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Prag hiikiimeti Lehlere hudud 
hadisesi i~in tarziye .verdi 

Lehistana bzrakzlan eraziyi de bugiin 
tahliye etmeifi kabul etti 

Var§ova gazeteleri, Riitenya meselesi balledilmedik~e yeni 
<;ekoslovak hududu i~in garanti verilemiyecegini yaz1yorlar 

VaJ10va 26 (A.A.) - Resml teblli: 
24 sonte§rlnde Polonya • Qekoslovakya 
tahdidi hudud komisyonundakl Po
lonya heyetine Qekoslovakya arazisln
de yap1lan tecav1iz iizerine tahdidi hu
dud i§lerlne takib edilen usul daire
sinde devam edilemiyecegl anl11§1lm1§• 
t1r. Diln 25 sonte§rlnde Silezyarun ha
rekat grupuna mensup kltalar Polon
yaya aid oldugu tasdik edilen Czadea 
rnmtakasmdaki araziyi derhal i§gal 
etmi§lerdir. 

Pragdaki Polonya el~isi Qekoslovak 
hiikumeti nezdinde hadiseyi protesto 
ederek tarziye taleb etmi§tir. Ayni za
manda yeni vaziyet kar§ismda takib 
edilen usuliln degi§tirilmesini, Qekoslo
vakya tarafmdan Polonyaya b1rakllan 
ve henilz i§gal edilmemi§ olan arazinin 
derhal tahliye edllmeslni ve bu arazi
nifi 1 ilk:kilnunda degll, 27 sonte§rinde 
Polonya asked makamlanna devredil· 
mesini istemi§t.ir. . 

Polonya el~isinin bu talebleri Qekos- Leh Hariciye Nazm B. Beck 

Iran heyeti ibideye 
diin ~elenk koydu 

lspanyol heyeti diin tayyare ile gitti 
bir ka~ heyet te bugiin hareket edecek 

Iran heyeti relsl general Nahcivan ibideye ~elenk 
kayduktan sonra defteri 

Ebedi ~ef Atatiirkiln cenaze mearsl
mlnde bulunmak uzere Ankaraya gi
den heyetler memleketlerine doniiyor
lar. Diln de ispanya heyeti tayyare ile 
Ye~ilkoyden hareket et~tir. ~ehri· 
mizde bulunan sekiz heyetten bazi
lari bugiln ve bir ktsm1 da yann mem
leketlerine avdet edeceklerdir. 

iran heyeti reisi general Nahcivan 

mahsusu imzahyor 

diln beraberinde iki yaveri oldugu hal
de saat 12 de Taksim Cilmhuriyet 
A.bldeslne ~elenk koym~. defter! mah
susu imzalam~tir. iran heyeU de bu
gtin, yarm Tahrana hareket edecek
tir. General Nahcivan diln yaverlerlle 
~ehirde gezinUler yap~tlr. ~hri
mlzde bulunan diger heyetler de ~h
rin muhtelif yerlerlni gezmi,Perdir. 

lovak hiikfunetl tara!mdan kabul edll· 
mlfttr. 

Czadea mmtakasmm i§gali esna
smda jandarma karakollan ve Qekoa
lovak kltalan ile ~arp1§ffialar olm.Uf
tur. Qekoslovak ordusunun mtlmes
silleri Czadea arazisini i§gal eden Po
lonya kltalarmm kumandaruna mU
racaat ederck bu arazinln i§galinln 25 
sonte§rinde bitirllmesine kumandan 
ile birllkte karar vermi§lerdir. 

Prag 26 (A.A.) - Resml bir teblig
de bildirdigine gore Cadzel ve Orava
da ~lkan hil.dileser diplomasi yollle hal
leclllmi§tir. 

Y eni (:ek hududlar1n1n 
garantiai 

Var~ova 26 (A.A.) - <;ekoslovak
yanm yeni hududlarmm garantisl 
hakkmda tefsirlerde bwunan mat.
buat, Karpatlaralb Riltenyas1 mes&- ' 
lesi halledilmedik!(e bu meselenln ha-

(Devam1 4 iincii sahlfede) 

.. l..kka•Ier1 

Onlardan da daha ileri ... 

Garb matbuatinm, Bilyuk Kayi'ln
miz ei,rafmda, milttefikan hakknmz· 
da yazdigi cemilekdr yazrlardan do
layi miltehassis olmakla beraber, dil
~ yanli~lardan dolayi da hayret
te kaldik: 

«Bogazi<;il.e Hali<; arasindaki gifli· 
ginde ... 1' 

«Cilmhuriyetin ilk Kabinesine 4ti
rak eden kadm nazir ... • 

ilh, ilh gibi 77U1lumat ... 

Eskiden Garbe kayul.siz, ~artm 

havranlik. §imdi Garbin biu hayran 
o14ugu ~ devirde, tipkl Garb gibi de
gil, Garpten daha iyi, daha. mutek4-
mil olmak zaruretlerini hissediyoru
ruz. Bu., ihtimal ~imdilik kabil degll; 
fakat el'bette kl, hedef, bu gtbi ma
l1lmattan daha dogrusunu verebilen 
bir matbuat ~eklini yaratmaktir. 

Her .sahada ayni iilkil: Onlardan da 
dahaileri ... 

ANKARA 
Yazan: 

Reflk Ha/Id 

Varin ne$rine 
ba$hyoruz 

l 

Miz.ahl istatiatikler! •. (10) 
60 sene y~yan bir Salamon: 

Atatiirkiin aziz naa~1 
nereye gOmiilecek? 

Meclis reisi, Basvekil ve Dahiliye Vekilinden 
mUrekkep bir komisyon kuruldu 

rerl tesbit edildikten sonra anzt i~in 
begnelmilel bir miiaabaka a~ilacak 

Bilyiik Onderin milbarek naap 

Ankara 26 (Ak§am) - §ehirde tablt 
hayat avdet et~tlr. Bununla bera· 
ber rcsmt matem 10 birlncikft.nuna ka
dar devam edecek ve o zamana kadar 
hlikfunet memurlan, suarelere i§tirak 

Etnografya miisesln.e nalded.ilirken 

edemiyecekler ve suare veremiyecek
lerdir. 

Ankara halkma gelince; Ankara hal· 
la, bfitiln yurd~lar gibl, m1llt yasm 

(Devarm 4 iinctl sahilede) 

Ribbentropun Pa_rise sah 
giinii gelmesi muhtemel 

Fransa hUkOmeti, komUnistlerin hasmane 
numayislerine kars1 istisnai tedbirler alacak 

Paris 26 (A.A.) - Hariciye nezareti 
mahflllerl Fransiz - Alman beyan
namesini imza etmek iizere Von 
Rlbbentropun ne zaman Parise gele
ceglni tayin edememektedirler. Zan· 
nedildigine gore Fransa hiikftmeti, 
dahili vaziyet dolayislle evvelce 20 
sonte~rin olarak tesbit edi~ olan 
ziyaret tarihinin bir ka!t giin daha 
tehirinl Alman hiikfunetlnden iste
~r. Bu ziyaretin umumt grevin 
arifesi olan bu aym 29 uncu sal1 g{l
nii yapllmasma da ihtimal verllmek
tedir. Fakat bu takdirde Von Rib
bentrop, Pariste ogleden evvel bir 
~ saat kalabllecek ve ogleden son. 
ra Berllne avdet edecektlr. 

Hariciye Nazm Bonnet, diln bu 
hususta Almanya sefiri ile go~~ 
tiir. 

Her ne olursa olsun komilnistlerin 
tehdicll dolay1sile Almanya Harlclye 
Nazin tarafmdan yapllacak olan bu 
ziyaret esnasmda hadisel& ~1kmas1-
na ve nilmayi~ yap1lmasma meydan 

B. Ribbentrop 

vermemek i~in Fransa hiikfunetl 18-
tisnai tedbirler alacaktll'. 



Sahite 2 AKt}AM 27 Te¢n1sani 1938 

, ................... __ .... ________ ~~amm------------------------------------1--------, I n··n. Geceki ve Bu. Sabahki Daberler I 
~~s::zEllZlrm:: __ amz __________ ~----..... ------------~~----------------------------' 

Almanyada Y ahudi 
ticaret evleri kapablacak 
F ransa ile lngiltere, Y ahudi muhacirlerine 

yurd bulmaga ~ah~1yorlar 
Berlin 26 (A.A.) - Yahudilerin I 

Alman ekonomik hayatmdan ih~
lan haklondaki karann tatbiki bah
sinde Alman ekonomi ve adliye na
zirlarmm haz1rlad1g1 nizarnname ne§
redilmi~tir. 

Bu nlzamnameye gore Yahudi ti
caret evleri ve mliesseseleri kapat11a
cak vc tasfiye olw1acakllr. 

Bu ticaret ev ve muesseselerlnin 
fu1 irktan kimsclere devrine, ancak 
halkm ia~e servisini temin maksadi
le musaade edilecektir. Nasyonal ve 
sosyalist mal;:amlann tahmlnlcrine 
gore, halen mevcut Yahudi ticaret
hanelerinden arile~tirilmi~ bir vazi
yette ancak ii~te bhi biraktlacakbr. 
Kii!;iik sanat erbab1 Yahudilerin isim
leri ikincikanunun b~langicmdan 

evvel kil!;ilk sanatlar erbab1 listesin
den sillnmi~ olacakt1r. 

Y ahudilere yurd aran1yor 
Paris 26 - Frans1z ve ingiliz dev

lct adamlannm Paris gorii~elerin

de, Yahudi muhacereti meselesi de 
mevzuubahs edilmi~tir. Havas ajan
smm ogrendigine gore, Frans1z ve in
giliz hilkfunetleri, LB.tin Amerika hu
kumeUerlnin de bu meselenln halli
ne yard1mda bulunmalanm temin 
i~in bu hi.ikumetler nezdinde niifu
zunu istimal etmek iizere B. Ruzvelt 
nezdinde bir t~ebbliste bulunmay1 
kararla.5t1rmi~lardtr. ingiltere ile 
Fransa, Yahudi muhaclrlerinden on 
bin ki~iyi kendi memleketlerinde is
kan etmege karar verm~lerdir. Bu 
tedbirler sayesinde Yahudilere yurd 
bulmak meselesl ¢mdilik halledilmi~ 
olacaktir. 

500 Y ahudi Lehistana dondii 
var~ova 26 (A.A.) - Verilen mat- I 

Cinliler oene taarruzda 
Japon kuvvetleri 300 

olii verdi 
~ang~a 26 (A.A.) - Qin kuvvetlerl

nin son taarruzu iizerine, Yuehhan'm 
§imal bOlgesinde bulunan Japonlar 
Yo§ew'un bir ka~ mil mesafesine <;e
kilmege mecbur kalm1§lard1r. Yo§ow'un 
yakmmdn demlrli bulunan Japon harp 
gemilerl de bulunduklan yerleri ter
kctmi§lerdir. Hupehhanan tepelerinde 
Japonlar Kiullng'e yapt1klan hiicumu 
kesmi§le1dir. Dil§IlUlll 300 olil verml§
tir. Hupeh'in merkezinde hi!; bir faa
liyet kaydedilmemi§tir. Bununla bcra
ber Kanton'un hemen civannda mu
harebeler devam etmektedir. 

BelGikan1n Frankoya 
kars1 vaziyeti 

B. Spaalon beyanab sab1rs1z
hkla bekleniyor. 

Brilksel 26 (A.A.) - Siyasi Bel~i
ka mahfilleri Spaak'm gelecek sail 
giinii parlamentoda hiikfunetin Bur
gos'a kar~1 ittihaz edecegi tarz1 ha
reket hakkmda yapacB.gl. beyanat1 
sab1rs1zl1kla beklemektedirler. 

Zannedildigme gore hukfunet reisi 
Franco nezdlne blr mtimessil gon
dennege karar verdigini blldirecek
tir. Milfrit sol cenah partilerinin bu 
karara itiraz edecek.leri tahmin edil
mekte ise de hilldimetin ekseriyeti 

r kazanacagmdan fiiphe edHmemelt 
tedir. 

B. Pirov Briiksele de 
ugr1yacak 

Brilksel 26 (A.A.) - 6grenildigine 
gore, cenubi Afrika birligi milli mil
dafaa nazm B . Pirov. 1 kfmunucvvel
de Briiksele gelecektir. B. Pirov, Bel~ 
~ika konferans1 ile cenubi Afrika bir
llgl arasmda bir tayyare servlsi tesi
sinl miizakere edecektir. 

buat haberlerine gore Almanyadan 
gelen takriben 500 ki¢lik bir Yahudi 
muhacir kafilesi bugtin Wilno'ya 
muvasalat edecektir. 

Ar jantine giden Y ahudi 
muhacirleri 

Buenos - Airas 26 (A.A.) - Muha
ceret i~leri mildiirlilgilnden bildhil
d.igine gore bu senenin ilk on ayi zar
fmda ekserisi Yahudi olmak uzere 
11,000 Polonya11 Rus, ve gene ekse
risl Yahudi olmak Uzere 3,200 Alman 
Arjantine kabul edilmi~lerdir. 

Leh gazetelerinin Y ahudi 
meselesine dair fikirleri 

var~ova 26 (A.A.) - Matbuat ya
hudi meselesinin halledilmcsi gii<t ol
dugu noktasmda ~iddetle israr et
mekte ve bu meselenin Polonya i~in 
hususi bir ehemmiyeti haiz oldugunu 
tebarOz ettirmektedir. 

Gazeta Polska, kesif bir yahudi 
muhacereti te~kilab vi.icude getiril
mesine dair yap1lan isti~arelere Po
lonyarun da l~tirak etmesi laz1mgel
digi kanaatindedir. 

Bu gazete, yahudi muhacereti me
seleslnin Alman yahudilerine mun.: 
has1r kalmasmm dogru olm1yacagm1 
yazmaktadir. 

Express Poranny gazetesi, Filistin 
kap1lanmn ~arkta ve Polonyada bu
lunan yahudilere a111lmas1 tarafta
ndlr. 

K'U.rjer Poranny gazetesi de ayni 
fikirdedir. 

A. B. C. gazetesi, Polonyadaki ya
hudilerin muhacercti meselesinin 
Alman yahudilerinin ruuhacereti me
selesi kadar milhim ve milstacel ol
dugunu kaydetmektedir. 

Gene/ kurmag 
heyetleri Atinada 
Balkan Antanh genel kurmay 

konferan11 yar1n a~1hyor 

.A.tina 26 (A.A.) - Atina ajansi bil
diriyor: 

Tiirkiye, Yugoslavya vc Romanya 
genel kurmay ba~kanlari ve maiyet
lerindeki zevat pazartesi gilnti Atina-
da Elen genel kurmay ba~karu gene
ral Papagos'un b~anhgmda ~Jla
cak olan Balkan antanti genel kur-
may konferansma i!Jtirak etrnek Uze

re bu sabah saat 9,30 da buraya gel
m~erdir. Ba~kanlar, garcla, general 
Papagos ile denlz kurmay b~kan1 

amlral Sakellariu ve hava kurmay 
b~1 albay Gazis ve diger askcri 
erk.Bo tarafmdan Y.ar~1lanm1§lard1r. 

Yugoslavyada intihabat 
Belgrad 26 (A.A.) - Temyiz mah

kemesi 11 kanunuevvelde yap1lacak 
olan parUlmento se!;imi i!;in ii!; lis
teyi kabul etmi~tir. Bu listelerde 381 

mebusluk i~in ccman 2,000 namzet 
vard1r. B~ekil doktor B .Stoyadino
vi~ln listesi 746, muhalefet reisi dok
tor B. M~k'in listesi 1,013 ve dok-
tor B. Ljoti!;'in diger muhalefet lis

tesi de 242 namzedi ihtiva etmekte
dir. 

Amerikan1n ticaret 
Miivazenesi 

Va~ington 26 (A.A.) - Bu senenin 
ilk on ay1 zarfmda Amelikarun tlca
ret muvazenesi 960 milyon dolarhk 
bir aktif kaydetmektedir. 

ihracat gc~en senenin ayni devrr
sine nisbetlc 138 milyonluk bir nok
sanln iki milyar 573 milyona balig 
olmaktad1r. 

idhnlftt bir milyar 39 milyon nok
sanla bir milyar 613 mil)On1 balig 
olmaktadlr. 

Yeni seker fabrikalan 
Band1rma, Seyhan, Erzurum 

havalisinde kurulmalar1 
muhtemel 

Ankara 26 (Telefonla) - 3 numa
rah sanayi plftm mucibince yeniden 
~1lacak ~eker fabrikalanndan biri
nin Bandlrma ile Bahkesir arasmda 
olmas1 takarrur etmi~tlr. Fabrika
run yeri bugilnlerde tesbit edilecek
tir. 

Diger iki fabrikadan birinin Sey
han, digerinin Erzurum havalisinde 
a~1lmas1 kuvvetle muhtemeldir. Bu 
hususta tedkiklere devam olunuyor. 

Siirpagop mezarhg1 tahkik 
evrala 

Ankara 26 (Telefonla) - Stirpagop 
mezarhg1 hakkmclaki tahklk evrakl 
Devlet ~urasma verilmi~ ve ~ra da 
mezarllgm mesahasmm tesbitine 
liizum gostererek evrakl Dahiliye 
Vekaletine iade etmi~ti. 

Tapu ve kadastro umum miidiir
lilgi.i mezarhgm sahas1ru tesbit ede
rek evrak1 Dahiliye Vekaletine ver
DJ.4;, Vekalet de ~flraya gondermi~tir. 
~ura millkiye dairesi oniimilzdekl 
hafta i~inde toplanarak evrakl tedkik 
edecek ve karanru verecektir. 

1atanbula Atatiirk ad1 veril
mesi haklonda bir teklif 

Ankara 26 (Telefonla) - Gilmriik 
ve inhisarlar Vekaletinin zat i~leri 
miidilrii Sa!i istanbula Atatilrk ad1-
nm verilmcsi hakkmda yilksek ma
kamlara tahriri bir teklif yapm1~tir. 
Safi teklitinde bundan on bir sene 
evvel bu yolda yapbg1 teklifin istan
bul belediyesince kabul edllerek 
Atatiirke arzolundugunu ve Atatilr
kiin o zarnan bunun 11imdilik zamam 
olmad1gm1 blldirdigini kaydetmckte
dir. 

Beden ifleri umum miidiirlii
gii kadrosu haz1rlan1yor 
Ankara 26 (Telefonla) - Beden 

i~eri umum mildfu·u general Cemll 
Tahir umum mi.idlirliigiin t~at ve 
kadrnlaruu hazirlamaya b8.fjlam1~t1r. 
Diger taraftan Turk spor kurumunun 
umum mildlirliige devredilmesi mu
amelesi yapllmaktadlr. 

Frans1z - Jngiliz 
ittif akin a dogru 

B. ~amborleyn, arkada1lar1-
n1n tazyiki albnda eaki lngiliz 

nazariyeaini ~erketti 

Paris 26 (A.A.) - Parisin siyast 
ve diplomatik mahfilleri ingiliz -
Fransiz nazirlan arasmda yap1lan 
goril~melerin verdigi neticeler hak
kmda: tefsirlerde bulunarak ik.i mem
leket arasmdaki samimi dostluk he- . 
nilz bir askeri ittifak ~klini almann~ 
ise de bu hedefc dogm bilyilk bir 
a.dim at1lm1.'j oldugunu beyan etmek
tedirler. 

Temin edildigine gore c;amoorleyn 
arkad~lrmm tazyiki altmda d~ ve 
mesuliyetin iki dcvlct arasmda tak
simi> gayesini gilden eski ingiliz na
zariyesini terketmi~tir. Bu taksim 
neticesinde kara haz1rhklan saha
smda Fransaya a.gtr bir ylik tahmil 
edilmekte, ingiltere isc deniz ve ha-• 
va hazirhklanm deruhde eylemekte 
idi. ~imdi ise Qamborleyn buna mu
kabil Fransarun hava lruvvetlerini 
bir an evvel ve 8.zami derecede islah 
etmesini taleb eylemektedir. 

Norve~ krali~esinin cenazeai 
Osloya getirildi 

Oslo 26 (A.A.) - Norve!; Krali~e
sinin cenazesi ile Kral ve Veliahtl 
hlmil bulunan ingiliz Royal Oak 
zirhlISI bugi.i.n ogle vakti muvasalat 
etmi~tir- Rlhtimda hilkumet azas1 
ve asker bekliyordu. Cenaze onde bir 
tabur ve muzika oldugu halde bJr 
araba ile eski Akequ~ ~atosuna gO
tfirilldil ve orada bir ft.yin! milteakib 
tabuta konuldu. Yolda elli blni gegen 
bir halk cenazeyi selamlami~1r. 

F ransada polislerle 
grevciler ~arpt§b 

lki faraffan 70 kisi yaraland1, 300 amele isyan 
ve cebir cUrUmlerinden muhakeme edilecek 

Valenciennes 26 (A.A.) - Valen
ciennes eyaletindeki maden muesse
selerinde grev devam. etmektedir. 
Fabrikalar bir hadiseye meydan ve
rilmeden tahliye ettirilmektedir. 4000 
grevci tarafmdan i~gal edil~ olan 
Anzinde kftin Escaut Et Neuse fabri
kasmda mildlrlyet itilAfm muslihane 
bir ~ekilde hallini um.id ettigi i~in 
tahliye ~i tehir edllmi~tir. 

Anzin havzasmdaki madenciler, 
maden sanayii amelesine utihak et
mi.<jlerdir. Valenciennes eyaletinde 
diin sabah lo.smi olan grev ~ma 
dogru umumil~mi~tir. Anzin maden 
kumpanyasmm ~mendlfer amelesini 
cebren !;al1~tinnak hususunda hwru
rnetin verdigi emir yerine getirileme
mii;; oldugu i~in Lille garnizonunda 
bulunan birinci kolordunun divam 
harb heyetini te11kll eden general 
Doumancet ile diger zabitler diln ak
~am Valenciennese gelmi~lerdir. Di
vamharb buglin burada ilk defa ola
rak toplanacak ve daimi surette faa
liyette bulunarak hiikfunetin verdi
gi emirlere itaat etmeyenlcri tevkif 
ederek bunlar hakkmda hiikiimler 
vcrecektir. 

lki taraftan 70 yarah var 
Paris 26 (A.A.) - Hiikfunet tara

fmdan verilen emir iizerine tahliye 
ettirilen Billancourt f abrikasmm i~
~ilerinden nlimayi~ yapbklan ii;in 
tevkif edilenlerin mikdan 450 yi bul
mu~tur. 

Ynrnlananlar.m mlkdan 40 1 polls 
ve 30 u nfunayi~~i olmak iizere tak
riben 70 ki~dir. isyan ve cebir cfiriim~ 
lerinden dolay1 300 ki~i mahkemeye 
sevkedilecektir. Dil1' amele tarafm
dan yap1lan hasarat dolayisile ma
denler birkac giin kapall kalacakt1r. 

Lllle'de temizlik servisi i~cileri de 
grev ilan etmi~lerdir. 

Diger cihetten Resmi Gazetede 
ne~redilen bir kararname halihaz1r- , 
daki vaziyet dolayisile hiikftmete, hal
k:m ~iddetle ihtiyac1 olan ~endifer 
hatlarmm askeri kltalar vas1tasUe i~
letilrnesine salahiyet vermektedir . 

Hiikumet tedbir ahyor 
Paris 26 - B~vekil B. Daladier 

muvakkaten Dahlliye Nezareti Veka
letini de iizerine alIIll~hr. Grevci 
ameleler tarafmdan ~al edil~ 
olan fabrikalann ve bilhassa Anzln
deki madenler ~al vil6.yetlerde ve 
Denainde bulunan celik fabrikalan-

lspanyada harb 
Barselon tehrine yap1lan ha

va bombard1man1n1n 
neticeleri - ~-

Salamanka 26 (A.A.) - Evvelki 
~am umumi karargah tarafmdan 
ne11redilen bir tebligde ~oyle denil
mektedir: 

cMuhtelif cephelerde kayde ~yan 
bir :jey yoktur. Hava kuvvetlerinin 
faaliyeti : 

23 - 24 sonte~rin gecesi bombard1-
man edilen asked hedefler ~unlardrr: 
Barselon Jimarurun Malgat ve Pine
ra istasyonlan ve Mongat fabrikala
n. Bu fabrikalarda yangm ~lkt1gi 
goriilmii~tlir. Diln Barselon liman1-
nm askeri hedeflelinin bombarduna
ru esnasmda iki vapura bomba isa
bet etmi~. antrepolarda yangm !;Ik
m1~tir. 

Kartagena limarunda ii~ vapura 
bomba isabet etm111Ur. Cereyan eden 
bir hava muharebesi esnasmda bir 
dii~man tayyaresi dti~ilriilmlil1tiir. 

lave~ dort muhrip 11marladi 
Stokholm 26 (A.A.) - isvec; Bah

riye nezareti bu son giinler zarfmda 
sene i!;inde Vosper tipinde dort tor
pito in~a ve teslim edilmesi i<;ln iki 
ingiliz fabrikasile mukavel~ imza 
etmi~tir. 

nm tahliyesine tedrici bir surctte de
vam. edilmi~tir. Saine vllayetinde 
amele tarafmdan i~gal edilmif olan 
biltiln fabrikalar tahllye ettirilmi~tir. 

Billancourdald Renault fabrikalan 
diln ogleden sonra tathir cdilmi~tir. 
Diin Citroen fabrikalarmda bir grev 
hareketi belirmi~ ise de sonradan i~e 
b~lannu~hr. Billancourda 450 tevki
fat yap1lm1~br. 

Hiikumet hidemati umumiycde ve 
imtiyazh ~irketlerde mesainin deva
mm1 temin i~in icab eden tedbirleri 
almaktadir. Memlekctin her tarafm
dan gelen hara1·etli tasvib ve tel?cile
re dayanan B. Daladier her ihtimale 
kar~1 koymak ve hidcmat1 umumiye
nin muntazaman ifas1m temin i~in 

icab eden biitiin tedbirleri almak az
mindedir. 

Pariste niimayitler 
Paris 26 (A.A.) ........, Karamamelerl 

protesto etmek iizerc Parisin birka(( 
istasyonunda ~imendifer amelesi, ~
i;iler ve miistahdemler tarafmdan ya
p1lan niimayi~ler esnasmda polis 
altm1~ ki~ kadar tevkif ederek rna11-
kemeye sevketmi~tir. 

Komiiniat tahrikabna kar!l 
tedbirler 

Paris 26 - Paris mebusu Taittin
ger, fabrikalarda goriilen ihtilal ha
rcketini bastirmarun liizumu hakk,n
da hiikumetten istizahta bulunmak 
istcmi-!1tlr. 

Bazi gazeteler ve bilhassa La Re
publique, Frans1z komiinist partisi
nin kanun harlcine !;lkbgm1 iddia 
ederek bu partinin f eshedilmesini 
istemektedirler. Sosyalist ve komli
nistlerin organ1 olan gazetelcr haric; 
olmak iizere diger biltiln gazeteler 
umumi ~ konfederasyonu tarafmdan 
gelecek sall gilnii i~ verilen umumi 
grev karann1 takbih etmekte ve bu 
yeni sosyal anaqi dalgaslllll1 Fran
samn f elaketini mucib olacak netice
ler verebilecegine i~aret eylemekte
dirler. 

Renault f abrikasmda yap1lan 
- Biiyiik tahribat 

Paris 26 (A.A.) - iik yapllan ted
kiklere gore, bir miiddet daha kapall 
kalacak olan Renault fabrikalannm 
i~gall esnasmda grevciler tarafmdan 
yapllan hasarat on binlerce milyona 
balig olmaktadir. 

Kar f1rt1nas1 
Amerikada 34 kiti oldii, bir 

~ok kiti yaraland1 

New - York 26 (AA.) - 36 saat de
vam eden ~iddetli bir kar f irlmasi 

neticesinde milhim hasarat kayde
dilmi§ ve yollarda bir ~ok kazalar 
olmU§tm·. ~imdiye kadar 34 ki§inin 

oldiigii ve bir ~ok ki~ilerin de yara
landtg-I anl~1lm1~tir. 50,000 ki~i kar .. 
Ian kald1rmakla me~ldiir. 

lsvicrenin protestosu 
I 

Alman tahakkiimii albnda 
bulundugu protesto edildi 

Brne 26 (A.A.) - Londra ve Va
~ingtondaki isvi~renin diplomatik 
miimessilleri, isvi~renin Almanyanm 
tahakkilmii altma ginnekte oldugu
hakklnda baz1 ingill7. ve Amerikan 
gazetelerinde !;lkan haberlerl protesto 
ctmeleri igin talimat alm~lardir. Bu 
haberleri veren Amerikan gazeteleri-
ne bu ~ekilde maka1e yazanm Al
manyadan hicret etmi~ bir Yahudl 
oldugu tahkika.t neticesinde anl~1l
nu~tir. 
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AK$AMDAN AK$AMA 

Fikir ve tahassiis 
modas1ndaki degi§iklik 

Uzun seyahat yapan insanlar, ik· 
limlerin nasil de~igme hayranhkla 
§ahid olurJar: 

Bir buz deryast iitinde ko~an tren 
ertesi sabah bir bahara girer. 1ndigt
niz vakit yaz ortasmdastmz. Kiirkle
rlnizi, yilnliilerlnizi bavula koyar, 
ketenlerinizi ~tkanrsimz ... 

«Zaman i~re» de ayni §Ckilde seya. 
hatter oluyor. Bunu hen bizzat kendl 
yll§adlgun devirlerde tecrii'be ettim: 

~1(."' 

l\liitare'ke devrinde Tedimi okuyor, 
begeniyorduk. i~timayia~llar, bunu 
§oyle tefsir ettiler: 

- Her §CY bltti ... Mah\'Oldu ... Mil
let artik i§i hayalen avurunaga mr. 
du ... Nedim asirlarca ikinci plinda 
kahm~ken birdenbire yeniden mod.a 
haline gcldi... Zira §iirleri, af yon 
tesiri yap1yor ... Donarak olen bir ada
nun kendini sicak bir ccnnette bissct. 
mesi knbilinden, oemiyet, kendinl 
onWtla oyabyor ... 

Derken, yeni bir deiTeye girdik: in
k11liplar oluyor, cskiler y1kal1yordu. 
Bir ~ok dimaglarda ~oyle bir ~ilphe 
vard1: 

- Acnba yilulanlardan daha iyisi 
yap1lnbilecek mi? 

Eminonii meydanmm bugilnkli ha
Ii gibi karmakan§lk intiba1 veren bir 
manzara ortasmda bulunuyorduk. Bu 
ytk1lma neticesi daba iyi olncagma 
pek ~k kimse ina11am1yordu. Goniil
lcrde bir re,ybilik ya§tyordu. Yan niik
te, yan istihzn kart§Ik yanlarm o SI· 

ralardn moda olll§Untm sebebini bun
da aramah .... 

Digcr taraftan da 
«-Adam sen de ... Kabil mi? ... '> di

yenler zilmresi, tamamile afaki k1ra
at anyorlard1. 

l\lii§3hedemde yamhmyorsam §U 

son zamanlarda da yepyeni bir haleti 
ruhiye deg~gi i{:indeJiz. Matbua
tin hallni olsun, kari merinde iyi te
sir b1rakan yaztlan olsun tedkik eder
seniz, samnm beni tasdik edeceksiniz. 

Zihinlerde adeta bir nevi romantizm 
biikihn siirmege 'ba§lad1: <lYaphk! 
Daha iyisini yapanz! Yapa.biliriz!• 
edebiyab ki, cidden canla ba§la faa
liyette ... Bu, ·verilen bir direktif tesi
rile dcgildir. Her rnuharrir kendiligin
den hisscderek oyle yaz1yor. Hatta, 
garip bir tevariid diyecegirn, be~ alb 
mcslckda§Im birden ayni giindc «~ 
b~ma!o kumandas1ru ayni edebi iis-
10.bla verdi. En enreresam da bu ton
daki mevzulann daha bilyiik bir 
ragbetle okunduldan! 

