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ltalyan1n Ny on itilif 1na i'tiraki 
miizakerelerine bugiin ba,1an1yor 

I~timaa F rans1z Bahri ye naZ1r1 riyaset 
edec~ktir. lngiltere ile F ransa yak1nda 

mii§terek bir nota verecekler 
Paris 26 - ingiltere, F.ranss. 

ve iatlya miltehasSislan Romarun 
Nyon itilafma i~tirak etmesi mesele
sinin teknik baklmmdan tanzimi me
seleslni tedkik etmek U.Zere pazartesi 
giini.i saat 10 da Bahriye nezaretinde 
toplanacaklardir. i~timaa Franstz 
Bahriye nazm riyaset edecektir. 

Konferansm mesa.isini siiratle ikmal 
edecegi zannolunmaktad1r. 

Frans1z ve ingiliz heyetlerlnin ar
zusu, ~r§amba gilnilne kadar bk ne
tice elde etmektir. 

Tahmin edilen hal sureti italyan fi
Iosuna Tireniyen ve Adriyatik deniz
lerinin kontrolundan b~ka Sicll
ya ile Tunus arasmda bulunan ve 
Trablusgw·ba kadar uzanan k1smm 
kontrolunu vcrmektlr. 

Roma 27 - Akdeniz kontroluna 

italyarun i§tirakini temin i¢n bu sa
bah Pariste ba§hyacak olan milzake
relere italya hUkfrmeti namma erkA
m harbiyei bahriye ikinci reisi amiral 
Pini, amiral Biscla ve daha ii~ bahri
ye zabitl ve italyanm Paris sefareti 
af.8.§enavall ~tlrak edeceklerdir. 

o~ devlet aras1nda esaali 
bir miizakere 

Paris 26 - ingiliz ve Franstz Hari
ciye naz1rlar1, Roma hiiktirneti ne1.din
de yaptlklan son te§ebbils esnasmda, 
hiikfuneti metbualarnun yakmda mil§
t.erek bir nota vereceklerini haber ver
~lerdir. Fransa ile inglltere, iatlya
ya bu notalannda ispanya meselesinin 
esasmdan ham i~in u~ devlet arasm
da blr milzakereye b9.§lanmasm1 tek
lif edeceklerdir. 

Hariciye vekili Cenevreden doniigor 

VekiHer dUn ak$am 
Ankaraya dOndiHer 
Naf1a ve Maarif Vekillerinin de 
bu ak~am gitmeleri muhtemeldir 

Diin aqam Ankaraya donen Vekillerden Milli l\lildafaa ve 
: Dahillye Vt1dlleri Haydarpapda 

. 
1 Haber ~d!guruza gore, MWetler vekkut esnasmda bazi italyan ricali 
Oemlyetl i~timama i~tirak eden Ha- ile go~mesi muhtemeldir. 
rlciye :Veldli B. Tevflk Rtlftil Ar~, · 
bu aqam Cenevreden istanbula ha- . Hariciye Vekili, 1 te~rtnievvelde 

tstanbula muvasalat edecektlr. reket edecektir. B. Tevfik Ril~til Aras 
Miltlnoda bir gUn kalacakt1r. Bu te- (Devarm 10 uncu sahifede 

lzmitte, ~ok feci blr 
cinayet · i$1endi 

Frans1z Fas1nda 
kanll miisaijemeler 

20 ki§i yaraland1, 60 
yerli tevkif edildi 

Paris 27 (Ak§am) - Cuma gilnii 
Merake§ §Chrinde, yerlller tarafmdan 
kanll hadiselere sebebiyet ve~. 
20 ki§i yaralanm1§, yerlllerden 60 ki§i 
tevkif edilerek derhal mahkemeye ve
ril~er ve muhtelif hapis cezalanna 
mahk\lm edilmi§lerdir. Dun Merake§· 
te yerliler, mahkllmlarm lehlnde bir 
nilmayi§ yapmak istemi§lerdir. All
nan §iddetli tedbirler sayesinde stikO.n 
ve asayi§ ihl8.l edilmemi§tir. 

Filistinde suikast 
Bir Ingiliz komiseri ile bir 

polis memuru oldiiriildii 
Londra 27 (~arm) - DUn Filis

tinde blr sulkast yapihru§, Gallledeki 
1ngiliz komiserl Andrews ile blr polis 
memuru arap teroristleri tamfmdan 
oldurulmi.i§lerdir. Bu sulkast, Kudils
te derin bir heyecan uyand.unu§tlr. 
ingiliz makamati, suikas~lleri yaka
Iamak i~in §iddetli tedbirler alml§lar
dlr. 

Misir krali lehine 
tezahurat 

Bu tezahiirat esnas1nda 
panikten 25 ki~i oldii, 

100 ki1i yaraland1 

iskenderiye 26 (A.A.) - Sek.sen bin 
~inin kral Faruk Iehinde tertip et
tlklert blr tezahiir esnasmda Panik 
olmu§ ve 25 ki§i i:Hmil§tilr. 100 kadar 
da yarah vardtr. 

D:l.kka•Ier 

/kine/ blr seyrUsefer 
o/ugu 

Koprii, ak~amlan zaten kalaba- . 
ltkti,· ¢viler ko1iunca, seyriisef er bils
biitii.n g~le~ti. Tramvaylar, art arda 
diziliyor. 
• - Civiler kaldzrzlsm! - demeyiniz. 

Hayrr, yapzlan islahatta geri d6-
niilmesini tavsiye etmek ya.Jcifik al
maz. Diger bir r;are bulmali. Diger 
r;are, halki, tramvay yolundan b~ka 
bir yolla da bir tarafdan bir tarafa 
na.kletmektir: 

Otobiis sef erlerini r;ogaltmali. Bu, 
bir tek kanal olan tramvay hattm
dan ba~ka ikinci bir oluk ilurinclen 
seyrilsefer temini demek olacaktir. Ve 
otobiisler, Bankalar caddesinclen degi! 
de, Tophaneden, ve bUhassa Fmdzk
lidan, Gazhane yoku~undan Beyog
lu na gidip gelmelidir. 

f PAZARTESi KONU~l\1ALARI , 

Kadir, bir ana ve k1z1 oldlirdlikten Tarih kongresi 
sonra kendisi de cezas1n1 buldu nasan - Au Yiicel 

(Yaus1 2 nci sahifede~ 6 nc1 sahifede okuyunuz. 

Doktor §EVKET IIOSNO TARAY 
Haydarp~ hastanesi (Kulak, bunm 
ve bogaz miitehaSSJS1) Cagruoglu Nuru
osmaniye caddesl. 32, her giln saat 3 den 
6,5 e kadar hastalanru kabul eder. Sall 
gU.nO. 5 - 6 ya kadar flkaraya meccaneu 

Telefon: 24240 (idare) - 24249 (Tahrir) - 24248 (Mildllr) - 20113 (Kll§e). 

Bayan Afetin tarih 
muallimlerine ziyafeti 

Atatiirk ziyaf eti ~ereflendirdiler ve tarih 
muallimlerile hasb1hallerde bulundular 

· Yukanda: DUyiik Oncler ,.e Bayan Met Beylerbeyi sarayma girerlerken, 

a~ag.da: Atatilrk, Bayan Afet, Nafia \'ekili sarayda ha\'UZ ba~mda 

Dlin saat 16 da profesor bayan A- Geq vakte kadar samimt bir hava 
fet tarafmdan ikinci tarih kurultayi- i~inde gecen ziyafette Atatilrk tarih 
~ ~tirak eden tarth muallimlert §e- ~1Ualllmlerile hasblhallerde bulun-
refine Beylerbeyi saraymda bir ~ay mu~lard1r. 

ziyafeti vertlmi~tir. 
· Atatiirkiin yiikse~ huzurlarlle §e

re! verdikleri bu ziyafette Maarlf Ve
kili B . Saffet Ar1kanla Nafla Vekili B. 
All <;etinkaya, mebuslar ve Bilkre§ 
sefiri B. Hamdullah Suphi de bulun
ni~lnrd!r. 

· Mualllmler, Beylerbe;i saraytru §e
reflendirdikleri zaman Atatilrkil can
dan tezahilrat ile selflmlamt§lar, Bii
yilk Onder de kendilerine iltifatta bu
lunmu§lardlr. 

Bir tet:>lig 
Ankara 26 (A.A.) - Ba~,·ekil 

Vekili B. Celal Bayarm matbuat
ta milli paranm ktymetinin mu
hafaza edilecegi hnkkmdaki beya
natmdan maada, bugiinlerde hi~ 
bir gazeteye namma beyanat i~in 
mezuniyet vermedigini Anadolu 
ajanst bildirm~ge memurdur. 
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{Avrupadaki siyasi zlyaretler mfinasebntlleJ 
- Mah pus mu? ... 

. - Hayir, diplomat seyahat edlyorl ..• 
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( _ _ n_ii_• __ G __ e_c_e_k_i_v_e_B __ u_s_a __ b_a_h_k_i _ll_a_b_e_r_l_e_r ___ _,) 
ltalya Ba§vekili, bugiin Tiirkku§u filosu Nankin ile Kanton gene 

Adanada 
Ber line vas1l oluyor Filo bugiin Adanadan bomba yagmuruna tutuld 

Hitler ile Mussolini bir saat sllren uzun bir Diyarh::::e~areket 
mUIBkat yapfllar, Alman manevralannda bulundular ki Ai:~:;n<~~and•~:;;:b:i,~: 

Berlin 27 (Ak~m) - Bugiin ital
yan b~vekili B. Mussolini, manevra 
sahasmdan buraya gelecek ve f evka
lAde merasimle kar§tlanacaktir. Ber
lin §ehri ba.§tan ba§a donanmi§tir. 
Halk Du~eyi sel!mlamak i~in sokak
Jara dOkfilm~tiir. istikbal alaymm 
~ecegi Unter Der Linder caddesi 
t evkalade surette siislenm§tiir. 

Mussolini ile Hltleri hfunil husust 
tren bugiin saat 17 ,30 da buraya vasil 
olacaktir. 

Mussolini, Miinihten manevra sa
ha.sma gitmezden evvel Hitler ile blr 
saat silren ildnci bir millakat yap
llll§tlr. Bu millflkatta iki memleketl 
a!Akadar eden meseleler, ispanya 
meselesl, Nyon itilaf1 ve bu itilMa kar
§1 italyanm alacaiJ kati vaziyet gO
Iii§iildilgu tahmin edilmektedir. 

Manevra sahasmda. B. Mussolini 
mare§al Blumberg, general G0ering, 
Alman filosu kumandaru amiral Ri
der tarafmdan istlkbal edilmi§tir. 
Du~e Wostro tayyare meydamnda 
hava toplannm endahtmda ve 30 ki
Jometrelik bir cephede yap1lan muha
rebe manevrasmda bulunmu§tur. 

Berlin 26 (A.A.) - Kropelln ga
nnda ogle yemeklerini yedikten son
ra B. Mussolini ile B. HiUer, Wustrow 
tayyare talim meydamna giderek 
orada hava toplanrun endahtlarm
da haz1r bulunmu~lardlr. 

Berlin 26 (A.A.) - Bugiin Milnih
ten buraya 45 italyan gazetecisi gel
mi~tir. Bunlar arasmda Propaganda 
neza.reti basin direktorli ve Stefani 
ajansi reisl de bulunmaktadlr. 

Miinihdeki ikinci miilakat 
Miinih 26 (A.A.) - B. Mussolini

nln B. Hltlerle yaptig1 ikinci mUlft
kat, blr saatten fazla si.irmti~tilr. 

Diger taraftan kont Ciano da Von 
Neurath1 ziya'ret ederek f:tOk uzun sil
ren blr millakat yapm1~br. 

T ehlike yokmuf 
Londra 26 (A.A.) - Observer gaze

tesi, B. Mussolinin Almanyay1 ziya
retini mevzuu bahls ederek, bunda, 
hi~ bir tehlike gormemekte ve ancak 
ooyle bir tehlikenin diger kom~u dev
letlerin ha.tall hareketlerile dogabi
lecegini kaydeylemektedir. 

Almanyan1n kanaati 
Berlin 26 (A.A.) - Doktor Kriegh, 

bugiln cLokal Anzeigen gazeteslnde 
~ makaleyi ne~etmi~tir: 

Varsovada infilak 
Yahudi gen~leri niimayi1 

yaparken bir bomba patlad1 
VaIJOva 27 (A.A.) - f}ehrin en ka

laballk blr yerlnde ve yahudi gen~lik 
te§kilAtt mensuplari enternasyonali 
.sOyllyerek g~tigt sirada bir infilftk 
olmU§tur. Bu infilak maddesini kimin 
attt~ henuz tesbit edllememi§tir. Ha-
811 ola.n ~Ikllk esnasmcla ve bir 
kahvenln lanlan camlarile yirmi ki§i 
yaralanmi5tir. 

Kopenhagda yeni bir koprii 
Kopenhag 27 (A.A.) - Kral Chris

tian, yeni Strostroen koprtisilnii a~nu~
tlr. Aralannda Almanyarun iktisad ve 
miinakalAt bakanlarile 1ngiliz ticaret 
bakarurun da btilundugu 600 davetli 
bu kti§ad resmine i§tirak eylemi§tlr. 

Yekiller Heyeti bugijn 
toplan1yor 

~ra 27 (Ak~am) - Vekiller he-
7eti, bugiln B~ekfilet Veklli B. Ce
W Bayann rtyaseti altmda toplana
rak birikmi~ 1,Perl teclkik ve muzake
re edecektir. ---

1akenderun konso1'osumuz 
iskenderun Ti.irk konsolosluguna 

tayin edllen B. Firuz, yann iskende
run sef erlerine ba§hyacak olan Kon
ya vapurlle mahalll memuriyetine 
gidecektir. 

cAimanya ~u kanaattad1r ki, ital
ya Akdenizde en gen~ manflsile bir 
hukuk milsavatma mfilik olmahd1r. 
Bunun ii;inctir ki Almanya, italyanm 
Akdenlzde herkes i~in seyrisefain hti
riyetinin himayesini temin maksadi-
1e beynelmilel mesaiye bilfiil i~tirakini 
selRmlar. Lomira ve Pariste diger dev
letler hatti hareketlnin itlya ve Al
manyarun kararlan ilzerinde bir en
~ saikasile tesir yapabilecegini 
zannedenler varsa onlar, bu hatt1 ha
reketin ehemmiyetini 1zfl.m etml~ 

olurlar. Berlin ve Romanm siyasi 
hedeflerine kati bir sulh azmi hrutim 
bulunuyor. 

Fran11z gazetelerinin 
miitalealan 

Paris 26 (A.A.) - Frans1zlarla in
gilizlerin Roma hiikumeti nczdinde 
yapmi~ olduklan te~ebbils ve B. Mus
solini lie B. Hitlerin miilakab gazete
lerin bugilnkil miltalaalanna zemin 
te~kil etmel"tedir. 

Excelsior gazetesi diyor ki: 
cB. Blonde! ile B. lngram'in ~eb

biislerinin B. Mussolininin hareketl 
gilniine tesadilf etmesi, ingiltere ve 
Fransa hilkiimetlerinin italyaya yap
m1~ olduklan davetin Du~e ile Fiihrer 
a.rasmda faideli noktai nazarlar taa
tislni iimid etmekte olduklanru isba
ta kAfi olmasi laz1mgelmektedir. Fran
sa ve ingiltere ilc mevcut gerglnligin 
izalesinden evvel B. Mussolini miln
f eriden ve biraz da talib 51fatlle Ber
line gitmektedir. 

Bugiin Fiihrer, B. Mussolini ilze
rinde tazyik icra etmek ve ona me~
hur siyasi mihverlerini muhafaza. 
i~n baz1 l?artlan zorla kabul ettir
mek inikfutlanna fazlasile malfk bu
lunmaktad1r. 

Populaire, diyor kl: Dm;e, B. H!t
lerln yanmda Fransa vc ingiltere ile 
iyi miinasebetler tesis etmil? oldugu
nu iddia ederek tefahilr edemez, giln
kii gerek ingiltere gerek Fransa, ta
mamile mutab1k kalm1i;; olduklan 
halde, kcndisine gilzel va'idler zama
mnm gee~ oldugunu ve mevcud 
gerginligin izalesine medar olacak 
mahiyette goril~mele1ine ancak a<ie
mi mildahaleye rlayet etmege ve k1-
taatllll ispanya topraklarmdan gek
mege miltemayil olmas1 halinde 
miimkiin olac.agm1 bildirmi~lerdir. 

Afzk ~ehirlerin 
bombard1man1 

Japonya, Londraya cevap 
verdi, Amerika ise 

cevap bekliyor 

Tokyo 27 - Japonya hilklimeti, 
Nankin Kanton gibi ag1k §Chirlerin 
ve sivil halkln tayyareler tarafmdan 
bombardunanma kar~1 ingiltere hil
kfunetinin protesto notasma cevap 
vermi§tir. 

Japon hariciye naztn B. Hirota, 
aclk §ehirlerin bombardlmaru esna
smda ecnebllerin yaralanmamalari 
lcin miitemmim ihtiyat tedbirleri ah
nacaguu beyan etmi§tir. 

V~ington 27 - Amerika haiiciye 
nazm B. Hull mesai arkada§larile <;in 
hAdisati hakkmda milzakerelerde bu
lunmU§tur. Amerika bilkumeti, kati 
hatti hareketini tesbit etmek i~in a~1k 
§ehirlerin bombard1maruna kar§l 
verdigi protesto notasma Tok)'o ka
binesinin cevabm1 beklemektedir. 

Dordiincii umumi miifetti§in 
tetkikleri 

Kemaliye 26 (Ak§am) - Dordtincil 
umumt mil!etti§ general Abdullah 
bugO.n buraya gelmi§, kaza i§leri 
haklanda tetkiklerde bulunmu§tur. 

Gok~en, Y1ld1z U~man, Naciye Toros, 
Tevfik Muammer, Sait Hilmi, ve Fe
ridin ldaresindeki filomuz bugtin saat 
9,30 da Adanaya muvasalat etti. 

Daha. sabalun be¢nden iUbaren 
~oluk ~ocuk binlerce Adanah, hava
c1 gen~lerimizi gormek ve bilhassa 
Adana kadmhiJ, Sabiha Gok~enl 
Naciye Torosu, Ylld1z U~am tam
mak i~in ~ehrin tayyare sahasm1 
doldmmu~tu. Vall belediye reisi, ha
va. kurumu b~am, partililer, klz 
llsesi talebeleri alanda haz1r bulunu
yorlard1. Filomuz ~ehrin iizerlne gel
digi zaman milteaddit turlar yap~ 
ve hava kurumunun beyannameleri
ni b1rakm1§tlr. ~hrin biitiin cadde
lerlni dolduran halk ftlomuzu c~
kunca al~lami~tir. Filo stada in
digi zaman filo kumandam Zeki, ar
kad~la.nm ka191byanlara tarutm1~ 

ve bunun ilzerine mo nanuna bayan 
Sabiha Gok~ene Adanahlarm blr 
buketi takdim edilmi~tir. Gern;leri
mizi ogle yemegine vali alakoym~
tur. Belediye reisi saat 16 da hava
cllann ~refine parkta bir ~ay ver
mi~tir. 

~am saat 20 de de Turk hava 
kurumu Adana ~ubesi tarafmdan 
Seyhan par kt a bir ziyaf et vcrilmi~
tir. 

Filomuz yarm sabah buradan kal
karak Diyaribekire gidecektir. 

S1vas - Erzurum hatt1 
Hat Divrigiye 4-5 kilo
metreye kadar yakla§h 

Ankara 26 (Ak§am) - S1vas - Er
zurum yolunun birinci merhalesi ola.n 
ve yolun anza itibarile en ~etin k1snu
ru t.e§kil eden S1vas - Dlvrigi hattmm 
cumhuriyet bayrammda i§letmeye a~i-. 
1acag1 yazilmt§tl. Baymdirhk bakan
ltgma diln gelen malG.mata gore Atma 
bogazmdaki tiineller kamilen delinmi§ 
ve ray fer§iyat1 Divtigiye 4-5 kilomet
relik bir mesafeye kadar yaklS§rnt§tlr. 

Bu hat iizerinde ilk mer hale olan 
Divrigi Sivasa 172 kilometre mesafede 
bulunmaktad1r. Tren ikinci merhale 
olan Erzincana 1938 de, ii~ilncu mer
hale olan Erzuruma 1939 da vanm§ 
olacaktu·. 

Yunan krah 
Selanik sergisindeki 

paviyonumuzu ziyaret 
ve takdir etti 

Selanik 26 (Hususi) - Yunan kra-
11 bugtin, Fuarda birincillgi kazanar.. 
paviyonumuzu ziyaret etti ve b<l§kan 
ve komiserden izahat ald1. Majeste 
kral paviyonumuzu ~ok begendi ve 
takdir ve memnuniyetlerinl bildirdi-
ler. 

Fuar milddeti, bir giinlilk haslla
tm1 Kwlhaca, bir giinliik hasllat1m 
da Tayyare cemiyetlerine teberrii 
edilmek §artile iki giin daha uzat1ld1. 

General Kaz1m Dirik 
Selanikten ayrild1 

Selinik 26 (Hususi) - Fua11 ziya
ret etmek iizere buraya lirelen Trak
ya umumi mufetti§i general Kft.z1m 
Dirik bugiin buradan Edimeye hare
ket etmi§tir. General Kftzim Dirik is
tasyonda parlak bir surette ugurlan
m1~tir. 

T evkifhanede bir cerli 
Tevkifhanede katilden dolayi mev

kuf bulunan Ali, aralarmda ~lkan bir 
mUnazaa neticesinde mevkuf 1sma11 
Hasam keskln blr demir parcasile gO
runden yaralami§tir. Tahkikat yapll
maktachr. 

J apon filosu iki 9in adasznz i~gal 
etti, hir ]apon prensi garalandz 

Tokyo 26 (A.A.) - Teblig: 25 ey
l(Ude saat 10 ile ogle arasmda Ja)>On 
tayyare !Holan, 3 defa Nankin tize
rinden w;mu~tur. Tayyareler evvela 
Belediye dairesini, sonra. tersaneyi ve 
ii~ilncii defa olarak telsiz telgraf is
tasyonu ile askeri binalari bombar
dl.man etmi~erdir. Hasarat milhim
dir. 

25 eyIUl sabah1 Japon tayyarelerl, 
bll' saat, fastlas1z olarak, Cantonu, 
ve nskeri mebaniyi bombardiman et
m~tir. Canton, hemen hemen tama
mile harap olmu~tur. 

24 eyllil gecesi ile 25 eylUl saba
hmda. Yang - Tse sahillerinde Nankin 
ile ~anghaym yart yolunda: krun olan 
Kiangyin ilzerinden u~ak <;inlile
rin bu mmtakada Yang - Tse ilzerin
de mildafaa sistemlerini te~kil eden 
istlhkamlan ve sair tahkimatI miles
sir surette bombardrman etmi~tir. Tay
yareler, ayni zamanda Yang - Tse'de 
demirlemi~ olan bir Qin kruvazori.inii 
de bombardlman etmi1?lerdir. 

~imali Qinde Paotinge girmi~ olan 
Japon kltaatl, derhal ~ehrin tathirine 
b~am~ar ve Japon ordusunun 25 
eylt1lde saat 14,40 ta resmen Paotinge 
girmesini temin etm~lerdir. 

lki ada itga l edildi 
Tokyo 25 (A.A.) - Domei ajansm

dan: $anghay cephesinde Japon harp 
gemileri, Tchklang eyaleti dahilindt? 
kA.in Wenhtcheou ~1klarmda bu1u
nan Mounagtaio ve Houtou admdaki 
iki adaya kar~1 cumartesi sabah1 ta

Bu iki ada, aynl gilnde saat 8 de 
Japon lar tarafmdan ~gal edllmi~tir. 

Bir Japon prensi yaraland1 
Tokyo 26 (A.A.) - 9in denizinde

ki Japon muhariplerl kumandan1 
prens Fushimi Qinlilerle vukua g~
len bir muharebede sol elinden ya
ralanm1~br. 

Prens, yarasma ragmen, kumanda
sma devam etmi~tir. Kendisi bahriye 
erkruuharbiye reisi amiral Cushimi
nin ogludur. 

J apon ileri harekab 
Tokyo 26 (A.A.) - Harbiye Neza

reti, Tiyeng.in - Poukeou demiryolu 
boyunca harekat icra etmekte olan 
Japon k1taatmm Esangtcheou'ya se
kiz kilometre mesafede k!in csichti'~i 
cumartesi gilnil saat 10 da zaptetmili 
olduklarm1 haber vermektedir. 

