surette hareket etmi~ olan ta
knn ~oylc .se¢lecektir: 

Takmllar SJX>rtmenlik kaidelerine 
riayet eder a§agida ge~en (Sportmen
lik) ba~igi altmdaki yaz1da i~ret 

edilen hatalann hi~ birisini yapmaz. 
larsa miisabaka lba§ma 60 sayi .diiriist 
hareket) ba§llg1 a1tmda ~e~en mad
delerl aynPn tatbik ederlerse miisa
baka b~ 10 sayi, her taklm gali
biyet i~in takim b~na 30 sayi 

yekune>n 100 say.i kazanacaklard1r. 
SPORTMENLIK: SportmenUge ya
~r surette mi.isabaka yapan taknn 
60 sayi alacaklard1r. A~agJ.da yaz1h 
hatalar nisbetinde puvan kaybetmek 
veya etmemek takmun hilsnilhare
ketine b1rakllrm~tir. 

1 - 9ahsi hatalar: Musabaka ifte
rislnde yap1lacak her ~hsi hata i~ 
talorn iki say1 kaybedecektir. 

2 - Kasti hatalar: Milsabakada 
yap1lacak her hangi bir h"B.Sti hata 
yilzilnden taklm 10 dan 20 sayiya ka
dar kaybedccektir. 

3 - Oyundan ihra~: Musabakaclnn 
ihraft edllen her hangi bir oyuncu 
it;in taklrn 25 sny1 'kaybedecektir. 

4 - Seyirciler ve t.araftarlar: Ta.
lam taraftarlannm ya_pacagi girkin 
ve sporculugu ynkl~az harekete 
mtikabil talnrn 110 sayi kaybedecektir. 

5 - Oyuna giderken, "Oyundan dO
nerken: Oyuna -gelirken veya oyun
dan nyn11rken miisabiklann ve taral'
tarlarm hareke:tleri nazan itibare 
almacak, yapacaklan girkin niima
yi~ler ve hareketler nisbctinde ta
kllnlan :20 den 60 sayiya kadar kay
bedecektir. 

DiiRUST HAREKET 
Vaktinde siihaya. gelmek v~ sana

dan aynlmak 2 sayi. 
Hakeme mutlak itaat ve temiz mil

sabaka yaprnak 2 say1. 
Mitsab1klarm isimlerini vaktinde 

bildirmek 2 sayi. 
Tak1m dahili'{lde temiz bir lisan 

kullanmak 2 sayi. 
Saha ya temiz bir k1yaf etle ~1kmak 

2 say1. 
Tumuvalarda galip tak1m1 -s~mek 

irrin kazamlan sayiln.nn yekllnu oy· 
nannu~ olan oyun adedile takslm edi
lecek en yliksek vasatiyi tutmu~ olan 
taklm birinci addeclilecektir. 

Beyoglu Halkevi 
Spor komitcsi b~nltgt 

Beyoglu 'Halkevi 938 y1h 
Voleybol turnuvaa1 

l - Beyoglu Halkevl spor §ubesi 1938 
yih voleybol lj:unplyonasma 18/Xn 938 
pazar giinil ba.§lanncakt1r. 

2 - Federe ve gayrl ledere biit.iin ta
kunlnm .nclk cilan bu :Jrur\P!yonamn kayit 
munmeleSi B'XII 938 p~embc gtinil saat 
20 de knpanacnkt.Ir. 

3 - Ya§ farkl c0zetllmedei1 tnklmlar iic 
ka.tegoriye nyrilacakttr. 

Tnsnif §oyle olac:l.kt1r: 
a) ~mill scnelcrde blrlncl ka.tecorlde 

oynnm1§ olan ayunculnr ikinci, ikicl knte
gorlde oynam~ olilnlar dn uciinciide oy
unynm1yncnklarthr. 

b) Bu sencnh1 iklncl '\e iu;tincii s1mr 
fin!l.11Stler1 birer smlf terr1 edeceklerclir. 

oe) Ilk defn §amp1yonnya dahll olan ta
kunlnr istedlltlerl sunfta ycr alncnklar 
faknt miisa.b:lkalar ba§lachktnn sonra ka
bul etm~ olduklan kntegorlyl de~iljtlre
mtYecOOcrdir. 

'(!) 'Miisaba:ka.lar ba§ladlktan sonra isim
lerl \0crllmi§ olan oyunctilar 'da klub ve 
kategorllerindc hie bir dE\;';IJllt1lk yap:nru
yacaklnrd1r. 

e) lhtiyat oyunculnnn lsimlerl ve fo
t®rn.Ilan tnkunla blrllkte kayid 'qpan
madan verillr. 

4 - Kn_y1d ilcret.l kllipler lcm takun ba
§liln uc, mektepler tcln taklm ba§ma lld 
lirndlr. Birden fazln takunln i§tlrnk eden 
klubler takun b:i§ma ikl, mek.tepler ise 
talom ba§lnn. bir bu~uk lira vereccklerdlr. 
Y8Zllmn muddeti bitince parnyi verme~ 
takllnlnr §amp~onny dahll olnm1yacnk
lnrd1r. 

5 - §amplyon::i.ya glrecek her takun 
oyuncusunun iki§er tnne resim cetinnesi 
§art.tar. ller oyuncu lcin tanzim edllecek 
resimli lisa.ns ma~tnn evvel sahaaa ha
kemler ve taklm kaptnnlan tararmdan 
kontrol edllecek, lisallSSlZ QYJ.lllCU 'Oynatll
masma musnade eflllmlyecekt.lr. 'Sahnya 
lisansslZ oyuncu r;1ko.rtan tnkun derhnl 
hfikmen mn~lup nddcdlleccktlr. 

6 - .Miisnbnkn hn.kemlcrl Evimiz Spor 
komitesl tn.rariudan tesblt. edllecektir. 

'l - Her sm1fb. blrlncl ~iknc:ik tulmna. 

25 ~rinisani 19!8 
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.Bir sakal kesmege mukabil 
mabeytncilik 

Mabeyin mil~iri ile mabeyincilerin 
~ad1rlanmn tepelerinde hilB.l vard1; 
i~leri dokurna ipeklerle do~ell idi. Sa
ray erk!nma nid otuz milkel.le.f ~rr
dan otede maiyeti hi.imayun ic;in ild 
yilz kadar !i(achr rekzedilmi§ti. 

Matbalu flmiredcn gonderllmi~ ye
rnekler bu mayIS ak§anunda pek latif 
bir manzaramn verdigi haz i~de ye
nlldi; kahveler i~di. Beyler, agalar 
keyi!leri tam olmak i~n ~ubuklara 

sanldllar. 
Zati ~ahanenin c;admndan musiki 

seSJ.eri duyuluyordu. 
Bu -zevk ve 8.hengi yalruz orada, bu

rada atilan havai fi~eklerin patlayi~· 
Jan, v1Zllda~an ihlal ediyordu. (1) 

Eller ni~n emaya kalkar? 
Yiizler nic;in yere siiriiliir? 

Abdillmecid seHimllga ~1kacag1 bir 
curna giinil sol bacagmm mafsalmda 
~iddetli agnlar hissettigi i~in ~arc;a
buk tcdavi edilmesini doktor f?pitser
den istedi. Doktor da bir merhem ya-
1Jlp silrdil. 0 giln Sultan Mecid dok
tora ingiliz ~mendiferlerine dair bir 
resmi gastererek, memleketinde de 
boyle eserler gonnek arzusunu izhar 
etti; fa.ka.t bu,glbi biiytik ~er icin dev
let hazinesinden para vermek mli~kill 
olacaguu, .Avrupada oldugu gibi, bu
rada da hususi ¢rkeUer ~ekkiiliinii 
temenni ey1edigini ilftve etti. 

Doktor - ::Bunun iftin hiikiimete 
emniyet beslenilmek ~rtbr. ~valin 
masuniyeti llakkmda ne¥r buyuru
lan .iradeler ve fermanlar ilzerine bu
nun da husule gelmesi memuldiir. 

Sultan 'Mecid - Bu itimadm husulil 
i&:ln ta.ra'fundan he~ey yap11acakt1r .. 
Saltanatun esnasmda kimscnin me~
:ru emvaline tecavilz edilemez. ¥almz 
bizim banlrerlerimizde menafii urnu
miye namma ittihad, mlisliimanlarda 
ise ~~aga heves yoktur. Banker
lerimiz 6tedenberi sermayelerini pa
§alarim1za faizle vermege all§m1 lar
drr! 

Bu csnada i~eriye birka~ mabeyincl 
girmesile zab §ahane sbzil ba§ka mec
raya ~evirdi; doktora: 

- Bu ak§am saraya geliniz. Rappo 
bir oyun verecek. Kumpanyas1 canh 
heykeller gosterecek. Bana (Bu hey
kellerin as1llan Romadacllr) dediler. 
Nasil oluyor da putperest mabudlan 
hiristiyanl1gm merkezinde bu derece 
ragbete mazhar oluyor? 

Doktorun vcrdi~i .izahattnn sonra 
s<>z dinlere, ibadetlcrc intikal etti. Ab
biihn cid §U miltal8.ay1 yilrlittti: 

- Allah her yerde hazir, naz1rdir; 
dilnya gi.ine§ ctrafmda dtinilyor. Bu 
haldc 'YeryUZilnde -yn~ayanlar i~ 
yukan ile a.5ag1 yoktur. Buna rag
men balk i\llalu gene g0kte arar; biz 
de bunu tasvip ooerlz! 

13u s1rada odaya saraym nmkallid
lerinden Hasnn efencli girmi§t.i. Sul
tan Mecid s0zilnae devam etti: 

- Hatta Hasan e!endi de g'Oya her 
istedigi §eyi kendisine gokten dil§e
cekmi§ gibi dua ederken ellerini sema
ya ka.1dmyor. .Faka t geQeUde ba§ma 
bir bel€L geldi: dua ederken .an soktu. 
Ona cehennemin 'tadm1 tatt1rd1! Cen
netin :gokyi.izilnde bulundugu hakkm .• 
daki <ftikadlm ozdu ! 

:soma giilerek Hasan efendiye em
retti! 

- Goster doktora parrnagm1 ! 
Hasan eiencli elini -yar9abuk sakla

d1; sur:atm1 ek~itti. 
- An beni giinalnmdan soktu. Par

magun kendiliginden Jyi o1ur, .in§aal
lahl 

Dedi. Abdulmecia :gene ciddi bir ta
vrr ile insanlann salik o1thiklan dini 
r.saslardan, bunlann insanlar nrasm
da scyir ve inti§anndan bahsettikten 
sonra §U sozlerl nave etti: 

- Biz, milSllimnnlar i~tim.rii haya
t1IIUZda ve dinde te.vakkuf halindeyiz. 

ii·············································· 
<Etnndnr) oyunculn.nna da CMadalya) vc 
<Diploma) verllecektir. Bfitiln tumuva 
miiddetince en y{lksek .sporculuk vnSifla.
rmi gOstermi§ olan takuna ayrlyeten blr 
etnndar verllecektlr. CSporculuk vasf1 ni
zo.mnamesl bn~hd1r.l 

8 - KayJ.d l~in Beyo~lu Hnlkevi Spor 
~ besine murncant etmek lazundlr. 

D - Milsabaknya on be§ daklltn. gee ge
l en tak1mlar hilkmen ma~h'.ib addedillrler. 
u~ oyuna gelmeml§ tak.un t.urnuva hartc.i 
lnrnktllr. 

Volber de muvallhitlige ve baztlann 
tabirile miUhitlige rilcu ededursun! Hl.
rlstlyanl1gm teslis nazariyesi ve bu 
nazariyenin muhtelif surctlerle tefsiri 
bir taraftan bir~ok cemaatleri h1risti
yan ziimrcsine ithal ediyor; diger ta
raftan Fran51zlar Allah tan ve kraldan 
uzakla§Iyorlar ... ~1diyorum, yakln za. 
manlarda sosyal.istlerin milhlik na
zariyeleri gittik~e tevessil eCliyorm~! 
Bana oyle geliyor ki, bir gtin gelecek 
Avrupa pck sonuk bir putperest ocag1 

olarak kalacak! Allah herkesi cismen ve 
fikren ayni evsafta yaratmam1§ttr. Hig 
bir be§eri kanun da igtimai hayat1rm
zin esasi §artlarmdan birini te§kil 
eden bu fark1 orte.dan kald1ramaz. Bu 
ciddi Jtltabeden sonra Sultan Mecid 
gene i§i Ja.tifeye doktii. 

