
t 
BUG~ N 

28 ) 12 
1 eşrini ani 1938 

\'.iL: 22 ( 4 ) -·----·······.-.-.-. .......... ~ ...... 
~ayı: 7501~1601 ISTANBm;-= i\tiK'ftft'\JAa<.'lesl 

Posta kutusu: 64 (İstnnlml) 

.ırelftlf mmt: Ktlfün ': Jstanbül 
· ll'elef: 21413 (Yazı) 24370 (idare) 

Sayısı her yerde S Kuruş 

Büyük. kurultay Yakında toplanıyor 
,~ __ __.::_ __________________________ -:--------:---:----:------:~-:----::-------------=-~~~ 
·c. H. Partisi, umumi ve daimi reisini seçecektir 1 
• • iş ere mani olmak için 
tnderimiz lsınet lnönü 
nutnnth•r•~::~~~!~gö~~-S of g a sokakların d~ 

l'iııl knpnynn Atntifrkün yerine mllli 1 • 1 k d •ıd 
lc.nrnrllcl metlnünii geçti \'edcrbal seyrzse ergasa e l l 
Önderlik vnzırc inin icnplnrını (ln 
terine get:lrmoğo bnşlndı. lhtimnl ki 
lmndnn sonrn bu 'nzırenln Pnrti bn.· 
~ımm<l.nn biitiin şümul 'e ehemmi • 
•eti ile lfn ı lc,:irı dnhn bnzı fonnnlite
~"rin yerine getfrilmcslno ihtiyaç 
m'<lır. rnknt bu lomınlltelerln neti

·::: l tahli olnrnk Cumlnırrclsllği intl· 
hnl>ı ile tnlınJ ... lrnk Cflcn fiili \'nzlyctin 
~ l'l ... cmmiiliirnlen ibnrct olncnktır; ya· 
ıl Cunılmrrc! .. / niz 1smct 1nönü Ata· 

l ıu·kün dc\l<.'t lınlzi kurcluğu giinclcn
),-.rı haiz buhınduğu l>ütiin snlülıi· 
) •tlc.ri bllınkkm milli şef olıırnk icrn 

·ı ·cektir. 
Şu hnle güre: 
.,_ ı\cnbn J ınc-t lnönil bum'lnn 

ııonra ın1llet işlerinde nn il önderlik 

edecek? 
Diye bir su:ıl trndma cln mnhnl bn

lunınnmak Jiızımgcllr. •ıtıekiın şnh· 

"' \C fil.irlcri on tlürt scnclJk dC\nm
lı Jıir hii·l ... üıııct in mm nflnkıyctli ,.e 

Trlnrnk mündl':m"tç'bu1unhıı !lffilct nu. 
ııiiuiiıı <'n kti<;iil ... bJr tcrccldiit gö tc· 
ı·ihııc!.ı.i:ı:in tnııı bir ittifnk ile Cum
lıuı·ı·<':-;Jiğinc intihap edilmesindeki 

&ebC'J> 'c hikmet do bundan bnşlm 

bir şt>y dt'l;,ihHr. 
Bll'ıuııla beraber, yeni tcşckkiil e· 

<len Ccl.ıl U:ı)ıtr :knbinesfndc iki \C· 

l.:mn tkğlşmlş olmtumıdan dnlıUi ,.e 
hnr~d işlerin cereynnındn umumi si. 
l·n , .. t noktn.;ııul.nn <leğilse ele tcJcrru
"t bnlmnından bnzı değişiklikler ~n
~ığı nıilnnsııu çıknrmnk istiycnler 
\ıu·dır. nu ilıtlmal no derecelerde 
~oğı·ıı<lur? Aziz Cumlınrrcfsimlz zl· 

hJııJcro gelebilecek bu sualin ce\'nbı· 
lıı intlhabmdnn soıırn Biiyiik l\Iillet 
hrccli ine, sonra orduyn, dnhn sonrn 
~Ürk milletine, nUınyet ecnebi mcm
l~ketlcr cfkflrnımumfycshıo bitnben 

•03 lc<lfği sözler 'e ııc., rc!tibrf beynn • 
ltaıııelerle ,·crıııiştfr. 
lsnıct lnüııii, memleketin clnhlli 

'tc harici enıniyctlni mllli 'nzlfclcrln 
ttı bnşıncln gorcrı bir hısnndır; dnlıl
ı, \'O hnricc knı~ı söylediği sözler ,.e 
4eşrettlği be3 nnıı:ınıclf·nle do bu gö· 
l'l{şüuii en Jmt"i frallclcr ile ortnyn 
~oymuştur. Uiiyll'lll.lc At~'ltiirkiin ö
lltniindcıı onrn Tiirk mjllcUnln Is -

11kbnlindcn n :n ':';;! h .. cdileıni)'ccc -
tını tebnriiz <'ttiı mı,tır. 
lluıılnr hnri' in l ı.nlan milli 'nzl

i~lcrJn ne ) ol•!n ı ·n <-dilcccf;ini de 
:tıynk.~lillct Mrt li ine 1.nrşı "Ö) lcdi· 
~ı ,u ozlertJc ı:o tcrm· .tir: 

"Millet hizm tinde vnzlf<:>krln Ivl t . 
~ a olunmnsını C'mc>l etmek baı;lıca 
aygımrzdır. SUl•ün, lstlltrnr ve eıpnl
~et Iı:inde ı:nlışmaktıın h:ışlrn arzusu 

1 
lnn) nn milletimizi annr ıi ve CE'lıir

l en uzak, bUtlln 'ut::-ndaşlnr için mll
Q'vı blr emniyet ha\ ası !cinde bul n 
b Urnıağı, Cumhuriyetin c n lnymctll 
, 1r nimeti biliyoruz. Yntnndaslar n· ,, . 
~ srnda muhabbeti gPnişletın<:>lt ,.<:> 

>l'tfnleştirmeyl C'n ş<:>r<:>CII vazife sayı-
') . 

~l tuz. Tllrk milll'tlnln en feyizli hn-
l'lt-sl: Illi)fik Mill<:>t :Meclisidir. G<'ç

~ lşt bU~Uk zorlukları yC'nmı~ olnn 
Urktye BUyUk Mfll<-'l • ıccllsl gele
~l{te de bUyUk sa:ıdctJ('r, zafer ve 1 
ll\lnffalnyctterin hn<>lıN\ lrn} nat:ı I 
11.t'ıı.ktır • ., 
11k nıntc>m •,:iinkı iııiıı cıı hr~ ct·:ııılı l 

Sofyadan 

Sofya, 27 (A. A.) - Resmi bir tcb. 
ligde deniliyor ki: 

mu• 'm''ıuu • n f\c::;ni im7:ll'lT rı nön" • n ı c num ı ıı manı o 
mak için ynprlan biltiln ihtarlara rağ. 
men, dUn, bilhaRSa gençler tnrafından 
mühim toplantılar yapılmıştır. 

Polisin bütün tedbir ve gayretlerine 

rağmen tnhrikatcılar nUmayişlerl fe

satcı maksadları uğrunda. istismar et. 
-..J· =~~·-·--' "' - l-l"ıliaolort> mrnl nlm~'k 
ve alınan tedbirleri tatbik etmek için 

hükümet 27 ikinci teşrin pa7..ar gü:ıü 

Sofya sokaklarında her türlü scyrüse· 

feri tamamile ynsak etmiştir. 

Fransa çarşaınba günü dünya ile 
alakasını kesecek mi ? 

Deniz amelesi ihtilô.l 
marşları söyledi 

Daladyenin radyoda dün geceki nutuku 
(Yazısı 8 inci sayıfoda) 

Kanser 
•• ugun 

haftası 
başlıyor 

l'r. re Ör Dr. T<.'\ fil ... fll"ıJlzl 1\nz:ıncıgil 

Arsıulusal Kanser Haftası, memle
timizde bugilnden itibaren başlayacak 
tır. Bütün dünyada 23 İkinciteşrin 

Kanser haftasmrn başlangıcı olarak 
kabul edildiği halde, bu tarih, Türki
yede bayrama rastladığı için, Tıp Fa. 
kültesi haftanın 28 İkinciteşrinde baş. 
lamasını uygun görmüştü. 

Bu münasebetle bugün saat 15 te 
'Universite konferans salonunda bir 

toplantı yapılacaktır. Toplantıdan son 
ra h..Jka konfcran lar verilecek ve kan 
s 11rden bah eden bir fılm gösterilecek. 
tir. 

Ankara radyosunda da üç gece kan
s~r hakkında sıra ile konferans verile
ce':; Tıp Fakültesi mecmuası da 30 

i k'ncitesrin.dc kanser hakkında fevka. 
1..ıde bir nüsha çıkaracaktır. 

dnkil •• tl:ırın ln :. ,.l IC'ııllli';' \c tccı. ... iir • • * 
i~indc b<.'lki diki nt ctliJeınenıJ<> olan 
bu sözler, denilebilir ld, de' İct , e Universitc profesörlerinden Doktor 

millet rei i sıfnti3 le tsm<.'t hıiinünürı Tevfik Remzi Knzancrğilin k~m:er hak 

yül.se'· ~nh lyetlnd •1,1 hu u~lyetl giis· I kında'd entere ... an bir makalesini üçün. 
t ren J,ı, metli biı' H<;ll.n•lır. 1 cü sayıfamızda bulacaksınız. 

Asın rs 

Aııkarn., 27 ilkteşrin (Hu usi) - :Mevsuk olarak öğrendiğime 

göre, 0. Jf. l'tırtislnin dürt yılda bir nıutnt olıırnk toplnnnn Ye ÖnÜmiiz• 
tlckl bnhnrdn da. beşinci toplnntısını ynpınabı Irızuugelen uınumt lrn
ı·ult ny, Gcnlınşkumn giirdiiğii lüzum üzerine <lnhn. önce t-Oplnnncnktır. 

)lu toplantı tnrlhlnin birlncikl\ııun ic;lndo olmnsı lmvvetll tahmin
ler eiimlc indendir. Toplantı Anknradn. olncııktır. 

llüyük Kunıltn')·m 'nktindeıı blrknç nr e\ \el t-Oplanmasmı icnp 
ctl<'ıı hn5hcn sebep, ı•nrtiııin Genel Başknnhğmın açılmış olmasıdır. 

IlilindJği gibi Parti tüzüğünün c n..slnrm(lnn ikinci l Pıırtiyi. ku· 
ı•an Ulu Ömler J{cmnl Atntiirkiln ı•nrtldc ucğlşıncz Genel Ilru,kan ol
ması idi. 

Büyük ve ebedi Şefin tıml ,.e nıo.ddt hnyntn veda etmesiyle Pnrti 
tüziiğiiuüıı Goııel Iln~kımn ,·erdiği ödevleri yerine getirecek bir zntı 
göstermede zaruret hAsıl olmuştur. l._to Dül;ik J\.urultny Ebedi Şefin 
J>nrtl tiiziiğündo ve Partililerin dimnr; vo yiircklcrlndc ebedi olnn 
me\kllııi muhnfnzn etmekle bernl>er, Pnrtlııln Atntiirk nınknmmdn 

Genel Dnşknnhk ''n7lfelerlnl görecek zntl seçecek ,.c hiç şüphe iz bu 
\'nzifcyl da.imi \'C deJ;rişmcz Başkanlık sı1'ntile Ueisicuınlıuı· İsmet lııö

ııü alncnktır. 

Diiyiik Jforultaym ilyelerl şunlardır: 
n) Genyönkurul üyeleri, 
b) Partiye bnğlı bütün snylnvlar, 
c) llyönkunıl bnşknnlnn, 

ç) ıı kongrelerincc secilen delegeler. 
Genyönlrnrul üyeleri içinde sayla'\" olmıyan yalnız blr zat vardıl' 

ki o da esld Dahiliye Mü te.nrı Bny Vehbldir; şu halde (a) ve (b)I 
kongrolerlnclekl kunıltny üyeleri bütün snyln\'lardnn ibarettir do· 
nileblllr. Uyönkunıl bnşkn.nlıklnrı da, gcnbnşkunıınun knrnTilc ,·alilere 
verllnılş olduf,'"llndnn Parti teşkllAtx olan 'rlll\yetlcr vnUleri <le Ilüyiik 
]{urult.n) da tnbH üyo olarak Jııızır bolunncaklnrdır. 

11 dclegelcrlno gelince: Uunlnr son yapılnn il 'kongrclcrlncc seçll
-.ı -·HÇTaır J t, ~~'(].clücrl do -çp.ı:'(l~. lJüyiU· ){unıltaya c;tirak i~ln ye
nJc1en delegtı s("Çflccek değlldlr. JJIİnlar ta7fn olanan gllnde hn.reket 
cclcbflccck lıaldcdfrlcr. 

Iliiyijk Jfumltııyııı vaktinden öııco toplall.Dl8SI ynzılnn sebepten 
olmnkln ber~~e.~, J{~ınıltnyın bu toplanı,ı, 11.ne mutat b.tr toplnnış ol· 
tlubrımdnn Uu3,ık l\.urultny Genel Başkanlık ödoderlnl göreceğn ti 
t .... w zn 
uzugc ) nzncnk dcl'.,rf~ikJil,rf ynphktan bnşkn, n kongrelerinden gelen 

tlllcMcrin Uii3 iik l\:urultnym kararma bnğlı bulunrınlnrmı ve tüzük 
''O progrnın üzerine konuşulncnk l>nrtl meselelerini müzakere edecek
tir. 

Düyiik J{unılt.ay Dnş\'c1..·U Cell\1 Da.yar tarafm<lnn ncılncak ve 
knpnnırkcn Genel Unşknn Biiyiik J{unılt.nyın n.çıhnnsmdıın elde edi
len soııuçlnrln Pnrtiye Yerilen yeni yönet lınl·kmdıı bir söyle\' \'ere
cehir. 

Hariciye Vekilimizin Bal-
• 

kan nazırlarına telgrafı 
( l'a:uı S i11rlıtd 

'Romaııya 1ıcycti abideye çclc111• k01;duktan sonra 

Atatürkün cenaze töreni:lde hükfi.. 
metlerini temsil etmek üzere mcmle. 
ketimize gelmiş olan Pol~nya ve Ro
manya heyetleri dün sabah Taksime 

giderek fibidqe çelenk koymuşlardır. 
Heyetler ögleden sonra Romanya va. 
puriyle memleketlerine dönmüşler• 

dir. 



Atatlrk'e alt hatıralar· 

ieretler: 

• lılJll W.. ---yollarmdan 
lıir lalld pbi ıesa70r : 

O ve KöylD 

-Olmu
•-oıurı 

Dylü auauyor. 
8onra lrirdeDbiıt " hl44etl cnap 

ftl'iJW : 
.. - Ba&Ua derdim blJOk, puutık 

edemem. iatenea oduaJan ,...,... 
Jals para yerme.; JrnU.q ayalma pti• 
na Atamıs llWI. Paml*, ~ benim ., ....... 
Aüerllktmı yeni cMlnm8t oldutu ,. 

rindcld batıardan belli olan klfltl cBı 
yatJamu ı& uçlarında ..ım,or. Pa· 
Irat dudakları hafif bit tltnme U. m. 
nbJord1I. 

• • • 

15 sene sonra 
____ ..., ______ • __ ..,. _____________ .... ___________ ...._ ___ ~-1 -

Yuaa: Sadri Ertem 
Sordum: 
• - öyle ile çocuk!~ nafakumı 

ne diyıe buraya ıetirdin?-
Kadın cevap verdi: 
.. - Dofnı. .. Bu çocuklann nafaka. 

11dır. Fakat ben, bu tarhana ile onla· 
n bir tuvir abvereceiizn. Atamız n 
tuvirinl. Onun 10ntinde 15 yıl köylü· 
nUn burna bile kanamadı, harp ytizU 
ılrmedlk. berekete bwftUk. Ondn 
tuvldnl 'kaç kuruta verirkne bu tar. 
hanayı ona ver•c:ejim. 

Sende taffir ·~al torbayı hayrı. 
m ıar. Bir metelik fula istemem. 

Kaduu yarım .. t IODl'I. ıBrdUm. 
... bir eplln mtmda pazardan ay. 
nbJorda. Dlncle km'rlmat blr ktiıt 
ardı ODU hlrmetle a61at1 Uadlnde 

tuturorda. 

SADRI ERTEM 

Giinüıı Akisle 

Kalplere hukmatmi 
• 
ınsan 

PaN p.eteleriııdea lıılıtal.a 

saffuında her gön bir ram 
la lftQlar etmlt bar ........ 
rtrlnba ltrt bir b~ b-.m 
:rlmbla dlnldl lll&kalemade ne 
doindtalafOl'da r 

Da Franus mabantıt Atadr 
cenaae t.öreaiade erkek ve kacba 
k91la, M111iml olarM aeı .... ummdl 
bAhaederken. ba llMlıleJl laa 
~ ba ba)Tet.IJda HtbelUI 
ula etmek için tö1le 4eaalfUr: 

••- Zira halkın, arkumclu hıç 
rarak •lladıtı bll,Uk adam, bir 
tatördtl,, 

..................... dbldl mallall 
.mele obclulaam ftlÇbUe. icap 
ıepild pptdltaa eoara .a.la8 
&anda bltlrdlı 

...... Qunba1'17e& Balk 
deli,.._ Şefi olmuma ve meml 

&la tek parti De lclan ed'''""'• 
brak Ata&Orke DIKTA'l'OB 
1-, ........ N ... ...-""M1a 
bir ...ıeket.la ~ &llAMllllll 
a&dfttea ........ ,.... ..... 
rbd dtbıelueler ..,.lıdr_ 

• • • 

Tlrld,. hakkmda rapacalı ,... ................ . 
içmek &Mre o&ud& Ataddll 
rlka elk&rmna baJTM' ... 
mAk " onun debMP" Aaeılb 
kArmA bir 4e .kendi kelemlJle 
ıet.mek •• eaa atıJOl'da. 

Ata&lrk tMaflndall bblll lddı .. 
.....udaa ",,.., ............ 1 

f1md1Uk oma _.... aoımeie 

"""dl. .. .,. bir lftl1Mla -
CL 

• • • ..................... 
.. otella ..... ~111 .... 
ildi• Wp ..ıaııııı• 0... 
daflMIJle Wıtllde plhMT 18 ................... _. 
N1111 ...... Beplwlwle lllrUbe 
la kalktL Aıataıoll pll••Ma 
...... ,. ""' yenalfd. Oe•eet 
dm oradaD ona..,,_ baına 
..... ber barebdnl taklls .. 
ederken. halk arumcJa Y&ıı1U1• 
BilJ'IUt ba1JEC1 bak ....... 

-vale 8illllem.la ilk lllalla; r 
.. o - lcllMlıe ......... -Mal~ 
mlfU IUD'llD-

• • • 



hD,UnP dUşUnP 

mur ile Vlldırımın 
arasında ... 

Kimi temin ediyorlaı· ve ni~in? 

yazan : Nizamettin Nazif 
tatOrke anıt - kabir yapacak mı

? Elbette yapacağız. AtatUrkUn 
Utunu Etnoğrafya Müzesinde bı -
mayız şüphesiz. 

lr hafta önce bir milletin gözyaş. 
na, hıçkırıklarına ve gözbebeği 

bayrağına sardığımız bu tabut, 
ak kendisi için yapılacak bir yere 
ablllr. Tarihe destan söyliyen en 
.dil kayaların dllldir. Hiçbir baş

zaruret olmasa, hatta. elimizde 
ınuze binasından bin kat güzel bir 
a bulunsa kayaları konuşturma -
sihrini bilen Ustadlan, mimarla· 
heykeltraşları ve tezyinl sanat • 
n erlerini, sırf, gUzel sanat tarl • 

Gazetelerde, hele 1abancı gazetelerde "Türk lnkıllpçı ruhu,, nun 
•A•"""• .. ilerleme 7olunda her gün biraz daha yükseleceaı,, ne 

)'&Şif~ 1---k J.AzmıdJr dair; ra.zdar görü7orum. Bunu memnuni7etle karşıuw.... • 
11'akat ben sinirleniyorum. Çünkü, bu teminin arkasında insan, ister 
istemez bir şüphenin gölgeslnl sezer gibi oluyor. 1lerll7eceğtz. Evet, 
bu, bizim artık içinde hiçbir fevkalAclellk sörmedlifm,iz bir şeydir. R~-

h .... şuurumuza ve yüreğimize takılan zenberekler, bu JiirilJiişu, um-, ..Rzlülc 
en tabil bir bale kordu. Takılan dedim. Ha7ır, bu zenberekler, •" 
gibi takdan, çıkanlan varlıklar deilldir .. ~unlan ruh, şuur v~ Jfink 
kendi potasında, kendi ce,·berini eritip dokerek 7apmJştır. Cigerleri-

Jz gibi pençelerhniz gibi bu blzlm, sade bizimdir. 
m Tilr~ tnkıllbı durma7acak, Türkün ileri hamleli Janlma7acak 
bAberlnde iki biiyiik yanıft var: 

1 _ Türk milleti desteksiz ayakta duraıwyan bir kalabalık de-
ğildir. Ata!llmın tabutunu bir gözyaşı tutam üstünde götilrd.üyse, bu, 

ka 1 duıdutu sevginin, saygının, bağlılığın eseri idi. Kılıç kab

;::mda ~orkunç olan Tür~ eli, bir öksüzün yüzünü okşarken kadlle
le~ir. Ttirkte seven merhametle, cesur metanet iki zıt milntehadır. 

Y8zarİ : Hakkı SDba Gezgin 
Evet, Atamız, bizim, bizden değerli bir varbtmwıdJ. O'ndan •1· 

rıbrken eUnıizde: kammızda ve ruh denilen ayn cihanlarmıuı içinde 
aza.hm, işk1encenin en acısını duyduk. Fakat Türkün gözlerindeki Jat 
hiçbir zaman korkuya ve yeise verilemez. 

Yabaneılar bunu anlasınlar ve birinci yanlışlannı artık düzelt-, 
lllnler. 

2 - tıd.Dcl yanlış, Atanın eserini, kendl7le beraber ba,laJIP bitfın 
bir ter sanmaktır. Omrilnde O, 7anm. eksik hiçbir it sörmedl. Tilr~ 

topraklan üstünde on beş pla sığdırdılt, OD bet asırlık baf&rlf, S8rçi 
akıllara zarar bir hArikadır. Bu harika karşısmda gözlerile birlikte 
ruh ve şuurları da kamaşanlann şaşkmhklarma bak vermek lbımp
Ur. 

Fakat kamıa..,malar içinde hüküm safhasına geçmemelerlııl iste
mek de bizim hakkımızdır. 