Bir inanma havas:i, bir gih·enme ha
vaSI, bir nikbinlik, bir nefse itimad 
havas1 ... 

De\-rin sesi bu ... Ve bu ses, elbctte 
o eski safhalann bedbin halile Jnyas 
edilirse, kolayca izah olunur: Ba.m
~ka bir manevi iklim i~e girdik ... 
Millet yapllam gordil. Bu yapilan, 
kendi yaptigid!r. Kendine inaruyor. 
Yapabildigine oldugu gibi, daha ya
pabileceginc de kani ... 

Hava cereyanlan gibi, elbise moda
lan gibi, :yaz lo~ glbi, fikir ve tahas
siis de de~iyor. 

Evvelce en derin bedbinlikti; de.o;ken 
reybilik oldu, §imdi romantik bir nik
binlik... (Kl, en ha)'lrbst, en 1niikem
mell bu ... ) 

Uzun siirmesinl, ~ok ya§amasllll di
lerlz ... 

(Va. Nu) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Diinkii kazalar 
Kadlkoyde oturan bayan Ay~e, 

tramvaydan inerken birdenbire f ena· 
l~k d~m~, muhtelif yerlerinden 
yaraland1p cihetJ.e Numune hastane
sine yatirllm~tir. 
Kasunp~a oturan on iki ya~mda 

~emsAver ismindeld klzca.giz da so
kakta oynarken ~m~, yaraland1-
g1 cihetle ~i~li Qocuk hastanesine ya
tnilm1~t1r. 

Bunlardan b~ka Sariyerde Orta
~e~mede oturan bir ailenin Uc y~
dakt ~ocugu Yalcm, evde kimse yok
kcn bei; metre yiikseklikteki. bir pen
cereden d~erek ag1r surette yaralan
tm~tir. 

0 lomobille tramvay ~arpi1ti 
~ofOr Yusufun idares1ndeki otomo

bll ile vabnan Osmanm idaresindeki 
tramvay arabas1 Beyoglunda Cilmr 
huriyet caddesinde ~arp~rru~lar, oto
tnobil hasara ugr~trr; vatman ya,. 

$ED:iR DA.BBRLBRi 

&iiemen nakli 
lki vapur 

k.ostence ve 
Varnaya gitti 

Romanya ve Bulgaristandan g~
men nakline devam ediim:ektedir. ild 
vapur, b~inci sef erlerini yapmak iize
re, Kostence ve Varnaya gitmi~lerdlr. 
Bu sene Romanya ve Bulgarlstandan 
12,000 kadar g~men getiri~tir. 
Bunlann bir klsm1 Trakyaya, baZlla
r1 da Anadol uda iskan cdilmektedlr
ler. 

ikl vapur Kostence ve Varnadan 
3000 kadar go~en daha getirecekler
dir. Vapurlann bugiinlerde limamm1-
za gelmesi muhtemeldir. Havalar mii
said giderse vapurlar go~men nakllne 
devam edeceklerdir. Bu sene gocmen 
nakline gee bai;lanm1~tir. Nakllyat 
vaktinde yap1labilseydi ¢mdiye kadar 
25,000 g~men getirilebilirdf. 

Bu senc nakliyat i~lerine gee bai;· 
lanmnsma, nakil formalitelerini tes
bit icin Tiirk ve Rumen murahhasla-
1·1 arasmdaki mlizak~relerin uzamas1 
sebep olmu~tur. Gelecek sene nakliyat 
daha milsaid ~artlar altmda suratle 
yapilacaktir. 

Hali~ tersanesi 
Y eni tersanenin in§as1na aid 

tedkikler bitmek iizere 
---

DenizbMkm Halicte yapttraca.brt 
tersaneye alt tedkikler bithilmek uze-
1·edir. Tcdkiklerin netlcesi bu hafta 
bir raporla iktisad VekaleUne arze
dilecektir. in~ata pek yaklnda bar 
Ianacaktir. Tersanenin i~letme if?}erl
ne ait tesisat1 Avrupaya 1Sipa~ edi
lecektir. in~aatm bir bu~uk senede 
ikmal edllecegi tahmin olunmaktad1r. 
Avrupadan getililecek tesisatm yer
lcrine konmas1 da zamana miltevak
k1f oldugundan, yeni tersane iki sene 
sonra biitiin tesisatile faaliyete gec;;
ml~ bulunacakt1r. 

1941 senesi bidayetinden itibaren 
yeni tersanede bUyiik vapurlar i~a
sma b~lanacaktir. Bu tarihten son-
1·a Avrupaya gemi sipari~ edilmiye
cektir. Denizbank, yeni tersane ic;;in 
mutehass1s l~ci yeti~tinnektedir. Bu 
~e ¢mdiden b~lanmas1, tersane fa
aliyete gec;;tikten sonra eleman s1kmh
sma meydan vermiyecektf r. Fabrika 
ve Havuzlar idaresinde staj gormekte 
olan gene;; i~~Uer alb ay sonra Avru
paya gideceklerdir. Bir sene Avrupa
da kalacak olan bu gencier milhen
dis muavinl olarak Deniz bank fabrl
kalannda vazife alacaklardir. 

Bab181i caddesi 
Y aya kaldmmlarmm intas1-

na batlandt 

Divanyolunda tiirbe kO~sinden 
Cagalogluna kadar uzanan Bab1ali . 
caddesinin diinden itibaren yaya kal· 
dmmlar1mn i~sma b~larum~tir. 
Yaya kaldlnmlar, yol kenannda bu
lunan aga~ari da igine almaktad.lr. 
Yaya kaldlrunlar bittikten sonra yo
lun ortas1m te~kil eden asfalt klsmi 
in~a ~lccektir. Bu yol uzerlnde bu
lunan agac;;lardan cinsi adi ve kO
tU olanlar kesilecektir i~e yaranuyan 
ag~lar bugilnlcrde vilayet orman ba~ 
mildiirHigile Belediye fen heycti ta
:rafmdan tesbit edilecektir. 

Yolun iizerinde evkafa aid alt! bi
namn mecra.s1 heniiz kana1izasyona 
baglanmadlg1 halde in~aata b~lan. 
masmda Belediye zaruret gormil~tlir. 
Artik yol un in~asw tehir edecek ba_r 
ka bir mani nazan cllkka te almnu.
yacaktir. 

Halk1n rahabn1 bozan iki 
sarho§ 

Koc;;o ve Anderya isimlelinde iki 
kil?i evvelki gece son derece sarho~ ol
duklan halde, Beyoglunda umumun 
istirnhatlni selbedecek ~ekilde dola~
bklan cihetle yakalarup mahkemeye 

Hakli ~ikagetler 
Beyoglu Havagazt 

§irketinin dii§iince1i 
dogru degildir 

Beyoglunda. tamdigzTTUa bir 
matbaaci yaziyor: 

Bir milddettenberi, sabahla.n 
saat onla on bir ar:asmda hava
gaz.i cereyani kesilmekte ve bu 
gaz!e ~liyen tertip makinelerimiz 
muattal durmaktadir. ~trkete, bu 
1nkttadan ~ik6.yet ifin yaptigimiz 
mii.racaatlere: «Elzemmiyetli bir 
~ey yok. Artik gaz kesUmiyecek
tir» cet•abi verildi§i halde, evvelki 
gun cereyan saatlerce kesildi. 

Bu hadise ii.zerine yeniden ~ir
kete ba~urduk. $irket, bu def aki 
miiracaatimize: 

«- Ana boru tlkannu~tir. Ara
ya bayram girdigi cihetle, boruyu 
a~armyacagtz. Belediyeden izin al
mak igin pazartesiye kadar bekle
mek icab eder.• cevabmi verdi. 

Havagazz, umumi hizmetlere 
da.hil i$lerden birfdir. ~irketin 
bayrami bahane ittihaz ederek 
ana borudaki &izayi derhal iza.le 
etmemesi do§ru degildir. Beled.iye
nin ve Nafia komiserliginin dik
kat nazarzm ~ekmenizi Tica ede-

l riz. J 

Tramvay ve Tunel 
sirketlerinin mlibayaas1 
~irket rnurahhaalar1 bu hafta 
i~inde Ankaraya gidecekler 

E\.ektrik ~rketini takiben Tramvay 
ve Tiinel ~rketlerinin satmahnma 
rneselesi pek yakmda halledilecektir. 
Milzakereye esas t~kil edecek mpor
Iar tamamen haz1rlanm1~ ve Nafia Ve
kaletine arzedilmistir. Sirket murah-. . 
haslan bu hafta 1cinde Ankaraya gi-
deceklerdir. 

Satmalma milzakerelerine kanu
nuevvel bidayctinde Ankarada b~la
nacaktir. Milzakerelerin ~k k1sa za
manda neticelenecegi umid edilmek
tedir. Bu ~irketlcr de hilkfunete ge~
tikten sonra bircok ycnilikler yap1la
cak, balk i!(in kolayhklar ihdas edile
cektir. Bu ~rketlerin lli.ikf1mete ge~
mesinin blr giin m~elesi haline gel
mesi memurlar ara.smda bilyilk bir 
memnuniyet uyandmm~1r. 

Tramvay ~irketinde, evvel~e Elek
trik ~irketinde oldugu gibi, ecnebi 
rnemur ve mi.ihendisler vard1r. Bun
lardan a~Ilacak mi.inhallere kB.milen 
Tilrk elemanlar tayin edilecektir. 
Tramvay ve Tilnel ~rketleri ya ayn 
blr umum mtidilrlilk l1allnde idare 
edilecek, yahut ta Elektrik i~led ida
resine baglanarak Elektrlk ve Nakli
yat ~lerl umwn mildiirltigil firmas1 
altmda i~letilecektir. 

Oamanh borcu kuponlar1 
Osrnanh hiikurnetinin bor~lanna 

ait bu seneld kuponlarm odenmesine 
yarmdan itibaren b~lanacaktir. 

bdenme i~lerine ait muamel.8.ti cnm
huriyet Merkez, Osmanll ve Doy~e 

Oryant bankalan yapacaklard1r. Te
diya t dolar iizerinden hesap edilerek 
Tilrk llrasile yap1lacaktir. 

Dort yang1n batlang1c1 
Taksimde S1raselvilerde Alman has

tanesinin, Ye~ldirekte B Zekiye ait 
mensucat fabtika.Smm bacalan tutui;
mu~, itfaiye tarafmdan derhal sondil
rillmUi;tUr. 
Cerrahp~ada ti.imgeneral Ferhad

la, Uskildarda B. Karnige a.it evlerde 
de birer yangm ba~langic1 Olmlll; ise 
de vaktinde ye~en itfaiye gruplan 
ate~i geni~lemcden sondiirmti~tur. 

Y aramaz ~ocuk 
Kalyoncukullugunda bir arsada bir
~ cocuk oynamakta iken., bunlar
dan Kenan, Dimitri isminde diger bir 
~ocugun fazla bagmnasma klZIIll~ ve 
yanmdaki sustah ~aklyi c;;ekerek Dl
mitriyi iki y.erinde yaralam~t1r. Po
lls, K;-·.ru sustallslle birlikte yaka

t 

Yeni. vapurlar 
lngiliz f irma
larina sipari1 

edilecek 
Denizbank, !ngiltereden tern.in edi

len 16 milyon sterlinlik krediden em· 
rine verilen iki .milyon sterlinle ismar
hyacagi yeni vapurlar icin ecnebi fir
malarile temasa gecmt~ti. ingiliz fir· 
malarile yaptlan milzakereler miisaid 
~artlar icinde neticelenmii; gibidir. 
Yeni vapurlan ingiliz firmalan yapa· 
caktir. 
E~a nakli i~in almmas1 kararl~tl

rilM al ti ~ilebin hangi memleketten 
miibayaa edilecegi bugiinlerde bell 
olacakt1r. Bu ~ilepler i~emege b~la
d1ktan sonra yolcu vapurlanna hay
van ve ticaret e~ya.s1 a1mrmyacaktir. 

Yalova hattma tahsis edilmek ilze
re Fabrika ve Havuzlnr Jdaresl atelye
lerinde in~as1 kararleJ)tmlan 18 mil 
silratinde elli.~er ki~ilik uc mot.Orlin 
hazirllklan da bitirilmek uzeredir. 
Pek yakmda i~arma b~lanacaktir. 
Y~ meyva ve sebze ihrncatt i~le

rinde nakliyah kolayl~tmnak icln 
yeniden yaptmlmas1 kararla§tmlan 
soguk hava tesisat11 il~ vapur bu haf
ta sipali~ edilecektir. 

Belediye, eaash bir talimat
name haz1rlamaga ba1Iad1 

MUhendisler kanunu mucibince, 
bina in~aatl plAmm yapmak \'e in
~aatm mesuliyetini deruhdc etmek 
iizcre mutlaka in~at milhendisi ve
ya miman olmak laz1md1r. Kanunun 
tatblki ic;;in Belediye fen mildilrlilgii 
tarafmdan liazirlanan \'e ~hir mec
lisince kabul cdllen bu talimatname
ye gore mimarlarm, in~aat milhen
dislerinin ve .kalfalarm vazif e ve sa
lahiyctlerl tesbit edilmii;ti. 

Belediye in~aat i~leri etrafmda bu 
talimatnameden b~ka usta ve i~i
ler hakkmda da bir talimatname ha
zirlamaga ba~lam1~t1r. Bu tFJ.limatna
medc in~aat i~lerinde ~ah~an maran
goz, duvarc1, dii1ger vesalre gibl bii
ti.in i~ler, mesleklerinde ihtisaslan 
olup olmad1klarmm tesblti i~ imti
hana tabi tutulacaklar, ve s1k1 bir 
polis tahkikatmdan ge~irlleceklerdir. 
Bu talimatnamenin tatbikl iizerine 
polis tahkikatmdan ge~yen ve im· 
tihanda kazanm1yanlar in~aat i~le
rinde cal1~myacaklard1r. 

Talimatname in~aat i~lerini zap
tti rapt altma alacag1 i~in !tOk 
iyi neticeler verecegi temin edilmek
tedir. Talimatname ~ehir meclisinin 
~ubat toplantismda mi.izakere edile
cektir. 

Sandal kazas1 
lki yolcu ile sandalc1 boiul· 

mak iizere iken kurtar1ld1 

Haskoyde bek~ilik eden Abdullah 
ile kans1 Zeyneb, evvelki giin Unkapa-
nmda bir hem~erilerine bayramla,r 
:mak iizere gitml~er. don~te de ev
lerine donmek i~in Ahmedin sandah-
na binmi~lerdir. Sandalc1 Ahmed, bu 
s1rada sandahn yakmmdan gec;;en ve 
yedeginde iki mavna gotiiren romor
korden istif ade ederek kilrek ~ekme
den Haskoye kadar gitmek sevdasma 
kap1~ ve mavnalardan birine ip 
atm1~hr. Fakat attig1 ipi tutturama-
ymca, sandal, onun arkasmdan gelen 
dlger mavnanm oniine dti~mil~ ve 
sandal devrilerek batrm~tir. 

ikl m~eri ile sandalc1 denize d0-
1.~mi.i~, yiizme bilmediklerl cihetle 
~1rp1nmaga ve istimdad etmege b~ 
larm~lardtr. 

Nihayet hadiseyi goren Cibali san
dalcllanndan Niyazi, vaktlnde yetir 
mil? ve u~ ki~yi bogulmak uzere iken 
kurta.rnw;tlr. Sandalc1 Ahmed hak
klnda kanunt takibat yapllmaktadlr. 

ISTANBUL HAY A Tl 

Bayram naatl ge~ti ? 

Sabah erkenden cicllerini giyen ~ 
cuklar sokaklara dokilliirler, mantar 
tabancalan, kestane fi§ekleri patlatar
lar; bayram bOyle ba§lard1. Ath kann.
calann, kayik salmcaklanrun etraf1 
dolar, siislii talikalar, ~ngmlaklt ara. 
balar g~ vakitlere kadar ~ocuk kafi
lelerini gezdiriler, her tarafta §Cll kab. 
kahalar duyulur ve, ii~ giin bayram 
ooyJe DC§e j~inde g~erdf. 

Bu bayramda, sabahleyin pencere
den baJct1m: Tabanca, fi§ek sesi yok. 
Caddeden grup grup ~ocuklar g~iyor. 
lar. Fakat n~cli kahkahalan duyul
rnuyor. Masum ~ehrelerinde hali hii
zun ¢zgileri farkediliyor. Sessizce ko
nU§uyorlar: 

- 0 sincmada iyi goremeyiz. 6te. 
kine gidelim. 

- Hayu-, hayrr. NaSil olsa param1z1 
maytaba, sabncaga vermiye<:egiz. Pa
ra bitinceye kadar bUtiin sinemalan 
dola~nz, doyn, doya hep Onu seyr~ 
deriz. 

Sokaklarda dola~1yorum: Salmcak
Jarm, ath kanncalann etraft born~. 
Ko e b&§lannda ~mgirdakh arabalar 
bo§ bekliyorlar. Ni§an atalan, niyet ~e
kilen dilkkftnlann onlerinde kim eler 
yok. ileride, Sinemalann s1raland1gt 
caddede ma~eri kalabahk kay11~1yor. 
Antredcn caddcnin ortasmn kadar tik· 
hm t1.kl11n dolmU§. llerkes biran cvvel 
i~erlye girmek i~n biribirini itiyor. 
Sesler yiikseliyor: 

- Oglum, biraz yol vcr de ge~eyim. 
CCnazc merasimindc ~ok hastn idim. 
Evden ~tklp seyredemedim. Siz na
stl olsa gom1il~siiniizdilr. llirakmiz bir 
delac1k da ben g0rcyim. 

- Onu bir defa, b~ defa gormckle 
doyuJur mu tcyze? l\lerasin1i gordiim, 
filmi de iki defa seyrettim amma, do
yamadun ki. ~imdi gene girecegim. 
l'arm, obiirgiin, bu filimler bitinceye 
kadar hep onu seyredecegiz. 

:Matine sonunda i~eriden ~1kanlann 
etrafian sanbyor: 

- NaSil, iyi gorilliiyor mu? Anka· 
raaaki merasiml de gosteriyorlar mt? 

Otekiler ya§li gozlerini silerek mml .. 
damyorlar: 

- iyi gordiik amma, §imdi b~ka 
bir sincmaya gidip tekrnr goreccgiz. 
Onun scsini tekrar dinllyeoef:riz. 

istanbul halln bu bayram1, sinema
lardn en biiyilk sevgilinin ccnaze rne-
1·asimini seyretmeklc ge~irdi. 

Cemal Re!ik 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eminonu han1n1n evkaf 
taviz bedeli 

Han sahibi ile belediye aras1n
da ihtilif ~ikh 

Eminonil istimltlk sahasmda bulu
nan Eminonu hMtn1n sahibi tarafm· 
dan yirml senelik evkaf taviz bedeli
nin Belediyeye aid oldugu iddias1 
iizerine Belediyenln mahk£:Ineye mii
:racaat ettigini yazm1~tlk. 

Belediye, istimlAk edllecek binalar 
yola ve meydana tahvil -edilecegt 
i~ln kendisinin istikbalde bu bina
lardan istifade edemiyecegini ileri 
siirmektedir. Belcdlyenin bu noktal 
!Ilazar1, Belcdiye ile evkaf arasmdaki 
muallak meseleleri halleden hakem 
l1eyetinin kararma da uygundur. 

Evkaf, vaktile arsa ve arazi halin· 
de bulundugu halde yola knlbedilen 
arazl ic;;ln Belediyeden mukataa ver
gisi lstiyordu. Beledlye, mukataa ve 
icare vergilerinin miinhas1ran arsa
lara aid oldugunu ileri silrerek umu
mun menfaatine ai;tlan yollarclan 
Belediyenln hi~ bir intifa temin et
medigini, bilakis Beledlyenin bu yol
lar ve meydanlar i!(in bir~ok masraf
lar ihtiyar ettigtni ileri siirerek evka. 
fm bu iddiasm1 reddetmi~tl. 

Evkaf, senelerce noktai nazarmt 
mildafaa ettigi halde nihayet hakem 
heyeti Belediye lehine karanm ver
mi~ti. f;jimdi Belediye, hakemin bu 
karanndan Eminonii ham sahibinin 
ileliye silrdtig\i taviz bedell etmfm
da da istifade edecektir. Belediye, 
Eminonii harurun da ylktmlarak yo
la kalbedilecegine gore mukataa ver
gisine ta.bi olnuyacak bu arsarun ta· 
viz bedelinin de kendisine aid olma
dlguu Ileri siirecektir. 



Yunan Basvekilinin Ankara dgniisUnde 
yapt1Q1 beyanatm akisleri 

Biitiin Yunan gazeteleri Tiirk - Yunan dost
(ugunun sars1lmaz oldugundan bahsediyorlar 

Atina 26 (A.A.) - Atina ajans1 
bildiriyor: 

Gazeteler, B. Metaksasm Ankara
dan d0l1U§ilnde Selanikte Ti.irk - Yu
nan miinasebetlerinin miikemmel ol
dugu hakkmda yapt1g1 beyanat hak
lunda tefsiratta bulunmaktad1rlar. 

Proiya gazetesi diyor ki: 

B. Metaksasm §ahsen dostluk bag
Iarile merbut bulundugu yeni Ciim
bur Ba§karu ismet inonti ve diger 
Tiirk zimamdarlan ile yaptigi golii§
melerden sonra soylenmi§ olan bu 
s<>zler, t1pk1 Tilrk milleti gibi, TUrk -
Yunan dostluk ve te~riki mesaisinin 
yakm dogudaki ehemmiyetini tama
men mudrik bulunan Elen milleti ii
zerinde derin bir akis has1l etmi§tir. 

Katimerini gazetesinden:-
Tarihin ~izdigi yolu hahrlatmaga 

asla ihtiyac; yoktur. Balkan devletle
ri kendilerine ban§ i~inde te§riki me
sa.iyi hedef ittihaz ettikleri giinden 
beri Balkan ufuklan tamamen aydm
lannu§br. Balkan te§riki mesaisinde 
ban§ fikrinin gene! ban§ fikri iizerin
de bir tesiri olmas1 mesud bir hadise
dir. Milnih konferans1 biitiin biiyiik 
devletlerin de ban§ arzusunu ortaya 
koymu§tur. Dort devlet daima bar1-
§I takviye edccek olan bir tarZihal bul
dular. Btiyilk devletler politikasmdaki 
hakim fikir bundan boyle beynelmi
lel bir te§riki mesai formtilU bulmak
tadtr. Balkan dcvletlel'i bu tarihi go
ril§meler esnasmda niimune olacak bir 
sogukkanhllk ve tesanild eseri gos
tei:mi§lerdir. Qiinkii muazzam Bal-

kan miiessesesi hi<;bir c;atlak g0ster
memi§t ir. 

Elettron Vima yaziyor: 
Tilrk • Yunan uzla§mam daha ba

§anldlii ve kuvvetlendigi dakikada, 
iki memleketin §Uuruna mevcudiyet 
ve · saadetleri ic;in elzem olan biiyiik 
bir §ey olarak nufuz etmi§tir. insan
lann iradesine tabi olmayip milletle· 
rin mukavemet ve istihalelerini tayin 
eden cografi sebepler Ege denizinin 
iki sahilinde oturan ild mlliete, ya 
mii~tereken ban~ ve mesai i~inde bir
le~mi~ olarak y~amagi, yahud da 
kuvvetlerini yabanc1 istiHUara hedef 
olacaklar1 giine kadar miitemadiyen 
zayiflatan ebedi kine kendilerini se
bebsiz yere kaptuan memleketlere 
mukadder en bi.iyiik tehlikeye mev
cudiyetlerini maruz buakmag1 tab.
mil etmektedir. Tarihten ders alan 
iki millet ve onlarm dirijanlan te.r 
riki mesai ic;inde m~erek bir suret
te y~ak ve birbirlerine yan:llln et
mek liizumunu anlarm~ardir. 

Kronos gazetesi de diyor ki: 
Ba~eki1 Metaksasm -Biiyti.k Olii

niln cenaze merasiminde hazir bu
lunmak gibi ac1 bir vazife hari<; ola
rak- Ankaradan getirdigi ve ilk be
yanatlarmda bilhassa kayt ve i~aret 
ettigi miikemmel intiba halkm his
siyatmda c;ok sempatik bir akis bul
m~tur. B. Metaksasm yeni Ctimhur 
b~kam inonii ile yaptig1 goru~e 
Elen ruhunu sevinc;le doldurmu~tur. 
Yunanistanla Tilrkiye ara.smdaki mii
nasebetlerin tarsini doguda ban~m 

en milsbet teminatidtr. 

Lozan Tiirk talebe 
cemiyetinin toplantis1 

Talebeler Turk istiklalini muhafaza 
edeceklerine and i~tiler 

Lozan 26 (A.A.) - Anadolu ajan
smm husust muhabiri bildiriyor: 

Bilyiik !?efimiz Atatiirkiin cenaze 
merasimi milnasebetile Lozan Tiirk 
talebe cemiyeti ilniversite salonunda 
bir toplanti tertib et~tir. Toplan
t1ya Lozan htikO.meti erkanmdan ba
zilan, ilniversite profesorleri, gazete
ciler, LozanlI Tilrk dostlar1, Cenevre 
talebeleri, Lozan ecnebi talebe cemi
yetleri i~tirak etmi~lerdir. Hatiplere 
rnahsus kilrsilni.in arkasmda Tiirk 
bayragmm ilstiinde Ataturkiin re
simleri as61 idi. Talebe cemiyetleri 
reisleri talebe cemiyetlerine mahsus 
resmi elbiselerile ve bayraklan mate-. 
me bi.irtilti olarak bulunuyorlardl. 
Ti.irk talebe cemiyeti reisi B. Ferzan . 
Aras celseyi a<;arak hazirunu bir da
kika siikuta davet etti. Ve ilk sozii 
iiruversite rektorilne verdi. 

Rektor, Lozan iini versi tesi nanuna 
Tilrk talebelerine candan taziyetler 
sundu. Ve dedi ki: 

«Siz Ttirk gem;leri bugiin Bilyilk 
~efinizi kaybetti&'lnizden dolay1 ne 
kadar aglasamz hakllsrmz. Universi
te sizin bu btiyti.k mateminize i~tirak 
etmektedir. Atatiirktin, bu Bilyiik. 
Adamm hayatm1, burada az bir va
kit i~inde bildirmege imkan yoktur. 
Bu d~hinin vatanmm tarihinde i~gal 
ettigi parlak sahi!eleri size hatirlat
mak isterim. Tiirkiyeyi yaratan, ta
rihimizin bu en Btiyiik Adannm en 
derin hiirmctle egilerek selfunlanm.» 

Bundan sonra profesor Morff, Os
manh imparatorlugunun sukutun
dan ba~llyarak Tiirk Ciimhuriyetinin 
ilamru, Atatiirkiin yeni Tiirkiyeyi na
sll yarattigm1 anlatti ve Atatiirkiln 
hayatma dair Uzun bir soylev yaph. 

Miiteakiben profesor Sekretan, Ata
ttirk TUrkiyesindekJ yeni hukuki va
ziyet ilc eski hukuki vaziyeti uzun 
boylu tahlil edcrek hazimna Tiirk 
Cilmhuriyetinin son sistem hukuki 
cihazm1 anlatti, bundan sonra Sevr 
H Lozan muahedeleri muhte.vivatun 

hukuki cepheden tahlil etti. Lisaniyat 
iktisadiy~t, i~timaiyat sahalannda 

Tiirkiyede tahakkuk ettirilen ~eyler
den bahsetti, dedi ki: 

cYalruz bir asker degil, ayni zaman
da asnm1zm bir daha goremiyecegt 
bir d!hi idl. insaniyet onun ziy~-
dan pek ~ok milteessirdir. Ttirk tale
belerine candan taziyetler sunanm.:i> 

Bundan sonra ecnebi talebe cemi
ye.tleri reisleri de soz aldllar. 

Alman talebe cemiyeti reisi aziz 
~iirk arkada~larma taziyetlerini sun~ 
du ve dedi ki: 

cVatan1mzda iken Bilyiik :;;etinizin 
yapbklanm gorilyordunuz. Fakat dl
~ardan bunlan daha iyi gorecek ve 
daha iyi takdir ~deceksiniz. Emin 
olunuz ki, aziz arkada~lar1m, Alman 
talebeleri sizin mateminize candan 
i~tirak etmektedir.~ 

Diger talebe cemiyetleri reisleri de 
hemen ayni mealde s0zler llc tazi
yetlerini bildirdiler. 

Bundan sonra reis B. Ferzan Ara
sm daveti Qzerine Tiirk talebeleri 

Turk Ctimhuriyetini ve Tilrk istikla
lini ilelebet muhafaza ve miidafaa 
edeceklerine and i~mi~Ierdir. 
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ASRi SiNEMAOA 
3 biiyiik ve gtizel film: 

ULU ~EFiMiZ 

ATATiJRK'un 
Cenaze toreni filmi 

Volga Ate§ler l~inde 
Danielle Darrieux • Prejean ve 
inkijinoff taralmdan biiyiik 

Fransiz filmi 

DEMIR YUMRUK 
Buck Jones'in 

Yeni macera vc sergi.ize§t filmi 

AtatOrkiin aziz 
naa11 nereye 
giimiilecek?. 

'(B~ tarafi 1 nci sahifede) 

ac1ve1ztuab1 altmda elemli ve hil.ztin
lti dakikalar yR§aillakta devam edi
yor. 

Mukaddes naa§m konuldugu Et 
nografya m iizesi bu ma~eri elem ve 
hi.izne, mAnasi git tikc;e degi§en ve de
rinle§en bir sahne oluyor . Ard1 arkas1 
kesilrniyen insan kumelerinin mil.ze
yi oyle i~ten bir tavaf edi§leri var kil! ... 
Bu e~i bulunmaz manzarayi uzaktan 
seyreden her insan Turk ulusunun 
asaleti, vekan ve bir kelime ile mederu 
olgunlugu kar§1smda bir kere daha 
eg'llmekten kendini alamaz. 

Elinde tuttugu ~i~ek demetini mu
zenin merdivenlerine serpen §U mini
mini mektepli f;Ocugun masum haline 
bak1ruz: Sanu·sm1z ki, Ulu Aianm 
manevi huzuruna serptigi i;i~ek degil, 
onun ~i~ekten daha beyaz ve daha te
miz kalbidir. 

Hele solmaga yiiz tutmll§ ~elenkler
den kopardlg1 kuru bir yapragi en mu
kaddes bir hatua gibi bagnna bastuan 
§U heykelin dibinde heykel gibi hare
ketsiz duran ba§I egik, g0zleri ya§la 
dolu ihtiyar kadm; acaba bu anda na
s1l bir ruhi halet ic;inde bulunuyor? 
Bunun izah ve tahlili gilc;ttir. 

Atatilrk sevgisi o minimini mektep
li ile build biiklilm olmU§ ihtiyar ni
nenin §ah1slarmda en son ve en ebe
di ifadesini bulmu§tur. 

Metaleler yanacak 
Ebedi l:?efin Ulus meydam, Halkevi 

ve Atattirk bulvarmdaki heykelleri et
rafmda me§aleler, aziz naa§larmm 
cbedi medfenlerine tevdiine kadar ya
ruk kalacaktir. 

Anit nerede yap1lacak 
Aziz naa§m gomillecegi yer heniiz 

belli degildir. Bu yeri tesbit etmek ie<in 
Millet Mcclisi Reisi B. Abdtilhalik Ren
da, Ba§vekil B. Celal Bayar, Dahiliye 
V ~kili ve Parti genel sekreteri doktor 

Refik Saydamdan miite§ekkil bir ko
misyon te§kil edilmi§tir. Bu komisyon 
Zonguldak havalisinde bir tefti~ se
yahati yapmakta olan Ba§vekilin An
karaya avdetini miiteakip i<;tima ede
cektir. 