$anghay cephesinde Japon tayya
reler:i, diln.kil seferlerine zeyl olarak, 
bu sabah 11 de Tiyu boyundaki <;iQ. 
kltaati ile Chapei mmtakasmdaki c;m 
kltaahm bombard1man etmi~lerdir. 

Tsangtcheou yakmmda ccreyan 
etmi~ olan muhfil·ebe esnasmda <;in
llle.rin 2,200 maktul vermi~ olduklan 
bildirilmektedir. 

~iddetli muharebeler 
~anghay 26 (A.A.) - <;in kararga

hmdan bildirildigine gore, dilnden
beri Loticn ve Liohang mmtakaln
nnda i;ok ~ddetli muharebeler ol
maktadlr. Japon taarruzlar1 kamilen 
pilskilrtiilmil~tilr. Her iki tarafm da 
zayiati $rd1r . . arruz etmi~erdir. 

~~~~~~--------------------~~~~~~-

lzmitte, ~ok f eci bir 
cinayet i$1endi 

Kadir, bir a·na ve k1i1 oldurdukten 
sonra kendisi de cezas1n1 buldu 

izmit 26 (Telef onla) - Bugiin bu
rada ~ok f eci bir cinayct i§lendi. tt~ 
gencin olilmile neticelenen bu cina
yet etrafmda elde etti~m malUmatI 
blldiriyorum: 

Konzuk mahallesinde oturan, Maa
rif ba§katibi merhum B. Kemalin ka
ns1 36 ya§mda Nazmiye, son zaman
larda Kadri admda geng. bir amele 
Ile talll§Illl§tir. Nazmiyenin biri 15 
yqmda, digeri 11 ya§mda 1ki k1Zl 
vard1r. 15 y8.§mdaki k1Z1 Behice is
tanbulda Kiz lise.sinde okumaktadlr. 
Tatu rnilnasebetile annesinin yaruna. 
gelmi§tlr. Behice annesi Nazmiyenin 
blr amele ile atru§masllll ve onunla 
milnasebet peyda etmesine f ena hal
de klzmaktadlr. Hatta klzcagiz ma
hallede dola§IDl dedikodulara blr ni
hayet vermek i~ln birka~ def a anne
sini ikaz etmi§: 

- Bu i§ten avzge~ anne ... Miina
sebet peyda ettigin adam 19 ya§mda 
a.mcle sen ise kocas1 olmil§ 36 ya§m
da bir kadmsm 

Demi§tir. Fakat Nazmiye klzmm 
bu sazlerine aldu'l§ etmemi§ ve KadiJ.· 
ile milnasebetine devam etmi§tir. 

iki gun evvel istanbula giden Ka
dir dun gece buraya. donmil.§ dogru
ca Nazmiyenin evine gitmi§ ve elin
deki paketleri b1rakt1ktan sonra. ch
§anya ~1~tir. Bu mada ana klz 
arasmda evde mtinaka§a ba§laml§, 
Behice anne senin bu hareketinden 
mtiteessir oldu~unu, Kadirden vaz
gef:tmesini istemi~tir. 

Kadir biraz sonra tekrar Nazmiye
nin evine gelmi§ ve kap1yi ~alml§tlr. 
Fakat kap1 a~1lmam~tir. Bunun iize
rine Kadir olanca kuvvetile kap1yi 
zorlam1§ ve klrd1gi kap1dan i~eriye 

girerek tabancasm1 9fkmi§ evvelA. 
Nazmiyeyi bir kur§unda yere sermi~, 
sonra da camru kurtarmak i~in mut-

faga ka~an Behicenin arkasmdan bir 
k~ el ate§ etmi§tir. Zavalh laz mut
fakta kanlar i~inde yere yuvarlan
m1§t1r. 

G0zlerini kan bfuiiyen Kadir bu 
sefer de, Nazmiyenin ikinci laz1 olan 
11 ya§lndaki Suzaru evin icinde ko
valamaga ba§lanu§ ve odadan odaya 
kaca.rken arkasmdan blrka~ el a~ 
etmi§ ise de kur§unlar isabet etme
m.I§tir. Ka<iir bir odarun kaplSlDdan 
~lkarken ayagi yerdeki kllime talnl
Dll§ ve yere dii§mil§t\ir. Bu sira.da 
ellndeki tabanca patla.mI§ kuI'§Un al
mna sapl~t1r. 

Hadiseye yeti§en zab1ta eve girdik
leri zaman Nazmiye lie Kadiri Olil, 
Behiceyi de agu yarall bulmU§lardlr. 
Behice derhal hastaneye kalchnlmak 
lcin bir otomobile a~. fakat bu 
zavall1 da hastaneye gotiirilliirken 
yolda olm~Uir. Tahkikata devam 
ediliyor. - --- ----

75 numara denize indirildi 
~irketi Hayriyenin tersanemize si

pari~ ettigi vapur dtin denize lndi1il
mi~ ve tecriibesl yap1lmi~tir. Bu yenl 
vapurun tsmi Kocat~. numaras1 75 
dir. 

Yeni vapur ya.kinda merasimle sey
riisefere b~byacakt1r. 

Erbaada zelzele 
Erbaa 26 (Ak§am) - Bugiin bw-a

Cla hafif bir zelzele hissedllinl§tlr, za
rar yoktw·. -----

Kii~iik itilaf1n i~timai 
Cenevre 26 (A.A.) - Kii~lik itlla~m 

Cenevredeki daimi konseyinin mutad 
i~timai pazartesi gtinti akdedllecektlr. 

Ruznamede mevcud olan bql1ca me
sele, haU haz1rda Kii~tik ltilA! lie Ma
caristan aramnda cereyan etmekte 
olan muzakerelerdir. 
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AKSAMDAN AK.SAMA: 

Evlerimizi yeknasakhktan 
• kurtarmahyiz 

~u diinya yiiziinde bin bir beton §e
hir yaptldt. (Binbir mi? .. Elbette daha 
fazla ... Soziin geli§i «Binhir» diyo· 
rum ... ) Fakat bu §ehirler biribirine 
benzemektedir. Hi~ birinin adt saru 
arulnuyor. Kimse oralara gitmek iste
miyor. ~iinkil yeknasaktular. Gene o 
eskl Venedik, o hatiralar dolu Paris, o 
sisli Londra, o basali kubbeler mem
leketi Moskova, §U «Bin kocadan arta 
kalan bivei bakir fertuta musahhir'> 
istanbul insana cezbeden §ehirlerdir. 
Evlenen gent;ler balaym1 ge~irmek iize· 
re buralara gidiyor. 

(!iinkii bunlar da, frenk~e bir tabi
rin terciimesile, «mevzii yenku, mevzii 
hususiyet vardtr. 

Ve maalesef, bu mevzli hususiyetler, 
diinyarun her yerinde azalmaktadtr. 
Avrupayt doniip dola§maktan gelenler 
hep boyle yamp yaklhyor! Bir ahba
bun dedi k:i: 

- Ticarette standardizasyon iyi, h~, 
faydah olabilir. Bir sandtktan ayni 
cirul portakalm ~lkmasi m.akbul bir in
tlzamd1r. Fakat, iktisad filemindeki bu 
yeknasakblt §ehirler de, eglence yerle
rine de sirayet ederek biltiin sokaklar 
biribirine benzeyince, eglence namma 
her yerde bar, her barda ayni cins m~· 
rub ve ayni ayak marifetleri yapan 
klzlar zuhur edince elaman... insan 
ha seyahat et~. ha etmemi§! .. 

*** 
~ebrin kendi bilnyesindeki hususi

yetlerin mevcud bulunmamasmdan is· 
tanbulda §ikayet edilemez. Fakat ma
alesef, bunlar bizde menfi hususiyet
lerdir. istanbul oyle nevi ~ahsma miin· 
has1r bir beldedir ki, diger §ehirlerin 
biitiln teknigi burada tatbik ediise bas
ma kahpla~amas. 

Amma yalniz ~ehrin umumi man
sr:arast itibarile bu bOyle... Teferriiata 
ge~ince, m.aalesef, §ehrimiz. evler, 
diikkanlar balnmmdan hi~ de oriji
nallikler arzetmiyor. Bilikis, yekne
salc mt yeknasak, can stlac1 1n1 can 
&WCI ... 

Eskiden bir ah§ap ev tipi vard1. 0 
kalkti; yerine «harc1 a.Iem•1 apartunan 
geldi. Esk:i §airlerin: 

((Giilii tarife ne hacet? Ne ~i~ektir, 
biliriz!" dedigi gibi, bu apartunam da 
tarile ne hacet? Ma!Umdur: Xohud 
oda, bakla sofa... Cephede gegme bir 
salonla bir yemek salonu, dar bir ko
ridorla arkadaki yatak odasma buy
run. Hizmet~inin yatacag. yer, pence
resiz bir indir ... Aman, ne kii~ilk. ne 
kullant§h mutfak! .. Banyosu da var 
ma§allah ... 

Biitiin evler ayni tarifte ... Haydi mi· 
marisi neyse ... Fakat do~e~ tarz1 da 
oyle. Vzeri yast1kla bir divan. Yasttk
lan iistiinde bir iki bebek ... Yan kiibik, 
yahut ~ar~1 i§i kanape, koltuk. Yemek 
rnasasi iizerine inen bir abajor ... Oyle 
ki kom§unun evine karanhkta girse
niz, kencli evinizde llni~iniz gibi e~ya· 
yt yerli yerince bulabilirsiniz. 

Bir basma kahp, bir yeknasakhk ki, 
gma veriyor dogrusu ... 

Halbuki, sanat eserleri gibi, ev mi
marisi, ev do§emesi de, dtikkin tertip
lemesi de bir milletin sanat seviyesini 
giisterir. Biraz taklid~ilikten vazge~e
lim. Kafanuz1 i§letelim. Ve digerinin
kine benzemiyen ihtiyacuruza, zevki
mize gore yerimizi, yurdumuzu !mra
hm. Ferdlerin zevk ve tenevvillerinden 
basil olan ~e§id ~e§id tertip edilmi~ gii
zel evler, pek muhta~ oldugumuz aile 
sevgisini de yUkseltecektir. 

Ak~amc1 

- Beledlyemizin goz oniinde bu
lundurmas1 laz1mgelen blr uokta 
daha var bay Amca ... 

Odun ve komor 
Belediye stok ve 

fiat hakkznda 
tedkikat gap1yor 

istanbulun en ucuz odun ve ko
milr sat1Ian mevsimi mayis ve hazi
ran aylan oldugu halde bu sene 
bu aylarda - ge~en· senelere nisbet ka
bul etmiyecek derecede - odun, kO
milr fiatleri <;ok yiiksel~ti. 

Alakadar tacirler, fiatlerin bu yiik
seli9ini bu sene ilkbaharda ihtiyact 
kar$11Iyacak mikdarda odun kesilme
rnL~ olmasma atfetmi9lerdl. Fakat 
aradan bir miiddet gec;tikten :;onra 
fiatler yeniden dii~mii~ttir. 

Belediye, k19 mevsimi yakl~t1g1 ve 
mahrukat ihtiyacl da daha ziyade 
hlssedildigi i~in ~ehrimizde odun, ko
milr stoku ve fiatleri hakkmda ted
kikata b~larruo1tir. 

Bu tedkikat neticesinde mevcut 
stokun ihtiyac1 kar~11Iyacagi anl~1-
hrsa ileride fiatleri yiikseltmege te
~ebils edecekler hakkmda kanunt ta
kibat yapacakt1r. 

Hava kurslar1 
Zehirli gaz kurslan 15 
te§rinievvelde a~dacak 

Hava tehlikesine karl1t almacak 
tedbirler i<;in biri memurlara, digeri 
halka mahsus olmak iizere iki kurs 
ac;1lacagm1 yazm1~t1k. 

Halka ait kurslann ai;1lacag1 yer
ler tesbit edil~tir. Bu kurslarda ders 
verecek muallimler, eskiden a~1lan 

kurslarda nazari ve ameli ders go
renler arasmdan intihap edilm~ ve 
kendilerine tebligat yapll~t1r. Bu 
tebligata gore kurslar 15 te~rinievvel
de a~1lacaktlr. Her aileden biri er
kek, digeri kadm olmak iizere iki ki9i 
kurslara dcvam edeceklerdir 

o~ h1rs1z sue iizerinde 
yakalandtlar 

Evvelki gece ii«; sab1kall h1rs1z, i~ 

iizerinde yakalanrru~lard1r. Bilyiikde
rede F1stik suyunda bay Hakklmn 
evine h1rs1zllk i~in ilyas ve Yusuf 
isimlerinde iki sab1kall gil'mil?ler, bah
~ede gizlenerek tam faaliyete ge~e-

cekleri sirada, ev halkt tarafmdan 
alman tertibatla, ~alacaklan e~ayt 

doldurmak i<;in beraberlerinde getir
dikleri bo~ guvalla birlikte yakalan
m1~lardtr. 

Sab1ka1llardan Mustafa da, Be~ilt

taJ?ta Akaretlerde eski polis komiser

lerinden bay Nurinin evine gi~. 

tam oteberi a1;Iracagi s1rada yakalan

lllll?br. Her ii9 lursiz da Errmiyet di
rektolilgline getirilm~ ve haklarmda 
kanuni takibata giri~ilmi~tir. 

Belediyece cezaland1r1lanlar 
Fatlh mmtakasmda Belediye .mc;u 

ii?leyen 31, Emiontinde de 22 ki~i ce

zalandlnlm11?tir. 
Bw1dan ba~ka Fatih mmtakasmda 

89, Emionii mmtakasmda 48 noksan 

ekmek miisadere olunmu~tur. 

.. . Hamallarla seyyar saticllar i~in 
nas1l bir el arabas1 tipi sec;iliyo1·sa •. 

.. 

AK~AM 

Hak/1 ~ikagetler 
~irketi Hayriyeden 

bir dilek 
Vanlkoyde oturan okuyucu

larumz yaz1yor: 
«Sabahlan Vanikoyden 6,30 :la 

kalkan vapur, Arnavutkiiy iskele
sine yana~mak i<;in Kandilliden 
6,35 te gelen vapurun kalkmasmt 
beklemektedir. Halbuki, 6,30 da 
Vanikoyden kalkan ve Arnavut
kayilne ugnyan vapur, aqikta bek
. liyecegine, Kandilliden gelen va
ura yan~sa, istanbula daha er
ken gitmek istiyen yolcular, buna 
aktarma olacaklar ve 20 dakika 
evvel Kopriiye varacaklardzr. 

$irketi Hayriye idaresinin bu 
iki vapuru Arnavutkoyilnde biri
biri ii.zerine yana~tzrmasi kendisi 
~in hi<;bir masraf ve kiilfeti mu
cib degil, biltikis Vanikiiy halkma. 
biiyuk bir kolaylzktzr. idarenin bu 
noktaya dikkat nazarzni <;ekme
nizi rica ederiz.» 

Vanikoy okuyucularmnzm bu 
hakll dilegini ~irketi Hayriye ida

resinin is'af edecegini ve te~riniev
vel ba~mdan itibaren tatbik mev
kllne konulacagt soylenen sonba
har tarifesinde de bunu ihmal et
miyecegini umariz. Esasen okuyu
culanmmn pek dogru olarak ~a
ret ettikleri vei;hile bu, idare i"in 
her hangi bir masraf ve killf eti 
mucib degildlr. 

Belediye of obUsleri 
Belediyenin bir firma ile 

anla§hg1 haberi 
mevsimsizdir 

ieanirden gelen bir haberde, tz
mir fuannda te~hir edilen otobtis nti
rnunelerinden birinin istanbul bele
diyesi tarafmda.n intihap edildlgi ve. 
bu ni.imuneyi te~hir eden finna ile 
belediye arasmda bir anla~ma yap1-
Iacagi bildiriliyordu. 

Belediyenin istanbulda i~letecegi 
otobtisler hakkmda bir ~ok fir
malann teklifleri henilz belediye 
fen heyeti tarafmdan tedkik edilmek
tedir. Bunlardan birinin tercihi i~in 
yakmda bir karar verileceginden 
~imdiden i?U ve yahut bu firmanm 
tercih edildigi etraf1ndaki haber, mev
simsiz goriilmektedir. 

Belediye, otobiislerin gilmriik res

minden muafiyeti hakk.mdaki kanun 

Millet Meclisince kabul edlldikten 
sonra otobi.is getirtecek, o zaman -mi 
milsait ~artlan gosteren firmalardan 
birinin teklifi kabul edilecektir. 

y ankesiciligin onii ahnacak 
Emniyet direktorlilgil ikinci ~be

sinin yankesicilik ve emsali vukuata 

-

bakan memurlan bu kabil vukuatm 
tamamile onilne gec;mek igm lA.z1mgP.
len tedbirleri alm1~ bulunmaktadJ.r. 

Evvelki gtin cumartesi ve hafta b~1 
olmasma ragmen ~ehirde bir tek yan
kesicilik: vakas1 kaydedilmemi~tir. 

Faaliyette bulunan biittin sablkalI 
yankesiciler de yakala~t1r. 

Ba.:v A mca:ya. g-ire ... 

... Bizim sokaklara gore de bir oto-1 
mobil... 

I 

YerebaJan saray1 
Beledigece satzn 
alznma muame-

lesi bitti 
Yerebatan sarayuun belediye ta

rafmdan satm alma muamelesine 
b~landJ.grm yazm~tlk. Muamelenin 
resmi formalitesi bitmi~tir. Bugiln
lerde muamele tapuca int~ cdile
cektir. 

Yerebatan sarayi otedenberi sey
yahlarm ragbet ettikleri, istanbulun 
en dikkate J?ayan bir sarruc1 oldu
gundan belediye yalmz sarayin ic; 
dehlizlerini degil, sarayin di~ klsrru 
ru da, yani medhalini de di.izeltmegt, 
burada giizel bir bina inl?a etmegl 
ve etrafma da giizel bir park yapma
g1 diil1iinilyor. Bu hususta imar mti
~viri B. Vagner bir proje hazirhya
caktlr. 

Saray satm almdJ.ktan sonra ha
z1rlanacak proje dahilinde saray ic; 
ve dJ.~mm tanzimi ic;in :;>ehir mecli
sinden tahsisat istenecektir. 

S1rt hamalhg1 
Sabcilann ~ogu at ve 

araba tedarik ettiler 

Be{i giin sonra, yani 1 te1;rinievvel
den itibaren sirtta, b~ta ve omuzda 
yil.k t~nmas1 tamamen ve katiyyen 
menedilecegi ic;in belediye aIAkadar 
~belere tebligat yaprml?h. Oteclen
beri bu ~kilde c;ah~ sabctlardan 
c;ogu, at, araba tedarik ettlklerinden 
mahalle aralarrndaki seyyar satictla
nn faaliyeti azalnuyacaktir. 

Heniiz bu vas1tayi tedarik cdemi
yen sat1c1lann pek aza balig ola.ca
g1 tehmin ediliyor. Hatta seyyar sa
ticJ.lar bu vesaiti tedarik ettlklerl 
i~in l1ehrin muhtelif mmtakalarmda 
a~1Ian sabah pazarlarmdan bir k1s
mma pek az seyyar saticmm i~tirak 

edecegi tahmin ediliyor. 

Kire~ tahtalar1 tututturmuf 
Yel?ildirekte Dostlukyurdu soka

gmda Dilber zadelere aid bir in~aatta 
tahtalar klzgm kirecin tesirile tutul?
m~. ate1; geni~lemek istidadJ. goster
digi sirada itfaiye tarafmdan sondu
rtilmil~tiir. 

Bir ~ocuk motosiklet albnda 
yaraland1 

16 YaJ?lannda Hrant isminde bir 
ermeni ~ocugu, idaresindeki motOsik
letle LAngadan ge~erken be1; y~mda 
Agop isminde bir ~ocuga garparak 
agir surette yaral~tlr. 

Polis, Hrantl yakalanu~. Agobu te
davi altma aldJ.~br. 

Husuai bir otomobil 60 
ya11nda bir ihtiyara ~arpti 

Enver isminde birinin idaresinde 

bulunan hususi bir otomobil Suadiye 
ile Erenkoy arasmda ilerlemekte iken 

Uskildarda Tekke kap1smda oturan 

60 YW?larmda ahc;1 Ahmede c;arparak 
yaralam11;, Ahmed hastaneye kaldm
hrken yolda olmii~tiir. 

•.• Veya otobils tipi se~ilmeli!. .. 

Sahlfe !J 

ISTANBUL HAY A TI 

Derya ku§lan 

Bahkpazannm lo~ ~arplk ~urpYk 
sokaklannda inceU. kahnh, perde 
perde sesler, ~1gWdar, naralar ,yilkse
liyor. Yann en sicak giinlerinde dort 
bucak cayrr cayu yanarken bile ~
kir ~ukur ta~larmtn arasmdan kay
pak ,liiziicetli ~amurlan hi~ eksik 
ohmyan sokaklarda kadm, erkek bir· 
birlerine giriyorlar. Qarp~madan, 

iti~p k~madan, her adunda bir 
onmz vuru~, ayak kaym.asile sende
leyip ~arptlmadan ilerlemenin i.mki
nt yok. Koca bir kamyonun sa\•urdu
gu yagh ~ur zifosundan ka<;maga 
~abalarken sag koluma vtc1k v1c1k 
bir ~ey yap~ti Yammdan g~en ada
m1n elindeki manda cigeri bir yam
m1 kopiiklii kanlara buladt. Bir hayli 
didi~meden sonra yan sokaga sap
tim. 
Yarmu~ z.eytinyag1, keskin ispirto, 

kokmu~ et ve ek~i deniz suyu kokula
rile ~lk. islak bir hava daha ilk 
nefeste insanm midesini alt iist edi
yor, sagdan soldan kulaklan ~mlatan 
naralann da inzimamile insan her 
adtmda biraz daha sersemlediginl 
hissediyor. Bahk iwortalanrun etra
fmda kannca yuvas1 gibi kalaballk 
kayn~1yor. Ben de bir arabga so
kulmak isterken omuzwna bir el ya
p~b, dondiim. ttzerine .kanh ballk 
par~alar1 dizilmi~ iskaradan savrulan 
bogucu dumanlar arasmda kollan 
s1vah, onii prostelib meyhane garso
nu sesleniyor: 

- Baynn. En ta.ze baluklal'imiz, 
en giizel rakilarimiz, saraplal'imiz 
var Yukarida salonimiz da var ... 

Ogle s1cagmda rakl masasma da
vet eden garsonu ba~1mdan savarken 
burnuma islak bir ~ey ~ti. Kara 
cepkenll, palab1yikh bir adam elln· 
deki kocaman istakozu g0ziime soka· 
ca~ gibi suratuna uzatarak bait· 
nyor: 

- Bayun, almazsan da bir def• 
bak. Boyle derya km;una para venni
yen enayidir ... 

Daha otede agzmdan tilkriikler 
savura savura ba'ka biri baykmyor: 

- Hay goziinii sevdigim deniz kut
Jan hay. Tepsiden yere btraksam 
kaldmmlann ilstiinde bile yiiriiye
cekler. ~1\0--- _.,..v 

Ba~1 beyaz yqmakl1 bir bayan 
i~portamn oniinde ter ter tepiniyor~ 

- Oglum, heeeeey... Kulagunm 
dibinde Zll' ztr otecegine biru seslnl 
kes te beni dinle. Ben bafura yeti
~egi.m. Soyle bakayim, ~ ~atal 
kuyruklu, kmall bahgm ismi nedir? .• 

- Hay gozlerine kurban oldugum 
haaaay, buna mercan derler valde, 
mercan ... 

- Ya, ~u ~arplk agult, patlak g&lr· 
Iii, acaip ~ey de ne bi~im babknu.'? 
Ka~a veriyorsun onun okkasmt? .. 

- Ona derler kaya bahfl valde
Kilosu dort ~eyrek.. 

Kadlncagiz parmaklarile hesapla
dlktan sonra dudak biiztii: 

- Dort ~eyrek yimi kuru!j eder. Ba 
kadar pahah da bahk olur mu ~! 
Hern bunlar taze mi bakahm! .. 

Ballk~'1 gilnlerdenberl buzhaneye 
