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Hakikati konuşmaktan 
korkmayınız. 
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hamız nazırlannın evvele e Romaya vaki ziyaretlerinde ver<ııen zıyafetlennden biri 

Fransanın Almanya ve İtalya ile ı 

İngilterenin yolunu takib ederek 

derhal birer anlaşma yapması 

hususunda mutabık kalınmış, 

etmişler ve İngiliz • Fransız dost-
luk ve teşriki mesaisinin bu kere 
yeniden ve mutlak olarak teey
yüd etmiş olduğunu i!Ave eyl~ -
ınişlerdir. 

Ecnebl hey'etler 
Atabürk'ün cenaze merasimi 

münasebetile Ankaraya gitmiş o
lan ecnebi heyetlerle askeri kıt-

Ya bu günkü siyasete devam ederek meclis dağıtılacak 
yahud Almanyaya yaklaşmak için, kabine değişti rilecek 
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ganda ve tahrikatı hoş görmedi ve Peşteye 
ş~ddetli ihtarlarda bulundu 

P aris, 25 (Hususi) - Viya
nadaki hakem kararına 

rağmen macarlar bütün 
Rütenyayı ilhak etmek ve Lehis- 1 
tanla birleşmek fikrinden bir tür- l 
lü vazgeçın€ınişlerdir. Bilakis o 
güden itibaren sistematik· şekilde 
çalışmakta olan Macarlar bir ta
raftan matbuatın yardımJ, diğer 
taraftan da Rü'knyada mahfil 
halk arasında yaptıkları vasi mik
yasta tahrikat ve propaganda ne
ticesi son günlerde Çekoslovakya 
gene bir buhran geçirıniye başla

mıştır. 

Rürenyada günlerdenberi de -

vam eden karışıklıkların bastırıl
ması için Çek hükfuneti ciddi ted
birler almıştır.Halk, memleketleri 
nin behemehal Macaristana ilhak 
edilmesi için yer yer tezahüratta 
bulunmuştur. 

Almanya macar ve l~hlerden 

gördükleri teşvik üzerine Rüten
ya halkının bu hareketini hiç de 
hoş görmemiştir. 

Bertin hükfuııeti Peşte nezdin
de çok kat'i ve ağır ihtarlarda bu
lunmuş ve Rütenya meselesi et • 
rafında yaptırılan tahrikat, neş

riyat ve propagandaya derhal ni· 
hayet verilmesini istemiştir. 

Bu vaziyet karşısında Macar 

matbuatı lisanını değiştimıİ§ ve 
Rütenya hududundaki macar as
keri geri alınmıştır. 

KABİNENİN VAZİYETİ 

Peşte, 25 (Hususi) - Macar ka
binesi mecliste ekalliyette kalma
sına rağmen Naib Horti henüz is· 
tifayı kabul etmemiş, meclis ay 
başına kadar tatil etmiştir . 

Vaziyetin ıııe ~ekil alacağı bel
li değildir. Yalnız söylenildiğine 

göre, Macaristanda iki cereyan 
çarpışmaktadır. Birisi şimdiki ka
bineyi her şeye rağmen muhafa
za etmek, diğeri Almanya ile an
laşabilocek bir kabine kurmaktır. 

Bu, konun icabıdır 

Yalnız hususi müesse
seler açık 0labilecek 

Bayram günlerine aid tatil
leri tesbit eden kanun muci-
hince, bayramların son günleri 
cumaya rastladığı takdirde cu· 
martesi günleri de daireler ka· 
palı kalacaktır. 

Bu itibarla yarın bütün zesmi 
daire ve müesseselerle mek
tcbler tamam.ile kapalıdır. Bun
lar pazartesi sabahı açılacaktır, 

Bittabi husu.si müeı;seseler 

serbesttir. 

Almanyada'ki 
Yahudi 
Aleyhdarlığı 
Almanya'nın harici 
münasebetlerine tesir 

ediy&r 

·~ımanyadaki Yahudi GJ.ılhtarrı-
§ı nümayişleri neticesinde kınlan 
camlar sokaklardan toplanıyor 

Londra, 25 (Hususi) - Alman
yada başlıyan Yahudi aleyhdar • 
lığı Almanyanın dünya ile olan 
müstakbel vaziyetinin tanzimi 
husu.sunda Almaı~j«a'yı büyük 
zorluklar karşısında bırakacak 

mahiyettedir. Bu aralık Ameri • 
kanın Almanya sefiri Berlinden 
dün akşam ayrılmıştır. 

Hitler bu hadisenin umumi va
ziyeti ihHll etmemesi ve bilhassa 
İngiltere ile olan dostluğuna ha. 
le! gelmemesi için cenubi Afrika 
müdafaa nazırı Piro ile görüş • 
melerde bulunmaktadır. 

Filistin işin i kökünden 
halletmek üzere bir 

konferans topluyor ~a~~· 

Fili.rtindeki asayi.fi temine çalt.fan polis k!W'o.a.ti 

Zorbalar Saltanatı 

T arihde mis
li ender gö
rülmüş kan, 
ölüm,sefahat 
ihtirasları 

• 

Babıali Baskını, im-

Bu romanda: 

A lemdar 
Mustafa 
Paşayı ve 
Gözdele rin i; 
Osman lı 

T a rihinin 
En kanlı 
Sahnelerini 
oku y acak-
sınız. 1 

paratorluğu ele alış; millet mu
kadderatına hükmeden cariye
ler, beyaz et ticareti, ihtilal, 
İstanbul sokaklarını kan nehir-

lerine çeviren hadiseler .• 
** Bütün bu müheyyiç ve tüyler ürpertici hadiselerin en 

hakiki etüdünü S O N T E L G R A F sütunlBl'ırıda 

Diğer taraftan Piro Berlinden 
sonra Romaya gidecek ve Habe • 

şistanda Yahudiler için hicret 
mıntakaları tesis maksadile kont 
Ciano ile görüşecektir. 
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Atatürk ve Balkan 
Antantı ve Asya 

Çıkmadığımız 
bir bak 

günlere 
iŞ 

Yazan: Ahmet Şükrü Esmer 
Atatürk doğduğu zaman, Bal

kanların tarihinde yarım asır de
vam edecek felaketlerin başlan -
gıcı olan , 93. harbi henüz niha

yetlenmiş, Berlin muahed.esi imza· 
lanmıştı. Bertin muahedesi Bal • 
kanlara sulh getirmişti. Y edı se· 
klz sene sonra Bulgaristan prens· 
llği Şarki Rumeli'yi ilhak etti. 
Bu yıizden Bulgari9tanla Sırbis
tan arasında harb çıktı. Dört beş 

sene Osmanlı imparatorluğu Yu
nanistanla harb yaptı. Makedl>n • 
yarla çeteler harekete geçtiler. 

lılara terettüp eden mukaddes 
bir vazife halini almıştır. 

Dahild-e ve haricde olup bitenler 

1908 meşrutiyeti Balkan m~ha • 
rebeleri. Büyük harb. Atati.ırk 
devrine kadar Balkanlar anarşi 
içinde idi. Bu sebebledir ki Bal • 
kanlarda doğan ve bu felaketle
rin atmosferi içinde yetişen Ata -
türk için Balkan sulhu yüreğine 
çok yakın bir mefküre olmuştu. 
Balkan birliği hakkında dört se
ne evvel, Ankarada içtima eden 
kon•ey azalarına yolladığı. mesaj, 

Balkan sulhunu temin için yap -
tığı teşebbüslerin ilham kayna
ğını izah eder. Atatürk diyor ki: 

•- Balkan birliğini i.stiyenler 
ve onu kendilerine şiar edinen • 
ler, harp ile sulhun ne olduğunu 
tecrübe ile bildikten sonra sulh
perver olmayı tercih edenlerdir.• 

Atatürk, büyük bir devlet a -
damı, ve büyük bir psikolog sıfa
tiyle Balkan sulhunun kurulma-

" için bunu hareket noktası ola
rak aldı: Mademki Balkanlılar 

harbin ne olduğunu tecrübe ile 
anlamışlardı; o halde sulhun ni

metlerini de en iyi anlıyan insan
lar yine Balkanlılar olmalıydL 
Vaziyetin takdirinde yanılmadı -

ğı. hidiseler göstermiştir. Yugos
lavyanm kahı:aman kralı Alek -
•andr ile anlaştıktan sonra yapı
lan Balkan paktı Yakın Şark'ta 

•ulhun en büyük zamlni olmuş -
tur. Fakat Atatürk, için Balkan 
paktı da Balkanlılar arasında da

ha şilmullil bir birliğin merhale
sinden ibaretti. Bunun içindir ki 
her fırsatta cBalkan Birliğinden• 
bahsediyor. Geçen sene memle -
ketimizde içtima eden Balkan 
konseyi içtlmaında hazır bulun -

mak üzere Ankara'ya gelen ga -
zetecilere dikkate layık fU beya
natta bulunmuştu: 

. - Dünyada şimdiye kadar bq· 
ka başka milletlerin üniyon yap -

tıkİarı 17e asırlarca beraber yaşa-
' dıltlan tarihte görülmüştür. Bizim 

kurmak iatediğlmiz üniyon tarihe 
geçmlf olan ünlyonların çok fev
kinde olmasını isteriz. Tarihi bu 
kadar yüksek bir idealin esas te
mel taşı yalnız geçici politika e -
saslarında kalmaz.. Her halde 
beklediğimiz parlak günler biz -

!erden dahi uzak değildir. Biz -
den sonra gelecekler ise, tabii o 
günlerin parlaklığını bahtiyar -
lıklarla tes'id edeceklerdir. 

Atatürk Balkanlan, tarihte ına. 
li ırörülmemiş bir silkfuı ve 

hurur içinde bıraktı. İs -
tikbal hakkındaki ümitlerinin 
tahlkkuku için çalışmak Balkan-

••• 
ATATÜRK ve ASYA 

Atatürk'ün ölümü bütün As -
ya milletlerini de matem içine at
mıştır. Bir Çin gazetesi. d iyor ki: 

cOnu bütün Asya kıtasının mil
letleri de babaları addeylemekte 
idi.• 
Diğer bir Çin gazetesi de şun

ları yazıyor : 

cBu acı hiraz da bizim acımız • 
dır ve bu matem biraz da bizim 
matemimizdir... Onun sayesin· 
dedir ki Çindcn Tuna havzasına 
kadar bütün milctlcr ayni idea
lin etrafında karde~çc birleşmiş
lerdir. Bu ideal şudur : Hürriyeti 
ve milli istiklali emperyalistlere 
ve ecneb i müstevlilere karşı her 
ne pahasına olursa olsun, müda
faa etmek ve askeri bir devlet 
vücude getirmek! 

Milli mücadelemizin nasıl baş

ladığı. malümdur. Osmanlı impa
ratorluğu büyük harpte mağlup 

olmuş, memleket istilaya uğra -
mış. Türkten hayat hakkı bile e
sirgenmişti. Atatürk, Türkün is -
tiklali ve yaşama hakkı için mü
cadeleye başladığı zaman, Asya 
kıtasınıtt milletleri kurtulmuş 

davamızı benimsediler. Bizim 
kurtuluşumuzda kendi kurtuluş -
!arının da ümidini gördüler. Fil
hakika Lozan muahedesi, yalnız 

Türklerle garbi Avrupa dev ·
!etleri arasındaki münasebetle -
rimiz tarihinde bir dönüm nok -
tası teşkil etmekle kalmıyor. 

Şark ile garp arasındaki müna -
sebetlerin tarihinde de bir dö -
nüm noktasıdır. Lozanda- müsa
vatsızlık ve bff taraflı imtiyaz 
manasına de!Alet eden kapitülas
yon rejimi ilga edilip de bunun 
yerine devletler hukukunun kar
plıklı müsavat prensipi kaim ol
duktan sonra, bu münasebetler, 
diğer şark devletleri ile garp ara
sındaki münasebetler için de bir 
örnek oldu. İran kapitülfısyonlan 
ilga etti. Çin ve mısır arkadan 
takip ettiler. Binaenaleyh inkı -
labının:, şark ile garp arasındaki 
münasebetlerin dayandığı pren -
sipleri temelinden değiştirdi. Bi
naenaleyh Atatürk inkılabı, yal
nız Cumhuriyet Türkiyesinln 
hudutları içine münhasır kalma
ıruş, Asya kıtası üzerine yayıla -
rak bu kıtada yaşıyan milletlerin 
gözleri önünde yeni bir ufuk aç
mıştır. 

Milli mücadeleyi takip eden 
büyük inkılab hamleleri de As -
ya kıtasında sempati ile karşılan
mıştır. 

Esasen bu inkılAb hareketleri 
yeni müsavat istatüsünün tabii 
icapları idi. Eğer şark, enternas -
yona! hayatta garp ile müsavat 
iddia edecekse, şarkın miskin ve 
mütevekkil ruhunu bırakıp da 
garbın dinamik ve terakkiperver 
espirisini almalı idi. İnkı!Abımı -
zın özü budur .Bu itibarla Atatürk 
garp esprisinin, garp tekniğinin, 
garp kültürünün kurucusu idl 
Fakat garplı olduğu için garplı -
!arın dostu ve şarklıların da kur
tanclSl veyahud da Çin gazetesi-
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Peril-an bunun farkında değil
di. Yılmaz, tayyareden atılan çi
çeği görmemiş olsaydı, Perihan 
gibi hiç kimse bunu görmiyecektL 
Yılmaz, Reşada küçük bir pus

la uzattı: 

•Nihad, Çamlıcadaki eski ni
şanlısına bir demet çiçek attı. 

Gördün n1ü?• 
Re~ad bu puslayı alınca gül -

müştü. 

Delikanlının kafasında kıvrılıp 

kalan istifhamlar o kadar çoğalı
yor ve muarnmalaşıyordu ki.. bu
nun içinden Yılmaz bile güç çıka
bilecekti. 

Reşad, elindeki puslayı yavaşca 

Yazan: İskender F. SERTELLl 

Cahideye gösterdi: 
- Yılmaz uyumuyor .. görüyor

sun ya? 
- Uyusa ne yapacak? İş olaca

ğına varır. atı alan Üsküdan geç
ti artık. 

İzmite doğru yol aldılar. 
Yolcular bir an için su:;mut

lardı. 

* •Aldım ... • 
•Vardım ... • 

Gibi ild kelimeye münhasır ka
lan nikAhın gökyüzünde bundan 
daha parlak, bundan daha minalı 
olmasına imkAn yoktu. 

Dora dudaklarını şişirerek: 

(Bayram nıünasebetile kapa
lı kaldığımız iki gün zarfında ge
rek memleketimizde gerek haric
de cere:van eden hadiselerden en 
milhinılerini aynen veya hüliisa
ten aşağıya yazıyoruz: ) 

* Pazarlıksız satış yapmıyan 

239 kişi cezaya çarptırılmıştır. 

* Şilede Ağva nahiyesinde 65 
yaşında Hüseyin kendi oğille ge
lini tarafından t aşla başı ezilerek 
öldü rülmüştür. Sebebi henüz bel
lı değ ildi r. * B~l ı kpazarında bozı:k yağ 
satan Mihai!Klis bir ay hapse malı 
kum cdılmiştır. 

* Cenaze miinasebetile yolla
rın geniş le tı lmL-sı içın kaldırılmış 

olan seyrüsefer nokta memurları

na mahsus yerler tekrar yapılmı
ya başlamnıştır . 

* Orta tedrısat umum müdü
rü Avni Ankaradan şehrimize gel
miştir. * Silivride üç çocuk koyun ot
latırken harbıumumi'den kalmış 

bir top mermiııi görmüşler, taşla 
bunu patlatmıya koyulmuşlar ve 
üçü d·e yaralanmıştır. 

* Hariciye V ekillıniz Atina a
jansına vaki beyanatında Türk -
Yunan ittifak paktı evvelce bir 
vesika idi; bugün iki millet hükı1-
metleri için bir vazife oldu, de -
miştir. 

* İtalyan gazeteleri yahudile
ri müdafaa edenler niçin onları 
lrendi topraklarına almıyor, diye 
sormakta ve şiddeUi neşriyatta 

bulunmaktadırlar. 

*Almanya kendisine geçen a
raziden 30 komunu çeklere iade 
edecek, fakat Bolıemya tarafında 
olup çeklerde kalan 110 komunu 
lrendi hududlarına ilhak edecek 
ve bundan sonra Çek - Alman 
hududu kat'! ve nihai şeklini a
lacaktır. * Bir sene zarfında beş, on, elli 
ve yüz liralık yeni paralardan 
92.585.925 adedi piyasaya çıkarıl
mış, ayni mikdarda eski kiiğıd pa· 
ralar mevkii tedavülden kaldırıl
mıştır. * Erzincan treni birincikanu
nun ilk haftnsında Başvekil tara
fından merasimle açılacaktır. 

* Si\tnerbank müdürü Kara
bük'e gitmiştir. 
* Bergamada elektrik ve içme 

suyu tesisatı yapılmıya başlan -
mıştır. 

* Zeytinyağlarımızın standar
diııe edilmesine aid nizamname 
yapilmıya başlanmıştır. * Çek cumhurreisliği için gös
terilecek namzed hususunda fır

kalar henüz anlaşamamışlardır. 
* Fransada yeniden grevler 

başl amış, birçok fabrikaları ame
le işgı l etmiştir. Hükumet şiddet· 
li tedbirler almaktadır. 
* Alınanların yahudilcre karşı 

aldığı t edbir ngilterede derin in
fial uyandırmıştır. * Cumhuriyet Halk Partisı Ge
nel Sekreterl iği şu tebliği neşret.

miştir: 

. Büyük Halaskar, Milli Şef A
tatürk'ün fani hay.ata gözlerini 
kapayıp istiratgfıhına tevdii anı
na kadar geçen günlerde yurdun 
her köşesinde vatandaşlarımız 
huzur, silkıln ve büyük milleUı>
re yaraşan vak.ar içinde derin te
essürlerini izhar etmişlerdir. Bu
günler zarfında bütün vatan ço
cukları ölçü~ sığmıyan derin te
essiirlerini istisnasız ve farksız 

surette her tarafta muazzam tö
renler halinde ve inkıtasız suret
te Atatürk'ün manevi huzuruna 
arz ey !emişlerdir. 
Değil sade Türlt.iye hududları 

içinde, hariçte de herkes Türki
yenin bu milli ma teminden dola
yı duydukları derin ve jçten te
essürlıeri muhteill vesilelerle gös
termişlerdir. 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri Doktor Refik Saydam, 
yasli günlerimizde vazife alan 
valilere, idare imirlerine ve zabı
ta memurlarımıza büyük teessü
rün izharında bile gösterilen va
kar ve silkCından dolayı hüküme
tin takdirlerini Parti ve Halkev
leri teşkilatına teşekkürlerini bil
dirmiştir.• 

* İstanbul itfaiyesi takviye e
dilecektir. Bu arada eskimiş ma
kineler değiştirilecek, efrad ço -
ğaltılacaktır. 

* Erzurum tapu müdürlüğüne 
Büyükada tapu sicil muhafızı Fa
ruk tayin olundu. 