Gece nasıl bitecek ve yarın nasıl sabah olacaksa. bunlar, nasıl ba
sit gerçeklerse, Türkün her gün biraz daha yukarda, bir adım daha 
ilerde görünmesi de öylece bir hakikattir. 

de ender rastlanır böyle ulvt bir 
ihandan mahrum etmemek için, 
yeni bir eser yaratmağa karar ve
ğiz. Bu karar bizim olmaktan 
önce lnönU kahramanı tarafın • 
verilmiş olan karardır ki muta 

Roman değil, fakat daha meraklı 
amasına, asla imkln yoktur. 

Cumhurreislmlzln, bu hldlseyl en 
anlamış olduğuna bUtUn millet l· 
nmış bulunuyor. Zira görUlUyor ki 
önu AtatUrkUn tarihe mal oluşun
n Cumhuriyete astı ananeler ka -
nclırmak suretlle lıtlfade ederek 
illi kaybımızın derecealnl mUmkUn 
ertebe azaltmak yolundadır. Fara· 
ç<uıkaya köşkünün bundan böyle 

r müze olmasını lşaret etmiş bulun. 
ası, AtatUrkün BüyUk Millet Mecll· 
deki yerine yeni bir namzet göı-

Karısı ve çocuklarını 
yirmi sene sonra 

Rizeli Tayyar senelerce ma~rumiyet. içinde 
yaşarken çocuğunun Amerıkada mılyo~er 

olduUunu duyunca sevincinden ölecektı 
lmemeslnl ilkönce ortaya atmaıı Okuyacağınız va-

na delA.let eder. Burada hatırımıza ka bir rom&ll mev. 
len bir şeyi kaydetmemezllk ede • ı.uu değil. bir haki· 
edik. AtatUrkUn BUyUk Mlllet Mec- kattir. Fakat her. 
lndekl yerine başka namzet göste- halde hayal kudreU. 

!memesi bu yerin, asla, mUnhal ad· Din yaratacağı ro. 
dilmemiş olması demektir. Yokla- manlardan daha he
alarda dalma adı geçecek bir An • yecanlı ve daha çok 
ara aaylavı ancak bllflll 7aşıyan meraklıdır. 

.. l:ata~'!na .. .c11a.tıJ.llr·. - »ln!-e!!.a1~ı.J! uıu}!°Mtı- c• .V.m~! 
ediyyen berhayat olarak •öıNeril • JaMlktadlr. 
eal IA.zımdır. Dotru olan, mantıki Rlzenin Kural Se
an, hakikat olan da budur. Milyon- ba köyü:ıden Huan 
rın bu kadar yanı başında bulunan ile Tayyar, paraka. 
sanı, BtiyUk Millet Meclisinde bu • zanmak için ana ba
nduğu kabul edilen insanı nüfus balarına veda ede. 
tUklerinde yokolmuş gibi göstere- rek Rusyaya gidi-

eyiz. yorlar. 
Hem neye ısrar ediyoruz? Bu clhe- Parasız r"rı.çler, 

n böylece dUşünUlmedlği nereden hayatla mücadeleyi 
al Cım? göu alm.ıı olduklll.. 
!{alıyor anıt • kablrln kurulacafı rmdan Moskovada 

er. / bqladıklan işlerde 

M~··,~,.."t.ı 

Bu anıtın bir dUzlUkte bulunm,aıı- az zamanda muvaf
tercih edenler oldu. Dediler ki: fak oluyor ve bir 

Eva, ve çocuklıarı Fran.sıu 1.1e Poı 

"- AtatUrke saygı göstermek için sene içinde kUçük bir pastahane açı. 
tnan zaman geçit reıml yapılablllr, yorlar. 
layları dağ başlarına nasıl çıkara • Tayyar, pastahanenin sahibidir. lşi 
iltriz? Bunun için, kolaylıkla gidile- gittikçe büyUttıyor ve dükklnı en çok 
leeek bir yer seçilmesi doğru olur.,, mU.şteri toplayan bir yer oluyor. Genç 
Diz, bu hataya iştirak edenlerden ve yakışıklı Karade:ıiz çocuğu bu ara

in:uyacağız. Bizce, tabut memleke- da bir çok Rus kızlan ile de ahbap o. 
ti. Başşehrine gönderilmiştir. Baş- luyor. Fakat içlerinde Sara Genenberg 
hrin onu başında taç etmesi llzım- adında bir Musevi hepsinden açıkgöz 
r. çıkıyor ve 1900 yılmda Tayyar, Sara 
naşşehrlmiz Ankaranın taçlandı - ile evleniyor. 1908 yılmda bir erkek, 
ağı en yüksek nokta ise, ancak, 1910 yılında da bir kız çocukları olu

tlrk tarihinin bUyük adlarından l· yor. 
ini yanyana hatırlatan ikl tepe - Erkeğe Şahin, kıza da Havva adı ve. 

ilden biri olabllfr. AtatUrk için bu riliyor ve Briılav belediyesi bu iki ço
elerde yapılacak anıt - kablr, göz- cuğun isimlerini tescil ediyor. 

tlmize, kapısında Timurlenk lle İşlerini adamakıllı büyüten ve Mos. 
tldırımın yanyana nöbet belı:llyor • kovanm ıayılı r.engi:ılerinden olan Tay 

ış gibi gözükecektir. yar bir aralık memleketini görmek he-
'l'Urkün En BUyUğUne Ortaçağın vesine kapılıyor. Dauuıla gün geçtik. 
iki unıu TUrkUnden daha yaraşır çe içini yakıyor, kanıma: 
türbedar nerede bulunur? - Rizeye gidemeden yapamıyaca -

l'upa gazetelerinin birinci &ayfa
da iııtiı:;ar etmiştir. 

.ı\tatürkün söylediği veciz söz şu-

''- Ben diktatör deflllm. Ben. 
iletimin kalbine hUkmetmeğt ter·ı 
ederim!.,, 

* • • 
••iplerin fatihi ve bakimi Ata-

1 ! O sözünle ne kadar nnınls ve 
1 

bir idarenin yüksek huısnf sır-1 
lf<;;a (•ımlıt ol lu,iCunu. arkıından · 

1'y;u, •m' ::~r. h:it ıirı helAı;t"nllle l 
91'\U. 
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ğım, Seneler geçti. Kim öldü. Kim kaL 
dı. Görüp geleyim, Memleketimi gör
meden ölürsem gözüm açık giderim. 

Sara, kocumdan ayrılmak istemi • 
yor, fakat fazla ISrarlarına dayanamı-
yarak: · 

- Peki öyle ise git, fakat çok kal. 
ma.dan gel, demekten başka çare bula
mıyor. 

Tayyar, Moııııkovadan doğru Rizeye 
ve :ıahiyenin Cemilbaş köyüne giderek 
ailesine kavuşuyor. Genç delikanlı do. 
ğııp. büyüdüğü köyünde eş dostla gö
rfişüp döneceği vakit dünya yüzünde 
kara bulutlar dola6mağa başlamıştır. 
Umumt Harp patlıyor, hudutlar kapa.. 
nryor. 

Zavallı Tayyar, ne yapacafmr §~ı-

nyor. Şimdi, MoıJkovadaki ~asta.hane, 
kansı ve çocuklan gözünde ttltmeğe 
başlamıştır. 

Rus ihtililinden, bol30vikliğin tees. 
süsüne kadar Moskovaya gitme imkl
nmı bulamıya:ı Tayyar, bir gün, fakat 
senelerce sonra fırsat bulup kendini 
Moskovaya atıyor. Doğru pastahane. 
sine koşuyor. Heyhat.. Pastahanenin 
yerinde yeller esmektedir. Karısını. ço 
cuklarmı tanıyanlara bile rastlamıyor. 
Günlerce, aylarca dolaşıyor, anyor, fa
kat hiçbir ize rastlıyamadan bitkl:ı, 
meyus bir halde ve bütün ümidi ma.h.. 
volmuş olarak Rizesine dönüyor, kö
yüne çekiliyor. 

Uzun seneler, Tayyarda bir nebu ol 
sun ümit bırakmamıştır. Karısını, ço
cuklarını, tatlı bir rüya. gibi düşüne. 
rek hayalleri ile kendini oyalıyor. 

Bir gün, yine böyle eski gilnlerini:ı 
tatlı hulyalarma kendini vermiş dU.şü
nürke:ı kapısı çalınıyor. Gelen adam: 

- Tayyar Ağa, diyor. Seni süratle 
3Chre çağırıyorlar. 

- Ne yapacaklarmış beni? 
- Bilmiyorum.. Mühim bir fş için .. 
Tayyarın Rizede aldığı haber şu. 

dur: 
- Ailen ve çocuklann bulundu. Hep 

si sağdırlar ve Amerika.da yaşıyorlar. 
Oğlun milyo:ıer olmuş. 

Tayyar. inanamıyor. Hüngür, hün
gür ağlıyor. Kendini kaybediyor. Yir. 
mi küsur seneyi sonsuz bir azapla geçi 
ren ihtiyar Tayyar, yeniden dünyaya 
gelmiş gibi oluyor. 

- İnanamıyorum diyor, bu nasıl o. 
lur? 

Ona izah ediyorlar. Zavallı Sara, 

bir baba 
•• 

kaybeden 
kavuşmak uz ere ... 
kocasmda.:ı. ayn kaldıktan sonra i§let 
rine devam ederken ihtilM her ee~ 
mahvetmiş, artık oralarda duramıya • 
rak çocukları ile Amerikaya kaçınış, 

onlan mektebe vermiş, okutmuş, bura
da kızı Havvaya Eva, oğlu Şahine de 
Sidney admı veriyor. 

Türk kanı taşıyan Sidney üniversite. 
yi bitirerek hayata atılıyor, zengin o
luyor, villalar kurduruyor ve bir gün 
annesine babası:ım kim olduğunu so • 
ruyor. 

Sara:. çocuğuna bir masal anlatır gi
bi ma.cerasmr anlatınca Sidney doğru 
Tllrk aefarethanesine gidiyor, annesin. 
aen aldılt malQınatı veriye>r. Rirıelıin. 
Kurayi Seba. nahiyesi:ıin Cemilba§ kö
v:ı-..t. ı.~''""°''"" b~~;mtbn ma.1\imat is 
tlfui', .....,in, nMuıhlratlım-.,_ 

ğan hemşiresi.niıı reslmlerinl eve ı&ı· 
deriyor. 

Sidney Amerikalı bir kızla. evli bu. 
lunmaktadır. Mişiga:ım Alispa eyale
tinde büyUk bir müessesenin ınUhen. 
disidir. Eva da Nevyorkta bir elektrik 
mühendisi ile evlenmiştir. Pol adında 
bir erkek, Firanoy admda bir kız ço
cuk ·annesi olmuştur. 

Yirmi sene evlat hasreti ve bin bir 
mahrumiyet içinde yaşıyan Tayyar, 
göz yaşlan ile rslatblt mektubu oğlu. 
na göndermiı, haber bekliyor. lhtiyar 
baba ya Amerikaya gidecek, yahut ço
cuklarr.ıı Rbeye getireceli .• 

Nasıl, bir romandan daha heyecanlı 
aeği1 mi? 

N.A. 

.Medeni alemi tehdit eden bir Afet: 

KANSER 
V azan : Profesör Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil 

Vasati hesaplara göre medeni dünya. ile bütün dünyada yapılan kanser hat. 
da senede iki milyon insan kanserde:ı: ö- tası Uç cıoktadan ehemmiyetlidir. 
lüyor. Bu rakamın büyüklüğü önünde Evveli. kanser hakkında bildikleri. 
Urkınek lizimdır. Yarım asra yakın bir mizin hududunu çiziyoruz meçhulün 
zamandan beri i:ısanlığm vicdanı, veba yanma kadar veriyoruz. Ve bundan 
veya. kolera gibi salğm yaparak ara sı- sonra oe yapmak llzmı geldiğini öğre
ra binlerce insanı yere seren salgın has.. nlyoruz. 
talıklarmr unutmuştur. Bu hastalıklL İkinci olarak kanserle mücadele ve 
nn sebeplerini, mikroplarını bildiğimiz tedavi sahasmda muvaffaldyetlerin 
için, vikaye edici tetbirlerle, çok defa bilançosunu yapıyoruz. 
bunlan huduta çeviriyoruz. fstilit şe- Üçilnctı olarak ilerdeld çalıpnalara 
kil almalarmm önüne geçiyoruz. bir hamle alıyoruz. 

Bugün, medeni Alem tıç bUyük hasta Kanser haftası:ım hedefi; blltiln mtl. 
lığın tesir ve tehdidi altındadır. Verem, ~evvez: vatandaşlan, hepimizin. 8ıhJia. 
frengi, kanser ... Bunlar içtima! hasta. ~ini alakadar ed~ bu mtlhim noktalar. 
hklardır çilnki cemiyetin cemaatin bil- ~tenvir etm~ktir. • 
tUn tabakalarını ve geniş bir mikyasta. ~ w~on~mada kanser meselesinde 
allkadar eder. seçtıgım bazı ooktalan muhtasar ola.. 

içtimai hastalıklara karşı medeni 
memleketlerde mücadeleler açılmıştır. 
Bilgi ve teşkilit, bu hastalıkların kö
künü sökmeye çalışıyor. 

Veremle frengini:ı mikroplarını bi
liyoruz ve bu sebeple veremle frengi. 
ye karşı müessir bir mücadele açılmış. 
tır. 

Kansere gelince; bu yeni düşman 
karşımıza dikiliyor iki milyon insanı 
yok ediyor. Vefiyat itibariyle kanser 
ve verem müsavi ehemmiyettedirler. 
Bir düşmanı mağlüp etmek içi:ı her 
şeyden evvel onu tanımak lhmıdır. 
Kanser karışık bir hastalıktır. Kanse
rin sebebini değil neticelerini, eserle
rini biliyoruz. Böyle bir meçhulün iç
yüzünü bilmek çetin ve uzun bir iştir. 
Medeni dünyada, yer yer açılan kanser 
enstütülerinde kanseri:ı sebebi ve ma. 
hiyeti aranmaktadır. Böyle bir mü. 
essese İstanbul Universitesinde var. 
dır. Biz eminiz ki bir gUn tıpkı verem 
ve frengido olduğu gibi kanserin sebe. 
bini de bulacağız. lşte beynelmilel kan:. 
serle mücadele cemiyetinin tefebbtlsU. 

rak izah edecek, bizi mukadder sualle
re cevaplar vereceğim. 

1 - Kanserin mahiyeti hakkında ne 
biliyorsunuz, ka:ıser sar! mi, irsi mi? 

2 - Kanser sahasında neler yapma-
ğa muvaffak olduk. 

3 - Daha neler yapmak lhmıdır! 
1 - Kanser nedir 1 
Kanser habis bir •urdur. Bir ur ne.. 

dir? Evvela bunu izah edin. Biz biliyo. 
ruz ki insan vücudu milyonlarca höc. 
renin kUmelerunesi:Jden toplarunum
dan, aralarında iş "<e vazife taksim et. 
mesinden teşekkUl etmiştir. Nasıl ki 
çocuk henüz teşekkill devrinde, anuı. 
01n rahminde iken ilk esaa höcrenin 
yani yumurtacık ·ile meni hüveynfnin 
birleşmesinden te30kkill eden ilk höc. 
renin çoğalmasmda:ı peyda olnıtqtur. 

İnsan vücudu ilk üreme ve çoğalma 
hamlesinde muayyen bir hudutda du. 
rur artık yürümez olur. O zamana ka
dar büyümüş höcreler aralarında gu. 
ruplar teşkil ederek et, sinir, yağ, cilt 
guddeleri teşkil ederler. Bu hücre kü • 
meleı:inin teşkil ettikleri uzuvların her 

(Df11'tlmı 10 UllCM aaıf*) 
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Kraliçenin eıplak vücudu 
gerilmiş, Keştasep'ten 
kurlulmağa 

Mazgallardan başaşağı düşen 
vücutları, halk tarafından 

çalışıyordu 
Kraliçe ile aşığının çıpl,k 
hemen parçalanmıştı 

Koraçla beraber gelen Zemlhr an - Bu cadı şehre çıkar, gözüne 
kestirdiği deli kanlıları kandınr, sa-

- Du Kubaddır! 
Dedi. 

-21 -

lattı: 

- Sarayın arkasındaki bodrumda 
bulduk. İki de aslan vardı; öldUr
dUk. Bunların etlerini onlar yemiş
ler. 

Kocakarıyı göstererek sözUne de
vam etti: 

Tıtrlht~n hlr vnpr11k: 

Traş ve sakal adeti 
Medeni insanı en çok sıkan şeyler. 

den biri de tırqtır. Sakal tıraşı. Sabah 
tıraı olursunuz akşam yüzümizdc kıL 
lann tekrar iğnclcştiğini görürsünüz. 
Berberler tavsiye ederler: 

- Sakın jiletle tıraş olmayınız, yü. 
aünü.z bozulmaya başlamış. 

Sabah berbere gidenler bu tavsiyele
re aldırmadan mükemmel jilıe'tlenmek
tedirlcr. 

Kurnaz bir Avrupalı mucit bunun da 
çaresini bulmuş. E1ektn1de i§liyen bir 
makine, on dakika içinde ne sabun, ne 
de bıçağa lüzum hissettirmeden bu işi 
mülaemmelen görmektedir. üstelik cjl. 
eli de tahriş etmiyor. Bir tanıdığım al. 
DllJ, ıon derece memnuıı: 

- Aman azizim dedi, dünya varmış. 
Jtğer bu makine ı;ıkmasaydı b:kmııtım 
artık, sakal bırltkmıya başlıyacaktım .. 

Güldüm .. Bu dostum bilmiycrdu ki, 
llbl bırakmak, yani aakallı olmak in. 
1&'!.!ç;n daha büyük bir külfettir. 
Bu..Uks&....ı-s•!~ ..ı .... -.ın .,~ 

küpd·,, ndan bahsetmek istiyorum. 
3akal ~iifadı birtakım merasimlere 

t:.~::-d~ Sakal küıat ltdecek evveli ka -
ruıiidan izin alırdı. Karısının rızası ol
ma~ sakal küpt edemezdi. Karı i. 
ain verdikten sonra hocaya gidilir, aa_ 
'kal duası yaptmlırdr. Bundan sonra o, 
artık aakallı insanlardan olurdu. Tek. 
rar trraı olmaıı tibiri mahsus ile bcga
yct menfurdu. 

Ulema sınıfına mensup olanlar, yüz
lerine uıtura aürdünnez, ayvatüylerini 
makasla alırlardı. 

Devlıet memuriyetinde olanlar da baş 
h .bapna merasime tabi idiler. Yer ıedi. 
rinde oturan çıraklar büyük mindere 
çıkarak huld'a sırasına geı;tikleri vakit 
ukal kupdma mecbur olurlardı. Mül. 

Yazan: Niyazi Ahmet 
kiyede bir memuriyet alanlar mutlaka 
sakal bırakırlardı. Askeri sınıfa men. 
sup olanlardan feriklik rütbesini alamı
yanlar, sakal bırakamazlardı. 

Diğer taraftan padişah ailesine inti
sap ederek sıhriyet peyda ecknler ve. 

t zir de olsalar gene sakal bırakmazlardı. 
Mabeyinci beyler, Enderuna mensup 
olan ve saray adamlarının bıyıklı olma 
lan şarttı. 

Çırak ve kalfalıktan dükkAn sahibi 
olanlar sakal bıralc:mıya mecbur tutu _ 
lurlardı. 

Bu mecburiyetlerin ı;ok enteresan 
hikayeleri var. Şinasi Efendi Avrupa. 
da sakalını tıraş ederek geldit.i için ı.
tanbulda ayıplanmrı, hatta işe alınma
mııtı. 

Sultan Azizin vcliahtlıği zamanında 
maiyetinde bulunan Nevres ve Haaan 
Refik Paplar, Aziz tahta geçince he
men sakal bıraknuılardr. Fakat eonra 
ta.lrY•• .. ",u..ıı hi~auıııti.nd• ...... :ı .... •• 
yin edilince adet ve ananeye uymak 
mecburiyeti ile tıra~ olmuşlardı. 

Bütün bunlarla beraber, aalcal}ar ara 
sında karışıklık olmamasına da dikkat 
edilirdi. Her sınıf halkın sakal şekli 
tesbit edilmişti. Tekke şeyhleri, hoca. 
lar, imamlar uzun sakal taşırlar, mill
kiye1ve kalem takımının sakaUarı çem
ber denilen değirmi ıckilde olurdu. 
Tüccar vıe esnaf takımının sakalları da 
uzun olurdu. 

Tabii sakallılar, her sabah cnları ıu. 
re ti mahsuıada yıkar, tarar vo hazan 
da kokularlardı. 

Her yemekten sonra bir kadının tu_ 
valet yapması gibi acaba bir kırıntı kal 
dı mı diye muayeneden geçirmek te 
ayrı bir küılfetti. 

Karamazof. Kardeşler 
Yazan: Dostovevs K:n 

l,.eviren; ltakkt ~iiha ·ı;ez~io - 21 ••• 
Derler. Din, onların son dayanacak. 

ları yer, aon teselli.dit. Eğer kilise, yer. 
yilzündeki devlet teşkilatını da ken<iin
de toplarsa, o zaman böyle demek, on
lar için imkanaı.zlaşır. Yahut da mese. 
le kiliseyi, dini, Allahı her şeyi inkara 
day,arur. O vakit, ''bunların hepsi ya. 
lan katil ve hırsız olan ben asıl haki.. 
1d hıtiıtiyanlığın kilisesiyim!,, diyebi
lirlerdi 1 Böyle bir hükme varmak, g~
tür. Çok ıarip şartlar birleşmeden böy. 
le Japıkızıl mahlCıklar türeyemez. Son. 
ra, kilisenin dniler karşısındaki ha. 
linde, Putperest çağlardan kalma bir 
ıörilt zaviyesi sezilmez mi? .• Cemiyeti 
kurtarmak uğrunda, kangren olmuş bir 
uzvu ke!lmektense, caniyi yeni bir ha
yata kavuıturmak daha iyi değil mi? 

Miyor.ıov ıözün buraBinda dayanamı. 
yarak atıldı: 

dan gelmek... Galiba eğleniyorsunuz 
azizim tvan. 

Stareı;, anBızın herkesi kendine bak. 
tırarak s&z:üne girişti: 

- Bugün de bundan başka bir ıey 
olmıyor zaten ... Eğer kilise mevcut ol. 
masaydı katiller ve bütün suçlular için 
ne bir fren, ne de ceza bulunaeaktt. 
Ceza derken, bugün devletlerce tatbik 
edilen, fakat suçluların gayzini arttıran 
cismani cezaları kastetmiyorum. Haki. 
ki ceza ve azap, vicdanı uyandırarak ve· 
r:lirae, şifaya doğru götürür. 

