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K0C0K ILANLARIMIZ 
En ucuz ve en tesirli 

ilcin vas1tas1d1r 

4 defasi: 125 kuru~ 
~ nan servisi. telefon 24240 

~Sene 19 - No. 6787 - Fiati her yerde 5 kuruJ ~AR~AMBt\ 8 Eyhil 1937 

Rusya ltham1nda 
s ltalyan1n cevab1na yeni bjr 

nota ile mukabele etti 
lki hiikumet arasznda sigasi miinasebetlerin kesilmesi 

ihtimalinden bahsediligor. Akdenizdeki Sovget 
vapurlari acele Karadenize doniigorlar 

Sovyet Rusya heyecan i~indedir. Her tarafta fa~ist 
hiikumetler aleyhinde numayi~ler yap1l1yor 

.Paris 8 ( Ak§am) -Akde· 
nr2de iki Sovyet vapurunun 
batrrrlmasr iizerine Sovyet· 
ler hiikumeti ltalyaya bir no· 
t~ vererek tazminat ve bu gi
br hadiaelerin tekerriir etmi· 
Y~cegine dair teminat istemi§• · 
!1

• ltalya verdigi cevapta bu 
rategi toptan reddetmi§ti. 
h.!talyan notasrna Sovyetler 
S ukumeti cevap vermiftir. 

0 vyetler hiikrimeti, I talyan 
cevabrnrn kendisini tatmin et· 
hedigini bildirerek ltalya 

' 

.. ... 

Q/dundaki ithamlarrnda ve 
~·~inat verilme8i talebin· Franko kuvvetlerinin zaptettigi Burljngton lngilil vapum 

cl e r~ar eylemektedir. Bura-
t .0 kr ltalyan mahalili vaziye· 
' ~ok vahim goriiyor. 

Sovyet Rusyan1n elinde 
deliller varm11 

ii P~ris 7 (Ak§am) - Sovyet Rusya 
b: ltaiya arasmdaki ihtilaf burada 
~ Uyuk ehemmiyetle kar§1lanml§ttr. 

tansiz mahafilinde ~u kanaat var-

d1r: 
Sovyet Rusya, Akdenizde iki vapu

runu ltalyan tahtelbahirlerinin ba
brd1gu11 durup dururken iddia etme
mi~tir. Bunun hakkmda elinde delil
ler vard!r. Sovyet Rusya bu deWler 
iizerine italyaya nota ,·ermi§tir. 

ttalyanm bu notayi toptan ve katt 
bir surette reddetmesi Sovyet Rusya. 
da biiyiik bir asabiyet uyandtnm§ttr. 

lngiltere ile Amerika 
Japonyan1n abluka 

edilmesini gOrii§iiyor 
Amerika, lngilterenin Uzak $ark 

su/arina 6 z1rh/1 gondermesini istedi 

Amerikamn Colorado 

~aVa~ingt~n 7 - Qin - Japon ihtilft.!1 
da ~~~a. lngiltere ile Amcrika arasm
(la b uhim kon~malar yap1hyor. ipti-

u konu§malann Japonya ,.e Qinden 

dretnotunun giivertesl 

~anghayi tahliye etmelcrini istemege 
dair oldugu s0yleniyordu. ~imdl daha 
mfihim ~yler gorii~illdil~ anlqtl
maktad.1r. (Devam1 4 ilncii salaifede) 

Biitiin Rusyada bilyiik nilmayqler ya· 
p1hyor. So\'Yet hiikQmetlnin italya 
ile siyasi miinasebetlerini kesmesi ih· 
timalinden bahsediliyor. _ 

Akdenizdeki Sovyet vapurlar1 Ka
radenize donmek i!iin emir alnu§lar
dlr. Baz1 vapurlar §irndiden gerl don
mii~lerdir. Bu hiidise vaziyetin ne ka
dar gergin oldugunu gostermektedir. 

(De-vam1 4 iincii sahifede) 

lzmirin kurtulu~ 
bagramz 

$imdiden lzmire on 
binlerce halk geldi 

. 
izmir 7 (Telefonla) - 9 Eylfil Kur

tul~ bayraml.IU gormek icin civa'r vi
lAyet ve koylerden on binlerce halk ve 
heyetler ~imdiden izmire gel~lerdir. 
Kurtulu9 bayram1 bu sene fevkalAde 
tezahfuatla kutlanacaktir. ~hrin 
muhtelif yerlerinde zafer taklari ku
rulmaktadtr. 

Haricige vekilimiz 
Venedikte 

Venedik 7 (A.A.) - Ttirkiye Harici
ye Vekili Dr. Tevfik Ru~til Aras, va
putla bu a~am buraya gelmi~tir . 

.. Ikka'*Ier 

Kedlnln baca61n1 
y1rtmakta geclk/yorlar/ 

'lf e::hur hikciyedir: Adam, ilk evlen
di'p· ;; kedinin bacaklanni yakala
m~ bir ~eki§te hayvam ikiye par~a
lami~. Bu suretle ne deh$etlt oldugu
nu anlatarak biiW.n bir omilr miidde
tince evde otoriteyi, sulh ve silkflnu 
temin etm4. 

Tiirk9ede bu. hikayeden kinaye: 
«Kedinin bacagzm ilk gece yirtmak ge
rektir!• diye bir mesel oldugunu mev
Cud medeniyetin muhajzzz bilyilk dev
letlere hatirlatmayi $'ll dakikada ne 
kadar i sterdik. 
• ~ilnkil kapkara gece biitiln dehse

tile ileriliyor ... Ka nu bir f ecire Pek 
1iakla~~oruz. 

Doktor ~EVKET HtJsN(J TARAY 
Haydarpa.,a hastanesl (Kulak, bunm 
ve bofaz miitehasS1S1) Cagaloglu Nuru
osman.tye caddesi 32, her giln saat 3 den 
6,5 e kadar hastalanru kabul eder. Sall 
gfulil 5 - 6 ya kadar flkaraya meccaneu 

Telefon: 24240 (idare) - 24249 (Tahrir) - 24248 (Mildur) - 20113 (Kl~e)' 

1srar ediyor 
ProfesOr Bayan Afetin 

Biikre§teki muvaffakiyeti 
" Prof es or Bagan Af et ~ok begenilen 

ilmi konf eransi hakkinda dun bir 
muharririmize heganatta bulundu 

• 

~onferanstan sonra bir ~ok alimler profesor Bayan 
Afeti tebrik ederek mensub olduklan ilmi cemiyet
lerle cemiyetimizin te§riki mesai etmesini istediler 
Eylfililn birinci gtini.i Bilkre~te top-

lanan antropoloji ve arkeoloji beynelml
Iel 17 nci kongresine Turk Tarih Kuru
mu asb~kan1 profesor bayan Afetin 
riyasetinde bir heyet gittiginl y~ 
ve kongrenin gerek heyeti umumiy~ 
sinde, gerek seksiyonlarmda Tilrk Ta
rih Kurumu nanuna baya'n Afet tara
fmdan verllen konf erasm ve yaptlan 
komfinikasyonun bilyiik bir alA.ka ve 
takdirle kaq;1landlg1m Bukre~ten al
dlgumz telef on haberleri fizerlne ev
velce y~tik. Bu muvaffaklyetin 
tafsllft.tl.IU Tilrk efkari umllmiyesine 
blldirmek iizere kendilerine mfuaca
at ettigimlz bayan Afet bu rlcanuzi · 
llltfen kabul buyurarak bir muharri-
rimize atidekl beyanatta bulunm~-
lardlr: 

c- Malfununuz oldugu v~hile an- · · 
tropoloji ve arkeoloji beynelmilel 17 ncl 
kongresi eylUlfin birinci gtinil Bii~ ~ 
te toplandt ve 5 gun ~a11~tiktan sonra , 
dag1ld1. Bu kongreye TO.rkiye dahll 
oldugu halde ylrmi dokuz memleket J 
i~tirak etmi~tir. Tiirkiyeyi bayan Ce. 
vad Abbas Gfirer, profes0r Yusuf Zl- Profes0r Dayan Afet 

ya Ozer, profe.sOr Hasan Re~id Tan
gut ve ben temsil ediyorduk. 

Delegasyonumuzun bu kongrede 
vaimak istedigi hedef «Tiirk Tarih 
Kurumu tarafmdan Tiirkiyede yapi-

Ian arkeolojik hafriyatm en son n~ 
ticelerini bildirmek idi.• Kongrenin 
ilk ac;tl1~ giinu Beynelmilel antropolo
ji ve arkeoloji cemiyeti reisi profesar 

(Devanu G nc1 sahifede) 

Kaptan Pa§a Geliyor !" 
Tarihi deniz ·roman1 

Y azan: lske~der F ahreddin Sertelli 
Krlr~ Ali Pa§a'nrn kaptanlrk devrindeki denizcilik 

tarihimizin en heyecanlt safht1lar1n1 yakrnda AKSAM 
siitunlarinda okuyacakarnrz. 

- Ne kurander!. .. Allah, Mllletler cemiyetindekilerin yardlmci.s1 olsunl ••• . . 



:Sahife 2 .. 8 Eylfil 1937 

. ( Diin. Geceki ve Bu Sabahki Daberler J 
Sovyet Rusyan1n notas1 Or!a A_na_d?luda Ba§vekil bugiin Maarif 

d b• d "" .1 bag yet1~tir1lecek k•J•J M . .d k sa ece Ir protesto eg1 KOylerde her ailenin iki ve I I e an1saya g1 ece 
aynI zamanda bir ihtard1r ~=~:k~:~ ~~:~a!ado- lsmet lnOnii bir ka~ saat Manisada. kald1ktan 

Paria 8 ( Ak1am) - Moakovadan bildiriliyor: /yi haber 
alan mahalil, Sovyet Rusyanrn ltalyaya verdiii notanin 
•adece bir protesto deiil, ayni zamanda bir ihtar mahiye· 
tinde oldugunu beyan ediyor. Bu ihtar, Sovyet hiikumetinin 
icab ederse harekete ge~ecegini anlatmaktadir. 

ltalyanin red cevabi Moskovada hayret uyandrrmi§tir. 
ltalyanin hakkrndaki korsanlrk itham1n1 kabul etmiyecegi 
tahmin ediliyordu. Cevap yalnrz mevcut heyecanr arttrrmrf· 
hT. 

ltalya her ihtimale kar~1 haz1r 
Roma 8 ( Ak§am) -ltalya her ihtimale kar§I hazrrdir. Bu 

sebeple siikunetini muhafaza etmektedir. B. Mussolini Al
manyaya gitme:r.den evvel J talya beynelmilel vaziyeti va· 
himle§tirecek hadiselerden ~ekinecektir. Siyasi mahafilde, 
Sovyet hiikumetinin vaziyetinin Akdeniz konf eransrnin mu· 
valfahiyetini tehlikeye dii§iirdiigii aoyleniyor. 

Sovyet gazeteleri Italyaya 
hiicum ediyorlar 

Jzvesliga " ltalgan f a~istleri cezas1z 
kalmiyacaklardlr ,, digor 

' Moskova 7 - Timoriazef Sovyet 
vapurunun Akdenizde batmlmas1 mii
nasebetile gazeteler ~ddetli makaleler 
n~rediyorlar. izvestiya gazetesi diyor 
ld: cCorriere Della Sera italyan gaze
tesi vapuru kendi tayfalanmn bat1r
dlgu11 yazm1~tlf. Bu tddia gUliln~tur. 
ttalya filosu Akdenizde korsanl1k yap
maktad1r. Sovyet, ingillz ve iskandi
nav gemilerin1n batmlmasmdan ita1-
yan filosu mesuldilr. italyan f~istle
ri bu mesuliyetten ve bunun cezasm
dan kurtulam1yacaklardlr. 

Pravda ga.zetesi de ~oyle yaziyor: 
cEger italyan noktal nazan kabul edi· 
lecek olursa Akdcnizde seyrilsef er eden 
gemilrin bilyilk bir klsmma mensup 
miirettebatm kendi kendilerini batlf
mak hasta11gma tutulduklanm knbul 
etmek icabeder. Diger bir ~ok gemile
rin batmas1 bru.;ka tiirlil nas1l izah olu
nabllir. Bu manas1z noktai nazar ital
yan f~stlerinin mesuliyctlerini isbat 
etme]e k8.fi bir dehl tcykil eder.~ 

Rus iehirlerinde niimayi§ler 
Moskova 7 (A.A.) - Sovyetler birli

llnln bir~ok ~ehirlerlnde muazzam 
gencllk tezahiirab vuku bulmu~ ve 
parti ile hiikfunete tam sadakat ve ~ef 
Btaline de ate{lli bir muhabbet izhar 
olurunu~tur. 

Sovyet i~cilcri ayni zamanda Akde
nizde f ru.;lst korsanhgma kar~ sonsuz 
hlddet ve nefretlerini ve sosyalist va
tam miidafaaya her an ko~maga ama
de bulunduklanm beyan etmi~lerdir. 

ltalya Sovyetlerle miinase-
betlerini kesmiyor 

Roma '1 .._ italyanm SO\')'tlerlc 
miinasebatun kesecegi hakkmdaki 
baber dogru degildir. 

F ran11z mahafili ne 
diitiiniiyor? 

Paris '1 (Aqam) - Akdeniz devlet
leri konf erall.Slmn toplanmBSI karar
Jattmlchft zaman FranSJz mahafili bil
ytik iimidler besliyordu. Konf eransta 
Akdenizde korsanl1gm oniinil alacak 
tedbirler kararla§bnldtktan sonra mil· 
sakere sabasmm geni§letilerek daha 
etrafh ve daha umumi bir anla§ma 
~ goriipneler yapllacagi tahmin edi
llyordu. 

Temps gazetesi bu konf eranstan ls
tifade edilerek Habeyistanm italya ta
rafmdnn ilhala meselesinin de halle
dllmesi ihtimalinden bahsediyordu. Bu 
mesele halledillnce 1talyanm tekrar 
Mllletler Cemiyetine donecegi umulu
yonlu. .: 

on zamanlarda bu iimidlcr azal· 
~br. Hatti blr Jasun gazeteler Akde
nlzde, korsanhga :kalJI, biitiin devlet
lerin i~itrakile, bir cephe tesisinden bi
le §iiphe ediyorlar 

lngilterenin vaziyeti -·-
Akdenizde gemilerin 
emniyeti her halde 

temin edilecek 
Londra 7 - Akdcniz konre--

rans1 a~llmadan cvvel ~1knrilau 

gii~liikler bu konfernnsm netice· 
si haklnnda baz1 tarnflarda gos
terilen ~iiphelcr burnda asabiyct 
uyand1rrm~hr. ingiliz mahaCili 
konferans miizakerclerinin ~etin 
olacagm1 kabul etmektedir. 

Almanya ve italynmn Sov)et 
Rusya)1 konferans haricinde ht· 
r~ktmnak i~iJ1 ellcrindcn gelen 
gnyreti sarfedecekleri anla~1lmnk
tachr. l\taamafih ingilterc iyi bir 
nc'tice elde edilecei:rini umuyor. 
Konf erans ncticesiz kalsa bile in-
giltere, Frnnsa ve digcr Akdcni7. 
devJetlerile birlikte Akdenizde ge
milerin enmiyetini temin ede
cektir. 

Davetname oeldi 
Hiikumetimiz bugiin iki 
devlete cevap verecek 

Cenevre civannda Nyonda topla
nacak olan Akdeniz devletleri konf e
ransma hilktimetimiz de davet edil
mi~tir. Hiikfunetimiz de bu daveti 
kabul etmi~tir. Cevap bugiin ingllte
re Ile Fransaya blldirilecektir. 

Paris 8 (Ak~am) - Akdenlz konfe
rans1 hakkmdaki davet notasma Ro
manya, Bulgaristan, Ml.sir kabul ce
vab1 vermi~Ierdir. 

Dahiliye, Nafia vekille
rimiz Ankaraya gittiler 

Bir miiddettenberi §ehrimizde bulu
nan Dahlliye Vekili ve Parti genel sek
reteri B. ~Ukril Kaya, Dahiliye SiyasI 
Muste§an B. Abdiilmtittalip, Emniyet 
umumiye miidilrii B. ~iikrii diin ak
pmki trenle Ankaraya hareket etmi§
ler ve istasyonda v11Ayet, belediye er
kAm ve sair blr~ok zevat tarafmdan 
te§yi edi~Ierdir. 

Naf1a Veklli B. Ali c;etinkaya dful 
ogleden sonraki trenle izmite gitmi§
tir. B. All Qetinkaya a~a kadar tz. 
mitte kaldlktan sonra ak§am trcnile 
Ankaraya hareket etmi~lerdir. 

luda bagc11Igm ihy8.SJ. ve floksera has- B S ff A k ·1 A k d•• k 
ta11gmm onlenmest i~in almacak ted- SODra . a et r1 an I e D araya onece 
birleri tesbit etmek uzere Ziraat Ve
kaletinde toplanan komisyon tekrar 
ii;tima etmi§tir. 
~en toplantida Orta Anadolu koy

lerindeki ailelerin iki§er doniim bag 
yeti§tirmekle milkellef tutulmalan 
esaSI iizerinde durulmll§tu. Komisyon 
son toplantismda bu mevzu etrafmda 
gorti§melerine devam etmi§, ve konu
lacak bu milkellefiyetin tatbik §ekil
lerini tesbit etmi§tir. 

Komisyonun tesbit edecegi esaslar 
Bakanllk~ bir kanun projesi §ekline 
sokularak Kamutaya verllecek ve pro
jenin Kamutaym bu toplam~ devre
sindc kanunla§tmlmasma ~all§1lacak
tlr. 

Aydin manevralan 
ilk te~rinin yedisi ile on tic;ti ara

smda Aydm havalisinde biiytik ma
nevralar yap1lacag1m yazm1~tik. Cep
he gerlsi de manevra hareketine i~
tirak edecektir. 

Garbi Anadolu manevralan sefer
ber bir vaziyete daha ziyade benziye
cekttr. 

Hariciye siyasi miiste§ar1 
Beyruta gidecek 

Hariciye siyasi miiste~~m B. Nu
man Menemenciogiu t~rinisani ipti
daSinda Beyruta gidecek ve FranSiz 
fevkalade komiserinin muhtelif ta
rihlerde memleketimize yaptigi ziya
retleri iade edecektir. ---

48 saat Ii k haf ta 
Talimatname hazirlandi, 

bugiinlerde teblig edilecek 
i~ daircsi reisi B. Enis Behic; di.in 

~am Ankaraya gitmi~Ur. Reis i9 dai
resi u~iinci.i mmtaka {imirligi c;evre
sinde bir tedkik seyahatinc c;1kacak
t1r. 

Diger taraftan, uzun zamandanbe
ri beklenen 48 saatlik hafta hakkm
daki talimatname de hazirlanm1~tir. 
Bugilnlerde bolge funirliklerine teb
lig olunacaktir. Gazino, lokanta, kah
ve vesaire gibi yerler miistesna olmak 
uzere bu talimatname biltiin i~ yerle
rine ~arnil ola..caktir. i9~ilerini hafta
da 48 saatten fazla c;al1~tmilg1 gorii
len i~ yerleri hakkmda kanunun em
rettigl ~ekilde ta.kibat yapllacaktir. 

i~ dairesine yap1lan ~kayetlerden 
anl~1Id1gma gore, ayni yevmiye ile 
1'c;iler mutad mesai zamanmdan faz
la c;a11~tmlm1ya vakit vakit icbar edil
ml~erdir. t~~ler, i~le1inden c;1kanl-

. mak korkusile patronlara ~ahsen iti
raz edememekle beraber i~ dairelerine 
ba.!; vurmaktan da geri kalm1yorlar. 