* Dahiliy>e Vekaleti tarafından 
vali ve idare 8.mirleri arasında 

yeni bir nakil ve tayin listesi ha· 
zırlanmaktadır. * Atatürk için yapılacak anid rıı 
kabri için mütehassıs Prost ile il 
Yansen'in fikirleri alinacaktır. 
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nin yazdığı gibi, atası dır. Çünkü 
şarkın kurtuluş çaresi garplılaş • 
maktadır. Bunu Atatürk görmüş 
ve Türk milletine o hedefi işaret 
etmiştir. Bu şimdi Asya millet
leri için de bir hedef olmuştur. 

Binaenaleyh Çin gazetesi: 
- Bu acı biraz da bizim acı -

mızdır. Bu matem biraz da bizim 
matemimizdir. 
Dediği zaman, bütün şark mil

letlerinin samimi hislerine t~r -
cüman olmaktadır. Atatürk'iln 
ölüm yası içinde şark ve garb 
birleşmiştir. 
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* Reisicumhurumuz İsmet İnö
nü farife günü Ankarada bulu -

nan ecnebi matbuat mümessille
rini kabul ederek aşağıdaki mü
him beyanatta bulunmuştur: 

•- Son günle1'de, bütün bir 
milletin. Ebedi Şefinin cenazesi 
önündeki müheyyiç kederine şa
hid oldunuz. Atatürk tıfkındaki 

bu birlik Büyük Ölünün. kurdu -
ğu rejimin remzidir. Kemalizmin 
hususi vasfı devamlılığında mün-

demiçtir. 
Türkiye, dahili siyasetinde ol

duğu gibi harici siyasetinde de, 

hattı hareketini olgun düşünce -
!erden ve bunun, milletin menfa· 
atlerine en uygun olduğu kanaa
tini getirdikten sonra tanzim ey
lemiştir. lşte bunun. için, dün.ya -
mn en satahiyettar mümessilleri 
önün.de hiç te1'eddüd etmeksizin 
diyebilirim ki, Türkiyenin harici 
siyasetinde sulh davasına saclı -
kane bağlılık, Kemalist re;imin 
birbirini takib eden hükumetleri 
tarafın.dan şimdiye kadar tatbik 
olunageldi!1i şekilde anlafma ve 
berabe1' çalqma zihniyeti, dost -
luklanna ve ittifaklanna hullla 
ve sadakat, ve sulhun muhafaza
n emrin.de gösterilen itinanın en 
büyük muvaffakiyet ıanslanle 

!hatasını mümkün kılan kuvvet 
seviyesinde kendisini mütemadi 
tutmak kaygusu hakim olmakta 

devam edecektir. 
Nizam ve te1'akki amili olan 

Türkiye, gayretlerini size bildir
diğim bu prensipler yolunda sar
fetmeğe devam eyliyecek ve dün
yada sulhu muhafaza maluadile 
kendisine her müracaat vukuun

da (mevcud) cevabını vermekte 
kusur etmiyecektir. Bun.unla be
raber, bu yoldaki müsaraatinin 
bu asil davaya hiçbir ziif sebebi 
olmaksızın samimiyetle bağlılık 

gibi hakiki manasında tezahür 
eylemesine itina edecektir. 

Hadiseleri naklede1'ken, Türki
yenin. hakiki manzarasını tam 

surette akdettinneniz için sizler

den temsil eylemekte olduğun.Üz 
memleketler efklin umumiyesi • 
ne, büyük yasımıza bu derece 
dostane bir- surette iştirak eden 
bütün dünya milletlerine karşı 

burada g&rdüğün.üz kuvvetli min
nettarlık tezahürünü bildirme -
nizi ve bu ağır kederinde son de· 
rece tesellibahş bir dostlukla iha
ta edilmiş olan Türk milletinin 
duygulu teşekkürlerine ayn ay-
rı herkes nezdine tercüman ol -
manızı bilhassa rica ederim .• 

* Rilijvet almaktan suçlu Ye
niköy nahiye müdürü Ali.eddinin 
cürmü sabit olamamış, mahkeme
ce beraet kararı almıştır. * Eski İngiliz hariciye nazırı 
Eden Almanya ile itil.Af etmenin 
aleyhindebulunmuştur. 

l 
* Amerika hariciye nazırı Af. 

manyaya Yahudi meselesini pro-
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- Bu ne saçma nikfilı be .. ! 
Diye söyleniyor, Yılmaz: 
- Sus. Nane gerek senin! 
Diyerek, Doranın ağzını tutu-

yordu. 
Perihan, gökyüzünde kıyıla -

cak nikahtan, daha çok heyecan 
duyacağını umuyordu. Halbuki, 
umduğu daha doğrusu korktuğu 
kadar heyecanlanmıştı. 

Bay Hurşid Abbas: 
- Tebrik ederim, kızım! İnşal

lah, ikiniz bir yaştıkta ihtiyarlar, 
mes'ud ve bahtiyar yaşarsınız! 

Diyordu. 
Motör gürültüsü mani olmasay

dı, arka koltuklarda oturanlar da 
Perihanı tebrikte gecikroiyeoek
lerdi 
Yılmaz bir aralık Doranm yüzü

ne baktı: 
- Gözlerin neden ıslak, Dora? 

Ağliyor musun? 
- Hayır. Ağlamıyorum. Sadece 

içimde gittikçe derinleşen bir he
yecan var. Şimdi seni düşünüyo-

ruın. 

- Beni mi düşilnüyoı'Sun ?! 
- Evet. Gökyüzüne çıkan çift-

ler, ne olurdu, yeryüzüne indik
leri zaman da birbirinden ayrıl
masalar ... 
Yılmaz güldü: 
- Bu, hiç de fena bir temenni 

değil Gökten yere inince de ay
rılmayız a gözüm.. 

Dora, Reşadla Cahideyi göster
di: 

- Şu çiftlere bir bak, Yılmaz
cığım! Birbirlerine ne kadar so
kulmuşlar .. 

- Onlar çok yeni. Sokulmak 
haklarıdır. 

- Ya biz .. ! 
- A canım, biz şimdi tanışmı· 

yoruz ya?! Maamafih, benim se
ni ne kadar sevdiğimi de bilirsin, 
Dora! Sen hiçbir zaman taliheiE 
bir kadın değilsin! Eğer böyle 
maceraperest bir adamda hlla gö
zün varsa, ona diyeceğim yok. Fa
kat, böyle seksen tezgahta bezi o-

lan bir adamın içyüzünü sen de 
öğrendin artık. Nihad, bir kadın 
için, her zaman tehlikeli bir er
kektir. 

- Mes'ud olurlar mı dersin, 
Yılmazcığım? 

- Saadet mi?! Nihad bunu rü
yada bile gö!'f>mez. Muhakeme 
günü yaklaştı. 

- Ne muhakemesi? 
-Ay, haberin yok mu? Mühim 

bir davası var onun. 
· - Ne çıkar davadan. Aranılan 
saadetle davanın ne münasebeti 
var? 

- Kazın ayağı öyle değil. Nihad 
mühim bir sahtekArlık yapıruJtır. 
Mesele mahkemeye aksetti. En 
aşağı beş ay hapill yatacak. 

- Ne diyorsun? Beş ay hapis 
mi? 

- Belki de daha fazla. 
- Adam sen de. Benim kulağı-

m~ bile girmiyor bu laflar. Niha
da vız gelir bunlar. ı 

- Üç gün sonra mahkeme tev-

Onun yarattıQı 
Memleket: 
Kemalist 
Türkiye 

( cTaymi.s• in şayanı dikkat bir 
yazısını neşrediyoruz:) 

Kararları, cesareti, bitmiyen e
nerji.si ile Türkiyeyi düşmanların
dan kurtaran ve daha sonra mil -
!etin üzerinde ancak büyük Petro 
ve Lenin'nin yapabildiği siyasi ve 
sosyal değişiklikler vücude ge • 
tirmiş olan bu hayretengiz adam 
artık hayata gözlerini kapamış 

bulunuyor. O, asker olarak, orga
nizatör olarak, idareci olarak, eş -
siz bir insandı. Yaptığı işler Tür -
kiyeyi bir Avrupa memleketi ha
line sokmuş, yakın şarkın tarihi
ni değiştirmiş ve Müsli1manlar Ü· 

zerinde büyük bir tesir icra etmiş· 
tir. 

Atatürk'ün karakteri çok muğ -
!aktı. Santimantalitesi yoktu. Çok 
derin ve ince görüşlü idi. Sözleri 
daima yerinde olmuş ve bir dedi
ğini bir daha geri aldığı görülme· 
miştir. Ayni zamanda çok ta nazik 
bir insandı. Fakat bir çok vaziyet
lerde birdenbire sert asabi bir in· 
san olduğu da görülmüştür. Nef
ret ettiği şeyleri unutmasına im · 
kan yoktu. Yorulmıyan bir harp 
ve siyaset adamı olan Atatürk hu
susi hayatında da çok faaldi ve 
yorulmak bilmez çelik gibi bir VÜ· 

cude malikti. Bir çok siyasi me· 
ııeleler hal edip en ağır ve yorucu 
işlerle uğraştıktan sonra yine is -
tirahat etmeyi düşünmeuli. 

Bazan kağıt oyunu oynamak is
terdi. Kaybetmi§ ise derhal bor -
cunu öder, kazanırsa da çok nazi
kane karşısındakini kırmıyarak 

kazandığını iade ederdL Oyun ma
sasını alacaksız, ve borçsuz ter -
ketmek için oyunu sabahlara ka • 
dar uzattığı çok vAki olmuştur. 

Hliliaa Atatiirk, kahraman bir 
kumandan, eşsiz bir şef, büyük 
bir devlet adamı olduğu kadar hu
susi hayatında mükemmel ve 
centilmen bir insandL 

••• 
Maç isimli bir Fransız mecmuası 
cünun yarattığı. memeleket. adı i
le yazdığı ve eski Türkiye ile yeni 
Türkiyeyi mukayese edici resim
ler koyduğu bir sayfasında Ata -
türk'ün ölümü münasebetile diyor 
ki: 

Kemal Atatürk'ün yarattığı re
jimlerini ayni plan üzerinde mü-
talaa etmek yanlıştır. Atatürk re
jiminin diğerlerine benzer. BaZı 

noktaları varsa da bu rejim asılda 
diğerlerinden ayrılır. 

Atatürk, yabancı memleketler 
üzerinde ihtiras taşımazdı. Hatta 
denebilir ki Osmanlı imparator -
luğunu tecavüze kabiliyetli bir 
vaziyete koyan şeı•Ierden kurtul
maktan memnundu. Türkiyede 
lleisicümhur En Büyük Şef'ti. Fa
kat iki dereceli intihapta ve dört 
senelik bir müddet için seçilen 
Büyük Millet Meclisinin muva • 
fakat ve tasvibi alınmaksızın hiç 
bir şey yapılmazdı. Türkiyede ka
dın erkek herkes 18 yaşında inti • 
hap hakkı, 30 yqında intihap edil
mek hakkı kazanırlar ve bunlar 
Türkçe okuma yazma bilirler ... 
Bu suretle teşekkül eden Millet 
Meclisi her devre için Cümhurre
isini intihap eder ve Cümhurreisi 

Hatay' da 
Teessür ~ 

Antakya, 22 (A.A·); ~ 
bütün Hatay şe~irJ~rı aP'~~. 
Şefin cenaze törenı ri.lt Jjl!~ . 

Antakyadaki merasını ·ıcide bıi 
deki geniş sahada saat. ı s~.; 
1 .. b"trnış· ıır. 
ıyarak dortte ı .... n iJı 

ve hazin merasime butu,.ıııurl'I' 
!ar iştiril.k etmiş ve kıer ~ 
büstüne müteaddit çe~P bil' 1"'. 
muştur. Büstün yanın 3 ·raP ~ . 
bir Parti, bir Hatay ba\ ııt 1 

nulmuştur. Merasiınde .0 ı.JI. 
tuk söylemiş ve merasiJll ırıeı'~ 
~n büstü etrafı.nda al~ulı!!~ 
nın yanmasile nıhayet . ırıil" 

Bütün resmi ve hu501
51

1 ,tır· tı (il ' seler ve çarşılar kapa ~ 
••• ~"1'7" 

Antakya, 22 (A.A.) :ııe i~~ 
gün Hatay erkek liscsı 18ıı: 
türkün ölmez hatırasını ~ıf.ıf 
tebcil için merasim . '.aP Qiil'ı!. 
Lise Direktörü Zekerı) 8 b~I ()ede . 
taç müessir bir hita t ..... ~~ 

"ğre w ~ 
muş, buııu bir kısım 0 trııııtit· ~ 
!erin nutukları takıp e yırı IS 
yük yas dolayısiyle use a 
kadar tatil edilmiştir:__....-

Filistin 
Dediğini ıı 1 
Y apiırıyor 111 t 

L 
ondra, 25 (HUS".5i) ~ 
!istin meseiesiıtiJI at ~ 
kat'i surette )car °JI'/'. 

hükümet bu işte bAdeJ!1
3 

.k ~ 
aıanıY't>'" ' 

sızıltıya imkan bır ıcac~ 
her tarafı memnun bıra ijtll· 

,-efll' ·t idare kurmıya karar ~il> 

Bu maksadla tngil ı,ere JII ~ 
meti Londrada bir konf;~niJI 
lamıya ve Filistin mese e ııl' l 

nfer• · .v1 
tarzı hakkında bu ltO . ıııiitl" 
tirak edecek devletleriJI ~ıil· 
!arını almıya karar ve ıı p~ 

.. ııeınJel< /.-• 
Konferansa mus ıraİ'> 1 

reti tarafından Mısır, t1eıi ı 

bi.stan ve Ürdün hiikun:eo 1' 
ğırılmıştır. Bu devlerle~Jlle9' 
konferansta Filistin rııu 
de bulundurulacaktır. lıİ ,1 

Konferans önümüz<le "net.~ 
!anacak ve yeni yıldan ° Q"; 
kararlarını verecektir· ·ini~,.~ 
Lo dr F'"-t· mesele>. n a '"" ın . etı!l 
kadar halleylemek nıY 

-- iıf' * Londra Büyilk :gJçiJll pi l' 
·ıer1 

Okyar Londra gazeteci 

bul ederek demiştir ki: ,, f 
·1teı. 

•- Türkiye ile tngı b•ıtı 
.. 8se )1 

sında mevcud mun ~tıl· 1' 

bir tebeddülat oluııyaca ı! f' 
. una 

terek menfaatlere ıs tı ~ 
Türk • İngiliz münaseb8 01ııı 
rece sağlam ve dostane f~ 
mahiyetini daima m0118 

cektir.• .. . 
--- - iYet i 

de programı cumhur ~J" 
Partisince tayin edileıt .. ,,ı . 
Meclise bildirir 1 ~ 

Türkiyenin hudutlar~ ı~ 
nin komşuları ile yaP~tı /. 
sade mübadelelerle t '/.'/ 
te alınmıştır. Musta!~ b" 
yaptığı ilk müzakerele to'~• ' 

d st e .il' 
lekeli Sovyetlerle 0 iJll"' { 
Birincikfınun 192~ te aıı>'i' 
Pakt'la Türkiyeyı fr 
laştırmıştır. 

kifine karar verirse, o zaman an- ı 
!arsın işin ehemmiyetini .. 

J!I·" ri 1 
- Yolumuza dC"8 sf!O 

d 5on 
Hurşid Abbas a # 

ederek bağırdı: .,oe11 - Kulağıma girmiyor dedim 
ya. Ben Nibadı çok iyi tanırım. 
Kılıfını hazırlamadan, minareyi 
çalmaz o . 

İzmit üzerinde uçuyorlar. 
Nihad soruyor: 
- Biraz daha uzanalım mı..T 
Başta nikAh memuru Bay Nuri 

olmak üzere, davetlilerin birço
ğu hep bir ağızdan batırıyorlar: 

- Dönelim.. dönelim.. bqları-
mız fena dönüy<?r. 

- Pekala. Dönüyoruz. 

Motör sesl~ri .. 
Sarsıntılar .. 

Ve tek kelime halinde yübelen 
ve birbirini tutmıyıuı itirazlar: 

- Dönmiyelim .. 
- Yükselelim. 

- istanbula ... 
- Ankaraya ... 
- İzmite inAllm 

- Yolumuza de>'3~e JI'' 
Bir bayan kısık ses' .ıl 

dı: J<J"ıf.',ııı 
- Daha yükseğe çı '/•11 ı 

yılfl· o 
ne yaparsanız razı J3t.lnd' 
na dönüyor başJJ!l. illi$! 
yükselip ne görecel<S 

Bayan Pakize de: ııoıı" 
l .. yor:S ..il 

- Doğru söy u esin 1;,ı 
cevab verdi, ııerl< ne JI'; 
ağzına getirmekte 

nki ' ) sa .. . lar· #'t.'. 
Fazla komışamadı 08 ,, 
Nihad, ilk sorusıı;rı ol~" 

tin yükselme taraf ·p ~ ı 
rerı1 I' 

anlayınca, tayya t ... ti 
yukarıya kaldırmış 1~ııır"'"' 

Birdenbire herke69)'~11d1 
/; 

de arkaya doğru k tif0r~ f 
- Ah, ~te yui<Sfı şifl';!' 
- Aman Al!ahıJ!l~ gel / 

deyse midem ağzırtl .,~ 
{Ot' 

' 



içtimai meseleler 

Kısır laşdırma 
Bu usulün tatbiki lazım mı, 
memleketimizde f atbi

kine imkan var mı 7 
Sabahaddin Kapanı 
bll hususda ne diyor? 

Yazan: RECAi SANAY ....... ~:.;:.:~__;,..,;.;;;;..;;;;..;....;---=~~~ 

~~ atlıa otuyuc:ularwıır.dB.D birinden bir mektub aldım . Bu 
llııı-.lleııııııuı mektubunda, bir mttddettenberi devam eden •kuırlqtır'O. >'aklnen allkadar buluıum •insanlarda irsiyet• meselesi hak
~ "rltıec:eklui oldutunu ilb• ederek bendell bir 1'8.Ddevu isti
' lf._. llnlvenlte.iııden meııun oldufwıu öÇenclillm bu ırençle 
tıı.ıı ~ Te konıqtum. Se.lrb -eli.lr ayn]ı.lrtaD soma İstanbula 
llıııı lıeaıb lld ay olmuf- Sabahattin K.apan.ı'lllD bir aaatllk konUflllll-

.......... •insanlarda irsiyet- lıalıs1ne dair bana allyledl.lrleri: 

~lı: eaki zamanlardanberi 
~ ana baba il# cncu.lr ara-

' lıtr berıı.erl!k ~ 
ııı de ~ anamıa bir dlterf-
11 bıoıt baba.sına benzeterek azala-
~ lıaıinde tetkilı: edtilerdi. 
~ !.oıııı.t.ıer ise azaları ayn 
\it ll!Çirerek vu l\ll'etle tet • 

,,, ta'-'-~ , ......,. ederler. • 
lloy - . Morofolojik kanılcterlerı 
liiı~ 'ildın relJii, AÇiarın §<!kll, 
il ı..:1ıı rengi, yüzün hadleri ( çe-
d~ iatıdad, ilih. 

)o~ı; 1>atlcolo;ik karakter~: 
c • sağırlık. 

