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·f A T ATCRIK0 thlfil· ı 
~~~ahra l'.11an orduya · mesajı i 
tlirku11~·e~il Ceı~~~·) - Bugün geçit resmi başlamadan ev· beyan ve ifade ederken büyük ulusumuzun iftihar hislerine 

''Zar atıdeki ın .ayar orduya hitaben Reisicumhur Ata· de tercüman oluyorum. 
2aferı Crlerj ve e~Jını okumuştur: Türk vatanının ve Türklük camiasının şan · ve şerefini ebe mazı · · 
Ordusu raber illede 1 •1nsanlık tarihi ile başlıyan, her zaman dahili ,.e harici her türlü tehlikelere karşı korumaktan ibaret 

~I~ nıyet nurlarım taşıyan kahraman Türk olan vazifeni her:ın ifaya hazır \'e amade olduğuna öenim ve 
~laket ~leketini en b h büyük ulusumuzun tam bir inan ve itimadımız vardır. Büyük 

ı.ıs ve k.e ı:nusibetı u ranlı ve müşkül anlarda zulümden ulusumuzun orduya bahşettiği en son sistem fabrikalar ve si· 
de ele aSk Urta.rı:nış .erden ve düşman istilasından nasıl koru· !ahlar ile bir kat daha kuvvetlenerek büytik bir feragatinefs 
llıU%h erlik tek ~~<;n. CUrnhuriyetin bugünkü feyizli devrin· ve istihkarı hayat ile her türlü vazifeyi ifaya müheyya oldu· 
lıi~ ro ez Olduğ nıgının bütün modern silah ve vasıtaları ile ğunuza eminim. Bu kanaatle kara, deniz, hava ordularnnı· 
~u~hern Yok~n halde vazifeni ayni bağlılıkla yapacağıoa zın kahraman ,.e tecrübeli komutanları ile subay ve eratını 

bu . ll, cı, .... ._ r. be 
1 ~Ü( bi ... ,ınun~·er . selamlar ve takdirlerimi bütün ulus muvacehesinde yan e· 
eurıi11 h r refaıı ve k ın 1~ ~nci yılını mütemadiyen artan derim. 
~Uzurunda k Udret ıçınde idrak eden büyük Türk mil· Cumhuriyet bayramının 15 inci yıldönümü hakkınızda 

.....__--...___ ahraınan ordu, sana kalbi şükranlarımı kutlu olsun .• , 

ttıııı" rıkıere cevapları 
illet n 

tı•....., arnıoa Cela l Bayar ve ordumuz 
qıaqın . 

a Mar€şal Çakmak AtutUrke 

ıaı~~. 29 < telgraf gönderdiler 
!ı." ~Yar C A.ft....) 
~illU ın·: Unthuri --:- Başvekil Ce- lıklar ı mızl a hürmet ve t azimlerimizi 

lia.ıti teı unllsebeuı Yetın 15 nci yıldö. ellerinizden öperek arzederim. 
~ .. ~fı gönde .ı\.tatUrke aşağı -

~lı ''•ıcultıh etrnı§tir: 
~lıt la ur 

rı"a A.tatürk"· .. 1 
~ un yuksek 

BAŞVEKİL 
C. BAYAR 

Marsilya 
Yangınında 

Fransız Har?ciye 
Nazır 11u 11 me1' tupları 

çn lınmış 
ltalyan reb:ıasm dan biri 

tc \·kif edi ldi 
Faris, 30 - Marsilya yangınında 

ölenlerin sayısı 21 i bulmuştur. Dün 
~ Devamı 10 uncuda 

Uzak şarkta · 
harp 

tebriklerine telgrafla 
cevap verdi 

~ ... U' - p' 

.- Yazısı 10 ımcılda 

Roma da neler görüşüldü? 

Roma ve 
lFrans nz s@a~etellerıne g©re 

1939 111,baharı için 
hazırlanıyorlar 

Harp tehdidile o zaman da yeni 
menfaatler temin edeceklermiş 

Roma, 29 (A.A.) - Von Ribbentrop 
saat 15 de Musolini ile tekrar görüş

müş ve saat 19 de hareket etmiştir. 
İtalyan - Alman müzakereleri hak. 

kında aşağıdaki tebliğ neşredilmiştir : 

"Duçe, saat 18 de Kent Ciano hazır 
olduğu halde Von Ribbentropu kabul 
etmiştir. İki saat süren bu mülakat sa
mimi olmuştur. İkinci bir mülakat da
ha yapılacaktır . ., 

Bu görüşme hakkında büyük bir ke
tumiyet göserilmektedir. Bununla be. 
raber Macar - Çekoslovak meselesi hak 
kın.da henüz bir karar ittihaz edilmedi
ği zannedilmektedir • 

Paris, 29 (A.A.) - RomaC:..n Lö 
Jur - Echo de Faris gazetesine bildiri. 
liyor: 

"Dün ve evvelki gün Kent Ciano He 
Macaristan sefiri Laron Villano arasın· 
da iki mülakat yapılmasından da anla
şıldığına göre esas mesele Macarista. 
nın Çe'koslovakyadan istediği arazi par 
çalarma taalluk etmektedir. 
Alınan bazı haberlere göre Roma ile 

Berlin yalnız ahalisi muhtelit olan mın
takalarda değil, bütün Rütenyada plc· 
bisit yapılmasmı Praga ve Budapeşte

ye teklif etmek hususunda mutabık kal. 
mı§lardır . ., ~ Devamı 10 uncuda 

tıe ~ ell11eket i İstanbul 
r av\j!t ' rtıillet• 
li~aek ~.rdukta 1 ll'lutlak istiklali-

•cı, reJıh'ı rı sorır k 

Reisicumhur Atatürk, Başvekilin 

telgrafına §U cevapla mukabele bu • 
yurmuşlardır: 

Çinliler 45 hfn zayıat · 20000 Leh Y ah udisi 
, Yll ,, dahiı· a urdu[iunuz 
ut •e e'- 1 rıde y -
~ ııell) "'Otıottı·k arattığınız 
e k ereıe • ı İrık ı· 
~· lrş1 rı "luv ı apların me-
ı,,i c.,.._ duydu~ acehesinde Şefimi 

......,. bu ı:.uttıuz -
ltu d YUkt{ır minnettarlık 

'arı lu lly~u it • 
clö •• 'kiye e, büyuk . 
b· tıull1U Curtıhu . bır eseriniz o. 

ı rlikte rıu, V •-· rıyetirıin 15 nci yı l 
teb • e ... ,, 

tık eder arkadaşlarııııla 
• sarsılll'laz bağlı • 

Celal Bayar 
BAŞVEKİL Ankara 

C. Teşekkür ve ben de sizi t ebrik 
eder hepinizin muhabbetle gözleriniz
den öperim. 

K. ATATüRK 

• • • 
Ankara, 29 (A.A.) - Genel Kur -

may Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, 
_.. Devamı 4 üncüde 

vtırdller 
Tokyo, 29 (A.A.) - Alman haberlere 

göre Japonlar Tajien sırtlarında bulunan 
Çinlilerin son müdafaa hattını zorlıyarak 
Hankovun 30 kilometre şimali şarkisinde 
kain Pusingtsiyi işgal etmişlerdir. Çinli
lerin zayiatı 40.000 kişidir. 

Japonlar ayni zamanda Matçeng yolu· 
nun 20 kilometre ~arkında bulunan Pai· 
kuoyu da işgal etmişlerdir. Çinlilerin bu· 
r~daki zayiatı 5.000 kişidir. 

Alman yada 
hududa 

yakalanarak 
sevk edildi 

B~rlin hükumeti bu Yahudi leri 
Almanyaya muzır addetmektedir 

..-: Yazısı 3 üncüd• ı 
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dlaısata dair --------
Bir mülakat 

R ESİMLİ Hafta'nın birinci sayı· 
ıında Emin Karakuş'un Orhan 

.Veli ile bir mülikatı var; bunu alaka 
ile okudum. Evveli Emin Karaktış'a 
bir itirazım var; makalesinin başında 
Orhan Veli jle arkaciaılarınrn bazı hü. 
cumlara uğradıklarını söyledikten son
ra- diyor ki: "En son Nurullah Ataç'm 
uu gençler hakkında yazdığı bir iki ya. 

:ı ile de hararetli bir safhaya intikal e· 
<len bu dedikodular ... ,. bu aözlerden 
benim, Orhan Veli ile arkadaşlarını 

uğradıkları hücumlara karşı mü.ek· a 
ctm&k istediğim mlnası çıkabilir. Fa· 
kat hakikat öyle değildir. Belki inanıl. 
mu ama benim edebiyat dedikodula· 

rından pek haberim olmaz: Varlık mec. 
muasmda bir gün Orhan Veli, Oktay 
Rifat ve Melih Cevdet'in ıiirlerini gör 
di.ifilm zaman bu gençler hakkında hiç 

b:Z ıey bilmiyordum ve içlerinden hiç 
birini ıahsen tanımıyordum. Orhan Ve· 

li ile ıonradan tanıttım. Bende onları 
müdafaa etmek maksadı yoktu: sadece 

onların fiirlerini ıevmif tim ve duydu. 
f.um zevki anlatmata çalıJtım. Onlann 
~iirlerini hail seviyorum ve ıevmemek 

kabil olacağını tasavvur bile edemiyo
rum. Biliyorum 'ki bazı kimseler benim 

bunu mahsus yaptığıma kani; ben de 
yemin ile ıöyliyeyim ki Orhan Veli ve 

ürkadaş?arının şiirlerini beğenmedik" 

!erini, anlamadıklarını söyliycnlerin sa· 

mimiyetlerine inanamıyorum. Bana öy· 
le gel:yor ki o ıiirlerin güzelliğini, ta. 

zcl i~ini onlar da anlıyorlar da inat ol
sun diye inkar e.:ıiyorlar. Burasını ge" 
çelim. 

Orhan Veli'nin Emin Karakuı'a söy· 
)ediği sözler arasında bence de çok 
doğru olanları var. Bilhassa şürin,, mu· 

i~iye benzemek istemesi hususunda 
süyledikleri fevlcalade hoıuma gitti. 
Beni de bir zamanlar: "Şirin musikisi, 

res:nin musikisi gibi bir şeydir, yani 
ıtiir musikiye benzeyemez:, ancak biz de 
musikinin bıraktığı intibaı uyandırma. 
ğa çalrtabilir . ., gibi bir şey töylemiş· 

tim; Orhan Veli, bir §&ir .clduğu için, 
bunları benden çok iyi anlatıyor. BU. 
tün o parçayı ve fransız ~iri Paul 
Eluard'dan aldığı çok doğru, çok güzel 
sözü mc:muada okuyun .. 

Fakat Orhan Veli'ye bir itirazım 

var: Kendinden evvel kelenlerin hepsı· 
ni top yekun ikar etmekte haklı olup 
olmaması umurunda değil; çünkü bir 
şairin itiraslarına, kendi imanına ka· 

pıtnası kadar meşru birşey yoktur. 
Fakat bu arada her mevzun, yani gc. 
rek bizde, gerek baglı:a memleketlerde 
nazım kaidelerine uyarak ıöylenilmit 

s5derine hepsinin de bir Çinli işkence· 

ai olduiunu söylüyor. İtiraf edeyim ki 
buna tahammU ledemem. Y~ksa Orhan 
Veli de vezni, aruz müdafileri gibi aa. 
dece ittirad manasında mı alıyor? Or-

han Veli bir Baki'nin, bir HUgo'nun 
bir vezindeki mısraları arasında müthiş 
ahenk farkını duymuyorsa şaprım: 

duyduğu halde gene öyle söylüyorsa 
ona da pıarım. 

Belki bunun da ehemmiyeti yokt.ur; 
aııl mesele Orhan Velin'in güzel ıiir
ler yaz:masındaaır. Onu da yazıyor; 

isterseniz: bugün inanmayın, yarın siz 
de inanacaksınız. Ondan evvel de be. 
ğenmediğiniz, güldüğünüz: pirler var
dı; onlann kıymetini nasıl nihayet gör. 
dünü.ıse Orhan Veli'nin kıymetini de 
göreeelraiais. 

Nurullah ATAÇ 

Kontt plak 
standardizasyonu 
Marangozlar ve tahta 
fabrlkutörlerl n~ler 

ISli)'Or~H r 'l 
Kontrpl~klarm standardı hakkındaki 

nizamnamenin değiştirilmesi hakkında 

kontrplfik fabrikatörlerinin Ankaraya bir 
heyet göndererek yaptıi:rı teklifler üzerine 
bu hususta mütaleası sorulan Marangoz· 
lar cemiyeti ve kontrplak fabrikaları fi· 
kirlerini sanayi umum müdürlüğüne bil· 
dinnişlerdir. 

Marangozlar cemiyeli ile kontrplak 
fabrikatbrleri nizamname üzerinde yapı
lacak değişiklikler hakkında bazı nokta· 
!arda :müttefik olmakla beraber bazı nok· 
talarcia da ayn mütalealarda bulunmak· 
tadrrlar. Kontrp!Aklann dahili katlarında 
yapılması fabrikatorlarca istenen değiş· 

mcleri marangozlar cemiyeti de kabul et· 
mektedir. Fakat, diğer taraftan fabrika· 
törlerin getirilmesini bir sene müddetle 
tehir etmek istedikleri tecrübe makinele· 
rinin tehirine cemiyet taraftar değildir. 
Çünkü cemiyet memleketin bir senelik 
jhtiyacına ~fi &elecek miktarda kontr
plAk, bulunduğlµıa kanidir. Binaenaleyh 
bu makineler esasen bundan bir sene son· 
ra piyasaya çıkacak olan standard kontr 
plaklar için kullanılacaktır. 

Kontrplaklann stanqardı nizamname
si bu ayın on üçündcnberi tatbik mevki· 
inde olmakla beraber henüz fabrikalar 
standar kontrplfilc imaline başlamadıkla· 
n gibi bir kontrol da yapılmış değildir. 

Yalnız şimdilik ticaret odası nizamname· 
nin tatbikine başlanma5mdan evvel ya· 
pılmış kontrplakları damgalamakla ik· 
tifa etmektedir. 

---o,-----
1 n hl sar madde!erlnde 

ucuzluk 

Trakyadu zirai 
kalkınma faaliyet i 
Trakyada şimdi 20 bin ortaklı 

RO koopet atif var 
Edime, 29 (A.A.) - Trakyada evvel· gülcUlük ve gill yağcılık, pamukçuluk, 

ce hiçbir metod ve tekniğe istinat etme- zeytincilik, pirinç ziraat!, teker ve pan
den uluorta yürüyen ziraat işleri son curn carcılılk, hayvan haatalıklarile aavq a
hurlyet yıllarında alınan tedbirlere ,., Jım durakları devlet hayvan depoları. 
hUkftmetin maddi fedakirlıklarile mo- nın Uretme ve örnek çiftliklerinin ku· 
dern ziraat esaslarına dayanarak yUrUtUI- rulu§u, kUçtık ziraat ve sanat kunılan-
mc;o baotanmıştır. nın açılııı hep köylünün kalkınması ve 

Yurdun en ıirin ve verimll ~ parçası milli ekonominin geHımeıi i~in cümlıu. 
olr.n güzel Trakyada milli ekonominin in- riyet devrinde ahnmıı be11i batlı teJ
klşafı için ctlmhurlyet devrinde ziraat ve birler ve yepyenJ mevzular arasınc?adır. 
hayvancılık 1&haaında atılan kuvveW 

Buna göre, kültür ve genslık hareadımlara son yıllarda zira! ve aatıe koo-
ketlerile saflık, iskin, bayınJırlık ve peratlflerinin de katılmuı gibi mUstahal-

lin kalkmmaama destek olan tedbirlerin d!ğer ıahalardaki faaliyetlerin de çol.t 
ı~ler bir duruma gc.;iıi T:akya köylU 

de alınmq bulunmam k6yltly0 mllletln re- ve halkır..n cUmhuriyet ve Atatürkt 
fah ve aadetlnl par edinen AtatUrt re-

olan candan bağlılığını bir kat daha 
jlmine bir kat dahabaflam11 ve m1nneU- arttırmış ve halk bu bağlılığın 15 inci 
nf arttırmııtır. Bugün Tralı:yanm 4 vlll-

yıla görülmedik bir surette hazırlan
yetfnde 300 bin lira sermayeli 20 bin or- makta izhar etmiştir. Şimdi bUtnn 
taldı 80 kadar zirat kredi koaperaU!i ta-

Trakya bllytık bayramı kutlulama şenllklı§makta ve bunlar köylünUn hakiki bir 
lhtlya~ kaynağı olmaktadır. leri içinde çalkanmaktadır. 

Bunlardan başka geçen sene Uzunköp. 
rUde kurulan kavun karpuz :&atış koope. 
ratifini bu sene Karabigada da bir kavun 
karpuz: satıı kooperatifi takibetmi§ ve bu 
iki kooperatif elele vererek çnhşmağa 
bqlamıştır. 

Şimdi de canlı hayvan Ye hayvan mah
sullerinin teşkilatlandırılması etUdlerl ya
pılmaktadır. 

Mandıraların ıslahile başlryan sınht ve 
teknik ıartlar dahilinde yUrUUilen peynir 
ellik, sebze ve meyvacılık, balıkçılık, sün 
ğercilik, ayçiçeği fabrikaları, meyvacılık 

ve sebzecilik birlikleri, madencilik, to
humlann ıslahı, bağcılık, fennt tavukçu. 

" T11rlş ,, 
şube 

lstanbulda 

açıyor 

Tariş üzüm kurumu, lzmirin nefis il· 
zilin ,.e incirlerile bu üzfunlerdcn çekil· 
miş şarap'.arı, Istanbul halkının aldan· 
madan almasını temin için l"tanbulda 
bir şube açmağa karar verrni~tir. Bu şu· 
be evveltl. Beyoğlu:ıda açılacak, sonra ih· 
tiyaç olursa lstanbul tarafında da bir 
şube kurulacaktır. 

·--o---

İnhisarlar idaresi her sene cumhuriyet 
luk, yumurtacılık, tavşancılık, ancılık, lbayramlarmda bir teamül haline ge!en 
pek böcekçiUk, yonca ziraati varapçtlık, 

yeniliklerine bu sene de birka~mı ilave ---------------

lzm!r slirat pos?a"ı 
tıır.f~si 

etmiştir. t••••••••••••••t 
~u .sen.e, 15 i.nci. yı~ müna~~til~ "lz· t ATATÜRK' ON ., 

mır,, ısmıle yenı bır sıgara çeşıdi pıyasa- t ı 

ya çıkarıimıştır. Münhasıran lzmir tütün t B K t I 
leri harmanından yapı!mrş olan b~ sig~· • ~sın . urumunu n • I 
ramn fiyatı 20 kuruş olarak tesbıt edıl· • tazımler ıne cevapları . : 
mi~tir. Bundan başka .son yıllarda satı~ı t At t·· k 8 K t " . . .. a ur , aıın urumunun op- V 
bır haylı azalmış ve unutulmağa yuz tut· t 1 tı .. b t'J k d'J · k" t . . an ıı munaıe a ı e en ı enne çc ı· 

muş olan lüks cigaralardan Sıpahı ocağı t 1 t . t 1 f .. b ı A tf t t . . . en azım e gra ına §U c.va ı u e • 
ve Samsun cıgaraları yenı bır harmanla t . 

1 
d' • t 

tertip edilerek yeni bir ambala.jla, madeni t mıı er ır · • 
kutular içinde piyasaya çıkarılmıştır. t Tarık Uı ( 
Bu yeni şekilde Sipahi ocağı cigaraları t Basın Kurumu Ba~kanı t 
50. Samsunlar 45 kuru~ satılacaktır. t İstanbul t 
ŞampJnya fiyatlannda hazırlanan fev· t Basın Kurumunun toplantısı mü- t 

kalade tenzilat da cumhuriyet bayramı t nasebetile gösterilen duygular~an t 
münasebetile başlamıştır. Bu tenzilat • mlitehassis oldum. Teşekkür ederim. t 
ile Fransız ~ampanyalannın fiyatları 545

1 
t K. ATA TtlRK t 

kuruşa indirilmiş olmaktadır. •••••••••• a ••••• 
inhisarlar idaresi bayilerin zarara gir· 

memesi için onlann elindeki şampanya· --------------
!arı daha evvel tesbit etmiş ve bu şam· 

panyalann fiyatlarını da aradaki farkı 
koruyarak ayni seviyeye indirmiştir . • 

ırcnton amca 
gazete c '~uycr 

Denızbank işletmesi, gördüğü lüzum ü· 
zerine l:mir sürat po::talannın tarifesini 
değiştırmıştir.Ewelce limanımızdan pa· 
zar günleri kalkmakta olan lmıir sürat 
postac:ı bundan sonra limanımızdan gene 
ayni gunde kalkmakla beraber lzmirden 
salı günü yerine çarşamba günleri kalka· 
cak \'e pe~be günü limanımıza gel~ 
ccl<:tir. 

lzmir surat postası bu ı;eferleri 2 ı der 
saatte yapacaktır. 

--o-

Nişa n 
Emekli muhasebei hususiye mUdUr· 

lerlI!de:ı Bay Sezai Soyerin kızı Ba
yan Muazzez Soyerle emekli önyilzba
şı Bay Münirin oğlu değerli jandar
ma subaylanndan Ragıb Sayanerin 
nişan törenleri 28-29 1. Teşrin gecesi 
Park Oteli salonlarında yapılmıştır. 

Yeni nişanlıları candan tebrik eder ve 
nişanın saadetli bir izdh aca müncer 
olmasını dileriz. 

l>Un Uç otolll6 

k azası o ıd~ 
Şoför Vehbinin idaresi~ 

Sehzadebaşında tramvaY .d .....ıc 
geldiği sırada; tramvaya b~ 

lan Gülizar isminde bir kad~ -
isminde bir erkeğe çarprnJŞ · 
nin de yaralanmasına set>eb 
Polis, iki yaralıyı hastaneye 
b~ . 
Şoför lhristonun idaresi~ 

İstiklal caddesinde 65 n ~ 
Tünel tramvayına çarparak ut• 
mış. nüfusça zayiat oJınallllŞ ,,; ,p_ 

Soför Zülf ükann idaresind~ 
tihte elektrik mcmurlanndal1 _"'..il 
parak yaralanmasına set>eb ~~ 
Şoför Zeki, kamyonetini üsk 
tanbula geçirmek üezere rab' bit 
sokmakta iken Fevzi isminde 

çarparak yaralamıştır. ,,.t 
-o-- ır: 

l>Unkü )&nl(1o~ 
Kasımpaşada Alibaba •0~ 

evde oturan Madam Ester, tJ11 
galı bırakmıı. bir çivide a,ıa 
mantc11u her nasrlsil mang .,. 

1. eir 
tutugmuıtur. İtfaiye ge in 

oda kısmen yandıl:tan sonra 

bilmiştir. dctlPl' 
Be§iktaıta Çı:-ağan cad~ 

ran icra memurlarından 
nin bir odasında:<i perdeler~~ 
atılan bir havai fi§eğin ate~ ~~ 
prak yangın ~ıkmı~, derh dJI' 
faiyc, odada bazı eşya yarı 
yangın. • öndilrmüştür • alil'• 1' 

Küçükpazarrla Hacı H 
1
ter4', 

marangoz Musta!aya aid eaı• 
birrr yangın ba~1angıcı o:rıı~ 
tarafından derhal ~öndilr 

1
, 

Avukat levh,! 
Belediye r esl lll 1il 

IAhl tutullll•Yer;I. 
.. sese1 r ~ 

Ticarethane ve mues J""..., 
ticaret ünvanlarmı göstere" 

mağa ve bu levhadan dol•1;ı.ır1"' 
bir resim vermeğe mecbur t 

Y,sıJJ diye zabıta memurları ı• -,; 
kapısı üstüne levha k0~1t"J 
oldukları düıünccsiyle ~"" ~el~"'1 
levha resmi iıtcmektedır: t-'i' 
isliği, ıubelere yaptığı b;cl"' 
vukatlığın bir sanat ve ~ 
madığını ve avukatJarıtı 1 - ..il 

·,,er?• .. 
ve itibarla levha resrııı 
bur olmadıklarını alakadar 

bildirmiıti r ~ 
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lngiliz kralının 
~era~ . kardeşi 

dlUllkasn A~Y~~~ıraD'1'a lYlmumı 
waHso ©U<Clu 

krAvustUraı Kent (IQkası, karısı ve iki çoculııyla btraber 
~lrnın Ya unıuın· . . .. 

'lıısti kard""i ır ı \ alılığıne lngiliz 
.,, r Ve b -~ '-Cnt d'"k kt u vaz'f . u ası tayin edil· 

• et o~n lord'G:Yı §irndiye kadar gör· 
eşrın: OVri · 'ttit ""SClııin· . . nın Yerine gelecek 

I~ • ın bınnde · ·~ \er.t n ıhu-aren g1>re-
' ' tj;;ı. ~ır 
•I ~Ocu "'ia ~J A. 

·ıı . 1 1 3~ ile be.r~stur~lyaya kansı ve 
P:-ens ~ Ya~ındad her gıdecektir. Dük 35 

,. dvar .. ır. rn--•1 d b" . 
. C\lek u~ Yas Y\l\.ııK ar an ın. 

tııl~tir S<tndra h .. 1ndadır, diğeri: pren· 
h • enuz ik' '-'!Uc 1 Yaşına girme· 

taı Y Ve karı 
a· a}·a h" sı şirna· 
ij~inde 1~ &İtnıcnıi •Ye .kadar Avustu-

~dirle n 1lk unı ~lerdır ve oraya kral 
81ndenr. l\ent d"' Unık 1 vali olarak gitmek· 

1\ de ·ıı. u ası b ·· .. 
\'Ust 1 

l\ uınUnı· ugunku kral aile· 

Lord Govri krala müracaat ederek gele· 
cck sene teşrinisaniye kadar vazifesinden 
ayrılmak istediğini bildirmiş ve bunun i
çin de sebeb olarak, ihtiyar olduğunu, 

çah~amıyacağmı ileri sürmüştür. 
Kral, umumi valinin bu talebini kabul 

etmiş ve yerine kardeşinin geçmesini mü· 
nasip görmü~tür. 

Kanunen umumi valilik hizmeti beş se· 
nedir. Fakat, Kent dükasının Anıstu· 

ralya umumi valiliğinde iki veya çok çok 
üç seneden fazla kalmıyacağı zannedili· 
yor. 

Kent dükası A\'USturalyaya gittiği za· 
man, lngilterede kralın kardeşlerinden 
yalnız biri: c;ıuçester dükası kalacaktır. 

Kralın vekili olarak da o vazife görecek· 
tir. 

UraıYanın b~ ~~li ~lan prenstir. l gunku umumi valisi 

t ::~--a-. r_a_d_y_o_s_u_n_d_a 

~"'b.8:n konuşacak! 
ıı:ı,4il 7~t 1Yelı_ bir papağan aranması üzerine 
~~~q Papagan sahibi müracaat ettı 