Haftada 48 saatlik mesal zaman1 
tatbik edilmedigi i~in ~imdiye kadar 
bu ~ikayetler lfly1k1 ve~hile kar~lana
nuyordu. Bu husustaki talimatname 
~u giinlerde ne~redilecegine gore, pat
ronlann eski ~Ide harekete devam 
edeceklerine ihtimaI verilmtyor. 

k1z talebeye askerlik dersleri 
Ankara 7 - Bu sene mekteplerde 

klz talebeye askerlik derslerl verile
cektir. Dersler nazari ve ameli ola
cakbr. 

lzmirde orta okullarda ~ifte 
tedrisat yapilacak 

lzmir 7 (Telefonla') - izmir orta 
okullara bu sene gec;en seneden f azla 
talebe ge~ecektir. ihtiyac1 kar~1Iamak 
1~ ¢te tecll~isat usuliiniin tatbikine 
karar verilmi~. Maarif Vekill B. Saf
!et Ankan a1akadarlara bu yolda emir
ler vermi~tir. -----

lzmirden lnonii kamp1na 
u~an tayyarecilerimiz 

lzmir 7 (Telefonla) - Tiirkku~unun 

altI tayaresl ile 13 tayyareclmiz bu sa
bah erkendcn tnonil kampma u~~
lard1r. Tayyarecllerimiz arasmda ka'
dln tayyarecilerimizden Naciye ve Y1l
dlz bulunmaktadlrlar. Tayyareclleri
miz bir miiddet inonii kampmda kal
dlktan sonra Ankaraya u~acaklardlr. 

Batvekil diin lzmirde ihracat itlerini tedkik etti 
ihracat evlerini gezdi, Aktam Atatiirk 

konag.nda bir ziyaf et verdi, 

ve bazi 

izmir 7 (Telefonla) - BR'9Vekil is
met inonti bugiin refakatlndc vali B. 
Fazll Gille~. Belediye relsi Dr. Be11~et 
Uz olduklan halde yaya olarak Kiil
tilr Park1 ve ~aJ9IYl gezdiler. B~veki
llmtz gezdigi yerlerdc balk tarafmdan 
c~kun tezahtiratia alkl~landl. 
B~vekil ogleye dogru Orduevine gi

derek orada bir saat kadar kaldllar 
ve milstahkem mevki komutam ge
neral Rasim Aktug, diger generaller 
ve subaylarla hasb1hallerde bulundu. 

Ogleden sonra Uziim kurumuna ge
len B~vekilimiz sat1~ kooperatiflerl 
te~kilati, ya:.; ve kuru uzilm, inch· ve · 
kavun ihracati i~Ie1i hakkmda tedklk
lerde bulundu ve alakadarlardan iza
hat ald1. Uziim kururnunun imalatha
nesini ve izmirde bazi ihracat evlerini 
gezdi. 

ismet inonii ~ Uzcri Fuara 

giderek Sovyet, ingiliz ve Yunan pa'1'
yonlarm1 ziyaret ettikten sonra ~ehir
de vtomobille bir gezinti yapti, Kadi
fe kalesine kadar gitti. 
B~vekilimiz alq;a'm Atatilrk kona· 

gmda vali, Belcdiye reisl ve mtistahkeill 
mevki komutan1 ~crefine blr ziyafet 
verdi. Ziyafette bayan ismet ionil, 
Belediye reisi Dr. Beh~et Uz ve mils
tahkem mevki komutammn refikalan 
da bulundular. 

Ba9vekilimiz ya'rm (bugiin) saat on· 
da husus1 trenle ve yanmda Maarif • 
Vekili B. Saffet Ankan oldugu halde 
Manisaya gidecekler, orad~ saat 19 a 
kadar kalarak Manisanm imar ve is· 
tihsalat i~leri hakkmda tedkikler ya..
paca'kt1r. B. ismet inonii saat 19 da 
Manisadan hareket edecek trenle Ma
arif Vekili B. Saffet Ankan ile birlikte 
Ankaraya donecektir. 

Japonlar1n . $anghayda. 
tarruzu devam ediyor 
Cinliler bliyilk mukavemet 

gosteriyorlar Paochan1 geri aldllar 
Tokyo 7 (A.A.) - uTeblig»: ~ang

haym §imalindc karaya ~1kanlm1§ olan 
Japon ordusu, G eylulde sabahleyin sa
at 6 da umumi bir taarruza bn§lam1~
tir. 

~imali <;intle Kalgan'dan gelmekte 
olan Japon k1taat1, dil§man1 tardet
mek suretiyle 6 eyIUlde Chen'si eyale
ti dahilinde ve Kalgan'a 200 kilometre 
mesafede kain Kow-Chuan Tine §eh
rine varm1§larcbr. Tiyen(;in - Nankin 
§imenclif er hath iizerinde ilerlemekte 
olan Japon k1taat1, 4 eylfil tarihinde 
Tang-Kuan-Tung'u i§gal ettikten son
ra Tiyenc;in Nankin hatb tizerindc Ti
yen~ine 64 kilometre mcsafede bir nok· 
taya yasll olmU§lard1r. 

Cenubi <;inde Japon tayyareleri, 6 
eyhil tarihinde ogle vakti Swatow is
tihkamlanm bombardlman ederek bii
yiik hasarlara sebebiyet vermi§lerdir. 

Japon donanmas1, Japon deniz tay
yarelerinin yard1m1 He, 6 eyllllde Pao
An istihkamm1 ve Humen askeri mii
himmat depolanm bombardlman et-

Nazi kongresi 
afildi 

B. Hitler "ltalya ile elele 
bol§evizme kar§I medeni

yeti miidafaa edecegiz,, 
diyor 

Berlin 7 - Nazi kongresi bugiln 
Nurenbergde merasimle a~1~tir. 
tptida parti ildnci reisi B. Hess bir 
nutuk s0ylemi~, bundan sonra B. 
Hitlerin bir beyannamesi okurunu~r. 
Beyannamede denillyor ki: 

cSon zamanlarda p.rkta ve garp
te bol~vizm hiicumlanna maruz 
kald1k. Buna kar~1 milcadele ettik, 
bundan sonra da edecegiz. italya ile 
elele bol~vizme kar~1 medentyeti mii
dafaa edecegiz. 

iktlsadt vaziyetimlz diizelmekte
dir. Fakat dort taraflm1zda harp teh
likesl vardlr. Almanyada tam mAna· 
slle siikl1n hiikiim stirtiyor. Miidafaa. 
kuvvetlerimizi artbrdlk. Kollanmiz1 
bagllyan Versay muahedesini yirta
rak Alman ~erefini yerine getird\k. 

italya. lle dostlugumuz takviye edil
mi~tir. BWldan sonra daha ~ok kuv
vetlendirilecektir. Bol~evizme kar~1 

J'aponya ile yapb.guruz anlasma da 
kuvvetini artt1racaktir. 

mi§tir. Gerek bu istihkam ve gerek bu 
depolar, Canton korfezi 5ahillerinde 
olup Canton'a mUtekabilen 80 ve 50 
kilometre mesafededir. 

<;inlilerin mukavemeti 
~anghay 7 (A.A.) - Japon maka

mati namma .sOz .sOylemege salflhiyei. 
tar bir zat, bugiin ogleden sonraki 
beyanatmda Japonlarm Yangtsepou 
§Brkmda biiyiik bir mukavemete ma
ruz kalmI§ olduklanru soyleml§tir. 
~anghay 7 (A.A.) - Qinliler, Paoc· 

han'1 Japonlardan istirdad etmi~ ol
duklnnm bildirmektedirler. 

lki Man~uri livaa1 <;inliler . 
taraf1na ge~mi§ 

~anghay 7 (A.A.) - Central News 
<;in ajansmm Jehol'dan bildirdigtne 
gore general Tchang-Kai-Pang tarafin· 
dan kumanda cdilmekte olan vc efra
dlndan bir k1SIDI g~enlerde on Japon 
zabitini Oldiirmii§ bulunan lld Man~u· 
ri liv8.SJ. Qinliler tara!ma g~mi§tir. 

lngiliz f ilosu 
git ti 

Bulgar ve Rumen liman-. 
Ianni ziyaret edecek 

Birk~ giindenberi §ehrimizde bu
lunan misaflr ingiliz bahrlyelileri dun 
de ak§ama kadar §ehirde muhtclif ge
zintiler yapnu§lardlr. 

Filo di.in ak§am Karadenize miitc
veccihen limarum.I.zdan aynlmi§tir. In"" 
gillz bahriyelileri Rumen ve Bulgat 
llmanlanru da gayri resmt olarak z1 .. 
yaret ettikten sonra tekrar limamJillZ· 
dan ge~erek Akdenlze ~1kacakt1r. 

E vvelki aktamki auare 
Evvelki ak§am Tarabyacla Sumer pa• 

las salonlannda verilen suare ~ok par
lak olmll§tur. Amiral Wells sabah 53"" 
at 6 te alkl§lar arasmda salonu terke .. 
derken, general Cemil Cahide ve ainl• 
rallerimize §U SOzleri soylemi§tir: I 

aBizlere ka~ fevkalftde m~fik da'\"f 
randllllZ. Bunu hayatmun sonuna ka .. 
dar unutnuyacagim. ilk firsatta tck~ 
rar araruza gelmege ~alt~acagun. Tiir 
ve ingiliz bayraklanm yanyann gore· 
rek bilyilk bir haz duymaktaynn.» 

Davetlller, Almy idaresinln bir va.• 
purile, Bogazda tuluu seyrederek Jtti.P" 
riiye saat 6 da avdet etmi§lerdir. 
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~K$AMDAN AKSAMA -Devlet~i m iiesseselerin 
ticareti boyle olmamah 

t Kimseyl §ahsen rencide ve rautazarnr 
~It niyetinde de~Ulm. Onun ic;in islm 

tmlyecegim. Bu meyanda vapurun 
. aduu da soylemlyece~im. Hatta bir tezke

rer1e benden - ekseriya yapJ..ldJg1 glbl -
lllUtenun.im izahat istenmemesini upe§i
nen. rica ederim. 

*** 
Denizyollann}.ll Mudanyadan ge

len kotu bir sefinesindeydim. Bu 
~kneler, yalunda yeni vapurla.da de
~tirileeekleri i~in, «salon» Ianrun 
berbadhgmdan, hele giivertede yol
cu_1ann koyunlardan daha a~ag1 lie
l'IUtle nakledildiginden uzun uzun 
~ayete mahal yoktur. 

Ancak ..• 
lli.rinci mevki biletile i~eriye giri

Yorsunuz. Ser kamarot'un nazik bir 
tebessumte, adeta bir ev sahibi gibi 
Y<>lcuyu kar~tlamas1 btitiin denizcilik
te teamiildiir, degn mi? 

hat tu: 
. -:- Buyurunuz ef endim! Safa gel· 

diniz! • tarzmda bir hos ctimle:vle ha-
t1.r almas1 bile adettir. . . 

. Fakat, ka~lan ~tik, gozleri ba..<jka 
bt.r lloktada, ciinntintizii takib etmiJi 
te Sizi bir lfiltza sonra tevkif edecek 
hir ser komiser gibi, sert sert: 

- BUetler! - cliyor. 
Vay! ... Meded Allah ... «insa.llah bu

n~n sonunda bir ~ey ~Ikm~z!» diye 
du~unerek veriyorsunuz bileti. 

. Sefinede mevki yerleri filin acemi 
b?" goz tarahndan ayrrd edilecek ~e
kilde belli degildir. Yani burasm1 bir 
~olcu pekala ikinci de sanabilir, 
:t;lincu de... ~ayet bi:iyle bir yaill1~ltk 
b?n~. yolcunun ser kamarottan 
tr dayak yemedigi kahyor! 
Bir mi.iddet sonra. yemek zili ~ah

Y?r. Daha onceden kimin yemek ye
~tp, kimin yemiyecegi sorul.tnam1~tu'. 

ofra ge~igiizel kurulmu~tur. 
h llerkes oturduktau sonra, - ihtimal 

astahg1 sebebile, banyo donii!1ii, bo
Yun baguu filin ihmal etmis bir ihti;ar Y<>lcu, kansiJe birlikte yemek sa
onuna giriyor. bo!jl olan yerleri i~gal 

ediyor. 

Garson, derhal atihyor: 

d'-... lli~t bay ... Oras1 kumanda yeri
!t! (Yani kaptana mahsus yer.) 

- Peki biz nereye oturacag1z:• 
Garson, salonun ortasmda bagi

l'atak: 

- Evvelden haber versene miiba· 
l'ek! 

Soyledim ya: Sopalan eksik ... 

1 
B~ esnada, ayni garson - ~ok iislub· 

t~ btr meslek adanu gibi - beyaz ceke-
1 S1rtmda, sol eli nizanu ve~hile ar
~•nda, yemek dag1t1yor ... Bu tarzm 
1Yi bir garson olmak i~in kafi ~erait 
~dugunu saniyor. 
h etnekten sonra, mil~terilerden biri, 

esabm1 fazla buldu. Buna kar~11tk 

b' ~. Efendim, idarece tesbit edilm~ 
k•r ~cret listesi var. diye nezaketle 

Ulagiua ftstldanabilirdi. 
Fakat verilen cevap: 
- Of... ~attak bun1arla yahu ... 

*** 
1 
L~~ettayin bir gazinoda garson-

la
ar ll1.u!1terUere bu muameleleri yapsa
l'd1: 

di;- l\Iiiessese iflas eder! - der, ge~er· 

. Fakat biliyoruz ki, eskiden diger de
~~ilik m tiesseselerile rekabet halinde 
d ll~~11an Seyrisefaninde vaziyet boyle 
.. egtldi. Devlet~ilik tecri.ibelerinin 
llzerinden yillar ge~ti. Dab.a iyi ne-

t - Belediyemizin en takdir edilecek 
~·afi: ba9lad1g1 bir i9in sonunu ge

mege ~alLJimas1dlr bay Amca ..• 

Seyyar esnaf 
Araba tedarik 

etmeleri hepsine 
bildirildi 

Belediye, ballkhane mtidi.irli.igil.ne 
bir tezkere yazmi§, seyyar satlc1hk 1 
te§rinievvelde l!lgvedilecegi i~in diger 
gezici esnaf gibi ballkitllann da eskl 
usulde ve ba§lannda tabla olarak itah
§arn..lyacaklanm, ya elde ta§macak se
pet, yahud araba kullanmalan l~ 
geldigini haber vermi§ ve bu karann 
§imdiden bti.ti.in ballk~1 esnafma bil
dirilmesini bildirmi§tir. Belediye, 1 
te§rnievvelden sonra bu karara riayet 
etmiyen bahk~tlann ceza gorecekleri
ni ve hi«i; bir mazeret kabul edilmiye-
cegini Have etm§itir. ' 

Diger atraftan hal mildill'lilgii de 
dun sebze tacir ve komisyonculanm 
davet etmi§, 1 te§rinievvelden itibaren 
araba ve saire tedarik edilmesini, sey
yar esnafm 1 te§rinievveld~n itibaren 
hi~ bir mazeretlerinin dinlenmiyecegi
ni bildirmi~tir. 

~=--~--~~--~ 

Bir zehirlenme 
Hastahg1 ic;:n ahc;1n1n 

verdigi haplan yutmu~! 

Zab1ta, bir zehirlenme vakas1 tah
kikatma el koymu~tur. Hadisenin taf
silat1 l?Oyledir: 

Kuru~e~me komtir deposunda c:;a
li~an ve bu semtte bir kahvede yatip 
kalkmakta olan 22 ya~larmda Dur
mll.tl; bundan birkac:; gi.in evvel ztihre
vi hastahklardan biline tutulm~tur. 
Durmu~un daima yemek yedigi ah
c:;1 Mehmed, isterse kendisine bir ilA.~ 
verecegini soylemi~tir. 

Ahc;1 Mehmed lie Dumm~ para hu
susunda da anl~mu;;lar, Mehmed ila
c1 haz1rllyarak Durmu~a teslim etm~. 
hap ~eklinde olan bu ilac1 muayyen 
saatlerde yutacag1m soylemi~tir. 

Durmu~,. bu ag1z tarifesi ~zerine ha
reket ederek haplari yutrnaga b~la
m1~, fakat yuttukc:;a da morarmaga, 
sararmaga, zehirlenme alii~i go~t~r
mege yiiz tutmu~tur. Bu vaz1yet i~m
de isinde bile c;alu;amanu~tll". Nihayet 
diin° Durmus bilsbiltii.n agrrl~~. ve , . 
ihtilac:;lar ic:;inde yataga du~mii~tiir. 

Durmu~ bu ~ekilde zehirlenince, ar
kad~lan polisi haberdar etmi~ler, ge
len memurlar, Durmu~un zehirlendigi
ni gormi.il?ler, kendisini derhal Bey-
oglu hastanesine kaldlrm1~lardlr. Dok
torluga kalkl~an ~~1 Mehmed yaka-
lanarak hakkmda kanuni takibata 
b~lanm1~tir. 

1unuuii'ii1uun111nnu1111n1111muununu1uri1u1nuuuuutn1uu1n1rnta 

ticeler bekliyorduk, bu vaziyetleri esef
le goriiyoruz. 

l\'Ievzuda israrla duru~w1tuz: Bu 
derece giivenip bel baglad1gmuz dev
let~ilik miiesseselerinde ticarete taal
IUk eden i~lerin tereddi etmemesi, 
tiiccar zihniyetile, ti.iccar adabile ha· 
reket edilmesini temin i~~dir. Yara
Yl ba~tangi~ta tedaTi etmeli. 

Alqamc1 

. . . Mesela seyrilsefelin seiameti na
mma ne yapti ya'pt1, herkesin kafa
sma ~u ~aret ~ivilerini ~aktil. .• 

Haklz ~ikagetler , 
Bahama, anneme Jaf 

anlatam1yorum ---
Ben zengin bir ailenin i;;ocugu

yum. Babam milhendistir, beni 
de ayni meslege sokmak istiyor. 
Halbuki istidadim yak. Hatta li
seyi bitiremiyecegim. Zevkim oku
makta degil. KU.mes yapzyorum, 
hayvan besliyorum. Boyle ~eyleTe 
bayzlzyorum ... 

Annem, babam ise ben sinifta 
dond:ilk<;e miitemadiyen bana 
mektep degi$ti:rtiyorlar. Amma 
ben biliyorum: Kabahat mektep
lerde degil, bendedir. Nahak yere 
atm<; dolusu para sarfedtyorlar. 
$imdiye kadar be$ bin liralan tah
silim iqin gitti. ~imdiden sonra da 
bir o kadarzni gozden <;tkarmaga 
hazirdirlar. H epsi heba olacak . 
Yalmz on.Zarin nakidleri degti, be
nim vaktim de bO$Una gidecek. 