- Ufak bir tecrilbe yapahm. 
D1yerek Hasan cfendiye dondil: 
- Senin arkada§larmdan fazla oJa. 

rak sakalm var. Bunu ben haks1z bu
luyorum. Huzurumda sakahm kesme. 
ni emrcdiyorurn! 

Sakal kesmek, pek ayip §ey! Zavalli 
Hasan efcndi padi§ahI bu kararmdan 
vaz ge_girmck i~in ne miimkiinse yap
t1; fakat olamadl; berber gagnld1; 
Hasan efendinin yiizilniln bu ziynetf 
giiltin.c tavirlar arasmda b1y1klanna 
kadar tl':a.$ edildi. 

Sultan Mecid doktora donerek: 
- .Benim zavalll Hasan efendicigi. 

me fena 'bir oyun oynadim. §imdi onun 
fedakflrl1g1 derecesinde milkafat Ia
zun! Bunun i~ kenclisinl mabeyinci 
ettirn! dedi. 

Hasan ef endi sonu bOyle tathya bag. 
lanan bu §aka tizerine sevincinden 
aghyarak gosterdigi iililvvilcenaptan 
dolay1 :padi9ahm ayaklarma kapand1. 

, Manyatizma 
Sul.tan Mee.id ramazan ak§arm bah· 

~ede iftar cdccekti. S1hhatinden ha
ber almak iizere saraya gelecek olan 
doktor Spltserin de omdn kendisino 
mi..llfl.ki 0Imnsm1 emt'etmi~ti. 

Dokt.or geldi. Mabeyin halkmdan el· 
Ii ki§i ¢mende bir halka t~kil ctrni§
lcrdi. Yemekler ahmp veriliyordu. Hiz4 
mete :i§tirak etmiyenler ~imenler uze
rine oturmu§ ~ubuk igiyor, giilil~erek 
etrafa bakm1yorlard1. 

Abdiilmecid gayet miikellef ve mu
tnnta.n bir ~i~ek camekrun i!(inde ufak 
bir masa. onilnde oturmu~. yalmz ba· 
§ma yemek yiyordu. Nihayet dokto
run huzura glrmesi iradesi ~kt1. 

iSultan Mecid siyah ve s1rma i§leme· 
1i bir minder tizerinde oturuyordu. Et
raf1 ~igek demetlerile muhat idl. Uzak• 
tan doktora fratlSlzca: 

- Entrez, cher dokteur, je me port.a 
t.res bien! 

Diye seslendikten sonra tilt:kc;e: 
- .i.141ann ~ iyi tesir etti 
Dedi. Mabeyincilerden biri ;padi§a· 

hin nargilesini getirdi. Sultan Mecid 
nai;gileyi .kenclinden biraz 'Uznkr;a bir 
ko~eye ikoydurdu. Haz ile birka~ ncfes 
<;ekti. Sonra doktorun yere oturrnasi
lll istedi; iakat :beceremedigini goriln
ce Mehmed bcyi c;ngird1. 

Dok'tora bagaa§ lmrmak usullin~ 

ogrntmesini 'C1?ll"et:ti. 
Padi~h ~pitsere teveccilh ederek: 
- :Ma.n,Yatizma nedir, bana anJ.atir 

rmsuuz? Bair.filmenamiar ha.kkmda 
i§ittiklerim dogru ise buna tam bir 
kanaat haSil etmeyi pek ziyade arzu 
eden:lim. 

lHiikfunda.rlar dnsan kalbini anlallll
~ fevka.lade mubt~tilar. Kendi
le.iine luikikati hal nadiren anlat11Ir. 
.iBunun icin veca }Ulleti i¢nde en mu
him 'lrare.rlan gay.r.i .ih'tiyari olnrak 
1bilrureeek bir .hassaya nmlik :olmak 
ne kadar Iaydahdlr! dedi. 

Bir manyatizma ameliyati gonnek 
arzusunu izbar etti. ~pitser _padi~ 
bundan vaz ge¢rt.mek istedi; olmacll; 
hi<; bir net.ice olmasa bile yalmz ame
liyab gormek istedigini anlatt1. Dethal 
cndurunlulardan birini ~gird1. 

Enderunlulardan Arif, gbzlerini one 
egmi§, kollar.tru kavu~turm~. igerl 
girdi. 

- ArW ~uradan iki sandalya a1. 
Doktorun kar§ISma otur. i:stediginl 
yap! Hie korkma. 

(Arlms1 var) 

(1) Do'ktor ~pltscrln hatlrat1. 
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Radium'un bulunmas1n1n 
k1rk1nc1 yildOniimii 

Marie Curie kimdir ? - Radium 
nas1I bulunmu,tur 

Bugftn, modem ilmin en onemll ke
flflerlnden olan radlumun bulunma
mun 40 mc1 yil dontimudilr. Tlpta ve 
bOtQn tabtat ilmlnde yenl blr devir 
~ bQytik adamlann ve eserlerinin 
habra giiniidiir. 

Marie CUrie kimdir? •• - Marte Sklo
dowska 7 ikincitepin 1867 de Va110-
vada dogmlJftur. Babam bir llsede ma
tematik ve fizik profes0rii, annesl de 
bir k1z mekt.ebi miidiirii idi. ltoyde 
yerlefllrlf bulunan ebeveyin Ile, S1la 
ve samtmt miinasebetlerini muhafaza 
ediyorlard!. Bu vaziyet Marie Sklo
dowska'ya ~ocuklugunda koy hayati
m tammak flrsatiru vermif ve bu se
beple koye k&.lll daima derin bir ra
blta duymU§tur. 0, bet karde§in en 
Jdi~giidtir. Blraderi Sklodowska ta
nmm11, bir tip doktorudur. Ha1A Jesus 
Sklodowska ~uk hastanesi doktoru
dur. 

Karie Sklodowska annesini kaybe~ 
tiii zaman, heniiz dokuz yqmda idt. 
Blrakm.1§ olduiu Autoblografi de, Mme 
CUrie b1r ~ sahifeyi ~ukluk haya
tma hasretmi§tir. Burada ebeveynini 
Ye onlara karp besledigt sevgiyi, an
nesJnln vefati Ue duydutu kederi, son
ra gq kizhk devreainde kendtainl 
aen teessilrleri, Polonya halla iizerin. 
de, bi1J>Hsp killtUr l§1erl ilzerinde &in"• 
hf1 duyulan mtlatevll idarenln, Slklci 
atmosferini heyecanla ifade etmekte
dlr. 

lJle t.a.batttnden ve milkemmel bir 
6ducatlon'dan soma, Marie Sldodows
b hayabm kazanmak zaruretlle 17 
JafJnda evvell tlSyde, sonra Vaqova
da husual atfetmenllii kabul etmiftir. 
Ilk gen~ligtnden tttbaren tablatm tet
klk ve temapsi i~tn §8yan1 hayret blr 
mtk ..e heyecan izhar etmlftir. :bmt ls
Udadl erkenden kendini gasterml§, 
memleketinde kii~iik bir fizik ve kim
,_ laboratolre'ma mk Silt ziyareti, In· 
ktpfma yardun etmiftlr. 

1891 seneslnde yilksek Wm tahsUl 
~ leap eden parayi, uzun bir sabirla 
tase.rruf ettikten sonra, Parise geliyor 
ve Sorbona kaydediliyor. Evvela hem
§lrell ve eni§tesi yanmda Villette'de 
oturuyor. Fakat ikametgfilurun uzak 
olmam, fakilltede kurs ve pratik me
aly! takip etmesine mAn1 oldugundan, 
IDllr&dan uQuartier des ecoles11de kil
~ blr odada yerle§J!lif ve burada 4 
sene s1k1 ve zahmetll bir fakir talebe 
hayat1 g~mnl§tir. 

Notlanndan blrka~ satir: «~atl alt1 
odam. Kl§ln ~k soguk idi. <;(ilnkti ek
serlya komuriim olmad1gmdan, kii~iik 
IOba lle kAtt derecede 1S1nanuyordum; 
bDhassa. fiddetll q gecelerinde, odam
datt su1ann donmasi nadir deglldi. 
Uyuyabllmek i~in elbiselerimi, yorgam. 
mm '1zerine koymak mecburiyetinde 
idlm. Aym odada alkol llmbasJ ve blr
~ mutfak taJnmlle, yemegtmi ham
lardun. Ekseriya blr bardak ~olata, 
J1llllUrt& veya meyva ile iktifa ediyor
dmn. 1darem ~in bana ~ k1mae yar
dml etmiyordu. Elaleriya ban& 1Azun 
olaD b1r ~ lWmilril, oturdutum 
a UICI kata kendim ta§lyordum. Bir 
balmndan atu olan bu hayat, benJm 
jglD kl,metu hatiralarla doludur. Ba
na p Ja,metu bir hilrriyet ve istikW 
daJl11IU verlyordu. 

Bilytik §eh1rde kaybolmllftum. Yal
n1sblm endtfesi benl katiyen aarsnu
JQl'Clu. Buen ya1mzhi'm aiJrbjmi 
duJdulum zamantarda da, diifi\nce
Jerlm bilJilk ruhl b1r satisfaction lle 
IMln kU. Btitiln diifilncelerim, me
lllm Qr.erinde temerkilz etmi§ti.• 

Karie 8kL 1893 de IJcenci~ 68 ~ 
ence-Physlque ve 1894 de IJcenci~ 
ii 8clence-mathematfk derecesinl ka
S8DllU§tu'. 

Bund•n aonra Lipmann llboratoire'· 
mda ftlit arqtmnalara baf)am11tir. 

18H de Pierre CUrie'ye tesadilf edl
JQr: cVatandqtanmdan Prof. J. Ko
WUBkl de Fribourg, ~k takdir etttg1 
~ bir ~i Ile beraber benl, evine 
daYet ettL Salona girerken, balkona 
~ blr pencere ~er~eveal oniin
de, ayakta duran, ~lk kestane rengl 
~. bi1ytik parlak gOzlii bir gen~ 
lldam gijrdQm. Cehreslndeki ciddl ve 
tath ifadenln farkma varchm; duru-

§UDda.ki kayitsizllk dii§ilncelerine dal
mlf bulundugunu anlabyordu. Bana 
sade blr samimiyet g6sterdt ve ~k 
sempatik gijriindil, samtml olaQlk an
laftik; tefriki hayat l~ davett p:ik· 
medi. Fakat birdenblre karar vereme
dtm; memleketimi, allemi terketmek, 
demek olan bir karar karpsmda ~ok 
tereddut ettim.» 

Polonyada blraz kaldlktan sonra 
Marie Sklodowska tekrar Parise don
mil§tttr. es Science Physique doktora
Sl l~in, bir These hamlamaga ba§la
llllftir. Bu esnada Pierre Curie'nin is
ran iizerine 25 temmuz 1895 de evlen
miflerdir. 

Pierre Curie 36 y8§111da idi; bu ara
hk kendisine Pariste kimya ve fizik 
profes0rlilift tevclh edilmi§ti. Evlile
rin pek az bir servetleri vard!. Pierre 
o zamana kadar ebeveyni yamnda otu
ruyordu. A1aaah olan baba.si Eugene 
Curie adliye tabibi idi. 

Madame CUrie'nin notlanndan: «Ya
§&Dlak ve ~hpnak l~in saldn blr yer
den b8§ka bir §eye ihtiyaclDUZ yoktur. 
3 odah, bah~eye nam kii~iik bir apar
tunan bnlmakla mesuduz; (Rue de 
Glacl~re No. 24) ebeveynimiz tara
tmdan b1r ~ ~ mobilya veril
miftlr. Allemiz efradmdan biri de, bir 
m1ktar para vermi§tir; bununla koye 
gldebllmek i~in ik1 bisiklet satin al· 
dlk. ••• . 

Bu suretle Perre ve Mme. CUrie bir
blrlerile, llml arqtmnanm mil§terek 
r.evki l~inde, pek giU.el surette UJUf· 
mUflar, yenl evlller i~in ~ahpna, ve 
saadet devrem baflam11tir. 