Şehir ve kasaba- Nevyork 
larda temizliğe Sergisine 
Riayet edilecek Gidecek 

Eşya ---Bu hususda yeni 
tedbirler alınıyor 

Halk ta bazı tekay
yüdatta bulunacak 

Bazı yerlerde şehir ve kasabala
rın temizlik işlerinde aksaklık 

görüldüğü ve istenilen nezafetin 
elde olunamadığı anlaşılarak be
lediye reislerine bu hususta yeni 
bir emir gönderilmiJtir. 

Bu emre göre; belediyeler; ta
gibe bağlı işlerden biri olan çöp 
meselesini ~!una koymak için 
icab eden bütün tedbirleri ala • 
caklardır. 

Hiçbir §8hlr ve kasaba, köyler
de sokaklara çöp ve süprüntü dö· 
külınesi yasak edildiği gibi, çar· 
fıların hergün ve mahallelerin de 
• temitlik kadrosuna göre - muay
yen günlerde süprülmesi beheme
hal teınin olunacaktır. 

Bundan bllfka; halkın gezek ev· 
!erinde, gerek dükkAn ve imalAt
hanelerinde biriktirdiği süprün
tülerini gell§I güzel bir yere koy
masına ve atmasına da müsaade 
edilmiyecek, çöp arabaları ve 
beygirli, k~ çöpçiller her ev ve 
dükkanın süprüntülerini alacak
lardır. Be:ı..diyeler; temizlik işleri 
için bildcelerlne her yıl daha faz
la t&hsisat koyacaklardır. 

Bu tahsisatın bir kısmı ile mo
dern temlzlik vasıtaları satın a
lınacaktır. 

Belediyelerin nezafet hususun· 

N evyork beynelmilel serglııine 
gönderilecek eşyaların mart b• 
vından itibaren sevkine baş.lanılıı.
cağı bütün Ticaret Odalanna bir 
tamimle bildirilmiştir. 

Ayni tAıniınle; birçok Ticaret 
Odalarının; her mıntakadan top
lanacak olan milli istihsal maddıı
lerile sanayi mamıl!Atı nümune -
!erini henüz tıoplaınala ba{ladılı:
larının anlaşıldığı, halbuki top -
lanma ve tasnif işinin bir hayli 
güç ve zamana mütevakkıf bu -
lunması hasebile hazırlıklara der
hal hız verilmesi istenmiştir. 

Bunun üzerine her Ticaret O -
dasında bir komisyon .kurulmuş 
ve sanayi müesseseleri ile fab
rikalardan nümuneler istenmi§ -
tir. 

-=o;::-

Olçüler kanunu
na muhalif 
Hareket edenler 

Muhtelif yerlerde ölçüler kanu
nuna muhalif harekette bulun • 
duklanndan dolayı mahkemeye 
verilenlerin mühim bir yel<Qn 
tuttuğu anlaşılmaktadır. 

llıl!r ~ Jl'i.ı:yoıo;ik karakterler: Ö • 
1-tı 0rta ve uzun ömürlü aile • 
ltıııiıJ.211Ylflık, ifrat derecesinde 
' ik, telkih kabiliyeti, ıaç • 
ı, ( dökülmesi, buı hastalıkla-

Sabahaddin Kapani daki yasak ve emirlerine riayet 
lyi muhit iyi çocuk yetiftirir. etıniyen halktan derhal para ce-

:btanbuldan mida birçok şehir 
ve kasabalarda da bilhassa ekseri
si köylü olan satıcıların terazile
rini vaktinde damgal.atmağı lh • 
mal ettikleri sıklaştırılan kontrol
lerle meydana çıJonaktadır. 

d ar,, !stidad, ilh. 

~ .Paaikoloj!"1 karakterler: 
~?ut; hUsualyetled, muhtelif 
~ 9Uer, müzik dehası, ~iyaz! 

ş· ~et ilAh. 

~ ~Ye kadar kral ailelerin • 
~an irai tetkikat birçok 
~ erı çözıneğe yardım et -
ıııı..1; Terbiye ve muhitin bari.% 
lt,,,...,et• 
.-"'11lrı 1 olmakla beraber bazı 

zası alınacaktır. 
Muhitin ıesirlerini göz önünde ı ı=====--========= 

Gözlerin rengi: - Siyah ve 
koyu renkli gözler mavi gözlere 
galebe çalar. 

Fizyonomi - Habsburg tipi: 
(Alt dudağı kalın ve çenesi çı -
kık) normale galebe çalar. 

İrsi artistik san'atlar: - Misal 
olarak Bethoven, Bize, Şopen, Se
zar, Fı-ank, Gluk, Mendelsin, Me· 
yerber, ilAh hatırlatalım ki pek 
pek genç yaşda virtiyoz yahud 
kompozitör olmuşlardır. 

2 - Patolojik karakterler: 

Ezcümle geçen gün asliye ceza 
mahkemesi aabahtan akşama ka
dar yalnız; ölçüler kanununa mu
halif harekette bulunanların mu
hakemeleri ile uğraşmıştır. 

Terazilerini damgalatmıyan ve 
damgalatmak için icab ettiği za -
man beyanname vermiyen bu ka
bil suçlular 10 ar lira para ceza
sına mahkt1m olunmuşlardır. 

İstanbul ve Marmara mınta • 
kası ölçü ve ayarlar başmüfettiş
liği; mıntakasındaki bütün köy
lerde de umumi bir kontrol ya -
paııak ve bu suretle hiçbir yerde 
damgasız ölçü bırakılmıyacaktır. 

nin irsi karakterini kafi derece -
de biliriz. 

lktısadf meseleler 

Ticari ve sınai 
kazanç vergisi 

Maliye Vekaleti yeni ve 
mühim bir proje hazırladı 
Beyannameye tabi mo 
kellefler hakkında da 
yeni hDkOmler kondu 

Ticari ve sınat kazanç vergıııı 

hakkında Maliye Veklletl yeni 
ve müMm bir proje hazırlamış -
tır. 

Hırfet ile meşgul olan bütün 
hakiki ve hükmi phıslarm ve 
bu kısımda mükellefiyete t&bi tu
tulan müteşebbialer erbabının ka
zançları, ticari ve sınat kazanç 
vergisine muhatab bulıınacaklar· 
dır. 

Y a1nız, istimlü. kooperatif ıir
ketlerinin azamıa yalnız İl'tih • 
kakları rusbetinde tevzi ettiği te
mettüler ve azasına meskm t&
min etmek üzere kurulmuş olan 
yapı kooperatifleri ve yalnız aza
sına ikrazatta bulunan tasarruf 
sandıklan ile bizzat ~lettilderi 

madenlerden istlhsaliltta bulunan 

hakiki ve hükmi şahıslar ve bun
ların istihsal sahası için eki sa -
tışları veya bu saha haricinde de
po tesis etmeksizin yazıhaneleri
ne yapmış oldukları satışlar ve 
münhasıran ecnebi memleketle
re ihracatta bulunmak üzere is • 
kele ve istasyonlarda tesis ettik-

!eri depolar. Mahalll hükılınetin 
müsaadesile milli ve beynelmilel 
mahiyette açılan meşherler, pa -
nayırlar, sergiler, sirltler, ııergl 

içlerindeki sinema ve tiyatrolar 
ve sair istihsali! ve eğlence yer • 
leri. 

İ§Çi lrullanm•kaızın .kendilerine 
veya baflı:alanna aid olan mal • 
zemeyi evinde bizzat veya bir -
lil<te oturan ailesi efradile ıerek 
elde ve gereluıe al ve ayakla ve 
beden lruvveille i§ler makine ve 
tezgahları ~!etenler, hl18Wd, aJr1t 
ve frengi hastaneleri ve verem 
sana~ryomlan. 

Ve ıaiı:e gılıi lı:azançlarla fAhai 
ve firketler, bu vergiden muaf 
tutulacaklardır. 

Kazanç vergisi, hak.ilrl ve hü.lr· 
mi §3hı.Wır namına tarholunacak
tır. Mükellefin yakında yeni ve 
mühim esaslar nazan itibara ah
nac&ktır. Ayrıca beyannameye 
tabi olan mükelleflerle bunlara 
aid hükümler ve nisbetler haJr • 
kında da yeni kayıtlar konmuf • 
tur. 

Saf ve 
Sun'i 
ipekler 

-·--

·I Vahaya 
Benziyen 
Çeşmeler 

Standariza 
Edilecek 

-~ ... -
lstanbu1 köylerin
de yeni bir usul 
İstanbuldan Silivriye kadar 

yolda ne kadar harab çeşme varsa 

it~ 
İki bayram 

Reisicumhurumuz İsmet İnönü 
ıöylllyor: 

•Milletler •arasında kardeşce 

bir insanlık hayatı Atatürk'!in en 
kıymetli ideali idi Bütün dünya· 
da ö!U.tintiıı ırördiiitö ihtiramı 

insanlığın atisi için iimid ,·erici 
bir mtijde olarak selimlarım.• 

Bu vecizede imanlığm atisine 
brp Ttirk milletinin bir garan
tisi vardır. 

Define arayıcıları toprağın al
tından hazineler ~ıkarular. 
İnönü saleniyoP: 

- Emin ol, aziz hatıran sön
mez bir me,'ale olarak ruhlarımı· 
zı daim• afetli ve uyanık tuta
caktır.• 

Bu sözlerdeki müjde ile beraber 
pen bayram Bilyük Ölü'nün 
hatınmla afhyan kalblerimiz i

çin büyük bir teselliıtir. Karile
rim, dostlarım, matemli bayramı 
kanllDlla aşılıuıan im :n"i kuv
vetle idrak ediyoruz. 

Bu bttyilk Wer ve matem ırün
Jerimisde 1obe teHlliye ko'8" her 
W lıaynunma lıhdea kutlu ol· 
ıuıı. 

HALK FİLOZOFU 

Memurin 
Kanunu 
Yapılacak değişiklik 

Komisyon bu hafta 
itini bitiriyor 

Başbakanlık müsteyın Kema' 
Gedeleç'in reiııliğindek.i müste 
tarlar komisyonu Başbakanlıkt·· 

toplanmalarına devam etmektf'· 
dir. Komisyon halen İç Bakanlıı.;: 
hukuk müşavirinin reisliğindek 

Wi bir komisyon tarafından yer.ı 
baştan hazırlanan memurlar ka
nun projesini tetkik etmektedir. 
Müsteşarlar komısyonu önümüz
deki Cumartesı günü bir toplar· 
tı daha yapacak ve proje tizerin • 
deki tetkiklerini bitirecektir. 

-Jf.-

0 zerlerinde afyon 
veesrar bulunanl~r 

Tahtakalede şüphe ÜZ!'rinc çc v
rilen Ali Rıza iımıinde birinde l:r 
mikdar afyon ve Ali oğlu Meh -
medde de bir mikc:P.ir esrar bu -
lunmuştur. Her lkıside yakalana
rak mahkemeye verilmışl~rdir. 

~ ha Ü lı:bnseler pai§i.k. karak • 
~lııı: lrııiyete inanmıyorlar, 
lııtııı beraber terbiye ve mu· 
ltı ıııı:,e ~arlı: misalleri var. Ay· 
tıııııı~;;ın muhtelif natürallerde 

' !esirler icra ettiğini. kim 
li)llse~Uir. Herkes kendi ph
~ tabı 1 ınuhafaza eder, bir aile
~e,ı 'tlert birbirine benziyen 
9)I119o~ tesadüf edilmemiştir. 
~lllt r insanların müsavi 
bıı lcldia !arını iddia ediyorlar ve 
lt~Utıka ve pedagoji sis
.\caba b esasını tqkil ediyor. 
~l\ıııd" id~a muhitin tesirleri 
~'llıiz akı fikirlerimizi takviye 
llııı lltj 1ı: tnl? Beraber yetiştiril -
>~ıltitj~deş yarı muhitlerde 
)ilde alıJ. ış ikizlerden daha zi
ı.~"hit"ak Yakınlığı gösterirler. 
~~daha büyük tesirlerine 
ll.! ııılılı.itd bir hata olur, zira ay
~ )erd e Yetışmiş ikizlerin ay
~ 01ın:2 Y~tişen. kardeşlerden 
l'\i llzeyİşl Sa ık.i mısli fazla ahlfilri 
llı e lııııh~ı ~ardır. Netice itiba-

bulundurarak çocuklara iyi bir 
muhit intibah etmek !Azım gelir. 
Yalnız iyi bir muhitle güzel bir 
muhiti birbirine karıştırmamalı
dır. Sa ğlam1ildrll çocuk havai • 
yat içerisinde yetiştirilemez. Bu 
hususdaki fikirlerimw daha iyi 
kavnyabilmek için piç doğan fa
kat iyi muhitlerde yetiştirilen üç 
tanınmış adamın isimlerini zik • 
redebiliriz. Sezar F. Pastör, Foş 
ve bu gibi misallerin pek nadir 
olmadığını illve etmek yerinde 
bir işaret olur. İrsiyetten fayda 
bekliyebllmek için muhitlere son 
derece ehemmiyet vermelidir. 
İnsanların ıslAhı hayvanlara tat
bik edilen seleksiyon metodlari
le mümkün olmıyacağı içindir ki, 
irsiyet ve muhit meselelerine il -
yık olan ehemmiyeti vermek ve 
üzer !erinde durmak içtimai bir 
zarurettir. İnsanlann fiziki ve ah
!Aki kıymetlarınin ısliıhı mevzuu 
bahsolunca fenni bil.gilerimiz bu 
idealin tahakkukunun imkansız -
lığını gösteriyor. 

Hastalık ve anomali grubun -
dan: Hakiki cücelik, muhtelif 
cümleyi asabiye hastalıkları, bu
dalalık, muhtelif dellliltler, kan -
serin bazı şekillerini misal olarak 
zikredebiliriz. Bazı anomali ve 
sinir hastalıkları henüz tamamile 
anlaşılmış değildir. 

Emrazı ııldiye: 

Alimler irsi marazlann yüzde 
sekseni üzerinde mutabtkdırlar. 
Amerikalılar hayret verici ra • 
kamlar zikrediyorlar, işte bazı • 
ları. 

Zehirlenme: Vervaek afyonun 
korkunç neticelerini göstermiş -
tir. Morfinmanların çocuklarında 
büyük zAf ve dermansızlık görü -
lür. Alkol ırk ve insan için mu -
zırdır. Eğer akolizm bir itiyadııa 
büyük bir ihtimal taklidden ileri 
geliyor. Bazı meslekler insanı al
kolizme doğru sürükler, meselii 
müstemlekelerde yaşıyan medeni 
insanlar teselliyi alkolde ararlar. 

ipeklerin dayan•kh 
olmaları temin 

olunacak 

hepsi tamir edilmiş, su getiril •

1 

miş, etraflarına da birer küçük 

park yapılmıştır. 

Bu suretle İstambulun Trakya 

Birimizin derdi 
Hepimizin derji 

'1llıııi t~ ırsıyete müsavi bir 
Yet atfetmek icab eder 

Şimdi başlıca normal ve pa to • 
lojik karakterleri gözden _geçire· 
lim. 

1 - Normal karakterler: 
Saçların rengi - Siyah sarıya 

galebe çalar. İki heterozigot si • 
yalı sarı saçlı çocuk verebilir. 

Saçların şekli - Kıvırcık saç • 
1ar düz saçlara galebe çalar. Me
lezlerin saçları kıvırcıktır. 

Cildin rengi: - Koyu renk be
yazla ikisinin arasında bir renk 
verir. 

1 - Yük ailesi 1874 den 1915 
kadar 2094 azası üzerinden 140 
cani (bunlardan yedisi idam ol -
muştur) 600 aklı müvazenesi.%, 
300 fahişe vermiştir. 

2 - Kentukideki Ben İsmail a
ilesinde 1790 dan itibaren beş 

misline 1750 çürük azası görül -
müştür. 

Andrea Zero ailesi yük ailesine 
benzer bir blanço vermiştir. 

Anlaşılan hastalıklar. Frengi -

Timarhanelerin alkolikler le do
lu olduğunu istiyoruz bununla be
raber alkolün tesirleri ve irsiye -
te müteallik kısımları maalesef 
pek iyi bilinemiyor. Şimdilik bili
nen bir şey varsa alkolizmin ne -
silden nesile ömrü kısalttığı ve bir 
ırkı inkıraza doğru sürüklediği -
ğidir. 

REC.\f SANAY 

Saf ipek standardizasyonundan 

&onra; sun'i ipeklerin de standar

dize olunması kararlaşlınlarak bu 

hususta yapılan tedkiltler netice
Jendirllmi.ştir. 

Varılan neticeye göre; fabrika

ların ekserisinin sun'! ipek işle • 

mekte ve bir standard ruzamna -

mesi bulunmadığı için sun'i ipek

lerin dayanıklığını azaltarak bir

birlerine rekabet ettikleri tama
mile anlaşılmıştır. 

Halkın aleyhine olan bu vaziye

tin önlenmesi için; İktısad Vekil-

parçasındaki köylüler en büyük 

medeniyet ihtiyacı olan suya ka
VU§muşlardır. 

Ferah birer vahayı andıran bu 

etrafı parklı çeşmelerin diğer ci

var vilayetlerimize de teşmili ci

hetine gidileceği anlaşılmakta
dır. 

Jeti; sun'i ipeklerin muayyen bir 

şekilde işlenmelerini temin ede • 

cek olan yem nizamnameyi hazır-

lamıya başlamıştır. 
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Sultan Aziz'in sarayında isdco mıştı. Sultan Aziz, hıliıiı nıutad çıkar çıkmaz, paşa. derhal yave - mahvoluruz. Sen, şimdi taburu 
kimseciklerin haberi yoktu. Hat- gece yansı kendini ça~rıyordu. rini çağırdı. Süleyman paşayı, harekete getir. Başına geç Der • 
ta mabeyinciler, ve başkiıtib vcsa- Ortada mühim bir şey yoktu. Pa- Kayserili Ahmed paşayı, Redif viş paşanın konağını muhasara 
ire konaklarına gitmiljlerdi. Nö • diljahın yatsı ezanından sonra; paşayı, sadrazamı, Mithat paşayı, et!. !çerden dışarıdan vaki ola-
betci yaveran ve katiblerle mabe- kendisini saraya çağırmasınds şeyhulisliımı sür'ati mümkine ile cak mümaneata mukabele et' .. 
yinci Fahri bey vardı. mana vardı. Muhakkak, hal' me- Ser~ker kapısına gelmelerini Hattil, Derviş Paşa, geçmek zo . 

