
Gazino veya daire 
Kad.tko7 - iskele caddesinde belediye kar

llSlnda denlze nazir 180 m. xpurabbamda 
lazlno veya daireye elveri§ll salon ve ilze

rindekJ ayn1 boyda ta~aslle kirallktll', 

§erait elverl§lldir. 
__ Altmdakl YAFET deposuna. miiracaa.t 
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I 

Hatayla Suriye arasindaki 
hudud tahdid edildi 

Haz1rlanan metinler Tiirk- Frans1z 
delegeleri taraf1ndan imzaland1 

Heyetimiz protokollar1 alarak Ankaraya hareket 
etti. Hududa ta,lar dikildi 

' 

8agq llata7da gepd resmi yapan kunetlerlmk, eolda Franm delegesi Albay ColW, dalmt delepmis B. Cen4 
A~ • - Albay 2'illail Kanadla . · 

Cihan harbl, dilnyayi siyaset bakl· 
~dan hercilmerc etmekle kalmadl. 
tltttUn ft.lemin di~tr faallyetlerlnl de 
biribirine katt1. Bu harbin ne korkun~ 
btr i~tlmai zelzele oldugunu, bilhassa 
8\tlhten sonra gordilk. .. ~ldl ki, 
lktisadt acgozUllillde siyasi korliik, 
lnsanllgm yalmz kafasllll degtl, vic
darum da ifiasa siirilkliyen Afetlerdir. 
l:>Unyamn biltiin ticarl, nakdi ve mall 
lntinasebetlerile istihsal ve lstihllk 
l>azarlanm blribirine ge~iren ekono
lnik tayf un senelerce siirdil ve diinya 
Piyasalannda biiyilk ytlomlar yaptlg1 
tibi, yeni fikirler, nazarlyeler dogma-
8lna da sebep oldu. Mallye ~Iemt bu 
terntnlerden blrldir. 

Son mmamn kaati ~dur ki, po
lit1kac1 ruhundan uzakl~rak, tam 
l'e llm11 devlet adanu seviyesinc yillc
&elen her clddi kafa, ?NJr feyden evvel 
denk bil~e fikrine sadlk kallr. Ve hale 

(Devami 4 ilncil sahifede) 

Fazil Ahmed Ayka~ 

.. •k•a•Iera 

De vletf ilik le te1ebbiis 
aahasrnrn arasindaki 

miivazenesizlik 
- Devlet91Uk! Evet, bu sahada 

ilen ad.imlar atildi... Fakat serbes 
'n.esleklerin de ayni tempo ile in~a
hnz istiyoruz... Ancak ondan sonra 
~rnleket gen4 bir terakkiye nail ola· 
CaJctir •.. Ne yazik ki devlet~igin di
fZnciaki 4ler pek yav~ ilerliyor ... 
%-- Bumm sebebi, Maarif ~eklimiz

.: Mektepler devletgilik cihazi ~n 
~u~~vver insan yeti~tirdigi halde 
tf rl~ turlil serbes meslekler ~n 11et4-

J'tniyor. Pratik 1zayatin bin bir ihti· 
Yaci var ki, bunlar, ihtisaslan cihetin
~ iimmi olarak hayata atilanlu.r ta
t O.fmdan dolduruluyor. Devletgilikle 
efebl>i.ls sahasinin arasindaki milva· 
~eSizlikte bilhasa amil budur. 

Bugun 

16 

Antakya 21 (A.A.) - Ha· 
tayla, Suriye araarndaki hu· 
dutlarr tahdide memur ho. 
mi.yon ifiai bitirmi1, tiirk~e 
w fran,sgca lttuirlanan me- 1 

tinier diin ak1am Tiirk ve 
F ranaiz murahhaalari tara· 
lindan imzalanm11tir. Al bay 
H iianiiniin ba1kanl1i1ndaki 

heyetimiz ba protoltollarl 
alarak bu aabah Ankaraya 
hareket etm1itir. 
Komayon taraluulan tu. 

bit edilen lrudutlarrn talJit 
muameleai de ikmal edilerek 
tcqlar dikilmi1 bulunmakta· 
drr. 

Biiyiikada blr ay sonra 
soya kavu~uyor 

Vall ve Belediya Reist B. Luttl K1rdar 
muzmlnlesen bu isl hallatmeue muvaff ak oldu 

YUN-iPEK 
Bugiln saat 14 de a¢iyor. Bu Milli 
milessesenin tOrenine sayp deger miq

terilerlni davet eder. 
(Yeol Postane caddesinde 5S No. c1a) 

(Hususl davetlye makaDlllldadll') 

rrelefon: Bqmuharrir: 20565 - Yazi lfleri: 20765 - tdare: 20681 - llUdilr: 20Wf 

lngiliz - Sovyet tezlerini 
birbirine yakla§bran 
bi!- f ormiil bulundu 

Cenevrede bugiin bu f ormul etrafrnda goru1-
meler yaprlacak. Paris mahafili salr. giinii 

bir anla1ma olmasrnr iimid ediyor 

Ceneneye vasd oWi tn,lu. Rariclye 
Num lord Hallfu 

Paris 21 - Ahnan b.aberlere gore 
diln lord Halifu lle Fransn BB§vekill 
a baladier n 11aric17e Nann II. Boa
net arasmda yapdan gtirftJmede fnrt· 
1is • Sovyet tezlerini birbirine yakl8§· 
ti.ran bir fonniil bulunm~tur. Bu for. 
mill Sovyet Rusyaya bildirilecektir. 

(Devanu 13 iincil sahifede) 

AK$AM 
Yannki sayasmaa 

j Haftanin mizaht I 
BaflJ.lile 

Olruyuculanna Jettl bit sahlte tat
dlm edlyor. 

I Haf tanrn mizaht I 
Arlcadaflmiz Cemal Nadir tarafm

dan ve haftada blr haz1rlanan bit 
mizah sahlfesldir. 

Bana.tklnn her gUn Ak§am siltunla
l'lllda g<irdfitfiniiz eserlerlnden maa
da. en gUzel karikatilrlerlni, en zarlf 
yaz1lann1 ve e~Ienceli fa]calanru her 
hafta: 

I Haftantn mizahr I 
Sahitesinde bulacaksmlz. 

CEMAL NADIR'in 
Yanntl yazi ve karikatO.rlerinden 

ba.Zllan: 
Vufl RJU ile ntWlkatl. 
cEdebi parmak izlerh biirosul. 
Bay Amca'dan rivayetl. 
Milli 1ckl1 •. 
Asril*n edeblyatl .. 
T~bihte hatl olmazl. 

Diinku milli kiime musabakalari 

Galatasaray, F.Bahceye 4. 3 galib ueldi 
· 12 bin kitinin takib ettigi miisabaka 

cok heyecanl1 oldu 
Vef a, Ankaragiiciine 3 - 1 maglub 

. (Tafsi!At Spor sahifemlzdedir): 
.................................. , ..................................................... ...... . 

-. Yapllann etrafma. boyle tahta perde ~ekmenin ne faydasi var bll-
mem .•• 

~ti.om ilielllle raaui8tl 911 Qokt .. -. Evvell kullamlan malzemenin kotilliigiinii orterl ... Saniy~ 
a.._:~~==~~~~~J_~ ______________ JP~m~•~l~D~DCU~· IJh~tfi~likt~OO J__~llNMl~e~t ~de~gtzu, ka'bahat dal ... S&Usen ...... 

sahlfe 
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( Geceki ve Du Sabahki Daberler J 
Son dakika Kalthof'taki kanl1 hidise 

A 

Danzig Ayan meclisi 
Lehistana nota verdi 

Lehistan da siddetli tahkikat yap1lmas1n1 
Pakt 7 maddedir ve miitekabil yardimi ve tazminat verilmesini Danzig'den istiyor 

• • •• • • • Miitecavizler Leh giimriik binas1na girdile 

Alman - Italyan ittifak 
paktrnrn esas maddeleri 

muhtev1d1r, muddeti 10 senebkbr komiserin odasma tecaviiz edenlerden 

Ba3kumandanllk bir Alman generaline verllecek Berlin 22 - Danzig Ay!i!!cu~.·~:m~s~~~olonyab milfetU~len, bona-

Paris 22 - Exchange Telegraphe 
ajan51 bildiriyor: Bu sabah :ea.,yeki.
i.u dairesinde siifera salonunda Von 
Ribentropla Kon't Ciano arasmda 
bngbn saat on bir 45 de i:rma edllecek 
Mkerl ittifak pakb 7 maddeden mft
nli.keptir. Bu maddelerin muhtevi
yah hulasaten ~dlr: 

l - Ittif akm miiddeti on aenedir. 
2 - Pakt, akdinden yedi giln sonra 
mevkii meriyete girecektir. 3 - Bir 
barp vukuunda iki ta.raf yekdigerine 
kayids1z ve ~arts1z muavenet ve yar
cbm edeceklerdir. 4 - ikl taraf ara· 
smdald m~vere, ancak askeri hu
susata inhisar edecektir. 5 - Bir har-
bin vukuu sebebiyet ve mesuliyeti 
munaka~ edilmJyecektJ.r. a - iki 

ta.rat, miinferid sulh aktedemiyecek
lenUr. 7 - 10 sene sonra feahedil
medlli takdirde pakt otomatik bir 
auntte temdid edilecekUr. 
hi tarafm aakerl, bahrl n bani 

taefriki mesalleri ~ miitemmim iti
JAtnameler aktedilecektir. Alman ft 
tt.alyan oniulanrun bqkumandanh-
11 Almanlara nrilmektedir. 

lkrlin 21 (A.A.) - B. HiUer, bu
lfin ogleden sonra kont Clanoyu ka
bul etmi§ ve kendisile B. Von Ribben
trop da hazir oldugu halde uzun miid
det gortl§Jllii§tilr. 

Japonya, ittifaka airmiyor 
Pam 21 - Japonya, Alman - ltal

yan asker! ittitalnna ginneji bbul 

Lord Halifax'la B. Maiski Cenevrede 
dUn bir saat g6rfi3tUler 

B. Bonnet, Paristaki konu11alar1n nelic11trind11 
cok memnun olduounu soyledl 
' 

Cen~ne 22 - Buraya gelen ingi
liz Hariciye Nazm Lord Halifax, diin 
Sovyet sefiri B. Maiski ile bir saat su
ttn bir miilakat yapm1~tir. Bu mil1A.
kat esnasmda, Lord Halifax, B. 
Maiskl'ye Pariste Fransiz Bafvekil ve 
Ha1iciye Nazin ile yaptigi konu~a
lar hakkmda izahat vermi~. 

B. Maiski b\J. malumatt Moskova.
ya bildirecektir. Pek yakmda bir ~ . 
giliz - Sovyet itilafma vanlmas1 bek
leniyor. Fakat bu itilMm mahiyeti 
~ar~ambadan evvel ogrenilmiyecek-

Frans1z filosu emre 
haz1r bir vaziyette 

Filonun kadroau, izinler kal
d1r1lmak ve baz1 ihtiyatlar 

~airdmak auretile 
kuvvetlendirildi 

Pari 22 - Netredilen kararnamel~ 
arasmda bahriyedtn izinler kaldml
mak ve baz1 ihttyatlar !rainlmak su
l'etile donanmanm haz1r bir vazlyet-
1e bulundurulmaSI kararnamesi de 
varcbr. Bu tedbirle donanma efrad kad
~osu, kaydedilecek bir miktarda art. 
tmllJU§tir. Bu tedbirler hAdiselerln 
tcab1 olarak ittihaz edilmi§tjr. 

Gafenco - Markovi~ 
mUl8kat1 

lki Hariciye Naz1r1 dun 
goriittii 

Bukr~ 21 (A.A.) - Rador ajansi 
b1ldinJor: Romanya Hariciye Nazin 
B Oafenco dun ak§am Turnuseverin~ 
ha1 ket etmi§tir. B. Gafenco, burada, 
YugosJavsa Hariciye Nazm B. Marko
·v1~ 1Jc goru,.eccktir. B. Markovi~ Tuna 
yollle Belgraddan TurnuseveJine gel· 
mekted1 . iki Hariciye Nazmnm bu 
go 1 m 1 ri do tane haberle me ma
h.;:y t J ha'z bulunacakbr 

t.ir. Zira evvelemirde ingiliz k.abinesl 
tara!mdan tasvip edilmek. llzundlr. 

Paris 22 - Hariciye Namn B. 
Bonnet, Cenevreye hareketinden ev
l'el pzetecilere dem~itir ki: 

- Diink.ii gun bende ~k iyi bir 
hltlba b1raknu~hr. Lord Halifa:z'la 
yaptiguruz kon~, memmmt .. 
yetbahf neticeler ve~tir. Sovyet • 
ingiliz milzakerelerlnc gelince, iki 

taratta hiisniiniyet mevcud olduk~a 
daima bir itllata vanlabilir. 

AF yon konf eransi 
toplandr 

B. Necmeddin Sadak'm 
reialiii albnda bir heyetimiz 

miizakereye ittirak ediyor 
Cmievre 21 (A.A.) - 2• i.incil af .. 

yon ve muzur maddeler ticareti istl
prl konf eranSl bugiln miizakerelerl
ne baflanu~1r. Riyasete ingiliz mu
rahhas1 Mr. Wh. Coles ve ikinci re
lalige de Uruguay murahhas1 Mr. de 
castro tntihap edllmi~. 

Konf erans, mtistah8ll, mi.\stehlik 
olmak iizere Bel~ka, tngiltere, Qin, 
Mis1r, Fransa, Yunanistan, Macari&
tan, Hindistan, Meksika, Hollanda, 
Polclnya, Siyam, Ispanya, :bvi~re, 
Ttlrklye, Amerio ve Yugoslavya st
tirak etmektedir. 

Bu konf eransta heyeti murahhasa-
m1:1, daimi delegemiz B. Necmeddin 
8adakm riyasetinde Afyon saylavi B. 
Hamza Erkan, lktisad VekAleti tepi
latlandlrma ~ubesi mud\irii Servet 
Berkin ve Toprak mahsulleri oftsin
den B. Selmandan mtirekkeptlr. 

Konf erans M11letler Cem1yetinin 
hazirladlg1 raporu miizakereye b~
lam1~1r. 

Netriyat aergiai 29 ma)'laa 
kadar a~1k kal1yor 

.Ankara 21 (Telefonla) - • Maarif 
Vekaleti Ne~riyat sergisinin gordiigi.1 
ragbeti nazan dikkate alarak serglyi 
29 mayis pazartesiye kadar a~1k bu
Jundurmayi kararlqtJnmftJr. 

etmemi~tir. Japonya, Uzak Fktald 
l'aziyeUn hi-; degll.se fimdillk bu if,. 
tttaka girmesine imkA.n birakmadlll 
kanaatindedir. 

Alman - Japon ittifakl mevcut bir 
l'aziyetin tesbiti olmakla beraber Ber
lin Te RClmada bftyiik ehemmiyetl 
haiz yeni bir hadise gibl gmterilme:t
te ve gueteler bu huausta uzun 11~ 
riyatta bulunmalrtadlrlar. 
Alman aazeteleri ne diyor? 

Berlin 21 - Alman gazeteleri Al
man - italyan itti!aklmn klymetin
den bahsetmekte, bunun harp tehll· 
kelerine )tarp oldugunu s<Sylemekte, 
demokrasileri, Alman • italyan zir
hma hiicum etmek istiyen anlara 
benzetmektedir. 

BUyUk Millet Maclisi 
Bugi.inden itibaren biit~e 
mi.izakerelerine ba,hyor 

.AnkaTa 21 (Telefonla) - Biiyiik 
Millet Mecllsi yann (bugi.in) yeni 
bti~enin muzakere.sine bafhya.caktlr. 
Bu miinasebetle Maliye VeldJi Fuad 
A(ral1 yeni bii~enin ana hatlaruu 
:lzah yoJunda bir nutuk irad edecek
tir. 

Bii~e miizakerelerinin oniimiiz... 
deki cuma gtiniine kadar devam ed• 
ce~ anla~11maktadlr. 

Hamldiya mekteb uemisl 
Cenakkaleda 
' Denizcilerimiz Atatiirk amtJ 

oniinde bir ge~id reami 
yaptdar ----

<;anakka.l~ 21 (Alqiam) - Hami
diye mektep gem1si Berk gemisile 
diin llmanlDllza gelmif, bugtln <ie ge
milerdeki talebeler muntazam klta
lar halinde karaya ~lkarak Cfunhu· 
riyet lbidesini ziyaret etmiflerdir. 
Burada istiklAl marfiyle ~llyan bir 
meraslmden sonra lbideye ~elenk 
kmlnUf n Atatiirk amtl fuliinde ge
~d resm1 yap1lrm~ir. Kahraman de
nizcilerimiz halk tarafmdan ~ok aJ
Jnf)anm1ff.U'. 

J>t;nizcilerimiz Nara'daki deniz lbi
desine de bJr ~elenk vazetmiflerdir. 
Burada yapllan merasimde Hamldiye 
mektep gemisi komutan1 1aaa bir hl
tabede bulunarak kahraman ,ehitle
rimizin hatlramu hiirmetle yadetmif, 
fehitlerlmlz aelAmlancbktan aonra mu
sikamn ~aldl~ matem havasile mera-
11.me nihayet verilmiftir. 

Denizcilerimlz Za!er lbideslne de 
blr ~enk koymllflardlr. 

Serai haZU"hg1 
On birinci yerli mallar sergisi ko

mltesi bugiin saat 16,30 da vall ve Be
lediye Reisi B. Ltltfi Klrdarm rfyase
tinde Ilk toplant1S1W yapacakt1r. 

Buglin yap1lacak toplantlda sergi. 
nin ag\lstos l~nde a~llacagi giiniln 
kararla§tmlmasi muhtemeldir. 

Arnavutkoyiinde feci bir kaza 
On yedl yqlannda Eftlm iamlnde biz 

~oeult dun Arnavutkoyde tramvay yolun
da oynamatta lten §Ofor Muhli31n idare
elndeti takslnln sadmeslne utramlf, po
lls taratmdan hastaneye taldmlmak iize .. 
re iten olmil!}tlir. -------
Floryada bir gen~ boguldu 

Diin Fl.oryaya yiizmet tizere gtden on 
altJ 18flannda Yako ~smlnde blr Musevi 
gencl bolulmuttur. 

Pola, Ya1H>nun cesedinl deniaden p
karDUf\11'. 

lft: komieerine §1.ddetu bir nota vere- y1 tahliye etmege davet etmi~, ak.si 
rek Kalthof'daki gibi hadi.selerin vu- takdirde mesullyet kabul etm\yece~1-
kuu, Danzig ile Lehistan arasmdalrl ni &Oyle~tir. 
milnasebetler iizerinde iyl btr tesir ya- Polonya11 miifettl~ler o zainan Si-
panuyacaguu bildirmekte, hAdiseden monsdorf'a hareket etmi~ler ve h:::.ik 
dolay1 Lehistamn tarziye vermesJni, hticum ederek gfunriik blnas1m tah-
hldise fallinln Danzig hiikfunetine rip ebnl,tir. 
tesllmini talep eylemektedir. Danzigdeki Leh komiseri Marjan 

Mukabil Leh proteatoau ~. va.ka mahalllne muavini Per· 
Vaqova 22 - Leh hfikfuneti, Kali. llovski ile iki memur gijnde~ir. 

hof'daki hidise miinasebetile Danzig Ayan meclisi bunJara bir polis mernu-
lyan meclislne fiddetli bir nota vere. ru terfik etmelt istememi~ir. Komi· 
rek hidise hakkmda ciddi tahldkat ser muavini ile iki memur otomobille 
yapilmasiru, Leh binasinda yap1lan Kalthoaya geldikleri zaman, ~ k•~ 

.tahrlbatin tazmini ve teminat veril- \K)fore taarruz etmiftlr. ~for kcndini 
mesini istemi§tir. mudafaa etmek mecburiyetinde kal-

Hidiae naa1l oldu? ~1r. Memurlar miitecavizlerden bi-
Var~ova 2f (A.A.) - Pat ajanSJ bU- rini oldiirm~lerdir. 

diriyor: Diln ak§am Danzig ile ~- Polonya tahrik addediyor 
ld Prusya arasmdald hududda Wn VUJOva 21 (A.A.) - Pat ajansm1n 
Kaltho'da bir Alman • Leh hudud ne§rettij'i bir tebligde ezciimJe ~yJe 
hidiaesi olmu.titur. Bu noktada atef deniliyor: 
teati edildikten sonra, naziler Leh Polonya makamlanrun yapt1klar1 
gfunriik blnasm1 istill ve tahrlp et- tahkikat Kalthof tecaviiz hadisesirun 
mi~erdir. tahrik~i mahiyeti uzerinde hie; b1r 

Saat 20 ye dogru naziler Leh gilln- §iiphe b1rakmamaktacbr. Bilgassa ~1-
riik miifetti~lerinin oturdugu binarun ras1 §Byam kayitt1r ki PolonyaU 
onilnde toplrum~lar ve bir~ el atq um~ komiserin otomobiline hucuJO 
ederek blnayi tstill etmlflerdlr. ~ ~enler, hacllile mahalline, dog'rudan 
Ionya miifett~Ieri mukabele etmemi~ dogruya Rayh arazlsi dahillnde kairi 
lerdir. Saat 23 te Danzlgli bir polis Parlemburg mevkiinden gelmi§lerd1r. 

F rans1z Hariciye Naz1r1 
bir nutuk sOyledi 

Fransa cebir ve kuvvet darbelerini 
birbirini takib etmesini istemiyor 

Arachon 21 - Hugi.in muhabirler 
birligi kongresinde Fra.JlSlZ Hariciye 
Nazm B. Bonnet, bilyiik bir siyasi nu
tuk s0ylemi§tlr. 

B. Bonnet, evvela B. DalacUer'nin 
bilyiik mezlyelerlni tebariiz ettirmi§, 
bundan sonra, kollektif emniyet bah.. 
ainde iimidlerin D88ll klnbm§ oldu
tunu anlabmf ve Fransanm bunun 
tizerine b8§ka tiirlii yanbm ve :ifbir
liii teeriibelerine koyuldugunu hahr
latllll§tu'. 

uVakWe, demi§tir. Avtupadald ha
yati tehdid eden tehllkeleri sarih su
rette goremiyen mllletler, bir aene
denberi, yavq yav~, Fran81Z htikfi
metinin daima mildafaa ettilt noktal 
nazarJara yakl~Dllftlr. 

ingilterenin alDll§ oldugu tedbir
ler, haldld bir Avrupa siyasetJnln 
esas unsurlarm1 te§kil etmektedir. 

Bundan bir sene evvel vadettlgi 
yard1mlann yiikiinil yalruz ba§1na 
~ekmeye mahkfun blr halde bulunan 
Fransa, bu suretle, bug\in, bilyiik bir 
emniyetle yeni yard1mlara g\ivenebi
lecektir. 

Fransamn, kendisi gibi §eref ve 
emniyet hislerine bagll dostlan olan 
Avrupa milletleri ile rab1talan, gi~ 
tik~e daha &k1 ve daha kuvvetli bir 
hale gelmi§tir. Fransanm, daimi sulh 
azmi sarSilrm§ degildir. Fransa, hi#; 
bir milleti ~enber altma almak iste
miyor. Fransa, hi~ bir millete dil§man 
degildir. Fransa, herkesle, her tilrlu 
gizll niy~tlerden Ari il}birlig\ arzusun
dadlr. 

FralU!a biitiin A vrupa meseleleri
nin sulh i~inde halledilebilecegine 
kanidir. Fakat Fransarun katiyen ar
zu etmedigi bir §eY varsa, o da, bft. 
tun mmetlerde gfttik~e daha fazla 
olarak yarm ~in endlteler doguran 

cebir ve kuvvet darbelerinin durma
dan liirbirini taldp etmesidir. Kabul 
etmiyecegimiz bir §ey varsa, o da te
cavuz, cebir ve fiddetin adalet -re 
akliselim iizerine zaferidir. 

B. Bonnet, nibayet Fransanm "e 
FranSJz imparatorlugunun hududJa.
rmdan bahsederek, bunJann katiyen 
detifmez mahiyeiini bir kere daha 
tebariiz ettirerek 80zlerine niha) ei 
venniftlr.» 

B. Bonnet Cenevrede 
temaalarma ba1lad1 

Cenewe 21 (A.A.) - B. Bonnet, 
bugiin saat 20,40 da otomobille bu
raya gelmi§tir. B. Bonnet, daha bll 
ak§am, Aland adalanmn yenideD 
askerile§tirilmesi meselesi hakkmda 
konaeydeki FinlAndiya ve isv~ mu
messillerile gOril§mfi§tiir. 

3 milyar kron 
Almanyan1n her aene 

Bohemya ve Moravyadan 
iatedigi para 

Londra 21 - Observer gazetesi AJ.. 
man gazetelerinin bir ~ok milhim a .. 
kalardan bahsetmediklerini kaydedi
yor. Bu ciimleden olarak Japonyamn 
(_{inde Kulang Lou beynelmilel nunta
kasma ~ikard1gi askeri geri ~ekUgin· 
den, ~iliden bir ~ok Almanlann tar
dmdan, ArjanUnde Almanlara kar~ 
alman tedbirlerden bahsetmeml§le1 dit. 

Almanyamn Bohcmya ve Mora\'-" 
ya, yani <;ekyanm, himayesi i~in bU
lunduracag1 i§gal kuvvetlerine muka
bil istedigi paradan da bahsediln e· 
mf§tir. Bu para 3 milyar kron ) anJ 
eski Qekoslovakya bu~esinin yekw.1U 
kadardlr. 
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..._ AK~AMDAN AK~AMA 

"Etin albnda tirit!,, 
Girid f ena halde s~tinhyormu~. 

OsntanlJ sarnymda bir asabi hava 
~n1ekteymi~. l\liitemadiyen: 

- Dli~an girdi. .. Kaleyi aldt. 
-. Hayir tckzip ediyorlar... Heniis 

lhnam~ • der, dururlarmt§. 
Padi~ laznu~: 
- Keyfim kn~1yor... Bir daha kim 

bu bahsi a~arsa kafasm1 keserim 
ha .. 

KISa zamnn sonra, kale dii~m~ 
noyle milhim bir haberi dcvlct reisi
ne bildirmemek olur mu ya? Fakat 
hangi babayij;rit ccsa1:1et eder? ... 
Kilercib~1: 
- Durun... Ben meseleyi ballede

ti rn ... - demi~. 

Bir acayiJ> yemek 1smarlayip or
taya gctimti!ji. Padi~h bir lokma al· 
~: 

- Bu nedir ooyle? 
- Etin altmda tirit. 
- Hi~ bo~uma gitmedi. 
- Ho~ gitsin diye degil, kafiyesi 

~in yaptirdun. 
- Kafiyesi mi? 
- Evet padi~h1m: uEtin altmda 

lirit - Gitti elden Ghit11 ..• 
lier nedense bu miinasebetsiz an

lat1~ tal'ZI padi.,<mh~ daha muvaftk 
Coriilmii~ ... Cezameza verilme~ ... 

• .... 
Hayatta bir f?eY vakl olmayagor

Sfin... Olduktan sonra sa.kla.m.akta 
lle milna var? ... tnsan, ba!iml kuma 
Sokup viicudii meydanda kaJan de
l'eku~ benziyor... Bilikis bir 
clert1, bir hastahk \•arsa meydana 
turrnaJ1, miinaka~m1 etm~i, elbir· 
ligile ~t.kar yol aramab, bulmah_. in
libar haberlerinin matbuata aksetti
~ tarn, uetin altmda tirit. edebi· 
Y•tan1 and1rnuyor mu? 

l\f ektep disiplinine taaUUk eden ha
~erin gazetelere yaz1lmast da 
btenedildi. O tarihten itibaren bir 
llllah basd oldu denemez. Ve ni~in ol· 
&tln? Sadece vakalar gazete siitunla
l'uia .g'1lmiyor. Amma, agizdan agua 
dola111p daha dallarup budaklan1yor. 
f:fkan ummniyeye daha ~yam ar
iu olmayan tarzda aksediyor. Orta
da bir i~titnai hastahk vardir; gizll 
~ltyor, mnkul ~kilde rniiua~ 
edilmelidir. Tlpkl konudan ko~u
dau, e~ dosttan saklanan kapal1 bir 
hastahk gibi i~in i~in, siosi sinsi :1,. 
Uyor. Halbuki ihtimal derd soylense 
derman da bulunur! 
\ Arttk valnalan: 

- Etin altmda tirit! Gitti elden 
Cirit! • tuhaflt~rile zamamn ef endisi
tte (efkin umumiyeye) bildirmege 
tlc hacet? Anlanuyorum. Elbette Jd 
clevir dei4m~tir. 

«Falanca miistekreh hareketi fa
!anca mekt~p talebesinden falanca 
lltikap etti!» diye yazmak, o talebe
~e ~eret mi veriyor Id bunun nepi 
~ mahiyetine g~ecek? BiWds 
bOyie bir te¥iir ihtimalinin de kald1· 
t'tbnlf olmast kotii t~bbilsii yapan
'-r. umumi linete ugramak, rezll ol
tnak cezasmdan da kurtanyor. 

F.sld miicazatlann en biiyiiklerin
den biri «~hiri alenb ldi. Seyadl 
lie, ismile, cismile, resm.ile bir azgm 
tln.iyt gazetelere yazarak onun hak
lcattda biitiin matbuatm atq piiskiir· 
ltlesi zararh degil, faydalubr. 
h kalch ki, bu bile azdlr. Ben kendi 

tsabuna, «yum~k maarib siste
!l\inin aleyhindeyim. Bu miinasebetle 
cle bir kere daha tekrarhyay1m: Diin
tlnin ekser memlekctlerinde mek· 
teplerin ~ogu stkl ve sertken bizde 
~ uziilmesin!• terbiyesinln tat-

!i'EDiR 

Valinin mDracaat1 
Komiir depolarr 
Kurucesmeden 

' ' . 
kaldirilacak 

Kuruce§medeki komiir depolan bu 
havalinin slhhatine rnuzir tesirler yap
tigmdan bahisle Kuruc~me hallo de
p<?lann buradan kaldmlmast iCin bir 
dava ~mI§lar ve davay1 kazanml§lar-' 
di. Fakat liman idaresi heniiz komilr 
depoou ittihaz edilecek bir yer bula
rnad1gmdan depolar eski vaziyetlerini 
rnuhafaza etmektedir. 

Diger araftan vali Dr. Lfttfi Ktrdar 
da Kuruc~edeki komiir depolanmn 
Slhhi mazarratlarrm gozoniine alarak 
Vekalete mliracaat etmi§ hem bu 
mahzurun kalchnlmasm1, hem de Bo
gaz1 cirkinle§tiren bu vaziyete niha
yet verilrnesutl istemi§tir. 
~rcilik miltehassiSI B. Prost kO

miir deposunu miistakbel limarun ya
nmda tesis etmek istediginden hilku
metle Belediye arasmda bir anla§ma 
yaplldtktan sonra Kuru~~me komiir 
depolan kaldmlacak ve yeni komilr 
depolan da tcsis edilecektir. 

Tira§ olurken kavga 
Taksirnde oturan ismall evvelki sa

bah saat 7 de t~ olurken iki sene
denberi beraber y~d1g1 metrcsi Hay
riye ile ka vgaya ut119mll§tur. 

Kadm dostunun sinirli hareketle
rine ayni §iddetle mukabele edince 
isrnail fena halde k1zm~ ve elindekl 
tr~ b1~agile Hayriyeye hiicum etmi~ 
tir. Bogu§ma esnasmda dii§en kadm 
baldmndan jlletle yaralanml§ttr. HA.
disc zab1taya aksetmi§, ismail yaka
lanarak tahkikata ba§lanm1§ttr. 