gire ~.tka pa~vraya donm~ babk· 
lardan bir avu~ alarak kadmu! SU· 

ratma dogru uzattl: 
- BOyle mal bayat olur mu teyze! 

Daha denizden ~.tkab. ~ dakka ol· 
mad!. Senin giiziin yok mu? Bak
sana, hayvamn hiii yiiregi ~arp•· 
yor. Bir kilo al, yirmi n,iye ziyafd 
~ek ... 

Pazarhk ~yordu, sonunu bek· 
Jiyemcdim. - C. R. 

B. A. - Evet, bir .!?Oforiln ii~ kaza. 
birden yapt1gma bakJ.hrsa her nakll 
vas1tasuun arkasmda bir yaral1 va.
gonu bulunmalII. .• 



SaJlife 4 

lktisadi ve mali afta 
Fransan1n iktisadi vaziyetindeki 
bozukluk Caillaux'yu endi~eye 

sevkediyor 
Biiyiik bir devlet adanu, ayni za

manda maliyeclllkte clhan"1mfil bir 
f(ihret sahibi olan Fransa Ayan mec
lJBi Azasmdan ve e.skf Ba~ekillerden 
bay Joseph Caillaux, Pa.rlste mUnte
~r Paris - Soir gazetesinde: cGarbi 
kurtarma.k i¢n• b~llg1 altlnda ~
yam dikkat bir yazi yazmi~1r. 

Dilnyanm kar1~k ahvallni endi~U 
bir Avrupa.JJ zihniyetlle tasvir eden 
bu zatm sozlerinin, ehemmiyatine 
binaen, bazi par~alanm okuyuculan
JlllZa na.kfetmegi fayda.lJ. goriiyoruz: 

cYa blrl~ek veya mahvolmnk! Es1d 
dilnya lt;in ancak bu lki '1k knlm1'tlr. Ge
rek yazilan Ue gerek hltabelerlle bu ba
klkatl tekrar edlp duranlann ihtarlan 

klbet d1nlenecek mJdlr? 
cOarp A.lemi it;ln blr ha:ro.t ve memnt 

meselesi olan o buyiik siyasi ve lkt1sacli 
tanzlm ~l b~anlabllecek m.ldlr? Dlkka~ 
edllQn I Bir yerde yenl bir ~tlal aldu mu, 
bu serer yalmz ga.rp de~U. biitiin Avrupa 
ce~t ~~t m.llletlerln, ti.irlii turlii ll'klarm 
hiicumi.ine maruz kalacak, deh§etli kltal
ler vukubulacak ve nihayet buyiik btr 
medeniyet. slllnip &Upihiilecektir.» 

cMevcut. demokrnsllcrt 1dare eden gPnC
ler meyamnda, muvakknt get;lmslzhklerl 
h~ giirecek kadar durend~ olanlar kal
k1p ta bu hakikati benim glbl ba~1rma~:i. 
ccsaret etmtyecekler ml?t> 

A vrupanm en bilyuk siyasi adam
lan, ortahgi kapkara goren ooylc bir 
ruh ta{;1dJ.ktan sonra balk ekseriyeti
nin dalrnt korku ve helecan i~lnde 

y~malanna hayret etmemelidir. 
Bununln beraber bay Caillaux'ntin 

bu telA~m biz milbalft.gall buluyor 
ve bunun sebebinl daha ziyade I<,ran
sarun iktisadt vazfyetinin bozuklu
gunda gormek istiyoruz. A vrupamn 
hi~ bir memleketinde fabrikalarm 
amele tarafmdan i~gali vaki degilken 
Fransada bu usul artik ~ocuk oyun
cag1 hilkmiine girmi~tir. Patronuna 
klzan amele hemen onu odasmda 
hapsedlyor, fabrikayi da i~gal ediyor. 
Ahiren ehemrniyetsiz bir sebepten 
dolayi Simca nammdaki demlr sa
nayii f abrikasi amele tarafmdan ~
gal edilm~tfr. Fabrikanm sahiplerl 
mahkemeden tahliye karan istihsal 
ettiklerf halde bu karar fcra oluna
ma.nu~tir. Devletfn oto1itesi nerede 
kald1? Hep Blum - Aurfel kabinestnin 
seyyiab! 

Frank blr tarnftan dii~cdursun, 

dlger taraftan devlet memurlan, ma
a~lanna tekrar zam yap1lmas1m te
min etmek iizere oniimiizdekl birln
cl t~rin ayindan itibaren Fransa
nm muhtelif yfnnJ lki ~ehrinde nii
mayi~ler tertip etmege hazirlanm1~
Iardlr. 

Fransada devlet mcmurlan ote
denberi kartel halinde blrl~i~ bu
lunmaktad1rlar; canlan isterse grev · 
11An ederler, hilktlmetin faallyetini 
durdururlar. 

Hiirrlyet iyi bir ~eydir amma dev
Iettn makanlzmasuu fclcc ugratan 
bOyle hiirriyeti dogrusu anlam1yomz. 

• •• 
Nyon 'da kararl~tmlan Bahtil'cfid 

seyrilsefer emniyeti tertibatma ital
ya tarafmdan izhar olunan i~irrut 
arzusu ha!ta zarfmda i~lerln inkf
~afma ve plyasalann biraz daha dil
zelmeslne sebep olmu~tur. Ancak 
Japonya ordulanmn Qin topraklann-

da, gerek Qinlilere ve gerek ecnebi
lere kar~1 gayri insanl hareketleri
nin muhtemel avakibi hakkmda Av
rupa ve Amerfkada hayll endi~e edil- , 
mektedir. 

Hayat ve memah mevzuubahs ol
dugu b1r Strada Qin devleti kendl na
mus borcunu dii~iiniiyor: 912 sene
sinde Londrada akdcttigi yiizde be.~ 
faizli altm istlkrazimn 30 eylftl 9~7 
tarfhll mtirettebatma kar~k olmak 
iizere hafta zarfmda Londraya 227,000 
sterlin gondermi~tlr. Yi.izde 4 i 
f aizli 1908 senesl istikraz taksitine 
mahsuben de yakmda 261,000 sterlln 
daha gonderecegini inglliz gazeteleri 
yaziyorlar. 

• •• 
Istanbul borsas1nda vaziyet 

istanbul menkul k1ymetler ve kam
biyo borsasi haftanm ilk il~ gi.inilnii 
ft.deta mua:melesiz ge~irdlgi halde, 
per~embe ve cuma g\inle1i birdenbire 
hararetll al1~ verl~lere ve ehemmi
yetli fiat tereffillerine sahne oldu. 
Derhal soyliyelim, vuh-ubuldugu ~art
lar altmda, bu tereffiller hf~ te ~a
yam arzu degildi; i;i.inku bu suf 
kAg1d para kiymetinin dii~ilrillecegi 

hakkmda ortaya ~1kanlan yalan ha
vadislerden Herl geliyordu. Devletin 
kredisl Ile oynamak ne kadar ~irkin 
blr ~ydirl ilk tehaci.im Tiirk altm1 
uzerine vaki oldu ve gec;en hafta 
fiatl 1059 kuru~ lken 1085 kuru~ ka-
dar f1rlad1. t 

Bunu miiteakip yiizde yedi buc;uk 
faizli Tiirk borcu kag1dlan da 13,30 
llradan 14,20 liraya kadar yiikseldi
ler. Hiikiimetin ~edit ve kati beya
nati iizerindedir kl zihinler yatt~ti ve 
fiatler de normal hali bu1dulnr. Cu
martesi ak~ki kapam~ ffatlc1inl 
~ag1ya dercediyoruz: 

Bfrinci seri 13,95 lira 
ikincf serf 13,55 lira 
Uc;i.incii seri 13,60 lira. 
Anadolu grupu iizerine de sebepslz 

tereffiHer mii~hade olundu, fakat 
miiteakiben bunlar da normal fiaU 
buldular: 

Risse senedlerl 24,60 lira 
Tahviller 41,75 lira 
Miimessiller 39,30 lira etrnektedir. 
Dahill . istikraz kag1dlanm1zdan 

Ergani 96,25 de S1vas - Erzurum 
98,50 de gec;en haftaki fiatlerlni mu
hafaza ediyorlar. 

Merkez bankas1 90,50 lirada 25 ku
ru~ kaybetmio$tir. 

Endiistrj.yel kag1dlanm1zdan As
ian Qimento 10,60 lirada 35 kurui; 
yiikselmio$tir. 

Diger baz1 nominal fiatler: Tram
vay 12,35 lira; Umum Sigorta 11 lira; 
ittihad Degirmenclllk 11,80 lira; $ark 
0,95 lira; Telefon 7 lira; ~irketi 
Hayriye 15 lira. 

Borsa harici muamelat 
Yuka11da da soyledigimiz gibi Tiirk 

altm1 1085. kuru-?a kadar yiikseldik
ten sonra 1066 kuru~ta kapand1. 

M1Sir Kredi Fonsiyeleri de dort bf9 
lira kadar yiiksehni~lerdir: 

1903 tertibi 96,50 
1911 tertibi 87,50 lira ediyor. 

NE~E - ZEVK'. ve KAHKAllA KraJJar1 
Yalmz istanbul'un degil 

BUTUN TURKiYENiN 

YALNIZ TURKh'ENiN DEGil"' 
B0TUN DUNl'ANIN SE\'GIL1Si 

LOREL HARDt 

LOREL HARDi ve iKiZLERi 
T ti R K Q E S 0 Z L 0 H A R t K A L A R filminde 

lspangaga giden 
Bu/gar goniilliiler 
Sofyada f aaliyette bulunan 

gizli bir biiro meydana 
~1karild1 

Sofya 25 (Ak~am) - Bulgar polis 
mtidUriyetJ, burada, BUlgarlstandan 
Cumhuriyetci tspanya'ya goni.lllil gt;n .. 
deren bir gizli bilro meydana ~lkanl .. 
mi~br. BUro, Sofyada Sofroniy soka· 
gmda 98 numarada bulunmakta'dlr. 

tspanya Cumhuriyeti ordus.unda 
general Frankoya ka.ll1 ha'rb etmek 
i~in bilroya dahil olan Bulgar genc
lerine pa.saport, vize ve pul p81'8.!1 da 
dahil olmak iizere yedi~er bin leva 
para verlyormu~. Bil.ro !dare heyett 
a:zaligmda Nadejda Naydenova na
mmda blr gen~ klz da bulunuyorm~. 
Bulgaristandan gonilllu olarak kay
dedilen genr;Ier, Parise gittikleri Ea· 
man 25 Monj sokagmda Nedel~ef ve 
Foburg Poasellyer sokagmda da 
Paskof namlanndaki kimselerle kar
~tl~1yorlarm1~. Gonilllil Bulgarlar, 
Parise vardlklanm, Sofyada tspanya 
gonilllillei:i biirosunda c;ah~ bayan 
Na:dejdaya bir a.,k mektubu terzmds. 
bildiriyorlanm~. 

Goniilliiler, Fransadan gizli olarak 
ispanyaya ge~iriliyorlarnu~. Bilrn 
mensuplarmm :zab1taca isticvabmda, 
¢mdiye kadar ispanya: Cumhuriye
tine gonilllii gondermek i~in yol mas
raf1 ve pasaport paras1 olarak 
cavukab nam miisteanm t~yan 
mec;hul bir ~alustan 60,000 leva: al
dl.klan anla~11Im~br. Ayni m~hul §a
his, biiroya gayri resmi bir ~ok be
yanname ve bro~lir vemli~tir. 

ispanyaya gonilllil gondermek bii
rosunda kadmlar ve iinlversite tale
beleri <;ah~maktadJrlar. Zab1taca. tah
kikata dcvam edillyor. Hadise, Bulga
ristanda biiyuk blr alaka Ile takib 
edilmektedir. --------

Sovyet Rusyada idamlar 
Moskova 26 (A.A.) - Siberie Sovie

tique gazetesl, 21 eylUl tarihli nilsha
smda Servono §ehrlnde bazi memur
lann idarna mahkum edilmi~ olduk
lanm yazmaktadlr. 

Bu rnemurlar, ittihaz etmi§ olduk
Ian tedbirlerle koyliilerin rejime kar
§1 memnunlyetsizliklerini celbetmi§ ol
makla ittiham edilmektedir. 

o~ firari mahkum yakaland1 
M. Kemalpa~a (Ak~am) - Birka!i 

giin evvel haplshanenin kapismm ki
licUni ~arak ka~maga muvaffak olan 
ii~ ki¢ c;ardakl1 koyu tarlalan i~lnde 
koy koruculan tarafmdan bir arada 
olarak yakalanm1~lardrr. Firariler ka
sabaya getirilerek Adliyeyc teslim edil
mi-?lercUr. 

ERTU0RUL SADi TEK 
Bu gece (BEBEK) 

bah~esinde 

Yann gece 
(SUADiYE) plajmda 

(DONAN1\1A GECESi) 

-TU?k11e Ecnebt -- -1400 kUruf 2700 kUl'U4 
760 • 1450 • 
400 • 800 • 
160 • • 

Post.a ttUhadma dahll olnuyan 
ecnebt memlelcetler: SenellQ1 

11100, alb aylll'l 1900, ti~ 
a11IA'l 1000 turu4tur. 

Adrea tebd.ill J~ y1rm.1 bq 
ku~ut pul gondermek llzundir. 

Recep 22 - Ruz.llnzir 145 
a. 1-k Cbet Op. lkl_. ~ Yai.1 

E. 10,13 11,53 6,5 9,27 12,00 1,31 
Va. 4,13 5,53 12,5 15,27 17,59 19,32 

Bu aksam: SAKARY A sinernas1 
Unutulmaz MAD y CHRl~ ~ rr'lr A 7l 'S Yiiz ve scsi ile sinema rucm.inde FRA~CiS FARMER 

ylldtz J I. • .,f-IJ Y j kurbanlar vermekten geri kalnuyacak y1ld.Iz 

ME~'UM KADIN Frans1zca ~k \'e ihtiras 
fiJmlni ilk defa gostcriyor. 

Prenses Bibesco, bu filmln senenin en i)i ,.e miikemmel oldugunu beyan ediyor. 
iliiveten: PARAMO NT JURNAL Nyon konferans1 n (3 DAKiKA) ~yam hnyret ogretici bir film. Telefon: 413U 

' ff 
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Oil bayram1 memleketin her tarafmda 
bUyUk merasimle ·kutland1 

B. Ibrahim Necmi Oilmen miihim bir konf e
r ans verdi ve bayr~m1~ ehemmiyetin anlatt1 

Eminonii Halkevt ~katu B. Arih Sun Levend konferans verirken 

Dil bayranunm be§inci yildonilmii J 
diln memleketin her tarafmda buyiik 
merasimle kutlamm§, Halkevlerinde 
dil inkllab1 hakkmda konferanslar 
verilmi§, §iirler okurunU§, saat 18 de 
blrl~tirllen Ankara ve istanbul rad
yolan vaSitasile dll kurumu namma 
genel sekreter B. ibrahim Necmi Dil
men tarafmdan verilen s<:iylev, biiyilk 
blr dlkkat ve alaka ile dinlenmi§tir. 

B. ibrahim Necmi Dilmcn: 
Yurdda§larim, 
Bugiin Dil bayram1d1r. Tilrkler ir;in 

Dil bayram1, bilyiik bir milli bayram
dir. Kutlu olsun. Bir tak1m dilnya 
bilginleri irk .ne dil arasmda miina
sebet aramak veya aramamak husu
sunda ne derlerse desinler Tiirklerce 
dil, milliyetln silinmez bir damgas1-
dlr. Tiirkler, be§er hayatmm hangi 
r;agmda olursa olsun, nerelere gitmi§
Ier ve nerelerde yerle§mi§Iersese kiil
tiirlerini ve killtiirel dillerini de bfr
likte gotiirmii§ler ve oralara yaym1§
lardlr. 

Prehistuvar ve histuvar r;aglannda 
anayurttan ayrilarak ba§ka diyarlara 
gor;mii§ olan Tilrklerln; bugiln ba§
ka ba~ka adlar alml§ dillerinde bile, 
Tiirk dllinin izleri canll olarak ya§a
maktadir. Bu izleli yeni Turk Dil 
Teorisinin I§J.klar1 altmda bugiin a~Ik 
olarak gortiyoruz. 

Dedikten sonra Dil bayrammm 26 
eyhile dii§mesi sebebinin, bundan 5 
yil once birlnci Tiirk dil kurultay1-
nm bu tarihde toplanm1§ oldugunu 
ve Tiirk ink1lab tarihinde bu topJan
tmm bilyi.ik manasm1 anlatm1§ \"e de
mi§tir ki: 

- Atatilrk daha 1928 de dilin Tlirk 
milletinde yilksek onemini takdir et
mi§ ve alfabe inkiliibm1 yapmI§tJ. 

B. Necmi Dilmen Biiyiik bnderi
mizin Gii.ne§ - Dil teorisi sayeslnde 
irk ile dil arasmdaki ba§ltca miinase
beti gosterdigini soyledikten sonfa 
Tiirk dil kurumunun ~ah§malan ve 
verimleri hakkmda izahat ·vererek 
dcmi§tir ki: 

- Tilrk dilinin ilmt olarak ana
lfzi neticcsinde bugiin artik anadili-

mizin Hind - Avrupa dillerinden \'e 
bamba§ka bir dil olmadJg1 Tiirk~enin 
biitiln killttir dillerinin ana kaynag1 
oldugu sablt olmU§tur. » 

Bu ay i~inde (Gilne§ dil teorisi) nin 
Pe§tede toplanan 17 incl beynelmilel 
antropoloj ve prenhisotrik arkeoloji, 
Tiirk taiih kongresi olmak uzere iki 
bilyilk ilmi kongreye bildirildigini 
soyliyen hatip: 

- Bugilnkii medeni dillerde «kiil~ 
turo anlam1 ta§iyan kclimelerden 
hangisi ilzerinde dursak Tiirk dil teo
risinin analiz sistemf, bize bu kellme
nin anatilrk dilindeki aslm1 goster
mektedir. 

Demi§ ve bu kelime tizerinde iza
hat verildikten sonra konferansm1 
§oyle bitinni§tir. 

Bii tiln bu ~all§malan ve bunlardan 
elde edilcn yiiksek neticele1i, hep Tlirk 
milli dehasm1 kendi yiiksek varl1gm
da topllyan Ulu Onder ATATfiRK'iln 
deger bi~ilmez ir§atlanna bor~luyuz. 

Bu kutlu bayram gtinunde kendl
sine Tilrk dilciliginin sonsuz sevgi ·ve 
sayg11arile §ilkranlarm1 sunar, Dil 
bayram1nuz1 candan, goniilden kut-
larim. M. Y1. 

, .... a.., .. ,,,,, ........... , ....... , .... ,,,,,,, ..... u ... ,,.,, ...... ,, .. ,,,,,,, .. ,,,.,""* 

$ARK 
Sinemasmda (Eski Ekler) 

Bugiinden itibaren biiyiik program 
FREDERtC MARCH 

ve KATHERINE HEPBURN 

KRAliCE MERi 
' Frai1s1ua sozlii a11k draml 

JAMES GAG •• EY - 1'1ARGARiTE 
Li:SSAY, LiLi DAMiTA ve RI
CARDO CORTF.Z gibi en biiyiik 

artistlerin temsilleri 

Amerika ihtilali 
Frans12ca sozlii miidhi~ macera 

Ye entrika filmi. 
En az iicretle 

En biiyiik temn~a 

Ruh ok~y1c1 rnusiki ve gtizel 
~arkllar merakhlan 
BU AK~AM 

SOMER sinemas1nda 
DUnyanm en iyi ~antoril ve 

T i X 0 R 0 S S t• )i 
ttMari Nella> y1 yaratan 

En son zaf eri olan 

KiTARALAR CALARKEN 
' Cazip ve 2 saatlik ~k ve ve musiJd 

filminde candan alkl~llyacaldard1r. 
JUh·eten: EKLER JU RN AL son 

diinya havadisleri. 

RICA EDERIZ: 

5 DAKIKANIZI AYIRARAK 

ALEMDAR SiNEMASINI ~ 
GEZINIZ _J 

··--- HER ~El.', HER YER l\IODERNiZE EDiLl\lt~TiR. ___ ,, 
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SIY ASI lCMAL: 

oarp devleti aras1nda anlasm 
Akdenizd.e tahtelbaJiir.lerin ve ta71-

yare1.erin ve su ilstil harp gemi/.erinin 
beynelmilel baJiTi kaidcler. hil.dfina 
olarak ticaret gemiterine taarruz et
me1.erini men ifin Nyon konf er.ansmda 
vcrilen lcararlara italya, kendisinin. 
miisavat hakkJ. tanmmasi ~artile i#fi
rake esas itibarlle muvafakat etmesi, 
Garplz. il~ biiyilk d.evlet arasinda daha 
gent:; bir a~ yapzlmasma yoZ ag
~tzr. Evvel.a Cenevredc Fransa Ha
riciye Nazin. ile Ital.ya miimessili B. 
Scoppa arasinda tspanya mese1.est 
ilzerinde goriifiildii.. 

Burada ispanya meseZesinin muh
telif ve~he1.eri haklanda Fransa ils 
italya kendi noktai nazarlanm izah 
etmi:;lerdir. italya, ispanya toprakla
nnda gozii. olmad@.ni ve yeniden go
niillii gondermiyece§ini temin etmt,
tir. Fransa dahi Avrupadaki ana mem
leketi ile ~imal£ Afrika arasr.ndaki · 
bahri muvasala yollarmm emniyette 
bulunmastna hayati bir ehemmiyet 
verdigini ve binaenaleyh bu yallara 
htikim bulttnan Balear adalanndaki 

goniilli.i nami altmda bulunan itat
yan askeri ve bahrf kuvvetleri ile 
tayyare1.erin ~ekilmcsini ve $ima1.t 
Fasta dalti eski gayri askerf vaziyetfn 
iade eylemesine ve aI.eZU.mum ispanya,. 
do.kt goniilliilerin geri almmasmi dt
ledigini bildir.ffl4tir. 

Son zamanlarda ispan-v,a mesels
sfude lngiltere ve Almanyadan ziyads 
Eransa ve italya allikadar. bulunduk-
1.armdan bunlann a.rCLSlnda nok'tai na
za.r. teatisi Avrupa poilWcasz.nda his
solWruu:ak. btr saWt do{Jurm~tur. Bu,. 
nun ~ ingjltere 1iilk11.mett, ttal'!la. 
ltiikO.metina Cenevredeki milzakere
lerden memnuniyetfni ~ e~ vo 
isuanya mese1.esinin beynelmIZel veg
fte ve feldi iizerlnde fLg, devlt arasint:Ur 
mi.iza.kere yapilmasina haztr bulun-

. dugunu bildi~tir. Ital.ya, bu. milza,. 
kereye AZmanyayi dahi i:;tirak ettire
cegi tfiplz.esiz oldugundan, garplt dOrt 
d.evlet arasmda umumi anl~ma i~n 
zemin ha=zrlanm?§ bulunuyor. 

Feyzullah Kazan 

• 
~ares 

Yirmi yd siiren dava dolandllr1£tlara 
yirmi yil liiks hayat ya~att1 ... 

1870 senesine dogru Therese Dau- saydlglill ve kutuyu milhi.irleyerek 
rigneac isminde bir Fran.siz Roylii madam Hwnbertln kasasma koydu-
kiz1 Robert Henrey Cranu!ord ismin- gwi bildiriyor. Bu suretle servetin 
de bir. Amerlkal.l mlly,onerin kendi- mevcudiyeti: tevsik edilm1~ oluyor. 
sine. y.irmi milyon dolar brraktiEuu Bundan sonra mada:rn HUmber.t 
ilftn ediyor. Amerlkall milyoner tehli- ~ok !ilks bir hayat y:~aga b~yor:. 
kell bir hasta.hga tutuluyor, hayatm1 Bir ~ok emval allyor: Davam nihayete 
tehlikeye koyarak mllyonerin canuu entikten scmra. tedlye edilecek dlye 
kw·taran Threrese bu fednkftrhgma imzaladlf;i biitUn sencdlert banka'lar 
kar~lllk biitiin servetini vasiyet ediyor. kabul ediyorlar. Gel zaman git zamau 
Mily:anerln oliimiintlcn sonra Therese biitiin bor~lan 11 milyon dolan gec1-
bu vasiyctnamenin bir suretini her- yor. Craufordlara k~ bfttiin dava-
kesc gasteriyor. Fransadn: herkes bu lar1 kaza:myor, !akat tam para Ode-
koylu klzm hikRyesine inamyor ve neccgi Sirada bfr delll bulunuyor, 20 
~ok ge~meden nazirlardan birinln sene davalar yenilenlyor. 
oglu, olan Frederic Kubert ile evlenl- Bu dava devam ediyor, madam 