air be:.~ ifil~ ar a ıra son <dl ca IQ> n r m üs a
~i~~~bnı~~ı:iuı berb~ . ~ lfl7'D 'lt B ln1 a lfi1 a aç o O a c a ~ 

ti" an d'· nın yet" . d" ~. "C: • Ukk• • ıştır ıgı '(1 nnına r 1 •. 
)ıJta '11l~la t:e en muşte 
tad Ya1ııtı tınıtr da k . 

e • ba eseiı01 b 
ll ettiği . Yırn, ded" • aşınızı da 

baı• 11tUn ; 1 anlatrnışt:~terek nasıl isti 
t ~ b· ne ln · · 
tııdi •. it §ek' gılterede 

l gltı.i ö· 1lde isrr Papağandan 
~n &te · 1 ade · ·1 ~o dta nı}'Oru c111 mek is-
l'ltıla :tady z: 
ll cak b· osu rn·ı. . arı • ır • lt<;;tof b tile agarı Papağa <Jn a~ır~da 

~ Ce~ a rady n arıyor 
.a ııe "e Sö l ~ başınj :: .. 
U~C , §tedi) y edıkJe . a Soz soy le-
~ l'ıne cı·eeektir n rı bütün dün• a 

illa • ınd · "-ad y0 J -

~~ rc1an 70 e terbiye!" r:un bu talebi 
tııt .. aın bı.ı ki§i rn" ı Papağan bulu-
"· " lh. Papa . uracaat . ,.. ~~sı" ganı ctmış o • e • "ak arın · . • 
tor n ıı.: arar . ınıtıhana t • b· 

orı J' lton Verılıni . a ı 
llal>aı: ha§ınd ll~tıığu .. ~~ır. İmtihan
t~ &iltt İl a Stiı s·· goruieıı ve mik-
L Yo c tn oyleıne~· . 
<teqlc ~llatk• Ultaveı .ır.1 beceren 

ll tır. iltları a e Yapılacak ve 
bj llııcıa tasına isnıi . 
.~ l\d n evvel yazıı 

biıiyo Yo iıta ' hayva 
~e h tdıı1t. S 'YO!tu ~ &esj neşreden 
'cale~" Olan 1ı.ıtarındak~ ~tak Tokyoyu 1 Oç lisan ü~erinc1e n"•!·İyalta bulunan 
dilrıı 1

• bir k aponYad ~lırbağaları ile spikerk• \:ltM biri: K~düı radycsuınun 
t~tcdir Otıser gil.ı~ u hayvanların kadın ı;>İkeri r.~isis Bel!<in 

• ı, ar 
<ısıra neşre- Yalnız, Japonlar kurb'iğalan raclyo 

istD!llYl'lnnnı:ı s>~tirrne ·~ k111km:ı!T'•ıı1ıır. 

? 

Şov'~n sözüne 
itimat edilnıez ! 

Meşlhur lnglllz ecıı lbB ha~kan©Ja ıresmen hü~d:lım 
verılOdl: cD ~anan şe~Der yazma~a aıOaşmoş~aırR 

Son l':'İ.inlcr<lc • ondra mahkemelerinden birinde bir 
l civaya me~ltur muharrir Corc Bernar Şov'un ismi karış~ 
mış ve, a$lın.!a pek ehemmiyetsiz dava olan mesele, bu 
yü ~den b:iy:jmüştür. 

GeılC ':ıu davanın bir neticesi olarak Bernar Şov, adc· 
ta r:-:>m.:n "yalancı,. olarak ilan edilmiştir. 

M~sl!ier.iıı esası şu: 

Mi'.•el O"Sullivan isminde İrlandalı bir terzi, yanın· 

Jaki ç r!i~ını terzili1<ten başka işlerde çalıştırdığından .do· 
lavı ç :>c..ığu.1 babası tarafından mahitcmeye verilmiştir. 

Daniel O 'k;nnor ısmindeki bu adam, terzinin, oğluna 
mcsleğilc al.l!:ası olmıyan birçok zor işler gö~dürdüğünü 
iddia etmektediı. Mesela, ustasının çocuğu görmeye mec. 
bur ettiği iş!er arasında şunlar var.dır: 

Toprak kazmak, patates .dilmek, inekleri sağmalc, 
otları ~udaı.ıak. ahırları temizlemek, soğan soymak, usta
sını tnaş etmek v~ yıkamak, ayaklarını tuzlu su banyosuna 
koyma·-.. 

Terzi, :ıaklcındaki bu ithamlara itiraz ediy.cr, .kendi
sinin ıt"k namuslu ve iyi bir terzi olduğunu ileri sürüyor 
v::: bur.ı.; isbdt e<l · ·ek delil olarak, Bernar Şovun kendisınc 
evvelce yazmış olduğu iki mektubu gösteriyor. 

M:.\u:ndur ki, 1ngiltcrenin bu me~ur ve nüktedan 
tiyatro muharriri de aslen İrlandalıdır. Onun için, terzile 
a ı alarmda bı.luııan <lcstluğu pek tabii görmek kabildir. 

Bcrnar Şov, bu mektuplarından birinde terziye şunları 
yazma '<t.ıdır: 

"Azi:ı:im Mister O'Sullivan; 
"El'.Jiselere teıekkür ederim. Çok güzel olmuı, tam 

Londranın Vest Enddeki terzilerinden birinin elinden çık
mıı de:~ecek kadar giizel. 

"Cek.?t İstemiyorum. Kııın takım elbiaemin üzerine 
ba~ka bir ceket giyiyorum. Yazın da ceketsiz geziyorum ... 

George Bernar Şov,, 
Bu ınektı.:r 16 Teşrinicvvcl 1920 da yazılmıştır. Mu. 

harrir, ayni sen<.'nin 27 Kanunuevvclinde gönderdiği diğer 
mektupta C:a diyor ki: 

''Elbis<:leri aldım, çok ıık olmuı .. Ceket çok güzel otu. 
nıyoı·. -ennehi baba sizin için "memlekette modayı en iyi 
bilen ad:ı.m:;ır,, diyor - G. B. Şov.J, 

Bu : lCktuplar mahkemede okunmuş, fakat terzinin 
hakkında ileri sürülen suçla-ı reddedecek bir delil olarak 
kabul oiun~ıyaca~ı kararına varılmıştır. Çünkü terzi, 
kcndis:nin icldin ettiği gibi, belki mahir bir terzi olabilir, 
fakat bu onun çırağına, diğer tarafın iddia ettiği işleri 

yaptırm<.sına mani değildir. 
Maiıkeme, Bernar Şovun bu mektubundan terzinin 

mahir bir usta olduğuna dair "kanaat edinmeyi doğru bul· 
mamış ve mahkeme reisi: 

- Miı;ter Corc Bernar Şov yalan şeyler yazan bir 
adamdır. S-.•ylcdiklerinin hiç birini doğru kabul etmemek 
lazımdı~, ~i!'C hükmünü bildirmiştir. 

B:ınunia beraber, terzi asıl mak~dına esasen varını~ 

Btrnar Şov 

bulunuyor. Çünkü, mahkemede bu mektupların ckunması 
ve gazeteler}~ neşredilmesi kendisi için bir reklam olmuş· 
tur. Fakat bl1 da ancak Bernar Şovun elbise hususundaki 
zevkine it;mat olunursa bir rekHim sayılabilir. 

Halbuki, İngilizlerin, muharririn eserlerini zevkle c ku. 
malarına rağmen, elbise hususunda ondan moda dersi 
almıya lüzu:n görm.iyecekleri zannediliyor. 

Diğer t&aftan, terzinin, elindeki bu mektupları sat
mak i.itcdiği de anlaşılmaktadır. Muharririn el yazısı ile 
olan bu mektuplar için: 

- 20 lngiliz lirası verdiler de vermedim, diyor. 
Yalnız Bernar Şovu seven bazı edebiyat meraklıla· 

rının onuıı ei yazısı ile yazılmış olan bu iki mektubu, terzi· 
den alnıak için müracaat edecekleri ümit:clunabilir, 

Hütasa, bu işde terzi gene biraz karlı çıkauş oluyor, 
fakat zavall: Bcrnar Şov hakkında mahkeme tarafından, 
yani resmen, ''sözüne inanılması caiz değildir., şeklinde 
bir hü~üm verilmiş bulunuyor. 

20000 Leh Y ah udisi 
Almanyada yakalanarak 

hududa sevkedildi 
Berlin hükumeti bu Yahudileri 
Almanyaya muzır addetmektedir 

Ji..ilyananın kazını yakından ve iyi bir 
~c:.:lde gösteren ilk fotoğrafıdır. Ba
bası Prens Brenhard tarafından çekil
miş tir. Prenses Beatrikı bugün dokuz 
aylıktır. 

radyonun ses alıcı tesisatını kurbağa
ların geceleri hep bir ağızdan viyakla
dıkları suların başına götürm:.işlerdir. 

Londra radyosu ise papağanı mik
rofon başına asarak onun ağzından dün 
yaya insan sesi dinletecektir ... Bu da, 
cihan tarihinde İngilizlere mahsus bir 
rekor olacak ... 

Radyo çalışmaya başladığı zaman 
daima ayni şeyleri söyliyen spikerlerin 
yerine bir gün papağanların geçeceği 
de düşiinü!elıilir. 

Bu suretle papağan gibi her lisan
nı:ın knnııc:;ın ı:nik~rı~rin vninl' n::ınıı-

Varşova, 29 (A.A.) - Muzir addedi· 
len Polonyalı yahudilerin hudut haricine 
çıkarılması hakkında Almanya hükfuneti 
tarafından verilen karar üzerine dün ak· 
şam muhtelif hudut karakollarına yüzler 
ce kişi gelerek geceyi orada geçirmişler· 
dir. Hudut haricine çıkarılanlardan pa· 
saportları muntazam olanların Polonyaya 
girmesine müsaade edilmiştir. 

Hadiseden haberdar olan muhtelif ya· 
hudi teavün teşekküllerinin azası liudut 
karakollarına giderek ilk yardım tedbirle· 
rini almağa ba~lamışlardır. 

Polonya mahfillerinde verilen malfıma· 

ta göre dün öğle, zamanı bütün Polonyalı 
yahudiler 24 saat içinde Almanyayı ter· 
ketmek emrini almışlardır. Muzir addedi· 
len bu yahudilerin gitmesini temin etmek 
üzere dün sabah fecir \'akti birçok baskın· 
lar yapılmıştır. Bu baskınlar neticesinde 

ğanların konuştuğunu duyacağız ve o 
zaman: 

takriben 20.000 kişinin tevkif edildıği 

tahmin edilmektedir. 
Tevkif edilen yahudilerin Polonya hu· 

duduna se\'kine başlanmıştır. 
Almanyanın, Varşova elçisi Berline 

gelmi~tir. Sureti umumiyede zannedildi· 
ğine göre bu seyahat Alman hük-Ometi 
tarafından Polonyalı yahudiler aleyhin· 
de ittihaz edilen kararlarla alakadardır. 

Lehistunın ümidi 

Varşova, 29 (A.A.) - Polonya tebe· 
asından birkaç bin ki~inin muzir addcdı· 
lerl".k hudut haricine çıkarılmasına dair 
A!man hükfuneti tarafından verilen ka· 
rarlar hakkında salahiyettar Polonya 
mahfilleri bu işte bir yanlışlık oldu!:runu 
ve halihazırda iki hitkumet arasında ecre· 
yan eden müzakerelerin süratle mü~bct 

bir eskilde neticelenerek Almanyanın Po· 
lonyalı yahudiler aleyhinde ittihaz ettiği 
tedbirlerden vazgeçeceğini ümit ettikleri 
ni h<"'\':ln PtmııktPrlirlPr • .,. 
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• Tüberküloz cemiyeti yıllık toplantısı· 
· nı önümüzdeki çarşamba günü saat on 
sekiz buçukta "Etibba odası,. salonunda 
yapacaktır. 

• Varidatı masrafını korumamakta o
lan Kırkağaç ticaret odası lağ\'edilmi~ 

euakı ve matliibatı Akhisar ticaret odası 
na devrolunmuştur. 

• Cumhuriyet bayramı dolayısile tatil 
edilmiş olan mektepler yarın açılacaktır. 

• Ege havzasında iş bölgelerini teltişe 

çıkmış olan iş dairesi umum müdürü E· 
nis Behiç yann şehrimize gelecektir. 
OIŞARDA: 

• Dün dokuz vapur !talyada Cenova
dan binlerce yeni İtalyan kolonunu hamil 
olarak Libyaya hareket etmiştir. 

• Lizbonda bulunan Afrika birliğinin 

müdafaa nazın Pirov, gazetecilere beya 
natta bulunarak muhtelif Portekiz nazır· 
lan ile yapılan müzakereler neticesinde 
cenubi Afrika birliği ile Angola arasında 
hava servisleri ihdası hakkında bir itila! 
aktedildiğini söylemiştir. 

• Bulgari~tanda başvekil Köseivanol. 
dün kral adına parlamentonun 24 üncü 
içtima devresini açmıştır. 

• Japonyada şimdiye kadar hariciye 
nazırlığında bulunan Ugakinin yerine 
llac;iro Arita getirilmiştir. Bu değişiklik 
heklenilmiyen bir sırada yapıldığı için 
büyük bir heyecan tevlit etmiştir. 

• Beneş Şikago üniversitesinde üç ar 
müddetle konferanslar vermeği kabul et· 
tiğini üniversite rektörlüğüne telgrafla 
bildirmiştir. 

Şefimizin tebrik
lere teşE kkürleri 

_.. Baştma/I l ıncidc 

Cum.h\U"İyetin 15 nci yıldönUmü mü • 
nasebetile Atatürke aşağıdaki telgrafı 
göndermiştir: 

ATATÜRK 
REİSİCUMHUR 

Dolmabahçe • lstanbul 

Kara, deniz ve ha.va ordumuzun ge
neral, komutan ve subaylan ve kah • 
raman erleri namına aziz Cumhuri -
yetimizin 15 nci yıldönümü münase· 
betiyle bayramınızı kutlularken Cum
huriyet ordusunun bütün ~nensupla

nnın candan bağlılıklan ve sıhhat ve 
afiyet temennilerini derin saygılarım. 
la arzeylerlm. 

Cenel Kurmay Başkanı 
MAREŞAL 

FEVZi ÇA KMAK 
1 

Reisicumhur Atatürk, Genel Kur · 
may Başkanı Mareşal Fevzi Çakma . 
ğın telgrafına şu cevapla mukabele 
buyurmuşlardır: 

Oolmabahçe, 29/1 0/ 1938 
Mareşal Fevzi Çakmak 

Cenel Kurmay Başkanı 

ANKARA 
C. Telgrafınızdan çok mütehassis 

oldum. Başta siz olduğunuz halde bü
yük ve kahraman ordumuzun bütün 
mensuplarına teşekkür ederim. Büyük 
gün cümlenize kutlu olsun. 

K. AT ATÜRK 

Ba,vekilio te~ekk ürler i 
Ankara, 29 A.A.) - Başvekil Celal 

Bayar Anadolu Ajansı tarafından 

neşredilmek üzere aşağıdaki teşekkür 
ve tebriki göndermişlerdir: , 

Milli bayramımızın 15 nci yıldönü· 
mü vesi lesife memleketin her tarafın
dan aldığım tebrik telgraflarına ayrı 
ayrı cevap vermeğe meşguliyetim ma. 
alesef mani olduğu için aziz vatandaş. 
larımın gösterdikleri yüksek ve sami
mi alA.kaya karşı duyduğum şükran 
hislerimin ve bu büyük r .. ·ün ır.lf!e. 
timiz için de kutlu, refah ve saadet 
le dolu olması temennilerimin kendi· 

!erine iblağına Anadolu Ajansının 

tavassutunu rica ederim. 

Yeni neşriyat 

BAŞVEKİL 
Cel!I Bayar 

Mi zah ansik fopedls1 
Mizah Ansiklopedisi, Cumhuriyet 

Bayramı münasebl!tiyle, tarihi temsil 
eden üç renkli gllzel bir kapak içinde, 
muhtelif karikatürler, fıkralar ve dört 

tane de manzum hikayeyle intişar et. 

mi§tir. 

Beyoğlu İstiklal caddesi Şehir Tiyat· .................... ... D u g u .. n 1 p E K ~ ı d 
rosu Komedi kısmı y.mmmmmmmr: ..... Ü u 1 n e nı H Sin u H 
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Yurdumuz dışında 
Cumhuriyet bayramı · 
Ya bancı memleketlerdeki elçilik 
ve konsolosluklarımızda kabul 

resimleri yapıldı 

r ..... mi311 ............ ı:... ........ - .... -
M ELEK s~e' Cümhuriyet bayramı şerefine 

Projeksiyonları, Amerikadan yeni getirttiği en son sisteııı ·~ 

Western Etektrik Mikrofon~ 
tertibatlı ve sesleri 100 % tabiileştiren makinelerilC bil 

Moskova, 29 (A.A.) - Tas Ajansı 

bildiriyor: 
TürkiyeCumhuriyetinin 15 inci yıl· 

dönümü münasebetiyle Sovyetler Bir
liği Yüksek S:>vyet riyaset divanı reisi 
Kalinin Reisicumhur Atatürke bir teb. 
rik telgrafı çekmiştir. 

Sovyetler Birliği hallı: komiserleri 
konseyi reisi Molotof Türkiye Başve. 

k" ' i Celil Bayara Sovyetler Birliği ha· 
ri~.ye halk komiseri Litvinof da Türki· 
ye Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü 

Arasa birer tebrik telgrafı göndermiş
lerdir . 

Fransa da 
Paris, 29 (A.A.) - Anadolu Ajansı. 

nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Cumhuriyetimizin 15 inci yıldönümü 

münasebetiyle gerek Pariste gerek vL 
layetlerde Fransız ra.dyosu muhtelif 
postalar üzerinde bu büyük bayraıru · 
mızın ehemmiyeinden bahisle bugün bu 
ra saatile 19 dan itibaren dostane me· 
sajlar verecektir. 

Ayni radyo postalan bu münasebet
le büyük elcrimizin de bir mesajını ya. 

pacaktır. 