Mi}"losov, ateşli bir merakla: 
- Bu nasıl olur? Müsaade buyurun 

da size bunu sorayun? 
Dedi. Stareç devam etti: 
- Cismani cez;p.lar, eziyetli itler, 

sürgünve hapisler, bunlara uğrayanları 
ıslah etmiyor. Baıkalarrnın onları ta. 
kip etmelerine engel olamıyor. Cezalar 
şidqetlendirildikçe, can:ler çoğalıyor. 

Bunu siz de taadik edersiniz. Şu halde, 
madem ki zrndanlar, sürgünlerle çürü-

raya getirirmiş. Kraliçe onları koy- O da. iki arkada.şı ,ve ukerle blr-
nuna alır ve ertesi gUn erkenden, Jikte atını sürdü. 
gizli kapıdan geri yollayormuş gibi, 
aslanların bulundukları bodruma 
çıkarırmış. 

Etraftakiler arasında hayretin en 
bUyUğU vardı. 

Bu korkunç hlkA.ye ağızdan ağıza 
bUtUn asker arasına yayıldı. 

Vaktile saray için Rtistemden di
ri aslan istenmesinin sebebi anlaşıl
mıştı. 

Kraliçeyi o anda öldUrseler belki 
bir damla kan akmayacaktı. 

Keştaseb bembeyazdı ve gözlerin
de yaman bir korku ile krallçeyi baş
tan ayağa kadar stizUyordu. Demek 
ki Ot}U da aslanlara ataraktı ha! ... 

Birdenbire genç kadının boğazına. 
atıldı. 

Kadın toparlandı. Dişi kaplan gl. 
bl pençelerini Keştasebln :rUzUne ve 
gözlerine sanki sapladı. 
Kadının çıplak vücudu gerllmiş, 

kıvrılmış, yay gibi oım uştu. Boğazı
nın damarları şiştJkçe şişiyor; yUzU 
morarıyordu. 

Keştasebfn de gözlerine genç ka· 
dının parmakları saplanmış, beyaz
ları akmış, kan sızıyordu. 

Mazgallara dofru blrlbfrlertne 
kenetlenmiş gibi sUrUklendller n 
başaşafı yuvarlandılar. 

Yere dUşer dUşmeı on beş, yirmi 
kişi birden UşUştUler, kılıç, topuz, bal 
ta ve hançer altında, zaten birer kUI
ce halinde can çekişen kralfçe ile 
Keştaeebl ,parça parça ettiler. 

Binlerce kılıç ve mızrak havaya 
lrallrt.ı1 v11 hlnt.P.t!I\ •.il•• ı.t ...... ,. ı.n 
yük b r aşkla hayKıruı: 

- Yaşasın Rüstem! Bize erkek 
hUkUmdar isteriz! 

-ıo-

YENİ KlSRALAR •• ~ 

RUstem de aşağı yukarı Gökbola 
gibi hızlı gelmişti. Şehre yaklaştığı 

sırada bUyUk bir asker ve halk ka
labalığının geldlflnl gördU. Durdu 
ve Behmenle Flruza sordu: 

- Bunlar tena niyetle gelmiyor 
gibi... 

- Evet... Bizi karşılamağa çık

mışlar! 

Kalabalığın arasından bir atlı ay
rıldı ve dörtnala yaklaştı. 

RUstem onu tanıdı: 

istenirken, hapsedilen bir katil yerine 
bir bqkası, hatta ikisi birden fışkırı

yor, ıu hal.de tedbir, ihtiyacı karşılaya. 
mıyor demektir. 

Efer bugün hali, katilleri zaptedcn 
bir kuvvet varsa, o da Isanın kuvveti, 
kilisenin vicdanlara giren nüfuzudur. 
Bugün ancak vicdan yolundan bu kanlı 
ıuçlann önü alınabilir. Mücrim, kanu.. 
nun, devletin huzurunda değil, kilise L 
le dinin CSnünde hatasını kabul eder. Ka 
nun af ne.dil bilmez. Her cürmü bir 
balta hiasizliğiyle cezalandırır. Bunlar 
kurtarıcı tedbirler değillerdir. Kilise, 
bir ana gibi mücrimi kucaklar. Onun 
vicdanını uyandınr. Mücrimin ve cür
mün y.ok olması sebeplerini yaratır. 

Afıız "kanun, insan oğlunu ümitsizliğe 
düşürür, kıpkızıl katil ve huysuz eder. 
Devletin noksanı buradadır. Yarın, mu 
hakkak bu söylediğim tarz galip gele • 
cck. Herkes onun büyüklilğünü, şifa • 
kar tesirlerini anlayacak. ~u insanlığın 
alnına yazılmrıtır. Arada geçecek za • 
man.dan dolayı iizülmeğe gelmez. Allah 
her şeye kadirdir. Biz insanlar için çok 
uzak görünen şe}•ler, eğer o murat e
derse hemen yarın husule geliverir. tn. 
ıallah böyle olur, böyle olsun Amin! 

Papaslar da derin bir hürmetle tek
rarladılar: 

-Amin! 

Miyoıov, guruıu incinmiş bir eda 

Kubad kısaca lıer ,eyi anlattı. 
Sözl~lni şöyle bitirdi: 

- Saray ,.e iç kale Gökboğanın e
liııdedir. Siz gelinceye kadar orada 
kalmayı doğru bulduk. 

- Babamın bir tuzağa dUşUrUldU
ğUnU herkes öğrendi ya? 

- E\'et! iııtikamı da alındı. 

Başta Arta.ban olduğu halde ku
mandanlar ve askerler RUstemI bU
yUk bir saygı ve sevinçle karttladı
lar. 

RUstem yanındaki beş altı bin as
kerle yaman bir harbe girişeceğini, 
belki bu uğurda kendisinin de ölece
ğini sanmıotı. Halbuki kimsenin 
burnu bile kanamadan şehre giriyor; 
yUz binden çok asker Ye insan onu 
al kışlayordu. 

UUstem saraya ,girdi. Kendisinl 
karşılayan Gökboğayı kucakladı: 

- Kardeşim! 
Diyerek öptU. 
Gökbola Kubatlı göıterdl: 
- Kubadın yaptığı hizmet benden 

UstUndUr. 
RUstem on11 da kucakladı. 
Tahta yeni bfr hUkUmdarm çıka

rılması için kumandanlan, Baımut
la memleketin btıyUklerlni sarayda 
topladı. 

Sasan oğuııarı soyundan lkl erkek 
vardı: Şfruye'nln oğlu Erdşlr, Nu
şfrevan 'ın torunu Firuz. 

Erdşlr daha bUyUktU, fakat aptal
dı. Rüstem onu istemiyordu. Artaban 
yavaşça eunları söylMl: 

ramaz; bir kadından daha becerik
siz değildir ya!. .. 

Rttstemln din adamlarına aaygııı 
nrdı. Sözleri de yalan değildi. 

Erdşlr tahta çıkarıldı. 

Gökbofa saray kumandanlrtına 
tayin olunmuştu. BUyUk ve gUzel 
bir kötkU vardı. Zengin olmuştu. O
nun cesaret ve ustalığı dillere destan 
oluyordu. Artık yurduna dönmeyi dU 
şUnUyordu. Bunu RUsteme aı;:tr: Rttı
tem: 

- Yavuklunu al Lla gel. burada 
mesut olursunuz! Senin bırakıicafln 
yeri hiç kimse dolduramaz. 

Dedi. 
Gökbofa razı oldu. Yol hazırlılı

na başladı. Arkadaşları arasından 
1steyenlerl de götUrecek, hep bera-

- Garip, çok garip ıon dcr<ce CL 
ript 

Diye mırıldandr. 

Keıit J ozef ıordu: 
- Bunun garabet neresinde! 
- Hükumeti kaldırıp yerine kilise-

yi koymak istiyorsunuz. Sonra da bu. 
nun garabet neresinde diye 1;oruyonu
nuz. Böyle bir kilise kudretini hattl 
Papa Yedinci "Greguvar,, bile aklrndan 
geçirmemiıtir. 

Kcıit Paiaiyoa vakur bir ıeıle: 
-Miltaleanız hakikatin taaı zıddı. 

nadrr. Hükumeti ele almak iatiyaı ki
lise değil, yükselen devletin varabilece
ği son merhale kiliseye in'kıliptrr. Si _ 
zin ima ettiğiniz davayı .. Roma,. güdü. 
yor. Bu, üçüncü bir ,eytan iğvaaıdn. 
Ortodoksluk lleminde babıettiğinfz da. 
va güdülmez. Onun üstüne aldığı ulvt 
bir vazife vardır. Bu yıldız ıarkta par
layacaktır. 

Atekıandroviç .derin bir sükuta var. 
mıştı. Dudaklarında memnun bir gü_ 
lümseyiı belirdi. Hcyecanla:unrı bir 
halde idi. Aliycp, bütün dikkatile onu 
süzüyordu. Yanındaki ilihiystçının da 
kızardığını görünce, kendi gibi onun 
da bu münakaşadan nasibini aldığını 
anlamıştı. 

Miyoaov, müessir bir tavır ile: 

ber c;i!t olarak döneceklerdi. 
Gökbofa TUrFlerln tran kızı 

evlenmelerine razı değildi. 
Erdtlr aarayını kızlarla doı 

du. 
Bunlardan aeltlı on taııeslyle 

odaya kapanıyor; biraz sonra da 
lıtı baııyordu: 

- Yetişin! Beni öldUrUyorlar! 
ttşln ! 

Uşaklar gellnoe onları 
du: 

- Siz bunlarla başa çıkama11 
Yıkılın oradan! Gökbofayı 1;&11 

Oatelllı: sabahları askeri 
mağa gelmeditl gibi ata binme 
kılıç kuşanmaktan da korkuyo 

BUtün bUyUkler bir toplantı 
bll~ Uk taht salonunda hUkUm 
bekliyorlardı. Fakat Erdşir bir 
111 görtlnmllyordu. Zira kızla 
rasından çıkamıyordu. En ı 

Rüstem sabredetnedl ve çatır 
için gttU. Odaya girdiği zaman 
drn elbisesiyle gördU. Kızlar 

duvak takıyorlar, gözlerine ı 

çekiyorlardı. 

Rttateml görUnce sallana aal 
yaklaştı: 

- Nasıl, yakıttı, detU mi 1 
- Vezirler, kumandanlar ve 

rln bUyttklerl sizi taht salon 
bekliyorlar! 

- Benim yerime sen oturuve 
şim var şimdi, o kadar eğlentyo 
ki! 

Rüstem geri döndü ve olduğu 
anlattı. 

Arta ban ileri ytırUdU: 
- Kadın elbisesi giyen erkek 

dından aşağıdır. O artık Kisra t 
na oturamaz .. Llyik olanı geti 
lldlr. 

Hüsrev Pervizln başka torun 
Jup olmadığı araştırıldı. Yezdl 
adında bir ~ocuğun vakUle, ~lr 
ntn elinden turtanldılını, dadı 
rafından alınıp göUlt11ldUl'Untt 
yenler vardı. Fakat nerede old 
nu tlmae bilmiyordu. 

Artaban o ıırada yeniden ıöz 
cak oldu. Fakat biri.il atıldı: 

- Nuşlrevanın torunu Firuz 
havenddedlr. Dedesine pek be 
Nuşirevan devrinin parlak ha 

ıarı berkesin gözlerinde canlaııd 
Rtııte~: 

- Onu hemen getirtelim. 
- Hayhay!.. 
Artaban gözlerini Rttııteme 

mlş, alnııl sınat gttlttyordu. 
Erdştr hapse atıldı ve bir h 

sonra Firuz geldi. Bu yakışıklı, 
bakr~lı. dik başlı, mağrur bir ad 
dı. çatık kaşlarının altındaki 
bakışlarlyle etratı gözden geçirt 

du. 
Baş mut Artaban, elmaslar. 

eller, yakutlar ve zUmrUtlerle 
ıu tacı onun başına koydu. 

Taç tepede kaldı. Çünkü k 
çok bUyttkttı. 

ıeçen bir tanıdığımı görmete git 
tim. Onun yanında çok merak v 
bir adama rastladım. Bu, polis m 
ğinde clmamakla beraber, bir polis 
ki13.tınm baguıda bulunuyordu. F 
tan istifade ederek onunla konuft 

Benim bir yabancı olduğumu anla 
ca samimiyet ıösterdi ve benimle, 
açık görilftü. Bunun idare ettiği t 
lit, "aoayslist,, terin takibine m 

edilmifUıit. Onunla konuttuldar 
büyük bir knmnu atlayarak yalnd 
noktasını anlatacafım. Bu adam 
ra11nda ağzından tunları kaçırdı: 

- Anarfist sosyalistlerin ihtillld 
din.aia o1anlanndan biz, hiç kor 
ruz. Onlann ne yaptıklarından, ne 
ledikJerinden ta.mamiyle haberdanl-

kat bunların arasında ıayı bak 
az, fakat manevi kuvvet bak 
pek ağır basan bir kısım daha var 
onlardan ciddi endiıelere dütOY 
Bunlar, Allaha inanan sosyalisti 
Hıriıtiyan sosyalistler, dins~ • 
daha çok tehlikelidirler. 

Bu sözler, o vakit beni sarı 

Şimdi ıiıleri dinlerken yine onlatl 
tırladım ve ayni heyecanı duydudl 

Keti' Paiıiyos, hi~ bir heyee.ıı 
tatkınlık alimeti göstermeden: 

- Yani bizi de o sosyalistlerde' 
sanıyonunuz? 

- Bütün bunlar ne demek Allah at
ma? .. Artık davayı anlayacak halim 
kalmadı. Bir ruyadan mı bahsediyor
ıua? Sekil baglamas na imkan olmıyan 
bir ruytıı... Aforozla her ıe i hakkın. 

- Müsaade ederseniz, size bir hika ... 
yecik anlataymn; dedi. Eylül va;-1a.sın • 

uv.dan cemi~'.et.....lı:~~ıılmıak~..il.ı ..... ~~~~~~~~~~~~~~.....ı..~~-----~ ........ __. ......... ...____......_~__......_~~~~~~~~~~~~~~--.__ 
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111ua kurut dlltOlllr. Posla b•rJı~ıoe ıtr. 
mtrea rerlen arda ıetmtı beter lıurut 
'8rnrııecUUr. 

~ tınne kaydını blldlrea mektup tt 

telııraf 6cretlol. abuoe panııoıa postı 

'•1• Moka ile yollam. lcrellDI ldarı 
kendi Qaerıoe ahı. 

Tar1tı11ınln laeı poalo muteıl11d• 

IUJIWN'o abonı llfUılU •• 

,,.,... ""ı1•stlrnı" Oc-r.tl U kuruattu 

ll....UI OCRETLEJU 

flcaret llAnlarıoın aantlm • sınırı 

wndan itibaren flAo sayfalerında tO, iç 
saylalarda ~O kuruı; dbrdüncü sayfa
da ı, ikinci ve ücOnC'tide 2, blrındde 
t, baıtlık yaııı kesmece 5 liradır. 

Büytlk, çok devamh, klişelı, renklt 
ilin •erenlere ayrı ayrı ındlrmeler ya. 
pılır. Heııml ılAnlıırın ~antım • ııalırı 30 
kuruştur. 

Tlrorl mohtyrllr "''"'llOli kOriU 
lldnlaı 

Kır defa 30. ıkı defası MI, ~ detım 
· ~. dört defası 7!> ve un defHı 100 ku· 
ruıtur. ()ç aylık ılln verenlerin bır de
fUI bedavadtr. l>ôrl satın geçen ilin· 
ıırın fazla ııalırlıırı he• kuruştan he"lltfl 
edıhr. 

Hlımeı kuponu uetlrenltr• lcilrtılı 

lldn ıari/aal uuıde ı.5 indirilir. 
KURUN hem dolruden doflruya ken· 

dl ıdare yerınıJe, hem Ankara caddesin
de Vakıt \'ur"1J altında K .. :MAl.J::l>l>l:O.: 
IREN llAn büro"u elıyl~ ılln kabul eıJt"r 

f Hııro111rn lrle/orı11 '03!5J 

iMANDA 

Yabancı ve azhk 
okul öğretmenleri 

Ec:ıebl ve ekalliyet okullarmda ders 
veren bUtUn ktlltUr ve tUrkçe ölretmen 
!erile birlikte okulun diğer ders öğ

retmenleri de reaml okullardaki öğ. 
retmeuler gibi yıllık ve glbıUlk eema 
lıazırlıyarak derslerini bu mihver U.ze. 
rinde vereceklerdir. 

Geçen yıl yapılan teftifler neticesin.. 
de öğretmenlerin derslerine lıazırhk
SIS ola.rak girdikleri anlapJmıştır, Bu 
gibi öÇetme:ılere teftiş neticeleri bil. 
dirilmektedir. 
Dığer taraftan da öjretmenlerin 

meslek! bilgileri arttmnak maksadile 
bazı tedbirler almmasma karar veril
mf§tir. Bu öğretmenler de mesleki kon 
feranslarıt. ve meslek! kurslara alma. 

cakla.rdır· 

Mektepler Bugiin 
Açılıyor 

B1r baft.ad&nberi kapalı bulunan o
kullar bugt1nden itibaren t.ekrar ac;ı. 
l&rak derslere başhyacaklardır. 

Okullarda ayni zamanda kl:ıunuev
velde de sözlll imlbanlara bqlanacak. 
tir. Bu bUSUlta bam'lıklara başlanmış
tir. lmtihanlarm bir Jmmı ,azın ola. 
cak bir kıımımm llOl"gUlan da Bakan
lık taratmdan gönderilecektir. 

---0----

Baytari Anl8:f1Da 
imzalanmak Uzere 

Yu:ıanistanla aramızda yapılacak o. 
la.n baytar! anlaşma müzakerelerine de 
vam olunmaktadrr. Bu anlaşma her i 
ki memleket hayvan ihracatile alikL 
dar olan tUcarları IOD derece tlgilen
clirmektedir· 

Anla§ID•nm qağı yukarı eaaaları 

hamlanmıt olduğundan en yakm bir 
SUGUN KALKACAK VAPURLAR zama:ıda lmzalanmuı bekelnmektedir. 

11- KURUN 

ş:KA YE TLER: 

Tramvay Duraldan 
Toph.anede oturan BU&l Bt'Olln 

yazıyor: 

, Türkiye - Amerıka 
1 ticaret anlaşması 

Tramvay kalabalığı kadar tram. 
vay durak yerlerind~ de fiklyet 
etmek !hım. Şirket. hutQmete P" 
çiyor diye galiba hiç halkın raha.. 
tmı dtıaUnmtlyor. Halkm kaJıbehlr 
oldufu J'(>llarda bot tramvay bul· 
mak için, diğer hatlarda da tram. 
vayın gelmesi için dakikalarca bek 
lentr. Soğuk havalarda rtbıglr. 
yağmur altında tramvay beklemek 
gtbl bir eeydlr. Fikrim 1Udur: Mec 
buri durak yerlerinde kapalı bek· 
leme yerleri yapmalı. 

Sofuklar bafladJlm& göre vakit 
geçfrilmeden yaptmlmalldır. 

DILmNctLER DERDi 

AM Bt1wr hnmlı Mt- o~ 
mM1yaa~: 

Sokak başlannda dilene:ı dllenc1-
ler kaldmldı. Fakat poliain takibin. 
den kurtularak hllA halkı kaç eden 
siyah ça.rp.flı kadınlar, tl8tl1 bqı 

yırt.Jk, ayak çıplak çocuklara rut· 
hyoruz. Dilenmeği ken.dilerdbıe mes 
lek ittihaz etmlt bu kadm ve çocuk. 
lıyonız. Dilenmeği kendilerine mes
dUşUnUyorum: Bunlara tesadUf ~ 
den yurttaşlar, hemen kolları:ıdan 

yakalıyarak en yakm karakola tes. ı 

lim etmelidir. Başka tUrlU başa 

çıkılmıyor. Kurnaz dilenciler polisi 
bUyük bir dikkatle gözlemekte, gör
dUkleri vakit tabaıılan kaldırmakta 
dırlar. Dedifim tekilde hareket edi. 
linıe lstanbulda dtlencilik tarihe ka
n~ı~ olur .. , 

. BilyU.k önder Atatilrkikı ellm zl
ya.ı dola.yısile geri kalan Türkiye -
Amerika -ticaret an1a§Dlast milzakere. 
lerine &ıUmü.ıekl ayın birinden itiba· 
ren cle\-aın olunacaktır. 

.--.o-

Şehrimizde 500 Kuluçka 
Makinesi Var 

Yapılan bir tetkik neticesinde .,ıı. 
rimime tavuk. hindi, horoz gibi kümes 
hayvanlan beallyenlerin artmakta ol-

duğu görUlml1ftllr. 
tat&:ıbul ve civarında bir milyon ka. 

dar tavuk ve 400 kadar horoz bulU1l • 
dulu tabit edilmiştir. 

Ziraat mtıdtlrlutl\. halkın kiline& hay 
vaoı yetiftlrmek lçjn gösterdiği alL 
kayı gWDUnde tutarak kuluçka ma
kineleri kullanmılğa teşvik etmektedir. 
Bmıun netlcml olarak halen halkm e. 
tinde 500 e yatın kuluçka makinesi ol· 
dulu anJaeı'm!fbr, 

Bu ılclltle &.ıtbnU.r.deld eenelerde teh 
rlmialn ttlma hayvanatmm bir bç 
mialbıe ~uı beklenen bir netice o. 
lacaktrr. 

Modem Mimari Hakkında 
Konferans 

Beyoğlu halkevbden: 
1 _ 1-12-938 perşembe güntl sa. 

at 18.30 da evimizin Tepeba§IDdaki 
merkez binasında mimar Bay Sabri O
ran tarafmdan Modern mimari mevzu. 
unda bir konferans verilecektir. 

2 - Herkes gelebilir. 

Memlekette bir senede 
350 Resmi Bina 

inşa Edildi 

Nafıa Veka.leti yapı işleri fen heye. 
ti tarafından bu bUronun kunılmasm
danberi geçen 3 senelik müddet içi:ıde 
planlan tasdık edilen 30 kadar hU"
met konağının ek~risinin lnşaatı he
men hemen bitirilmiştir. Bunlardan 
Bitlis Viliyetinin Tatva:ı kazası, An. 
taıya vilayetinin Elınalı ve Manisa vi
llyetinin Turgutlu hllk<unet konakla. 
n da eon olarak ihale edilmek Uzere 
bulunmaktafiır. 