yor. Bir miiddet sonra milyonerin Humbert de liil{S hayatma devam edl-
mevcudiyeti hakkmda ~iipheler uyan- yor. Nlhayet bu i~ten blkan bor~lular 
maga b~l1yor, fakat Amerikadan Amerika:da: Cauiordlar hakkmda bir 
Craufordun iki yegeninin Fherese ar~rma yap10yrlar. Hayretle gortl-
senede 72,000 dolar varldat temln liiyor kl boyle bir mllyoner mevcut de-
eden yeni bir vasiyetnameyi g0ster- glldlr. Bu haber ~yi olur olmaz ala-
mege geldlkleli haberi bu ~Uphele1t caklJ. nlacakll uzerine iflAs ediyor. 
izale ediyor. Nihayet muhakemede madam Kum~ 

c;<>k g~meden Theresin bunlarla berte terltedilen bu esham dolu kutu 
anl~igi, teminat olmak ilzere e.sham ~tllyor ve i~lnde kAglt par~asmdan 

b~ bir ~ ~yor. BiltUn. bu mi
ile dolu bir kutu aldl~1 ~yi oluyor. ras meselesinin blr dolandmctll.ktan: 

Sahlfe 5 

Istanbul cihetintf! Belediye T ophane yoku~u 
susuzluk derdz • • A • ~ 

Sular idaresi, suyun azal- arsa arJDI SfJmlak ed1yor 
as1n1 umumi ~e~melere 8 d T k . d 

SU verilmesine atfediyor ur an, a Sim mey an1na kadar uzanan 
oenis bir otomobil yolu yaprlacak ~ehrih Istanbul cihetihde, bilhassa 

Cagalo~Iu, Fatih, Beya.z1d glbl yiik· 
sek yerlerde bir aydanber1 Terkos 
suyu mkmbm bft.riz bfr ~ekllde hisse
dlliyor. Bllhassa blnala.nn U.St kat
lanna su ~lkmlyor, musluklarda. l>ir 
dlrhem su bulunmuyor. 

Terkos su ~ebekes4 belediyeye ge
~lnceye kndar balk a.rasmda. en bll
Y;illt ~yet mevzu.lanndan birl de 
"rketin intfzamSiz ve abonelerine az 
su vermesl etmtmda. toplamyordu. 

Su tesisatz belediyeye g~tikten 
sonra ~ebekentn 1Slalu ile b~lanan 
tedbfrlerden sonra ~hre isale edilen 
su mfkdan her sene biraz daha art
~ ,hatta. bir vakitler Beyoglunun 
en yiiksek apartnnanlarma motorle 
su verilmesine ihtiy~ ka~tL 

fi!imdi Istanbul cihetlnde eskl su
suzluk b~gostcnnistir. Aradan blr 
ay ge<;tigi halde mu~luklardakl su mik
darmm giinden gilne nzalmas1, bu der
din islahl ir;in milessir bir tedblr 
almma.d$ru gosteriyor. 

Bunun scbebini suiar idaresinden 
tahkik ettfk: Bize verilen maltlmata 
gore son zamanlarda. kapanan Klrk
ce~me sulanwn yerine Terkos suyu 
ver:ildigi icin sul.ax idareslnin istan
bul ya.kasma. tahsis ettigi su mikd~ 
nndan 2,700 metrs mikAb1 su Ter· 
kos c;e~melerine veriliyor ve bu yUZ
den abonelerin su mlkdan bilbassa 
giindiizlerl azaliyor. 

Dlger taraftan aidlgmnz malO.ma
ta gare Cibali tarafinda da sebek.9 
bozuklugu va.rdir. Bu ~ebekenfu ta
mirine sular idaresince bru;Iamm¢tr. 
Blze verllen: fleminata g(ire ~ bu 
~ebekenin. tamlri, gerek ~~lere ve
rllen sudan dolayi abonelerdeki su 
noksamm telAll ctmek iizere istan
bul semtine alatJ.lan SlL mikdan art
bnlacak ve hem abonelerin, hem de 
~e~elerin sn ihtiyacl telAfi edlle
cektlt. 

Sandalda bir insan 
..lusu bulu du 

lstiratinin oliimiiniin 
sebebi ara§hnhyor 

Polls, yeni blr Olilm tabkikatma el 
koym~ur. Vaka ~yle olm~ur: 

Kumkapi ~1klannda bir sandalm. 
kilrekleri blrer tarafa d~~, ida-
resiz bfr vaziyette clenlz ortasmda bo
calamakta oldugunu gorenler, bu~ 

nun ne oldugunu ogrenmek istemif
lcr, bir sandalla:, bu b~ sandalm. 

Tophaneden Firuzagaya dogru uza
nan C!hangir yangm yerinde on ~ se
neden fazla bir zamandanberi in§aat .,,.,,·-~:::.• 

yapllmasi belediye tara!mdan menedll
:ini§ti. Belediye, Tophaneden ba§hya
rak Flruzagadan ge~ecek bir tramvai, 
hath tesisi icin blr proje hazJ.rlaJp~tl. 

Tramvay hatt1 Taksimden Sirb.ser
vilerin onilnden g~erek Taksime 91-
kacakti. Belediye, bu projesinl tatbtk 
etmek ilzere Tophaneden Firuzagaya 
clkan yoktl§un meyllni tanzlm etmek 
Uzere burada geni§ mikyasta ha!rlyat 
yapmaga lilzum gortl.yordu. Hatrlyat 
yapabllmek ilzere yoktl§un her ild ta
l'afmdaki arsalann mfill!m bir klsm.1-
m istimlAk edeceginden yangm saha
smdaki arsa sahiplerinin ~t yap
masma milsaade etmiyordu. 

Bu vaziyet, bilhassa bina yapmak is
teyen arsa sahiplerinln magduriyeti
ne sebebiyet veriyordtL 

Arsa sahiplert uzun senelerden
beri in§aat yapmak istediklert halde 
mtiracaatlan reddediliyor ve kendlle
rine arsalanmn istimHik edilecegt bll
dirilmekle ikti!a ed1llyordu. Ya.km za
manlara. kadar vaziyet bu merkczde 
idi. Bclcdiyece arsalan istimlfikine ba~la· 

Bu Sirada §ehircilik miitehas.m1 B. 
Proste vaktile Tophaneden Slraservi
lere kadar tramvay yap1lmak i.izere 
hazlrlanan projey.i ve bu sahaYl ted
kilt e.tmi§, buradan bir tramvay yo
lunun geclrllmesi dogru olmadlgma 
karar venni§tir. ~ miitebasm
si, Firuzaga yok~unun ge~ bir ot.o
mobil y:olu haline getirilmesini ve bu
nun icJ.n yo~ meyllnJn indirilmesl
ni muvaflk gormil§tilr. Profcsar bu ka
ran verdikten sonra beledlye, arsa sa
hiplerlnin daha ziyade magdur olma
malan icin Tophaneden ba§hyan Fl
ruzaga yoku§unun her iki tarafmdald 
biitiin arsalan iStiml~ke bB§l~tJ.r. 

wut Tophane yo~dald yangm ye.rt 

f}imdiye kadar bu arsalardan bir kls
mmm istimlrud yapJ.l~ ve para.SI sa
hiplerine veri~tir. 

istiml~ i§l bittikten sonra bu yo
~un tesviyesine ba§lanacak ve bu 
yoku§W'l meylini azaltm.ak i~ln ha!-
riyat yapila.caktrr. Tophaneden Sua
servilere ~lkacak alan bu yenl cadde
nin ~metre geni§liginde olmaSI IA-
zun gelecegini B. Proste aynca resbit 
edecektir. Yenl cadde iizerinden otor 
mobillerle beraber Tophane ile Ta.k
sim arasmdaki mtinakaleyi temin et
mek uzere otob\is ~Ietilecektlr. 

B 
•• n 

d1rman1n kur U§ gll
pa ak mer simle ge~ti 

Ancak dava nihayete crmeden Therese ibaret oldugu anla.,tllyor. Yirmi sene
bu kutuyu ~am1yacaktlr. Bir Fransiz dir Kumbertler bedftvadan y~~ . Yaiuna; gi~lerdlr. 

I 

noteri verdlgi bir vesika lie e.shanu lar ... Kan koca tevkif edillyorlar. 
---~----------~~ 

Alman1n ~aresi 
Amerikada btr magaza sahibi ala.

ca.klllannm diikkAna ugramad1kla
nru goriince hepsine birden birer fa
tura g&lderiyor ve hepslne verecek
leri pa:rarun bfr misli fazlas1ru blldi
riyor. 
Y~ig1 diizeltmck i~in magazaya 

ko~ bor~lulara magaza sahlbi yan
lI~Iktan dolayi azilr diliyor ve bu ara
da bir miktar pa:ra. tahsil ediyor. 

Bah~e sevgisi 
ingllizlerin lld bilyilk zevki vatdlr: 

Bahce ve kliip ... 
Bunun i~in FransIZlann ~u s0z11 

ft.detA bir dal:bunesel haline ~ttr:. 
cBlr ingilizln bulundugu yerde blr 

bah~e. ild ingilizin bulundugu yerde 
bir kliip vardlr. ~u halde ii~ inglllzln 
bulwidugu ycrde dort bahce var de
mektfr, ~ilnkil. klilp te bah~esiz de~ll
dirl ... > 

Ecnebl profesorler Ankara ve ~anakkateye oitfiler 

Tnrih Kurultayma ~tirak eden ec.nebt prof esorlerden bir Jasnn sabahleyin 
Yapurln Qanakkalcyc, bfr kisuu da 15,30 da trcnle Ankaraya '1tm41erdil. 

1 
'rulmr1dnki resimdc Llnkarnya giden profes0rler ioriiniiyor. 

Gldenler, sandalm i~e baktiklan 
zaman bfr gencin Olm~ olarak boylu 
boy:unca yntmakta. oldugunu gorm.11.f
lerdlr. 6Iilntin bulundugu sandal ye
dege al.marnk sahile getiri~, dig~ 
ta.rartan zab1ta da haberdar edllm.li;
tfr. 

Cesed bir kenara alllllp, hiiviyetr
nih ta.hkikihe giri~il~, llunun Kum
kap1da Kilcilkkuyu sokagmda 57 nu
tnarada oturan !stavrinln oglu lstirati 
oidugunu tesblt etml~Ierdir. 

cesed, Belediye doktoru tara!mdan 
muayene edllmi~tir. Tahkikat llerle
tllinketedir. - - - --

F eci bir otobils kazaai 
izmlt (Aqa'm) - 1zmirin Kamn

tina semtinde feel bir otobils kazaS1 
olmu.,tur. ltemalpafa kazasmdan 
annestle izmfre b1r tam~ nezdine 
mlSafir.lige ~en Mehmed oglu alb 
~da Musta:rai admdald ~ocuk, 36.3 
n.uma:raJ.i, ~ofoxr Murtazamn idares1n
deki otobQs altmda kalarak kafatasi 
kmlmak auretlle olm:il~ilr. KazaIUD 
sebebi, ~!Or Murtazanm cllkkatsiz
llgt; ve onde gtden bir arabayi g~
melt ~ otobilsil soldan luzla llert 
sttrmestd1r. ~!Or tevkil edllm.illtir. 
lzmit valisi mezuniyet aldl 

tzmtt (~am) - Vall ve Parti bat
ka.m B. H~d Oskoy 15 gfin mezu
niyet ~. Kendislne Kand.Ira 
kaymeJrn'm1 B. ~ek:ip vekAlet etmek
tedir. 
Mektu~u B. Fehm.1 Kayar, Gfunftt

haclkl>y kayma.kamllgma tayin oluna
rak yenl vazltesf.ne harcket etm1¢1.r. 

Banchrmanm kurfu!Us; yranu merasiminden iki intiba 
I 

Bandirma. (~) -17 eylfile ras
hyan Bandl.rmanm kurtul~ baynmu 
parlak merasimle kutlarum~tlr. Cum
huriyet meydanmda sa:at dokuzdan 
1.tibar.en toplanan halk, tern.sill suret
te canlandmlan lrurtul~ saatini ve 
asker., cemiyetler, sporcular ve mek
teplllerln ge¢d resimlerinl seyret~
lerdi. Milteaddid hat.ipler tarafmdan 

soylevler verl~ ve bu mesud gQntln 
hatiralan aml~tir. 

Gece muazzam bir !ener alayi tertib 
ed~. Aynca Beledlye salonunda 
da Qocuk Esirgeme kurumu tara.'fm
dan parlak bir balo veril~, davetltler 
Ballkesirden celbedllen cazbandm 
nagmelerile sabaha kadar n~ell s&
atler geci~lerdir. 
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PAZARTESI KONU~MALARI: 

Tarih Kongresi 
-------

Bu satirlan, bugtin i~in olmaktan 
.'.la.ha gok, lleri y11lar ve as1rlarda gc
Iecek nesiller i~in yaziyorum. Haya
tlm1z bak1mmdan Turk tarihinin bu 
pek milhim gfinlerini, i~tip anlatan 
degil, gozile goren, ytiregile duyan ve 
kafasllc dil~ilnen, o gilzel gilnleri ya
~ak bahtiyarhgma ermi~ bir insa
nm dilinden dinlesinler istiyorum. ts
tiyorum kt erdikleri mesud, rnedeni
yetge, killtilrce yilksek hayatm temel 
t~Ian atlllrken y~1yanlar, nas1I gor
diller, nas1l duydular ve nas1l dil~n
diller; yakmdan bilsinler. Ve yine is
tiyorum ki bu satirlar, gilnliik bir ga
zete yaZIS1 degil, yarm dogup bizim ye
rtmizl alacaklar igln tarihi bir vesika 
olsun. 

Tilrk Tarih Kongresi, tarihten on
ceki devirleri ar~t1ran bllginlerin bu 
kar~nhk zaman enginlerinde yakt1k
Iar1 1~1klarla nokta nokta ayldmla.til
m1~ sahalan bize gostererek ba~lad1. 
Bu i~kh noktalarda atalammzi, nta
lanm1zm yaratt1kla11 medeniyetin iz
lcrini gordilk. Daha dogrusu binler 
ve binlerce sene onceki kendimizi gor
dilk. Bu 1~1klar biraz daha yakla~m
ca, aydmlanan saha bilyiidii. Gordii
gilmtiz eserlerde, kendlmizi daha sa
rahatle s~cbildik. Evladrm unutmu~. 
kayip bir baba ile babasm1 unutmu~, 
kay1p bir evla.dm biribirlerini tamy1p 
bulu~malannda ancak hissedilebllen 
vuslat duygusuna crdik. 

Bulunan ~ey, esasen vardl. Fakat 
yaratic1hk, onu bulrnak i~tiyak, azlm 
ve iradesindedir ki onu Atatilrkiin ir
~ad1le Atattirk devrini idrak eden ve 
ondan feyiz alanlar gosterdiler. ~u
ursuzlugun tozlan altmda kalm1~ her 
~ey, o ~eylerin gafil sahipleli igin 
yokluktan b~ka ne mana Hade eder 
ki? Tarih l:ongresinde, bize tekaddilrn 
eden gafil ve kendinden habersiz ata
lnrumzm ~uursuzlugu silindi; yerine, • biltiln tarih ve tarihten once devirler 
ustilne dogan ~ur gune~ ziya ve sa
rahat sa~t1. Kliltiir ink118.b1m1zla b~
l1yan (yeniden dogu~) hareketinin, 
Ta1ih kongresinde en canll bir tecel
lisine ~ahid olduk. 

Bunu yalmz biz gormedik. Pek ~ok 
mernleketlerin kongreye i~tirak eden 
dcgerli ve iinlii bilginleri de bunu gor
diller. Onlarm ozlu, dogru ve samimi 
kanaatleri de buldugumuz hakikatin 
alem~mul bir ~ehadeti oldu. Dii~i.i
nillen dava dogru idi, bulunan haki
katler itiraz kabul etmiyordu. Ttirk 
medeniyeti, Orta Asyadan ~1kml~ ve 
cihanm dart bucagma yay1lIDI~tl. Ha
rita ilstiincleki yiirtiyil~ istikametleri
ni g0steren oklar, hakikat gilne~inin 
en ~e'ni bir ~uamdan b~ka bir ~ey 
degildi. 

Nihayet bilginler, ellerindeki ilim 
i~1g1m daha yakm, ~ok yakm devir-
1'ere tcvcih ettiler. XVI. asirda en yiik
sek derecesine ermi~ Osrnanl1 Ti.irtti
yesinin XVII., XVIII. ve XIX. asriru 
bize gosterdiler. Bu bir tarih ke~emE.-

(AK.SAM) 1n edebi romani 

ke~i, bu bir mazi harabcsi, bu bir Oli.im 
karga~ahg1 idi. Saym tarih profesorii 
bayan .Afet'in ~ok gtizel ve gok dogru 
soyledigi gibi: 

c:XIX. asll' Osmanh imparatorlu-
gunda her nevi buhran, ve: 

1 - Dejenere olmu~ bir banedan, 
2 - Fena idare, 
3 - imparatorluk i~inde isyanlar, 
4 - Harici dil~anlann istila ve ls-

tismar faaliyeti. 
Bilttin bunlar rollerini oynuyor

lardi.~ 

Tanzimat adamlanmn yanm isll
hat~11Igm1, f1rtmal1 havada devlet ge
misini kurtarmak i~in safra atmak
tan ba~ka bir ~areye de!a.let etmiyen 
giiriik, ~ank tedbirlerini ve nihayet bu 
Osmanll gemisinin kayalara ~arparak 
par~a par~a olmu~ halini, bir sinema 
vuzuhlle, y~Ianan gozlerimizin onlin
de canlandlrd1lar. Duydugumuz ac1, 
o yar1m isH\hat~1lara', devlet gemisini 
kurtarmak 1~in safra atanlara degll, 
hayat ve istikbali dli~fulillrnlyen, ac1-
Ianna §efkat, f eryadlanna kulak ve
rilmiyen Tilrk milletine ldi. 

Tarih Kongresinde Osman11 impa
ratorlugunun bab~1 facias1m ve yenl 
TUrk Cumhuriyetinin dogu~ destan1n1 
dinledik. Profesor bayan Afet: 

c:Zararh muesseselerin isl3.hatla de
gil, inkllii.pla faydall hale gelece~inl 
bize, En Bilyilk Turk, yaparak ogrett1. 
Turke lstiklal veren el, ona killtilr ha
yatmm her safhasmda ileri gitmenln 
bir zaruret oldugunu ogretiyor. Yeni 
hayabm1zin ileri gidi~deki blzm1 ta
rihimizin derinliklerindeki kuvvete 
dayanarak allyoruz.> 

Sozlerini soylerken, bir zamanlar 
padi~ahlnra alkl~ tutulmu~ kongre 
salonundaki biitiln aza, elektrlklen
mi§ gibi ellerini birblrine vurarak ve 
pek ~ogu gozlerindeki y~lan silmege 
bile kudret bulam1yarak gonillden 
kaynad1 ve co.~tu. Hepsinin b~1, kon
greye ~eref veren Bilytik Insana don
mil~til. 

Ti.irk killtilrilni.in Ti.irk devletine 
her ve~hile temel oldugu bellrtilen bu 
anda, Turk ir!anmm en na~iz blr hiz.. 
metkan olarak duydugum heyecaru, 
bu satirlarda, bugtin l~ln olmaktan 
daha ~ok yarmki evlAdla.nnuz i~in 
ifade etmegi vazife sayiyorum. Bir 
saat once biten Tarih Kongresi, ben
de, o hamleyi, o kudreti yaratt1 Id 
kendimi bundan yi.iz, belkt lki yilz 
sene sonra gelecek karakterlJ, bilgill, 
vatan ve millet duygularile kalbi do
lu ~ocuklanm1Zln arasmda y~1yoi
hissetmekteyim. Bugtintin Omid bah
tiyarhg1 beni yarmlara: gotilriiyor. 
Eminim ki yarmm bahtiyar Tilrk ev
ladlari da bizlm duydugumuz sa.adett 
y~1yabilmek i~in bize donecek, bizi 
anyacak ve bizi bulacaklardlr. 

Hasan - Ali Y'/JCEL 

Telrika No. 58 

Mektep arkadaflar1 
- Anla§illyor ki mcslege ah§man 

i~in biraz kabine hayatmda pi§men 
18.Zlm. Bu kadm istanbulun tarunml§ 
zengin ailelelinden ... Kendisinde baz1 
agruar, sanc1lar hissetmi§, apandisit 
korkusile buraya gelrni§. Apandlsit 
bizce rnalum Araz g0stermedik~e mti
dahaleye ltizum yoktur. Fakat her
hangi bir mildahalenin hastaya za
rar vermesi de hatll'a gelmez degil 
mi? Apandisit ameliyatl yapmak igin 
mutlaka tehlike devresine girmesi 
beklenmez.. Bu bayaru ilzfultiiden 
kurtarmak laz1md1r. i§ daha zlyade 
pisikolojiktir. Anllyor musun. Ben 
ona: 

- Sizde apandisit yok!. 
• Diyecek olsam belki de emin olm1-
yacak ve bir b~ka operatore gidecek. 
O rneslekt~un benim gibi dti~tinmlyc
bllir. Ve derhal mtidahaleye lilzum gO
rUr. Bu takdlrde i.i~yilz lirallk bir ame
Hyat yerini deg1~t1rrni~ olur. 

Doktor B. Hayrinin maksad1m an
llyordum. Fenni bir ma.hzur olrn1yan 
bll8.kis erge~ patlak vermesl ihtimali 
yilzde blr bile olsa da herhangi blr 
tehlikeden hastayi kurtarmak i<;in 

Biirhan C ahid 

miidahale taraftan idi. Bunu a:nla
dun. Fakat gene sordum: 

- Kadmd.a belki over'lerde bozuk. 
Onunla me~gul olmadlruz. 

- 0 ayr1 mesele .. biz ~lrndl apandi
si t i.izerinde konu~tuk. ilertde belki 
bir bobrek bir over mselesl ile de kar
~ll~abillriz. Bunlarla aynca me~gul 

olmak lazimdlr. 
- Peki hocam. B~mda Tiimor 

olan hasta i~ln neden derhal amell
yat karan vermediniz. 

- O nas1l olsa ameliyat olacakt1r. 
Fakat once bizim asabiyeci arkada(I 
gorsful. Radyografisi almsm. Vaziyet 
adamakllh tesbit edilsin. O zamana 
kadar hasta Olmez merak etmel Bun
lar hem :fenni ihtiy~t1r. Hem de btsy
le hastalar da bizim oteki arkad~la
rm da haklar1 vardJr. 

Doktor B. Hayrinln sozlerini dlk
katle dinledim. 

~ohretini yapmak i~in ylllann tec
rilbelerinden istifade eden bu zeki 
adam muva'ffaklyet yollanm ban?.. sa
mimi olarak anlatmakta tereddtid et· 
miyor. 
Ge~ vakit beni otomobille evirne ge. 

At atUrkiin heykeli S1vasm en h3kim 
yeri Kaleye dikilecek 

S1vas, oniimiizdeki Haziranda ~imendiferle 
Erzincana baglanmt§ olacak 

B. NAmni Toker ~aW;ma odasmda 

S1vas (Aqam) - S1vas gii.nden gii
ne giizelle§mektedir. :VilAyetin iktisa~ 
di :faallyeti de yolundadlr. Malatya. -
S1vas hatti ~1lchktan sonra iktlsad! 
faaliyet daha ziyade canlarum~tir. 
bni.imi.izdeki hazlranda S1vas - Erzin
can demir yolile baglanml§ olacaktir. 

~ehrin imar ve tanzimine btiytik bir 
h1zla devam edilmektedir. Btiytik On
der Atatilrkiin burada dikilecek hey
keli Tilrk istiklAlinin bir sembolu ola
cakt1r. S1vasm ~§kan ve faal valisi 
B. Nazmi Toker bu heyke11'ine bi.iyi.ik 
bir ehemmiyet vermektedir. 

Atatiirk heykeli S1vasm en hfiltim 
ve yiiksek yeri olan kaleye rekz~e-

cektir. Bu hususta tanzim edilen pro
je Dahiliye vekA.letince tasdik edildik
ten sonra derhal in~ta b3.§lanacak
tir. 

S1vas ve ~evresinde naf1a faaliyeti 
durmadan devam ediyor. Yeryer yeni 
yeni kopriiler kurulmakta, §O§eler, 