Akşam gazeteleri, şimdiden uzun ma 
kaleler neşrederek Büyük Halaskarı. 

mız Atatürkün Türk milletine ve bü· 
tün cihan sulhüne yaptığı büyük iyilik· 
leri kaydetmekte ve Atatürkün yüksek 
adtnı çok saygılarla anma'ktadır. 

Bükrt-~te 
Bükreş, 29 (A.A.) - Anadolu A· 

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Bükreş elçiliğin.de Cumhuriyetin on 

beşinci yıldönümü vesilesiyle saat 17 
de bir resmi kabul yapılmış ve buna 
Türk kolonisine mensup olanlarla 
Türkiye muhipleri iştirak etmişlerdir. 

Hükumet erkanı, nazırlar, eski baş. 

vekiller ve kordiplomatik azası elçili
ğe milli bayramımız d:>layısiyl .:: t-;bri
katta bulunmuşlardır. Bu gece Bükreş 
radyosu ayrıca Cumhuriyetimizin yıl

dönümü münasebetiyle Türk musikisi 

parçaları çalmışlardır . 

Matbuat dün ve bugün Cumhuriyet 
devrinde Türkiyenin her sahada vasıl 
olduğu inkişafatı ta'kdir eden makeleler 

ne~retmi~t:r. 

Ati nada 
Atina, 29 (A.A.) - Türkiye crta 

elçisi ve bayan Eşref, Türkiye Cumhu. 
riyetinin 15 inci yıldön.ümü münasebeti 
le elçilikte bir resepsiyon vermişlercfü. 

Sofvada 
Sofya, 29 (A.A.) - Hususi Muhabi

rimizden: 
Cumhuriyetin 15 inci yıldönümü mü· 

nasebetile Sofya elçiliğinde öğleden ev· 
vel Türk vatandaşlarının tebrikleri ka
bul edilmiş. öğleden sonra da büyük 
bir resmi kabul yapılmıştır. 

Başvekil, kabine azası, saray crkaru, 

Sobranya meclisi reisi ve meb'uslar, as. 
kcri ümera ve suabylar, ecnebi sefir ve 
sefaret mensupları, yerli ve ecnebi mat 
b:ıat erkanr, eı.ki Bulgar nazır, kuman. 
dan ve sefirleri, Bulgar münevver ve 
sosyete mensupları resmi kabule işti· 

rak etmişlerdir. 

Merasim, ncş'e ve samimiyet havası 
içinde geçmiş ve davetliler Atatürkün 
sağlığına ve Türkiye Cumhuriyetinin 
saadetine içmişler ve uzun müddet kal· 
mışlardır . 

Elçili~ l'inası, haricen proj~~tcrlerJe 
tenvir eJılmiştir • 

Tokyoda 
Tokyo, :t9 (A.A.) -Türkiye biiyük 

elçisi ve 1'ayan Gerede Cumhudyetin 
15 inci yıl1önüı.1ü mil! ;:ı:ebetiylı: .:m· 
perial oteiinde parlak lı: r kabul resmi 
verdiler. 

S. M. Irr.paratorun h.rdeşi prens 
Takamatu •:e rrc:nses b..ı kabulü !'ıuzur. 
lariyle şereflendirdiler. Hükumet, or. 
du, donanma, matbuat, maliye, kültür, 
ve müesseseler erkaniyle kordiplomatik 
kamilen merasimde bulunmuş ve Ata· 
türkün sağlığına, Türkiyenin yüksel· 
mesine içilmiştir. 

~unan gazeıe:crioin neşriyatı 

Atina ,29 (A.A.A.) - Mesajeri Da
ten, gazetesi, bugünkü başmakalesin. 
d: 29 teşrinievvel 1923 tarihinde yeni 
Türk devletinin teşkiline müncer .c.lan 
hadiselerin bir tarihçesini yaptıktan 

sonra, bu devletin Mustafa Kemalin 

Reisicümhur ilam ile kat'i şeklini aldı

ğım bildirmekte ve Kemal Atatürkün 
ve arkadaşlarının icraatındaki çab~klu. 
ğu sene ile kayCJedere'k sözlerini şu su· 
retle bitirmektedir; 

"Kemal Atatürkle arkadaşlarının ne 
kadar haklı olduklarını bu on beş s~ne 
göstermiştir. Köhne irr.paratorhığu, 

bütün terakkilere doğru büyük adım

larla yürüyen yeni ve kuvvetli devlet
ten asırlar ayırmaktadır., , 

Eleftron Vima gazetesi de şu satırla

rı yazıyor: 

"Tamamen bir milli yıklönümü mev. 

zuu bahsolmakla beraber, bu yıldönü
münün manası Türkiye hudutlarının 

dışına çıkmaktadır.,. 

Gazete, Türkiyeye yeni bir hayat nef 
heden ve ona medeni milletler arasın· 
da gıpta edilir bir mevki verdiren A t:ı· 
türkle arkadaşlarmın gayretlerini an· 
lattıktan sonra diyor ki: 

matinelerden itibaren başlıyor. ~ 

NELSON ve ELEANO 
Programda. E()l) \' PQWEL(J ~ 

ııet 
tarafından ıahane bir surette yaratılan bilyük mizansenli operet e• 

ROSA L • 
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Yüzlerce güzel dansöz, en son danslar -----· S A K AR YA 
KEYOGLUNOA 

sinemasında , 
S O N O E F ı\ ~I 

Mihracenin GözdB:? 
VE 

l'ürt:' ~ö!;! ~ şar~u~i~b~ü~ ~iln> ), 
2 devre 24 kısım birden .:;dl - I 

~l 

1 - Şartnamelt!ri mucibince satm alınacak 50 kiloluk <1~iile 
ve 100 kiloluk (180.000) adet tuz çuYalı ayrı ayn kapalı zarf ııs İ 
meye konmuştur. ş ~ 

2 - Muhammen bedelleri: 50 kilolukların beheri 23 .kıl~!~ 
(34500 ' ) lira Ye muvakkat teminatı (2587.50) lira. 100 kıloh\-dı!'" 
41 kuruş hesabile (73800) lira ve muvakkat teminatı (4940) 

11 ıS · 
lzmirde teslim edildiği takdirde beherine 50 kiloluklar j~ill 

ve 100 kiloluklar için de 50 santim za!:ı medilir. .. 5(! Iİ~ (~ 
3 - Eksiltme 7 /11/ 938 tarihine rastlayan pazartesi günU ,·e )l 

saat 15 de l 00 lük çuvallar saat l5,3i) da Kaba taşta Levazınt 
1 

ubesindcki Alım Komisyonunda yapıla caktır. . btdt; 
4 - Şartnameler 50 likler 1,73 lira ve 100 lükler 3,70 ıırııb~lt 

':>ilinde İnhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mübayaat şu e 
ve İzmir Başmüdürlüklerinden almabi lir. ..\-el''/, 

5 - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni YC'saik ile ~ 7.5 g~ıJf~ 
sı makbuzu veya banka teminat mcktu bunu ihth'a edecek oları dllt' 'I' 
rm ihale günü eksiltme saatlerinden yarımşar saat evı,:eline kfl ·eril~ 
adı geçcn Alım Komi!:ıyonu Başkanlığına makbuz~ukabi!inde \ 
zımdtr. (7731) /. 

- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::================== ., - . e~1 1 
bertaraf etmeğe muvaffak olmuşt.ır. 

''Bütün bu ıslahat bütün memleket. • Filhakika, yeni Türkiye, tahavvülün. 
lerle olan münasebetlerin yeni bir sis. denberi beynelmilel manı:umede mü. 

mi ve halisane bir te~ril<• ~ı.ıı" •'~ 
tedir. Türk_ Yunan .cl0

5 ~,t ı/ 
dostluğu takip etıniş olaf1 ,11pif .d 

tem tesisine ve bugün Avrupaya hür· him b:r barış unsuru haline gelmeğe ve 
met edilir, ve müsavi muamele edilir ve politikası sayesinde komşularının vic-

teşrilci mesai5i herkes tarafından aranı- danında kendisini empoze etmeğe mu· 

lır bir hale gelen Türkiyenin t-:·prakla· vaffak olmu~tur. 
rı üzerinde her türlü yabancı hedefleri Bu komşularla bundan böyle sami-

. ıw . r 
tantı menşelerini bu yenl dit' 1"· 
yundur. İ§te buna binaen 0o~ / 
Yunan milleti tarafında11 

t! 

yenin refahı için ya~ıl~~i«•' 
kendiliğinden ve samırrı1 



~lRINcı fi=' l'EşRIN - 1938 

~ 
İlc\h fabrikalarının 
dev _e ştirilmesi 

Sı ah. ima atındaki usulü değiştirmek me
selesı .. y~ni sanayiin ha'letmesi lazım gelen 

Siltihlannı en muhım meseıe· er den biridir 
rı la}( a ve bımd 
leı1c/P etme bu a :n son ıısulle·ı 

1 nıcşguı gıın butun büyük dcu-
arası"" clmekt d 
!'> ''ila bı/h • e ır. Bımlarm 
"ta assa F 
roL 11.ıanın silah rausa gelmektedir. 

" g-· k ve la••ya1 . . k' ~· 1 aıa w "' e ımalınde 
ınıseı ıgını ilrr 
•• er goril/" ' smm birçok le Tc ı'Yor. 

Yazıa tnPs .. gazet · 
l~· a da siklh ~mdc çıkan b:ı 
rıri;tilnzesinııı m!~brikalarının devlet-

'1ıektcdir. zurları gozden ge· 

~iden h 
tıu~i .. arp ınalz · 
lıtdı n ınuesse<ıeıe . Clne.:ıı devletin veya 
ferin: u~ı.ın Aı"":-1" fabrıkalarmda ,·apı· 

ı ha "'4nya b · • 1tden b' tp ll\alzem~· . ıze bütün kuwet 
f-lıtı 17 ıneınlcJs.et ı~ıh tak\ iyesine sar-

er· ''A num · · r.c h: · ıı.lınan'l· unesıdır. 
ç dıı,._ J a, gece ·· Sur --•11adan Çal gundüz, beş se· 

da -~ bir ınernle ı~tı., demiştir. 

~lesirı tror;;l ketın ıktı'sad· ha 0 • .. en h ı ,·atın· . er . • 
t r% esı sana}i' sı}<ısi buhran harp 
k r. Fab ınde d" k . ası bu tıka, te ~ endısini hisset· 
ttrıcıe &lln artık b'rsane, tayyare fahri· 
r1. n ba_.1. ırer ın~ı. 
'4il ""uh i'•a bir "1AlnC kurma ve· ··• te' şey d ~ · ın~Zı> ... _ •lf sanai . . egıldir ''e buralar· 

, -.... ,ıe to ' H: sıpar·ıc: ·ı· 'l:ra Pıanıyo ~ ven ıp alman 
lı~ına tp fa brıkaı r. 
~tncJıı:;:atleriJe a~~kna verilen fazla ça· 
t~itrik ıne lfızıın , ' bu fabrikaların 

ll:r sa ettıkıen t;k~n ın~ddelerı derhal 
1~ bırJığı nal ıın rnuıı ırde ış çıkarılabilir. 
bır lllese te ıs etın~ktelıf şub~le:i arasında 
ler o:ıc lectır. 1914 son . derece mühim 
U~11, .. :nıJzde 0 harbındeki tecrübe· 
ı,._ .ı,.. ını · sene · 
"ıır 01 

121 taına nın son aylarında 
"'~• rnu~t , ınen d,.~· . ·'<llat ' Uk. o 1.:gıştırmeye mec· 
b· ınc1a h zaına ~r tnakir. ~en h na kadar mermi i· 
~'ilesi k e Yerine . eıt_1en tek usul olan 
<lö1<tn UlJanına, l enı Yeni bir mermi ma 
r~.. e Çel ı. la baı:J d ~l ""'b 1"den h li a ık ki, bununla 

~cı Uk • eın () d\ık. tnerrni en daha ucuz, hem 
h ''l Yapmaya mu\'affak 
aıtr ı...', sana"·· 

nı,._ "111 .;ı-ıın sil~n . 
-~il il Unan dığer a ımaline yardnna 
Ce~~ e kadar SUbelerini işsiz bırak· 
fıa.ııer;e font d:~asız olduğu görüldü. 
tô~rdıİ daJıa tab;~haneleri, bir çok 

l:llıuın~· ış çıkarabileceklerini 
ate.- 1 ı har 
b • ' n Pten alm 
<JOl fal{ ~lerce un an bu dersin, ma· 
hır.~ at e~ı.. utulduğu g~ -1 ·• 
1
:-'<Ul F '-Til bir oru uyor. 
~t dere::~ ız ord rnalzemeye sahip bu· 
?Janıadı . 1ni orta~~ sanayideki istihsa· 
~P tcı ' Bugün d çıkarmaya bir amil 

l lbi1t~? ~·eni sila~İ ~ halinde imali 
914 d 

1 
llcrj suru ar ıı;ın öyle usullerin 

tn.aıın~ eb?
1
5 l"nilitı:ıe(0r. ki, bu usuller. 

h ı e """ reJık -erm·1 . . 
oUrı "''Usa· .. , ı enn ı· 

lb~ un:ıa her ıt değildi. 
l'o lzal)l b' aber. oto · 
1 t, lvt ır ter,,.ı... mobıl sergileri 
e tscıa b - "4l\l\1 ına -

;ıı llası1 i u Serg·l nzarası gösteri· 
r .. ~-tla ,,:1endifüni ıher~e fontun elektrik· 
-~ . ...,~I k ' ahf h 1' · aYnak . a ıta tazyiki 

O ~ ~ apıJdı{:rını görüyo· 

~:ı. kenct· 
ı,._ ~11 oı 1 ke.ncr · 
~ları U}·or d ıınıze soruyoruz: 
ll:t~. Ilı so a a1eue . . 
b 

'"'!il j...... n }'i,._ · rını ve rah"ma 
' ~'IZJ'k . "'1 "e 1r ı. ır ~· 1 lere ra - ne zarfında bir çok 
~ab· 1Ye uı ğınen böule b" .. , li "' erb a~tırrnı ,, uyui< 
ı:: istir <ıbıncıan h ş olan bu yüzlerce 
lca 1~~de eclileıı/rp malzemesi ima· 

t 
ç ı:.... ı, ı:jn.,_· !Yor; n;rin b"t- . 

l?ıJ "'"llt i . ~ıs ka ·ı. u un sı· 
}.' 1l'Or? Çın dolu ola;eleri.' esasen bir 

,.., ~ fabrıkalara yap
'<ıl\clı'" llın se 
llıi') gı mu -nelerden~ . 
<ltl. Sııan . ~ktıliı.tın ... n içinde kı"· 
~; i liy~~i için ~~u sebebi .. bu değil 
ı ... areı N-..'. akat bu k ınet buyiık kre· 
~ ısı ~l.Q:l b. recli1 . 
~ . a deJ.;i .1r ŞekiJde \' .en parlamen· 

h tırıı.,, • nın onct erıyor. Bununla 
rra~ Yok a bi · · • • hı·ır:. llı:ı2 h tur. nnı bıle vapma· 
"ll~i • arp • 

la.r ' sıPari 1 ~nayjj i 
l~ ~a }'c• .. ş eıın ten· lnalatının kifayet 

ı"' "'lleın . ı usul . 
ıtaıt ""'•alıtıde esı Yirrn. 'e çalışma 

ve nnva nezaretlerı ım::ı:aı u ullerinı der· 
hal değiştirmeye ne zaman kalk.alar bir 
buh:-anla karşılaşmışlardır. 
Tayyarecılığ•mızden tekrar bahsetmı\'e 

acaba lüzum \'ar mı? Tayyare sana;·iı· 
miz 1936 hava. sergisinde teşhir edilen 
ınojelleri 1938 senesi sonunda bile \'er· 
r.ıiye muktedir değildir. Çünkü. tayyare 
sanayiı devletleştirilen fabrikaların amc· 
lt"sınc iş bulmak için 1934 sergisinde teş· 
hır edilen modası geçeli iki sene olan tav· 
ya releri yapmakla meşguldür. · 

Milli müdafaamızın üç şubesinden en 
az zayıflamışı olan bahriyemiz de ~ekiz 
senedir hfıla bir harp gemisini \'e bunun 
:ıa~1l kullanılacağım düşünmekle mesgul 
C:eğil mi? ~ 

Halbuki bu asrın başında bahrh'ede 
büyük bir inkılfıp yapmış olan lngiİizle· 
rin dritnavtı tezgaha konulduktan bir se· 
ne sonra ilk tecrübelerini yapmıştı. 1914 

den 1918 e kadar cephelerde görünen 
Fransız tayyareleri de arka arkaya tatbi· 
ke baslanan programlara ba~l~ndıktan 
birer sene bile geçmeden uçuşa çıkmı~lar· 
dı. 

Bu hastalık orduda da görülüyor. Fran 
~;mın bugün dc,·letleştirilmiş bir tek gaz· 
maske~i fabrikası \'ar ki bu yaz piyasaya. 
"milli maske., çıkarmaya muktedir değil· 
dı. Bugün ise fabrika, kadın i~ilerine jc; 

bulmak için, çu,·al diktirmeye başlamış: 
tır. 

Sılah imaıatındaki usulü değiştirmek 
meEelesi yeni sanayiin halletmesi lazım· 
gelen en mühim meselelerden biridir; fa· 

kat, halli gayri kabil değildir. Bunun mi· 
sc.lini de gene otomobil sanayiinde görü· 
roruz. Aceleci mü~terilerin yeni bir mo· 
del istemeleri karşısında otomobil fahri· 
kalan salonda müşterilerin beğendiği 

bu.modeli derhal piyasaya sıkarıyorlar. 
Çünkü. buhranı iki, üç ay içinde ortadan 
ka!dırmak lazımdır, aksi takdirde fabrika 
iflas edecektir. 

Ilalt-uki kendisinin hem müşterisi, hem 
fabr.k2törü olan devlet kendisine emnive· 
ti ba5ka şekilde temin ediyor. Artık yi~(, 
hatta kırk sene e.ski bir model görmeye 
:ıl -.ak. Bunun en büyük cezası olan ma· 
il buhrandan imalatı yapan masun bulu· 
nuyor. 

Büyük masraflarla de\'letlet.,,irilen mü· 
esseseler yeni tayyare modeli çıkıncaya 
kadar ellerindeki yüksek ücretli işçileri 
bekletmiyeceklerini biliyorlar. Devlet, o· 
cömert devlet onlara kırk sene evvelki 
modelden siparişler ''erecektir. 

A)•ni şekilde silfıh fabrikaları bizim o 
eski 75 lik toptan mütemJdiyen stok ya· 
pıp dunmı.ktn ve 90 lık. 105 lik toplann ' 
imalinde ortaya çıkan mü;külatın halle· 
dilmesini rahat rahat beklemektedirler. 

Bununla beraber, devlet hususi sanayi 
müesseselerinin karşısında buJunduklan 
birçok zaruretlerden uzaktır. Mesela, oto· 
mC\bil fabrikatörleri müşterinin zevkine 
f··tidirler: Müşteri otomobilin ön kısmı· 
nm şc-klini veya fenerin çamurluğun üze· 
rinde olmasını beğenmez \'e o modeli al· 
maz. Halbuki devletin karşısında böy· 
le bir mUeteri yoktur. 

Devlet senede yüz bin gaz maskesi ya· 
par. bir fabrikayı bir kanunla millileştir
disı zaman, hususi sanayi mües~eseıeri 

!'ıayatmda büyük bir tesiri dokunacak ha· 
ta i~eır.ektedir. Çünkü yerine bir yenisi· 
n: koy~cağı halde bu fabrikayı atalete 
mahkQm etmektedir. 

•• 
Uzerinde titiz ik e 

durulacak bir mevzu 
Aileler~nin bakımsızlığı yüzünden daha mini mini yaşta düşkün ve · ahlaksız 
birer insan olarak yetişen yavruları kurtarmak, cemiyete, memlekete faydalı bi
rer insan olarak yetiştirecek müesseseler ve teşkilat kurmak lazımdır. 

P~zar gilnü, akşam üzeri peri§all kılıklı 
soluk benizli bir adam yazı odasından içe. 
ri girdi, yanında da bizim gazete müvezzi· 

lerindC'n biri vardı. 
Müvezzi beni gösterdi ve perişan kılık. 

lı :ıdam, masamın önüne gelerek, tatlı bir 

P..umeli şivcsilc: 
- Size, dedi bir ricnm var. Rahalsrr. 

ctmezs('m anlatayım. 
Sonra elini göğsüne soktu. Titıiyen p:ır 

maklıırilc, hu yıızı arasında gördüğünüz 

iki çocuk resmi çıkarıp mns:ımn Uzerine 

koydu. 

- Kim bunlar? diye sordum. 
Soluk bcnizi kızardı. Gözlerini gözleri. 

min içine dikerek, çok hUzünlü lir sesle 
anlııttı .. 

- Bcnim çocuklan:n. Erkek sekiz ya· 
şında, i!!mi Hultısl, kız beş yaşında i~mi 
Sabriyedir .. 

Bir dakika sustu, ya.şlı gözlerini gömlc. 
ğinin koliyle sildi, ve sonra devam etti: 

- Ben Yunanistandan geleli bir ay 
oldu. Muhacirim. Burada iş bulamıyorum. 
Ara sıra birkaç kuruş yevmiye ile renç· 

ll:v:i&Uılt ,·erileccl< oln:ı 8 y:ışımlaki Hulusi 
,.,, k:ırılt'Sl 5 ~·aşın<lnl.i Sabriye 

perliğe falan gidiyorum ama, karnımızı 

doyura.mıyoruz. ocuklar okumak ister, ba. 
kılmak ister, halbuki bizde elde avuçta 
bir şey yok .. onun için lki yavrumu da jyi 
bakacak bir yere cvHitlık vermek istiyo
' um. Biz karı koca perişan olçluk. Bari 
onlar kurtulsunlar. 

,.• . . . . -
ı. - . , • 
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ile sabah, öğle ve a1< şam 
Her yemekten sonra mutazam ın dişlerinizi tm;alayınız. 
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Kurumu 
26 nen tertip 

Türk Hava 

BüYüK PiYANGOSU 
Birinci keşide: 11 ikincit~rin 938 dedir. 

Laflnı kesip sordum: 
- Peki ama, sen muhacir isen hükü. 

met yardım eder, size bir yurt verir ... He. 
men müracaat et.. dedim ... 

O içini çekti: 
- Ben, bildiğiniz gibi muhacir değilim, 

diye d:.-vam C'tti. MUbadcleye tabi olam ı· 
dım ve ana\•atana gelmek arzusuna da 
ka1"11 koyamadığımdan bir ay evvel lsk<'. 
<;'"' i :ı çoluk çocuk kaçıp geldik burnya ... 