Nafıa veJdleti, hazırlamıt oldufu 
bir program mucibince , imparatorlu· 
ğun göçebe ve kiracı devletçilik zihni. 
yetine muk~bil, cumhuriyet devrinde 
devlet dairelerinin ev sahibi vaziyeti:ıe 
getirilmesine çalışmaktadır. Hllkiimet 
konaklan inşaslle başlanan bu iş bu 
gün gUmrUk, jandarma binalan, has
taneler. muhtelif kWttlr müeaeseleri. 
ticari oda ve borsal.an da inea edilerek 
ilerletilmektedir. 

Son bir yıl içinde bu tekilde yurtta 
yapılan binalann mecmuu 550 yi geç. 
mişt.lr. 

V ~nl şarap ve rakı 
fabrikaları 

İnhisarlar mamulitına her gün bir· 
az daha artan rağbeti ka?11lamak ve 
istihsali artrnnak için İnhisarlar umum 
müdurlügü mevcut rakı ve prap fab· 
rikalannı gemşletmelrte ve yeni prap 
ve rakı fabrikaları kurmak 'karannı 

vermİJ bulunmaktadır. 

Bu maksatla YunanJstana gitmiş olan '-------------• (Sus _ 8.15 Bandırmaya), (MarL heyetimizin de bu takdirde önilmtizde.. Göçmen Nakliyatı 
Sona Eriyor 

Umum Müdlirlük yeni fabrikala
rın kurulmaaı ıçın 1938 finau 
yılı bütçesiyle lil.zumlu tahsisatı ahmf 
ve Papbahçede kurulacak bilyük rakı 
fabrikasının iD§Utm& bqlamıgtır. 

ku - 9 Mudanyaya) kalkacaktır. ki hafta JçerJstnde dönmesi muhtemel· 
GELECEK VAPURLAR dir. 

kaz·::. 18;15'" :==>· (.Mıtaı. :~ 
ya - 8.80 ), ti ~ 
22. ı& Bandırmadan), (Kemal - 6 Ka_ 

~<in,ü ·Mvdaaının 
Açdmaaı 

Belediye, Ye:ılcamlnln meydana çı
kanlm:ısı için Eminönü meydanmm L 

çılm.ası ilinde Eml8.k bankasmm bu • 
lnnduğu adayı da istimlak sahasına 
dahil etmeğe ve kııldırmağa karar ver. 
mişt.lr. 

r~bigad:ın), (Saadet - 8 Ayvalıktan), 
(İnönü - 11.30 Mera.inden) gelecek· 
tir. 

Dünkü Ha\·a 
Hava. yurdun d~ ve cenubi şarki 

Anadolu bölgelerinde kapı;Jı ve yağış.. 
lr, Karadeniz kıyılarmda kapalı ve 
ll'leVzli yağıtlı, ce:ıubl Anadolu ile or. 
ta Anadolu kısmen bulutlu, dlğeı- yer. 
ler kapalı geçmlf, rlU.gtrlar, orta A· 

Bu karann tatbiki için tetkikler 11l· 
prlmaktadır. 

Evveloe lstlmllk edilen yerlerin yı. 
kılma işi haylf ilerlemiştir. 

nadoluda l&kin, cenup bölgeleri ile do Tiftik ve Yapağı· Kursu 
~da garbi diğer bölgelerde umumiyet. 15 Birincikinunda 
le cenup istikametinden hafif, Trakya t l I t 
ve Egede orta kuvvette e.smfttlr. ls- l Y O r 
taııbulda hava kapalı geçmiş, rUzgV. 1 ·· Buraada bir mllddet evvel açılmıı o
lar, ribıglr ılmali fal'kiden sanl~e lan tiftik ve yapalı kursunda 15 birin.. 
3-5 metre hDla eemfttJr, clklnunla deraler bitmit olacaktır. Bu 

Saat H de hava tuyild 766.9 mili- ~Ul'8& ltttrak eden US namzet kont.ro
nıetre idi. Sühunet en yttksek güneşte lor kura nfhayetbde yapılacak im.ti • 
ıı.o, gölgede 12. 7 ve en dil§ttk 8.9 san. handa muvaffak olduklan takdirde va 
• ıgrat kaydedılmittfr. zlfelerlne ualeten başlamak Uzere ve. 

Y etilay Kurumunun 
Kongresi 

Yepzay kurumu gmtel aekreterl~ 
ileti: 
Kurumumuswı yıllık kongreef 3-

12-938 cumartesi günü B&at 13.30 da 
Cafaloflundaki EroinönU balkevi 1a. 
onunda yapılacaktır. 

Bütiln Yeşilaylılann gelmeleri rica 
olunur. 

o 

rurkiye birincilikleri 
geri bırakıldı 

Bayra:ndan önce 26 tkiııcitepinde 
yapılacafııu haber verdiii* w;ıge. 
ler ataaı fut bol birincilik ııılisabaka. 
lJn 18 tlkkinun tarihine bıtakılm!ıtır. 

illetçe lüzum g&1llen yerlere tayin o. 
lunacaklardır, 

Diğer taraftan tiftik ve yapağı stan
dardlasyonu için ha&ırlaDDlJI olan nL 
zamnameler de Devlet Şt1rasına veril
mlt bulunmaktadır. 

--o-

Radyo Hakkında Bir 
Anket Açıldı 

Ankara radyosu ıoıemep bqladığm 
danberl rad)'Od& görWen noksanlar 
ha.kmda Nafıa Vek&Jet memurlarmm 
fttfr w mtıtaıeaıarmm almmuma ka
rar verllmle ve bir anket açılm)ft.ır. 

Ankette radYoDun muhtelif 18.&.tler. 
deki nep'iyatmm radyo Ue dinlenmesi 
ve bu Defriyab, muhtelit makinelerl:J 
ne suretle verdiği 10nılmaktadır. 

Kilmeye takım vermiyen bcHıeler 
p.mpiyıcnlan arasında olacaktır, Grup 
merkezleri, Samsun, Adana, İzmit ve 
Aydındır 

Radyonun dildUk sesinin kesilmesi. 
1

' ne timdiUk imkln görtıımemektedir. 
CllnkU ayni tulü mevç ilzerinde çalışan 
Fransız istasyonu da nepiyatmı aynJ 
aatlei'de ya:pmaJctadtr. Ancak iki mem 
leket arumda ~yat eaa.tlerinin de. 

•~-~· ......... ...-..1111111 .. -·.-.......... ~........... ~· ..,. az.,...-.... _z s ız lfttirflme8fnd~ batka çare buluna. 

KUAUN•a 
t:>cne 

mamaktadır. 

\ azıııaıı İltanbulda da aynca bOytık bir rad. 

Poııste 

ÇAnk K8.pmıı 
Galatada Tatarik aokağmda otura:ı 

Rebeka, Kuledfbinden geçerken çan • 
tasını Muatafa adında birisi kapmış. 
kaçarken yetişen polla tarafmdan ya
kalanarak meşhut suçlar mahkemesine 
verilmiştir. 

Motör Patladı 
Arapcamiinde oturan motörctı Tev. 

fik motörilniln tamirile meşgul olmak· 
ta lke:ı birdenbire motör patlamış ve 
Tevfik yUzUnUn muhtelif yerlerinden 
yaralanmıştır. 

Otomobil Çarptı 
Okçumuaa caddesinde oturan lıluh. 

sin, Tarlabqmda.ıı geçerken 3067 nu
maralı Mehmet Yavuzun idaresindeki 
otomobil çarparak yaralaml§tır. Şo. 
far yakalanmııt. yaralı da hastaneye 
kaldmlmıştır. 

Otobüı Çarpb 

Köprll flstUnde durak yeri:ıde tram
vay beklemekte olan Salthaya Beyazıt. 
Maçka hattında itUyen 3410 numaralı 
otoblls çarparak yaralamı§br. Yaralı 
techvt alıma almmıtbr. 

Bu aene biraz geç başlamış olan göç 
...... "'" .... '!sn tsl oon Nı.filuün de ~lıJ:ıesj. 

·t',lıt11ıi.-W111F15",_,.. 11..-..-
lelle ıratUyatm kıt mevsimbe gelme. 
sinden korkulduğu halde, bavalann 
güzel gitmeaf nakliyata fazla sekte ver 
memiştir. Esasen göçmenlere evvelden 
yer hazırlanmıı olduğundan iskfuı nis
beten kolay olmakta.dır. 

Geçen beş SP"f' vırfr ... da memleke. 
timıa? Tijrl. soyu ve diline mensup 11" 

daşlanmızdan 170 bin göçmen gelmiş.. 
tir. Bunlann hemen ekserisi Bulgaris
tan. Romanya ve Yugoslavyadan, pek 
azı diğer memleketlerden gelmlttfr. 
Gelen göçmen aileleri miktan ise 40 
bin ailede:ı fazladır. 

İdare bmirde büyük bir prap fab. 
rikaaı kuracak ve bu fabrikanın muhl. 

tim" ~ e J:AAlL~ artlara cyıun ol· 
-..ait ~caktu. fnbhartar idaresi 
bu fabrika için prapçıbğı ileri bulu. 
nan muhtelif Avrupa memleketlerin. 
de büyük prap fabrikalanna göre plin 
hazırlamıı ve dünyaca tanınmıı mUea. 
ıcselere plin yaptırmaktadır, Önlbnlb 
deki ay içinde gelmesi beklenen bu 
pllnlar tetkik edildikten aonra İl· 
mir prap fabrikası için en iyi olanı le· 

çilecek ve münakasaya çıkartılacak.. 
tır. Fabn1canrn inşasına ilkbaharda 
da batlanacaktır. 

-n-o--

1934 senesinde meml~ketimize 33503 R • 11 k t f J I 
gr.çmen. 1935 de 55586, 1936 yılmda ~Hım ar POS 8 ar 

Posta, telgraf ve telefo.n umiJD mü· 
durluğıi 300 bin adet resimli kartpoa· 
tal bas.ırmaktadır. Kartpostallar uçeı 

28220, ~ sene 26764 ve bu sene de 
26100 göçmen gelmiş olmaktadır. 1923 
senesinden itibaren mUbadiI, muhacir 
ve mWtecl sıfatile memleketimia? gelen 
trkdaşlarımızın miktarı ise 798 bini kuruıluk soğuk •• damgah pullu olaca~
bulmaktadtr. ( tır, Yurdun tabıı manzaralarını ve Ahı. 

delerini gösteren otu.z muhtelif nevide o 

Bir Yaralama lddiaaı f 
olacak olan bu kartpostallar cumhuri. 
yet rejiminin yapıa ve bapnc:ı vaaıf
lannı göstermesi itibariyle entereaan 

UıkUdarda Sulhana.ğa mahallesinde ve ayni zamanda yurt propaganda11 f. 
oturan Hakkı, polise milracaat ederek, çin de çok faydalı bulunmakta.dır. Ye. 
ayni eokakta ikamet etmekte olan Ali- ni kartpostallanmız önilmUzdeki ay i. 
nin kendisini bıçakla yaraladıfuu id. çinde tamamlanacak ve satıp çıkanla. 
dia etmittlr. caktu. 

y ,.7 ,hMnH yo istuyonunun tesiS edilmesi ve Mı 
karı radyosile birlikte muht.elif i8.8t.j Ba1an - Kon.ola üzeri• en qafı bir ayldi toz var! 

...... .._,. .. - .. _ ... ___ --.--- 1 lerde neortyat yapmaları kuvvetle mWı Hizmetçi - OlaWlir, efendim. Fakat, IM!iycwtuna ki bıtn 
- temeldir. daha bunaya seleli Wt hafta o ....... 
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·E vin içinde yanan son IŞik da ni-
hayet söndU. Bahçe duvarının 

hemen içinde taflanlar arkasında çö. 
melmi3 bekliyen siyah şapkalı, yağmur 
luklu adam hala duruyordu. Sabır .. 
Her §eyde sabır lfı.zım. 

Evin içinde ya:ıan son ışık söndil.rUl. 
dükten sonra bile, siyah şapkalı adam 
beklemekte devam ediyordu. 

Yalan olmasın, hemen hemen bir sa-
at kadar daha. edikten sonra.- lrn 
tiyen harekete geçmeğe karar vermiş
ti. Yerinden kımıldadı ve havanın so. 
ğuk olmasına rağmen temiz ve berrak 
semanı:ı. ortasında parlıyan ayın bol 
ışığı arasında. bir beyaz kale gibi du
ran eve doğru ilerledi. 

Evin önünde bir balkon vardı. Si. 
yah şapkalı adam, onun için kütüpha
neye kolaylıkla. girebildi. Balkonun dö. 
şemesinden itibaren iki yana açılan 

kapı büyUklüğü:ıdcki pencereyi açmak
ta güçlük çekmemişti. 

Evin içinde ses, sa.da yoktu. Fakat 
siyah §apkalı adamın daima klrirıt;e o. 
lan ltıassp.s kulakları az sonra ibir saa
tin işlemesinden hasıl olan tıkırtıları 
i~itti. Pencerenin perdelerini çekip ka. 
pattı. Bu sırada çıkardığı gürültü, bi
raz yüksekçe ka.çmLstı. bereket versin 
duyan, uyanan olmadı. 

Ayaklarmli:l ucuna basarak odanın 
kapısına. doğru ilerledi. Elindeki elek. 
trlk llmbasını yakmış, kapının kilidi
ne tutuyordu. 

Dışarıyı diıiledl. !şliycn saatin ses. 
leri şimdi daha hızlı işitiliyordu. Bun
dan başka. çıt yoktu. Kapı kilitli de _ 
ğildi. Üzerinde anahtar da görülmli -
yordu. Siyah şapkalı adam, cebinden 
bir tahta. parçası çıkararak kolaylıkla 
açılmasın diye, kapını:ı altına soktı!i
turdu. 

Sonra kasanın bulunduğu yere doğ
ru yürüyerek, elektrik lti.mbasrnı, ışığı 
kasanın üzerine düşecek bir tarzda, ki. 
taplann üzerine koydu. İşe başladı. 

ÇE>Jik tellerinden birini, kasanın a
:ıahtar deliğine henüz sokmuştu ki, ha. 
rikulade hassas kulakları boğuk bir ses 
işitti. Bu ses odanın içinden geliyordu. 
Birisi veya bir şey kımıldamıştı. 

Siyah şapkalı adam, korkudan dim
dik kesilmiş bir halde etrafı dinledi. 
Fakat bir insanın mı, yoksa herhangi 
bir şeyin mi çıkardığı bu ses bir daha 
tekeITiir etmedi. Siyah şapkalı . adam, 
elektrik 18.mbasıru odanın her tarafı. 
na tuttu. Ortalıkta kimS<.' yoktu. ~<'sin 
nereden gcldiği:ıi bir türlü anhyama
dı. 

Sessizce .saniyeler geçti. Siyah şap_ 
llDah adam. vehme kapıldığma hükm<'
l!m!k telmır calrnımık i'lt di. Ger 1 yin 
b15yle gilrUltüicr olur, divordu. 

Elektrik l~mb~ ı 1. T ,v k" r.nın ti. 

zerine vurmak üzere yeniden bir kitap 
üzerine koydu. Lambasını o kitap Uzc
rine düşmiyecek bir tarı.da, dikkatle 
koyduğuna emindi. Fakat bir dakika 
sonra, elektrik lambası, üstünde bulu:ı_ 
duğu kitaptan yuvarlandı ve halmm ü
zerine dü§til. 

Sanki lambayı birisi eUle itmişti. Bu 
nunla beraber, siyah şapkalı adam, lftm 
banın kitap üz.erinden kendi kcndi:ıe 
.ka\'ID nİİctmnİnA lTianJn:lK fati:ırArAlı'. ,n 

Clanın içinde kendinden başka kimse 
bulunmadığı:ıı bir kere daha düşündü: 
"Lambanın düşmesi her halde bir ka
za eseridir,, diye emniyetle söylendi. 

Gecenin bu saatinde bu şerait altın.. 
da en usta hırsızlar bile heyecana dü
şerler. Adam sende işime devam ede. 
yim.,, 

Ve yerden lambayı tekrar alıp bU -
yük bir gayret sarfile asabiyetini 
yenmeğe çalışarak onu ye:ıiden masa. 
nın ilu!rindeki kitapların üstüne yer
leştirdi. 

Dikkatle, ihtimamla çelik telleri ka. 
sanın anahtar deliğine soktu. Şimdi 

daha çabuk çalışıyordu. Bütün meh~ 
retini kullanarak işliyordu. Fakat 
kasa açmnk çocuk oyuncağı değil.. 

Bir kaç defa. hamle etmiş, tUrlü ma. 
nevralar yapmış olmasr:ıa rağmen, ka
sanın kilitini oynatmağa muvaffak o. 
lamamırıt;ı. 

• • • 
irdenbire tekrar durdu. Etrafın-
daki karanlıktan bir ses daha 

gelmişti. Madeni bir §eyin, diğer bir 
madeni eeyc çarpmasından hasıl olan 
bir ses ... Lakin, bu ses, o kara:ılığın sU 
kfıtu içinde bir gümbUrtü halinde işL 
tiliyordu. 

Siyah şapkalı adam, az sonra bu -
nun neden ileri geldiğini anladı. Ya. 
nıbaşma, halının üzerine koyduğu bir 
anahtar dizisi yeri:ıi değiştirmiş ola
caktı. 

Siyah şapkalı adamın alnından tcs. 
bih tanesi gibi terler dökülmeğe baş
ladı. 

Anahtarları koyduğu yer züirl ka. 
ranlıktı. Ses te bu zifiri karanlığın i
çinden gelmişti. Siyah sapkalı adam, 
az önce anahtarları bıraktığı yere elt 
ni uzattı. Anahtarlar orada yoktu. 
Görülmemiş bir tela a düşerek der

hal lamb::ı.yr kavradı. A:ıahtarlan koy_ 
duğu )ere tuttu ve hayretle gördü ki, 
ar.ahtarlar, ilk koyduğu yerden bir 
kaç adım öteye gitmi ti. Biri i, yahut 
bir ey onu yerinden oynatmıştı. 
Yavaşça yerinden kalktı. Ve lamba

nın ışıfrr ile odanın her tarafını yeni_ 
d"n t:ıradr. Kim""ecikl r yoktu. l{'lpınn 
altına sokmmı olduEhı tahta p r ::ı. ı h!l 
la yerinde duruyordu. 
Kapının deliğine kula v nı koydu ve· 

dinledi. Dışardan yine saat sesleri lşi
tilıyordu. Başka hiçbir şey. 
Sıyah şapkalı adam, burada yeniden 

kendisini teselliye kalkıştı. "Her hal. 
de, diyordu. Anahtarları halı:ıın üze
rine gelişi güzel atmı~ımdır. Onlar da 
gelişigüzel oôeklenmiştir. Sonra bir_ 
denbire çöküverdiler. Ses on.dan hasıl 
oldu.1 Vehme kapılıyorurry lşime de -
vam edeyim .. ,, • 

• • • 
l,Ytuı 9<'-l"uuı o.ucuu1 uu ııuıuııu 

verdikten sonra yeniden kasa. 
nm başına çömeldi. Uğraştı. Fakat na
file .. Eski usul kasalarda:ı olan ve ye. 
re yakın bir irtifada bulunan bu bü
yük demir dolap önünde oyalanmaktan 
sırtı da ağrımıştı. Kalktı. Kollarile ge_ 
rinmek istedi. Fakat bir an içinde yü
reği duracak gibi olmuştu.Elektrik lii.m 
bası yürüyordu. Evet. Kitapların il. 
zerinde yan üstü yatmakta olan elek
trik lambası, yelpaze gibi ışığı ile tı.. 
deta gizli bir el tarafından hareket et
tiriliyormuş gibi yürüyordu. 

Hiçbir ses yok. !şi:ı garip tarafı bu. 
radaydı. Hiçbir ses yoktu ve lamba 
yürüyordu. 

Derken lamba durdu. Siyah şapkalı 
adam, bundan sonra "çıt!., diye bir ses 
işitti. Lambanın düğmesi çevrllmi~ ve 
ışık sönmüştü. 

Ortalık şimdi bilsbUtün kararmıştı 
ve siyah şapkalı adam yerinden kı -
mılda.mıyordu. Korkudan taş kesilml~ 
ti. 

Bununla bera.per yavaş yava.5 kendi
ne gelmeğe ba.sladı. Balkon~ bUyUk 
penceresine doğru yürümek istiyordu. 
Balkonun penceresi elektrik lfunbasmın 
sağ tarafına düşüyordu. Fakat lamba. 
yr, kendi clile koyduğu zaman pencere 
sağdaydı. Şimdi lamba yerini değiş
tirmişti. Bu vaziyette pencere :ıereye 
düşüyordu? 

Elleri titriyerck bir kibrit çaktı. E
lektrik lambası halının üzerine yatı -
yordu. Korku ile eğilip onu aldı. Evve
la bozulmu5 sanıyordu. Fnkat düğmesi 
ne basınca, Himba yeniden yandı. Son
ra bu lambayı odanın her tarafına 

gezdirerek mnsaları!l altına, iskemle • 
Ierin arkasına, köşede bir perdenin ar
dına varıncaya kadar baktı. 

Hayret! Hiç kimse yoktu. Hatta, ka 
pmın altına, herhangi bir kimsenin ko. 
laylıkln. girmesine mani olmak üzere 
soktuğu tahta parçası bile yerinde du
ruyordu. 

Siyah şapkalı adam. telaşla aletleri. 
ı:ıi toplamağa başladı. Artık burada ça
lışamıyacağına kanaat getirmişti. Bu 
gece için lüzumundan fazla yoruldu _ 
t'llnu da hissediyordu. F.ll<'rinde eldi
' en vardı. Onun için bir yerde parmak 
izi bırakmad::ı.:ı gelip gideceğinden e
min b l ı ıvordu. 

• 
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Karanlığın sihri 
Nakleden : HiKMET MÜNiR 

Derken, kapmm altma sokuşturdu. 
ğu tahta parçası hatırına geldi. O 
tahta parçasını, ellerine eldiven tak -
madan evvel tutmu.5 olması ihtimalini 
düşünerek, oradan alıp beraberinde gö 
tUrmeği düşündü. Hiçbir veçhile iz 
bırakmadan sıvışmak istiyordu. 

Kapıya doğru yürüdü. Fakat ağzı 
hayrettCj bir karış açık kaldı. Tahta 
parçası şimdi orada yoktu. 