menf ezler, a~llmakta, yollar geni§leti
llp tanzim edilmektedir. 

S1vasm kiiltiir sahasmda hararetll 
bir ~all§ma kaynag1 olan Halkevi me
saisini tanzim et~ ve ~all§malarma 
blz vermi§tir. Haftamn muayyen giin
lerde evde konferanslar, mi.isamereler 
ve temslller verilm~ktedir. 

Sivasm kiiltiir kaynaiJ Balkevi binut 

tfrinceye kadar hep bu mevzuiar i.ize
rine kon~tuk. Bana arzu edersem 
kabinede beraber ~al1~abilecegiroi, be
nirn gibi bir yardllnc1ya lhtlyac1 ol
dugunu soyledi. 

Kabul ettim. 
Onun, kendlsine yard1mc1 olarak be. 

ni terclh etrnesindeki sebep pek basit
ti. ~ohret yapnu~ doktorlar yanlanna 
kendilerine rakip yeti~ecek istidadda. 
asistanlar almaktan ~eklnirler. Her 
zaman ve her yerde boyle biiyuk ho
calann yanmda ~all~anlann kendlle
rini: 

- Profesor ... ful muavinl. 
- Operator ... ful sag kolur. 
Olbi garib ve yersiz reklAmlarla ta

rundlklan malfundur. OperatOr Hay
rinln beni yamna: almas1 da bugi.in 
oldugu gibi yann i~in de kendine ye~ 
tl~ecek bir rakip ortaya ~lkmasmm 
oni.ine ge~mek.. 0 beni ~al~kan ve 
dlkkatll buldu. Bana ibtiyac1 var. Fn.
ka.t beni ne kadar yetl~tirse kendlsr 
i~in bir tehllke olamam. Qfulkii. .. k~
drmml. 
!~ esld, yeni gen~ ve y~1 bi.itiin 

meslektruilarima dudak btiktiiren ye
gane zay1f ta.ra.llm ... Bunu inkftr et
mek igln kadmhg1 erkegin seviyesine 
~lkarmak ve miicadeleyi rnuayyen ve 
miisavi kuvvetlerle yapmak l~zim. Bu 
yolda ne kadar yalruz oldugumu bili
yorurn. Fakat yalmzllk insanm cesa-

retlni kam~Ilayan en biiyiik kuvvettir. 
• •• 

Hastane ile kabine arasmda ba§hyan 
yeni ~al1~ma hayah giiniin biitiln sa
atlerinl me~gul ediyor. 

ilk hasta olarak bana ayirdlgi Bur
salmm koluna yaptigim ma:saj bir 
hafta i~inde teslrini gosterdi. Bunun
la m~gul olurken b~ka hastalar da 
~lklyor. Doktor bana kablnede ayr1 
bir oda da verdi. Hevesle ~ah§tlguru 

gortince o da memnun oluyor. 
Hastanede benim doktor B. Hayri 

ile beraber ~all~tlgIIDl ogrenen arka
~larda ~lkar k.lskan~hk izleri gori.i
yorum. Bu arada: baZI ~irkin dediko
dular da kulaguna geldl. Fakat daha 
mektebe ayak basbgun gi.inden ~11-
yan bu mtinasebetsizlikleri o kadar 
tabii gorilyorum kt, sinirlenmiyorum 
bile!. 

Bugtin kabineye erkence geldim. 
Doktorun ktitiiphanesi ~k i~irne ya
nyor. Hastabaklc1 kiz henilz temizlik 
yap1yor. Bana: 

- Doktor bey telefon etti. Fransiz 
hastanesinde bir ameliyat1 oldugu i~in 
ben gelinceye kadar hastala'n Cevva
le hanun idare etsin!. 

Dedi. 
Ve arkasmdan ~u haberi verdi: 
- Doktorun size ~ok itimad1 var. 

~imdlye kadar hi~ bir asistanma bu 
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KADIN KOSESI 

Kadife ~apka 

Siyah kadife ~pka. Oniine kadi
feden bir fiyango ile a~1k mavi tiiy 
konm~ur. Bu ~apka san sac;hlara 
yar~rnaktadlr. 

Mflll UIUlllll 11111 111Ut1111111'1fllllt1HlllllllU lllllllllll1111111Utlllllll 

Yozgat valisi 
~ok f alz~zyor 

Hallan miiracaatlan ince
den inceye tedkik ediliyor 

Yozgad (A~am) - Valimlz B. Ab
dullah Feyzl Gilrel vilayetimizde i~e 
b~ladlg1 gfuldenberi halkln dlleklerl
ni d.inlernekte, her dilek ve ~ikayet 
uzerinde tedkikat yaptinnakta, ve as
hab1 miiracaate tedkikatmm netice
sini bildirmektedir. 

Vilayetin gelir glder bilt~esi ilzerin
de ugr~arak tahsilati her ay arttir
maktad1r. 

Bu gelirlerin biit~edeki tahsisata go
re, yerli yerine sarf edilmesine bilyiik 
bir ehemiyet vennekte, umumi yol ve 
koprillerin derhal ke~iflerini yapbra
rak ihalelerinl icra ettirmektedir. 

Vall, bir yonden de koy i~Ierile s1-
la bir surette alakadar olmaktadJr. 
Koylerimizin kalkmrnas1 i~in 937 pld
nma gore yap1lacak i~1eri goz oni.ine 
alarak koy muhtarlarm1 toplann~. 

pIBn mucibince yapllacak i~ler hak
landa gor~meler yapa'rak direktifler 
verrni~tir. 

Alakadar devair direktoclerile bir
likte Bogazl1yan, Akdag, Sorgun kaza
lanm gezerek koyliilerle yakmdan tP· 
masta bulunm~. ge~id vermiyen koy 
yollannm ve yanm kalan okul ln~a.a
tile, muhabere teminine imkan 0Im1-
yan telefonlann yaptmlmas1 igin s1-
la emirler vermi~ ve binnetice bu i~ 
ler b~anlmaga b~l~tir. 

Belediye i~lerinln yolunda ve dilze. 
ninde gitmesini teminen azamt rnesai 
sartetmekte ve Belediyeye fevkalade 
miizaheret gostermek-tedir. Bu meyan· 
da ekmeklerin hamur ~1krnarnas1 ve 
t~h unlann kullarulrnamas1 igin s1k.1 
tertibat alnu~tlr. 

salahiyeti vermemi~tir. 
Cevap vermedim . 
Hastanede olsun, kliniklerde olsun 

hern~irelerden bir~ok ~eyler ogrenmek 
miirnktindilr. Fakat insanm pek ~a
buk lailbali olmasm1 seven ve bece
ren hastabaklc1larla ytiz goz olmay1 
istemedigim 1~ pek lhtiyatll davr~
runm. 

Cevap bermedigimi gortince kendi 
kendine konu~ur gibi hem kanapele
rin tozunu almakta hem de ~ene ~al
makta devam etti: 

- Eksik olmasm bizim doktor bey 
de ge~inilir gibi adam degildir. Kolay 
kolay insa:n begenrnez. Ben gelinceye 
kadar belki otuz hastabaklc1 degi~tir-
mi~. Sag olsun titiz, huysuz adamd1r. 
Eli de olduk~a s1kldir. Yilz kazamrsa 
kirk yer. Ne masraf1 olacak bekft.r 
a:dam. ~luk yok ~ocu"k yok. Amma 
klmbilir elbette gizU gizli bir~eyler 

yapar. Zaten kadm hastalar iginde 
onun pe~inden ko~an cksik olmaz. Ge
~en yil bir hasta tliremititi. Hig bit"§eyi 
yoktu. Fakat hergfin viziteye gelirdi. 
Doktora hi~ degilse be~ ytiz lira vizite 
paras1 verdi. Beni de bah~i~siz b1rak
mazdJ. Sonra ne oldu bilmem. Doktor 
seyahatc g1km1§t1. Donil~te o kadm 
gori.inmedi. · 

( Arkasi var J. 



lns;Dl8rd8-kanl1 dOgii§ zevki 
Eski zamanlarda ve bilhassa Roma 
devrinde vah§i hayvanlarla 
insanlar naszl . 
dOiJii§liiriil iird ii? 

!nsan hayret ediyor. iki ki~n dO
gii~tiigiinu. biribirlerinin goziinii, y\i
ziinii yardlgmi, agzm1, bumunu ka
nattig1m gormek ic;in insanlar avuc; 
dolusu para vermekten kru;mnnyor
lar. Bugiin Amerikada en cok para ge
tiren temsil boks miisabakas1dlr. in
sanlar bu kadar medenileiitikleri hal
da bir tiirlii kan manzarasmm verdi
gi hazdan vazg~miyorlar. Bir tiirlil 
kanll sahnelerin sihirinden lrurtula
m1yorlar. 

Fakat bugiin eldivenle ve ancak vi.i
cudiin bir klsmma vurulmasma mi.i
saade edilen boks mac;i bundan bir
kru; as1r evvelki vah~et sahnelerine 
nazaran hit;bir ~ey degildir. Tarihtt? 
en kanll sahneler ve temsiller ~iiphe
siz Roma devrinde vuku bulmu~tur. 

Eski Roma devrinde doguf 
Eski Roma zamanlarmda vah~ hay

vanlan oliinclye kadar dog~tiirmek 
ir;in yan yana zincirlerlerdi. Qiinkii 
aksi takdlrde maglub olan tara.f ka:
c;ard1. Romaltlar ayi ile boga gore~tir
mekten pek h~lanirlardl. ~ayet mey
dana c;lkarllan hayva:n.Iar kapl.!?mak
tan imtina ederlerse, derilerl klZil de
recede IS1lttlm11i demirler ile yak1hr ve
ya uzerlerine klzgm oklar atihrdl. Bir 
temsilde yililerce vah~i hayvan Oldii
riiliirdii. Bu temsiller o kadar ragbet
te idi ki temsil gilni.i Amfide yer bula
bilmek ir;in aile reisleri gcceden gider
lerdi. 

Neronun imparatorlugu zamanm
da tek bir temsilde dort yiiz kaplan 
ayni aded fil ve boga ile dogil~ti.irill
mii~ti.i. Bu kanlI cid~ sabahtan ak~a
ma kadar stirmii~ ve bi.itiin Roma hal
lo ~enllge gider gibi gitmi~ti. 

123 giin hayvan dogiitii 
Bir tariht;inin riva'yetine gore im

parator Frojamn zamamnda bir hay
van dog~ii hie; durmadan 123 gtin 
devam etmi~ti. Bu do~ii~te kaplan, as
lan, su aygm, gergedan, fil birtbirleri
le dogii~tilrtilmil~tti. tmparator, ha!
ka cemile olsun dlye yenilik kabllin
den temsile timsah ve yilanlan da 
sok:m~tu. 

Pompey ~ehri yanardagm lavlan 
altmda kahrken ~ehirdeki halkm kls
mi kiillts:i boyle blr hayvan doMiln
de imi9. DilMte duyduklan heyeca'n 
ve zevkten yanardagm patladl~mm 
ancak 19 ~ten g~tikten sonra farlc.
sia v~~· 

Gladiatorler dogii§il 
Hayvaru hayvan ile d6~fumek, 

insani lnsan ile veya insaru 
hayvan Ile do~tirmek Ue mu
kayese edince, v~et nokta
smdan ha.yvam hayvan lle do-

gu§tiirme her halde solda slfll' 
kal!r. GladiaWrler hakkmda heplmiz 
az c;ok uf ak tef ek bir ~ey okum~uz
dur. Bu gladiatorler Roma imparator 
ve asllzadelerinin eslrlerden yet~tir

dikleri pro!esyonel dil~c;illerdl. Her 
bayram giinii Romada gladiator mil
sabakalan yapwr, halk biribirini ol
diirmege sevkedilen bu zavalll insan
lan seyir ic;in obek obek amfiteatrlara 
dolardl. Bazan gladiatorlere klll.c;, ba
zan balta, bazan biiyUk sopalar verl
lir, bunlarla d<S~tiirilltirdil. Fakat 
en •enteresanlan sopall dart be~ k1~
n1n, baltah d6rt be~~ lle veya kl
llc;Wann baltaWarla do~esi ~· 

lnsanlar1n vah1i hayvanlarla 
doguftiirmek 

Gel zaman, git zaman bu gladia
tor dog~lerl de halkl tatmin etme
me~e b~l~. Bu sefer gla.diatorler
le v~i hayvanlan do~~tftrmege 
b~~lar. 

Fakat hristiyanllgm zuhuru zaman
lannda v~et hlsleri btisbil.tun ka.ba
ran Romalllar bu sef er iki ii9 k1¢nin 
dog~esile ki!ayet etmez oim~ar. 
Nihayet en son olarak ellerinde bir 
degnek bile olnuyan yiizlerce hrlsti· 
yani ru; a.slan ve kaplanlara yem diye 
atmaga b~l~ar ve her aslanm 
bir zavalllyi grrtlaklayi~ru hurra s.s
Ierile kar~larlarnu~. 

Boga ile kopek do&iitii 
Bundan bir lid asl.l' evvel boga Ile 

kopek dog~lerine b34laruru~tir. On 
sekizinci asl.l'da y~1yan bir tngillzin 
yazdlgi ve~hile cBoga ile kopek, veya. 
boga ile boga, boga lle ayi dog~tilr· 
mek, zamanm en biiyiik eglencesb 
imi~. Bu gibi eglencelere erkekler ka
nlarm1 veya sevgililerini de beraber 
getirirlenni{I. 

Boga ile kopek dog~ti.irilliirken 
bogayi OD metre uzunlugunda bir ziil· 
cire baglarl~. Boga kopeklerin 
ayaklan al tma girerek kanuru de.pne
sine mani olmak i~ln daima tepinmek 
mecburiyetinde kal~. Kopeklerin 
birl olUnce, derhal yenisi getirllirmi~. 
~ayet bogamn boynuzlan ~ok slvri ise 
bunlan torpillerlermi~ ki mticadele 
uzun stirsiln ve seyirciler mfunkiin ol
dugu kadar fazla zevk alsml Bu dli
g~er i~in ekseriya en halim huylu 
bogalar se¢linni.9 ki bogalar mfunktin 
mertebe fazla eziyet ~eksin. 

Bunda o ke.dar ileri gidilmii; boga
lann en nazlk yerleri olan burunlal'l
m saklamak ic;ln torbalar yaptldlgi va
kit halk ~ ve oyunu tertlb eden! 
t~~. bir daha onun meydanma 
ugramam1~. 

J.'ukanda, soldan qapya 
dofru: Bir lnsamn vah'i 
bayvanta doMii, aitta 
ktipek Ile boga doiiifii, 
solda yukanda: Bir boga 
•YI fie dU~i.iyor, orta
da: Boga kopegi bir boy
nuz darbeslle havaya f11· 
Jatlyor, a~i'tda: Ayt, iize-

rine saldJran kopegi 
l.Slnyor. 

Bazan oogayi klzdlrmak i~in bumu
na biber doldurulurm~. Zavalll bo
fa yorgun d~tinciye kadar kopekler
le, yakan biberin tesiri altmda dogii
ftlrm~. 

Ayi ile kopek dogiitleri 
Bundan seksen sene evveline kadar 

Nevyorkta ayi ile kopek dog~leri son 
derece r~bette ilnl~. O zama.n bok
sl:Sr Q.lmadlgi 1c1n Nevyorklular bu dO
~ere giderlermi~. Kan1 gormek ar
zulanm boyle tatmin ederlerml~. 

Fakat elAn deve, horoz ve insan dO
~erl revw;tad!r. Bu zevk, insa.nlara 
blnlerce sene evvelki ecdadlanndan 
miras ka.lm11iti.r. 

Spor izdiva~ta mUhim 
rol oyn1yor 

Amerikada spor yapm1yan 
bir k1z, koca bulamaz 

Giizel bi.r ka.dln vi.icudiiniin gi.izel 
bir kadm ytizu gibi Allah vergisi ol
dugunu za.nnedenler pek ya:ruhrlar. 
Ger~ makyajm iyice tekamill etmi9 
bulund\$1 bu devirde giizel bir yil.z 
eskiden oldu~ kadar Allah mahsulU 
degtlse de kocaman ve gaga bir burnu 
makyaj mt1tehass1Sl pek o kadar ta
dll edemez. Halbuki vi.icudler oyle de
gtldir. Son zama:nlarda tekdmiiltin zir· 
veslne e~en spor vas1tasile ~~man, 
1~ bugrU bi.r kadmm, c;abucak na
rin, mutenasip bir endam sahibi ol
dugunu gOrilyoruz. Bllhassa spor fa
aliyeti gene; klzh..k r;agmda b~lach m1 
Vii.cud tenastlp ve gli.zelliginin blr 
kat daha mt1kemmelle~tigi gorilliiyor, 

Son zamanlarda Amerikada seya
hat etmekte olan Avrupa11 bir mu
harrir Amerik.an kadmlanmn miite
nasip endaml ka.T91Smda hayerete d~
m~ ve hayran11~1 ~u suretle tfade 
edebllmJ~ti: 

Ginger Rogersler memleketi ... 
Amerikan kadllllan ve klilan hep

si Ginger Rogers gibi miitenasip bJr 
endam.a malik imi:P,er... Muharrir bu 
iddlasmda katiyyen bir mtibala~a 
mevcud ol.ma:dlguu katiyetle temin 
ediyordu. 

Amerikan kadmlan endamlannda
ki bu tena.sUbu spora borc;ludurlar. 

Amerikada. mekteplerde spora ve
rilen ehemmiyet b~ka hi~bir memle
kette bu kadar buyiik degildir. Spor 
yaprmyan bir gen~ klz, gene; erkekler 
ar8Smda ar~. bllahare koca bul
makta mU.,kllft.t ~eker. Qilnkti. iki cin
siyeti bir araya getiren eglncelerln c;o
~ spordur. Sporcu bir klza herkes iti
bar eder. 
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Londra zab1tasma gOre kadmlar 
polis hafiyesi olamazlarm1~ 

Scotland Yard ~ef leri, kadln polis ha
f iyesi kullanmamaga karar verdile1 

Me§lmr bir FranSIZ opereti Pas Jes 
Femmes «Pas les Femmes» §arkls1 ile 
biter. Fakat kimin aklma gelirdl ki 
kadlnlann bu kadar bi.iyiik bir mev
k1 !§gal ettikleri ingilterede bu ooz 
mtihim bir rol oyruyacak ve kachnla
n i§e k~maktan menedecektir. 

Bundan bir kac giin evvel btitiin 
dtl.nyada kuvvetll ve ge~ te§kll!tl 
ile maruf Londra Scatland Yard za
b1tas1, kadmlan zab1ta i§lerine kan§
tmnamaga karar vermi§tir. Londra 
zab1tasm.t bu karan vermege sevke
den sebepler mec;huldiir. Bu karar, 
her tarafta hayret uyandlrnu§, hakh 
tenk1Cllere yol ru;m1~tir. Fakat Scofi.. 
land Yard1 idare eden kafalar bUtG.n 
bu· tenkidleri ltizumsuz gormekte ve 
kulak asmamakta 1srar ediyorlar. On
lar senelerdenberi tecrilbeler yaptlk
lanru ve bunlann hie; bir semere ver· 
medlgini, senelerce kadm hafiyeler 
yeti~tirmek it;~ sarf ettf.kleri emekle
rln sonunda neticesiz kaldlgm1 iddia 
ecUyorlar. 

Kadinlar hafiyelikte ni~in 
muvaff ak olam1yorlarm11 
Scotland Yard ~eflerine gore ka· 

dmlarm hafiyelikte muvaffak olama
malanrun ilk sebebi kadm insiyakl
dlr. Malum oldugu vec;hile bu insi
yak sayesindedir ki daha ilk nazar
da bir kadln, kocas1 tarafmdan alda
tlhp aldattlmadlg1m anlar, hisse
der, kar§1smdaki erkegin en duru his
Ierini kesfeder, zamaru gelince bu 
ke§finden istifade ederek kar§1smda
ki erkegi kukla gibi elinde oynat1r. 
Maamafih iddia edildifine gore bu 
insiyak, tesirini ancak kadmm his
sen ve yakmen me§gul oldugu kim
selerle mtinasebatmda kendini goste
rir ve haf iyelik i§lerinde pek i§e ya· 
ramaz. Halbuki bazi erkeklerde gor
dilltlerl adamm i~ini di§llll derhal se. 
zebilmeleri kudreti varchr ki bunun 
sayeslnde onlar birer §herlock Hol· 
mes olmaga namzeddirler. 

Kad1n tebdili kiyaf et 
edemezmi, 

Gene Londra zab1ta §eflerinin id
diasma gore ka'dmm muvatfaklyetle 
hafiyelik edememesinin ikinci sebebi de 
tebdili k1yaf et edememesi imi§. Tab ii 
okuyucularrmizdan bir c;oklan buna 
derhal itiraz edecekler, bir gi.izellik 
salonundan c1kan kadlru en yakm 
dostlan bile gti.c;lil.kle tarudlgrm soy
liyecekler, hattli bu hususta Hollivut 
yildizlanru misal olarak gosterecek
lerdir. 

Patinaj §arnpiyonu Sonya Henye 
Hollivuta gitmeden evvel gayet c;ir
kin blr kizken Hollivutta yap1lan 
ameliyat ve degi§iklikler sayesinde 
herkesln gi.izel diye tavsif edecegi bir 
hale gelrni§tir. Bu muterlzlerin yer
den goge kadar hakkl vard1r. Fakat 
Londra zab1tasmm iddiasma gore 
hafiyelik i~in tebdili k1yafet bundan 
ibaret degildir. Bir hafiyenin bazan 
bir c;op<;ii oldugu gibi bazan da bir 
as1lzadc olrnas1 18.zungelir. Bunda bir 
erkek muvaffak olur, halbuki bir ka
dm i~in biltiin halve etvanm unuta
rak ve tebdili klyaf et ederek girdigi 
i~timai sm1fm harekatlnl muvaffa
klyetle temsil ve tatbik etmesine im
k!n yokmu§. Yani kibar bir kadm 
tebdili klyafet ederek blr ~am~uc1 
tavn taklnamaz~. 

Kad1nlar sinirlerinin 
esiridirler 

Muvaffaklyetsi~ligin il~ilncil fakat 
en miihim sebebi de kadmlann sinlr
lerine hli.kim olamamalan imi~. Her 
kadm sinirlerine hakimiyette erkek
ler kadar kuvvetli degildir. Bir kadln 
ne kadar soguk kanlI olursa olsun 
bunda erkek kadar muvaffak olamaz
Dll§. Vakla soguk kanh kadmlar yok 
deglldir. Fakat bunlar pek enderdir. 
Hem soguk kanhhg1m muhafaza 
eden, kendine h!kim olan kadmm 
deruni miicadelesi harice bir derece
ye kadar akseder ve eksper bir goz 
bunun derhal farklna varabilir. Hal
bukl hafiyelik i.§lerinde soguk kanh
llk ilk ba§ta gel en §artlardan biridir. 

Floridada kadm seyriiserer mernuru 

I 

ingllterede kadm iki polis 

Qabucak kendini kaybeden bir Sher
lock Holmes tasavvuru imktinSizd1r. 
Unutmamak icab eder kl kadmlar 
ayni zamanda ~abucak a§lk oluverir
lcr. 

Londra zab1tas1m me§llur Kommy 
Grizzard kadar cok ugr~tiran bir 
h1rs1z, bir dolandmc1 yoktur. Seneler
ce banka soygunculugu, mi.icevherat 
ka<;akc;11Ik ve h1rs1zllgi Pttigi ha!de 
Londra polisi bu yaman h1rs1z1 bir de
lil bulup ta bir tilrlil tevkif ve hapc::e
dcmemi§ti. Bir giln Londradan Pari
se bir mi.icevherat~1 gayet k1ymetli 
bir inci gerdanllk gcinderiyor. Fakat 
Pariste kutu ai;1lmca i<;inde gerdan
hk yerine gayet Ieziz bir §ekerlerne ~
klyor. Tahkikat bu i§in de hie emare 
b1rakmadan Grizzard tarafmdan ya