Kabrin yeri i~in hti.kfunete ve par
tiye birc;ok teklifler yap1lmaktadlr. 
Uzerinde en ~ok durulan yerler <;an
kaya ve Kaledir. Amt yeri tesbit olun
duktan sonra yerli ve ecnebi mimarlar 
arasmda beynelmilel bir milsabaka 
a~llacaktir. Yer kati bir surette tes
bit olunmadan evvel de mimarlann fi
kir ve mtitalaalan sorulacaktir. 

Prag hUkOmeti 
(B~ taraft 1 nci sahifede) 

lihazirda mevzuubahsolam1yacagllll 
kaydetmektedir. 

Macar hududunu ge~ecekler 
Buda.1Je~te 26 (A.A.) - Beregszasz'

den bildililiyor: 
Sab ak~am1 Ruten hududu civarm

da ka.in Salank nahiyesinde hududu 
ge~mege te~ebbils eden, hepsi de <;e
koslovakyah olmak tizere, dart jan
darma ile alti hudud muhaf1z1 ve 12 
asker tevkif edilmi~tir. 

R utenyadan kovulan 
Macarlar 

Budape~te 26 (A.A.) - Qek ma
karnlanrun Rutenyada oturan Rtiten 
ve Macar milletinden bir<;ok ki~ileri 
memleket haricine <;1karmas1 uzerine 
Macar gazeteleri muttefikan hadiseyi 
protesto ederek bu keyfi tedbirlerle 
kendi mukadderatma hakim olmak 
istiyen memleketin asli sekenesinin 
korkutulmak istenildigini kaydetmek
tedirler. 

Biitiln Macar efkan umumiyesi, 
Qek hti.kfunetinin kom~ularile nor
mal miinasebetler tesisine c;alI~tigma 
dair yap1Ian resmi beyanata tevafuk 
etmeyen bu gibi hareketler iizerine 
bulundugu te~ebbilslerden dolayi Ma
car hiikfunetini tasvib etmektedir. 

, ...•..................•.............•......... 
E. Sadi Tek tiyatrosu 
Taksimde (bugiin) saat 

16 da matine, 
gece 21 de 

. (StlT KARDE$LER) 

27 Te$rtnisani 1938 

Muayyen saat miyar1n1n 
altml§IDCI yildOniimii 

BUtUn medeni memleketlerde fevkalade merasiml& 
tesid edildi, mucidinin ad1 hUrmetle an1ld1 

BU.tun diinya demiryollanm, tel
grafianm ve telefonlanm intizarna 
sokan ve muayyen bir saat miyar1 
sisteminin mucif:!l sir Flemingin yap
tig1 milhim ke~fin altrm~mc1 y1ld6-
numii mumaileyhin vatam ~imali 
Amerikadaki Kanadada ve diger me
deni memleketlerde fevkalade mera
sim ile tesid edildi. 
Ka~ifin bir heykeli Torento .l?ehrin

de vali tarafindan ku~ad edilmi~tir. 
Diinya saatlerini ayar eden bir sistem 
viicude getiren Fleming anasil ingil
terelidir. ingilterede iyi bir tahsil go
riip miihen dis yeti~tikten soma 18 
y~mda oldugu halde 1845 senesinde 
Kanadaya hicret etmi~tir. 

Burada en iyi miihendisler yeti~ti
ren bir firmaya girmi~ ve me~hur bir 
ingiliz muhendisi olan sir ~rayber 
ile ~erik olmu~tur. Bu firma Kana
day1 ~tan b~a kateden ve Atlas 
Okyanus sahilini Biiyiik Okyanusa 
bagllyan btiyiik demiryollarm in~as1 
ile me~gul oldugundan Fleming da
hi demiryolu mtihendisi olmu~tur. 

Hatlar uzad1kc;a trenlerin hareket 
ve seyir vakitlerinin tayini ic;in bir 
miyara biiyi.ik ihtiyac; oldugunu ilk 
hisseden bu milhendis oldu. Aym za
manda kablo ve te1graf muhabere
lerinde dahi zaman ve tarihin yan-
11~ olmamas1 ic;in boyle bir miyara 
liizum oldugunu da takdir etmi~tir. 

0 zamana kac'!ar her yerin mahalli 
gilne~ saati vardi. Bu saat muayyen 
bir noktadaki umur ve rnesalihin ida
resi ic;in kafi idi. Her mm taka kom
~ulannm i~leri ile milnasebeti az ol
dugundan mu~terek bir saate ihtiyac( 
duymamaktaydi. 

Fakat yukanda zikredildigi vec;hi
le derniryollarm ve telgraf hatlanmn 
son derecede yay1hnas1 her mmtaka
nm diger kom~u mmtakalarile mii
nasebet ve a1§.kalarm1 arttirm1~tir. 

Demiryollarm seyrusefer i~le1inl 

tanzim eden operatorle1'in vazifeleri 
mil~ki.ille~mi~ti. Qiinki.i yan dilnyayi 
kaphyan demiryolu ve telgraf ~ebe
kelerinin seyrli.sefer ve muhabere za
manlarrm tevhid etmege imkan yok
tur. 

Uzak<;a bir yere gekilen bir telgraf 
.;ekildigi tarihten daha evvel ~ekil
digi yere yeti~iyordu. Qiinkil mahalli 
saatler arasmda buyi.ik f ark ve tefa
viit vardI. Bu yiizden biitiln i~ler in
tizam ve selametini kaybetmekteydi. 
Gen~ Fleming demiryo1u, telgraf 

ve telef on muamelelerinde yanll~hk
lardan ve kazalardan korunmak i~in 
saglam bir saat sisteminin kurulma
s1 zaruri oldugunu takdir etmi~tir. 

Boyle bir sistemi bulmak i<;in uzun 
uzad1ya dti~ilnm~ ve hesaplar yap
m1~tir. Nihayet 1878 senesinde zih
nini me~gul eden meselenin halline 
muvaffak olmu~tur. 

Buldugu sisterni Kanada kralhk 
enstitiisii gibi en mtihim bir ilmi 
mtiesseseye arzetmi~tir. Bu enstitu 
Torentoda teessils etmii;;ti. Bunun te
sisine 6nayak olanlardan biri de ken
disi idi. 

Saat miyan sistemini tesis i~in bul
dugu esaslar ~unlardir: 

Bir dah·ede 360 derece vardir. Bir 
giinde 24 saat vardlr. 360 adedi 24 
adedi ile taksim edildigi zaman ~1kan 
netice ve harici kismet 15 dir. 

Biitiln ktireiar~ etrafmda her biri 
15 derece ge~iginde yinni dort 
saatlik bir seri ~aklar tesis edil
melidir. Bu suretle biitiln dilnya i~in 
muayyen bir miyar saati kurulm~ 

~ 

<;>luyor. Bu saat sayesinde demiryol
larm, telgraf ve telefon muhaberele
rinin vaktii zaman1 tevhid edilerek 
~a~maz bir nizama girmi~tir. 

Bu tasavvmun gayet saglam ye 
pratik olmas1 ve kA¢finin selaset ve 
vuzuh ile davasrm tahlil ve isbat ey
lemesi enstitii tarafmdan teklif olu
nan sistemin ittifakla kabul edilme
sini temin etmi~tir. Enstitii bu miyar 
saatinin Kandada ve ingiliz impara
torlugunda ve hatta btitiln dilnyada 
kabul edilmesi i~in o zaman Kanada 
umumi valisi bulunan Lord Lorneye 
teklif etmi?tir. 

Lord, otedenberi ilmi Ve fenni i~

lerle me~gul oldugundan FlemingLTJ 
ke~fini dikkat ile tamik etmi~ ve bu 
ke~fin biitiin be~eriyet iGin bU.yi.ik fay. 
dalar getirecegine kani olmu~tur. 

Lord Lome bu ke~fi ingiltercye ve 
biit'i.in ecnebi devletlere kabul ve tat
biki ic;in resmen teklifte bulunmu~
tur. 

·aariptir ki en ziyade a!akadar 
olmas1 laz1mgelen ingiltere htikume
ti bu kc~ifde bir fevkaladelik gore
memi~ ve tatbikini tervi<; etmemi~tir. 
Bilakis hi~ beklemniyen bir iaraftan 
Flemingin ke~fi miiclafaa edilmi~tir. 
f?oyle ki Rusya <;an bu ke?f ile bizzat 
alakadar olmu~ ve Rus alimleri ile 
isti~are eclerek 9ok gcni? bir memle
ket olan Rusyada demiryollan ve 
teJgraf hatlan i<;in bunun faydall 
olacag1 kanaatine varrn1~tir. 

Rusya c;an bu ke~fin kendi mem· 
leketinde hemen tatbikini emrct tigi 
gibi diger devletlere de ingiliz mu
hendisi t8.rafmdan yap1lan ke~fin 
kabuliinti teklif etmi$ ve 1880 sene
sinde muhlelif devletlcri bir konfe
rans akdine davet etmi~tir. 

Konferans 1881 senesinde Vene. 
dikte toplanrru.;;, burada biltun diln
ya devletlerinin ihtisas erbabmdan 
olan alim murahhaslan miyar saati 
sistemini uzun uzadlya tedkik Ye 
miinaka~a etmi~erdir. Bu konfe
ransta milllendis Flemingin buldugu 
sistemin fevaidi ve bi.iyilk klymeti ol
dugu kabul edilmekle beraber dev
letler derhal bunun tatbikine taraf
tar olmanu~Iardlr. 

Maahaza, muhtelif devletler, birer 
birer bu sistemi kendiliginden kabul 
etmi~lerdir. 1884 senesindc Va~ing

tonda toplanan bilyti.k cihan konf e
ransmda medeni devletlerin pek c;ogu 
bu saat miyanni kabul etmi$tir. Saat 
miyanm Rusyadan sonra ilk defa 
kabul ve tatbik eden memleketler 
An1erika Miittehid hilkumetleri ile 
Kanada dominyomunudur. Her iki 
mcmleket te ayni zamanda ola.rak 
saat miyari tatbik edilmi~ ve demir
yollanmn seyri.isefederi ve telgraf 
muhaberati intizama girmi~tir. Saat 
miyarini en sonra kabul eden devlet 
Fransadir. 

Be~eriyet ic;in biiyilk bir kazanc; 
olan ve zahirde pek basit gorunen 
bu ke~fin altrm.;;mc1 y1l donilmi.i te
sid edilirken ka~ifi saghgmda pek 
mazhar olmag1 fevkalade takdir
lerle yad edilmi~tir. 

F. 
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TURAN TiYATROSU 
Halk sanatkari Na1ild, 
okuyucu Semihu, Mil;f'l 

varyetesl. Bugiln: 
B EYAZ GOLGE 

4 P. 
Gece: 

TARiFENiN A~Kl 

3 P. * 
Skala de Milanonun me§hur Tenoru CARUSO'nm rakibi T ITO SCHIPPA 

Onilmiizdeki ~ar§amba ak§ammdan itibaren 

S 0 MER sinemas1nda 
Senenin en bily\ik musikili filmi olan 

IYALIM 
' I Super Filminde ~ark.I soyleyecektir • 



POLiTiKA ___ _ 
Polonyan1n endi$eleri 

Polonya ile Macartstanm, ~oslovakyamn Riiten lasnum zaptetmek 
lstedfkleri 1ayiaSJ ~tld:t. Bunun sebebi bir hudud hAdisesi imq. 

~ekoslovakya taksim edildigi sa.rada, Polonya, Macaristanla hududu-
110 birlqtirmek i~ln, Riitenyarun da ortadan kalkmaSlDl istemif, hattA, 
ttalyaya dayanarak, bunda ISrar etmifti. Hitlerin sert mukabelesi iizerine 
bundan vazg~. 

Riitenya, ~ckoslov~-y:i.iun ~rka dogru uzanan ince Jusmuhr. Boydan 
boya Polonyanm tam cenuh hududunu te§kil eder. Almanya, ~ekoslovak
yatla tcmamen l.iakim oldu.ktan soma, bu topra.klar vasitasile Polonyayi, 
yalnIZ garb hududlarmdan dt'gil, cenubtan da Sa.mllJ bulunuyor. Polon-' 
ya, bu korku altmda, Alman tehlikesinin oniine g~mek i~in, Riitenya}'l 
l\lacaristanla l>eraber payl~mak i~tedi. Halbuki, Almanya i~in en esash 
11okta, (Jekoslovakyadan aldrg, Siidet topraklan degil, f;ekoslovakyanm 
siyasetinde hikim olmak, orada Rus ittifa&o yerine Alman nilfuzunu kur
maktt. Netekim bunda muvaffak oldu. ~imdi, (:!ek erazisi ve bilhassa, ~ar
ka dogru ince bir dil gibi uzanan Riitenya saycsinde hem Polonyayi ce
nuptan tazyik ediyor, hem de Sovyet \'C Romanya hudutlanna yaklR§m~ 
bulunuyor. Potonyamn, )Jacaristanla hudutlanm birl~tirmek istemisi, 
italyanm da hunu tervi~ etmesi, Alma.nyarun ~rl<a dogru bu kuvvetli 
niiluzuna cngel olmak ir.indir. Bu a~tlc oyunu Hitler ~abuk sezdi ve ~ekos
lo\•akyay1 himayesi aJtma ald1. Politikalan bir gibi gorilnen Roma - Ber
lin, bu noktada kar~tllkh saflarda bulunuyorlar. 

l"olonyamn lmdnda asker toplamasi, denildigi gibi, sadece bir hudut 
bftdise indc (!chlrnlen tarziye almak i!;in midir? Zannetmiyoruz. Polonya, 
ortahgi bir daha dcnemek i~in bir balon u~urdu. Almanyamn kat'i hare
ketini gorilnce geri tlondii. ikinci bir sebep daha olabilir: Kendine biiyiik 
~-e,·Ict silsii vermek \C Avrupa politikasmda birlnci derecede rol oynamak 
sevdasile ~iqnnan Polonya, araS1ra: «Ben de vanm ha! ... » demek ister. 
l"ransa, ingiltere, Almanya ara.smda anl~malardan bahsedildigi bu sua
da mevcmliyetini kuvvetle hissettirmek istiyor. 

Iler halcle, Fransa ile anl~tiktan sonra prkta eli ~ kalacak, ve (!e
koslovakyay-::: hakim bir Al.manya ka~smda, o civardaki devletlerin dii
§iinmege haklan \ar. 

? 
Gi<§ltrolb> bur lhlorsozDoB< 

italyada l\loden koylerinden birln
de gen~ bir koylii var. Bu adam koy
lii olmasma ra~en gozii ~ehirde ..• 
~ehre yerl~mek, para kazanmak, 
zengin olmak istiyor. 

l\leramm elinden ne ktirtulur? .. • 
Kansm1 ahyor, Milanoya gidiyor. Fa-
kat orada merarrun elinden kurtu
lan sen-et koyliiniin semtine bile ug
ram1yor. Adam koyiinde biriktirdigt 
paralan da harc1yor, meteliksiz ka
ltyor. 

Ne olacak? 
KarlSl diyor ki: 

- Koye donelim, ba~ka ~are yok. 

iyi amma koye gidecek yol para. 

Jan da kalmanu~. Adamm cebinde 
anack bir tramvay paras1 var. Bir 
hem~erisinden yol paraSI almak i~in 

yola ~1ktyor, tramvaya biniyor. 
Yanmda oturdugu adam kanepe· 

lane ve teberrii 
ingilizler son zamanlarda Qam

borlcyne sonsuz bir muhabbet bag
lad1lar. Onlarm nazarmda Ba~vekil
leri cihan sulhilnti koruyan, millet
leri ikinci bir umumi harbden kur
tarnn insand1r. ingiliz Ba~eklline 

FranSizlar da ayni muhabbeti besli
yorlar. 

Paris gazetclerinden birl: 
- Fransa <;amborleyne besledigi 

muhabbeti maddeten de isbat etme
lidir, knedisine Fransada bir ~ato 
almahyizl diye yazd1 ve bir iane a~h .. 

Frans1zlar bu ianeye can ve gO
ntilden ~tirak cttller, 500,000 frank 
topland1. Parayi bay QambOrleyne 
gonderdiler. 

ingiliz B~ekili cevab verdi, dedi 
ki: 

· - Sulhti korumak i~in gostcrdlgim 
·gayretin takdir edilmesi beni ~ok mti
tehassls ctti. Ancak umumi harbln 

tahrib ettigt eserler henilz meydan
da duruyor, bunun it;in bu para

Yl kendi nefsime harcayam1yacag1m, 
500,000 frang1 Fransada harb ma
IUllerl milli cemiyetine terk ediyo
rum. 

Bay QambOrleynin bu teberriiil 

Fransada bilytik bir sevln~ uya..."l'.hrdl. 

nin ilstilne bilyiik~e bir el ~tan 
bll'akmu;, ~nta da olduk~a •V,kin ..• 
Sahibi de olduk~ dalgm... Metelik
siz kalan koylii usulca ~anta}'l ah· 
yor, tramvaydan athyor, evine geli
yor, ~antayi a~1yor, tslnde otuz bin 
liret var! .. 

Oh!... t~te servet ayaklanna gel· 

di! ... .. ... 
Ertesi giin adamm kap1s1 ~ahmyor, 

i~eri Moden noteri giriyor: 

- Yirmi dort saattir sizi anyo· 
rum diyor, sormayinu: b8flD18 gelen
leri, halamz oldii. Size otuz bin liret 
miras b1raktt. Para.Ian aldnn, MilA
noya geldim, tramvayda paralan ~I· 
dird1m! ... 

Kaylil: 

- Uztilme carun sag olsun! diyor. 

Noter ~~km ve minnettar!. .• 

lki lngiliz adeti 
Btiyiik bir salon ... Bliyiik insanlar 

ayaklanm onlerindeki s1ralann iis
tilne uzatnul?lar, b~lanndan ~pka
lanru ~1karmarm~Iar; f~lerinde horul 
horul uyuyanlar bile var. Bura.SI nere
sldir derslniz?... Hi~ d~Unmeylniz, 
ingiliz parl!mentosudur. 

ingiliz parlamentosunda balar 
babalannm evlerinde gibl Ia.uball 
hareket ederler. 

Buna mukabil oyle anlar vardJ.r kl, 
usul ve adete en ufak riayetsizligi 
affetmezler. Mesela: Krahn parlA
mentoyu a~1~ nutkunda hepsi ~apka
lanm ~1kanrlar. 

Evvelki sene ikl mebus nutuk oku
nurken ~apkalanru ~1karmam1~Iarch, 
s1ralardan derhal sesler yiikseldi: 
~apkalara dikkat!... ~apkalar clka
nlsm! ... 

Mebuslar derhal silindirlerini elle
rine aldJ.lar. ... .... 

Londrada her sene bir resim ga
lOrisi ru;1hr. Bu sanat mtiessesesinln 
a~1hi;; torenlnde alk1i;; yasaktir. 

Bu sene galorlnln a~Il1~ torenine 
~amborleyn geldi; torende bulunan 
halk kendini tutamadJ., B~ekili al
k1~lamaga b~ladJ.. Fakat daha eller 
~1rp1lmaga ba_,lar ba~lamaz gaIOri 
memurlan mudahale ettller, hayklr
dJ.lar: 

.- AlkJ~ yasakt1r! ... 
Al~ derhal kesildi. 

Saraplara numara vermek 
ve derece tayin etmek mUhim 

bir sanat hcilini aldi 
Londra diiny~ Portekiz 1araplarile me1hur bir memlekettir. Fakat bu 

run para ve tica-
ret i~Ierl merkezi 1araplar1n satlt yeri Londra d1r. Londrada faraplar1n 

leri degil (A), 
(B), (C) diye ip

retler yazilnu~t1r. 

oldugu gibi en ne- cinslerini tayin ederek numara veren miitehassISlar var- Burnuna gilve-
. fis ~araplann ve l d1r. Bu itte bathca rolii burun ifa eder. nen mtitehassis-
d~~ i~~rln ba~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ ~r h~ ~~dm 

llca deposu ve !i(e~ni yeridir. Mesell cins ve nefasetini muhafaza edip et- kadehe bo~alttr ve bunu havaya kal.-
Portekizin me~ur Porto ~araplan- medigi denenmektedir. dJ.rarak carom arkasmdan bakmak, 
run biiyi.ik bir k1sm1 Londrada depo Yeni ~aplardan 1927 senesi mah- burnuna getirip koklamak, tadma 
edilir. Bu l?araplann nefaset derece- sulii rayiha ve cins itibarile yilksek- bakmak, kadehe koymak suretil& 
si burada tesbit edilir. tir. 1920 senesi mahsuhi iyi cins ve muayene eder. Buldugu neticeyi her 

Her sene ingiltere. ~arap ve yiye- lezzeti ile me~hurdur. ¢~nin i~aretini kaydetigl kag-tda 
eek cemi~eti mtitehass1slan toplarup En yilksek cins ~arap 1908 senesl yazar. 
son sene mahsulil Porto ~arabmm mahsuliidilr. Bu ~rap fevkalade di- Sonradan bu kagtdlar toplarup 
c;e~isini ve nefaset qereceslni tayin ye tavsif edllmektedir. 1908 senesine her mahsul hakkmda verilen hilkfun-
eder. yakm clns ve nefaseti haiz yalruz ler tasnif edilir. Bunlann neticesl-

Bu senekl toplanti gayet keyifli 1900 mahsulii vardir. ne gore ~rabm halisilddem atlar 
olmu~tur. Londranm me-tihur bir sa- ~araplann cins ve nefasetini ta.- gibi cins ve nefaseti bir daha tesblt 
lonunda toplanan yiizlerce miltehas- yinde b~hca vasita burundur. ~~ edilir. 
sis bir o kadar da gazeteci ve diger · ra~Ilar bu sanat noktasmdan in-
da vetliler ontinde Porto ~rabmm sarun burunlanm be~ smifa ayirmak-
son scne mahsulilnil tecriibe etmi!}- tadirlar: 

lerdir. 1 - Fakir ve aciz burun, 
Son seneden maksad 1936 senesl- 2 _ Mutavassit burun, 

dir. 937 ~arab1 henilz kJvama gel- 3 _ Entrikaci burun, 
memi~tir. Yani bu ~aplar i!,;ilecek 4 _Tam burun, 
bir hale gelmemi~tir. 5 _ Hafif burun. 

Tecrilbcden maksad her senekl 
Bu nevi burunlardan her biri ~ 

mahsuliln cinsini tayin etmektir. Ha-
listiddem at cinsleri gibi ~araplann raptan anlar. Fakat en yiiksek cins 
da cinsi vard1r. Bir senenin cinsl . di· ~raplan ta.yin edebilmek ic;in tam 

hassas burun sahibi olmak lA.zundJ.r. ger seneye benzemez. 
~araplarm ciflsleri ii;in slfirdan Bundan b~a her burunun b~-

yedi numaraya kadar bir derece ko- ka bir kabiliyeti vardir. Baz1 burun-
nulmu~tur. s1f1r dcrecesi olan ~ara- lar Borda ~rabmm her tiirlti cins 
bm cinsi en fcnadir. En AIA cins ~ ve nefasetini s1hhat Uzere tayin eder-
rap (7) numaraltd1r. ler. I.Akin meseUl Porto ~arabma so-

1834 sE>nesinden 1935 senesine ka- kulunca bir ~ey anlamaz. Binaen~ 
dar, yani yilz iki senenin cinsleri t~ . leyh burunlar bir de ~araplan anla-
mamile tesbit edilmi~tir. maktaki istidadma gore Porto, Bordo 

66 seneden evelki ~araplann cins- gibi bir ~ok sm1fa aynllr. 
leri tekrar tecrilbe edilmez. Fakat Porto Fab1 ~~nisi i!tin toplanan-
1900 senesinden itlbaren son seneye Iara 1900 den 1936 mahsuliine ka-
kadar olan yillann mahsullerl her dar her yllm ~rab1, oti~ler i~lnde 
sene tekrar tecriibe edilerek esld arzed~tir. ~i~lerin iizerine sene-

B\l tecrilbelerde miltehass1slann 
aldJ.klan vaziyetler ~ok garibdlr. ~ 
rabm nef aseti yalruz cinsine bagll 
degildir. Sofraya konulmasmda bile 
ayn bir hususlyet vardJ.r. 

MeselA geceleyin i~lecek Porto 
~arab1 giindtiziln sabahleyln erken
den ~i~den ~1kanllp siirahiye ko
nulmall ve siirahi de i!,;ilecek masa
nm iizerinde bir gi.in ayni hararet 
derecesinde sakin durmahdJ.r. 

Bu suretle ~arap :istirahat ederek 
i~ildigi zaman tamamen nefis olur
mu~. ~.1¥nln mantanru ~anp der
hal kadehe bo~ltmak ile ~arabm 
yan nefaseti kaybolurmu~. 

Balis cins Porto ~araplan miin
has1ran ~i~elerde muhafaza olundr. 
f1~1larda da muhafaza edllen Porto 
~araplan vard.Ir. 

Fakat bunlar biisbiltiln b~ka blr 
nevi ~arap addedilmekted.ir. ~arap 

ce~isi ile me~gul olanlann cogu 
erkektlr. Bu sene ilk defa blr kadJ.n 
miltehass1 ta bu 1~ ka~Im~tir. - F. 

Cek CUmhurreisi 
I CUmhuriyetimizin gUzel bir eseri: CAT 

Alman grupu intihapta miia
tenkif kalmaga ~arar verdi 

Prag 26 (A.A.) - Kundt ta.rafm
dan idare edilmekte olan ~ekoslovak 
parlamentosundaki Alman nazi gru
pu Reisiciimhur intihabatmda mU.s
tenkif kalmaga karar ve~tir. Bu 
karann Alman grupunun mUstak
bel Reisictimhura kaq1 cephe almak 
istedlgi §ekilde telAkkl edilmemesi 
lfi.zimd1r. Almanlar, mumaileyhin 
loymetinl takdir etmekle beraber yal
mz Qeklerl ve Slovaklan alAkadar 
eden bOyle bir meseleye miidahale 
etmek istemcmektedirler. 

Prag 26 (A.A.) - Slovak reisl 
Tisso, diin, Reisiciimhurluga nam
zedligt konan B. Hacha'yi zlyaret et
mi~tir. Milli Slovak partisi parl!men
to grupu, diinkil toplantismda., Rel
siciimhur se!timlnde milttefikan B. 
Hacha lehinde rey verme~ karala_,
tinru~tir. 

Reisicilmhur se~lml, kuvvetll bir 
ihtimale gore, ~ar~amba gUnil yap1-
Iacaktir. Sec;lm tarihlnl katl olarak 
bugi.in ogleden sonra toplanacak olan 
naz1rlar meclisl kararla_,t1racaktu-. 

K1ymetli bi r tab lo 
lki as1rdan beri kayip tablo 

bulundu 

Briiksel 26 (A.A.) - Alent blr sat1~ 
esnasmda yilz franga satm al~ 
olan bir tablo Ultra - Violet ~ualarile 
bir tedkike tabl tutulmll-ti ve bu tab
lonun ressam Rembrandt'm me~hur 
eserlerinden biri oldugu anl~tlml~
br. Takriben ikl as1rdanberl kaybol
mu~ olan bu tablo tistiistc ild. kere 
boyanrm~tir. 

Rachel'in ~ocuklarmm aglamasJ.ru. 
tasvir etmektedlr. Tablo, Rembrandt'm 
imzasim ve 1634 tarihini tqunakta
dtr. 

Dort senede yepyeni bir kaaaba viicude getirildi 

~at kasabasmdan blr giriin~ 

~at (Alqam) - Besni kaza mer
kezinin ild kilometre ¢mallnde tees
sils et~ olan c;at henilz dort sene
lik bir omre malik, Cilmhuriyetimi
zin yenl ve gilzel bir eseridir. Heyeti 
Vekilece milttehaz bir karar iizerine 
bundan dort yil once kaza merkezi
nin Besniden <;ata nakline ba_,la~ 
ve idare ciha.zmuzm cidden kJymetli 
bir uzvu olan r;ah§kan kaymakam 
B. Neslb Araratm devamh gayretile 
c;atta yakm bir zamanda yeni blr 
kasaba meydana gelmi~tir. 

Tarihi kalesinln etrafmda ve pis 
bir vadi onilnde kurulmu~ olan eski 
Besni, her tiirUi balomdan mahrum 
ve koyi.i andJ.ran bir harabezard1. 
Tek aga~tan mahrum bulunduguna 
gore buraya koy dahi. denilelllezdi. 
Kasaba sanki tepeden t1maga ka
dar plslige gomiilmti~tti. Halbuki, iki 
kilometre iistte bir c;ok tablat giizel
liklerini iizerinde toplam1~ olan Qat 
as1rlardJ.r halile durur giderdi. 

Halen Tunc;elinin Nazuniye kay
makanu bulunan gtizide idarecl B. 
Nesib Ararat c;atla Besni arasmdald 
az1m f arklan takdlr ve tesbit ederek 

alakadarlara bildirm~ ve kaza mer
kezinin Vekiller Heyetlnce Besnideo. 
c;ata nakli tekarrilr etmesi tizerine 
faaliyete g~erek ~m ormanlarlle 
ortiilti, bol sulu ve ~lrin Qatta dort 
sene gibi klsa bir zaman zarfmda bir 
cok eserler meydana getinnl~tir. 

Eski Besnlnin harab ve bak:uns1zllk 
i~erisinde yuzmesine mukabll yeni 
Qat, Ciimhuriyetimizin gi.izel bir ese
rl halinde yiikselmektedir. Htikftmet 
kona.gi, belediye, jandarma, posta 
telgraf, tayyare, klzilay cemlyetlerl, 
hast.ane, ilkokul binalan yap1lrm~ 
caddeler eldeki plan dairesinde acJ.l&. 
rak do~enmi~. dokuz yatakh bir otel 
ve c;attan istasyonu olan GOlba.~ma 
dokuz kilometre uzunlugunda bir 
~se yap1lm1~. bu inl?aati hususi in
~aat takib eylem~tir. 

Naz1mlyede de buyilk imar hare
keUeri uyandira.n degerll kaymakam 
B. Nesib Araratm himmetile tesislne 
b~Ianan ve yerlne gecen k1yrnetll 
idarecimiz tarafmdan imanna de
vam olunan c;at, yakm bir atide 
bilsbiltiin giizel ve modem bir k&
saba hallne gelecekttr. 



Burdur halk1, Biiyiik Sef Atatiirkiin 
emanetini korumaoa and ictiler 

Ulu 6nderin cenaze merasimi giinii. 
gapilan torenler ,ok liazin oldu 

AKIJAM 

T anzilat11 Amarlka 
oumrlk tarifelerl 

Alman mallan bu tenzilattan 
iatifade eclemiyecek 

V"flnoton. 28 (A.A.)" - 1ngillz • 
:Amerlkan tlcaret muahedesinin akdl 
dolayJS11e ecnebl memleketlerl lebine 
,apllacak olan gilmriik tarlfeleri ten
llllbndan Almanyanm istifade ede-
mfyecelfnln btldir11mesi 1~ Ruzvelt 
tarafmdan Maliye Nazm Morgent
hau'a saIAhiyet verilmi.,itr. Almanya, 
Amerltan et)'881Dl klymetten dilfttr
mege matuf b8Zl tedblrler alm&Bl 
Uzerlne Amerika, Avuaturya bo~ 
nmn tediyesi ~ de aynca israr ede
cektir. 

latanbul Yugoalav general 
konaoloau 

Belgrad 26 (A.A.) - Niyabet mec
lisi tarafmdan 1sdar edilen bir karar
name, Yugoslavyanm tstanbul gene-
ral konsolosu Radovan ~umenkovi~'in 
tekaiidliik ha.kklm kullanmasma mii
saade etmektedir. 