Yin • sordum: 

- Peki nerede oturuyorsun? 

- Sirkecide Aydos oteli sahibi Bay E· 
min bize acıdr, orada yatıp kalkıyoruz. 

Karım da otelin işlerini görüyor. Zaten 
çocuktan istiyen olursa gelip bizi orada 
aramalıdır. Benim ismim Murat ... 

Adama istediğini yazacağnnı vaadet _ 

tim vl'\ birçok te§ekkür ederek odadan 
çıktı gitti ... 

Adamın vaziyeti ve istediği cidden yU
rekler acısı bir işti. 

Evlatlarını yoksuzluktan kurtarmak ;_ 
çiniyi bakılabilecekleri bir yere vcrmeğe 

razı olmuştu. Fakat zavallının halinden 
bunun kendisine çok acı geldiği derhal 
anlnşılryordu. 

Muhacir Muratla aynı vaziyette olan 
klmbllir kaç zavallı vatandaştmız daha 

bulunduğunu dilşilndüm \'e kalbim sızladı. 
Birçok memleketlerde olduğu gibi bizde 

de yoksul ailelerin çocuklarını alıp baka

cak, okutacak, adam edecek milesseseler 
niçin bulunmasın!.. 

Yalnız lise ve yüksek tahsil çağındaki 

çocukları himaye etmek üzere kurulmu§ 
olan bugilnkü yardım müesseseleri ve tf'§· 

kilatı hakiki ihtiyacı ko.rşılayamnz ... Da. 
ha minimtn1 yaızta fakirlik, cahriler; gör
güsüzlük yUzünden, cemiyete zarnrli birer 

insan olarak yetişmeye başlayan ya\•ru _ 
lnn kurtarmak, en bUyük memleket me

selelerinden birini teşkil eder ... Bilyildilk. 
leri zaman insanlığın, ve cemiyetin ba§ı. 
na bela kesilenlerin hemen hepsi böyle 

küçük ya§larda düşkünlükt'Em"° yakasını 
sıyıramamış biçarelerdir. Bakımsızlık 

yüzünden aileleri tarafından şurayn bum· 
ya evlatlık verilen zarnlhlarm dn çok de· 

fıı fena yerlere düşerek, fenn yetişme_ 
leri pek muhtemeldir. Zaten hiçbir hu
sust teşebbüs devlet eliyle kurulmuş bir 

müessesenin faydalarını temin edemez .. 

Bu mevzu üzerinde bUyük bir tilh:hk 
gö,stcrmcliyiz ... 

Himayeye mühtaç miniminileri, tesn.. 
düflerin tesirile kötü ahlak uçurumlarına 
dügmekten kurtaracak, memlekete ve fa. 
sanlığa faydalı birer uzuv yetiştirecek 

müesseseler kurmanın yollarını bulmalı· 
yız. Jlabcrci 

Gaip çocuk 
Bu resimde> ki kil -

çük çocuğun adı 

Rahmidir. Kendisi 
yedi yaşındadır ve 
Fatma isminde dul 
fakir bir 
e\'ludrdır. 

6 3ğustos 938 ta· 
rihindenbeıi kayıp -
tır. Zavallı anası ev 
ladınm hayat ve mc 
nıatından haberdar 

ll t'debilır karşılaştı~ 5enedenberi si· 
hi a~lıca · 5'ınız mü~külatı 
ı:ı.~ete k~<:le 
"'lll}l'ıı. OnUld ~UdUr: li 

Büyük il< ramiye 40.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) 

liralık iki ~det mükafat vardır •• 

olanların insaniyet namına, (Üsküdardn 
Allns sokak, Şile otelinde kahveci AFıir 
vn~ıtnsllc Fatma) adresine bildirmelerini 
rica etmekle \'e yalvarmaktadır. 

ltı 11 llıocıaın Uklaıınd ar:ı> rnalzeme:ıi 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun 

mesut ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz .. 
~·atı~"~tcte g~iYor ~ hır, iki sene S gUra.u Ciriy0 r Ya hemen he
ll" l'ııaı.. e eiıahı . liaıbuki, Alman 

t.ıeı-t c.eın ı anın 
l.t· tlfı\ lı: e erinin ası karşısında 

Bu tarzdaki buhranın uzamasına amil 
nedir diye düşünürsek en son olarak her 
derecedeki mesuliyet hissinin ortadan 
kalkmasını. buluruz. Bir imalat atölyesi 
müdürü dökümhane müdürüne ihtiyaçla· 
rmı bildirdiği zaman memnundur. Dö· 
k~imhane rnüdiirlüğü de rekabet hissi ile, 
ma1Zl'tl1eyi de müsait ~raitle ,·erecek olan 
firmaya ihalede bulunduğunu nezarete 
bildi, irken memnuniyet duyar. ~azır ye· 
yar~~retin~~tthlrad~ıdaM~ehlr ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

rerzi 
Yavuz Sezen 

•ıt ..__ O!\u"-- Yc:rin d 
~il ~ Jc· •rrıtl!t 1 e erhal ye· er ıın,.._. cap t 
,•L ~a!t...: "'1ıın J'>.~h e nıektedir. 
<ı",r;ı l '' •Yo •• , .. ~ UI ~ 

n arı;ı. k r ki harb' u olmıyan mi· 
:t~ıl· 1Ye ne · • il .ıy0 zaretı bazı 

r. !'ı.1e ı· e a, barriye 

mu!,anlcye imzat:ını koyarken memnun 
olur. 

nütün bunların neticesi olarak da bir 
sanayi sahibi tam iflas f'deceği srrada 
bankadan yeni bir avans alabilir. ı 

De,•lct eğer hu~ut:\ menafatlerin yapa· 

caklan bir birlikten korkuyorsa - ekes· 
riya böyle bir tehlike görmek bir baha· 
neden ibarettir - diyebiliriz ki elinde, 
kendi silfıh fabrikaları olduğu için, ileri 
silriilen fiyattan kontrol edecek bir \'ası · 
tası \'ardır. 

Fakat, kuvvetli bir hususi sanayiin mu· Parls Kadın, Erkelc Terzlllk 
hafazası silah imalatında fennin son te· 
rakkilttinden istifade edilmesi ve kısa Akademllerlnden diplomalı. 

Bcyoğlu-Parmakkapı 113 Gay. 
bir zaman zarfında yeni modellerin ye· 
tiştirilmesi isteniyorsa muhakkak lazım· •••r•e•t•n•p•a•r•t•ım-a•n•ı .ı •. ____ _. 
dır. 
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1 - Ei>eyce urun 
olan bu kap açık 

renkte yünlü Jerse
dcn yapılmıştır. Da

ha sıcak tutmaSl i
~in içC'risi yünlü bir 
kumaşla astarlıdır. 

Bu astar da kapın 
yapılqığı kumaşla 

nyni renktedir. Ka

pın kenarlarına. se
<'cceğiniz kastor ya
hut Lütr bir kumaş 
rreçirilmiştir. 

--.. 

Bu kap altında giyilecek rob alttaki 
1 numaralı örnekte görüldüğü gıbi gene 

yünlü jersedendir. Bu rogun korsajı çok 

AARER - :a.ltsam 1)0sful 
;s 

3 

manto 

ve 

\ rop/arı 

........ ' 
,~~ 

<. ; 

I I 

1 

i i 

~i 

1 eşrinlerin soğukları 
baı;it. önünde kapanan kısmı daha at"ık •• i l 4 k ' • t h / 'k l 'd ' 
::,ı~1~i~'~'~:;,~1~:~~· ~::i~~ guze __ ı __ _ ıç_ın ~ ~ _ e ı '': 
plisedir ve pililer kalçaya kadar dikilidir. Teşrınlerın sogugu s.nsı bır soguk - kıl eldıvenle fnksıyon yapmak ta la-

tur, Rüzgar elbiselerinizin altına ka.dar zımclır. 

2 - Yünlü kadife manto. Onü dört iri girerek sifi üşütür, rütubct nezle ya· Soğuktan fazla miiteessir olan yüz 
düğmelidir. Kollar rugan tezyinatla süs· par ve yüzünüzü kızartır. Küı renklı nahiyesidir. Bilhassa derisi nazik olan 

lüdür. Yakası astaragandır. Bu manto bulutlarla kapanan sema ruhunuza kauınlarda, s~ğuk,, yüzue kırmızılıklar 
altında Drap, yahut yünlü bir kuma~tan kasvet verir, solgun ışıklı güneş tenini. ve ç:ı.tlaklar yapar. Bunların önüne geç-

yapılmış, dört parçalı, çok sade etek· zin rengini soldurur. Şu ha~de kadın, mele için haftada iki defa sıcak su ile 
teşrinler içinde güzelliğini ve neş'esenı kompres yapmak kifayet eder. Komp. lik giyilir. Bu eteklik üzerinde uzunca. 

arkadar. kapalı bir kazak çok iyi gider. 
Modc'ın son ve bir parça da garip bir 

icad• olan rugandan yapılmış ok işaret· 

lerıle bu kazak da sü lenebilir. Kazağın 
göğsünün yukarı kısmı iki parçalıdır. 

3 - Açık renkli yünlü kumaştan man· 
tc. rr.~in bir kemer belini sıkar. 1\lanto· 
run üst kısmında kıc;a tüylü kürkten ge· 
niş bir plastron vardır. 

lki büyük cep, mantoyu c:üsler. Bu 
manto a:!mdan düz renkli bir kumaştan 
yapılmış önden oyuk pilili bir eteklik çok 

güzel gide:. Bu etekliğin ceketi manto 
gibi ylinlU hir kumaştan yapılır. Ceket 

muhafaza edecek tedbirler aramalıdır. res suyun içerisine bir miktar Hamem· 
Akla ilk gelen çare, tabii, çalışmaktır. elis losyonu ilave etmelidir. 
Yazın sıcak günlerinde çahşmağa muh· Yalnız bu losyonun ufak bir mahzu-

taç olmıyanların serin bir yerele uyu· ru vardır. Deriyi bir parça kurutur. O-
şuk uyuşuk oturmaları güzelliklerine nun için bu mahlfılü kullanan kadınlar 
zarar vermez. Fakat sonbaharda, bilhas yüzlerini besleyici ve yağlı bir kremle 
sa teşrinlerde gezip dolaşma!: Ç'jk ıa. ya~lama~ı ihmal etmcmeli.dir. 
zımdır. Faaliyet vUcudda kan dola§ma· • Kullanılması mutad olan yüz kremini 
sını temin eder. Kan dola§o:nası uyuş· kullanmakta gene devam edilm<:lidir. 

mayı meneder. Bu krem yüzü soğuğa kar§ı muhafaza 
Sonbaharda yünlü elbiseler giymeyi eder. Ellerinin güzelliğiyle alakadar 

kat'iyen ihmal etmemelidir. Sonra rıca olan bayanlar da eldivenlerini ellerde 
bakımından da rejimi değiştirmek fena bil' süs gibi tutmak modasını terkedip 
olmaz. Biraz besleyici, ve biraz sıcak giyerlerse gayet çirkin görünen !.ızar-

tutucu yemeklere kıymet vermek için mış ellerle gez!llek tehlikesin.den kur-
sonbahar münasıp bir mevsimdir. Jım. tulmuş olurlar. 

dört ceplidir Kuma~ kaplı üç düğmesi nastik yapmağı adet edinenlerin, hare· Burunlardaki kırmızılık ta kanın fe. 
vardır. Kollar ~!~ omuzludur. Yaka ketlerine daha fazla devam etmeleri na deveranından ileri gelir. Haıımsız-

dik ve kıc;adır. Bütün bu vacııflar bu ceke· 
tin çok g{lzcl kı lık bir ceket cıw ıasını te· 
min eder . 

icap eder. Banyo ettiğinizi suya bir a- lık, karaciğer arızaları buna sebep ola-
vuç tuz atmanız da çok faydalıdır. Sa. bilirler. Onun için kadınlar gıdalarına 
bahleyin adalelerinizi bir fırça, yahut çok dikkat etmeli ve sinirleri fazla ten. 

Seyahat notlan 

Köycülük davas111~ 
Samsun en önded~ 

Beş yıl içinde Samsun köylerinde b~şatle' 
iş'er göğsümüzü kabartacak mah1Yk8 '/O' 

47 Mektep, 211 köprü, 903 1• 

lmefre gol, 2007 k ilometre tarıı_ill 

Köycülük davamızda hassasiyet göste
rilen vilayetlerden biri:.i de Samsundur. 
Toprak gelirleri bakımından Ege kıyıları 
kadar olgun olan Samsun kıyılarında da
hi ~öylünün kalkınmaya SC\'kedilişi ne 
benzeyiştir ki gene Ege köylüsüne yapı
lan himmetler ayarındadır. 

l\Iaddi imkanların, köy ve köylü kalkın 
masında mühim rol oynadığı muhakkak 
olmakla beraber, bu davara el koyan icra 
vasıtalarının uhdelerine terettüp eden 
vazifeler, dahi o nisbette ehemmiyet ifade 
ediyor.,l\Iaddi imkan olınu~; eleman ol· 
madıkça ondan tam randıman alınır mı? 
Fakat icat ve icra kabiliyetinde bulunan 
herhangi bir eleman imkansızlıklar ara
sında bile varlıklar teminine muvaHak 
olabiliyor. Bu hüviyette olan idare amir
lerinin, icraat için, etrafında bol malzeme 
'e bbl gelir kaynaklan bulunduğunu da 
tasawur edelim; neler yapılamaz? .. 

Köy meselesi hakkında Dahiliye veka· 
Jetinin muhakkakki büyük bir ihtisasla 
hazırlayıp vilayetlere gönderdii:ri köycü· 
lük ana programının, üzerinde durduğu· 
muz bu mühim davanın en zorlu tarafla
rını kolayla~tırdığını da düşünürsek ek
serisi yapıcı bir hüviyetle temayüz etmiş 
olan vilayetler idarecilerinin girişilen işi 

mu\•affakiyetli neticelere isal edeceklerine 
herhalde şüphe kalmaz. Esasen bugün 
köylerde gördüklerimiz ve köylüden din
lediklerimiz ele bunun en açık bir vesika
sıdır. 

Büyük Şefimizin, memleketin en haya
ti ve en iktisadi bir meselesi ol~ın köy ve 
köylü dava"ı üzerine nurlu işaretini tev
cih buyurmalarını müteakip bu me\·zu 
etrafında adeta bir kalkınma seferberliği 
başlamıştır. l~te Samsunda bu seferber
lik hareketine büyük bir enerji ile katılan 
fakat ön safta yer almağa muvaffak olan 
vilayetlerimiz arasında bulunuyor. 

Ben bu hareketin ihsai bir hülasasını 

alakadar daireden aldığım rakamlarla 
göstereceğim: 

Cumhuriyetin onuncu yılından bu ana 
kadar Samsun vilayeti dahilindeki köy· 
IE.:rde 47 mektep yaptırılmıştır. Gene bu 
müddet içinde (G9) köy konuk odası, 5G 
köy odası, 39 betofi köprü, u~unluğu 
1047 metreyi bulan 172 ahşap köprü, 41~ 
metre uzunluğunda muhtelif menfezler, 
ayrıca yirmi beş metre uzunluğunda iki 
adet kagir büyük köprü. 903 kilometre 

bih eden şeylerden (mesela kahve, çay) 
gibi) şeylerden sakınmalıdır. 

Yemeklerden S'jnra bir f:ncan kahve 
yerine bir bardak ıJ:ıHimur içerlerse, bu 
i~ uzuvlarının daha kolay çalışmasını 

temin eder ve sinirleri sakinleştirir. 

Soğuk havalarda erken yatmalıdır, 
zira uy~usuzluk üşümeyi ve asabi ra· 
hatsızlıkları arttırır. 

Kışın güneş ışfğı soluk ve renksizdir. 
Onun için makiyaj için açık renkler -
den sakınmak ve koyu renkleri tercih 
etmek icap edecektir. Bugün makiyaj 
için menekşe rengine yakın koyu kır. 
mızı renkler piyasada bol bol bulunu
yor, bunlar bütün moda renkleriyle pek 
iyi uyuşurlar. Bu renkler kullanıldığı 
takdirde aynaya baktığınız vakit soluk 
g.üneş altında daha güzel göründcğü

nüzü siz de anlamış olacaksıruz. 

Samsun vali muavit1i or1ıotl 
)·ol yapılmı~; 2007 kilome .... m~'• 
ba~kaca kavaklıklar, tuğ!~~ 
lar, büyükçe köylerde sıhhi 
gctirilmi~tir. . . rJ. 

Umumi köy kalkınması ıçt~ 1. 
da köy bürosu ve 937 seneSlıt61 
katipleri teşkilatı kurula~~ 
rınm toplanıp sarfediJmesı ~ 
tazam u ul ve esaslara bağla uıııJ 
dan sonra Samsunda köY ka~;,;. 
!erinin Iayıkile ve köylü fa) ııe"' 
katını temin yolunda merkel r?dl. 
katta köy katipleri kursları ~a ~ 
}emirde köy katiplerinin ~~~ 
şini iyi çe\ irebilecek kabılıY 
diği; zaman zaman köy muJıt 
köy ihtiyar meclisi azalarıfll!1oe 
re davet edildiği ve kend~~~rı yat· 
konferanslar verildiği gö~ii ce 

Bu gibi hareketlerle ilk ~~~ 
bir görü5 ve zihniyet değ!~ 
getirildiğini izaha bilmem 1 ~ 

Köy işlerinin gelişigüıe1 ...ıııı ~ 
nün hakiki ihtiyaçlarına UY"".'". 

kesafetine. mali vaziy~tin ;IJ3t 
göre yapılması için vah. ·d ~ 
ve onun kadar değerli bır. ı ~ 
na Egedeki mülkiye amirl~kl ıJI 
duğu sıralarda şahit oldUb~,s' 

.. oh c·· . bıt avını r an uvencın iıtl-

davrandıklarım kaydetınelİ~ ~ 
ıel>ctin büyük faydasını te ~:a 
ği zait buluyorum. Sadece dBI' 
ki oavanın ameli olm<!masın 
olduğu kadar tevakki edil~ ~ 
he· ine el konulmu~. yapıla ıı 
ya ve mahalli icaplara UY~~) 
zırlanan iş programına b.'li!}( ~, 
programı tahakkuk etti~cce dt ~",/ 
zim edilen köy bütçelerıne 
t~hsisat koydurulmuştur. aı-di 

Köylüye fazla ve a611r n ııd' 
yet tahmil edilmemesi hakk~)"t 
emiı lı·rine bilhassa ehemJ%l

1 ııJ1I 
tir. Köy tarlaları mahsulatı fı~ 
ma ına itina ve köylüler ta~ıı 
surctilc ckdirilen bu tarl~.1~iil' ~ 
den köy masraflarının bU~ e<fı~ 
run karşılanma!;ına gayret. ;ıı 

})iğer taraftan köy jşlerıtl ~ 
bağianmış esa!;lar dahilinde t 
kiivlerde i"i olan ve hiikorne· vif · ~ ıa ~ 
m~~~up bulunan organlar ~~ 
l<lvet makamınca da munt 

kal;e edilmektedir. il· 



ao:sın~ 
C!TEŞRIN -1938 

rwu 
- tvıend'~~ lYI o nye~ 1 
- . •ktcn so İgını1 bı nra ne yapacaksın? 

ney rakıp k . · 
ardını cd ~ . a:nnpederimin işlcrL 

- y,. ccegırn 
rı.ayı . 

- b npcderin . 
""'Inlakinin ne ış yapar? 

geJirile Yaşar. 