Siyah şapkalı adam, zangır zangır 
titremeğe başladı. Şimdi kendini kor
kuların en müthişi yakalamıştı. Meç _ 
hulün korkusu!. Eğer ortada birisi ol· 
saydı, atılır. dövüşür ve belki de yere 
sererdi. Yahut serilirdi. Nihayet gör
düğü ve bildiği bir hakikatle çarpışmış 
olacaktı. Lakin şimdi kendisini korku. 
tan şeyi görmüyordu. En korkunç kor
ku! 

içeri girerken pencereyi açık bırak
mıştı. Bir elinde kUçük torbasınr silah 
gibi sıkı sıkı tutmuş olduğu halde pen
cereye yürUdü. Durdu. Acaba pe:ıcere
nin perdeleri arkasında bir şey var mıy 
dı. Odanın muayene etmediği bir orası 
kalmıştı. Bir an tereddüt içinde durak
ladı. Oraya bakıp bnkmamağı dilşünü. 
yordu. Derken alnının üzerine bir şey 
çarpıp yere düştü. Lambasını titriye
rek ayağının ucuna doğru tuttu. Alnı_ 
na çarpıp düşen şey, kapının altına so
kup ta sonra kaybolmuş bulunan tah
ta parçasıydı. 

Siyah şapkalı adamın gırtlağından 
boğuk bir dehşet çığlığı koptu. Ne 
yapacağını şaşrrmıştı. Perdeleri çekip 
yırttı. Pencereyi ardına kadar açtı ve 
ba~ko:ıdan sıçnyarak bahçeye indi. Ay 
ı~ıgı altında bir deli gibi koşmağa, hiç 
hır şeye aldınna.kf!ızın, hiç bir kimse. 
tarafından görülmüş olmasına ehem • 
mi ye~ vermek~izin~y_ord.Y. .. .., ,,.., .... 
den kayboldu. .... 
E ve hırsız girdiği sabaha kadar 

anla.~ılmamırıt;ı. Sabahleyin e_ 

mundu. Küçük, zeki, ev içinde herkes 
tarafından sevilen, fakat yalnız bu kö. 
peğe ifrit görünen bir maymun! Nite
kim şimdi de gözüne iliştiği için sinir
li sinirli havlamağa başlamıştı. 
Köpeğin havlarnası:ıı işiten Toto, ha 

rikulade bir süratle sıvıştı ve balkona 
bakan pencerenin önünde perdelerden 
sessizce tırmanarak yukan çıkıverdi. 
Bir lahza sonra. perdelerin üst başın. 
dan. durmaksızın kıpışan iki küçük gö
zün parladığı komik bir yüz görünü
yordu. Toto:mn yüzü. 

Bir aralık kendisine telefon edilen 
bir polis komiseri. parlak düğmeli, ye. 
ni üniformasile geldi. Gayet şık bir ko
miserdi bu!. Hadiseyi ev sahibinin 
ağzından dinledikten ve vaziyeti tetkik 
ettikten sonra: 

- Hırsız bu işi yanda bırakıp git
miş ama, dedi. Şu dakikada ona neyin 
mani olduğu.ıu tahmin etmek gilçtUr. 

Bu sözii söylerken eldivenlerinden 
biri. "pat,. diye ayağının ucuna düştü. 
Hiç kimse farkında değilken Toto, ki. 
bar polis komiserinin eldivenlerinden 
birini, az önce bıraktığı yerden almış, 
ve sessizce pcrdc:ıin üstline kadar çı· 
karak oradan aşağı atmıştı. 

Kibar komiser ssdu: 
- Bu maymun. dün gece burada ınıy 

dı? 

Zengin ev sahibi: 
- Evet, dedi. Doğrusunu isterseniz, 

o. her gece burada yatar. 
Komiser bunun üzerine dilşUnceli bir 

tavırla: 

- Yazık ki, dedi. Maymununuzun 
dili yoktur. Olsaydı, hırsızı dün gece, 
nasıl ürkütüp kaçırttığını kcndisi:ıden 
lezzetle dinlerdik. 
. . ' . . . , . 

11ııY ınıruhucrgu:'.ıJCı'ttl."Dllru'Lerınae • nop 
oturup hop kalkıyor ve muzaffer çığ. 
lıkları andıran garip bir takım sesler 
çıkarıyordu. 

mektar uşak, kitap meraklısı, zengin 1--------------

ev sahibine vaziyeti anlatmca, ev sa
hibi sadece: 

- Hayret, dedi. 
Hele bir gidip bakalım. 
İhtiyar ev sahibinin daima yanında 

taşıdığı köpeği de o:ıu takip ediyordu. 
Kütüphaneye girdiler. ihtiyar, ka

sasını 'muayene etti. Sonra biraz övil. 
nerek: 

- Eski zaman şeyidir ama, dedi. Ba
kın soygunculuğa. nasıl mukavemet e
diyor. 

(Bu sırada havlayan köpeğine) sus. 
çapkın .. Sus!. Yine Totoyu gördün, si. 
nirlerin ayağa kalktı değil mi? 

Kitap meraklısı, zengin ev sahibi:ıin 
Toto dediği şey, bir zamandanberi alış
tırıp beslediği küçük, zeki bir may -

Bekar esnaflar için yurt 
Esnaf cemiyetleri tarafından ötede, 

beride perişan bir halde bulLnan be
kar seyyar esnaf için bir yurt yapıl
masına karar verildiği malUmdur. 

Bir müddettenberi bunun için he
men hemen bütün cemiyetler idare he 
yetleri tarafından İstanbulun muhtelif 
yerlerinde mtinasip bir bina bulmak 
için araştırmalar yapılnuş ise de mak. 
sada uygun bir bina bulunamatnl}tır. 
Bu vaziyet karşısında yeni bir bina in. 
etmek zaruri clduğu anlaşılmıştır. 

Bütün cemiyet idare heyetleri bu 
meseleyi tekrar görüşmek üzere bir 
toplantı yapmağa karar vermişlerdir. 

lngilterenin yeni tayyare • • gem ısı 

lngillerenin yeni ynptırdığr Ark Ro. 
ynl isimli bu tayyare gemisi, Annvn.. 
tan filosunun baharda yapacağı ma
nevraya İ§lİrak etmek auretiyle ilk de-

rn olnrnk vazifeye çılmuş olacaktır. 
Bu cemi altmış tayyare, 1600 mü. 

rcttcbatı barındırabilecektir. Mürette. 
batın 140 ı aubny olacaktır. 



ismet inönU 

';frklye tklncl Cumhur Da ı .mı. 
hepimizin bildiği ve tanıdığı lsmet 
lnönUdUr. 

ismet lnönU, AtatUrkUn TUrklyeyl 
kurtarmak ve yeni bUyUk devrime 
kavuşturmak için beraber çalıştığı 
yeglne arkadaşıdır. 

lnönU'nün büyük başarılarla dolu 
hayatını tarih derslerinde öğretmen
leriniz size anlatmışlardır. 

Birinci, İkinci fnönU aavaşlan ts
met tnlJnUnUn değerli calışmalarlyle 
elde edilmiştir. TUrklyeyl par
çalayan Sevir barışını 1'Jrtarak ye
rine TUrklyenin etemenllk haklarını 
veren Loaan barışını imzalayan ge. 
ne f.wet foo Udll_r. 

Jımet fnöntı yalnız tıt~lll Sava
şı, Lozan barışı başarllarlyle kalma
mış, başbakanlıkta bulunduğu za
manlar da TUrklyenln her gün bir 
az daha ilerlemesine yarayacak fş-
1erd'e bulunmuş, yüzlerce fabrika
nın açılı;na törenini kendi uğurlu e
liyle yapmıştır. 

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

iktisat şarkısı 
Türk çocuklan elele verdi 

lktl8at birUk yolu birimdir 

1ürk dereği ve birlikle erdi 

Bunda da birlik yolu bizimdir. 

!'ürk ne tlemektir1 Sonsuz emektir! 

Y erU malına gönül vermektir! 

. 
Hayat Bilgisi: Tarih materyallı~i: 

K ı ş a girerken... .. 3~oo gıl 
u t , -'t •• •• ı k h · l ., oncekı Sumer kr 
rı er araJ 1 a goruıen ış azır ıgı 

C:vierim:zde, okulda neler yapılıyor? 

!.IeYslmler blrlblrt arkasından rttz
garlar gibi geciyor. 

Daha bundan birkaç ar. enel ya
zın ılık havası içinde; deniz kenar
larında, yeşil kırlarda ne güzel gün
ler yaşamıştık. 

Evlerin kapalı, dar odaları bizi sı
kıyordu. D,ışarda insanın yUzUne gü
len, berrak, temiz bir hava blzl~a
yanılmaz bir kuvvetle kendine cekl-

~r. 

varımca etrafı loş karanlıklar içinde 
bulduk .. Arkasından serince bir rUz
ga.r; biraz sonra da yağmur .• Artık 
havalar deği~iyor. Derhal yazlıklar 
cıkar?ldı. Şemsiyeler, muşambalar, 

paltol:u hazırlandı. 
Ağır ağır kışa gidiyoruz. Gittikçe 

soğuk artacak, rUzgA.r, yağmur sık 

sık görülecek. Nihayet bir sabah or
talığın Uatune kardan bir örttınun 

serildiğini göreceğiz. 

Yalnız, her işimizde olduğu gibi 

Sur'atler 
Bir saniyede 

Arz: 
Balon: 
Beygir: 
Tayyare: 
Lokomotif: 
Bisiklet: 
Vapur: 
Kartal: 
iZya: 

38.000 
40 
1.5 

30 - 40 
58 

5 -10 
5 -10 

31 
300.000.000 

Metre .. .. .. .. 
"' .. 
" .. 

1 

- - - .............. 
bu mevılm deflşmelerlnda w.t lnsan- gözetme.den ıtnft"i:, -eımurlara .ba-
lar kendilerini koruyacak her tedbl- tıran çocukların ayakkaplan çabuk Bu sayfada btrlCao liafta evvel 
re bafTUrurlar~ eıklr ve altından, yanlarından su al- Stlmer traııarının ba, tacı Te onla-

Bvlerde, oalqacatmın ,.erlerde mtra bqtar~ Bu 7ttıden dalma ıslü mı medeD11ete lılzmetıerl hakkmda. 
şimdiden hazırlıklar başlamıttır bl• bulunan aJ&ktan fnsanm TU.cuduna size tUrlQ. bUglltar :nırmlftlk. 
le. Sobalar kurulmakta, uzun kı' m.lt,htt bir ıotuk işler. Bu ıofuk: at- Bugttn de, S11mer krallç•lllln re ... 
aylarında yakılacak '>cİun, kömtır ev- gmlıklarl7le bazan tuanlar ıattıree, mliı) ve o zamanki kendi
lere 1'11ılma.ktadır~ plp T9 ıalr Jıutalıklara tutulurlar. Dl krall~ söatermek ip ta-

Bu tedbirler sayesinde menim de- Gtfnlerce 7•taktarc!a tnler, t,,ı bl• km4tfı krallç.,-e J'a1'8f&a wtt ... 
ğişmelerl yaşayışımıza hiç bir ziyan mat fcln yttılerce lira harcarlar. lerlyle birlikte 711karıkl resimde &'Ö-

idiJIPll•-·-••"'1M•llliil!J.,•Mlkl he ke Ke1cm· ~,."'lilllfii>l ıana ta,;ıa ftrliletilll ~ JJ.UWlllB it-
rıtaıannda ıtı:t bir hava içinde, cıı- aıtımte ıon.a erdlll ctsrtılUr. Kıta tır. :Yapılan arattırmalara göre bu 
şarının soğuk rUzgArmı, duymadan girerken sevgili okuyucularıma ufak heykelin Sub'ad admda bir krallçe-
harıl hanı çalışacaklardır. bir konu,ma yapmayı faydalı bul- ye alt olduğu anlaşılmıttır. 

Hayatı hiç bir engel durduramaz, d k Krallçennl başındaki tacı Te ger-u • 
insanın aklı her çeşit zorluğa karşı danlıfı çok aUslUdtır. BugUnktı de-
koyacak çareleri bulmuştur ve bul- Biz buraya az şey yazdık. Siz çok feriyle milyonlarca lira edecek bir 
maktadır. Her işinde olduğu gibi anlayın; kış günlerinde nasıl hare- değerdedir. Yapılan kazılarda kendi 
mevsim değişmelerinde de gereken ket edllmesinl ,nelerin gözetilmesi soyumuzdan olan Sümerlerin mede
tedblrlert vaktinde alamıyanlar şUp- gerekeceğini ilerde size daha uzun nlyetçe o zamanki bUtUn 4Unya mu. 
hesiz çok zorluk çekeceklerdir. anlatacağız. Şimdilik bu kadar. letlerlnden Ustun oldufunu bize öl· 

BUyUk, kUçUk herkesin bunu dU- Her gUn adım adım yaklaşmakta retmektedlr. 
şUnerek dalma tedbirli ve ihtiyatlı olan kışı en ufak bir UzUntU ve rahat- Her gUn yapılan yeni kazılar, a
olması lA.ZJmdrr. sızhk duymadan güzel geçirmenizi raetırmalar ve tarih kurumunun 

Temiz, güzel iskarpinlerini etrafı gönülden dileriz. çalıımaları blzl bu baknn'dan daha 
fazla bilgilendirecek uerler meyda-

• 

Şiir 

Sabahın sası 

Altın saçlı bir kız gibi, 

Sabahlan dopr güneş ı 
Çitek açar, kuşlar öter, 

N c~ ışık olurlar eş ı 

Buyuk buluşlar tarihi 
Telefon: 1860 
Telslf telefon: 19 O 6 
Telsiz fotoğraf: 1903 
Gramofon: 1887 
Telsiz telgraf: 1898 
Röntgen ziyası: 

1

1895 
Havagazı: 1885 
Balon: 
Vapur: 
Kibrit: 

1783 
1807 
1832 

na çıkarmaktadır. 
BUtUn bu bulunan eserlerin bq

ka memleketlerdeki benzerleriyle 
karşılaştırıldığı vakit, buralarda
ki medeniyetin Tllrkler tarafından 
kuruldufu pek açık olarak görtıl • 
mektedlr. 

Her yeni eser blzlm Ttlrkler hak
kında blldlklerlmtzl kuvvetlendir
mekte.dl!'. BUtUo. bu eserlerin reılm
lerl ileride tarih Jdtaplarınuıda yer 

alacaktır. 

Hafta içinde neler oldu: t 
Erken kalkar ;yat.atımdan, 

Ben onlan sel&mlaron; 
Pencereden bayklrının, 
"Unutmayın. ben de vanm ı,,. 

Hafta içinde neler oldu: 2 

Altm saçlı gilneş güler, 

Elmas gözlü kuşlar öter. 
l{elebckler saçlarmıa, 
Tatlı tatlı sürünürler! 

0 Haydl derler, ldlçlik ~uk, 
"Aramıza sen de karış. 
"liosnıak, n~nıak, çahşoıakt·~, 

''En iyi, zevkli yaşayış!'' 
l.klncl resimde de gene b&Jftlll 

Ali R. Seyfi mllnuebetlyle salmcaldara binen 
fl-ll't "" ,., ' ıı; i in le ıtör01en en' Ynlca.rıld reslmcJe bayrnm'Dl:ina e- küçük çocuktan görmektesiniz. Day-

fttübiıu kunuJaı'llaıı biri da bayramını beti) le eglenen çocQ)dar goziiluııek- ,,, .......... ,,, ..... ,,, ......... ratnlarda Jdlçilk çocukların en fazla 

buhaf.taıar•UNdAlıcbr. _J~tc~d~tr~· ------------------------------------------------.....:....--------------------------------....;..:__~~ae~v41~t~k~lerl!!!.~etJelleel~~~e~r!;_!afi~h~JQl~ım.~~o!..,!tllll 



General Metaksasın Beqanatı - -- -2 ~ ... _________ __. ______ ..._ ______ ... ___ ....... ,,_-

"Yunanistan hudutları 
ihlal edilemez,, 

Muttefik Türkiye ile hususi rabıtalar 
çözülmez bir haldedir 

Afftla. '1 ( A.A.) - B~"1Je'/.,-Cl Gene.. 
tal Metalc8as, Ymıanıatanın r.aricl tıcı

a,.ıt 1'aklan4a basına ~ be
!}MCltM bulu1'm&&Ştur: 

BusUne kadar gazetelerde harict si
yl.llt melelellnl katiyen mevZ\.i.ubahis 
etmemletfm, ÇUnkU Yunanlstanm bu 
r:ıhıdıld mtlkemmel vaziyeti buna hiç 
te lllımm blr&Jmuyordu. Eğer bu gUn 
buDdua '"b_.....ksem bunun aebebi, 
o:ıtetnaayanal vazlyetlmizde bir deği. 

ilklik ol111U delil. fakat son buhran nL 
hayet buldufwıdan ve hiçbir suitefeh
hlme lll81dan vermeden söz aöyleye
bll~. 

Y~ diler herhangi bir dev. 
lettm lılvblr teY istemiyor. Yunanla. 
tama NI=- arzusu sulhun muhafaza.. 
• ft blltUn memleketlerle lyl mtınue
Wlertnln lnklpftdır. 

Tunantstanm Balkan antantnu teş. 
idi e&lln c1c>llt ve mtıtteftk devletlerle o. 
la tok amtmt mUnuebatı herkesçe 
maltiııdar. Bu mtııııuıebetler deffpıe
lılm ve umlmadan devam etmektedir. 

T1111Ul11tam dost ve mtltteftk Tnr
llJ9J9 bafhyan huaual rabıtalar da yL 
De •1&e1ge malhıdur ve evvelden ot. 
lala slbl bugUn de katlyetle beyan e-

derim ki, bu huausl bağlar çSzWmez ma 
hiyettedir. 

Bulgaristan& Sellnik anlapnaslle 
bağlı bulunuyoruz. .AramDıda daha llkı 
mtlnuebetlerl::r inlrltafı hUBUSUDda bu 
anlaşmalara bilyük tlmitler bağlıyo -
ruz. lld memleket arumd& ekonomik 
meselelerden bqka muallAkta hiçbir 
mesele kalmamıetJr. 
Nuıl biz hiç Jdmaeclen, hJçblr ~ 

lstemlyonak hiç bir klmle ele bbıden 
hiç bir fe1 istememektedir. Ola ola, 
ancak bizim dostlufumuz llteıltJmekte 
dlr. 

Yunanlstamn mUnuebetals tellkkt 
edebıleceği herhangi blr talep bhıe kar 
p hiçbir kimle tarafmda.:t ve hiç bir 
suretle yapılmamıştJr. 

Esasen Yunanistan böyle bir talebi, 
sulh yolu ile yapılmıı olsaydı humL 
ne bir hareket tel\kki ederdi. Fakat 
tekrar ediyorum, bayle bir teY olmL 
mııtrr. 

Binaenaleyh Elenler hudutlanmlS i
çinde BWdllıetle yapyablllr ve kati bir 
emniyet altında illerine bakabilirler. 
Çllnktı Yuna!l'lstanm hudutlan yalnız 
harp takdirinde defli, fakat Amıpa va· 
zfyetinln muslihane hıktp.flannda da 
ihlal edileınez bir haldedir. 

Polony~ 
Almanyadan ayrılıp 
Rusyaya yaklaşıyor 
Y~ Z1 <4> - Resmi tebliğ. 
~ birliği hariciye kom1serl 

Ut9inof Ue Polonyanın Moskovıı Plçisı 
Onybcmsld arasında son zamanlarda 
yapılan mtJ.r.akere net~cesi:ıde a.şağıda. 
dakl hmusat mUp.hede edilmiştir: 

nasebetlerln lda.mesl hum8Ulld& her i
ki htlkfımel tarafından teyiden vakı o. 
lacak beyanatın şimdiki vaziyette ne 
kadar ehemmiyetli olduğu buraca tak· 
dir edilmektedir. 

Sovyet matbuatının arada mrada 
pek §iddetli olarak Polonya siyuetlni 
te:Jkit etmiş olmasmm Berlin ile çok 
sıkı bir teşıik1 mesaisinden do~cak 
tehlikeler llRrine nazan dikkati ceL 
betmek gayesine matuf oldufu ipret 
edilmektedir. Dlfer taraftan Moskova
da yapılan bu temaslardan Berllnfn ha. 
berdar olmadığı da tahakkuk etmlt gt. 
bfdir. 

1 - 25 temmuz 1932 tarihli ademi 
tecavlls paktıda dahil olmak Uz.ere 
Polonya ile Sovyetler birliği arasmda 
ütecU1mle olan mukaveleler bUtUn ın
mullerile iki memleket arasındaki Qıil. 
llllebetlerin temelini teşkil etmektedir 
Jer. Bet aenellk bir mtlddet lc;ln akte-
4ilnrlf olup 5 mayıe 1934 den 31 flkkl. 
llUD 1945 tarihhıe kadar uzatılan ade
mi tecavlls paktı iki devlet arascdaki 
muaUllane mthıuebetlerln ldamesini 
temine klft bir esas teşlcil etmektedir. Parla, 27 (A.A.) - Fransız gazete· 

2 - lkf hllkfunet arasındaki tlcarf leri, dıin akp.ın neırolunan Polonya • 
lllftbadelenln arttmlmaamı derp~ et. Sovyet dekleraıy:cnu hakkın.da ıu tef. 
-~,...-.aı..:ı airlerde bulunuyorlar: 
-~er. 

S - İki hUkfıınet mukavelelerle tes- Oeuvre guetesi: 
bit edilen mtlnasebetlerine müteallik Panıte bu deklarasyondan memnun 
meaelelerle, mualIAkta kalan meselele. gözüküyorlar. Filhakika öyle san.nedi. 
rln ve son hudut hlcliselerinin mUsbet liyor ki, Almanya ıon on bet gün i~in.. 
bir tekilde halledilmesi lüzumunda mu de bilhassa müıterelc Polonya • Ma· 
tabıkbrlar. ~ hududu davaımda Polonyayı indt 

V&110va. 27 (A.A.) - Pat Aja:ım, migtir. 
tebllf mUnuebeWe aşafıdakl tefsirle- Diğer taraftan, Polonyalı olan bir 
rl neşretmefe mezundur: kimae günii.n birinde Almanyanm mut 

-SOvyetler birliği hariciye komiseri lak surette koridor meıelesini mevzuu 
Lft.vfnof fle Polonyımm Moskova elçf. bahsedeceğini bilmemezlik edemez. 
il Grzybovskf arasında geçende yapı- Nihayet Franaa, MUnib anlqmasın. 
laa milzakereler ve bu mUzakereler ne. danberi ıark müttefiklerinden tedricen 
tlceslnde matbuat tarafından neşredi- uzaklaımaktachr. 
len tebllf iki hllk!ımetln mevcut fkl ta. Binaenaleyh, Sovyetler Birliği ile 
raftı mukavelelere mUstentden, mezkitr ademi tecavüa paktım bir kere daha res 
mukavelelerin samimiyetle tatbiki su- men teyit etmeyi muvafık ıörmUıttlr. 
mile, yeni mllnasebetlerini tanzim et. Hususiyle ki, yedi milJQD \1kraynalı 
mek lluuawıdakl d&fmf arzula.rmm ekalllyete sahip olan Polonya ve Uk. 
bir lladelfdlr. Bu llftltekabll temayU- rayna mücadelesinde kir delil, zarar 
ıen Potoa,a - SoYyet komşuluk mil. eder. 
~~tltrlrda letlkran foin kMl bfr ga Bu ekalliyet her halde müatakil bir 
ıaat! tt'1;'1 ettii1 ka!!:ı!ttl ~akimdir.,, Ultrtyna ld.-.We karp tarafa meylet. 
M~k wa, 'J'T (A. ~) - Hav:ıs mu • meu lradar tabii bi: ıey olamaz. Esa· 

lltbırl İ)flc)!rfyot: ıen Moıkova hilk<Unetinin de mümasil 
Bıın ı'ıtth:ıflltnde 113yJ~!lditfne flS. mütalealara da PÇlonya ile daha aıkı 

re. Pcl'Wlya ve Ruaya &rumdakf eonı ıaijnaaebetler teıiıini muvafık glSrdil • 
t•~'&r FC11o-:~·~ hUJcamednJn. iki 111 ıııannediliyor: Fransa uzaktadır. 
191Cb"t ı..~t a ra:.mdak, n'l'lnıuwibatm ıa-ı Halbuki !tqmanya ile Almanya Ukray 
rAMt J:18beıhı«!sf :ı.rzuıu ne \'Ald olan! na ile komtu olmaya lazırlamyor. Bi 
•,..t1:'l.tt ÜM!'ine h~ 1tm1şbr. Sol-y.-t naenaloyh Polo• ve Ukraynaya kar· 
hil' t.ıwfl ~ yc?rh~i tat,..h .. aıır..ak ! h_ !' hlr Alman üttülharekni olmamalı .. 
'a• lril' ta~, n •ıkR~1t" (V!.~'h,•j··dt P:>- dır. 