Marie Curie Dr. es Science derece
alnt almak i~ th.me mevzuu o1arak 
Henri Becquerel taratmdan 1898 da 
keffedllen Uran §ualanrun tedkikinl 
intihap etml§tir. 

Bu andan iitbaren, ilim tarihinde 
misU az bulunan miihim ke§if silsile
lerl birblrin1 taldp etmlftir. 18 temmuz 
1898 de Polonium ve 26 birinci kinun 
1898 de radiumu ke§fetml§lerdir. 

1902 de bir kat; miligram radium 
Klorure elde etD\ege muvaffak olmU§
larchr. Bu ke§fe takaddiim eden mesa
ileri ve nasll ke1fettiklert ayn blr ma
kalede hikAye edilecektir. Bu ilk ke
§itlerinln teslrleri ~ok b\iyiik olmU§
tur. 

Mesailerinin ilk senelerinde, iki Ali
min, arqt1rmalanna devam edebilmek 
l~in miserable detillebilecek bir instal
lation 'dan bqka bir vasitalan yoktu. 
Pierre'in profes<Sr bulundugu fizik ve 
kimya mektebinde kU~uk, s1klnt111 bir 
laboratoire, tena Aletler, personnel'siz 
lit paramzbk ... Nisbeten biiyiik miktar 
da c1stmler iizerinde .kimyevi l§ler yap
mak icap ettfiinden mektep avlusu
nun bir tarabndaki metriik bir han
gar Pierre ve Mme. Curie'nin emirle
rine verilmiltlr. 

Mme CUrie'nin notlanndan: <cBuna 
ratmen burada hayatumzm en iyt ve 
en mesut senelerini Y8§achk, eksertya 
burada kahvealtumn h8Zlrlar, baz1 
mQhlm tecrilbelerimlr.e devam etmek 
1~ hangarda kahrdlk. Zevklerimizden 
blrl de atelyemizln l~e girmek, her 
tarafta istlhsa1Abm1zla dolu kapsill 
ye '1felerin, gecenin karanhlt i~de 
utmq mavtmtirak parlak sllhouette
lerlni gormektir.• 

1900 senestnde Pierre, ccFakilltede 
de lclenb da ve Mme Curle de 
cecole Normabde birer vazife tevclh 
edllmekle, gen~ evlilerin hayatlan bir 
az kolaytapyor. 1897 de dfulyaya gelen 
(trine)e 1904 de blr lal kardq daha 
(e.e) geltyor. Alleyt b1raz daha zengtn. 
left1riyor. 

Madame Curle 1903 de Sorbon da 
«doktora 68 science» Tha&e'tni «Radto
akttv umurlar» ilzerlnde takdim et
miftir. Aynl senede Pierre ve Mme Cu
rie, Londra'da Radium iizerine bir 
konferans vermiflerdir; 1asa zaman 
sonra ccDawy de la Royal Society» ma
dalyesini almlf1ardlr. 

Gene aynl senede fizik-Noble milkA
fatuu alml§lardlr. zater gen~ evlllere 
tevecciih etmi§ttr .. Pierre Curle'ye Le
gion d'homeur nip.n1 da tevcib edll· 
mil lae de, Pierre bu Decaration 'u red-

Milli heyecandan 
dogan milli kuvvet 

(B04 taraft 1 nci sahifede) 

Yolumuz daha ~k uzundur. Ar

kanuzda, qtigmuz sarp ~tier, &lt1-
mi.izde g~ilmesl llzim gelen dlk en
gellerden daha zor degildi. 

Bize birakllan mukaddes emaneti, 
lAyik olduiu yere ulaftlracak giici1 
kendimizde behemehal bulmanuz 
f811tir. Bunu da ancak, fazllete deier 
vererek, feragate en biiyiik yeri ayi
rarak, llme, bllgiye dayanarak bula
billriz. Oniimiize g~en Rehber bu 

1 ytiksek insanhk vas1nanmn tam tim
salldir. 

Necmeddin Sadalc 

Ecnebi heyeller ve askeri 
k1talar memleketlerine 

dDndUler 
(Bq taraf11 incl sahifede) 

Bulgar lot&Sl diin 12,30 da Taks1m 
Abidesl ooilne giderek reSmi tazimde 
bulunmllf ve heyet tarafmdan Ablde
ye bir ~lenk koymU§larcbr. 

Reiaictimbur tarafmdan 
kabul eclilen heyet reialeri 
Ankara 24 - Relalcttmhur ismet 

. inoon dtin seat on iktde Fran.mz he
yeti reisl, sab1k Bqvekll ve Dahillye 
nazm B. Sarraut'yu So'YJet heyett re-
181 Hartclye komiser muavlnl B. Po

temkin Ile So~t bQytik el~isi B. Te
rentievi, Afgan ~eyeti reisl Altes ~ 
Vell Han Ile Afpn bQytik el~ Sul· 
tan Ahmed ham ayn ayn kabul et
miflerdir. u~ heyet retsinin kabulttn
de de Hariclye Veldll B. ~ Sa~ 
otiu huir bulunmU§tur. 

.&nlaua M - l'ramls heyetl rel8l 
S&rraut Hariciye Vekill B. "1kri1 Sa-
~oglunu ziyaret etml§tir. 

Sovyet heyet reisi de Hariciye Ve
kilini Ziyaret etmi§tlr. Sovyet heyeti 
relal, Meclis relal B. Abdtuhalik Ren· 
dayi da ziyaret etmi§, Meclis reisl 
bu ziyareti lade eylemi§tir. 
1111111111111111111111111111i11111r11 11 1111 · ! 

detmi§, daha iyi bir laboratolre talep 
etmi§tir. Laboratoire organisationu 
teen edildl. Fakat Sorbonda yenl ma
gistral bir kilrsii ihdas edllerek, CUrie
ye verilmi§tir. Bunun ismi: d'izlk ge
n&'al ve radio-activite»dtr. Mme. Curle 
de buraya e1chef de travail» tayin edll
mi§tir. 

Bu aral1k radiumun ehemmiyetinl 
takdir eden firmalar, Uk radium fab
rikasiru kurmu§lardlr. Mme. CUrie 
ve zevcl kendilerine hiQ b1r menfaat 
hissesi saklamadan, biltiin fabrikation 
Slrlanm s0yleml§lerdir. 

1905 nihayetinde Laboratolre'lan 
ccFaculte de Science»& baill Paris fizik 
ve kimya mektebine tahvll ecmmt1tir. 
Mme. Curie 1918 ye kadar burada ~ 
ll§nu§.tir. 18 nisan 1906 da Pierre Curie, 
bir ~ ay evvel aza ~Umt1 oldufu. 
«Akademl des Sciences•in b1r i~ttma
ma giderken, Rue Dauphine'de ayall 
kayiyor, ft bir araba altmda kalarak 
ezillyor. 

HarikulAde ketfin, balk aramnda in
tlpnndan klsa b1r DJD&n 80lll'& YU• 

kubulan bu tragik 6lilm, ml1ll b1r ma. 
tern iealri uyandmmftir. Bundan mn
ra ccFaldllte des Sciencea.da Mme. 
Curie'ye kocumn ya1ml 1,5 aene if
gal edebildllt ki1rlfl tevdh edlhnl§Ur. 
Evvell profesOI' Adjoint iJd aene soma 
Prof. Titulaire · ilnvam verllm)fttr. 
A~lf dersl giinO, davetlllerle dolu a
londa oturacak yer JmlmlJor, fttlt 
yaklqbll halde henill gelmedtlfn
den endife edilerek eY1nde aranan 
Mme. Curie, kOCUIDJD mean bapn

da bulunuyor. Slyah matem elblaele
rlle salona girdigtnde, allafhyanlara 
gayet aakln karpllyor, ve ~nut
kunu merakla bekllyenler, Pierre'Sn 
blr ders evvel bll'&kbll yerden, derse 
b&flad!ltm garmekle, hem takdtr hem 
de teesstir i~inde &ilamala bafbJor· 
lar. Mme. Curie &ilnceye tadar bu ktlr· 
ltlde, tocamn1n yerini doldurmU§tur. 

Dr.A.Tmlt~ 

lnoilf ere He Fransa 1msmoa 
ba3l1yan konu3malar bitti 

(Baf taro.fl 1 nci Bahifede) 

tnglllz Bapekili siyah bir elbise 
giymfftf. Kolunda her zamanld gibi 
~yest vardl. Bapekil mikrofon 
oo\lnde b~ cilmle saylec:Ukten 
sonra istasyondan ~ ve tngllte
re sefaretine gitmiftir. Yolda halk 
kendistnl fiddetle alklfl~: «Y8f8-
sm C&mbijrleyn, Y84Um tngiltere. 
dtye batJ~. ingillz heyeti sefa
rethaneye inmi.ftir. 

tngiliz ve Fransiz Nazirlan arasm
da ilk gorilflne diln sefarethanede 
yapllm14t1r. Bu sabah saat onda tek
rar gO~elere baflanm14tir. 

Milmkereler saat on ti~ dogru ke
si~ ve saat 15 de tekrar bql!narak 
18 de nihayet bulm~ur. Miizakere
lerln eaasllll. Fransiz - Alman dekla
rasyonu tefktl eylemiftir. 

Bundan sonraki miizakereler Fran
SlZ - ingillz askert te~riki mesatsi 
iizerinde cereyan etmiftlr. 

inglllz heyettne hariclye orta Av
rupa dairest ,en Strang, daha bir~ok 
yilltsek memurlar refakat etmekte
dir 

Reami teblii 
Paris 24 (A.A.) - Fnums - tnit

U. mOmakereleri nedeesinde •11· 
dald resml teWlf ~lunm.r: 

1ngms Bafveklli lle lngilh llariel· 
ye Nuumm Pu1s1 dyaretlerl, Fran
SIS NUD'lanna lngilh ~
le birlikte ikl memleketl •IA.._r 
edm bqbca meaeleler iiserinde nok
tai DUH teatWnde buhmmak fusa
fun ftl'IDiftlr. MIDI mwtafaayi aJA
bdar eden meselerle dlplolJUltik ha
reketi icab ettben ifler de nolmatl 
nuar teatisine menu tefldl eden me
seleler arumdadlr. 

Bactm ;yapdan mtiakereler, W 
memlebtin mlhu m11haf•u ve tar
llln etmek ~ mtuhem olan 
amuml ~ ftPed h118UD· 
da tam blr noldal muar mutabakatJ· 
nm mevcud oldufunu ltlr kere daha 
tebariiz ettinn¥b'. 
B. CambOrley'nin beyanah 
Parfil 24 (A.A.) - tngiUz Bqvekill 

C&mbnrleyn gazetecilere qaiJdaki 
beyanatta bulunmtlftur: 

- Resml tebllge llAve edllecek hi~ 
bir ,ey yoktur. Umumt sfyasetimizin 
ana hatlan iizerinde Frans1z Nazir
iari Ile tamamlle mutablk oldugumu
zu gijrdilk. Bu slyasetlmiz sulhiln mu
hafazasnu istihdaf etmektedir. Bu 
maJrsada Vasil olmak l~ !cab eden 
btitiin tedbirleri almaya azmetmif 
bulunuyoruz. Mlllt miidafaa ve umu
ml diplomat.ik meselelerinl mttnaka
f& ettik. Fakat, blzim 1~ mWt mii
dafaa ifi Avrupa sulhilnu muhafaza 
ve tarsininde ~ca merhalelerden 
biridir.> 

cambOrleyn Fran.slz • Alman dek· 
larasyonuna teJmth ederek de fllllU 
aoylemiftlr: 

- Bundan bllhassa memnun ol
duk. Ct1nkt1, bu anl&fllluun da Mtl
nih anlaf1Dum1 1mza ederken g&s 
onftnde tutmut oldutu aym maklat 
yolunda b1r merhaledir. 

Oyle zannedlyoram ld, her lld htl· 
tamettmlz ~ de Ima fasllatarla te-

maa im.kAn1anm bulmUf o1mak Coll 
klymetll bir hadise tqkil eder. ~
ku vaziyet mtitemadiyen deiiflyor. 
Bu cibi ~ temaslarla miifterek btr 
hatti hareket takib etmekte mutablk 
oldUiumWJJUl tesbiti ~k klymetlt b1r 
hacllsedir .> 

B. Daladierin beyenab 
Paris 24 (A.A.) -FranSJZ Bqvekill 

Daladter, gazetecilere 8§8.itdaJd bee 
yanatta b~unmU§tur: 

- P'ranmpi hUkfuneti, c;&mbOrlt>yn 
ve Lord Halltaksm dostane ziyaret
lertni b\iyiik blr memnuniyetle ~.al"§t• 
}alJllitlr. 