-na 
rıa ıı ~le nartn 

bir l"cjl eıtdanıtı kalmak İ"İn 
ın tnkı . " 

P cdıyorsunuz? 

~~~ 
~ e~meu 

- Z:ıvaı1ı • 
- ı.. l\crtrn .. 1 """et. o dU ha? 
...., Bir k 
._ \' arnYon alt 

Olt can ıncta kalmr• 
...... l\' ıın iz ' 

" l;ibı? ö arn ı.ı lmişlcr• 
..... lı • 1 • 

h· .-ı"Yır ıne.niş mi? 
u- oto onu de . . 

da d ll'ıobıı altı mele ıstcmcdim Ufak 
eğ·ıı nda kaldı, kamyo~ altın. 

- On srncılcnbcrl mücsscsenizde üç 

ki~lnin i,lni g;iı l• :ı orum. ~:ım isterim. 
- Zam ~·npmııma imi.an. yok. Fakat 

işlerini ~ürdüğünüzü süyledlğiz memurla
rı söyleyin, onlara ;yol vereyim. 

- İngiliz karikatürü -

rNJaı~ll}( aıdfam 
' Tramvayda uyuklayan adama biletçi 
yavaşça seslendi: 

- Uyumayınız bayım, ineceğiniz istas_ 
yonu geçersiniz sonra ... 

- l'yumuyorum ki! 
- Fakat gözleriniz kapalı da ... 
- Gözlerim kapalı, çUnkü erkekler o. 

tururk~n 1.ıöylc kadınların ayakla bıra -
kılmasını görmek asabımı bozuyor! 

- Bu tabloyu tarnkları korkutarak 
sessiz clunnnğa mecbur etmek i~in koy
dum! 

- İsveç karikatürü -

Meırn=ıamett 
Lokantada içkisiyle, tnthsiyle mükem_ 

mel bir yemek yemişlerdi. Hesap gctiriL 
diği zaman garsonun iki kap yemeği u. 
nuttuğunu gördüler. Biri: 

- Söyliyelim, dedi, zavallı garsona ya· 
zrk olur. 

Öteki itiraz etti: 

- Ililfıkis söylemiyelim. Zavallı gar -
son!l yazık olur. ÇünkU patronu onu bu
dalgrnlığı için derhal kovar. 

n Büyük ~~yramımıza 
~ gırerken 

., • • ' ,, . •v ı • ~ 

ri Cotu~B ..__ 
ııc dü IA Pn~ ......_ .. tisu •. §en va ... 

1
·r . :ı ları fabrikas1 halkumzın en biıyuK günlerinde üzr 

'"tin· .. eyı b · ' • 
~l~l b·~n §ahcac . ~nımsiyerek sureti hususiyede bugün için büyük ar· 
tcsirrn lıtlin 'iu~1nnlaklarm1 takdim eder ve bu vesile il<: BA YRAML 

b Clctinj dil . DAŞLARIMIZA tebrik ederek günlerini neş'e ile 
l erız 

174es9a8rı Asım ı n sı rf kend i ok uduğu 
ERENLERfN BACINDA 

17 499 ~ŞIK KEREMiN SEVDASINA iNKiSARI 
öMR0,\1CE O SAF AŞKINI 

17
\' esarı AŞKIM YENlKöY SAHiLi DERYASIN! SARDI 

491 ~tsım ve N ••• M . .a Hayan la r 
KBAHAR GöKSUYUNDA 

lilCRANJMI HiÇ KiMSEYE 

17 496 Bayan F •.• O ... 
ANKARA ŞARKISI 
Güt OSTUNE CUL KOKLAYANIN 

17 497 5 .~Jay H. HOrhan 
S oylt?vin güne~e bugün batmasın 
ev<laına inan kalbime bir lahza akbn 

• ' • JP ,_ f'"•• • • ' • , ' • ' ' ~ I \t 

M ı ını n etta ırB afi< 
Fırtınadan devrilen ağacın önünde ge

celeyin bağdaş kurmuş, hüngür hüngür 
ağlıyordu. Gelen geçen merakla sordu: 

- Hayrola? neye ağlıyorsunuz? 

Sarhoş cevab verdi: 
- Bilseniz ne iyi bir ağaçtı. Ben kıı.r

şıki meyhaneden çıkar çıkmaz, hemen 
yetişir, düşmiycyim diye beni tutardı! 

Ne ll?>IUe t?Dm R 
Rastgeldiği iki bUklüm ihtiyara sordu: 

- B'lba kaç yaşındasın? 
- Doksan beş, evlat. 
- Maşallah! BütUn ömrünce bu köyde 

mi yaşadın? 
- Ne bileyim? Ölmeden evvel bu sua. 

le cevap veremem ki! 

- Kom omuzun kan<11 benimkinin ay

ni blr ~a.pka almış. 
- Yoksa ayni onıla n r diye yeni bir 

.şapka mı istiycccl,sin ~ 
- Tabii! yeni bir ~apka. almak 

bu mahalleclcn taşmmaktan daha karlı 

değil mi? 

IF?>a s 'lta lhı aı ınHe<dl e 
Garson -Ne alıyorsunuz efendim? 
Mil§teri - Şimdilik soğuk alıyorum, 

pencereyi kapayınız. 

Kız - Babam söz anlamar. bir adamdır. 
- İnatçı mıdır ? 

Kız - Hayır. Fakat sağırdır. 

KADIN İSTERSE ... 

- Tabii benimle C\·Icnmeğe t alip ola
cak ; hatta bu akşam ... Unutmıyayun da 
onu bu yola seYkcıleyim diye muhtıra 

defterime şlmdJdcn yazdım bile •.• 

- İngiliz karikatürü -

Güneş 
Klübünün son ka rarı münasebetile 
Klilps ilz kalan sporcuları , spor fa ·!lliy ~tin
den uzaklaştırmama k için eldek i n iz a mna

meden gayri bir k a rar lôzını dır. 
Güneş klübünün dört spor branşı üze

rindeki faaliyetini tatil etmesi, Türk 
sporu üzerinde çok mühim tesirler yapa
cak bir hadisedir. Birkaç senelik faaliyetı 
sırasında Türkiyenin en yüksek sporcula
rım sinesinde toplamış olan klüp, bu ka-ı 
rarile birçok kıymetli gençleri uzun müd· 
det Türk sporuna hadim olmaktan uzak-, 
laştırmış olmaktadır. Hem de spor mev· 
siminin başlangıcında olan bu hadise ile 
birçok futbolcular, atletler ve diğer branş 
t kmanları elleri böğründe kalmışlardır. 

Bu kıymetli sporcu gençleri böyle f ev· 
kalade bir hadise karşısında "hem de hiç 
bir suçları olmadan., spor faaliyetinden 
mahrum etmek doğru değildir. Burada 
Güneş kliıbünün bu husustaki kararını 

münakaşa edecek değiliz. Bu kararın el-ı 
bette lüzumlu bir Yaziyet üzerine veril
miş olduğuna kaniiz. Yalnız, burada işa- 1 
ret etmek istediğimiz, klübün faaliyetini 
tatil ettiği §Ubclerde çalışan sporcu genç· 
!erimizin nizamname mucibince bir sene 
sahalardan uzaklaşmalarının önüne geç
mektir. Türk spor kurumu nizamname· 
sinde klüpten ayrılan bir oyuncunun di
ğer bir klübe girdiği zaman dokuz ay maç 
lara iştirak ede.memes yazılıdır. Fakat 

bu nizamnamenin, bu hadiseye tatbik e
dilmesi Türk sporuna büyük zararlar 

'erecektir. 
Çünkü nizamnamedeki bu madde spor 

faaliyetine tam bir seyir ve intizam ver
memiş sporcular için konmuştur. Halbuki 
bu son hfıdisede bu şekilde bir vaziyet 
yoktur. Gençler kendilerinin değil mensup 
oldukları teşekkülün kararile klüplerin
den ayrılmak mecburiyetinde kalmakta
dırlar. Bu vaziyette ise bu sporcu eleman
lar için eldeki nizamnameyi tatbik etmek 
birçok kıymetli gençlerin spor hayatlan
na son çekmek demek olacaktır. Bu ise, 
tabiatile Türk sporu için büyük bir dar
bedir. Onun için. şimdi yapılacak iş, beden 
terbiyesi umum müdürlüğünün bu hadise 
hakkında hususi bir karar vererek açıkta 
kalmış olan bir çok gençlerin girecekleri 
klüplerde derhal spor faaliyetlerine işti

raklerini temin etmektir • 
Spor faaliyetlerinin en hararetli bir dev

resinde ortada kalan gençlerin Türk spo· 
runda en çok siHilmiş kıymetler olduğu 
nu düşünürsek bu hususta verilecek hu
susi bir kararın ne kadar lüzumlu olduğu· 
nu anlamış oluruz. ... 

••• 

Barkohba nihaye 
bir maç kazanabil 
Güneş oyuncularile takviye edilen 
takım, dün Kurtuluşu 2 - 5 yendi 
Dün, Tak:sim stadında öğleden sonra 

federe olmıyan klüplerden Pera ile Ro- f 
manyanın tanınmış klüplerinden Triko
lor arasında bir maç yapılacaktı. Ancak, 
Trikolor takımı geç gelmiş ve bu yüzden 
kararlaştmlan müsabaka olmamı~tır. Bu 
sabah gene Taksimde, Trikolor takımı 

ile Beyoğluspor karşılaşacaklardır.Beyoğlu 
sporun bu müsabakaya takviyeli bir ta· 
kımla ~ıkacağı söyleniyor. 

Dün ayni saatte Barkohba ile Kurtu
luş takımları karşılaşmışlardır. 

Şimdiye kadar yaptıkları bütün maçla· 
rı kaybeden l3arkohbalılar, dünkü maça 
Güneş klübünden aldıkları bir kaç oyun
cu ile ve kuvYetli bir şekilde çıkmışlardı. 
Nitekim bunun semeresi de görüldü ve 
rakiplerini 5·2 gibi büyük bir farkla yen· 
meğe mu\·af fak oldular. 

Barkohba: /sak - Aldeddin, Fikret -
lsmail, Caubaz, Re/ii -llya, Maya, Me
lih, Molzlo, Acıman. 
Kurtulıt§: Azad - Kerim, Serkis -

Nubar, Ceual, Bodo - Naci. ıllehmet, 

Süleyman, Varojyon, Zaven. 
Tribünleri, her iki klübün taraftarla

rından 2500 kişi kadar bir seyirci kütlesi 
doldurmuştu. Oyun ba~lar başlamaz, Bar 
kohbalıların ağır bastıkları görüldü. O· 
~·un başlıyalı on dakika olmuştu ki, Bar· 
kohba sağ içi, on sekiz çizgisi dışından vo· 
le bir şiltle ilk golü atmağa mm·affak ol
du. Maamafih bu gol vasat bir kalecinin 
dahi yemiyeceği bir ~ekilde olmuştu. Bu 
golden dört dakika sonra gene Barkohba 

Büyükadada Altınordu caddesi sokağın-

sağiçi plase ile takımına ikinci golü ka
zandırdı. 
Barkohbalılar hakim ve düzgün bir o· 

yun çıkanyor. Kurtuluş müdafaası boca
lamaktan başka bir iş yapamıyor. 

20 inci c;lakikada, Melih, on sekiz çiz
gisi dışından güzel bir şiltle üçüncü go

lü de attı. 
Kurtuluşlular, bu büyük gol farkını 

kapatmak için bir aralık gayrete gelir gi
bi oldular. üstüste yaptıkları bir kaç hü
cumda kazandıkları bir penaltı vuruşunu 
sağiç kalecinin eline atarak heba etti. Ka
çırılan bu fırsat Kurtuluşluların manevi
yatını bozdu ve Barkohbahlar tekrar ba
kim vaziyete geçmeğe muvaffak oldulnr. 

Barkohba akınları devam ediyor. 35 in
ci dakikada Molho, bugün çok güzel oy
nayan Acımandan aldıb'I yerinde bir pası 
gole tahvil ederek takımının vaziyetini 
4·0 ra çıkardı. Bundan beş dakika sonra 
gene Molho şahsi bir hücumla beşinci go· 
lü de yaptı ve devre bu şekilde sona erer
ken, Barkohba kalecisile karşı ka~ıya ka
lan Kurtuluş merkez muhaciminin çek
tiği şilt tesadüfen kaleciye çarptı, geri ge
len topu yerinde bir düşünüşle geriye ve
ren merkez muhacim, sağ iç vasıtasile ta
kımına şeref sayısını kazandırdı. 

!kinci clenede Kurtuluşun açıldığı ve 
oyun üzerinde daha hakim olduğu gö
rüldü. 15 dakika kadar devam eden bu 
vaziyette Varojyan ikinci golü de yaptı. 
Oyun bundan sonra kar§ılıklı hücumlarla 
ve oldukça sert müdahalelerle cereyan e
derek yeni bir gol olmadan sona erdi. 

Senelik muhammen 
kirası 

llk teminat 

da 389 metre murabbaı arsa 120 
Üsküdarda Selmanağa mahallesinde Ka

racaahmet caddesi sokağında 79·81 numa-
ralı dükkan 54 4,05 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiralan •yazılı arsa ve dükkan ayn avn 
kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri levazım rnüdürİü
ğünde görülebilir: Istekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz Yeya mektu· 
bile beraber 7-11·938 pazartesi günü saat 14 buı;ukta Daimi encümende bulunmalı
dırlar . . (B) . . (7785), 



Habeır'Dın taırDlhlü ~cmann: 3 Vazaılfl): DklmDm 

1 imurtaş tekrar hünkô.r 'l'ıldırımın 
aqaklarınz öptü 

Timurlq rahat bir nefes alabildi. Tah
tına kardeş kanı kurban vererek geçen 
Yıldırımın evlltlarını da doğratmaktan 

çeklnmlyeceğini bilmiyor değildi,. Kor -
kusunda hakstt sayılamazdı. Yer öptU: 

- Ben beklerim r,ıevketlfını. 
- Dur. Bursa kadısına bir mektup yaz, 

babamın ve kardeşimin cesetlerini gön
derdiğimi, vefatları haberinin işaa edilme
mesini ve kazanılan Kosova muzafferi -
yetinden dolayı gehr!yin yapılmasını bil
dir. Mektubun altına benim adımı yaz, 
Halit bu h&.diseyle meşgul olmıyacak, an
ladm ya Timurtaş! lgaa etmeğc kalkı;sa-
nm boynu vurulur. 

- Padiaahnn. Sarıca paşa kulun hak
lrmda bir iraden var mı? 

- Boğazdaki kalyonlara serdar ediniz. 
GözüııU açsın, gözünU çıkarırım. 

Mektubun altına Yıldırımı da koy! 

Timurta~ tekrar hUnkô.r Yıldırımın a
yaklarmt öptU. Yıldırım neşeliydi. Onun 
için en bUyUk tehlike Yakub sayılırdı. 

Karde~inin Kosova muzafferiyetinde 
belki kendisind.cn çok kahramanlıldan 
vardı. Asker ve halk Yakubu Yıldırım-
dan çok se\•Iyordu. Böyle bir rakibi or
tadan kaldırmış, padişah Muradın ka
zandığı Kosova meydan harbini de padi
ph, eah, kral, hilkilmdar ve beylere, re
islere tebliğ ederek bUtün §an ve §Öh
retl kendi üzerine almıııtr. Satvet ve ih-
tl§amı dUnyanın bir ucundan diğer ucu
na yayılan eevketlf.ı. Yıldırmı için artık 

meydan bo' aayılırdr. 

Tiınurtq, dedi. 
- Hilnkô.rmı. 
- Seni Anadolu asken haşma beyler

beyi ettim ... 
GözllnU dört aç! Karaman hAkimf bir 

iblistir. GA.vurdan düşmandır bize! 
Benim Bizans Uzerine seferim var. 
Söyle bana §nrab getirsinler. (1) 

Timurtaı hünkarın yüzüne gülümsi·. 
yer~k baktı. Padişah da güldü. 

- Akıllı adamsın Timur. Kadınım 

bu işi haber almamalıdır. 
- Ben gi5rdllnı padişahım. Bir içim 

su Allah hakkı için. Andronikos'un (2) 
gözdelerinden~. 

- Esir mi? 
- Hayır ııevketliı hünktmm. Samse 

çavuşuna hibe olunmuş. 
- Sarayda i§i ne? 
- Haklpayı bünkll.ra maruzatı var-

mış da. 

- Ne o Timurtaş? 
- HUnkarımda resulU ekremin hiisnli 

nr. Ben de kadın olsaydım .. 
- Haydi Timurtaş, gevezelik yeter. 

Yeğit beyle Firuzdan ne haber var, on
ları da bana bildirsinler. 

üstadları, hatta. §airlerden birka.ı;;ı el
lerinden sazlarını fırlatarak boralara. 
iştirak ettiler. 

Yıldırım Bayezid gam alıyor. 
Bir ara.ık sancaktar Yusuf padişa

hın yanına sokulup kulağına bir şey-

Timurtaş Yıdırımın dizlerini 
çıktı. 

öperek ler söyledi. 

Bu gece Yıldırımın sarayında baş 

döndUrUcU bir faaliyet görUUiyordu. Bah
çede çevrilen kuzuların taze ve iştihalı 

dumanları bütün sarayı sarmıştı. Harem 
tarafında da sanki canlı kimse yokmuş 
gibi derin bir sessizlik vardr. Saray hal
kına yayılan haber bilhassa Yıldınmm 

karısını alakadar edecek mahiyette de
ğildi. Ağır bir elçi Yıldırıma maruzatta 
bulunacak ve padiş:ıhla yemek yiyecek
ti. Bu hal bir değil beş değil ki kadme
fcndl şUpheyc dilşsUn. Elbette padişah 

bu. Dilediğini sofrasında izaz cdebiirdi. 
Ama, hi~ de işin iç yilzU böyle değildi. 
Bu haber, Timurtaşın dalaveresiydi. 
Yoksa Yıldırım gu fani dUnyadan gam 
almağa hazırlanıyordu. O Bizanıı güzeli 
ne demektir, herkesten iyi bilirdi. Hele 

Andronikosun ne zevk sahibi bir zampa 
ra olduğunu pek {ilA biliyordu Onu mah
pesinden kurtararak hükUmdar eden 

kendisiydi(3).Kaç defa kaç Bizanslı dil 
herle sabahara kacl:ır ııarab içip Mvke
den Yıldırımın kadınlar arasnda da şöh-

reti büyüktü. Kaç Sırp dilberi, Macar kı 
zı, Bizans kadmı hatt.A. kaç Fransız asil
zade kızlan Yıldırı:nu binbir gece efsa
nelemin bir aşk kahramanı gibi tanımı
lar, dağlar, dereler aşarak bu Osmanlı 
hükUmdarmın kollan arasında canlarına 
can katmışlardı. 

En gllzlde saz şairleri, ud, tanbur, ney, 
davul, dönbelek üzerinde hayretler, bay-
ranlıkar uynndrm musiki Ustadları ya. 
Yaş yavaş Yıldırmın büyük ziyafet sof
rasında toplandılar. 

Padişah bir kolunda Timur, diğer 

kolunda Yusuf yan odaya geçti. Ama:ı 
yarabbi. Bu ne nefis bir kızdı. Bu ne 
dilber, ne müstesna, ne tatlı ne §eker 
şeydi. Baygın gözleriyle Yıldırımı saç
larından tırnağına kadar süzerek a
yakta billurdan Jşlenmiş bir ilahe gibi 
duran bu Bizans dilberi dudaklarını 

lezzet ve hayretle ısırdı. 

Ll.f değil. Osmanlı padişahı. Artık 
tereddi etmiş Bizans delikanlıları gibi 
yüzü gözü yolunmuş kadın güzeli de
ğil. tam bir erkek haşmeti ta§ıyan ve 
Bizans dilberini ilk görüşünde gtcık
lıyan su götürmez yakışıklılardan biri 
idi. 

HU::ıkiır bir koltuğa oturdu. 
- Beni yalnız brrnkm ! Bana bak, 

misafirlerime şarab esirgenmesin. Söy 
le ki, Yıldırımın büyük Kosova mu -
zafferiyeti ayinidir bu. Haydi siz de 
eğleniniz çocuklar. 

Yan salondan kopup taşan çılgı:ı 

haykırışmalar, ne Yıldırımın, ne Bi
zans dilberlerinin kulağına giriyordu. 
Timurtaş dikkatli adamdı. Tam iki 

saat oluyordu ki Yıldırımın odasından 
ufacık bir gürültü bile işitilmiyordu. 
Acaba padişah sızmış mıydı? 

Parmakiarı::ım ucuna basarak bu 
bir eğlence hayaleti manzarasını alan 
.salondan çıktı ve Yıldırımın bulundu
ğu oda. kapısına kulak verdi. Timurta
şm tüyleri ürperdi. tçerde Yıldırımın 
bir aşk ve ihtiras gecesi geçireceğini 
sanmıştı. Halbuki bu ne demekti, Yıl
dınmı:ı bu sözlerindeki mana neydi, 
Yıldırım acaba içmemiş. içer gibi mi 
görünmüştü? 

Gözünü kapının anahtar deliğine 
dayadr. Padişah iki avucunda Bizans 
dilberinin kolları mütemadiyen sar
saklıyor ve kadının ince, ve içi:lden 
kopan iniltisine ehemmiyet bile ver
meden soruyordu: 

- Söyle kahpe. Bu oyunda sana 
kim akıl verdi? 

(Devamı var) 

f 
Yazan: H. Robe Düma - I04 - Çeviren:. '"e 

"Seni ihbar ettiğini öğrenın& 
giginmeğe vakit bulamadı"}; 

Hilda içeriye koşup edllkanlmm boy- ğim. Fakat evvel! se~at~eıı·· ~ 
nuna sarıldı. zım. Tayyareye kapaG1 , 

_ Çabuk sevgilim. Aman çabuk giyin. kuyorum sevgilim! ~yle 

Stefanm dudaklarını acele ''e acı bir - Korkma .BerUne ta)'l rt,rııı 1 

BpUcUkle adetfl ısırmıştı. memi hatırlatmakla beni ıcu 
Delikanlı uyku serııcm1, hayretle sor- lunuyorsun. telefoll e 

du: - Tayyare meydanmn 

- Ne var Hilda? Ne oldu? 
Telli§lr, kesik kesik cUmlelerle Uahat 

verdi: • 
- Seni ihbar etti. Evet o, kurt. .. Kıs

kançlıktan... Beni döğdU. Seni Mil Sö
bertln yanında sanıyor. Belki de seni 
tevkü için polisler şimdi oraya gitmişler
dir bile ... Nerede olduğunu biliyor mu? 

- Söbert mi? Hnyır ! 