Herkesin lise mezunu olmasi ld
zim midir? Anne, baba evlddlanni 
yiiksek mevkide gormek isterler. 
Fakat zenaatte de, kii<;ilk ticaret
te de mesud ve manen yilksek ol
mak kabil degil midir? Bir tiirlil 
bunu anlatamzyorum. Babamm 
kontrolii altinda ufak se1·mayeyle 
bir ta7am i$ler yapabilirim ve bun
da ileriUyebilirim. Fakat ikna ede
miyorum. 

Benim ailemden bu $ikayetimi 
siz $U Hakli $ikayetler siitununa 
yazmtz da bari ba$ka anne, baba
lar <;ocuklartni milstaid gi:Jrmez
lerse zoraki yiiksek tahsile sevket
mekte israr etmeyip bir hayirli i~ 
gii<; sahibi etsinler. 

L J 

Me~hi.il olu 
Sokakta giderken du,tii 

huviyeti anla§damad1 
Pazar glini.i bir adam Beyoglunda 

Taksim helalarmm ontinden gecerken 
birdenbire dil§IDi.i§ ve ba§mdan tehli
keli surette ya1-alanm1§tl. Yarall adam 
ifade veremiyecek bir halde Beyoglu 
hastanesine goti.irtilerek tedavi altma 
almnu§ fakat kendisi soz soyllyemedi
gi gibi U.zerinde de hilviyetini isbat 
edecek hie:; bir§ey bulunamadlgmdan 
kim oldugu bir ti.i.rlii anla§tlamarru§· 
tl. 

Hastanede yapllan tedavilere rag
men yarah kurtanlamam1§ ve dtin 01-
mti.§ttir. Adliye doktoru B. Salih Ha§im 
cesedi muayene etmi§ ve mec:;hul ada- . 
mm dii§ttigu zaman ba§mdan ald1g1 
yaradan maada bu oliimde b~ka bir 
hastaltgm tesiri bulunup bulunmadl
g1mn tesbiti i<;in cesedi morga gonder
mi§tir. Oltiniin hiiviyetinin tesbiti igin 
de tahkika t devam ediyor. 

llk tedrisat muallim kadrolar1 
Maarif mtidtirliigti istanbulun ilk 

tedrisat muallim kadrolarm1 hazrrla
mI§ ve tasdik edlimek uzere diin ak
§am Maarif vekaletine gonderm.i§tir. 
Kadrolar on giin ic:;inde tasdik edilerek 
iade edilecekler ve mektepler ru;Ilma
dan alakadarlara teblig edilecektir. 

Ba.:y Amoa.ya. gore ... 

. . . ::;iimdi de sokaklara hoparlorler 
koyup halka belediyenin emirlerini 
hatrrlatacak! ... 

Sinemalar 
Seans arasznda 

herkes dz~ari 
~ikacak 

Belediye bu sene tiyatro ve sinema
lar hakkmda baz1 slhhi tedbirler al
maga karar vermi§tir. Bu tedbirler 
belediye §Ubeleri tarafmdan alakadar
lara bildirilecktir. 

Verilen karar bilhassa sinemalan 
alakadar ediyor. Bu karara gore bir fil
min seans1 bitince, ortasmda gelip ye
ni senas1 ba§tan gormek isteyenler de 
dahil olduklan halde herkes sinema sa
lonundan ~1kacaktir. Salon en az bir 
c:;eyrek havalandm.l.acak, ancak bu fa
s1ladan sonra kap1lar tekrar a~1lacak
tir. 

Biri e§ekten, biri motosikletten 
diittii 

. K1s1kllda oturan Mustafa e~ekten, 
Fenerde oturan sebzeci Dimo da mo
tosikletten dii~erek yaralanm1~lardlr. 
Her ikisi de polis tarafmdan hasta
neye kaldmlm1~t1r. 

$ehir tiyatrosu 
Yaln1z komedi ve vodvil 

oynam1yacak 
Ertugrul Muhsinin istifas1, opere

tin kaldmlmas1 dedikodula.ra sebep 
oldu. ~ehir tiyatrosunun bu sene yal
mz hafif komedilerle vodvillere yer 
verecegi haberi tiyatro severleri miite
essir etti, ~ehir tiyatrosu kadrosun
da miihim degi~iklikler yap1lacagi ya
ztldi. 
~ehir tiyatiosu kadrosunda yaptla

cak hie; bir degi~iklik yoktur, bilakis 
kadro ac;1gmda kalan bi.itiin artistle
rin yeniden almmasile tam ~eklini bul
mu~tur. Operete gelince: Operet ti
yatrosunun Vodvil tiyatrosu adm1 al
ma.st, operetten vaz ge~ilmesi gec;en 
ylldanberi temenni ettigimiz bir de
gi~iklikti. Bu sene tatbik sahasma ko
nuyor. Tiyatromuzun komedi ve vod
vil elemanlan Fransiz tiyatrosunda 
~arklh ve ~arkls1z komdeiler, vodvil
ler oyruyacaklardlr. 

f?ehir tlyatrosunun bu mevsim, sa
de hafif komedilerle vodvillere yer ve
recegi haberi a:s1ls1zdir. Dram losrmn
da hi9 bir degi~iklik yoktur. O sahnede 
her mevsim oldugu gibi ag1r komedi
Ier ve dramlar temsil edilecektir. ilk 
temsile ~ekspirin «Kuru giirilltfu ko
medisile b~llyacaktll'. Bu senenin re
pertuarmda Vedad Nedim Tori.in, sa
bahaddin Alinin, Necip Fzilm tell! 
dramlan vardir. Vala Nureddin rus
~adan bir dram tercume etmektedir. 
Nurullah Ata\! Dostoyevskinin «Ap· 
tabm1, SelAmi Sedes de Bomarzenin 

• cFigaronun evlenmesb eserlerini ha
zirlamaktadlrlar. Bu sene Muhsinin 
«Kral Odip»i oynamas1 ~ok muhtemel
dir. 

_Zarla kumar oyn1yanlar 
lhsan, Ahmed ve Hasan namlarm

daki iig ki§i Tah takalede, Ali, Hakkt, 
Nizam ve ismail isimlerinde dort ki§i 
de Usk:Udarda birer arsada zar ata
rak kumar oynarlarken yakalannu§
lar ve mahkemeye verilmi§lerdir. 

. . . Fakat bi.r ~ey beni du~iindilri.i
yor: Soylenen laklrd1 bir kulagmdan 
girip obur kulagmdan c;1kan avare
ler bu (Emri beledi) ye kulak asmaz-

. lar da gene caddenin ortasmdan gi
derlerse ne olacak? ... 

Sahlfe 3 

ISTANBUL HAY A Tl 

T an111p gprii~ecekmi§ ! 
Fatihten tramvaya bindim. Ogle 

sonu zarnana, blabahk yok. Kanepe· 
lcrde be' alt1 yolcu. sahanhklal'da da 
sigara i~en bir k.a~ Jri~i var. Araba 
biraz ilerideki duraktan kalkarken bir 
delikanb atladI. Briyantinli sa~lan 
ondUlelenmi~, Duglas b1ytldanmn 
u~lan sivriltilmi~, sirh koriillrii, bell 
kemerli ceketinin di~ cebinde bir ka~ 
ecnebi gazete goriiniiyor. ~tk bay on 
sahanbktan ba~rm uzatarak ic_:eriyi 
gozden ge~irdikten sonra gilliimsiyc
rek girdi, etrafta bir ka~ ho~ kanepe 
varken bir gen~ ktzm oturduu iki 
~ilik kanepenin beri.ki ucuna ycrle;;ti. 
Gayet liiibali bir tavirla gen~ lnza 
sokuldu, kulagma dogru egilerek 1.Jir 
~eyler minldanrn.aga b~lad1. Gen~ 

Joz bu miinasebetsiz ~inallk k~1-
smda ka~larm1 ~tarak delikanhya 
dondu. Ofkeli ofkeli nunldanmasm1 
duydum: 

- Rica ederim, beni rahatsiz et
meyiniz. 

Fakat bu ihtar, delikanhyi bstibii
tiln cesaretlendirmi~ olacak ki, ktz
cag.za biraz daha solnddu, tiitiinden 
sara~ d~lerini srr1tarak: 

- GOzleriniz o kadar ho~uma gittl 
ki, ugrunda hayatmu fedaya ... 
Gen~ klz biisbiitli.n kenara biiziil· 

du, ba~1ru pencereye ~evirdi ve deli
kanlmm yih~lk israrlan kaf'1J.Smda 
yerinden kalktp yan taraftaki tek 
kanepeye ge~mege mecbur k.ald1. Va
ziyet, etraftakilerin de nazan dik.kat
lerini celbet~, herkes onlara bakt
yordu. Delikanh buna da aid.In$ et
inedi, p~kin bir taVIrla kalkti ve gen~ 
luzm arkasmdaki kanepeye otura.rak 
gene ba~m1 uzatti. Ktzcagaz burada 
da rahat edemiyecejini goriince 
kalkh ve arka sahanbga ~1lnp ayak
ta duranlar arasma dikildi. Herkes 
artik delikanhnm s~Ikhktan vu
g~ecegini umuyordu. Fakat hi9 te 
bOyle olmad1. Alayh bir tebessiimle 
etraftakilere bakarak kaneped.en 
kalkb, sahanhkta ~~an bir zatm 
arkasma dogru sokulan gen~ kl11n 
yanma dikildi ve gene bir 'eyler nu
nldaiunaga ba~adL Bu hareket !?i11· 
man zatm da sinirine dokundu ga
libt Gillerek delik.anhya dondii.: 

- Bayim. demindenberi bu bayam 
rahats1z ediyorsunuz. H.areketiniz 
biraz ~irkince degil mi? .. 

Delikanh birdenbire fena halde 
hiddetlendi, k~lannt ~atti: 

- Siz kimsiniz? ... Ne stfatla benim 
~ime kan~1yorsunuz. Bayan da gen~ 
hen de. Kendisile tam~1p kontt$mak 
istiyorum. Size ue oluyor? ... Bana ha
karet ettiniz, sizden davac1ynn. .• 

~ polise aksettl ikisi birden ciir
miim~hud mahkemesini boyladtlar. 

c. R. 
•ln11HIU•lllltlllt1UtlHllllllllllllUHlllllllllllll•lllHttHHtHHlllllllllllll,_ 

B. Zeki R1zarun magazas1ndan 
a§trilan kuma1lar 

Yenipostahane civarmda: bir maga
zas1 bulunan eski futbol ytld:l.zlann
dan B. Zeki Riza, magazasmdan ~1~ 
nlmakta olan kumWjlar dolayisile za
b1taya mtiracaata mecbur kalm1~tlr. 

Eminonil merkezi tezgahtar Petro
nun evinde ar~tmna yapmak tizere 
adliyeden mil.sail.de alm~ ve ans1zm 
bir ar~tirma yap~trr. Bu ar~trr
ma neticesinde vakit vakit ~lan ku~ 
m~lar ve saire meydana c1kml~ttr. 

Tezgahtar tevkif edilm.i~tir. Tahkikat 
ilerletilmekted.ir. 

B. A. - Ba.sit: o zaman, a:rkalann· 
dan bir otomobll veya tramvay V8Sl· 

tasile (Emri il§.hi) gelecek! ... 



Konferans aG1l1r BGtlmaz gOrOltO 
kopa~ag1 an1a,1l1yor 

(Bq tarafJ 1 inci sah.ifede) 

ltalyanm Sovyet Ruayaya 
cevab1 

Roma 7 - §arki Akdenizde batml
Dll§ olan Sovyet gemilerinden dolayi 
Sovyetler tarafmdan verilen notada 
1talyadan hem tazminat istenmekte, 
hem de h~dise mesullerinin cezaya 
~tmlmaSI taleb edilmektedir. ital
ya bu notaya §U cevab1 vermi§tir: 

«italyan hiikiimeti, Sovyet biikfune· 
tinin Akdenizdeki torpillemelerin me
sullyetini 1talyaya atfetmekte oldugu
nu gorm~tiir. ttalya hiikfuneti, bu 
mesuliyeti tamamen iizerinden atar 
ft Sovyet Rusyanm taleplerini kabul 
etmekten imtina ile bunlan toptan red
deder.)) 

Moakovamn hath hareketi 
Moskova 7 - Havas mahabiri bil· 

dlriyor: Sovyet gemilerinin Akdenizde 
torpillenmesi hadisesi etrafmda', hii· 
k1lmetin ne gibi tedbirler d~i.indi.igi.i 
malftm degilclir. Her halde, Moskova
nm Paris ve Londra ile ~ blrligi hatt.I 
hareketini de~tirecegi sarulmamak
tadlr. Fakat, Sovyet delegesinin Ce
nevrede demokrat devletierden fa~ist 
miitecavizlere kar~1 daha i;;iddetli bir 
hatt1 hareket takib edilmesi hususun
da israr edecegi muhakkak gibiclir. Bu
na intizaren, Sovyet gazeteleri, Akde
niz konferansma i~tirak igin italya 
ve Almanyaya yap1lan daveti pek so
guk kar~anu~tir. 
ltalya ittirak etmiyecek mi? 

Roma 7 - Siyasi mahafil Sovyetle
rin, Akdenizde batmlan vapurlarmdan 
dolayi italyadan tazmlnat istemesi uze
rine Akdeniz konferansma milteallik 
faallyeUerin bugiln i~in durdugu ka
naatindedir. italyarun, diger bu kabil 
konferanslar gibi, bu konferansa da 
pek az itimadl vardlr. Fakat bazi ka
yitlarla konferansa i~tirak etmege 
miltemayildi. Sovyet Rusyanm son it
hanu ilzerine italyarun vaziyeti bq
ka tiirlil dil§iirunesi ihtimali vard1r. 

italyarun konferansa bir miittehim, 
hatta bir maznun olarak gitmesine im
kin yoktur. Binaenaleyh konferanSI 
tertip etmekte onayak olanlarla Ital
yaya diger devletlerle mutlak bir mil
aavatm Zllllan altma almacagma dair 
teminat vermeleri icabeder. 

Sovyetlerin hatt1 hareketlerinin pek 
~lk oldugu beyan edilmekteclir. Bu 
hatt1 hareket, muvakkat dahi olsa, 
Garbi Avrupa ve Akdeniz devletleri ara
smda herhangi bir itilafm husul bul
masma mani olmakbr. 

Roma 7 (AA.) - Reuter ajansmm 
muhabiri, Sovyet notasma ragmen 
ftalyamn Akdeniz konferansma i~ti
rakten imtina etmiyecegini istihbara
tma atfen bildirmektedir. Siyasi ma
hafil «<Notamn kati olarak reddedil
mek suretiyle tasfiye edilmi~I) oldugu
nu beyan etmektedirlu. 

ltalyan gazeteleri ,iddetli 
yaz1lar yaz1yorlar 

Roma 7 (A.A.) - Romada ~1kan ga-
1eteler, Sovyet gemilerinin Akdeniz
de torplllenmesi dolayISile italyan 
htikumetine verilen Sovyet notas1 hak
landa ~ddetli yaztlar yazmaktad1r. 

PoPolu d1talya cliyor ki: 
Soyyetler blrligmin bu manevralan, 

kayd1 iht.lyatla dahi olsa italyanm i~
tlrake hazirlandlgi Akdeniz kon! eran
smm ari!esinde yap1lm1~br. Bu ma
nevra, F~st hilkiimetini, biitful vazl
yeti yenlden tedkik etmege mecbur 
Jnlacakbr. 

Messaged diyor ki: 
Sovyetlerin bu manevras1, italyayi 

Akdenlz konf eransma i~tirak hakkm
daki ilk neyetlerini yeni bir tedkike ta
bl tutrnaga sevketmekteclir. italyanm, 
Akdeniz konferans1 huzuruna csu~lU> 
mfatile !;lkmas1 ihtimall bile dil~iinii-

Ok atan kirpinin avlanma11 
yaaak edildi 

lzmiT (Alqam) - tzmirin Seferihisa.r 
Ye Karaburun kazalarile cliger bazi yer
lertnde bulunan 'Ok atan kirpi nesti 

son zamanda tukenmek tehlikesi gos
tenni~tir. Ormanlarda hie; raslanm:
yan bu hayvanlann tamamen ttiken-
mesine mani olmak ic;in avctlar tara
fmdan avlanmamasi vilaye~e karar
Ja4brtlm1~ ve biitiln kazlara bir tamim 
gonderilerek avc1larm nazan clikkati 
celbedilmi~tir. 

lemez. Diger taraftan ttalyas1z bir Ak
deniz konferans1, tamamlle manas1z 
olacakt1r. Vaziyetin aydmlatilmasmm 
en ziyade alakadar olan memleket, 
ttalya degildir. Davetliler arasmda: 
nisbetler tayin olunmas1, konferansm 
akdine t*bbiis edenlere aiddir. 

Frans1z gazeteleri enditede 
Paris 7 - Petit Parisien gazetesi 

diyor ki: citalya He Sovyetler arasm
daki son hadise beklenilmiyen bir ta
knn hadiselere sebep olabilir. Daha 
~imdiden Romada Sovyet Rusyanm 
Akdeniz konferansmm neticesiz kal
masm1 istediginden ve konferanSI tor
plllecliginden bahseclili-yor. italya bu
nu vesile ittihaz ederek konferanstan 
ka~ak veya bazi ~artlar rm ileli silr
mek istiyecektir? Roma gazetelerinin 
miitalblanna bak11Irsa ooyle bir su
al akla gelebilir.> 

Excelsior diyor ki: cingiltere ve 
Fransa bilyilk bir sogukkanllllkla ha
reket etmelidir. ~ayet rejim ihtilaf
lar1 mii~terek emniyet eserini felce ug
ratirsa bu iki millet, Akdeniz devlet
lerinin biiytik bir lasmmm milzahere
tile Akdeniz konf eransmda mevzuu
bahis olacak asas meseleler i!rin bir hal 
~ekli bulabileceklerdir.> 

Homme Libre gazetesi, FM,ist dev
letlerin Akdeniz konferansmm ~al1~
maslnl da, Londradaki ademi miida
hale komitesininki gibi, ncticesiz b1-
rakmaga ~al1~acaklanndan endi~ 
ediyor. 

Alman gazetelerinin Sovyet 
Ruayaya hiicumlar1 

Berlin 7 (A.A.) -Alman ajans1 bll
diriyor: Yunan Siros adas1 civarmda 
torpillenen Sovyet vapuru hadisesin
den bahseden Berliner Tageblatt ga
zetesi diyor ki: 

cTelsizcinin cesedile yap1lan komed
ya, kurtanld1klan Idella olunan mil
rettebatm en yakm bir limana getiril
memesi hususunda g0sterilen itina ve 
saire ~ocuk~a hareketlerclir ve bunla
n bir~ giine kadar Akdeniz konfe
rans1 aydmlatacaktir.> 

Berliner Lokal Anzeiger gazetesi de 
~yle cliyor: 

cSovyet el~iliginin hattl hareketi 
ve kurtanldlklan iddia olunan milret
tebatm biribirine zid if adeleri mevzuu
bahis gerninin torpillendigine dair bi
dayette verilen haberlerin yalan ol
dugunu ~1k~a g0sterir. Sovyetler bu 
hadiseyi kendi aleyhlerindeki bazi fa
raziyeleri hafifletmek igln her halde 
'Qydurmu~ olacaklar.> 
Zaptedilen lngiliz vapuru 

Londra 7 - Petrol yiiklii olarak Ba
tumdan Valansa giderken general 
Frankoya mensup bir kruvazor tara._ 
fmdan zaptedilen ingiliz band1rall 
Burlington vapuru Palma llmanma 
gotiiriilmfit; ve i~indeki petroller bo
~tt1nlrm~tir. 

ingiltere, vapurun zaptm1 Franko 
nezdinde protesto etmii;;tir. Burling
ton'un, i<;indeki petroller almdlktan 
sonra serbes b1rak1lacagi tahmin edi
liyor. 