Gazi kopriisi.i 
Belediye iki ba11ndaki mey
danlar1 a~maga ba1hyacak 

Gazi kopriisiiniin in§aati nfuayet 
sonbahara kadar tamamlanacagmdan 
Belediye kopriiniin iki ba§tru tanzirne 
karar verrni§tir. B. Prostun hazirlad1-
g1 proje tasclik edildikten sonra Bele-
diye i§e ba§hyacaktir. ' 

Azapkap1 taraflarmda eski fenerler 
1daresine aid binamn Belediyeye dev. 
ri i~in yap1lan te§ebbiis neticelendi
ginden bu bina da yakmda y1ktmla
caktir. Belediye ilk once her iki mey
daru a!;acak, bundan sonra Azabkap1 
ile Taksim ve Uukapam ile l:}ehzade
ba§t arasmdaki yolun ac1lmasi i~in is
timlake b~1Iyacakt1r. 

Bir kamyon bir tramvaya 
~rpb, tramvay haaara uirad1 

2651 numarall vatmanm idaresinde-
1 

ki 790 saytl1 Fatih • Haybiye tramvayi 
Veznecilerden ge~erken arkadan ge
len bir kamyonun sadmesine maruz 
kalm1§tir. Kamyon tramvaym sol on 
tarafm1 koparchktan sonra silratle 
uzakl~m1~, numarasm1 zaptetmek 
miimkiin olamanu~t1r. Kaza etrafmda 
tahkikata b3.§lannu§tlr. M~hul kam
yon her tarafta aranmaktadtr. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
biki ~ bOyJe neticeler vermi.-,tir. 

l\latbuat111 elini kolunu baglayan 
o kanun maddesini kalchrsm diye 
. vazn kanundan rica ederken. ~ocuk 
ye~tinne tarzunum ya.filit;hit iize
rine de bir kere daba umwni dikkati 
~derim. (Va - Nii) 

Kar(lerimizin 
mektuplari 

Ekmek f abrikas1n1n 
mahzurlari 

Fmn lnr yerlne biiyiik blr ekmek 
fabrikasi a~llirsn bunun ne glbl mnh
zurlan olacattni blr kn.riimlz ya.ziyor: 

1 - Ekmek fo.brlka.si demek, mcn
sucat fnbrikQ.SJ demek degildir. <;lkan 
mal birblrl iistune lstif edUcrek pl
yasaya ari:edilemcz. Rumeliknva~
dan Floryayn, Anndolukava~dan 
Pcndlg-e kadar vfl.sl bir hintcrland1 
ihtiva eden koca blr §ehre .bu fnbrl
kamn ~1karacng? ekmek ne suretle 
tevzl olunacakt1r? Fnbrlkadan ~1ka.
cak ckmeklerl bu genl§ §ehrln §Ube
lerlne sevk etml'!k icln: Steak ekmek
lerl birbiri ilstune kamyonlara dol
durmaf;a kalkars:ik ezlllp t\atnur pi- · 
dcsi ho.line gelecek; kamyonlarda 
hususi tertibat yapmak lstersek, bu 
husu.si tertib3th kamyonlnnn knc 
ekmek alacagt ve bu nakllye i~nin 
knmyonun yakaca~ benzin iicretine 
tekabUl edip etmlyec~i cayi sualdlr. 
Deniz nnkliyatuida lse nyni miitallla 
varld deg-U midir? 

2 - Her hangi blr tinza, kazn, belfl 
\•ukuunda §ehrin ckmegi nereden te
min olunacaktir? ~ehlr halk1 giinlcr
ce ekmeksiz yemek yem~e mnhkum 
Oltulyacak m1d1.r? 

3 - Ekmek ltlnln bir de J~tlma'i ve 
hazln eephesi vard1r: Ekseriya haf
tahk.la ~aliµn ameleler, ufak maa4 
sahlpleri !mnlardan ekmeklerinl der
terle temin ederelt haftada veya ay
dan aya hesaplanm gorurler. Fa.brl· 
lea bu krediyl verebUecek mi? 

Topbane 15' a11111arada: K.en1&1 El'(hl 

Slit fabrikas1 
Miistahail hayvan1n1 koya

rak aermayeye ittirak edecek 

Belediyede siit ~lerlni tanzime me
mur kornisyon bu ay sonuna kadar 
cah~IDRSlnI bitireocktir. Kornisyon, 
~e miistahsilden ba§laml§ ve istanbul 
slit ihtiyaCllll kar§Ilamak ilzere SUtiin 
naSil istihsal ve hangi ellerden ge~e
rek halka tevzi edildigini tedkik etmi§· 
tir. 

Kornisyon, miistahsilin vaziyeti is
lah edilmeden slit hususunda alma
cak tali tedbirlerin faydal1 olm1yaca
g. kanaatlndedir. Bu itibarla yap1lan 
te§kilatm ba§mda mlistahsilin Beledi
ye ile te§rlki rnesaisi i§i vard1r. Bunun 
icin Belediyenin koyacag1 sermayeye 
milstallsll de hayvanla ~tirAk edecek
tir.e Slit fabrikas1, ancak Belediyenin 
miistahsllle yapacag1 t~riki mesaiden 
sonra tesis olunacaktr. 

Sokaklar1n temizligine daha 
fazla itina edilecek 

939 Belediye bii~esile Belediye te
mizlik amelesinin m1kdan artmlaca
gmdan Belediye bu sene ~ehrln temiz.. 
lik i§lerine daha 2iyade itina edecek
tir. ~ehrin bazl sokaklarma c;op ara
balan haftarun baz1 giinlerinde ugra. 
d1gt i¢n cijp toplama l§i gecikiyordu. 
Belediye, bunun oniine gec;~ektir. 
Bundan sonra §Chrin en iicra ko§e
sinde bile her eve i;o?,;li ugrayacakt1r. 
eehrin temizlenmcsi ic;in de esash ted. 
birler almacakt1r. Sabah erkenden so
kaklar siiprilldilgil gibi bilyilk cadde
Ierle b~lJ.ca sokaklar da birer amele 
bulundw·ulacak ve bu amele sokaklan 
daimi surette temizleyecektir. 

Taksim maydan1 
Ki,la yiktirrlirken 
meydan yeniden 
tanzim edilecek 
~ehircilik miltesass1si B. Prost Bey

oglunun naz1m plfuuru hazirlarken 
bugiinkil Taksim stadyomunun bu
lundugu Taksim kI§last ile mii§temi
liitmm yerinde §ehir tiyarrosu, sergi 
binas1, §ehir kliibil ve gazinosu ill§a 
edilmesini muvaflk gonnii§tii. Tak
sim ki§laSI Ile mil§tcmllat1run maliye
den §ehre devrlne karar verildigme 
gare Belediye biran evvel bu saharun 
tatbikat plarunm hazirlanmasiru is
temf§tir. 

Bliyilk §ehir tiyatrosu, §chir gazino
su ve klilbii burada yap1Iacaktlr. An
cak bilyiik sergi binasi i~ln hiikfunet 
heniiz karar vermediginden bu hu
susta alakadar makamlann mu talea
SI almacaktir. Hilkumet sergi binas1-
ru Taksimde in~a etmek fikrinde bu
lunursa B. Prost da tafsilat plamru 
ona gore yapacaktir. 

Taksim ki§lasmm mil§temilatmdan 
olan ve Taksim Cilmhuriyet meyda
runa bakan gazino vesaire gibi bina
Iar da yiktirtlacagmdan meydamn ye. 
niden tanzimine lilzum gorillmektedir, 
Yeni planda burasmm tanzimi i~in de 
bazi esaslar bulunacaktir. 

Bir otomobil yand1 
Sariyerde oturan ~for Mehmed All 

otomobilinin benzin deposunu ve ma
kinelerini temizlerken yakt1f1 mum
dan benzin parlaml§ ve otomobil yan
ml§tir. Mehmed Ali kazayi tehlikesiz 
atlatm1~ttr. 

Deniz banyosu 
Dun Floryada denize girenler 

~oktu 

Adalara ve Anadolu klyisma yilzde 
elli tenzilatll ~ tarlfesinin tatbiklne 
diinden itibaren ba~lanm1§t1r. Bu IU
barla sayfiye yerlerine gBc mevsiminin 
ilk gtinii dlindli. f}irketi Hayriye e§ya
lan iicretsiz ta§1chg'i icin bir ~ok kim
seler de tatilden istifade ile Bogaz
i~ine gac etml§lerdir. Henilz mekteb
ler tatil olmad1gi i~in sayfiye yerlerl
ne tehaciim ~k f azla de~ldlr. Hazl
ran i~nde gC>c fanliycti artacakttr. 

Bu sene yaz erken geldiginden pa
zar gilnleri sayfiye yerlerine gezmege 
gidenler pek coktur. Diin de havarun 
~ok giizel olmas1 dolayISile Adalara 
ve Bogazicine vapurlar binlerce yolcu 
ta§1m1§lard1r. ~irketi Hayriye bir ay
danberi pazar giinleri zuhurat posta
lan kaldlrmaktachr. Diin de mutaci 
ilave seferler yap1lm.t§tir. 

Ak~lar1 serin olmasma ragmen 
gilndilz hava o kadar sicak olmakta
drr ki, hem1z deniz mevsimine bir ay. 
dan fazla zaman varken blr ~k kimse
lerin banyoya b8.§ladlklan goriilrnek
tedir. :tki pazar halkln hiicumu kar§l· 
smda Devlet Derniryollan dokuzuncu 
i§letme mildilrliigii Sirkeciden Florya. 
ya ve Floryadan Sirkeclye iltive tren
ler kaldll'Illl§, ayni zamanda yaz tart • 
fesinl de vaktinden cvvel tatbika mec
bur .kalnu§br. Diln sabah da trenler 
dolusu balk Floryaya gitmi§tir. 
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Diinyada en ~ok deii§en ~eylerden 
hiri de muhakkek Id imanlann gti
zellik telikkileridir. G~enlerde lark 
yNi sene evvel basil.rnq ibir roman ell
me g~ti. Bu romanda gilzel bir er. 
kek ~yle tasrir edillyoJ:'.du: . 

Kordonunu kuiaginm arkasma at. 
bit mavi gozliikJeri, yukanya dogru 
ktvnk b1y1klan1 almmn altmda yekdl
geri1e iltihak eden giir ka§lan ilc Ne
cip hakikatcn yak:ipkh bir erkekti. 

~1kt1, iistii podosiict, alb rugan, ya114 

oan dligmeli fotinleri daima ycni idl. 
dik ve sert yakasmm alt tarafma SJ· 

k1 bir diigum halinde bagtadtit boyun 
bagmda her zaman bir inci talnlmq 
bulunurdu.n 

i§te okudugum romandaki giizc1 er
kek bOyle bir yalu§1kh delikanb idi. 

Romanda ne kadar kadm g~yorsa 
bu mavi gozlUklil, yukanya dogru lav
nk b1yikh, ka§lan bumunun iistiinde 
birl~~ erkek i~in yamp tut~yor
lar1 · ugrw1da can vermcgi bir saadd 
addediyorlnrd.1. Kitab1 okuduktan son· 
ra kendi kendime d~iindiim. Acabil 
bugiin dimdik ve kuyu ~emberi gibl 
yuksek yakab, yukar1ya dogru lavnk 
kocaman b1yikb ve mavi gozliib>"il ile 
bir adam ortaya ~ ne olurdu? §tip
hesizki romandaki kildmlann kendi
si i~in yap1p tut~masma ragmen bu
giinki.i kadmlar bu erkege ancak alay
c1 bir tavrrla giilerler •. degi~cn yalms 
erkek gilzelligi telikldsi degil, kadnl 
giizelliginin ol~Usii de biisbiitiin de
gqti, zivanadan ~b. Eski gi.izcl ka
dtnla, bugiinkii g-iizd kad.m araS1Dda
ki f ark ne kadar biiyiiktiir? Bugiinlin 
giizel telikki edilen bir ~It kachnlan, 
kabn (2tlak sesleri, bilyiik agnlan iJe 
eskiden ortaya ~1knil~ olsalard.J herkes: 

- Aman ne mendebur fey! .•• diye 
IJqim ~rirdi. ~imdi de hemen bf.I' 
sene yeni bir giisellik modasl ortaya 
s:iJayor. Sinema !lrumpanyalan harp 
tebligi resmileri gibi Uinlar veriyorlar: 

«Bu ~ene ragbette olan giizel erkek 
tipi §UDlardir: 

Boyu Garry Cooprin boyu gOzler 
Charles Boyerin gOzJeri, di1Ier Robert 
Taylorun di§Jeri vesaire vesaire ... u 

Tlpla her sene ~kan radyo ve oto
mobil modeli gibi, giizel erkek veya ga. 
zel kadm modeli ~lktyor. 1939 glizel 
erkek modeli, 19l9 giizel kadm mode-
Ji •.. 

Belld bir giin gelecek ki bugiin er
kelder arasmda diinya giizeli addedl
len meseli Robert Taylor gibi adam
lara tahammill edilmiyecek .•• Nitek.im 
bir vakitlcr Rudolf Valintino zamam. 
nm en riizel erkegi addedilirm~. Ge
~nle.rde bu artistin ~<dti bir filminl 
gorenlerden bir ~ogu: 

- Aman o zamanki zevk ne garip
mif ... bu mu diinya giizeli erkek ••. dl
ye fqttlar. 

Hikmet Feridun £,, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Parti Kii~iikpazar kamnunun 

c;1narclk gezintiai 
Ciimhurlye~ Halk Partisi Kiiciikpa

zar kamunu tarafmdan 28 may.is pa.
zargiinil Qinarc1ga bir vapur gezintiSl 
yap1lacakt1r. Gezinti i~ln ~irketi Hay. 
riyenin 71 numarall vapuru tahsis e
dilmi§tlr. Vapur sekizde Kopriiden 
kalkacak Kadikoyiine, Biiyiikadaya 
ugnyarak. Qmarc1ga gidecektir. ~
narc1ktap 18 de hareket edllecek on 
dokuzda Bilyiikadaya muvas1lat edile
cektir. Vapur Biiyilkadada iki bu~uk 
saat kalacak, bu rnilddet zarfmda 
mehtap gezintisi yap1lacaktir. Bura. 
dan hareket ettikten sonra 22,30 da 
Kadi'koyiine ugnyacak, 23 de koprilye 
muvasalat edecektir. 

Bay Amcaya gore! •• 
!f=='=============r===============:;:::=:;~T==;;==--==~~M=tiiiiiiiiiiiiiiiiiim==iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii=mmT===r============~ 
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L====-=~~~==---=-=~-=--~-=====--~~-==~===~~=-==~-====se~~~====~ 
~ Asfalt yol in~aatmda anlanindl-1 

bir nokta var Bay Amca... , 
••• Maliim a, asnrn1z otomobil as

r1!... Amerlkada dort ki~iye bir oto
mobil dil~iiyormU.J .•• I ... Bu baklmdan, yeniledigimlz esld 

yollann otomobil kISmmt yaya kalch· 
nmlanndan ~ok genif tutmau .•• 

•.. Yayalar l~in geni~ kaldmma ar
ttk ne ihtlya~ var, ~e bunu atllanu
oruml ••• 
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Fransadaki mali kalkinma - Memle
ketimizde esham ve tahvilat vaziyeti 

Fransada Blum ve Auriol gibi klzil 
sosyalistlerin idare ettigi (Halk cep
hesi) siyasetlnin makus bir netice 
vermekle kalm1yarak Fransay1 gerek 
finans ve gerek ekonomi bak1mm
dan u~uruma silri.ikledigi iki senelik 
ac1 bir tecriibe ile sabit olduktan son
ra, radikaller, iktidar mevkiini ele ge
cinni§ ve tic sene zarfmda tatbik ecli
lecek bir islahat program1 hazirlam1§
lard1. O vakit sosyalistlerle komiinist
ler klyameti kopardtlar, plarun tat
bikma mani olmak i~in ellerlnden ge
len her §Cyi yapt1Iar, devlet memur
lanmn da l§tirak eclecegi umumi bir 
grev hazirladllar; bizzat Blum, kendi 
tevabii ile .Ayan meclisine hilcum ede
rck onu dag'ltmak tehdidiire kadar ile
ri gittl 

Muayyen giin ve saatte Fransamn 
her tarafmda grev ba§hyacak ve i~ti
mai hayat f elce ugratilacak idi. Hil
kflmet uyamk davrand.I; Parlsde ve 
memleketin milhim mevkilerinde kiil
llyetli m1kdarda asker tah§id etti. Am
me hizmetlerini ve vesaiti nakliyeyt 
zorla temin etti ve greve de mani ol
du. Bu suretle halkm itimadm1 ka
zanmak sayesinde mevkii bir kat da
ha kuvvetle§en hilkumet, sosyalistle
rin ve komilnistlerin vesayetini tama
mile iizerinden atarak yalmz ba§ma, 
daha dogrusu milli partilere dayana
rak i§ gormege ba§ladl ve memleket-

de ancak mucize ile tavsif olunabilecek 
bir tahavvill husule getirmege muvaf
fak oldu. 
Ge~en hafta zarfmda (be§ aybk 

bllan~o) namile Fransa hiikfuneti 
tarafmdan Reisiciimhura arzolunan 
mufassal raporda bu tahavviiliin takib 
etUgi merhaleleri ve saiklerini biiyiik 
bir al!ka 1le okuduk. 

Ekonomi ile finansm yekdigrinin 
lfwm1 gayri mUfar1k1 oldugunu ve 
bunlardan yaln1z birisinde yap1Iacak 
1Slahatm muhakkak ademi muvaffa
luyetle neticelenecegine bir kere daha 
kanaat getirdigini soyliyen htikurnet, 
bu hakikati dairna gozonilnde bulun
durarak i§e ba§ladigim ve binacnaleyh 
milll paraya asgari bir had tayin et
mek suretile fiatini tesbit etrnekle bc
raber Fransanm ekonomi rejirni, kar ve 
ritlko esaslanna dayandlg'I i~in, bu 
kAr arzusunu korletmek degil bilakis 
te§vi.k eylemek icab eyledigini ve bu 
maksadla endilstri ve ticarct erbab1-
na ucuz kredi istihsaline irnkanbah§ 
olmak iizere bir taraftan bizzat kendi
slnin piyasada uzun vadeli istikrazat
ta bulunmaktan sarf1 nazar ettigini, 
ve diger taraftan da kuk saatlik mesa
! haftasmda bir ~ok tadilat yaptig1m, 
~ilnkii kirk saatlik mesai usulilniln 
i§sizler rrukdanmn azalmasma degil 
bilflkis ~ga.JmaSina sebebiyet verdi
ginin anla§1lrn1§ oldugunu ilave edi
yor. 

iktisadi sahada gastcrilen bu kolay
hklara miiterafik olarak devletin 
rnasraf bilt~esinde yap1lan tasar
rufiar ve ibdas olunan baz1 yeni ver
gilerln neticesi ~u olmu§tur kl mem
lekette bilyilk bir itimad has1l olmu~. 
:tikrl te~ebbtis yenlden dogmu~. iktisa
di faaliyet artm1§ ve ibracat gtinden 
gilne ~ogalarak Fransamn harici he
sap miivazenesi diizelmege yOz tutmu§
tur. 

Hiiktlmet, §fmdiye kadar gizU tut.. 
tugu (Fonda de stabilisation) un ge
~en kAnunusani sonuna kadar mua
meJatiru da if§a ederek atfdeki belig 
erkaml n~redJyor: 

1938 birinclt~rin nibaye-
tindeki altm stok rnevcudu 55 ton 

1938 ikinci~rin nfhaye-
tindeki altm stok mevcudu 129 ton 

1938 birincikfmun nihaye-
tlndekl altm stok mevcudu 327 ton 

1939 ikincikAnun nihaye-
tindeki altm stok mevcudu 376 ton 

Ve bu netfcenin Para hususunda 
liberal bfr siyaset takip eclilmesi sa
yesinde elde edildJgini, yoksa kambl
yo kontrolU vazedilmi~ olsa idi, hie 
bir vakit bu servet rnemlekete girmc
rni§ olacagm1 beyan ediyor. 

¥-'!-¥ 

Tiirk - ingiliz anlB§maSI iizerine 
~·'I.pa lllatbuatmda - totallter mem-

leketler hari~ - milsaid tefsirler devam 
etmekte ve yakmda Tilrk - Frans1z 
anla§lllasmm da imza olunacag1 bil
dirilmektedir. ingiliz - Rus miitekabll 
garantisi i§i ufak bir tevakkuf devresi 
g~irmektedir. Maamafih Avrupa u
mumf ~lyasetinde §imdillk bir tehlike 
yok gibidir. Avrupa ve Amerika borsa
Jannda endilstri ve devlet csham1 fi
a tlerinin telkin ettigi fikir budur. 

Memleketimizde esham ve 
tahvilat vaziyeti 

Haftanm son iki giinii bayram mti
nasebetile Ankara borsaSI kapalI bu
lunmasma ragmen hacim itibarlle ya
p1lan muamelat zaramz 1di. Ciiz! ol
makla beraber fiatlerde gene tereffii
ler vard1r. ~oyle ki: 

Yilzde yedi bucuk faizli barict Tilrk
borcu tahvilleri 19,92 lirada; ikrami
yeli Erganl, 19,05; S1vas - Erzurum bi
rinci tertip 19,57 lira; dlger tertipler 
19,67 lirada kaldllar. 

Yiizde be§ faizli 1938 seri hazine bo
nolan 94,87 Ura etmektedJr. 

Anadolu grupunda da ufak bir te-
zayiid vardlr. 

Hisse senedleri 
Tahviller 
Mftmessiller 

24,50 lira 
37,10 lira 
39 lira 

Merkez Bankalarmda gene ii~ lira
hk bir tezaild var: fiat 107 liradrr. 
Endilstriyel kAg1dlar: Aslan i;imento 

8,25 lira; tramvay 5,35 lira; Umurn si
gorta 14 lira; ittihadl Mill! 18,50 lira; 
Terkos 4,50 lira; Bomonti 8,45 lira; 
ittihad deginnenciligi 10,90; ~ark de
girmenciligi 0,76 lira; Telefon 9,25; 
~irketi Hayriye 19 lira; Ominum 0,82 
lirad1r. Tiirk A!tllll 1025 ve gayrimil
badil bonolan 9,25 kuru~ta sabittir. 

M1sir kredi fonsiyeleri: 
1903 tertibi 112,5 lira 
1911 tertibl 107 lira etmektedlr. 

Mesud bir nikah 
G~ende ~Ian icra edilen Narda 

e~rafmdan rnerhum Sadik :tbrahim 
Berkanm kerimeleri Saadet Berkan He 
Konya valiligme tayin edilen ttc;iincu 
Umumt Miifett.i§lik BR§mil~avirl Niza. 
mi Amm A takerin diln nikfilllan k1yil
~ ve bu mesud hfldise allece kendi 
aralannda tesid edilmi§tir. 

A~1k Te~ekkiir 
Babam1zi biitiin hastalanmalarmda 

oldugu gibi kendisini ba.§1m1zdan ay1-
ran son hasta11gmda da yalmz ilim
leri, mesleki kudretleri ile degil bil
tiin kalplerile bir kardC§ gibi kendi
sini kurtarmaya ~al~an ~ok muhte
rem profes0r Aldi Muhtar ve Nihad 
Re§ad'a ve babasma hlzmet eden bir 
ogul muhabbetile son dakikasma ka
dar yanmda bulunan i;ok k1ymetli ve 
muhterem doktor Hasan Ferid'e en 
derin mi~nettarhguruzi sonsuz te§ek
kiirlerimJzi sunuyoruz. 
Ahmed Agaoglunun ~ocuk1an, hem

fireleri, damad1 ve amca:iadeleri 

Te~ekkiir 
Babam1zi ba§uruzdan ebediyen ay1-

ran biiyOk felaketimizi payla§mak ve 
onun son tC§yiinde bulunmak sureti
le bizi minnettar etmi§ olan ba§ta 
pek muhterem istanbul Valisi B. Lut
fi Klrdar olmak ilzere bil tiln dostla
rma fikir ve kalem arkada§larma, 
talebelerine <;apa K1z Muallim mek
tebine, ~elenk gonderen rcsmi ve hu
susi te§ekkilllere, memleketin muh
teli! yerlerinden telgrafla gasterilen 
alakaya kaI§1 duydugumuz sonsuz 
minnet ve te§ekkui:lerimizln muhte
rem gazeteniz vaSitasile ibldgtm say
gilarla dilerfz. 
Ahmed Agaoglunun cocuklan, hem

~ireleri, damad1 ve amcazadeleri 

elepir satihk komple, 
Sinema m akina s1 
Go~ek, sesini i~itmek n pazarhk I 
etmet arzusuoda olaolann B~llrla~ 
Suad Park sinemasina miiracaaUan. ..... : ................ .... 
$ebr.adcba:,1 (TURAN) Tiyatrosunda 

Bu gece: HALK gecesi 
Herycr 20, parndl 10, 

ocalnr 100. 
{KARABAT•K) 
:Vodvil, okuyucu Aysel, 

M.acar vary.teal 

AK$AM 

BUyukada bir ay sonra 
suya kavu~uyor 

Bilyiikadahlar y11lardanbcri bekle
dikleri suya • nihayet kavu§uyorlar. 
iki giindenberi Bilyilkadada iskeleden 
b~hyarak Nizam caddesine dogru bo
ru do§enmektcdir. Bu i§ bir aya ka
dar bitccektir. Bu mi.iddet zarfmda 
Maden cihetindeki muvakkat iskele 
ve depo da yap1lacakt1r. Vapurlarla 
getirilecek su buradaki depoya bo§al
blacnk, oradan yilksege g1kar1larak 
her tarafa tevzi edilecektir. Nihayet 
hazirarun sonunda her tarafa su veri
lecektir. 

Vall ve Belediye reisi doktor Liitfi 
Kirdar milzm.in bir ~ckil alm1~ olan 
bu mcscleyi halletmekle ~chre yeni 
bir hizmette bulunmu!?tur. 

14 Uncli Dag alay1na 
sancak verildi 

Bu munasebetle Kilis bir 
bayram gunii ya§ad1 

Kilis 21 (A.A.) - Orgeneral izzet
tin <;ah~lar 14 ilncii dag alayrna san- 1 

cak vermek ilzere Kilise gelmi~ ve 
kaymakam, muhtelif te~ekkiiller mii
esseseleri ile on binlerce balk tara
fmdan CO§kun tezahiiratla kar§1lan
m1~tir. izzettin <;aI1~lar saat 17 de 
bilumum memurin ve mektepliler ve 
halkln huzuriyle yap1lan merasimde 
kahraman alayim1za milletin en kly
metli annagaru olan yilce ve ~ereru 
sanca~ Dag alayma vermi~tir. 

Bu gtlzel hadise, Kilisin senelerden
beri gormedJgi bir bayram giinti ya
~amasma vesile olmu~tur. 

Saym orgeneraUmiz bu ak~am be
lediye tarafmdan Halkevi salonunda 
\jereflerine verllen elll ki~ilik ziyafet
te bulunmu~Iardlr. 

Edirne mebusu ~eref 
A ykutun cenazesi Edirnede 

ihtifali.tla kald1r1ld1 
Edirne 21 (A.A.) - Edirne mebusu 

~eref Aykutun cenazcsi bugi.in me
rasimle kaldmlm1~br. 

Torende ba~ta general Ka:t1m Di
rik, ba{imil~avir, vali, kumandan, be
Iediye reis vekili, Edirne mebuslan 
oldugu halde balk, mektepliler, polis 
ve asker hazir bulunmu~ ve cenaze 
Ay~ekadm mevkiinden almarak eski 
camlde namaz1 kllmdlktan eonra 
Kiyik mezarhgmda hazirlanm1~ olan 
makberesine tevdi olunmu~tur. 

Toren esnasmda soz alan general 
Kazim Dirik k1sa bir nutukla :nerhu
mun hizmet ve mezlyetlerinden bah
setmi~tf r. 

General KaZlm Dirikten sonra soz 
alan muallim ihsan da btitiln hayati 
milddetince ti.ikenmez blr heyecan ve 
irnanla memlekete hizmet eden bii
yUk olilniin hat1ralarm1 gen~Uk adma 
saygi ile annu~tir. 

Cracovie tayyarecilik konfe
rans1 itini bitird i 

Cracovu 21 (A.A.) - Merkezi ve 
garbi Avrupanm sekiz milleti murah
haslanrun i~irak etrni~ oldugu k1r
lunc1 beynelmilel tayyarecilik konfe
rans1 mesafsini hitama erdirmi~tir. 

~ave~, Belgradda bir. 
el~ilik a~1yor 

Stokholm 21 (A.A.) - Mebusan 
meclisi, Pragdaki isveg orta el~iligi
nin ilgas1 tizerine Belgradda l'ir el
gilik ihdasma karar venni~tir. 

Bu geceki 

Nobetfi eczaneler 
Beyotlu ciheti: Tilnelba§mda Mat

kovl!f, Bostanb~mda itimad, istlltlal 
caddeslnde Kemal - RebuJ, Pangalt1-
da HalfiskArgazl caddeslnde Halk, 
Karakoyde Hilseyfn Hiisnii, Sanyer: 
Asar. 

istanbul tarar1: Fatih: ~ehzadeba
§mda Asa!, Karagiimruk: All Kemal, 
Emlnonii: Bah<;ekap1da Mehmcd Ka
ZlDl, Bnkirkoy: Tcrziyan, Aksara.y: 
Cerrahpa.§ada ~rer, Fener: Emilyadl, 
Kumkap1: Asadoryan, Kii1tiikpa.zar: 
Hikmet Cemil, Samatya: Kocamusta
fapa§ada R1dvan, Alemdar: Ankara 
cnddcslnde Arif Ne~et. 

Kad1koy: Muvakklthanc caddesln
de Hnlld, Uskiidar: Ahmedlyc, Heybe
linda: Halk, Biiyiikada: ~lnasi R1za. 

Ortakoy, Amavutkoy, BcbeJc, Bey
toz, Papbah<;e, Anadoluhlsan, Ta
rabya, Yenlkoy, EmlrgA.n ve Rumeu

hlsanndakl eczaneler her gecc a~llrtx.r. 
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Ka:nu:n. Dilgileri 
H A 

Vakit gece yans1ru ~oktan g~mi~
ti. Uykudan uyanan kadm, kocas1-
run henliz gelmedigini anlaymca bli
yi.ik bir yeis ii;inde dil~tinmege ba~
ladl. Bu gidi~le halle1i ne olac:!ktI? 

Vakla ~intdilik ufak bir servetleri 
vard1. Lakin kocas1 ayya~m, sefihin 
biri olmu~tu. Bir seneden fazla bir 
zamandanberi boyle gece sabaha 
kar~1 korkiltilk sarho~ olarak eve 
geliyor, sabahleyin ay1Imca da evde 
eline gc~en paray1 alarak dogru ku
mar oynamaga gidiyordu. i~im, gii
cilnu ~oktan tcrketmi~ti. Velhas1l ko
cas1 bamba~ka bir adam olmu~. adc
ta insanllktan aynlm1~t1. 

Boyle hallerde Knnunu rnedcni
nin 356 nc1 maddesine dayan1Jarak 
israf1, ayya~hg1, suihali ve suiidarc
sile kendisini veya ailesini zarurete 
maruz birakan kimse i~in '!Jir vasi 
nasbolunmas1 mahkemeden taleb 

• c I R 
edilebilir. Mahkeme, i~ tedkik ettik· 
ten ve mevzuubahis ~ahs1 dinledik
ten sonra muvaf1k gortirse, o ~ahslll 
hacr:ne l:zr~r vererek kendisinc bir 
vasi tayin eder. 

Muhik sebeplcr olmadlki;a, sulh 
rnnhkeme[i vasilige yakm kan veya 
s1bri h1~1mlardan bu vazif eye thil 
olan birmi, yahut hacir edilecek kim
senin kan veya kocasm1 tercihan ta
yin eder. 

Urnumi rnahiyette ifade edilmek 
1az1mgelirse, vasi vesayeti altmda 

1 
bulunan kimsenin, yani mahcurun f 

~ahsma tekayyiid ve mallanm idare 
ve medeni tasarruflarda onu temsil 
eder. Demek ki mahcurlar, milmey
)1z olm1yanlar gibi, kili;tikler gibi 
medeni h~klnn kullanmak saiah1ye
tinden mahrumdurlar. 