FranSlz ~ti miimtaz misafirleri
mize gasterdigi cO§kun tezahttratla 
milletimizin §\lkranmI isbat etmi§tir. 

Bugiinkii muzakerelerimizde bii· 
yiik bir ~k kalblillk entemasyonal 
meselelerin bB§llcalanru mi.i§tereken 
tetkik ettik. Ve b\itiin meseleler iize
rinde tam bir anlqmaya vardlk. tkt 
hiiklimetlmiz, arasma h8.kim olan 
samiml dostluk ve te§riki mesal zih
niyeti bu kere yeniden ve mutlak ola· 
rak teeyyiid etmek flrsatuu bulmU§
tur. ~ kan1im kt, milll miidafaa 

I hususunda oldugu gibi biiyilk enter. 
nasyonal meselelerin tetkikinde de 
ik1 biiyilk demokraslnin te§rild mesa. 
isi sulhun ne~ olarak mazide oldu
gu gibi istikbalde de en iyt netlceleri 
vermekte devam edecektir.11 

CambOrleyn, Lord Halifaka 
bugiin doniiyorlar 

Paris 24 (A.A.) - QambOrleyn ve 
lord Halifaks yarm sabah Londraya 
doneceklerd1r 

Mukabil niima)'if mi? 
Parfl 24 - tngtllz Bqvekill istas

yondan ~ sonra sefarethane
ye giderten llalk ltendtsini alklfladl· 
Ii mada, Magenta lle Lafayette cad· 
delerinin blrleftlii yerde bazi kimse
ler mukabU temhtiratta bulunm~
lardir. 28 ld'1 tevkif edilmiftir. Bun
lar bagmn&lannm ingillz Bafvekili
ne karfl olmamguu, kordonun arka
SlDl tutarak trenlerini ~trmalanna 
sebeblyet veren polls kuvvetini istih· 
daf ettig1ni s0ylemlflerdir. 

Neler goriitiilecek? 
Paris 24 - ingillz ve Frans1z Na· 

Zll'lan arasmdald go~ede Miinih 
millAkatlnclan aonraki politika vazt
yeti, Akdenlz, uzak ~rk, orta Avru· 
pada iktisadl vaziyet meseleleri gO. 
riifillecektir. Akdeniz meseleslnin 
anahtan tspanyad!r. Frankoya mu
hariplik hakkmm verilmesi muhte
meldir. Fran&z - 1talyan, 1ngiliz -
1talyan miinasebetleri de go~ille
cektir. Milstemleke meselesi resmen 
diplomasi sahasma intikal etmedlgin
den bu meselenin mevzuubahis ollm
yacagi tem1n ediliyor. 

Komiiniatlerin niimayitinin 
lqiltredeki akialeri 

Londra 24 (A.A.) - Stefani: tngt
llz Namlan Parise geldigt zaman 
Fran8lz makamlannm komiinistlerin 
niimayifte bulunmalanna mln1 Oi&:" 
mamaJan keyftyett burada derin b1r 
teslr blrakmJfbr. 

Manisa Halkevinin konserleri 

Muma (Atpm)" - Manlaa Balkm Ar tolu, mk Ilk konserler Yermekte 
Ye bu tomerler haJJnn bGt'f!n RlAJculle bqllanmattadir. Yukandaki reslmde 
llalkevl Karo beJetl ft mwdkl 1111a&tklrJan blr aradJ PQDOJOl')ar. 



HER AK~AM 
Bi:RHiKA.YE I Hat1ralar aras1nda ] 

Orhan cebinden bir a.na.htar ~ikar
d.I. Derin blr sesslzlige g<Smfilm~ olan 
btiyiik ko~ktin kapisma soktu. Kapt 
hazin bir gic1rti ile ac;lldl. 

Kir ~h adam i~eriye girdi. Elek
triklerin yanmad.Iguu blllyordu. Bu
n un i<;in sokaktan gelirken bir de 
mum aln11~t1. Mumu ve cebindeki kib
rit kutusunu c;1kard1. 

Kibriti yakt1, mumu tutll:?turdu. i~
te t~hk ... Merdivenler, hatta. kapmm 
yanmdaki portmanto bile oldugu gi
bi duruyor. 

Bu geni~ ta~hkta Feride onu ka<; 
kere heyecan ic;inde, a.<?k i<;inde, sa
b1rs1zllk ic;inde kar~ilanu~t1. Orhan, 
elinde mum merdivenleri ~1kt1. Bi.iyi.ik 
sofa ... iki tarafta odalar. t~ya, sanki 
Feride birkac; gi.in evvel evden <;1k
m1~ gibi bir vaziyette idi. Her ~ey yerli 
yerinde ... 

Orhan bi.iyiik bir heyecan i<;inde 
oda kaptlarmdan birini ac;ti. Feride
nin ya tak odas1 ... 

i<;eriye girdi. Oda cterin bir sessizlik 
ic;inde ... 

Penccrelerin pcrdef.eri tamamile 
inik ... OrhanL ko~cdek~ sandJ.klardan 
birini ac;h. Buradan bir c;ift klrnuz1 to
puklu, kadm terligi 1,C1kard1. Bunlan 
yatagm kenarma koydu. Ondan son
ra dolab1 ac;b. Burada Feridenin ipek
li pijamalan duruyordu. Pijamalar
dan birini. gene; kadunn ~ok sevdigi 
mavi pijamay1 ald1. Bunu aa yatagm 
ayak ucuna koydu. 

I~te ~imdi her ~ey tamamd.I. Sank! 
Feride odamn kaplSlm a~acak, i<;eri 
girecekti. 

Orhan, elindeki mumu bir kenara 
birakti. Bir kii<;ilk iskemleye ~ti. Et
rafm1 dalgm dalgin seyretmege b~
lad1. 

~irndi Feridcnin oldiigii giinii bti
tiin teferriiatile hatirhyordu. 

Gene kadnlln oliimi.i.nil ne !ni, ne 
hi~ funid edilmedik bir zamanda duy
mu9tu. 

Bundan tam dort sene evvel tam§
mll?lard.I. Gozleri biribirlerinden b~ 
ka hl~bir l?eyi gormiyecek derecede de
rin bir al?kla scvi~mege ba~lam1~ar
d1. Bi.iti.in gi.inleri beraber ge~iyordu. 
~imdi Orhanm i~inde bulundugu ~u 
kol?kte ne mesud a~k gtinleri, ne he
yecanh ~k geceleri g~irmi~lerdi. Bir
likte bir de seyahat yap~lard.I. 

Bir giin Orhan, Ferideye: 
- Evlenelim! ... deyince, gene; ka

dm: 
- Zaten ben de ne zamandanberl 

senin bu soziini.i. bekliyordum, Or
han... cevabm1 vermi~tl. 

O zamandan sonra evlenmek ir;in 
haz1rhklar b~la.nu~ti. Bir gece biribi
rinden aynldllar. Orhan evine dondii. 
Bir saat sonra telefonu ac1 ac1 c;ald.I. 

HeyecanlI bir ses, Orhana: 
- Aman ... dedi, Fedide cok has

taland.I ... Birdenbire bir ~eyler ol
du ... K~unuz ... 

Orhan, neye ugrad1g1Ill ~a~1rm1~ti. 
Hemen kalkti. Giyindi, bir otomobile 
atlad1. Lakin Feridenin evine geldigl 
zaman, gen<; kadmm ancak olU.sile 
kar~tla~ti. 

Feride, kalb durmasmdan olmti~til. 
Orhan, hemen Feridenin ko~ktinti, 

bi.itiin e9yas1Ill, i9inden hi~bir ~ey c;1k
mamak ~artile satm aldl. O sevdigi 
kadmm hatrralan arasmda ya~amaga 
karar vermi~ti. Ko~kteki e~anm hic;
birlne el stirdtirmemi~ti. 

i~te ~imdi artik istedigi olmu~tu. 

rldenin saghgmda bu ko~ke geldigt za
man gen<; kachrun odadan odaya gt.
rip <;1ktlg1 zamanlarda daima havad.a 
bu kokunun dalgalandl~ hisseder
di. ~imdi Feridenin e$yast arasmda, 
Feridenin evindc, Feridenin yatak 
odasmda bu koku duyu1muyordu. Or
han lavanta ~~esini ac;ti. 

Etrafa Feridenin kokusundan bir
ka<; damla serptl. Sonra cigerlerinl 
~~irerek bu kokuyu kana kana kok
ladI. 

Gi.indi.izden ko~ke kmn.lz1 karanfil
lerle, badem ~ekeri al1p getirmi~ti. Fe
ridenln odasmda yaz giinleri, hattft. 
<;ok defa k11lm klrm1z1 bir vazo i<;inde, 
k1rrmzi karanfiller, masamn tizerin
de de daima badem ~ekeri dururdu. 
Kirmun karanfillerle badem ~ekerin1 
Feride <;ok severdi. 

Orhan kalkt1. Feridenin klrnllZl 
vazosunu buldu. Klrnnz1 karanfillerl 
buna yerle~tirdi. ~ekerlige de badem 
~ekerlerini bo~alttl. Bunlar1 masarun 
tizerine koydu. 

Bundan sonra c;antasm1 agt1. ~im
di en mi.ihim ~eye sua gelmi~ti. Qan
ta ii;inden kti~tik bir plak <;lkard1. Fe
ride ile Berline gittikleri zaman bir 
eglence yerinde sari sa<;ll bir kadm 
kendilerine: 

- Bulunmaz bir hatira ... Sesler! 
plaga allyoruz. 1 mark bir kil<;tik 
plak ... demi~ti. 

Hakikaten bir markl veren sesinl 
plaga aldinyordu. 

Feride: 
- A ... Bu gtizel bir hatrra ... Biz de 

sesimizi plaga ald.Irtalrm... de~ti. 
Bundan sonra Feride san~m kadl

na yakl~mi~. paray1 vererek kil~tik 
bir plak uzerine sesini zaptettir
mi~ti. 

Ses plaga almacag1 zaman gene 
kadm yanaklanru <;ukurla~tiran tat-
11 bir giililmseme ile: 

- Iyi ... Sesimi plaga ~lkartaca-
g1m ... Fakat ne soyliyeyim bilmem 
ki? ... demi~ti. Sonra Feride plaga ~u 
cumleyi soyleml~ti: 

- Orban... Beni mi c;aginyorsun 
yavrum? ... 

i~te plaktaki ses bundan ibaretti. 
Orhan, kalkti. Ktic;i.ik plAgi yerle~tir
di. Gramofonu kurdu. Biraz sonra 
Feridenin sesi odanm i~inde <;mlad.I: 

- Orhan! ... Beni mi c;agmyorsun 
yavrum ... 

Artlk her ~ey tamamd1. Feridenin 
evi, Feridenin yatak odas1, Feridenin 
onu i;agiran sesi, Feridenin kokusu, 
Feridenin klm11z1 karanfilleri ve ba
dem ~ekeri ... 

Orhamn, kti<;ilktenberi garip bir 
zevki vard1. Mesela bir yaz giinil cant 
bir gezintiye <;1kmak isterdi de para
s1 olmazdi. O zaman Orhan bir diva
na uzarur, hayal kurardI. Gozleri ka
pal1 vapurlara biner, Kavaklara uza
mr, hayalinde deniz gezintileri ya,. 
pard1. ~imdi de Feridenin evinde, Fe
ridenin kokusu ir;inde onun sesini 
duyarken, bir sene evvelki mesud giin
leri y~1yordu. Oniindeki .kap1 sanki 
ac;1Iacak, Feride c;1k1verecek gibi idi. 

Giinler boyle gec;iyordu. Herkes Or
han ic;in: 

- Zavalil adam ... Ne kadar·derd
li! ... diyor. 