- Haydi çabuk giyin. Al gömleğini .... 

Çabuk! 
Elbisesini birer birer toplıynrak deli

kanlının koluna koydu. O, hala uyku 
sersemliği geçmemiş, olduğu yerde bir 
döndü, sonra bir koltuğa oturarak ço
raplarını gtydi. 

Kadın söyleniyordu : 
- Nreye gittlğinl söylemedin demek? 

çok iyi! çok iyi! fakat polisler eimdi se
ni her tarafta nnyacaklar; bilhassa §ark 
gan clt:arında ... Bir Alman olduğuna gö
re ilk trenle Berlinc dönmek lstiyece -
ğiıu tahmin ederek buraya gelecekler. 
Çabuk kaçmak !Azım; çabuk! al kıra vatı-
nı ... 
Aynanın ka?'§ısında delikanlı kravatmı 

bağladı. Hilda od:ıda Stcfana ait eşyayı 
toplıyarak karm:ıkarı~ık bir halde bavula 
tıktı. Mantosu açılmıştı, kombinezonunun 
tamamlyle örtemodi~i gUU?I vtlcudu giS
rilnüyordu. 

Stefan haykırdı: 
- Mantonun altında hemen hemen 

çrplaksm! 
- Evet. Seni ihbar ettiğini öğrenince 

gl,>inmeğc vakit bulamadım. Çabuk ol 
sevgilim, yalvarırım sana .• 

Delikanlı onu kucakladı. Mantosunun 
altından geçirdiği kollariyle Hildayı be
linden kavradı, havaya kaldırdı ve göğsü 
Uzerinde sıktı. 

- Çıldırdın mı Stefan? ha),r ~ hayır 
Stefan! 

- Senin için çıldırıyorum Hllda ! 
- Kaç sevgilim, çabuk kaçman lazım. 
Hayır, istemiyorum, olmaz. 

Fakat muknvemctl yavaş yavaş gev
§Cdi \'e öpücükler orasında lşldUmez oldu. 

İkisi beraber otelden çıktıkları vakit 
saat yedi buçuktu. Bir taksiye atl:ıdtlar. 
Hllda ~oföre seslendi: 

- Burjeye! 

? ~ 
terse . \'\'e}J • ..J 

- Vakit yok ki! onJare ~ l' 
tin evine gidecekler. seni ;ıılJlll': 
lr,>'"<ıcaklarını sanıyorlar. ,rııı•) 
garlara ve tayyare rneydalll ~ ~ 

d taY> ~ cakl:ır. Yarım snatc ka ar 
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tte · 
cak. Halbuki onlar ancak 0 s 

tin evini basacaklardır. ,~ 
Bana her gün mektUP > .ı..ı! ti! 

l) u~eJJ"'" 
gil mi Hilda? bir daha P 
ha! 

~psJI ı-;; 
Paris - Berlin postasını ~edeıı 11"·. 

o gün muayyen saatte 13urJ _A ~ 
~onP"' 

etti. Yolcuları arasında P blltıı# 
ismiyle Stefan Gietzingcr de 

du. etto~ 
Hilda, sevinç içinde, ı:ııd611ôU· ~ 

Pussen sokağmdakl evine .. ,,d• 
s~·onııv JF metrodan Mlşel Anj ısta ,, oJ$ll 

yerek evinden daha uzakta 1' i.9~ 
istasyonunda indi. YUril~:.ııdl ~ 
dUşUnmeğe muhtaçtı. ~ 

6 
?' 

• n 
"Kurttan kurtulmak içın 

ynn?,, 

st}il 
91111t 

O sabah komiser Rokur Jtludilf' 
çukta emniyeti umuın1YC j!tİc\'Jt 
deki odasına girdi. HildaYl -AeO 

·tı:ııP"' 
üzere Pussen l!Okağınıı gı.. 

1 
6 

yeni bir şey olup oımııdığrll 
Uzere uğramıştı. 1a ~ı · 

UbUt· ~ 
Masasının Uzerinde ın 0-., 

buldu. Şefinin el yazısını ı;;;., · .:~ 
dür ne istiyor acaba?,, ~,-. 

ıorı 
Ziırfı açtı, içinden Kurt e 
yazdığı imzasız mektup vo usll'1 
mumiye mildUrilnUn bir p /; 8 
Bunda şöyle yazılJydı: ıııt ~ / 

}(Stl fj 
''Bu sabah postadan çı t>O /; 

ize gönd('riyorum. sıılo~tllf' ~ 
görüşmek isterdim aJJlA 0 ,-öf 
tine çağnldığım için ,·al~00tt • c,·f 11 
la mC""UI olun 'e netıc • 

~., Jfl 
\>ana bildirin.,, ınd'· 

Rokur derhal yerinden !ıt J 
ralıyarak seslendi: 1' -p,: 

- Matiyö ! I.conar! çabU}tlf°ı1"' 
Bir dakikaya kadar yoln çı eıt' 

IJ .. nı ıı mobil de hazır olsun. • 

Timurtaş yine manidar gildU. Yıldırım 
bıyıklarını koparır gibi mmcıklryor ve 
birkaç kılmı dl.şeri arasında eziyordu. Ti
murtaş dUnyaya şöhret salan bu bUyük 
hUkUmdann yUzUne hayranlıkla bakı • 

Bu gece Yıldırım her zamankinden 
çok içti. Sarhoştu, hem adamakıllı 
sarho§tu. Kaç defa şahlanan atı tize
rinde ordusuna talan iradesi:ıi haykı
rır gibi sofrada haykırarak büyük za
ferlerinden bahsetti. Şairler kasideler 
şiirler, mersiyeler söylediler. Köy ha
vaları çalr:ıdı. Sırp. Macar yerli şar
kıları söylendi. Çıplak gözdeler. cari
yeler, esirer. müstefrişeler beyaz till
ler içinde ve kan ter içinde raksettiler. 
Hele Nur hatunun kemiksiz sanılan 
vücudunu kırıp dökerek, eğip btikerek 
oynadığı çiftelem yalnız Yıldırımı de
ğil, bütün sofra ba.c;mdakileri Yıldı
rımla vurulmuş gibi çileden çıkardı. 

(1) Osmanlı hükümdarları l~inde ilk 
defa ~rab lmllanan l'ıl<lrnm Bayczl<l ol- ı 
mu~tlır. (Ilammcr t:ı rthl clld 1) 

(2) nizanı: hükUmd:ımnn oğludur. 

Otomobilde yeniden biribirlerine sanı -
dılar. Kadın ya\'aşça fısıldadı: 

- San:ı yemin c·diyorum; birkaç gün 
zarfında ondan a)Tılacağlm. 

Hünkftr nara atarak bu cu~u huruşu I 
bir kat daha tehyiç ediyordu. Musiki 

(Kankcndi tn.rlhl). - Berlindc beni bl!lacaksrn değtı mi? 

yordu. (3) Frnnzes, (Osmanlı tarihi) 

.. mD!ltlllO!lJIFıOOEJUIWlDi!Df!lltE MAıN · ... ·· 

NikAh ve düğünümüzü gelecek ay için kararlaştı:-arak son şüp· 
belerimi de yok etti. \'e bu v:ıadi, iliklerime kadar işliyen, başdön· 

dürücil bir buseyle temin etti. . 

"Mesalin,, ismindeki gülünç tablom hatırıma geldi. Hakiakten, 
bir Mesalin,ki asileri cezalandırıyor, itaat edenlere mükafat \'eriyor
du ... 

Aliyeye birçok şeyler atfetmeğe gayret etmiyorum. h8.diseleri ol
dukları gibi naklediyorum. Ne iki yüzlülüğünü müba!ağaya, ne de 
onda bir nevi deha olduğunu isbata çalışmıyorum. Fakat Aliye bü
tün kudretile kendini düşündüğünden, her istediğini yapabilmek i· 
çin, inarulmryacak oyunlar tertip edebilir. Kocası olduğumu istiyor· 
du; zira biliyordu ki, bir kadın, evvel~ kendine muntazam bir mevki 
yapmalı ve her ne yaparsa yapsın gene hürmet edilmelidir. 

Bizim evlenme meselesi galiba Haydar beyin pek hoşuna gıt· 

miyordu. Utkiıi benim işlerim de ona bağlı olduğu için, Aliye, Hay· 
dar beyin, bizzat bu izdivacı teklif etmesini istiyordu. Bundan baş 
ka çare yoktu. Haydar bey, belki de, uzun zamandanberi. derin bir 
hesapla, temenni ettiği neticeye \"armak için Cahidi seçmişti. "Ahmet 
Ali ile e\'lcn: oğlum da beni rahat bıraksın ... Benim gibi çok saf bir 
<!dam hakikaten şüphe edemezdi. Güzel bir kadının kocası sıfatile 
ağır yükler altına girmeğe başladığımı zannediyordum. Ve kıskanç
lığın müthiş bir tehlike olduğunu hissettim. Daha ş;mdiden. bazı 

zmnanlar, ürküyordum. Aliye beni ikaz ediyordu: "Ali. gene kaşla· 
rın çatık!,, Çünkü bir şüphe kalbimi kemiriyordu. 

Cahtdtn Mlcumlannı, baskılannı ,.e tehditlerini artık alaya boğu 
o:-dum. Buna ra~en, zavallı ÇO('n:-u, hemen o ak~am, şiddetli bir 

' •h• • .,,• . ,...., Ir. "'"'C" ""_... ... ... ,:t. 
:::.ro:ı I""- u ı~ ...... ı.."".J ··~·· ~'"""' ··~"--·•\. · 

Onu karyolasının üzerinde buldular. Halit teneffüs ediyordu. 

21 -
Ağzı, zehirle bulaşmıştı. Masanın üzerine şöyle bir mektup bırak· 
mıştı: 

"Senin için ölüyorum Aliye; senin ırüzünde:ı olüyorum. baba ..• 
Cahit ölmedi; iyi oldu. Babası onu ltalyaya gönderdi. Bir sene 

için annesinin yanına ... 
Ayrılırlarken babası: 
_ Biraz uta!ımalıydm, dedi, yalnız beni itham etmekle kalmı· 

,·0 rsun üstelik Aliyenin de felaketine sebeb oluyordun. Biliyorsun 
ki Aliy~. Ahmet Ali ile nişar.iı \'e önümüzdeki ayın 5 inde evlene· 

rekler ... 
Aliye de birka; söz söylemek tenezzülünde bulundu: 
_ Teessüf ediyorum ki, düğünde bu!unanuyacaksmız. Cahit 

bey, fakat istirahate ihtiyacınız var .. lnaşllah dönüşiinüzde tekrar 

görüşürüz... . 
Cahit onu. başım sallırarak, yuım.:şamış, mağlup olmuş bır , ·a· 

ziyette dinliyor, takdir ediyordu. Aliye ona rastgele sözler söylüyor 
,.e gözlerinin içine bakarak bu nazarlarda gizli bir gaye}'İ, arzuyu 

okumağa çcibahyordu. 
Aliye, karşısındakini rnağh1p etmek istediği zaman .. g?z!C'ri ö~·le 

r-kşayıcı bir parıltı hasıl eder ki, en kör ve kapanık fıkırlılcr hıle, 
gözlerinde c:arih bir vaat okuyabilir. 

U S .EıYı l"N : IZ·E'K 

"'\ 
. . }1a)ıdt~ııı· o zamana kadar ıhtıyatı elden bırakrnıyan 
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Lana büyük bir dostluk ~österiyordu. Safiyane. 
5 zıa'• ofı 

borcum, Aliyenin karşısında aldığım mütchayy~r ~3rıııt1 .~ 
kün oiduğu kadar sevindiriyordu. Bu. ihtiyar bır ~a\btl,_1 
hilmisliydi. Oyunu kendi idare ediyor sanıyordu. 
nldağI çeviren Aliyeydi. tıl· ~it' 

Haydar bey. bize. Şehzadebaşmda bir ev tutınlI~ 
sa · 'i umumiye he..~bma kaydettiriyordu. ıı· tıı 

E,·imiz o kadar bü}rük değildi: Bir yemek od~~~.,. 
bir yatak odası. ufak bir odaya bitişik ve ilerde ç ııdı1!1 ~"-' 
ed!lmek ihtimali olan diğer bir oda \'e bir hamaınııtırdı. 19'. 

Haydar bey, idare ettı~im i~leri üç misline çık3 

rr.umi kazançtan küçük bir hisse verdi. çB ttııt;ı 
Bu şaşmağa değer iy:liklerin, Aliyenin b~r :::. yıı;11, 

bir parça kmtmasmdan hasıl olduğunu anlı~ ord ]<ilde~ 
rm heyecanlandıran bu alakalar Haydar beyı bu şe !)i1 
tirmeğe kiHi geliyordu. z.-mnediyomm. edilt~ ıl 

Bununla beraber, gene bu kadar ihtirasla a~ll ,-ebıııı /. 
uzun müddet alıkoyamıyacağımı hissediyord~m. ıer. b~~ 
clar ileriye götürily9rdum ki •. ilk ~vlend iğimız g~r fe!)°' 
tl'rler dökerek uyanıyor ve Alıyeyı de uyandıran 
\"Ordum. 

- Hasta mısın. canım? 
- Hayır. Deni affet; bir kabustu ... 

(Dm·amı ,'8r) 



sırtını muhafaza 
ııı Çok eski.de - Bir masal -

Göı, 
ediyor! 

anıat n, dün 
ara, .ında, tned . Yanın gençlik za· 

ınc.a enıyet h .. . 
Ilı le}).· Yaşayıp o 1 enuz ınsanlar 
lede ·•ıı veya lut fn ara kendi arzuları: 

ıı ınc1 u ve h' 11-.ad ekleri . ımayelerini bez 
arı c ' tınleri . 

ıt \tveı S"l ve perıleri l:ov-
adaın u eyrnan . . . 

Yıı( b' Yard1 ki ısmınoe gEnç 
I< ıt İyiJnt , Perilerden b:-: 'lc bü-
lıvvet Yaprnıştı 

'aıı kalbi ve nufuzu l" .. 
lan b hususun. uyuk, fakat in· 

u Pe · Oaki bil · · tsct' rı, den gısı küçük 0 _ 
ı olaraı. ı .anlıya b' 

tclct' . 11: insanı • ır teşekkür 
,_ ·nı, k lb arın en . ı· a..:sctr a lerin· gız ı düşün· 

•ten . ın en d . 
l) Sthir1· b' erın köşesini . 0Sttı l ır 

tiıı ' ltıuz, sa:ıd . ayna vermi:•i. 
ı._ tttın ~ etın b • 
"il bccı· a tnalik ok. : elki de serve-

V •Yeden ın ugunu dilştnerek 
•ı ~ Pek tabi· ernnıın oldu. 
b ktı C ı, aynay ·ık 
İt r 1 • Cnc g" a I Önce krndi-

ıO< .. ·• Uzel h 
l'-a Çılc guzcı oI:n Çc. resi arasından 

tıı:ın ıyan "e 1 . 
ltelldin 1 &Ördü: :ı Y erın mey~a-

~:kad den dah 
faYciaıaı§lata lt.ar~ıahrn~s"ud ve m~reffeh 
d \ta · :ı aset 1 · . a~ız • zıfeler iç" ~.slerı, iyi ve 
la bir e.t.lencelerc kın nefret, beş ve fay· 

•prı~ arş l" tıYct1 ... ı a ... O b' ı Uzumundan faz 
dıeı v·ti hakkınd 1,~ çokları gibi. mc-
"' e ku a ... uru t 
••1CQjı;· • 6Urlar1 n uya kapılma-
Ilı ~t •çi nı da b'l 
adı. n bunda 1 memezlik ~t _ 
h n fazla ·· 
~ir k mutessir ol-

'c"diı,- a~ 11Ydanb . 

Süleyman, kendini şaşırtan acı hadi
seleri unutmağa çalışıyordu. 

:,. ~ :ı(. 

Bir akşam, ihtiyar babası, uğursuz 

Bir akşam, ihtiyar babası, uiyle 'n 
ayna ellerinin arasında clduğu halde, 
odaya girdi. 
Sandıkta kitap ararken onu bulmuş· 

tu; kimin olduğunu oğlundan sormağa 
geliyordu. 

Süleyman, aynada, babasının çehresi 
yerin.de, servetini elde etmek için bir 
sürü suiistimal yapmış, dostlarını aL 
datmış, bir çok zavallı insanı mahvet
miş, haris, merhametsiz bir mahluk 
gördü. 

Ve, artık yaşamak zevkini, itiır.at, 

muhabbet imanını kaybetti. En yakın 
göle koştu. Uğursuz aynayı göğsi.:ne 

bastırarak kendini ı;ulara gömtlü. 
O gündcnberi, bu göle girenler ıeya 

C:üşenlcr, kafiyen geri dönmezler. 
Memleketin ihtiyarlan, bunların su

yun dibinde kırılan b:nbir parçaya ay
rılan sihirli aynada dünya çirkinlikle -
rin.in, ayıp ve adiliklerinin aksini gör 
dükfori için, insanlar arasına dönmek -
tense, yosunlu sularda ebediyen uyu_ 
mayı terc:h ettiklerini söylerler. 

Efsaneye inanmıyan gençler ise, sin
si su:arın içinde biribirine dola~mxş ka b· bı on erı b·· .. 

ıt it: 1 illtı y ' Utı.;n kalb:yle mı~larla, sarmaşıkların, aynanın akis · bu z a ıı · aşınc:a 
ltıı .... _ 18ıtntıy • genç ve gi.!zel lerinden her halde daha tehlikeli oldu-tc ,....lilz 'n tiı. O 
ttııck ' lıı: H 1 nunıa buluşur 
Geıı oıcıu. ~ ' a drğı hediyeyi tös~ 

•c.. ç kız h 
ı tet • e"' 

;ı llıek . ··•en g" 
Jlıada ' ıstedj V Uzelliğini aynada 
değ • ac . · e zavaıı 
tııı: Ctaiz "'gılisnin ı delika:ılt, 

!:a1b' aıı:a k Çehresi arasından 
~.Cliııc gördii. o abiliyetsiz ve basit 
r" tanıah nurı rn k" 
~ ekendi . eden aiİ .ev ·ııl'e ve rer-
~ crıa· sııc evle esınin israrı üze-

ı. nıne .. c · gc raz ıclduaunu 
~ ~fil" ,_ ., 
e ıf u ~rık 

illa l.ianın ve lllahz 

ğunu tebessi:mle fısıldarlar. 
Kimin haklı olduğu bilinmez. Gö! sır 

rını muhafaza ediyor. 
Tatlı yaz gecelerin:n göl üzerinde 

hiilyalara <lalan parlak yıldızlarına rağ 
men, orası d::hsct dolu uğursuz bir yer
dir. 

Halide KEMAL 

BlYISJlYıl11l~lUı 
IR<AD~©> 

k İ~in c' ?ozdu. l'c un: .. ~ir bahane 
~e!'el· n ıyj do essurunü avut- 30 Birinciteşrin 1938 pazar günü: 
O ı, z k· stunu .. 

tı.ıı, 
11 

c ı, ho.. . gornıeğe gitti. 
dıı. ı. Cfia b' ·:t hır arkada t b 

•ıclll ır sof ş ı u ... 
tıJa.ııd.ı :n Ycıne .. · ranın başında bul
'lılq • "Yna gıne o t k 
lıa • rtıa sınr d r a olrnağa ha· 
1: ~§ı, ~anın \i;Cri ~tU}'la kendi ara_ 

•ne ha}'r ll Ya1ta1ad ne Yerleştirdi. Ar-
S: , ı an o"ı ı ve sog"uk .. 1 . 

~· ~cYnı ' bil ere, k guze Iı-
b~ llıııhah~ıı can "'e <t .. e~dini seyretti. 

le.. ete gonuldc ·· -· ll ~tllıcdi . arkacıa =ı go:;tercı· 
'qası ir ğıni gö §ının asla muka-
ilde ••n o rınek a 

t'ıı:· ltaıb1·1· nu aradı.. tısına uğradı. 
ı;ırı· • ı·· gın ı Ciğt ı:ı ve ak 1 ı ve arkasınc!an 

t?' ~i!an'-cndi. ı Srzlığiyle alay et-
o tı:ı da '·18ııtd 
ğıd' <lece kaybe an sonra c 

1q itırı1 ı.., tnıiş. A. ' n aziz dostu • 

1 tı . vılcın· rtık k' .. 
~ ' ilılc8• • 1Yord ırne ıtımat e· 
ıııu 1nın u. u .. 

~:l l'ldQ. b· }'anınd gradığı acı -
~ta· . ' ır a . 

l~r' l:) •nın Ya tcaelJi ve unutabıleceğini 
o<' ~c, ilha evıe:1.n~ döndü Şefkat ümidıyle 

~ ltıe ta ının k . 
d;ıllıdı •t!;ldı. h ·apısrnda b'u· .. k l· 

•· • ,., • lllt • yu ar-
ı-~ın "i:ab . · agır b . · 
'·h· ne Old eyısj 0 aşlı, ciddi bir 

ırı· u· 1 na el' 
h 1 ay11 !:unu ' ınde tuttuğu 
~°'t ada k sordu 

ta.~d· ııll'ıı.ı endine b ve uzatılan 
""- ıt c . ~. Çok b aktı 
''"1.hl• ttığj k C~etı.d' •. • 
tııı ltk Old atdeRin· ıgı, sevdiği ve 

• ıtı· lığ ır 1n ad' 
•ftlt •raııta Unu deh ı ruhlu bir 
llıcı:illarla hıı ltlahru §etle anladı: O· 
h... ı;c 11 • aba ın et~k . . 
~Ilı iha~1 sının CÖzU ıçın, türlü 
"'oı.,. ıı,, ltalbY.ordu. ll nden düşür· 

"lt•t •fld • ara hı . . . l'i " ll, el:ı g.. rsı, zıhnını 
l'i;ı ll Bırau Uze1 h:sler rnah ~ 
<! ' on b a 'kıl:k 

ı. C eş ardeş-
!\}'lla lilcrclt Yaşıarınd ı Ya~lih'ına geldi. 
'-ıllı ltırı •aİı·bP~rinin ~ sde~1rnu bir kız-
h t\i'·ı ı ı . e ı"cs· . 
·~ b· ıışı·· • ırj J ını kaptı 

<lı. ıt kok~ kızcağ,~;rı~k gözlü, m~: 
C>rı Oldı.ığı.ın: ınatçı ve ma-

ile lın '- ıstırabıa .. ~ bir • ıtollı ogren_ 
o:~tak ?1accra§Ularından . . 
il}'<ltı a~ıltırı sı "'ar<Iı A ?ırıyle aşıka

te~ tıı•t t;ırak tı g<>ruyo. •lesinden gizli 
B~ı).. ~ıı tarıncd. endisin· r, hile ve "ala 1 

)l,ı·· . enı . ı saf J n ar 
e llag Ctı Pcrv ' tenıiz bir ço· 

~ıtıı._ tııllıu asrzca alda tı 
~. ""'k . z te yor-
<.ıir ııtcd'. eaaur 
,,.,_,<l._ha 1

• t'alta ve hit!dctı 
ı:.~ ltlc t rnu..,af e aynayı 
ı:ırı ı .. t\tcrelt Ydana k fak olamadı 
la """d <>tıu çı ar · <lı. C}:j İtit• esıti bir rnıyacağına 

C" P yı· rnese sana liııı gının ı -
Ct l:erı· ın altına sak-

z ı., 

9,15 - Anons (l\Iuhtelif lisanlarla), 
istiklal mal'§ı, 9,30 - Halk bankası 
mevzulu konferans, (Banka tarafından), 
9.45 - l\lüzik, 10 - Kızılay kurumu ça
lışama!: ·ı me\·zulu konferans, (Kurum 
tarafından), 10,15 -- Müzik (plak), 11 
- imparatorluk ve cumhuriyet gümrük-
leri mevzulu konferans. (Gümrük Ye in· 
ı.:~arlar v~kaleti tarafından). 11,15 -
:\lüzik (Operet selek iyon - plak), 11.30 
- Köy kalkınmasında Ziraat te~kilatı 
mevzulu konferans. (Zira:.t \'el\:~eti tara· 
fından), 11,45 - l\lüzik (pliik), 12 -
Belediyeler banknc;r mE>v.,11111 konferans. 
(Banka tarafından). 12.15 - l\1üzik 
(Şarkılar • plak), 13 - Haberler, 13,30 
- Sümerhank m~\·zulu konferans (ban· 
ka tarafından), 13,45 - Müzik (karışık 
program - plak). 14.30 - C.II.P. nin U