Avukat: Emcet A~ , 

Moskovada gripe kar§I 
bir serom bulundu 

Serum atlardan a•1nmaktad1r. 
Tecri.ibelere devam ediliyor 

Moskova (Tas) - Moskovadaki 
Sovyctler Birligi Tecriibevi Tababet 
Enstittisii Virilsler ~ubesi $efi profe
sor A. Smordintzcv, gripe kaq1 bir :::e
rom bulmu~tur. 

Bu antigrip serom, uzun rniiddet, 
derisinin altma epidemik grip mikro
bu enjeksiyonlan yap1lan atlardan 
almmaktadir. Bu seromda toplanan 
muazzam miktardaki tahaf fuz rnadde-· 
leri, grip virilsiinil i~ gormez blr hale 
sokmaktad1r. 

Bu serom, evvela hayvan1ar iizc
rinde, bilahare de, bizzat kendi istek
lerile, enstitiide <;ah~an ilim adamlan 
ve Ytiksek T1b mektebi talebes1 iize
rinde kullamlm1~ ve tecrtibe edilmi~ 

But~eye 
(Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 

bilyiik bir kolayhk vermedigi halde 
gelecegin onilne bin tiirlti fclaket 
rnanzaras1 ~1karan maliye latibalilik
lelinden kai;ar. Art1k bu davada ~tip
he gotiirtir nokta yoktur. 

Ne mesud tesadilf; Tiirkiye Biiyiilt 
Millet Meclisinin 1939 senesi bUt~esini 
tedkike koyulacag1 giinlerde me!?hur 
bir iistadln a~ag1 yukan ~u mealde 
baz1 sozlerini okudum: 

cBiltge denkligi, iktisadi rcfahfa i~
timai silkun ve rahatin ilk ana ~arh
dir. ~iiphe yok ki, bir iki yll devlet ge
liri ile masraf1 arasmda bira: fark 
bulunmasi, derakap ekonomik Icla.
ketlerle siyas:i devrilemeler husule ge
tirmez, lakin oniine gec;ilmek ihtimali 
olm1yan ~eametli hakikat ~udur ki, 
eger ehemmiyetli bir l:tit;e a~1g1 dev
letin mtivazenesinde devam ed;p du
rursa, iktisadi inbidamlann ve i~tf
mai kan~1k11klarm men'ine imkan 
bulunamaz.» 

Bir an ic;in bile tercddiid miimktin 
mil? Degil sade kendimizin impara
torluk zamanmdaki mali tarihimizi, 
son devirlerde en bliyilk Avrupa dev
letleri tarafmdan ba{ivurulan bazi . 
mag~u~ tedbirlerin dahi ne korkum; 
neticeler verdigini kolayca hahrla
maz nuy1z? 

i;;u sebeple memnun olarak kar~1-
llyacag1m1z ba~hca hadise ~udur: 

Turkiyede denk bir bil~eye varmak 
hususunda, milli hiikOmetin te~ekkii
lilndenberi sarfedilen samimi gayret. 
Bizcc eski ve yeni zamanlann mali 
zihniyetindeki en esash fark bu nok
tad1r. 

Ger~i tckmil cihanda yeis verici bir 
manznra gorillilyor; ya bir~ok devlct
ler, giinden giine r;ogalan harp ihti
malleri kar~1smda Milli mi.idafaa bilt
r;elerini ~i~ire ~i~ire \atllyacaklar ve 
yahut bu mildafaay1 teminde kusur 
ederek daha kuvvetli dii¥11anlar pen
~esine dii~eceklerdir. :;;u fikri bugiin 
mtidafaa eden milhim h'fan adamlrin 

tir. Bu serc~s,1, hususi bir alet vas1ta
i::ile, E;a~t ice toz halinde ag1zdan vr 
hurundan c;ekmek suretile istim:il 
oltL"1~2.!:tacllr. 

Bu sen en in ~::.bat ay1 i-;inde, f enr 
ha,·a!~;-. kuvv<:tli bir grip salgm1nri 
sebebiyet vermi~ti. Profesor Smoro
dintzev, bu csnade serumu geni~ Jlll1 

yasta kullanabilmi~tir. Netice gok iY• 
~1lam~ ve bu seromu koklJ.yanlar ar11 
smda grip, koklarmyanlara nisbetle 
on defa daha az tahribat yapn11~t1r 
Koklam1yanlardan on grip vakas1nf. 
mukabil, kok11yanlarda ancak bi 
vaka kaydc!:!!'J:m~tur. 

Profesor, grip ile milcadele sa11as11i 
daki tecriibelerine devam etmektediJ' 

ba$1arken 
var; ancak metod ve ltfdalle dii~Qn· 
mek prensipini kendine ~iar cdine~ 
hilkumet bu sahada mutcdil bir Y,'t:J. 
aram1~ bulunuyor. 

Tilrkiye kendi Milli mildafaas1n1 
her vakit en bayati mesele bildi ''l 
Tiirk unsuru hayatim da, para.<;m1 df 
bu ugurda her defa btiyi.ik comerdlik 
le sarfetti. Hi~ degi~tirmiyecegim!I 

bu haslet, milletimizin ezeli ~iand1r 
Yarm millet vekillcri, bilt~enin mo· 
zakcres1ne ba~larken bu hakikati el· 
bette unutnuyacaklard1r. Ancak bll 
hakikat, onlara f edakar milletin bil 
santimini dahi kny1ts1zhkla sarfeWr· 
memek hususundaki klskanc; dikktil 
ve ozenli itina vazifesini bir kerc d:t· 
ha hatirlatacakllr. Bo~una sarfiyattf• 
bulunan, liimmlu yerde para bul:t 
maz, derler. Gayet dogrudur. Ynh1J~ 
hususi mai~etimizde degil, devlet ha 
yatmda dahi... 

Hi.iktimetin ile1i hamlelerimiz! dUI 

durm1yacak ve1imli inki~aflan, il.ti· 
sadi ve mali ~artlannuzm icaplnril' 
bagda~tmr.:.k ii;in sar!ettigi gayret 
biliyorduk. Bil~e enciimeni de uzv!' 
ve oerin incelemelerle vaziyeti biisbil 
tiln aydmlatti. ~imdi sira saym me
buslarm ..• 

Alacagm1 hak, adalet ve msfet da· 
iresinde miikelleften tahsil eden vc 
borcuna tam bfr sadakat gostercrell 
alacak.11sma h~bir zaman kaybettir· 
miyen dilriist ve saglam blr hazine 
i~te Cilmhuriyetin ideali budur. inltJ' 
lap~1 T\.irkiye Maliyesine ba~ka vasl· 
yak1~bnlarnaz. Demek ki, biltr;e sfya· 
.setinde de umderniz ~u olmalI: 

Her gun demokrasiye daha ynJoll 
ve her giln demagojiden daha uzak· 

Fazzl Ahmed Aykag 

Briikaelde beynelmilel su 
sergisi a~1ld1 

Briiksel 21 (A.A.) - Beynelmilcl s! 
sergisi, bugiin merasimle ve parlV 
bir surette a~1lm1~trr. 
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POLiTiKA ___ _ 
ispanyan1n yeni vaziyeti 

'Uc senedenbcJ·i dahili barb dolayisile yinni dort ritilyon nilfuslu bir 
lnillet. olan ispanyollann huzur ve emniyeti ka~m~tL Gerek Akdenizden 
gerek Atlas Okyanusunda stvlmlcen cihetinden mevkii mil.him oldugun
dan ispanyanm bu hali Avrupada sulhti tehlikede b1rakrru~t1 • 

.Nihayet general Franco taraf dan galib geldiginden ispanya eski milli 
le ntiilkt \•ahdetini bulm~tur. Tabii vaziyetin avdet eyledigt Madridde 
l9 ntayista yap1lan mfer bf:lyranu ve biiyilk askeri g~id resmile biitiin diin
)'aya ilfm edihni§tir. Bu merasjmc yetmlJ bin piyade ve bir o kadar siivari 
'\'e top~u ve yilzlerce batarya ve tank ~tlrak etmi§tir. 

Dahill lmrpte general l:"rancoya yardnn i~in italya ile Almanyanm gon
c'lenn~ oldugn goniillil kuvvetleri dahi memleketlerine avdet i~in bu mera
tbni bekliyorlal'dL Alman ve italyan kttalan g~id resminde hazJr bulun
duktan sonra memleketleri~e donmek iizere limanlara sevkedilmi§lerdir. 
lltuilnn nhnak i~in italyadan nakliye vapurlan gonderilm~tir. Bu vaziyete 
Core nrt1k ispnnya topragmda ecnebl miisellAh kuvvetler kalmaJtlli oluyor. 

italya fngatcrc ile ge~.-n sene akdettigi. Akdeniz anla§masmda miivaze
tJenin mahfuz kalmaSI i~in dahilt harbin nihayet bulmasma miiteakib fs. 
l'anyadaki gondllii kuvvetlerlni geri alacagmt teahhiid et~ti. Bu teah
hud ~imdi yerine getirilmekte oldugundan iki biiyiik devlet arasmda anla~ 
lltanm tatbikine dcvam edilmesine mini olacak bir engel kalmamt§ttr. 

~imdi ispanyamn devltt ~di general Franco miistakil bir siyaset bkib 
edecektir. Zaft"r alaymda soyietligi nutukta bunu izah etmi~tir. ispanya 
hati~teki de\'lctlerin siya~etlerine baglannuyacak, hari~ten de istikru 

~~y;n~c~nk~t~1r!.iliilliiiliimiii&ilii~~~--ijiil&iii&~f:~::A:K:~:AM~--

1>-- ~DA ·? 
HAUT 1::1 De - FORMlE 

YUksek bic;im $apka 

llaut • de • Fonne ~pkayt yiiz lark 
'ttte ·evvel Londrah John llerringt.on 
lead etti Bu ~pkayt giyip sokaga 
Ntt1gi zaman balk pe~ine talahr, 90· 
Cltktar ta~ atardl. 

lfaut • de - Fonne ~pkala.r elde 

yap1hr, bugiine kndar hi~ bir makine 
. yiiksck bi~iin ~apkaya ayni bi~itnl 
veremedi. 

Bir de <eCalque = Klab denen 
yiiksek bi~im ~pkalar varcbr Id yayh 
gibi a~1hp kapamr; tepesine vurulun
ca ~pka ynmyass1 olur, itilince a~1-
hp ~pka bi~ ahr. Bu ~pkayt 
de yiiz sene evvd FranslZ Antoine 
Gibus icnd ettl. 

Frans1zlnnn alny kabilinden «SO

ba bacasu• dedikleri yiiksek tbi~im 

~pkalar arltk kv.llamlm1yor, bizde 
oldugu gibi Fransada da yalruz res
mi merasimlerde giyiliyor. 

Amerlka ''e ingilterede ise yiiksek 
bi~im ~pka Ile gezenler pek ~oktur. 
Fransada da at yan~lanna caket
atayla gidenler hodoform. ~pka gi
yerler. 

Amerlkan1n definesl 
Amerika devletl 

biltiin altmlanru 
demir ve beton
dan yap1lnn~ mu

t ·" azznm ve miis
~llhkem bir kasada saklamaktad1r. 
u knsa hi" bir topun yikamiyacagi 

tkJ.iithi~ bir kale kadar saglamd1r. 
llu kasamn i"inde 12 X 20 metre 

~b'admda bir cellk cekmece varchr. 
1t1n1ar bu "ekmecenin icindedir. 
llu <;elik, detnir ve beton definenln 

muhafazas1 it;in her tiirlii tertibat 
almnu~tir. Definein etraf1 mitralyoz 
yuvas1dlr. Mitralyozlerin aras1na ze
hirli gaz tiifekleri konm~tur. Nobet
~ilerin oniinde bir ayna varchr; de
finenin tekmil satht mesahas1 bu ay
nalara aksetmekte, nobe~iler olduk· 
Ian yerden definenin her taraf m1 
gozlemektedir. 

Definede dokuz milyar altm dolar 
varchr. . ~~~----------~-

Y1lan1n birlncl dU$man1 
At 111eksika, zehirli ytlanlar diyandzr. 
t eseza 92ngzraklz yilanlar gibi, en 
ehlikeli yilanlar, ~if qilerin her an ha-

llatlarzm telzlikeye sokmaktadzr. Tar
~<ia ~alz~anlar her sene birk~ kur
l.~n verirler ve her kiiylil tarla;;.zni 
''-Ot'karak sil.rer. 

8unun i~in Giiney Amerikanzn ba· 
~ Yerlerinde halk cRoad runner. adli 
~a adeta tapar. Bu ku~, ugma.ktan 

~llade yaya yilrllr. Halk arasindc. adi, 

;~ Ol tepen» dir. Bir keklik bi.iyiiklii
u1Uledln< ve ytlanlann birinci dii.~

~1Udtr. Uzun gagasi, sik tiiyleri var-

"· 
b •Y'ol tepen» yilan goriince irkilir, 
<i.vinctaki tuyleri diken diken olur, 

lcctncu:ilanm gerer, bir Ueri, bir geri gi
~saga sola ka<;ar, yilana saatletce 

:~r ~ocuk pencereden sokaga 
U§tii, muhtelif yerlerinden 

yaraland1 
§ lle§iktn§ta oturan B. Ganinin iki ya
~~daki k1z1 Gtilferi evin penceresi 0-
i:nde oynarkcn pencerenin kenar c1-
Se lari kmlm1§, bu esnada ocladn kim
lt 0hnad1gi tcin kurtanlmasma imkan 
c 8.hnadan eo~mk 8 metre yiikseklikten 
8.ddeye dti§mi.l§tilr. 

Ell ltii~G.k Gillfe1inin sag bacag1 kalca
t ~clan kmlm!§tll'. Vticudunun muh
Qe tr Yerlerinden de yaralar alan t;ocuk 
~tha1 ~agnlan imdad1 s1hhi otomobi-

e hastancye nakledilmi.§tir. 

~Q.$irlma.ca verir, ta ki ytlan yorgun
ltdctan bitap d~sun. Yzlan eninde 
sonunda yorulur. Yorulunca, ku:j us-

. tilne 9Ullanir, uzun gagasile yzlam de· 
We ~ik eder ve bu deliklere kaktiU 
dikenleri saplar ve baylece i~kence 

yapa yapa ytla.ru oldii.rii.r. 

Numarala biletler 
Devlet Demiryollari umwn mildilril 

halka kolayllk olmak ilzere numara-
11 blletler ihdas etmi~tir. Bu biletler 
yalmz uzun yolculuklarda muteber 
olacaktir. Kompart1manlarda numa-' 
ralar vard1r. Bu numaralr biletlere de 
yazllacak, bu suretle herkes yerini ev
vclden teda1ik edebilecektir. 

Y eminli eksperler kurumu 
bugiin toplanbs1n1 yapacak 

Ycminli eksperler kurumu bugiln 
Ucaret odnsmda senelik heyeti umu
miye iclil'1ruru yapacakt1r. 

EVYORK SER6iSiNDE PAViYONUM 
Tiirk paviyonuna serginin en giizel 

yeri diyenler pek ~oktur 
Turk paviyonu finilerle miicevhe1· gibi iflenmi§tir. Hele geceleri lfrklar 

yandtgi zaman o kada.r gii.zel oluyor ki insan goziinii. ay1ram1yor 

A~1h~ giinii verilen ziyafetin yemek listesi: Tavuklu pilav, borek, dolma, 
Tulumba taths1, dondurma, alaturka kahve 
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tunlarmda ~ok tesadiif edilen, ~ok se
vilen bir roman tipi vard.I: Klsa bir 
za.manda !;et.in, umulmaz bir gayeye 
varmak Iaz1m ... Romamn kahramam 
biiyiik bir cilretle i~e sarillyor. Fakat 
her adlmda ka~ISma a~llma.z m~kill
ler ~1klyor. Her k~eden hirer d~man 
f1rhyor. Dort taraf duvar kesiliyor. 
Fakat biitiln bunlara ragmen lcab 
eden gayeye var1llyor, i~in sonunda 
her ~ey tathya baglamyor. T1pkl sek
sen giinde devrialem gibi bir ~eyler ... 

Nevyork sergisinde, il?tirakimize alt 
meseleleri yakmdan takip ederken, 
daima ~oyle bir his duydum: Gayeye 
vanlmas1, paviyonlanm121n gtinilnde 
tamamlanmas1 imkans1z goriinilyor. 
Fakat nasll olursa olacak, tam gii
nilnde Ttirk: binalan haz1r olacak, gil
ler yiizle misafirlerini kaq11lyacak .. 

Biribirinin arkasmdan gelen mil~
kiiller kar~ISmda iizilntiller duydu
gum olru. Fakat serginin a~1lL~ gilnil 
Turk binalaruu hazir gorecegtmden 
bir saniye bile ~ilphe etmedim. Ne
den? <;ilnkil Tilrk seciyesini taruyo
rum. Memleket meselesi, ~eref mese
lesi diye kabul edilen bir i~de gayet 
vaktinde varmamak imkam yoktur. 

Nevyork sergisi muhitinde herkcs 
~ok ~ah~ti. Gimde bir insan ~u kadar 
c;ah~r diye dil~Unmek kimsenin ha
t1rmdan gc~mcdi. Fakat ~unu iddia 
edebllirlm ki, accle diye kabul cdilen 
bir mnll ~i benimsemek, bunun ug
runda rahat, s1hhat hatira getlrme
den c;al1~ak hususunda Tiirklerle 
boy Ol~ebilecekler azd1r. 

Nevyork sergisi, bu gibi mezlyelle
rimizle beraber, biltiln zayif tarafla
mmz i~in de dikkate deger bir imti
han meydam olmu~tur. inlalab Tlir
kiyesinin en kuvvetli taraf1, tecrilbe
den ders almak ve ayni hatay1 bir da
ha tekrar etmemektir. Bunwi i~in 
vaktinde yeti~mek ve ortaya bize ~ 
ref verecek bir eser r;1karmak husu
sunda iftihar duymakla beraber, nok
sanlarumza goz yummak hat1ra gele
mez. Boyle noksanlar vard.Ir v~ ~ok
tur. Fakat bunlardan bahsetmegi 
b~ka bir yaz1ya b1rakacagun. Qilnkii 
a~Il1~ gilntimilziln tatll hikAy~iui on
dan evvel anlatmak istiyorum. 

Tilrk paviyonlan, Nevyork serglsi
nin umumi a~11I~ gilnil hazird1. Fa
kat altm1~ milletin sergisine ait me
rasimi ayni .dakikada yapmak miim
kiln olmad1g1 i~in, her millet, maYJ.S 
ay1 i~inde bir giln secti. Bize mayISm 
altISl dti~til. 

Bugiinden haftalarca evvel TiirJc 
heyetinin btirolarmda bir diigiin evi 

·hall vard1. Binlerce ki~ilik listelerden 
mutlaka cagmlmasl lazungelen da
vetllleri ser;mek, aymnak, davetname
leri hazirlayip gondermek, radyo, si
nema, fotograf, gazetelere iptldadnn 
malOmat vermek gibi hazrrllklan yap
mak, misafirleri ag1rlamak, Tiirk ye
mek ve i~kilerini yeti~tirmek, hediye 
diye verilccek albilm ve bro~iirleri ta
mamlamak kolay i~ler degildi. Yer 
rnahdud oldugu i9in, be~ yiiz davetll 
diye b~hyan liste, klymeli Tiirk d3St
larm1 ihmal etmemek endi~esUe, az 
zamanda bin yilzii ta~h. 

Havalar aksi gidiyordu. Binden faz- · 
la misafir ka~ISmda Devlet pnviyo
nunun i~inde ac1Ima merasimi yap
mak imkans1z bir ~eydi. Aclkta yap1-
hnca, ya yagmur yagarsa? Bu korku
~a ragmen, hava ile kumar oynamak
tan ba{lka c;are yoktu. Bir de ac1h~ sa
bahl gilne~li, parlak bir ilkbahar ha· 
vasile kar~1la~mca herkesin yilzii 
gilldil. 
Gun~ bize yalmz boyle bir nczaket 

gbstermekle kalmach. Bizim merasim 
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devam ederken, serginin be~ bin ki§i
lik kuresine o ~ekilde aksetti ki, kiire 
ilzerinde guzel bir hilal ~ekll belirdl. 
Bunun resmini almak it;in herkes !o
tograf makinelerine sanld1, biltun 
gazeteler tesadftfim ho~lugundan bah
setti. 

0 sabah bilyiik el~imizle sergi he
yetinin, ~ehrin gbbeginden sel'gimize 
gitmeleri it;in resmi b1r alay hazrr
landl. Elleiinde Tiirk ve Amerikan 

bayraklari tutan yedi motosikletli polis 
yol ~t1klan halde, alti otomobilden 
milrekkep bir kafile ile sergiye gidildi. 
Ye~il, kirmm milnakale i~retlerin
den nlay istisna edilmi~ti. 

Merasim ~ok samimi oldu. Buyuk 
clt;imiz B. Munir Ertegtin'iln ve Dr. 
Vedad Nedim Tor'i.in samimt blr ba
r1~ ve terakki sevgisi ifade eden nu
tuklan t;ok Iyi kar~1land1. Gazetelcr 
bu nutuklara, digcr a~1h~ nutuklarm
dan <;ak bir yer ayird1lar. Amerikn. hu
kfuncti adma soylenen nutuk, dik
katle okunmaga deger. Bu nutukta 
hit;bir beylik soz yoktur. Resmi Ame
rikanm bize kar91 duydugu yakmllk 
ve sevgi pek iyi ifade edilmi~tir. Giln
de ikl nutuk soylemek zarurctlnde 
bulunan sergi reisi B. Whacen bile 
candan nutkilc Tilrkiyeyi ne kadar 

· iyi anlad1gm1 ve ne kadar sayg1 duy
dugunu ifade etml~tir. 

Devlet paviyonu, Tiirk miiletinin 
kendine mahsus yil.ksek idea'llerinln 
sembollerile doludur. Avrupa fie As
yay1 ba~ it;inde birle~tiren heykel, 
bunun onilnden akan kaskadlar, 
biribirlerile zincirlenen medenlyetle
rin b~igi s1fatile Tilrkiyeyi tnmtan 
resim ve eserler, yeni Tiirkiyenin ba
n§, tolerans ve demokrasi ideallerini 
ifade eden fotomontajlar cok dikkatl 
celbetti. 

Burada herkese, tizerine beyaz yal
d.lzla Turk sergisinin a~1l~ hat1ras1 ol· 
dgu yazilmrf} kirmm hirer zarf hecll
ye edildi ki, i~inde gtizel bir Tiirklye 

albilmil, Tilrkiye ve Turk sergi pavi
yonu hakkmda umumi fikirler veren 
blr rehber, Tilrk kadlnhgma dalr bir 
bro~tir, bir seri de Tiirkiye kartpostal.J. 
vardl. 

Bundan sonra dlger Tilrk paviyo
nuna gidildi. Burasma serginin en 
giizel yeri diyenler az degildir. Gaze
tecller arasmda toplanan bir reyde 
Ti.irk paviyonu gilzellik ve sanat ba
kumndan birinciligi kazan~tir. Bi
na ~lnilerle miicevher gtbi i~lenmi~ 
tir. Hele gece 1~1klar yand1gt zaman 
o kadar giizel oluyor ki, insan gozu
nil ay1ram1yor. icerisi de Insana fc
rahhk ve istirahat hissi ve1iyor. Her 
tara!ta serviler, y~illik, ~inill havu1.
lar, fISklyeler... Sonra gilvercinlikler 
de goze ~ok ~arpt1. Bin tiirlii i~ ve te
l~ arasmda buraya guvercin al~tml· 
m~tI. Yuvalanna t;ok ~abuk a~tin
lan giivercinlerln u~~mas1 orta!1~'1 

~ok canland.Inyordu. 
Bu ~erceve i~indc misafirlere rak1 

ile yap1lm1~ Ay y1ldiz kokteyli, ta\'Uk· 
Iu pilav, borek, dolma, sandvi~ler, 

tulumba taths1, dondum1a, Tiirk kah
vesi ikram edildi. Bine yakm davetll 
bu muhitten o kadar memnun kaldl
Iar ki, herkes bu gibi merasimden bir 
an evvel ka~mak istcdigi halde, !Jizim 
da vetimiz saatlerce stirdil. 

$imdi dilgtin oldu, bltti. c;all~ma 
gilnleri ba~hyor. Sergiyi zlyaret etme
si beklenen doksan milyon ki~iye, Tiil"
kiyeyi daha yakmdan tarutmaga, 
daha t;ok sevdirmege ~h~mak, Ame- -
rika ile daha s1k1 milnasebetlerin ha

·reket nokta.s1 haline getirmek, bilyilk 
ol~ilde olarak memleketimizin giri~ 
tigi ilk bu ~ekilde hamledir. 

Serginin her ~eye ragmeu, vak
tinde yeti~mesi, paviyonlarunmn be
genilmesi, ac1h~m bu kadar samiml 
blr hava i~inde yapllmas1, bu ~all.,._ 

malar icin her halde gtizel blr b~lan
g1ct.ir. 

Ahmed Em.in Yalman. 

(GONUN ANSIKLOPEDisi) 
NeVAVI 1::1 Vorlk $~lh11ro 

Sergi muna.sebetile, New - Yark, 
btitiln dilnyanm alA.kasm1 cel

bediyor. Manhattan adasmm ucun
da bulunan ve yedi milyon nilfusu 
olan bu ~ehir, dunya it;inde yektadlr. 
1623 senesinde Flamanlar cYeni -
Avesnes-. i tesis ettiler. Buras1 son
radan cYeni - Amsterdam. haline 
~evrildi. 

ingilizlerin zaptmdan sonra, yani 
1664 de, 2,500 nufusu olan ~hir 

New - York ismlni ald1. istiklfi.l harbl 
esnasmda 21,000, on i:iokuzuncu as
nn b~mda 60,000, ayni asnn orta
smda 515,000, 1897 de iki milyon nii
fusu ihtiva ediyordu. 

Bu tarihte, Kongre'nin bir kara
rile civardaki Brooklyn, Long - is
land City ve bunlara t~bi yerler 
New - Yorka ilave edildi. 

ilk muhacirlerin ahfach, bu biiyiik 
Amerikan ~1inde pek azd.Ir. Ekse
riyet Alman, irlandall, Polonyah, 
Frall.SlZ ve italyan gocmenlerinin eo
cuklandir. 

Eski Hollanda ~ehri Manhattan 
adasmm cenubundayd1. Faaliyet mer
kezi olan bu alt kls1m bilyiiyemedigl 
i~in ¢gok tirmalayan:. denilen ~ok 

yilksek binalarla dolmaga b~lad1. 

Yukan k1s1m ise, Amelikaya h!s olan 
bir ~ehircllik manzaras1 arzeder: $1-
inalden cenuba dogru uzanan mft
vazt sokaklar ... Bunlan da, aynl 11e
kilde milvazt ve muntazam fas1lah 
sokaklar kateder. 

New - Yorkta dikkate ~yan pek 
nz bina vard1r: Belediye, mtize gibi... 
Btiyilk bah~eler de mevcuddur. Bun
lardan b~ltcas1 Central Park't1r. 

DevAsA bir koprji, New - York'la 
Brooklyn'! birbirine baghyor. Lima. 

nm medhalinde, Bedlove adac1g1 ilze
rinde 1886 senesindenberi cdilnyayt 
aydmlatan hil1Tiyct:io heykeli fener 
vazifesini goriir. 

Amerikruun en zengin havalisine 
yakm bulunan, Hudson nchrinin 

m8.IlSlbmda olan New - York, Avru
paya da en yakm ~ehir oldugu i~ln 

dilnyarun en biiyiik sanayi ve ticaret 
merkezi haline gelmi~tir. Ttirlii tiirlil 

kara ve su yollarile buraya servetler 
akar. 

New - York'un bB.?hca lhracat1 bug. 
day, salamura gida maddelerl, kon
serveler, makineler, ~.letler ve saire
dir. Fantezi kuma~lar, sanat A.san, 
biblolar, hulftsa lilks e~yas1 ithal 
eder. Buras1, muhaclrler iskelesi ol
m~tur. irlandalllann, Almanlann 
~ogu buradan girmi~tir. 

f?ehlr, iki senede bir halk taralm
dan se~llen bir cmayor:. ve yirml 
dort k~ilik bir heyet tarafmdan ida
re olunur. New York'ta 1754 tenberl 
Columbia ilniversitesl, 1831 denberl 

de New - York Universitesi acllnllf 
bulunm.aktadlr. 
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Erzincan mektuplan 

Erzincan halk1n1n ~ogu 
yaz1 kOylerde ge~irir 

~ehirde kalanlar, pazar giinleri mesi -
rel er de eglenmek firaatini kaf irmazlar 

F..nincan (AJ.-~m) - Erzincamn 
ho~ giden hususiyetlerinden birl de 
her y1J bu mevsim1erde ~I1yan koy 
~limiidiir. Yazin s1caklanm koy
lerde g~rmege ah~1~ olan ~ehir 
hallo ilkbahar ba~angicmdan mayis 
aonlanna kadar koylerc ta~irlar~ bu 
suretle yazi sayfiyeJerde zevk ve safa 
i~inde g~ren halk U~ dort ay sonra 
tckrar ~ehre donmege ~arlar. Fa
bt .~u kisa. miiddet i~inde ger;en 
omiir pck n~lidir. <;Unkii senenin 
dokuz aym1 i~ ve gilciyle u~ak
la bunalan kasaba11 biltiin yorgun
lu gunu koyde ic;tigi bir bardak so
iuk su ve yiiziine ~arpan 1;erin bir 
riizgann tesirile unutur. 

Koy denincc, ~ehrin haricinde ku
rulmu\> bir ziraat veya ~iflik yeri ol
maktan ziyade akla gelecek ~ey su
yu \'C ahvaSJ iyi, yemi\) aga~larile s1k 
orman1an and1ran Ye htidaymabit 
enva.i turlU ~i~eklerle ovas1m doldu
ran giizel bir mesire 0Jrnahd1r. Er
:rjncan koylerl bOyledir. 

Koye ~male lmkamm bulam1-
yan ve ~rde oturmaga mecbur ka
kalan halk ta yaz mevsimle1ini ge
t;irmck j~n tilrlil ti.irlil eglenceler 
terUp etmekten gerl kahnazlar. Bu 
lusun ahali de her pazar kararla~tir
d1klan bir mesireye giderek ak~a 
kadar eglenirler ve htr hafta bir k.0-
ye gitrmek sureUJe hava almak ihti
ya~Jarm1 tatmin edcrler. 

Halkm en ~ok ragbet ettikleri me
lireler ~rin be~ kilometre cenu
bunda suyu vc harns1 gilzel, rnan2a
ras1 ho~ bir sutta kurulmu~ olan 
(TIJhas) v~ ~hrin dokuz kilometre 
~alinde akar ve bol suyu ile m~
hur (Vaskert) koyleri ve yine ~re 
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yedi, sekiz kilirnetre mesafede Fuat 
nehri yanmda (Beytahb) n 'ii~ kilo
metrede (Palanya), (Flrnt adas1) gi
bl meslrelerdir. Buralara her hafta 
binlerce alle gider, yiyecek ve f~ecek
Ierinl alarak eglenirler. Mevsim iti
barile buralara balk ~mdiden akm 
etmektedir. 

Yaptlmas1 heniiz bitmemi~ olan 
Vasket deresi sedleri bu yll da selin 
gelrnesine sebeb olmulj, bir miktar .su 
da ~re dil~mil~t\h·. Biran evvel bu 
sedlerin yaptlmasma ~al~llyor. Ge
len sular ~r~mm icinden ii~ giln ak
~br. 

~ker pancar1 ekimi tecrii
beleri ba1lad1 

Oe~en y1J yap1lan ~cker pancan . 
ekimi ••e yeti~tirilmesi tecriibelPri bu 
y1l :yeniden b~lam1~br. Ztraat mek
tebinde yap11an bu tecrilbeler ic;in bir 
tarla tahsis edilmi~tir. 