plld1gm1 gostcriyor. Flrsat bu firsat
trr diye Londra zab1tas1 Grizzardm 
pe§ine gayet gtizel bir hafiye k1z tak1-
yor. Klz Grizzard1 kcndine 8.§1k ede
cek, inciyi c;ahp c;almadlglnl ogren
dikten sonra yerini ogrenecek ve 
haydudun tutulmasma amil olacak
tir. Fakat evdeki paar c;ar91ya uymu
yor. <;ok ge~meden k1zm gittikc;e va
zifesini ihmal ettigi ve hafatlar ge~· 
tigi halde hie; bir netice elde etmedi
gi gortilliyor. Gizlice tahkik ediyorlar. 
Bir de ne ogrensinler? En c;ok itimad 
ettikleri kadm hayduda R§lk olmu§. 
Onunla birlik olarak Scotland Yard! 

atlatm1§tir. Bu ve bunun gibi bir c;ok 
tecri.ibeler neticesinde Londra pollsi 
artl..k hafiyelik i§le1inde kadm memur 
kullanmamaga karar vermi§tir. 
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Yu u an gDre1eilerini de 7-0 yendik 
Dun kazandigimiz gedi galeheden dordii tu~ludir - 56 kiloda gen~ fJe tecrii.besiz bir 

giire1~i olan Emin ~ok h.akim bir giire1ten sonra Ba/lean ~ampigonu Birisi sagi hesabile gendl 

Atletizmde Fenerbah~e Kurtulu~u, teniste de Gune~ Dagcll-g1 maglup e.ttiler , 
• 

Ge~ hafta hmirde BaJkan ~ampiyorum i~ karplqan Yugoslav, Tiirk, Yunan ekiple.ri Taksimdeki ma~lannda 

Diln gilr~lerlmiz ikinci ka~l* 
malanru Taksim stadmda Yunanll
lara kaill yapb.lar. istanbul - Atina 
~ mahiyetinde olan bu gilr~eri 
de bir giln evvelki gibi ~k ~ bir 
farkla 7-0 ka.zandlk .Fakat dilnkii gii
r~cr bir giln cvvel.kilere nazaran 
hem evsaf itibarile daha yilksekti. 
hem de daha muntazam ve zevkli ol
du. Bir giln evvel Yugoslavlarla yap
t1gmuz temaslarda hakemlerln blr 
~k mAnasiz knrarlar verdiklerini 
yazm1~tlk. Bizce Yugoslavlara kar~ 
yap1lan bazi hakslzhklar sirf Yunan 
kafile reisinin garip bir du~iincesin
den dogrnu~tu: Bizim Yugoslavlara 
ka~ su gotunnez bir galebemizi istl
yen Yunnnll idareci bu sureUe crtesi 
gil.n kendi gilre~ilerinin alacagi 
muhtemel galcbelerle Yunan ekipi
nin iistil.n oldugunu gbsterecekti. Fa
kat rnaalesef evdeki h.esap pazara uy
ma.d1 ve bi.itiln Yunanhlar, Balkan 
~piyonu Biris de dahil olmak ilzere 
en net ve itiraZSlz bir ~Ide rnng-lup 
oldular. Ger~ Yugoslavlara da yedi 
s1f1r galip ge~tik am.ma ancak iki 
tu~ yapabilm~ik. Hnlbuki dunkli 7-0 
Ilk galebenin dordii tu~lu idl... 

Diln saha bir glin evvelkine naza
ran ~ok daha kalabahktl, fakat seylr
ci adedi yine bin be~yilzi.i ~yordu. 

Saat dortte taklmln.r ringe ~lktilar, 
bayrak rnerasimi ve nutuklan'fa .. '1 son
ra tak1rn kaptam Saim Yunanl1lara 
gtizel bir kupa hediye ettJ ve mutea
kiben gilr~lere ba~lan1lch: 

Biris - Emin 

Gilr~ Eminin hiicumlarlle bqla
ch ve Yunan ~ dakika miltemadi
yen minder ~a k~a.k mecbur1-
yetinde kald. Bu a.ra Biris ii~ d.Ort de
!a ~ok m~ va.ziyetlere d¥tt ise 
de kenarda oldugundan ~ ~ 
ra.k tehlikeyi atlattL B~ci daldka.. 
dan sonra Yunan ~lldl ve mukabll 
hilcumlarn. ~ ve birinci devre 
bu 'ekilde berabere bittl. 

ikinci devre kur'a muciblnce Emtn 
altta b~, fakat iyi lmpa.ndl~ t~ 
Bir.is hi~ oyun alamadl. Emln iiste 
~tigi vaklt !evkalAde bir enerj} 
gO.stererek arka arkaya ~ok gUzel 
saltolar ~kti. fakat Yunan hep min
der d~a ~"t1gi i~n. yaptigt tu.,J.ar 
sayilmad1. 

Son dort dakikada ayaga kalkt1k
Ian vala.t Emin yine !;Ok gilzel oyun
lar gasterdi, Yuna:n arka arkaya kOp
riiye d~i.iyordu... YenUece~ anll
yan Birts hatal1 bir ~ekide kol k:l.Vll'
maga t~ebbiis etli ise de hakem Ah
med Fetegerl m!\nl oldu ve gi1r~ bu 
~kilde Eminin iistiinlilgil ile ve bU,. 

yiik bir sayi farkile kazanmaslle bittt. 
Fevkalade kuvvetll bir giire~c;l olan 
Emin, yeni gilr~ yild1ZJIDJZdll'. Bil.
yilk muva!faklyetini ca:ndan tebrik 
ederlz. 

Fili pis - Y a.,ar 
61 kiloda dilnya ~piyonu Yqa.r 

Yunan Filippis ile ~tl Birlncl: 
deyre YunanlI ~~1 i~i gilcil brrakti, 
tabantt kuvvet minder d.Lp.na ~ 
ugl'Wit1gi i~ln Y~ oyun tutturamar 

Polih.ironyu. • izzefl 

66 kiloda 1zzet Yunan Pollhlronyu 
ile giir~tl !zzet ilk t.emsll ~m1 ya
pan milbtedi blr ~ 

Birlnci devre tzzet hAkim giir~tl 
ve devrenin sonunda Yunaru tam tu
t& getirecegi blr mada tecrO.besiZil
gmden QOk miisait bir pozlsyon ke.-

~ 
ikinci devre ayakta. b~ladl ve izzet 

yine hWm giir~eA"e ~adl. Nihe.
yet giizel blr bel kilndesile 11 da'lrika 
5 saniyede ~ yaptl. 

l\laiko - Saim 

72 kiloda Saim Yunan Marko lle 
gQr~tl. Yunan.11 Marko kuvveUi ve 
kurnaz blr giire.f~ 1zmirde Balkan 
ikincisl olm~tu. 
GOre~ ilk dakikalar1 Sa.I.min bar1z 

hrudmiyeti altmda g~U. Yunan sa
dece raldbinin oyunla.nna k~ koyu-

56 kiloda yeni yeti~en blr ~ 
olan Emin Balkan ~piyonu Yunan 
Blrisle gil~ti. Bugiln Birise kar~ 
giire~esi evelce takarrur eden Ke
nanm koltugunda kopek memesl Qlk
ttgi i~n izmirde sayi hesabile magIO.p 
oldugu Yunana. kar~ revaJl..!i ~ 
cikamanu~t1. 

ch ve dcvreyl sayi hesab1 gallp bitirdl J • 

ikinci devreye Y~ altta ba.,ladl, 
Yunan iistte ~1~a.sma ragmen ~ok 
dela kencli tehllkeye d~t(l. Nihayet 

Y~ar iiste g~er g~ez ~ gilzel 
saltolar savurmaya ba¥adl ve 14 de.
kika 40 sa.niyede tevkalAde bir tUJJ 
yaptI. 

Entin Balknn ~mpiyonu Blris ~ bOY.le ycrden J_ere YQI'UY.Ordq 

yor, fakat mukabil hilcumlnr yapar
:rmyordu. Salm gittik~ ~Ilara.k ard 
arda: ~k giizel oyunlar ¢tarch. Niha
yet nelis b1r ~rme yapan Baim 
Balkan ikindsi Mark:oyu 'l da.klka 50 
saniyede t~a yen.di. Sa.im kendi Slk
letinden blr kilo yilksckte gilr~esi
ne ragmen muvaffalayetli bJr ma:; 
yapb. 

Kampoflls - Ankarnll Hiiseyin 

79 da Ankarall Hiiseyin Yunan 
Kampafiisle giir~ti. Ankarah kedl 
SJ.kletinden b1r kategorl yfilcsekte gn. 
re¢yordu. 

Qi.ire~ c;ok slkl b~ladt, her ild mil· 
sablk cok sert. o.detA kavga eder glbl 
gUre¢yorlardJ. Bu yilzden orta. he.
keml Sadullah bir kac; ihtar vermek 
mecbwiyetinde kaldl. Fakat blral 
sonra Yuna.nll alta d~til ve devre so· 
nung kadar da kalkamadl. Ankarall 
devreyi galip bllirdi 

:ildnci devre Ankarah Ustte b~lach 
ve iki def a c;ift klele t~ yap ti ise de 
~da oldugu i<;in sayilmadl. Btri 
'1ahasmda da ortada giizel ve net bU, 

~ oldu, fakat ~ cok alrutamz tar 
k1b eden orta bakeml Sadullah bunll 

~ul ~tmedil ••• Bundan ~ Xq. 

nan miitemadiyen ~an ka9ti ve An
karah sayi hesabile gallp geldL 

Lefakis - Mersinli Ahmed 

87 kiloda Mersfull Yunan Lefaldsle 
gilre§ti. Ahmed 79 olmasma ra~en 
87 de gilre§lyordu. Ilk daldkalarda 
Yunan giizel b1r kafa kapt1 ve Ahme
d! savurdu. Ahmed bu zor vaziyetten 
gO.zel koprliyle kurtulduktan sonra 
iiste ge~ti ve Yunaru yerden yere sa
vurmaga bR§ladl. Yunanh agrr ve kuv
vetll oldugu ~ Ahmedin oyunlan 
neticesiz kal1yordu. Devreyi Mersinll 
galip bltirdi. 

ikinci devre Ahmed gene ~k h!
kim gilre§ti. iistU.ste oyunlar Qlkardl. 
Fakat minder dI~ma kacan Yunaru 
tU§a getiremed.i, sadece puan f arkile 
galip geld!. 

izmlrde Yunaru Mustafa 3 dakilpl
da yen~U. 

~ordil - ~bnn 

A.git Slklette Qoban Mehmedle <;ar
dis gU.re§tller. Yunanh Mehmedle b1r 
~ de!a gUr~~ ve 8Cl kuvvetinl 
ta.t~t1, onun i~in ft.deta. kend.in1 faz
la Slkmadan ve tehlikeye girmeden 
blraklverdi. Qoban da. blr kol bo.reke
tlle 2 dakikada giizel bir t~ yaptl. 

AslanJa YaTIU 

Bundan sonra Qobanla Mersinll 
Ahmed on dakikahk bir serbes gilref 
gasteri§i yapt1lar. Gfizel ve heyecanll 
ge~cn bu gttre§ esnasmda balk co~ 
kun tezahiiratta bulundu. 

Di.inldi giire~lerde biiyiik bir dost
luk eseri olrnak ilzere Yunanltlar bil
tfin ~lerin Ti.irk hakemler tara
fmdan idare edilmesmi istemi§lerdi. 

Balkan rakiplerine kar~1 ~ rnu
vaffa.klyetli ve kolay galebeler kaza
nan giir~~erimizi hararetle tebrik 
cder.iz. 

T enis turnuas1 
Dtill yazdlgmnz ~e Giln~ ve 

DagCJ.lJk t~lleri arasmdaki 1kincl 
kal'§l~a diln. 6glcden soma Dagc1-
llk kortlarmda yaplldl. 

On bir mac;tan yalnlz bir tanesi lkl 
tarat set .sete iken hava kararchgmo 
dan yanm kaldl. Birt de hi~ yaptla
madl. Gerl kalan alb tek m~dan 
~ o~. b1r1ni DagcWk ve n~ 

~ift ma~mdan ii~ilnu de Gilne§ ta
zandl. 

Tekma~lar1 
Gilne§ten Jat!e Dagclllktan Krlsl 

6/S, Qfi; Giin~ten Bambino Dagci· 
llktan Are.vya:ru 7/ 5, 6/4; Giln~ten 
N"l§ail Dagcilikatn Miii 6/4, 4/6, 6/3i 
Gi.ine§ten Cira.s Dagclhktan K~ifiyi 
6/ 0, 6/0; Giln~ Fehml Dagclhk
tan Fahiri 6/ 3, 6/ 0 yendiler. Dagct
llktan Telyan Gilne~ten Baldiniyi 
3/ 6, 6/3, 6/ 4 maglUp etti. 

Jaffe idmansiz olan Kristen ilk se
ti 6/3 aldlg1 halcie nefessiz oldugu 
i~in ikinci scti ancak 9/7 alnbildi. 

Bambino Arevyarun ka.r~lSlllda gti
zel biI oyun cikardl. 
Gen~ tenis<;i N~an hemen her to

pw kesen Mir kaI'§1smda ilk sett allp 
ikinci seti verdiketn sonra son set! 
ancak. kft.h uzun kfill plase vu~larla 
iyi bir taktik kullanarak kazandl. 

ilk giin Vedad Ceinal kar§1smda 
yenilen Ciras dil.nki.i rakibi K~lyi 
tek oyun vermeden ezdi. 

Fehmi tek ma~lannda gittlk~o ol
gunla§an bir oyun gostermektedir. 

Baldini, arkada§lan arasmda Ma
raton llkabm1 kazanan Telyandan 
ilk seti gilzel bir oyunla aldlgt halde 
ondan sonra hasnurun top toplama
sma dayanamadl ve onun oyununu 
kabul ettigi i~ e~anjda Telyan te
fevvuk etti, son ikt scti ald1. 

(;ift ma~lar 
Gune§ten Ni§an - Fehmi cifti Dag

ctllgm Fahir - Nazaret ~iftini 6/4, 6/2J 
Gun~in Jaffe - Bambino ~tftl nagc.i
lrgm Kris - Arevyan ~iftini 4/ 6, 8/6, 
6/4 yendfler. 

Gil.n~in Baldini - Ciras ¢ti hiik
men kazand1. 
Giln~in Ahmed Arif ve Oilmen 

~if ti Dagcthgm Koeifi - Ali Sermct 
~utlnden ilk seti 6/4 aldlgi halde ildn .. 
ci setl 4/6 vcrdi. Bava karardlgmclan 
~ neticesinl tayin edecek olan son 
set per§embeye birakllcb. 

Nipn ve Fehmtnin rakiplerlni ko
lay yenmelerine mukabll Jatfe ve 
Bambino rakiplerlle epl ~ekifWer. tnc 
seti verdiktcn soma iklncl seti 8/6, 
'ilQiincilyU. de 6/4 aldllar. 

.(Deva.nu 10 un.cu sahifede) 

Salm rakibl Markoyu ~virirken 
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C=~:1 
Bay Memduh tekaiid olunca Ta

taYla taraflannda blr apartimana ka
nsile beraber yerle§ti. Artik orada, ira
dmdan gelen parayla asude y8.§1ya
cak, kafaSim dinliyecekti. Fakat bu es
ld bilyiik memur, bu ~lz hayatta ra
hat edecegme, bllakis glinden gtine 
asablle~iyor, h1r~mla§ryordu. Ahlakt 
ek§ldi ve giintin blrlnde bir huyu mey .. 
dana ~lkt1 : Patlrdldan korkmak llleti... 
Bu met zaten kendlsinde mevcuttu 
amma, ~ah§t1g1 Slralarda belli olmu
yordu. =?imdi i§te patlak verdi. En uf ak 
bir sese, bir pat1rt1ya tahammillU yok
tu. 

f}imdi evde ge~irdi~ uzun saatlerde 
ve bilhassa gecelerl bay Memduh, ku
la~1 kiri§te, gerek i!;erden, gerek d1-
p.rdan gelecek olan en ufak bir p1tlrd1-
Y1 beklerdi. Sokaktaki otomobil boru
lan, telefon zllleri, en ehernmiyetsiz 
bir tahta ~atirt1Si, onu saatlerce, asa
bt buhranlara gru:kederdi. Almndan 
terler akar, kalbi ~ar, bu yilzden 
karlSIDa tahammill!ersa bir hayat ge
~irtirdi. Bazen gece yans1 zavalh ka
dlm birdenbire uyandmr; i~ittigt ehem· 
mlyetsiz ~1tirdmm nereden geldigini 
sorardl. 

Nihayet kadm bir asabiye doktoruna 
milracaat etmege karar vel'llli§ti. i§ 
bu haldeyken bay Memduhun sinirini 
bir kat daha arttiran bir h~dise oldu. 
Oturduklan katm tistilne yeni bir ki
rac1 geldi. Esasen o kat, tek tek kira
ya verilen odalardl. Ve Memduhun ya
tak odasmm ilstiine iki oglan ~ocuk
lu dul bir kadm geldi. Kadm, gtinde
liltte ~all§tlg1 i~in, her sabah gayet 
erken kalklyor, iki oglunu giydiriyor, 
mektebe gonderiyor; tabii onlarl yika
mak, giydirmek, ne olsa, ayak sesleri 
patlrt1 yarat1yordu. <_;ocuklar giilii
yorlar, kO§uyorlar, i§te §afakla bera
ber, bay Memduhun da uykusu zehir 
oluyordu. 

Hele ak§am iistii oglanlar annele
rinden evvel eve gclince, bir kO§maca
dir b~lnyordu. Bay Memduhun asabt 
buhranlan bu ytizden artti. Saat be-

aaa.t, anbean akll fikri bu giiriiltiiler
le mc§guldu. Nihayet dayanamadl, mal 
sahiblle go~mcge gittl. 

Bu iist kattaki ailenin mutlak ~1ka
r1lma51 i~in israrda bulundu. Hatta. o 
odayi daima bO§ kalmasrm temin i~in 
de kiralamaga karar verdi. 

Zavalll dul kadm iki yavrusile ne 
kadar yalvard1ysa da para etmedi. Ta
biidir ki, mal sahibi parall ve nufuzlu 
olan kirac1smm hatmm k1rrnak iste
memi~U. 

Boylelikle bay Memduhun iistiinde
ld oda bo~ kaldl. 

*** 
!Kaderin bazen garip intikamlan 

vardlr. Bir sabah, bay Memduh §iddet-
11 bir kulak agnsile uyandJ. At~ icin
de yamyordu. Derece koydular: Kirk. 

Hemen bir doktor ~agnldJ Hekim bir 
kulak miltehassisrm tavsiye etti Mua
yene neticesi §fddetll bir ~ift otit te§
hls edlldl. Uzun milddet iztiraph te
daviden sonra bay Memduh dort ii~ 
nlsbetinde sagir oldu. 

Bunun muvakkat oldugunu, f akat 
uzun silrecegini, kendisine teselli ma
kanunda s0yledller. ~imdi artlk, ihti
yar adam, pat1rd1dan zerre kadar ilrk· 
milyordu. «;Unkii zerre kadar bir~ey 
ifittigi yoktu. BilAkis kulagi kiri§te, 
seda duyaynn dlye heyecanla dinli
yordu. Bu sefer, ses duymak onun 
1~in blr zevkti. Qilnkil kendisine tesel
ll oluyordu. 

Eskiden onu kiiplere bindiren bir 
patutJ, ~di kulagma eii~cek olsa, 
Memduhu sevln~lere garkediyordu. 

KanSI, asabiyetle: 
- Senin de ipinle kuyuya lnilmez 

ki... Her§eyin i!ratma vanrsm. Eski
den sinirlendigin Sesler, §imdi seni ade· 
ta memnun ediyor! .aiyordu.- Tama
men aksine bir vaziyet ... insan senin
le blr tiirlu rahat edemez vesselaml 

Zamanla biraz lrulafl iyilesti. Ev
deki ufak tefek sesleri i§itmege ba§
ladl. Her i§ittik~e sevinci art1yordu. 
9ilnkii Slhhatlnin iyile§tigini gorii
yor, teselll buluyordu. 

Bir giin, kap1cmm fukara halli bir 
kadmla hararetli hararetli konU§tu
gunu gordti. Bay Memduh bunun ev
den ~1karttig1 kadm oldugunu tam
ymca kalbi 51zlad1. Vicdanen muzta
rlpti. Ne konu§tuklanm dinlemek i~in 
yakla§tl. 

Sag1r ... ) 
KaptCI,_ kadma: 
- Ne yapallm? i§ten ~1km1§sm, yer 

de bulamaIIll§Slll amma benim elim
Clen ne gellr? Mal sahibi seni veresiye 
zaten burada oturtmaz. ttst katta da 
bo~ oda yok kl... 

Bay Memduh, hemen yakla§tl. 
-Affedersiniz. Yukarda bir oda var. 

Benim iistfundeki... Oras1 bo§tur. 9iin
kfi bayan ~1ktlktan sonra ben kirala
Jlllltlm. 

Fukara kadm hayretle bakt1. Bu 
adam vaktile kendini kogdurtan degll 
miydi? Oyleyse, bu· .sOzleri boyle nazi
klne bfr tebessiimle ni~in soylilyordu. 

Miiteka1d erkek, neJeyle ilA.ve etti: 
- Haydi haydi ~abucak ta.§1mn. Ki

rayi filan dil§Unmeyin. Tabii ild o~lu
nuz da beraber, degil mi?. 

Sonra kadJm bti.sbi.iti.in hayrete di.i
tUren §U cilmleleri ilbe etti: 
. - Bilhassa ~ocuklara musaade et. 

KO§Sunlar, hoplaSinlar .. O ya§ta gU
rtllttl yapmaga 1htiya~lan vard1r. Me
rak etme! HI~ §ikAyet edccek degilim. 
Bil4kls ne kadar pafartila11m i§itlrsem 
o kadar memnun olurum. 

Veli Nuri 

Bu atpm 

Nobet~i eczaneler 
~l§ll: Osmnnbeyde §ark Merkcz, 

istlklf\l caddesinde Kemal Rebul, Bey
o~Ju: Tiinelde Matkovi~. Yilltsckkal
dlrunda. Venikopulo, Oalata: Topi;u
la rcaddcsfnde Merkez, Kas1mpa.§n.: 
Miieyyed, Haskoy: Aseo, Emlnonf1: 
Bqlr Kemal, Heybeliada: Halk, Bii
yilkada: Halk, Snra~hanede ibrohhr. 
H&lll, KaragfunrUk: Ahmed Buad, Ba
kJ.rkl>y: HilAI, Sar1yer: Osman, Ta
rabyn, Yenikoy, Emlrgan, Rumellhl
sanndakl eczaneler, Aksaray: E. Per
tev, Be§ik~: Silleyman Recep, Fe
ner: EmllyndJ, Beyazid: Kumk11p1da 
Belkis, Kad1koy: Pazaryolunda Rlfat 
Muhtar, Modada AIAeddln, Uskiidar: 
imrahor, Kii~fikpazar: Hasan Hulft-
81, Samntya: Kocamusta.tapa.§ada Rid· 
van, Alemdnr: Ca~alo~Iunda Abctiil-
kadir, hreminl: Topkap1da ~az1m. 

,~,'~Oc:li1 - 0 \ \. 
J - ' ~ ' • 

2'7 EylfU 93'7 Paznrtesl 
Istanbul - ~le ne§rlyat1: 12,30: PlAk

la Tilrk mus1kts1, 12,50: Havo.dls, 13,05: 
Muhtellt plAk De§rlyat1, 14: SON. 

Ak.Qam ne§rlyatI: 18,30: PlAkla dans 
mWiik1sl, 19: Radyo fonlk komedl:• Arn
dakl halel horoz ve unuttum, 20: Necml 
ve arkadn§lan taratmdan Tiirk muslkl
st ve halk §arklaru, 20,30: 6mer R1za ta.
ratmdnn arabca aoylev, 20,45: Muzeyyen 
ve arkada§lan tarafmdan Tilrk rnusiki-
111 ve halk §arkllan (Saat ayan), 21,15: 
ORKESTRA, 22,15: Ajans ve borsa. ha.ber
leri ve ertesi 1Uniln programl, 22,30: P~
yano .solo: Ferdl Von Stabler tarafmdan, 
23: SON. 

Ecnebl istasyonlann en 
miintehap prorramlan 

Viyana - 506,8 - Csaat 19,25) Slav mu-
81k1sl, Londn. - 342 - (saat 20,20) Vagne
tln eserlerinden, Berlin - 35 - (saat 21,00) 
Haydn - Mozart, Roma - 421 - (saat 21,00) 
Bachm ese.rlertnden, Frankfurt - 251 -
Csaat 21,25) Gluck - Reger, BrUiah Na
tional - 1500 - (saat 22,00) schubert -
Haydn, J,iibembarr - 1293 - (saat 22.25) 
Franstz musik\sl. 

Dans musikisi 
Roma - 421 - (so.at 22,45) , l\lilano - 369 -

<sa.at 23,15), Londra - 296 - (saat 22,25), 
Toulousse - 326 - (saat 21,30) , Paris 
- 313 - (saat 22,30). 
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i!l;tanbul - O~le nei;riyatl: 12,30: Plii.l:

ln Tiirk musik1si, 12,50: Havadis, 13.05: 
Muhteltt plAk ne11rlyat1, H: BON. 

Ak§nm ne~yati: 18,30: Plaklan dans 
muslklsl, 19,30 : Konferans : Emlnon\1 
Halkev1 ne§rlyat kolu namma: Nusret S.1.