lusal eğitim programı (Kültür hakanlığı 
tarafından). 14.45 - 1\lüzik (Halk türkü 
leri. şarkıları - plak). 15 - Mülkiyet 
mevzulu konferans (Adliye \'eka!eti tara
fından). 15.15 - Müzik (güzel sesler -
plak), 15.30 - Gaz m·t keleri mevzulu 
konferans (!'\ 1.:\1. ve!;: U "ti. tarafından). 

15.45 - Radyo evi ve Etimesut i~tasyo
nunun açılrş töreni: Anons açılış töreni· 
ni bekleyiş. 16 - Açılış töreni, 18 -
Müzik (Fanfar), 18.15 - Nüfus işlerinin 
ehemmiyeti mevzulu konferans (dahiliye 
vekaleti tarafından). 18.30 - Müzik 
(dans), 19 - Denizbank mevzulu konfe· 
rans. (Banka tarafından). HU5 - Ha· 
herler \'e arap;a silylev. 19.30 - Müzik 
(saz eserleri. semai ve şarkılar). 20 -
Türk harf inkılabı mevzulu konferans 
(Kültür bakanlığı tarafından). 20.15 -
Müzik (Türk müziğinden «eçilmiş parça
lar - plak). 20.30 - ~tilli bankacılık. \'e 
tasarruf i~leri mevzulu konferan!' (lkt•sat 
vekfıleti tarafından), 20.45 - Müzik 
(plak). 20,50 - Kaçakçılık \'e zararları 
mevzulukonfer ans (Gümrük \'C İnhisar
lar \'e!~fıJeti tarafından). 21 - Ilayan 
!\lağda Tagliyefero kofüeri: 

l) :-. tozart · Sontate. (re majör) Dacl1 -
Bo<>koff (Ko.erto - dö mai ör). 

2) Schurmann (Carne\·al op. 9). 
3) Reynaldo Hahn (Sonatine). Fran· 

cis Toluenz a) Pa to\'elle. h) Toccata. 
4) ı\beniz ( "evilla) l':ompev <Bahçede 

~e::ç kızlar). De Falla (Dause de "la vie 
breYe ... ) 

(Bayan M. Taglirl "ro ve konseri hak
kında izahat - Me ut Cemil tarafından. · 
2:~ - Cumhuriyetin köy '.'e ziraat p~liti
ko.sı mevzulu konferan<;. (Ziraat vekaleti 
t:.ı:-afından). 23,15 - !\Iüzik {plfık), 23 
- Cumhuriyet de\Tİnde içtimai muave· 
r.et nıüe <;eSl'lerinin inkişafı, mevzulu kon· 
ferans. (Sıhhat ve içtimai mua\'enet ve· 

::SO Birinciteşrin - 1938 PAZAR 

Hicri: 1537 - Ramazan 6 
fllldt ,..~,.. otıo "''•., ....... •••• ..._, 

6,29 11,58 14,49 17,08 18,42 4,49 

r.'omleket Dışı Deniz.. 
Sel erler! 

Hoınnn) a \'apurları: Cumarle~I ı::ünlerl 
13 ele Kü,frnl'C}e: .S:ılı ımnlerı 18 de Pi
re. Bcvrut. lskendcrı)c. 

lt:ılvıın \'apurlıırı: Cıınııı ş;ünlcrl saat 10 
da l'ırc, Brendizl, \'encılik, Triye~te, 

Sırkccl lst:ısyon Müılürlüı:;u Telefon 
23Ui9. 

Lüzumlu Tele/onlar 

Yangın: 
t .. ınntıııı için: 24222, neyoıttu tçln: 

44614. K111lıköv lcın: ü002U. Csküdnr I· 
çin: lillfi:.!a. 

\' ('.'>ılkiı.v. ll:ık ı rköy, llehek, Tar:ıbya, 
fiiiyiikıll'rt.', h•nerlı:ılıçe Konılilli, Eren· 
köv, K:ıı tnl. llııyulrnıla. ile~ lıclı. Runrnı .. 
Kınnlı. ı\·111: J'clı•fıın rııulıahP,.,. nıcmu· 
runa \"ll1t~ın ıh-nll'k krıfıılır. 

l\:ınıı ıtf:ıl\I'"; :!:!i J 1 
l>en ı z ı t f:ı 1\ l'.,, 31i. .:.!il 
lle)ııııt ırnicsi: :!l!l!Jfl fınl:ıla vanıuıı 

kıılt•si: 411111i0 
Sıhlıt ırnılııt: 4 l!l!llt Mıidılı•iıımumilik: 

:!:!:!!111. Emnl\l't nıııılıırliiğii: 2ı:ıs2. 
~l'fi:ı \'t>krıtı•lı hı:ınhtıl Elektrik hicri 

IJmıırn :'ıl ııdilrl!iğü Beyoğlu: 4 t801 • htan. 
tlll I. :! t :17ıı, 
ı:ı~: rnrı:ııı. l.il :ıli: :w:n2. Nııro~manfye: 
:!liOlt f'sküılrır . 1'nılıkiiv: li0i73. 

llnvaıın1i: lsl:ın lıııl: 2 l 3i8. Kadıköy: 
li0i90. llnol'ıtu: 441l12. 

T ahsi Otomobili istemek 
için 

Sulrır f ıl:ırMI: lh•vol:lu: 44783. Beşik· 
llcvoC:lıı rı lırt i: 491lll ı. llelıt•k eıhcll: 

36 • 101. J\nılıküy eılıctı li0H7. 

Müzeler 

Arasofyo. Hoınn • nil:rnoıı, Yunan e'ler· 
lcrı ve Çinılı Küşk, AskC'rl :\!üze ve sarnıç 
lar Ticaret ve Sanayı :'ıliizeo;ı, Sıhhi müze. 

inu mii1eler hcrgiin su:ıı 10 dan lli ya 
k:ııl:ır açıktır.) 

Turk ve lsl!'ırn eserleri müze.,ı: Poıar· 
le~ i<len lııı~kıı hrr~iin seni lO d:ın 16 ya 
k:ıclıır ve Cuma ı:ıiinlcri JU d:ın 17 ye ka
dar açıktır. 

Topkııpı Mülesl: llcrgün snat 13 ten 16 
ya kad:ır açıktır. 

Anadolu halt-. 
JJcrı::On hnrckel eıfrn şimendiferler: 
~ani S de Konyıı. 9 da Ankara. 15,15 de 

Uıyarhakır ,.e Samsun, 15,30 da Eski$e· 
hir. l!l.10 do Anknr:ı ek~presi. 20 de A
d:ıpnzarı. 

nu trcnlcrclcn ~a:ıt 9 da hareket eden 
Ank:ım nıuhtelili pnz:ırle~i. çarşanıha 
ve cuma ı.:fınleri llaleb \'e Musula k:ııl:ır 
sefer etmektedir. 

Avrupa Hattı 
Scmp!on choresi hergün Sirkecldrn 

srıııt 22 de krılk:ır ve Avrup:ıdan ı:ıclcııı 
sarıl 7,25 tc Sirkeciye muv:ısıılal eder. 

Kon,·ansiyonel 20,30 da kalkar, 10.20 
de gelir. 

Edirne postao;ı: Jlergün saat 8,50 de 
hareket eder, 19,33 de gelir. 

Denizyolları 
Jo;tnnbul acenleliAi: 22740. Karakôy: 

42:Jli~ . 
Pazarıe~f Tophaneden 16,30 Mudanya, 

20 Bn n ılı rına. 
Salı Tophnncclcn 9,30 lzmit, 16,30 Mu· 

danyn. IO Kar:ıbign, 20 Bandırma, Gıılıı· 
lııılıın 12 J\ııradcn iz. Sirkeciden 10 l\ler· 
sin. 

<.Jırş:ınıh:ı Tophaneden 1fl.30 Mud:ınyn. 
20 llundı'rnııı. Sirkeciden 15 Ayvalık. 18 
ll:ırtın. 

Persemhr Tophaneden 9,30 lzmıt, 16.~0 
Muılrırıya. 20 B:ındırma. Galatadan 12 
Kar:ııleni7. 

Cnmnrtesl Tophaneden 14 Mudıınya 20 
Bııntlırma. Sirkeriden 15 Ayvalık. lS 
B:ırtın. 

Pawrtc~I Tophaneılen 9lmroz, 9,30 Jz. 
mit. C:ıl:ıt:ıılan S.30 M111lunya, 10.30 lzruır 
Siir. 12 K:ır:ıılenız. 22.30 Mudanya. 

l\IÜ~AKASALAR: 

İnhisarlar idaresinin Çankırı tuzlasın

da şartname ve projeleri mucibince ayp
t ırılacak üç memur evinin inşaatı kapa
lı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 12817 lira 66 kuruş ve 
muvakkat teminatı 961,33 liradır. Ek
siltme 3-10-938 tarihine raslıyan pazar
tesi günü saat 15 le Kabataşta levazım 
ve mübay:ıat şubesindeki alını satım ko
misyonunda yapılacaktır. 

GEÇEN SENE IlUGüN NE OLDU? 
So''yet Rusya ziraat komiseri azledildi. 

kf.leti tarafından.) 23,45 - Müzik, 23,50 
- t tatistiğin devlet teşkilatındaki ehem
miyeti ve p·ikolojik inkişafımızdaki mev 
kii mevzulu konferans. (Statistik umum 
müdürlüğü tarafından. 24 - Haberler. 
ve istiklal mar~ı. · 

Vazan: llahmı Y A(i/Z 
"Alleının ve se"gıoıınınlril Dli"'ilt~kamnır'ilo 

almak: çaıresaınıı ~lYIDlYlrSlUlliil 00 
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Sözün burasında Davist bir el işa· 
retile Artinin &özünü araladı. Sordu: 

- Ne dedin .. Sevgilinin adı Zey· 
nep mi idi? 

- Evet efendim. Zeynep! 
- Bunu oradan lstanbula sürdüler 

mi? 
- Evet ... 

- Sonra o tekrar Çanakkaleye geldi 
değil mi? 

- Evet.. Orada tekrar yakalandı, bir 
defa daha lstanbula gönderildi. 

- Sonra kara yoluyla Çanakkaleye 
gelirken yolda, Bahke.:;ir civarında bir 
yerde yakalandı. Casusluğuna hükmedil
di. Çanakkalede kurşuna dizildi d~il mi? 

Artinin yaşlı gözleri hayretle irileşti. 

Davistin bu macerayı da yakından bili
şine saşa şaşa sordu: 

Davist sırlı bir gülücükle dudaklannı 
buru~turdu. Artinin tekrar sırtını okşar· 
ken ilave etti: 

- Onu sorma .. Ben, burada olan biten 
her şeyi bilirim. Zeynebi buradayken bul
dum. Baktım. Çanakkaleye gidişinden 

de haberdardım. Aşk denilen kör yılan o
nun da kalbine girmiş, gözlerini kör et
miş, dimağını kaplamış, asabını, kanını 

zehirlemi5ti. Şuurile değil hislerile hare
ket etti. Programlı bir hareket tarzı tut· 
madı. SeYgisine uydu. Seni bulmak için 
kıtana, ha~tahaneye kadar geldi. Son tu· 
tuluşunda bir gürültüye kurban gitti. ?\e 
ise üzülme .. Her ~Y kabili telfıfidir. Onun 
intikamını almın! Şimdi, sen burada ne
rede kalıyorsun? .. 

- Askeri misafirhanede •• 
Art in gene iç geçirdi: 
- Yüzlerce hastanın, sakatın arasın

da hoşnutluk, rahatlık mevzuubahs olur 
mu efendim! 

- Öyleyse buraya gel.. Burada kal.. 
Hristo sana bir yer ayırsın, burada be· 
nimle beraber çalışırsın .• Senin hava teb· 
dilini de uzatmak imkanlarını arar bulu· 
rum. Hem ailenin hem sevgilinin intika
mını almak çaresini de elde edersin.. o· 
lur mu? 

Artin Da\'istin ellerine sarıldı .. Deli
kanlının kadın ellerine benziyen yumu
~ak ellerini gfizyaşlarile ıslatarak öptü, 
mırıldandı: 

- Çok '.<'~ekkür ederim efendim .. Tan· 
rı sizden razı olsun. 

- Haydi, çık.. Git istirahat et.. Üstünü 
değiş. Sh·ıl elbi~e giy .. Tezkeren var de
ğil mi.. Tebdiliha\'a tezkeren? 

- Var efendim! 
- Haydi.. Andonla beraber aşağı inin. 

Jrric;to sana yerini gösterir. 
Andonla Artin tekrar t~ekkür ettiler. 

Odadan çıktılar, Davi'St Hristoyu çağır
dı. Kmrcık saçlı, hain bakışlı, siyah yüz
lü hizmetçi içeri girdi, Da\•istin karşısın
da durdu. Delikanlı ona talimat \·erdi: 

- O Franc;ız gemicisi var ya Hristo! 
- Evet efendim! 
- Süzlerime iyi kulak ver. O adama bir 

iş veriyonım. Sen de onu kontrol edecek· 
sin anladın mı? 

- Evet efendim .. 
Delikanlı masanın üzerıne ayırdığı ta· 

bancalardan birini aldı, Hristoya uzat
tı. sözüne devam etti: 

- Bu tabancayı al.. Sen de üstünü de
ği~k. temiz \'~ kibar bir kılığ'a girecek
c;in. O gemici ile beraber Sütlüceye gide
ceksiniz. Orada. Karaağaç yolu üzerinde 
Pandelinin tuğla harmanı \'ar. Harmanın 
önünde bu ak~mdan itibaren bekliye· 
ceksiniz. Bizim mühendis Dikran vardı. 
Onu tanıyorsun değil mi? 

- Evet kapiten! 
- O. ele geçmiş .. Karaağaca götürüle· 

cek, orada tazyik ile sorguya çekilecek
mis .. Onu muhafaza altında oraya gö
türürlerken Fran<;ıza göstereceksin .. Ta· 
bancasile ateş edecek. Dikranı öldürecek. 
Dikranın muhakkak ölmesi lazım. Şim 

dive kadar bir ~ey söylememiş ama sıkı 
k;rşıc;ında söylemesi ihtimali var. Onun 
için mutlaka öldiirülecek. Fr:ınsız bunu 
yapamaz·a en ateş edecek~in. Hepimizin 
selameti buna bağlr .. Şarl Kapo herifi vu· 
rursa onun ele geçmesine meydan vermi· 
ycceksin. Sen de bir kw]unla Kapoyu 

yere sereceksin. Bu işi, askerlere silah 
çekdiği, bir zabit vurduğu için yaptığını 
söylersın. Ama, ele geçmeden kaçabilir
sen daha iyi olur. Tuğla harmanında ka· 
çacak, saklanacak çok yer bulabilirsin .. 
Göreyim seni Hristo .• Hepimizin selameti 
senin becerikliğine bağlı .. İsa yardımcın 
olsun .. 

I lristo uzandı. DaYistin elini öptü; aldı 
ğı tabanca ile, §arjoru cebine koydu. kapı
dan çıkmağa hazırlandı. Delikanlı onu 
durdurdu: 

- l Iiristo, giyindikten ronra Şarl Kapo 
ile beraber buraya gelin, beni görün .. 

- Başüstüne efendim .. 
Davbtin neşesi tamamen yerine gel

mişti. Yüzünde, göz kamaştıran bir pen· 
belikle ağzını çerçeveliyen bir inci te
bessümün arasından söylendi: 

- Taliim yardım ediyor .. Bu çetin ve 
korkulu \'aziyeti de kolayca bertaraf et
tim. !kinci kıc;mı da Hristo muhakkak 
başarır. Artık Ayşe sultanı görmeğe, yok
lamağa gidebilirim .. 

Davic;t, ceketıni çıkardı, tu\'aletini ta
mamlamağa, giyinmeğe hazırlandı. Bu 
!'ırada kapı vuruldu. Delikanlının müsa· 
adcsi üzerine içeriye IIrbto ile gedikli 
Şarl Kapo girdiler. 
Fransız gemicisi, pos bıy:ıklarını kırp

tırrm~. iri gövdesine iyice uyan siyah el
bisesinin içinde kalantor bir kiyafet al· 
mıştı. Hristo da yepyeni kıyafetile. Ta tav 
la bıçkınlannın paralılanm andırıyor, 

fesinin altından taşan kıvırcık saçları 

trian hü\'İyetini tamamlıyordu. 
Davist, Kapo ile şakalaştı: 
- Ooo. Ilu ne deği~me canım .. Adeta 

bir kont olmuşsun .. 

Sonra güldü, ilıive etti: 

- Tabii kont dö Pari değil, kont dö 
Konstantinopl !.. 

Gediklinin yüzü gülmüyor, derin bir 
düşünce altında, aldığı müthiş vazifenin 
azabile kıvrandığı belli oluyordu. Davis· 
tin bu iltifatına boş gözlerle delikanlı}~ 

süzerek mukabele etti: Hristo sözü aldı: 
- Gidiyoruz kapiten .. doğru tuğla har

manına gideceğiz .. Orada bcldiyeceğim. 
Ne zaman geçecek Dikran? 

- Bilmem .. Saati muayyen değil. Ya· 
bu akşam. yahut da yarın geçecek. Siz 
devamlr tarassuda alın yolu, brkleyin! 

Hristo, gizli bir şey söyliyecek bir ta
vırla Davistin yüzüne baktı, göz ucuyla 
bir işaret yaptı, delikanlı bunun mana· 
sını anladı, ilave etti: 

- Haydi, Tann selamet versin .. lsa 
yardımcınız olsun! 
Şarl Kapo ile Hristo genç adamın ya

nından aynlmak iÇin ayağa kalktılar .. 
Şarl Kapo, kapıdan çıkarken Davisl ses
lendi: 

- Hristo .. bana bak biraz! 

Gedikli dışarda kalmıştı, Hristo efen
disine sokuldu, Davist sordu: 

- Demin bir işaret yaptın .. Bir söyli· 
yece~in mi var? 

Kara yüzlü hizmetçi karşılık verdi: 
- Evet kapiten! 

- Ne söyliyeceksin? 
- Eğer gediklinin kurşunları boşa gi· 

derse kaçmakla mı iktifa cdecefüz? 
- Ne münasebet? Biraz evYel sana 

söylemiştim. Hepimizin seltmeti Dikra
nın öldürülme ine bağlı .. Şarl Kapı bu i· 
şi göremediği takdirde sen ba53racaksın .. 

- Anladım kapiten .. O zaman hem Dik 
ranı hem de bu gedikliyi tcmizliyeceğim! 

- E\·et.! 
- IIo~a kal kapiten .. Öbürgün muvaf· 

fakiyet habcrile gelirim! .. 
- Haydi.. Tanrı mU\·aff akiyet versin! 
Hristo ile Şarl Kapo gittikten sonra 

delikanlı traş oldu, banyosunu aldı. üs· 
tünü değiştirdi. Kendisine çok yakışan. 
sedef beyazlığını çok ~üzel tebarüz ettiren 
siyah ko·tümlerini giydi. çıkmağn hazır
landı. 

MerdiYenleri 'indi. sokak kapıc;ının ö
nünde Andona tesadüf etti, sordu: 

- N'e var Andon, bir ~Y mi söyliyecek . ., 
sın. 

- Eret kapiten! 
(Dc\'amt \'ar) 
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·Istanbulda bayram 
\"atanda~lar, cumhuriyetin on beşincı 

yı!d, ı ümünü büyük bir sevinç ve coşkun 
teza:ıürlerle kutlulamağa de\'am ediyor
lar. ~de birinci plandaki caddeler değıl, 
~hrin en kibar semtlerindeki sokaklar bı· 
le bir gelincik tarlasını andırıyor .. 

içme sındirebilmek için uzun uzun yürü· miştir. Ayni zamanda lstanbul tarafında 
okullar, cemiyetler \'e halk Beyazıt mey· 
danında toplanmıştır. Taksime gelen 

grup, İstiklal caddesi, Tepeba5ı, Şi ş:rnne, l 
yo.kuşu, Karakii~· yoluyla Tophaneye in· 
mışler, \'C orada dağılmış1ardır. Beya· 
zıtta toplanan grup da Divanyolundan 
tram,·ay yolunu takiben Eminönüne gel· 
miş ve oradan .Fincancılar yokuşu tarikile 
Beyazıta dönmüştür. Kalabalık bir halk, 
askeri kıtalar \'e muhtelif te;ekküllerin iş· 
tirakile G~küdarda da bir fener alayı ter
tip edilmiştir. 

İstanbul, ba~tan başa, bir gelin gibı 
süsleMıiş bulunuyor .. 

Dünkü sayımızda, ~abahki kabul re::ıim· 
terini, bayramı kutlulamağa hazırlanan 

lstanbullularm heyecanını. caddelerı le\~ 
fevç dolduru~nu anlatmı5, yazımızı 

"şimdi geçit resmi başlıyor!., cümlesıle 

bitinniştık. 

mckten çekinmemiştir. 
Başta Yavuz olduğu halde donanmamız 

da Haydarpaşa önlerınde demirlem15, 
~ir nurdan bır hale içmde pmldarken, 
projektörlerle limanı aydınlatmı~tır. 
Şehrin bellıbaşlı meydanlarına yerl~ti· 

rilen oparlörler geç \ akte kadar Ankara 
radyo unun neşrıyatmı yaymı~lardır. 

Gece. Uenizbankın l\loda \'apurıle A
dalar halkına rnah:,us olmak üzere bır ge
zintı yapıldığı gibi, :=;ırketihayriye de, 
Boğazda yapılan tenviratı halkın görebıl· 

me:;i içın akşam ü::ıtü Kavaklardan 71 nu· 

En büyük bayramımızın lstanbulda maralı \'"dpurunu kaldırtmı~ ve muhtelıt Ankaradaki merasim 
nasıl kutlulandığmı anlatmak için. ı;:eçiL 

resminden başlıyarak gündüz \·e gecckı 
teıahüratı tesbit ve okuyucularunıza bıl· 
diımeği muvafık gördük. 

Geçit resmi na!ı l o.du '! 
l.:tanbul 'alısinın. btanbul komutanı · 

nın. donanma komutanının, yi.ıksek rüt· 
beli subayların, matbuatın, belediye er· 
kanının, şehit analarının ve harp malfılle· 
riniıı, teşrifata dahil zevatın hazır bulun· 
duğu Taksim stadının kapısı yanında 
ki büyük trıbtlnün önünden geçişlere saal 
tam 11,20 de başlanmıştır. En önde. ban· 
donun geçme::ıine uyan sert adımlarl~1. 

Yedek subay okulu geçmiş, :sıra':ııle Tıb 

biye, okulu, deniz harp lisesi, deniz er· 
bas okulu, kuleli, ~laltepe askeri liselerı, 
Yedek subay namzetleri takip etmiştir. 

Askeri okullardan sonra, bir piyade a
layı, fenni kıtalar, süvari bölükleri. ~üvarı 
binicilik okulu, sahra, obüs, hafif dağ. 
dağ obüsü ve hava deti bataryaları büyü1' 
bir intizam içinde geçmiştir. 

Polis taburu, itfaiye, lıniversite, kız ve 
erkek izciler, re mi, hususi, ekalliyet ve 
ecnebi liseleri talebesi; Kızılay, Y eşila) 
ve Hava kurumu tim.alleri, e naf teşek· 
küllennin geçişile, tam iki buçuk saat 
sonra geçit resmi bitmiştir. 

Kızılayı temsil eden otomobilde müces· 
sem şekilde yapılmış bir Türkiye harita· 