Bir mebuaumuz evini fakir 
talebeye terketti 

En.incan mebusu B. hbliilhak F1rat 
Kale civarmdaki g~ bah~eJi ve se
nede 300 lira irad getiren bilytik evi
ni memleketin hayir i~lerine tahsis et
~tir. Mebus bu blnamn ~ehirde tah
silde bulunan fakir ve kimsesiz ~o

cuklarla koylil talebeleri bannduan 
bir talebe yurdu haline ifragm1 iste
mektedir. VilAyet hay1r sever mebusa 
halkm te~kkiirlerini bildinni~tir. 

- - - - ---
lzmirde bir h1ra1zhk 

:bnUr (Ak~run) - Karat~ rnahal
lesinde Aras sokagm<la miihim bir 
h1mzhk vakaSl olmu~tm. Kahvcci B. 
Huseyinin evinden - kimse bulunma
d1g1 sira<la - 400 lira para ile 350 lira
l1k milcevherat ~almm1~tir. Zab1ta-

ca tahkikata ba.<jlanm1~hr. 

ET E 
Bunda.n evvelki lld tcfrikamn hu

lltsasl: 
Beyrutta Suriye ,.e Liibnan FranSlZ yii

u komlstrlltl lstlhbarat da.Jresl relalnl, 
,yilzba~1 Emest'Jn madam1 zlyaret edlyor. 
JJu ufakte!ek, dolgun \"iicudlll, giizel lca
t!m tuylu iirpertlcl maceralarlle §ohret 
bulm~, ordular1 korkutan Rus Grandii
Fsi Nina Danllovli;'tlr. Tiirk ~etelerln1n 
faaliyette bulundu~u Adana>a. kocasmm 
)'anma glLmek istbor. Halbuki zablt alle
Jertnin bu mmtnkaya glrmcleri memnu. 
Vagon - llye miiracaat ed!yor. Yiice ko
Jnlserlikten bir IP..sepase ist1yorlar. Kadln 
Tatar U§:l.tma d6niiyor: 

- $ehri dola~arsm; bu seyahat i~in 
Jizlm gelenlerden malUmat ahrsm; 
bana a}qama ncticeyi bildirirsin. 

U§ak, heyecans1z bir sesle f1s1ldad1: 
- Takip olunuyoruz! 
Nina, arkasma donmedi, aJtkadar 

aegilmi§ gibiydi : 

- OJabilir. 
Ag>r ag1r yollanna devam ettiler. O 

giin Be}TUtta §Ubat bir ternmuz gibi 
mrak, oogucuydu. 

f;ok .su Jum~mJ~ silt ma:~ i!.inde bu-
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lamk~a bir gok ve bwmn ortasmda, 
ba§ka blr yerden ald1g1 ziyay1 derleyip 
toplayip bir noktaya biriktirdigi zan
nedHen koca blr pertavs1z adesesi ... 

Gune§, sanki, yalmz sizin tepenize 
l§lk ve Sicakhk aksettinnege ~ah§1yor. 

Biraz golge bulmak i~in yan ve dar 
sokaklara sapt1Jar. Kah yasemin, kfih 
arnonyak kokan Yakm ~rk sokakla
n ... Bazen bu iki i;~id koku, gtine§in 
altmda buharlarm1 birle§tirerek Pom
peia losyonile Kaloderma pudraSJ sii
riinmii~ fahi§elerin dol~bklan btiyiik 
)imanlann gemfcilere rnahsus eg1en
ce mahallelerini hatirlatiyor. 

Duvarlan bol bol 1slal!lm1~ ~di 

mahalleler.. Prc11scs Danilovi~ (Nev
rosiska) da k1zilla1111 izleri pe~nde 
veya beyazlara malumat toplamak 
i~in bOyle mahallelerde epeyce dola~
rn1~. bu tahrik edici ~i~ek ,.e insan 
usarcsile dolu yan y~ havay1 epeyce 
tenef!tis etml~ti. Burnunun delikleri 
acayip, ~ehvetli, kaba bir zel·kle gi

c1klaruyor, y11lardanberi euymadij& 

J llftlsadl meseleler I 
Koylii nas1I elbise giyer? 

Bugi.inkii sanayiimizin ka~ta ka~1 
koylii i~in ~a11~1yor? Hesap edecek 
olw·sak, bin be~ ytize yakm bilytik Ye 
kti~iik fabrikalarimizdan, pek az1 
koylilniin muhta~ oldugu e~yayi yap
maktadlr. 

Bu kadar fabrikalanm1z a.rasmda 
ktiyliiye istihsal illetleri yapan bir 
traktor, yahut ulak blr pulluk f ab
rikamiz yoktur. KoylUnUn giyecek 
e~yasm1 yapan miiesseseler de pek 
lzwr. istanbulda koyliiye mahsus 
kasket, 118.Zlr elblse yapan kilr;iik bir 
k~ imalathane vard1r. Fakat henliz 
koylilye hazu:, elbise ve ayakkab1 ya
pan bilytik bir miiessese kurulma
m~tlr. 

Sanayiimize verilecek istikametler
den bhi de, koylii ihUyac1m d~iine
rek ona gore ma! yapmakbr. Halbu
kl koyliiye :mahsus e~a yapnn hu
susi imalA.thaneler, bu ihtiyac1 ta
mamlle temin edemiyor. Burada 25 
kuru~ ma! olan bir kasket, Anadolu 
k:oyilnde 2 liray~ kadar sahlmakta
d1r. Demek oluyor ki. koylilye e.~ya 

yapan imalAthanelerle koylii arasm
da bir suril mutavass1tlar vard!r. 
Yap1Jacak i~ k.oyliiye ucuz giyecek 
e~yas1 yaparak, bunu koylerc miim
kiin oldugu kadar gene ucuza tevzi 
etmektir. Heniiz ooyle bir kontrol al
tmda bir endiistrimiz ve ayni za
manda tevzi cihazumz mevcud de
gildir. Halbuki bunu dil~nmek milli 
sanayiimizin bir hedefi olmahdlr. 

Siimerbank, son zamanlarda koy
lilye mahsus elbisc, ~ank yapmak 
suretile, bu sahada bir ad1m atm1~1r. 
Fakat Siimerba11k tarafmdan ya,.. 
p1lan bu elbiselerin koylii tara.fmdan 
giyilcceginden ~1phe ediyoruz. Sti
merbank'm bir terzisi tarafmdan ya
pJlan bu elbiseyle koylilntin giydigi 
elbise arasmda biiyiik bir fark var
d1r. Bu, elbise ~hirler ehalisinin koy
lerde ta1fa j~lerile me.}gul olm1yan 
kimselerin giyebilec gi bir elbisedir. 

Esasen koylii i~in ayni tip elbise 
yapmak hatahdir. dikkat edilmelidir. 
Memleketim.i2deki koylil elbiseleri 
arasmda ~ekil farklan vard1r. Acaba 
bu farklar1, falan mmtakanm bir 
modas1 cliye mi telakki edccegiz? Biz
ce bu elbise farklan, iklim, mahalli 
hussuiyetler, <;al1~ ~rtlanndan 

dogm~tur. Gayei itabiidir ki bol pa
~a11 pa.ntalonla tarlada i;ah~mak ka
bll degildir. Bu itibarla tarladaki !;a
ll~rna ~dlarma tevafuk eden pan
talonun pagalan pck dar olmahdir. 
Bu, bir misalclir. Muhtelif mmtaka
Iai·daki koylillerin klyafetlcrini ted
ldk ederrk, mahalli hususiyetleri 
gozoniindc tutarak, muhtelif tipler
de koyli.i elbiseJeri yapmahyiz. Yoksa 
Stimerc.ank'm bir odasmdn, bir ter
zi ilc ba{'ba{a vererck yap1lan elbise
yi koyliiniin giyemiyecegine ~iiphe 

yoktur. Her ~yden evvel bu elbise
Jeri giyen koyli.ilere, nastl elblse giy
clikle1·ini sormaby1z. Hilseyin Avni 

bu ~ark sok<lbTI havas1, genzini yaka
rak hat1ralanru canland!nyordu. 

iki tarafma duvar yerine tikenli 
frcnk iuch'i aga~lan dikilmi{i porta
kaJ ve muz bah~eleri arasmdan tek
rar denize indilcr. Buralan, ~hl:in 

as1l kalabahk, lijlek caddelerine pek 
yakm olmakla beraber heniiz klr ve 
tenha icli. · Yukanda, Amerikan uni
\•ersitesinin geni.~ bah~eler i~ndeki 

yer yer, dagiruk binalan goriiniiyor, 
tramvay ~anlan bah~eler iizerinden 
ym·arlana yuvarlana tizligini kay
bed.ip kulaga, dagda c;an sesleri gi
bi, yumu~k ve dti~ilndilrticii akscdi
yordu. 

Durgun vc ihk denizde fazla bir 
iyocl, bir midye i~i ve istakoz cti ko
kusu \'ard1. 

Nina aCikt1gm1 hissetti. Bo~ ge~en 
ilk arabaya at1ad1lar. 

• •• 
Mernin Kuk acentesinden ~tktJkla-

n s1rada, yilce komiserliktcnberi ar
kalanndan ay11lmiyan fesli bir adam 
i~eriye girmi~. etrafm1 kollad1ktan 
sonra memura yakl~1p bir hiiviyet 
kag1d1 gostcrrni~U. Memur yilzilnil 
bum~turarak sormu~tu: 

- Ne ogrenmek istiyorsunuz? 
- ~imdi yammzdan aynlan ma-

damm sorduklamu ... 

Tath bir tebessilmtin tesiri altmda 
hllA ltii~iik biJ.· zevk dalgas1 ge~iren 
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Weidman idam hiikmii
niin inf az1n1 bekliyor 

Vasiyetini avukatrna bildirdi. /Jam gunii 
icmek dini ayin dinlemek 

istedigini de 
• ve ·sigara 

ilave etti ' 

Paris civannda Versayda kiraladJk
Ian vill~da ve ba§ka yerlerde altl ki
fiyi oldtirmti§ olan Weidman ile arka
da§l Millionun idama mahk"O.m ()J
duklan ve af komisyonunun ceza1an
run tahfifi i~in yap1lan miiracaah 
reddettigi malfimdur. §imdi iki mah
ktlmun yegane ilmidi, Fransiz ciim
hurreisi B. Lebrun nezdinde cezala~ 
run mtiebbed kilrege indirilmesi l~in 
avukatlan tarafmdan yap1lacak te
§ebbtisiin verecegi neticeye baghd1r. 
Fakat bu son rnilracaattan da bir ne
tice ~kmas1 beklenmemektedir. 

Son gelen Paris gazeteleri iki idam 
rnahkumunun bugiinkil vaziyetleri 
ruhi haletleii hakkmda §U tafsilat1 
veriyorlar. 

Weidman her sabah ayaklannda bir 
parmak kalmlJgmda zincir bulundu
fu halde milnferid h0crenin oniinde 
kil1tiik avluda yirmi dakika dolR§mak
ta ve bu esnada olduk~a ne§eli gorii
nerek bir dakika bile yanmdan aynl
nuyan gardiyanla §8.kala§makta, ara
sua da ba§lnI yukanya kaldH"arak aY
Iuyu ~eviren yiiksek duvarlara gozle
rini dikrnektcdir. Weidman ida.m hilk .. 
milnil yedigi giindenberi mutevekkil 
bir vaziyet alm1§tir. Gardiyamna di
yor ki: 

- Olecegimi biliyorum, idam hiik
mii ne kadar ~abuk infaz edilirse be
nim i~in o kadar iyidir. Aguceza rnah
kemesinde muhakeme edilirken ya§R
d1g1m feci saatleri te.krar ya§amak is
temiyorum. 

Avukatlan cezasmm milebbed kiire
ge indirilmesi i<;in af komisyonu nez
dincte yapt1klan miiracaatm reddedil
digini Weidman'dan saklam1§lard1r. 
Maamafih, mahkum bu reddi biliyor. 
Zira kalm hapishane duvarJanmn bi
le, haberlerin i~eriye s1zmas1m temin 
eden csrarengiz kulaklart vardJr. 

Weidmam sik Slk avukatlarmdan 
biri ziyaret ediyor. Cani, bu ziyaret es
nasmda s1k s1k ebeveyninden ve bil
hassa annesinden bahsetmektedir. An
nesi, artik ogluna mektup g0ndermi
yor. Zavalll kadm i~in oglu ~oktan ol
mii§ttir. Weidman avukatile sen gO
ril~mesi esna.smda vasiyetini .sOyltml§ 
ve demi~tir ki: 

- Bir idam rnahkfununun son ar
zulan is'af edilebilir ml? E§yam pek 
azdir. Fakat beni idam ettikten sonra 
elbiselerimin bir boh~aya konularak 
anneme gonderllmesini isterim. E§yam 
arasmda tevkif edildigim ve muhake
me olundugwn zamanlar sirt1mda bu .. 
Iunan laciverd bir kostilmiim vard1r. 
Bu kostiimil 800 franga yaptmlnn. 
Bana biraz biiyi.ik gelen pardesiim de 
vardir. Sonra bir valizin iginde i~ qa-

y~h memur yutkunmu~tu. i~nden 
oyle gelmi~ti ki istihbarat dairesinin 
bu ajanma dogruyu s0ylemesin. ~
kalanm daima {i~rtmak... Her za
man bir ingilizin, yahut, ingiliz ter
biyesi ve paras1 alan herkesin yap
mak istedigi budur. Adanaya fU SJ.

rada israrla ve belli ki FranS1z1arm 
arzusu biJatma gitmek istiyen () ka
dm ~tiphesiz bir Frans1z dostu de
gildi. Ajanm bozuk bir Ara~a ile 
sordugu sualden, kar~smdakinin 

Enueni oldugunu derhal arilayan me
mur ~u ccvab1 verdi: 

- Mlsua gidecek vapurlan sordu: 
- Yalniz o kadar m1? 
Ajanm g0zlcrinde efendilerine sa

dakatle hizmet etmek, dogruyu bu
lup g1ka.rmak ina.d1, azmi dolu idi. 

- ... Once Adanaya gitrnek istedi
gini s0ylemi~ti; yol olmacllguu anla
yinca vazgei;ti, iskenderlye postala
nm tahkik ettl. 

- Rica ederim, ner€si i~in bllet 
alirsa hatmmzda tutunuz, si2den so
racag1m. 

- Habrama gilveruneyiniz. Kay1d
la11m1z daha saglamdir. 

Diiny::mm en marifetli ve te~kilfith 
gizli po1isi yeti~tlren ingilizler i~in 
~"¥a mllletleiin istihbarat1 kamyot 
maldan, gtiliin~ bir tak"'1den ~
ka bir fey degildir. Memur gozlfigi.i-

ma~mm ,.e ustw·am mevcuttur. ){_. 
tenin bana gondermi§ olduklan me)· 
tuplan fotograflsi1e beraber u~ 
milddet muhafaza etmenizi isterjnl. 

Weidman kiyotin makinesinde )<&' 

f as1 kesilmezden evvel dint bir a)ill 
dinlemek ve bir sigara i~mek istedJ~ 
ni de i1ave etmi§tir. 

Caninln su~ arkada§I Millione gt
lince, ilk §a§kml1gmdan sonra kend•' 
sini toparlam1§t1r. Ak~mJ.an ays~· 
larmdaki zincirlerin ~ozillerek eJJefl' 
ne kele~e takllmasmdan kilplere bl' 
niyor ve: 

- insan ooyle kele~eler ile ll)"\)' 

yabilir mi? diye bagmyor, sonra Ui'"' 
ediyor: 

- Ben bigilnalum, Weidman yaJ~ll 
!oyledi ben ne Blondu oldilrdilm ,e 
.ne de Alsasll kadmm katlinde hasJI 
bulundum. GilnahSiz bir adam is-2' 
sene zindanda yS§Iyamaz. Bu u2t111 

hapse kiyotini terclh ederim. 
Million, avukatlanm ctimhurre1sl 

nezdinde son bir muracaatta bul\111'1 
maktan menetmi§tir. Caninin a \·uJ\ll 
lar1 ne yapacaklanm §a§1r1ru§JardJ!· 
Milekkillerlnin emrine mi, yoksa ,1c; 
danla.nnm ilhamlanna IDI teb.'liyt 
etmeli? A ... ·ukatlar, bu nazlk meselt" 
nin halli i~in Versay barosuna miirl' 
caat edecekJer ve baronun kara1'lfll 
gore hareket edeceklerdir. 

c;ukurovada yeni arpa 
mahaulii ~1kb 

·"dana 17 (Husu.si) - <;ukuroY:tdl 
yeni arpa mahsulii ~lktI, tar1a1ardl 
patozlar ~lemege ~lad!. Yeni m~ 
1>ul anbarlara ta§mmaktad!r. Bo1-:;.'1)"' 
ilk gelen arpa mahsulii, kilosu u<; i-tr 
I'U§tan saulm1§br. Sat1~lar ~ok har:i· 
rctli olmaktadir. 

T afra gazete bayilerinitl 

naurrr dikkatine 

Baz1 t~ra bayilerinden alcl1gt· 
m1z rncktuplardan cAK~AM.t > 
mutlaka ~ veya bu mutavassit-
1ardan tedarik etmek hususunda 
kendilerini mecbur addettikleri 
anl ~lmaktadlr. 

Bu zehab haldkate uygun df· 
gildir. Binaenaleyh t~ra bayil"' 
rinden arzu edenler her :z.ama» 
•AK~M> idarehaneslne mursi.· 
ca.at.la dogrudan dogruya mu~· 

meleye giri~bilirler. Bu hu.su~t$ 
•AK~AM:i> idareslne mektup ya· 
zarak bayi ~rtlanm ogrenebi· 
lirler. 

nil ~umun~g~irdi. cp0h! FraJ1~ 
ajam ... Ne olabilir ki? ... > cliyen b' 
halle gazetesine dald!. 

• 
• •• 

Ak~miisiii, Nina oteldeki 0<ln5~ 
da ~ ~ayuu i~yordu. PijamaJJl , 
Fakat bu pijama yakasma, k.ol Jl1 

palClarma. ve pantalonuna ~rit Jll' 

hngmada v•k kiirkii dikili, ge'P' 
bu kilrkten kusakli Kalk.as bi~nlifl' 
de yapllm1~ti; rene oralara mal1~ 
leylak renginde bir cins panlhlJ " 
last an di. 

Belli ki kadm, bunun i~inde bt~~ 
blitiin ~1plak. Kombinezonsu:z, sll 
yen gorjsuz tam bir ciplakhk ... z~ 
cigarasllU yakmak i~n gene pija sO' 
atlasmdan yap11:1ru~ terliklerini ~ i1' 
i·iiyerek hafif-;e yiiriidiigil zarnan ~ 
gogsiinde ve kal~alannda, kuI»li• 
koyulu a~1kl1, ih.k ihk harelendi1 
ba~bo~. fakat sert blr titreyi~ f:f 
llyor. 

~imdi, ~apkas1z olarak, ~1k b# 
gordiigi.imi.iz Ninanm kumral sa~tl 
nnda, alrurun ortasmdan arJ<r.1' 

dogru bir tutam beyazhk fark~ 
y()r. Bir tu tam Jar ~· .• Ciga~ 
Elan kopan duman par~asi, fi)ylt>, ~~ 
gide··ken, orada sinmi~, kal1,.er.,M 
gibi... 
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ISTANBULUN KUNDURA BOYACILARI.. Ada:a mekt~plarl 
· . . / V ak1flar 1dares1 Adanada 

"Elli erkek iskarpini boyayalzm, Aparbmanlar yapbriyor 
f akat bir ~if t kadzn iskarpini ... ,, 
"lstanbullular gun ge~tik~e kunduralar1n1n 
boyalar1na daha fazla merakl1 oluyoraar ,. 

· &a,ka memleketlere nuaran biale 
~ fazla. ilerlemlf kii~iilc anatlardan 
birt de mubak'kak kl lrundura boy&cl• 

btamr. Hatt& bunda.n bir ta.e 
8eQe evvel istanbula gelen bir Amert-
. kt.h RJYlh b.filesi §ehrl dol•pnaga 
~Jbnl§. Amerlkalllardan biri bir ios
tra. a.tcmuna girerek kundurala.I:llll 
boyatmij. Biraz ionra • boYaCilann 
tabtrne - ayna gi"bi parliyan <&yakka
bllanrun karpsmda bayran ihayran: 

- Bizim Amerikarun kunciura 00. 
Y&cllan denince me~urdur amma ia
~bulun lostracilan lbiz1mldlere de 
t i§ ~·kartml~.. diye takdirini gizle
Yetne:mi§. 

· l>Qirusunu isterseniz ben de bu sey
Yahm fikrindeyim. istanbulda kun-
4ura boyacihgi, bu meslek eri>a.buu "1-
l'Urland.Iracak, derecede ilerlemi§tir. 
liele insan son zamanlarda Beyo~un
da aynalarla siislu lostm salonlanru 
gordilk~e bu~ giln gectik~e ilerledi· 
lini de anllyor. Evvelki giin boyle bir 
L~stra salonuna girmi§Um. Bakt1m sa
allll solu.m ayna ... Biitiin boy8Cllar kah· 
.-e Tenginde aym clbiseyi giymi§ler. 
~andna aym bi~de kasketler-... 
~e bir l'adyo ... istediginiz gazete
~ burada bulabilirsiniz. Kapllllil ya
lainda vezne... Uzun iskemlelerde Ilk 
Ilk ikadmlar, erlc:ekler oturm1111ar. Bo
hcllar oolerindeki !l.skarpinlere fir~ 
&aliamakla m~guller_ 

0 :zaman akl1ma gel.di Acabl. istan
!>:Ulda ne kadar kundura boyaClSl var? 
~tanbullulann eskisine nazaran ayak
kilb1lanmn pa.rlakllima mei:aklan art
ln1§ nudlr? Yoksa eksilmi§ midir? Kim
ler daha ziyade kundura boyatrrlar? 
llangi zamanlarda iskarpinler daba Cok 

• laoyamr? BOyle bir silrii sual dii~
'luln. Bir k*de oturup i§~ilere neza
~t eden illtiyar bir boyac.tya sordum: 

- A.caba istanbulda ne kada.r kun. 
tura boyaCISI var bilir misin? .•• 

··· Kendisine itimad eden bir adam tav
tile gillilmsedi:_ 

- Tabil bilirim, dedi, tamam '28 se. 
~ kundura boyacibg1 ediyorum. 28 
tenedir elimden ~ diipnfi$ degil
rclir. Esldden, operatOr bay En)in §eh· 
~ iken biz ibiitiln ilrundura bop.. 
~n birle§llli§ b1r cemiyet ~ 
O zaman heeimiz cemiyete aydol. 
~U§tuk. Bugiin 1sanbuda lostra alo
llu olarak 142 diikkin :vardJ.r. Bu 1.0 

" .. 'liklinda 500 boyac1 ~. Seyyar 
ltundura boyac111gi edenler de BP.II 
hkan 3000 ki§idir. 

Yirmi sekiz senelik kundura boya. 
tlstna sordum: 

· - istanbullular eSkiden mi yoksa 
lhndi mi kunduralanmn boyalanna 
baha merakh oluyor? ESkisine naza.. 
Ian ~di daha cok mu kundura bo
)'uyorsunuz? Yoksa daha az nu? ..• 

- ~di daha cok ... Eskisine g()ra 
~stanbullular kunduralanna ~ok da

a fazla merak sarm1~lard1r. ~imdikl · f en~ler, eskilere nazaran derli toplu 
~le ayakkab1ianna, iskarpinlerinil 
Ii k daha dii§kiin oldnlar. Bunun i~tn 

llldi daha fazla kundura boyuyorua. 
~boyaci giililmsedi: · l 
- Eeee ... Dost ~ bakar, dil§man 

. 
Lo&tra salonlan daima bOyle doludur 

ayap ... idedi. Sonra llive etti: 
- Sonra eskiden tstanbullular san 

veya ba§ka renkte ayakkabl az giyer
lerdi. En fazla silriilen :siy&.h boya idi. 

Onun i~n lboyaclhk da bu kadar 
ileriye gitmemL1tL 

:ihtiyar boyaci bunlan &Oylerken blr 
tara.ftan da arkasmdaki dolabm camh 
kapaguu acti. Oradan bir b.talog ~
karth. Bunda bir ltakun renkler altal
ta dizilmi§tL Boyac1 bunu bana gOs
tererek: 

- iifte ... dedi, bizim kullandiium& 
boyalar •.. Tam kac ~e§id billr misiniz? 
54-. Slz .zannedersiniz Jti ayakkabl 
iki 'ii~ renktir. Y:a san olur, ya siyah. .• 
Ya da beyaz, kur§uni ... Halbuki yalmz 
san iskarpinlerin tam 21 ~~d boyasi 
vard1r. 

Hani baz1lan kundura boyac1S1 der 
g~er' halbuki kazm ayag1 oyle degil
dir. 

- En fazla kimler kunduralarnu 
daha ~k bcyabrlar? 

- En fazla gen!;ler... Kadmlar da 
is'karpinlerini ~ok boyat1riar. Eskiden 
hie lbir kadmm ayakkab1 boyattigi g5-
rillmemi~i. Bunlann ayakkabilan pek 
bozulclugu :zaman bir k~da sararlar 
bize getirirlerdi. Halbuki bugtin kadm 
m~rilerimlz .erkeklerden ida.ha ~k· 
tur. 

BoyaCJ. dilkkinmdakl mii§terilere 
§Dyle bir goz gezdirdi. Kunduralanm 
iboyatan lwhnlara i§ittirmemek ilPn 
sesini al~lta.11ak, sank! bane. miidhif 
bir sir tevdi 'Cdiyormu§ gibl, §unlan 
.anlattt: 

- Dqgru.sunu iiStersen 'biz kundu
ra boyacilan elli ~ift erkek kundur&Sl 
boyam~ nwyiz. fabt blr cil't «ba
yan lis'tarpinb lboyamalt bizl harap 
eder. 

-SCbebi? 
- Onlara kundura lboy&Sl begendlr-

mek deveye hendek atlatmaktan cot 
daha gii~r. ~i1rl bayanlanrmz 
ikunduralannm boyalanna pek diif
kiin oldular. Birkere diikUna girer gir
mez evvell alk1 slkl ten:bih ederler: 

«Bak sana pefin .sOyliyeyim. .• iJI bo
yayacatsan boy&. .. » otururlar ... Bu 
sefer de: «am&D ~a.plarmu. iboyama. •• 
Vallahi klyametleri ikopanrtmt ... • der
ler . 

Halbuki erkekler oyle dgildir. Boya
cmm 5niine otururlar. pzetelerini a
~arlar. Boya bitince p&raSlDl ver:lrler, 
gldeder. Kadlnlar 6yle mi ya? OOzle
ri hep boyanaD iskarpinlerindedir. 
ikide bir: 

- Bak ... Topu.klan hi' parlan>•d.l ... 
Orayi da bir parli't ..• diye a.bhrlfr. 

- Demek erkeklere naza.ran kadm· 
Jar, kunduralanna daha meraklL •• 
Ba§ka ooyle kuru:lw·alarma ka111 kim
ler daha fazla merak gasterirler? 

- Gencler... Bugiin giinde sabah 
a~m iki defa kunduratanru boyatan 
meraklllar ivardlr. 

- 'liangi 'Z&manlarda daha ~ok kun
dura boyars1mz? 

- Yagmurlu igiinlerden sonr.a. .. Bi
ze yagmur bayra.m gib1 gelir ... En faz
Ia kundura boyachg1m1z giinler de cu
martesidir. Fatcat her :i§te oldugu gi. 
bi bizim de bazi '§ikiyetlerimiz vard1r. 
Meseli iskarpin modalar1... Diirt be§ 
renk.li deriden yapllm~ liskarpinlerl 
boyamak bir uaptir. !D~iiniin bir k.e
-re... Birinin boy&Sl ~kine g~ye
cek. Halbuki 100yle iska.rpinlerl de b
dmlar giyer. Onlann iskarpinler.Ine 
ne kadar merakll oi(lugunu da s0yle
dim. 

i§te aksi ¥ytan... Biltiin aksilikler 
de kad.mlann iska.rpinlerinde olur. Ya 
dOrt be§ par~ah bir .iskar.pinin bir par. 
C&Sllllil boyasl otekine g~r,, yahud 
~raplara boya kl.Car ... Sakman gtw.e 
~ be.t&l· cierler •.• Her halde bir :aksi
lik olur. 

B1zim hi~ sevmedi&imiz iskarpinler. 
den blri de yilan derisinden olanlar
chr. ~ilnkil bu i~arpinleri ka.dmiar 
gayet seyrek boyati.rlar. 

Sonra §imdi bir ~oklan da iskarpin
Ierini evlerinde kendileri boyuyorlar. 
Bu usuI gittik~ yay11Iyor. i§te bu bl-
zim icin ~ok t ena bir feY··· B. F . 

_ .... 
' . . 

Se ~~-.... -~ .,,. ·WJ . ..-... 

Bundan ba$ka ticaret binalar1, 
memurlar gazinosu inia edilecek 
I l 

~dana (Hususi) - Adana Valatlar 
idaresi, Belediyenin biiyiik imar ham· 
lesind.e, ilzerine blr vazife alnu§tll'. 
Vaklflar idaresi, ~hirde aile meskenl 
olma:k \izere apartrmanlar, ticaret bl
nalan yaptmnayi kararla~tmm~trr. 

~ehrln merkezinde dort biiyilk apartl
man, magazalar ve bir de Vaklfiar 
idaresi ibinas1 kurulmaktadJ.r. Apartl· 
manlar ild§er kath olacak, u~er' dor
der oda ve birer salonlu olmak U.Zere 
her katta ii~er daire bulunac&ktlr. 

Valofiar umum miidiirliigii, Adana
daki imar i§lerile ehemmiyetle alA.
kadar olmaktadI.r. Umum miidiir
Hit, Adana Vaklfiar miidiirlugu kad
rosuna miitehassis mimar B. Honl'il 
tayin etmiftir. 

Evkat idaresi, yen! kurulacak Va
laflar blnas1 altana bir de Memurlar 
gazinosu yaptmnaktadJ.r. Aynca Oroz. 
dibak meydamnda muazzam ticaret
haneler binas1 kuruluyor. in~aat icin 
ctiidlere ba.flannu¢u'. 

Evkaf idaresi, Belediye ile mutablk 
kalarak ~ehirde ikinci bir sebze ve ka· 
saplar hfili ~ ettirecektir. Aynca 
Abidinp~ caddesinde sekiz aile otu
rabilecek bir apartrma11 in~a edilme'k
tedir. Biitiln bu in~t i~n ~::ni 
bir milyon lira sar!edilecektir. 

Vaklfiar idaresi, ~zdeld tari
hi eserlerin tamiri i~in 15,000 lira sar
f ediyor. 

Bu son biiyiik inp. hamlesinden 
sonra Adana tamamlle degi~ bir 
~ehir olacakttr. 

Portakal cinaleri uzerinde 
tedkikler 

" Adana bOlgesindeld portakal tecrii· 
be bah~elerinde yeni portakal cinsleri 
iizerinde tedldkat yaplllnaktadtr. Bu 
bah¢ere ibireok narenciye clnslerl 
meyarunda Filistinden getirilen va
linsiya, ~uti, V~ngton Neva! 
fidanlan dildl~tir. 
· Bu por't!-kal ~~itlerinden ~amuti
ler orta boy, meyvalar1 gayet sulu, irl 
ve ~ekirdeli azdir. V~ington Neval 
cinslerlnin de meyvalan gayet iri ve 
uzunca, kabugu ince ve cot kokulu
dur. Bilhassa bu portakal cinslcri ih
racat icin, dayamld1 oldugundan, ga
yet elverlflidir. 
~vada 938 portakal mahsu· 

l\inden hie stok kalmam1~. kiffesi sa
sa~tir. 