Papamn aibhi vaziyeti 
Vatikan 28 (A.A.) - Papa, geceyi 

! 
rabat g~lrmiftir. Slh~l vaziyeti iyl
letmektedir. -------

. Lima konferans· 
Ekuator hiikUmeti Paname
rikan konfera.rwna ittir&k 

etmek iatemiyor 

Buenos • Ah'es 26 (A.A.) - Eku&
USr hiikftmetinin Lima - Panameri
ken konferansma lftirak etmemeie 

' karar vermesl ilzerine Arjantin CUm
hurreisl Cantilo Ekuatariin Buenos -

Yalmntla A,_M .. lu..,.. ....... a1bat1 a.anlnde 111J111an toplanWm 
Wr ........., ,,.,,_ BtlJlk '8flll 1dm"'-le ._,, • ., Milt8 

Bunlur (Aqam) - RadJODUD I 
YerdJti haberle BQyilk Ata'amm Glil-
mihlden baberdar o1an Burdur ha-1 
kl derln blr matem ve teesaore gart
olmllf, kadm, erkek, ~luk ~ at
Jamaia b8flanuftir. 

Hattada gelen dOrt postamn getir
diii gazetelerin havadlslerUe kanaat 
etmiyerek, radyosu oJanlar evlerinde 
radyolaruun bafmda Ye olnuyanlar 
i&e kahvelerdeki radyolann Ollilnde 
veya Halkevi tara!mdan umuml ma
hallere konulan boparlorlerin kar
flSllld& saatlerce beklemifl ve hl~
nklann ardl, arka81 kesilmelJlfltir. 
Bil kii~iik ~uklardan. en ihtlyar 
analara kadar herkes gilnlerdenberl 
allmmftu'. 

Burdurlular, Atatilrk'iin Ankara'
da yapilan cenaze t6renin1 radyoda 
dinledllden IOlll'& Balkmnde yapi-
1an lhtifalde bulnnmak iizere oraya 
akm ettner. SaJonlar doldu, COmhu
rtyet a1am doldu, sokaklar lnlanla 

9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~· 

doldu. Ata'mmn bayabm ft bapn• 
Janm anlatan tonfenma bUtiln 
Bm'dur baUD \uafmdan cotlnm'uk
Ja dlnlendf. Afladlk, alladllc. 

Saat 1 6da yap1lan ildnci torende 
bulnnmak tlzere halk meydanlardan 
saatlerce aynlmacb. 

Saat 18 da yapllan ikinci Wrende 
yet alanma balam baltonundan halk 
batiplerl Atattirk'e balhhpDllZl ve 
bilyUk yam.mm andllar. t~ten gelen 
bilytt blr COflwnlukla stiylenen nu
tuklar alam dolduran halkl tekrar 
hl~kmklara bogdu. 

Memlekette biltiln dilltkinlar o 
gOn ~ ~1lmam1tt1. 

Btltiin Burdur balkl, saat 18 da 
Atatilrk'iln ~lenklerle dolmUf ve 
beser>m•t olan ve etrafmda 12 bcinin 
b1r beykel gibi vakarla bekledlkleri 
Ye yanan alti mefalenln ~edlil 
bOl"1n &lOnden btlyilk bir lntJ:wnta 
~ Atatttrk'Qn b1ze blrakbp ema-

MES'UM KADIN 
A1k ve macera roman1 

Nakleclen: (Va • Nu) Tefrlka No. ,4 __ ,, 

- Aceleye hacet yok. ~imdi ~ ol
du. Yann sabah ona doiru gidenen 
dab& ly1 olur. ~de ihtl~ g(Srillttrse 
i1111bnl ver. Onun saran yok; daha tyl 
alur ... Ben de km bir kere daha g6r
mek latayorum. 

- llersl. fahldim olmasl benim i~ 
daha lyl olur. 

Blraz dab& §Wldan bundan konU§
duktan aonra Nusret dilkkindan ~
Bir~ adun atar atmaz Makbule lle 
dostunun kendisini bekledliinl g6-
rilnce: 

- Ben de size para vermek tcin ge. 
Uyordum. Amma anlqilan pek emni
Jetinlz yokmU§, beni gijzetllyordunuz. 

- Yok, beylm yokl Mesele o degll. 
l'akat bu if kanf1k blr §eye benziyor. 
Bir zaman gasden kaybolmak lstlyo
ruz. Bizim hanmun da romatlzu>alan 
ftrm1f. Haz1r elde para verken §Oyle 
Bunaya glc:Up rahat edellm dedlk. Sa
llableyln erkenden bareket edeceliz. 
Jlemen paraJI almaJr lAzun. 

- Dotru. Oitmenia benim de 1fime 
pllr. 

Portf6yttnD ~tl. Vaadettiii paraJl 
Verdi: 

- Haydi gWe gttle... 
Soma yalmz kalmca saatine bakar: 
- Blras ~ amma ehemmiyett JOk. 

Leman hamm bent bekler. Gidlp lfi 
anlatmab da tertlbat almahl ... 

Nusret yalldan l~rl girdiif saman 
Leman onu heyecanla karfllach: 

- Gel Nuaret bey, 1uraya otur. Ba
kalun ne var, ne yok? 

Erkek etrafma bakarak: 
- Yabanc1 kulaklann bizi dinle

mek htimall yok ya! 
- Yok JOk merak etmeyin. Rabat, 

rahai konllf&bilirsin1zl 
Bu temtnata raimen Nusret, ihtiya

ten kap1yi ~ti baldi. Sonra Leman1n 
kaqLsmdaki koltuga oturarat yapbk
lanru tafsllltla anlatti. 

Vakayi cUnledik~e. gen~ kadmm ytt. 
zttnde memnuniyetl be1ll oluyordu. 
B&tU qarak yer1nden fU'ladJ. lerit1 
cUrmilniin e1iD1 mtnnettarbkla mktl. 

- Bir aanlye bek1eJ1no.. OldeJ.im. II-

Aires seftr1n1 davet ederek LI.tin Ame
rlta mWetlerl arasmdald tesaniic:Uln 
muhafazaslm teminen EkuaUSr'iin de 
lmnferansa bir milmessll g0ndermesf 
arzusunu izhar etmiftlr. 

NftJIOf'lc 18 (A.A.) - Amerlka blr
leflk dnleUerl Barlclye !fum B. Cor
del Hull, diin ~ Amerikan heye-
We birllkte, SantAclara vapurlle Li
mada toplanacak Panamerlkan kon
feransma lftlrak etmek tlzere hare
ket etmiftir. 

B. Hull, vapurun hareketinden ev
vel Amerikarun Berlin biiyiik el~i 
B. Vilson ile g(S~~tilr. B. Vllson, 
bu milllkati miiteakib Relslcttmhur 
Ruzvelti gormek tizere Warmsprings'a 
bareket etmiftlr. 

............................................... 
neti korumafa ve yqatmaga ant 
f~tl. 

Bilyiik Onderin 6lfuntindenberi 
bafhyan mill! matem hi~ bir ikaz ve 
lhtara lilzum kalm.adan gtinlerden
beri bilyilk blr siikQn ve vakarla de
vam ediyor ve son g(lniine kadar ay
nt feldlde devam edecektir. 

ze -vadettlgtm ~eki getireyim. •. 
Leman tekrar odaya girdigi zaman: 
- Artik hi~ korkacak bll§ey kalma

dl, delil mi? •• Bu if tamamlle bltmif 
sayilabilirl - dedi •• Bent taklp etmez
ler ya? ... 

- F1Jbalrika gayet lyl bir manevra 
yaptit. Fakat bana kahrsa tehllke be
ntiz bertaraf olm&ml§tu'. C<>k ihtlyath 
davranmal1 Ben sordum, sonqtur
dum. Size aid bl~ blr e'fl'&k yok. 

-Ohalde? ... 
- Bu lslJat eder Id, bttyiik memur-

lar henilz blr pyden haberdar delll· 
ler ... llUtlak polislerden b1rl filphele
nlyor. Neden s1zin lzln1z ilzerinde ol
dutunu btlemlymum. f)eYkl llminde 
bir memur pef1nlzdeymif. Onu Biren· 
dim. Diier taraftan da 0 f)ermin ha
mm ve ba.bah~ Malik bey baJrkmda 
berkes o kadar iyl §8badette bulun
mU§ kl, kolay kolay k1zdan §tlphelen
mlyeceklerdir. 

Tekrar kortmap ba§llyan gen~ ka
dm sordu: 

- Ne yapacailz? Bu tehllkeden na-
111 kurtulacaflz? 

- Bilmem ... BakaJ1m ... Her halde 
son derece ihtiyatll olun... Bu lfi ta. 
tip eden Bed1 bey, ~k zeld ve Jrurnaz 
bir adamdlr. 

- Ben onu tamnm. 
- Ya? ••• 
- Det, enelce mt Ilk te1en ahbap

Janmdan biridir. 

r.l Te¢nJaanl 1938 

Giine§in sath1nd8 biiyiik 
bir yar1k tesbit edildi 
9 milyar kilometre murabba1 vusatinda alan 

bu yank 88 kara Am lflne alabllir 
italyanm Faenza tehrindeki Ven

dandi rasathanesinde ~.hpn Wm 
adamJan giinetin satbmda milthlf 
b1r yank tesbit ettiklerine dair heye
canh b1r haber netretm1flerdir. 

Giinetin iizerinde lekeler g(Sriilmesi 
elalerlya vaJd olan hadiselerdendir. 
Bun1ar yen! b~ detlldir. Fakat bu 
defa m~ade edilen yank Hyle mu
azzam bir ~dur Id eb'aduu gaz 
oniine getlrmek i~in mutlaka muka
y~ler yapmak llzlm gellr. ttalyan 
Allmlerinin tildrlerine gore gO.nefte 
gorillen bu ~ukurun i~erisine \lzerin
de ya~gumz Arz gibi 88 k11rey1 
yerle~tirmek kabildir. ~imdiye kadar 
belli olan giine~ ~atlaklan btlyilk 
kraterler tekllnde tdJ. Bunlar alevll 
gilnef kiiresinde zuhur eden elektrik 
futmalanndan llerl gelir. Malftm ol-
dutu v~hlle giine~ milthl.4 cesamet
te bir gaz kiiresinden ibarettir. Bu 
gazm kesafeti Arzlnuzm kesafetinln 
il~ bir1 nisbetindedir. Omm i~ln 
gazlan te~ eden atomlar tamamlle 
birblrlne kan4Jlllftlr. Bunlar kilrenin 
alevlerl i~de ziya silratlle karma
kar1~k vaziyette ko~p dururlar, ~ar
PI'1flar, bu elP}ada elektronlar kapar
lar ve bunlan yine vazederler. 

Bu suretle, tasavvur edilemlyecek 
kadar uzun mesafelerde elektronlar 
toplamr, giinef, bunlan fezaya dogru 
savurur ve ldiremlz de elektrlk ecza
smdan milrekkep b1r bombanbmana 
maruz kahr. BOyle b1r bombarduna-
mn nettcesl fezada g(Srdiilibntiz fi
mal fecirleridir. Fakat giiDefln yol
ladlp bu ktt~\ik elektrlk eczasmdan 
Arz i~in tehlikeler de dol'&r· 

Gilnefte zuhur eden bu llbl elek
firtk ~ tebrr1lr' dent on 
bir senede blr deiiflr. -~inl<U lzaml 
gtine~ lekelerinln mevcut oldugu bir 
devirde y&flyoruz. Gittik~e btiyii
mekte oldu~ tesblt edilen '1mdiki 
giine~ yanguun vUs'ati 9 milyar ki
lometre murabbalcbr. Giinefteki bu 
celektrik kAbusu> nun tabll netaylci 
arz ilzerinde miknatlsl futmalardlr. 

Fezadan kilremize elektrlk bom
bardlmam yatdl~ gttnlerde klsa dal
ga ve telgraf mttnakelelerlnin birden 
bire inkltaa uArachlt evvelce d~ tes
blt olunmUftur. MeselA kazaya utn
yan gemilerin S. 0. s . .ifaretlerlnl duy
duramadlklan l~in imdada yetif11-
meden batbklan g(Sriilm\lftiir. Diin
yanm her tarafmda telefon santral
lerinin yandlit m~e ed1lmiftir. 
Demir ~alar kendilliinden milt-

Nusret, biran IU8tu. 
Dtlfiinilyordu. 
Sonra, ttkrlnl tzah etmekten ~

nlrmlf gibl, tereddtldle: 
- Bfendim. •• Bayliyecelhn s&lerl 

size kar§1 httrmetslzlik •Jm&Jlll-. 
Yalmz §UDU an.Jamak iltlyorum: Bu 
Bedl beyle ahbaphimJz ne kedar de
rin? 

Bu telmihten zerre kadar almnuyan 
Leman: 

- SOyledim ya.- • dedi. 
Erkek: 
- Vah vah! 
Refid pepnin km bu 80z tilerlne, 

sekl gOzlerlle mubatabun ltialU. 
- Nl~in vah vah dedtnlz? 
- Oyle ya: Sadece blr ahbap oJma. 

yip da i§ daha Uerlemit bulUDlaych, 
Aflklarmmjan blri ollaydl If deiifir
di. 

- Bu samtmtyetten n.e kAnm ola
caktl? 

- Colt, banlmefendlclttm, pek p. 
Yapmlf olduiU b6yle mttthlf bir l§te, 
insan, farlana varmalaum, ne lzler 
blrakablllr. O f)evkl de onlardan blri
nt yakalachysa, arkasl ~rap l6kOltt 
gibi gideblllr. 

- Bedi bey benhn Afilim olaa, f)ev· 
ld dediilnlZ adam•n tikr1n1 red ml 
ederdi? 

- Her halde tolay tolay kabul .et
mez... Bllbes1a 6DGnde IJafta Jzlsde 

natlSlannnttir. Morae ifaretlerl veren 
telgraf lletlerl b1r sihirbazm ellle ha
reket ediyormUf gibi kendilliinden 
faallyete ge~mlflerdir. 

~mdi giinefte goriilen amalar, bu· 
giine kadar tesbit edi1m1f olan anza
lann en btiyiigudiir. Az zaman son-
ra giine,teki elektron kilmeleri Arz1-
nuza yet~ olabillr. Giln~ ya
ngi ise gittikce bilyiiyor. Bundan ne 
glbi neticeler dogabillr? 

Astronom olarak beynelm.ilel bir 
f(>hreti haiz bulunan Berlin iiniver
sitesi rasathanesinin ~fi profesor 
Gutnik diyo1· kl: cGilnefin sathmda-
ld btiyiik yank, gi.inefin kenannda 
bulundtµtca Arzumz i~in felAketi mu· 
cib elektrik kas1rgalari tehdidi yok-
tur. Baz1 anzalar zuhur edebillrse de 
bunlarm o kadar ~k tesiri gijriilmi
yecektir. Anzalann merkezl gi.inef 
sathmm ortasmda olsaydl, o zaman 
tehlike mevcut olabilirdi. Halbuki 
blze kadar akseden ~alar yandan 
gellyor ve muthif mlkyasta gi.ine~ten 
bu g\inlerde ve bu saatlerde f1rlatl
lan elektronlann cilzi bir klsnu Arzi
nuza isabet ecliyor .> 

Bundan b8.fka arzmuzm ~aata 
~ tabit blr mill vardlr. Bu zirh 
yonlar denllen ve elektrikle mahmul 
olan atonlardan miltefekkiJ bir ta
bakadlr. Stratosferde Arzln et11Lfm1 
kaphyan bu mrha kosm.lk fU&lar dev
ren ntifuz eder. 'Blektrlkle mahmul 
atonlardan miltefekkll olan bu ta
baka mevcut olmasaych radyo ne$ri
yat1 da milmldln oJamar.dl. Bu yon 
tabak8Sl radyo dalgalanm e.ksettir
meeeydl, radyo mOnellnln kesafetl 
eok sayit olurdu. 

Bu koruyucu mh yalruz kutup

larda daha zayiftir, fimal fecirleri 
bunun blr delllldir. ~ualar burada 

yonlar tabakasma daha kuvvetli su· 
rette niifuz ederler. Biiyiik bava va. 
zlyetinln gilne4tekl anzalar yiiziin· 
den katt tahavviillere dii~ar olablle
cegt noktalar da ylne kutuplardlr. 
Giine~ tarafmdan savrulan elektron 
kiitlelerinden dolayi biiyiik bava va
ziyetinin degifmesi muhtemeldir . 
Yine f1ma1 fecirleri ve milmatis ka
mrgalan zuhur etmesini, telegraf mu
baberatinda anza1ar husule gelme
sini velbasll halen gilnef sathmda 
g<Srillen muazr.am elektrik ihtil8linin 
Arzmuz iizerinde de tesirlerini gOs
termesini beklemek 1Azlm geliyor. 

mevcudken. •• Tabildir kl, muhakeme
slni diger tarafa dogru yiiri.itmegt ter
cih eder. 

- Hakkm var, Nusret. •• fjlmdl ~ok 
pl§Inarum. .. Bu i§e bqlamalr hUSU• 
sunda da biraz ~ kaldun galiba .•• 

- Siz1n i~in ge.; ve gtt~ hi~ blqey 
yoktur. 

Bu s0z ilzerine, llrl SU'daf, uzun uzun 
konUftular. Nusret ~dill zeman, 
Lemanm i~t old~ rabat etmi§ti. 
Yalmz kalchiJ valdt, Nusretln ~k bak· 
11 olduguna biisbtttiln karar venU. 
Evet, aellmeti, huzuru Bedttn elindey. 
dL Bed1 de onu seviyordu. 

Derhal tatblkata giriftt. 

Bedl1n apartunammn kaplSlJll ~di
ll zaman, kalbi §lddetle ~yordu. 
HOmmall beyn1 §Oyle dU§flnflJordu: 

«- Eger ~vki beni ihbar ettiyae, 
Bedi'e aleyhimde vesikaJar getirm11-
ttr. Bakal1m cOfkun Afilun banana-
111 muamele edecek?» 

Gayet terblyell bir hizme~. ham· 
nu salona aldl. 8ayllyecell kellm.elerl 
hazlrlamaia vaklt bulmam1fb Id, ey 
sahlbl l~rlye tellfla glrd1. Onun se
vincinden perlpn ve helecenb hallnl 
g0riin.ce, gen~ kadm derhal kendinl 
toplach. 

. cazlp blr nazarla, muhatabma baka. 
rak, llttball bir eda De: 

(..... 'tM) 
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Ba~ka memleketlerde propaganda Maziye kar1~an bir adet ... 
. .. .. .. Elli iki sene yaln1z su 

Esk1den evlenecek k1zlar gorucuye i~erek ya§ayan kadin! 
nas1l <;lkarlar, nelerle kar§lla§trlardi? Uzerimize merakla a~alan gOzlere 

"Melek gibi taze... Saps1z i.iziim... Ba~1na Turk vatan1n1n ic gilzelliklerini 
vur, agz1ndan lokmas1n1 al ... ,, tan1tmaya ba~laman1n zaman1d1r 

Hayatumzdan yava§ yava§ kalkan, 
.eski fakat miihim bir adet var: 

GOrucuIO.k ... 
Halkevleri eski halk adctlerini tes

b t ediyor, topluyorlar. Bu arada ta. 
b ~ gbrilculilk gibl eski bir adet de bil.
:t -:1 ince teferruatma kadar tesbit 
c. jilecektir. Bunlar ileride, eski haya. 

IZa aid birer tarihi vesika olacak-

GOruculuk adetinin hayabm1zdan 
·ma i ayet tab.1d1r. Kafes arkasi 

tmuzda, evlenm k i~in, bircoklan 
takbel e me goructi,. gondermekten 

ka r;are bulam1y01 du. Halbuki §im· 
yle 1m? Bugun butun medeni mem
tlerin ayni olan b1r cemiyet haya
R§lyoruz. Genclerimiz bir baloda, 
aile toplant1smda, bir misafirlikte 

f birlerile tam§1yorlar. Eskisinden cok 
-. 1a iyi bir surette anla§iyorlar. Ha
; arkada§lanru kendi gozle1ile, ken-
01 dU§tincelcrile, kendi zevklerile seci· 
yo1lar. 

Bizim eski hayatmuza aid ccneblle-
1·in en merak ettiklerl §ey bu goriicii
li.tk meselesidir. 

Eski evlenmelere, gorucillilk adeti
ne §Oyle bir goz atalun. Evlenme ca· 
gma gelmi§ oglu olan bir anne derhal 
faa!iyete ge~er. Oglunun zevkini ted
il:ik eder. O nasil tiplerden ho§lamr? 
Nas1l kad1nlan begenir? Almacak ge
linm agu bumu nas1l olmah? ~1 

go ;ii nasl.l olacak? Boy. bos, renk, en
<iam ••• Anne, oglunun butiin zevklerlni 
tesbit eder. 

Nihayet karar verilir. Oglu ic;in hok
ka agizII, ~ekme burunlu, hilal ka.§11, 
s rvi boylu, badem gozlii, kumral bir 
ta?e bulacak ... 

Etraftan oglu olan anneyc haber ge
til enler ba§lar. 

- Aman karde§im ... tiskiidarda ih
::.miyede tam sizin mahduma lay1k 
bll' tazecik var... Sizin ic;in bic;ilmi§ 
kaftan dogrusu ... Saps1z i.iztim ... Kuzu 
g!bl bir taze bn§lna vur, al agzmdan 
lokmasm1... Dogrusu bugiin, dunya, 
y1rm ahret ... Bu klz hakkmda ne s0y
lcsem azd1r karde§, melek gibi taze ... 
Eteginin ucunu daha erkek karmca 
bile gbrmcmi§tir. 

Bundan sonra k1z hakkmda ilk ve 
hafiften tahkikat. :Parasmm, pulunun 
tesblti ... Dikl§, bicki, ev ~leri blliyor 
mu? Bilmiyor mu? ... 

Uzaktan, yakmdan bu tahkikat et
rafmda habcr, mahlmat getirenler: 

- Dogrusu zeuginligme zenglnmi§ ... 
Kapallc;ar§Ida dtikkfmlar... Bit· han, 
bir hamam ... Soma on parmngmda on 
marifet ... Diki§i, bic;kiyi bitinni§ kar
d~, bitinni§ ... 

Dellkanlmm annesi hemen sorar: 
- Bizim oglan alacag1 kwn ud ~l

d1g1m istiyor ... Ud blliyor mu? Ud ... 
- A ne diyorsun karde§... Dort se

!ltcdenberi ud hocala11 klzm evinin C§l
gini a§mdmyorlar. Udda bir taksim 
yap1yor, bir taksim, bir taksim ... Sar
ina. .•• 

Bundan .sonra kalkllir. GOniciiye gi
d lir. Fakat as1l garip sahneler bun
d:m sonra ba~lar. 

Ge~enlerdc gayet ho§ sohbet, ya.§11 
ib1r bayanla tam§t1m. Saz bu goriicil
h k meselesine intikal etti. Ya§ll ba
yan: 

- DU!'Un, dedi, size bundan yillar
ca evvel nas1l goriicilye r;Iktig1m1 anla
t yun. 

Daha 16-17 y8.§lllda idim. Bir gii.n 
ka n caimd1. Hi~ tammachg.m1z ii~ ka
dm •.• Evde bana o gilnti goriicil gele
ceJini bilmiyorduk. Meger onlar boy
Ie habersiz gelerek bizim ev halimizl 
gormek istiyorlarnu§. Goriiciilere kah
' eyi ben gotilrdiim. 

Bundan evvel gorilctilere aid adet
Ier hakkmda bazi sozler kulag1ma !ia
lmnu~ti. Eger gorilciller, k1zm getirdi
gi kahveyi c;abucak icip kalkarlarsa 
bu fena bir alftmetmi§. GOrticiintin 
knhveyl !iabuk bithmesi geng klZl be
genmedlginc en biiyuk delilmi§. 
Onun icin butun dikkatimi toplad1m. 

:>imdi gen~er toplant11arda, balolarda, ken.di f!~lerini, l\endllerl s~yor.iar 

Gozlerim kahve fincanlannda idi. Bak. 
tun. GOrucfiler kahveyi gayet agir yu
dumlarla i~iyorlar. O zaman derin bir 
nefes aldim. Demek beni begenmi§ler-1 
di ... 

Kahve i!;ildikten sonra beni uzun 
uzun konu§turmaga ba§lad.Ilar. Bu 
:Uzun istintaklann sebeblni sonra an
lad.Im. Meger onlar benim agiz te§ki
Ia hm1, di§lerimin tamam olup olma
d1giru tedkik ediyorlarrm§. 

TcvekkelH degil, goriiciller beni ko
DU§tw·urlarken gozleri hep ag-Zimda 
d i§lerimde idi. 

KonU§ma fasll arasmda bir aral!k 
goriiciilerdcn biri bana: 

- Ah ya vrum, dedi, yanagma kara 
bulanm1§, dur mendilimle sileyim ... 

Ben §R§II'd.Im: 
- Aman eiendim ... Siz zahmet et

meyiniz ... Ben silerim ... dedim. 
Fakat o: 
- Yoo vallahi olmaz, blllahi ol

maz ... :Ben silccegim ..• diye tutturdu. 
Annem de bana: 
- Kiz1m, misafirleri klrma ... Birak 

yanngm1 silsinler... dedi. Gorticiiniln 
biri blr ipekli mendil c;1karip yanagmu 
uzun uzun sildi. 

Bu garip hareketin se'bebini de son
radan bana s0ylediler. Meger gorticii-

lerden biri benim yilzumu biraz rel\kJ 
li gormti§, acaba boya filan silrdilm 
mu? diye mendilile -yiiztimde yalanc1 
bir kara bahane ederek • silml§ ... Ar
tJ.k goriicUlerle l?onu§lllam1z bitmi§
ti. Aynllrken hepsi birer birer beni 
kucaklad1lar Bu kucaklamamn sebe
bini sonradan anladim. Meger benim 
agzun kokuyor nm? Kokmuyor mu? 
Dunu ogrenfnek listiyorlal'llll§ ... Niha
yet goruciilerden biri beni kucaklar
ken ~mu hafifce ~ekmez mi? Gflya 
kazaen sar;uru ~kmi§ gibi yapt1. Fena 
halde camm a~1. 

'J.ene bunun da sebebini sonradan 
ogrendim. GOruculer sar;Ianmm igreti 
olup olmad1gm1 anlamak istemi§ler ... 

iki hafta sonra bizi gbriictiler nere
ye davet etseler begenirsiniz? Hama
ma ... Evet liamama ... 

Meger orada da viicudumde bir ku
sur olup olmadlgm1 tedkik edecekler
rni§ ... 

Hamamdan sonra bir kere daha gel
diler. Bu serer b1r suru bahanelerle bc
ni odadan d1§anya c;1kard1Jar, yi.iriit
mege mecbur ettller. Bu suretle yiirti
~mil tedkik etmi§ler ... 

I§te goriiciililgtin ba§llca hususiyet. 
len ... 

Hilnnet Fcridun Es 

/stanbulda nakliyat 
i§lerini fanzim meselesi 

B. Prost, haz1rlad1g1 planda bu miihim 
noktaya ~ok ehemmiyet veriyor 

istanbulda nakliyat i~leri otedenbe· 
l'i, alakadarlan cok yakmdan i~gal 
eden bir meseledir. ~ehrin cografi va
ziyetine inzunam eden nak.liyat vasi
talanndaki klfayetsizlik te milnaka· 
lat servislerini gU!il~tirmektedir. Yol
Ian geni~, muntazam ve nakliyat va
s1talan miiteaddid ve miltenevvi olan 
sehirlerde en uzak mesafelere niha
yet 15. 20 dakika stiren blr yolculuk, 
istanbulda bir, bir bu~uk saatlik bir 
zamana ihtiy~ g0steriyor ~ehrin en 
kesif nakliyat hareketleri Ta.ksim lle 
Beyazid arasmda toplandlg1 halde 
bu hareket, yalmz tek ana caddede 
tekRsilf etmektedir. 

~ehircilik mtitehass1s1 B. Prost is
tanbulun imar pHinllll haz1rlamaga 
b~lad1g1 zaman, bilhassa ~ehrin mil
nakalat i~leri iizerinde ~ok durmu~. 
~ehir halkmm gtinde birk~ saatle
rini yollarda harcamak suretlle ~an,
malanndan, eglence ve istirahatle
rinden ne dereceye kadar :f edakArllk
ta bulunduklar1m dil~iinmil.§, bu mev
zua bilyilk bir ehemmiyet vermi~tir. 

B. Pl'ost, ~ehrin imanna ait avan
projeyl hazularken bllhassa lki nok
tayi goz onilne alm1~t1r: ~ebirdeld ta
rihi binalar ve ~ehrin mlinaka19.t ih· 

tiyac.I. 
Mlitehass1sm imar planmda cizdigl 

yollarda, meydanlarda hep tarihi abi
deler mihrak olmakla beraber, ~mdiki 
nakllyat i~lerini 'Zaman ve mesafe iti
barile klsaltmak; bu maksadla Be
:\'oglu ile istanbul ai·asmda. • miim
kiin oldugu kadar • fazla yol ~mak 
hizumuna i~ret etmi¢.ir. 

Bundan ba:;>ka tramvaym artik mo
dasi. gecmI~ bir nakliye vas1tas1 oldu
gunu du~\inen B. Prost, yeniden tram .. 
vay yolu tes.isine tarartar bulunma
m1~tir. Nlteldm in~ edilmekte olan 
Gazi koprilsiinde - mukavelesindeki 
zaruretten dolay1 - tramvay raylan bu
lunacag1 halde, kopriintin her lld ba
~mdan acilacak ve Beyoglu ile istan
bulu yeniden baghyacak olan ikinci 
bir ~ebeke uzerinde otobils i~etilme
sino taraftar olm~tur. 

B. Prost, bundan b~ka, deniz nak:
liyil vas1talan icin de bir proje ha
z1rlamaktad.lr. TaisilAt plamnda bu 
noktalar tasrih edllmektedir. Bu prcr 
jede 1stanbulun miinakaH\t ~lerini 
zama.n ve mesafe itibarlle klsaltacak 
tedbirler lzah edllecek ve htlkt1met
ton bu hususlann tatbild istenecek
tir. 

7.iimriid 1. lovadau bi:r gorunit§ 

Orta Avrupa memleketerinden bi- radan ~1kmad1. Oliimtinden bir ka~ 
rinde dol~an bir seyyah kafilesi yol- hafta evvel Mari yemek istedi; ~-
larina ra.shyan ~irin bir koyden ge- ~rd1k. Fakat israr ettigi i~iJ1 vermek 
~rlerken yol kenannda bembeyaz mecburiyetinde kald1k. Onune get1-
mennerlerile pinl pll'll parliyan ibir rilen c;orbay1 huyuk blr istilla 1Ie, 
mezar gormii~ler. iclerinden biri adeta oburca yedi. Bir ka~ giln son-
yakla~p mezann kitabesini okuyun- ra meyva yemek arzusunu gosterdi, 
ca arkad8.§lanm cag1rnu~. k<>§a ko§a iiziim verildl. Fakat midesine clli 
gelcn seyyahlar ta~ iizerinde yaz1h 
~u ciimleyi hayrcUe okumu~lar: 

«Daglamruzm saf suyundan ba~ka 
agzma bir damla gida koymadan 
elli iki sene ya~yan bayan Mari bu
rada medfundur.> 

Bir insamn elli iki sene yalmz su 
ile y~ad1gm1 ogrenmenin verdigi 
hayretle etrananna bakman seyyah
lar orada kendi halinde dola~n bir 
koyltiyti ~ag1rarak izahat istemi~ler. 
Derhal biilbul gibi soze ba{illyan koy
li.i seyyahlara ~ masah anlatmis: 

«- Allah rahmet eylesin, c;ok iyi 
bir kadmd.I. Ben kendisini daha ~er 

cu.kken tamd1m. 64 y~mda oldugu 
halde diinyaya gozlerini kapad1. Bil! 

tun bmriince onunla beraber ya~
yanlar Marinin, ag"zma su dagda 

kaymyan sudan ba~lm bir ~ey kodu
gunu gormediler. 

Size onun garib hayatim anlata
yun. Mari on iki ya~ma gelinceye 
kadar koyiln diger c;ocuklan glbi 

ne~li ve canh bir klZdI. Bir arallk 
koyde cicek salgm1 ba~gosterdi. Ma· 

ri de iki ablasile beraber bu hastahga 
tutuldu. Fakat nblalan silratle iyl 

olduklari halde Mari bir tUrlU ~fa 
bulrumyordu. Verilen biltiin yemek
leri reddediyor, bu yiizden gittikc;e 
zaylfhyordu. iki sene miitemadiyen 

yalmz su icti ve bu rejim oltimiine 
kadnr siirdti. 