fa, 20: Ha.mid ve arkadruslan tarnfmdan 
Tllrk musikisl ve halk .,arlulan, 20,30: 
Omer Riza tarafmdan arabca soylev, 20,4.5: 
Vedia Riza. ve arkad114lan tarnfmdnn 
Tilrk muslktsl ve halk ~arkllan( Sant aya
rt, 21,15: ORKF.STRA, 22,15: Ajans ve 
borsa haberle.rl ve ertesl glinlln progrnm1, 
22,30: Pll\kla sololar. opern ve ope-
12t pa.r~ala.r1, 23: SON. 

Osmanll Bankas1ndan: 
Osmanll Bankasi, gerek istanbul 

l\lenkul K1ymetler ve Kambiyo Bor
~msmda, gerek memleketin her bangi 
diger bfr borsasmda hi~ bir zamnn 
mezkftr Bankanm Borsa acentaSI ya
hut simsan iinl·amm haiz bi~ bir 
acenta yahut simsar mevcut olma
d1g. gt"bi elyevm de meycut olmad1-
gm1 ve hi~ bir borsa acentasmm ,·eya 
simsann kendisine ooyle bir slfat iza
fe etmege mezun bulunmad1f1m min 
eyler. 

Sabah, ogle 
yemekten 

ve ak$am her 
sonra di~leri 

ile nic;in firc;alamak 1az1md1r 

CUnkU unutmay1n1z ki: 
Baklm8lzhktan ~ilriiyen di~erin 

difteri bademclk klzanuk, enfloenza, 
ve hatta. zatiirrieye yol actlklan, ilti
hap yapan di~ etlerile koklerine mlde 
hummas1, apandisit, nevresteni, Sltma 
ve romatizma ynpt1gi f ennen anla§tl
mi~tir. Temiz ag1z, ve saglam ~er 
umumt vilcud sagl1gmm en birlnci 
p.rtl olmu~tur. Binaenaleyh di~erini
zi her giin kabil oldugu kadar !a'zla. -
lAakal 3 defa - cRadyolin> di., macu
nile fir~allyarak s1hhatlnizi garant1 
edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu suret
le mikroplan lrnha ederek di§lerlnizi 
korumu~ olursunuz. 

Sabah, iigle we aktam her 7emekten sonra 
I 

RADYOLiN 
Dit macunu ile diflerinizi f11~alay1n1z. 

Istanbul Ziraat Mektebi Sabnalma Komisyonundan: 
Beher metresinin tahmin bEdeli 480 kuru~ olan mektebimiz talebesi l~ln 

satm almacak 270 metre yerli Iacivert kuma~m 8/ 10/ 937 Curua giinil saat 14 
de istanbul Killttir Direktorlligu binasmdaki Liseler Muhasebeciligi ne2dinde 
toplanan komisyo:icla a1;1k eksiltmesi yap1lacaktir. isteklilerin §artnamede 
yazil1 vesikala1·dnn ba§ka kuma§ tacir veya fabrlkatOrii olduklanna dair Tica
ret Odasmm yeni yil vesikasile milracaatla11 ve 97 lira 20 k~ ilk teminat 
parasuu belli giinden ev,•el Liscler Muhasabeciligi veznesine yatmnalan ve 
§Rrtnameyi mezkur muhasebccllikten gortip o~renmelerl. «6418» 

Kad1koy Vak1flar Direktorlugu llanlara 
tlskildar Haclhesnahatun ~yh camil 29 No. lu dilkkftn 31/ 5/ 938 
Kadlkoy Zilhiilp~ Bagclat caddesi 2/1 No. lu Tarla 3 sene milddetle 

Yukar1da. yaz1h yerler g0sterilen miiddetle kiraya verileceginden istekli
Ierin 4.'10/ 937 Pazartesi giinu saat 15 de Kad1koy Yaklflar Mildtirlil~ilne 
milracaatlan. (6413) 
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KAPTAN PA8A 6EliYOR 
Tari hi Deniz Romani 

...., ___ Yazan: lskender F. Sertelli--- Tefrika No.10 

Gelibolu tersane kethUdas1: Kaptan 
pa!?aya: "Rodosu ihmal etmeyin !,, 
deml!?ti. Bu s1rada Papa goklerden 

bir mucize bekliyordu. 

- Klll~ Ali p~a ~i bilir, ~ev
ketllml Akdcnizde iki ay kadar sU
recek olan bu seferde biltiln kor
s8.nlan tanyaca.klar. Su uyur, dil~
man uyumaz sozti hahrlardadll". De
nlzcilerimlz dalma uyamk bulunu
yorlar. .Akdenizin dort ~evresini do
l~p dii~an korslanlarm1 tepeli
yecekler. 

U~ilncii Murad, Kille; Alinin do
nanmas1m1 arkadan giden erzak ge
milerinc vanncaya kadar seyrntti. 

Yelkenliler Marmarada kayboldu-
lar. 

• •• 
Kalyopi o sabah Yah ko~ktinun 

harem pencerelerinden di~lerini gi

c1rdatarak mmldamyordu: 
- Diln gece gelen kayikta kaptan 
p~ varnu~. Kaptan pa~lar sefere 
gidecegi gece, her zamanki gibi 
kar~Janmazm1~. Ben bu adeti nere
den blleyim. Geceyi le~ gibi uyuya
rak ge~irdim. ~imdi, kafes i~inde 
hapsedilmi~ bir ku~ gibi, clonanma
mn donil1?iinii bekliyecegim. 

Kalyopi, Klh~ Ali p~yi OldUtmek 
firsatim ka~1rdlgi i~in, sa~m1 ba~1m 
yolarcasma dovfulilyordu. 

• •• 
Sinyor Veneyro o sabah erkenden 

kalkt1.. sahilhanenin nhtmuna ~k
ti. Tilrk denizcileri yelkenlcrinl ac;a
rak Halic;ten ~iyorlard1. 

Venedik balyozu c;ok hiddetli:ydi; 
kendi kendine soyleniyordu: 

- Kaltak beni aldatb. Kaptan 
p~ayi oldtirecegim diye bir kese al
t1m ald1, gitti. i~te donanma .Akdc
nize yollaruyor.. i~tc ~ gemisi. 
Kill~ Ali pa~ Olmil~ olsayd1, donan
ma yola c;1kar miycli? Hele bak ~ 
gemicllere .. hepsi n~ll. 

•• •• 
BOLUM:2 

Gelibolu tersanesi 
oniinde .. 

•·- Akdenlzde tiirklerin do
latt11m1 duydu~um zaman uy
kum kac;1yor.. zihnlm altftst 
oluyor! Onlan yer yiiziinden 
ka.ldmnak tc;ln, goklerden blr 
muclze bekllyorum .. • 

Kilt~ Ali pa~, Gelibolu limamnda. 
bir giin kalacakb. 

Donanma liman oniinde demirle
mi~ti. 

Gelibolu beyi ile Tersanc kethti
daSI kaptan pa~ay1 ziyaret etmek 
Uzere p~ gemisine geldikle1i zaman 
sular yeni karanyordu. 

Tersane kethiidaSI Cafer bey ge
mlye geldigi zaman ~ok heyeconliydl. 
Klll~ Ali p~ Gelibolu beyi ile ~orii
~ilrken, Cater beyin milhim bir f?CY 
soylemek istedigi halinden belliydi. 
Bunu kaptan pa~ cla sezmi~ti. 

Cafer bey nihayet dayanamad1: 
- Miisaade buyurursamz ef endi

mize milhim bir haber verecegirn. 
Dedi. Kaptan pa~ sustu. 
Tersane kethildasi acaba ne soyli

yecekti. 
Gelibolu beyi bunu pek merak 

ecliyordu. 
- Cafer bey anlatmaga b~lad1: 
- Korsanlar. Rodosa giden peksi-

met yiiklii gemimizi batird1klan za
man, kurtulan dcnizcilcrlmizden bi
rl buraya gelerek hastalanm1~tt. Bu 
adam ancak ~di iyile~ebildi.. akl1 
b~a geldi ve g~en giin bana dedi 
k1: cBen deniz llstfulde bir tahta 
p~a sanlm1~1m. Venedik kor
sanlarmdan biri gerninin gilvertesin
de arka~ma yilksek sesle bir ~ey
ler anlatiyordu. Ben gemiye ~ok ya
lnn bulunuyordum.. gemi henilz 
yelkenlerini f?i~p uzakla~marn1~. 

Bu gemfci arkada~ma ~unlan soy
lilyordu: (Papa, Akdenizde tiirklelin 
dol~1gm1 duydugu zaman. uykusu 
kaqJyonnu~ .. zlhni alttist oluyormu~. 
Tilrklen yer yiiziinden kaldmnak 

icin, goklerden mucizeler bekliyor
mu~I ) Ben bu s0zleri dinlerken ge
mi yav~ yavW} yelkenlcrlni ~~\rdi .. 
biz! su iisttinde b1rakarak go2ilen 
kayboldu.~ 

Kaptan pa~a, Tersane kethildas1m 
sogukkanhhkla dinliyordu. 

Cater bey kaptan pa~ya bu ma
ltlmah verdikten sonra: 

"-1 <;ok iyi oldu ki geldiniz devlet
lim! dedi. ~anakkale d1.~mdan ge
len ka}'lk~1lar bugiinlerde Bozcaada
ya kadar korsan gemilerinin gelip 
ctraf1 vurduklanm soyliiyorlar. Ya
nn obilrgtin Rodosa gonderecegimiz 
yeni peksimet ve zahire gemisini de 
bu heriflerin soymala.n muhtemelwr. 
Bu ~mank korsanlara haddinl bil
dil"Inek s1ras1 ~oktan gelmi~tir. 
Kll1~ Ali p~a. Papa 13 uncU Gre· 

guann ne bilyiik ve insaf s1z bir 
Tiirk dii~mam oldugunu biliyordu; 
fakat ti.irklerin yer yiiziinden kalk
mas1 i~in goklerden mucfze bekledl
gini duymam1~t1. 

Demek kl Papanm ell ayagi bagll 
gibiydi. 

Elinde bir kuvyet yoktu. 
13 ilncu Greguar, elfnde lanrvet 

oldugu zaman bu kuvvetten istifa
de etmenin yolunu cok lyi bilirdi. 
K£ndisi Engizisyon mahkemesi reisi 
bulundugu gilnlerde bile yalmz ~h
si ihtiraslanm tatmln etmek i~in, 
Endilliis mtihaclrlerlnden kirk bin 
milsliimamn i~ence ile oldiirilJme
si kararim bizzat kendisi vermi~tf. 

Kilt~ Ali p~: 
- Benim i~in, yer yiiziinde viicudii 

kaldmlacak bir adam varsa, o da 
Papad1r. Akdcnizde biitiin diinya 
sulhunii dalma tehdit eden ondan 
daha milth~ bir korsan var m1d1r? 

Diyordu. Cafer beyin verdigi ma
lflmattan kaptan p~ ~ok memnun 
olmu~tu. Akdenizde ihtiyatll bulun
mak ve Papamn tuzagma dii~memeJc 
gerektl. 

Kil~ Ali p~ ertesi sabah donan
maya hareket emrini verdi. 

Limandan aynldllar. 
K.tll~ Ali p~m bu seyahatte ilk 

hedefi Rodas olacakti. 
Kaptan p~: 
- Her ~eyden once Rodas beyi ile 

temas etmeli ve onu dinlemeliytm. 
Diyordu. 
Rodas beyi Mustafa bey, veziriazam 

Sokollu Mehmed p~anm akrabasm
dan, ~ok namuslu ve cesur bir adam
dl. 0 kl~ Rodas limanmda ge<;irecek 
olan Tiirk kad1rgalan leventleri fkf
de birde ac;hg1 ba.hane ederek ayak
Jamyorlard1. Gemicllerl Mustafa bey
den b~ka kimse yab~t:Iramryordu. 

Gelibolu Tersane kethildasi Cafer 
bey, Rodostan bahsederken, kaptan 
p~aya: 

- Roclosu ihmal etmege gelmez, 
devletlim! 

Demi~ti. Cafer bey kulag1 delik 
bir adamd1. Bu sOzleri kaptan pa
~ya ~a s0ylememi~ti. Siiphe 

yok ki onun da duydugu, bildigl ¥Y
ler vardl. I 

Kill~ Ali p~. vanakkale bogazm
dan ge~er ge~mez kaptanlara ~ em
ri Yermi~U: 

- Rodosa dogru dilmen lnnmz! 
• •• 

Rodoa yolunda .. 
Kllu; Ali p~m maiyetinde t;ok 

degerli kaptanlar vard1. 
Bu kaptanlann blr ~ogu - <;anak

kaleden ~ikarken - donanmamn Ar
~fpel adalanna dogru uzanmasi fay
dab olacagm1 s0ylemi~tl. 
Ar~pel adalan her devlrde oldugu 

gibi, bu yillarda da yabanc1 korsan
lann ve altm ka~k~1larnim yatagi 
idi. Yalmz altm nu ya? 1nsan ka· 
~ak~11lg1, esir tlcareti gibi ~ok para 
getiren ~lerin de merkezi burasiydi. 

Demirci Recep muhtelif tarihlerde 
blr kag kere bu adalara gidlp gel· 
~li. Ar~pel ka~ak~11anm herkes-
ten iyi t.amrd1. ~ 

"(Arkas1 var) 
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lzcilerin techizat ve 
k1yaf eti tesbit edildi 

lzci komutanlar1n1n k1yafeti nas1l olacak? 
lzci selam1, ordu selam1n1n aynidir 

Ankara 26 (Ak§am) - Maarif ve
kaleti izcilerin k1yaf et, techizat ve du
rumlanm ~ag1daki ~ekilde ve yeni
den tesbit etm~tir: 

a) Di§ gomlegi: Haki renkte yerli 
kuma§tan, devrik yakah, gogsi.inde 
kapall iki cep, yaka u~lan ve cep ka
paklar1 dilgmeli, 

b) Boyunbagi: Ti.irk bayrag1 kmru
ZISI renginde yi.inli.i kuma§tan seksen 
santimetre en ve boyunda, 

c) Pantalon: Diz kapag1 i.isti.inden 
kesik, koyu laciverd ve yilnli.i kuma§-
tan k1sa pantalon. Yanlarda ve arka
da iki§er cep. (Kilot, golf ve uzun pan
talon giyilmiyecektir.) 

d) Bel kemeri: Yanlan halkab izci 
kemeri, 

e) Qorap: Dilz siyah renkte kalm 
yi.mden spor corab1, ustil iic santim 
k1vnmh (~oraplarda slyahtan ba§ka 
hie bir renk gori.ilmiyecektir. 9orap 
baglan k1vnmm altmda olacaktir.) 

f) iskarpin: Siyah renket altl ka-
1.m. 

g) ~apka: Geni§ kcnan hft.ki renk 
izci §apkasi. (~apka ilze1ine koza, pa
muk, tilg ve salre hi~ bir§ey takllm1ya
caktlr.) 

h) Donati: <;anta, ~kl, ip, matra, 
bilriilmi.i§ iki battaniye, diidi.ik, aZlk 
~antas1, iki ~nko tabak, k8§lk, ~atal 
ve her izci mangasi i~in ui; karavana 

Elektrik cep feneri ve fotograf (ihti
yarl). 

Bu kllikta en kil~ilk bir deg~ikllk 

yap1Iamaz. ~apkayi sirtta ta§1mak, dl
§Rrda b8§1 a~1k dola§mak veya yukar
da yazilan k1hk d.L§mda lasa izci pan
talonundan ba§ka pantalonlarla gez
mek yasaktir. 

Taklm komutaru yardlmc1s1 ve bu
tiln manga komutanlan da izci eri kl
llgmdadlr. 

k) Takun komutanmm elbisesi hA
ki renkte, yakasi ~lk ceket, aynl re~ 
te gomlek ve boyunbag1, kilot panta
londur. (Yeni hava zabitarunm elbise
sinin aynidir. Yalruz rengi hAki ola
caktrr.) 

Takrm komutanlanrun ~oraplanmn 
renkleri hflld, iskarplnleri de sari ola
caktir. 

Taklm komutanlan ordudaki su
baylann manevra kay1§lan gibi ka~ 
takacaklardlr. Ketir ve ~izme giymek, 
kordon, tabanca, diirbun, baston ta.§1-
mak yasakt1r. 
L) izcller okul dlrektOrli.iklerince tas

dik edilerek kendllerine veril~ olan 
hiiviyet varakalanm daima beraber
lerinde bulunduracaklar istenildigl za. 
man gestereceklerdir. 

m) Milli bayrak ve filAma smguun 
rengi maon olacaktlr. 

n) 1:zci selAIW: Askerlige hazirWc 
derslnde gorilldugu gtbi ordu selAml
run ayrudlr. 

Mardinde yeni bir hastane yap1l1yor 

Yerine M yatakh yeni blr bastane yaptlacak olan esld hastane binasi 

Jardin (Ak§alll) - Esk1 yinni ~ yatakh memleket bastanesinin ihti
yac1 kar§Il1yamadlguu goren hukllmetlmiz elli yatak.h gi1zel bir bina yapbr· 
mng1 kamrl~tlrml§tir. . 

Yeni memlcket hastanesi ~ehrin istasyon yolu iizerindeld eski park da
hilinde yap1lmakta ve inpatl ilerilemil bulunmaktadlr. 

Gaziantep avc1lar ve at1c1lar birliQi 

Gaziantep (~) - Cok faydall bir spor olan avclll!m §ehrimizC1e 
miintesibleri coktur. Bunlar 1imdlye kadar btr ~Ata bath delillerdi. Antep 
inhisarlar ba~mtldilrii B. Aziz Alancarun ~ebbilBile bu avCllar uGaziantep 
Avc1lar ve Atic1!nr Rh·llgfo adl altmda topl~ ve te§k.UAta bagl~br. 

A vcilar birligi ge~enlerde blr bayram yapIIllf ve bu bayrama §ehrln ileri gelen
lerini davet ctmi:Jtl. Avc1lar birliltl misa.tirlerine kekllk, <>veyk, sanasma, tav
§an gibl av etlerile bir ogle ziyafetl v~tir. Yukar1daki resUn. Avellar birlt!'f 
idare heyetini bir arada gosterrnektedir. 

27 EylUl 19_37 __ 

Vekiller diin __ ak~am Spor sahif es in den ma bad 
Ankaraya donduler (Ba.~ taraf1 8 inci sahifede) 2 - Hliseyin (F. B.); 3 - Mufahham 

Nafia ve Maarif Vekilleri
nin de bu ak~am gitmeleri 

muhtemeldir 

F enerbah~e • Gilnef (F. B.); 4 - Kilrk~ti (K.). 
U~ klilp arasmdaki tenis tumuas1 4 X 100 Bayrak: 1 - Fenerbah~e: 

Fenerbah~e ile Giln~ arasmdaki son Necip, Cihad, Neriman, Ftirilzan. 48. 
kar~1l~ma ile bitecektir. Fenerin ii~ 2 - Kurtulu~. 
galibiyetine mukabil Gune§in iki ga- Fenerbah~e atletlerini tebrik ede-
libiyeti oldugu ve ilk kar§tla§mada riz. Tarih kurultay1 milnasebetile §eh

rimizde bulunmakta olan Milli Mil
dafaa Vekili general KAzim Ozalp, 
Dahiliye Veklli ve Parti gcnel sekre
teri B. $ilkril Kaya, Adliye Veklli B. 
~tikril Sara~oglu, Mallye Vekill B. 
Fuad Agrall, Gilmrilk ve inhisarlar 
Vekili B. Ali Rana Tarhan, Hariclye 
siyasi milste§an B. Numan Menemen
cioglu diln ak§am 19,28 de hususi bir 
trenle Ankaraya donm~ler ve istas
yonda vali ve belediye reisl B. Muhid
d.in ttstilndag, istanbul merkez ku
mandaru general ihsan Ilgaz, gene
ral Salih, §Chrlmizde bulunan me
buslar, sefaret~r erkam ve daha bir 
~ok zevat tarafmdan ugurlamru§lar
d1r. 

Adliye Vekili B. $likrii Sara~oglu 
bir muharririmlze hareketinden ev
vel: 

- Buradaki i§lerimizi bitirdik. ~im
di Ankaraya i~ ba§ma doniiyoruz. de
mistir. 

Natia Vekili B. Ali Qetinkaya ile, 
Maarif Vekili B. Saftet Ankanm da 
bu ak§amki trenle Ankaraya donme
leri muhtemeldir. 

Sovget Rusgada 
manevralar bitti 

2200 asker para§iitle 
kar11 taraf gerisine indi 
Moskova 26 (A.A.) - Mar~al Vo

ro9ilof'un da i~tlrakile Bielorussla 
mmtaka.smda yaptlan bilyillt askerl 
manevralar nlhayet bulmu.,tur. Ma
nevralarm en enteresan sa1has1Dl 

Fenerbah~e Gilne~i ancak bir farkla 
yend.igi i9in Fenerbah~e - Gilne§ ma~
lan ~ok enteresan olacakt1r. Gene Fe
ner kazand1g1 takdirde kupayi kaza
nacak, fakat Gilne§ kazand1g1 takdir
de tumua §ampiyonunu biltiln ma~
larm aciedi tayin edecektir. 

Rak et 

Kliipler tenia turnuas1 
Kar§Ila§ma Kazan~ Puan 

Fenerbah~e 3 3 3 
Gilne~ 3 2 2 
Dagc1hk 4 O O 

F enerbah~e atletleri galip 
Diin sabah Fener stadmda Kurtu-

1~ - Fenarbahc;e atletleri kar~1la~t1-
lar. Uzun bir zamandanberi pistten 
uzak kalnu~ olan atletlerin derecele
ri dil~iik olmasma ragmen yam~Iar 
milcadeleli oldugu i~in cok heye
canll oldu. 

Bu mevsim 9lduk~a muntazam ~
h~an ve yeg!ne faaliyet gosteren Fe
nerbah~e ekibi Kurtulu~u 27 puan 
!arkla 95 - 68 maglup etti. Bu m~ta 
tesbit olunan teknik dereceler: 

100 metre: 1 - Cihad (F. B.) 12; 
2 - Vitalis (K!.); 3 - Akel; 4 - Ne
cip (F. B.). 

200 metre: 1 - Fiiriizan (F. B.) 
24.1: 2 - Necip (F. B.); 3 - Neri-
man (F. B.); 4 - Rizopulos (K.). 

400 metre: 1 - Fiiriizan (F. B.) 
56; 2 --, Ekrcm (F. B.); 3 - Ancas 
.(K.); 4 - IJgor (K.). 

800 metre: 1 - Vilakis (K.) 2.17; 
2 - Briolas (K.); 3 - Ek.rem (F.B.); 
4 - Re~ad (F. B.). 

ild bin ikiyiiz askerin tam techizat- 1500 metre: 1 - Vitalis (K.) 5.7; 
larlle krul1 tarafm gerislne aym za.. 2 - Briolas (K.); 3 - Re~ (F.B.): 
manda par~iltle inmeleri t~kil et- 4 - Enver (F. B.). 
ml~Ur. Disk: 1 - Kfu:k~u (K.) 32; 2 -

Manevralar. muvaf!aloyetle cer&- izzet (F. B.); 3 - ~akalak (K.); 4 -
yan etmif ve mkerlerin yfiksek tallm <;ubuk (F. B.). 
ve harp kabillyetlerini gootermiftir. Gillle: 1 - <;ubuk (F. B.) 11.40; 
Manevralarda Letonya, IJtvanya ve 2 - Filrilzan (F. B.) • 3 - ~akalak 
Estonya ordularuun milmessilleri de (K.); 4 - Rizopulos (K.). 
ham bulunmu.,lardlr. ., · Yiiksek: 1 - Siireyya (F. B.) 1.65; 

lspanya harbi 
lngiltere dahili harbe 
nihayet verecek bir 
plan haz1rhyormu§ 

2 - Akel (K.) ; 3 - Ancfyas (K.): 
4 - Hiiseyin (F. B.). 

Uzun: 1 - Hiiseyin (F. B.) 6.09; 
2 - Akel (K.); 3 -., Siireyya (F.B.); 
4 - Sadi (F. B.). 

Cirit: 1 - Rizopulos (K.) 39.15; 

i\lelihin rekoru dencmcsl 

Melih diln yaptlg1 denemede 800 ti 
22.8 de kO§mu§tur. ilk turu 59 da 
ge~mesine ragmen sonda 9ok yorulan 
Melih yi.irilmek mecburiyetinde kal
m1~t1r. Tecriibe :ve teknigln milhim bir 
rol oynad1g1 bu mesafede iki dakika
dan ~ag1 inmesi i~in ko§unun aloni
nii ogrenmesi ve bunun i~in de hi~ ol
mazsa birka~ ay mesafc iizerinde mii
sabaka yapmaSI laz!mdir. 

F enerbah~eliler topland1lar 
Fenerbahc;e spor k.lill>ilniln miies

sisleri, son dedlkodular hakkmda 
tenvir edilmek ve idare heyetine olan 
itimad ve muzaheretlerini tayid ey
lemek iizere klup idare heyetince 