Kozanda belediye faa liyeti 
Adanamn tarihi kazalanndan bl· 

risi olan Kozanda Bielediye faaliyeti 
genifl~tir. Kozan Belediyesi b~ se
nelik bir imar program1 hazrrlam1f 
ve i~ baf1am1~r. Kozanda blrcok 
yenilikler yap1lacaktrr. Halihlltrd& 
18,000 lira olan Belediye bil~esinin 
tezyidi imklnla.n da aranmaktadir, 

Adanada bir it~ biiroau 
kurulacak 

Adana (Husust) -Hiiklimetimiz 
~ mUhim bir meselesinl 
halletmek i'1Jl i.eiebbi.isata g~tir. 
t, dairesi genel miif e~ B. Said Ay· 
doslu Adanaya gelerek i~ ve i~~i me
selelerl hakkmda tetklk1erde bulun
mUf, ali\kadar miiesseseler, biiyiik ve 
~ ~cller, fabrikalar, sanayl, zl· 
raat ~erl, bunlann mutavas&1.tlan 
o1an ft cBlcb denllen tfmselerle te-
.mu1" ~· 

MUfeW.f, Avrupadald emsallen de 

goz oniinde lbulundurarak Adanarun 
husust ihtiya~lanna uygun bir ct11 
borsas1> kurulmas1 haldanda bir de 
mufassal proje hazrrlann~trr . 

Adanada, etTB.ftan ihtiyaca kift 
mlktarda iKi celbi, bunlann i~lere 
sureti tevzil, iicretlerinin tayini ve 
ihtlya~tan fazla gelerek i¢z kalan 
li~ilere yapilacak yardunlann ~kll 
miihim bir meseledir. I 

~u.k.urovada ihtiy~ bir taklln ipti
dal te~ldlat ta dogunn~tur. cElci> 
denllen mutavass1tlarla, ainele komlft. 
yonlan bu meyandadrr. Ancak, bun· 
lann munwam ve ihenkli ~llyeme
dilderi de uzun zamanm. tecrilbeleri· 
le sablt olm~tur. Bunda11 dolayi da-
11 budag1 memleketin bircok mmta
kalanna yay1lm~ olan bu ~ok ehem
miyetli da vamn, ictimai ve iktisacll 
ilimlerin icaplarma ve diinyanm bu 
husustaki en son tecrilbelerine uy
gun ve ayru zamanda tatbiki kolay 
ve ameli bir tarzda halli zarureti giln 
g~tikce ciddiyet ve istical ile kendi
nl bissettirmekte idi. 

4in ehemmiyetine bir misal ver
mek igin, Seyhan ve diger cenup vi· 
layetler balkmdan her ytl 50 - 60,000 
ki~inin ~ah§Illaga gelmesl ve bunun 
ipn .be~ alb yiiz kadar mutavassitm 
faaliyette bulunmas1, pamuk gibl, 
memleketin en miihim istihsal mad
desinln t>ahis mevzuu oldugunu ha
brlatmak kifayel; eder. 

Yap1lan etiidler, yalntz zlraat i~· 
lerlne lnhisar etmiyor, her yll yaw 
mevsimlerl l~~i tutmak hususunda 
ziraatin ~idaetli rekabetine marll.I 
kalan dokuma sanayii de bu tetldt 
~er~evesine almm~trr. 

Adanada lcurulacak c1~ci borsasI• 
~ ucretlerine de bir istlkrar vere
cek'tir. Bugiln ne ~irciler ne de fabri
kac1lar sabit ve miistakar bir man. 
yet hesab1 tutamiyor. 

Iliikumetimizin ele aldlgt bu mu· 
him meselenin amell neticesini, mO. 
him bir zlraat ve endiistri ~ehri olar. 
tidana sab1rs1zhkla beklemektedir. 

Adanada Atatiirk parktnda 
yeni teaiaat 

Adana (Ak~) · - Adanadakt 
Atatiirk parkmda yaptlacak tesisU 
icin tanzim edilen avan projeler g~ 
~tir. Projeleri miitehassis m1mat 
Viotti Violi yap~1r. Belediye proj&o 
leri tedkik etmektedir. :Mimara yakme 
da belediyenin noktai nazan bildlr .. 
leceLtir. ---------
Born ova ziraat mektebi la· 

lebeaii)in tedkik aeyahati 
1zmir (Akp.m) - Bornova ziraa& 

mektebi talcbesinden 'SS ~lik blr 
grup, bqla.nnda mektep miidi.irii B. 
Avni Tunaboylu oldutu halde Ay
.dln, Na.zilli, Burdur, Antalya, ispar
ta ve Eski~ehir havalisinde on bef 
giin siiren gok faydal1 bir tedkik sea 
yahati yapmi!ilard1r. 

inclr, portakal bahcelerinl, pamuk 
tohumu uretme, narenciye, kuru zi. 
raat, tohum islah ve pancar istasyon
lanru, fidanhklan, Naziill basma 
kombinas1m, gill bahcelerlnl ve gill 
yagi fabrikalanru, hall imalAtmI, p
ker f abrikalarmuzi, Qifteler harasm
dald ml.ihtellf f aallyeti gtken ve 
tedldk eden talebeler, ya.land& Ka.ra.
cabey harasma gtderek h8$8d ve hUt 

JD&D iflerlnde ..... ~. 
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Eski ve yeni kad1~ k1yaf etleri 
Nevyork sergisine gonderilen 24 k1yafete 

ilave olarak 15 tip daha bulunacak 
Ak,am Kiz Sanat mektebinde canli mankenler - Bu mektepler 
mezunlarrnin marifetleri karfisinda Valinin tavsiyesi: "Evlenecek 
genf [er, e§lerini Krz Sanat mektepleJinden sefsinler.; karli f.zkarlar,, 
istanbul Ak~am Klz Sanat mekte-

binde e,·elki giin vali ve belediye rei- -
si B. Lutfi Kirdar ve bayan K.lrdar 
ile gazetecilere, eski ve yeni Ti.irk kl
yafetleri gosterildi. Canh mankenlik ~> 
vazifesini yapan gen~ klzlar, birer 
birer ontimilzden ge~tiler. 

Evvela, ytiz sene evvelki istanbul 
k1yafetini gordtik. Ba~ta renk renk 
giqek, boyunda iki s1ra inci, sutta 
gog\.is taraf1 yan bele kadar ~1k i~
lemeli ve kat kr.t bir ~al, belde iki 
ucu sag tarnfta dilgumlenerek a~a
giya sa1klt11nu~ beyaz renkli geni~ 
bir ku~ak, sol bilekte ince bir bilezik, 
sagda ise milteaddid kalin bilezikler, 
bacaklarda ayak topuklanna kadar 
uzanan §alvara benzer siyah bir etek
lik ve ayaklarcla bir nevi terlik ..• 
i~te, yilz sene evvelki istanbul mo
das1. .. 

......... .. 
' 

Sai·1~m, uzun boylu bir talebenin 
giydiki hu katmerli elbise canh bir 
tarih halinde onumlize serilirken in
rnnm hayalinde saray, kafes, lo§ ko-
1ldorlar, geni~ bir c;ic;ek bah~esi 
bhvilk bir havuz canlamyor ve 
nihay€t; san sivri hotuzlu ba~1ru bir 
tarnfa egrr.J~. yer yer islemeli renga-
1't' n 1 : esinin uzun eteklerile, to
pukarma rril}en orillii sac;lanm saray 
bRhc;esinde silrtiyerek eda11 edah ha
' 'nz ba~ma ilerliyen ntifuzlu bir cali
ye goriir gibi oluyorsunuz. 

Eski ve yenJ Joyaf etler 

Gene; k1z odanm ortasmda dondi.ik
i;e adeta canh tarihin, ins?na geni.~ 
huyal imkanlan verebilen dolgun sa
hifeleri c;eyriJiyordu. . .. 

80 - 90 scne r.vvelki D.enizli k1ya
f eti ve bu klyatetten ahnan 939 mo
drli orada bulunanlar arasmda 
<'Dk bliyilk .a,laka uyandlrd1. Her 
halde bu ·~yatet kadmlann ~ok ho
l}Una gidccektlr. 80 - 90 sene evvelki 
Denizli k1yafetile, yli.z sene. evelki is
tanbul k1yaf~t.i arasmda epeyce fark 
g:orilli.iyor. Evvela :t>enizli k:IyafeU 
digerindcn c;ok dali& zarif . . Sa(,;lan 
k1smen orten hotuztin arka lusmm
dan sarkamk omuzbal~nnda geni1r 
ledikten sonra bele kadar uzanan 
till hem elbiseye. hem de giyene ayi-1 
bir giizellik veriyor. 

• •• 
Klyafetle,.i seyrederken milclirenin 

verdigi izahattnn anlad1g1ma gore 
biltiln bu ~ah~malardan gaye esasll 
bir k1yaf Pt tarihi meydana getirmek, 
unutulmu~. eski, zarif k1yafetleri 
bularak yenictcn canlandlrmaktir. 
Maarif Vel~aleti tahsisati arttmrsa, 
daha dogrusu bu i~e bir ~ey tahsis 
ederse simc.tiye kadar bulunan 24 es
ki k.lyafete ilave olarak daha 15 ka
dar tip meydana c;lkanlabilecektir. 
24 eski k1yafet Nevyork sergisindeki 
Tiirk pavfyonuna gonderilmi~tir. 

Burada ancak ikisini, uc;tinti gor
diigiimilz bu k1yafetler. dilnyanm en 
biiyiik sergisinde kimbilir ne kadar 
geni~ alaka uyandiracaktir. Talebe
nin kendi ellerinden c;1km1~, vucud
lerine gore yap1hm~ zarif elbiseler de 
az al aka celbedici degil. .. 

Mektebin bUytlk odalanndan birin
de esk~ kiyafetlerden soma gordtigti
rnuz roplann hepsi birbirinden gti
zeldi. $apkadan ayakkab1ya kadar, 
uzerlerinde ne gortiHiyorsa hepsinin 
taJebe tarafmdan yap1ldlgllll ogre
nince, B. Lu.tfi Klrdar gen~ k1zlan 
'7akit vakit takdirden kendini alamI
yordu. Bir arahk odada bulunanlar
dan biri sordu: 

- Erkekler ic;in bir §eyler yaprn1-
yor musunuz? 

Miidire, glilil~rnelere i{ltirak ederek 
cevap verdi: 

- Yapmaz olurmuyuz? Erkek ~
m~1rla11, mesela; gomlek, kravat, 
pijama ve saire ... Klzlanm1za pasta 
yapmasm1 da ogretiriz. 

Vali ve belecliye reisi bu mektepten 
~ lazlann yemek p¥rmesini de 

l'lL 
I 
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100 sene evvelki Istanbul klyaletl 

Solda 100 sene evvelki Denlzli lnya
feti, sagda bu klyafetten abnan 

939 modeli 

becerdlklerini ogrendikten sonra C)a.. 

yanamadI ve: 
- Gen~lere tavsiye ederim, dedJ, 

evlenmeye karar verenler ~erlnt 

~ Klz Sanat mktepleri mezun .. 
la.n arasmdan se~er; Jdrll ~ .. 

lar. Bir. defa, terzllik masraf1 yok. 
Bu, aile btitc;esinde ytizde 30 nisbetin
de hafiflik temin edebilir ... 

Valinin sozti dogrudur. Kadmlan
rn1zm bir k1snu, hele az okurnu~lan, 
hem terzide:n, hem de kuma~tan al
daruyorlar. Mesel.a; mektepte gordil
gurnilz yeni kosti.iroler arasmda 5-6 
liraya ~1knu§ olanlan vardl ki, terzi
de yirmi liraya yaptmlan kosttim onun 
yanmda solda s1fir kal1r ! 

Fakat, evlenecek gen~lerin yilzde 
elli&J, valinin ta-itiyesini tutacak ol
salar, ko~ede kalrm{l ya~hca klzlarJa 
geng dullann tehacfunil kar~1smda 

ad1m b~da bir «~am Kt.z Sanat 
mektebi» ac;mak laZlin gelecek ... 

Necmi Erkmen 

Izmir fuar1 
Devlet demiryollar1 miihim 

kolayhk goaterecek 

izmil' (Ak§am) - Devlet demiryol
lan umum mlidtlrltigti bu yil izmir 
fuarma i§tirak edeceklere ve getirecek
leri rnallara yiizde 75 nisbetinde ten
zilat yap1lmas1m muvaf1k gormii§, 
bundan fuar komitesine mah'.imat ver
mi§tir. Fuan ziyarete gideceklere de 
ayni nisbette tenzilat kabul eclilmi§
tir. 

Denizyollan idaresi de f uar ekspo
zan ve ziyareti;ileri i~~ buna yaluz:i 
tenzilAt kabul etmekle beraber 15 
agustostan eylfil sonuna kadar «45 
gtin milddetlei> istanbul - izmir ara
&nda haftada iki si.irat postas1 i§let
megi muvaf1k gorrnii§ttir. Fuar komi
tesi, bundan b8.§ka fuar mevsiminde 
izmirin fazla kalabahk olacagm1 naza
ri dikkate a1arak icabmda <<Seyyar 
otel» §eklinde kullamlmak iizere bir 
vapurun izmire gonderilmesi ve fua
nn devam ettigi bir ay izmir limanm
da demirli bulunmas1 hususunda De
nizyollan idaresi nezclinde te§ebblis
te bulunacakhr. 

Belediye ve fuar kornitesi reisi B. 
Dr. Behcet Uz, slk Slk Killtilrparkta
ki in§aati tefti.§ etmekte, belediye ve 
fuar mtihendislerinin toplant1larma 
riyaset ederek onlara direktifler ver
mektedir. 

lzmirde iri zeytin 
yetittirilecek 

tzmlr (Ak~am) - Ege zeytincilik 
miiteha.ssisllgi tarafmdan MllAs ha
valisinden getirtilen (Tav~an yiire
ji) veya (Ters yaprak) zeytin ~ ka.
lemleri tzmir ve millhakatmda zey
tin merakhlanna tevzi edllmi~, bir 
lcsmt da Bornovadaki zeytincilik is
tasyon unda c;ekirdekten yeti~tirilen 

fidanlara aJ?ll~1r. 
Bu zeytin nevinin taneleri gayet 

iridir, seksen tane zeytin bir kilo 
gelmektedir. Gayet irl bir zeytin ta
nesi ise 14 gram geliyor. Bu nevi zey
tinin Ege mmtakamnda ~ogaltllma-
81 muvahk goriilmii~ilr. 

50 milyon alt1n frank 
doland1ran kad1n 

80 yaf 1nda iken bir kaf yiiz liralik 
bir mirasa konabildi 

Fransada Therese Humbert admda 
seksenlik bir kadln kti~iik bir rnirasa 
konm~tur. Miras ancak bir iki yilz 
lira1Ikt1r. Fakat gazeteler uzun uza-

·chya bundan bahsetmekte ve miras
gmm hayatI hakkmda malfunat ver
mektedir. Gazetelerin · gasterdikleri 
bu alaka kadmm mazisinden ileri gel· 
mekteclir. Therese bundan 40 sene 
evvel Parisin en me~hur kadm1 idi. 
Giizelligi, serveti, ihti~am1 gozler ka
ma~tmyo1·du. Kocasile birlikte otur
dugu milkelef kcnakta s1k s1k sua
reler verilir, suarelere Parisin en 
me~hur simala..n davet edilirdi. 

Therese bu muhte~em hayat i~in 
laz1m gelen paray1 ~ok garip bir su
rette tedarik etmi~ti. Gilniln birinde, 
Amerikada Olen Crawford admda bir 
akrabasmdan kenclisine yilz milyon 
altm frank miras kald1gu11, fakat di
ger bir mira.sgmm itlraz1 ytiziinden 
paraya tesahup edemediginl ilft.n et
mi~ti. Bu ih tilAf tizerine kalan para 
ve tahvilat 'fllerese ile kucasmm otur· 
duklan evde bil.yti.k bir kasaya kon
mu~, orada muhafaza altma alm
m1~tl. O zarnan bir ~ok kimseler bu 
masala inanm1~lar ve Therese ile ko
casma, alacaklan paraya mahsuben 
ikrazatta bulunmaga b~lanu~lardl. 

Her taraftan o kadar ~ok teklif vakl 
oluyordu ki Therese hangisini terclh 
edecegini ta1in edemiyordu. 

Tam 20 sene bu suretle kendisi
ne para ikraz edilmi~, kadm elli mll
yon altm franktan fazla para ele ge
~irmi{)tir. Bununla malikdneler alnu~, 
mtikellef eglenceler tertip etmi~, ha
s1H emsalsiz bir hayat stirmti~ttir. 

Gilniln bilinde nas1lsa bir alacaklt 
~ilphelenmi~ ve mahkemeye mtira
caat etmi~tir. Mahkeme kasayi a~t1-
nnca ii;inde k3.gld par~arile kadmm 
kocas1 ressam ve ~air Fredric Hwn
bert'in «Hakiki zenginlen ad11 bir 

~iir mecmuasmdan ~ka bir~ey bu
lunm~tir. O 7.alilandan sonra kan 
koca ortadan kaybolm~ardl. 

Bunlar bir mi.iddet izlerini kaybet
tirmi~ler, fakat sonra yakalanarak 
muhkeme edllmi~ler ve hapse tik1l
m1~lardlr. Aradan ge~en zarnan zar
fmda kadmm kocas1, karde~leri ol
m~ ve Therese bir karde~le yalmz 
kal~tir. tldsi ayn oturuyorlardl. 
Daha dogrusu Therese miltemadiyen 
yer degi~tiriyor, hiiviyetini belli .et
memek ve kendini tarutm.amak i~ln 
~ah~1yordu. 

Louis Daurignac admdaki kard~i, 
klz karde-¥nin en parlak zamamnda 

FrecUrlc Humbert 
Fredris Humbert 

bile kendisile temas etmiyerek mtin
zevi hayat .Y~a.mI~ blr adamdl. Kii
~Uk bir dilkkanda termometre, baro
metre satar ve Paris civa11nda kiii;ill 
bir evde otururdu. Bir ka<; sene evvel 
kans1, ~ocuklan olm~lerdi. Diger k1Z 

karde~leri de olmil.~ bulunduklarm
dan b1rakt1g1 para Therese'e kalm1~
trr. Bu suretle bir zaman Parisin en 
mei;;hur kadlru. olan Therese hayatm
da ilk defa olarak hakiki mirasa kon
mu~tur. 

Manlsa .adliye saray1n1n temel alma resmi 

Manlsa (Ak§am.)' - Hergiin biraz daha imar edilmekte olan Manisada 
adliye sarayuun temell merasimle atllnu§tlr. Merasimde vali vekili B. Refi1' 
Noyan, tilmgeneral Tevfik Oge, Parti ve Halkevi mensuplan, asked, ve miilki 
erkAn ve riiesa, kalaballk balk bulunrnll.§tur. Her taraf bayraklaruruzla sus
lenm.i§ti. A.grrceza mahkemesi reisi B. Rasim Uz bir nutuk soyliyerek §imdi 
istanbul valisi olan B. Liltfi Klradnn mil.tevali te§ebbilsleri neticesinde Ad
liye Vekaletinin, Manisa adliye saraym1 in§a etmege karar verdigini, boylece 
hem Manisa adliye kadrosunun geni§ bir binaya kavu§acag~m, hem de· giizel 
Manisanm yeni bir esere kavu§acagm1 soylemi§, Adliye Vekili B. Tevfik Fik .. 
ret Silaya Manisahlar namma §ilkranlarm1 bilclirmi§tir. 

Milteakiben gen~ hakimlerimizden B. Esad Cankar'da bir nutuk soyle• 
mi§tir. Sonra temele ilk harc1 vali vekili, komutan ve adliye erkam atm1§, in .. 
oaata ba§Ianm1§t1r. Yukanda merasimde bulunanlardan bir k1sm1 gortinil• 
yor. 
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Ankarada gen~lik bayram1 

1 Ankarada Gen~ bayrammda gen~lerin cePfl Te Murff Veldll B. Ruan AB Yticd nutkunu llOyJerken (A.A.) 

llarp okulu i~in gen~ heyldetra11lanm1zdan Kenan Yontucu'nun haZIJ'lacbi'J Atatiirk l~d abidesi merasimle ~ti· 
~~ttr. Heykel kaidesinin yan tarafla!"llldan blrinde orduya lltihak eden gen~ bir subay kumanda vaziyetinde, 
cligu taralwda harpte bir subaym sipenlen askerinin oniinde hiicume at1l• tecessfun ettiriJmiF. Yukanda 

heykeJ a~d~mdan evvel ve a~Il1'tan sonra priiniiyo.r 

Sahife 9 

•• 
OIUlerin gOzlerile 

dirilere 8$1 yap1hyor 
r 

Sovyet Rusyada bu husustaki tecriibe
ler muvaffakiyetli neticeler verdi 
Son zamanlarda doktorlukta a~ 

yapma i~i ~ok ilerlemi~tir. Bu ~ her 
hangi blr hastahktan korunmak i~n 
igne ile kana bir maddenin zerkedil
mesi degildir. Hasta bir uzvu ~kanp 
yerine saglam bir uzuv koymaktir. 
Tlpkl nebatlarda, aga~larda cinsleri 
1slah i~in yap1lan a~1lar gibi... 

Goz hastahklannda, hasta bir gO
ziln ye1inc saglam bir insanm gozii
nil koymak suretile hastarun tedavi 
edUmesi kabil oldugu epeyce zaman
danbe1i tahakkuk etmi~ti. Fakat bu
nun l~in bir insam tedavi ede"rken 

. dlger bir insaru kor b1rakmak lazim
geliyord u. Bu sebeple bu usule mii
racaat edilerniyordu. 

Bir arahk hasta insan gozii yerine 
bazi hayvanlann gozlerini a~amak 
dii~iimilmu~tilr. Fakat bu hususta 
yap1lan tecriibeler tam muvaffak1-
yetle neticelenmeml~tlr. 

Bu siracla Sovyet Rusyada olen 
Jnsanlann gozlerinden istifade ed.11-
mesi dii~uuiiln.ii~ti.ir. Bir oli.ini.in go
zU hemen hayatiyetini kaybctmedi
ginden bu surctle istifade kabll 
olup olmad1gi a~tmlnu~, yap1lan 
tecrlibeler iyl neticeler ve~tlr. Hat
tA her hangi bJr kaza netlceslnde 
olen ve vucudiinde hastahk bulun
mayan btr insandan alman gOzlerin 
buz i~erisinde uzun muddet muhafa
za edilebilecegi ve lcabmda bir has· 
taya a~lanabllece~ anl~ln'll~tir. 

Tas ajans1, Sovyet Rusyada bu 
ameliyatm ~ok ilerledigini haber ver
mekteclir. Ajans blr tebliginde dfyor 
kl: 

cTababet, g0z ~s1 ameliyatuu blr 
asirdan uzwi zamandanberi b1liyor. 
Fakat son zamanlara kadar, bu g1b1 
ameliyatlar ~k gil~tu. CQnk11 bu if 
~ l!zungelen maddenin ya.pyan 
blr Jnsandan ~lkanlma& leap ettlll
ne inaruhyordu. Bu L!e btttabl 90k 
gii~tu ve bu yiizden amellyatlar pek 
nadirdi. 

Ukrayna ilim akademlsl bamn
dan Odesa gl>z hastahklan enstittt· 
sii direktorii Filatov, 1931 seneslnde, 
Odesa'dald kllnlginde, bu if icin ta
davralardan alman ve .so~ta mu
hafaza edllen gBz maddelerini Jsti
male ~auu~ ve bunun muvatfala
yetle neticelenmesl Q.zerine bu tarz 
amellyatlar ic;in ~ok g~ utuklar 
~tlarak o zamallCianberi yalmz Ode.. 
sa'da bu tarzda 440 arneliyat yapll
~r. 

Odesa tecrlibe,·1 ottalmolojl ensti
tnsu ve gB.z hastallklan kllnigt, bu-

giln, bu tarz ameliyatta ~k ileli grt
rni~ bulunmaktadlr. 

Akademisyen Filatov, kadavradan 
alman g0z maddesinin, ekseriyetle, 
ya~yan bir adamdan ahnan madde
den daha ~ok muvaffaloyetle tuttu
gunu ve g0z hasta.1I~m1 binnetice 
iyi cttlgini teknik surette de mil~ahe
de etml~tir. 

Filatov, gozler iize1inde mil~ki.il 
amellyatlan miihim mikdarda ko
layla~tiran yeni aletler de icad et
mi~tir. Filatov'un cTrepan FM.> 
dleti, tababette ~ok tarumm~tir. Opc
ratOr, bu aletle, goziin ~ok nazlk sat
h1 iizerinde hi~ korkmadan ameli) at 
yapabilir. Zira, filetin keskin taraf1-
11m goz bebegine bir mllimetre bile 
dokunmasmm imkAru mevcud dc
gilclir. Bu Aletle ameliyatiara biiytik 
emniyet gelmekte ve ~ i~ni her tec
ri.ibeli goz hekimi yapabilmektedir. 

Filatov usullle ve ~.letlerile a~ 

yapmak, Sovyetler Birligi hekirnlerl 
arasmda f;Ok taammilm etmi~ ve bti
yilk muvaftalayetler vermi~tir.> 

Aydin ktr eglencsinr!e aiirat 
ko1uau 

Aydm "(Altpm) - Aydlnda tale
belerin yaptiklan Jar eglencesinde 
yukanda resimlerinl gordiigilniiz tkl 

yavru sftrat kof11Sunda birinci gel
?n4tir. 

Kacakc1hta kar$1 
lzmirde Yunan heyetile yapilan 

miizakerelerde miihim kararlar verildi 
Izmir (Ak§Rrn) - Sahlllerimlzle 

Yunanistarun Slsam ve Salaz adala
n arasmda ka~ak!;lllgm iki hilkfu:net 
gfunriik muhafaza te§kilAti tarafmdan 
taklp edilmesi ve tamamen ijnlenmesl 
i~in esasll tedbirler ahnmasi kararl~· 
tinl~t1r. Mii§terek taktp §eldinln 
esaslanm tesblt etmek 1¢n Slsam ada
smdan izrnire gelen, Sisam mi\ddel
umumtsinln reisli~ndeki Yunan he
yeti, 1zmir gilmrtik b9.§lllildfultllf1n· 
de al~adarlarla yaptigi mUzakereler
den sonra Ku~adas1 tarlklle Stsama 
donrnii§tiir. 

iki giin siiren mii2akerelerde karar
l~tmlan esaslar, izmir vilAyeti tara
fmdan Dahlliye, Gilmrillt ve inhtsar. 
lar vekaletlerine, Yunan gO.mrUk he
yeti reisi tarafmdan da alAkadar Yu
nan makarnlarma bildirilecek, ne§redi
lecek kararnamelerle tatbik mevkiine 
konulacaktir. 

Yunan gtimriik heyetini te§kil eden 
yedi zat, 1zmirdeki mtizeleri, eskl tz
mir hafrlyatm1 ve diger goriilmege 
deger yerleri gezmi§Jer, g6rdtikleri t mtlre relen Yunan heyetl 
hiinsukabul ve misafirperverlfkten ~ok mernnun kalm1§lard1r. 
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Milli kiime karfrlafmalari 

·&alatasaray 4-3 FenerbahGeJi yendi 
12 bin ki$inin heyecanla takib ettigi mi.isabaka 

~ok s1k1 ve giizel oldu 
Diin mevsi.mm en miihfm ma~m 

renerbah~e lle Gelatasaray :taJnmlan 
l'enerbah~e stadmda on ild blni 8f&D 
ve senenin rekoru ray:tlabllen mU8J>a 
zam bir merakh kalaba~ ~ 
yaptllar. 

Bu mfillim m~1 seyretmek i¢n 
KadlkOyilne ogleden 1 tibaren ta.rite 
haricl muhtelif vapurlar kaldltmall 
mecburlyeti hasll olm~ ve saat an 
~ geldigi zaman stadcla aya.kta 
duracak, hattA. kmnldanacak bir yer 
bile ka~tJ.. 

Fener staduun bu mah~eri kalaba .. 
bjl bize csld Fener - GalatasaraJl 
ma~anm hatrrlatti. Giln~ kliibiinilll 
faaliyetten ~ekilmesile ba§layan Fe. 
nez:bah~e - Galatasaray reakbeti bu.
g{in yeniden esld 1uzuu ~ ve eskl 
aeneler tekrar canlanm¢r. Di.inkQ 
tar~a bunu ~ok a~1k bir fekilde 
gOstermi~tir. Hastlat (3100) lira ol
mu~tur kl bu scnenin Tekorudur. 

OYUN I 

Saat 16,30 da taraftarlanrun bii~ 
tezahiiratl altmda sahaya ~lam ta. 
klmlar Bed.en terblyesi umum miidiir
wgu tarafmdan yeniden tespit edilen 
merasim talfmatma gore halla se
llmla.dllar ve fU ~ dizildiler. 

Galatasaray: OSman - &dnan, Fa
ru.k - Celil, Yusuf, Musa - Bedii, Sa
llhaddin, Cemll, Boduri, Sarafim. 

FenerbahQe: Hiisameddi:D. • Ya.pl'. 
Muzaffer· - Fikret, ~ M. ~ • 
Basrl, Rebil, Ali Rim, liaet, Fazil. 

Hakem: TB.ilk Ozerengln. 
Riizg~n aleyhlerine alan Galata

sarayhlar oyuna ~ yaptiklan 
seri bir hiicumla ~ ... Miidafaa 
ooilnden geri ~evrilen bu hiicumdan 
sonra Fenerliler soldan ve merkezden 
yaptlklan akmlarla 'buna mukabele 
ediyorlard1. Fener hittarmm kade
meli oyunu hiicum hatlanru destek
lerken Galatasaraym w batasi ken· 
4ilerine pahallya mal olds; 

FENERiN 'iLK'GOLU . 
Beniiz dort cla.ldka <>lmu~ kl Ga

latasaray kalesi 0niinde bir favul ol· 
du. verilen frikiki ESad ustaca bir 
vuru~l!a Galatasaray ka.lesinin bOt 
buil~ kO~esinden iiceri atarak ilk 
golii ~·apk. 

Bu golle beraber Fenerliler oyun 
iizerinde nisbi bir hakimiyet tesisine 
muvaffak oldular. Fakat bu ilstiinliit 
ancak devrenin on b~Ci dakikama 
kadar siirdii. Bu dakikadan itibaren 

aqilan san kmruztltlar mul<Jlbll ihiicilm
larla Fener kalesine llllu.ege ba~ladllar. 
Yaptlklan her akm Fenerin aksayan 
mildafilert onilnde tehllke: oluyordu. 

GALAT ASARAYI~ iLK GOLU 
26 nci dakikada SN.i.haddinin sol

a~1ga ge!;irdigi topu Sarafimin giizel 
bir ortasmdan sonra emil kaptI ve 
Biisameddinin miidaliiileeine ragmen 
yerden bir ~tle takmurun beraber
Uk sayisuu !rlka.rdl. 

'l'alcmlar bearbere blunca OJWl m. 
landL Her ik1 taraf draUe blrbirlne 

Diinkil miisaNk:aClan enel her lki Uklm oyuaculan n hakem.ler 
halla MtmhyorJar 

tehlike yaratacak akmlar yap1yord11. 
Galatasaraym sagdan yapt1p bir hil
cumda Fenerlller komer yaptllar. 

GALAT ASARAYIN iKiNCi GOLV 
32 nci daldkada yaptlan bir komeri 

Bedii nefis bir vuru~ kale oniin.e 
d~ilrdii. Cemll Fener mildafilerinden 
f azla s1~arayarak kaf a ile topu ikincl 
defa olarak Fener kalesine soktu ve 
devre bu vaziyet degi~eden 2·1 Ga
latasaray lehine kapandl. 

1KiNCi DEVRE 
ildncl devreye iki tara:f da taklmla-

nnda tadilfJ.t yaparak ~1~lard.L 
Fenerliler Fikreti sola~1ga, FaZlll 
miidafaaya, Muzafferi de saghafa ge
~irrili~ler, Galatasarayltlar ise birin
ci devrenin sonlanna dogru sakatla
nan Faruku saga~1ga, Bedilyi de sat
beke a~lardl. iki taraf da bu yeni 
kadrolarlle oyuna siiratle ba~ladllar. 