[Burlington, diln de yazd1g1m1z gibl Vt!
nlzelosun o~lunun mal1d1r. ASll ad1 vausl
caa'd1r. Birkac; sene evvel, Yunanistandaki 
ihtllill esnasmda Bo~azlardan gecerken, o 
zamankl Yunan hiikfUnetlnln talebl iiu:
rtne dl~er birkac; Yunan vapurile beraber 
tevkit edllml§ ve bir miiddet Hallc;te kal
DUf1.I. Son zamanlarda bir inglliz kum
panyasma k.iralandlkmdan ad1 deg~tlrll
ml§ ve inglliz bayrag1 c;ek.ilml§ti.J 

Dort lngiliz muhribi lspanyol 
aular1na eitti 

Cebeliittarik 7 (A.A.) Fury, Fmester, 
Firedrake ve Fortune adlarm1 t~1yan 
dort ingiliz muhribi, Akdenizin gar
bindeki ingiliz deniz kuvvetlerini tak
viye etrnek tizere buraya gelmi~Ierdir. 
Bu suretle Akaeniz garbindeki ingiliz 
deniz ctizil tamlanmnm adedi on be
fe balig olm~tur. 

Zonguldakta mealek aahibi 
it~i ye tit tirmek i~in mektep 

ac;1ld1 
Zonguldak 7 (A.A.) - madenleri

mizin en ~ok muhtac; oldugu c;avu§, 
bq~avu§ gibi meslek sahibi i§~i yeti§
tirmek ilzere Zonguldak'da bir mektep 
~Ildl. Umumiyetle koylil maden i~i
lerinden az c;ok okur yazar i~iler alm
d.l. Bu mektebin ac;11I§1 madenciler ara
smda biiyiik bir memnuniyet uyandlr
cb. 

Orman memurlan 
Y eniden baz1 nakil 
ve tayinler yapild1 

Ankara 7 (Ak~am) - Orman 
umum miidi.irlilgil mcmurlar1 ara
smda yap1lan dlger nakil ve tayinler 
~nlarcllr: 

Kas orman komiseri Tevfik orm::m 
umum miidiirl\i~ii 11ube mildiirlu~iinc, ~u
be miidilrlerinden Nejad Bursa, KocneH 
orman mildtlru Cemal Dlyaribeklr, Ktl
tahya orman mildilril Mehmed All F.dime, 
Edlme orman miidiirii Yakup Esk~ehir, 
Slnop Orman mildilrii f;?evket lc;el, Konya 
orman mildiiril Ahmed All, Mugla, Kars 
orman mildiirii Ali R1za izmlr, Isparta. or
man mildiirii As1m S1vas, <;:anakkale or
man miidiirii Kemal Trabzon ve <,;:alac1k 
orman komlseri isman Halon Zonguldak 
onnan mildiirliiklerine amenejman basmii
hendislerinden Salih S1dkl Bolu om1an 
mektebi mtidiirliigiine, Mahmud ~klr 
mezkur mektep muall!mll~ne. istanbul 
orman miihendislerinden Neclp Kastamo
nu <>nnan mudurliiR"iine, Mara§ orman 
miidiirii Nurl KBs orman komiserli~lne, 
KlZllalan orman milhendlsl Tevf1k Qer
ke§ orman miihendlsllglne nakll ve tsyin 
edilmil}lerdlr. 

Pamuk mahsulii 
Bu sene ge~en seneden 

yiizde 30 - 35 f azla 
Ankara 7 (A~rn) - Ziraat VekA

leti yeni sene pamuk rekoltesini tesbit 
ettirmi.§tir. Rekolte ge!;en senekinden 
yilzde 30, 35 fazlasi ile 60 - 65 milyon 
kilo olarak tahmin edilmektedir. 

Bu seneki pamuk mahsulii kalite 
itibarile de g~en seneki mahsullerden 
ustiin bulunrnakta.dlr. 

1940 olimpiyad1 
Japonya, T okyoda yaptl

mas1ndan vazge~iyor 
Tokyo 7 (A.A.) - Domei ajansmm 

spor mahafilinden ogrendigine gore 
Japonya muhtemel olarak 1940 olim
piyadlarmm organizasyonundan fe
ragat edecektir.· Bu tedbir; Japon si
yasetinin spor milmessillerinin mii· 
him bir klsm1m silAh altma ~bu
lunma.smdand1r. 

Bu mesele hakkmda mecliste, bir 
suale maruz kalan ~vekil B. Konoye, 
bu hususta kat'i kararm, pek yakm
da spor te~kllAh ile isti~reden sonra 
ahnacag1ru bildirmi~tir. 

Parlamentolar konferan11 
Paris 7 (A.A.) - Otuz U!;ilnCii par-

1Amentolar konferans1, B. Carton de 
Wiart> Bel!;ikayi, parlamentolar kon
seyi reisliginc intihap ettikten sonra 
mesaisine hitam vermi~tir. 

Bu akfam 
Nobet~i eczaneler 

~l§li, Ma1;ka, Taksim: istlklU cad
desinde Kemai Rebul, Kurtulu~ cad
deslnde A. Oalapulo, Beyoglu: Gala
tasaray Posta soka~mda Oarlh, Gn
lata: Topeular caddeslnde Hidayet, 
Kasimpata: Vas1t, Haskoy: Hal1Clot-
1unda Barbut, Eminonii: Hiisnii Onar, 
Heybellada: Tomadls, Fatih: isman 
Hakkl, " Karag\imrftt: Mehmed Arif, 
Baktrkoy: Istepan, Sanyer: Asar, 
Tarabya, Eniirgan, Rumelihisarmdakl 
eczaneler, Aksa.ray: Ziya Nuri, Bc!J}k. 
ta§: Vidln, Fener: Defterdarda Arir, 
Beyaz1t: YenllMell. Kad1koy: Pa?.aryo-
1~~.a Merkez, Modada Nejad Sezer, 
Uskudar: Ahmedlye, Kii.,;iikpnzar: 
Hlkmet Cemn, Samatya: Yedlkulcde 
Teomo.s, Alemdar: ~enberlita11ta Sim 
RaSim, $ehremini: Ahmed Hamdi. 

lngiltere ile 
Amerika 

(Bai; taraf1 1 inci sahifede) 
iki hilluimet, Japonya tarafmdan ti

caret gemilerinin seferleri tehclid edi
lirse birlikte hareket etmegi gorii~ii-
yor. Soylendigine gore Amerika ingil
tereden Uzak ~ark sularma alb z1rhh 
gondermesini istemi§tir. 

ingilizler, Akdenizde daha miihim 
menfaatleri oldugunu ileri silrerek, te
reddiid gostermi~lerdir. 

Amerika Bahriye makamatt, ingil· 
terenin Akdenizdeki menafiinin daha 
kil~iik, fakat daha yoUu gemilerle 
tlaha iyi bir surette himaye edilebile
cefi cevab1m vermi!11erdir. 

Amerikan ve ingiliz gemilerinin a~1k 
denizde zaptedilmesi halinde Japon
yarun abluka edilmesine miiteallik bir 
proje de yan resmi surette miizakere 
edilmqtir. 

Amerikan Bahriye makamab, B. 
Ruzveltin Panama ve Singapur yolu 
ile yap11acak bir ablukanm 4 ay l~in
de Japonyamn kuvvetini luracaiJ mil· 
taliasmda bulundugunu beyan etmek
tedirler. 

Va~ington 7 (A.A.) - Japonyanm 
/ Panama ve Singapour yolu ile abluka 

edilmesinin Milletler Cemiycti misak1-
run 16 11c1 maddesl mucibince yap1la
bilecegi Amerikan Bahriye makama
tmda beyan edilmektedir. 

Maamafih ingiliz - Amerikan gorii§
melerinin Amerikay1 bir teahhtit alt1-
na sokmaktan ~ok uzak. ve Amerika 
milletinin btiyilk bir ekseriyetinin har
be aleyhtar oldugu beyan edilmektedir. 

lngilterede manevralar 
Londra 7 (A.A.) - ingiltere ve is

kogyanm ~ark sahillerinde deniz filo
su ve tayyare kuvvetlerlnin i~tiraki 

1 
ile ma.nevralar yap1lm1~ ve bu manev
ralann hedefi, bu sahilde bulunan tay
yare kuvvetlerinin bir dil~an filosu
nun hiicumunu ne dereceye kadar dur
durabilecegi }seyfiyetinin mi.i~edesl 
te~kil eylemi~tir. 

Ekmek fiati 
istanbul Belediyesinden: 
Eyliiliin sekizincl ~acyimba gilniin

den itibaren birinci nevi ekmek onbu
~uk kuru~ ikinci nevi ekmek on kuru§ 
francala on be§ bu~uk kurU§tur. 

Klrahk konforlu 
apart.man 

§i!Jllde Hastane Tramvay lst.asyo
n nnda %74 numarab apartunanda bef 
odah bir daire ~hn111tu. Kalorif~r, 
sacak suyu ve fevkalade nezareti var
d1r. Kirasa eJli liradar. 

SARAY SINEMASI 
Yeni 937 - 938 mevsiminl 

YARIN AKSAM. ACIYOR 
' Bu miinasebetle yenl mevsim 1.,;ln neJer 

hazirlad1~m1 ~renmek ve karllerimi.z;? bil-' 
dlrmek emellle Saray slnamnst dlrekt-Orlil
~ilnden o~rendiklerlmizl blldlrlyoruz: 

Bu sene programlanm zenginle~t1rmt'k 
ic;ln yeni dlrekUtler lttlhaz edildil::i gtbl 
en giizel ve en miintahap flllmlerl temln 
ic;ln hususi blr gayret sarfetmekle berabel' 
hi1;bir !edaki\rll.ktan !:eklnmemililerdir. Bll'" 
hassa ldarede bazi tebeddftlii.t 1cra ve baZl 
yenlllkler 11§.ve etml§lerdlr. 

Bu sene, Saray slnemasuun gosterecell 
biiyiik ve giizel !lllmler arasmda: 
BtiY'UK <;ILOINLIKLAR: Paula Vessely, 
PRENSES TARAKANOVA, NiNA PETROV• 
NANIN OUNAHI: Femand Gravty - isa 
Miranda, l]AMPANYA VALSI: Fred Mc. 
Murray, MALA.KALI K.ADIN: P.R. Wilm l't 
Edvlg Feuillere, CESUR KAPTAN: Fred 
Barthelmes ve Spencer Tracy, DENiZ 
KAHRAMANLARI: Gary Cooper, Jorg Raft. 
IKI KARIL! KOCA: Cin Harlov, Wllllalll 
Powell ve Myrna Loy, LA GARQONNE: 
Marie Bell ve Hanry Rolland, KOR.'CUSUZ 
ADAM: Harry Baur, TAMARA , JAPON 
OULU: Sesue Hayakava, CASUS AeKI: 
Oitta Alpar, <;iFr NIKAH: Willi.am Po· 
well ve Myrna Loy, NAPOLYONUN <;;AP• 
KINLIKLARI: Jenny Jugo, KONTES VA· 
LEVSKA: Charles Boyer ve Greta Garbo, 
NE!JELER DiYARINDA: Jean Kiepura. 

Bunlardan maada yenl mevslmln lid 
§Cheserl addlne seza olan HiND MEZARl 
Tiirk.,;e sCizlii ve KARTACA MUHAREBE
LERI tilrkc;e sozlii fllimlerlni zlkrcdebUl• 
riz. 

Saym mil§terllerlne biitiin hazirhklarnll 
sayabllmek icln siitunlannuz miisaid ol• 
mad1j~mdan ycni mevslmln biltiin tillmled 
1;ok giizel ve zengtn oldujtunu miijdelemek• 
le iktifa edlyoruz. 

ERTUGRUL SADt TEK 

BU GECE 

<BUY'UKADA) da 
NUR BABA 
Vodvll 3 perde 

KIRALIK EV 
Ni~n~da on bir odah bah

~e i~inde konforlu bir ev kirallk
br. Gent., bahc;esl, kalorifer ve 
garaj1 vardlr. Her giin sabah on
dan ikiye kadar 41287 No. ya te
lef on la sorulabllir. 

Kirabk konforlu 
kii~iik aparbmanlar 

Taksim tramvay caddesi iizerin
de, giinetli ve havadar, kalorifer, 
s1cak su ve asans0rlii bir binada 
ii~ ,.e dort odah apartunanlar 1 
eyliilden iti'baren ldrahktlr. Tak
sim To~u caddesi 2 numara11 
UYGUN apartunam kap1CJsma 
miiracaat. 

.............................................................................................. 
Bugilnden itibaren 

Milli SiNEMADA 
tt~ film birden - Mevsimin en bilyiik fedakArlltl 

1· - C :I R A. Y E T T B B .& B P 
JOAN BLONDELL ve EDW. G. ROBiNSON 

Harp, cinayet, ihtiras, facla istanbulda ilk defa 

2-KOR EBE 
RENA!'E MULLERE ve ADOLF WOHLBRUK zarafet, heyecan, kahkaha 

3 - CiM LONDOS - VARDERVAL MA<;I (Biltiin tafsilatile 

~-•i•••••••• Kuvvet, oyun, ~eviklik ••••••••••" 

Bi.itun $ark1n en· buyuk Sinemas1 olan 
en buyuk filmlerini • Butun dunyan1n 

SATIN ALMISTIR 
10 EyfQI Cuma gCmO akpm1 yeni sinema senesine ba1hyor. 

Salonunu ba§tan ba.§8 yenilemf4, giizelle§tirmi§ ve btiyiltmii§ olan 

M E L E K lstanbulun en ~1k ve en 
kibar halk1n1n sinemas1 

Bu ak$am saat 9 da yeni Sinema mevsimine bB$hyor 
ilk programda dayamlmaz derecede eglenceli - N~ell - Kahkahah nefis bir Fransiz komed.isi 

AZGll\T SEVDALIL.&R ro~!~e: 
GABY MORLEY - MARiE GLORY - ANDRE LUGUET 

Ayr1ca: 1 - ~ANLI ORDUMUZUN TRAKYA MANEVRALARI sesli ve TtiRKCE SOZLtl BtiYUK FiLM 
2 -- Yeni PARAMOUNT DONYA havadisleri gazetesi 

Nwnarall biletler bu sabahtan itibaren MELEK gi§esinde satllmaktad1r. Telefon: 40868 
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SIY ASI ICMAL: 

NUrenberg kongresi 
~lmanyada Clevlet t~klldti i'le ~ degil pratik ve 1zakiki maksad ve yol-

birle~erek hdkim Ve ~Ok gen4 mana.n da beraber politUca yilriittilgilnil V8 

tle mau olan B. Hitler partisinin bu mevcud meseleleri diger devletler il4J 
seneki kongrcsi 90k muhte$em olacak· beraber halletmege ~alz~tigmi soyle-
tir. Kongrede Almanya devlet ~efinin m~tir. 
has misafiri olarak 48 devletin sefiri En miihim sozleri B. GOring soyZ. 
resmen hazir bulunacaktir. Niiren- m4tir. Bu zat kendisi sag olduk<;a Al-
berg'de eyliilii.n on il<;iine kadar de- manyadaki halklann h~ bir zaman 
vam edecek olan bu kongrede Alman- a~ kalmiyacagtm temin ettikten son-
Yanm. harici ve dahili politikalan ma- ra ba~mda 'bulundugu dOrt senelik 
l12mat ve izahat ile tenvir edilecektir. pldndan gaye Almanyamn ecnebi 
at ~aten bu konferansa tekaddiim eden memleketlerden aldka ve ihtiyacmi 

uer siyasi toplantilarda da yeni Al- kesmek olmadtgmi ve bitakis herhan-
~nyamn politikasi bir hayli izah gt sikz$?k bir vaziyette ecnebi devlet-
eclilmi~ti. Ecnebi memleketlerdeki Al- lere iktisadi zaruretler dolayisile Al-i«n kolonileri milmessillerinin stut- manyamn omana df4mesine meydan 
/rat'da 10,000 delegenin iftiraki fl6 lnrakmamak oldugunu beyan etmi$tir. 
oPlanan be$inci kongresinde Hari- B. Goring'e gore Almanya ger;en bir-

cfye Nazzn Baron Von Neurath ve ka<; sene i<;inde siyast ve askeri istik-
Prusya BC!fvekili ve d.Ort senelik put- ldlini temin etmi~ olup politika ve si-:tn icra vefi B. Gliring ve Propagan- lahla 1mkukunu mildafaaya mukte-
1_a Nazm B. GObbels dikkate ~ayan dirdir. Dort senelik planla da iktisadl 
~ahat verm4Zerdir. 1stiklc1lini temin etrnege <;alr~iyor. An-

llariciye Nazin Almanya bugiin laftltyor ki Almanya iktisadi cihetten 
'ln:llttehid ve kuvvetlt olmakla beraber 1uzrice ihtiyaci kalmadtgi gun kuvvet 

ve istiklalinin kemaline gelm~ olacak 
Politikasmrn esa.si sulh oldugzmu va ve daha serbest hareket edecektir. 
.f!.~a ile elele nazari dii§iinceler ile Feyzullah Kazan ... llllllll-.i .... llltlltl ____________ lllWUW--llllllll MP 18 

ltif 

D~ ? 
Avrupa -Amerika yolculugu 

1492 de 164 giin siiren deniz yolu 4 giine 
indi. Havadan 12 saatte gidiliyor 

~ Agustos 1492 de Cenovall gemlci Bahri Muhiti ~Ip Amerikaya va'rdl. :;stor Kolomb Santa - Maria yelken- :. 
ile ispanyadan aynldl. 12 te¢- 238 metre uzunlugunda, 4 bacalt, 

nievve1 1492 de Amerikada, Lukay 4 uskurlu ingiliz gernlsi. Moretanya 
8.daiarma cikt1. Bu mesafeyi 164 giin- 1907 de Amerika - Avrupa seferlni 
de katetti. 4 gun, 15 saat 44 dakikaya: indirdi. 

:. Mavi kordelft.y1 ilk kazanan vapur-
Q Fransa11 gemici Jak Kartiye La dur. 
d rand Ermin yelkenlisile Sen-Malo
~n aynllp, 10 nisan 1534 de Ter-

0ve Ul~t1. 
• •• 

1819 da LO Savanak vapuru Ame-
~karun Savanak limarundan ayr1ldl, 

5 g(in sonm Liverpula geldi. Bu vaf urun ikl yanmd~ iki bilyilk teker
ek aym zamanda yelkenleri de 

;ard1. 25 giin buharla, 7 giin yelken
e Yol aldl. 