80 Hüseyin Avni Paşa; konağına selesiru haber almıştı. Saraya tebliğ etti. runda bile bulunursa idam et! .. 
N TELGUP'a ruan: M. Sami KARA YEL gitmiyecekti. Serasker kapısında giderse hapsolunacaktı. Bu mu - Ve, odasından ayrılarak Der • Haydi. Yolun açık olsun ..• 

()CI 'l'arlhf tefrilmııl Na. 164 Bulgar ve Sırb isyanları işlerile hakkaktı. viş paşanın konağını abluka ede- Kumandan, henüz yatmış olan 

~ l\sından ayrılarak DerVİf Paşanın uğraşır bir çalışma mevzuu tut- Hüseyin Avni Paşa; kapana kı- cek olan kuvvetlerin kumandanı- askerleri kaldırdı. Cephane tevzi 
~l'ıft~ını turmuştu. sılmıştı. Yavere ne cevab vere - nın yanına gitti. Bu, kumandan etti. Ve yola çıktı. 
••tı~ . abluka edecsk Olan kUV- Yatsı ezanı okunuyordu. Bir bilirdi. Evinde değildi ki, hasta - Serasker kapısında sabahı bek - Paşa, tekrar, tekrar kumanda-
~ ... rın k d "tt• hünkar yaveri dört nala Seras • !ık bahane ederek yakasını kur- liyordu. Hüseyin Avni Paşanın na şu emirleri veriyordu: 

Jı.ı.ttııa enıı . uman anının yanin& 91 1 ker kapısınsan gecenin karanlık- tarsa idi. Biraz mülahazadan son- vakitsiz olarak odasına geldlğini - Dikkat et! Baban ve babam 
"1!ı fetva nı Kara Halil efendi kederli olduğunu görerek sormuş- !arını yararak giriyordu. Yaver ra, soğukkanlılığını muhafaza e- görünce olduğu yerden aya/ta olsa mümaneat edenleri vur! 
'lııecıısın.ı hazırlamıştı. Padi- !ardı: durmadan atını mahmuzluyor - derek şu cevabı verdi: kalktı. Emre amade durdu. Pa- Biraz sonra, Süleyman paşa ve 

ıı tdl Un dil·e tahttan indire- - Rahatsız mısınız? Neyini% du. Her halde gelişinde mühim • - Serdar Abdi Paşa ile telgraf şanın rengi solmuştu. Eli ayağı Derviş paşa gelmişti. Zaten, çiz-
4ırı~~razanı \> d' var? ce bir padişah iradesi olduğu an- muhaberesi yapıyorum. Vaziyet titriyordu. Şaka değil, kelle gi- meler! ayağında askerlerinin ba _ 
!ı. ~\>ek " ığer vükela yalı- Paşa; sezdirmeden: !aşılıyordu. mühimdir. Bulgarlar Otluk kö _ diyordu. Muhakkak padi§ah, ha • şında sabahı bekliyorlardı. 

ıı;ıaeıık ?0aklarına gitmişlerdi. - Bir parça kırıklığım var... Yaver, derhal yukarı çıktı. Se- yünü basmışlar ... Makine başın- ber almıştı. Kumandana acele, Hüseyin Avni paşa, onlara da 
~il~ öı-ııza:e Sabaha olacaktı. Bana biraz süt veriniz kafi.. dedi. raskerin karşısında bir pata ça • dan ayrılmama ımkıl.n yoktur. acele şu emirleri verdi: vaziyeti anlattı. Ve geceden ve 
llı~ı. "<laıı ko fazlaca müvesvis ol- Veliahd Murad efendi ve vali- karak durdu, ve, şunları söyle • İradelerini sabahleyin tebelluğ - Padişah, şimdi beni istetti. hemen sarayı abloka etmelerini 
tıı~~ 01ııı.ı _ııağına geldiği zaman desınin sevinçlerine payan yok- di: etmeme müsaade buyurmalarını Bu vakitsiz ve mutadın hilafın - içeri dışarı kimseyi salıverme -
'II"l!ti bile gu Veclıile akşam ye- tu. Ah; şu sabah bir olsaydı. Bir _ Efendimiz hazretleri, zatı niyaz etlerim, dedi. da bir harekettir. İşi yarma bı - melerini tenbih etti. Ve, kendisi-

ıı~, Yiyememişti. Hatta; iırıza çıkmadan tahtı QJi osmaruye devletinize intizardadırlar... Yaver aldığı şifahi cevabı rakmayıp şimdiden harekete geç- nin de vükela arkadaşları gel -
nın çok düşünceli ve 1 sahih olsalardı. Hüseyin Avni Paşada şafak at- atına binip Serasker kapısından memiz lazımdır. Yoksa, hepimiz dikten sonra, Dolmabahçcye ge-

...,,,_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=le=c=eğini emretti {DevA1nı varı 

Nakil vasıialarındaki 
51Ür'at 

Otomobil, otobüs, motosik • 
Jet gibi nakil vasıtalarının ka
zaya meydan vermemeleri içi ı 
muayyen bir sür'attcn fnzh 
hızlı gitmeleri belediye nizan -
namesi mucibince r> ncdılın1-? 
olduğu ve gazetc-lcrın de b· ı 
hususda zaman z ,, n eşrı -

yat yaptığı halde, bu kabı! na
kil vasıtalarının yire b~rr.u -

tad haddındcn ve liizumı;ndan 
fazla sür'atli gittik'eri gortil -
mcktedir. 

Bu yüzden çok zaman~ar bir 
takım kazalar ' luyor. Otuhüs, 
otomobil çarpışması. traın ay 

otomobil müsademesi vc.,air 
hadisat vuku buluyor.. Hiç 
şüphe yok ki bı.. gibi mu ssi! 
kazaların sd:ıeb!er. şurla·-c ır: 

1 - Sür'atle muayyen hu • 
dudu aşmaktır. 

2 - Bir otomobil, otobüs ve 
sairenin, önündeki herhangi 
nakil vasıtasını ba§ döndiırücü 
bir hız ve soldan gitmek sure
tile önüne geçmek ... 

Direksiyon kullananlar bu 
suretle hareket etmekte hiç 
değilse yüzde doksan tehlık' 
olduğunu bilirler; o halde, on

ları böyle tehlıkeli vaziyetler 
ihdas eden ihtiras nedir' •.. 
l!em kendilerini hem de halkı 

düşünmiyen şoförler hakkııı -

da beledıyemizin biraz daha 
şiddetli davranmasını rica ede
riz. 
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içtimai dertler: 

Kaynana Zırıltısı 
Yazan: M. Sami KARA YEL 

Kocası öldükten sonra küçük 
yaşta yetim kalan oğlu ile yatmı
ya alışmıştı. 

GPceleri üşüyordu. Çünkü; oğ
lunu evlendirerek eve bir gelin 
almı.]lı. 

Bı ·rnbire itiyadları kaybolan 
kaynana, elinde idare lambası ge
Ln ile oğlunun oda kapısında nö
bet 'ıekler gibi dolaşıyor ve iki
de birde. 

- Ah!. Of!.. 
Diye; derinden gelen nefesler 

oalı,·erıyordu. Yenı gelin ve gü
vey validelerinin kapı dibinde ah, 
of etmesinden muztarib oluyor -
!ardı. 

Zavaliı çıftler gecenin sükunu 
içınde çekıldikleri yataklarında 

rasrctlerini dinlendirmeğc im -
kin bulamıyorlardı. 

İkıde birde; kaynana d~rıdan 
sesleniyordu. 

- Oğlum! Oğlum! .. Sırtın açık 
kalmasını. 

- Ne o, neye öksürüyorııun? 
- Kızun; ört kocanın arkası-

nı!. .. 
- Al kızım; şu ıhlamuru içlr 

ona!.. 
Oğlan, validesini 90k sevdiği 

için bütün bu manasızlıkları hoş 
görüyor, iyi ve kötü tek bir mu
kabelede bulunmuyordu. 

Kimsesiz, güzlce genç bir kız 
olan gelin; sabahtan akşama ka
dar hasretini 9"kiği kocasile ka
ranlıklarda bile başbaşa kalamı
yordu. 

Aradan aylar geçti. Fakat; kay
nana; zırıltısından vazgeçmedi. 

İki çift, birbirlerine o kadar 
kaynaşmışlardı ki; kaynanadan 
başka hiçbir kırgınlıkları yoktu. 

Sakin ve terbiyeli bir kız olan 
gelin; kimsesiz olduğu için kay
nananın suyuna gidiyordu. Koca
sına da derd yanamıyordu. • 
Oğlan sabahleyin işine gider 

gitmez; kaynananın çenesi açılı -
yordu: 

- Hul Kızım, oğlana Ianile 
giydirdin mi? .. 

- Arkasına havlu koydun mu? 
- Geceleri açılıyor galiba? .. 
- Ben, uyumaz, sabaha kadar 

başında beklerdim ... 
- Ah; zavallı evUtdım; ne ka

dar da zayıfladı. 

Kızcağız; ses çıkarmıyor, boy
nunu büküp dinliyordu. 

Bu sabah faslı idi. Öğleden son
ra; rıu terane başlıyordu: 

- A, kızun!.. Hiç böyle yatak 

havalandırılır mı? .. 
- Böyle yatak düzeltilir nıı 
- Beı., vnun yatağını böyle mı 

bvalandırırdım? .. 
- Tevek!keli değil, oğlan hasta!. 
Kimsesiz gelin kocasını candan 

sevdiği için. kulaklarına pamuk, 
gözlerine perde; kalbine taş basa
rak susuyordu. 

Kaynana durur mu? .. İkindi o
lunca perde açılıyordu: 

- hAhi kızım; şu saçını alnın
dan çek! .. Kötü karılar gibi nedir 
o, öyle? .. 

- Biz hiç öyle şey yapmazdık!. 
- Oğlumun götleri alışık değil 

böyle şeylere!.. 
(Devamı 6 ınc ı sahifede) 

Bu gün matinelerden itibaren ---.... ı 

SARAY SiNEMASiNDA 
BÜYÜK ŞEFiMiZ 
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ATA TÜRK'ün 
İstanbuldan Ankaraya kadar muazzam cenaze törenini bütün taf

silatile gösteren seslı ve sözlü filme ilaveten: 
ANN HAR D lNG ve VASİL RATHE B ONE 

tarafından temsil edilen ve >.orkunç maceraları tasvtr eden: 

KADINLAR KA TiLi 
fransızca sözlü heyeca.niı ve hareketli film gösterilecek! .r. 

.:uatineler bugün saat 11 den itibaren ba~lnr. 111:-------------.. -----·ı 
EDEBT ROMAN 15 -- ~ --

YAZAN: 1\JUSRET SAFA COŞKUN --- --· .. _,.._ .. ----· 
- Bey baba, diye sözüne devam 

etti delik.anlı .. bey baba sizi te -
mın e3erim ki, bana i1nad edilen 
bu suçtan haberim yok. Ne par
kın kapıııında bir genç kızı öp -
tilin, ne de bu öpüldüğünü iddia 
eden kızı tanırım. 

Ahmed Süha bey, kolunu oğlu
nun elinden kurtarmıştı. Kaşla -
nnı ~atmıya çal.ıfara.k: 

- Beni it.andıracağını sanıyor
san alıdanıyoı:wwı 1 

Dedi. 
- Vallahi deA'U bey baba! Si

sin bqıruza yeımin ederim, habe-

rim yok. Yapmadım böyle bir 
şey .. 

- Pek~ annesı. yalan mı söylü
yor? 

- Yalan söylediğini pek bir -
denbire iddia edemem ama, mu
hakkak yanlış kapı çalıyor, diye
bilirim. 

-- Kmn arkadaşları bizim evi 
tarif etınİ§ler! ... 

- Bizim evi mi tarif etmijler?. 
- af.. 
- Vallahi ne söyliyeceğimi §a· 

gırıyorum bey babal. Bunda bir 
iş var .. 

lstanbul Reportajları 

Küçük perinin ayağındaki uğur 
ihtiyara acı gelmiş .. 

Evin soyulmasındaki keramet 
yalnız yılan hikayesine 

bağlı değildi . 

~ -HE_R __ G,_ü_N_B_IR_H_IK--A""A YJ 
. . 

Bebek Cinneti 
Yazan: F 1 LE: 

Yapraklar 

arasından 

çıkan yılanın 

eşi nerede? ı 

Şelırın gıirültülenna.en uzak 
evlerin sıklaştığı, büyük pence -
relerin gittikçe küçülüp şekilsiz 

ve eski çerçivelerle dar sokakla
ra doğru eğilerek baktığı ve iğri 
şahnışlerin sanki çökecekmiş gi
bı sokağın üzerinde büyük dir
seklere yaslandığı iç mahallele -
rin birindeyim. 

Geceleri, hemen civara yakın 

camilerden sökün eden ihtıyarla- -
rın elbiselerinden sızan hacı yağ 
kokuları yavaş yavaş dağıldığı 

zaman, artık, onlar için gecenin 
çöktüğü ve bütün bir mahallenin 
bir enkaz halinde karanlığa bü -
ründüğü görülür. 

Dağmık kaldırımların üstünde 
bu saatlerde bir kunduranın top 
gibi patladığı sokaklarda yalruz! 
Ya benim gibi yolu düşen bir yol
cu, yahud da uzaktan uzağa bir 
bekçi düdüğü dolaşr: 

- Tiyyyy!. 

Sessiz ve karanlık sokakta yü
rürken bir tarafdan düşünüyor .. 
dum: Sayısı. hemen pek az ye -
kfın tutan ve eski İstanbuldan 
sanki bir nümunei yadigar ve 
böyle birbiri üzerine devrilir gi
bi duran evlerin köşesinden sı -
zan ince lüksün zıyası altında, 

gündüzün bir hırsız tarafından 

soyulan evin numarasını arıyo ~ 

rum. 

Fakat, kapların üzerinde te -
sadüf ettiğim bir sürü yeni eski 
numaralardan ba$ka muzib 
mahalle çocuklarınm tebşirlerle 

karaladığı numaraları tefrik et -
meğe hacet kalmadı. Biraz ileri
de sabahdan ahidi oldukları ga -
rib dolandırıcılığın hala dedi ko
dusunu yapan ve sanki bana: 

- Evet .. Orası! 
Der gibi başlarını uzatan bir 

alay kadını dinlemeden, kapıyı 

çaldım. 

Tahmin ettiğim gibi, ihtiyar 
bir kadının korkak şikayetlerini 

dinlemeğe koyuldum. Kadın an -

- Canım ate~ olmıyan yerden 
duman çıkmaz. Sen rahat dur -
mazsın Sermed. Belki de yaptığı
nı izam ediyorlar. Lakin bu kadar 
ileri gitmedinse bile, elbette bir 
~ey yapmışsındır. Haydi saklama .. 

Ahmed Süha bey şefkatli, he -
men affedecekmiş gibi müsama -
halı bir tavır takınmıştı. Böyle -
lıkle oğluna suçunu itiraf ettire
ceğini sanıyordu. 

Delikanlı reddetti: 
- Hayır bey baba!. Kalkın si

zinle doğru bu kızın evine gide
lim. Bakalım paPkın kapısında 

kendisine saWıran haydud ben mi 
imişim! 

Sermedin izzeti nefsi fena hal
de diklenmişti: Yüzü kızarmış, 

sesi yükselmişti. 
Ahmed Süha bey: 
- Allah, Allah diye, mırıldan

dı. Nasıl olur bu? .. Güzin hanını 
yalan mı söylüyordu. Yoksa Ser
medi bir başkasile karıştırmışlar 
mıydı? .. 

!atıyor ve elindeki kıiçük idare 
lambasını bahçeye doğru uzata
rak; 

- Bahçemiz biraz büyük ve a
ğaçlıklır. Kocam orada yaz mev
simleri domates ve marul yetiş
tirir. Sonra, büyük bir incir ağa

cı vardır ki, onu da ya tamamen 
bir başkasına satar, yahud da 
komşulardan birine misafir gi -
decektik. Biraz incir götürelim, 
dedik. Ben bahçeye çıkarak in -

1 M. Kayahan 1 

cir toplamak istedim. Fakat, yap
raklar arasından yere doğru, bü
.fUk bir yılanın düştüğünü gör -
düm. Tabii, yafı korku, yarı te
Hişla, elime geçirdiğim bir taşla 
hayvanı öldürdüm. 

Ertesi gün, kapıdan, onu uzak
lara atmağa giderken, yolda ol -
dukça yaşlı bir kadın bana sor -
du; ben de ona bir gece evvel o
lanları anlattım. İhtiyar kadın, 
birden telaşa düşerek: 

- Eyvah, dedi, bunlar temel 
yılanıdır. Daima çift gezerler ve 

(Devamı 7 inci sahifeıU) 

Bugün SAK ARYA Sinemasında 
U u Şefimiz ve Büyük Önderimiz 

ATA TÜRKJüıı 
Dolmabahçe sarayından Ankaraya kadar yapılan muazzam ve em
salsiz cenaııe merasimini bütün tafsilatile gösteren tariH filme ila
veten: Meşhur Zenci mugannisi PAUL ROBSON, ANNA J.l!:E ve 

J OHN LODER tarafından temsil edilen 

HAZR ETi S üLEYMAN IN 
H AZ iNELE R i 

Görülmemiş TÜRKÇE SÖZLÜ büyük ve güzel tarihi film 
. ....... lllİll ... - ................... 1111111111.1 

Bir an aklına Güzin hanımın 

eski rabıtayı canlandırmak için 
böyle uydurma bir bahane ile 
dostluğun kapısını açmıya çalış

tığı fikri geldi. Sonra düşündü 

ki, buna lüzum yoktur. Eski bir 
aşina ve dost sıfatile pekala zi
yarete gelebilirdi. 
Oğluna döndü: 
- Gidebilirsin! Ben üzerinde 

duracağım bu meselenin .. 
Dedi. 
Sermed, köşkün merdivenleri

ni çıkarken babasının söyledikle
ri zihnini tırmıklıyordu. Bu nasıl 
işti böyle? 

Maamafih delikanlının kafasın
da bunu düşünmeğe ayıracak faz
la yer yoktu. Zira hayatında ilk 
defa olarak kalbi burkulmuş bu
lunuyordu. Evet, Sermed yirmi 
üç yaşında olduğu halde hiçbir 
genç kıza çengel atmıyan gönlü, 
bugün garib bir sarsıntıya uğra -
mıştı. Kalbe ve hisse aid her şe
ye gülen ve inanmıyan delikanlı 

kalbi içinde tanımadığı hislerin 
kaynaştığını duymuştu. 

Sabahleyin, İstanbula inerken 
vapur iskelesinde bir genç kadın
la karşılaşmıştı. O Sermede, Ser
med ona bakmıştı. Bu bakışların 
dilleri vardı, konuşmuştu. Bu ko
nuşuşun manası vardı. Kalbine, 
hiç bilmediği, duymadığı hislrin 
musluklarını çevirmişti. 

İçine yavaş yavaş yayılarak, bü
tün vücudünü istila eden bu his
ler, bu hislere karşı soğuk olan 
ruhuna ılık bir sıcaklık veriyor
du. 