1 San lacivetliler Fikretin lltihakile 
kuvvetlenen sol taraflanndan sila hu
cumlar yap1ydr ve bu aklnlar Galata
saray miidaf aasuu m~kill vaziyetle
r~ so~yordu. 

Fenerli FaZll ~ bir sebeb yokken fa
vul yapb. Kakem bu favulu penalta 
lle tecziye etti• Bu ~ti Fenerlilerin 
ittrazm1 muclb oldu. Bir cok miina
kafalardan sonra Boduri sllo. bir i;;iit-
le takmurun ~iincii goliinii penaltl
dan yaptl. Bu sayidan sonra oyun 
biru sertle.pr gibi oldu. 'Muhtelif ve-
silelerle tezahiir eden :sertlikler bil
hassa seyirciler tarafmclan te~ik gO.. 
rUnce daha !ailala~1yordu. 

FENERiN BERA.BERLiK GOLtJ 

27 nci dakikada sagdan yap1lan blr 
Fener biicumunda top dni olarak sol 
tarafa gecti. Avut cizgisine kadar to
pu gotilren Fikret yava~ bir vuru~la 
Rebiiye ge~irdi ve Rebli s1k1 bir ~title 
takunuu tekrar beraber vaziyete g
tirdi. Bu sayi Galatasaraylllar1 fazla 
~~ga sevk~ttt. Bilhassa sol ta
raftan yaptlklan seri hiicumlarla Fe-
ner kalcsine tehlike oluyorlardi. 

GALATASA.RAYIN DORDtiNCU GOLtJ 
31 incl dakikada merkezden yap1-

lan yeni bir Galatasaray hilcumunda 
Boduri uaktan bir .flit cekti. Bu ~-

FENERiN iKiNCi GOLtJ \ tu Hiisameddin tutabilecek pozisyon
da iken anlayamadigmuz bir sebeb
~n yumrukla kar~k~raootinl 
g0sterdi ve Salihadclinin oniine dii
::;en top stla bir ~tie dordilncii defa 
olarak Fener kalesine girdi. 

. Devrenin onuncu dakikasmda aol 
taraftan yapl.lan yeni bir Fenerbahce 
hilcuniunda Fikretin nefis bir ~eldlde 
ortalad1gi topu kale oniinde yakal&
yan Nact miidafilerin tereddildiinden 
istif ade ederek lkinci def a olarak Ga
latasaray kalesine topu soktu e ta
!lrnnm1 tekrar berabere vaziyet getirdi.1 

Beraberlik sayismdan sonra Gala
tasarayltlar yenidcn a~lmaga ve riiz.
gar ilstiinde ohnalanndan istifade 
ederek hucumlarrm ~ogaltmaga b~- ' 
iadtlar. Bu hucumlar bllhassa SalA.
hadclin tarafmclan .cok bilgili bir ,e
kilde idare edlliyordu. 
GALATASARAYIN UQiJNCU GOLtl 

19 uncu dakikada Galatasaraym 
merkezden yaptigi bir hiicumda to
pu yakalayan Hiisameddin degajman 
yapb.~ blr anda kendisine mani ol
mat istlyen Galatasa.rayll Cemlle 

Bu suretle miisabaka 4-3 Galata. 
sarayin galebesile nihayet buldu. 

NASIL OYNADlLAR? 
Galatasaray kalecisi Osman ge~ 

giizl yaptig1 !tlk~larla takumm teh
likeye soktu. Mildufiler vazif elerini 
yaptilar. Haf hattl, Musa milstesna 
bozuktu. Hiicum hattuida tam blr in-
sicam mevcuttu. Ba~ta SaHihaddin 
olmak iizere Cemil ve Bedii galibiye
tln 8.mili oldular. 

Fenerbahce ta:kunmda Hilsamed
din son gol miistesna vazifesini yapti. 
Miidafaa c<>k sfuliik kaldl. Haf hatb. 
gerek geriye ve gerekse ilerlye yardun: 
ederek oyunun biitiin yiikUnii uzerl-
ne a.lnu¢1. l:Iiicum hattmda Rebil ve 
Flkret giizel oynad.Ilar, digerleri va.. 
satb. 

MAQTAN SONRAKi HADiSE 

Mac blttikten sonra takrmlann bir
birini selAmlamak i~ ortaya gelme
lerlni bir fll'Sat addeden bazi seyircl· 
ler duhuliye tarafmdan sahaya hU. 
cum ettiler ve ortallk bermutad ka
r111ti. Bu csnada soyunma odalanna 
girmek iizere bulunan Galatasarar. 
oyunculanndan SalA.hadclin ile Yu. 
sut bu ka.n.pkhkta yumruklandllar. 
Yusuf zab1tanm miidahalesile yart 
baygm bir halde d!yan c1kanlabildL 
Her ma~tan sonra hakem ve oyuncu· 

· la.rm bu ~kilde tecaviizlere ma.ruz 
ka1masuun oniine geQilmesi IAznndJ.r. 
Aks1 takdirde sahalannuzda futob? 
oynamak imkAru kalm1yacaktll'. 

Fener kaleclst Hilsameddln Cemilden topu kurtanrken · QAZI Tezca11 
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Yedinstvo Sisliyi 4-1 maQIUb etti 
Yugoslav futbolcular cok srkr f,ir oyun .. ' 

<flkarilrlar. Uf gal •on dakikalarJa oldu 
Bir giin evvel Pera kliibiine 2-0 mat-

10.b olan Yugoslavlann YedinstTo t&
lruni diln sabab Taksim stadmda lldn
ci ma~ gayrifedere kliiplerin pm
piyonu olan Zji§li ile yaptl. Havanm 
~ok sicak ohnasi yiiziinden sahaya 
ancalt iki bin kadar seyirci gelmi§tl. 

Hakem Adnan Akuun idaresinde 
yapllan bu ma~a taknnlar §U kadro 
1le ~ar. 

§l§ll: Armanak - Valastardi, Alber -
Martayan, tbrahim., A~evir - Hlra9, 
Nubar, Suldur, Jirayir, Diran. 

YedinStvo: Novak- Vuldc, Popovi~ -
Petrovly, Lancavi~, M1yovi~ • Mostelo, 
Arayebig, Vuk9evi9, S1ml~, PO§Ovski. 

Yugoslav takmunda en klymetu 
oyunculardan Sekuli~ oynam1yordu. 

Oyuna §i~llnin soldan yapt.Ig1 sert 
ri bir hilcumla b3.§landl. 1lk anlarda 
Yugoslav1ar hlkim oynuyorlardl. ~if-
1i miidafaasi da enerjik bir §ekilde 9a
ll~1yordu. Bir gun evvelki ma~a naza. 
ran daha Slkl oyruyan Yugoslavlar 
Ustiiste yaptiklan tehlikeli hiicumlar. 
la ~i§li kalesini tazyik ediyorlar~. 

Nlhayet 25 incl dakikada YugoslaY 
santrforu miidafilerln hatasmdan is
tifade ederek kafa ile ilk golli yaptl. 

Bu sayi ~i~li muhacimlerini bareke
te getird.L Yapbklan mukabll hiicum
da Yugoslav miidafii ceza sahasi i~
de topu elile tuttu. Verilen pe.naluyi 
Valastardi kale diregine atarak ka-

Beden terbiyesi kupa 
mac Ian 

I 
Diin Taksim stadmda Beden ter-

biyesi kupa ma~larma devam edil
mi~ ve Topkap1, Arnavutkoy muhte
liti ile Beykoz, Kurtulu~ muhteliti 
kar~l~~lard!r. 

Hakem B. Feridunun idaresinde 
yap1lan bu maga Topkap1, Arnavut
koy muhteliti 10 ki~i ile b~~ ve 
bunun neitcesi olarak da derhal ra
kibinin h.8.kimiyeti altma ~ir. 

Oyunun uciincil dakikasmda Bey
.koz, Kurtulu~ muhteliti Tanaf vasi
tasile birinci golii kolayllkla kazan .. 
nu~tir. Topkaplhlar buna 14 iincil 
dakikada istavrinin ~ahsi bir gayre
tile mtikabelede bulunm~lardlr. 18 
incl dakikada Beykozlular Turan va
s1tasile ikinci gollerlni de yap~ 
dlr. Bu sayidan sonra bilsbiitiin bo
zulan Topkap1, Arnavutkoy muhtellti 
srra ile f?ahap, Prileniclis, T~, ~ 
haptan dort gol daha ye~ ve ilk 
devre 6 - 1 nihayetle~tir. 

ikinci devreye dokuz ki~ ile giren 
Topkap1, Amavutkoy muhteliti bef 
gol daha yiyerek miisabakadan 11-1 
maglup ~1kml~tir. 

Gilniin ik1nci oyunu Kas1mpa~, 

Galataspor muhteliti ile istanbulspor, 
Pera muhteliti arasmda yapllm~tir. 

Hakem Ahmed Ademin idaresinde 
gecen bu mac Kasunpafa, Gala~ 
muhtelitinin zayif olmasi yilziinden 
zevksiz bir ~ekilde gecmi~tir. Zaman 
zaman mutevazin olarak cereyan 
eden oyunun ilk devrcsinde f1rsat
lardan istilade etmesini bilen Pera
hlar Bambino ve Talea vasitaslle i1d 
gal yaparak devreyi 2-0 galip bitir
diler. 

ikinci devrenin 14 iincii dakikaSm
da Bambino §Rhsi bir gayretle il~iincil, 
oyunun bltmcsine bir dakika kala 
Canbaz dordilncii gollerl yapttlar ve 
mi.isabaka 4 - O tstanbulspor, Pera 
muhtelitinin gallbiyetile nihayetlendl. 

lkinci kilme milsabakalari 
ikinci kiime kltlpleri arasmda ter. 

tib edilen kupa ma~lanna diin Fener
stadmda devam edilmi§ ve Anadolu
hisar ile Galatagen~ler birlig'i kar§l• 
la§llll§lardlr. 

Slkl bir §ekllde ge\!en bu ma9m ilk 
{levresi 1-1 beraberllkle bltmif iktncl 
dev.r.ede Galatagen~ler bir gal daha 
yaparak ma!;tan 2-1 gallb ~Ikml§tlr. 

~rdL Ve ilk devre 1-0 Yugoslavlann 
galebesile nihayetlendi. 

bdNCi DEVRE 
ikinci devreye fiJi§li bir ka!; oyuncu

sunu d~tirerek ctldJ.. Yap1lan bu 
degi§iklik derhal teslrini gasterdi. HA.
kimiyeti alan ~i§ll 16 'llCl dakikacla 
Yugoslav miidafiinin yanb§ bir vuru
§ile bir sayi kazandl. Ve milsabaka 1-1 
vaziyete gird.L 

Bu sayi Yugoslavlan fazala ~a11~ 
maga sevketti. YavB{l yaval? oyun uze
rinde tekrar h8.kim vaziyete ge\!tiler. 
Teknik ve seri bir oyun g0stermege 
b~ad!lar. Bilhassa son dakikalarda 
iistiinliikleri ezici bir ~ekil ald!. 

38 incl dakikada soliclerinin s1la 
bir §iitile ildnci gollerini yaphlar. 
40 mc1 dakikada bir korner atJ~mdan 
merkez muhacimleri vas1tasile i.i~iin· 

cil sayilanru cla clkaran Yugoslavlar 
43 ilncii dakikada ~1§11 kalesinin 
ellnden ka~cllgi topla dordiincii gol· 
lerini de yaptilar ve oyun bu netice 
ile f.1 Yugoslavlann lehlne bitti. 
Yu~lav taknm bir giin evvelkine 

nazaran daha giizel ve enerjik bir fut. 
bol oyruyarak galibiyeti hak ettiler. 

Diinkii aqam refiklertmizden bi
risi bu miisabaka esnasmda bir hadi
se ~ti.gun blldi~ ise de takib et
tigimiz bu magta ooyle bir hadise yik· 
ma~1r. 

Yugoslavlar iiciincil ma~lanru sall 
giinii yine Taksim stadmda ~l~li Uo 
rev~ olarak yapacaklard!r. 

Bounziei lisesi, Edi rne 
lisesini maQIOb etti 

Diln Fenerbah~e stadmda Bogazi~ 
lisesinin misafiri olan Edirne lises1 
futbolcillerile Bogazi~i futbolciileri 
arasmda hususi bir mac yap1hn1§t1r. 
Re~ mahiyetinde yap1lan bu 

kar§Ihl§ma ba§tan ba§8. Bogazl9i fut;. 
bolciilerinin hakimiyeti altmda gec
mi§ ve ilk devreyl 2-0 galib bitiren 
Bogazici ikinci devrede de 4 gol daha 
yaparak ma!ttan 6-0 galib ~1kri11~tir. 

Aym mekteplilerin voleybol taklm· 
lari arasmda sabahleyin Bogazi~i sa
hasinda yap1lan voleybol ma~mda 

Bogazi!?l talom1 kazanmt§b.r. 

Buraada lig ma~lar1 
Bursa ~1 (Telefonla) - Bugiln Ata

tilrk stadmda bilyiik bir kalabaltk 
oniinde senenin en milhim Ilg maci 
yaplld1. Merinos ve Gii~liispor taklm
lar1 kar§1lqtilar. Qok heyecanh g~en 
bu miisabakada Gii~liispor 1-0 gallli 
geldi Alonspor takmu da Muradiy~yl 
3-0 maglub etti. -----

Moto11klet yar111 
Bisiklet federasyonu tarafmdan Tiir.I 

kiyede ilk defa olmak iizere uzun bir 
mesaf ede tertib edilen motos1klet ya.
rI§I diin <;orlu ile Kil~ilk~ekmere ara.. 
smda 90 kilometre iizerindc yaplld.L 
Dart motoslkletcinin i§tirak ettigi bu 
yarl§ta 54 dakika ile V1sem oirincl, 
59.14 dakika ile Silleyman ikinci, Ar· 
man uciincil oldular. 

Ankaragiicil, Vefayt 3-1 yendl 
Ankara 21 (Telefonla) -Bugiln 19 

May1s stadmda buyilk bir kalaballk 
l>nunde ikinci milli kiime macm1 An• 
karagilcii ile yapan Ve.ta takuru ':l-1 
maghlb "olm~tur. Qok slla ve 9etin b1' 
§ekilde g~en miisabakarun ilk devre
sl 1-1 nlhayetlenmi§, ikinci devrede 
h9.kim bir oyun tutturan Atikaralllall 
iki gol daha yaparak miisabakadan. 
3-1 galib !rtkm§llardir. 

Milli kiime puan cetveli 
Talam M. G. B. M. A. Y. P. 
A. Giicu 12 7 1 4 30 19 27 
Fenerbahce 9 6- 3 20 11 21 
Demir S. 8 5 1 2 21 13 19 
Be§ikta§ 8 4 l 3 20 10 17 
Ve.ta 10 3 1 6 25 26 17 
Dogan 8 3 1 4 11 23 us 
G. saray 7 4- 3 13 15 14 
Ate§ 9 1 l 7 6 23 12 
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A$K VE MACERA NUVELi BULMACAMIZ 

II KOCANI T ANIMADIN Ml ? II ? 

Facia §iiyu bulunca bir ~ok insanla-' 
nn yiiziinil endi§e ve hi.iziin kapladi. 
ltasid veya kaza yiizilnden bir kimya 
fabrikaSI alev almt§tl. Yangm oyle 

Bi.iratle ortal1g1 kaplanu~ ki amelele
rln ekserisi ~al1§ttklan yerde bogula
ra.k olmil§ler; bfr k1sm1 da alev1er 
l~inde yanm1§tl. I 

Gi.inlerce, duman1ar kiiller anka3 
arasmda ara§tlrmalar yaplld1. Fecl 
Qlrette komiirle§mi§, tarun:nnyacalC 
hale gelmi§ cesedler ~kar1Idl. Ahall. 
heyecan i~inde bekliyordu. Bir baba
Jl, bir karde§i, bir kocayi anyorlard1. 
Sedyelerle oliiler ge~tik~e kalbleri 
sizlat1c1 sahneler cereyan edfyordu. 

Bu f elaketzedeler arasmda ~ok iyl 
ahbab oldugum Nev'4are hamm da. 
bulunuyordu. 

Zavalh kadm, bu' suretle yirmi be§ 

ya§lnda dul kalm1§tl. Biitiln ara.§br
malara ragmen, kocasmm cesedi bir 
ti.irhi bulunamam1§tl. Kimbilir, Rah
minin par~alanan yficudu nerelere 
dag1lm1§tl? 

Adamcag1zla mekteb arkada§iydim. 
Evlenmesinden sonra dostlugumuz 
tievam etmi§ti. Hele kil~i.ik klzlan 
Ay1a diinyayfi gelince adeta evin ge
dik1isi oldum. <;ocuk beni <•amca» di
ye ~ugmrd1. 

Be§ ya§mdayken boyle birdenbire 
oksiiz kalan yavucak, babasmm uzun 
bir seyahate» gitmesini, hele annesi
nin bilttin giln aglarnasm1 bir tilrlii 
anhyam1yordu. 

Elimden geldigi kadar onlara yar
d1m ettim. Ac1 gilnlerfni teskine ~a
b§tlm. Rahminin cesedini haftalarca 
aratt1m. Fakat imkfm1 9ok, bulunma
dl. 

Matern i~inde iki sene ge~ti. Sonra 
gene yillar birbirini takip etti. Facia
mn ilzerinden art1k on sene ge~mi§ 
bulunuyordu. 

Nevvare kocasm1 unutmuyorsa da 
saman ac1sm1 sakinle§tirmi§ti. :?imdi 
Ayla, on be§inde giizel bir klz olmu§
tu. Mektebe Jeyli gidiyor; her harta 
eve geliyordu. Ben onu Adeta baba
mym1§1m gibi seviyordum. i§lerine 
baloyordum. Bekardnn. Giinun bi
rfnde Nevvare ile evlenmegi dii§iinil
yordum. 

8on zamanlarda hissiyatim1 gen~ 

ladma s0ylemi§tim. <;ok hassas olan 
Jmmdan ~kinlyordu. Fakat Ayla 
meseleyi anhyarak aramm buldu. 
&vdiil lid insanm birle§mesini mem· 
nuniyetle kabul ediyordu. c;ocugun 
ltu hareketi sayesinde Nevvare de ye-• 
niden nqeaini buldu. Artik karar ve
rllmi§ti. iki ay sonra evlenecektik. 

Bir aqam gefir \·aki~ ni§anhm yat
mata hurrland1g\ SJrada kapisi §id
detle ~ahnmi§. 

lien hentiz gitmitt.im. Gt'~ kadm •Ir feY unutup dondfigumii sanarak 
IMlmmi§: 

- Hayri sen misin? 
Y~glne cevap olarak, kap1 daha 

fiddeUi vurulmU§. NeV\'are endi§ey
le kanad1 aralam1§; burnuna kadar 
lalm bir b<>yun atk1sile yiizii sanll, 
ppkas1 ka§la11na inik, siyah gozlfik
lfi 'bir adamla kar§1lqm1~. 
M~hul ziyaretci yagmurun altm

tla sml SJk1am olmU§. Serbes bir ta
nirla i~eri girerek: 

- Bu havada kopek bile sokakta 
birak1lmazl - demi§. 

:Ne\'Vare deh,et i~inde, gireni siizti
JorJDU§. Adam, gen~ kadmm korktu
junu anliyarak: 

- Merak etme}in... Size fenahk 
Japacak degilim... U§tiyorum... Kar. 
mm a~. 

- Yiyecek bir §eY vereyim oylrysc. 
Kadm, titreyen parmaklarile ma

Qrun iirerinde tabak, !;atal, bardak 
n1im hazirlarken erkek, miistehzi bir 
sesJe: 

- Beni tammad1mz m1? - diye sor-
11111§. 

Ni§anhm ba§lru ~evirip mi.safirine 
ba1nnca deh§etle bag1rm1§. 

~pkasm1 ve atk1SJm ~1karan ada
Dlln yilzii arhk gori.milyor: igrenc; 
bir yara... Agiz !;Rrpllm1§... Kulagm 
bir taraf1 par!;alanm1§... Gozliigtinii 
kaldmnca kan i~inde goz kapaklan 
gOilerlni ancak yan yariya ortil~·or ... 

Arbk insanhkla alakaSI kalm1yan 
bu mahluk, bir ka~ athm yakl~mca, 
bltare Nevvare bay1lacak gibi clmu§. 

- Ne istiyor sunuz? 

Herif, boguk bir kahkahayla: 

- Ne istiyecej'im? ... Seni ve evimH 
- ~1ldirdmu m1? 

- Evet, bir arahk <;1ldlrn11§tJm ..• 
0 feel yangmdan sonra gilnlerce 2ib
nim alti.ist sokaklarda dola§brn ... 
Kim oldugumu, nereden geldigimi 
bilmiyordu.m... Beni kakhrdllar. Tl
rnarhaneye gotiirdiller. Tedavi elti
ler. Senelerce deliler ortasmda kal
d.Jm, nihayet ka<;hm, seni aradun. l§
te buldum. 

K1.s1k sesi de, yiizii gibi bozuktu. 
Nevvare feel hakikati aplar gibi ol
du. Deh§etle muhahbma bak1yordu. 
Erkek devam etti: 

- Oyleya ... Ben Rahmiyim ... Beni 
olmi.i~ samyoi-dunuz, degil mi? ... BOy-
le beklenmeden geli§im sizi altiist etti. 
Biliyorum, pck SJrasiz ~uhur ettim. 
iki giinden beli eli gozetliyordum. 
Dostunun girip i;Ikt1g1ru gordiim. iki
niz de mesuddunuz, zengindiniz ... 
Bense, berkesin nefretini muc.ip 
adam... Tlmarhaneye kapanmaga 
lay1k ... Degil mi? ... Hay1r ... Fakat ar
tlk yeter. .. Burasi benim evim... Bu
rada kalacag1m... Beni saklarsm ... 
Kimsenin yi.iziimil gormiyecegi saat
lerde, yani geceleri ~lkar, hava a11. 
nm... Giinduzleri de evde kalmm ... 
Bu sOilel'in k&r§lSlllda cevap bulam1-
yan Nenare peri§an bir halde koltu
ga y1gilm1~t1. 

NahO§ 2iyaretci de,·amla: 
- AnJ1yorum... Projelerinizi kar

makan§tk ediyorum ... Beni olmii~ sa
narak rahat rahat el·lenebilecekti
niz! ... Fakat ne yapahm? i§te ooyle, 
aras1ra, hortlaklar zuhur eder. 

Sessiz evin i~inde §eytani kahka
hasi aksediyordu. 
Gen~ kadm, ba§1m elleri i~ine al

m1§; hi<;lura Ju~k1ra aghyordu. 

Erkek ~imdi daha munis bir sesle: 

- Arzu edersen bu i~leri diizeltrnek 
ii;in bir kolayhk gostereyim. 

Nevvare b8§m1 kaldird1. 
Aceba negibi bir pa2ar1Jk teklif edi

lecekti? 
- Oldulcc;a rniihim paran nr, bi-

liyorum ... Bana nr; ortal1ktan kay-
bolurum ... Sana yemin ederim ld 
kimse benim sag oldugumu bilmez ... 

Bu canavarm elinden biran evvel 
kurtulmak ii;in kadm teklifi rnemnu
ni)·etle kabul etti. 

- Yammda iki yi.iz elli lira var ... 
Vercyim ... Fakat hemen gidin. 

- Alay m1 edi~·orsun? ... iki ytiz el
li lira ... Param1 bu? .... Saadetini, dos
tunu, k1yrnetini bu fiatla m1 ol~ilyor-
sun? ... Ben on bin lira istiyorum. Ku-
zum .. . 

- On bin lira m1? 
- Evet... Ya verirsin, yahud da 

gitmem. .. 
Nevvare, ~~km1, saadetini kurtar

mak i~in tereddild f:tmt:di: 
- Pek ala ... yann bankaya gider, 

vadeli param1 ~1kart1r, size \"eririm. 
- Anlall>tlk oy1ey.se ... ~imcli ~ok 

yorg1mum ... Yahp uyuyayim ... 
·Gen~ bdm onu mektepte olan Jo

zmm be~ yatagma yatud1. Kendisi, 

sabaha kadar asabiyetle gozlerini 
yummad1. 

••• 
Erlcenden, banlcaya gitmeden ev-

veJ, ni§Rnlim bana ugradJ. 
Peri§an halini gorilnce, endi§eyle 

sordum. 
- Hasta nusm? ... Nen var? ... 
Kollanmm arasma sokularak der

dini anlatb. Bu hakikatin kar§lsmda. 
ilk once fena halde sars1ld.Jm. Fakat 
sonra kendimi tophyarak: 

- Adamm kocan olduguna emin 
misin? - dedim. 

Nevvare hayretle: 
- Ba§ka kim olabilir ki? 
- Nebileyim? ... Sen onu iyice ta-

mdm m1? 
- Yiizi.i insanhktan ~1km1§... Sesi 

losilm1~ .. Tamnmaz halde .. K1l1'1 da 
dilenci gibf. .. Hem on sene de lnsan 
o· kadar degi§ir ki... Bilhassa izt1rap 
~ekerse ... 

- Dogi·u ... Lakin bir vesika, bir ka-
~d isteseydin... Baksaydm ... 

- istiyemem... Korkanm ... 
- o balde bu i§i bana buak ... 
Bir ~y alcllrna geldi. Egildim; ku

laima meseleyi anlathm. 
- Aman Hayri... Korkuyorum ... 

Vaktile kocam olma.sma ve uzun u-
2un matemini tutmama rafmen §im
di ondan pek korkuyorum. 

- inan ban& gilzelim... Eger bu 
adam hakikaten kocan olsaydi, mad
deten, manen ne kadar degi§mi§ ol
sa, hisseder gene korkmazd1m. 

, 
Nenare mtsafirile ogle yemegini 

yerken kap1yi ~ald1m. 
Erk~k saklanmak istemi§. Kadln: 
- Korkmayin... Bir ahbab1m ... 

Kendi sine sizden bahsetmi§tim; ils
tilniiziin, ba§1mzin peri§an oldugunu 
wvledim. Qama§ll'la elbise getiriyor. 

_· Ben kimseyle goiii§mek, kin1Se
ye ~1kmak istemedigimi saylememi§ 
miydim? , 

- Fakat o, samimi bir ahbaptir ... 
Bo§bogazhk etmez. 

- Beni gormesini istemem... Belki 
tekrar tunarhaneye kaparlar. 

- Yolc camm, korkmayin. 
Bu rnuhavtre iize1ine ben i!;eli gir

dim ... Yabanc1 ile bir milddet bakl~
bk Sonra elirni samimiyetle uzatarak: 

- Size elbise getirdim. t.Tstilniizde-
kiler lrnrap olmu§ ... Haydi, degi§in ... 

Nevvare odadan d1~an c;1kti. 
- <;abuk oltm ... Vaktim yok ... 
Adam soyunmaga ba§larken: 
- Demek siz Rahmisiniz? • diye 

sordum. 
- Evet... E .... Ne olacak? 
Bu kiistah hareketine k1zarak: 
- !spat edebilir misiniz? 

Adam, omuzlarm1 silkti ve cebin
den kirlenmi§, yaglanm1§ terhis tezke
resini ~1ka.rtt1: 

oAhmed oglu Rahm.ii> 
Muayene edip dogruluguna kana

at getirdigimi anlaymca ii;i rahatla
-:1~ bir halde: Alayc1 alayc1: 

- Arhk emin oldunuz ya? ... 
- ... 
CeT&p nrmeden yilzi.ine baktim. 

Soyunuyordu. ~imdi beline kadar 
~rpfakt1. Tam gomlegi gegirecegi si

rada ko1unu yaka1ad1m. 
- Yalanc1!. .. Sahtekflr!. .. Sen Rah

mi degilsin ... 
- Nas11 olur?... Kagidlanm1 gor

medinfa mi? 
- lt8g1dlar dogru... Kimbilir ne-

reden ~aldm, nereden gasbettin ..• 
Sen Rahmi degilsin! 

- Neyle ispat olur? 
- Yilziinden kolay ne var? Rahmi 

benim ~ocukluk arkada§JmdJ. Ka.r§llll
da gorsem onu gayet iyi tamnm ..• sen 
benl tammadm; bir ... Fakat asil esas
hm, Sag omuzunda biiyiik bii" .siyah 
!eke olacakti. Sende yok ... 

- Yaaa ... 
- SOz bulanuyorsun, degil mi? 

§imdi senl polise verecegim. .. 
- Etme agabey ... Bir §CY ist~mem ... 

Birak, gideyim ... 
- Evet, ba§kalanna kar§I gene bu 

§8ntaj1 yap diye seni koyuvereyim, 
degilmi? 

Herif ka~mak istedi. Fakat valttile 
ihtiyatll bulunmu§, karakola haber 
vermi§tim. iki polis onu kap1da ya
kalad1. 

Bir ka~ giln sonra gazeteler bu ser
serinin macerasm1 yaz1yorlard1: 

Sab1kahlardan biriymi§. Adma «Ya
rnall Pertevu derlermi§. Vaktile gil
zel adamm1~. Bir kiskan~hk sebebfle 
yii.ziine kezzap atmi§lar. BOyle de(i§
mesinden tstifade ederek kocalan 
kaybo1an kadmlarm hayatlanm og
renerek kar§1larma "1k1yor, onlardan 
hep aym tehdidle para SJzdJnyormu§. 

YeaHkJerinizin 

lezzd Ye nda-

aetini, ancak 

NakJeden 
(Hatice Silnyya) 

CAPA 
MARKA 

B.~HAftATJXI 

I•la.a•akla 

te111in 

15 1ra1nhk Sak• 

Ye INt .. arat 

..btleri 

Iler yntle 

5 
kuru~tur. 

• 

• 
• 

............ , 
1 - Ulus - Hlsse. 
2 - Geri verme - Valid · 
"3 - Ruhani deCil. 
4 - Bir nevi Ciibbe - tizum bahte . 
5 - Niiiill ederken - Sorgu lahlkam. 
& - Sonuna. uS• gellrse sada olur -

Ochin~ olarak. 
7 - Boyunun arka taraf1 - Olmalltan 

f!mir. 
8 - Tahrip eden - Bir Ermenl lsoli. 
9 - Sonuna ·~D gelirse yakar - Ev ra

p1lacak yere. 
10 Nefes - §iirb eyler. 
1'ukandan apfl: 
l Toplanm1§ heyet - Basmntt:m 

emir. 
2 - Yarchm - Otomobilin ba§J. 
3 - Fihrist - iptldas1zhk. 
4 - Galvanize edllml§ sa~ lavha. 
5 - Ta\'lr - Gen!§ tahta ~ember. 
a - iclnde J•emek pifer. 
7 - Sorgu edntl - ita.atslz. 
8 - Ayak - <;ocuklarm dondurdu•~ 

oyuncak. 
t - Lihza - Ameliyat. 

10 - Harlk - K~m yatar. 

G~ ••l••ca•- llaMI ... ....... : 
1 - Gol, Miidafi, 2 - Anadolu, En, 

3 - Limon, Tane, 4 - iltlkova, Ek, 5 -
Blsut, Gar, & - Enoba, Bu, 7 - l"f!, 
Anaclar, 8 - Ezan, Tl, 9 - Tim, Mi, A~ 
10 - Karablber. 

.,, ............ ti: 
1 - Gallb!yet, 2 - Onlld, Ezik, 3 -

Limfse, Arna, 4 - Dokunan, 5 - Monc
ton, Ma, 6 - th, Batib, 7 - Dutab.rt. 
I - Ab, 9 - Fenerbah~e, 10 - lnek, 
Ur, Ir. 

Beyhude 1zt1r1p eekmayiniz I 

NEVROZiN 
Baton agr1lann panzahiridir. 
Bir tek kafc 

Nevrozin 
Bu muannid INl' n .u, agnJaru11 5ii
ratle izaJeye Ufid.ir. Romatiama ff· 
cai, sinir, mafsal n adale ntll'aplan 

NEVROZi:S'le tedni eeilir. 