• "'* Normandi 313 metre uzunlugunda-
dlr. 3,550 yolcu ahr. Makinclerinin 
kuvvcti 160,000 beygir kuvvcUnde
dir. Havrcden 29 rnnyis 1936 da kal
lop 4 giin, 3 saat 5 dakikada Nev
York limanma girdi. 

"' :c:• 
Almanlarm Hindenburg Jeplint 

248 metre uzunlugundaydi, 60 miiret
tebati, 70 yata.611, 130 yolcu iskemlcsl 

,.,•* vard1. 7 may1s 1927 de yand1. 
~us vapuru 5 nisan 1838 de Kork Bahri Muhiti 66 saatte ge~iyordu. 
~ mdan kalkt1. 23 nlsan 1838 de 31 ma.rt 1936 da sefere bru;;Ia'nu~t1. 

ev • Yorka ulastt. Bahri Muhiti 17 • 
tlinde ve ilk def~ yalmz buhar kuv- • • 
l'etfn1 kullanarak g~m~ti. ingilizlerin Klipper deniz tayyare-

* si Amerikal1larm Kaledonia dentz 
1n 19 uncu asnn :n• bilyiik vapuru tayyarcleri Bahri Muhitin ortasmda 

2 
glllzlerin Grct Est.ema vapurudur. bulu§uyorlar ve bu suretle Ter-Novle 

00 nietre uzunlugunda tdi. 5,000 Irlanda arasmda' yolcu ~yorlar. Bu 
Yolcu alJyordu. 4 bacalt, 6 direkli, 2 yolculUk 12 saat 37 dakika siiriiyor. 
t~kl1 bir uskurllydi. ilk dcfa 1'7 ha- Gilne~in Avrupada dogup Amerikada 
2lran 1860 da yola ~1ktt. 11 glinde batt1gm1 gonnek kabll oluyor. 

~---------------------
Mer mi iaabet etrnit 

patlamam1f •.• 
h l.iadrld hastanelerinden birine cep
'13 ed.e Yaralanan bir asker getirdiler. 

.. ~ askerin koluna bir menni isabet 
.e..,_nl§ ve ctlne girerek kemige .saplan
~ kahms .. 

Asker doktorlara diyor ki: 
- Benim gibi yaralanan hi~ kimse 

!':t~. Benim yaralanmam goriilme-
b~ b1r §eydir. Omuzuma 51 m/m lilt 
.. lllermi girdi ama patlamadl, oldu
gu gibl duruyor. 

Doktorlar yarayi muayene ettller 
Ve p A armaklarile mermiyi yokladllar. 
"lneliyata bqlad1lar, yarayi ac;tllar 
de lllerminln sahidcn oldugu gibi dur
i:gunu .gordi.iler.w Bunun iizerine bir 
ti ~u ltliralay1 ~nldt, mermi bo§alt
ll l1ldi, bundan sonra amellyata ~l-

p Yaradan ~ldi. 
Asker fyile§mi§tir. 

o~ gozlii canavar 
1 

Yen! Zelnndda Tuatara kertenke-
B~l denilen acaip bir mahlUk y~ar. 
1 hayvan tarihtcn evvelki zaman
:=a Y~yan bir mahliikun soyun-

chr. Yeni Zelandm kayallk1l kl-
~annda bulunur. U~ g0zliidiir. Te
b esindeki goz c<>k uf ak olmakla bera

er nriihmmcl goriir. 
bu Zelund hiikOmeti btiyilk bir soyun 
l son cvludlru korumak igiri tedb~ 
er alnu~tu-. 

Kar1s1ndan ayrilmak i~in ..• 
Nevyorkta me~hur bir adam vardlr: 
Amiant krah B. Tommi Manvil. Bu 

zat scrvetilc me§hur oldugu kadar ka
nsma kar§t a~tig1 ayrlhk da vaslle de 
meshurdur. 

B. Manvil, bir gfu1 dem~i ki: 
- Mesud bir aile yuvasi kurunc1ya 

kadar evlenip aynlacagun! 
Bunu soyleyince gazeteciler sor

mll§lardt: 
- Mesela kac kere? 
- Mesela yirmi kere. Alacagun bu 

yirmi kadm i~de elbette bir tanesi 
beni mesud edecek, kendi de mesud 
olacakt1r. 

~lmdilik l3. Manvil ayr1ld1g1 ii~ ka
dma nafaka vennektedir. 

1933 de giizel bir aktrlsle evlendi. 
Bayan Marse! Edvard giizel oldugu ka
dar da h~anydl. U!; ay sonra biribir
lerinden ayr1lmaga karar verdilcr. An
cak para mcselesi iistiinde durdular. 
B. :Manvil bir milyon lira vennek istl
yor, Edvard bu parayt az buluyordu ... 

Bu noktada anlfi§mamn imkft.nSIZ 
oldugunu goren B. Manvil nihayet f$e
ccn hafta Nevyork gazetclerinden bl
rinin biitiln bir sahif esini kiraladl 'Ve 
bir avukat, kendisini bayan Manvll
den kurataracak bir avukat arad1gllll 
ilan ctti. 

Bay Manvil nan 'ilcretl o1arak gaze
teye bizim paranuzla 12,000 Ura verdi. 

AKf AM 

Giirii:ltii. ile 
miicadele 

Belediye yeniden bazt 
kararlar verdi 

~ehirde giiriiltil ile miicadele i~in 
allnan tedbirlere ragmen son zaman
larda giiriiltillerin eksik olmamast 
tizerine belediye yeniden tedkikat yap
tlrillJ.§ veb~hca ii~ miihim A.mil gor
mil§tiir: Tramvaylann can ~almrun, 
,scyyar saticllann bagmnalan ve ara
balnr, tramvaylann onlerine ~man yol
culan cignememek i~in SJ.k S1k ~ 
~aldtklan anl~tlchgmdan -Karakoy 
kopriisilnde oldugu gtbl- §ehrin di~er 
nuntnkalarmda da ~lvili rmntakalar 
tesls edildigt takdirde yayalann bu 

rnmtakalardan gcc;ecekleri ve tramvay
lann c;an c;alm1yacaklan i<;in bu gft
rillttiniln kendiliginden halledilecegt 
kanaati vard1r. 

Seyynr sat1cllann giirillti.l yapma
malan icin esnaf cemiyetlerlne kat1 
tebligat yap1lml§ttr. Belediye cmre 
muhalif olarak bagmp ~giran esnaf
tan para cezasi almakta devam edece
gt gibi, esnaf cemiyetleri de aynca nak
di cezalar alacakttr. 

Arabalann <;lkardtklan gihilltiiye 
gelincc: Belediye, araba tekerleklertnin 
lft.stiksiz olmasi yiiziinden gilrilltii ol
dugunu goz onilne almt§ ve behetbc
hal biltiin araba tekerlekle1ine Iftstik 
konmasma prcnsip balammdan karar 
vcrmi§tir. Bunun ic;in bir tallmatname 
yapllacakt1r. Tallmatnamede tasrlh 
edilecek mlihletten sonm Iastiksiz ara
balar c;all§tlnlnuy,acaktir. Bu arada 
belediye ilk once ~opc;ti arabalanmn 
tekerleklerine 19.stik takttracaktir. 

-·-
11 Bankasi oniiniin asf alt Ian· 

rnas1na ba§laruyor 
*11rin belli~ll yoku~Ianna asfalt 

d~enecegini once yaznu~t1k. Bu ka
rarm en losa zamanda tatbiklne ge
~ilmesi liizum.lu goriildilgi.lnden Be
lediye laz1mgelen hazirhklan ikmal 
etmi-%ir. 

Fakat yoku~larda i~e b~lanmadan 
cvvel bir tecrilbe yap1lmasi muvaf1k 
gorilfmil~tilr. Tec1'iibe i~ bankast 
onilade yap1lacak ve bir hafta kadar 
devam edecektir. ~rin yoku§lan bu 
tecriibedeu elde cdilecck neticey1? gO
re ru:faltlanacah1ar. 

9ifte telli 
oynamak isf emi~ 
Diigiin evini altiist eden 

biri yakaland1 

Vasil admda bili diln gece sarho§ ol
duktan sonm Ferikoyiinde eski tarn~ 
dlklarmdan Etemin, oglu icin evlnde 
tertip ettigi siinnet dilgunilne gitml§
tir. 

Ev sahib! Etem, misafirini bahceye 
oturtmu§ fakat Vasil: 

- Ben eve girerek diger seyircllerin 
arasmda ~lftetelli oyruyacagun ... 

Diyc i~eriye hlicurn etmege kal~
mt§ ve giiriiltii ~lkarmt§tlt. Ev sahibl
de polise haber vermi§tir. DUgiln evi
ne gelen polisler Vasili oda icinde ba
gira ~ag1ra ~iftetelli oynarken yaka
lami§lardlr. Vasil bu defa da polislere 
sovmege ve dogmege kalkl§IDI§tlr. 

Vasil zorlukla yakalanIIll$ ve dun 
adliyeye verllmi§tir. Asliye dordilncft 
ceza mahkemesinde yaptlan muhake
me neUceslnde po1islere sovmek ve 
dovmek su~lan sablt oldugundan ii~ 
ay ylrmi bir giin hapsi.ne karar veril
m~tir. 

f;ocuklardan tifo tahadet
namesi istenecekmit 

Maarlf miidiirIUgii tarafmdan mek
teplere bir tamim gonde~tir. Bu 
tnmirne gore bu sene ~ehrimizde f azla 
tifo Vakalan goriildiigilnden Ci<;ek R§l
Stnda oldugu gibi mekteplere devam 
edecek talebeden tifo a§tst §ehadetna
mesi istenmeslni bildinni§tir. A.§1 olnu
yanlar altt ay i!tinde mekteplerde D.§l

lanacaklard1r. Henliz 3.§tlarumyanla
rm a§Ilanmalan pek yerindedir. An
cak bu sene §ehirde ac;1lan a§l 1stas
yonlanna mtiracaat eden binlerce halk 
sadece a§tlamm§, hie kimsenin eline 
bir §Chadetname verilmeml§ti. Blnaen
aleyh mektep idarelerlnin c;ocuklardan 
tif o §ehadetnamesi istemeleri dogru 
bir§ey de~dir. 

• 

Ba§hakan lzmirde miihim 
tedkiklerde hulundu 

Seyahat, mUhim bir~ok islerin basanlmas1 
noktas1ndan Izmir i~in eok istifadeli oldu 

Ba~bakan fsmet fnonii fzmir \'1l1.Jsl 

tzmir (~) - izmlr hallo, 
B~bakan ismet inontiniin izmlri ~ 
re!lendinnesh1den bilyiik blr sevini; 
igindedir. Fuar mtinasebetile iktisa
dt bir bayram yru;;1yan izmir; cnerji 
kaynagi, B~bakana kavu~kla bu
yilk bir cmeline daha nail olmu~tur. 
B~bakanumz, izmirde kaldlklan 

dart be~ giln zarfmda vilayetin ve 
~ehrin blr gok dert ve ihtiyaciarile 
yakmdan alakadar olrnu~. yaptlmam. 
10.zim gclen miihim 4>1er haklonda lft.
Zim gelenlere emir ve direktifler ver
ml~tir. 

Bru;;bakanuruzm izmir tedkik se
yahatleri yalruz izmir cntemasyonal 
fuanm ziyaret ma.ksadile yap1lnu~ 

blr seyahat degildir. ismet inonii bu 
milnasebetle bilhassa iktisadi ~lerl
miz, villyet ve Ege mmtakasmm 
mahsul vaziyeti, ileride daha iyi 
rand1man almak i-;ln almmas1 laz1m 
gelen tedbfrler iizerinde miihim ted
k!kler yapmaktachr. 

Gegen ytl, izmir ve Manisa vllayet
Ieri miistahsilleri fazla pamuk is
tihsn.l edebilmek icin Akala pamuk 
tohumu almak hususunda istical ve 
f azla israr g0stenni~lcrdi. Bu ISrar 
netlcesi olarak ikl vllayet mi.istahsil
Ierine tonlarla Akala pamuk tohumu 
tevzl eclll~ ve ekllen bu tohumlar
dan ~ok iyi neticeler almnu~tir. Fn-
kat eldc cdilen netice, bcklencn neti
ce degildir. <;ilnkli bu yil kurakllk 
yilzilnden baz1 yerlerde milstahslller, 
pamuk tarlalanm sulayamad1klarm
dan ekilcn tohumlardan bir kismt, 
n~vli niima bulam~, toprak al
tmd~ kalm1~tir. Ancak bu mikdar. 
ekilen pamuk tohumuna nazaran 
yiizde 20 yi ge~emcktedir. 

Milstahsilin, bizzat ga~tig1, sula-

Qatalcada yano1n 
Istanbul itfaiyesi ate§i 

sondiirdii, 2 ev tamamen 
1 ev k1smen yand1 

Dtin saat 10,55 te Qatalcada yan
gm ~1km~tir. Keyfiyet derhal y1ldmm 
telgrafile istanbul itfaiyesinc bildiril
mi~ ve itfaiyc Qatalcaya giderek yan
gim sondilrm~tiir. 

Yangm c;ar~ i~inde B. Malike a1d 
'75 numa,ral1 iki kath evdcn c;1kml~tir. 
Gerek bu ev, gerekse bi~gindeki B. 
Malikin he~resi bayan Gillizara aid 
iki katll evler tamamen, bu 
evlerin kar~ s1rasmda bulunan B. 
Abdi Hilseyine aid 16 No.II tek kat-
11 ev de klsmen yandtktan sonra ate~ 
s0ndfirillm~tur. 

Yangmm, B. Malikin evinde yak1lan 
bir mangaldan su;nyan lov1letmlarm 
evin alt katmdaki 500 balye otlan tu
tu~tunnasmdan c;1ktig1 an1~1lm1~tir. 
Tahkikata devam ediliyor. 

Arabacm1n ceketini ~al1p 
ka~arken yakaland1 

Cemal admda biri diin sabah Ak
saray caddesinden g~erken yol kena
rmda duran Hasanm arabasma soku
larak arabacmm ceketini ~rm§, fa
kat kagarken yakalanm1§tJ.r. Cemll diln 
Sultanahmed iic;tincii sulh ccza mahke
mesinde muhakeme edilmi§ ve suc;u 
sabit oldugundan yirmi giln hapslne 
karar verllm~tir. 

ve belediye re.isl ile gorii~yor 

dlgi tarlalarda pamuk mahsuHi c;ok 
bereketli olm~tur. Ege pamuk miis
ta.hsillerinin isticall, ideal olmamak
la beraber iyi 11etice ve~tir, denl
liyor. 

Bu ytl tiitiin ve zeytin rekolteleri
nin vaziyeti B~bakamimZI c;ok mem
nun et~tir. Bu mahsuller, cok ne
fistir. Tutiin, ekilen mikdara naza
ran rekoltcde milhim l.>lr fazlallk 
temin etmcmekle bcrabcr zeytin, l?im
diye kadarki rekoltelerde gorillme
m~ derecededir. 
B~bakanuru.z, Ege mmtakasirun 

milhim ihra!f mahsullerinden olan 
uziim, incir vaziyeti ve bunlanu sa
t~lan fizerinde de ehemmlyetle dur
mu~tur. 

Uzilm rekoltesi, bu y1l az olrnakla 
beraber mahsul nefis ve gilzeldlr. 
Uzilrn fiatleri, ~yan1 memnuniyet de
recede ytiksektir. incir satti; fiatleri 
de milstahsili memnun edecek yilk
sekliktedlr . 
B~bakarunuz, biitiin museleler 

iizerinde alakadarlardan maliimat al
nu~. bilhassa hububat istihsala.ttmn 
yiiksek olmasmdan gok memnun kai
nu~t1r. 

ismet inonii; izmir deniz banyola· 
n, incira.lt1 ve Qe9Jlle p!Ajlan, Aga
memnun 11l.casmcla yap1Iacak mo
dern tcsisat, ~ehrin eglence yerleri, 
yangm sahas1mn imart, Qandarll plfi.
j1 ve sair i~ler :Uzetinde tedkiklerde 
bulunmu~. Birinci Kordon ile yangm 
sal1asmda yeni yap1lan moden1 in
~tt gbzden g~im1il?tir. 
Ba~bakamimZin Izmir tedkik se

yahatleri, miihim bir ~ok i~lerin ba· 
~nlmas1 noktasmdan da izmir vilD.
yeti i~in fevka!dde istifadell ol
mu~tur. 

Bir kaza 
Bir jandarma tiifegini 
bo~altirken arkada~1n1 

yaralad1 
Evvelki giin ogle iizeri tevkifhanede 

jandanna Rizeli Halim ile digcr jandar. 
ma Htiseyin nobet degi~tirdikleri s1ra
da bunlardan Htiseyh1 ttifegini bo§alt
mak isterken si18.h kazaen patlaml§ 
ve ~1kan kuf§un kar§tsmdaki jandar
ma Halimin kasigma saplanm1§t1r. 

Yarajl jandarma derhal tedavi alti
na altnml§ ve kaza etrafmda tahklka
ta giri§ilmi§tir. Miiddeiumum! muavin· 
lerinden B. Hikrnet Sonel diln a~ 
kadar tevkifhanede bu tahkikatla 
me§gul olmU§tur. Jandanna Hilseyln 
sllft.hm kazaen patlad1g1ru soyledigi gi
bi yaralanan jandarma Halim de Hil
seyinle aralarmda gecml§ hie bir me
sele olmad1g1Ill ve Hilseyinln bu i§i 
kasden yapmadlgmt seylemi§tir. Tah
klkat ikmal edildikten sonra jandarma 
Hilseyin adliyeye verllecektir. 

Zonguldakta ne§eli giinler 
Zonguldak 6 - Za.!er ba.yranu ve 

hava:clhk haftast mtinasebetile burs,.. 
da bir~ok eglenceler, y~lar tcrtip 
edilmi¢r. Di.in ~ehirden 40 otomobll• 
le Zonguldak - Devrek yolu iizerinde 
25 incl kilomctrede gamltk mevkllne 
gidilml~tir. Burada koylerden gelen 
halkm da i~tirakile cglenceler tertip 
edllmi~tir. 



Sal)t!e 6 

A 

Prof esOr Bay an Af etin 
Biikre~teki muvaffakiyeti 

"(Ba~ taraf1 1 inci sahife<le) 
Pitard'm ve kongre ktltibi umumisi 
profesor Minovi~i'nin ve kongreyi se
ldmliyan Bilkre~ Belediye reisinin 
nutuklarmdan sonra rnuhtellf dele
gasyonlarm reislerl ve bu rneyanda 
Tiirkiye delegasyonu ~efi s1fatile ben 
birer nutuk irad ettik. 