sı ve onun üzerinde doğan ve "Kızılay,, 
m sembolü olan bir hilal görülüyordu. 

Hava kurumunun hazırladığı otobüsü 
öolduran biribirinden güzel Türk kızları. 

l(Tayyare kullanmasını bilmiyen, para
§Ütle gökten inmeyen ienç, zavallı biı 
kötürf:..mden farksızdır.). 

'( Göklerirnizin bekçisi olan tayyareleri· 
ınizi ne kadar çoğaltırsak o kadar gönlü 
ferah yaşayabiliriz). ibareli kağıtlar at· 

. SIU§lardır. 

Gtçit resminden sonra Taksim meyda 
nını, dolduran muazzam kalabalık, ağıı 
•ağır ilerliyen lilzucetli bir mayi halinde 
• a na caddeleri kaplamıştır. 

İ Ge;it re.:minden evvel Taksim zah:ı 
• abide:ıine elliden fazla çelenk konmu5tuı. 
H alk partisi, h~·lk evleri, İstanbul bele· 
öiresi, lstanbul komutanlığı, merkez ko· 

mutanlığı, 15 bankası. deniz ticaret mü· 
citirli.ığü, Türk spor kurumu, Denizbank, 
Kızılay, Ziraat bankası, Unh·ersite, Inhı 

Rarlar, Merkez Bankası, Çocuk esirgeml 
kurumu. Notrdam do Sion, Türk ticaret 

i:3kelelere uğratarak köprüye yanaştır· 

mıştır. 

lJenizbankın Kız kule:ıinde vücude ge
tirdiği şenlik tesi~atından, saat 20 den 
ıtıbaren fi~ek atılmağa ba~lanmıştır. 

llk olarak, gök gürlemesile beraber üç 
~ımşek kumbarası atılmış ve bunu 40 par 
ı.J muhtelıf atışlar takip etmiştir. 

Sırasilc ıki büyuk gimeş. tenvir kuvve· 
ti büyük ı5ıklarla süslü ikı kuyruklu yıl· 
dıza tahavviıl etmış ve muhtelif renklı 
yıldız hasıl eden 6 raket havaya atılm15· 
tır. Bunlarla gökytizti yıldızlar içinde 
kalmıştır. Bundan sonra zümrüt yeşilli· 

ğinde yıldızları havi Humen kandillerı 

meydana getiren bir batarya atılmıştır. 
Daha sonra fişek atma merasiminin 

ikincı kısmına ba~lanm15, müzeyyen \e 
büyük bir pırlanta yıldız, altın renk kuy· 
ruk husule getiren 6 raket, ~im~k kasır· 
galan, yılanlar, ıslıklar ve yıldızlar pey· 
da eden bir ışıklı yelpaze, üç ateş çanağı 
gelincik çiçeğı husule getiren bir pırlanta 
bombası ve buket halinde havada açılan 
bombalar atılmı~tır. Bu şekilde beş kı·un· 
tık l;.ı program halinde 40 fi5ek yakılmış· 
tır. Bunların hasıl ettikleri manzaralar 
fe· !{al!\de güzel \"e zevkli olmustur. 

Resmi ve husu i müesseseler tarafından 
yapılan tenviratta görülen yenilikler hal 
kın çok ho~una gitmiştir. Bilhassa Oeniz· 
bankın tasviri deniz ~klindeki tenviratı, 
Vagon - Linin yesil salkımı, lnhisarların 
güneş biç•mindeki tenviratı, Şirketihay· 
ı :yenin (kımıldanan deniz üzerindeki zi· 
ya=ar vapuru), Sarayburnundaki havu 

zun projektörlerle aydınlatılan fiski· 
yeteri, Topkapı sarayının gece mavisi ı· 
çinde zümrüt bir minyatür gibi ısıldayışı 
dikkati çekiyor ve çok beğeniliyordu. 
Usküdarm Şern ,ipaşasındak1 havuz, mü· 
temadıyen renk değiştiren fewarelerini 

saçıyordu. 
Beyoğıu kaymakamlığı tarafından Al· 

tıncı dairede \•ücuda getirilen taklar çok 
güzeldi. Tak im zafer meydanındaki su· 
yun fışkırı~ı on hinlerce halk tarafından 

zevkle _e\'rNiiliyordu. 

~·ener alayla rı 
Cecc şchrın buyuk yollarından geçmek 

üzere fener alayları yapılmıştır. Alaya 
iştirak eden bir grup Taşkışladan fener 
ve meşalelerle hareket etmis. milli mar~· l 
tar söyliyerek Taksim meydanına gel· 

Ankara, 29 (Hususi) - Cumhuriyet 
bayramı bugün şehrimizde büyük bir 
heyecanla kutlanmıştır. 

Saat 13 te Reisicumhur Atatürk na
mına B. M. Meclisi reisi Abdülhalik 
Renda Mecliste tebrikatı kabul etmiş 
ve saat 14,30 da hipodromda büyük 
bir geçit resmi yapılmıştır. Geçit res· 
mi başlamadan önce Başvekil Ceıat 

Bayar elli bine yakın halkın şicLdetli ve 
sürekli alkışları arasında Reisicumhur 
Atatürkün orduya mesajı:ıı okumuı _ 
tur. 

Geçit resmine hava kuvvetlerinin al
kışlarla karşılanan uçuşuyla başlanmı~ 

ve bunu müteakip gençltği temsil eden 

izcilerimizin kara, deniz kuvvetlerine 
mensup cüzütam1arla süvari ve motör. 
lü kıtaatın geçitleri halkın sevgi ve tak 
dir ve tezahüratile takip edilmiştir. 

Geçit resminin sonuna d-;ğru Tiirk
kuşuna mensup bir filodan 18 para • 
şütçünün atlaması ve yine fürkk11şu

na mensup pHinörcülerimizin geçit res 
mi sahasında yaptıkları akrobatik ha • 
rekat çok takdir edilmiştir. 

:(. ~ ~ 

İzmir, 29 (Hususi) - Şehir büyük 
bir coşkunlukla en büyük bayramımızı 
kutladı. Saat 10,30 da Cumhuriyet a. 
lanmda İstikllil Marşile törene başlan 
mıştır. Marştan sonra ilbay Fazlı GÜ· 
leç ve Parti namına avukat Ekremle 
köylüler namına da Doğanlar köyii na. 
mına muhtarı taraf.ndan söylevler ve

rilmiş ve 15 yıl içinde Cumhuriyetin 
ba,ardığı güzel ve verimli i§ler teba. 
rüz ettirilmiş ve bunların yaratıcısı o
lan Büyük Şef Atatürke sarsılmaz bağ· 
lılık ve sevgi saygılar "Ya~asın Ata _ 
türk,, avazeleri sunulmuştur. 

Dunu müteakip Atatürk heykeline 

yüze yakın çelenk konulmuş ve on bin 
lerce halkın önünde geçit resmi yapıl
mışt·r. Milli hakimiyetimiz ve curr.hu_ 

riyet sevgisini gösteren bu geçide ka
ra, deniz ve hava kuvvetlerimizle bü. 
tiin okullar, S(Y.:rcular, izciler ve cemi 
yetlerle Parti teşekkülleri iştirak et • 
mişlerdir. 

Geçit resminden sonra törene aon ve 

rilmiştir. 

banka ı , imar bankası, Elektrik idaresi. &ltm•••••••••••••••••••••••••••r• 
Ticaret ve Sanayi müdürlüğü, Ewnal ce· 
miyetleri, Türk - Ermeni vatandaşları 

namlanna konulan çelenkler bilhasc:a go 

'1~ çarpıyordu. 

Şehitli kte ya ıulan merasim 
Cuııın: .::·et yıldöminmlerinde muka 

des ~chilll!rıını~ .• ı ııatıralarmı lazız etml 
~ biı borç hilen \'atanda5lar, dün de I·. 
dlr. tkapı şehitliğinde toplanmış. bizı 
bu günleri kazandıran \e bu uğurda caı. 1 

la"lru vermekten çekinmeyen kahraman 
lar minnet ve şükran duygularile anıl 

mı tır. 

ı . !~rn~ime bir a~kert bandonun i~tiklfı 1 
m:ırf .ı çalmasıle başlanmı~. müteakibcıı 
Fnuh kaymakamı Ihsan tarafından bı: 

nutuk s3}·1enmiştir. 

Halk kürsüler inde 
Şehrin birçok noktalarında kurulaıı 1 

halk kürsülerinde muhtelıf hatıpler tam· 
fmdan nutuklar söylenmiş, on beş yılda 
başarılan inkı!ap hareketlen anlatılmış· 

tır. 

Gece yapılan t.-zabürat 

) 
} 

KREM P E RTEV 
Muhtelif isimli bir çok kremler arasında en mütemayiz mevkii alan 

ve yiiksek sosiyeteye mensup aile!er tarafından kati tesir ve faydaları 
kemali mem:rnniyetle tasdik olunan krem yalnız Krem Pert.evdir. 

I<REM PERTEV diğerleri arasında en eski ve en tanınmış markadır. 
Ve, bu mevkii uzun tecrübeler ve kimyevi tetkikler sayesinde ihraz et· 

miştlr. 

Sizler de, sıhhatini.ıin vlkayesini, taravetlnizin yetmiş yaşı:ıa kadar 
muhafazasını ve daima E;Cnç kalmağı arzu ediyorsanız Krem Pertevi 
kutularındaki tarifat dairesinde kullanınız. Krem Pertevin gece ve gün· 
dUz kremlerini kullanmakla ge:ı~lik, gUzelllk ve tar:ıvetinizi sizler de 

uzun müddet muhafaza ediniz. 
KREM PERTEV bir güzellik sigortasıdır. Bunu kullananlarsa bekle· 

dikleri istifadeyi temin edeceklerini beyanda. mUttefiktirler. Krem Per. 
tev yerine sizlere vermek istiye<'ekleri herhangi bir kremi derhal redde. 

diıiz. 

İstanbul dün nadir görülen bir gece 
ya~ı5. caddeler \'e meydanlar insan 
sellerinden geçilmez bir hal almı5tır. Yol, 
lar geç vakitlere kadar kalabalığını mu· 
hafaza etmi~tir. Tramvaylar, otobü leı 
ve taksiler İstanbul ve Beyoğlu cihetlerin· 
deki halkı mütekabil tarafa taşımağa 
yetmemiı. binlerce vatanda~. yapılan fe-

ner alaylannı, tem~ratı görebilmek, bü· ••••••••••••••••••••••••••••• 
yük bayramın bütün sevincini ve zevkini 

Roma ve Berlill 
1939 ilkbaharı h;i~ 
hazır 1anıyor1 a ı' 

;;raf'cJ 
menfaatler temin etmeğe Uto _... daş tarafı 1 oeide 

Figar-; g-azetesi diyor ki; 
''Von RibJentrop ile kont Cianorun 

bu sefer İtalyayı tatmin edecek ola~. ye· 
ni bir "dinamik merhale,. de oynaya . 
cakları rolleri taksim etn:~kle meşgul 

olmaları muhtemeldir . 

dır . ., 11,rliot 
l'ra~m Roma ,.e 11 

n üracauu et~ 

Roma.dan Jurnal gazetesine b!l.dirili. 
yor: 

Prag, 29 (A.A.) - Hiik~otı 
sonra Romaya ve Berline bır ııııd• 
rerek l\ la car • Çekoslo,·ak )1 

' tahdidı ıne~ele mde bu ıkt . 
hakemlik etmelerini isteıni~tır~i 

"Rütenya hakkında Almanyanın itti
haz ettiği pek kat'i tarzı hareket kar· 
şısında İtalya zarınedildiğine r,ön, \ta. 
caristanla Pol.Jnya <ırasında müşterek 

bir hu.dut vücuda getirilmesir.c.'e is.-ar 
etmektedir . 

Söylendiğine göre, İtalya buna nıu. 
kabil Prağ hükumetinin haliha.:ırda 

vermek istemediği dört büyük şehir üs 
dinde Budapeştenin hakkı olduğunu 

kabul edilmesini istemektedir, 

Bilhassa, alınan malumat doğru be, 
Karpatlaraltı Rusyasında Plebisit pro
jesinden bile vazgeçilecek, buna mLıka· 

bil Macaristanın mevzuubahis Kassa, 
Nyira, Unguar ve Munkaos şehirleri ü· 
zerin.deki hakkı teslim edilecektir. 

,., .. 
Bu notanın birer suretı 3

• (J 

Alman ve l takan elçilik: eri ot 
· · • b" ırıun3 mı~tır. Hakemlik tale ı .• 

takalann heyeti wnuıni)·e-ırıJP r 
Bugünkü .cklifinde Prag gel1:r 
pılmasmı kabul etmeme!•tedı · 
(e\'abı bir nota dııh~er 
Prag. 29 ( \.A .) - ;-.e~\.~ (. 

bir tebliğde. ;\ lacari .;tanın ~ ,erd'' 
bugün öğleden sonra ce,·aP u ~ 
dirilmektedir. l\Iacar hÜ~(Ul1~e 
bında, hudutların tahdidi t# 
de,·letlerc hakem talebini yııP 
ri,·or. " ,} • \°C I' 

Çek hükumeti de Berlı!l ~·...,dl 
. ""!"' aynı talebte bulunmu~tur. "ııı•> 

kum~tlerin ce,·ap! ı:ırn bekle · 

mekt~dir. • baf~ 
Fakat bunun i!eride deği~ebilecek ·ıı "' Kut.ulanmı}'an 111• 

1
, 1..,· 

muva!<kat bir sucti tesviye clduğunu l' •J< \ 1 1 , .O:·" 
bir kere daha söylemek lazımdır.,, arg, _l) l• ·· \. ) - .,--· d ~ıtl 

mılli bayramını kutlu~arrıa .'..,,i;· 
Ordre gazetesin:: Romadan bildirili. rzeı..ı" :t mal bir gün manzara~ı a ..,,~' 

Yor : ı.3! ... 1j dükl;fın ,.c daireler açık " ·rı~l 
"Von Ribbentrop bilhassa, İngiliz. pek az miktarda ev ba) 

Fransız silahlanmasını durdurmak için 1 . · {' erımıştır. 1;~' 
Roma seyahatini ihtiyar etmiştir. Slo\·aky-.ıda So~H>'.tur ııl'rı: 

Şimdiki halde demokrasilere bir a- Pra;::, W (:\.A.) - Sl
0

' ıııı1! 
demi tecavüz paktı teklif edilecek, ay· bugün ne~rettiği bir kara~ıı5" 
ni zamanda sarih silahlan azaltma pro· Yakya arazisi dahilinde bU. 1~< 
jel eri de ileri süri!lecek' :r. mahiyete bütün teşekkii!lerı tıt<Jl 

Silahlanma hususunda İtalyanlarla Bu karar, ezciimle Sokol ,·e uııf.:1 
Almanlar, İngiliz ve Frrnsızlara Y.ar~ı ye teşekküllerini alakadar :Uıeıı 
tefevvuklarını muhafaza edecekler ve ::\levcudİ\•etine müsaade ~o-· 
şimdiye kadar muvaffakıyetle tatbi1 • et. askeri mah.iyetteki tee.şk~ül. te;eJJ 

tikleri harb §antajına tekrar müracaat kontrolü altında resmi bır·dil'· 
ederek ı 939 senesi baharında yeni Hlinka mulrnfız kuvvetterı 

Bır O.lime qöre, Diitı~ 
so~uqor ! .ı 

"Dünya gittikçe soğuduğu içb önü· günkine nisbetle daha faı:ta ıı' 
m:izdeki buz devri btraz gtri kalmış- Demek oluyor ki, hararet· .. ill 

··ı;erı .. J ı 
fazla olursa dünyanın u ıctJD 

tır ... ,, 
· Bunu söyliyen Londra rasathane 

müdürü Sir Corc Klark Simpson'dır 
ve bu müjdeyi 18 senelik vazife 
hayatından ayrıldığı şu sırada vermiş. 

tir. 
Sir Corc Klark Simpson uzun müd

det şimal kutpu ve Hindistan gibi, ik
lim itibariyle lıirbirine zıd yerlerde 
cevhavi\ tetkikatı yapmış bir alimdir. 
Bugün ilan ettiği şey de bu tetkikatın 

neticesidir. 

Alimin söyledikleri evvela çok garip 
görünüyor. "Dünya gittikçe soğuduğu 
i~in buz kesilmesi geçikecektir,, diyor. 
Halbuki, dünya gittikçe sıcak bir hal 
alsı yeni bir buz devrine girmemizin 
geçikmesini tabii buluruz. Yok eğer 
fünya gittikçe soğuyorsa buz devrinin 

laha çabuk gelmesi lazım değil mi? 
Sir Corc Klerk iddiasına devam edi. 

yor: 
- O.:inya eğer gittikçe daha sıcak 

bir hal alsaydı buz devrinin nisbeten 
daha yakın bir atide başlıyacağını mu

hakkak sayardık. Halbuki b''f ' " öyle 
de~ilclir ve dünya gittikçe soğumak
tadır. Onun için, alimin hal er verdiği 
gelecek buz devri geçikece~. nisbeten 
daha uzun bir zaman sonra başlıyaı.:ak 
tır. 

"Senelerce kendimi verdiğim uzun 
araştırmalarda bilhassa iki meseleyi 
tetkik ettim. Bunlardan biri yıldırım 
hadisesinin mekanizması; diğeri de gü 
ne~ şualarının arzın ikl imi üzerindeki 
tesiridir. 

"Bu son tetkikatımda vardığım ne. 
tice hakikaten biraz gariptir. Dünya
Ja buz tabakalarının teşekkülü güneş 

1 şualarının kuvveti ile makusen müte
nasiptir. Yani, bu hararet ne kadar faz 
la olursa. buzlar o kadar fazla teşekkül 
etmektedir. 

"Bilirsiniz ki bugün!N Avrupa vak. 
tile buz dağları ile örtülü !üi. Halbu
ki o zaman gerek arz, gerek güneş bu· 

silmesi de o nisbette arttı161 

"Bunun sebebi şudur: rtt C 
"Güneşten aldığımız barıı f'7 

zünde birtakım rüzgarlarıı~,il'' 
maktadır. Bu hararet ne rt ~e · 
olursa r:izgarlar o kadar se•ııe ~ 

1 • yı . ' o uyor. Dığer taraftan. ıiı'J 
harareti ile suhr buhar ııaıır 1' 

e !< • 
Bulut oluyor, yağmur ., tııtı1 

"Ne kadar kar yağarsa fi c ~ 
o kadar soğur ve buz dd1

a 
te fazla teşekkül eder. ,,

11
!fil' 

"Bugün görüyoruz ki gu "' ~ 
reti gittikçe azalmaktadır te e~ 

• b .. t J' 
!arda da buzlar ayni nıs • t 11 1 
tir. Güne§ten gelen bara.re c' ~ 
d.. .. . d k" .. gı: .. ıar J r unya uzerın e ı ruz ıv a.f D' 

yor, denizler daha az bıth ı)'°r· 
lutlar pek fazla kar yapa~,i~ç'_,ıl 

"Görüyoruz ki cKinya gı 1Jı1"'-. 
yacak. fa!<at buz dağla~ 0,1 i~~ 
teşekkül edecektir. pııı'l} dır "1 
bir buz devresi çok uza1'ta 

gelmiyecektir . ., 

gı 
Mars ilya ya~ /. 

{I J 

or BaŞ t•~ıa1ıt1 I 
6 ceset bulunmuştu. Gece ~,rıl 
arasından 15 ceset daha çı 
34 kayıp claha vardır. 1,ııı) 
Yangın esnasında yd~~ti<· /.,. 

birçok adam tevkif edilt11~~1ıı ~ 
M 

fta, c 
evkuflar arasında rJo'~ 

sın:an biri de vardır. . cıe , 
oturan bu adamın uıerııı şıt tı 
Hariciye Nazırı Boneye .,.~,ıCı~ 
mektuplar bulunmuştur. ·st 
~ .. d"k 1 s~atı tı gu uzere ra ı a so." da 
münasebetiyle Marsıly3 111 c< 
Fransız Hariciye nazırtrl 
otel yangında yanmıştı· 



~TEŞRIN -1938 

Sae di 

NEZLE 
Bütün göğüs hastalık
larına Yol açabilir: 

Fakat bir tek 

G R l.P I N 

G adale a ~ • 
.g?ılarıle diğer ağrıları 

dı:ıdirir. Nezleye, soğuk 
en kısa zamanda ve en kafi şekilde 

algmlığına. gripe \ 'C emsali 
bilhassa müessirdir. lcab hastalıklara karşı 

ında günde 3 kaşe ahnabilir 
lsi:rn ve :markaya dikkat. Taklidlcrlnden sakınınız. 

••--MÜSTAMEL --·ı 
Sahibinin Sesi 

ve 
Kolombla 
Gramofonlarını 

Satın alıyoruz. 

1 Sirkeci Kızılay Han geçidi N~ 

Levazım Amirliği Sabnalma 
Komisyonu İlanları 

Harp Akademisi eratı için 8400 ki
lo ::ıohutun açık eksiltmesi 2-11-938 
Çarşamba günü saat 14,30 da Topha-

nede İstanbul levazım amirliği satı
nalma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 882 lira, ilk teminatı 
66 lira 15 kuruştur. Şartnamesi ko
misyonda görülebilir. isteklilerin ka
nuni vesikalarile beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. (281) (7376) 

• • • 

Yollama emrinde bulunan Sarım ro· 
morkörünün tamir \'e tathiri 3-11-938 per 

~be günü saat 14 de Tophanede Istan· 
bul levazım funirliği satınalma komisyo-

nunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
Keşif bedeli 401 liradır. Teminatı 60 lira 
15 kuruştur. Keşifname komisyonda gö· 

rülebilir. tstekllierin belli saatte kon1is· 
yona gelmeleri. <312) .(7852), 

• • • 

Harp Akademisi eratı için 9000 tilo 
bulgurun açık eksiltmesi 2· 11-938 çaq am 
ba günü saat 1~ de Tophanede İstanbul 
levazım &nirliği satmalma komisyonun· 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 1035 lira, 
ilk teminatı (77) lira 62 ~tur. Şartna 
me ve nilmunesi komisyonda görülebilir. 
isteklilerin kanunt vesikalarile beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

l(280)J .(7375)] 

Nezle.Grip 

Baş - Diş 

Romatizma: ve bUtlliı 8anciları şayanı hayret bir surette 
derhal geçirir. Eczanelerden ısrarla SEF ALIN'i isteyiniz· 
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ıstanbulda 29 ilkteşrin gününden görünüşler 