Bizim su fle ya§1yan koylii klZI
nm ~Ohreti civara yayilmaga b~la
ymca ~ehirlerden bir ~ok doktorlar 

buraya akm etmege b~lad1lar. Hat
ta gidadan mtitevellid hastahklar 
iize1inde ihtisasile me§hur bir dok
tor koyH.i Mari ile ciddi surette me~

gul oldu. Hastahgmi anllyamadi. Bu 
klz hakkmda n~rettlgi bir bro~ilrde 
onun yalmz su ile yap.d.1gi hakkm· 
da s0ylenen oozlere katiyen inanma
d1g1m, cilnkil bir insanm SU ile ya
~3Sl kabil olmad1gm1 yazd1. Niha

yet ~ilpheden kurtulmak i~in Mariyi 
koy\inden alarak hususi klinigine 

nakletti. Orada kendisine iic hafta 
da&tn suyundan ba§ka ~ey vermedi. 

Fal~at iic hafta nihayetinde .lozm 
miikemmelen y~dlguu hayretle gO
rerek susmak mecburiyetinde kald1. 

Bir milddet sonra Marl, ~ehirden 
!ena halde nefret etmi~ olarak koye 
dondii, omrtiniln sonuna kadar bu-

senedir ah$Ll&ri dag suyundan b~ka 
GJ.da gird1gi i«i;in mi, yoksa §U fam 
dilnyada milhletini doldurdugundan 
nu, bilmiyoruz, biraz sonra oldti.» 

Bu ~yam hayret hikil.ye ile mest 
olan seyyahlnr hemen kOyh.iden su
yun yerini sonnu~lar, dagda tarif 

edilen yere c1ktiklan zaman aga~lar 
arasmda bir memba ve etrnfmda bir 
!·a<; otel gormti~ler. Seyyahlar b1r 
kadmcaglZ! kcndi ba~ma elli iki se. 
ne ya~tan bu mugaddi sudan ic· 
mek uzere otellere yerle§mi~ler. Fa· 
J·~t nc garibdir ki Mari kaclJ.m do

:.iran su btlflkis onla11n i~t1halanm 

U\!IBI~, bol bol yiylp icmi~er, orada 
uir ha!ta kalarak miihim bir yekuna 
balig olan yemek ve otel pa1ala11m 
Odedikten sonra seyahatlerine de
vam etmek uzere dagdan asag-I in
m~lcr. 

Bu vaka propaganda t~kilatlle. 

bugtin on safta gelPn A' rupa mem
leketlerinden birinde cereyan etmi~ 
tir. Ve oradn seyyah denilen nadir ve 
k1ymeUi mahhiku memleket icinde 
oyalamak icin tatbik edilen bin bir 
usulden biridir. Yoksa bir msanm 

yalmz su ile y~yam1yacagmdan 

~ilphe mi var? Oyle olsayd1 memba
larmdan diinyanm en leziz sulan 

f1~klran gilzel istanbulda halkm he1 
tilrlu yiyccek maddelerinden mus
tagni kalmas1 icab ederdi. 

. . 
Yukar1daki hikayeyi nakletmemi

zin sebebi, bizde ~imdiye kadar Iayi
kiyle yapilamanu~ olan propaganda 

4!ne luz vermenin tam zamam ol· 
c1ugunu ooylemektir. Memleketimizi 
tamtmak ic;in ~egimiz faaliye
tin ilk hamlede ba~rarmasi lilznn
galen bilyiik i§ kendiliginden llallecbl
mi§, dtinyarun bu kb~sinde azameth 

\'arl!gile harikadar yaratan buyilk b1r 
m~llet oturdugunu bilmiyen kalma
m1~tir. ~imdi uzerimize merakla ~
Ian yabanci gozlere Tiirk vatamnm 

i<;eriden, ~iz. tabiat manzaralan, 
guzel ~iileri, tarihi eserleri, hayat 
veren sula11 ve latif havasile nadide 
b1r ziyaretgah oldugunu anlatma
nm sirasid1r. 

Bumm ic;in de turizm i~nde mu
vaffak olan milletlerin yaptlklan ~ 
leri gozden gec;irmek fnydas1z olnu
yacaktlr. 

~evket Rado 



/slanbul lfazan, ben keo~e 

Eski Taksim ·bahcesi 
Ne haldeydi ? .• i~inde neler vard1? .. 

En ziyade kimler gelir giderdi ? 
Bir vakitld Hiinkarsuyu, Q1r~1rsuyu, 

Libade Mama mes1relerindeki ha
rumlar yerleri gibi, kafeslerle bolun
mu~ taiaflan yok, o vakitler. 

Sagda mcaesaz, Arap caJgis1, solist 
Ham1) t Tunuslu Flifla; solda Rum 
operetl \ aryete, cambaz, caz; ortada 
saga so a sokulup kafeslerin dnilnden 
i nyc goz dikmi~, kulak kabartm1~, 
a afor n g~men kuru kalabal1k ta 
yok. K1 anm ~k !Alesi (Panora
ma) a mo undan ve Safiyenin ora
d t n b1llur gib1 heyheylermden 
d e r rama . 

Cephede b1r tek cumle kap1S1. Gi
r nc , ka1 1hk11 1ki g1 e ve i~lerinde 
b let 1 kart Rumlar. Kuru.'?ll veren da· 
lard1 bahc;eye .. 

o zamanlar - ~imdide ayni ya - Be
yogl u ta1afmda iki Belediye bah~esi 
var- Bl bu, oburu Tepeb~daki ... 
Bir tanecik te 1stanbul yakasmda 
St d mevdanmm oniindekl ... 

Takslm ve Tepeb~ bahcelerlnln 
m v 11 lei 1 ayn. llki baharlarda do
lup bo~llr, ikincisi yaz s1caklannda 
rnah§e le ir. Sultanahmedcag1zdaki 
vakti, saati yok. Otekiler gibi miif~ 
rllc.ri de tabaka tabaka ve cefltll ~ 
!;: t i de 11 Bir siyakta ve hepsl de ka
c mumcyy1zleri, kitiplerl, ayhksiz 

mu a mleri. . Hava m\!saitse ag~ 
lann altmda, degilse tahta sal~m 

f c; nde g I In tavla, domino, iskam
b1l .. 

o Jar Taks1m bah~esine gir-
d n mi, bugtin bir kan~ yeri bile degi~-

1 o an ayni yol, etrafta aynl 
1 aflanlar, aga~lar ... 

H r ak m, daha hava kararmaga 
b dnn, dolan dolana: 

P y, efendi, ecnebl kmnas1, 
ngi, ~orbac1, ahbar, bezir-

n; d ma, kokona, dudu, poli!ta ... 
ha) Ii de gizli ev veya pansiyon 

I pl 11 ve yosmalar1 ... 
Pa c ak~mlan dersen oyle bir 

h a k1 meded Allah!. .. Magaza tez-
h ta1 la11, komisyoncu ) amaklan, 

. falan; vandozler, modistra-
kac1 c1rag1 k1zlar veyan s~ 

n harc1 ilem sermayeleri ... 
a te'iadilf eden gazlno bin&SI 

a i cuddur. Sagdaki c;alg1c1la
ra mah us degirmi sondurmada ban
do muz1ka ~alard1. Repertuar opera
dan zmhar ~~azd1: Gelsin Faust, 

n Traviata, gelsin Ayda ... 
Arada blr mandolinli, kitaral1 Rum 

f;algt 1 p yda olur, s1tma gormemi~ 

sesler Izmir manilerini oterler, baso 
ve kontralto perdeli g1rtlaklar (Ya 
rumb11 Panda murmurizes), (Pali 
m t1zmeno ) turkulerini ayyuka ~1ka
nrlard1 

Bahc;eye ilk girenlerln ortahg1 blr 
boy dev1 etrnesl .,art; fakat I~ Jru~la 
avmak 1 t1yenlerde de rnutlaka sag

dan o , dogru, opera nagmelerine 
ayak uydururcasma, gayet aitr ezgi, 
f1St1ki makam bir plyasa. saatlerce 
don babam don ... 

Bir duble bira veya bir filcan kahve 
getirtlp maa garson ~eyregt gOzden 
~1karmi~ olanlann onlerlnde 50 llk 
(lruru~luk degtl ha, 50 parallk), k1r
nuzi ki.gtth blr nra (Boh~a) slgarasi 
paketi ve ayak ayak 'ilstiine a~ar ..• 
Masalannda, bahasl getle aynl nate, 
dondurma, llmonata, ferbet olan ma
dama ve kokonalar da sandalyelere 
kurulmu~ar. 

Yosma taklm1 k~ebqi, dcinum yrr 
ri, muzika k~kil biti~gi gibt en goze 
~acak taraflarda ... Hepslnln ayak 
altlan f1st1k, fmdlk, kabak ~ekirdetf 
kabuklarile p1trak ... 

Mah1ma ya, o ktilhanilerin gradosu 
en yuksekleri bile, ~plenmeden dura
ma . Ahbaplardan bir cski kurt, tram
vayda, vapurda, ~rnendiferde yerde 
yemis kabuklan gc>rdli mu (Buraya 
blr yosma oturmuf) derdi. 

Bahc;enin denize kar~ tarafma yer
lefmek te bir badireydl. Ondeki bosta
mn ne kadar gubresi 'arsa, tmaslar 
Sibi burunun dibinde ... Koku, koku; 
linek, tatarCJ.k ... 

Tabbn bah~ 

Sonra, guru Ueri dlkmek te neta
mell ... Bir tarihte, manzara "11uun 
birl dilrbftniinii getirtp karfllara ba
karken hemen haftyeler palas pan
dras gotilnn~er. (Bilyiik~1ca te
peslndeki Yusuf tzzectdlne l.,aret veri
yor) dlye ... 

Nihayette, ~mdi varyetelere rnah
sus olan klsun ve sahne yoktu. 100 nu
maralar oldugu gtbl. Bugiinden fazla 
olarak bir de ni~an atma) barakasl 
vardl ki f~leten Ard~ hllA. sagdlr; Be
yoglunda seyyar emlAk: tellill1g1 edi
yor. Bir tilfek doldurucub~1S1 vardl 
k1 ~tlenbik ... 

Taksim bahc;esinin kerli ferli de
vamhlan ~ktu. (Adet budur, en aon
ra gelir bezme ekabir) fehvasmca ak
sam ezam sulan sokiin ederler, etrab 
bir boy dol~tiktan sonra yerlerine 
yerle~rlerdi. 

Bu simalann hemen hemen hepst, 
hila gozumtin onunde: 
~remlnt R1dvan ~a (Gazlnoda

ki hocresine t;ekiliverir, en sevgtll me
zesi olan domates ve salataltk bulun
mak ~le, dem t;ekerdi). 

Bab1al1 hukuk mu~virl Hakkl bey 
(SadnAzam Hakkl ~a; mutlaka blrl
nf bulup rnasasmda boyuna fransizca 

"tekellurnde) ... Rusumat mektu~usu 
Sim bey (saga sola hie; bakmazken 
talebelerlni mis gibi gonir, sellmm1 
asla esirgemezdi) ... Mekitibi askeri
ye nazm sanisi R1za P* (gOzleri da
im velfecrl) ... ~urayidevlet lzasmdan 
Talib bey (soura Basra mebusu 
olan) ... Deli R1~ P• zade Raglp 
bey (sakal ve endam gi.tzelligi kral1) ... 

Fa$ist meclisi 

Memurinl miilldye komisyonu lzasm
dan Dilber Zare efendi (M~tiye~ 
ten sonra lyan lza.81 olan) ... HU.nklr 
yaverf Qerkes Ahmed ~vket pB§a ve 
blraderl Rlza pqa (Osmanl1 ordusu
nun zabit nUmuneleri olarak haftahk 
cPotl Jumal> gazetesinde renkll re
slmleri ~lkrm~t1r) ... Hariclye mektup
~u muavinl Bakl bey (Ne~ ve ne~t 
mucldi) ... Altmc1 dairel beledlye ser
m\ihendisi Ferid bey (Miltekaidini as
kerlye cemiyeti relsl iken vefat eden 
Ali Ferid p~a) ... Evkafl1 KAZim bey 
(Aksaray giizell ve Benli diye ~hret
liydi) ... Resul zade Hilseyin Htisnil 
bey (Asker! muharrlrlerden, cKamu
su askerl> miielllfi) •. 

~irndide bah~enin milda\'iml naz~ 
ninlere gelelim: 
Yeni~r~daki pansiyoncu madam 

Hanriyet ve el ulaklan ... Nemseli An
na (Beyoglunun en adh, sanll ve gii
zlde dilberlerinden) ... 

Fmnc1yan hem~reler (~mdiki Si
pahiocagmm kar§1sma du§en, merdi
venl balkona ula~an evde otururlar
d1 ... Arnavutkoylii Polimniya (Sag
m1~, Parlste lmi~) ... 

Kara Katina (Pirede btiyiik bir 
vapur kurnpanyas1 sahibf bir milyo
nerln kans1ym1~) ... 

<;ak1r Filomeni (Saklzagacmdaki 
~bek> sokagmdan Selanige kapagi 
attigm1 sdylerler) ... 

Hususi muhabbet tellillarmdan 
Karintinac1 Corel, Adal1 LA.zaridis, 
Artin R~fd de her halde bu diinya,.. 
dan ~ekmi~erdlr ay&.gi ... 

Sermed Muhtar Alm 

Pestede numayister 
30 te1rinisanide toplanarak Talebeler, iki Yahudi gaze
muhtelif meaeleleri gorii1ecek teainin camlar1m k1rd1lar 

Roma 26 (A.A.) - F~ist rneclisi 30 
Sonte§rin sah gumi saat 16 da mera
simle a~1lacaktir. Reis Savoie, pren
ses Marle'nin prens Louis de Bourbon
Parm eile nipnlandlguu bildirecektir. 

Ruznamede ezctimle §U maddeler 
vardlr: 

l - Cemiyetler mill! mecllsfnin ls
lahl, 

2 - Irkln rnlidafaas1 i~in ahnacak 
tedbfrler, 

3 - Lfbyamn demografik istimar 
pllnma aid tedbfrler, 

4 - Amme ~leri i~in yap1lacak miis
tacel masraflar, 

5 - Diger devletlerle akdedilecek ti. 
caret anlqmalan. -----

Danimarkada genit bir ca· 
aualuk tebekeai 

Kopenhag 26 (A.A.) - U~ gun evvel 
Kopenhagda meydana t;lkanlan ca
susluk te§kflit1 hakkmda yap1Ian tah· 
k1kat neticesinde bu te§ldlltin zanne
dild1gilnden daha geni§ oldugu anlq1l
m1§tJr. T~llatm Goteborg, .Malmoe 
ve Helsingborg'da §Ubelcri oldugu tes
bit edilmi~tir. ~·mdiye kadar tevkif 
ed1lenlerin miktan otuzu bulmlJftur. 

---
Buda~tc 26 (A.A.) - Naznlar 

meclisi saat 18 de toplanm1~t1r. Halk 
ve bllhassa talebeler tarafmdan ya
pllan tPsantid tezah\irat1 dtin btittin 
gtin devam et~tlr. Bir ~ok talebe
ler Esti Kurter ismindeki liberal ya
hudi gazetesinln ifgal ett1gi binanm 
omine giderek camlan ve pencereleri 
klnm~lard1r. Talebeler bundan son
ra gene blr liberal yahudi gazetesl 
olan Azest'in bulundugu binamn 
onilnde niimayi~ yapm1~lardtr. 

Na1b Horti istf~areJerlne devam 
etmt>ktedir. Dcvlet reisinln imredi'-
nin istifas1m kabul edip etmiyecegt
nln bu ak~m anl~lacagi tahmin 
edilmektedir. 

B~ekalete Darany veya Kont Te
lekt'nin getirilmesi muhtemeldir. --
Wiekera fabrikaa1nda grev 

Londra 26 (A.A.) - Sililh imalatm
da ~ah§an Wiekers fabrlkasmm iki bin 
makfnisti mensup oJduklan sendlka-
run arzusu h1lifma grev illn etmi§ler
dir. 

Beynelmilel sergi18rde TUrk pavyon
larmm kazand1Q1 muvaff akiyetler 

CUmhuriyette n evvel d 1$ memle ketler
dekl serglle rde TUrklyeyl koftecilerle 

lokum c ular temsll ederdl 

SelAd Mqlslnde en b8ytlk mtikifata alma TilrlL 
paviyonunun pee mamarasa 

TUrkiyede sergtcilik ~k klaa za. 
manda bilyiik 1nki¢ g&terml~lr· 
Beynelmilel sergtlere yedJ, sekiz se
nedenberi ~ etmekteylz. Yaban
c1 memleketlerde kurulan arsmlusal 
panayulara t.,tirak edebilmek i~in 
daha Onceden gent, hazJrllklar yaP.
mak IAzlmdlr. Hillt11met bu memle
ket meseleslne lAyik oldugu ehemmi
yetl verml~ ve esasll haz1rhklardan 
sonra d1~ sergilere t~tirake ~lam1~ 
tu-. Bu sayede beynelmllel sergllerde 
Turk paviyonlan hakikaten eok bil
yiik &Ilka uyanchrnufbr. 

!Seynelmtlel sergllerde T<irk pavt-
yo. llanru gezen yabanc1lar hayret 
ve takdirden kendilerinl alamanu~ 

Jardir. Bunun neticesi olarak Tiirki· 
ye, i~tirak ettigi biittin sergilerde he
rnen her sene bhinciJigl ve en btiytik 
mukafati alm1~1r. 

Ctimhm iyctten evvel, tstanbulda
ki ai;;1kgbz ckalliyetlerden bazi kim
seler grup hruinde beynelmilel ser
gilere i~Jrak ederek Tiirk k~leri 
ihdas edcrlennl~. Bu hususta ~u 
malUmat verfliyor: 

c o zaman csanatkar> diyince is
tanbuldakl azhk vatanda~lar akla 
gelirdi. Hepsi sanatkar ge~iniyorlar
d1. PanaYJrlara da onlar i~tirak eder 
ve ziyaretc;ilere gtilimc; olurlard1. 
c;iinktt mal"~adlan para sarfetmeden 
rnemleket gezmek ve bir ka~ kuru~la 
avdet etrnekten ibaretti. Gittikleri 
~ernleketleri begenfr ve imkan bu
lurlarsa orada yerle~meyi tercih eder
lerdi. 

Asll muhim olan cihet bunlarm 
beynelmilel panay1rlarda te~hlr ettlk
leri e.,ya 1di. Hemen hernen bera
berlerinde hie; b1r e~ya goturrnezlerdi. 
Ekserisi panay1rlarda kofte ya
parlard1. Hani bayram ye~lerinde 
seyyar kbft c1ler peyda olur; 1skarah 
kuc;uk me n nllarda cazir caz1r kofte 
pi~h ip etrafla binken i;;oluk c;ocuga 
ekmekle kofte--dag1hrlar. Bu serglle
re l~tirak edenler de ooyle yaparlar 
ve: 

_ Tiirk ktsftesi. .. 
Dive bagn n c;agira bir yandan kof

te pi~irerek satarlad1. Ziyare~iler bu 
seyyar kbftPc1•erl bir kat; daklka 
seyreder, l>elmdc pc~temal, kollan 
sivah, tira~t nzam1~ olan bu ganb 
tavirh adnr~m bUtun hareketlerine 
gtilerlerdi. Daha sonralan baz1 esva
larla ~raber lokum safa 1 ba~Iad1. 
Tiirk ~kerlf'I i (:Ok iagbet gordu. Bil
hassa Turk lokumu Avrnpada c;ok 
rne~ur oldu > 

YPni Ttirki) eyi iv1 tamm1yanlar 
son sergilc1de m ... hcub o mu~lard1r. 
Be1rnelmi1Pl cerg1 e1 dcki TUJ'k pavi
yonlaflfll grzip gordukten soma mo
dern Turkivc hakkmda az~k bir fi-
1dr edinen ziyaret¢ler biz m ii;;in duy
duklanndan ve dusunduklerinden 
~ok ba.V-a fevkalAdeliklerle ka~l&.\I· 

m1f)ardlr. 

Selinik sergisl Tiirk paviyonunoa 
hab ve ~ini sanayii 

Ziyaret<;i gruplari Turk paviyo u
nun dnline geldikleri zaman ek 1ya 
~yle konu~mu~lru d1r: 

- ~imdi Ttirk paviyonunu g ze
cegiz. Qe~<.l ~e~id ~ekerler, n f1s T 1k 
lokumlan gorecegtz .. . 

P2viyona gircliktcn sonra m mu
ru11 ~ sualle l rr1::1Iad1g1 az vaki ol
mani1~t1r: 

- Hani lokurnlanmz? 
Ve, bOyle du~im nler, bu SU l SO

ranhr pavivonu gezdikten so 1 a 
gayri ihti) ari ktzaro.n yuzlerini pavi
yon memurhrma gosterm meye call
~rak d1~r1 ~1kn11~lard1r 

939 senPsi msanmda ac;1 cak an 
Nevvork scrgisine i~tirak d 'o z. 
Nev~orkta dtinyamn en buvtik s i
si k;1ruluyor ve butun d vle rr bu 
sergiyc ictirake karar verm~ bu U'1U

yorlar Bilhassa Balkan meml k t-
Jeri beyneJmilel Nevyork sergisfnde 
el birligile btr eok yenilikler yapma
y1, Balkan fesUvali tertib etm yi 
dtiijiintiyorlar. 

Bu muazzam sergiyi gezmek i in 
dilnyamn her tarafmdan milyonlar
ca insan akm akm Nevyorka gide
cektir. Bizi henilz tamameg tam\ a
ma1ms olo.nlara. rnemleketimiz hak-
kmda genf~ b1r fikir verebflmek i~in 
Nevyork sc ·gisindeki paviyonumuzu 
yenf Ttirkiyenin milmkiin oldugu ka
dar t f erruatll bir rnaketi haline ge
tinneliyiz. 

• 
Necml Erkmm 

3 ayda bir tekrar edilen 

DaimT fo tograf 
mUsab akam1za 

mt '4afsllaU 
13 iincii sahifecle okuyunus. •1--------· 



Ortada ~oslovakya BqveJdll p11eral Sirovy, sajda SIO'fakya Bqveklll, 
"'Old& Hartciye Nazm ~ovalkovski 

fspanya kralt fsv~ yerl~ karar vermiftlr. Yukanda tahtlu 
htikiimdarlar goriiniiyor. Sohta sablk Kayser ve Habef Necqisi, 

ortada sablk, hpanya, said& Siyam .laallan 

fngilterede ihtiyat kadrosuna giren 
Kadmlara acbm atma ogreten bir nefer 

fspanya harblnde mal41 kaJan bir 
kopek ingiltereye getirilmiftir. 

Orada iedavi edlleeekUr 

ManDyada yanari Nuvel Galerl maiuasmm ankas• altmdan cesed'led 
~11umlanlr abu hafta i~de merasimle defnedilmi§lerdir. 

Yukanda yangmdan aoma mafuama YUiyeU 1oriiniiyor 

Kudiiste ~ iniinde fiip~eU Arablarm tisederl aramyor 

((Jn - Japon harbi: Hankeu'dan ileride bir Japea lleri karakolu 
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62139 
421508 
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Dinyama en b8Jtik apor ordma· 
DD bran llaslntil AJmanpp bu 

........ reblle& etmet - ~ 
ndfUr. 

Alpwnlar bucfinkU simr ftdwlrll. 

nm mmtaam ye deYBnill ldr ~ 
.. 18J'1'1Dile ba samanda eJde .. 
miflentir· Kmaiyet WbarDe cliblJa 
sporunda tumci plAnda gelen Al· 
man sporcaJari lreyfiJet WbuiJe •e 
Uk mt& plmeldedirJer. 

Apti'f9'd Jdbyeae cedYelleri !Ii· 
a ba basusta iJice tenYir edeblllr: 

Jf81ahffa A&lft Atletlerln ,..,_ 
lldedl takJan deleuder 

JOI metre ·'14 11.4.. a a 10.1.. s. 
- metre • 21.4.. 8. .. 22.4. 8. 
•.-re • 4.'11.&•••· 
- ..tre • klG.9 D. :.. 1.11 D. 
U. metre Tl 1..11.1 D. :.. 4..• D. 
- meke • If.II.ID > 15.42 D. 
1-.meke • 31.JU D > H D. 
110 maniah 58 14.6 S. 18.2 8. 
480 manfah Tl 53.3 s. 59. 8. 
Uzun atlama 80 6.90 M. 'l.90 M. °' ..... at. U 13 41 11. 14.11 11. 
Y8bePt Ill. 'll 1.IO .. 2.08 •. 
lllr*'aal. 51 UOll. 4..a K. 
Cllll .... M ft 11. Ill .... M. a.-.. • 41 .. 8650..ttK. 
Qltlc ..._ • a.ts ._ n.21 •· 
QIDe a&ma • 13_. M. JUI .. .. ..., 

B ' Hie c:IGnJlt ktqennm :S... 
.. - A;pmde ~ edlla I 
lllllllcReerH•r. 

Nftl • Yort 2S (A.A..) - Ms •1 m1 
Oardmde JUDD orta llklf$ ....,. 

boka f&DlplJODu Henry Anttma, 
kendtalne meydan olrumUf olan Fili· 
pin f&mpiyonu Ceferino Garcia "ya 
•Jl helablle pllb ge!ettk mevldlnl 
muhafaza etmlfUr • 

~apa 
Macar mi/Ii tak1-
m1n1n segahati 

v ·•·= NEa>ET R~ro 

Klmma.ni aJIDda llacar mWl 
..._, aa .... stm bdar 8lrlll lllr 
..,.... ~-~ cllldlDde 
......... nmhtelW De.,..... 

-1- I Kar 1111 'tiicudii g&dett gltmiJor. 
,..,,,...._ CID befL OCinllnteD: Pmr. Verdili be,ecan ula llftmlJar. 
Be~lavaJ& ..... IDT '• 
&·Jw lllr .ala I'~ ..,., Kedmlar mM:an:a lronup dunan; 
Ba rib&lr ... llilas ... ,.. Bhilld ~ dedl: 

de Oh..... t.acJ• 1111111 tatpn1 

Bl. m hh••• Jlamlw&da, Bamburg 
•••lelHI De. CID Nfl"lle ~ 
ta mlld tpnnJa OJDlJllC8.)darc. Bu 
mOebelntl&rdan yalnD Glaagowda 
famcJa :mDU takJm• U. yapacaklan 
DlllPa miDl forma giyecekler, diger
Jerl mubteltt ma~an oJacaktlr. 

....., ........ at....... -· DQerim tiitMdl 

Omne wr, at ..... ....,. tellf: .. &a.l tliJ ... '* bre Ilana: 
--- lfeie)C Ph"-?... Ww•w1 "n!IMm .. maUla anal .. 

~onkya - Frama milli 
ma~ oynammyor mu? 

-Mnrmt-
-~bat; 

~ ,erDe dolD tmn~ 
AglatmV mtimktbl mtl bephll dlllef
- Gel; JOla ~hm otlwr-Mle, 
<Beret gideris.... 

- Fabt, nereye?_ 
- Meseli: Tabimden BU,utdere,ef-
- Bnlmacbm bu tath cam aobtta... 
-Ne demelr"-

22 kAnunnynide oynanm&Sl mu· 
kal1et olan Fransa - Ct?koslovakya 
=evuri Qek federasyonu re1si dok· - Obnek var ~Unlril M•eJ1tt.· 
tar PeJiJraom yazd1i1 bir mektup • Batsan a, bir sUrii k olUJOI' -
fiRrine fUphell bir vaziy te girdigt - DiyorJar· Ber pazar Ada dohiyor, 
qlenmektedir. Fakat Fr8llSlz fede- Ber akpm iskele ~rdir hel 
rasyonu henilz resmen haberdar edil· Orada ra.slanz bin b1r giizele, 
mem!ftir. I OOnlumQz ~!-

Frank O'donnell aene aablcb Ben ayak atamam -te=:-:-:; 
!ngntere Jmpesmcla Preston takl- Aynlle J'l11'tin _ hat BeybeU 

mmda santrfonerd a,myan ~· BdlJ01' lll!Ykfle imam deU: 
7a1a P. O'clanneJJ, BaJctpaol tuurnnc:ta oturmak blr ~ suyun yanmda 
Nblm'f*L Son defa Aaton Vlll& bu CUnma can b\ar Qam Jtmanmdaf
k,Jmetli OJ1U1CU1U OD JU tngillz Ii· Orada gOnlilme dolar Ubamlar 

nsma satm alnuftlr. Aston Villa Bir ye§il yelpaze Uatiimde ~iu: =. :m eaki vulyeUne ~ine kokusu benl bayilt1rr_. 
..____ Jls Im - Gidellml.,. 

--- -- (ld&l • . ~ - BllJ-.U ..... •Jlltlr ., hn flmla) larlldlllJill!Cell .,... 
A Vapana _.., ....... a.rt: .....,. ---... ,_, 

Bdm.. 

,. daba m~ bfldlr: 
mlftl. Fakat Jlle4hur teni~i andan 
uzun zaman gepneden Roa.rt ilmin.. 

de tngtlis Polo miDl tabmmda OJlla
DUf ye hAlen sinema artistJii1 Japan 
usun boylu. ptiflth bir aua me. 
Jiiek uzeredir. 

Ankarada at yar1slan 
Sonbahar koprlarma chin 

devam eclildi 

Ankara 26 (A.A.) - Cok kalaba
llk ... merakb tuUelll bqlsmda 
blpodr__.. JRPl•n t.gOnkll at ya
l'lflarmm Detlcelelf fUD)ardlr: 

•lad lllsfa: 
DGrt ft daba J1lbn 18ltul Jelti 

JM"'n'D ....... at ft tmakJara _.._,a. llmatell ~ metre Gian 

.. JUlllD '*''<Piii"' l"abr1 Atap. 
rlnln Ce7llm. ......... Almwl ... 
&11111 ..... ft ¥'·+rlllltl .. ~ 
JI AUmm Andnm lllllllnl bft'U'!lfo 
tar. 
~ 

Dil1 ft dalla JQbn ~ haJlll. 
... Arap d ft ....... _ ........ 

....,.. 1-meke aim .. ,... 
lllrlDdJiiinl Ahmed 0 Mpn 'Onltili, 
ft1nrtlfii Receb Jlalhmn a,Mm, 
(i~tincUlttrti Said YJ.lmazm Dervifi 
bmmmftlr. 
1'• e8 llmftr. 
:bd ,., ... ff - .... bzanma. 

IDlf hallskan 1ngiUz erkek ve dlfi tay. 
J±ramat-mlta.M 1!11.-wae 
Gina ba ;.... ............ ftuilla 
'I •• 11•1·. llrlPrlllll 111111a -re.. 
..nn BUraJI. "' 211111. » .. 
•tmma Dini Karta .. ata. ....... ...-: 
~ yapnclpkl Jelll ,..... imp. 

• erblc ff dlP .,... ?Mb al& 

.....,. ··--- Gian .. ...__ 
l*b.:Uilb'I t- Mm.Jan IM•••r. 
atndJliinl :m11)fa AuJrna rrtsi. 
~UIQDU IL I'. Qal:r "'Ba ~ 

B t"tei ~ 
u~ ve daba Jabn ,.pa 'Jt·rrr •• 

tngWs at ft lmrUlara mrtn-. 
He.afeli 2,m metre ........... 
mm bb1ndlllll•t _..._ i.,_ ir... 
mllarj1, atndJiii 8lllh Ttiuelln 
Tqpman, u~imctilfi&'tnu o. & 0mm. 
tatm Atefi kaunm14tar. 