Nesle, Grip n Bro~te k.arp e-n 
miiessir ila~ NE\'ROZiN·tllJ. 

NEVROZIN'i terci h ediniz. 
lcab1nda giinde ii~ ka~e ahnabilir. 

lmtine dikkat, taklitlerilMleia sakinDllz n Nnrozin yerine ba~ 
Wr inarka we1blene ~•detle reddecliniz. 
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Kirk y1/ evvelkiler 

Seyir yerindeki musallatlar ve sailler 
B~ta soluk, yagll, kii~iiciik fes; iki 

yanda uzaDll~, yap1~lk, v1clk viclk 889" 
lar; ka~lar ~abk, gozler biribirlne ya
km, bir kulagmm yans1 yok; miite. 
madiyen smtkan ve agzmm i~nde Ug 
dort di~ ... 

Kirden kahverengil~ yakallgt 
ve kolluklan, ~aen gibi klraravatt, 
y1rt1k pirtik redingotu, a~Ik renk .pan
talon u, elinde bastonile QOlak All bey 
hangi piyasa yerinden ekslkti kl? 

Yalmz golak degil aksak ta. Ya 
Harputlu, ya da Malatyal.lydl. Meslre 
mildavimlerinden tanunadlg-t kimse 
yok, hem de hepsini isimlerlle, ~ece
relerile ... 
Kar~1dan gozil ili¥r il~mez, topal

hya topalhya ~1ppadak arabarun ya
runda; gogsilnii ilikleyip yerden te
mennahlar savurmada: 

- Vay Mehmed p~adem, Mah· 
mud beyfendiclg'im! Sizi gorilnce hu· 
zurunuza buyurup keyfi ft.linizl sual 
emez miyim efendim !.. ••• 

- M~allah Leman hanfcndici
gim! ... Mil~erref olmaga, teveccilha-

tllru arzetmege ko~tum. Velinimct Mus. 
tafa p~ hazretleri pederiruz, Hasan 
beyfendi damad begimlz Afiyettedir
ler i~llah!. .. 

Ve konaktakilerin ayn ayri isimle
rini sayarak, hat1rlanm 1stifsarda ... 

O esnalarda altm taba1ms1m ~1kar
m1~ ta, kallp sigaras1m yakniak ilzere 
bulunan bir bey - etrafa fJ.!tife olsun 
diye - derhal bir tanesini buna uzatir, 
~amall kibriti de ~akacak gibi yapar. 

Ali beyde biiklilmb iiklfun, gene 
kandilll temennahlar: 

- Estagfirullah, liaddim mi? ... 
Once slz, sonra bendeniz!. .. 

Harumlardan da lltifatlara mil~tag
rak: 

- Ge9en cuma g0zilkmedin AU bey. 
Merak ettik, hastnm1ydm yoksa? 

Gene s1virya temennah: 
- T~rif edecektim. E(endilerime 

arzi ubudiyet etmeden durabiUr n:i
yill\? Melmeketten mektup gelml~ti. 
Kerime varlyeniz biraz eslriir~mi~; 
cevab yazd1m derken, kusura bakma..
ym, bampuru kai;1rd1m! 
~na fi~nalanm ona saran sorana: 
- FilAnca bey bugful yok, neden 

acaba? 
Cevap haz1r: 
- Koleniz gelirken Ada iskelesln

den g~mi~tim. 13eyimiz bllAt allyor
du. Malfunatuuz yok mu, bugiln Bil
yilkadada kay1k yan~1 var ... 

Kuzum Ali beycigim, filanca haru
ma rasladln m1? 

- Ku~dilinde etekledim. Malak
yamn (yani. Manakyanm) tiyatrosuna 
azimet ettller. Oradan c1k1~ta gcle
ceklerl ... 

Ql9ekli ve kokulu k8.g1da nameyi ya
zip teslim et, yahut kulagtna habert 
fISla; 9eyregi veya Ud 9eyregi de avu
cuma s1k1~t1r, mUrsellileyhe gltti bittl. 

Fazla k1Ska119Iarm derdlerine de 
derman: 

- Bizimki, hammlara i~ret mi~a
ret ediyor mu? 

- Bizimki, beylere giiltimsiiyor 
mu? 

gibi suallere kaqa ne 91rpmma: 
- Asla, h~! ... Ve yemin yemin 

iistiine!... 

Seyir yerlerinin bir eksikstzi de S-ir-:. 
ho~ Der~ ... Arakiyeli, agzi le.fl gibi 
rak1 kokulu, kllise diregt gtbl ensell, 
boynunda pehlivan mus'kas1, deve t\1-

yii renginde aball, t~1 s1ksa suyunu 
91karacak bir herif ti. 

Fehlm pa~nm hafiyesidir, derlerdi. 
O da her arabanm onilnde durakla
mada; yan~ak degil, adeta zorba: 

- Ver kuru~u Dervi~e!. .. 
Fakat balta olmaz; 9.det yermi bul

sun diye bir defa istiyor. i~te bundan 
dolay1 ~Uphelenirler, hafiyellgine hillt
mederlerdi ya ... 

Erbabmca, aksata hususunda hep
sinden emin sayihrdl. Ayy~ mayyq 
amma, cenesi dil~ti.k, ztrzop degll. tu. 
rnada salih ve sir fa~ etti~ duyulma
m1~. 

<;eyrege, iki {:eyrege filAn tenezzill 
etmez: 

- Biz bugiln nafakamtzl clkardlk, 
b&fkasma verl ... deyip yfuiiyilverirdl. 

Avaidi, llakal beyaz Mecidiye, Cep
leyince de (halAl olsun) dedirtenler· 
den ... Bir kenara c;ekilip ku~agmm 

arkasma sokulu y1lz dirhemlikten lk1 
yutum. ceksin, bir de etraf1 dolansm, 
dala vere tlkmna girdi vesselftm ... 

Bir de top sakalll, ~iri~i canatrJ 
&.gtzl1, boclur, paytak, gayet sulu blr 
sankl1 vardl. 

- On paaclk, on paaclkl ... Hafm 
sevindir, kt.rma gonliintil. .. di ye kol
Iara, eteklere yap1~11', c;ekip durur. 
(Allah versin), (inayet olal), (Bo
zuklugum yok!) bir tiirlii kulagma 
ginnez. 

Onlugu ver, yiiz bularak gene Pe.11-
te. Tersle faydasiz, kov umurund.a de
gil. (Sen! polise teslim edecegtmt) 
dedin mt, tabanlan ya~lard.l amma ne 
beddualarla ... 
Ku~u veren yakayi kuttanrda. 

<;eyrege uf ak tef ek meyanecillkten 
geri kalmad1giru da soylerlerdi. 

Tombalac1k lmA HaflZl da unutml
yahm. Y~1 genlf, c;ic;ekten 90pur. ik1 
gOzden mahrum. Dokuz, on Y&:illann
da bir oglan yed.erdi. YalllL!}tl nu, al· 
Zim c;arp1ta c;arp1ta, kafasuu. salhya 
salllya, gayet tecvid iizere, idg8.D11 
maalgunne ve billgunne, kalkaleled, 
sekteleri yolunda, ~n .,ertti tutturur. 

Yedicisi veled m1 veled. Haf1zc1ga 
sadaka uzat1l1rken, ~yet ku~, he
menceclk elinde haz1rladltt onlu~ 

avucuna kor, iruru,u da yokediverir, 
ekseriya da arabactlardan, atalardan 
ljAman yerdi. 

Ardlndan bir A.ma daha... Bu, bir 
kadmdl; dilinden belll, muhacirdi. 
Onu yeden de .sOzfun yabana bafl Or· 
tum ve erkekten yeni ~. sutmda 
~hrem ~rem entari, bacakian olb
lak, ayaklan takunyall, Hayman& · 
beygiri gibi bir klZ ..• 

Agzmda sak.lz, kirli k:uk1a DU ktrll 
kukla ve !Akin c;itlembik ml c;itlem
blk: Qa~la bademi m1sal1 y~ gOzler; 
ebru ebru yanaJciannda gamzele?J 
ufac1cllc a~; boy, end.am ... 

Yan&F yanqmu UA.hlye g~ 
lcrdi: ·• 

Hazrett Bekil', dtlln.M dkif' 

Hu di11e diiner ef61l4Jm tJfll 
71&81/d4nwl4 

Ve mabAd.l ayni nakaratlarla: Ba• 
reti C>merin bellnde kemer~, HazreU 
Osmarun cemetti Kur'anll#l. Hazrett 
Alinin ~U.phe&s vellll#l .•• 

01 c;itlembilc, detme beylerln ~ 
cenelerint titretir, her tarattan oatin
llp ~yrekler Ja#dmhrdl... Bununla 
beraber, hupa lrurnal1ard&n; alA.rlva
yetin ~ bl.r del!Jray)b &pi 
ola't61n:df ... 

Kocakan masallannd.aki 4ehzadeler 
misillft yememl~, icmenii~, uyumaID.111, 
kuru kemik olm~. Nihayet k1Z1 ko
na~a gelin alnu~lar; harumharumlcllc 
Olup Clkmaz IDI? 

Akla da yat1yor. Zira birdenbire or· 
tall.ktan kayboluvermi~, muhacir ka
dm b~ka birile dol~maga b~~ti. 

Smk boylu, kuzgunl Arap sail de 
m~hurlardan ... Kafasmda acayjp blr 
killAhl, arkasmda koyu Jonruzt, har9-
ll marcll, kolsuz bir camadan bozun
tusu. Belinde ~al omegt ~ak; dlzlere 
kadar da iistiindek:inin renginde losa 
bir ~Ivar. De~ek gtbi bacaklan, kal~ 
lavt ayaklan c;1blak ... 

Haftamn her giinii b~ bir semt.
te, sayfiyede: Kadl.keyft, KlZlltoprak
tan otesl, Qamllcalar, ttskiid.ar,, Bo
tazm Anadolu yakasl, Ru.melt yak8SL 

Bingazill ldl, Gayet gevrek, zurna
ya andmr bir sesi vardl. K~klerin, 

yalllarm baheelerlne sellemehilssse
lAm dalar, hemen gtszlerlni kapayip, 
elinl yanagma koyup, gayet pesten 
gt~rek, vecde gel~ tizl~ek, 
(Veyselkarani) l1 ara~ bir kaside 
otq_rdu. 

Fazla cezbeye gellflerlnde baygm· 
hklar g~irtr, ytlzftne gorune sular 
serptllr, limonlar yet~irillrdi. BiiyQ
~den k~utilne, aplara, kalfalara 
kadar herkesin muhabbetini celbet.
mlflerden. Hepsinden ayn ayn sad.a-
kalar: 

- Hacefendiclgim, kabul et, duam 
eksl.t etme! ... 

- Hac1cigJJn, ~uncatizi da al, biz
lert de unutmal ... 

- Kamm ~a soyle, gel kahve oca
tma, bir iki kap yemek gettrellm Ha
cnnl 

Tokg0z, terbiyell bir :&rapcatizdl. 
Aymlan catlata catlata: 

- Maaimemnuniye ve lAJdn taam 
etmlflm aiafendU ... deyip kap1dan 

ciJwd1. 
El altmdan telWhk meUAJht ana

at& yaptigHll hi~ duymad1m 

Sermed Muhar :.tliu 

<;ocugunuza Dad1 

Bulmak i~ln 
difBm•m JrttQVB 1L1NLAm 
J:n lttratl1 ve en ucus JUlt.adlr. 

Muharriri 

Pe a rl 
BUCK 
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- Yiiziine bak1l1r, gen~ dine blr 

adamun, tistelik parmaklarunm ara
smdan, oluk gibi kismet ak1yor da, 
tt1plo. kuyuya di~U., bir baltk gibl, 
hAlA burada cirprmp duruyorum. 

Tepemin ftsUinde ayni gokyiizil. is· 
ter yagmur yagsm, ister giine§ a~sm 
hep ayni gokyilzii; etimde hep ayni 
kadm, biriblri ardma gelen, hepsi de 
~llyan zirllyan, yemek isteyen ayni 
cocuk siirilsii ... Neden en ufak bir eg
Ience yilzil gormeden bunlan doyura
c&.gun diye etlml kemigimi cilrutece
gim, canuru c1karacagim bilmem ki? .. 
dlye d(4Il.nlirdtim. Onun 19in de, ana..-

bu son oglunu dogurunca baba biisbii
tiln sura.t1 astI ve birbirt ardma, ~
bucak ~ocuk peydahllyor diye kafa..
tuttu. Halbukl bir kadm i~in. bunun 
kabahat degll, blr meziyet oldugunu 
da bilmez degildi. Kl.sir olsaydl eger, 
hakh yere s8y1eneblllrdi amma, bOy
le her yll, en lyi mevsimde, hem de 
~<>gun bir erkek doguran bir kadma 
ne deneibllrdi? 

Amma neylenir ki, o siralarda, 
hakkmca dil~ilnmegi b1lmiyordu ot 
Bir 9ok ~ylerde daha pek cocuk gibi 
kalm1~tt. Zaten kocamn, daima da
ha. gene olmasm1 uygun goren ora. 
A.detince, kansmdan ild ~ kilcilktii. 

Ve ooylece giin gilnden i~ni bir 
kUskiinlilktiir kapl1yor, babaligma, 
ild erkek evlAd sahibi olmasma falan 
hilf ald1m11yordu. Sadece eglenme has
reti cekiyor, uzak uzak diyarlarda, 
aylAk aylA.k gezmenin, merakh tiirlii 
~eyler gonnenin zevkini tasarlayip 
duruyordu. 

Kendisini, Allahm, s1rf gillmek, 
ne~lenmek i9in yaratilm1~ mahhik
lanndan say1yordu. 

Pek boylu poslu degilse de, yap1s1 
gilzel ve bigimli idi; ince kemikli, na
rin, zarif halli idi. 

Cam s1ki1madtk~a da pint pml 
yanan, i9lerl gillen kara gozleri, gil
zel bir yiizil vardl. Ho~land1g1 kim
selerle oldu mu, hemen yeni. bir ~rkl 
tuttururdu. Ho~ sozlil ve hazirce
vapt1. Koylillerin allk ahk dinledik
lert iJd mAnaya gider, lastikli, giil
dfuucii 1Alard1lar etmesini bilirdi. 
Onlar etrafmda kahkah gilldtiler ml 
biiyiik bir t, gorm~esine kabanr, 
kendisini biisbiltiin begenirdi. Eve 
donilp te ~eki ta.,i gibi agrr kans1-
run, ona, hie; te b~kalannkine ben
zer iltifatlar savurmad1gm1 gordilk
ce ckocasmm ne !evkaIAde bir adam 
oldugunu anlanuyan, bir bu kadm
<hr ~tel> diye iclenerek ona k1zardl. 

Oitgtde, artlk evinde hi~ ~ka yap
Dllyor, ~ocuklarla bile gillilp oyna
nuyordu. 0, biltUn giileryiizliililkle
rlni. nezaket ve ne~lerini elAieme 
kullanarak, kendi evlerine eli, ~vki, 
~ donenlerdend.i. 

Kansi da bunu farkediyordu; 
korru;ulan: 

c- Kocanm hikayeleri bir kol ~en
giden fazla eglendiriyor insam: ne 
ne~li, ne canlI adam!:• dedikleri va
kit, hem i.izUlilyor, hem klz1yordu. 

Hie bozmadan: 
- C>yledir, ¥Ok ne~lidir ... diye cc

vap veriyor, duydugu ac1yi belli et
memek icin de IAlordiyi ~eviriyordu; 
cilnki1 onu i~inden eok, anuna cok 
seviyor ve kocasmm kendisile bera
berken hie; bir zaman oyle ne~eli ola
nuyacaguu blliyordu. 

Yaz ba.flannda, ana, dordUncil ~er 
cugunu dogurduktan sonra idi ki, 
aralarmd.a, ~imdiye kadarkilere hie 
benzemiyen, giirilltillil bilyillc bir 
kavga ~t.ktt.. 

Senenin altmc1 aymda bir giindil; 
insarun icine yeni yeni saadet hul
yalan U!ftren bir yaz gUnii. Erkek 
pek dalgmdl; o~le vaktine kadar, san
ki ac;ik gozlerle hep riiya gordil. 

Havada, ice ezlklik veren, tath bir 
s1cakWc vard1; yapraklar, otlar, oyle 
gaz all01 taze bir ye~lle babb 91km~ 
lar, gokytlzft oyle derin bir mavilik
le parllyordU ki, Cant, hie cali~mak 
istemiyordu. Uyumaga da gonlil yok
tu, ~Unktt daha aSil biiyil.k s1caklar 
basm~tt ve etrafmdald her ~yde 
blr hayat Urpertlsl, hayat f~~ 
vardl. K\lflar bile, durmadan 6t~ilp 
QJ.nldqlyorlar, aaila.rda ~ san 

zambaklarla, klZll demetlerini sarkt· 
tan yabani salkunlarm kokusunu al
~ tath bir esinti ta tepelerden dog
ru iniyor, insanm icini g1c1k1Iyordu. 
RilzgA.r kar gibl beyaz bulut obek
Ierini oniine katm1~ silriikliiyor V8 
parlak gok kubbesinin altmda ucan 
bu beyaz kiimelerden, vadiye, bir 
golge yaymt1s1 ~oktiyorken, dag te
pelerinde goz kam~hnc1 bir aydm
laru~ beliriyor. Manzara bir an i.~nl
darken, bir an da karanyordu; daimt 
bir degi~iklik vardi... GOlgeleni~ ve 
aydmlan~... Erkegin kalblni heye
canland1ran 9ok ho~ bir gtindii bu ..• 
Qah~maga, hi~ gonlii yoktu! 

C>gleye dogru, koyiin i9inden omu
zunda renk renk, ce~id Q~id kuma,r 
lar yilklii, bir ayak sahclSl geQti. 
Hem yiirilyor, hem de bakma bakma: 

« -1 Kum~lanm var, fila gtizel 
basmalanm var!:. diye bagmyordu. 

Onlann evinln onilnden de gecti. 
Sogiidiin golgesine otunnu~Iar, ih
tiyar nine, gocuklar, kan koca ogl8 
yemegi yiyorlardr. 

Sat1c1 durdu: 
- Ac1p gostereyhn mi?.. Qok gil

zel rnallanm var, diye seslcndi. 
Aria da, bag1ra bagira: 
- Paranuz yok bizim, olsa olsa ~u 

son dogurduguma avuc i~i kadar bir 
kum~$z ahrdlk aroma... O da., 
en ucuzundan, varsa egcr... F1kara. 
9lf9ileriz biz ... Ne yeni elbise, ne de 
kum~ nlabiliriz ... <;rplak gezmiyecek 
kadar bir ~ey geQirebilelim de sirt1-
m1za ... Yeni yapmas1 kusur kalsm ... 
diye cevap vcrdi. 

Her i~ bumunu sokmadan dura
m1yan nine de ~tlak, keskin sesi 
ile: 

c- Oyle ya, gelinimin hakk1 var; 
hem ~mdiki kuma1}lar pek kotti ~1-
k1yo1·, bir iki kere ylkand1 m1, lime 
lime oluveriyorlar. Hie unutmam, 
gengliglmde, bi.iyilk anamm bir h1r
kas1 vard1, gelin oluncaya kadar giy
dimd.i onu ... Daha da giyerdim ya. 
Evleniyorum diye, ele gi.ine ka~1 

ayrptir dediler, yenisini yaptrlar, yok
sa sapasaglamdi... ~imdiki kumas
larm hali sirtimdakinden belli iste.:. 
ikinci kefenlik h1rkam1 giydim ... 
Bu gidi~le yakmda ii9tincii de nasip 
olacak galiba ... » dedi. 

Ayak satic1s1, bir ah~verl~ kokusu 
duymu~ olacak ki, yakl~ti. Tam, 
gezginc1 esnafa uygun aldatic1, Qene
baz bir hali vard1, hem anaya hem 
de ihtiyar nineye iltifatlar savurma.. 
sm1 bildi: 

- Bilyilk valide, t1pkl buyurdugun 
gibi eski dayamkh kum~larm aya
rmda bir ketenirn var.... .. Tam da 
~u nurtopu oglunuza yaki~acak bir 
~ey kadlmm ... Par¥a kald1 elimde. 
Bugiin kasabada, zengin bir hamrna 
kestimdi de az1c1gi artt1; o da birt
cik oglu i9in ahve1mi~. Gilzellm ku
~1ma, ilk onun i9ln makas vur
dum, diye, paras1m da ytiksekten at
tim, dedlgime de razi oldu, bin, be
reket versin, iyi kazand1m... zatcn 
kalan1 9ok bir ~ey degil .. . Kucagrruz
da, rnemesini eme eme ne giizcl de 
uyuyan ~u tosununuza hediyem ol
sun, yok pahasma verecegim size 
onu ... dedi. 

Hem butiln bunlan, bir solukta 
kar~1smdakinin zihnini i;clen bir us
tahkla s1ralay1p doktiyor, hem de bir 
yandan toplann arasmdan,. dedigl 
gibl, sahiden gilzel, ~lmen ye.~i.li biz 
zem.in iizerine k1rm1ZI ~akayik resim
leri bezenm~ bir kuma~ par~1 ~
kanyordu. 

Renkler o kadar ciy ve canh idl 
ki, ihtiyar nine bile korl~~ gozle
rile bunlan se~ebildi diye, sevincin
clen bir lJcgenme ~1ghgi kopard.1. 
Anarun da pek ho~una gitrnisti. 

Gozlerini indirip, kuc"a.gmd~ mem.e 
emen yavmsuna bakt1; ~oyle karmn
dan dolay1p sanverdikleri eski bez 
par~as1 i9inde, sahiden ~ir91plak de
necek haldeydi zavall1, hem ne de 
giizel bir ¥OCUktu; hepsinin en gti
zeli, buydu. Babasma benzlyordu. Bu 
~tcekli kum~la, ona bir ~ey dikecek 
olursa ckimbilir, ne ~ekerlc~ir! > di ye 
d~ilndti. Ve zavall1 ana yumu~amaga 
ba.fladJtllll hissederck, istemiye iste-
miye: (Arkasi var) 
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Diyarbak1r mektuplar1 

Diyarbaknda lpekGiliUe bUyUk 
ehemmiyet veriliyor 

Diyarbakir iplikleri fe1it itibarile 
Bursaninkilerden a1ag1 degildir 

Diyarbala.rda bir lpek imalathanesl 

Diyarba1nr (Ak~m) - ~ehrimizde 
lpek~ilik c;ok eski zamandanberi b~
lanu~tir. Umumt barb esnasmda 
Mardinkap1 ~g1smdaki bah.;elerde 
bulunan dutluklann kat'1 ipekc;iligi 
bir miiddet sekteye ugrabm~ ise de 
Ciimhuriyet hiikCimetimizin bu ~e 
verdigi ehemmiyet dolayisile yeniden 
canlannu~ ve ipek~ilik i~eri de inki
~a dogru her sene yeni bir adlm 
atm1~t1r. 

Diyarbaklr ipeklileri Qakar deni
len el tezgahlannda yapllmakta
dlr. Bu ipeklller her ne kadar Bursa 
ipeklileri kadar yumu~ak degilse de 
c;e~t itibarHe onlnrdan pek a~ag1 
kalmaz. Bunun ic;lndir ki ipeklileri
miz ge~en sene izmir fuannda ~ok 
biiyiik blr ragbetc mazhar olmu~ ve 
epeyce bir miktar kuma~ satilnu~tir. 
Yalmz daha fyi ipekli kum~ yapabil
mek imkanlanm bulmak rn.zim geli
yor. Bunun i~ln de Diyarbalmda bir 
Flatilr fabrfkasma !;Ok bilyilk ihti
yac; vardlr. 

Bu ihtiya~ her sene Ticaret odala
ri umumi kongrelerlnde mevzuubahis 
olmakta ve hilkfunetten Diyarbaklr
da bir Flatiir fabrikasmin kurulma
s1 Jstenilmektedir. Filhakika bu fab
rika kuruldugu takdirde ~ehrimizin 

en biiyiik ihtiy~anndan birisi kar
~lannul? olacaktir. Bu takdirde ipek
lilerimizirt hari~ piyasalarda bile mti~
teri bulmasma bilyilk yard1m1 doku
nacaktir. 

Yugoslavyada yeni kur'a 
efrad1 yemin etti 

Belgrad 21 (A.A.) - Belgrad gar
nizqnunun kura efradt, naip prcns 
Pol, Harbiye ve Bahriye Nazin gene-
ral Nedi~, Belgrad mevki kumandam 
general Kosi~ ve bir ~ok yiiksek rilt
beli zabitler huzurunda diln yemin 
etmi§lerdir. 

Bu miinasebctle naip prens Pol, 
bir nutuk soyliyerek ezciimle demi~
tir ki : cAskerler, *rala ve memleke-
te sadakat yemini etmeklc bu tndan 
itibaren zaf erden ba~lm bir ~y taru
mam1~ olan bir ordunun hakiki efra
d1 arasma girdiniz.> 

Yankee Clipper tayyareainin 
seyahati 

Nevyork 21 (A.A.) - Yankee Cilip
per tayyaresi, saat 23,30 da vazlyeti
ni blldirmi~tir. Tayyare, NeYyorka 
1772 kilometre :mesafede bulunmak
tadir. Saatte 275 kilometre bir sil
ratle muntazam uc;rnaktadlr. 

Bir sarhot kuyuya diittii, 
f akat bogulmadan kurtar1ld1 

Fenerde oturan Ahmed gec;en ak
§am rak1yi biraz bazlaca ka~1rnu§, 

evine gittikten sonra helayi aramaga 
b3.§lam1§br. Sarho§lukla elektrik dilg
lllesini de eline ge~iremiyen Ahmed 
karanl!kta yolunu bulam1yarak giln
diizden uzeri. kapatilmas1 unutulmu§ 
Olan evln kuyusuna dti§mil§tiir. 

Giirilltiiye evin hallu uyanm1~ ve 
Ahmed blr kazaya lrurban gitmeden 
kuranlarak tedaYi altma alm.Iru§hr. 

lpek bocek~ilik mektebi 
ve f aaliyeti 

ipek~illgin lnki~f1 iizerinde biiyiik 
tesirleri goriilen ve 930 senesinde 
Elaz1gdan buraya nakledilerek dokuz 
senedenberi c;;ah~ ipek bOcekc;;ilik 
mektebi bu gilne kadar pek ~k 00-
cekgi talebe yeti~tirmi~tir. Fennt bir 
surette b&ek yet~ir:mek gayesine 
matuf olan bu c;;al1~alar ipek i~le
rile ugr~~.nlar iizerinde teslrini gos
tcrmi~ vc seneden seneye bOcek ye
ti~tirenlerin adcdi bir kac;; rn.isli ~ogal
m1~tir. 

iyi ipek istihsaline ehemmiyet vc
ren Ziraat Vckaleti yirmi iki bin lira 
tahsisat gondermek suretile Urfakap1 
d1~ansmda ve istasyona giden bulvar 
civarmcla modern bir tarzda yeniden 
yap1lm1~ olan (ipck b0cek~ilik) mek
tebine naklediJerek buradakilerle be
ra'ber b0cekc;ilik mmtakas1 olan Kulp 
ve Silvan kazalannda bocek~llkle ~
tigal edenlcrden idarei hususiye tah
sisatile talebe getirilerek kurslara 
ba~lannu~hr. Mektepte bir taraftan 
kurslara devam edilirken diger ta
raftan da mektepc;;e b&ek yeti!?tiren 
evlere kadar gidilerek tedkikat icra 
edilmektc ve laz1m gelen tarifat ya
pllmak suretUe b&eklerin f ennt bir 
tarzda meydana gelmesine ~alI~1l

rnaktad1r. Hilkumeti cfunhuriyemizin 
ipekc;;ilik i~le1ine verdigi ehemmiyetle 
bu sanat giinden gilne inki~fa dogru 
gidiyor. 

F rans1z komiiniat partiainin 
beyannamesi 

Paris 21 (A.A.) - Frans1z komu
nist partisinin merkezf komitesinin 
diin ittifakla kabul ettigi Frans1z 
milletine beyanname projesinde par
ti, Sovyetler Birligi ile i~ birligi ha
lindc s1kl bir cmniyet politikas1 takib 
olunmasm1, Ingiltere ile ittifakm s1lo
la~tmlmas1m, bu ittifakm mutlakl 
kar§Illkh esaslar dahilinde Sovyet
ler Birligme de te~mil olunmas1m ve 
Frans1z halklnm bliyiik ekseriyeti 
iizerine dayanan Milli bir hiikfunet 
kurulmasm1 istemektedir: 

Bir lave~ vapuru karaya 
oturdu 

Sotkholm 21 (A.A.) - cGunu. is
mindeki isv~ yii.k vapuru, sis ytiztin
den Mancham clvannda karaya otur
mu~tur. Vapurun ylizdiirillmesine 
imkan gorillmemektedir. 

Tallinden gelen diger bir yilk va
puru da ayru noktada karaya otura
rak batIDI~tir. Vapurun milrettebah 
kurtulmaga muvaf!ak olmu§tur. 

Bir Amerikah generalin 
._ miitalaas1 

NeYyork 21 (A.A.) - General Mo
zeley, Amerikan, hayatim altiist et
mek tehlikesini arzeden Yahudi ko
miinist tehlikeleri gibi son dcrece va
him dahili meselelerilc ugracak yer
de, Amerikamn italya, Almanya vc 
Irlanda gibi cYger devletleri alaka
dar eden ve kendisine taallfilm olnu
yan meselelcrle me§gul olmas1mn gii
lilnc;; oldugunu say1emi§tir. 

TlrldJ• RaclyodlfllsJon Postalan 
D.ALOA VZUNLUC!U 

18311 m. 183 KC3. 120 Kw. 
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T. A. P. 11.'10 m. 1485 ltc3. 20 Kw. 

A10U.BA RADYOIU 
f T0Rxtn: BAATtt."I 
.... 

Pazartesi "2%/ 5/ 939 

12,30: Program, 12,35: Tiirk m~ <Pl.), 
JS: Memleket saat a.yan, ajans ve meteo
roloJI haberlerf, 13,15 - 14: Mfi.zlk {Ope
ret seleksiyonlan). 

18,30: Program, 18,35: Milzlk {Oda. mil
zlti - Pl.), 19: KonU§ma CDoktorun saatl), 
19,15: Tiirk mUzl~l (Halk turk\ileri ve 
oyun havalanl, 19,SO: Turk mi.iz1e-1 <Fastl 
heyetl), 20: Memleket saat ayan, aja.ns 
ve meteoroloji haberlerl, 20: 'J;iirk mtw
tl (Klaslk program) ipare eden: Mesud 
cemll, Ankara radyosu kfime heyetl, 21: 
Konu§Dla, 21 ,15: Esham, tahv11U, kam
biyo - nukud ve zlraat borsnSl (flat), 21,25: 
Ne§ell plaklar - R., 21 ,30: Folklor <Ha
m Bedl Yonetken tarnfmdan) , 21,45: Mil
zlk (Kficlik orkestra. - §ef: Nectp ~km): 
1 - Grunow - Berlin ve Vlyana. Valsl, 2 -
Ziehrer - A§tk - Romans, 3 - Zlehrcr -
Ka.ma.val cocuklan, 4 - Hipmann - Fan
tczi, 5 - Kozmak : Vlyana operetlnden 
potpuri, 22,45: Muzlk (Senfonlk - Pl.), 
23 : &on aJans haberlerl ve yannki prog
ram, 23,15 - 24: Muzlk (Cazbnnd - Pl.>. 

Pragda eski f armason 
kliibiinde bir bomba patladi 

Prag 21 (A.A.) - ~eluin merkezin
de eski farmason kliibilnde bir bom
ba patlam1~tir. Bina milhim surette 
hasara ugramI~ ise de insanca 7,r:yiat 
yoktur. Bu suikasdm yahudi aleyhta
n bir hareket oldugu tahmin ediliyor. 