Fakat Orhan, hattralar arasmda 
ge\;en hayatmdan memnundur. Hat
ta mesud bile . . Hikmet Feridun Es 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ko~kte her 9ey oldugu gibl duruyor- JZMJR 
du. Yalmz btittin bu e~ya arasmde. ,____ •-•••~ 

bir tek ~ey eksikti: Feride... ve mtilhakati icin ~AM gaze-
Orhan, cebinden kii<;iik bir paket ·tesinin tevzi yeri mi.inhasira.n iz-

g1kardl. Paketin ka.gidml ac;mca, ic;in- mirde tkinci Beyler sokak 52 nu-
den yayvan bir ~i~e c;1kt1. Bir Iavanta marada Hamdl Beldr G'ilrsoylar 
<;ic;egi ... cGece kokUSU> ... Feride da- magazas1d.Ir. * 
ima bu kokuyu kullan1rdI. Orhan, Fe-

RADVOLiN 
ile SABAH, OGLE ve AKSAM 

her yemekten sonra muntazaman di1lerinizi f1r'ralayin1z 

Siird'in 1irin 
bir kazasi 

Garzan bir~ok yollarin bir· 
leftigi bir merkez halini ald1 

Ga.rzan (~.m) - Garzan, Siir
de elli kilometre mesafede kayahk 
bir tepe eteginde bi.na edilmii? kii<;Uk 
bir kasabad.Ir. Niifusu binden fazla 
olup kasaba ti!t yiiz kadar evden mti.
rekkebdir. 

Havas1, suyu <;ok giizeldir. Be~ s1-
rufu bir ilk mekteb binas1 vard1r. 
Kaymakam i<;in giizel bir kenak in
~a edilmi~tir. Kaza merkezi yaklnda 
Bitlis demiryolunun ge9ecegi Ayni
kasir denilen bir koye nakledilecek..1 
tir. Halk daha ziyade ziraatle i~tigal 
eder. Kaza koylerinde mekteb yok
tur. Mekteb ihtiyacmm gozontine 
almarak kalabahk koylerde mekteb
ler ac;tlmas1 i~in te9ebbilsler vard1r. 

Garzan ~arka ve cenuba dag-Jlan 
yollann adeta merkezidir. Siird, Bit
lis, Van, Sasun ve Diyarbak1r yollan 
burada birle9irler. Bu itibarla Gar
zan daima yolcu kalaballgi ve kam
yon, otomobillerle dolup bo9allr. 

Koyiin sutm1 verdigi tepe adeta 
tabil bir mi.istahkem mevkidir. Eski 
a~iret reislerinden ve pa~alanndan 

Fethullah adinda bir derebeyi bu ha
valide uzun zaman hiiktim si.irmi.i~ 
ve gelen ge9en kervanlardan bag al
~. ba(,( vermiyenler idam edilirmii?. 
Ciimhuriyet devri derebeylige niha 
yet vermi~tir. 

Fethullah pa~amn dag tepesindeki 
evinin harabelerini gezdim. idam 
mahallini gordtim tuylerim tirperdi. 
70 - 80 metre irtif amdaki zirveden 
keskin kayalara ugurlar olsun nida
slle f1rlatilan zavalhlann derhal 
par~a par~a olacagm1 dii~tindtim. 

Garzamn otuz kilometre ~arkmda 
bir fen heyeti faaliyetle demiryolu
nun g~ecegi gtizergfilu tesbit etmek
le me~guldtir. Bu i~in mtimkiin ol
dugu kadar 9abuklukla bitirilmesine 
gayret edilmektedir. 

Vilftyet b~ miihendisi B. Rasih 
tarafmdan in~1 bitirilen Hazo oto
mobil yolu da a~1lml~tir. Bu mmta
kada ayr1ca yap1Iacak betonarme kop
rtini.i.n in~a haz1rhklan da ikmal edil
~ir. 

BULMACAMIZ 
'2 3 " 5 6 1' 3 \I 10 

l 

7 

,, 
0 

Soldan safa : 

1 - Sai;siz ba!J. 
2 - zevce - Odilnc verilen paralar. 
3 - ipek ipllk. 
4 - Kasab satar - Geminln yolu. 
5 - Cok ucuz sat1lan - Uzak nldasi. 
6 - Ba~ma o.D:o konursa mecnun olul' -

Yaydan f1rhyan - Viicudden sizan. 
7 - Sorgu edat1 - AzamlZdan blrl -

Ceriha. 
8 - Mahlfilt - Tehassiir edat1. 
9 - tstanbul clvannda. blr nahlye -

ili;e . 
10 - Tersi sert olur - Tekld. 

Yllkandan aisat1 : 

1 - Cay sahill. 
2 - Yemek - Telef olanlar. 

· 3 - Stfat edat1 - Barsaklar. 
4 - Ye.nm k.lloya. yakln bir olcll • Bir 

meyva. 
· 5 - Atina. civarmda. bil:! mahal. 

6 - Tenkid. 
7 - Bir cins peynir - DU.men kolu. 
8 - B94ma. «N• gellrse Alman reJlml 

olur - Uzak nldasl - so gtin. 
9 - Kad.In (FranSlZCa) - Tartt A.letl 

10 - BeygU: - Vuzuh. 

Ge~en bulmacamtZJn halll 

Soldan sat& : 

1 - Vuraballya., 2 - Alniral, Sam, S -
Vaslyet, Ra, 4 - Eca., Amuden, 5 - Yllan, 
Hun, 6 - El, Tabla, 7 - Atlet, Fail, 8 -
Reva.nt, Ka, 9 - Yar, Sa.ya, 10 - Ak, 
Faler. 

Yukaradan a~alt: 
1 - vaveyIA., Ya, 2 - Umac1, Trak, s -

Rlaaleler, 4 - Ari, Alev, 5 - Bayan, Tasa., 
6 - Alem, Na.I, 7 - Tuha.flye, 8 - Is, 
Duba., Ar, 9 - Yarenlik, 10 - Aman, 
AIA.ka. 

15 Tetrlnlsanl 1938 , 

Di$i B.ORSAN 
Tari ht Deniz Romani 

Yazan: lskender F. Sertelll Tefrika No. 182 

Bizanshlar: "Sais, menf aatsiz iyilikler yapardt. Onun 
b1rakbg1 bo1lugu kimse dolduramaz!,, diyorlardt. 

Mihailin oglu: 
- Bunlar yalan, uydurma f$ey~ 

lerdirl demi~ti. Halbuki, prens An
dronik bu fedakar zabili yakmdan 
tammarru~tI. Eger onu tanmu~ ol
sayd.I, Tomikisin fedakarhgma o da 
inanacak ve aleyhinde atip tutm1ya
cakt1. I9te bugtin kansma malik ol
mak i~in imparator tarafmdan vO.
cudii izale edilen kahraman, Kostan
taniyenin anahtanru Latinlerin elin
den alan ilk Rum zabitidir. Bugiin 
onun oli.imi.i kar~1smda gozy~ do
kiip aglamak vazifemizkcn, giizel ka
nsrmn saraya kai;mld1g1 haberi kar
~ismda bile miiteessir olmuyor ve ye
rimizden k1mlldamiyoruz. Zavalh Tor
nikis! 0, e~i bulunmaz bir askerdi .. 
cesurdu.. at1lgand1.. olfunden ve 
tehdidden yilmaz ve dil..eymanla go
gi.is gogtise geldigi zaman, aslanlar 
gibi kilkreyerek hasminm iizerine 
at1hr, hie kimseye yenilmek istemez 
ve yenilmezdi. 

Mihailin ordulan Bizans1 zaptet
tlkten sonra, Tornikisi bir gtin sara
ym bahi;esinde Mihailin pehlivanla
rlle gi.ire~tigini gordi.im. imparato
run, pehlivaru, Tornikisten daha 
heybetli bir adamd1. Fakat Tornikis 
ona: <.:Kendini sakln! > di ye bagrrd1 
ve hasmmm uzerine oyle bir abh~ 
attldI, demir gibi sert ve saglam bi
leklerini .pehlivamn boynuna oyle bir 
dolad1 ki... hen uzaktan seyrediyor
dum ... u~ dakika surmedi; pehliva
run s1rti yere geldi. Bu dogti~ii im
parator meger pencereden seyredi
yormu~. Pehlivan yerden bir et ve 
kemik kill~esi halinde siirtiklenerek 
kac;1p gitti. Sekizinci Mihail pence
reden: 

- Ya~a. Tornikis diye bag1nrken, 
ben de bah<;eden uzakla~mi~t1m. 

Mavronun gozleri sulandl: 
. - Boyle bir adarru sekizinci Mi

hail oldiirtmii~e. onun da eceli yak
la~~ demektir. 

Bu vakay1 biiyi.ik sessizlik i<;inde 
dinliyen mti~terller ba~lanm onleri
ne egmi~lerdi. Hie; kimse konu~mu-
yordu. · 

Meyhanedeki tanmmI~ simalardan 
biri daha ayaga kalkt1. Burada san
ki, Bizans, bir ~ahsiyet halinde konu
~yor gibiydi. 

Ayaga kalkan adamm sol kolu 
omuzundan kesikti. Bir kac; hl<;kl
nktan sonra gok giirilltiisti gibi giir
ledi. 

- Tornikis milli kahramanlanmiz
dan biridir. Onu herkes tarur. Fa
kat, ben hatib Saisin arkad~1y1m. 
Bu aziz oltini.in arkasmdan herkes
ten once sOZ soylemek bana dil~er. 

Qi.inkti Sals beni b~ kere oltimden 
kurtarrm9t1r. Ben de onu ancak bir 
kere Olfunden kur.tarabildim. Gecen 
ytl general Teofilosun askerleri ba~
kaldird.Ig1 zaman ben de oradayd1m. 
Asker beni gostererek: «i§te impa.. 
ratorun hafiyesi! > diye ilzerime hi.i
cum ettiler. O s1rada yiiksek blr ses 
~ittim: cNe yap1yorsunuz arkad~
larl 0 oldurmek istediginiz adam 
biiyiik bir vatanseverdir. Biz onun
·la berabcr iznikten Kostantaniyeye 
gizli olarak iki kere geldik. Dti~ma
nm gobegine kadar girdik. Ona na
sil klll~ salllyabilrisiniz ki, o sizin 
bir par<;an1zd.Ir. Sizin karde§inizdir! • 
~te Sais beni ooylece par<;alanmak 
tehlikesinden kurtarm~ti. Nas1l ol
du da bu btiyi.ik ve milli hatibimizi 
orada kimse him.aye etmedi? Sais ole
cek bir gene; degildi. Bizanshlar 
onun arkasmdan ytllarce gozya~1 dO
kecekler... Onun yurdumuza yaptI
gi hizmetleri oltimiinden sonra anh- · 
yacaklar. Sais sadece kuru sozler 
soyliyen heyecanlI bir hatib degil, 
ayni zamanda ~ok akllh ve c;ok bi.i
yii.k bir filozoftu. 0, insanlan bir
birine tamtmak, bfrbirlne 1smdir
mak istiyen bir adamd.I. insanlarm 
iyiligine ~ah~an bu kadar iyi kalbli 
bir kahramarun - yiizlerce sene ya~
salc - yeryuzilnde e~ine rashyama
yiz. 

Cebinden bir kag1d parcas1 ~
kard.I: 

- Gec;en giln evine gittigtm za. 
man, yarunda iki sakalh ihtiyar gol\o 
diim ... Agiz1arm1 ve kulakla.ruu * 
~lar, hayret ve dikkatle Saisln ~ 
lerini dinliyorlardI. O giin surlara 
birlikte gidecek ve askerle tern.as ~de
cektik. Bana: 

- Biraz bekle ... ~u ihtiyarlar be. 
ni imtihana ~ektiler, deck Bekledim 
ve konu~mala11m dinledim.. itirat 
edeyim ki, o giin ilk defa olarak, ken
dimi ~istonun veya Sokratm kar· 
~ismda samm~trm. Arkada~ bu 
ihtiyarlara neler soylemiyordu..I i:h.
tiyarlar gibi, ben de onun sozlerlni 
yazdrm. · 

Ve ytiksek sesle okumaga ba~adl: 
- «Her iyilik, bir meniaat mu.ka

bilinde yap1hr, iddiasm1 isbata kal-
kl~1yorsunuz! Hay1r. Her iyilik, bir 
menfaat mukabllinde yap1lmaz. Bu.
nun istisnaiari da vard.Ir. Mesela ben, 
gec;enlerde sokakta dilenen ki.ic;iik 
bir cocuga bir dilim ekmek verdim. 
Sevindi.. gitti. Bu kiictik c;ocuktan 
ne bekliyordum? Hie;. c;linkil, O bir 
saraya mensub degildi. Yiiksek bir 
memur olamazd1. Yann ytiksek bir 
~hsiyet olsa bile, o btiyiiyi.inceye ka
dar b:n ihtiyarlanu~, belld de iilmttf 
olacag1m. Bu yaptig1m iyilik, hi9 
~iiphe edilcmez ki, bir menfaat mu
kabilinde degildir. Hatta, ilave ede
yim, o ak9am iki dilim ekmegimden 
b~ka yiyecek bir ~eyim de yoktu. 
Dilimin birini o yoksul yavrucuga 
vermekle, ben de ac; kalml§t1m.. doy. 
mann~tlm. Fakat ona verdJ~im bir 
dilim ekmckle onu ac;hktan kurtar
d.Im. 