OJle Id, dDhldw' ...... *'-adlil lllr ........ .,.... pie: 
t.Ce"'Nd aGwtM"'n IDDMe dllrar, 
Vllpllr dkt tarala ..,... awarm • 
Ba p.JJe&; ~ jokbir .. .....,;,.. farJlill 

°"'"' .. Jl)lardlr -*i)ED pda 
cEJ 1rap1-r_ Zal_,• dlJ9 ,alftnr. 
Bir ......... IEllllrbe 

~ • ...,..~ ... ftS ~' ... 

- Sen daba raba. blr melire ~!-
- PetlJl; ~ kiNI beBlfD, 
Vapmla bans xa.p clQnea: 
Bil --........ Balla De denln?
- AmtmP- 0raJa mllfln Plaabi: 
Balrglu ellDe ~ ....... 
BcJlam pphlar .,_.,, ....,._,_ 

Ba DUil llqn&Jdrr, ba D8lrl ... 
Ba bdar &BlDIOt a&1lJmemlltir: 
Rlhbmlar Jllnlmaf. IQblrlan pls'
:lnan kl: DDlerde dal P' .. dfts 
Jtnlamn ,... .. CJD para .... 
IJUrlni ............ ,.. .,..._,_ 
Ba ball~ de~-----. 
~ptwmf_ 

- BatJwn_ '9fll'dllD .._: 
Bep8iDe blr tilrlil bahane baldan, 
Beni de terlettln, sen de yoruldun r ••• 
Dar, mtdam~ Plarya?.-

- ll&l'±n• ralullet; 
Ne fazla bir mall'llf, ne ..... ...._ 
Ver bbe e1ini, baJdi; Slrbcl: 
Bir tren... As aama pllJm IP!-

Tereddid a,,,,.. . ..._. ola; 
(fat filkOr, itl amv ptt.im ;pa111. 

--1-

0ileden CiD£eJdl, -* ......... ; 
Ber Ud erbde1 ..... 1111 .. . 
Bentisp,_.J*.~ba&. 
Oel ~,...... ..,.._ _ .... 

!tampana phmp. bJbrbn tnn. 
.Ammn olm11ft11 ~ gtnn, 
Bakttlar, bul•-•.-dlilw: 
Iki gen~ kadm Id, birer damla su. 
:a.Ira .......... ~ 
Kedmler 8'mdli ,._...,. 

1[edmlv ,.. •• ~·- -'--.. 
Bir llada Pr. B tr JP-)-1.1 
Dll lrilpe. 2 r..,. •p•s iml!! 

Diii II t Ill ---- ..._ 

Jrwbnlv ......ue. Tlaa ....,. • 
Genpr de .... t.aa ..,. . 
lkl m II =: B wr we...,.._ 
nu.tam ............ ._..,.: 
8"M±'-r ... -dlr. glDef ........ 
Ta Jed balaUa... 4 qam alar tes, 
Tupllla .... w Deftl. ... 
Ea lllm!l'lmdm da ana bemlJW· 
T..-111191au)OI~ 
bqa tatllJdl ......,., sti-

- ....... ebim: Bina -eiHw. 
GOneflm toprap J'8lart ....... 
(lb ~qdanbk IDDl;yw-. 
Bu beyas kadm da benzl;JOl' ona: 

- Xolumu aanp beHne I 

- Dar, camm I 'Uaulil fti'dlr ba 1fkD\. 
Kmdfnl deida 1D1 aannettin, pPlnl .. 
- Balrbmn · bchm etmeli hiirmet ... 
:Brine gOnderlr ~ bir demet. 
Bir •kpm JetDeie dam ede m: 
cGeliJm, teneDiil ed ! ,.. d rim. 

Bravo,.. 

- 0 gece biz restoranda 
'Jampanya ~ tenha bir yanda! ..• 
Masanm ooiinde o rmadansa 
Bapm1z d dansa, 
iklmb sanh bim dOneriz 
OOnlumus tutupu yamp aon riz!
Derim kl· J>lnlenin Yimde b raz. •.• 
Tabil teklife etme:s itiraz 
Onunla ~ ftkit giderb eve 
Odaya almm oqa;p, left 

Koltufa oturur blr Dk6r ~. 
A1kol bQ... BQabtttiln kendinden ~erl 
Derim Id: ~P rahat olunuz, 
«Baklruz stloyor sizi §U bluz• ••• > 

Bu lpek caket;l atip '* ,.... 
Kllertm uamr ~raplannal •• 

~ TUrk gibl, mD-nmel llllen, 
amc lldam llDJ1&._1 lmlak am• 
Kadmler flrlaUI lld Jmhbbe 
.. wl dedl kl: 

- .,,..,_ --. 
Ben pplak dw•n•m, .qat ahnmf ... ....JIU mmle e'ftle blmm: 
J>IPbwk 11taaa benl ......, 

KMW'"MI atanm 'llemen .-blaf ·-

........ - .. , ... dmda, 
.... , ... ,.. .... Glmdu. 

M t111l1ka IU&la I 
F .. ~ ·--..: .. r•mn cmn~~ partil1· 
Din hl..I ettiii lrarar aureti 

..... 21 (A.A.) - CUmhuri~i 
~ putili parllmento grupu, 
•f"ild'ki lelJllll .... ttdftir: 

Orup. :tngills Ye Franm deYlet 
adamJarmm Paris gOrilfmelerl ID

Dunde. mfi.demleke, bbnaJe Yeyabut 
IDllnda albndttJd anmtnlu millld t&
mandJ'eti batJnnda ma.,ferek llir 
tebHjln Defli lie neUcelenmem1f oJma.. 
11ndan dolJI miiUeflkan teeai1filDil 
blldirir. J"raDla ile AJrnanya ar&SUl· 

da ~ yapalmakta, olduiun~ 
am1zm biktlrilmif Qlmaa Uynyetine 
plince. pup, parlAmentonun fik. 
ri aJmmad•n ve pel•mentoya ~n 
mem'ebUD harlcl poJltilrasnu anp. 
Je edlll ft ba ameUe l'ranmlan Plir 
bre daba emri ftld Jraqmnda Ill· 
nlrmp• muhfemel bulum mnD-

............. tansbnint bir Ure dam 
J11°'8s1Deder • 

Em111i A ile 
deleseleri arumcla 

lqma oldu 
bir an-

,..,,. • (A.A.) -BuHm ....... 
- _.. P'S 11111; ., 8lldd 
leilWNe, ,_... t ·r ayi .. a,..,• , a z 1 ll1Mmdll 111r fill· 
...... Jill , Jllr • 
.. ,. bd+r ,. ..,._ 

nDlll Jllde ..... at ....... .... 
..... Ill.. ... ,, ... ...., - --
..... 1111 ... , ....... •rt hf 
m U... Tllli •' pm e lllllnl 
I Mowww;efde m I eE i•Ur • 



27 TetgniMDf 19~ Sahife l .. 

A$K VE MACERA NUVELI 

nu ~efkatimle kurtard1m ••• 
O zamanJar otuz be§ ya§llldaydun. 

Erenkoy taraflannda blr doktor mes
lekda.§lm bana hem ev hem muaye
nehane halinde kullancbgi kO§kilnil ter
kederek gitlni§ti. Annemle ba§ ba§a 
YD§Iyorduk. 

Gtiniln birinde, yemek saatinde, 
kadmcagiz, elile yaptigi bir tatbyi 
sofraya getirmi§ti. 

- Bak o~um, pek gilzel oldu. Se
nln i~ln pi§irdim .•• 

•.. Derken buru§uk elini bogazma 
goti.irdi.i ... Bir amboli, benl oksiiz bl
rakmaga kafi geldi. 

Sonsuz bir ac1yla gi.inlerce kivran
dnn. Derdimi unutmak i~in, biitiln 
benligimle, kendimi hastalanma, 
meslege vak.fettirn. 

Ya§1yordum, fakat ac1 bir yanllz
bk i~inde ... Ne yapacagim1 bilmiyor
dum. 

Koyde doktorluk mevkiim giinden 
giine ilerliyor, her taraftan ragbet go
riiyordum. Mii§terilerim an bean artt
yordu. Evlenmegi dil§tintiyordum. Fa
kat muhitimde gordilgum gen!t klz
lardan hi!t biri beni cezbetmlyordu. 

otuz alti Ja§mda oldugum halde 
~Janma tek tilk klr d\i§mii§t\i. Fa
kat buna ragmen kadmlar tarafm
dan 'begenildigimi hissediyordum. 

0 yaz havalar pek Slcakb. Suadi
ye, Caddebostan semtleri dolup tll§
hktan maada bah~ ortasmdaki es
ki kO§klere de iba§ka yerlerden blr ~ok 
kirac1lar geldi. Bu, benlm i~n kar
h blr i§ti. Zira yazi ~inneg'e gelen
lerin ekserisi zengin ailelerdi. Maa
mafih benim sakin ve ~ekingen ru
hum bu yabanCl simalara tahammfil 
edemiyordu. 

Atustos aymda, yagmul"lu ve flr
tmall bir gilnde kapun ~dJ. «Pa
§& kOfkU» diye t&mdlimuz ve ?'.&man. 
lardan beri bo§ kahp §imdi klralanan 
e'l'den beni ~myorlardJ. 

Bilmem hayatlmzda hi~ vukuua 
gelm.1§ midir? Bazen insan bir yer-
den, bir evin 6niinden g~er; ve ora.-1 
nm, hayati Uz.erlnde blr rol oymya
catma derhal kani oluverir. Evin ~i
n!, do§elli§ tarzim ve taksimatm1, l 
sanki vaktile gormfi§ gibi bildighniz • 
olur. 

Ben de Pa§a kO§kiine girer girmez 
bu garlp hissin tesiri altmda kaldlm. 
Burasm1 blliyordum. Bana hi~ bir 
taraf1 yabanc1 gelmiyordu. Fakat ha
yatunda da gormeml§tim. 

0 anda benlm l!;ln <1mukadder saat» 
In e~tf gini hlssettim. 

Herkesln bir ccmukadder saab i var
dlr. Eger kO§ke gitmek lstemeseydim 
de ba§.ka bir meslekdB§1ma bu i§i tev
di etseydim, ne oTacakti? Bu nu yap. 
mama, alnumn yaztSl milsaade ede
cek mlydi? Hayatimm seyri tamamen 
dei~ek miydi? bilemiyorum. Fa
kat samnm ki, mukadderatm oyun
c&lt olup olmamak insanlann 
ihtlyarinde deglldir. Onun t~in beni 
~aga geleni uzun boylu, gaga 
burunlu, azametli halli ihtiyann rica
Sllll kabul ettim. 

Yolda yiiriirken, adamcagiz izahat 
venu: 

Yirmi yR§llldaki klZI, ikinci derece
veremden yatiyormU§. Sanatoryum 
sanatoryom dol.8.!Jtmnl§lar. Ve nihayet 
buramn temlz havasuu t.ecriibe et
mek icln kO§kii kiralarm§lar. 

Bunlann gayet zengln bir tiiccar 
allesl. .. Mehmed bey ve karlSl, birfcik 
lmlanru yaptmak i~in, ellerinden ge
len her ,eyi yapmaga hazrrlar ••• ihti-

. yar, aksi ve sert ~hreslle bunlan an
latlrken, halr!Jd derin bir iztirabla 
klnamyordu. K<ifkiin kaplSlDda ha
zin ve tatll blr yilzle klzm annesi bi
zt g()zetliyordu. Bakl§lannda mil§fik 
blr annenin: 

c- K1zim1 y8§8tm! Onu kurtann! » 
demek istiyen rlcasi okunuyor. 

Urkek adlmlarla beni hastarun ya
runa gotiirdii. 

Zayi! bir yilzUn i~inde ilk nazara 
carJ>&n, derln, "Jllavi gazleri .•• Oyle i~
ll tell bak1yorlar ki... insan, onlann 
kar§LS111da: 

«- Bu renk hakikatte nasll mev
cud olabllir?» diye dii§unilyor! 

Kadid bir vilcudu saran hafi! bir 
gecellk .•. 1§te Mehmed beyin klzi Ay
la ••• Ayla'mn bana biraktlg1 ilk teslr •.•• 

o hlrtkulade laciverd gozler, bu
tiln ehrenln en gilzel manzarasiydl. 

Hastallk biltiln yilzii bozmll§tu. Za
yrl'.JJ.ktan agiz biiyilmil§; geni§ alnm 
ll.zerlndekl sa~larm rengi solm~; ya
naklar ~ukura ~ml§ ..• Fakat o gOz.. 
ler, aman Allah1m, o gOzler .•• 
Gen~ klzi inceden inceye muayene 

etttm. Kemikleri ~lkan gogsiinfi din
ledim. Gayri muntazam nefesi, bo
guk bir halde, kulagrma geliyordu. 
Kalb dahi bozulmU§tu. 

Ayla han1m, hakikaten !tOk hastay. 
d1. Fakat yirmi yqmdaki bir klzi kur
tarmakt.an, insan hi~ bir zaman iimi
dini kesemez. 

Re~etemi yazdun. Ve annesinin 
JSrarile, iki gilnde bir, hastarm .ziyare
te gelmegi vadettim. 

Ko§kten i;1ktig1m zaman, art1k ha
yatrma sahlp degildim. Fakat bmm he
nii.z bilmiyordum. Ondan sonra, biltiln 
kuvvctimle hastam1 iyile§tirmege ~a
li§tlm. Giin a§m degil, her giin gel
mege ba§ladun. 

Uc ay ~ti. Ayla hanim biraz da
ha iyile§iyordu. Ailenin esash bir dos
tu olmll§twn. Anneyle baba ii;ln, ben, 
< klzlannm olmesine manl olan 

adam» dim. 
Kan kaca, derin bir hodbinlik hls

sile, adetA beni benimsiyorlardl. Klz
lanndan ~ka hi~ bir §CY dfi§ilnmu
yorlard1. Ve Ayla'mn doktorunu ken
clllerine hasretmek i~ ellerinden ge
lenl yap1yorlardl. 

Orada olursam sanki bir !elakete 
mani olacalmu§lm gibi ic;leri rahat. 
ediyordu; bB§ka hastama ~agrudlgun 
zaman fena halde iiziiliiyorlardl. Qe. 

celeri de, yatma saatine kadar, va& 
tim1 orada ~lriyordum. 
Sonbe.har geJ.mi§tl. Ayla nm §eZ

longun u salamancbramn -

kurmu~lar ..• Ben, ba§ucunda, gen~ kl· 
zi eilendirmek; ruhuna, yap.malt iti
mad.uu vermek 1~1n btitiin gayreti
ml sarfediyordum. Klzc&gtzm yiiztin
de ufak bir tebessfuniin, bir memnu
nlyet alametinin belirmesini bekli
yordum. 

Ev et ef en dim... Merhamet insana 
neler yaptirmaz. Hastam, art1k ken
disini sadece ismimle ~gmnami is
teml§tJ. Ben de ona «harum1> siz »AY
lan diyordum. 

Burada h~iyaturu ~Ik~a izah etme
liyim. Ayla, benim i~in, basta bir ~o
cuktan bB§ka bir §CY deg,ldi. Ve tabi
atile kendisine o §ekilde muamele edi, 
yo rd um. 

Filhakika, haricen yirmi Y8.§lnda 
blr gan~ lozd.I. Fakat bilnyesinde hi!t 
bir §eY benl cezbetmemi§, karde§lik 
duygusundan ba~a bir hisslmi uyan
dmnanu§tt. 

Bir agabey gibi, ona kaf§I, denn 
bir §etkatten gayri bir §CY duymuyor
dum. F&kat o, - yemin ederim kl, val
lahi, kendisini bana 8.§lk etmek ic;ln 
hi~ bir §eY yapmamI§tlr! • bir giin an
nesi odadan ~1klp da yaln1z kald1g1-
rmz zaman, CO§kun bir hareketle eli
mi yakallyarak optil. 
~ok saf, ~ok temiz bir klzdJ. Evvel

ce hie; bir §eyden §iiphelenmeml§tim. 
Bu opii§i.i, beni ayiltt1. ~imdi anllyor
dum: Bana S§J.kb. 

o sirada tekrar odaya donen Meh
med beyin haremi, beni gii!; bir vazi
yetten kurtard1. Fakat gene; loz, his
siyatmu, dii§iincemi anlam.I§ olacak. 
Belld de hakkmda fena bir §eY dil§iin· 

r NAKI .. EDEN: 
< va -Nu> 

m: ••" 

==-------------------------·;:~ diigiimil sanarak, sarard.I ve bayilc:h. 
Yirml dort saat, heyecanh bir he

zeyan devrl ge~lrdi. Mildhi§ bir rO
~iit bu zayif viicudu alt ti.st etti. Ea
der, beni, bllmedlgim bir yola, b8.§ 
dondi.iriicil bir silratle sevkediyordu. 
Deli olacag1m sand1m. !stanbuldan 
en me~hur iki profesar getirdiler. Bil
yilk hekimler ilmldlerinl keserek ebe
veyne s0ylenecek teselli cUmlclerlni 
soyledikten sonra gittiler. 

Ayla OlecektL Biraz sonra giizel 
gozleri kapanacakti. Fakat artlk he
'Zeyan devresi ge~mi§ti. Biiyilk bir sil
kunetle oltimiin yakla§mas:im bekli
yordu. 

Biz, yatagm etrafmda duruyorduk. 
Birdenbire kalbimin "zd.lrablla klv-

randlgm1 hissettim. istemiyerek ol
sun, sebep ben degll miydim? 0, beni 
sevmi§ti. Ve bunun tesirlyle tekrar sar
silarak bu hale gelml§t1. 

Kimbllir, bu hAdise olmasaydl, bel
ki de iylle4irdi. Bu dfi§unceyle, i~ln 
i!tin kendimi kemlrirken Ayla da ba
na baloyordu. Bu b~ o kadar acik-
11, o kadar derindi ki, bir an, milva
zenemi kaybettim. 

<(- Yalan s0yliyeyim.... Kendisini 
seviyorum sanSin... Zaten, vazifem, 
istemiyerek yaptigrm fenallgi tamir et.i 
mek degil mi? ... Bari bu olilm seyaha
tinden evvel, zavall1 k1zcagiz, derin 
bir saadet duysun. .• n diye dii§iindiim. 

Mehmed beyle kanslrun orada bu
lunmasma ehemmiyet bile vermeden, 
Ayla'mn ayaklanna kapanc:hm. Ve 
~k sevml§ oldugum bir kadma say
liyebilecegim s0zleri, rol oymyarak, 
ona tekrarlamaga b&§ladlm. Dudak
lanmdan ne cO§lrun qk kelimeleri 
dokti.liiyordu. 

Ayla iyile§ti. 
Bu, cidden mucizeydi! 
Slrf a§km mucizesi... Fen, ooyle 

bir ftirika yaratmaktan aclzdi. Miln
hasiran tip nokta.1 nazanndan, bu lyi
lepne, Meta imkAnslzdt. Fakat an
cak manevi kuvvetlerin tesiridir diye 
izah edllebilirdi. 

Pek memnundum. Gen~ k1zm iyi
le§mesi, hepimizi sevince gark edi
yordu. !Akin benim vaziyetlm ne ola
cakti? ... 

Tabiidir kl, Ayla'mn biisbutiin sag. 
11ga kavu§mas1 i~in A§1k rolilne devam 
etmek mecburiyetindeydim. Saatler
ce onunla konll§uyor, CO§kun mektup. 
!lar yaziyordum. 'ttstelik en berbadt 
1u ki, lazlanmn ayaklanna kapanc:h-

guru goren ebeveyn de ~kunm §idde
tine inamm§lard.I. Evlldlar1 me.sud 
olsun, yqasm diye, onu bana ni.§811-
lamak istiyorlardl. 

Kendimi onlara izahat vermek mec
buriyetinde hissettim. 

Mehmed bey ailesine meseleyi an
lattigun zaman, ofkelerine payan ol
madl. Beni al~akhkla, katilllkle it. 
ham ettiler. 

Ayla'nm annesi, yalmz anne!erin 
agbyabilecegi bir §ekilde ac1 ac1 g0z
Y8.§l doktil. Ve ben kendimi bundan 
kat kat daha kuvvetli olan mukadde
ratin sevk ve ldaresine yakalanmI§ 
hissettim. Artlk ~abalamadlm, kendi
ml b1raktlm. On ~ giin sonra ni~an
lanml§tlk. 

Ni§anbbk hayaturuz bir sene siir
dti. O Sirada Ayla, gtinden giine iyl
le§iyor, kuvvetleniyordu. Hatta o ka
dar iylle~tl ki, on iklnci ay bitince ev
lendik. 

Dilgiln, miidhi§ tant.anal1 oldu. 
Mehmed beyler, blricik klzlanmn saa
detlerf l~in her fedakarhg1 yap1yorlar
dL Herkesln agzmda dedikodular do
la§lyordu. Benim son derece talthll 
bir adam oldugum s0yleniyordu. 

Onu bedeni bir a1kla de
gil, 1efkatla seviyordum ... 

<( - Bir ~a iki ~ vurdu! - diyor
lar<iJ. - Bern 8.§k, hem miidhi§ bir ser
vet! » 

Etraf cidden Ayla'ya ft§ik oldugu
ma kaniydi. Fakat ben onu sevmiyor
dum. Onu asla bedenen arzu etmi
yordum. Halbuld kan.m, ~O§kun bir 
ma§uka olarak hayata yenlden dog
m~tu. Bense maddl bir lfilcaydi ile 
ona mukabele ediyordum. Bunu bun
yemin noksanile izah ederek: 

- Anhyorsun ya, Ayla! ••• Ben fJt
raten sakit yaratJlrm§ bir insaruml 
- diyordum. 

Bana kaf§t itimad1 o kadar delindi 
ki, ne s0ylesem inaruyordu. Zavalll! 
Zavalb yavrucak! ... 

Onu kollanmm arasmda, CO§kun, 
zevkle sarhO§ gt>rdiigiim zaman, ken
disine tamamile mukabele edemedi
gimden dolayi kendlme k1ziyordum. 

izdiva~ hayatlm1z gayet sflkin gec;i
yordu. 

Gilndiizleri konsilltasyonlanm, zi. 
yaretlerim... Ak§&Illlar1 1se tamamile 
Ayla 'ya aid ... 

Gilnden gilne ona baglamyordum. 
Miikemmel bir arkada.§t1. Ona, ~k 
mtihabbetll bir karde§ gibi peresti§ e
diyordum. Fakat yalmzca bir agabeyin 
kili;tik hem§~Sine kar§l duydugu 
his ..• 

Yabna saati gelince, i~ bir kor
kudur kaphyordu. cYatak yalam!» 
Ayla'yi kollar1m arasmda tuttugum 
zaman, bqka kad11llan tevhim ede
rek zorla kendimi oyallyor, bazen de 

ona kar§1 hissettigim derin §etkat 
membalanndan kuvvet allyordum. 

Seneler ge~ti. 

Kanm ibir an bile yalarumdan ~UP
helenmedl. Mesuddu. Almm en ufak 
keder ~izgisi ~medi. Bense onun sa
adetlle, memnun, ya§lyordum. 

BB§kalanm mesud etmek te, insan
lar l~in bilyiik bir bahtiyarllktrr. Ay
la da, yedi sene, oliim onu benden ayi
nncaya kadar, mesud y8.§adl. Bu se
fer, artik onu kurtaramadlln. Qifte 
bir pnomoni, zavalh kanc1gtm1 be§ 
giin i~inde alJp gotilrdil. 

Ayla! ... Ayla'm oldil ... 

i~imin yaraland1gm1 duydum. GOz
leri kapandlg1 zaman aglad1m ki, §ef
kat, bir insam bir Insana a§ktan da
ha kuvvetli baglarla baglayabilir. 

Eger ben A)<ta'yi §iddetll bedeni bit 
a§kla sevmi§ olsaydlm, belki bugiin u
nutabilirdim. <;iinkii ~ok CO§kun his
Ierin kendi kendilerini mahvedebil
mek hassas1 vard1r.Fakat §efkat ebe
didir. Unutulamaz... §efkatte CO§· 

kunluk olmadlg! 1~, yipranamaz, aza. 
lamaz da .•. ~efkat, ruha aiddir ... Ruh
sa, ebediyete kadar ya§ad1g1 ii;in bu 
his de daima i~lnde mevcuttur ... 

Ayla~ .•• 0, benim i~imde ya§iyor. 
Onu o kadar yammda, kalbinde, etra. 
!rmda hissediyorum 'Y' 

- Yalmzsm .•. Tekrar evlen I ... • d 

yen arkada§lanma cevap vetiyorum: 

- Hayir! ••• Evlenememl ... Ben, ka
nma aldim... O sat, o temiz, o bs.na 
A.pk olan kanma... Ona kar§t hisse<. 

tiifm §etkat sarstlamaz ... Brrakm be

nt ••• Bskl hayatimm hayalile y8.§1ya
JllD··· Dalma onun kalbinin yammda 
~tigim hissedlyorum ... 

Nakleden: (Vi • Nu) 

F1nd1k ve ceviz 
Gireaun piyaaaa1nda yiiaek 

fiatle aabhyor 

Giresun (A~am) - Fmd1k bilhas-
• sa son giinlerde iyi fiat bulmaktad1, . 

Kabuklu !mdlk !iatleri 36 - 37 kuru~ 
arasmda i~ fmdlgtn fiati ise 76 - 77 
kuru~ arasmda gltinektedir. 

Piyasada fmd1k bilhassa pek az 
kal1Ill~t1r. Bu gidi~e ~ok fiat edecegi 
umulmaktadir. Bir~ok koyliller bu 
vaziyetten dolay1 sevlnmektedirler. 

Son birkag sene zarfmda yok de
necek kadar az g1kan ceviz bu sene 
orta derece bir mahsul vermi!?tir. Ce
vizi Avrupanm fazla !;ekmesinden iy:i 
fiat bulmaktad1r. iki gilndenberi Al· 
man ve isve~ vapurlanna 500 - 1000 
ton ceviz yiiklenmi~ir. 

~binkarahisar cevizleri 18 - 19, 

Giresun yerli cevizleri 16 - 17 kuru~ 

arasmda satillyorlar 

Avusturyan1n borcu 
Amerikan ve Alman noktai 
nazar1 ara11nda mahaua bir 

fark var 

Berlin 26 (A.A.) - Amerika mas
lahatgiizan diln, heniiz halledllemi

yen Avusturya bor~anmn Amerika
ya aid olan kl.Silll meselesi ha.klon· 
daki Alman notasma Amerika tara
fmdan verllen cevab1, Hariclye Neza
rettne tevdi etmi~tir. Notanm muh
teviyah henilz malO.m olmamakla 
beraber iki hilltfunetin noktai nazan 
arasinda mahs\is bir fark mevcud 
oldugunu tahmin edilmektedir. 

Yunan Maarif Naz1n iatifa 
etti 

Atina 26 (A.A.) - Maarif Nazin 
' B. Gerogakopulos istifa e~ir. Maa.

rif nezareti ~erlni, muvakkat blr za· 
man i¢n, Ba~vekil general Metaksaa 
tedvir eyliyecektir. 



SARAY ve BABliLilil IG YOZO 
Yuan~ s1JLEYMAN ~ tRTD1 -T.acOme, tktjbu hakb mahtusdur 

T efrlka No. 244 

Kemal efendl medreselerln 1slah1na 
1 

kalk1$1nca k1yamet koptu 

Mutekabil nezaket 
Abdillmecid klz kard~1 Adlle sulta

na kar§l derln bir §efka! ve rnuhabbet 
hissederdL Adile sultan da kard~i f~in 
ayni hissiyatl beslercfl. BU bllincligi 
icin Adlle sultan Abdiilnt~id saltana
tmda daima her tara\tai bilyiik iti
bar ve hi.irrnet gorilrdiin 

Ad1le sultan 12 h~ran 1845 de 
-babasmm vefatmdan alt1 sene sonra
Mehmed Ali pa~ lle evl~~ti. 

Damad Mehrned All p~a Fransaya 
gitmek tizere Kmmdan donen Fran
siz general1 do Morternart'a bir ziya
f et vermi~ti. 

Yemegin sonunda b1r harcmagas1 
Ad1le sultan tarafmdan generale K1-
nmdan donu§i.inti tebrik Ye vatamna 
selametle gitmcslni temenni ctti; ar
kasmdan b~ta blr Habe§ haremaga
silc yirmi kadar zinci haremagalar1 
sultamn elmaslarla murassa Japan 
fincan taklmile kahve t~dim ettner. 

Ecnebi bir misafire harem namma 
boyle bir ikram o zaman i~in misli go
rillmemi§ bir §eydi. 

Kadmlara kar§1 pek zeraf etle harc
ket itiyadmda bulunan general Mor
ternart'da Mehmed Ali pa.§arun be§ 
i;ifte kayigma binerek saraydan ay11-
llrken haremin sakit ve sakin kafesle
ri kar§1smda §apkas1ru f;;Ikardl! (1) 

Aferin! 
M~hur Kemal pa§a rii§tiye mektep

leri nazm iken Bezrnifllem validc sul
tana Valide mektebini yaptirtm1~t1. ' 

Talebe ilk defa imtihan edilccekti. 
Abdulmecid bizzat haz1r bulunmagi ar. 
zu ctti. Kemal pa§amn - o zaman da
ha Kemal efendi denilirdi - A vrupa 
usuli.i iize1 e mektepler a~maga i;aII§
maSI milteasSip cahillere dokunuyor
du; fakat pacil§ah bunu tasvtp cttt~t 
icin kimse sesini yilkselt.e iyordu. 

Kemal efcndi k1zlann da ycni usul
de talim ve terbiyesini dii§tintiyordu; 
fakat bunda ugramad1g1 ml.i§ki.ilat kal
m1yordu. Mutcass1plar bµna taham
mul edemiyorlar, vaver.lalar kopari
yorlard1. 

0 ftitur getmniyordu. Abdillmecidin 
kendisini himayede sebat gostenncsi 
ona kuvvetli bir tc§vik ve Jstinadgah 
rnakamma ge~iyordu. 

imtihan gunu sultan Abdulmecld 
§ehzade Murad e!endi ilc kil~uk klZl 
Fatma sultam ynnma ald1; Valide 
mektebine geldi. Herkes hayrettc kal
d1. imtihan·,, l1u um §ahanede icras1 
yeni usul t ve terbiyedc bilyuk bir 
terakki mu add1mesi saylld1. 

Irntihandan sonra Abdl.ilmecid Ke· 
mal efendiye: 

- Aferin, Ken1nl efendi! Sermayel 
saadeti dareyn olan mannfin tebaam1-
zm zukiir ve nisvam hakkmda tami
mme gayretinizden dolayi size ~ek
kur ederim. Halk.In cvl8.dm1 terbiyeye 
nasil say cdi) orsamz ken di cocukla
r1m1 dahi terbiyeye himmetinizi bck
le1im. ded1. 

Murad cfend1 ile Fatma sultana Kc
mal efendinin elini opturdl.i. imtihan
da ehliyet gostcren talebe,Yc hcdiycler 
tertip edllm~tl. Aliytllflla ~kanlar i~in 
(Ni-lam iftihan imtihand1rJ ibaresile 
ni§anlar yaptmlm1§t1. Bunlardan §eh
zade ile sultana da birer tane takdim 
edilince sultan Mecid ~ocuklanna: 

- Bu ni§Snlan §imdi birer te§vik 
hcd1yesi olarak ahmz. La.kin takmaga 
hakk1ruz yoktur. in§allah slz de gele
cck imtihanda iktf dar gosterirslniz. O 
vakit nazir efendl kendi elilc ni§an
lanmzi size takar. 

Dedi. Kemal efendi saraya muallim
le1 gondererek iradenin infazma b8§
lad1. Padi§Rhm bu muamelesi A vrupa 
usulu tlzere mektcpler tanzimi ve k1z
la11n dahi manrtften erkek ~ocuklar 
gtbi behredar olmalan alefhinde bulu
nnnlan si.ikiita mecbur ettl. 