Llıkin şu Meral denilen kız da 
kimdi? .. 
Pa"kın kapısında zorla öpme 

iftirası da nereden çıkmıştı? .. 
Kendisini üzmesine, düşündür

mesine, babasının muahazeleri 
karşısında hiddetlendirmesine rağ 
men bunun üzerinde durmak Is· 
!emiyordu. Kafası içinde sanki o
na, beğendiği, beğenmesile bera
ber de işı.k oldui11 kadına aicl dil-

• se~etd' 
Onu küçük yaşımdan beri ta - lunuyordum. Y alnız!ıgı kSJı!lJ~ 

nırdım. Melankolik bir çocuktu. Arkadaşlarından uzak ııJ<ill ol1 
Daha mekt.ep sıralarında onun tan hoşlanırdı. Ona en Y 
hüznünü, garabetini görmeğe a- insan yine ben idim. 
lışmış onun sebebsiz infiallerine Sorardım ona: or tf'i 

tahammül etmeğe, c,xık hisli ve - Yalnızlıktan sıkıJtnıY 
muztarib zamanlarında onu tesel- sun? .,Jıll"'J 
=l=iEe=t=m=e=ğ=e=k=e=n=d=i=m=i=alı=şt=ırm==ış=b=u=-=====(De==VUDI=~ 

,.. Bu hafta MELEK Sineması nın .-.. 
1 göstermekte elduğu 

ULU ŞE F i MiZ 

ATATORK ıısdı· 
Cenaze merasimini, Dolmabahçe sarayından Sarayburnuna apıll~ 
ve Saray burnundan t.orpito ile Yavuza nakli, AnJ<arada Y geıi 
muazzam törende Reisicumhur ile vekiller ve uylavlar ve iJ!l ı · 

rallerin ve ecnebi diplomatik heyetleri ve askert kıt'aların tAı tııfiJı 
takipleri vesaireyi tamamen ve bütün tafsi!Atile gösteren 

filme na ve ten: 

VIVIAN RO PIANCE ve PIERR~ REHolfl 

A Ş İ(ındBfeAAH~ Ç dE rL an E fı j 
bAyük Fransız filmi gösterilmektedir. ~ 

Bu hafta TAK SiM Sinemasında 
ULU ŞEFiMiZ ve 

EBEDİ ÔNDERiMiı 
ATA TURK'üıı eor 

"' ı Dolmabahçe sarayından Ankaraya kadar yapılan muazzatn ıışıeı' 
salsiz cenaze töreni bütün tafsilAtile ve tamam o!anılt g 
milli ve tarihi filme ilaveten: 

TÜRKÇE SÖZLÜ VE ARAPÇA ŞABICJIJ 

AŞKIN GÖZ YAŞLARI 
Büyük aşk ve ihtiras filmi gösterilmektedir. l< µıı 
Alphonse KARR'in meşhur romanından iktibas ve büyil eıJV.( 
mugannisi A B D O L V E H A P tarafından te~ r rvl 
bu türkçe sözlü film şimdiye kadar görülen ve dinlenen dığe j 
bir TÜRKÇE SÖZLÜ filmi ile mukayese edilemez. 
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Proğramın uzunluğu hasebile seanslar 12 - 3 • 6 ve 
başlıyacaktır. - / 

şünceler idarei örfiye ilan etmiş
lerdi. Kendilerinden başka her 
türlü düşünüşlere yasak diyor, ve 
hafızanın işletme dairesine bir 
türlü sevketmiyorlardı. 

Meral? .. 
Parkın kapısı!.. 

Cebren öpüş .. 
Annesinin şikayeti.. 
Bunlar ancak boş bir zamanda 

ü:ııerinde durulacak şeylerdi. 

* Gece saat 20: 
- Yapma, Sermed, dudakları

mı kanatacaksın!.. 

- Müsaade et o halde, istedi
ğim gibi öpeyim! .. 

- Hayır, öptürmiyeceğim, sua
lime cevab vermeden, elini süre
mezsin! 

- !nad etme Cavidan.. bırak 
bir kere öpeyim. 

- Olmaz diyorum! 
- Olacak diyoruınJ 
- Hayırı 

- Evet! •• 

- Hayır. 

- Evet Cavidan! 

- Hayır Sermed. """" 
- Ama zorla öpeceısv-
- Öptürmem. 
- Öperim. 

1 1 
ırıe .• ıı! 

Hücum ve mukave . 59ı1',J 
Genç kızın kendiSirı• JaPcıl"' 

çalışan kollardan, ya ~l"' 
sıyrılmağa çalışışı.. ırı'ğl 

Nihayet, nefes nefeıse ~~' 
yet ve teslim. dıld~~· 

Soluyan dudaklarıll•. 1 ıoP 
üzerinde zafer ganaitniJl 

-ı • şı.. öpıl . ,J~ 
Dakikalar süren bit rı s1 

'<8 
Saçlar dağınık, perı, ed' 
- Bitirdin beni 5erf!l ff 
- Doymadım dah81" ıı1tıl" 
- Yalvarırım, iliŞl!le ~ı 

daklarım şişti. j:~ı 
Bir ağacın aıtındal~erı 

1
41' 

böceklerin gevex.eıığıll C'' ) 
ses seda yok. Serıned .;e ,il" ,,ı 

cı>e" 
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Aranması da, bulunması 
da güç bir hazine! 

~emlek~timizdeki petrol faali
~etinden ümidimizi kesmemeliyiz 

lnorizler ve Amerikalılar başta olmak üzere 
bütün dünya altından daha kıymeta 

'iurd 

bu kaynağı aramakla meşgul 
I~ '1<ıl~n her bucağında bugün-
~rııı -"nkanlarımız dairesinde I!' büaranırken milletler arası 
'e:.uk ehemmiyeti olan bu 
ti( ~e ın iktisadi kıymetini müd-
1; ~ r 11atand9.§ dimağında aca-
~ e "ak· ıt bulunacak istifhamı 

' lllakta, pek tabii bir hassa -
~Vand · l•lard ırmaktadır. Ilk açılan 
ek a petrol fışkırması 

'iıllıhu ete derhal döviz akması, 
e11/1Yet hükumetinin her 

t laııı t te~inine çalıştığı milli 
"r<1en ez:;ıdde en mühim ômil -

'lli hırı olacağı için intizar 
~' a~ın uzaması bu hassasi -
~ 'l'Ur~tabilir . Memlekete bağlı 
<l'ı d' _un bu hususta daha et
~ ~ul'\l~nerek müsbet olacağı
~n itene Ümid ettiğimiz neti -
'Q\ llııınadla beklenmesine yar
~~"eaksadiie, bu sütunlarda, 

' Sel· t ~et' ı bir tetkik yapmağı 
~elto{nde buluyoruz. 

~it Ilı bulmadan bahsedilirken 
, tıı~ . tn\akaiarla kıyas yap -
1. lıııe( 1~~bedeceğini derhal kay
•• )~ azıınc1ır. Faaliyetile mu
'1'- Cdıleb'l • · · ~ '<r ar ı ecegımız memle -
.'ı, ,, asında Amerika İngil • 
'q_ 'ran ' 
l itik sa, İtalya, Macaristan, 
~ Ve tardır. Bunlardan Ame

ı.. ~ İs\ ~giltere hakkında pek 
o:;ı hulu atıııtikler elimizde mev
~.. nu"o 

1 • ""erik ' r. 
ıtt 'fJ Sen~da (Birleşik Amerika) 
1\i ~~ l>etr ı zarfında bakir yer -
·~ aç11~0l bulmak için 3364 ku· 
~:~. Of ~ (American Associa -
~ ıt,n 

11 
etroıeum Geologists. 

~i !i:l!d.e e Eylıli 1938 nüshasın
~tt,r ~ıc Lahee gibi en sala
~ •n b·ıır Petrol Jeologu tara -
., , l di . 

'lıı 'tll!d.e rılınektedir. Birinci 
.._. 'l'e bu kuyulardan 1140 

ıcsa,; L .. • ouısıana mınta • 
~-t·~ili Yapıldı4 
,'1\ılar l'or. Bu 
~'lıi ~'n 1002 
lı v. llıere ver
~"1i 7>'• ln 11. 138 
ı·ı llet~ol 

ı~ıtıı. &a~ıne 11eya 
'114'llir. ~ rast • 
" k;Yet u, mu
~'1. ~''Yu.ı !!<ister . 
4 ., arın n· ,, 12 ıs. 
\er;. olarak 

~..., ' k• 
"1, ·1, hı sekiz Petrol arama 
>\.~ i~;:r. kuyu mütehassısı 
~ ti( •Cı y, n EYVP 
J •nın 
~ Ilı . ger; TAŞMAN 

~ ~1, ;ntakalarının istatisti • 
,;:uı"'<ia apıldığı zikrediliyor. Bu 
• tıı;, V• n l002 danesi semere 1 

v ' :."al ~ '~a h l\lz 138 danesi pet-
lul'> 11u, ııı •va gazine rastgelmiş-
1· ~!•tın lıllaffaklyet göstermiş 
"1 'ir 1. nısl.ıett % 12 olarak 

•t İ ~l Sek• 
tı <; ~ine; ız kuyuda bir kuyu 
t lın Yazı Amerikanın ge
l,;, hı,v~'tıtakalarının istatisti-
~ ·~ • Ctro k ' , ~U.Yııl e \"'<lir. Bunlarda 
t.. ' •e b

11 1"'ın sayısı 2224 ol • 
' ve n ard ' :.-, an 1934 kuyunun 

ı :ıız 28 i~; ın 1 kuyunun petrol 
)'I ~'t eıı ~htevi olduğu anla -

"~et; 'll 1•tmda muvaffak! • 
ı,,~ıle 1,' .

12.6 dır ki, birinciyi 
~· ~ Yıd eder 
ıı •'ıl tıea; i . . 
':~1 e l>l:troı çınde Birleşik dev-

~ti~ı~ açılan ararna katagorisi 
"'1tı 1 ~ı i~i kuyuların mecmuu 
ilı~ltı,Yii~ (2 ~

11Yon yedi bin yüz 
~~ı ti. t•ı · 0.800) metre tut • , , 
~'rdaıı i • 

1ıı.''1 ~ıo.ooo metresi fal-
!~ "~ ııı.ı l ~ Cltıdcı 

~ ~ ı e ~ _ bahsedilen kuyu 
ıı '"ıı ·«etra · A . • ~ı~ " 1'lcır J merikada a-
q>ıı oı ın h . 

ıt.. -~~ t Ocj>.· ~psı olmayıp 
·-.. 1-;j ><ır a . 

'i~· • >ı licı ra,..de petrol a-
•r. Pılan faaliyet;n öl-

- ----

l 

Cumhuriyet devrinde yani 1923 den 1928 e kadar harıtada gördüğümtı 
yerlerde petroı aramaları yapılıyor 

deli 2.300.000 metresi de semere- ı 
siz kuyulara aittir. Bu iktisadi ne
tice veren metrajın % 15 okluğu
nu gösterir. 
Açılan 3364 kuyw1un vasati 

derinliği 800 metredir. 
Her nekadar vasati muvaffa • 

kiyet % 12 etrafında ise de jeo -
loji ve jeofizik usuller kullanan 
kumpanyaların vasati muvaffa
kiyetleri bundan yüksektir. Me
sel! jeofizik usullerle yapılan 

sondajlarda muvaffaikiyet % 25 
derecesine kadar yükselir. Böy • 
lece büyük kumpanyalar en mo
dern usuller kullandıktan sonra 
petrol bulma ihtimallerini sekiz 
kuyuda birden dört kuyuda bire 
çıkarmağa muvaffak olmuşlar • 
dır. Yani petrol aramada en mu
vaffakiyetli ameliyeler bile % 75 
boş çıkmaktadır . 

Bununla beraber % 25 büyük 
bir muvaffakiyettir. Bu da her 
türlü fenni vasıtalara baş vurul
malda beraber kısmen de Ame -
r!kada jeoloji vaziyetinin mm • 1 1 

takavi surette kırk senedenberi 
etüd edilmesi neticesi olank yer 
altı ma!Uınatının başka her mem
leketten yüksek olması sebebile • 
dir. 

Mesela ayni usulleri kullanan ı 

büyük kumpanyaların İngiltere-
deson üç sene zarfındaki faali • 

yetleri ayni muvaffakiyeti elde 
edememişlerdir. Son üç sene zar
fında İngilterede mecmuu 14736 
metre derinlik tutan 20 sondaj 
yapılmıştir. Bunlardan altısı el'an 
devam etmektedir. 1 

Bu sondajların yalııız birisi 
günde bir buçuk ton gibi ehem
miyetsiz bir petrol bulmakla mü
kafatlandırılmıştır. Böylece bul
ma nlsbeti Amerikadaki gibi % 
değil ancak % 7 olmuştur. Yine 
el'an çalışmakta olan kuyuları 

çıkartırsak kuyuların vasati de
rinlikleri 874 metre olur. 
Yukarıda gösterilen istatistik • 

!er dünya petrol işlerinin % 83 
nü yapan İngiltere ve Amerika 
gibi petrol dünyasının en önün • 
de gelen ve en büyük sermaye ve 
teknikle iş gören iki milletin bu 
işlerdeki başarılarının ölçüsüdür, 
Fransanın Fas'da yirmi senelik 
faaliyeti yalnız günde iki yüz ton 
petrol veren ve bilahare yanarak 
harab olan bir kuyuyu bulmakla 
neticelenmixtir. Son zamanlarda 
Zistendorf, Buk ve Drava saha
larını meydana getiren A vustur
ya ve Macaristanda petrol ara • 
ma faaliyeti harbden evvel baş
mış ve son senelerde hususi bir 
azim ile takib olunmuştur. Her 
ne kadar muvaffakiyetlerini öl • 
çecek istatistik elde yoksa da 
bunun İngiltere ve Amerika nis-

betlerinden daha iyi olmıyacağı 

itimatla söylenilir. 
Vaziyet böyle olunca petrol 

kuyusu denilebilecek derinlik -
!erde (800 metreden fazla) an -
cak iki kuyu açılmış olan memle
ketimizde ümid kesmek değil da
ha fazla çalışmağı icabettiren va
ziyet olduğu görülür. Türkiyede 
petrol faaliyeti hakkında M. T. A. 

nın 15 inci yıl münasebetile çı -
kardığı nüshada epey tafsilat 
vardır. Hüliisa olarak denilebilir 
ki memleketiıniule beş senelik 
çalışma neticesi petrol bulma ih
timali kat'lyetle artmıştır. 

BÜRHAN CEVAn 

• 

'. . 

Van'da petrol sondajı yapılıyor 

Bursa seyyah ve 
Hanyo şehr i 
Oluyor 

Bursada tedkikler yapan şe -
hircilik mütehassısı Prost Bur -
sanın umumi vaziyetini tedkik et
tikten sonra, şehrin mühim kı -
sımları üzerinde de ayrı ayrı in
celemeler yapmıştır. Bu ara, ana 
caddeler, istasyon, (ticaret mın

takası) gibi nıuhtelü esaslar yer
lerinde gözden geçirilmiş ve bir 
çok da fotoğraf alınmıştır. 

Mumaileyh, bilhassa Bursada 
Uzunçarşı ile Ticaret sarayı ci -
varında tetkikler yapmıştır. 

Kendisine belediyenin üst ka
tında bir daire ayrılmıştır. Ted
kikler ikmal edilince müstakbel 
Bursa şehrinin planı vücude ge -
tirilecek ve bu planla Bursa İs • 
tanbulun ve İstanbula gelecek 
ecnebi seyahların başlıca bir say
fiye ve banyo şehri haline k-0na -
caktır. 

- -
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Kış sporları-! lstanbul berberleri 
nın tamimi lu· k k 1 b" .. .. k. il . ·ı ı ht t 

Bunun 
. . cu ıs açı ır suru o ar e a apo t; 
ıçın herşeyden -----------__;;~--

önce ucuzluk temin d f k" ı 
edili yer an ıran permena ma ına ar -

İstanbulun ve yakın şehirleri-

mizin kışlık sayfiye yeri olan 
Bursada Uludağ'a halkımızın rağ
betini celbetmek için yeni ted • 
birler alınacağını yazmıştık. 

ve dizi dizi şişeler .. 

Evvelii Bursa Dağcılık klübü Mikrob denilen nesnenin dl.iare destan olduğu 
tarafından idaresi deruhde edilen 
Uludağ otellerinin ucuzlatılması 
ve mesela İstanbuldan oraya gi
dip bir seyyahın asgari yevmiye 

bu devirde rizol şişe·erl 
2 lira ile dağ otellerinde hem ya
tıp hem yemek yemesinin temini 
kararlaştırılmıştır. Ayrıca Ulu - ı 

berber dükkanlarının silahıdır 
dağdaki büyük otele münasib za
manlarda İstanbuldan maruf ~~~..,......-... ıARİLKAPT A~ 
zevatın davet olunması ve İstan
bullu ve Bursalı gençlerle ba -
yanlar arasında Uludağda ski mü
sabakaları yapılması kararlaş -
tırılmıştır. 

Diğer taraftan bu sene Uludağ

da kış çok erken bastırmıştır. Her 
taraf karlarla kaplı bul un an yolla 

rın tekmil kışlık erzakı, bir ted
bir olmak üzere şimdiden kızak

larla tepeye çıkarılmış ve otelle
re dağılmıştır. 

-·---
Dünyanın en 
büyük gazeteleri , 
Her yüz senede bir çıkacak o- 1 

lan gazetenin ismi (The İllumi -
nated quaduple Constcllation) 
dur. Ve 1859. da tesis olunmuştur. 

çıkarılacak son nüshasının boyu 

400 pus, eni de 260 pus olacak -

tır. 104 kolondan ibaret bulunan 

mündereca\ı 18 kitap kadar ola
caktır. 

İlk nüshası 28.000 basılmıştı. 

Bu seferki 1 milyon olacaktır. 

Pastör müessesesi 50 yaşında ... 
Madam Busiko, küçük bir kağıt parçasına bir 

iki kelimtJ gazdı, Pastör'e uzattı: 

''M. Pastör emrine 1 milyon 
frank veriniz .. ,, 

Pa~ürbunu okuyunca sayın kadının önürıe diz 
teşekkür etti çüktü, ağhyarak 

Bugün 50 yaşına giren Pastör 
müessesesine yüksek seciyeli iki 
kadın kalbi nigıihbandır. 

Madam Busiko ve madam Lö - · 
bodi.. 

Şüphesiz, müesseseye yardım 

eden daha birçok hayırsever ka
dınlar var. Fakat, bu iki kadın 

kadar değil. Bunların ikisi de ilk 
sırada gelir. 

Müessesenin iruıası için açılan 

iane listesinin başında madam 
Busikonun, sonra da Löbodinin 
isimleri yazılıdır. 

Paristeki büyük bombarşa ma
ğazasının sahıbi madam Busiko 
bir gün odasında yalnız oturu • 
yordu. Hizmetçisi geldi: 

- Mösyö Pastör adlı birisi sizi 
görmek istiyor ... 

Dedi. Madam Buriko düşündü: 
- Pastör ... Bu isimde bir kim

se tanımıyorum. Sakın kuduz il
elti mütehassısı Pastör olmasın?. 

- Evte, madam ... 
- Peki buyursun!. .. 
Pastör içeri girdi. Madamı se

amladı. Fakat, ziyaretinin sebe • 
bini söylemekten sıkılıyor, iane 
talebi için geldiğini anlatmaya 
cesaret edemiyordu. Eziliyor, bü
zülüyordu. Nihayet, bin müşkü
latla, bir müessese inşası için ml!-
11 bir iane defteri açıldığını söy -
ledi. Müessesenin kudüz illetine, 
kuş palazına, tifoya ve bunlara 
benzer hastalıklara karşı müessir 

• 
bır deva, bir seram oulmaya ça-
lışacağını ıızun uzun anlattı. Ma
dam Busiko dikkatle dinliyordu. 