Ertesi gtinti ayni yolun usti.i.nde 
kendisine tekrar rasladlgim zaman 
bana: (Dtin ak~am verdigin bir dl
lim ekmek kursaguna girmemi~ ol
sayd1, a~hktan Olecektlm.. Biitiin gUn. 
hig bir ~ey yememi:;;tim!) dedi. Q(). 

riiyorsunuz ki, ufac1k bir yardimla, 
bir hayat kurtarnn~ oldum. Ve be
nim gibi herkes ona gi.i.nde bir dl
lim ekmek vermi~ olsa, o c;ocu.k oltim· 
den ve achktan kurtulur. 

B~ka bir misal mi tstiyorsunuz? 
Anlatayun: Arytis bir giin bana gel
di; saraydaki sevgilisini goremedi· 
ginden ~ikayet etti. Ona ufaclk bir 
haber gonderebilniek i~in, biiti.in ser· 
vetini ve btitiin omrtini.i. feda ed&
cegini soyledi. Onun serveti Vene
dikte oldugu ic;in, benim ihtiraslan· 
mi ok~1yamazdl. Omrtine gelince, h1g 
kimse nin hayat1, bir baskasrmn ha
yatm1 ne uzatir, ne de ~saltir. Bun
lan bilmekle beraber, ona ac1dun. 
Kendisinden bir ~ey beklemiyordum. 
Her tiirlti tehlikeyi gaze alarak, sev· 
gilisine, istedigi habert gottirebilece
gimi vadettim. Bana bir kaguhn 
U.sttine ~u kelimeleri yazd.I: (Sent 
haIA. seviy01um1 prensesiml Birbirl
mize ka~manuza im.k8.n varsa, bek
liyeyim?) 

Bu kag1d1 ald1m, saraya gittim.. 
Bahc1vanlardan birini elde derek, 
perensese bir demet <;i<;ek gonder
dim. Bu klsa mektubu c;i<;eklerin 
arasma stlo~ttrdim.. bahc;ede bek
ledim. Prensesin ytiziini.i. gorme~ 
tim; onu ~hsan da tamnnyordum. 
Bir saat sonra pencerelerden blrlnden 
bahc;eye eski bir deri parcas1 at1ldl. 
Bah<;1vana: (Bu, kimin penceresl
dir?) diye sordum. Bana: (Prense
sin penceresidir) dedi.. kimseye 
sezdirmeden ko~tum .. yere d~en d&
ri parc;as1Ill aldlm.. usttinde bir tek 
kelime yaz1hydI: (Bekle!) bunu alm
ca Arytise ko~tum. Prensesin verdi~ 
cevab1 kendisine teslim ettim ve 
onun sevinci, benim i<;in biiyilk bir 
teselli oldu. Yamndan ·aynlchm.. 
c;oktanberi kendisini gordiigiim de 
yoktur. Buna benzer bir cok iyilikle-
1im vardir kl, bunlardan kaJ?tllk 
olarak hi<; bir menfaat beklemedim. 
Eger btitiin insanlar benim gibi duy
salar, benim gibi di.i~tinseler, fena
llklann oni.L.11e gec;mek kolay olurdlL 
Gene iddia ediyorum ve diyorum ~ 
insan, ihtlraslanmn esiri oldu.kc;a, 
hemcinsine faydall olamazl 

_(Arkast var) 
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3 ayda blr 
tekrar edilen 

Daimi Fotograf mosabaka1111za 
i1tirak edinizl .. 

1939 Y1hn1n· 1 inci miisabakas1 
1 lkinci kanun' dad1r 

Yalmz amatOrler 1~1n yapllan 
fotograt milsabakas1 iig ayda bir 
de!a tekl'ar edilmektedir. Yani her 
mevsimde bir def a olmak iizere bir 
sencde dort milsabaka yap1hyor: 

1 - 1 Kinunusanl 

2 -1 Nisan 
3-1 Temmuz 

4 - 1 Te~rinievvel. 

Her miisabakada: 

(200) eser arasindan 
-------------------( 50) e&ere 

Hediye veriliyor. Verilen hediye
lerin mikdan da ~oylediI: 

1 inci gelen eser sahibine 20 lira 
2 nciye 10 lira 
3 ki~iye 5 er lir& 
5 ki~ye 3 er lira 
15 ~iye 2 ~er lirahk ak~am 
n~riyab k.itaplan 
25 ki~iye 1 er lira. 

(Eger her se~imde, aranan ev
saf1 haiz 200 den fazla resim top
lanm1~ 1se fazlas1 ertcsi miisaba
kaya l~tira.k hakkm1 rnuhafaza 

· eder.) 

Bu rnilsabaka ve hediye ~ek
li fotograf meraklls1 karileri
miz igin iki noktadan faydah ol
maktadJr: Hem fyi eser haZJr1n

mak i~in vakit bulabilirler, hem 

de eserlerinin degeri~e gore he
ctiye kaz~ olurlar. 

Milsabakaya 1~ etmek l~ln 
karilerimizin ~u noktalara dlk
kat etmelerini rlca edertz: 

1 - Gonderllecek fotografiar 
(6X9) dan kii~ilk, (13Xl8) den 
biiy\ik olmamahchr. 

2 - Fotograflar mutlaka siyah 
olarak basilmahchr. 

3 - Eser sahibinln lsim_ ve ad
resi behemehal fotografm arka
sma yaz1Imallchr. 

4 - Bu ~artlara uygun olnll· 
yan eserler muvaffak dahl olsa· 
Jar miisabakaya giremezler. 

5 - Miisabakaya ~tirak etmek 
istiyenler birden !azla eser gon
dercbilirler. 

6 - Evvelce miisabakaya gon
derilmi~ resim.ler tekra'r kabul 
edilmez. 

7 - Miisabakaya gonderilen 
eserler, tekrar sahibine lade edil· 
mez. 

Dikkat: 
Miisabakaya gonderilecek reslmlertn 

~ negatlf fllm veya camlaruu 1tlna 
ile saklaymiz. Qunkil hedlye kazan
d1~1z takdirdc hedlyentzi al.ll"ken ka
zannn resmin slzln esertnlz oldu~
nu tsbat etmck i~ln negatlfinl gas
termek lti.zimc:llr. Aksi takdirde bedl
yc verilmez. 

Eserlcrinlzi her zamankl glbl gene 
11u adresc gonderinlz: 

(Ak§am gnzctest da!mt fotograf 
miisabakas1 memurlurtuna> 

Ta§ra liarilerimiz de aradaki geni§ lasrlalardan istila
dc ederek bu miisabakalara i§tirak edebilirler. • • 

I 

"Ak,am,, Matbaas1n1n 
Hesap Defterleri 

BUtUn piyasa defterlerine nisbetle: 

Daha saglam 
Daha guzel ve ... 

Daha UCUZ 
• 

Y evmiye ve kasa delterleri - Defteri kebirler .. 
muavin def terler 

~ Kimilen lngiliz preae kartonile cildli 

Fiyetler 
Birinci hamur kaadile 

200 sahlfell HO kuru~ 

Kahn banka kaadile 

200 sahlfell 160 kul"U§ 
300 , 175 • 300 , 200 , 
400 '.II 250 '.II 400 '.II 275 :a 

Bu f1rsattan hemen istifade ediniz ! 

l!ll :X:·t!l 
Fenni ve slhW bir surette imal cdilen 

A 

----~~ .......... 
TEDAVi E~ER Niel·tZl I 

TORK TiCARET BANKASI A. S. 
a,_. ~ bDiiiiii a a a u ora74 - ---:;- -------.=- ~i'lli Cfiijij;js;;n s -.ar 

Merkezi: A N K A R A 

~ Kambiyo ifleri 
ve sair 

Banka muamelit1 

$UBE LE R. ~ 
Ankara 
Adapazan 
Bandrrma 
Bartin 

Bolu 
Bursa 
Esk1$ehlr 
Gem Ilk 

Istanbul 
lzmlt 
Safranbolu 
Tekirdag 

Dahilde ve hari9te muhablrlerl vardir 

T elgra~ adresi : 

Umum Miidiirliik : TUBKB.&KK - ~ubeler : TIO.&BB'l' 

Bankam1zm istanbul 1ubesinde tesls edilen 

11 GECE KASA SI,, 
Cok mOsaid §artlarla saym mO~terilerimizin emrlne amade bufundurulmaktad1r. 

izahat ahnmak Ozere Ki§elerlmize mOracaat olunmas1 

T.C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu1 tarihi: 1888 

Sermayesl: 100.000.000 Ti.irk llras1 $ube ve AJana adedl 282 
Zirai ve ticari her nelli banka muameleleri 

PARA BIRIKTIRENLERE 28.BOOLIRAIKRAMIYE VERECEK 
Ziraat Bankasmda kumbarah ve ihbarSIZ tasarrut hesablannda en u 50 liraSI bulunanlara senede 4 defa 

~ekilecek kur'a ile a§ag'ldaki plft.na gore ikramiye dagitllacakt.Lr: 

4 Adet 1.000 Lirahk 4,000Lira 
4 )) 500 » 2,000 » 
4 » 250 • .1,000 » 

40 )) 100 )) 4,000 )) 

_100 » 50 » 5,000 » 
120 » 40 » 4,800 » a . I 160 • . 20 • 3,200 • 

D IKKA T: Hesaplarmdalti paralar bir sene i~inde 50 liradan a§ait dii§meyenlere ikramiye ~d.Igi tat· 
dirde % 20 !azlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylUI, 1 Birincl kinun, 1 Mart ve 1 Hui.ran tarillluinde fekilecektir. 

---- -... -.... -. 
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AK$AM NE$RiYA~I 
AK~AM okuyuculan bu giizel ve f aydah kitaplan 

YOZDE 20 iskonto ile alabilirler 

FAfK SA!BRI DURAN'in eserlerl 

Qocuklara cografya k:ti'aat-
leri 50 

50 

En 

Yeryiizu Gokyi.izil 1so 
Bir 'Tii.irk iklzmm A.merika 
yokulugu '15 
Ciiceler ve devler memleke
tinde Gillliver':in eeye.hat-
leri 75 

muharrlrlerln 
roman1ar1 

Kii~iik D!nlar 
Klvirc1k p~ 
Dell 
Yall ~apkm1 
Bu perpenin .;a.rkasmd,a. 
Dugi.in gecesi 
Silmer Klzi 
Asyadatr bir ~e§ doguyor 
Penbe .m~alill ha.mm 
Bir kadm ~ 
Devler kalchmm 
~k frrtmasi 
Dipsiz kuyu 
Penbe p1rlanta 
iki cinayet gecesl 
Karacaahmediu esran 
Karde~ katili 

r -

K~ 

VA - NU '15 
Sermed MU.hfar 75 
SeIAmi Izzet so 
Bilrhan Cahid 30 
Z. I 40 
Bi.irhan Cahid 100 
iskender Fahreddin 125 
iskender Fahreddin 80 
Sermed Muhtar 70 
Selami izzet 20 
Halid "Fahri 75 
Muazzez Tahsin 50 
VA - Nii 25 

> > 25 
Hikq:iet Feridun 25 
Va - Nil 25 

> > 25 

Me§hur A:RSEN LOPEN serisi 
Seri tamamlanm1~hr. Resimli 6 biiyiik cild

Her cildin fiati: 80 kuru~ 

Muhtelif eserlerin •istesl 

Edebl batrralar 
:Fazil ~d • 

Sinema yllchzlart 
ittihad ve Terakld tarihinde 
esrar perdesi 
italyadan Amerikaya nasll 
uc;tular? 
.Kadm aSker <0Inrsa 
'ra.rih ()&'reni.Jomm. 