Bu nutuklan milteakib ben Tilrk 
Tarih Kurumununun arkeoloji bakl
rnmdan faaliyetini te~rih ve izah eden 
bir konferans verdim. Bu konferans1m
la kongreye Tilrk Tarih Kurumu ta
rafmdan Tilrkiyenin rnuhtelif dokuz 
nuntakasmda yap1lan hafriyatm son 
vaziyetleri hakkmda bizzat mahalle
rindeki mil~ahedelerime milstenid ma
lfunatlm1 bildirdim. Bu konferans 
kongrenin a~1l~ gilnil verilen ilk ilmi 
konf er ans ti. Konf erftnmmm bi.iyilk bir 
dlkkat ve alaka ile takib edildigini 
ve Turk Tarih Cemiyetl mesaisinin 
samiin iize1inde ~ok iyi tesirler b1rak
tig1m gormekle bahtiyar oldum. o 
giln ve hi~bir giln heyeti umumiyede 
bundan b~ka hi~bir konf era'ns veril
memi~tir. Konferans1m1 bitird.ikten 
sonra bir~ok alimler yan1ma gelerek 
elimi s1kt1lar ve beni hararetle tebrik 
ederek mensub olduklan ilmi cemiyet
lerle cemiyetimizin te~riki mesai et
mesi teklifinde bulundular. 
A~1h~ merasimine tahsis edilen bu 

ilk giiniln ogle sonu toplantllan sek
siyonlann ~al1~malarma hasredilmi~
ti. (1) antropoloji, (2) arkeoloji, (3) 
irs ve istifa, (4) cinsi antropoloji, (5) 
ctnografi ve lengiiistik. 

Bunlardan atropoloji seksiyonuna 
beni, etnografi ve lengilistik seksiyo
nuna da profesor Yusuf Ziya Ozeri re
is intihab ettiler. Benim seksiyonu
mun ilk toplant1smda ben ii~ilncii ola
rak soz alm1~t1m. Benden evvel soz 
sayliyen Rumen delegesinin beyanatl 
bir hayli ciddi munak~ayi muclb ol
mu~tur. Soz sm1si bana gelince ben 
lki yilz Tiirk kad1ru uzerinde bizzat 
yapm1~ oldugum antropolojik etildil
mil. izah ettlm. Frans1zca olarak yaz
d1grm bu ettidil daha evvel bir risale 
halinde basbrm1~trm. Azamn beni ko
layhkla takib edebilmeleri i~in bu ri
saleyi kendilerine dag1ttim. Ettidilmde 
tebarilz ettirmek ve antropolojik vesi
kalara dayanarak isbat etmek isted.i- · 
gun fikir ~uydu: 

cLa Turquie est un foyer de civilisa
tions superposees ou plut6t d'une 
seule civilisation appartenant a la 
meme race, mals portant nomes di
vers dans Jes diff erantes epoques his
toriques et prehistoriques.> 

Seksiyon bu komilnikasyonumu 
memnuniyetle ve alkl~arla kar~la

dlg1 gibi o gun riyaset kilrsilsilnil i~
gal etmekte olan Cenevre Darillfi.inu-

(AK~AM) 1n edebi romani 

nu antropoloji profesoril ve Beynel
milel Antropoloji ve Arkeoloji cemlyeU 
reisi profesor Pitard da seksiyonun 
mesaisine yeni bir dokilman ilave eden 
bu etiidiin ~ok orijinal ve k1ymetli ol
dugunu kiirsilden alenen soyledi. 

Kongrenin dordilnci.i gilnil ogleden 
evvel ikinci arkeoloji seksiyonuna di
gcr bir komtinikasyon yapbm. Bunun 
mevzuu Ttlrkiyedeki arkeolojik hafri
yata daird.i. Bu komilnikasyonu ya
parken ayni zamanda Biikrc~ gotilr
mil~ oldugum veslkalan v.e bu meyan
da Alacahoyukte son giinlerde c;1kan
lan altm ve bronz e~yay1 da bizzat gas- I 
terdim bunlann her biri hakkmda ay
n ayn 'izahat verd.im. Diger taraft~ I 
hafriyatm seyrini irae eden doku
rnanll resimleri de projeksiyonla gos
tererek bunlan da birer birer ve ~fa
hen izah ettim. Bu toplantida gerek 
vazife itibarile ha.ztr bulunan aza, ge
rek seksiyon miiza'kerelerlni takib i~in 
gelmi~ bulunan kalabal1k bir sarniin 
kiltlesi bilyiik bir alaka ile etraf1ma 
topland1lar ve izahatmu sarnimi bir 
dikkatle dinlediler. Bumm i.izerine 
orada bulunan profesor Pitard Tiirki
yedeki arkeolojik hafriyatm neticelerl 
arkeoloji ilmi balrunmdan ne kadar 
klymetli ve ehemmiyetli oldugunu ve 
bnnlarm On Asya ve Avrupa medeni
yetini aydmlatacak mahiyette vesika
lar bulundugunu soyledikten sonra 
«Tilrk Tarih Kurumwmn bu faaliyeti 
teksif etrnesini kongrenin temenni ha
Unde ka1ar altma almasma dair bir 
takrir verilmesini> teklif etti. 

Bu teklif ittifakla kabul ve hazir
lanan takrir kongreye takdim olundu. 
Kongrenin kapanma toplantismda 
okunan bu tak1ir ittifak ve alk1~larla 
kabul edildi. Daha evvel b~ka bir 
seksiyon tarafmdan verilen diger bir 
takrir hayli miizakere ve mi.inak~a
dan sonra heyeti umumiyece redded.il- . 
mi~tl. 

Ayni gilnde arkada~1m Hasan Re
~id Tangut lengilistik seksiyonunda 
cGilne~ Dil> teorisinin preistuvarla alft.
kasm1 izah eden komilnikasyonunu 
muvaffalnyetle yapm1~ ve bu komil
nikasyon alkl~larla takd.ir olunmu~
tur. Bu milnasebetle Hasan Re~it Tan
gut kendisine ayni rnevzu ilzcrinde 
bir pro!esortin sordugu suallere mu
va!fak1yetli ve kanaatbah~ cevablar 
vermi~tir. 

Ak~am Serklmiliterde kongre azas1-
na Romanya Maarif nczareti namma 
veri!en ziyafet esnasmda son nutuk
lar irad edilirken profcsor Pitard ayaga 
kalkarak ciki sene sonra toplanmas1 
mukarrer olan bu kongrenin, Tiirk de
legasyonu tarafmdan vukubularn tek
llf ilzcrine Tiirkiyede i~tima edece
gini > azaya teb~ir etti. Bundan bu-
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Mektep arkadaflar1 
Ve hcmcn yanma gelen §iivesterle 

almanca konu~maga ba§ladl. 
••• 

Hastallgt SiraSlnda Cevvaleyi her 
a.k§am ziyaret eden Silheyla hakh bir 
endi§e ile onun biran evvel iyi olmaSl
m bekliyordu. Hastaneye gittigi gil
n tin ak§am1 erkence geldi. Merak ve 
heyecan i~de gozleri parllyordu. 

Cevvale arkadR§1mn bu ta§kln11kla
nru o kadar iyi anlami§ti ki daha it;e
ri gircr girmez mtijdeledi: 

- Goziln aydm Siiheyltl. Haberler 
~k nefis. 

- NaSll? 
- Miljdemi isterim. 
0 sab1r51zlan1yordu. 
- Soyle Allah R§kma, ne var, ne 

oldu? 

Cevvale o giln doktor Naci ile ko
nU§tuklanru, doktorun cilmleleri, ke
Umeleri, hattfl vaziyetlerile anlattI ve 
illive etti: 

- Magrur bir adamd1r. Fakat se
ninle c;ok m~gul oldu. Ehemmiyet 
vennedigi bir hasta hakkmda bu ka
dar tafsilat aramaz. Zaten o giln mer-

Biirhan Cahid 

diven bR§ma kadar geli§inden belli 
olmu§tu. 

Silheyla tereddtid ediyordu: 
- O geliliiin benden ziyade senin 

i~in olmadlg1 ne mahim. 
- Bir ka~ giln evvel olsayd1 belki 

fakat ben ona evlenmek fikrinde ol
madlg1m1 soyledikten sonra eski va
ziyeti degi§ti. ~imd.i tam arkada§ ol
duk. 

Bu sudan cevaplar Si.ibeyldy1 hakh 
olarak tatmin etmiyordu. istiyordu 
ki doktor Nacinin kendisile alakadar 
oldugunu ispat edecek misaller, delil
ler c;ogalsm. 

Fakat ba§ka ne soylenebilirdi. 

Cevvale onun bekledigi kuvvetu, 
kandmc1 izahatl verebilmek i~in d.il 
dokmektcn usanmadl. Doktor Naclnin 
herkcse ehemrniyet vermedigini, rnua
yene ederken gozle1inin rengi degi§ti
gini, hatta ellerinin titrcdigini mil
balagah kelimelerle anlatt1. 

Bu bahsi de§mek, onu daha ~ok 
soyletmek ister gibi Siihcylft. 1srar edi
yordu: 

- Latif e ed.iyorsun Cevvale, dok-

yilk bir memnuniyet duyan davetli
ler cY~a Tilrkiye!:) seslerile Turk de
legasyonunu selamladllar. Bunun 
uzerine ben soz aldlm: Romanyada 
gordilgilmilz misafirperverlikten si
tayi~le bahsederek ve kongrenln ilim 
alemine yeni eserler vermi~ oldugunu 
kaydeyliyerek 18 inci AntropoloJi ve 
Arkeoloji beynelmllel kongresinin 

Tiirkiyede toplanmasmm Tilrk alimleri 
taraf mdan bilyilk meserretle kar~1Ia
nacagm1 bildinnekle bahtiyar oldu
gumu soyledim. 

Programda mevcut olan tenezzilh
lere maalesef i~tirak edemed.ik. <;iln
kil yakmda toplanacak olan Tiirk ta
rih kongresinde yapmaga mecbur ol
dugumuz vazifelcr blran cvvel istan
bula donmemizi istilzam ediyordu. 
Bu seble kongredeki resmi vazifemiz 
biter bitmez buradan gondelilmi~ 
olan tayyareye binerek arkadai;;lanm
la beraber ikl saat bir i;eyrek zarfmda 
Biikre~ten istanbula geldik. 

Kongreyi tertibe memur olan he
yetteJrJ Rumen aza ile diger milletlera 
mensup k1ymetli zevat Tiirk delegas
yonu ile yakmdan alakadar olmu~
lard1r. Bundan dolayi kedilerine ga
zeten!zin siltunlannda alenen te~ck
kiir etmegi kendime bir bor~ bilirim.> 

Profesor Afetin a~1, nutku 
Kongrenin cereyam hakklnda su

allerimize cevab vennek nezaketlndc 
bulunan Bayan .A!et, kongrenin ac:;1-
l1~ merasiminde diger rnilletler dele
gasyon ~eflerinin irad ettigi nutuklar 
meyanmda kendisinin de irad ettigi 
Frans1zca nutku bize vermek lutfun
da bulundular. Nutkun tara!1mizdan 
yapllan tercilmesl ~udur: 

< - Bay Ba~kan, bayanlar ve bay
Iar! Sinesinde ilmin bu kadar anlt 
miimessillerinl birle~tirmi~ olan bu 
kongrenin mesaisine biiyilk bir alftka 
ile i~tirak etmi~ bulunuyoruz. Bu top
lant:Ida ternsil ettigimiz Tiirkiye Curn
huriyetl her vas1ta ile, her yoldan 
gec;mi~i aramak yolundadlr. Orada, 
Tiirkiye Cumhuriyetinde, arkeolojik, 
antrepolojik etildler durmadan ya
p1lmaktad1r. 

Nura susam11? nasyonallst Tiirkiye, 
ge~mi~i iizerine dii~ki.in bulunuyor, 
hararetle. 

0, yorulmak ned.ir bllmeksizin en , 
derin tedkik ve tahkiklere giri$erek 
nme nafiz yardumm yapmak istiyor. 
Uzun mazi, be~eriyetin ardlndan b1-
rakt1g1 bu irklann ve kiiltiirlerin bir
birine kan~as1, ki bunlar bir dere
ceye kadar sizlerin burada miimes
sllleri bulundugunuz ilim tarafmdan 
aycmlahlmaktad1r. Be~eriyetin bu
giinki.i ve yannki nesillerine onlann 
akrabahklanm anlatan en iyi bir an
layi~ medan degil midlr? Be~eriyetin 

tor gilnde kimbilir ka~ kadm hasta 
rnuayene ediyor, ne gilzeller, ne loilar 
goriiyor. Bunlarm hi~ birile alakadar 
olmad1 da beni mi bekledi. 

- Pck tabii degil mi? Goniil mese
Jesi... Doktor Nacinin senin hakkmda 
ne dil§iindiigilnil bilmiyorum. Fakat 
senin bahsini a~an odur. Sonra ben 
senin hakkmda bilhassa k1sa cevaplar 
verdigim halde o mutemad.iyen bahsi 
geni§letmek istedi. En milhim hasta 
vakalarmda agzmdan santimle 19.kir
dl <;1kan doktor Nacinin bu gevezeli
ginde elbet bir mana olacak! 

Siiheylanm sevinc;ten gozlerinin 
t~i gi.iliiyor. Tath bir musikt dlnler 
gibi kend.inden ge~iyordu. 

Arkada§1mn zayif taraflanru pek 
tyi bilen Cevvale ayni fikirlerl evirip 
~evirerek tekrar ediyor ve dok tor Na
cinin hi~ bir §CY ifade etmiyen s0zle
rinden ve hareketlerinden m~a ~1-
karmak i~in her kelime il..zerinde du
ruyordu. 

once bu sozleri mi.ibalA.ga, latife di
ye kar§lhyan SilheyH\ biraz da kencll 
telkini ile o kadar degi§mi§ti ki ge~ 
vaktt ~Ikarken adeta bir riiyadan uya
mr gibi i~ini ~ekti! 

- Oooof .. sabah gene erkenden i§el 
Cevvalc gilliimsedi: 
- Haydt, uzun etme ... Art1k kurtu. 

luyorsunl 
Siiheyld ~mdiklenmi~, gidlklallllllf 

" 

M1s1r kraltn1n izdiva 
Bayan Safinaz uzun boylu, 

ince bir k1zd1r 
Mls1r krahrun ~anhsl bayan safi

naz Ziil!ikann halas1, bir ka~ sene ev
vel milhendis ve rniiteahhid Siiha TaY,
lan ile evlenmi§ti. Modada vapur iske
lesi civannda oturan bay ve bayan 
Taylan ge~ende kil~i.ik ~ocuklarile bir
likte Fransaya gitmi~lerdi. 

Journal gazetesinin bir muharriri 
Pariste bayan Taylan ile goril§mii§4 

tilr. Bayan Taylan demi§tir kl: 
- Kral Farugun ni§anllsllll tari! 

etmemi istiyorsunuz. Karde§imin k1zl 
!(Ok sadedir. 16 ya§mdadlr. Uzun boy4 

lu incedir. Sa~lari koyu siyahtir. Goz
leri siyah ve mfulalldlr. Kirpikleri 
uzundur. 

Safinaz kralm hem§irelerile tam§
m1§b. Bir 9ok defalar saraya giderek 
tenis ve pingpong oynam1§tir. Karde
§imin k1zi, o zamanlar veliahd olan 
kralm nazan dikkatini celbetrni§tir. 
Ge9en sene kral ailesi A vrupaya seya
hate 91ktiklan zaman Safinaz annesi
le beraber resmen bu seyahate davet 
edilmi§tir. 

izdivacm ne zaman olacaguu bilmi
yorum. Yalruz §UilU soyliyeyim ki 
gen9 ve sporcu krallanru seven MJ51r
l1Iar, kralm Mlslrll bir klzla evlenmek 
karanndan <;ok memnun olmu§lardlr. 
Safinaz arapl(adan ba§ka ingilizce ko
nu§ur ve iyi frans1zca bilir. 

Onitiirk diin biraz canland1 
Son gilnlerde dii§ilk fiatler iizerin

den muamele goren Ti.irk borcu tah
villeri diln biraz canlanmt§tlr. Diin 
tlnitilrk 14,80 liradan allc1 bulmu§tur. 
Fiat fark1 15 - 20 kuru§ kadard1r. ~im
dilik hemen hemen yalmz birinci Tiirk 
borcu tahvlli iizerine muamele olmak
tadlr. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
gegmi~ ve onun almacak ilhamlarla 
hal ve gelecek i~in almnu~ bulunan !i
kirler bugiinkil insanhk birligi i~in 
yeni bir haz yaratnnyor mu? Aynca 
mes'uduz. Tilrkiyenin dostu bulunan 
bu memlekette bulunmaktan rnes'u
duz. Sa Majeste Romanya Krahmn 
yilksek hirnayesi altmda ar ve llmin 
takdire deger hamleler ald1gi memle
kette bulunmaktan. 

Hitab ediyorum dostlannnz. Ru
rnenlere ve profcsor Minovi<;'e ki, o 
bir ~ok hayir ve killtiir milesseseleri
nin kurucusu olmu~tur. Ona en duy
gulu te~ekkilrlelimi suna11m; ~tinkii 
bizim hakk1m1zda dikkat ve al9.kala
nm ibzal etmi~tir. 

Bu kongre ilzerimize ald1g11ruz va
zif elerde, bayanlar, baylar, onun ve 
ona i~tirak eden her ilyenin tam mu
vaffak olmas1ru dllerim.> .... 

Bu nutku biltiin kongre heyetl ve 
dinleyicileri tarafmdan <;Ok alk1~lan
m1~ ve gerek iiyelcri ve gerek samiini 
Tiirk delegasyonuna tsmd1rm1~ ve 
yakl~hrm1~tir. Rumen gazetelerinin 
de yazdlklarmdan anladlglilllza gore 
Tiirk dele.gasyonuna sempati biiyiik 
olmu~tur. 

gibi f1kirdad1: 
- Aman sen del 
Cevvale odasma ~ikarken m1nldan

dl: 
' - Zavalh ... Bu hayabru ararnazsan 
~Ok iyi. 

Ve soyunurken aynarun karlii1smda 
vilcudiini.i bir zaman seyretti. Kendi 
gozlcrinin ic;ine bakti. Dudaguu bilk
ti.i: 

- Erkekleri dillendirrnek hi~ te gii~ 
degil. Yeter ki onlara kar§I kadm1Ig1-
ru bilmeli! 

Ve Siiheylfi.run hallerini hatll'hya
rak uzun uzun gilldii. 

••• 
i ki hafta gec;memi§ti ki bir ak§am 

eve ge~ donen Cevvale kapllllll oniin
de SilheylA. ile kar§Ila§tl. 

Geng klz sokakta olduklanru da 
unutarak Cevvalenin boynuna atildl: 

- Tebrik et beni Cevvale, dedi. Bu
giin soz kesildi. Pazartcsi giinil ni§an
laruyoruz. 

Yiizilnden gozilnden open siiheyla 
onun bir §ey soylemesine fll'sat ver
meden kolundan tutup il(cri silriikle
di: 

- Gir de anlatayim. 
K1z c;1lgm gibiydi. 
Cevvale evlenme ~agma gelcn bazi 

gen!( k1zlarm bchar kalmaktan hasta. 
Iandlklanm, ruhl ve adali sarsmtilar 
i~inde 1zt1rap c;el\tiklerini bir yerde 
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KADIN KOSESI 

Zarif bir bluz - ~-

Ucivert krep satenden bir c;ok de
kuplarla siislenmi~ bltlz. Kollan ne 
klsa, ne uzundur. Etegi lacivert dra
dand1r. 

lnhisarlar idareai hurda 
incir ahyor 

1zmir (Ak~m) - inhisarlar 
idaresi, Aydin, Odemil? ve Sel<;uk in
cir mmtakalanndan hurda inch- sa
tm almaga b~lann~tir. 