• 

~a;ı~~!J~IHaricive Vekilimizin Bal 
amelesindeıı dört bin k!fl le odumda • 

=;:::15 kan nazırlarına telgrafı 
mı=.r21 <AA.>-Konfederasyonun Metaksas, Stoyadinoviç ve Komnenin 
muhtelif amele ~ndikalanna va:1iği verdı.klerı· cevaplar 
umumt grev emrınin kabul edilmesı ne 
ti~inde Fra.r.sa gelecek çarşamba gU- Ankara, 27 (A.A.) - Hariciye Ve
ntı 24 saat mfidd:!tle dünya ile tama. kili Şükrü 5a."1lçoğlu, Hariciye Velri
mile al4kl!Sl:lm kesilmesi ve umwnt ı~thıi deruhte etmeli münasebetiyle 
servislerinin felce uğraması tehlikesi- Balkan Antanb memleketleri Hariciye 
ne tnanız bulunmaktadır. Nazırlarına apğıdaki telgrafı gönder. 

Bununla beraber htlkftmet sendika • maıtir: 

rında en hararetli temennilerde bulu· ı 

nurken yübek hilrmet ve ndtk doıt. 
luk hiıaiyatımm kabulUnU. e'ksel&ıw. 
nızdan rica ederim.11 

tarın bu taarruzunu defetm~ çalış - "Hariciye Vekiletini deruhte eder. 
makta ve umumi servis mUsta.hdemle. ken, ekselansınızın §Clhaında doıt ve 
rinln bir kı~mmı seferber bir hale koy milttefik memleketin hUkQmetini ıe.. 
mağa hazır görünmektedir. ~vekfl, lamlamak ve ıin aadık ve hürmetkir 

"LQtufklr telgraf1armdan dolayı 

eklel!nmıua hararetle teıekkiir edeı-
ken, yeni yil'klek n..zif elerlni deruhte 
ettiği bu anda candan tebriklerimi n 
qm;ml dostluk bialerimle beraber, 
mesut neticelerle dolu BaJkaa ~ 
siyuetiııl ilham etmekten faril olma· 

yan yUbek prensiplere sadakatle 1-1-

Daladye hali hazırda umumt ni1.amm 
ldameslne matuf bir pIAnı tetkik et
mekle meşguldür. Mumaileyh ordu ve 
polla teflP.rile tekrar görUşmtıştU.r. 

Parla, 27 (A-A.) - Parla mmtakL 
m amele aendika.lan birliği dUn aksam 
kıt veJodromunda "kararnamelere kar
er mfltt protesto gllnU"ntln çerçeveeı 
dahilinde bir nllınayiş tertip etmiştir. 
Umumi tı ko~ederasyonu tarafmdan 
yapılmuma karar verilen bu nUma. 
yl§ esnaamda söz alan bir çok hatipler 
meyanında umumt lg federasyonunun 
umumi kAtlbt Leon Jouhayx bir nutuk 
IÖytfyerek ezcilmle demiştir ki: 

"Bu toplantıdan maksat işçilerin ka
rarnameleri kabul etmemek hususu:ıda 
1d anulanm teharilz ettirmektir. U. 
mum! tı konfederasyonu vaziyeti tet
kik ettikten IODl'& amele Btrufmı mu. 
bvemet etmek hususundaki azmini iz.. 
har etmeğe davet etmiştir.,, 

dostluğumun teminatını teyid etmek 
benim için derin bir memnuniyeti mu
ciptir. 

Feyizll ıulh bynapndan ilham alan 
harici siyasetin .direktiflerine azimle 
bağh kalarak ekaelAnsmıza arzetmek 
isterim ki, eıkiden olduğu gibi bu ha
rici aiyasetm bqlıca unsurunu Balkan 
devletleri arasında teais olunan illa teı 
rikimesaıde arayacağım ve ıulhiin hiz. 
metine konulan eserınizin kendine haa 
.elan itimatlı dostluk havaamın içinde 
ilelebet devam e ·eceğine katiyen kani. 
un. 

Sizin phıt yardımmız bu sahada 
bana çok kJymetli olacaktır ••• 

Hariciye Vekili Şiı1ail Saraçoğlu. 

nun, Balkan Antantı Memleketleri Ha
riciye Nazırlarma gönderdiği telgrafa 
B. Komnen, Metaksaı ve Stoyadino· 
viçten apğıdakl cevaplan almıttır: 

• 

h mUıterek muliDıane tepild meal 
idealinde Ud dost •e mOttefik memle. 
ketimid birbirine baflıyan sıkı rabd&. 

lara uygun olarak mUessea münMebet ! 
lerden dolayı memnuniyetimi 41'Slt .. 

mek benim için huaual bir zevk tttJrll 
eylemektedir. 

Bu bUyilk ıulh eserinin mta yardı: 
mınızla aynı do.tluk ve imtizaç bavuı 
itinde bütün Balkan milletlerinin nef.. 
ine olarak fasıl.aaıs devam ettirilec:e. 

Mitingin sonunda kabul edilen bfr 
takrirde Paris mmtakası l~ilerlnb ka. Romanya Hariciye Num K.omnen'in 
ranıameJeri protesto etmek maksadile cevabı 

"'Tilrkiye Hariciye Vekaleti maka. 
mmın ebclansı tarafından deruhte e
.dildiğini ml\f 'ir lCltufklr te.rafuma 
dc=rin bir memnuniyetle muttali oldum. 

aym 30 uncu çarşamba gilnil yapılma
sına karar verilen 24 saatlik umumi 
greve iştirak edeceklerini resmen ta. 
ahhftt eWk'0 ri kavdedilmektedir. 

Daladyenin nutku 

"Bu anda aldığım telgraflarmda iz. 
har olunan hissiyattan dolayı ekselan. 
aınıza hararetle teşekkür ederim. Bu münasebetle size en samimt teb

ri\tlerimi ve yilksek vazifenizde mu. 
vaffak olmanız için en halisane tf!mea 
nilerimi ve phıt muhabbetlerimi arzet ~ 
mek benim için bUyük bir sevinçtir. Pa!-is, 27 (A.A.) - Pariste Başve

kil Daladye, saat 20 de radyoda bır nu. 
tuk irat etmiştir. cut aııanevi müteyemmen ve ıda dost. Ayni zamanda ıi.ze ıunu temin eL 

Daladye, Ö!Mle~·-----ımtlh-'&ı~~Mh..~~~~~~,..Q,i~ı.p,...~~.ır.,.,+ mck iatt'dvı..klJlP_..do.tt ve ns\ittdlk 
berlayn ve Lord Halifaksrn Fransa htL memleketlerini birbirine bağlayan çö. milletlerimizin hi"siyatma ptk ı:nesut 

Ekselansınızın yeni yüksek makam. 
lanna geldikleri anda memleketim hak 
kında teyit olunan ıamimt dostluk his· 
siyatı, iki memleketimiz arasında mev-

kfuneti ile müşterek müdafaa ve sul- zUlmez bağlar için de yeni bir bilrhan bir tarz~ tevafuk eden itimatlı dost.. 
hu tahkim için en emin vasıtalar me. teşkil eder. luktan mUlhem tqrild mesaiyi ekse-
selelerini tetkik ettikleri bir sırada, Pa Yüksek vazifenizde muvaf!akiyeti. linıınız ile de idame etmekle pek blh .. 
riste timal ve aşağı Sen eyaletlerinde niz ve aın vatanınızın iti1bı hususla· tiyar olacağım.,, 

birdenbire grevlerin, fabrika. işgalleri-
nin patlak verdiğini hatırlatmıştır. 

1 
Fı· ı 1. s t 1• 0 Bundan sonra 25 tegrinlsanide Fran. 

llZ - Alman mllşterek beyannamesi
nin yakında imm edileceği ilA.n olun. 
dufundan ve bunun derhal umumt grev 
tehdidi ile karşılandıfı &ayliyen Baş

kapıları Yahudi· 
lere açılmalıdır! 

vekil demiftir ki: 
Niçin. 1936 danberi birbirini takip 

eden bUtUn başvekiller tarafmdan ka. 
nunsuzluğu ilan edilen bu i~gallcr ni
çin? Yalnız en mütevazi vatandaşları 
mutazarrır eden bu umumt grev ne. 
den? Ne diye umum! hizmetleri felce 
uğratacak bir elbirliği ile cumhuriyet 
kanunlarına. tecavüz etme!eri icln mc. 
murlara müracaat olunuyor? Hnnf;i se
beple salı ve çarşamba günleri sabahın 

· saat dördUnden akşamın saat yedisine 
kadar biltUn trenleri yollarda ve oto. 
mobilterf garajlPJ"mda durdurma.tan f. 
çin timendlfercilere emirler veriliyor? 
Biltiln bunlar için bahane, hUk!ımet ka. 
rarnamelerlne karşı protestoda bulını
maktır.,, 

Kararnamelerin llğvı veya tasvibini 
30 blrlnciklnundan evvel kararla.ştır. 
mak yalnız mlllet veklllr.rlne aittir. 

Fransanm P.&nır! ohn krlkmma ~eh 
dinden aciz Ve beceriksiz iflasa mf SÜ. 
rUklenece;n, yoksa en.eriisi ile dfinva
daki ~ref ve ttibarmı tekrar elde ede. 
ceği huırusunu tayin etmek mi.inhası _ 
ran parlamentoya ait bir hakt:tr. , 

B. FETHt OKYAR 

Londra Elçimiz Fethi Okyar dUn 
sabahki ekspre!le Ankara<lıın ıehrimi. 
ze dönmüıtür. 

SIHHiYE VEKtLl 
ŞEHRt:r4ZDE 

Sıhhat ve tçtimat Muavenet Vekili 
Doktor Hu16ıl Alatq dilnkü eks
presle tchrimlse gelmlıtir. 

nin bOyük elçiliie çıkarılması kararı 

Siyası multeciler komitesindeki ~merika 
mümessili böyle diyor 

Berlin, 27 (A.A.) - J4aliye nazın. Va.reova, 27 (A.A.) - Guetelerfn 
Yahudilerden almacak bir milyar gece =ıüshalarmda çıkan ve yan ree
mark fevkalade vergi hakkında maliye mt mahiyette olduğu kanaatini veren 
§ubclerine yaptığı bir tamimde bu ver- bir makalede mUdellel rakamlarla Ya. 
ginin Yahudıler ta.rafmda.n Almanya. hudilerin Polonyadan hicret etmesi lU. 
da ve ecnebi memleketlerde tasarruf zumu tebat'Uz ettirilmektedir. Bu ma
olunan bütün emlike göre tarhedildi. kalede ~mle şöyle denilmektedir: 
ğini ve fak at bu yekfuıdan borç mlkta- "Bununla beraber klblk bir muha
rı:ım tenzil olunduğunu tasrih etmig- ceret memleketi olan Polonya son m. 
tir. Bu vergi, Alman tabiiyetinde olup manlarda bllttın Yahudllerf\l hJcret et. 
da, elyevm ecnebi memleketlerde bu • Ufi bir memleket olmqtur. Çllnk11 df.. 
lunan Yahudilere de pmildlr. Zevç ve ter memleketlerden kofalan Yahudi· 
zevcenin, akrabaların veya çocuklarm ler Polo:ıyaya akm ederek Yahudi me. 
emlfild ayn hesap ~yecektlr. U. selesinin vahim bir şekli almasma se. 
mumiyet Uzere bu emllldn kıymetleri bebtyet wrmektedlrler. ŞtmcUki vazi-
12 ikinciteşrln 1938 tarihindeki vazl. yetin içinden 91kmanm yeglne çareet, 
yetlerine nazaran hesap edilecek ve o Polonyaya yapılan Yahudi muhacereti 
tarihten sonra vukuagele:ı tebeddftl. meselenin cihan mUc;Utılle, bizzat Yahudi 
ler nazarı dit-kate almmJYacaktır. lerhı. bunlarm lsklnma mtlsalt arazisi o 

Nevyork, 27 (A.A.) - Siyaat mUlte. Jan mtlstemleke devletıerliıln lltlraldte t 

ciler komitesindeki Amerika mllınessL tetkik, hatledftmesbden lbarettlr Hal
li Ta.ylor, Amerikanın hali hazırda me- bukl devletlerin tarzı hareketi vaziye. 
ri olan muhacirler hakkında ta.kyldab tin vahametine teka.bUJ etmemekte w t 

değf.Ştirmlyeceğini beyan etmiıtlr. Mu· bu tal'ZJ hareketi'!? ri:vakkane oldufu. 
malleyh Filistin kapılarının tekrar YL mı kabul etmek meeburlye.U h1ml ol1 
hudilere açılmamıdan bqka. çarei hal maktadır. 
olmadığım tasrih etmigtlr. ÇUnkU bu devletlel' infial g&ltererek 

Nevyork Taymia gazeteaf Y~udll~ Yahud lere kal'fl merhametlertnı izhar 
rin pek ze:ıgiıı bir mmtaka oJan Tan- etmekte olmala.nna ~ Yahudi mu 
gavikaya aevkedilmelerinl memnun! • hacenrt.fne engel olmaktadırlar. 
yette karşılamakta ve lngUterenbı bu 
mUstemlekeyi Almanyaya iade etme • -------------
meğf sureti katiyede taalıhflt ettilfnl 
ilave eylemektedir. 

Prag, 27 (AA.) - Mtm Çek temer. 
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Romancı Turgenyef 
Büyük edibin elyazllarına dair bazı notlar ... 
iılarıı büyük romancıaı Türıen. 
SOk sakin bir adamdı. Zevkiıelimi 
~ Ağır bqlı ve mütevazi olduğu 
Öfke ve aceleciliktıen ho1lanmaz. 
nirlcndiği zamanlar bile ıinirlen. 
~I gibi görünmeğe çp.lııırdr. Yazr. 
i çeıit çeşit renklerde ıüze! kii;ıt 
Jtcrlere yazardı, El yazm ile dol· 
ğu defterleri ciltlediktcn ıonra 
en ve ne zaman satın aldığını bi· 
ftcrin üzerine kaydederdi. 

~
gcnyefin el yazılarında roman. 
r inanıı vardır. "Akşam üstü., 
azıldığı defterin baı aahifeıinde 

Viardo'nun eliyle Franıizça c. 
"size bir parça uadct verebili. 
cümlesi yazılıdır. 

S ten 1879 senesine kadar el ya
ın toplandığı kalın defterlerin 
de birtakım ipretler ıörülmüı
u minaaız yazılar Türgenyefin 
'si Polina'nın ilham ve tesiri ile 
ığı muhakkaktır. Defterlerden 
rı üzerinde bir kadın elinin izle. 
kedilir. Bu kadın eli .'kurıunka. 
bazı itaretler yapmııtır. Çifte üç 
vıe Teosofların itareti olan bir 

n yanında Tilrıenyefin ıu satır 
kunmaktadır: 

yıldızı (P.) 1862 aeneai 25 Te1-
elindo Pariıte Rivoli ıokafı 
~maradaki evimde çizdi.,, 

genyefin romanlarını yazdığı 

Lcrin ilk aafihelerini dikkatli bir 
mla özenerek yazmııtır, "Saray. 
serinin baJlığının altında Türcen 
eliyle ıu satırlar vardır: 

Türgenyefin eseri, bu eseri 
ıeneıinde yazmayı diltünmeğe 

J, uzun zaman kafasını me11ul 
vı 1858 ıeneai ilkbaharında 

oc'de yazmaya batlayarak ayni 
'n sonbaharında yine Spaı~'de 
etmi;tir.,, 

illdüğü ilzerı Tilrıenyef haya. 
en küçü~ bir hareketini ve haya. 
· enteresan hidiıeler.i, ıeYıiliıi 
l~e ıewdiii yerlerin adresle. 
ile .1>.ir tarafa Jca~ Giiuı-. 
ittir. d. 

1 ~.. ... 

esine inanan ve bUyUk bir var. 
uğunu bilen romancı, çok titiz 

abiatini iki, üç satırla el yazıları 
da tebarüz ettirmiıtir. El ya.zı
aırnda insan bu büyük edibin 
sistemi hakkında bir kanaat e

lir. 

nına baılarken Türıenyef bul 
kahramanlara iıim verir ve bu 
ri bir cetvel halinde yukardan 
doğru sıraladıktan ıonra, hidi. 
hangi ıene cereyan ettiğini ya. 
en üste de romanın adını kay. 
i. Bu cetvelin ıol tarafına lcah
ların isimleri ile, karakterleri ve 

tarihlerini, sağ tarafa da hidi
eyan ettiği esnada kahramanla • 
çar yaıında oldu1dannı ya.zardı. 

genyefin itiraf ettifine röre 
§k,, isimli eserinde ke1tdini ya. 
tır. (İlk Atk) da rol alanlann 
i de bunu iıbat eder. Bu ilim. 
smda kendiıi hakkında "Ben, 

ı·nda,, cümlesini yazmııtır. Fa
radan on üçU çizmiı ve ü.ıeri

rakamını koymuıtur. 

dan anlaplıyor ki, büyük edip 
13 yaımda iken hi11etmi1tir. 

fih sonradan 13 yaıma 2 yaı 
lbe ederek romanın içinde ce. 
eden baba ile oğul kavcasını 
n olabilecek bir hadise diye ka 

irmek istemiıtir. Bu eaerde ba. 
aıı 38 olarak ika edilmit ise de 

n 6 yaı küçültülerek hiyanet e
nç bir kadınla kocası arasında· 
ayı dramatik bir tekle koymuı 
iın) eserin.de Türgenyef yaş
ine bu suretle değiıiklilder yap 

ral Ratmirof hakikatte hayatta 
tıhafrz alayı zabitlerinden Albe. 
ir. Generalin karısı da Dolgc. 
a isminde eser yazıldığı vakit 

1't bir kadındır. Şair Voroıilof 
!{_ Sluçevski'dir. Türıenyef 
'r vakit kafasından doğurama
e yalnız yaşayan insanların ha 

l'azma'k mecburiyetinde kaldı· 
zaman itiraf etmittir.,, Hayaıt 

\ 
bir kahraman :yaratmak iıteclifi .ıa. I layı çok memnunum. Fakat ruh! hale
man, yapyan, tamdıfı biİ' inAnUı ha. tiniz beni tatmin edemiyor.,, 
yatını rözU önünde tutmuıtur, Fakat, Di~er bir eserin mevzuunu Türgen. 
intihap ettiii kahraman düpedüz ve yef, çiftlik komıuıu Karateyefin el 
bütün ıemailiyle alıvermiı değildir. yazılarından aldığını itiraf etmiştir. 
Birkaç insanın fizik, ruh, ıekil vo ya. Karateyef Moskovada bir km ıevmiş, 
sayrılannı bir araya getirerek kombine fakat kız• Karateyefi terkederek, Kat. 
etmit ve böylelikle birkaç plıııtan bir ranQf isminde bir üniversiteli ile firar 
ıahı• yaratmııtır. Nov Nejganof'un etmiıtir. Rcmanda Katranofun ismi 
kahramanı Oto Onegin'dir. Puıkin Jnsarof diye geçiyor. Karateyefin nak. 
prestitkirlarından olan Oto'nun One- lettiği hikayelerden Türı~enyef Karta. 
ginski namı verilen bir müzesi Parla- nofu gıyaben tanımııtır. 

tedir. Türgenyef gençliğinde bu zatı Türgenyef eserlerini mafoaaya ver· 
Pariste tarumııtır. Rcmarun başındaki mezden önce bir iki kere süzgeçten ge 
cetvelde N ejdanof hakkında, General çirir ve her defasında yeni ilaveler ya. 
Yaver Golitıin ile çocuklarının müreb pardr. Bu adet Tolstcy'da çok daha ti.el 
biyeıinden dofma olduğu ve Oto hak. detli idi. Bazı eserlerinin ikinci tabına 
kında da parlak beyaz derili, ayakları yeni sahneleri ilave ettiği olmuıtur. 
asilzadelerin ayİğına benziyen, milt • Meseli (Rudina) eserinde (Kahrama-
hit sinirli, hodbin, baıkaları üzerinde nın Pariıte barikatlarda ölütil aahne-
teıir bıraktıfı ve Dobroluborun preL si) sonra.ıian ilavedir. (Dili) ye ikinci 
titklrlanndan bulunduğu,, yazılıdır. tabında üç aayıfa eklemiıtir. Eserle. 

rinden birinin ıayıfa çıkıntılarında Nejdanof ve Ot.o piçtir. Ve piçlikle· 
Türgenyefhan gi ediplerle darım olrini her ikiıi de hiaıeder, Piç oldukla· 
duğunu yazmıı ve ıu isimleri saymı1-

nnı belli etmeden mühim birer phsi-
tır: yet olarak yaıamaya çalı§Jmktan duy 

duklan inkiaan hayal acıdır. 

187Cl seneli 8 Kinunuaaniıinde Oto. 
ya Türgenyefin gönderdiği bir mek
tubun batında ıu satırlar ya.ıılmııtır: 
"Benim ile muhabere editinizden do • 

Bir aşık 
Sevgilisi için tayyare ile 

Rusyayı gizlice gitt~ 

Evvelce Ruayada bir petrol kumpan. 