Sayın Alinı, sozunu bitirince 
hayırsever kadın yerinden kalk

(Devamı 7 inci sahifede) 

Kapısının kamış püskülleri 
içeri girenlerin yüzünü, kulakle 
rıru gıdıklıyan berber dükkilnk 
rı son senelerde - parazitleri ha 
riç olmak üzere - otomobil v 
radyonun gösterdiği kadar b: 
yeniliği ortaya koydular. 

Yenicamiin avlusunda, duva 
dibine sokulup gırtlağa ken~ 

kesik bir tas dayıyarak kafa k 
zımak bizde traşın an'anesi id 
Gözlerimin önünden hiç gitmı 
yen bu sahne ile püsküller ar. 
sından içerl kayarken karşım• 

yerden tavana kadar pırıl pır 
aynaları, yanyana sıralanmış n 
kel duş takımları, sakız gibi b• 
yaz !Avaboları, süslü lizol şişele• 

binlikler dolusu kolonyaları, b 
kenarda ucu kıskaçlı bir süt 
kollarlle ahtapotu andıran per 
bir !Aboratuvara bC?nzetmcw 
mümkün değildir. Yalnız sahil 
nin zevkine tAb! olan dekorln 
deıntlere göre değişiyor ve l 
dekorun letafetine göre de fiat 
lar bir hayli yü.kseliyor. 

Kara.gümrükte, mahalle aras 
da bir bertıer dükk:Anı gördüı 

kapısının önüne bir sebzr 
yuva yapmış, neei vanıa ye: 
dökm~. Buna rağmen duv. 
arına ucu zcinsten bir duvar 1 
ğıdı kaplamağı da ihmal etm< 
miştlr. Mikrop denilen nesneı 
dillere destan olduğu şu devi> 
lizol şişeleri en göze çarpan ~ 
!ere yerleştlri,lmlw bulunuyor. 1 

ve buna civar olan mahallele· 
ustura saç makinesinden d 
çok işlenıektedir. Çilnkü kafa! 
kazıyan usturadır. Bu dükkaı 
rın kapılarında şık salonlarda 
duğu gibi püsküller sallann 
amma, içerisinde kAğıddan çiç• 
!eri, boyunlarında kırmızı kor• 
lidan kravatı unutulmamış k, 
lonya şişeleri fakir dekorunu 
mamlamağa çalışır. 

İçerisini şöyle bir göreyim 
ye başımı uzatmıştım. Yüzün 
bir hayli traşlı olmasına rağn 
ustadan ne bir ikram, ne de 1 
savet vaki olmadı. Anlaşılan ı 

raya girenler hep eş, dost ins 
!ar olacak; yabancıya aldırdık 
yok. 
İstanbulda tramvayları - haı 

dolsun - vızır vızır işliyen 
caddeden geçiyordum; içi yuv 
lak aynalarile gümüş gibi par. 
yan bir salon gözüme ilişti. B 
tün koltuklar dolu. Bekliyen 
arasına karışıyorum. Kapıc 

reveranslarla beni karşılıyan 
yaz önlüklü çocuk pordesümü , 
dıktan sonra beklemekten can ... 
sıkılıp ta savuşmayayım diye . 
hemen gazeteyi elime tutuşturu 
yor. 

Dışarıda otomobil gürültüler 
var. Ara sıra onlar da kesiliyor 
Şimdi dört usturanın cayırtısın . 
dan doğan garib bir musiki salo 
nu dolduruyor. Duvarda müşte 
rinin oturduğu yerden pek d< 
kolay okunamıyan traş ve saç ke 
limelerinden ötesi hep fransızc; 

olan bir fiat listesini seçer gibi o 
luyorum. Burada şampuvan 

kompres, friksiyon, manikür, ma 
saj eektrik ve tuvaletin ne oldu
ğunu anlamak lstiyenler bir de 
faya mahsus olmak üzere yüz eli 
kuruşu gözden çıkarırlarsa topu 
nun ne meneşi olduğunu keşfe . 
derler. 

Bir sakal traşı on beş kuru: 
i!§.n edilmiştir. Amma, size lilr 
lü türlü havadisler veren, eğeı 

birkaç defa devam etmiş iseni: 

(Devamı li mcı sahifede) 
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''Çariçe Olga,, vapurunu Boğaz 
dışında nasıl • 

esır aldık? 
• su varı Alman 

tiddetli 
ile 
bir 

arasında 
oldu 

Peyk suvarisi 
münakaşa 

Bunun ilzerine Cevad kaptan 
lr:end1 bildSJi sistemi im ilandı; 
ınilretebatı çalıJOdı, emir verdi : 

- y edelı: gemi demirini alın, 

ona dört 1tai çellk halat bajlayın! 

Bu emiır, Anında yerine getirll-

41L- 4 .kat çd: halırt takılan ye
dS cMmtr denbe indirildi. Peyk 

bir ild llui ve geri f11riiyiiften 
10ııra deıUl taı:uran demir, kab
loyu tıntu. Cevlıd kaptan: 

- Tam yol ileri! 
Kumandıwnı makine telgra1i

le tarblnlere ulqtırır ulaft.ımıaz 
Peyki Şevket; ardında kamçı p.k

latı,lmıf ciDI bir arab atı gibi ile
ri doğru atıldı ••• Bu kuvvet, inler 

ıibi flCU'dayan çelik halatları 
iyice gezdi.., Bir dHika kadar bu 

tuyilıa karp koyan kablo müka
vemeti bıraktı, demire takıldığı 

yerden koptu, 

V az:ife böylece yapıldıktan; a

miralin mazruf emri yerini bul
duktan sonra Cevid kaptan gemi 
demirini yukarı a:ldı.rdı; i§leri bi

ten çelik halatları gemi demirin
den söklllürken bu işi böyle basit 
bir tarzla ve iyi bir bul~la başa
ran Türk ıılivarisini alman mü

f&vir ha1rfi. tal<dir ve gıpta dolu 
bakı§larla süııdü. Cevad kaptan 
mü~virine anlattı. 

•Çariçe Olga• (1) 
Bu arada alman denizcisi Cevad 

kaptana ııordu: 
- Ateş açmıyacak mısınız? 

Hlll bir hazırlık emri vermedi -
niz?!., 

Tllrk aüvari&i llOğulianlılıkl 

mukabele etti: 
- Ateşe ne lüzum var? .. 
- Bu gemi bir rua nKli1e p-

misidir. Derhal ateş açıp bııtırmır.-
1\IZ lhım! 

- Transporun bir geyden habe
ri Yok. Sakin ve milS'terih İstan-

Ecnebi mat buafı 
Ve mllll 
Matemimiz 
Budapeşte, 22 (A.A.) Macar tel· 

graf ajansından: 
Bütün Macar gazeteleri, Ata 

türkün cenaze merasimine alt tat 
,nat ile doludur, Bu münasebetle 
bu gazeteler, ebedi meziyetlerini 
tadad ederek Büyük Ölüyü yeni
den tebcil etmektedirler, 

Esti Ujsag gazetesi diyor ki: 

bula dogru gidiyor. Yani türk su
larına, Buna hiç ilişmesetı: bile o
lur, Çünkü, Boğaza girer girmez 
harb esiri dlye vaz'ı.yed edilecek, 
devletin malı olacaktır. 

(Devamı 'iV) 

(1) Bu pmi esir edildikten 
sonra laml (Urla) :ya çevrilen, 
ı.uı. -eıerı imtidadınea Ha
liçte hastana vuif .. ı saren, Cam
hariyettea JIODnı Dealzyollarma 
verilen ve ismi •Cumhuriyet. o
lan semidir. K. Y. 

Bak er mağazalannda 
Erkek ve kız çocuklarına 

mahııus elbiae daireleri tev
si edllmiftir. Her yerden 

müsait gerait ve iyi fiatlarla 

emsalsiz ve zengin çeıitler 

bulacaksınız. 

Bu mevaımın K A D I N 
MUŞAMBALARI gelecek 
mevsime kalmamalıdır. Bu, 
BAKER MACAZALARININ 
kat't kararıdır, · 

HIKATll 

BEBEK CiNNETI 
Kaynana Zırııtıs 

mışlardı, Oğlan diiŞJinU' n <' tlııdl ıahifeden denm) 
- Dudaklarını çok boyamışsın? 

(' Uncli .. hifeden devam) 

Bana cevab verirdi: 

- Yalnız değilim ki: 

Yelejtlnln cebinden iki tane 
süslü küçük ta§ bebeği çıkararak: 

- Bak dostlarıma! Onlar öyle 
sadık, öyle vefakAr dosUanmdır 
ki onlar beni kızdırmazlar, in -
cltmezler, sözümden bir santim 
dışarı çıkmazlar ve bilir miabı 
etrafımızda menfaat için dola -
;ıa.n insan sürüsünün içinde bun
lar kadar temiz yürekli mah!Qk 
yoktur, Bunlar, yemezler, içmez
ler, bunlarda erkeklik, dişilik 
yoktur, 

Ben alay ederdim. 
- Desene Melaikei kiram ha

zeratı. 

••• 
Liseyi bitirdim hepimiz daha 

ciddi, daha vakur insan olduk. 
O bile yaprak ve kelebek lı:ollek-
8iyonlarından ayrıldı. Ziraat 
mektebine girdi, Artılı: nadiren 
görüyordum. 

- Hani bebekler Turhan? de
diğim zaman elini yine yeleğinin 
cebine sokar ve oradan eskile -
rinden daha güzel ve daha baha
lı oldukları ipekli fistanlarından 
belli olan bebeklerini gösterir -

di, Başkalarının (cinnet) teşhisi 
koydukları bu garib iptillya ben 
de gülerdim. Fakat hiçbir zaman 
onun aklında bir sakatlık olduğu 
iddiasına kadar varlllllilll§tım, 
Nihayet mektepler bitti. Hayata 
atıldık, Onun Ziraat mektebinde 

tabiate karfl olan muhabbeti ve 
yalnızlığa karşı olan inhimaki 
artmıştL Edebiyat derslerinden 
iyi not alan Turbanın yavaş ya
vaş edebi mecmualarda şiirleri 
intişar etmeğe başladı. Az zaman 

içinde onu sevdiler melankolik 
şiirlerin şairi derhal tanındı. is
mi etrafında güzel bir de şöhret 
yaydı. Küçük bir ziraat memuru 
fakat tanınm11 bir şair oldu. An
nesile beraber Kuruçeşmede gü
zel bir yalıda ikamet ediyordu, 
Ona bazı geceler gider misafir 0 _ 

lurdum. 

Meşhudatımı aynen naklede • 

k bJf' 
- Ortada kızaca ttı 

- Bu kadar kısa eteklik olur yim de siz ne hüküm verirseniz tu, Her ikisi de aynı f~dl 
veriniz. mu? dı. Acaba neye sinirle it~· 

Turbanda bebek zannın şaşı - - Bak bana, nasıl giyiyorum? Birdenbire; zırııtılı ~ ıııu' 
lacalı: değil korkulacak kadar ller- Diyerek; zır, zır ötüyordu, Za- - Benim canım Y0 aJlll'dl' 
leıniş olduğunu gördüm, Allah vallı taze; günden güne solmuş - den bana ince çorab ,ılı. 
aizi inandırııın şöyle bir yüzü tu. Gelin; kendini ıuts!ll ;ııı 
mütecaviz bebeği vardı ki hiçbiri '* ihtiyari gülümsedi. ~ğ:uc l 
ötekine benzemiyordu, Akşamları, köşe penceremnı Ve mahcub bir vazı~ 

Sarışı.nar, !beyazlar, maviler tek başına zaptetmi§ olan kayna- yerek: şı: 
zilliler yatınca gözleri kapanan, na daha oğlu kapıya varmadan - Valide; va!idelfl·''gıf 
karnına yatınca ötenler, kolun- olduğu yerden tırlıyor, kapıya ko- l(lm ya ... Onlar ince 
dan çekince dllini çıkaranlar, çi- şuyor ve bağırarak: dedi ~ 
çek satanlar, irili ufaklı, erkekli - İki gözüm aalanım, geldin Gencin bu sözü, kaY 
d~, ÇJplak ve giyimli, pantolon- mi? Hoş geldin, sefa geldin... bütün kudurtm~~u- JıP f 
lu, pantolonsuz, patikli, patiksiz Teranesile boynuna atılıyor, iki Ayağına giydiği ka urııfıl 
bir sürü bebek, yanaklarından ıapur şupur öpü- rabı sıvadı. Kuru ve b 

Dedim ya yüzü mütecaviz. Son- yor, elinde ne varsa alıyordu. dırlarıru gii6tererek: ...Al . atsJI'., 
ra bunların her birinin ayrı isim- Gelin; ikinci planda, sey!Tci - Onunla benım illet I" 
!eri var, vuiyetinde duruyordu. fark var?, Ben nede'll, Si~ 

Turhan, bunlarla konll§Uyor, Odasına soyunmak için giren rab giyemiycrmuşUfll"' 
sohbet ediyor, fikirlerini soru - genç kocanın aroı sıra anası da m ne zanruıdiyorsun? 
yor, sıhhatlerini endişe ediyor, giriyor ve dördüncü fasıl başlı - * r(Jıl 
bazılarının yaramazlıitlarından yordu: İki çift, birbirlerini. c~~ 
§ikayet ediyordu, - Bak hele; neden fanile giy- dikleri halde, dir!ikS;ıl ~ 

Kimi bezden, kimi taşdan bun- memi§lrln? mqtı. Gelin, JrocasındaJI 
!ar öyle mahlüklardı ki yava§ ya- - Kızım; Allah muhafaza et- yordu: lı 
vaş ben bile onları sevmeğe veya .tin; bir tanecik oğlum var .. , Ona - Eğer; rahat etııı~ 
kendimi onlara alı§tırmıya baş - bir §ey olursa ben ne yapanın?,, aelı: ayn çıkalım .. · "/ 
lamışdım Çiftler, susuyor.. arada bir, • mülüm ka~. yeretJI 

Bilhassa bunlardan beş danesi hasretli gözleri nasılsa fırsat bu- ğım... .,,... 
ayrı bir istisna teşkil ediyordu. lup birbirlerine çengelleşiyotdu. - İmkan yok ]\'.arıcı&; 
Onlar imtiyazlı bebeklerdi ki Sıra; paketlere geliyor ... Oğlan, kabil değil bırakamaO' ~ 
Turhan onları yemekte sofrasına karısına ve anasına çorab alını§- Gelinin canına talt ~ği 
bile alırdı. En ziyade Turbanın tır, P:ıata getirmiştir. casını gönülden sev )tı~ 
bu halinden endişe eden annesi Kaynana; çorap paketini des- kimsesizliğine, yokSlll . f. 
idi Nihayet bir Avrupa seyahati tursuz açıyor. mıyarak ağlıyarak ':eıı ):1 
beni ondan altı sene uzaklaştır • Pakette iki cinıı çorab vardır. daha gelmemesine ev 
dı. Altı sene sonra memleketime Biri kalın, diğeri ince tül çorab - * eJill; 
avdet ettiğim zaman onu aradım. dır, Güzel ve namuslıı g 
Haftalık edebi bir mecmua çıka- Oğlan kalın çorabı göstererek: rure, şimdi, zengin . "; 
rıyordu. İdarehanesine gittim. - Valideciğim; işte bu senin? bir ihtiyarın metTesidı r 
Beni o gece evine götürdü. Evlen- - Öteki de kızının?.. Ona halini soranJar~ır: · 
miş, bir de çocuğu vardı. - Vay .. sen misin bunu söyle- kabelede bulunınakt3 iôJll I, 

- Hani bebeklerin dedim. yen?.. Kaynananın saçları diken, - Çok şükür; gon jl<lr 
Kurşun kalemi ile önündeki dlken kabarıyor, yüzü sararıyor, Hiç olmazsa anasına .~ .< · ·ıı,..· ·r. 

deftere bir horoz resmi karala· dudakları titriyor .. , erkekle beraber degı ~) 
yan yavrusunu gösterdt Çiftler; bu hal karşısında şaşır- M, SAMİ J(~ 

- İşte!. dedi. Canlısı bu. can- :=.:i~~~~~~=~~~~mnı=:r=::i~~~~fl, 
sızlarım da ona sor, Zira kıskanç- 1 Askeri f•brlk•l•r 
!ık saikasile onlar rakibesinin el- llinları 
!erinde birer birer can verdiler, L-------------=ı 

Sarışın topaç gibi yavruya bak-
tım ve sordum. 

- Kızım senin adın ne? 
Gülerek cevab verdi: 
-Bebek. 

FİLE 

- Ham demirden yap~ bir 
kuyu çengeli takhdinln bu işi ba
pmuya yeter yararlık.ta olmadı· 

ğı pekill belli idi, Nafile uğraş
tınu:, O demiri gemiye getirdiniz, 
buraya kadar ta§ıdınız! Biz, belki, 
nazariyat itibarile o kadar dilbaz

lık yapamayız, Fakat iş bqııı.da 

eldeki malzemeden istifade etme
ği, bunlarla en müşkül vazifeleri 

başarmayı çok iyi bilen denizcile
riz! 

Bun.dan bir nesil evvel Osmanlı 
imparatorluğu, ölüme mahkiım yo 
rulınuş lıuta adam idi, Fakat o ıı 
rada Avrupa ilk defa olarak, Tür~ 1 

ırkının en güzel evsafını nefsind• , 
temsil etmekte olan Bozkurttar 
bahsetmeğe başladı. Millet için i 
dam kararı demek olan Sevr mu 
ahedesi kaleme alındı. O devirdf 

Binaenaleyh stokun verdiği 

imkAn dairesinde her yerden 
iyi şerait ve ucuz fiatlarla 
satmağa devam edeceğiz. 

_______ 1 ~stanbul berberleri 
87 SENELİK MEVCUDİYETİ 

1200 lira muhammen bedel ile 
Bakırköyündeki erlere ait 4000 
kilo sığır eti 29/11/938 salı günü 
saat 14 de Salıpazarında Askeri 
Fabrikalar yollamasındaki satın 

alına komisyonunda açık eksilt -
meye konulacaktır, İsteklilerin 
muvakkat teminatı olan 90 lira
yı her hangi bir malmüdürlüğü
ne yatırarak alacağı makbuzla 
birllkte 2490 NJu kanunun iki ve 
üçilncU maddelerindeki vesaikle 
mezkı1r gün ve saatte komis -
yonda bulunmaları buna müteal
lik şartname hergün komisyonda 

: .,. 

' ~ BAS AGDISI RIP 

Türk •ilvarilinin bu yerinde 
sözleri övünçten ziyade haklı bir 
gururun !f&deslydi!, M~avir Ce
vad kaptanı taoırik etmekten: 

- Evet, hakkınız var, Sizi teb
rik ederim yfuıbaşım! 

Demekten başka bir §ey yapa
ınaw; ve .. yapamadı da .. , 

Peyki Şevıket işini bitirdikten 
sonra Boğaza dönerken bir Rus 
şilebine rastlamıştı, 

Osmanlı imparatorluğunun Rus 
ya ile harbe tutuştuğundan, al -

man amirali Şosonun bir emri va
kii ile beklenmiyen bir muhasa
matın alıp yürüdüğünden haber
siz İı;tanbula gelen bu Rus şilebi

ni görür görmez Peyk, üzerine 
teveccüh etti, 

Cevad kaptan için vaziyet ma
lumdu. 