Bu sene incir rnahsulii kii~iik ol
dugundan milhim bir losnurun hur
da fiat1ne sablacag1 soyleniyor. BU 
nevi incirlerin izmir piyasasma ge
tirlldigi takdirde sablnnyarak mii
him bir stok te~kil etmesinden, bu
nun da incir fiatleri ilzerinde mii
essir olmasmdan enW¥ edilmekte 
idi. 

inhisarlar idaresinin, incir mmta
kalarmdan hurda incir milbayaasina 
ba~lamasi, memnuniyetle karl?llan
rn1~tir. 

Tuzun aati§ fiatleri yeniden 
kararla§t1r1ld1 

Ankara 7 (Ak§am) - inhisarlar 
umum mildilrliigii yeni tuz kanununa 
gore mernleketi; Karadeniz, Adalar ve 
Akdeniz (izmir ve F~a hari~) ve Is
tanbul Marmara olmak iizere tic; rnm
takaya ayinm§ ve her rnmtakadakl 
inhisarlar ambarlanndaki tuz satI~ 
fiatlerini tesbit etmi§tir. 

Kabul ve tesbit ed.ilen fiatlere gore 
Karadeniz nuntakasmdaki ambarlar
da tuzun kilosu 3,63, Adalar ve Akde
niz mmtakasmdaki arnbarlarda 3,60 
istanbul ve Marmara rnmtakasi 
ambarlarmda da tuzun kilosu 3,43 
kuru§tan satilacakbr. 

Yalruz bu sene i~in 42 kuru§ olan 
yiizli.ik ve 25 kuru§ olan ellilik c;uval
lar becleli haril( olmak iizere tuzun ki
losu yeni mmtaka fiatleri i.izcrinden 
satilacaktll'. 

okumu§tU. Muhakkak ki Siiheyla da 
ayni hastalJ.g1 ge~iriyordu ve ~ok §ii
kiir ki buhranm en ~etin devrinde Sii
heyla i~in bir siikiinet imkaru ~1km1§
b . 9ok defa fena tesadiiflerle uzun za
man bekar kal:tnl§ klzlarda bu hadise
ler tcdavisi giic; biter hastabklara se
bep oluyordu. Hatta. asabiyecilerin 
mii~ahedelerine gore bu yiizden ~1ldl
ran ve oliinciye kadar hastanelerde 
kalan kiz ve kadlnlar da vard1r. 

Oyle goriinilyordu kl Cevvalenin bii.
tiin menti telkinlerine ragmen Sii
heyla ruhunun, uzviyetinin ve grizl 
hararetinin mukavemet edilmez ihti
la~ ve iltihaplan ile cinst temayillleri
ne maghlp olmu§tu. 

~u anda genl$ klzm bakl§l ve soz 
soyleyi§l bile degi§mi§tl. Durgun, bU
lutlu gozleri ~im§eklenmi§ti. Kelime
ler dudaklanndan havaya atllilll§ bir 
avu~ alll rnorlu konfeti gibi biribirine 
kan§arak sa~1hyordu. Belliydi kl o 
yirmi iki ytlhk omriinde bugilnil bek· 
lemi§ti. 

ic;eri girdikleri zaman artJk §Uurtl 

biraz avdet etmi§ti. Mullakemesi i§Ie
rnege ba§lamt§tl. Cevvalenin sakin ve 
ag1r hareketleri kar§ismda kendinl 

toparl1yan geng k1z §imdi tafsllat ve

riyordu: 

L41"kaS1 var) 
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lstanb~ldan Izmir: 33 saat! 
Otomobil kara yollar1n1 k1saltt1, fakat vapurlar1m1z 

elan deniz yollar1n1 k1saltamad1 

Vapur izmire girerken 

'ainQok .eski zamanlarda ko~e pencere
t deki ~ mlnderine oturup gellp 
la~ert seyretmek seyrana ~kmak 
~; bugiin de bulundugumuz 
~ hudutlan i¢nde dol~ kO
b,Je.nceresi seyraru saymallyiz. istan
la.ra un.un Yalovaya, Adanalnun bag
blir • Diyanbekiillnin bah~elere, 1z
k llnin ee.,me plAjlanna gitmesi, 
Cl~ lllinderinden etraf1 seyretmesi 
exn~r. 

tu »asu UZUn zaman vapura, trene, 
te neie, elektrildi tramvaya binmek
la n ~ekindikse, bugtin de uzunca yo-
.. ~aktan iirkiiyoruz. Ecdadmnzm 
~klerini daglayan Yemen, Fizan ay
rn ~anmn acJSI kalblerimize mi ~ok-
2~ nedir? ... Yirmi dort saatlik yolcu
~ti ~gidenierle kalanlara g0z y~ dok
ld ruyor. Kalanla gidenin goztinde 
lar ann~ Bahnmuhitle~iyor, Toros
YU' llimallya daglan kadar bil
b Yor ve nhtimdaki vapur fmdlk ka
h ugu kadar kii~iiltiyor. Heniiz seya
'Ur~ zevkine varamadlk, yolculuktan 
lll1z Yoruz. Vapurlanm1zla trenleri
at de bu korkuyu 1~imizden soktip 
le ~a.k ~ekle girmediler. Ekspresler
Po tiks vapurlamruz giizel amma ara 
~annuz o nisbette berbat, ba-

ve yav~··· 
• • lll.ii .. 
~ izmire ula~tiracak vapurun 
ct inden cesaret almasaydun belki 
~binmezdim. cinonih, Sirkeci nh
l: nda blr zamanlar cBimennihill-
ertni. · ·> bu aym yirmi dokuzuncu 
~nu hareket edecegini ilAn edip ote
b ayin ~de kalkan vapurlardan 
t hiydi. Rihtrmdan be~ metre mesa
;::e lu~tankara demirlemi~. Bir mct
di Uk Yer i~in sandal ve bamal paraSJ 
l! Ye kirk be~ kuru~ verip vapura girdik. 
~llla.i i~i yoluna konmu~. E~yalar 

Pa.nm elinde kalmiyor. Biz bu 
:at1;? hatm i~in verdigimlz paray1 
t1.r.n C~nnedik. Gelgelelim herkes bi
lu g:tbi degildir. Bu parayi ~ok bu<If 0rlar, ~yet ediyorlar. Haklan 

Yok degil. 
ta Acenteden ka~ta kalklp izmire kai;-
0 "aracagumzi sorm~tuk : cSabah 
~da kalkar, ertesi ak~m izmire va
lal, decliler. Hare~et maltlm, muva-

at m~huldil. I~te bu cme~hub :bl ~eylerdir ki, seyahat iirkekligimi
giderecegine arttmr ... 

• 
on\rapurumuz ded~~eri gibi tam saat 
aldda Palamarlanm 9<Jzdil, demirinl 
bl i, llhtnndan aynldl. Gidecegi son 
~rhaie .Mersindlr, ekspresle klrk se
ke saatlik yer. Halbuki gozy~ dO
~r kirk yllhk yere giden bir ~a
t 6z n Yolculanna benziyorlar. lki 
Yo ihi ~e~e. ana aghyor, baba agll
"!a r, evIAt agl1yor, karde~ agllyor, 
heVUklu ve n~anh aghyor. i~e ~iip
bi girdl. Acaba Avustralyaya giden 

r. ~atlantikte miyiz? ... 
tanD<>k~en g0zy~lanru kurutmak
sa.u lc1z mendiller sallamyor, boyuna 

a B.ruyor, durmadan sallaruyor ... 
:.a eyahate al1~ olanlar ayaklarmi 
~'Ura atar atmaz kendilerini yola 
~~ sayarlar. Bizde bir an evvel 
l>Urcl ~mak. ~b1rs1zhg1 bellrdi. Va
l>Ur a 15e ytirilmemek ina<h var. Va
duk muayene muamelesi i~in dur
'ttic~ zaman da g~miyor. Hasan Au 
.,__ 1 bogan zaman bizim de boga
._,_uza dolanch · z . 

13 a.man do~1k blr Ip n!inl kolumdan ~eklp ea),_me dolamyor 
:\7 Yor Yl1an glbl 

nrhQ1m bu Yllan~ 
~ .helezonunda 

lup kivramyor._ 
• a •• ~t on birde Sarayburnunu don-

' 

:&pklarda ... 

diik. Vapurun k~ mil gittigini gos
teren Alet deni2:e attlch. O zamana 
kadar 1zmlre ~ta varaca.gtmiz so
rulunca kemkilm eden .kaptan bir 
saat sonra tekmil haberini verdi: cDo
kuz bu~ mil lle gidiyoruz .. , izmir 
280 mlldir. Gellbolu ve Qanakkaleye 
ugrayip y~ar saat kalacagumza 
gore otuz u~ saat soma 1zmirdeyiz . . 
~enin uzunlugunu otomobil kl· 

salttl a.mma, deniz yollanru vapurla
nnuz klsaltamadl. Koprtiden Ada
lar uzak, Yalova ~ok uzak, izmir jse 
~ok daha uzakbr. 1stanbuldan iz
mire nihayet on alti saatte gidilme
lldir. Halbuk.1 en g\izel vapurlarumz 
yirm1 u~ satte vanyor. Q<>ktur. 

• •• 
u~ a d1m lik vapur ii~e boliinmiif: 

Birinci, ikincl, u~iincii mevkileri var, 
tipkl sahici vapurlarda oldugu gibi. .. 
Ancak bir farkla cinon\i:t vapurunun 
birinci mevkllnde oturacak ve yata
cak rahat yer yok. Kati yatak, tah
ta koltuk. Buna mukabll iigi.incii 
mevki yolculan blzim ~ezlong dedi
gimlz izi~erlerde seyahat ediyorlar. 
Gilvertede irulan, sanchk, .kafes, kam
yon p.sesi, demlr, et, lnrdavat, ~a
nak ~omlek blrbirine ~ml~··· 

Artistlerden biri 

U~ilncil mevkide dol~ken derin
den derlne cYaruk Omer> i sayliyen 
Safiyenin sesini duydum. Ambardan 
geliyordu. Egilip ba.ktlln. Gece yan
smdan sonra Koprilalb kadar setU 
bir manzara ile k~~trm, iistelik 
orada hava da yoktu. Qoluk: ~ocuk, 
kadm erkek belki yiizlerce lnsan 
ya.nyana, b~ba~, a.yak ayaga, ko
yun koyuna uzanmi~lar, bir k~de 
kurulan gramofon durmadan otii
yor ... 

:ikince mevkie get;tim. Yanm s1gir
la dart koyun budunun tam altma 
ild ~ezlong at~, i~ine bir kadmla 
bir erkek uzanmi~ ... BiraZ otede bir 
alay kopek havllyor. Gardenbardaki 
artistlerin blr klsml izmir fuanna 
gidiyorlar... Kaduun gozlerinin it;i 
gillilyor, erkegm dudaklanndan ne
~ bir 1Sllk eksik olmuyor. -oniar 
it;in vapurlann iit;tincti mevklleri.nde 
seyahat oyle tabii ki, kasap di.ikkfuu 
hallne gelen vapurun o · klsmmda, 
mi.ikellef bir salonda oturur gibi ra
hat ve kaygusuz oturuyorlar ... 

Vapurda ~anakkale mamulah 

karpuza yatmca: cYabanc1lara iyi 
muamele elzem, elzem amma, bukadan 
da fazla!.. -~ demekten kendimizi ala
machk. 

"' •• 
Yataginuzm b~ ucunda can kur-

taranlann yataklann altmda, can 
]rurtaran sandalmuzm da 6 numara
da oldugu yazih. Can kurtaranlar 
yataklann altmda, takat kamaramn 
kanepesini de ti<;ilncu bir yatak ha
line koyduklan i~in onun can kurta
raru yok. 6 numarah sandall da bul
mak hayli gii~ oldu. Am.ma bulma
sak ta olurdu. Kiireklerin hepsi ~il
ri.i.k. degil zorlamak, dokunulsa he
men kmlacak. Bunu gordi.ikten son
ra sandallann saglamhgma guven
mek biraZ mil~kiildiir ... Qanakkale
den ~lkbktan sonra cinebolu> facia
Sl rilyam1za girdi de uyuyamad1kl ... 

• .... 
Gece yans1 birinci mevki ne kadar 

hazinse ikinci mevki o kadar ne¢i, 
i.ic;iincii mevki de o derece y\lrekler 
aclSl bir manzara alch. Uykusu ka
~anlar kamnralarla giiverte arasmda 
mekik dokuyor. U~i.incil mevkl bi
letle birlnci mevkide seyahat eden 

ipek gomlekli bir bay be~ ~agi be~ 
yukafl dol~yor. Ellerine ge~eni gov
delerine indiren artistler co~~. ~a
hyorlar, soylilyorlar, oynuyorlar. ikin
cl mekvi salonunun kap1lan mah~er 
yerine donmii~, vapur ha1kl onlan sey
rediyor. U~i.incil mevkide kirli ~1p
lak kol, kirli ~1plak bacak, kirli ~1p-
lak ayak istif siz bir ki.ime halinde 
blrbirlerine dolantru~, upuzun, k1s
klvrak, kimi c1hz, kimi etli butlu, 
kuru tahta, yirtik ~ilte iistiinde men
debur ortiller altmda ba~IIne~r Ol· 
mu~lar ... 

" •• 
Gilne~ bizi Ege sahillerinde buldu. 

Anadolu klyilan boyunca yol al1rken 
memleketimizde birer yabanc1 sey
yah gibi dola..,tig1truz1 bir kere daha 
gordi.ik. f?u gilzel koy ne koyiidtir? .. 
Ge~tlgimiz bumun ismi nedir? ... Bi· 
len yok. Midilli adasm1 tamm1yan: 
lar ekseriyette... Midilliden sonraki 
adanm c.Salo.z adas1:» m1 cRodos ada-
61:» mi oldu~a bahis tutu~nlar bi
le c;1kt1. Yol arkada~1m1z bir Alman 
var. Ondan farklm1z beraberimizdc 
harita olmamas1 ... Korfezin sonunda 
gorilnen ~hrin izmir olup olmad1g1-
ru sora:nlara Alman haritasma bak
ti: izmirl dedi. 

izmire ara postasile yemek ve ya
tak dahil on be~ liraya gidip gelini
yor. Buna ragmen vapurda keyif ic;in, 
on be~ giinliik tatil .zamarum g~
~irmek !~in gezmege c;lkml~ tek b1r 
f erd yok. Halbuki i~imizde on b~ 
gilnlillt bir 1zmir seyahatinde hara
canacak parayi bir giinde istanbu
lun plA.j gaz1nolan nda yiyenler mev-
cut... Gezme zevkine, rnemleketi ta
ruma zevklne varama<hk. Mekteple
rimizde, Halkevlerinde it; turizm pro
pagandasl yapmamiz I!zlm. Ara pos
talanru da biraz daha 15Jah etmemiz 
elzem. 

Selami Sedes 
Vapwun en iyi ~yi yemekleri. Yc

mek salonunda agiz tadlle yemek ye- rr 
niyor. Ak~ yemeginde adam b~- Selami lzzet -na ancak blr kanat dil~tii. Garson 
oziir diledi: 

- Vapurda iklnci mevkide ecnebi
ler var, doymachlar, mutfag1 yagma 
ettiler. ne yapallm ecnebi olduklan 
i~ln ses ~Ikarmachk. 

:Klannm1zi doyurmak i~ln peynirle 

TIYATR O 
KONU$MALARI -Her lcita~1da bulunur. Fiati: 

5 0 kuru~tur. 
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ME$HURLAR SER/SI: 

i. Galip Arcan 
Yirmi seklz senedenberi sahnede 

bulunan Galibin hayatl bir makal~ r 

degtl, bir roman olacak kadar merak- • 
ll<hr. 

Galip Avrupada gilnlerce a~ kalrn1§· 
tlr. Gilnlerce kuru ekmek yemi§tir. l 
:Vakla buglin o muvaffak olmu§ bir 
aktOr, yalmz aktor degil, aynl zaman
da rejisor de ... Fakat kendi kendin1 
bu hale get1rmek i~in yapt1g1 milca
dele hakikaten §ayam dikkattir. 

Galip evvela edebiyata ve ~iire heves 
etrni§tir. Uzun zaman rnanzurr,..· -
yazmi§tlr. 

Tiyatroya hevesi, bir giin garip u.r 
surette tlyatroda bay1Imasi1e ba§lar. 
§imdiye kadar hi~ kimsenin bilmedigi 
bu hikayeyi size ben anlatayim: 

Galip ttskildarda tahta bir evde dog
mu§tur. <;ocuklugu ve delikanhllga 
yakla§an ~aglan gene tlskildarda ge~
mi§tir. 

Galip kendisini gayet ~buk tehey
yilce k~ptiran bir insand1r. 0 vakitler .... 
ttskildarda bir chram kumpanyasi 
milthi§ facialar oynuyordu. Galip l§te 
bu d1rarn kurnpanyasmm bir temsili-
ne gidiyor. Oynamlan d1ramda bir 
adanu oldi.irilyorlar ... Lakin diram 
icab1 oldilriilen adam tekrar diriliyor 
ve pencereden kendi evine giriyor. 

Bu olilp dirilen aktOriin ytiztinii 
adamak1lll pudralarn1~lard1r. Dirilen 
oli.i bembeyaz bir yilzle kendi evinin 
penceresinden i~eri giriyor. Kansmm 
oliimilnden sonraki hayatm1 goriiyor .. 

Lakin olilp dirilen adam bembeyaz 
yi.izile penccrede gorunilr gorilnmez 
seyirciler arasmda bir feryad kopu
yor ... ve heyecanh bir seyirci dil§ilp 
bayillyor ... i§te bu gen~ i. Galiptir ... 

Galip gozlerini evinde, yatagmda 
a~1yor, babasi, daylSl bR§UCUnda: 

- Oglum Galip, diyorlar, neden bu 
kadar heyecana kap1ldm carurn... O 
gordiiklerinin hepsi yaland1. Hepsi 
uydurma idi... Tiyatro o ... Kim isterse 
oyle yapabilir ... 

Galip iki giin sonra iyi oluyor ... Fa
kat bu tlskildarm sala§ tiyatrosunda 
kendisine bay1lacak derecede tesir 
eden <ltiyatro oyunu» bir tiirlii zihnin
den ~1km1yor. o giinden sonra semt
te ne kadar ~ocuk varsa bR§ma toplu
yor ve ki.i~ilklerden milrekkep bir ti
yatro kumpanyas1 te§kil ediyor. i§te 
Galibin tiyatro hayati boyle bR§lar. 

Kil~i.ikler her giin tiyatro oyunu oy
nuyorlar ve Galip her giin oliip•te ye
niden dirilen adam oluyor. Tebe§irle 
boyanm1§ bembeyaz bir ~ehre ile pen
cerelerden i9eri athyor ... 

Ugurlu roller 
Her artist gibi Galip te ugura ina

nir. Hele bazi rollerin kendisine pek 
ugurlu geldigine kanidir. Mesela bu 
rollerden biri uSiltkarde§ler» piyesin
deki 11Ah~1 YR§ar» roli.idtir. 

Galip bu rolil ne zaman oynasa eli
ne killliyetli para ge~mi§tir. iyi yR§a
mI§t1r. 

Galibin pek ugurlu telflkki ettigt 
~llerd:n biri de uBir, iki, ii~ .. » piye
~mdeki roltidtir. Zevcesini bu piyesin 
ilk ternsilinde ilk defa gormil§, tam§
m1§ ve evlenmi§tir . 