Katkof, Nekratof, Gonçarof, Fet, 
L. N. Tolstoy, Viyemıki, Krayevski. .. 

Bunlar arasında yalnız Doıtoyevski. 
nin ismi yoktur. 

s. s. 

Zenciler ayaklandı 
Avrupalıların Memleketle

rinde Altın Aramasını 
istemiyorlar 

yasında Ç&lıf&D İngiliz mühendisi Gro.. Franaız Gineasında zenciler ayak

vir bir Rus kadını ile sevioerek evlen- ıanmııtır; oralarda altın arayan A vru. 

mittir. Fakat Ingiltereye dö:ıerken ka· · palıların kendilerini tedirgin etm.eleri, 

dmm hudut haricine çıkmasına Sov - ötedenberi yerleıtikleri yerlerden u. 
yetler millaade etmemiftir. nklqtmnağa kalkıtmaları, bu akıülL 

Bir kaç yıl kendi memleketinde ka. meli mucip olmuıtur. 

Londrada bir barda llaMeden bu artist, bir film kumpanyannın tlirektô
rüniıın M2'arı dikkatini çekmiş, kendis i yük.!ek bir ücretle angaje edilmiftir. 

Yakında film çevirmeğe ba§lıyacaktır. 

Norma Şirer 
Mari Antuanet Filmini 

ve nasıl çevirdi ? 
niçin 

Sinema merakltlan ölen artistleri den tlstUn tutuyordu. Holivut netıiyat 
zor u:ıutabiliyor. Rudolf Valentinonun alemi meehur yıldızların boıanınalan, 
filmleri yeniden moda olmağa başladı. aile kavgalan ve dedikodularla çok 
Asta Nilzenin çevireceği filmler göste· ıne§guldür. Onlar için alikalı olan ci. 
rilecek olsa, binlerce meraklı bu film· bet, dedikodulu maceralardır. Norma 
leri görmek istiyecektir. On senedir Şererin kocası Talbergle mazbut bir 
kül olan Valentinonun cesedi perestiş. aile yuvası kurması film raportörleri. 
khlan ta.rafından takdis edilircesine nin menf aatile ali.kadar değildi. Bi. 
bahis mevzuu olmakta berdevam. Ona naenaleyh bu meehur çiftin aile ıaa. 
ait hatıralar milyo:ılarca insanın ağ. detinde:ı ıimdiye kadaı: bahaedenler 
zmda dolaşıyor. Zavallı Cin Harlovdan çok az bulundu. Talberg evlenmezden 
bahsedenler de daha az değildir. Çok evvel muazzam bir plln olarak Mari 

=.a1ıit~ ~= ---~ 

genç ölen bu sarı saçlı yıldız hayatta Antuvanet filmini meydana getirmeli 
olan yıldızlardan daha çok seviliyor. tasavvur etmi§tl. Filmin romamm Ste
Maamafih geride bıraktığı hatıralarla fan Zuayk'tan satm alarak ve Mari 
anılaıılar yalnız yıldızlar değildir. Me- Antuvanet rolUnU de karıaca vereı.k 

:iAWllil•llr1Fı5tilillfiitinr!ll"ii•,,.~·~-~-llll·~-~--~aqı iiililiB ild &rıiU"SP 
tahsfllerh\den ve eski gazetect Talberg 
te ıanat A.leminde ölenler a.ru:cıa gir. 
miştir. Çünkü bir §ans neticesinde bu 
genç, Norma Şererin kocası olmuştu. 
Fakat, hiç umulmadık bir zamanda 
ant ölümile çalı§ma masasının üzerin. 
deki projelerile, pli.:ılan yarıda kal
dı. 

lflp gftmfttf. Norma Şerer kocasmm 
özlediği için bir tayyare ile lzlnalz o
larak Rusyaya gitmeğe karar vermiı· 
tir. ne, bundan asırlarca evvel de eahne 

olmuşsa da, eskiden bu it' Badece zen. 

c:iler tarafından en iptidai tarzda ya. 
pılmııtır; bununla beraber, yerlileri 
yeter derecede tatmin edegelmittir. 

ölümtı tW.erfne Mari Antuvanet rolünU 
yapmıyacağmı söyliyerek bir köteye 
çekilmişti. BUtUn ısrarlara rağmen ro. 
lünU yapmıyan yıldıza Stefan Zuayk 
bir mektup gö:ıdererek 111nlan yaz • 
mıt ve: 

Stokholmden bindiği bir tayyare ile 
evvelA Helsingf orsa. gide:ı İngiliz, pa. 
saportuna vb.e alamamış ve en nihayet 
600 kilometrelik yol ka.tedederk Rus • 

ya.ya ginniıtir. Moskova ile Leningrat 
arasındaki Kilinin kasabasına inen ln 

giliz mühendisini Sovyet makamları 
tevkif etmiştir. Maksadını a.:ılatan ve 

kanar için geldiğini söyliyen tngillzin 
kurtarılması için İngiliz sefiri müda

hale etmiştir. Bu hldisenin ne suret
le neticeleneceği merakla beklenmekte. 

Buralarda altın yalnız toı halinde 
bulunmamakta, ayni amanda irice 
parçalar halinde de ele geçmektedir, 

Fransız mU.temleke nezareti bu sa 
bil topraklarında altın arama faaliye. 
tinin genişlemesinden memnunsa da, 

zencilerin kendileri hesabına sahanın 
daralmasından hoşnutsuzluk gösterme 
lerini de endiıe ile karıılamaktadır 1?. 

Bu genç kocanın ölUmü üzerine ka
nsı Norma Şercr ölmek istediğini söy 
ledi. HattA kendi hayatına kendi elile 
nihayet vermcği bile di.işilnmUştü. Böy 
le bir gaflete kapılmadı ama, filmler. 
de rol almıyacağını ve sevdiği kocası 
yanmda olmadıkça çalışmak imki.nmı 
kaybettiğini ilin etmişti. 

- Siz eğer kocanızı seviyor ve ru
hunu taziz etmek istiyorsanız onun ta
savvurunu yerine getiriniz ve ılze hU.r. 
met eden beni ve bUtUn pereati§klrla. 
rmızr da memnun etmek istiyol'Al1IZ, 
bu rolü ifa ediniz,, demi§tir. 

Nihayet Norma Şerer partöner ota.
rak 'l'ayron Poveri intihap ederek bu 
rolü ifa etmiştir. Filmde Fruwz ihti
lali yaşatılmıştır. dir. 

-· .... 
Ol ,, -Ol ... -:J -N 
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Çünkü, kocası:ıı dünyada her şey. 

• KURUNan kitap leklinde rom&D tefrlkaaı - ,. • 

J6 LARTTK YUZLU ADAM. 

- Şatonuz, bütün varidat ve nakit para. ba.· 
banızdan size intikal etmiştir. Şu şartla ki, siz ha• 
yatta olduğunuz müddetçe, bu e~lAkin ve para
nın sahibisiniz. Eğer evlenmiş bulunsaydınız; bin 
netice çocuğunuz veya çocuklarınız olsaydı, her. 
hangi yaziyette bu serveti onlardan başkasına 

vermeğe sallhiyetlniz olmıyacaktı. Fakat evlen
mediğiniz, yahut evlenip de c;ocuğunuz olmadığı 
takdirde, varisinizi tayin etmek hakkı tamamen 
size ait bulunuyor. Böyle mi? Vasiyetnamenin şu 
okuduğumuz maddesi bunu mu ifade- ediyor. 

- Evet. Tamamen bunu Uade ediyor. Vaziyet 
böyledir. Fakat Allah senin bellnı versin, be a : 
dam! Bana bu saçmaları niçin dinletip duruyor· 
sun? 

- Kendinize hA.kim olunuz, muhterem Lord!.. 
Sizi temin ederim ki bu telA.şınız, bu hiddetlnizle 
bir şey kazanmazsınız. Maksadımı kısaca söyliye
ylm: Şimdi siz evli olmadığınıza, kanunt bi~ varl
siniz de bulunmadığına göre kendim lsize varis ta. 
yin ediyorum. Ne buyrulur?' 

Lord Bogard gayet lnatcı bir adam karşısuı. 
da kalmış gibi, her şeyden evvel onu yatıştırmak 
için yumuşak bir sesle: 

- Gel, dedi. Seninle şu meseleyi etraflıca ko
nuşalım .. Sen, kendini ne kadar muvaffak bir 
tehditçi sayarsan say; pekA.lA. bilirsiniz ki, seni 
varis kılacak vasiyetnamenin 1mzaladması lşl yal· 

t;ASTTK YUZLU ~DAM. ·& 

Lord Bogard cevap vermedi. 
Beriki devam etti: 
"- Şimdi başka bir meseleye gell7oruz. Bu 

& ezalet hA.disesinden hemen altı ay sonra gayet 
gUzel bir kıza Aşık oldunuz. Bu güzel kız, Nev • 
york sahnesine henüz çıkmış ve fevkallde muvaf· 
fak olmuştu. Eğer unutmuşsanız, 1smln1 de ha· 
tırlatayım. Aşık olduğunuz bu gUzel aktrlılJı is
mi Judit Mortlmer idi. Bu sırada Amerikadan ln· 
gil tereye telgraf çekerek babanıza bu kızla evlen
mek niyetinde olduğunut:u bildirdiniz, fakat ha· 
banız fena halde kızmıştı. Eğer bu kızla evlene • 
cek olursanız, sizi mirasından mahrum bırakaca
ğını ~ildirlyordu. Siz, mirası kaybetmemek için 
evlenmekten vazgeçtiniz. Kızın ailesine giderek 
karannızı bildirdiniz. Epey gUrUltU, patırdı oldu. 
Fakat asıl mühim olan cihet siz, kızı çoktan al • 
datmıştınız. Evleneceğinizi vaadederek ismetini 
berbat etmiştiniz. Ondan sonra vaziyeti şöyle böy 
le idare etmekteyken harp patladı. Bu sırada •izin 
orduya IJtihak edip 1914 de Fransa.ya gittiğinizi 
görüyoruz. 1918 temmuzunda sol bacağınızdan 

yaralanıyorsunuz. 1919 da terhis edildikten son· 
ra Afrlkaya gittiniz. Merakınız bUyük avlara çık· 
n.aktı. Bu maceranız üç sene sürdü sürmedi. Ba· 
banızın vefatını işiterek derhal memlekete dön
dünüz. Memlekete döndükten sonra sizi tanıyan• 
lar, birtakım aartı t&bJatıp ~ • 



15 sene sonra Medeni alemi tehdit eden bir afet: 

( 811f tarafı S nclde) 1 
giderken F'Akifehirde Gazi de tre:ıe l 
bln<!i. 1 

Inönü'nttn gelmem de mel!IUt bir hidi. 
1e olımqtur. 

KANSER 
O zamanki Ankara, çok ibtidal bir 

kasaba idi. Ta11han denilen kötü bir otel 
de kaldım. Karşısında beyaz badanalı 

bir lokanta vardı. Yemekleri de, servisi 
de fena olan bu lokantada mebuslar bL 
le yemek yiyorlardı. 

Gazi. o Çankaya,daki küçük kötktln 
de oturuyordu. Kendisi tarafmda:l bura 
da iki defa kabul edildim ve beraberce 
çay içtim. 

Mustafa Kemal Pqa, bütün k&aaba
yı gören bu k.atkte bana TUrkiyenin 1-
tiıi için zihninde buırladılı tasavvur., 
lan uı1attı ve fe)ırin iman için yaptır
dıit pllnlan gösterdi. 

Şimdi, oıı bet eene sonraki gell§lm. 
de bu :moder:ı evleri, gen.it caddeleri, 
stadyomlan, resmt ve hususi daireleri 
görünce o aman bana gösterilmi§ pro. 
je ve plAnlan hatırlıyorum. Bu plln
lar, tatbik nhasmda gerçekle§Ini§tir. 

Bu bir harikadır ve bundan çıkarı. 

Halefle selef uzun yıllar inldllp ve 
terakki yolu,da beraber çalışmışlar -
dr. Atatilrk'tln büyük fikirlerini, RD· 

gin tasavvurlarını tatbikat mevki.ine 

koymakta, buna göre memleketi tef. 
killtlardrrmalrta en bUyllk himmet ve 
muvaffakiyet gösteren phıiyet, ismet 
tn&ıu olm111tur. 

~töreninin bütün tafıilltcıı 
intibllarmu A:ıadolu Ajammm huır. 
ladıiJ tertibat aayesjnde telef onla ko. 
layca Londra'ya verdim. Bqk& bir 
Avrupa .nıerkezinde bu kadar kolay ve 
çabuk muhabere temin edemezdik. A
jana& ve mlldtırline de teşekktlrleriml 
bildirmek isterim ... 

Londra'mn en fazla satılan gueteel. 
ne yazı yazan ve guetecillk llemlnde 
adı büyük bir şöJt-et olan Ward Price, 
ce:ıue t~renf akşamı bana bunlan söy. 
ledf. Kendisine teşekkUrle ayrıldım. 

N. A-

l&:ı netice tudur: Tilrkler kendine yol ============== 
g&rteren hakfkt bir idareye mazhar o. 
lunca canla başla çalışacak bir mtllettl. 

Bunlar benim bir takım 1athl hatı
ralanmdır. Siz memleketl:ı içinde yaşL 
yorsumu.. Daha iyi bllirainiz. 
Htlktlınet merkezi buraya gelince fs. 
dan kaldınlıp Ankara'ya getirilmesi 
kadar isabetli bir karar olmamıfhr. 

HWd1met merkezi buraya kellnce ı.... 
tanbul'da göeterilemiyen hararetli me.. 
.ı ga.terileoelrtir. Netekim gösteril. 
mittir de. Net.ekim Çin'de de hUkUmet 

merkeslnbı Pekinden kaldınlması, aşalı 
yutan, buna yakın bir fark g&rt.er
mlftlr. 

OOntb blrin4e Ankara, Avrupanm 
en rUzel mttkezlertnden birisi olacak 
ve buraya birçok avrupah ziyaretçL 
ler plecekt!r. 

Ankara. ,.mi bir ruhtur; yml bir f
-naadır. Bu eehre ildnci ziyaretimi on 
'>ef ._ 10nra yapıyonım; on beş ae. 

.,e aonra bir daha gelip mllstakbel te. 
rakkilerinld, inkllafl.anmzı da. gör
mek l9t.ertm. 

Oaı~hJar :r.unanında d& Tllrld:ye'. 
de mtlDevftr ve mütefekkir bulunma. 
DUi clelDdfr. ll'abt eski rejimlerin ha
VUI anlara tnJdpf ve faaliyet imkanı 

vermemiftl. Ancak Atatilrk'Un ~ir
dtfl njtm.dir ki TUrkiye'deki kabilL 
ywtlere açılma ve Uerleme im.Unmı 

~· 
Bu .anda kadmlarm nail oldukları 

h9dJwt ve inkipftaıı ba.hsetmeden 
llGIBl,.celim. Bugün, Tllrkiye'de 
~ kadmrnn memleket davalarında 
Tlrk erkelf ile yanyana çalqtığmı 
f&rmek lnaana aevln.ç veriyor. 

ayOt Şef'inia AtatUrk'ün vefatı, 

mltem verici, fakat onun yerine İsmet 

Asrı raklamcıhk 
Nevyork Sokaklannda 

Görülen Tuhaf 
Reklamlar 

Amerikadaki türlO rekllm metıodlL 
n, ötedenberi anlatıla anlatıla bitirile
mez. Estetik baknmndan bu rekllm 

metodlarından pek çotu hoıa citmez
ıe de, hemen hepsinin orijinal oldutu 
ve istenilen tesiri buaktıiı da muhak.. 
'bk ıfbldir. 

Ameriblılann yaptıkları en yeni 
reklamlardan biri, Bronks • Manhattan 
yolu üzerinde kubbelenen yüksek bir 
köprünün iki ucun~ ıörülmektedir. 

Bu Jasprilniln iki ucunda kara taftan 
oyulmuı 6 .metre boyunda bir .çift zen. 
ci heykeli var.dır ve kalın. kara dudak 

ları arasından lbtik gibi bir madde 
sarkmaktadır. Köprü üıtUn ki iri 
harfli yazıdan bunun çiklet reklamı 
oldufu anlaphyor 1 

Diler rekllm da, daha canlı; Nev
yorkun cöbefindo ıokak crtMtnda lkt 
kiti altlata, UıtUıte geliyor. D&t bir 
taraftan ahali, polisler kotuyor. Bu 

döiüt sonunda döğüıenlerdcn biri na
kart olu~r. Galip gelen. ayağa katkı. 
yor ve kalabalığa dönerek sıntıyor: 

- O, benim ..••. mar:calı lllcimı 
zorla almak iıtedi ; ben de bu dünya. 
nın ~n iyi lllcmı vermek istemedim; 

ondan hcfu bofaza ıeldı1t böyle, ne.. 
ticede illcım ıene bende kaldı, iıte 1 

Xalabahk ara•ndan kahkahalar; fa. 
kat, ilicın hatırlınnda kaldığına c~re, 
reklim, rekliındır ! ? ... 

(Haı turalı 3 lnctJdcJ 

bl.rlsl kendi vazif eeinl görUr. Bu uzu.. 
lan teşkil eden hücreler müatakil bi_r~ 
bayat sahibidirler. Llkin hepsi blribı. 
rine meri>utturlar. Her birisinin haya
tı, heyeti umumiy~in hayat ve aıhha
tine tlbidir. Sıhhattekl inı.anm uzviye. 
ti ahenk ve tecanU9 nUmuneeidir. Her 
hUcre gnıpu ve nihayet her bUcre it· 
bölümünde kendlabe iaabet eden va. 
ıifeyi yapar ve umumi hayatn kanu. 
nuna. itaat eder. 

Her uzvun yani hücre kilmealni:ı faa. 
liyetinde iki mühim nokta vardır: 

1 - Vazife görmek 
2 _Kendi kendisine tamir ve ter. 

mim etmek 
Bu tamir ve t.eımim .iolerl her hUc. 

rede görUlmez.. meselA. beyin hUcrelerl 
kolayca tamir edilmez. Buna karşı me
aell deri hUcrelerl dalma tamir olllilur, 
deride en Ustte harap olan guddelerln 
yerine apğıdan yenisi peyda olur. Bu 
btlcrelerin tamir ve temıimi mUhlm 
btr kanu•a tabidir, Yenide:ı hbıl o
lan hUcreler ancak ihtiyaç nisbetlnde.. 
dir. Rahimdeki çocuğun bUyUmesi nasıl 
muayyen bir hadde kadar ise, tamir L 
çin vaki hücre tekeutil'den namlite
nahl değildir. Lüzumu kadar hUcre ço
ğalmasından sonra, tamir ve termlm 
keyf iyetl nihayete erer. 

Burada bir ur nedir sualini tekrar 
ele alıyoruz: Bir ur, tıte vticudiimUr.de 
1d bu hUcrelerden ba.ıılarmm bir ::ıevi 
bUyilme iıtiklili peyda ederek ço • 
ğalmuıdır. lkt tUHtl ur tanmz: 

1 - Selim ur, 
2 - Balü 111'. 

Selim urlarda aua vtteutten ayrılarak 
müstakil büyüyen hücreler, muayyen 
bir hudutta kalırlar. VUcutte namüte
nahi çoğalmazlar, tehllkeelzdirler. 

Ha.bis urlar ya.:ıi kamerler ise nor
mal hUcrelerln çofalmulle başlar, lL 
kin yeni bir bihıye g&terir. İstlkl~l 
peyda eder. etrafa yayılmafa, namU. 
tenahl çoğalmafa bqlar, daima meqe 
aldıfı htlcrenln eVl&fmı muhaf a.za et
~ -1'eraber ~ bUııJ e::ıhıden 
len, dahtı! bir kudret ile namftte!Ulhl 
bllyllr .. ve etrafa yayılır. Kamer httc. 
releri, uzvt~ttn tamir ve tennım ve 
bltibı çofalma ve tireme ltlerlnde ta. 
kip ettfil ahenk ve teu.nnt kun.cla
rma karwı giderler. Hodbin Ye eerbeat 
olarak ilrerler. Damarlan takip ederek 
vilcude yayılır. Uzviyet bu istlllya kar 
eı kendini mUdafaa edemez. kanaerli 
htlcreler umyetl kemlrlr, zayıflatır, 

r.ehirler. Nihayet çofala çoğala kan 
damarlarile allkuı azalır, buı yara
lar peyda olmıya bqlar o zaman biL 
diğitnlz pi& yaralı, fe:J:& kokulu kan. 
11er tabloları meydana gelir. Tedavi 
edilmiyen karuıerlinin lkı'bett uınumt 

d:iyet ve ölUmdUr. 
Burada mllhim bir noktaya fpret e-

• .IUIBUNan kitap t*Unde roman tefrlkaeı -

LASTfK vnzı.n ADAM LASTfK T'OZL'O ADA.M 

delim: Kanser evvell mahdut ve mev· \ serleri:ı derhal tethı.t 51Um l.ta 
ziidir. Sonra etrafa yayılır. Kamerle. lerlnla tahlili, tenkidi bizi bu neti 
rtn tedavisi ciheti:ıden bu noktalar göttlrtlyor. Karuıer ~r. 
çok mühimdir. iyi teehia olunuyor. 

! - K""86rin .sebebi Md'11 6 - K'Aiuercf.s aatl WWHk: Pro 
lki ayn noktainazar burada karp.. • w t«lovl 

Iıııır. acaba kan.er uzviyetin içinden Sebebi ne olursa ollun, bmer 
ge18.'l deruni bir hamle ile mi peyda o- davislnde pratik cepheden en Jn 

luyor? Yoksa hariçten vücude giren mesele şunlardır: 
bir parazit ile mi peyda oluyor? A) Kanser evveıt mevztt bir h 

Karfılıklı uzun mUnakqalan mucip lıkttr. 
olan bu suale verilecek cevap tudur: B> Kan.sermevzlf o14ufa devirde 

Kanser uzvtyette hangi hilcre gru. bili tedavidir. 
pundan netet ediyorsa o hllcre grupu. C> Kamer tedavisinde en m 
na benzer ve esasen o hücrelerin yo- mesele erk~ tethfstlr. 
lunu aapıtmuından ve anormal bUyU- D) Cilt, dudak, rablm, afiz ve 
mesinden tevellllt eder. hangi bir uıdvda ıubell bir yara, 

3 - Kanam u!JOtU.iıran aebepler: Uk afeti g6rtllilnce ve eebep8lz 11. 

Kan.sere istidat veren en mühim se. lama hallerinde derhal hekime m 
bepleri sayalım: caat etmeli. 