Kemal efendi bu iltifatlardan ce
.saret alarak medreselerin de 1slahma 
kalkt1. K1yametin bilytlgu bundan 

giru a~ti; kendisine blr~ok hempalar 
buldu; Kemal e!encll aleyhine kalkt1; 
Kemal efencll de §iddetll cevaplar ver
di. 1kisi de ~Orayi Devlet makammda 
olan mecllsl vft.IA.ya celbolundu; orada 
da kavga ettiler. Nihayet Kemal e!en
di Avrupa mekteplcrinl tefti§ ve av
dette mekteplerf ona gore tanzim et
mek iizere Avrupaya, imamzade de 
Hicaza gonderlldi. Medresclerin islah1 
da yilz iistu birak.Ild1l (H. 1266). 

A vrupadan avdetinde Kemal efen
di padi§Sh tarafmdan §ehzadelerin 
ders nezarctine tayin edildi. O da her 
§ehzadenin -f1kren meylinc ve kabili
yctine gore - tedrisat1 idare etti. An
cak bu tcdrisattan Murad e!endiden 
ba§kalannm pek istifade edcmcdikle
rini zaman gosterdil 

Saray1n bah~esinde 
Abdi.ilmccid 91ragan sarayinm bah

~clerinde kadmlann gezintl yapmas1-
na musaade edince bah~1vanlarla mu
haf1zlar ~ekilir, harice nobe~iler ko
nulur, haremagalan i~eride kimse kal
maSin diye: 

- Halvetl Halvet! 

Diye bagmrlard1. Sonra harcmln 
bah~cye dogru kap1lan ai;ihr, haremi 
hi.imayun parka girerdi. 

Sultanlar ve kadmlar ile ku!:uk ~ehza
deler koprilden yava§~a ge~erlerdi. Ba· 
zen padi§ah da bunlara iltihak edercli. 
Arkalannda kalfalar bulunurdu. Son
ra i§te ve nobette bulunanlardan ma
ada btltun saray kizlan bilyiik parka 
bir sel gibi yayihrlard1. Kelcbeklcr gi
bi i;;i~ekten, ~i~egc giderler, aga~lara 
binerler, ko§Srlar, keyiflerine gore ha
reket ederle1 di. 

Ak§ama dogru haremagalan gene: 

- Halvet! Halvet! 

Diye bag1rrnaga ba.§larlard1. Bu av
det i§areti idi. Bu seslerf duymak pek 
ho§a gitmezdi; amma yap1lacak ba~ka 
§CY de olama2d1. K1zlann ellerinde top. 
lad1klan ~i~cklcr, meyvalar oldugu hal
de a vdet ba§lard.I. 

Kadmlar hareme girince haremaga
lan kimse kahp kalmadlg-Iru tefti§ i~in 
bah~eyi dolEJ§irlar, emin olunca kap1-
lan kaparlard1. Haremi hi.imayunun 
bu umumi gezlntileri ilkbaharda ve 
yazda senede birkai; defa tekerriir eder
di. 

Hiingar hizmeti 
Padi~hm hlzmetinde bulunacak 

k1zlar eski bir tcamiile gore husust 
hiinkar daircsl altmdakl dehlizde du
rurlard1. 

Sultan Mahmudun kiz karde§i Es
ma sultanm vefatmda Abcli.ilmecid ha.
las.mm yanmdaki k1zlan kendi hare
rnine almI§, husust hizmetleri i~ln nO
betciligi bunlara tevdi etmi§ti. 

Abdiilmecid bunlara pek iyi muame
le edcrdi. Meyva, kahve, ti.irlil tilrlii ' 
mC§rubat ve gatolar ile bunlann dai
ma memnunlyet ve §iikraruru celbc
derdi. Hizmet nobcti 24 saat siirerdL 

Dort, be§ nobe~i bilyi.ik kalf arun ya
nmda gen~ k1zlardan dalma birk~1 
bulunurdu. 

Padi§ahm emlrleri nobc~ilere bir 
hazlnedar maritetilc teblig olunurdu. 

(ArkaSI var) 

(1) Confidencees sur la Turqukl 
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Soldan sata : 
l - FanlHi. yorgan. 
2 - Bir goz rcngi - Aile yurdu. 
3 - Beyaz ynzan khlem - Tersl beyaz 

olur. 
4 - Dam iistimdc su yolu - Yelken 

dire~!. 
5 - ince - Fiklr lnceli~l. 
6 - Sonuna. .r.. gellrse tathnm aksl 

olur - Ruvelvpr. 
'1 - Trenln yol demtrl - Zehlr - Yl~t. 
8 - Tersl nyakta. durand1r - ince slvri 

demlr. 
9 - Buda.la - S1vasta blr kaza merkezi. 

10 - A2. s1cak - Parla.k. 

l'ukar1dan a~ata : 

1 - Bir in§aat clnsi. 
2 - Tuhaf. 
3 - 4 bOluk - Sahli. 
4 - Ba§ma uT» gellrse tck.rarlama. 

olur - Sa1t mstal$. 
5 - Ilerl kumandas1 - insan - Sonuna. 

aRa konursa kavga olur. 
6 - incc kurum - ti1t lkl daha. 
7 - ibret ahnacak y. 
8 - Nida. - Tcrsl !;Ok tanell meyva

d1r - eohrct. 
9 - Merdce - Bir notn. 

10 - Bir vezln t'lletl - Bcygtr. 

G~cn bulmacamlZlD halli 
Soldan aata: 
1 - Antlseptik, 2 - Sall, Teall, 3 -

Pir, Heykel, 4 - Ime, Aras, 5 - Rebab, 
Mlat, 6 - Elim, 7 - Tel, Rus, ye, 8 -
Un, Gelln, 9 - Re, Arnft1t, 10 - §amatalar. 

"fakandan a~at1 : 

1 - Aspirator, 2 - Nalme, ~. 3 -
Tirebolu, 4 - II, Nam, 5 - Haber, Ra., 
6 - Eter, Lugat, 7 - Peyamlsefa, 8 -
Takslm, Ul, 9 - De, Cltn, 10 - KUlt, En. 

' 

Bu ak§am 

NobetCii eczaneler 
fi;l.tll: Halli kfirgaz1 caddeslnde Halk, 

Takslm: Nlzameddln, Tarlaba.tmda 
Nlhad, Beyo~lu: Kanzuk, Dalrede 
Giine~. Galata: Topculaf caddesinde 
Sporldls, Kastmpll§a: Miieyyed,. Has. 
koy: Sadik Akduman, Fatlh: Ismail 
Hakk1, Karagumruk: All Kcmal, Ba
lorkoy: Hllll, Sarµ'cr: Asaf, Aksa
rny: Ccrrahpa§ada ~ref, Be1111t~: 
Halid, Fcner: Balnttn Hiisameddln, 
Kumkap1: Asa.doryan, Sjlmatya: Ko
camustarnpai,ada R1dvan, Kucillr:pa
zar: Hasan Hulusl, Alemdar: Qemberll
tn4ta Sim Rns1m. ~hremlnt: Topka
p1da Nlz1m, Kad1koy: S~iitlur;~me
de Hulusl Osman, tiskudar: Ahmedl
ye, Heybellada: Tomas, Biiyukada: 
Halk. 

Her rece ac;tk ecn.neler : 
Yenlkoy, Emlrgln, Rumcllh13a.n, Or

takoy, Amavutkoy, Bebek, Beykoz, 
Pa,oabahce ve Anadoluhlsanndakl ec·· 
r:aneler her gece a-;1ktlr. 

Tilrklye Ecnebl 

SENELIK 1400 ku~ 2700 ~ 

e AYLIK '150 • lUO • 
3 AYLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK 150 • • 

Posta tttihadina dahll olmlyan ecnebl 
memleketler: Senellil 3600, alb •Ylllt 

1900, iiQ ayhtl 1000 kurqtur. 

Adrea tebdlll lctn ylrml bet kUl'Uf}ull: pu\ 
11Sndermek llzundlr. 

§enal 5 - Kasun 20 
B. lmaak Oflnet Otle 1k1nd1 A.qam Yata 
E. 12,33 2,16 '1,18 9,46 12,00 1.37 
Va. 5.17 7,01 12,02 14.29 16,43 18.20 

tdarehane: Bab1lll clvan Acunu.alull: 
sokak No. 13 

Grip Komatizma 
koptu,! Nevralji, kinkbk ve biitiinainlanruzt derhal keaer. 

Imamzade Esad e!endi itiraz bayra- ... mmm lcab1ncla giinde 3 kqe almabilir. umc -

Dl$i KORSAN 
TarlhT Deniz Romani 

Yuan: t.kencter P. Sertelll Tefrlka No. 184 

Sen ~ok temiz kalbli bir kad1na benziyorsun, AndigonU 
" Sen, kocas1na ihanet edecek kad1nlardan degll1in!,, 

Melik bin Nasir, gen~ kadlru k~ir
mak istemiyordu. Bu i~i ondan daha 
iyi kim yapabllircll? 

- Benin adm ne? 
Dlye sordu. 
Gene kadln tekrar aglamaga b~

ladl ve dudaklanrun arasmdan bir 
tek kelime i~itilcll: 

-Andigoni... 
Arap korsan, o daklkaya kadar va. 

zif e gayretile konu~tugu bu gilzel 
kadma ilk def a abc1 gozlle baloyordu. 

- AndigonL sen ne sevimll bir ka-
dmsm! Kocan seni nas11 oluyor da 
af fetmiyor? de di. 

Rum guzeli dudag1m bilktii: 
- Dedim ya ... Benim kocam inad

c1 bir erkcktir. Bumumu siirtmek 
ii;in, bcni k.Irk giin yerlerde stirtin
diirmek istiyor. Fakat, mademki ~o
cugum olmemi~tir. Ben de geni~ bir 
nefes alarak, g0z y~1m1 kesebilirim, 
degil ml? 

- Elbette. Bunu ben sana demin 
de soylemi~tim, Andlgoni! Eger sara
ya g1der ve ild giln sonra iyi haber
lerle donersen, sana b~ka ttirlil de 
yard1m edebilirim. ' 

Andigoni, ~ocuguna kavu¥Iiak hill
yasile, Melik bin Nasire soz verdi: 

- Peki.. istcdiglni yapacag1m! Fa
kat, sen de bana k1m oldugunu ve 
bunu neden ogrenmek istedigini soy
ler misin? 

Melik bin Nasir soyliyccegi sozleri 
tasarlami~t1: 

- Adlm Petro.. adahyim.. ~ehir 

kapllanmn ve deniz yollannm a~1l
masm1 istiyorum. 

Dedi. Ve Rum gi.izelinin yi.izi.ine 
dikkatle bakti. 

- Bunu ogrenip dondiikten sonra, 
scnden aynlrmyacag1m, Andigoni! 
Sen, bir ~elaleden dokillen sular gibl, 
blr anda ic;ime girdin ... Damarlan
ma yayildm .. . Ate~ gibl biltiin vil
cudiimu yakmaga b~ladm! Ben, se
nin kadar giizel, senin kwlar sevimll 
ve senin kadar masum bak1~1 bir 
kadln gorrnedim, Andigoni! Sen, na
s1l oldu da kocana kar~1 gi.inah i~
ledln? 

- Bu bir uzun hikft.yedir. Petro! 
Mademki bana ac1yorsun .. bana yar. 
dim etmek istiyorsun! Haydi yi.mi
yelim . uzakla{lal1m buradan. Sana 
bu hikflyeyi anlatirsam, beni sen de 
affedeceksinl 

- Nercye gideceglz? 
- Hizmet~imin evine ... 
- Yakln nu buraya? 
- Qok yakmdlr. 
Yiirilmege b~ladllar. 
And1goni Have etti: 
- Blzanshlar bugiin Salsin cena

ze alaymda bulunmak uzere sokak. 
Iara dbkiildiiler. Hlzh yilriiyelim. 
Kocanun beni bir yabanc1 erkekle 
gormesini istemcm. 

- 0 halde ben blraz geriden gele
yim. 

Korsan1n atk1 
Pirantos caddesi (~lmdiki Silley

manlyedon Bcyaz1da glden yol) u 
klvnld1lar. Dar bir sokaga saptilar. 

Kui;iik bfr ev. Y~h bir kadm ... 
Buras1 Andigoninln hfzmet~sinin 

eviclir. 
Kadm, hammm1 gorilnce ~~1rd1. 
Andigoni: 
- Sana misafir geldim, dedi, be

nim burada oldugumu kimseye soy
leme sakm. 

Ve a.rkasma doncrek: 
- Petro ... 
Diye seslendl. Melik bin Nasir, 

Blzansta ilk defa bir Rum evine gt
riyordu. 

Andigoni eve girer ghmcz bir se
dlrin uzerlne uzancli. 

- Qocugumun hayatta oldugunu 
duyunca ne kadar sevindim bilsen. 
~imdl her dediginl yapmaga haz1. 
nm, Petrol 

Nasirln dama.rla11 yanmaga ba.5-
larni~tI. Bizansm en giizel bir kad1-
nile yapyalruz ve ba{lb~ oturuyor
du. Onun da ooyle blr emln yerde 
b~ dlnlendirmege ne kadar ihtI
yaci vard1. Hatt!, vilcudti o derece 
yorgun v~ istlrahate o kadar muh· 

ta~ti ki, her ne pahasma olursa al• 
sun, o geceyi bu sakin evde ge~irrn~ 
ge azmet~tl. 

- Senin ~ok temlz yi.irekli bir ka.
dm oldugundan ~ilphem yak, And{.. 

gonil Sen ahlak ve !azilet sahlbi bl.r 
anasml Ve cmln ol kf, ben dilnyada 
~ocugunu bu kadar ~ok seven bm 
anaya ilk defa rasllyorum. Sen, en 
kotii ruhlu mahltlklan bile iyill#• 
sevk edebilirsin! insan seninle gori.it
tiigii zaman biltiin fcnal1klan unu
tuyor.. daima iyi ~eyler d~uyor. 
Arabistanda blr soz vard1r: insarun 
yi.izil, ruhunun aynasid1r, derler. Ben 
de senin yiiztine baktlk~a, ruhunu 
goniyorum. Sen, kocasma ihane• 
edecek bir kadma benzemiyorsunl 

Hizmetgi kadm blr tepsi i~de ild 
biiyiik kadeh ~arab getirdf. 

- Bugiin cvimize ugurlar geUrdi-
niz, K.irye! 

Diyerek giiliimsedi. 
Ve Andigonlye sordu: 
- Bu erkegin kim oldugunu ot

rencbilir miyim? 
Andigoni biraz dii~ilndi.ikten sonraa 
- Yabanc1 dcgll, dedi, bana. iyi

lik yapmak istiyen bir dostumdur. 
Bizi yalruz b1rak ... 

Kadm tekrar sordu: 
- Kocamzla ban~timz nu? 
- Hayir ... 
- Ya ~ocugun!. .. 
- Qocugumun hayatta oldugunu 

ogrcndim. 
- Gilnlerdenberi onilnde agald.I· 

gm1z mezarda ba~ka bir ~ocuk mu 
yatiyordu? 

Andigoni giildi.i: 
- Kocam beni aldatnu~··· Mezar 

sand1g1m o kap1y1 kird1k, i~eriye gir
dik.. hi~ bir ~cy gorcmedik. 0 bent 
aldntm1~. Qocugum onun anasmm 
evinde y~1yormu~. 

ihtiyar kadm birdenbire ~lad.I: 
- O halde on gi.indilr doktilguniis 

gozya~na ben de ac1dlm ~fmdi
Kadm yav~ yava~ yiiri.iyerek oda

dan ~kt1. Andigoni: 
- Bu, gok sadlk ve temiz kalbli 

bir kadmd1r, dedi, bana ~ok bagll
d1r. 

Nasir biiyi.ik bir emniyet ve itl
mad i~inde oturdugu yerden kalka· 
rak, ~arab kadehini aldl: 

. - Hnydi i~elim oyleyse. ~imdi bu 
tesadi.iften bne de memnun oldum. 
Boyle bir kadma bugtin degilse ya.
rm ihtiyac1rmz olacak. 

Esarctten yeni kurtulm~ iki in
snn sevincile ~arablanm i~iyorlar~. 

Andigoni gent~ bir ncfes alarak 
s0ze ba~lad.I: 

- Yolda bana, kocama neden iha
nct etigimi sormu~tunuz! Bu, cid
den hem nc1kh, hem de merakll bir 
hadisedir. Ben kocam1 ~k scverdim. 
Onun da beni ~ok sevdiginden emin· 
dim. 

Bir gun kocam bana irnparatorun 
koynunda vaktile nas1l yattigmu 
sorrnu~tu. Ona: cBunu ben de bilmi
yorum. Gel dedigi zaman giderdim. 
Ve kar1s1 gibi koynuna girerdimLt' 
dedim. Kocam bana: c:;>u kadmla11 
kadar di.inyada nefret eclilecek bl.r 
mahlUk yoktur!> dedf. Onun bu s3-
zil f cna halde gilciime gitro4t1· Ben 
kocamm i.ir;iincil kans1yd1m. 0 da 
benden once iki kere evlenmi11, ild
sinden de aynlm1~. Halbuki ben ha.
yata atilmami~. gozilni.i sarayda * 
m1~ tecri.ibesiz, saf bir klzdlm. Koca.
m1 kendimden daha igren~ buluyor
dum. o. bu sozti bana bir k~ kere 
tckrarladi. .. 

Bir gece ayni sozlcrle izzeti nefsl
ml k.Irarak, bir i~ bahaneslle cvden 
~1k1p gltti. Ayni gece .. kocamm ~ok 
iyi arkada~1 olan bir zabit evimize 
ugram1~tI. Bu zabit imparatorun 
hassa alayina mensubdu~ Aras1ra evf
mize gelirdi. 0 gece kocarm mutla.
ka gorrnek istedlgini soyledi. cBiras 
once gitti, fakat biraz sonra belki ge
lir.> dedim. Zabit bah~cmlzde otur
du. Kocam1 bekllyordu. O geceye ka.
dar bu zabitle blrbirimize bu kadar 
ciddi bir al~ka Ile balo~am1~1k. 

(Arkast var) . 
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Ma car 
Hikayesi Bayan Azraille oglu 

Bir mart gecesi, garip bir araba 
doktor Morbidus'un kapis1 onilnde 
durdu. Arabacmm yanmda sessizce 
oturan ispir, atlay1p zili i;ald1. 

Uyku sersemi, kap1c1, kanadl ara
lad1: 

- Ne var? 
- <;abuk, gabuk! Efendine haber 

ver. Efendimiz.hazretleri ~ok hasta. 
Bu chazretleri> kelimesini i~iten 

kap1c1, tereddild bile etmeden, dokto
ru uyand1rmaga ko~tu. 

•Hazretlerb, bol bah~i~, ~ok para 
demekti. 

Doktor Morbidus ta hemen hazir
Jand1. On dakika sonra, kalm kiirklii 
paltosuna sanlm1~ olarak merdiven
lerden indi. Arabaya bindi. 

Yolda sordu: 
- Kimin evine gidiyoruz? 
- Efendimiz hazretlerinin. 
Doktor sab1rs1zlanarak: 
- Anla~ld1 . Fakat ismi ne? 
- Azrail hazretleri. 
Bu maruf ismi i~itince, doktor, zo

raki bir giilii~e: 
c- Rilya gortiyorum! :i> dedi. 
Cebinden bir gilmti~ tabaka g1ka

np slgaras1m yaktl. 
I~1g111 teshile, kar91smdaki aynada, 

iirkerek, yiizi.inu gordil: Yemye~ll, olil 
gibi bitkin. 

Profesor, kendi kendine: 
«- ihtimal rilyada degilim .. .> di

ye mmldandl. 
Arabanm i~i simsiyah d~enmi~tt. 

Ne at nal1, ne tekerlck sadas1. <;1t yok. 
Btiyiik bir sukut i~inde, bu galip mev
kib ilerliyordu. 

Bilinmedik yolla r .. . 
Doktor, dikkatle d1~ar1ya baktI. 
c- Yok camm .. . Bu hakikat ola-

maz ... Riiyadir . .. > 
Evinden aynlah henilz be~ dakika 

olmul?tu Halbuki bir taraf1 kayalar, 
bir t a raf1 u~urum, omrilnde gormedi
gi yollardan gidiyordu. Ve ilelilerde 
bulut gibi beyazl1k ... Yakln~t1k~a da
gihyor ve onlerinden asla silinmiyor. 

Hekim, kendi kendine tekrarlI
yordu: 

c- Yok camm . .. Bu hakikat ola
maz ... Gorillmil~ i~ mi? ... Diinya dUn
ya olall Azrail arabasm1 yollayip ki
mi aldlrtm1~? .. . ~imdiye kadar o da
ima bizzat ziyarette bulunurdu ... Ara
ba yollamas1, ~ahs1ma kar~1 cidden 
bilyiik iltifat., 

Fazla ilrkmilyordu. 
Qiinkii boyle bir ihtimal veremi

yordu. 
«- insan oldugu yerde olilr ... Boy

le meghul, fantastik alemlere <;af;m
hp te cam almmaz ... Bu i~in i~inde 
mutlaka b~ka bir mesele var! > cliye 
dti9iindil. 

0 s1rada araba durdu. 
U~ak hiinnetlc kap1y1 a~arak, profc

soru i<;-eri soktu. Karanhk, hapishane 
gibi yollardan ge~tiler. Havada hil
ziin ve ag1rllk vard1. 
U~ak onde, profesor arkada yiiril-

yordu. 
Bir aral1k tckrar sordu: 
- Benden ne istlyorlar? 
Hizmetkar, bir parmag1ru agzma 

gotilrerek, cevap vermeden, silkutu 
ihtar etti. 

Dar, uzun bir dehlizden gei;tikten 
sonra, bir kap1 onilnde durdular. U~ak, 
bk bk vurarak seslendi: 

- Profesori.i getirdim. 
Hemen iki kanad ac:;Ild1. 
Oda to~tu. 
U~: 
- Buyurun, oturun, ~imdi ekselans 

gelecektir. - dedi. 
Doktor Morbidus, asabiyetle bir is

kemley~ ili~ti. :;>akaklannm damarlan 
~iddetle c:;arp1yordu. 

Hurafelere ald1rm1yan tak1mlardan 
oldugu halde, ba~ma garip bir i~ gel
diglnc kani idi. 

Bir sanlye sonra, kari;asmda Azrail 
belirdi. 

Yorgun bir sesle: 
- Sizi rahats1z ettim, bay prof e

sor. - decli. 
Doktor, y.erinden kalkarak htirmet

le selamlad1. ~imdi art1k tamarnile sa
kindi. Kendini tutmasa kahkahalar
la gillecekti . 

Yok, o hi~bir zaman Azrailin bu ~e
kildc oldugunu tasavvur etmemi~ti 
dogrusu . 

Beyazlara· sanlm1~ an'ancvi bir is
kelcti kaq;1smda gorecegini umrnu
yordiyse bile hi!; olmazsa azametile 
kendisini hayretlcre dil~ilrecek ya kor
lam . J ahut ~ok ta th bir mevcudiyet-

le ka19Il~acagm1 saruyordu. 
Halbuki \iimdi ontinde duran bu 

Azrail, ufak tefek, bumbur~uk, boyu 
ancak doktorun beline kadar gelen 
ihtiyar kadmm biriydi. Bin bir izhrap 
yiiztinii km~tmyor. Eli ancak bir \O
cuk eli kadar kii<;\.ik. 

Vilcudiinu saran ag1r kmmzi man
todan b~kd. azametini izhar edecek 

· hi~bir ~eyi yoktu. 
Azrail, doktora yer gostererek, ken

di de oturdu ve iniltili bir sefile: 
- Hastayim ... Fenay1m ... Zanne-

dersem olecegim .. . 
Profesor, agzi ag1k, ~'}km bir 

halde: 
- Anllyamadlm ... ne diyorsunuz? 

- diye kekeledl. 
Oliim melegi, hazin bir tebesstirnle: 
- PekaHl anlad1mz ... Yalruz ag

znndan bu sozii i~itmek size garip ge
liyor ... K1sacas1, Oliimd.en \ekiniyo
rum. 

- Efendimiz alay ediyorlar. 
- Hayir, hayir ... Gayet ciddi soy-

Jilyorum ... Doktorlarm i~inde en ziya
de size emniyet ettigim i~in rni.iraca
atte bulundum. <;ok hastay1rn ... ihti
yarlad1m m1, ne oldu? Biliyorum ... 
Bobregim agnyor, barsaklanm agn
yor ... Eger beni iyile~tiremezseniz Ole
ceglm. 

1 - IS ARIY ANLAR 

MUHASiP - Yabanc1 lisanlanna. vakif 
c;ok tecriibeli bir muhasip, giinde 1-2 sa.
at da. detterlerlnizi earl kanunlara uygun 
ve ehven iicretle tutar. Aqamda Katip 
rumuzuna. muracaat. • * - 2 

Al.MANCA, l'RANSIZCA - Iyi bllen 
kibar ve terbiyeli blr ecnebl bayan 4 ya
fmdan ltibaren c;ocuk bakmak ic;ln i!J an
yor. All:!Jam M. L. riimuzuna mektubla. 
mUra.caat. * - 2 

2 - l$Cl ARIY ANLAR 

TVRK AiLESi NEZDiNDE - Dolgun 
maafla. bir ~uk bak1Clsma ihtlyac; var
d1r. Ak§amda (N T C) rilmuzuna mek
tubla. miiracaat. * - 2 

DiPLOMALI DL"\f~iRE - Kadm bas
tabaluc1, hademe ve ahc;1 nramyor. istl
yenlerin hemen Ca~alo~lu S1hhat Yurdu
nn miiracaatlari. * - 3 

BiR KAPICI iSTiYORU'.\l - Qocuklan 
olmamak §artlle kan kocadnn ibaret blr 
kap1c1 lstiyorum. Ayasofyada Yerebatan 
saraymda kap1c1 Ahmede mu. * - 1 

TA~RADA - Yakm blr !abrika ic;ln 
elektrlkc;iye ihttyac; vard1r. Ycni postaha
ne arkasmda Baker Handa No. 38 e §era
ltini anlamak i~ln murncaat edllmcsi. 

* -2 

3 -- SATILIK ESY A 

' 

' 

BiR ADE1' ALl\IAN PiYANOSU - Ga
yet yenl lc;l demfr, c;apraz telll satllik. oa
latasaray Yenl~r§1 Gazhane yokll§u Nl
kolaldi ap. No. 51/3 snbah saat 8 - 20 ye 
kadar. * - 2 

4 - KIRALIK - SA TILIK 
ACELE KELEPiR SATILil'.OR - Bey

o~u Pangaltl tramvay caddeslne be!J da
kika mesafede yeni yapllnu~ altmda ti~ 
dilkkin ilzerlnde dort odall blr kat lurk 
bel) lira kira geliri olan bu m\ilk acele sa
ttl1ktir. Son fiat 3200 llrad1r. Az para ne 
iyl blr lrad aJmak lstlyenler, her giln ak
§ama kadar '43152 telefon edeblllrler. 

BtJYtJJ[ FIRS.AT, FEVKALlDE ARSA -
c;;ok soylemektense bir kere gormekle 
hakikat daha lyi anl~1hr. 00ztepe istas
yonuna yaya 4 daklka Kay11Jdat caddesl 
111 merhum Yusuf pa~ k~kii. Be§ par
c;aya miifrez tam miilk ceman dokuz bu
~uk doniim. Duvarla muhat asirdide c;am 
ve yetl~ml§ meyva a~ac;lan, blri bostan 
olarak lki kuyusu, elektrik, terkos. K1y
metlnin yansma sat1llkttr. Gor~mek ic;ln 
Galata Aslan hnn ikinci kat 6 numara. 
bay Sertesen. Her giin 1 - 2 arasi. 

KiRALIK YAZmANE VE KATI.AR -
Her tiirlii kontoru havldlr. Ankara cadde
slnde 105 numnrada. i:Ian Biirosunda Fer
di Sele~e miiracaat. Telefon: 20335. 