Osmanlı - rus kuvvetleri ara
sıruia bilfiil muhasamat başlamış; 
ültimatom gibi muharebe ve mu

hasama formalitesine meydan 
kalrruıdan Odesa bombardımanı 

ile harb ilanı tamamlanmıştı. 

Binaenaleyh, rus bandırasını 

taşıyan bu tran.•por şu anda Türk 

su!arında bir harb esiri sayılırdı, 
Rus gemisi dolu dizgin üzerine 

gelen osmanlı de:. troyerinı deniz 

kaidelerine göre sancağile selam
lamıya başlamıştL 

Alınan m~avir, Peyk'in ku -
manda koprüsünde bulunan Ce

vad kaptanın yanında duruyor, 
destroyerin gc·miyı mües,'ir ateş 

altma alacağı mıntakaya gelmesi
ni beklivordu, 

Süvari, dürbününü Boğaza doğ
ru ilerliyen Rus gemisinin kıçın
daki yazıya çevirdi, orada rus ve 

fransız harflerile yazılı şu kelime
leri okudu: 

Anadoluda mukavemeti, milli ffk. esnasında olduğu gibi daima 
l:'i ve teceddüdü düşünen bir adam 1 iyi cins malları her yerden 
vardı. Bu adam orta boylu solgwı mflsaid şartlar ve ucuz fi atlar-

ı 

benizli, mavi gözlü ve nafiz nazar la satmağa devam edecektir, 
lı bir zabit idi. Onun bir iki taraf- Trençkotlanmız, Kover • 
tan ve bir çok düşmanı vardı. Bu · kortlarımız, Renkontlarımız 
nunla beraber bu zabit, sultanlığ~ J ve Gabardinlerimiz biçim, cins 
eski Türk imparatorluğunun dü ı ve şıklık itibarile emsalsizdir- ı 
şüncesine, muzaffer devletl~re · ler. 
mürtecilere, eşkiyaya, çok iyi miı' 1 Beyoğlu BAKER mağazaları 1 
cehhez olan Yunan ordusuna, a . ------------iılııııill 
kın yapmak istiyen ufak tefek bit lnegöl Aı!iye hukuk mahke -
takım akvama, ümitsizliğe, fakru mesinden: 
tarurete, bitkinliğe karşı mUca , 
deleye girişti. Mustafa Kemal, yal 
nız muharebe meydanlarında de 
ğil, yalnız siyasi sahada ve mevcut 
nizama karşı galip gelmekle kal , 
madı, belki 15 sene zarfında ha 
yatın her noktasında galip ve mu 
taffer oldu. Mustafa Kemal, mo . 
dem devleti kurdu, onu inkişafa 

mazhar etti, zenginleştirdi ve vah· 
detini temin etti. 

İnegölün Uzunbarış köyünden 
Yahya kızı ve Ahmed karısı Ze-

kiye Yazgan tarafından İnegö -

!ün Sinanbey mahallesinden Sü
leyman oğlu kayıp Ahmet onba -

§l aleyhine açtığı boşanma dava
sından dolayı yapılmakta olan 
muhakemeshıde: 

Muhalı:cmece davalının kay -
bolmasından dolayı kendisine ila
nen tebligat ifasına karar veril -

miş olduğundan muhakemenin 
talik olduğu 17 /12/938 inci günü 
saat 10 da İnegöl asliye hukuk 

l~ sene içinde milletini asırlar
ca ileri götürdü. Milletinin kuvvet 
!erini bir araya getirdi Cinayet
leri ve zafları kökünden söküp at 
tı. Teceddüde nail ve büyük bit 
vazife ifasile mükellef olan mil • mahkemesinde hazır bulunma • 
!et, son seyahatinde onun mevki- masını aksi takdirde muhakeme
bini teşkil ediyor. Onun göstermi~ ye gıyaben devam olunacağı 
olduğu misal, endişe içinde yaşı . bidirilir. İşbu ilıin gıyap kararı 
yan ve mücadelelere girişneyi makamına kaim olmalı: üzere de 
düşünen milletlere bir ders ola . _il_aıı_o_ı_u_n_u_r. ____ <85_9_6_> _____ 

1 
caktır. Çünkü Atatürk, asrımızın tun şeklindeki tarihi hakikatini 
•gayri mümkün hiçbir şey yok - ispat eden ilk adam olmuştur. 

ile SABAH ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman 

dişlerinizi fırçalayınız 

(5 inci aahifeden deuam) 

kulağınıza bazı dostlarınıza aid 
dedikoduları da fısıldayan kalfa
ya ve üstünüzü süpürüp kapının 
pfuıküllerini açmağa koşan çıra -
ğa hiç olmazsa beşer kuruş ver -
meden dışarı çıkmak pek pişkin
ce bir hareket olmaz mı? 

Hakikaten temiz olduğuna inan
dığınız berber dükkilnları için in
san bazı ştiphe ve dedikoduları 

içinden çıkaramıyor, Size dolap

tan bembeyaz ve devşirilmiş bir 
örtü çıkarırlar. Bir dostumun söy
lediğine göre bu örtüler gal!ba 
kullanıldıktan sonra fırça ile süp
rülüp yine çıktığı yere girermiş, 
Bu her yerde böyle midir bile 
mem?. 

Maamafih saltanatının son gün
lerini pek iyi hatırladığım her -
berlik artık şık olmak için yap -
tığı dekor, temiz olmak içın gös .. 
terdiği gayretle kellemi emn;yet
le avuçlarına teslim edebilece • 
ceğiın bir san'at haline girmi~ -

Saçlarıma iltifat ederken her • 
berime yapılan bu hücuma tabi -

atile kızamıyorum. Fakat buna 
verecek cevap da bulamıyorum, 

Biraz sonra, sıra memuriyeti
me, daha sonra ismime, nihayet 

evli m~ yoksa bekar mı olduğu
ma geliyor. Bu yolda isimlerini 
ve memuriyetlerini öğrendiği bir 
çok insanları tanıyıp tanımadığı

mı anlamak için onları bana bi -
rer birer sayıp döküyor. 

Garip şey içlerinden tesadü!en 
birisini tanıyacak oldum. Hemen: 

- Bu hafta düğünü oldu. Bir 
muallime ile! dedi ve arkasından 
ilave etti. 
-·Kadın dul imiş, hatta bir de 

oğlan çocuğu varmış haberiniz 
yok mu bunlardan?,, 

- Olmaz olur mu dedım. 

Dedim ama; ne yalan söyliye -
yim, oldukça iyi tanıdığım dos -
tumun bu macerasından haberdar 
değilim, 

tir. Arif Kaptan 

görülebilir. (8372) 

GÜZELLIGINIZ 
iÇiN 

Hele Sirkecide vitrinine balımı- ============== ~REM B • 
mundan bir kadın büstü koyahi- R' "11./ ıALSAN 1 N 
lecek kadar !Ukse yer veren her- V ""- KANZUK 
her salonu vaktfle Veznecilerde 1 Ç j N -
küçücük bir dükkandan 'ıi~ .· Pt 
etmişti. Kalfaları hallerinden 
memnun adamlardır. Sık sık teb
dili dükkan etmezler. Ayni kol -
tuk başında çalışarak birkaçını 

tanıyorum ki on senedenberi bu 
yolda sebatkarlıklannı göstere -
bilmişlerdir, 

Sıra bana geliyor, Ustura ca -
yırtıları arasında çıtırdatıp du -
ran makas saçlarımın arasına ge
ziniyor, Elimde tuttuğum gaze -
teye rağmen kalfa bana lakırdı 

atmadan duramıyor: 

- Saçlarınızı nerede kestiri -
yorsunuz? 

- Beyazıdda, 

Yüzünü buruşturarak: 

- Yazık! diyor, Güzel saçları-
nız var amma kesemiyorlar. Mah
vediyorlar. 

BE~İR KEMAL.! 
MAi-iM UT C(;Vt>: 
&Cc.A.N &.=>I 

MUSTAl-lZAR;l)TINDAN~ 

P E KTO A 1 "'-vLl. 1 

Bütün dünyaca takdir e -
dilmiş sıhhi güzellik krem -
leridir. Gece için yağlı, gün -
düz için yağsız halis acıbadem 
çeşitleri hususi vazo ve tüp . 
!erde satılır, 

İNGİLİZ KANZUK ECZA
NESİ 

İSTANBUL - BEYOCLU 

ZENITH 
En eski ve halihazırda en 
mütckamll ve dünyanın her 
tarafında en fazla aranan 
radyodur, Yalnız Beyoğlun
da BAK ER Mağazalarında 

satılmaktadır, 

l~OMATIZMAY~1~01 

GRiP SALGlNL~f!pft 
FENA HAV AL t:f!pt 
SOCUK GONL Jı~ 

Her sabah bir te '' 

NE OK 0 R.1 '1 11 
almakla sıhbatln 1 ~dfo ' ~ 

N E 'O"K'O R ' 
~·fbl 

Mideyi bozmaı "e 
Tek kaşe 6 kuruş 1,j '°·"'' 6 lık aoıba L'~v. 
HER ECZANED!": B 

jb 
ZA Yi - Tosyeda :;30 1 

idadisinden 329 ve''~ 0ıdıJ~ 
331 senesinde aJ.rıııŞ hııı'1 J 
veya 179 numaralı (,ııı 11 

mi kaybettim. Ye~~Jll[ı , 
cağımdan zayiin Jıllıııah'~ıı-· 

Tosya Pınarbaşı p.tJÖ" 
Mahmud o~ 



lstanbul reportajları 
ııılı!ıtıt ( t tıacU ıııhifeılen devam) 
~~dü;: onun diğer eıi, öl • 
hı. Yılanın intikamını a • 

taııil 
1'ıı ben tel&şa düştüm. O, 
tıtt l, baJıçede onu öldürdüğüm 
'l)ıJ;_rbet kaynatarak dökmemi 
~ Ben bahçede bununla 
lctlutt en, . o da içeride bana 

11 . Verıyordu. 
ır nı .. 

lırtk: . Uddet sonra şerbeti dö -
b~ <it ıçerı girdim. Aman ev lad, 
~ ~e göreyim: Evin içi tam
llre;elı; ~ğerse, bana böyle akıl 
IJııı gör~çeride ne var, ne yoksa 
~ lo llrnı.üş. Derken feryadı • 

~Ular yetişti. 
ıı ••• 

"'"-ilııun 'b· . ~1ı:e gı ı, yine ayni şekilde, 
ltıı ~el cennetlik bir ihtiya· 
h~ hır bundan istüade edilen 
01ııı~ı.ı Vak'asına daha ~ahid 
lır~lrı nllz.dur. Fatih, Çarşamba 
1ıi11ııı, le llda, bir gece, ihtiyar bir 
bıt hrear~ının ve çocuklarının 

gıtınealnden dolayı, ev-

de yalnız kalmıftı. Birden otur • 
duğu odanın kapıaı açılarak içe
riye on bef, on altı yaşlarında 

genç ve güzel bir kız, çıplak gl • 
rerek, raksetmejte başlamış. 

Tab!l altmışlık ihtiyar, böyle 
insanı büyüliyen bir hal karşı • 
sında, mütehayyir, yerinden kı -
mıldanmadan, onu bir müddet 
seyretmiş. Fakat, genç kız, ma
hirane bir dansöz gibi kol ve ba
cak sallayıxında, göz süzüşünde 
o kadar ileri gitmiş ki, nihayet 
ihtiyar adam onu, bir peri kızı 

zannederek kitap çıkarmış ve o
kumağa başlamıı. 

Böyle, güzel bir ruhun, ken • 
dislni niçin ziyaret ettiğini sor • 
mak istemiş, fakat genç kızın 

vücuduna takılan gözleri, bu son 
ziyafetin, ihtiyar vücudunda hu
sule getirdiğiheyecan yüzünden, 
yalnız, onu seyretmekle iktifa 
etmiş, diğer taraftan, perilerin 
bıraktıkları ani felaketleri düşü
nerek, korku içinde, dakikalarca 

okum Uf. 
Nih ayet, küçllk peri, kapıdan 

yürüyüp gitmiş. Bir müddet son
ra, ihtiyar, odadan dışarı çıktığı 
zaman, evi tamamen soyulu bir 
halde bulmuş ve başlamıı bağır
mağa! 

Bekçi, polis gelerek vak'anın 

garib bir hırsızlık olduğunu anla
mışlar. Bu vak'ayı işidip te, in • 
sanın! 

- Nekaaar tuhaf! 
Deınemt,;i elde değil. Fakat; ö

tede beride, halil eski hurafelere 
itikad eden cahil kafalara karşı 
hem dünyalık, hem de ahretlik 
büyük bir ziyafet. 

İnsanın, ihtiyarlığında c~nı ka
dar mahna da düşkün olduğuna 

göre, bu vak'anın onlar için ne iyi 
bir ders olduğu malümdur. 

Diğer tarafdan, hırsızlıkların 

muhite göre nasıl değiştiğınl ve 
ne gibi hileler kullandıklarını 

iıdtmek dahi oldukça güliinçtür. 
MURAD K.4.YAHAN 

Pastor müessesesi 
50 yaşında 

(5 inci sahifeden devam) 
tı. Küçük bir parti masasının ö • 
nüne oturdu. Bir kağıt parçasına 
bir şeyler karaladı, büktü ve: 

- Buyurunuz, mösyö Pastör ... 

Dedi Pastör bu küçük kağıdı 

aldı, hürmetle selam verdi, ka • 
pıya dogru yürüdü. Dışarı çık • 

ma~dan evvel kuçük kağıda bir 
göz attı. Heyecandan dizleri tit

remeye başladı. Döndü, gözlerin· 
der yaşldr akıyordu. Madamın 

di;..ı~rine kapandı, ellerine sarıl • 
dı. Teşekkür rtti. Madam Busi • 
ko da ağlıyorJ.ı. 

Hayırsever kadın bu küçük ka
ğıd parçasına şunu yazmtştı: 

cMösyö Pastör emrine 1.000.000 
frank veriniz .... 

MEÇHUL KADIN 

1897 senesi sonteşrinin nihaye
tinde Pastör bıinsunda çaışırken 

içeriye gayet şık giyinmiş bir ka· 
dın girdi. 

- Talebeleriniıden ihtiyacı o
lan dördünün senelik masrafla -
nnı deruhde ediyorum. Her biri 
için 3.000 bin frank vereceğim. 

İşte ilk seneliklerı ... 
Dedi. Masanın üzerine bir çek 

bıraktı. Sonra ilave etti: 
- Fakat, bir şartla... İsmimi 

ilan etmiyeceksiniz! ... 
Bu, madam Jül Lobodi idi. Fran

sız şeker kralının kızı ... 

Madam Löbodinin sayesinde 
tahsilini ikmal edenlerden birisi, 
bugün Pastör müessesi yaşında 

bulunan Lui Martcn diğeri de 
doktor Ru ... 

Müessese açıldıktan az sonra 
Budapeştede akdolunan kongre • 
de bütün dünya (kuş palazı sero
mu) nun keşfolunduğunu, bu se
rom sayesinde yüz binlerce ço • 

'1-SON TILG&AF- D 

Konservatuar Yatı Kısmı 
Direktörlüğandert : 

1 - Koııservatuar yatı kısmına 30 erkek talebe alınacaktır. Okul 
yatılı ve meccanidir. •Musiki ve orta tahsil öğretilir .. 

2 - Müracaat edeceklerin ilkmekteb mezunu bulunması lazımdır. 
Diğer şeraiti öğrenmek için her gün saat •Dokuzdan on ikiye kadar. 
Beşiktaş Kılınç Alide Okul Müdürlüğünı! baı vurmaları. ·8446• 

cuğun hayatı kurtarılacağını öğ

rendi. 
Madam Löbodi, Pastörü yeni -

den ziyaret etti. Ve bir hastane 

tesisi için lazım gelen parayı ver

di. Müessesenin karşısında 150 

yataklı asıı bir hastane yapıldı. 

Madam Löbodi bütün masarifi de 
uhdesine almıştı. 

Bugüne kadar hastanede 50 bin 
hasta tedavi edilmiştir. Bütün 

dünyada bu hastanenin eşi ya • 
pımıştır. 

Hastanenin zemin katındaki 

kışlık bahçede yeşil yapraklı çi

çekler arasında bronzdan bir hey

kel vardır. Kaidesinde şu yazılı· 
dır: cMadam H.. .• yani meçhul 
kadın ... 

KREM 
lerin y(1z tuvaletindeki rol ve 

tesirleri llyıkile bilinmediği 

devirlerde 

KREM PERTEV 
var idi. Şöhretini kendinden 

alan Krem Pertevin bugünkü 

muvaffakıiyetinin sırrı basit • 

tir. Tamamen fenni ve titiz 

bir itina ile günün tekamülü

nü takib edişi ve memleket 

mahsulü olmakla iltıhar du

yuşudur. 

~~...;_~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~ 

~"' 
iSTANBUL DEFTERDARLIGINOAN • • 

llıı.- N. Hesap Mahalleol Sokağı No. Adı ı ' i 
ili 
' 

1 3oı::aı--,-280-D--ç.;;,,-ı---B-odrum---h-an_K_/_1_; ____ 1_4_:--A-hme--t -----Kömürcü 

'tı 1 
30;77 : 2224 : • Terlikçiler 51 : Bürhaneddin : Terlikçi 

1 : 
311 3 3183 Kazazlar koltuk 13 : Kemal Ressam 

1 29129 ı 3016 : • Bodrum hanüstK. •32/l Hiristo Terzi 
l 2 

29/70 301 ı 
1 30/83 122 

1 29;54 937 

30/46 89 1 

29153 
ı 883 : 

26166 3023 

29/55 3011 ı 
30/92 2417 
aoıaı 63 

aoıae 513 
28

128 3014 

26/63 30 1 
25110 ı 2024 ı 
25172 541 1 
24142 1 3036 
24'~ 1 3073 

• 
• 
1 

1 

• 
1 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
' 

Sandal Bedesten 

Kalpakçılar 

Sipahi 

Kalpakçılar 

Kazazlar 
Bodrum han üst K. 
Bodrum han 

Sahaflar 

Kalpakçılar 

Aynacıl;ar 

• 

Bodrum han llat K. 
Kalpakçılar 

Yağlıkçılar 

Sıra odalar 

Yarım taş han 

Kahvehane 

5 

1227 : 
29 : 

125 : 

il : 

36 : 

ao : 
8 : 

89, 91 : 

22 : 

32/1 : 

23 : 

107 : 

19 : 

İsmail 

İbrahim 

Remzi 

Ayşe 

Nail 

Bedros 

Hiristo 

Mehmet 

Halide 

Yunus 

Hiristo 

Antiranik 

İbrahim Soysal 

Hüseyin 

Kahvehan.o. 