A) lnl istidat mühim ise de tek ba. E> Kamer moda hutalıfı olm 
şma tesir etmez. Mutlaka beraberinde Daima ondan baluıedillr. Beyb 
diğer lmiller de bulunmalı, korkmamak lhmıdır. 

B) Yat meselesi, kanser gençlerde F> Kamer tedavisinde hekimli 
az. yqhlarda çoktur, mtlhim yardımcın mUn.evver va 

C) Müzmin ve devamlı tahritler. a- lardır. Kamer tedavlıl enen tefhi 
ğızda, midede, ciltte, rahimde tahrie G> Tedı'Vi olarak elfmlmekl wıul 
edici maddelerin devamlı surette tesi-
rbi r&ıtpn tuama uzun uman pıa. 
ruz kalma parafin amelelerinin eli. ani 
lin amelesi kaaaeri uyandıran yardımcı 
lmlllerdir. 

D) Bazı parazlilerde ta1uit t.mili ~ 
tarak kan.serin uyanmascda lmll olur. 

Lakin derhal il!ve edelim ki. kanse· 
rl uyandınnafa bunlar kafi defildir . 
Uzviyetin içinden gelme bir istidat 
hamlesi de llzmıdır. 

..J - KcanttT •ikr11plu b4r hatalık 
mı 1'8 airayet eder mi' 

Aras.ıra günlük razetelerda aağdp 

1 - Cerrahi ameliyat, 
2 - Röntgen. radyum. 

Bu usullerin tatbiki: Bqlangıç 
lincU mttracaat eden n.him kanseri 
yüzde 50. Cilt ka.:uıertrıde yilr.de 80 
,,fa ~m.in olunur. 

Mnvaffalnyetli bir kamer teda 
§U Uç unaurun muvaffakıyetli ~ı 
sına bağlıdır: 

A> Vaktinde hekime mttracaat 
uyanık haatalar. 

B) Hutanm tedaviabt t.emJn 
cek mlleueee. 

sold,n gelen telgraflarda kanserin ııe. 
bebi.nb kelfolunduğu yazılır. Sonra 
mutulur, efer kanser mikroplu bir 
hutalıka bu bilgi her cihetten mU. mu. 

C) Ve.it ve bilet ile mtlcebhez 
kimler. 

Bu p.rtlar içinde kanaerden ko 

hlmdlr. F..Cer kamer sarf be, korunma -------------' 
tedbirlerini tatbik lizımgelir. 

Kanserin mikrobu yoktur. Kaıuıer 
bir hftcre meseleslc!lr. BUttln uzvlye
timizın xenfü 'kendüıe tanzim v~tiresi· 
nln bir kuaurile peyda olur. 

Cok hassas f oloğra 
makinesi 

O halde kanserde sirayet tehlikeJJ Alman prof918ra Doktor Kluı d 

yoktur. 7uıın en husu tototraf makinesi 
5 - Ka~er çoğalır mt? icat etmlftlt. Bu makine on kilom 
Kanser, her memlekette, her ırkta, re uıakhktakl bir mumun ıl7ası 

çok görülen bir hutahktır. Son sene.. çok btlytlk bir h&11aıl1etle tesblt 
lerde hutahğı:ı çoğaldıfı hakkında bir debllmettedlr. Bu yeni makinen 
kanaat uyandınlıyor. Bu zahiri bir hti deniz n ıımendlfer yollarında bO 
kUmdür. Kanserin zahiren çoğalmuı. hizmeti olacaktır. Eo kalın bir 
nın sebebi ikidir. Evveli medeoi,et:in tabakuı aruıodan bu makine ile 
insani hastalıklara karşı açtığı cidal sakları teablt etmek ınUmktto ola 
;:ı;ticesi insanlar ileri ya111lara kadar caktır. 
yaşıyor. O halde bu vaaaU hayat mild· 
detinin uzaması kanser vakalarmm ~ 
ğalm~ınm zahiri bir sebebidir. 

İkinci mühim sebep teşhis vasıtalL 
rıınızın mllkemmelleımeıi neticeli ltan 

-

Alman mtbeadialertnden Ou 
RuntttaUef mulkl notam 1a1JDI 
mahauı bir maklM lmalme muTaf 
olmuıtur. 

)lorlar, (elindeki not defterini kapayarak) otmdt 
blltUn bu söylediklerimin yanlış bir tarafı \"arta, 

lllUen doğrultmanızı rica ededm. 

Lord Boıard burada ellnt alnma kaydu. San
k l aklını kaybetmektea korku7ordu. N • -.:ıll 

Bu maldllecl• ' ' ltaret kalibı Ta 
dır. Nota 7uılacaiı saman bet çl 
ılll llet kalklP luaette n lıtenlle 
lfareU 7aptıktaa aoua parmakta 
o)'Damuına l()re not&lan sıralama 
tadır. Otomatik blr tekilde-1cap ed 
yUluıekUle kadar çıkıp inen kalıpl 
beyaz kUıt tlzerlne nota ıearetıe 
nl sUra.tle kaydetmektedir. Ga7et b 
alt oldulu için bu makine ile her m 
ılklflnu kola1lıtla nota J'&ıabtll 
yor. 

Lord Bogard hiddetle yerinden aıc;radı. Fa· 
kat o unada odadakJne tllve olarak bfr·muhafn 
dalla belirerek onun iki :yanında dikildiler. 

Lord Boeard boğulurcasına haykırıyordu: 
- O defteri bana ver. tatediğin nedir? Onu 

da 8G7le! Bter para istiyorsan makul bir mtkdaı 
~7le, Tere1tm. Haydi! 

- btedltlm para değUdlr. Paranın ehemmi· 
,..U 7ok. Ben •enin emllkini tstfyorunı. 

- Ne 4emek? ... Emllktml istemek fazla aç· 
ınıtGlllk olmaz mı? Münasip btr para iste, '\ere· 
ytm. 

Lordun bu teklifine karşı aldığı cevap da ga
rip oldu: 

- Aılıtm. Ben artık ihtiyarlıyorum. Emnl) et 
Te rahat laUyorum. Şöyle ömrümün son günlerini 
mlkellef bir şato lçerılnde Lord Bogardı~ ıato -
ı1llld• geçirmek klmblllr ne kadar güzel olacak· 
tır. Onun 1c;ln para yerine, her halde şatonuzu tar
ctll ederim. 

- Fakat yüz milyon aterllnln olıa BogaTd 
•atoeao11 aatın alamazsın'! 

- Jılakaadım satın almak detU, ona dolru • 
1aa totrura aablp olmaktır. 

- Fakat, dedi. Nuıl aahlp olabileceksin? 
- Gayet basit! Sizin vartıtnlz olmak yoluyla, 

kanun dairesin~ sahip olacağım. 
Lord Bogard bu defa hakikaten ctıeden cıka

cakmış gibi bir hale girdi. Muhatabı, timdi iç ce· 
binden reanıl evraka benzlyen bir klfıt göstere· 
rek: 

- Bu, dedi. Babanızın vasiyetnamesinin tam 
bir kopyasıdır. Daha dotrusu bu, ilk Bogard lor· 
dundan bugUne kadar intikal edegelen vasiyetna
melerin aynıdır. ÇUnkU hepsi, muayyen bir şekil 
Uzeı'e tanzim ediliyordu. Size okuyayım. Bllha1Sa 
şimdi müzakeremizin mevzuu olan noktalara te
mas eden taraflarını okuyacatım. Durun baka • 
yım ... Ha ... Tamam! 

Yabancı adam, bir atıe avukatının yarı resmi 
ve yarı nasihat yollu ifadesiyle vasiyetnameden 
bir parca okudu. Sonra: 

- Sizin doğrudan ddtruya iş sahasında ko
n uşmalardan zevk a.lmadıtınız, 7U1UnUzdekl hoı
nutsuiluktan anlaşılıyor. Fakat sadece söyleyl • 
nlz. Şu okudutum parca, eaas vasiyetuamenin ay
nen benzeri midir? 

- Jh'et, ne olacak f 
- Anladıltmııı hullaa edeHm: 
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Sarhoşlar için Ayin 
lngilterenin Graııtam tehrlnde b 

sene sarh09lar lçka 7apıl&a din! l 
geçen hafta kalabalık bir aarhot k 
tlleal tarafından ytne 7apılmıttır. t 
glltereden gelen be111bafh sarhoş! 
bu l:yinde bulunmuftur. 1 '106 111d' 
danbert her sene devam eclllen bu j' 
ytn için aarfedllen paran ayoı k.,. 
banın en zengin meyhaneclıl Solo / 

mon temin etmlıtlr. Sarhoetutun bt' 
tun fecaatini cöılerlle sören Soloaaof 
ayyaşlık neticesi ölen fnııml•ra d1'1 

edildikten aonra hazır bulunan b:ı; 
tun aarhotlara birer prap zlyaf 
vermtettr. 
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Türkiye Pamuklu Dokuma ve Pamuk ipliği 
FABRiKALARI A. ŞiRKETiNDEN: 

Ba1nrk01 ve Kayseri Fabrikalarımız kaput bezlerinin satış flatları aşağıda gösterJlmlftlr. 
Bu f1 U ım El peşin tedSy a.rt1l tcberd1r.:;.:;::::......~...;;;,.,....:;;:::;;...;_.:::;;::=;;~ 
Bir bal7adaD eltallt aatıtlarda flatlara 7t1zde 1 sammolunar. 

J[AYSERl FABRİKASI MAMULATI 
Tip : 14 Anahtar marka '1tS san tim bezin 86 metrelik topu 6'0 Krt. 
Ttp : 14 Anahtnr marka 85 san Um bezin 36 metrellk topu 70<.I Krt. 

BAKIRKÖY FABRİKASI MAl\fUJJATI 
Tip : 9 Kartal marka 85 san Um bezin 86 metr ilk topu 673 Krş. 
Tip : 9 Kartal marka 00 san tim bezin 30 metrelik topu 703 Krş. 

ll••••ıı•••••• AmbalAJ ve nakliye UcrcU mUştcrlye alddlr. ••••••r•••••i 

T. C. Z 1 R A A T B A N K A S 1 
lturuıuı tarlbl: 1881 

8erma1e1ı: 100.00o.ooo TOrt Ltruı 
~ube H ajanı adedi: 26: 

Z1ra1 ve t.tCArt bet oerl banka muamelelen 

\ Şık elbise giymek 
istiyenlere 

SÜMER 
Terzi evine koşarlar 

11 R N 1931 

Muhammen bedell Muvakka.t Ebilt-
Cina Mlktan Beheri Tutan teminatı ıne aaat:J 

L. K. L. K. L. K. 
Elektrik mot&'h 14 adet 40.- 560.- 42.- 115,30 
Ffreull eJ tralrtörO ı adet 150.- 56.25 16.-

1 - İdaremizin lmıir tUtün fabrikası sigara p ket makineleri içtn 14 •· 
det elektrik motörii ile Maltepe enstitü U için 1 adet firezeli el traktö:ril şart. 
nameleri mucibbce ve ayn ayn pazarlık usulile tın alınacaktır. 

lI - Muhammen bedellerlle muvakkat temin tlan hizalarında g&ttt:l.L 
mlştir 

m - Eksiltme 5·12-938 tarihine r stlıyan pızartesl gllnU hlmlarmda 
yazılı saatlerde Kaba~ta levazmı ve mub yae.t §Ube 'nd alım komısyonun 
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergib zU geçen ıubeden almabillr. 
V - EkslJtmeye iştirak etmek istiyenlerfn fiyatsız teklıf ve katalokla.'"'DU 

eksiltme gtlnilnden Uç gUn evveline kadar inhisarlar umum mUdUrlUğU ttttftn 
fabrikalar eubcsine vermeleri IA.zımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edile:ı gllıı ve saatlerde yüzde 7,8 
gflvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri illn olu· 
aur. (7701) 

lain mahiyet! 

lstanbul başmUdürlüğ\. 
blnasımn kaldınm ta· 

• • 
Keşif bedeli% 7 5 teminatı Şartname Eksiltmenb 

L. K. Lf. Ku. U. Kur. 

miri f~I 1185,65 89,03 -.- Pazarlık 1'. 
Maltepe enstıtu.sn me.. 
aıur evleri bahçe duvar. 
a.rile kaldırım yapıl· 
ması ili 831.27 82.31 -.6 AçılC H.SC 
Bahariye tlltUn ıııetme 
evi iıkelesl inşaatı 729,80 54. 73 -.4 Açık 115. 

I - 9-11 -:938 tarihinde ihale edi lem iyen İstanbul başmUdürlllğü kaldı. 
rım tamiri iel, Maltepe estitUsU memur evleri etrafına duvar ve parmaklık ve 
merdivenli Uç bahçe kapm ile kaldnım yaptınlme.sı lşt. Bahariye tUtUn işle. 
me evine yeniden yaptırılacak iskele i~r htzalarnda yazılı usullerle ayn 
ayn eksiltmeye konmuştur. 

D - Keşif bedelterile muvakkat teminattan hir.a.Jannda g&terflmt§tir. 
m - Eksiltme 1-12-:938 tarihine rastlıyan per§embe günU hizalarında 

yazılı saatlerde Kabatqta levazım ve mubayaat §Ubesindeki alım koml8yo
ııunda yapılacaktır. 

IV - Keılf. eartname ve projeler yukarda yaZilt bedellerle her gUıı IC5d1 
geçe:ı ~beden alınabilir . 

V - Maltepe eD!tltUsU duvarlan ve Bahariye ieleme evi ek!fltmelerlne 
lftirak etmek lstlyenlerln inhisarlar umum mUdUrlUğU inşaat 1tıbeeinden 
fenni ehliyet vesikası almaları l!zımd:ır. 

vı - lateklilerln eksiltme için tayin edile:ı gUn •e saatlerde yilzde 7.ıs gtL 
venme paral&rile birlikte yukarda. adı geçen komisyona gelmeleri illn olunur. 

1 • • 
(8356) 

OIUI lllktan Muhammen B. '5 7,5 lllkalltmenh 
Beheri Tutarı teminatı Saatt 

\'uın ve ruvarlaK sayış 1676 Metre Lt. Kr. J.1t. Kr. Lt. Kr. 
37X68 san tırtıklı 896.-(slf)67.20 u. 
a1Umln1om 200 Kilo Z.24 448.-(stt) 3.36 U.IO 

l - Şartnamelerine ekli listede ebat \"e mlktan yazılı 1675 metre yum 
ve yuvarlak kayıs Ue 37X68 san tırtıklı alUmlnyom kAğıdı şartname n 
nllmunelerl mucibince ayrı ayrı acık eksiltme usullle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellertle mutakkat temlnatlan hizalarında göste. 
rllmlştir. · 

HI - Ekstıtme 30.11.938 tarihine rastJıyan carfamba gUnU hlzalann.. 
da yazılı saatlerde Kabataşta levanm ve mubayaat şubesindeki alım ko.. 
ml11onunda 1apılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gUn s6zU geçen şubeden almabl
lecetl ıfbl numuneleri de görOleblllr. 

V - fıteklllerln ekstltme için tayin edilen gUn ve saatlerde y11zde 7,6 d 
nnme paratarlle birlikte yukarda adı gecen komisyona gelmeleri Ula 
olunur. (8282) 

• • 
Veresly~ muamele: (Niko HJrls

tldls ,.e ord.klan mfiessese6i) Sultan 
hamam Camcıbaşı ban No. 2 •• 

1 - İdaremizin nakliyat şubesi için eartnamesl mucibince yaptmlacil a • 
çık güverteli armalı ve tam techiza.tlı ı:>ir adet çekdirme (tekne) 19-Xl-938 
tarihinde ihale edilemediğinden yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuttur. 

n - Muhamme:ı bedeli 4500 lıra ve muvakkat temmatı 337.50 liradır. 
m - Eksiltme 5 - xıt - 938 tarihine rastlayan pazartesi gUnU saat :.• 

.... ••••••••••- de Kabatqta levazım ve mubayaat eubcsindeki alım komisyonunda yapılacak • 

Paıa hiriktirenlere28,8001ira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasrnt2a Kumbaralı ve lhbareız l'aurrut heupların<ıa 

n a:ı. fıO lirası bulunanlara sonede 4 defa çekilecek lıur'a ile aşağıdakı 
plALa ııöre ikramiye dağıtılacaktır: 

C Adet 1.000 Liralık 4.000 Ltra 

' •• 600 H J.000 .. 
4 •• 250 .. 1.000 " 

40 .. 100 .. 4.000 .. 
100 • 60 n 6.000 .. 
120 • 40 .. 4.800 .. 
ıso .. ·~o .. 3 .200 •• 

011< HAT: He~ıtplanmlakl paralar hh tceııe ltlntle r,o lfra'1an aşa. 
C:ı dUşnıt) enlere tkr-wııJ1e çık ığı c.&SuUJ'(le 'le 2U fazlal'llfle .-enJe
ekt.Jr. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylOt, 1 RtrlnelkAnun, 1 Mar1 u J Ha 
ırrıı IArlhlPrln iP CPkllPt'Pktlr 

Ur. irfan Kayra 
RöNTCEN MOTEHASSISI 
Tilrbe, Bo7.kurd kıraathaneıi br 

1111nda eski Klod Farer sokak No. 
R • 10. Öğleden sonra ! ten 7 yt 
kadar . ....................... 

tır. 

rv - Şartnameler parasız olarak her gUn sözü geçen şubeden alma.bilir. 
V - lsteklllerl:ı pazarlık için tayin edilen giln ve saatte yüzde 7,5 gilven· 

me paralarile birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri iliin olunur. 
(8535) 

Devlet ·_ Demiryolları ve " L~ma.n~arı 
işletme Umum · idaresi . ilanı~ri 

ı ;fr1. hekimi Muhammen bedeli 26330 lira olan muhtelif cins ege 3 1-19.,9 salı gUnQ 

Dr Murad Rami Aydm saat 18.30 da kapalı r.arf usuıu ile A::ıkarada idare binasında atm alınacak. 
Ur. 

Taksim - Tali!!lhane. Tarlabq> Bu iee girmek lstiyenlerln 1974.75 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
<'addesi No. 10 Urfa apt. tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ay:ıi gil.n saat 14.SO a kadar komisyon 

Tel: 4 ı 553 reisliğine vermeleri ltwmdır. • 

•••••••••-••••• Şartnameler 130 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mtitehassrsı. tatanbul 

Divanyolu. No. 104, Td: 2239!1 

dır. (8431) 

••• 
'!erli malı olduğu takdirde muhammen bedeli 35720 lira, ecnebi malı ol. 

dufu takdirde muhammen bedeli 186155 lira olan 15 kalem elektrik çıplak tel 
ve kablolan 5-1-1939 perşembe gilnU saat 15 30 d kap lı zarf suıu ile AD-

••----... •••••-•1•1 karada idare blnasmda satc alınacaktır. 

Sahibi: AS!M US 

Neerıyat MUdUrU Refik A. Seven~ıl 

Bu işe girmek lstlyenlerin yerli malı için 2679 ve ecnebi malı için 1896.13 
liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflcrbi ay. 
nt gUn saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine 'ermeleri tA.znndır. 

Şartnameler paruıs olarak Ankarada mabeme daıreainden. HaydarpL 
tada teaemım ve 1nk fefllfinden dafrblacaktır. (8518) 
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TELE NKE 
Şimdiye kadar muhte if marka 

bir çok radyo dinlediniz. 

Bugftn de : 

rı;ıELEFUNKEN 

Rad ları ın 
•39 modellerlnl dinliyerek 

kat'i kararınızı verebilirsiniz 

Beş kıl'ada 70 den fazla memlekette 

N EN 
Rad r 1 

Büyük bir rağbet ve itimad görmesi 
sizin A.için en kuvvetli~ teminattır. 

Türkiye Vekili: 

flettron l~rt Hnonim ~irteti 
Galata Voyvoda caddesi No: 58·62 

Telgraf: Elektron .. İstanbul 
Telefon: 41460 

Ankara Satış Yeri: 

[le~tr fen l~r~ Hn~Rim ~ir~~ti 
Anafartalar Caddesi No: 10 

Telgraf: Elektrofen - Ankara 
Telefon: 1287 

Teknik Okulu Sntınalma 

Cinsi 
Kumaş kah ve rengi 
Kumaş lacivert 
Kumaş siya.li 
Kumaş gri 
Kumaş kumlu si.r.ah 

Don 

Komisyonu Başkanlığından ı 
Tahmin Fi. Tutan nk t~ Eksiltme 

Miktarı 

400 m. 
265 m. 
390 m. 

92 m. 
82 m. 

489 

420 
640 
650 
560 
380 

55 

minat Saati 
Lira K. Lira K. 

1848.00 
2296.00 
2535.00 

423.20 
3U.60 

7413.80 

268.95 

5:56.04: . u. 

Anadolunun bütün mühim şehirlerinde ~=li 
bayilerimiz vardır. ~:lıı 

326 175 570.50 
3.26 60 195°60 
978 25 244.50 
978 11 107.58 
26 100 326.00 ,iiiiiiiıiiiiiiillBIİlm••••••ll~in C:ı••••••••ı••••lllilB•iiliiimii• Havlu ayak için 326 30 97.80 

' l·.1 // 
•' ' I 

Bornpz 6' •1s 304.00 
Pijama 326 450 '1467.00 

--
3581.93 268.65 14.80 

iskarpin. 197 o~5 1034.25 77.'5~ 15.00 
Teknik okulu ihtiyacı olan yukarda cins ve miktarile tutan ve ilk teminat 

ları yazılı malı.cmeden çama.sırlar ile kumaşlar kapalı zart,' iskarpinin lse L 

çık eksiltmesi 8-12-938 tarihine rastlıyan perşembe gUnü GilmUşsuyu:ıda Y. 
Mühendis mektebi muhasebesinde toplanacak olan komisyo:ıda. yukarda yanla 

rmda yazılı saatlerde. 13artnamesine göre yapılacakbr. İsteklilerin 2490 !ayılı 
kanunla şartname tarifatı dairesinde tanzim edecekleri teklif mektu~rmı 
eksiltmeden bir saat evvelbe kadar komisyon başkanlığına makbuz muka.bl. 
linde vermelerl. 

Şartnameyi ve nümuneleri görmek ve ilk teminat yatırmak U7.ere eksilt
meden bir gün evveline kadar Yıldızd a bulunan okulumuza. ve eksiltme gUnU 
de Gümü§suyundaki komisyonumuza gelmeleri. Posta gecikmeleri kabul edil
mez. (8597) 

Türk 
BüYüK 

Hava Kurumu 
PiYANGOSU 

İkinci lr<'şide: 11 / Birinci kanun / 938 dedir. 

Büyük ikramiye 45.000 liradır 