% 20 'iskonto IJruponu 

Bu kopunu kesip ~AM 
matbaaSl kitap servisine:. getirtr 
veya gonderlrsenlz bu 'llstedeki 
fia.tler (izerlnden size )'il.zde 20 
tskonto yapllacaktir. 

lturu' 

Htiseyin Cahid 60 
{KlJID.etli edibin muh tellf 
cserler11 80 
[Albiim gibl :resimliJ 100 

M. Ragip 150 

M. Saffet 35 

Neodet B~Ci. 50 
Ahmed Refik 30 

AK~AM n~yatt tel'Zi yerlerl 

c:AK§?AM. ma.tbaa.si - istanbul 
Muallim Ahmed Halid kitapha

nesl - Ankara caddesl, istanbul 
TPara yerin.e mektup i~nde pos

ta pulu kabu.Z edilir. 

TURK HAYA KURUMU 
26 NCI TERTiP 

B;llYUK PIYANGOSU 
lkinci keJide: 11/Bh~inciki.nun/938 dedir. Biiyiik 

ilaamiye: 45,000 lirad1r .•. Bundan batka: 15.000, 

12,000, 10,000, lirabk ibamiyelerle (20.000 ve 
I 0.000) liral1k iki adet miiki.fat v.ardir ... 

:Yeni tertipten bir lhilet alarak iiJtirak etmqt Jlhmal etmeyinlz. Siz 
ie p~gonun meS'ad we bahtiyarlan arasma glrm.i§ olunanuz. 

.&B:f&M 
MA.TDA.ASI 

Rotatlf maklnele rinde reslm ll ve 
renkll gazete ve mecmualan, baskl 
adedl yuksek rlsale, kitab ve her 
nevi matbualan en temlz $eklldeen 
ehven $eraf tie basar. 

* Devam/1 if/er /~In hususl feralt tesblt 

I edlllr. Faz/a tafsll~t 1,1n matbaa ldare-
slne mOracaat. Telefon : 20497 

25Te~1938 

ANNELER, DiKKAT! 
Et ve sebzelerfn lyice pl§memesinden, meyvalann giizelce yikanmamasmdan, i~ilen sulann temiz ve sa! ol

mamasmdan hasll olan solucan dedigJmlz bars.at kurtian en muztr hayvanlardll'. Bunlar; ince barsagm 1~ zanna 
yap!§arak ve kan emerek yetl§ir ve Uretler. Ekserlyetle ~ocu.klarda bulunur. 

Halsizlik, kansizbl<, hazimsizbl<, karin agrilari, karin !itmeleri, burun, makat ka§ID• 

maa1, ishal, oburluk, bat donmesi, saJya akmas1, sar'aya benzer sinir halleri, gece kor
kularl, gormede, igitmede bozukluk hep bu kurtlar1n teairidir. 

ISMET SOLUCAN PiSKUViTi 
bu kurtlann en birinci devasidlr. Biiyiik ve kil{:ilklere emniyet ve itimadla verilir. Her ~ocuk seve seve yer. <;o
cuklanmza senede birkac; defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza dam§uuz. 

DiKKAT: Kullancbktan yirmi dort saat sonra solucanlar d~mezse ~ocugunuzda solucan olmadJfma iti
mat ediniz. 

Slhhat VekAletinin resml mtisaadesini haizdir. Tam istimali kutulann icinde yazihchr. 
Kulla~ tal'Zl: Bir biskiivit ~izgi ile b~ miisavi klsma aynlm.t~br. Biiyillder: Gece yatarken iki kutu 

biskiivit, \)Ocuklar: 10-15 yqma kaclar bir kutu, 10 ya§mdan a§agi ~ocuklara her Ya§ i~in gece yatarken bir 
~izgi biskiiviti verilir. 

Fiat1 her eczanede 20 kurll§tur. (i S M ET) ismine dikkat. 

'Oaima en 

PARKER VACUMATiC kalemlerl, yaz1s1ndakl 
cazlbesl, tlplndekl zarafetl ve makanizrnas1ndakl 
rnukemmellyetl sayeslnde emsah aras1nda her 

vaklt en bQyuk rekoru k1rm1~tJr. 

Parkerdelc.i .bir~ok meziyetleri 
hi~bir kalem size temin edemez. 
Makanizmas1 en ince teferrua· 
bna hdar miikemmeldir. 

Siyah, yc~il, burgoni k1rm1z1, 
kahve rengi ve giri rcnklerinde 
eedefle mezc edilmi~ kimyevi bir 
terkiple kmlmaz, matla~maz, ha· 
fif bir maddc ile zarif bir '1ekilde 
ya,p.&m1~ bu kalemler, metanette 
oldugti gibi ~1kl1ktada daima en 
iist mevku tutmaktad1r. 

14 ayar balis albndan mamul, 
tepesi en yiiksek dereceli Osmi· 
ridiam ile kaplanm1~ a~mmaz 
ucu sayesinde senelerce lculla· 
mld1~1 balde yazismm dercce· 
sinde zerre kadar bir deg-i~il<lik 
goriilemez. 

Parkerin patenti olan doldur; 
ma tertibab sayesindt>, ~effal 
murekkeb haznesi ayni buyUk~ 
Jiikte lastik tiiblu miirekkebli ka· 
lemt' nazaren % 100 daha f azla 
miirelc.keb ald1~1 halde kalemdo 
hi~bir ka.bahk roriilmez, bilalc.i.; 
inceltilmi~ ~eklile parmaklannis 
arasmda daha iyi durur. 

Bu lcadar mlikemmeliyet ve' 
ineziyetleri bir araya toplamaya 
muvaffak olm~ Parker kalem: 
lerine sahip olmak muhalclcak Id 
biiyuk. bir zevlc.i selime delalet 
eder. Ince bir zevk mahsulu" 
olan OK ~ek.lindeki Klipa ' ile 
PARKER VACUMATtC keli· 
mesi~ dik.kat ediniz. 

•oe111n1 mOr*lilebl. k•t11111 
ruatklfl tttnlzler, taleml • 
... ,.,,... •• ,., •• u 

'Parler 
·~ 

~VAq,Y,M.4T:IC~ 
Otirt boyda otan bu kalemler 

Standard 10.- T. L. Major 15.- T. L. 
Selender 14?.50 T. L. Maxim• 20. - T. L. 

Umumt acent• 

t~ · 

~"! 
"• heU1 •It•• lepul 

lridyu,.d1• 

HksUrenlere KATRAN HAKK/ 

g~ 
M0REKKEf' 

.G..;p~. 

EKREM 

ASiPiN 
KENAN~ 

0KS0R0K ~URUBU 

Bomatizma 
agr1lar1 i9iD en 

iyi ilaqt1r 

Sahib! Necmeddh1 Sadak 
* 

11 Sirop Pectoral,, 
Eski ve yeni bii.tiln oksilriikleri gecirir, balgam .sOktilriir, broD§lan tem.izler, 
nezle ve gripten korur, gogtisleri zayif olanlara. bilhassa §ayam tavsiiledir 

iNGiLiz KANZUit ECZANESI 
Beyoglu fstanbul 

inhisarlar U. Mudiirliigii.nden : 
I - Yeni yaptlnlacak i;ektirmege «tekne» ye konmak tizere satm almaca

gi 8/XI/938 tarihinde ihale edilecegi ilAn edllen bir adet makma §artnamesi 
degi§tirildigmden yeniden a¢t eksiltmeye konmll§tur. 

II - Montaj da dahil oldug'u llalde muhammen bedeli 4300 lira ve muvak ... 
kat teminat1 322.50 liradn~. . 

III - Eksiltme 2/ XII/ 938 tarihine rastlayan cuma giinii saat 14 de Ka• 
bata§ta levazim ve mubayaat §Ubesindeki alun komisyonunda yapllacakbr. 

IV - Muaddel §artuameler parastz olarak her gtin sozi.i ge~en §Ubeden alJ.., 
nabilir. 

V - Makina 30 ton hamule ile tekneye 7 m!l siir'at tem!n edecek kuvvet. 
te tam dizel olmak §artile §Ulster, vldop, Doy9, M.W.B. Doyc;e Verke Ema.yen, 

Skandiya, Elva markalarmdan biri olacak veyahut ayni evsafta bulunan muh• 
tclif markalardan mevach muharrike sarfiyat1 en az olam tercih edilecektir. 

:VI - lsteklilerin kanW1en kcndilerinden aramlan vesaik ve % 7 .5 giiven· 
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• 
I 

iyi bir hazim, s1hhat ve 

ne~·e demcktir. M i D E ve 
hazmm1z muntazaman 

MAZON 
MEYVA TUZU 

almakla dUzeltillr. M1DE ve BARSAKLARI bo~alt1r1 HAZIMSISLIK ·ve ~iLiGi 

giderir, viicude ferahhk verir. Almrnas1 gay et latif, tesiri tabii, kolay, zarars1z. 
'c kat'idir. MAZON isim HOROZ markasma dikkat. 

Agr1lar1n, s1z1lar1n en tesirli ilac1 KESKiN KA$ELERiDiR Bah~ekap1 SAliH NECATi 
Scandinavian Near 

East Agency 
Oalata Tahir ban 3 tincil tat 

Tel: (4991 - 2 - 3 
Svenska Orient Lln1en Gothenburg 

Oot.he.nburg, Stokholm, O&lo, Dantztc, 
Ddynia Copenhag Abo Reval ve bilt.tm 
Baltlk llmanlan oark ve Karadenlz bqll
ca llmanlan araSlllda 1& sililde blr uime& 
Te avdet i~ln muntazam postalar. 

OdJnla - DantzJg - Oothenburs n Oslo. 
d.an beklenen vapurlar. 

Odyna vapuru 21 T. sanlye dotru. 
Sydtolb vapuru 21 T. sanlye dotru. 
i:sa. vapuru 25 T. sanlye dotru. 
Yaklnda. tstanbuld&n Hamburg Roter• 

dam - Kopenhag, OdJnta Oot.henbers, 
DanU:lg - Btokholm, n Oslo lJ.man1an 
i~ln hareket. edecek vapurlar. 

i:sa vapuru 26 T. Sanlye do~ru. 
Arazon vapuru 1 K. Evvele dogru. 
Rio Negro vapuru 11 K. Evvele dotru. 

Falla tafsilAt t~ln Oalata'da Tahir ban 
a tlnc11 katta Uln aeeetalltma mflracaat. 

Tel: M991 - 2 - S 

ROMANY A SEl.'RfSEF AtN tDARESt 

Hareket edecek vapurlar: 
Trnnsllvanla vnpuru 27 T. Sani pazar 

saat 16 da (K0stence) ye. 

Romanya Seyri Se fain idaresl : is
tanbuldan Cuma sabah1 sant 9 da 
hareket etmek iizere <KOstence - istan
bul - SeH\nlk - Telavlv - Hayfa : 
Beyrut - Larnaka ve Klbns) arasmda ye
nl b1r postn i§letecek ve bu pastnlara 
Dacia ve Romnnya posta vapurlaruu tah
sls edecektlr. 

Fnzla tafsilflt i<;ln Galata Yolcu Salonu 
kar§l.Slilda Tahlrbey hamndn istanbul 

umumi ncentahgma m iiracaat. Telefon: 

49449 - 49450. 

PARiS ve LONDRA'nm 
En son Modellerine gore 
BAYANLAR i~n biiyiik 

Sapka mesheri 
gayet ucuz fiatlarla 

BAKER l\IAGAZALARINDA 
i:;APKA dairesinde satdmaktad1r. 

Doktor 

KEMAL NURi iMRE 
Cild n Ziihrevi hastahklar 

l\fiitehassis1 
Rumell hanmdakl muayenehaneslnl 

Beyoglunda Rus sefarethanesl kar~1-
smda Snrlye pasaJmda No. 8 e nak
letml§tir. Tele!on: 40153. 