Tuhafiyeci 

Terlikçi 

Haffaf 

Komisyoncu 

Kunduracı 

ı Terzi 

: Peştemalcı 

Terzi 

Manifaturacı 

Terzi 

Yün satıcısı 

Kunduracı 

Kunduracı 

Mobilyacı 

ı Lokanta 

: 
• • 

. • 
• • 

. • 

• 
1 

26/54 
~ 230 1 

26/40 2984 
Sıra odalar 

Bodrum han 

Avukçular 

Sipahi 

Yağlıkçılaı 

Kürkçüler 

Sandal bedesten 

Zenneciler 

17 : 

14 : 

10 : 
2 : 

Cemal Dural 

Abdürııahman 

Aram Yoksul 

Abdullah 

Şahnur 

İplik boyahanesi ı 

225 

307 ı 

24;79 3104 ' 
28/ 7 949 
28132 ı 2022 ı 
26154 

26/72 

1 26/65 
1143 

281 8 711 ı 
26112 305 
11130 ı 1350 

• 

l 

• 
• 

R. Basmacılar 

Sandal debesteni 

Şerif ağa 

13/34 
15/25 

14 :Kemal Paş. Şehzade cad. 

13142 
l4;33 
712s 

1110 
l2ıas 
14120 
13/45 
ıa11a 
13/37 
12117 
ll/97 
13/34 
7/40 

15125 
10127 
lt193 
14/ 5 

7tıı 
13143 

7164 
7t;ı3 

1aı22 
3143 

141 6 
ıa111 
13145 
l{/32 
l0/79 
9/74 

9taa 
7197 
5134 

aıas 
: ıaısı 

li/45 

70 : Balaban
ağa 

83 : K.hane 

465 : Beyazıt 

55 : C. Ali 

119 : Bey azıt 

744 

745 

795 

• 
• 
• 

18 : B.ağa 

59 • 
as : K.paşa 
63 • 

5:.>. • 
4 : B.ağa 

70 • 

• • 
334 : Beyazıt 

732 • 
151 • 

83 : K.lender 

22 : C. Ali 

62 : K.paşa 

25 : Beyazıt 
198 • 

732 

63 

68 
89 . 1 

790 

681 

825 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

62 

52 

: c. Ali 

: K. paşa 
15;, : C. Ali 

22 : M.Hüsrev 

654 : Beyazıt 

Direkler ara. 

M. Kemal paş( 

Kökçüler 

Ordu cadde 

Çadırcılar 

Sepetçi han 

• 
Çatalhan 

Direkler araBı 

Harikzedeler 

Ordu caddesi 

Fevziye 

• Ç. geçidi 

Direkler arası 

• 

İmaret 

Sepetçi 

Çadırcılar 

M. ka paşa 

Ordu caddesi 

Fevziye 

Çadırcılar 

Lutfullah 

Sepdci Han 

Sarnıçlı han 

• 
Çadırcılar 

Çat lhan 

Yolgeçen han M. D 

• Mahmut D. 

Ordu caddesi 

Fevziye 9arşı.sı 

Vidinli T. paşa 

Vefa 

Yolgeçen H. Y. D. 

11 : 

28 : 

103 : 

23 : 

17 : 

52, 54 

49 

13 

126 : 

111 : 

35 : 

259 : 

30 : 

142 : 
20 : 

28/3 : 

20 : 

28 : 

45 : 

40 : 

86 : 

10 : 

17 

13 

35 : 

• 
14 

16 

98 

259 : 

52 : 

4, 6 : 

1 : 

36 : 

16 : 

37 : 

42 : 
49 : 

23 : 

2 : 

11 : 

178 : 

8 : 
3 : 

78 : 

5 : 

Raşit 

Fehmı Soysalus 

Eftik 

İsmail 

Şakir 

Feridun 

Ağrati Marmara 

Nuri Bakır 

İbrahim Yılmaz 

Necmi 

Mehme. 

Ali 

Mehmet 

Mehmet 

Garbis 

Ethem 

Boğos 

Bilal 

Şükriye 

Mehmet Ali 

İsmail 

Rıza 

Abdüllat'!.f 

Necmi 

Osman 

Dimitri 

Mustafa 

Mehmet 

Hilmi Güvenç 

Muharrem 

Bahtiyar 

İbrahim 

Bünyamin 

Sandıkyan 

Karakin 

Nuri 

Aris 

Rüştü 

Recep 

Rıfat 

Agopyan 

Sabri 

Ali 

Halit, Cemal 

ı Terzi 

Terzi 

Tuhafiyeci 

H. Kasketçı 

Terzi 

Köfteci 

Kuyumcu 

Marangoz 

Marangoz 

Hırdavatcı 

Kunduracı 

ltessam 

Kahveci 

Kunduoracı 

Eskici 

Hurdacı 

Kunduracı 

• 
• 

Piyango bayi 

Ebe 

Kahveci 

• 
Alatı musiki 

Kahveci 

Ressam 

• 
Mucellit 

Kunduracı 

Kahveci 

Kahveci 

Bakkal 

Kahvecı 

Köfteci 

Sandal yacı 

Kunduracı 

Kunduracı 

Terlikçi 

Hurdacı 

Kunduracı 

Sebzeci 

Kund Ul"acı 

Kahveci 

Elbiseci 

Manav 

Kasap 

: KunduraCJ 

: 

ı 

Vergisi Senesi İhbar N. Hesap Mahallesi 
LK. 

1,62 • 

13.04 • 
5,32 • 

33,01 ~37 

• 
l,3r l38 

74 • 

6,98 • 

12, • 
2,65 • 

1,37 • 

4.32 • 
lı-;. • 

2,94 • 

36 • 

2,0C • 
48,92 

1,13 

4,48 
5.35 

17/72 

1/12 

9/43 
16/ 8 

9/42 
15/15 

12/12 

11/43 

15/ 8 

11/44 
15/ 9 

13/90 

6/28 

9/60 

7/45 

15/32 

99 : Beyazıt 

668 

888 
• 
• 

858 : Beyazıt 

857 • 

388 

80 
• 

: K.paşa 
47 : B.ağa 

47 

49 
49 

723 

513 

663 

• 
• 
• 

: Beyazıt 

• 
• 

3 : C.ali 
10 • 

Sokağ• 

Çadırcılar 

Yolgeçen H. M. D 

Okçular 
Okçular 

• 
• 

Fethi bey cad, 

Ordu caddesi 

• • 
• • 
• • 

Sepctci Han 

Makascılar 

Yolgeçen Han 

Ordu caddesi 

• • 

lC 331 

82 J32 
l33 

ı/15 140 : M..ke paşa Fevziye çarşısı 

3,00 

91 

1,64 

25,68 

7,44 '!36 

1,13 • 

11,5· 

1,7· 

3,2· 

4,8 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

88,18 • 

43,2 • 
• 

15,1:· • 

41.9r 135) 
4,4 J36) 
3.3- ·36 

20,7 • 
38..t • 

18,62 • 

0,1 

15,C 

4,3 

32.c 

8.0: 

J37 

• 

• 
• 

18.1 38 

43.20 • 

22, 

12,5; 

9,1 

27,G 

18,9( 

• 
• 
• 
• 
• 

30,7' • 

26,4 • 

10,4. • 

5,5~ 

12,8' 

13,6: 

12.2' 

3,11 

1,48 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
1 • 

113 
115 

• 
• 

29/93 

29/68 

29/91 

24/65 

29/61 

29/25 

30/13 

31/ 3 

30/50 

28/49 

30/76 

29/71 

1897 : Çarşı 

: 26/24/35 

1/48 

30/42 

30/97 

30/75 

24/15 

25/14 

1/23 

23/91 

24/32 

8/57 

24/ 2 

30/95 

1/83 

24/61 

1/17 

: 24/47 

23/69 

21/43 

26/37 

25/57 
26/46/42 

2616 

1782 

573 

2612 

2880 

120 

2819 

675 

702 

1751 

427 
2940 

335 

2064 

196 

3121 

249 

1978 

750 

2441 

2211 

895 

2683 

2771 

2240 

2497 

555 

3196 

3022 

3088 

• 
3007 

427 

2211 

1/16 

24/33 
1/43 

1/80 

ı 2095 

1614 

1 25/65 749 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

Sandal Bedesten 

Yorgancılar 

Acı çeşme 

Kol ancılar 

Yorgancılar 

Fesciler 

Kalpakçılar 

Lütfullah 

Takkeciler 

R. Basmacılaı 

Tıgcılar 

Ha kaklar 

Fesciler 

Terziler 

Bodrum han 
Kalpakcılar 

Hacı Hüsnü 

Kürkçüler adaa 

Yağlıkcılar 

R. Basmacılar 
Sahaflar 

Astarcı Haıı 

Kazazlar 

Ganiçeleb! 

Çadırcılar 

Perdahcılar 

Yorgancılar 

Sıra odalar 

Kazazlar lcıoltuk 

Bodrum han 

Tarpuççulu 

• 
Bodrum han a.t iL 

Halcrudar 

Aatarcı han 
Yağlıkçılar 

Varakcı han 

R. basma.oılu 

No. 

71 : 

~ : 
69 : 
69 : 

69 : 

61 : 

43 : 

238 : 

238 : 

2•0 : 
240 : 

7 : 
34 : 

8 : 
6 : 

22 : 

97 : 

• 
• • 

li-1 : 

14 : 

16 : 

3 : 

4, 6 : 

81 : 

223 : 

3 : 
76 : 

29 : 

9 : 

15 : 

96 : 

29 : 

33 : 
172 : 

3 : 
5 : 

13 : 

58 : 

70 ı 

14 1 

17, 39 : 

5 : 

93 : 

14 : 

1 : 

4 ı 

14 ı 

Uı 

6 1 

8 ı 

22 1 

15 ı 

Hı 

t08 1 

8 1 

es ı 

Adı 

Ali 

Hüseyin. İshak 
Süleyman 
Süleyman 

Mesut 

Hilını 

ı ' l 

Çilingir 

Kunduracı 

Sayacı 

Sayacı 

KunduraOl 

• 
İbrahim KahV'eclj 
Osman Pekdemir : Kahveci 

• • ı • 
• • • 
• • • 

Klrkor Mantaryan: l!:unduraot 

Kebabcı Resep 

Şaban 

İsmail Gürtllf 

Aziz Gençer 

Ahmet 

• 
• 

Ethem 

Şevket 

Fan taran 

Yekta 

Kemal 

Cafer Emin 

Sipon 

Saim 

Hakkı 

Ruhi 

Hayik 

Abdüssaınat 

Emine 

Ülfet 

Muiz 

Cemil 

Ali 
Mustafa Paker 

Sabahattin 

İlyas 

Vahraım 

Lokanta 

ı Yağ ve sfU 

Lokanta 

• 
• 

Kahveci 

ı Döşeme yapıcısı 

Kahveci 

ı Elbiseci 

ı Döşemeci 

Elbiseci 

. ı Manifaturacı 

ı Mobilyacı 

ı Halıcı 

ı Döşemeci 

KundurMı 

Kahvehane 

ı Zenneci 

ı Terzi 
ı Terzi 

ı Terlikcl 

ı Elbiseci 

ı TabelAcı 

t Ajtızlıkcı 

1 Aatı mıt.ıld 

ı Halı örilcüaCl 

. . 
1 

1 

' 
' 
ı 

1 

1 

Ali OnikUff 

Leon 
ı Deri boyahan.ı ı 

ı Halı örilcilııO. 

Mehmet Kadri 
Hurdacı Omıu. 

Ahmet 

ı Döşeme yapıcısı ı 

Savul göçer 

J2Uslz Mlunft 
Kemal 

Sarand! 
Enver 

• 
Hasan Subql 

ı Terlik yapıcın 
ı organcı 

ı Kunduracı 

ı Ressam 

c Turzi 
ı Elbiseci 

• 
c Terlikol 

Abdüssama~ ı Kahveci 

1 

1 

Ali Onlldler c Deri boyahaneıl ı 

Hüseyin c Gömlekoi 

Manuk Toroeyan ı SadekAr 1 

Nuri Cansevv ı Saat tamircisi 

Vergisi 
LK. 

7,34 

0,<11 
11,43 
1,49 

11,7 J, 

6,4: 
• 

ıı,•1 

16.~ 

16,53 

8,65 

lB,22 

11,36 

11,34 

7,7fj 

tl0,4J 
58,80 
52,50 

5.4'0 

2,42 

1. 8 

30,?.3 

30,13 

2215 

1.88 

15.12 

:ı 

6.R4 

l,Q7 

4,32 

16.30 

1,47 

5 

9,83 

1,20 

1, 3 

22 
9,53 

4,55 

27,37 

5,40 

7,18 

07 

3,72 

W,16 

6,98 

1,20 

3,25 

24.30 

5,06 

11,58 

7,28 

42,43 

19,79 

6,62 

2,45 2,33 

3,55 

14.43 Beyazıt Maliye Şubesi mükelleflerinden yukarıda adı, !fi ve eski adresleri yazılı 8fhaa yıeni adreslerini bildlnneınif ve 

1,45 

13,5l 

5,22 

10,67 

yapı lan araştırmalarda da bulunamamış oldııJrJannden hizalarında göııterilen senelere ait kazanç vergisi ve zamlarını havi 
ihbarnameleri kendilerine bizzat tebliğ edllmemlftlr. 

Hukuk 11Sulil muhakemeleri kanunun 141 • lG iııoi madd911. hükmilDe tevflJı:an, tebllt yerine geçmek üzere keyfly.ıt 

ilAn olunur. lR.~47) 
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Bütün ıstırabların • 
çaresı 

SEFALiN 
Aklınırda tutacağını• ve 

cebinizde taşımanız 

l.!izı mgelen yegane il.!iç 

SEFALiN 
dir. 

1 ve 12 lik ambalajlannı her 
eczaneden arayınız. 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
1 - İdare ihtiyacı için muhtelif eb'atta 29 kalem kurşunlu kara 

kablosu ile 2 kalem denizaltı kablosu kapalı zarfla eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

2 - Muhammen bedel (146794.20) muvakkat teminat (8590) lira 
olup eksiltme 29/11/938 salı günü saat (15) de müdürlük binasındaki 
&atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile 
kanun! vesaiki muhtevi kapalı zarfları o gün saat (14) e kadar mezkılr 
komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnamesi (367) kuruş mukabilinde her gün levazım Bmirli· 
ğimizden ~abilir. (7535) 

lstanbL 1 için Satış Salonu 
ORION - RADYO Boronkay Bela 

._ __ ..._ lstikl.!il Cadd. No. 324 / 1 - Beyo~lu .----.ıı 

.; , 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN • • 
Esl.3 YERİ Kıymeti Nevi Harita Mesahası Depozito 
No. T.L. No. T.L. 

379 Beyoğlu Teşvikiye mah. Bostan So. 4/10 5300.- arsa 31 530 M2 1060.-
383 • • • • • 4/4 5705.- • 35 570.50 M2 1141.-
384 • • • • • 4/3 5810.- . - 36 581 M2 1162.-
385 • • • • • 4/2 9456.- • 37 591 M2 1891.20 

Adres ve tafsilatı yukarıda yaz ılı arsalar açık arttırma usulile ve peşin para ile satılacaktır. 

1 

Müzayede: 2/12/938 Cuma güniı saat ondadır. İsteklilerin bildirileu gün ve saatte hizalarında yazılı 
depozito akçesi, nüfus teı,kersi ve üç aded fotoğrafla birlikte şubemi z e gelmeleri. (748) (8483) 

Ticarethanem.iz eskisi gibi kürk 
mantolarını 10 sene garanti ve 

Istanbul Belediyesi ilanları 

Karaağaç Buz fabrikasına lüzumu olan ve 1100 lira kıymet tahmin 

olıman bir tane Nahküler cihazı yaptırılması açık eksiltmeye konul

muştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 

KAŞE 

Sizi günlerce ıztırab çekmekten kurt_~r 
ınütevellı En şiddetli baş, diş ağrılarını, üşütmekten 

bütün sancı ve sızıları keser. Nezleye 
Romatizmaya, kırıklığa karşı çok müessirdir. 

. Mideyi bezmaz, kalbi ve, böbrekleri y @f 

İsmine dikkat: Taklitlerinden sakınınııi "e Nevrozin yeti"' 
başka blı marka verirlerse ~iddetl~ reddediıii•· 

~hi.arlar U. Müdürlüiündem J 
sayılı kanunda yazılı vesika ve 82 lira 50 kuruşluk ilk teminat mak- l '.""---------------:::;::'.:::;::=:;:::::::y/j 

I - Yeni yapbnlacak ~tirmeye . tekne• ye konmak üzere satın alı
nacağı 8/XI/938 tarihinde ihale !!dileceği ilan edilen bir adet makine 

§artnamesi değiştirildiğinden yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 
II - Montaj da dahil oldu~ halde muhammen bedeli 4300 lira ve 

muvakkat teminatı 322.50 liradır. 
III - Eksiltme 2/XII/938 tarihine raslıyan Cuma günü saat 14 de Ka· 

taşta Levazım ve Mübayaat §Ubesindeki alım komisyonunda yapılacak-
tır. • 

r:v- Muaddel şartnameler para8ız olarak her gün sözü geçen şu~en 
alınabilir. 

buz veya mektubile bera~r 9/12/938 Cuma günü saat 14 buçukta Da-
imi Encümende bulunmalıdırlar. (8612) 

• • Senelik muhammen kirası 60 lira olan Burgaz adasında ~ti 

caddesinde Gazino teslim tarihinden itibaren 939 senesi mayısı sonuna 

kadar kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 4 lira 50 kuruşluk ilk te

minat makbuz veya mektubile beraber 5/12/938 pazartesi günü saat 
14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (8528) 

•• 
V- Makine 30 ton hamule ile tekneye 7 mil sür'at temin edecek kuv· ay vade ile kefaletsiz olarak satıl- Keşif bedeli 7647 lira 73 kuruş olan Karaağaç müessesatında yap-

vette tam Dizel olmak şartile Şulster, Vidop, Doyç, M. V. B. Doyçe maktadır. Anadoludan ayni şeraitle tırılacak tamirat kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 28/11/ 
Verker Emayen, Skandiya, Elva markalarından biri olacak ve yahut ayni sipariş kabul etmekteyiz. 938 Pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Keşif ev

evsafta bulunan muhtelif markalardan mevaddı muharrike sarfiyatı en Mahmudpaşa Kürkçü Han içerisi rakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 
az olanı tercih edilecektir. sayılı kanunda yazılı vesikadan başka fen işleri müdürlüğünden ala-

BEY Ko Telefon: VI- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve '!o 7.5 gü-
21685 

cakları fen ehliyet vesikasile 573 lira 58 kuruşluk ilk t~minat makbuz 
venme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yuka- veya mektubile bera~r teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yu-

rıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. •7600• # 'karda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermeHdirler. 
PARİS ve LONDRA'nın 1 B~ saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (8293) 

,•AD EMİ İ K Ti DAR •a... En son modellerine göre 

VE BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 
··~ BAYANLAR için büyük ı • • ı ı ; ' · ' ' 

O M O i N ~.~~~~ ,~:,~~.~~ 1 · 
l tAC.AZALARINDA ŞAPKA 1 

Tabl etler i Her eczanede a rayınız. 

(Po sta kutusu 1255Harmobln)Gal ata,lst anbu1 dairesinde satılmaktadır. 

Y[Ni T[SLiMAT 
iLMül-IABE:RLEQiMiZ 

DAJ.IAYükSE:I( 
rA iZ, DAi-IA E:Yi 

e~ ŞAR.TLAR. TrMiN ,o 
• WOLANTSh RANK-LiNi 