fevkaldde bir toplant1ya cagmlm1~

lard1. Milessisler heyeti dUn klUbiln 
Kad1koyilndeki merkezinde toplan
IW~lar ve ~g1da bir sureti y11z1lt 
tebligin gazetelerle ne~rine ittifakla. 
karar vermi~le1:dir. Teblig ~udur: 
cFenerbah~e spor klilbilni.in bu 

eylulun 26 nc1 pazar gilnil sabahl 
saat IO da klup merkezinde fevka!A
de olarak toplanan milessisler he
yeti, kltip idaresini ve hesaplanru 
mevzuu mi.izakere cderek bu ldare
nin ve hesaplann tamamen usuliine 
muvaflk ve muntazam oldugnnu 
memnuniyetle gfoiip idare heyetlne 
te~ekki.irle muzaheretini teyide ka
rar vermi~tir.• 

Lio ma~lan basllyor 
Ilk miisabakalar 17 

te§rinievvelde yapilacak 
Mevsuk blr membadan ogrendlgl

mize gore istanbulun futbol Ilg ma<;
lar1 gelecek aym on yedisinde b~ll
yacakt1r. 

Futbol federasyonunun karanna 
gore ge~cn sene oldugu gibi 1stan
bulun on iki klilbii a.rasmda gene 
bir devreli lig ma~lan yap1lacak ve 
bunlarm neticesinde ilk dort tak!m 
mHll kiimeye aynlacakt1r. 

Bu tek devreli lig mar;lan bittik
ten sonra milli kUme ~lan b~lt
yacaktir. 

Londra 26 (A.A.) - cSunday Ex· 
press. tn yaz<hAula gore, ingUtere, 
lspanya meselesl hakklnda yeni btr 
plln h&Zll'lamakla m~guldUr. tngn .. 
tere, t.apanya.da da.hlll ha.rbe nlhayet 
verecek ve bununla beraber 1kt tarat
tan da hie birtnin galebeslle nettce
lemnlyecek bir ta.rzi tesviye etra.tm
da bUttln biiyillc devletlerl toplamak 
lstemektedir. Bu plAn bltaraf blr hil· 
kihnet ~klli gayestnl gt>.tmektedlr. 

Kesan ;. UzunkOprU mac1 gUzel oldu 
Ke§anblar, Uzunkoprii tak1m1n1 2-1 yendi 

Yugoalav manevralar1 bitti 
Belgrad 26 (A.A.) - Yugoslav ordu

lannm bilyillc harbdenberi Y&PDUf ol
duiu en biiyiik manevralar, hitam 
bulm~ur. 

B. Litvinof <;inle mualiede 
yapddaitni tekziP ediyor 
Cenevre 26 (A.A.) - B. IJtvtnot, 

Havas ajarun muhablrine §U beyanat
ta bulunmt11tur: 

Tokyodan gelen bazl haberler Ctn 
Ue Sovyet Rusya ara.smda g1zU btr 
muahede mevcud oldul'undan bahset- ... 
mektedir. Bu haberler. hayal mah
sultldUr ve katiyyen asll ve e.saai yok
tur. 

Uzunkopril ile K~n sporculan oyuna b~lamadan evvel bir arada 

Windsor DiikU Pariste 
Parla 26 (A.A.)' - Dille ve d~ 

de Windsor, saat 10,SO da Viyanadan 
buraya gelm.1flerdir. 

Kend.llerinl tstasyonda .sefir nanu
na B. Dew, sel~mlam1~1r. 

D(lk ve d~ retakatinde hiQ kim
se yoktu. 

Zab1ta, gazetecilerin dilk ve d~esin 
yanla.nna. yakl~malannci man! ol
mu.,, yalruz blrk~ fotograr muhabiri
nc m~aade edil~tir. 

K~ (~) - Ke~arun ~1~
kan kaymak8.1Ill ve Belediye reisinln 
gayretlerile pazar gUnti Uzunkopriili.i 
arkad~larla i;ok samlml cereyan 
eden b1r maQ yap1l~t1r. Ke~anm 

sporcu ahal.iai pazar gtinil daha blr
den itlbaren sahayi doldwmu~tu. 

~ saat dlht bu~ukta b~adl ve 
~k heyecanll oldu. Blrincl ha!taym 
giizel bir oywi c1karan takunla 1-1 
berabere kaldllar. iklnci hattaym da
ha. serl ve daha canlt oynand1. Bu 
devrede Trakya ~ampiyonu olan 
Uzunkoprii kendlne fazla gilvenerek 

rakibini ihmal ettiginden bir gol <la.
ha yedi ve 2-1 magltlp oldu. iyi ~all
~~ ve giizel bir oyun ~1karan Ke~~m-
1.tlan tebrik ederiz. 

lzmit Akyetil futbol tak1m1 
Kocaeli 1ampiyonu oldu 
izmit 26 (Telefon) - Kocaeli ~am

piyonluk m~1 bugiln Adapa:zar kil-
mesi birlncisi Adasporla, izmlt blrin
cisi Aky~il arasmda yap1ld1. Hakem 
istanbuldan $azi Tezcandl. Nettcede 
2-1 Akye.5U futbol tak1m1 At1asporu 
maglUp etti ve ~amp1yo11 o!du. 
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Deniz yollar1 
1$LETMESI 

Accntcleri: - Karakoy • Koprubql 
Tel. 42862 - Sirkcci Muhilrdan.ado 

- Han TcJ: 22740 

ISKENDERUNLU 
MERSIN POST ASI 
28 Eyltilden itibaren Sirkeciden 

Sall gtinlert saat 10 da kalkacak 
Mersin postala.n programla.rma. 
ilaveten iSKENDERUNA kadar 
gideceklerdir. c6487~ 

Roman ya Seyrisef ain 
ldaresi 

Hareket edecek yapurlar: 

Romnnia vnpuru 28 Eyliil sall saat 18 de 
(Plre, Beyrut, Hayfa ve Iskenderiye) ye. 

Durostor vapuru 29 El·lul ~ar§amba 

saat 12 de <Kostence, Sulina ve Kalas) a. 
Berlin, Breslau, Mresden, Lomira Brillt

sel, Lahiye, Lwnw ve Warszawa ic;ln tensi
lath 1latlarla muttehit blletler verlllr. Tu
na l!manlan l¢n ye Tiirklye - Romanya 
hukumetleri nrasmdakl ltllA.f muciblnce 
merkezi ve §arki Avrupa i~ln tenzllAtll tl
atlarla el}yayi ticariye scvk ve nakledilir. 
Fazla tafs11M ic;in Galata Yolcu salonu 
kar.eismda Tahir bey hanmda Istanbul 
umumi :icentallCma miiracaat. 

Telefon: 4~9 - 49450 

Beyan Ediyorum! 
"BU BiOCEL 

Sayan1 hayret bir 
cild unsurudur.,, 

Sabit olmu~ur 
ki cild y1yebi
lir. 

mi~tir ki; bu 
hususi cild 
unsurunda bulunan 
Biocel, kemali ttlna 
lie se<tilmil? gen~ hay
vanlardan istihsal edilmi~tir. Cildin 
derinliklerine niifuz eder. Ve gene; 
ve taze goriinmesi i~in muktazi g1da
y1 vererek bester. Biiyiik bir Viya
na 'Oniversitesi Profesorii ta1·afm
dan ke~fedilen bu ccvher. ~mdi (be
yaz rengindeki) Tokalon kremi ter
kiblne h&eyrelerl bcslemek i~in tam 
matlup nisbet dairesinde kan~tinl
nu~tlr. Bu kremi gece yatmazdan ev
vel sa.bahlan beyaz rengindeki To
kalon kremini kullamruz. u~ giin zar
fmda tenlnizi gayri saf maddelerlfl
den ve zay1flam~ yiiz adelelerlnden 
Jcurtarmaga b~ar. Doktor Stejskal 
tarafmdan bir Viyana hastancsinde 
55-72 y~lanndaki kadmlar iizerin
de yapt1gi tecrubelerde buru~kluk

lann alb hafta zarfmda zafi olduk
lan gorillm~ilr. 

istanbul tramyay 
~irketinden: 
tJnh·e1"Sitc ve Yilksek l\lektep 

Talebelerine: 
Tenzilath tarif eden istif ade etmek 

hakJam b~en ve evvelce verilmq 
oJan 1936/1937 mekt:eb senesine mah
ms ye~ kartlar 1937/1938 senesi 
~ degi~irilcceginden, iiniversite ve 
yilksek mekteb talebeleri 15 ilkte~rin 
1937 tarihlnden evvel yeni kartlan
m almak iizere tramvay prketinin 
Galatada, Tilnel arkasmda, Sogiit so· 
bfmda hareket kalemine vesiknlan 
ile birlikte gelmeleri ilAn olunur. 

DirektorlUk 

--- Dr. lbaan Sami --.. 
OKSOROK SURUBU 

O:tsnrnk ve nefPs darh~1 bogmaca 
?• k1zam1k Okst\rOkleri i~in pek te· 
1lrli UA~tu. Her eczanede ve ecza 

depolannda bulunur. 

Kulak, bogaz, bunm miitehass1s1 
DOKTOR 

IHYA S LiH 
Cataloglu: Hamam s1ra mda 24 nn

marnda - Pazardan baska her giin -
o:lcden sonrn sant 1 den itibaren 
ha talanm knbul cdcr. 

........ - ...... :am.~ 
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HERYASTA - ~ 

~l~ '-='u 

KANZ UK 
OKSURUK $URUBU 

En muannit oksiirilklerle Bron§it, astm, ve bogmaca oksiiri.ig\inun 
kat't iUiCicbr. Gogilsleri zayif olanlara vikaye edici tesiri §ayaru dikkattir. 
Butful eczanelerde bulunur. r 

iNGiLiZ KANZ UK ECZ ANES i 

Beyoglu, istaubul 

Bayanlar ! Biliyor musunuz? 
Beynelmilel Kadmlar Cemiyeti tarafm<lan iidet zamanlaruuzda kullan

mak l~ln yalmz 

FEM i L ve B G L A R I 
ltabul edilmi§tir. Kadmhk ilemini ibya !den FEl\fiL mucidine biitiln eihamn 
am bayanlarJ her giin binlerce te~ekkm· mcktubu gondermektcdir. Bayanlari 
btr~ok biktmc1 ve iiziicii derdlerden kurtaran FEJ.\liL gayet s1hhi, yumupk, ufak, 
elldi tahrl!J etmlyen n kani hem emen ve hem de muhafaza eden hususi lld 
chU pamuktan yaplbn14 blr tuvalct bezidir. E~zanelerde kutusu 65 ku~ur. 

Mektep, hastane ve bllumum resmi ve 
hususi muesseselerin lhtlyac1 olan yon 
ve pamuk battaniyelerle yatak tak1mla
rmm her ~e§idl magazalari m1zda mev
cuttur. 

Sultanhamam 4 - Beyo~lu S76 Tel : 20625 

BURSA PAZARI: Hasan Hiisnii 

inhisarlar U. Miidiirliigiinden : 
I - Cibali fabrlkns1 memur ve amele lokantasiyle §emsipa§a baklm ve i§

leme evi ah~1llklan eksiltmeye konulmu~tur. 
II-Eksiltme 5/ X/ 1937 tarihine rastllyan sall giinii saat 14 de Kabata§ta 

Ievaz1m ve miibayaat §Ubesindeki alun komisyonunda yap1lacaktll'. 
III -- ~artnameler paraSlz olarak her gi1n s0zii g~en §ubeden ahnabilir. 
IV - isteklilerin ekslltme icln tayin edllen giln ve saatte % 7,5 gil.venme 

paralariyle birlikte adl gecen komisyona gelmeleri ilA.n olunur. (6302) . 

SATILIK VAPUR 
Deniz Vollar1 l~letmesi Mudurlugunden: 

idaremlzln ~ilep olarak kullarulmaga elveri~li olan «Vatan» vapuru pa
zarhkla satalacaktlr. 

Pazaillk 1 T~dnievvcl 1937 gUnii saat 15 de idaremiz levazim §efiiginde 
yapl1acakhr. 

~raiti ogrenmek isteyenler hergiln levazun §Cfligimize milracaat etmeli-
dir. (6499) 

Sat1hk Duba 
Akay l~letmesi Mudurlugunden : 

Hali«;t.c Pirfp~a ile cami altmda idarem.izin mall bulunan ve su kesimin
den 30 santim yuka.nsma kadar baklr kaph muhtelif dort dubaya ve1ilen 401 
d<Srtyilz b1r lira fiat bUMlare % 25 fazlaslle 500 ~yiiz bir llraya talibi uhdssin· 
dedir. Arttuma 29/Eylii}/937 ~B.r§a.Dlba gilnft Akay ~fler Enciimeninde saat 
15 de ba§layarak 16 da bitecektir. Tallplerin prtnameyi gormek ilzere i§letme 
§efligme ve % 7 ,5 gilvenme ve artbrma paralariyle o giin enciimene gelrnele-
ri. (6500) 

GumrOk Muhafaza Genel Komutanhg1 Istanbul 
Sat1nalma Komisyonundan : 

1 - 32 sayill ana gemisinin makine ve kazan tamirinin a~lk eksiltmezi 
13/10/937 ~~ba gilnu saat 11 de yapllacakt1r. 

Tahmini tutan 4000 lira ve ilk temlnati 300 lirad1r. 
2 - eartnamesi komisyondadlr. Almabilir. 
3 - tstekllierin belli glin ve saatte ilk teminat makbuzlan ve kanuni ve-

slkalarlle Galatada Eski ithalM Gi.inuiig\lndeki komi~ona gelmeleri. (6521 

Istanbul MOftulOgOnden : 
Diyanet ~leri '.aeisltgi tarafmdan hususi §artnamesine gore 5000 bei bin 

adet muhtaSar bulian h~dlsleri tercemesinin basun ve .sa1r masraf1 kapah 
zarf usullyle eksilt.meye konulm~tur. 

1 - Bu kitap lld ~Uz fomia ltlbariyle basim iicretinin muha.mmen bede
U 8000 sekiz bin lirad1r. ~namesi 1stanbul Milftillilgunden bedelsiz verilir. 

2 - Eksiltme ll/T~rinlevvel/987 pazartesi gtinti. saat 15 de istanbul 
Muftti.lilgii dalreslnde olacakt1r. 

3 - Muvnkkat teminat 600 alb yilz llradrr. Teklif mektuplan ll/Te§rini
evvel/937 gUnil saat 14 de !stanbul Milftillilifine verilecektlr. (6358) 

Istanbul Defterdarhitndan : 
Haydarp~a Erkt:k Lisesi Bakkallyesi senellk kirasi Pe§in verilmek §afti

le yllda bin be§yiiz llra muhammen klra iizerinden ti~ yil miiddetle ve ac1k 
arttirma usui.lle kiraya verilecektlr. :lsteklllerin, genel ve on bir rnaddelik ozel 
oeraltini ogrenmek isteyenlerin Tftrkiye Cumlmriyeti tebasmdan olmas1 ve 
htisnillal eshabmd&.n olduguna, mahkfuniyeti ve sari bastahgi bulunmad1g1-
na da1r zab1ta, mtiddeiumumlllk ve Blhhiyeden alacaklan vesaik ve 338 llradan 
ibaret muvakkat pey ak«;elerlle Milll Emllk Mildurliigiinde toplanan komis-
yona milracaatlm.1. (M.) (61'15) 

TUrklyedekl Hatayhlar:a 11a.n 
Dahiliye Vekaletinden: 

Sancak arazisi dahilinde dogm~ olanlarla, babalan Sanca.k arazisi da· 
hilinde do!n1~ olup da, Sancak StatUsilniln meriyete girecegi 29 ~isanl 
1987 tarihlnde 21 den a§Rgi ya§da bulunan kimseler, bu statiiniin 12 nci mad· 
desi ahk~ mucibince, Sancak vatandqllguu iktisap edebileceklerdir. Bu 
p.rtlan haiz olanlardan Sancak vatand0.§h~ iktisap etmek lsteyenlerin 29 
Te~rtnlsani 1937 den itibaren Sanca~a gidebllecekleri UA.n olunur. (3486) (6329}1 

Darphane ve Damga matbaas1 mudurlOgOnden: 
60 ton yerli kriple maden komUrii a~k eksiltme ile satm almacakt1r. 
1 - Eksiltme 6/10/937 car§amba gti.nft saat 14 de yap1lacaktir. 
2 - Bu i§e aid §artname Pazartesl, <;ar§Rmba. ve Cuma. gil.nleri saat 14-18 

arasmda ida.rctrlz muhasebesinden almabllir. 
3 - Taliplerin; yukarda yazl11 giin ve saatte 130,50 llra muvakkat teminat 

ak~esile birllkte mildUriyetimize milracaatlan llln olunur. ,(6241) 



Sahife 12 

Ba~ ve di§ agr1s1 1st1rablar1n en 
miithi~idir. 

En $iddetli di' 
atr1lar1n1 dindlrlr. 

GRiPiN 
BUtun atr1, SIZI ve 

sancllar1 keser 
Ba~ aj':nsma, neile, !grip ve 

:romatlzmaya ka~ 

Bilhassa mOessirdlr •. 

lcab1nda giinde 3 ka1e 
ahnabHir. 

AK~AM 

KEllPETEN GiS; 
JiKElt 
ATA.R.. 

ASABi-
Ba~ agrdari, baydmalar, 
bilumum sinir nobetleri 

- Bak d~lerim ne kadar fena~ 

27 Eyltll 1937 

~ macunu kullanml· 
yorsun? 

DL,lerlni kurtarm.ak i~ln mutlaka ~imdiden giinde ikl defa 

1 E OKALMi• NA ~KA.-BDO-Lile-zailol-ur.11 
BRiY ANTIN PERTEV 

DANT 0 S ~ macunu kullanmak IAztmdtr. 

'Jilnldl . DANT 0 S ~Jere ebedi hayat verir. 

GRiP - NEZLE - NEVRALJ1 BA$ ve 
Di$ AGRILARI - ARTRiTiZM 

Ankara Yuksek Ziraat Enstitusu RektorlugOnden: 
1 - Kununumuzun oniimOzdeki ki~ rnevsiminde kaloriferleri binalann 

kalo1ifer!e, Kalorif.;r olmayan binalannda kck komiiril sobasiyle ve 165 giin 
miiddetle is1tilmasi i~1 kaoah zarfla eksiltrneye konulm~tur. Sa~ tuvaletinizin en mii· 

him bir malzemesidlr. 

Ke1>ekleri izaledeki mu· 
vaffalayeti her bir iddia· 

2 - 'Muhammen bedeli 32.00C otuz iki bin lira olup muvakkat teminat1 
2400 liradlr. 

3 - - ihalt! Yl.ikEek Enstitii RektOrlilk bina.smda toplanan komisyon tara
fmdan 14110 ·!#37 tarihine rastlayan per§embe gilnii saat 16 da yap1lacakt1r. 

4 - Tckhf mektuplarmm ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mu
kabllinde komisyon rcisligine vermeleri ve ihalc saatindc komlsyonda haztr 
bulunmalari. • 

nm fevkinded.ir. 
, ...•.....••...•.•....••....................... 

5 - DahR fazla izahat ve paras1z §artname almak isteyenlerin Enstitil 
Sahibl Necmeddln Sadak 

Umuml ne~riyat miidiirU: Seliml Sedes 
~Al\I Matbaasa Daire MildiirlligUne muracaatln11 ilfm olunur. (3561) (6482) 

l'SQtDn OOnya Ooktorlar1 tarahndan tavslye edllen blr 

KUVVET VE SIHHAT IKSiR! 
oldu~u gibi SITMA ya kar~1 en mOkemmel ve mO~sslr lfjct1r. 

lezzeti ho? olan QUIN A-LAROCHE, en mOkemmel 

Oc nevi klnakinanin ba~hca unsurlar1n1 havl olmakla bOtOn 

dlaer k1nak1na 'araplarandan OsHtndOr. 

ZAYIFLIK- KUVVETSiZLIK 
l~TAH SIZLI K-HAZI MSIZLI K 

VE NEKAHAT 
hallerlnde. bDtQn dDnya doktorlar1 tarafindan en mOkemmel 

kuvvet llAc1 olarak tavslye edilmektedir. 
HER ECZANEDE SATILIR 

HAKl-KI QUINA-LAAOCHE'u lsrarla lsteylnlz." 

I . Sara~hane ba§inda Horhor caddesi.nde 

frkekler ktsmr: Miinir Pa~a konag1nda - K1zlar k1sm1 ile ilk k1sm1: yeni yaptlan binad8 

E:~!K HA YRiYE LiSELERi y~~~~-
Ana - ilk - orta lise klsunlanru havidir. Fen ve edebiyat okullan vardlr. ilk sllllflardan itibaren ecnebl lfsam 

mecburidlr. Milnirp~ konag1 erkekler kl.smma, Milnlrp~a konag1 ka.r~mda leyli bir liseye lAzun olan btittin 
m~temilati havl bilyilk bah~ell yeni yaptlan binada loz lisesi ile ilk k]ima tahsiS edilm~tir. Klzlar klsmmda 
tedrlsat tamamile ayndlr. Nehart talebeden arzu edenler mektebin hususi otobilsile naklolunurla'r. Kayid mu
amelesine b~lannu~tir. Hergiin sabah, saat 10 dan ~ 5 e kadar milracaat kabul olunur. Tele!on: 20530. 

Pilro 
Fena kokular1 

GIDERIR 
ve mikroplari. 

OLDURUR 

Haetal1klerin menba1,halalar,mutbak ve banyolarda 
toplanan p1el1kler ve p1el1kler1n yapt1~1 fena ko
kulardir. PURO naminda.k1 Amer1kan mamulat1 fena ko
kulari g1der1r .. Havay1 tasf1ye ederek,m1kroplar1 
6idurUr. PURO mamulati cok ucuz ve gUzel kokuludur. 
S1hhat1n1 seven herkea mutlaka ev1nde bundan bulun
durmalidir. Taleb Uzer1ne tarifname bedava g~nder1-
11r. Umum1 depoau iSTANBUL,Bahcekapi i~ Bankasi' ar
kaa1 No.5 • M1zra.b1 . Telefon 21031 

Taera 1c1n Acenta aran1yor. 
------~!:1211._ __ _., ist. Yeni postane arka. mda No. 47 Mazoo ve Roton ccza deposu 

Oksurenlere ve 
gogOs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

D~lerl temizler. lnci gibi parlattr. Dt, eUerinl kuvvetlenclirlr. 
Dantos Hasan ismine ve markasma dikkat. 

Fiatt: Tilp '1 1,2 bliyilk lZ 1,2, dort misli 20 ~. 

HASAN DEPOSU 

L 
Sonbahar geldi 

Ufak bir ~iitme ba.~amza bir hastallk 
getirebillr. Vticudunuzda bir kmkllk 

hlssettinlz ml? 

Derhal blr ka§e 

SEFALiN 
alln1z. 

NEZLE, GRIP 
BAS ve· DIS 
agrilar1na kar~1 
Eczanelerden 1 lik 

• ve 12 lik ambalaj
larint aray1n1z. 

r Te vild Sanayi Bayanlar Bi~kl Dlki§ 
Y .urdu Direktor~iiJiipden : 

GOz nurile Tiirk lle-t·klntn Ince eserl olan ~errimiz at-alnu.,tu. Yurdumuza de
nm. edccek bayamar as zamanda yiiksek blr sanat bDilsl, kliun~U tiayBt serma· 
yeai edlntrle.r. Mczunlannuz resmi 1mtlhru1larda parlak muvaffaklyet ka%a.nnu11lar· 
dar. SerKimhi ve programlDlW coriiniiz. 

Qa"'1kap1 Tramvay durata karttsL Telefon: 2Z994 -----· 

PAT I 
Antiviriisle tedavi 

Kan ~1banlar1, cl vc ayak parmaklarmm arasmdaki k~mtdar, 
dolama, mcme iltihab1 vc ~tlaklar, flegmonlar, yamklar, tJra~ 

yaralan, ergcnlilder, koltuk alta ~1banlara. · 

Tedavisini en erken ve en amin blr surette temin eder. 
$ark lspen~lyarl Laboratuvari, ISTANBUL 

TURK HAYA KURUMU 
BUY UK PIYANGOSU 

. 6 ct Ke~lde 11 Birincite~rln 937 dedlr 
Buyuk ikramiye 200.000 lirad1r. 

Bundan bajka: 40,000, 25,000, 20,000, 15,000, 
10,000 llrahk ikramlyelerle ( 200.000 ve 50.000) 

Hrahk lkl adet mOkafat vard1r. 
Dikkat: Bilet alan herkes 7 / Birincl Te§rin/ 937 gtinil ak§amma kadar 

biletlni de~tirmi§ bulunmahd1r. 
Bu tarihtcn sonra bilet iizerindeld hakk1 sak1t olur ... 