Prag 21 (A.A.) - Diin ~ehrln mer
kezinde eskiden mason locasmm rner
kezi olan ve ~imdi yahudiler tarafm
dan i~gal edilen bir binan1n ontinde 
bir kestane fi~engi patlam1~tir. infi
lak neticesinde kimseye bir~ey olma
m1~ yalruz bina hasara ugram1~t1r. 
Miitecasirler ele g~irilememi~tir. 

Diinya posta kongreai 942 de 
Romada toplanacak 

Buenos • .Aires 21 (A.A.) - Dilnya 
posta kongresi, kongrenin htIStisi i~
timamm 1942 senesinde beynelmilel 
sergi milnasebetile Ramada toplan
masma karar vermi~tir.o 

lngiliz ticaret heyeti Atinada 
daba bir ka~ giin kalacak 
.Atina 21 (A.A.) - Sir Frederick 

Leithross•un b~kanllg1 altmda bu-
lunan 1ngiliz ticaret heyeti, birkac; 
giin ikametini temdid edecektir GO
rii5meler hakklnda ~imdiye kadar 
hi~ bir teblig ne~redilmemi~tir. 

~£)1 '/ 
v~ ..... 
DtJNYA VAR~ll~ ••• 

Kans1zllk, slhhati harap ederek 
insana diinyasm1 haram eder. Bunun 
en hazin misalini, bir ~oklan arasm
dan ald1ginuz1 ~u bbbl mil~ahedede 
bulacaksrmz: 

Bayan L. S. cBir kac; aydanberi ted
rfcen ba~hyan za!lyet, dennan51zhk 
ile berabcr teesstis eden bir kans1z-
1Ikdan muztariptir. i~tihasi yok, uy
kusu intizams1z ve s1kmtih, veznl 
gittikt;e dilmede, Sik slk ba~ donme
leri, goz karannasi, kulak ugultusu, 
yiiriirken ~arpmti ve bit· ka~ adlm 
mcrdiven ~1kmakla nefes darhg1, kan 
muayenesinde HEMOOLOBiNE % 
50 ya klrm1z1 yuvarlaklar 2 Milyona 
dil~mii~. DESCHiENS ~urubu lle 
muntazam ve devamlI tedaviden lo
sa bir zaman sonra HEMOOLOBiNE 
% 75 e k1rm1zi yuvarlaklar da 4 Mil
yona i;1klyor. Bu tedaviye biraz da
ha devam edilince HEMOOLOBiNE 
% 90 a, kl:rnuzi yuvarlaklar 5 Mil
yon (Slhhatteki insan) a yiikseliyor. 

Hastanm Jtansizhtl tamamen zall olmu1 
ve hMtaneye sedye ile geldltl .ha.Ide, f1md1 
hastaneden ne§'eler i~lnde y\iriiyerek c1k
m11t1r. 

DESCHiENS ~urubu buna benzer 
yiiz binlerce hastayi kurtanru~ ve 
hayatlan bir zindan olan bu has
talar bu tedavi sonunda dilnyalanna 
kavu~tuklanm itiraf et~lerdir. 
DESCHiENS surubu kanm HEMOO
LOBiNE gibi en miihim bir unsuru
nu hem mebzill hem de hayattar 
olarak havidir. Viicudil en fennt 
manasi ile besler karu tazcler, S!.hhat 
ve Ne~'eyi iade eder. Gorilnti~te ba
sit bile o1sa, sonunun ne olacag1 ev
veldcn kestirilemiyen her kans1zhk arn.
metini goriince, derhal DESCH!ENS 
~urubu ile tedavfye bal?lan1ahs1ruz. 
Muhakkak o1an parla~l,1.~oeyi ...ye 
:muvaf aklyeti o kadar erken elde ede
bilirsiniz. DESCHiENS ~urubu her 
eczanede arayimz. 

Sahife 13 
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lngiliz -Sovyet tezlerini birbirine 
yaklastuan bir f ormUI bulundu 

(Ba~ tarafI 1 inci sahiff'de) 
Paris - 21 Oeuvre gazetesinde ma

dam Tabouis ingiliz-Rus milzakerelerl 
haklnnda diyor ki: «Salahiyettar Fran
siz ve ingiliz . mal).afilinde sall g\inii 
Cenevrede bir esas anla§masi olacag-t 
ve ha!tanm sonlanna dogru paktm 
imza edilecegi funid ediliyor. 

Berllil.den gelen bir habere gore Al
man gizli istllibarat te§kll§.t1 Fransa
run, Sovyet Rusyamn muayyen bir 
plA.n dahillnde yardiiru hakkmda Po
lonyayi ilma ettigine dair haber al
nu§tlr.» 
Ha.vas ajansin1n bir tebligi 

Paris 21 (A.A.) - Havas ajans1 bil
diriyor: Diplomatik mahfillerdeki kc
tumiyete ragmen, diln gece toplanan 
umumi intiba, Moskova lie yap1lmak
ta olan gorii§meler neticesl haklunda 
olduk~a nikbindir. Bu gorii§lllelerc, 
Cenevrede devam edilecek ve Cenevre
de gorii§meler kati degilse bile c;ok faal 
bir safhaya girecektir. 

Lord Halifax, Londraya dondiigii 
zaman gorii§meler hakkmda, ~al"§am
ba giinii yap1lacak toplant1da, Kabi
neye lzahat verecek, Kabine de pek 
muhtemel olarak kati vaziyetini ala
caktlr. 

Diin ogleden sonra yap1lan gorii§
meler hakkmda iyi haber alan mah
fillerde soylendigine gore, ikl memle
ket milmessilleri, bilhassa, Cenevrede 
pazartesi ve sall giinil yap1lacak mil
zakerelere blr esas aramakla ugra~
mI§lardH". 
t Kuvvetle tahmin edildigine gore, 
Fransizlar, yard1m bahsinde kar§1l1k-

. 11 mcsele§i iizerinde, B. Daladiemin 
mebusan m~lisindeki son beyanati 
ruhuna uygun olarak, ingiliz ve Sov
yet noktai nazarlarim uyu§durmak 
ic;;in tekliflerde bulunm~lard1r. Maa
mafih, bu tekllflerin muhteviyati bil
dirilmemi§tir. 

Diin ak§amki gorii§meler ha1icinde, 
baz1 mahfillerde, ingiltere, Fransa ve 
Sovyetler Birligi arasmda bir kar§1l1kll 
yardtm formillii ileii siirillmektedir. 
Bu fikre gore bu ii~ memleketten biri, 
Almanyarun §arklnda hemhudud dev
letle1·den birine kar§l vukua gelecek 
bir tecavi.iz takdirinde yard1ma ko§
mak mecburiyetinde kallrsa diger iki
si de yard1ma gelecektir. 

lngiliz gazeteleri ne diyor? 
Londra 21 - Sunday Times gazete

. sinin haber aldtgma gore Sovyet Rus-

Sagbg1n1z1 
koruyunuz: 

En h<>o ve tabit meyva usare
lerlnden yap~tir. 

Taklid edilmesi kabil olma
yan bir fen harika.s1chr. 
iNGiLiz KANZUK ECZA.NESt 

BEYOOLU - iSTANBUL 

Akba miiesseseleri 
Ankarada her dllden Jdtap, razete, 

mecmua ve Jurtasiyep uc112. olarak 
AKBA mii~eseler:lftde bulabilirsiniz. 
§.CJ diltlellltap,- mecmua siparl1i ka
bul edllir. istanbul razetelerf f~bi Din 
kabul, abone kaydedilir. Undervodd 
yazi ve hesab maltlnelerlnin Ankara 
acentesi, Parker dolma ka.lemlerlnin 
Ankaracla aatq yeridlr. Telefop: "''· 

ya ile ~ma i~in diin Pari.ste bir 
formi.il tedkik edilmi§tir. Bu formille 
gore ingiltere, Fransa ve Sovyet Rus. 
yadan birine bir taarruz vuku bulur
sa diger iki devletin yard1m1 icin ii~ 
tarafll bir askeri ittifak 1mza edllecek
tir. Formillde dogrudan dogruya taar
ruz ile bilvaSita taarruz, yani Fransa 
ve ingiltei:enin yard1m etmegi teahhild 
ettikleri devletlere kar§l taarruz §Jk-

lan. birbirinden aynlnu~tir. ittifak yal
mz u~ memleketten birine dogrudan 
dogruya taarruz vukuu hakklndad1r. 

BllvaSita taarruza gelince, bunun 
ic;in §U tarzda bir formiil kabul edile
cektir. ttc;; devletten biri tarafmdan 
istiklflli te:piin ed1len bir devlet taar
ruza ugrar ve yard1m isterse ii~ dev
let de kendisine yard1m edccektir. 

Bu suretle Sovyet Rusya ile ~ok si
kl birlikten ~eklnen memleketlerin cn
di§eleri izale edilmi§ oluyor. 

F rans1z gazetelerinin 
miitalaalar1 

Paris 21 - Fra.ns1z gazeteleri ingio 
llz - Sovyet miizakerelerinfn netice.. , 
sinden i.imidli gorUn.iiyorlar. Excelsi01 
gazetesi diyor ki: 1 

«Diin Pariste milllim miizakereler 
olmu~tur. Fransamn teklifi Sovyd 
Rusyay1 memnun edebilecek mahiyet
tedir. Bu sebeple yalonda anla§marun 
imzas1 iimid edillyor.» 1 

Petit Parisien de diyor ki: <IFransa 
935 anl~asile Sovyetlere baglanm* 
t:ir. Ayru zamanda ingiltereye de ba.g
hdlr. ingilterede Tilrkiye ile bir an
la§ma yap~tir. Bu anla§malarm bU
tiin gii~liikleri ortadan kalchracak bir 
formill ile birle§tirllmesi pekala mtim-
kundilr. » 1 

Lord Halifax Cenevrede 1 

Cenevre 21 (A.A.) - Lord Halifax, 
B. Maiski ve refakatlerindeki zcfat 
bu sabah saat 8 de Cenevreye gelmi§
lerdir. 

Lord Halifax, hi~ bir randevil alma,. 
ml§tir. Maama!ih, daha bugiin, B • 
Maiski ile ilk gorii~esini yapacaiJ 
muhakkak tellkki olunmaktadtr. tn
giliz heyeti halar1, ingillz - Sovyet an
la§Jllasirun yakmda akdini milmkiin 
kllacak bir mahiyet arzetmi§ bulunan 
dilnkil Paris gorii§melerlnden mem· 

nundur. Maama!ih, Cenevrede bir pren
sip anla§masma vanlsa bile, bunun 
kati mahiyet alabilmesi ic;in, ~ar§am
ba glinii Londrada ingtliz Kablnesl 
tc;;timamda tasvib edilmesi lazimdlr . 

Diinyaca Mind 

"PEUGEOT,, 
Blsikletleri 

miinhasmm 

BAKER 
magazalru1nda satllmaktadlr. 

AK$AM 
Abone iicretleri 

Tiirltlye 

SENELiK 
8 AYLlK 
I AYLlK 
1 AYLIK 

HOO tlU'U§ 
'150 • 

'1100 kuruf 
H60 • 

400 • 800 • 
l~O • • 

Posta 1ttlhadma dahll olm.l)'an ecnebt 
memleketler: Benellll 1600, alb &Jbll 

1900, ile arllti 1000 turu§tur. 

Adres tebdll1 ~in y1rmi bet turu.fluk pul 
10ndermek lAmndir. 

Reblillhlr 3 - Basir 17 
B. imsak Oflnet ()tie Wnd1 Akfam Yatm 
E. '7,02 Sl,11 4,44 8,42 12,00 1,M 
Va. 2;28 4,3'7 12,10 18,09 19,26 21,19 

idarehane: Bab1lll clvan Acunu.sluk 
aokak No. 13 

Dr. FETH I 
LABORATUVARI 
Cer:rahpllf& hutaneal 

!" • bakterlyolofu 
Xan., fdrar, balgam, mevada gai. 

ta tahlillerl Vd (lDRAR VASITA· 
Stu: CEBELlruN ILK GONl.EJUN. 
DE KATI TQHlSt) yapdar. 
Beyotlu 1 Takeime giderken Metelil: 
eokaii Ferah apartnnan1 Tel. 4053.f 
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T.C. ZiRAAT BANKASI 
K urula1 tarihi: 1888 

Sermayesl: 100.00~,.ooo Turk llras1 $ube ve Ajans adedl 282 
Zirai oe ticari I.er neoi banka muameleleri 

PARA BIRIKTIRENLERE 28,800 LIRA IKRAMlYE VERECEtc. 
Zlraat BanJraqnda kumbarall n lhbarm tasarruf heaablarmda 

vttJece\: kur'a 1le qafldaJd plAD.a can lkramiye dattblacaktlr; 

m u 50 Ur&Sl bulunanlara senede 4: deta 

Lirahk 4 Adet 1.000 
4 • . 500 • 
4 • 250 • 

40 • 100 • 
100 • 50 • 
120 • 40 
.160 • 20 • 

D1KKA T: BesaplanndaJd P~ blr sene 1~tnae 50 1lradan RPll 
il1rde % 20 fazlaatle verlleceld1r. 

&ur'alar senede 4 defa, 1 EJIGJ. 1 Blrlnd klnun. 1 Mari " 1 Bulran 

4,000Ltra 
2,000 • 
1,000 • 
4,000 • 
5,000 .. 
4,800 * 
3,.200 • 

d~meyenlere ikramlya ~lk~ tak• 

tarihlerindc ~ckilecektlr. 

22 MaVIs 1939 

j .. 

jAK$AM 
' 

,; AK~AM okuyuculan bu giizel ve f aydah kitaplar1 l YOZDE 20 iskonto ile alabilirler 

I 

i 

( 

I 

I 

I 
\ 
j 

I 

FAIK SABRI DURAN'1n eserleri 
Kuru~ Kum~ 

Nereden geliyoruz? 40 Yeryiizil Goky\izu 150 
~u.klara cogra.fya klraat- Bir Tiirk klzmm Amerlkn 
lerf 50 yolculugu 75 
Cogra!yada ilk ad1m 50 Cilceler ve devler memleke-
Don~ot 25 tin de Gillliver'in seyahat-
Al"Zlll merkezine seyahat 25 leri 75 

En tan1nm1$ muharrirlerin 
gUzel romanlan 

Kum~ 

Kii~Ok iIAnlar VA - NU 75 
KlVU'Cik p~ Sermed Muhtar '15 
Dell Selftmi izzet 30 
Yal! ~pkuu Bilrhan Cahld 30 
Bu perdenin arltasmda Z. i I 40 
Diigiin geoesi Biirhan Callld 100 
Stimer Klzi !skender Fahrcddln 125 
Asyadan bir gilne~ doguyor L<;kender Fahreddin 80 
Penbe r..1~lahh hamm Sermed Muhtar 70 
Bir kadm g~ti sernmi izzet 20 
Devier kalchntlll Halid Fahri 75 
A~k firtmast Muazzez Tahsin 50 
Dipsiz kuyu VA - NO. 25 
Penbe p1rlanta > > .25 
iki cinayet geccsi lllkrnet Feridtat 25 
Karacaahmediu esrarJ ~A - Nil 25 
Xarde~ katlli • > 25 

Me§hur ARSEN LOPEN • • ser1s1 
Seri tamamlanmt§hr. Resimli 6 biiyiik cild

Her cildin fiati: 80 kuru§ 

Muhtelif eserlerin listesi 

Edebt hatrralar 
Faztl Ahmed 

Sinema y1ldtzlan 
ittihad ve Terakkl tnrlhlnde 
esrnr perdesl 
italyadan Amerikaya nasll 
u~tular? 
Kadln asker olursa 
Tarih ogreniyorum 

Kuru~ , 

Hilseyin Cahid 60 
iK1ymetli eclibln muhtelit 
eserleri 1 80 
(Album gibl resfmU) 10~ 

M. Ragip 150 

M. Saffet 35 

Necdet Ril~til 50 
Ahmed Refilt SO 

( .............................................................. ----------------------------
% 20 iskonto kuponu AK~AM ne~riyata tevzi yerlerl 

cAK~AM> matbaasi - istanbul 
Muallim Ahmed Halid kitnpha

nesl - Ankara caddcsl, istanbul 
Para yeriM mektup i¢n::le pos

ta pulu kabul edilir. 

Bu kopunu ke~p c.AKf?AM 
matbaa.s1 ldtap scrvisinc> getirlr 
veya gonderirsenlz bu listcdcki 
fiatler uzerinden size yftzde 20 
lskonto yapllacaktrr. 

I "" ~~!"'!l!-~-~- ~'!!!!!!~'!!!!!'!ll!!!!!!!!!'!!!!!ll!'!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!""!'!!'!"!!!!!!'!'!~-~~- ~'!"!!"!=~!""!"~~-~~-!!!"°!"--~.- !'O'!'"''!!"!!!~~ 

Vapurlar1n Haftahk Hareket Tarifesi 
22 Mayaadan 29 l\1ayiaa kadar·muhtelif hatlara kalka

cak vapurlar1n isimleri, kallot giin ve ,aaatleri ve 
kalkacaklar1 r1hbmlar 

Karadeniz hattma - Salt 12 de (Tan), pe11embe 12 de (Karadeniz), 

Bartm hattma 

izmit hattma 

pazat 16 da (Ankara). Galata r1hbnundan. 
-- Sah 18 de (Antalya), cumartesi 18 de (tllgen). 

Sirkeci nhtunmdan. 
- Sah, pel'§embe ve pazar 9.30 da (Ugur). Tophane 

nhhmmdan. 
Mudanya hattma - Paurtesinden inaada her giin 8.45 de ve paza.rte

si (iinii saat 13 de (Trak) sistemi vapurlardm 
biri, eynca cumartesi 13.30 da ve pazar 20 de 
(Sus). Galata rlhtumndan. 

Bandmna hattma - Pazartesi, (a11amba ve cuma 8.15 de (Sus), ayn-
ca ~rpmba 20 de (tllgen), cumartesi 29 de 
(Antalya). 

Karabiga hattma 
imroz hattma 
Ayvahk hattma 

- Sall ve cuma 19 da (Bursa). Tophanc nhtmundan. 
-- Pa1.ar 9 da (Tayyar). Tophane nhtmundan. 
- ~al'§amba 15 de (Saad et), cumartesi 15 de (Bar-

tm). Sirkeci nhhmmdan. 
fzmir siir'at hattma- Pazar 11 de (Ege). Galatn nhtimmdan. 
Mersin hattma - Sah 10 da (Konya), cuma 10 da (Dumlupmar). 

Sirkcci nht1mmdan. 
NOT: Vapur seferleri hakkmda her tilrlii malumat R§ag1da telef on nu· 

maralan yazill acentalardan ogrenillr. 
Karakoy uccntabiJ - Karakoy Koprilb~ 
Galata acentabgt - Galata, Deniz Ticarcti 

Mild. binas1 altmda. 
Sirkeci acentahii - Sirkeci, yotcu salonu 

Tel. 42362 

,, 
» 

40133 
22740 
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Scandinavian Near 
East A1ency 

Gala&& Tablr ban I ... bt 
T91: M991 • I -3 

....... on.. l...lnlla Oot•""' oat..... .......... Giie. .,. •• ..,.. a.-... Allo ..,.. w .... 
llalt.lk UmanJan IU'k w Kai"adeBI ti.eb--

1 • -n1an ananda II ... 1,. '* llllW\ 
1 '9 aYde& ,,_ aat 81 P'>sf.alar. 

Od)'nJa - Dantlll - Ooebe.1burg \ f' Os-
ledaa belllenen 'ftPUl']ar: 

Braceland V&JIUll 11 ...,_ dolb. 
Blftillluld Tapaft • a ,,.. ...._ 
GmDIM>q TapSD 11 P ' • .... 
TUmda iltaWW.n HN?!1 ....... 

dul - Kopenhac, Gd1D1a CJcemft le 
llultldc -~ n Oll1o nstlMi 
lllD bareket edeeek npurJar. 

lllqeland yapuru 24 llayua dolna. 
IJanlaland ftpara 4 Hulrana dolnJ. a..-. qparu 11 Bulrana dolna 
Jlam tat.UM lglD <Jalata'da Tahir hall 

I a.et bit& 11itn MmtablJna mtlraeaat. 
'I'll: tflll - J -1 

BASABABtA •puru ti Dl&Jl8 cuma 
.. t 11 de ~· i:akendertye, Telim, 
llQfa ft lllJM) .. a.m&,....,. Ma.Y:w w--' 1, .. 
CJDllence> Je, 

·- .,.. ......... Wtpll')an 11 ..... 
Mr ,.__....,..n CPlle. Jeeph, T91am,...,. 
.. ft ae,rut) • .,,.,, - CU'IUDlla .... 
1111 ad • da ft ... 11 lbde '* ,... 
tlllllan CK-..> ... .... ICln C1llD& ..... 

..... tatllJM 1t1n a.lat& YoJcu llalcm• 
......... 'fthlit»eJ lllanmda 1Mnlnal 
-9 acen .. ...,.,. alracaa\. TelefoD1 ------
GUZEL 

Buyi.ik Anneler 
Gen~ ve ~· 1orunmek 

~in bu basit usulO 
tecrube ediniz. 

Yak1 .. nda piyasaya 
c1kar1l1yor 

N akliye i6i miinakasils1 

SOMER BANK 
Karabiik demir ve ~elik 
Fabrikalar1 miidiirlugunden: 

Ereill (Karadenn) Mabntidilrlfliiince Satlf& ~ Bankanu· 
a lhaJesl ,aplan takriben 420 ton Manpnes enherlnin baJen INJun. 
dufu KaraclenJs Eregti'sinin ~ IUllse U,un.ten FU1ee'a Ukli ft 

...-talgeDI IP Wr mit.hhide lllale ........ ,.Ibale 1......_ 1111 
Cmna Pal .. , 14 de Karabiikte kapah urf ..UJle lcra .,._ll:&lr. 

Ta& elanlann, teUflerbll z Jlalran...1939 ....... 1Z ., ..... 

Falllllralarnms mtldtirlflibe 411 lirabk mnakkat fendwet ~ 
ldrllkte telllm etmelerl Din ehmm. 

...... Ina lfi dDedlii tam.. Dlale etmell heklgn1 m•hafa• eder. 

KURUMU 
BUYUK PIYAN80SU 

lkinci ketide: 11/Haziran /1939 dachr. Biiyiik lkra
llllWtl 45 000 liracbr ... Bundan batb: 15.000, 12.000, 
10.000 ~bk ikramiyele,rle (20.000Ye 10.000) liralik 

• aclet miki.fat varcbr ••• 
Tad ........ lllr llllet a1arak lftlnk e....,. llunal etaaeJWL 

•• ,, .... 
M.&TBAAID 

Rotatlf maklnelerlnde reslmll ve 
renkll gazete ve mecmualara, bask1 
adedl yUksek rtsale, kitab .ve her 
nevi matbualar1 en temlz $8klldeen 
ehven $eraitle basar. 

* a .... ,, ,.,., l~ln buausl ..,,,,, ,..,,,, 
edlllr. Fala flllsllM l~ln matbu ldlll8-~ 
alne maracaat. Telefon :20497 

Tlrkkufu Geael DlrektorHiP.clen: 
~ tefklll\mda, mo\Orll .. mot6rlGI taJJUe]a' IMl'lnde ..... 

men o1arak ~abfl"H mabadile ~ 1i1e JMIW PDl)lre llllllJ6J 
ftrdn'. 

Ararulall blW: bql1 prUar pnlaldY': 

1 - Ttlrk IOyundaD ~ 
2 - tyl ba1 ft '6bnt aahDll ..... 
3 - satlJJc durumu taJ1U1Clll19 tPerilll almak 
4 - BDJU 18 J811nd• oMllJarm l,• tlm • ,...- ._, m • ...... 

1f811 oJmamek 
I - Ule JllllUDU olmak 
Sn aa 18 en Gok 20 yqmda olmak. 

Yirmi aenedenberl kullanalmakta 

olan mef}lur (Yalmz) beyaz renkte
ki Tokalon budrasmm mahnm for
•llible taa* te taaflye edilmi' su' 
kremaSl •e ZeJUnyaii, salr loymetli 
cevherlerle ~tadlr. Ba 
knm clldhmi Wrlan bealel' ft gm~ 
~· Ve tenln :btJ.rufUkluklanm ve 
llir pyri aft maddelerlni giderir, 
dldi tue v~ ~ermin k1lar ve nefis bir 
koku brraklr. l'Ula 1ollann faaliye.
ttne Dibayel yW. Bugbk« lnsanlar 
blr ~ sene nvelldlertne nazaran 
daha gilzeJJ.efmfll blr haldedirler, 
lltitebeSSJslal lu pyam hayret te
beddilliin sebelini umumiyetle Toka
lon kremin l*'aJine Ufediyorlar. 
AJbk sarftyab hemen blr mllye>n 
ftlOJU bl>I~. Siz de he,men 
bug(indm lmDamnata b&flayuuz. Ve 
her sabah ~ ~ Cijriinfinh 
~ amnereler garanti
Jldlr. Allal baNa panmz lade olunur. 

PETROL NIZAM 
Klplldld • ... d&Wmesinl 

llda1I .._ II*' milcerreb bir ...... 



Sahlle 16 AK$ A~~ 

rs0Gu1< WAVA DOJ.APLAR.ININ. 

~ni m(Jd~lleri G~lmistir 
I 

VEl1ESiYE. SAHiBiNiN SESi 302tJTiKLAL.(AD 
SAT/~ VE ACt=.NTELER.iNDE SEYOtLU 

Her §eyde tasarruf caiz olabilir, 
f akat ~ocuklar1m1z1n s1hhatinde as la! 

9ocuklariniza her zaman en iyi 1eyi veriniz 

Uc iyllktan itlbaren FOSF TIN vermek basta oelir 
FOSFA'TiN rv 

-. ~ ~ 
en miikemmel ~ocuk g1das1d1r 

FOSFATiN 
renksiz yanaklan pem_bele~tirir 

FOSFA TiN 
ile beslenen ~ocuk kanb, canb ve daima 11hhatli olur 

FOSFATiN Fransadan gelir, FALYER markasile aray1n1z. 

FOSFATIN FALYER 
Biitiin eczane tJe biitiin bakkallarda fJard1r 

C:::,_Ll_..;1~st~a~n~b~ul;...-..be~•~e~d~lr_e_s1 __ 11_an_1_a_r1 __ ~l--·~I 
Beher metre murabbama 6 lira bedel tahmin olunan Aksaray yangm ye. 

rlnde 48 incl adacla 1385 harita numaral1 arsarun yantnda z metre yiizlii 30 
metre murabba1 Belediye m~Ii arsa satllmak iizere acik arttirmaya konulmllf· 
tur. §artnamesi Levaz1m mtidurlii~e gorillebilir. istekliler 13 lira 50 ~ 
luk ilk teminat makbuzu veya mektubije birlikte 31/ 5/ 939 ~ar§&lllba g\inft 
aat 14,30 da Dainli Encfunende bulunmalld.lrlar. .(3433) (B.) 

---· COOUK BEKbfi --Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Tak.slm - Talimhane Palas No. t 
Puardan maacla her 1iin uat 

15 ten sonra. Tel: 4012'7. 

Sabibl: Necmeddln Sadak 
Umu.ml netriya& midilrii: ~euet Bado 

Akfua lla&baua 

22 Mayis 1939 

NED EN 
Biitiin miitehass1s dit tabipleri 

RADYOLiN 
Di§ macununu tant1e ediyorlar? ~: 

RADYOLIN 
Di1Ieri beyazlabr. Dit etlerini • 

kuvvetlendirir. Ditlerin ~iiriimeai• 

1 mini olur. Aitz kokularini defeder, 

daima kullarumz. 

Sabah, ogle ve aJqam her yemelden 

sonra giinde ii~ defa f~ayuuz. 

Muhtellf sergilenlen 
18 diploma, u allm 

madalya 
kHan~ 

-BIQKI ve DJKT$ YURou_ ... 
Tesls tarihi 1923 - Miidiiri NOEMi ASADORYAN 

En son ve kolay blr usulle ~ bllen bayanlara ii.9 aycla hit bllmb'en b&J&ll· 
lara alta aycla Fransn liiks metocllle tayyor, tualet, ratlin, rop Te beJU ~ 
teferriiatUe bi~ip dikmesi az zaman zarlmcla iikreUlir. Yiiksek KiiHiir Bakanhfm
dan tasdikli tebadetname verillr. Miiessesem senelerdenberi yiizleree, talebe, san•at 
bayatana yet~tirmbf ve bir ~ok bayanlar k.epdl bqlanna meld.ep a~mata ve makas
dar Te teni olmata muvaffak olm.qlardar. 1 Buiran 939 da denlere bqluuyor. Pa
zartesf, sala, ~ba, perfembe 1iinleri taJebe kaydedilmektedlr. istanblll Gecllk· 
pqa, Balipqa Yoku,a Vahram Asadoryan ecunesi istinde No. L 

Muhabere ve Miinakale Vekileti Istanbul 
Elektrik i1leri umum miidiirliigiinden: 

1 - idarenin Sahpazar1 ambarma tesli m§artile satm almacak olan muhte
lif kuturda «1330 Kg.,, iki kat pamuk ipligl lle tecrit edilm.i§ bobinaj tellert 
,.2445" iki bin dort y(iz klr kbe§ lira muhammen bedel lle ~Ik eksiltmeye k<>
nulm~tur. . r 

2 - Eksiltme 5/ 6/ 939 pazartesi giinii saat 15 de idarenln Tiinel bqmda 
Metro ban binasmm 5 incl katmda toplanan arttmna ve .eksiltme komlsyo
nunda yap1lacakir. 

3 - Bu i§e aid §artnameler ve mukavele projesi idarenin Ievazun miidiirlil· 
~iinden parasiz olarak tevzf edilmektedir. 

4 - Muvakkat teminat 183,38 lirachr. 
5 - isteklilerin muvakkat teminatlan ve kanuni belgelerile ilft.n edllen giin 

ve saatte komisyonda bulumnalan. «3461» 

Tril§ oldu.ktan soma cildinJse 
krem siinneyiniz 

POKER 
Trq b1~klan ciJdi yumuptar ve 

yiizilntizii pamuk gibl yapar. 

Her yerde POKER =.~~= 
Oiyarbak1r inhisarlar basmUdUrlUOUnden 

Dlyarbaklr :tuhisarlar idaresile vilAyetine bagll kazalar ve Mardln Url&, 
Sllrd ve Bitlis vilftyet•eri :tnhisarlar idareleri arasmda nakledilecek inhisarl&

ra ait maddelerin 939 mall yw nakliyati ~Ik ekslltmeye konulmU§tur. 
Nakledilecek mevad tahminen bir milyon kllodur. Muhammen bedel on 

be§ bin lirad!r. iI.k pey ak~esl bin yiiz yirmi be§ liradlr. Ekslltme 12/6/ 939 pa
zartesi gilnii saat 10 da Diyarbak1r inhisarlar BR§mildiirHigunqe yapilacaktll'· 

~rtnamesi Ankara, Istanbul, Diyarbaklr, Siird, Mardin, Urfa ve BitilS 
inhisarlar idarelerinde mevcuttur. (3434) 

11 00,000 I~r~~ 
KADDNDN 
nazari dikkatini 

celbeden 

KREM PERTEV 
ince bir Zevkin, Titiz bir ltinamn, 

derin bir tecrilbenin mahsulildiir. 

BALTIG 
Ma.rkall 

SUI' MAKiNASININ 

Temlnat1 memleketl
mlzde 40 senelik tec
riibeye mlisten!ttlr. 
Tirk - Avrupa Ltd. !J. 
Galata PeraemJ>epuan 81 

Dr. Haf 1z Cemal 
LolanallhUJm 

Dahiliye miitebaaaiai ... 
Dlnnyola IN 

HaaJ'tlle aaaUerl Paar barlt h• ,_. 
1,1-t Sala, Camariesl 1,1-U hbra,a 

T.Ulll 