938/ 381 Kad1koy lkinci sulh hukuk hll.
klmllglnden : 

Ktzlltoprak Ba~dad caddeslnde 12'7 No. 
Ju hanede olcn Istanbul saylav1 merhum 
Yusuf Aki;ura karm Selmanm <;ocuklari 
Ulken Ile Tu~rula tnyzelerl aynl sokakta 
131 No. lu ko§kte oturan profesor Ziihtii 
Inhan rctikas1 Fahirenln 18/ 11/ 938 tarl
hinde vast tayln edlldlgl al~kadarlara 
llfm olunur. M. 1860 

7.AYi 
Sekiz giin evvel Slnemkoy clvarmda pa

ra ve hiivlyet cUzdaru kaybettlm. Bulan 
yalmz nii!us htivlyct ciizdanmu adresime 
gondermesinl rica ederlm. 

Posta kutusu: 1495 

L Kirahk daire J 
istanbul Belediyesi kar~1smda 

yberk Apart. 4 oda, Kalorifer, I 
S1cak su ve diger konforlar. 

1 

* ZA Yi - Denizll villi.yeti niifus memur
Iu~undan ald1~1m nufus tezkeremle blr
llkte nskeri terbls veslkam1 knybettlm. 
hukmii yoktur. 

Osman oglu Cemil Beter 329 tevelliidlii 
Malatya 

Dr. FETH i 
LABORATUVARI 
Cerrahpa.p hastanea.I 

bakterlyolofu 
Kan, idrar, balgam, mevadi gai. 

ta tahlillm ve (IDRAR v ASrr A· 
SILE GEBELlruN ILK GONLERIN. 
DE KATI ~Htsh yapaltr. 
Beyoglu : Takaime siderken Mqelik 
1okait Ferah apammani Tel. 405).f 

Her sabah 
daha gen~ 

gOrUnUyorum 
PARiSTE: 

Bayan Grebert diyor ki: 
«Uyamr uyanmaz, hemen el 

aynama sar1hyor ve yiiziim-
deki buru§uk-
luklarrmla ~Iz-

gilerimin giin
den giine kayb.:>l
dugunu kernali 
hayretle gorUyo
rum.>' 

((Bir hafta zarfmda mucize de
necek bir tarzda gen~le§ip gtizel
le§lllerne cidden ~§bm. Bilttin 
arkad8.§lanm buna nas1l muvaf
fak oldugumu soruyorlar ve beni 
candan tebrlk ediyorlardJ.)) 

Bu usulil tatbik ctmi§ olan 
binlerce kadmlar, bir hafta za!
fmda birkac; Ya§ genc;le§mi§ ve bu
IU§ukluklarla c;izgileri tamamen 
kaybetrni§lerdir. Alimler, buru
§Ukluklanm1zm ancak ihtiyarla
maga ba~lad1g'l.m1zda meydana 
~1ktI~n'1 ke§fetmi§lerdir. Qilnkii 
cild Jhtiyarlaymca baz1 hayati 
cevherlerini kaybeder, bu cildi 
besleyip kuvvetlendiriniz. He
men tazeleyip gen~le§lr. 4te, Vi
yana ttniversitesi profesorlerin
den doktor Stejskal'in ~ayam 
hayret ke§fi olan ve BiOCEL ta
bir edilen ve gen~ hayvanlardan 
istihsal edilen cild hilceyreleri 
hillasas1, bugiln pembe rengin
deki Tokalon kremi terkibinde 
mevcuddur. Her ak§am yatmaz. 
dan cvvel tatbik edlniz. Siz uyur. 
ken cildinizi bcsleyip gen~le§
tirir. Ve buru~ukluklan giderir. 
Bir hafta nihayetinde on ya§ 
daha gen~le§mi§ gorilneceksiniz. 
Gilndilzleri de beyaz rengindeki 
Tokalon kremini kullammz. Si
yah noktalar1 eritir, a~1k mesa
meleri s1kla~tmr ve birka~ giln 
zarfmda en esmer ve sert bir 
cildi beyazlatlp yumu§atacaktir. 

Sultanahmet sulh hakimligmden: 

~UVU'UN IZALESi 
i~in Cibalide Vaki 

KORPi DEGIRMENi 
ve mil"ternilatl her tilrlii tesisati 
ile sablmaktad1r. ihale tarihi 
21 Kanunuevvel 938 ~ar~amba 
gtinil saat 14-16. Mil1acaat yeri 
istanbul Divanyolunda Sultanah
met sulh mahkemesi b~kdtipligi. 

Sati~ ilam: 19/ 11/ 938 talihli 
Tan ve Son Telgraf gazetelerinde 
inti~ etmi~tir. 

Kayip aran1yor 
<;atalcanm Babnnakka§ koyilnden Ya

kub km ve Sinoblu Tursun oA'lu Ku~lik 

Mehmed kar151 klz karde§lm Fatmanm 
12 senedcnbcri sa~hgma dair bir haber 
a.lamad1gundnn slhhatlnin Fatlh Sangii
zel Aynah <;e§mede 19 numarah hanede 
klz karde§l Emineye blldlrllmesl ilan 
olunur. 

Tabib al1nacakt1r 
Askeri fabrikalar umum mildilrlilgilnden: 
Kmkkale, Kii~ukyoz~at ve F.rzurumda istihdam edilmek uzere ii~ tabip 

almacaktlr. 
Istekhleiin " ika .. 1m1 bircr if:tiday..i baglayarak Umwn Mildilrh.ige mu-

,. 

I ,,. 
. ~.I . ·,;, 

, " , . , . ~ ... , 
~" ,. . ,,, 

. , ~,..., · ... ·',,, ,, •/ 
, • ,,,, ~', ,,,,,,'1_.1 , , '/' 
,; . l• ,'1 
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/ 
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I I 

,/ 

Baylar ku~iik bir ihmal insana biitiin 
bir hayalt zehir cdcr. Unutmaym1z ki 

~ 
&n ~;g!nm 1Jt 

&lJd 
Prezervatif leri 

dtr 

Teki 10, 3 liik 20, 6 hk 40 
kuru~tur. Her eczanede bulunur. 

KO!~Y~!k-~1kl1k 
_. Her ft)'dtn ••••I hlar hl• ••• · 
, ... apo• ...... khtt e., ....... onl•• 
~'" r•P"••7 •'•" •u .... 1or-1a11. 
loll1n 1lrar1k flt.Ill• d• teml• •I· 
ml' olwrlu. Hutulu lncelllr YG• 
cudun tenuObOnD dllto lllr •• en 
t•dld haNk1llanl1 bile hl"l.v.., 
kaJftlH • ...__ • • 

flrall : 't 112 11,.4.,. lllhr .... 

Sat•• ,.;, r•ln1• •" 

.. ~ .... ' 
• llTAlllUI., 1t1oil1t • 

to .. 1 m1rd1111 12 No. I•. 
.M1luam11t llly1Nt edlnlz HJ• 

14 Ho.lu l1rlf1,,.lzl llta,1nl•. 
fl11tlar11n1zd1 Hrtk laullat. 

• 
Dr. IRFAN KAVRA 

ROntgen miitehassts1 
Turbe, Bozkurd klraatha.nesi kar§1-

smda eski Klod Farer sokak No. 8 - 10. 
C>~leden sonra 3 ten 7 ye kadar * 

Dr. Hat 1z Cerna I 
Lokmanhekim 

Dahiliye miitehaas1si 
Divanyolu 104 

l\luayene saatlerl Pazar barf~ her riin 
2,6-6 Sah, Cumartesi 9,5-12 fukaraya 

T. 22398 * 

BASIM (;A TLIYOR 
NEZLEM VAR 
NEVRALJIYE TUTULDUM 
GR1PTEN KORKUYORUM 
D1S1M AGRIYOR 

DEMEYlN 

BIR KA$ E 

EN t y t <;AREDIR 
I 

KENAN 
Bas1mevi ve Kli~e Fabrikas1 

Sahip ve miidiirii : Kenan Din~man 

Son sistem makinelerle miicehhez kli~e 
atolyesi - En miikemmel tab1 makine

leri ve miicellidhane tak1mlar1 

Alelumum kliie ve tab1 1,1erinde en tltiz m01terilerl 
bile memnun b1rakacak vaziyette bir mOessesedir. 

Mecmua, Brosur, Kifap, Defter, Nefis renkli 
bask1 islerini en ehven fiatle deruhte eder. 

Babrali civarinda Narlibah~e sokaiinda No. 15 Tele/on: 20113 
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Vocuklan111 tarllbl llflll a11lalarll llldtltrlll bozlrs11z. Allalt11 yaratt101 hububat11 Uzlerladel yap1lm11 

as an 
~OCUK• ARl~IZI BUyOtUnUz .... 

Vitamin 

Kalorl 

G1da 

Kuvvet 

Kudret 

Slhhat 

Ne$e 

Enerji 

Zeki 

TELEFUNKEN 
$imdige kadar muhtelif marka 

bir ,ok radgo dinlediniz 

Bugiin de: 

Radyolar1n1n 
939 modellerlnl dlnliyerek 

kati karar1n1z1 verebllirslnlz 
Bet lot'ada 70 den fazla memlekette 

TELEFUNKEN 
Radyolar1n1n 

BUyUk bir ragbet ve ltimad gormesl 
slzin i<;ln en kuvvetll teminattrr 

TOrklye vekili : 

Elekf ron Tirk Anon Im $irketi 
Galata VoyYeda eaddeal No. 58-62' 

Telgraf : Elektron • Istanbul 
'l'elefon : 41'68 

Ankara sat1' yeri: 

Elektrofan Tlirk Anonim sirkeH 
Anafartalar cacldesi No. 10 

Telpal: Elektrofen ·Ankara 
Telefon : 1287 

Anadolunun biitiin miihim 1ebirlerinde bayilerimiz vard1r 

... 

Pi rt no Ozo 

" 
Yulaf 
Mercim3k ,, 
BuQday 
N1sasta 
Palates 
Ar pa 
Tiirlu 
M1s1r 
Bezelye 
Bad em 
F1st1k 

GRiPiN 
varken bu J.Zbraba 

katlanthr DU? 

" 
" 
" 
" 
" I 

" 
" 
'' 
'' 

88§, di§ agnlan, nezle .largmhk, ve iifiitmekten mfitevelllt bilttin ntaraplann 
baflamasHe beraber akJmuza gelen Dk lslm olmalMhr. MJdeJl ......,.,.., 

kaJb n bOltreldere dokunlnadan 

I En seri, en tesirli, en kafi neticel 
lcabmda gilnde 3 kafe ahnabllir. ismtne dikkat ve Grlpba ;yerine a.pa blr 

nUU'ka verirlene ficldetle reddedtnts, 

Istanbul telefon miidiirliigiinden: 
Bu mevsimin K A D I N 
MU~AMBALARI gelecek 
mevsime kalmamaluhr. Bu, 
BAKER MAGAZALARININ 
kat'i karandlr. 

Ege havzamlz 35.000.000 ~lo ~~~r 1 -- idare ihtiyaci i~in muhtellt eb'atta 29 kalem kurfunlu ka'ra kabloau 
85 000 000 kil lle 2 kaler1 denizalt1 kabJosu kapall zarfla eksiltmeye ~br. 

d . . o uzum 

Binaerlaleyh stokun verdigt 
imkin dairesinde her yer. 
den iyi tenit ve uvus fiatlar· 
la ••ta devam ~ 

Sene 8 5.000.000 litre §&rap 2 - Muhammen bedel (146794.20) muvakkat teminat (8590) lira olup 
eksiltmesi 29/ 11 / 938 sail gi.inil saat (15) de miidilrliik binasmdaki satm alma 

istihsal eder. Bunun biiyiik bir ktsnu komisyonunda yapllacaktir. 

TAR•$ M'ARKAS.LE SATILIR 3 - istekiller muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile kanu· I I ni vesaiki muhtevi kapalJ zarflanru o gi.in saat (14) e kadar mezkftr komlsyo-

Biltiln dilnyada en bilyiik marka olan TARI~ mamulituu Beyoflu na vereceklerdir. 
lstikW caddesinde (PARMAKKAPI) No. M de. bU1a.b01ndntz. 4 - ~amesi (367) k\ll'Uf mukabillnde her giin Levazun Amfr1fj'lmf"'811 

~---------------.-JJ._ ______________________ .._.__ ..... .._&LJWmlKUL..~- nlSOl 