* KiRALIK AP. - Beyo~lunda Yenl~al'§l 
Hayrlye sok. No. 5. Apelyan ap. 6 oda ban
yo elektrik terkos havagazi. bol giine§. 
Kap1c1ya miir. Telet. 20524. * - 1 

SATILIK AP. - (10)oda (4) dalre ter
kos havago.t1 elektrlk manzara fevknlii• 
de (3) senelik vergi yok. Mercan .Ismctiya 
cad. 27 N. Karlj1smda. knhvecl Ibrnhlm• 
den sorulmas1. * 

KiRALIK ~P. - ortakoyde vapur is· 
kelesinde, Balhane sok. No. 12. Galatasa. 
ray, Kabalaf lisesine yakm. 4 oda, hole 
terkos, elektrik, havagaz1, baryo. Mii: Ye-1 rlnde. * - 3 

1050 1.iRAYA KAGiR EV - FaUh ls•f 
k"nder Po. mah. Deynek~l sok. 7 No. 3 odall 
kuyu tulumba, bah~e acele satll1k. F-aUl11 
Tuna k1raathaneslnde bay Hac1 Sal~~e mti.1 

* -4 
~~~~--------~----~------

2 ODA - Banyo ve mutfa~1 bull:nan,, 
miistakil 'mobllynh mobllyas1z bir dalre1 

acele aramyor. Ak§amdo. lMiistakil) ru• 1 
muzuna yazilmas1. * - 2, 

ODA ARJYORIDI - Memurum, yalntz allf 
1c;lnde moblelt oda istl.yorum. ~chzadeba· 1 
1mda l}ule Kiraathanesinde bay Bekirden I 
l Z ) adreslne mektupla mil. * - t 

5 - MOTEFERRIK 
• 'I 

AI,l\fASCA VE iNGiLiZCE DERSLERi -
Berlin ve Oxford iiniversitelerlnden me-1 
zun blr muallim tara.findan en serl me .. 
todla. verlllr. - Fiatler ehven. - Prof. H. * -0 . 

Bu sozleri il}iten doktorun anbean 
ne~esi artiyordu. 

SATILIJ[ BCZ DOT,ABI - Az kullaml- SATIUK ECZANE - Ceyhan'da Vatan 
ml§ ve miikemmel vazlyette kUc;iik mo- ccznnes1 snhiblnln hastah~1 dolaylSlle sn-

MUT1JPLA.BINIZI ALDIBDOJI 
QUetemlJI ld&nh&nealnl &dru Ola• 

ra.t 1onennio 01.an tarUertmJ.sden 
Olur i~ degildi bu ... Hi<; tc alelade 

hadiselerden degil ... Azrailin hastal1-
g1. .. Ya oltivelirse?... Mahhikahn 
ilzeline hatirlamnad1k as1rlardanberi 
kabus gibi goktip ortallg1 tarumar 
eden bu m elek olilverirsc, acaba ha
yat ne ~kil ahrd1? ... iyile~irse, orta-
1Ig1 sarsacak ne milthi~ bir h~dise ... 

del Kelvlnator ehven fiatle sat1l1kt1r. t1hkbr. Miiracaat: Ceyhan Vatan eczanc-
Tel. '49445. M. * - 1 si All Rtza. * - 11 s B - v K - Serios 12 - E M 

{!Olt iYi PiYANO - Ucuz satlhktlr. DEVRE.'ll' SATILIK DUKKA:S - Oala-
Beyoglu Top~ekenler sokak No. 31 (Mck- tasaraym ~ok i§lek blr mevkllnde her: l§e namlann& gelen mettuplan ldareha

nem1%c1en aldmnnlan mercudur. tep sokak k~esinde) Ill knt. Bayan elveri§li ve 20 lira lcarhd1r. Tel. 49445. M. 
Anastaslya, saat 5 - 8. * - 2 * - 1 . ........................................................................................................................................... .. 

Doktor, memnuniyetle ellc,rini ugu~~ 
turarak: 1 

- Sab1rh olun, sab1rl1 olun ... Bir 
bakahm ncdir? ... 

Hnsta soyunclu. Hckim onun uzun 
uzun muayern~ etti: 

- Bir ~ey degil , bir ~ey degil... Ufak 
bir ameliyat ... Bir saat sonra tama
rnile jyile~irsiniz. 

Fakat i<;inden, kendi kendine: 
«- Bcrbat ... Hali berbat ... Kurtul-

!i.B!~-------l5!!l~!!li!S:!51!!!!1!!!m .. 

CAFER FAHRf 
eserlerinden 

. 
n1n 

Kut'Uf 
mas1 i<;in bobreklerinden birini al- YENI HARFLERLE 
rnam, bagirsaklanm kesmem laz1m... Sant ve Polis kopcii 50 
Gene de netice ~ilpheli...» Tavuk hastaliklan 25 

Azrail, ic:;inde ilmid parllyan gozle- Tavuklan ~ok yumurtlatmak 
rile doktora bakarak: i~n ne ycdirmeli> 25 

- Acaba ameliyata dayanabilir Ne zaman civciv ~1kannah> 6 
miyim? ... Ne dersiniz? Tavuk .. uiukta muvaffakiyetin 

Tabii dayamrsm1z... <;ocuk oyun- sun ) 25 
cag1 gibi, kolay bir i~... Kagtanesini Tavuk .. uluktan nas1J para 
yaptim! ... Hem elim gayet hafiftir. kazanihr> 25 
·-Ya narkotige dayanamazsam?... Nu1l tavuk .. uluk yap1Imahdar>, 25 

Ya sonra ay1Iamazsam?... ESKt HARFLERLE 
- Camm, efendim ... Korkmayin... Mufassal yeni tavuk.;uluk .100 
Azrail de bukadar yilreksizlikten K~.;i bcslemek usulii 25 

utanarak doktorun eline teslim oldu. Av "C salon kopckleri 25 
«- Oh! ~imdi ellmdesin!. .. ister- Sahf yeri: llCBAL kitabevi 

sem kainah scnin mazarratmdan kur- il•••••1•z•M••ZlJ•R•il.•.:•.•.11.:::~ 
tarmm ... '.l> ----• 

Sonra bir an, kendl kendine: ve rnillhakah i~ AK~AM gaze-
- Yok camm ... Dogru degil... Ha- tesinin tevzi yeri miinhas1ran tz-

yatim bana cmanet etti... Diger has- mlrde lkinci Beyler sokak 52 nu-
talarima ne muamele ediyorsam ona- marnda Harncli Bekir Giirsoylar 
da oyle yapmahy1m... Kurtarrnah- magazasidlr. * 
y1m ... :i> 

Ne~terini kaldird1. 
Fakat tekrar: 
«- Hay1r! - dedi. - Bu yaptig1m 

deliliktir ... En milkemmel f1rsat eli
me ge\;ti. ~imdi ben onu kurtanrsam, 
yarm gelip o benim can1m1 alacak! ... 

Ve bu sef,er, kati bir kararla, Azra
ili bir ka~ kere b1~akladl ... 

Egildi, dinledi. Kalbi k1m1ldam1-
yordu. Olmil~tti. 

Profesor, kap1dan ~1karken, ctra
fm dakil ere 

- Maatteessilf muvaffak olama
d1m! - diycrek, arabaya bindi. 

Bir an bile, yaptig1 bu katillikten 
nedamet duymayordu. Be~eriyetin 

sevin~ avazeslni ~imdiden duyuyor. 
Mah!Ukati ebediyete kavu~turan bir 
kahraman olarak kendini tehayyiil 
ediyordu; ~erefine dikilecek heykelle
l'i, yazilacak yaz1lar1 dti9tiniiyordu. 
Alcmin sevin~lc gelerek elini opece
gini umuyordu. 

Memnun bir tebessilmle s1garasm1 
yakt1. i~te, bundan boyle, ebediyet, 
servet, ~ohret onundu. 

Gidyorlardi. 
Birdenbire bir boru scsi i~itildi. 

Doktor, endi~e ile arabamn pen e£?re
sinden bakt1. Mildhi~, biiyii~ bir ha
yal beyaz 1~klar i~indc yilrilyor gibi .. 
Ve elinde kanll t1rpan ... Arabarun ya
mnda belirdil 

~--------------------------Apartiman sahipleri 
Bo~ dairelerinize hemen iyl 

kirac1 bulmak i~in c~am> in 

KO~OK iLANLARl'ndan isti-
fade ediniz. * 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bu dev cilsseli mevcud, hazin bir 

sesle: 
- Affedersiniz, doktor ..• Pararuzi 

vermegi unutmu.par ... 
Ve bir bir zarf uzatti. Doktor he

men kena11ndan baktl: Bir milyonl 
Heyecanla te~ekkilr ederken, mu

hatab1: 
- Astl ben size tc~kkilr edeyim, 

doktor... Buraya kadru· zahmet ctti
niz ... Fakat yazik, kurtulamadl ... 

- Evet, cvet... Haber yollamakta 
gecikml~ler.1. 

- Ben de anneme oyle derdim. 
- A .... Siz? ... 
- Evet, ben ogluyum ... Veraset ta-

rikile rneslek bana du~tii... Merhum 
da zaten pek ihtiyarlam1~ti ... i~ gore
m ez hale gelmi~tl ... Ben, ¢mdi bilyiik 
bir kolera ve giizel bir harb tertibine 
gidiyorum... ' 

Macar muhaITirt Eugene 
Haletai'den tercilme den: 

(Hatice Sii.reyya) 

3 ayda blr 
tekrar edllen 

Daimi Fotograf mosabakam1za 
i1tirak ediniz! .. 

1939 Y1hn1n 1 inci miisabakas1 
1 lkinci kanun'dad1r 

Yalruz amatorler i~in yapllan 
f otograf miisabakasi u~ ayda bir 
defa tekrar edilmektedir. Yani her 
mevsimde bir defa olmak uzere bir 
senede dort mi.isabaka yap1hyor: 

1 - 1 Kinunusanl 
2 -1 Nisan 

3-1 Temmuz 
4 - 1 Te¢nievvel. 

Her milsabakada: 

(200) eser arasindan 

(50) esere 

Hediye veriliyor. Verilen hediye
lerin mikdan da ~oyledir: 

1 inci gelen eser sahibine 20 lira 
2 nciye 10 lira 
3 ki~ye 5 er lira 
5 ki~iye 3 er lira . , . 
15 JI¥ye 2 ~er lirahk a~ 
n~rlyatt kltaplan 
25 ~ye 1 er lira. 

(Eger her se~lmde, aranan ev
saf1 haiz 200 den fazla reslm top
lannul1 tse f azlast ertes1 miisaba
kaya i~rAk haklwu muha!aza 
eder.) 

Bu rnilsabaka ve hediye ~ek
li f otograf merakhs1 karllerl
miz ic:;in ild noktadan faydal1 ol
maktad1r: Hem iyi eser haz1rla
mak l~n vakit bulabilirler, hem 

de eserlerinin degerine gore he
diye kazannn~ olurlar. 

Milsabakn.ya. i~rA.k etmek 1~ 
karllerimizln ~u noktalara d1k
ka t etmelerini rlca ederil: 

1 - GOnderilecek f otograflar 
(6X9) dan kil~ilk, (13Xl8) den 
biiyiik olmamahdlr. 

2 - Fotografla.r mutlaka slya.h 
olarak basilmahdrr. 

3 - Eser sa.hiblnin isiin ve ad
resi behemehal fotografm arka
sma yaztlmal1dlr. 

4 - Bu ~rtlara uygun ohm
yan eserler rnuvaffak dahi olsa
Iar rnilsabakaya girernezler. 

5 - Milsabakaya i~tlrak etmek 
tstiyenle'r birden fazla. eser gon
derebilirler. 

6 - Evvelce milsabakaya gon
delilml~ reslmler tekrar kabul 
edilmez. 

7 - Musabakaya gonderilen 
eserler, te~rar sahibine iade edil
mez. 

Dikkat: 
Mf1.1abnkaya. gonderllecek .reslmlerln 

negatit tllm veya camlanm Ulna 
ne saklayuuz. CiinkU hediye knzan
d1tu11z takdlrde hedlyen1zl e.llrken ka
zannn resm1n 6lz1n eseriniz oldull'u
nu isbat etmek i~ln negatlfinl glSa
termek lt1zlmd1r. Aksl tnkdlrde hedl
ye verllmez. 

Eserlerlnlzl her zamankl Clbl gene 
§U ndrese gondertnlz : 

(Ak§am gazetesl daimi !oto~raf 
musabakasl memurlu~n> 

Ta§ra karilerimiz de aradaki genii lasilalardan istifa
de ederek bu miiaabakalara i§tirak edebilirler. 

Istanbul Nafia MOdOrlOgOnden : 
6/ 12/ 938 sal1 giinU saat 15 de istnnbulda Nnf1a Miidilrliigiinde eksiltme ko. 

misyon'l odamnda (4486.52) lirn ke~U bedelli Kandilli rasathanesl kalorifer t e
slsat1 a~1k ~ksiltmeye konulmu~tur. 

Muk~vele, eksiltme, baymdlfllk i§leri gen el, hususi ve fenni §8.rtnamelerJ, 
proje k~if hillasasile buna mutefE:rri diger evrak dairesinde gorillecektir. 

Muvakkat teminat (337 J lirad1r. 

isteklilerin en az (5000) lirahk bu i§e benzer i§ yapt1gina dair idarelerin· 
den alm1§ oldugu Yesikaiara istinaaen istanbul viiayetinden eksiltme tarihin
den 8 gi.in evvcl almm1§, ehliyet ve 938 yilma ait Ticaret odasi vesikalarile gel-
melerl. (M90) 
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AK$.&M 
MATBAAS:I 

Rotatif maklnelerinde reslmll ve 
renkll gazete ve mecmualar1, baskl 
adedl yUksek rlsale, kitab ve her 
nevi matbualara en temlz !?eklldeen 
ehven !?eraltle basar. 

* Devam/1 /fler 1,1n hususl 1eralt tesblt 
edlllr. Faz/a tafsll~t /~In matbaa ldare-
slne mUracaat. Telefon : 20497 

~~~--~ 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONIM ~lRKETl 

TESlS T ARlHl! 1868 

Sermaycsi: t0.000.000 lnglllz llras --
Ttlrktyentn ba~hca ~ehlrlerlle 

Parle, Marsllya, N19' Londra ve 

:Manctester'de, M16lr, l:1btls, lrak, 
lran, Flllstln ve Ynnanlstan'da 

~belerl. Yugoslavya, omanya, 
Surlyo n Yunani&tan•da Filyallorl 

vardtr. -·-. 
Her tDrlO banka muameleleri 

ya par 

Selanik Bankasi 
Tcais tarihi: 1888 -·-/dare merkezi : 

iSTANBUL ( 6alata) 
Tiirkiye ~ubeleri: 

ISTANBUL, (Galata, Yenicami) 
MERS1N 

ADANA Bnrosu 
Yunanistan ~ubeleri: 

SELANIK, A TlNA, 

Her torra Banka muamelAt1 
Kirahk kasalar 

, = s:zas;b;ni;na; ., 

AK$AM NE$RiYATI 
AK~AM okuyuculan bu giizel ve faydah kitaplar1 

YOZDE 20 iskonto ile alabilirler 

FAIK SABRI DURAN'1n eserlerl 

Neredcn gcliyotuz? 40 

Cocuklara cogta.fya la.niat-
leri 50 

Cografyada ilk adtm 50 

Yeryilzil Gokyiizli 150 
Bir Tiirk lazmm Ameri.ka 
yolculugu '75 
Ciiceler ve devler memleke
tmdc Gilllivcr'in seyahat-

· leri 75 

En tan1nm1~ muharrirlerln 
gUzel romanlan 

Kii1tiik il!nlar 
Kivircik P• 
Deli 
Ya11 ~pkuil 
Bu perdenin arlcasmda 
Dfigun gecesi 
Sumer K1Z1 
Asyadan bir giin~ doguyor 
Penbe m~lahh ha.mm 
Bir kadm gecti 
Devier kalchrum 
~ f1rtm8Sl 
Dipslz kuyu 
Penbe p1rlanta. 
:lid cinayet geceSl 
Karacn.ahmcdin esran 
Karde~ katili 

VA - NO' 
Sermed Muhtar 
Sel€1.ml izzct 
Bilrhan Ca.hid 
z. i 
Biirhan Cahid 
iskender Fahreddin 
iskender Fahredclln 
Sermed Muhta.r 
SelAml izzet 
Halld Fahri 
Muazzez Tahsin 
VA - Ntl 

> > 
Hikrnet Feridun 
VA - Ntl 

Kum~ 

'15 
75 
30 
30 
40 

100 
125 
80 
70 
20 
75 
50 
25 
25 
25 
25 
25 

Me§hur ARSEN LOPEN serisi 
Seri tamamlanm11br. Resimli 6 biiyiik cild

Her cildin fiati: 80 kuru1 

' Muhtelif eserlerin listesl 

Edebt hntrralar 
Fazil Ahmed 

. • I 

Sinema ylld1zlan 
ittihad ve Terakki ta:Hhinde 
esrar perdesl 
italyad::m Amerikaya nasll 
uctular? 
Kadm asker olursa. 
Tarih ogreniyorum 

o/o 20 iskonto kuponu 

Bu kopunu keslp ~AM 
nmtbaas1 ldtap servlsine> getirir 
veyn gonderirseniz bu llstedekl 
!1atler :Uzerlnden si1.e yftzde 20 
fskonto yap1lncaktir. 

Ku~ 

Hilscyin Cahid 60 
[Klymetll edibin muhtellt 

cserleti) 80 
(Albfim gibi resimll] 100 

M. Ragip 150 

M. Saffet 35 

Necdct Ril~tu 50 
:Ahmed Refik 30 

AK~Al\I n~riyatt tevzl yerlcrl 

~AM, matbaasi - istanbul 
Mualllm Ahmed Hnlid ldtapha

nesi - Ankara caddesl, istnnbul 
Para yerine mektup ~nde po,. 

ta pulu kabul ed!Ur. 

,, 27 Tepinisanl 1938 

T.C. ZiRAAT BANKAS:I 
K urulu1 taTihi: 1888 

Sermayesl: 100.000.000 TUrk llras1 $ube ve Ajans adedl 262 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

P ftmA BlRlKTlRENLERE 28.800 LlRA lKRAMlYE VERECEK 
Ziraat Banka.Lnda kumbarah ve ihbarSiz tasarruf hesablannda en a1 50 llrasi bulunanlara senede 4 defa 

Qeldlecek kur'a ile ~g'ldakl plana gore lkramiye dagitllacaktir: 

4 Adet 
4 » 
4 » 

40 » 

100 • 
120 » 
160 J) 

1.000 
500 
250 

·100 
50 

0 
20 

Lirahk 
)) 

> 
» 

• 
• 
• 

4,000 Lira 
2,000 • 
1,000 ,. 
4,000 " 
5,000 ); 

I 4,800 » 
3,200 • 

DIKKA T: Hesaplarmdaki paralar bir sene i~inde 50 liraclan a§a~ d~meyenlere ikramtye ~d.lg1 tak· 
dlrde % 20 fazlaslle. verilecektir. 

Kur'alar sened 4 defa, 1 Eylul, 1 Birinci kinun, 1 Mart ve 1 Haziran tatihlerlnde ~ckilecektir.' 

Doktor 

KEMAL NURi iMRE 
Clld ve Ziihrevi hastahklar 

l\I U teh :lSSlSl 

Rumell hanmdnki muaycnehancsinl 
Bcyo~lunda Rus se!arethnnesl karv1-
smda Surlyc pasajmda No. 8 c nak
lctml§tlr. Tclefon: 40153. 

Ortakoy 
$iFA YURDU 
:lstnnbulun en gilzel 7ertndc, genlf 

blr park 1clnde, kontoru millc:emmel. 
bakJ,m1 lyl, kadtn ve erkek her tiirltl 
ha&tallklara a1;1k haslane. 

DoR'um. ve tadm amellyatlarlle f1-
tlk, apandlsit, basur ve dl~er amellye
lei: tc1n ~k ucuz husu.st flatler. Orta
tOy, tramvay yolu, Mualllm Nae! cad. 

111 - 115. Teleton: "2221. 

Dr. FETH i 
LABO RA TU VARI 
Cerrahp• hastanesJ 

bakterlyolofu 
Kan, idrar, balgam, mevadi gaf.. 

ta tahlillert w (lDRAR V ASIT A· 
SILE GEBELlla!N b..K CONl.E.RlN. 
DE KA Tl ~HlSI) yapilir. 
Beyoilu r Takaime giderken Me,elik 
eokait Ferab aparbman1 Tel. <fOS3<f 

Dr. Haf 1z Cerna I 
Lokmanheklm 

Da:hiliye miitehass1s1 
Dlvanyola IM 

Maayene saaUerl Pazar hari9 her gtin 
2,5-6 Sah, Cum:ut~l 0,5-12 fakaraya 

T. 22398 * 
~ ................... ... 

Dr. IRFAN KAVRA 
ROntgcn miltehasslSI 

Tilrbe, Bozkurd klraathanesl kal'§l
smda eskl Klod Farel'i sokak No. 8 - 10. 
Oileden IOnra I ten 'I ye tadar * 

PASTiL ANTiSEPTiK 

Soguk alginhg1, nezle ve teneffiia 
yollarile ge~en haatahklardan korur, 
grip ve bogaz rahata1zhklar1nda, sea 
k1aikhitnda pek faydahd1r. 

1NGIL1Z KANZUK ECZANES1 

I inhisarlar U. Miidiir/ii.giinden : I 
I - tdarcmizin Qankm tuzlasmda P1laru ve ~rtnamesl mucibince yapti

nlacak varagele teslsatile mubayaa olunacak dekovil malzemesl kapall zarf 
usulile ekslltmcy& konmu~tw·. 

II -Tesisata alt malzemenin sif ZOnguldak teslimi ve mahaUine monta
jm yap1lmaSI; muhammen bedeli J3500 lira ve muvakkat teminati 1012,50 u. 
rad.Ir. 

III - Ekslltn'ie 5/ XII, 938 tarihine raslayan pazartesi giini.i saat 15 de ka
bata§ta Ievazim vc mubayaat §Ubesindeki allm komisyonunda yap1lacaktir. 

IV - Plan ve §8.rtnameler parasiz olarak her gi.in sozii gc~en '§ubeden all-

nablllr. 
v - Eksiltmeye i§tirak ctmek isteyen firmalarm Fiats1z f cnnt teklifleri

ni plan ve dctay resimlerini tetkik cdilmek i.izere ihale gi.inµDden en gee bir 
bafta evvelinc kadar !nhisarlar umum mudiirliigii tuz fen §ubeslne vcrmelerl 
ve tekliflerinin kabulilnU mutazarnnun vesika almalan 18.zunchr. 

VI - Miihiirli.i tcklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede yazi.11 
Tu.z fen §Ubesinden allnacak ckslltmeye i~tlrak veslkaS1 ve % 7,5 giivcnme pa. 
ram mnkbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva cdecck olan kapall zarf. 
lan eksiltme gi.inii en gee saat 14 de kadar yukanda adl gecen komisyon bq. 

L__J.._ _________ .... ._!!!!l!!!!!!!!!!ll!!!~~~~~~=====~~~!!!!!~ kJ\,nJ1i'ii mA.khn~ 
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Agr1lar1n, s1z1Iar1n en tesirli ilac1 KESKiN KA$ELERiDiR Bah~ekapiSALiH NECATi 

Maliye Vekaleti 

ve Tiirkiye Ciimhuriyeti 
Merkez Bankas1ndan 

28/5 ve 15/12/1934 tarih ve 2453/2614 numarall kanunlar muci
bince ihracma sellhiyet verilen ve geliri tamamen S1vas - Erzurum 
demir yolunun i~asma tahsis olunan % 7 gelirli S1vas - Erzurum istik
razmm 20 senede itfaSJ me§rut 4,5 mllyon lirallk be§inci tertibinin ka
y1d muarnelesi 5/12/938 ak~m1 nihayet bulmak tizere 19/11/938 saba
hmdan itibaren ba§lam1~tir. 

Tahviller namiline rnuharrer olup beheri 20 ve 500 lira itiban kly
rnctte birlik ve 25 lik olarak iki kupi.ire ayrtlml.§br. Bu tahviller umumi 
ve miilhak bil~elerle idare olunan daire ve miiesseselerce vilayet hususi 
!dart;!leri ve belediyelerce yap1lacak rniizayede ve milnakasa ve mukave
lelerdi: teminat olarak ve hazinece sattlm~ ve satllacak olan milll emlak 
bedellerinin tediyesinde ba§a ba§ kabul olunacaklan gibi gerck tahvil 
ve gerek kupon bedellerinde tahvillerin tamamen itfasma l;adar her 
tiirlil ''ergi ve resimden muaf bulunacaklardlr. 

Tahvillerin ihra~ fiat1 % 95 olarak tesbit edilmi§tir. Yani 20 lirahk 
birlik tahvil bedeli 19 ve 500 lirahk 25 lik tahvil bedelide 475 lirad1r. 

Ka}'ld muamelesi Tilrkiye Ciimhuriyet Merkez Tiirkiye Cilmhuri
yeti, Ziraat, TUrkiye ~. Emlak ve Eytam Halk, Tilrk, Ticaret, Belcdiye
ler bankalan ile Stimer, Eti ve Denizbanklar tarafmdan icm edilmek
tedir. Diger bankalar vasitasile de tahvil alum temin olunabilir. Senna
ye ve tasarruf1arm1 en emin vc en ~ok gelir getiren sahalarda i§letmek 
istiyenlere keyliyet ilfln ve 15 giinlilk Susklipsiyon milddcti zarfmda 
bankalara muracaatlanmn kendi menfaatleri iktizasmdan bulundugu 
i~aret olunur. (R444) 

Nafia Vekiletinden: 
Eksiltmeye konulan is: 
1 - Manisada Menemen ovasi sulama ana kanall in~aat ve smai irnalab 

ile Erniralem regiilalOrU. m§aati k~f bedel~ (552.157 Jira (68} kuru§tur. 
Eksiltme 15/ 12/938 tarihine rastlayan per§ernbe giinii saat (15) de Nafia 

VekAleti ~ular umum mi.idi.irlilgu su komisyonu odasmda kapah zarf usulile 
yapllacakt1r. 

3 - istekliler eksiltmc ~rtnamesi mukavele projesi baymdirhk i§leri ge
nel §8.rtnamesi 1enni fiartname ve projele1i (27) lira (61) kuru~ rnukabllinde 
sular umum mtidlirlilgimden alabilirler. 

4 - Eksiltmeyc girebilmek i~in isteklilerin (25.836)) lira 35 kuru§lUk mu
vakkat teminat vermesi ve tksiltmenin yap1Iacag1 giinden en az sekiz gi.in ev
vel ellerinde bulunan b\i1iln vesikalarla birlikte bir istida ile Vekalete milraca
at ederrk bu i~e inahsus 0Imak iizere vesika almalan ve bu veslkayi ibraz et
meleri §artt1r. Bu mi.tddet i<;inde vesika talebinde bulunmayanlar cksiltmeye 
i§tirak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mcktuplanm ikinci maddede yaz1ll saatten bir sa
at evveline kadar sular umum mildilrlilgi.ine rnakbuz rnukabllinde vermcleri 

n ecikmeler kabul edilmez,. 483" 8494) 

Tint••vr u"u" HEL.IOS w·u·ESSESATI i:.t•11BU1.·6•LATA 
Ml.i,.,E ~!!tt l. r1 "'0¥°Y0DA lADO•sl 

Emsali arasmda en gilzel ve 
~1k mobilyalar satan 

(Eski HAYDEN) Yeni 

BAKER magazalan 
Ziyaret ediniz. SALON; YEMEK 
ve YATAK ODASI taklmlan zen
gin !;e~itler her yerden iyi ~artlar 

Vt' ucuz fiatlarla bulursunuz. 

'" ~ cJlh! 
h /i!i_st.W ~ 
~~nf><len 

J w-arla isteyiniz. * 

Heroun evinize 
nese veren 

Boronkay Bale. 
istiklal cadd. No. 324 1 Beyoglu 

Asipin Kenan 
Si2i soguk algmhgmdan, nc.·zleden, gripten, ba~ ve di~ agnlarmdan 

koruy:..cak en iyi ila~ budur. 

isrnine dikkat buyurulmaSJ 

TURK HAYA KURUMU 
26 NCI TERTiP 

BUYUK PIYANGOSU 
lkinci ketide: 11/Birincikanun/938 dedir. Biiyiik 

"kramiye: 45,000 lirad1r ... Bundan batka: 15.000, 

12,000, 10,000, lirahk ikramiyelerle (20.000 ve 
10.000) Jirahk iki adet miikafat vard1r ... 

Ycni terUpten bir bilet ularak i§tirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz 
-Je piyangonnn mes'ud ve i•ahtiyarlan arasma ginniJ olUJ'511Dm. 

Askeri fabrikalar umum miidiirliigii ticaret ~ubesinden 

200 ton sogut ~ubugu 
Kii~iik Yozgat istasyonunda Devlet Demiryollan vagonlannda tes1fm 

§artile satm almacaktir. 
isteklilerln: 2/ikincikanun/ 939 tarihli pa2artesi giinil saat 14 de Sekiz

yiiz lirahk bir teminatla birlikte Askeri fabrikalar umum mi.idilrliigu Ticaret 
§Ubesine miiracaatlan. 

~art~1ame her giin saat l:S,30 dan 15,30 za kadar Ankarada Tica1et §U

besinden ve istanbulda Fmdlkhda Askeii Fabrikalar yollarna miidilrlilgiinde:R 
paras1z almabillr. 

~artnameyi istida ile isteyenlcr ~O kurusluk damga ve 6 kum~luk posta 
pulu gonderm<;leri IBzimdlr. (4837) (8495) 

Istanbul Nafia MQdQrlugunden: 
G/ 12 938 sah giinii saat 16 de. istanbulda Naf1a miidiirltigii eksiltme ko

misyonu odasmda (Glu7.%) Iua kesif bedclU YesUkoyde yap1lacak Meteorolo
ji binasi in~atl aGik eksiltmeye konulmustur. 

Mukavele, c.ks1ltmc, baymd1rhk isleri genel, hususi ve fenni ~rtnamelcri, 
proje, kesif hiilasasile buna mtiteferri diger evrak dairesindc goriilecektir. 

Muvakkat teminat l384) liradlr. 
isteklileri ne naz l5000) hrahk bu i~e benzer i§ yaptigma dair idareleiin

den alm1~ oldugu vesikalara isUnaden istanbul vilayetinden eksiltme tarihin
den 8 giin evvel nllnm1§, ehllyPt ve 938 yilma ait Ticaret odas1 vesikalariJe 
gelmeleri. (8491) 

KE· NAN 
Bas1mevi ve Kli~e Fabrikas1 

Sahip ve miidiirii : Ke.nan Din~man 

Son· sistem makinelerle miicehhez kli~e 
atolyesi - En miikemmel tab1 makine

leri ve miicellidhane tak1mlar1 

Alelumum kli§e ve tab1 l§lerinde en titiz mO~terilerl 
bile memnun b1rakacak vaziyette bir mOessesedir. 

Mecmua, Brosur, Kitap, Defter. Nefis renkli 
bask1 islerini en ehven fiatle deruhte eder. 

Babiali civar1nda Narlibah~e •okaianda No. 15 Tel0 fon: 2011.1 
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~540 rip 5 LAMMLI too tl 
5.39TiP 51.AMBALI lUK1110TL 
1748 TiP 7 LAHMLI ;HOlL' 

'VERESi.YE 
SATI~ 

SAHiBiNiN SESi . . "" 
3o2 LSTD<LAL .CAD 

BEYOOLU VE ACENTALARINDA 

HksUrenlere KA TRAN HAKKI EKRENI 

F..i yetler 

Satlam~ 

Hesap 

Defterleri 
AK$ AM Matbaas1nda 

sat1lmaktad1r. 
BirincJ ham•r kitld u. Kalln ban ka kit1d1 De 

Y evmiye ve kaaa defterleri - Defteri 
kebirler - Mua vin defterler 

Sahl!e KUI'Uf 8ahif e - - -200 140 200 
300 175 300 
400 250 400 

i~ ve d1~ basur memelerlnde, basur 
memelerinin her tlirlii lltihablannda 
cerahatlenmi~ fistilllerde, kanayan 

basur memelerinin tedavisinde 

KUI'Uf -160 
200 
275 .. Kami/en lngiliz pre•e kartonile cildli 

DOYt;E ORIENTBANK 
Dresdner Bank lubesi -Merkezi: Berlin -Turldyede ~ilbeleri: 

Istanbul (6alata ve lstanbuQ 
Depcx Tlitlio Gihnriik 

Izmir 
Hea- tOrlll banka maamellb 

Sabah, oA"le ve ak1am her yemekten sonra 

I 
Dis macunile f 1rGalamallsm1z ... 

(:iinkii: 
Bir def a f1r~alanmakla di§ler t&o 

mizlenmi§ olmaz. Ag-tz guddelerlnin 
ve dahlli uzuvlann mtitemadiyen all· 
nan ecnebi maddeler, mlkroplar, y&
mek, i~ld, sigara ve sair d~lere, di§ et
lerine bin bir mikrop a§Ilar, Anzalar 
husule getirir. Bunlar blrike blrike 
nihayet dI§lerde ~iirlime, etlerde lltl· 
haplar b8.§lar. Artlk feld.keti onlemek 
ve durdunnak lazund1r. 

Vaktinde ihtigati elden birakmigarak 
di1lerinizi sabah, ogle ve ak1am 

her gemekten sonra 

RADYOLiN 
Hangi Renk 

Sizi Mesud Eder? 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BiR 
P UDRA. K ULLANIR. 

Fena renkte bir pudra1 y\izU· 
ni.ize korkun~ bir makyaj manza.. 
rasiru verlr ve slzl oldugunuzdan 
daha fazla yqll g0sterir. Teninl
ze uygun renkt.e blr pudra intl
hap etmenin ye~ne ~aresl, yilztl
nilziin blr tarafmda blr renk ve 
diger tara.fmda bqka renk pudra 
tecrlibe etmektir. Bu tecrlibeyi he
men bugiin size, parasiz olarak: 
verilecek yenl ve cazip renklerde
ki Tokalon pudraslle yapiruz. Bu 
yeni «Cild renkleri» (Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modern blr 
makine vaSitaslle karl§tmlllll§tir. 
SihrA.mlz bir goz, tam ve kusursuz 
bir incelikte renkle1i intihap eder. 

Tene gayet uygun bu yeni pud
ra saycsinde artlk makyajll blr 
yiiz gorlinmiyecektir. Tokalon 
pudra.SI, imtiyazh bir usul daire
sinde c1Krema kopiigun ile kan§
tmlrm§tir. Bu sayede pudranm 

PARASIZ 
Bu sihrimiz yeni 

<1Pudra renklerb 
tecriibe edlleblllr. 

saatlerce sablt kalmasuu temin 
ettigi gibi pudrarun cildin yalb 
tabil ifrazatrm massetmesine ve 
bu suretle clldin kurumasma ve 
sertl~mesine ve binnetlce buru
§ukluklann zuhuruna da :mlnl 
olur. Her vakit krema k6pUtue 
kal'l§tmlnu§ me§hur Tokalon pud
rasrm kullanuuz ve birka~ gUn 
zarfmda teninlzde yapacagi cazlp 
tekemmiilil gorlinliz, dalma lrutu
lann i.izerindeki Tokalon lsmine 
dikkat ediniz. Teninize uygun 
renk intihabmda tereddiit ettl~
nizde lOt!en istanbulda 622 No. 
posta kutusu adresine (Tokalon 
pudraSI 6) rumuzlle vrud olacak 

talebcle size memnuntretle, muht&
li! renklerde nfununelik alt1 ufak: 
paket pudra r.OnderN"egiz. 

Tabib al1nacakt1r 
Askeri fabrikalar umum miidilrlilgunden: 
Kmkkale, Kiic;ilkyozgat ve F.r . .rnrurnda istlhdam edilmek uzere ilc tablp 

almacaktir. 
iateklUerin """sikala.ruu birer iltidaya baglayarak Umum Mtid\.irlilie mo. 