.. B~ sevdigi rolden birisi Galibe para, 
otek1 a§k vc saadet getirmi§tir. Gali
bin dort renge kar§I deh§etli bir z§.af1 
varchr: Gri. bej, kahve rengi, eflatun ... 

Giyini§inde bu dart rengin tesirin
dedir, sahne hayatmda gene bu dort 
renk ona hakirndir. 

Sahnede sahiden a ghyan 
aktor 

Galip oynadlg1 rollere son derece 
kendisini kaptmr. Meseia onu ag1r bir 
piyeste aglarken gorenler: aRol yap1-
yor! » derler, dogrudur, muhakkak ki 
yapt1gi roldilr. Fakat o sahnede ac1kll 
meclislerde hakikaten kendlsini tuta
maz ve hilngiir hiingiir aglar. 

Hatta eskiden kendisini o derece 
teessilre kaptmrd1 ki boyle aclk.11 pi
yeslerde aglamaktan rollerini soyliye
mezdi. Mesela bundan senelerce evvel 
akttir Bilrhaneddinle tiski.ipte Drey
fiis piyesini oynarken kendisini oyu
nun tesirine o derece kap1p koyuver
~tir ki aglarnaktan, h1~klrmah"tan 
icap eden sozleri s0yliyememi§tir. Fa
kat bugiin Galip oyle degildir. Salme
de ~ok miltccssir olmakla berabcr te
essilri.intin firenleri kendi elindedir. 
icap ettigi zaman hiingiir h ilngiir ag
lar, ve meclis degi§tigi zaman g0z ya§
~ma derhal nihayet verir. 

Galip ~ok defa uykusunda oynachgi 
piyeslerdeki e§hasm sozlerini. mesela 
Hamletteki, Otellodaki rollerini sayik· 
lar. 

Hain adam 
Galibin tiyatroda gartp bir talihi 

vard1r. Kenclisine ekscriya hain adam 
rolil verilm~tir. Hem oylesinc hain 
adam ki Gallp kendisini seyredenler 
arasmda kac ki~in: 

- Allah seni kahretsin hainl .. dedi
gini gene kendi lrulaklan lie i§itm~ 
tir. 

Galip oynadlg1 bu hain adarn rolle
rinden memnun mudur? Katiyyen ... 
Bu hain rollerini o hi~ sevrnez, Gali
bin sevdigi roller iyi ihtiyarlar, iyi 
amcalarchr. 

Sanatkfmn tiyatrodan ve okumak
tan sonraki zevkleri yazm denizdir. 
Yi.izmeyi son derece sever. Arasrra gfi
zel bir sofra kar§ismda bir iki kadeh 
i~megi de ihrnal etmez ... 

Galibin sahnede garip talihlerinden 
biri de budur. Galip bir ka~ kere sah
nede, t emsil esnasmda hakiki ra.la i<;
mi§tir. Mesela <1tic; kl§i arasmda .. n ki 
piyeste Galip Muhsin ile beraber kar
§Ihkll otururlar. Bir sofranm ba§mda 
rakllanna su kart§tmrlar. Seyircilerin 
onilnde bembeyaz kesilen raklyi mil
kemmel i~erler. 

Bu artiste tiyatro sanabnm verdigi 
bir rak1 ziyafetidir. Aksi gibi cctt~ ki§i 
ara.smda .. » piyesini de uzun zaman 
oynam1§lar, Galip hemen her gece 
sahnede raklyi yuvarlamI§tlr. Eger bu 
piyes daha ziyade ragbet gorilp bir 
ka~ ay daha oynanm1§ olsayd1 Galip 
her ak§3m i!;e i~e nihayet milkemmel 
blr ak§amc1 olup meydana c;1kacakt1. 

Gobek meselesi • 
Galip hayatmda her §eyi sahneye 

gore tanzim etmi§tir. Eger aktor ol
masayd1 kendini kap1p koyuverir, gO
beginin c;1kmasma bile aldln§ etmezdi. 

Lakin daha uzun milddet sahnede 
gozil oldugu i~ln gobeginin ~kmama
sma son derece dikkat eder, jimnastik 
yapar. Tiyatro adetleline o derece 
all~ml§tlr ki tatil zamanlannda rolle
ri olmad1gi gecelerde de, sanki ~ah§t· 
yormU§ gibi her zamanki vaktinde, 
yani ge~ ya tar. 

Sahneye h9.kimdir. Hatta 25 - 30 
defadan fazla temsil ettigi rolleri oy
narken sahnede ba§ka §eyler bile dil
§ilnebilir. 

rortreci 

Eglence yerleri tefti~ edilecek 
$ehir i~indeki bir ~ok cglence yer

lerile gazlno, lokanta, bah~e vesaire 
gibi yerlerde. halktan f azla para alm
d1g1 defaatle gorillmii~ ve ~kayetler 
~ogalm1~tir. 

Bunun uzerine Belediye bu gibl 
yerlere ani baskm yap1p liste arama
maga ve liste harici fiat almak istt
yen yerleri cezaland1rmaga karar 
vermi~tir. Ayr1ca bu gibi yerler i~in 
bir de talimatname hazirlanmas1 Hi
zumlu gorillrnu~ ve karar altma ahn.
Inl~tir. i 

Bu talimatnameye gore, eglence' 
yerle1i ve lokantalarda Belediyeden 
tasdikli listeler konulacak ve listelere 
fiatlcr sarahaten yaz1Iacaktir. Mti~
teri, garsonu ~agmp hesab istemeye 
ltizum gormekslzin yaptigi masrafm1 
listelerdeki fiatle ·e gore bulup garscr 
na borcunu verebilecekUr. 
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~:&:.~~1:1!!~~.::J.J~~~~~~. 
Ba§pehlivanbk kemerini Balk an oyunlar1nda 

ikinci gUn 

Almanyada yaz hayab 
ve Wiesbaden 

Trenler dolu nehir UstUndeki vapurlar dolu 
otokarlar insan y1g1nlann1 tas1yor1ar llf bu sene kim ku§anacak? Bugiin Poladm 

birinci olacaom1 
iimid ediyoruz 

Biitiin pehlivanlar Istanbula geldiler yaln1z 
Dinarh Mehmed heniiz meydanda yok 

Tilrkiye serbes giire§ §ampiyonlugu 
mfrsabakalanna bu aym 11 inde bw;
Iamyor. Emlnonil Halkevinin tertib 
ettigi bu miisabakalardlt Tiirkiye b&li· 
pehlivaru se¢leccktir. 

Mfisabakaya memleketin her tara
!mdan bir~ok pehlivanlar i~tirak ede
ceklerdir. Pchlivanlann hemen hepsl 
!stanbula gelmi~lerdir. Yalmz Dinarll 
Mehmed meydanda yoktur. 937 ~am
piyonu Tekirdagll Hilseyin bW1pehll
vanlig1 bu sene de kimseye b1rakma
mak icin cok ~~1yor, idmanlaruyor. 

Miilayim - T ekirdagh 
Milsabakalara bin;ok pehlivanlann 

i~irak etmelerine ragmen biltiin na.
zarlar Tckirdagll ile, son zamanlarda 
yapt1g1 birk~ g(ire~le balk iizerinde 
daha buyiicek bir sempaU uyandmna- 1 

ga muva!fak olan Miilayimc ~cvrilnn., 
bulunuyor. 
G~enlerdc Tekirdngll ile Cenub! 

Afrika ~ampiyonu Vandervalt'm kar
~1l~as1 bir hayli heyccanll olm~ ve 
fakat mac ncticesi pek gee almm1~t1. 
Buna: mukabil Millayim, Cenubi Afri-

1 
ka §amplyonlugunu daha cabuk 
yenmi~ti. Bu yiizden bircok miitalaa
Iar yiirlitilldil vc aradan bu kadar za
man g~mesine ragmen dedikodusu · 
hAIA devam ediyor. 

Millftyim, denlldigi gibi, teknik iti
ba:rile Tekirdaghdan daha iistiln ola
bilir. Fakat Hiiseyinin b~pehlivanllk 
kemerine hftla sahip olmakta bulun- ' 
dugunu da hat1rdan !;Ikarmamak dog- 1 
ru olur. Hill§.sa, ikisi de iyi gilre~i
dir ve bugtinkii goriln~erine gore 
tam formlarmda bulunuyorlar. 

Giire§ dedikodusu 
Giire~ cliger sporlara benzemez. De

cllkodusu pek tathd1r. Hatta. sebebi bu 
mudur bilinmez; gilrel} maclanm ta
kib eden gazeteciler arasmda sporla 
katiyen m~gul olm1yan muharrirlere 
raslamr ve gilr~ miisabakala'r.uu ~ok 
zaman spor muharrirleri yerine bun- . 
Iar yazarlar. 

11;Jte seyri kadar dedikodusu da tat-
11 oldugu i~in serbes giire~ mfrsabaka
Iannm yap1lacag1 duyulc!ugu zaman 
yer yer masa b~1 toplantilanna ras
larur, pehlivanlarla hasb1haller edi
lir. B~pehlivanl1k miisabakasmm ari
fesinde de boyle oluyor. Niteklm her
keste bir alflka goze carpmaktad1r. 

Evvelki giin yine boyle masa b~ 
toplantismda bir~ok ~eylcr go~illdil. 
Bermutad hafif~e dedikodu da ihmal 
edllmedi. Zaten oyle olmasa toplantlda 
tad tuz mu kahr? 

Pchlivanlar ~ok caJ~1yorla"r. Tekir-
dagl1ya idman yap1p yapmad1g1 so- ~ 
ruldugu zaman: ~ 

- <;obana klziyorum, diyor, MillA- \ 
yimle idmanl~yor da bana gelince I 
nazlaruyor. Ben de onu cSeni b~. on ( 
dakikada yenecegim• diye k:Izdmyo- ~ 
rum. Ondan sonra tut~uyoruz. <;oban 
~ok iyi, omuzlan kavi ... 

Millayim, pek meydanlarda goriin
medigme gore sessiz, sadas1z hazrrlan
chg1 anl~tllyor. Hiiscyin da.i.rna: giller 
yiizile kendinden ~ok emin goriinii
yor. 

Dina r b nerelerde 
B~pehlivanl1k miisabakalan onu

muzdcki cumartesiye b~llyacagma g~ 
re, vakit daral~ bulunuyor. Herkes 
Dlnarhyi sormaga: b~lad1. Fakat o 
meydanlarda yok. Hem, bu delikalih- j 
nm blr iddias1 var: 

.. - Onlar benlmle giir~ezler; ciin
kii seviyelerimiz biribirlnden ~ok fark- · 
hd1r. 

- - ,::,,. 

1\liililyim, Tekirdagh Iliiseyin 

Dinarb l\lehmed 

(Biikr~e giden arkad~mizdan 
teletonla) - ~piyonarun ikinci 
kl.mu yann (bugiin) yap1lacak. Bu 
seter bizim de bilyilk iimiUerimiz var. 
Poladdan yiiksek atlamada blr bl
rincilik bekliyoruz. Size musabakala
~ ~tirak edecek arkada~lan soyliye
yun: 

200 metre: Raifle Melih . i~tirak 
ediyorlar. Raifin ilk gUnki.i ~1z
hguu telafi ederck daha iyi ko~tugu 
bu rnesafe t1ze1inde 1935 de oldugu 
gibi muvaffaklyetli bir derece alaca
guu umuyor ve temenni ediyoruz. 
Mellh enerjik vilcudilniln biltiln ka
biliyetlerini kullanarak ko~ blr at
lettir. Enerjinin ~Ok muhim blr rol 
oynad1g1 bu ko~uda muvaffaklyetli 
bir derece almas1 pek al8. beklenebi
Ur. Bu ko~udan puan almam1z mu
hakkakt1r. 

Blrincilige gelince: ilk giln Rumen 
siira~ilerinin ~ok seri ve gevlk at
letler olduklanm gordiik. Heniiz bu 
sene parhyan bu gene; atletler bu
giin de en kuvvetli namzedlerdir. Ru-
menlerin en biiyiik rakibi Yugos
lav Ba.uer'dir. Yunanlllardan Ska
la.r.iu ancak bizinlkiler ayanndachr. 

400 metre mania: Bizden Faik I~
thik. edccek. Bu mesafe Faigin ko-
9USU degildir. Onun igin derece ala
caguu hie ummuyoruz. En kuvvetll 
adamlar Yunanlllardir. Yunan Man
tlkas ile Skiadas birincilik icin geki
~eceklerdir. 

Disk: Veysi bugiin gelecek. Buse
ne iyi cal1~madigm1 duydugumuz Vey, 
s1nin yann gerllmi~ yaylar gibi for
munda olnn bir silril atletle miica
dele etmesi biraz zor olacaktir. Fa
kat puan alacag1ru kuvvetle talmun 
ediyoruz. 

En kuvvetli namzed Yunan Sillas
dlr. Sillasdan sonra Rumen Kavalec; 
goze carpmaktachr. 

m minder haricinde degil, rakiplerinl 
~elik: maknslarma: s1~tmrken kul
lanmalld1r. Aksi ha.Ide onun bu mfrsa
baltalara girmek istememesinin ye
nilmek korkusundan ileri geldigine 
hilkmedenlere hak vermek lft.zun gel-

1500 metre: Receple Galibin i~ti
rak edecegi bu yari~. pazar gi.inii 
Yugoslava 800 de magltip olan Yu
nan Yorgakoplos ile Gorsek arasm· 
da blr revan~ malliyetind~ olacakt1r. 
Bu sefer Yunan111 Yugoslav1 ge~me
si beklenmektedir. Bizim gocuklar 
ancak kendi arala11nda miicadele 
cdeceklerdir. Galibin ilk be~ ~ ara
sinda yer almas1 beklenebilir. 

mez mi?.. N. 

Balkan oyunlann1n 
ikinci glinii 

Pazar gilnii Biikre~te b~liyan 
Balkan atletizm ~ampiyonaS1llm 

ikinci miisabakalan bugiin yap1-
lacaktir. BugUn saat 15 de basll
yacak olan programda ~u m~a
baltalar bulunmaktachr: 

l - 200 metre sccme. 
2 - 400 metre mania segme. 
3 - Serbes disk. 
4 - 1500 metre. 
5 1 Yiiksek atlama. 
6 - 200 metre final, 
7 - 10000 metre. 
8 - <;ekic atma. 
9 - 400 mftrua final. 
10 - Balkan bayrak: 100 x 

250 x 400 x 800. 

.---

Yugoslav milli tak1m1 
Rumen milli tak1m1n1 

2 - 1 yendi 

Yiiksek ntlamn: En i.imitvar oldu-
gumuz milsabaka budur. Bizden i1jti
rA.k eden Polad hakikaten Balkanla
nn en kuvvetli atlaYJ.c1s1dir. Poladm 
rakibl Yunan Pantazistir. Burada 
herkes: Yugoslavlar, Rumenler hnt
tA Yunaril1lar bizzat rakibi bile Po-

) Iadm en bi.ty{ik fnvori oldugunu say
\ , lilykorl

1
ar: . PNoladd dan ba~ka Fenerba11-

) ~e a _eclSI cc ette at11yacaktir. Nee
\ det Istanbulda 1.80 atlanu~t1. Bu-

! 
rada da bu dereceyi yaparsa ikinci 
olabllir. 

10000 metre: Bizden R1za ile Ar
\ tin gireceklerd.ir. R1za bu sene for-

mundan gale dii~m~ oldugu i~in 
kendisinden bir liey bekliyemeyiz. Ar
tine gelince: tabana kuvvet ko~an 
taktik ve alOr bllmiyen bu yeni ye
tl~n atlet tecrilbenin miihim rol oy
nadlgt bu ko~uda kolay kolay dere
ce alam1yacaktir. 

En kuvvetli adam Yunan11 Kirya
lddistir. 

~eld~ atma: Oillleci ii-fan girecek 
ve belki be¢Ilci olacaktir. En kuv
vetli atletler Yugoslavlarchr. 

Diyor. Bu miitalaa ne dereceye ka
dar dogrudur? Bawehllvan11k mfrsa
bakalarma gircnler, sirasi geldikce 
Cambaz Londosa meydan okurlarken 
Dinarll acaba ncsine gi.iveniyor? 

Belgradda Rumenler, Yugoslav
larla Balkan ~piyonasi ictn 

1 yaptlklan blr haz1rhk macmda 
1 - 2 maglQp olmu~archr. 

Balkan bnymk: Bizim ta.kun mii
sabakalar esnamnda ~ocuklann va
ziyetine gore tes}?it edllecektir. Gal1p 
ve Recep 1500 de, Melih de 200 de 
yorulmazsa ne AIA ... Yoksa ekip hatif 
olacaktlr. Fakat naml olsa dordiln
cillfikten !azla yilkselemeyiz. 

Diye d~iinenler var. Ve bu d~iin
celerdir Id, Dinarlmm bu miisabaka
latdan uzakl~asm1 temenni edl
yorlar. Hakikat te budur. 

Tcknik ve zekA itibarile arkad~a
nna faik gorilnen Dinarl1, bu zekllsi-

Rumenlerln kuvvetli blr ekip 
oldugu malftmdur. Yugoslavla
nn tamamile hftkim blr oyundan 
sonra Rumenleri 1 - 2 yenmelerl 
bizim 1 - S liilt maglllbiyetlerimJz 
i~ bir teselll degu midlr?. 

·- ·-- -- -

Yuna.nlilar bu ikinci g(in mfisa
bakalannda Yugoslavian ve Rumen
leri puanca ~acaklannr iddia et; 
mektedirler. Biz de Bulgarian a{iaca
~ 1dd1a cdellm mi? - Atlet 

Giln pazar; koca: ye~ll ~ehlrde diik
kftnlar kapah, fakat caddeler mutad 
giinlerden ~ok ziyade kalabahk. Hele 
sokaklarda, yaya kalchnmla:nn klyi
lan bugiin say1s1z, hesapsiz hususi 
otomobillerle dollL Gorilliiyor ki Al
manyayi bWitan b~ kaphyan emsal
siz otomobll ~oselerl, halkta1d otomo
bll hevesini ~ok arttirm~t.Ir. eumar
tcsi oldu mu, arabasma athyanlar bir 
Alman ~ehrindcn dlger Alman ~ehri
ne ko~up gidiyorlar. 

Gittigi yerde, pazar g·iinlerine mah
sus olmak uzcre otomobll duraklanru 
belediye i~aretlemi~. ~hirdeki, klr
lardaki say1Slz gazinolarla birahane
lerle Gasthaus dnellen misa!ir yerle
ri" geleceklerin rahatlarm1, keyiflerinl 
temin icin her ~yi haz1rlam~tir. Bu
ralarda s1k s1k yagan yagmurlara 
kimsenin aldm~ ettigi yoktur. Oto
mobiller zaten yagmurdan korkmaz. 
Yollarda camur denilen nesneyi gO
ren ve bilen yok! 

Wiesbaden bOyle oldugu gibl Al
manyanm butiin ~ehirleri cumarte
sinden pazartesi sabahma' kadar boy
le karmca bucaklan gibi kaymyor. 
Diln gece banyolar dairclerinin ga
zinosunun i!rerisi miithi~ bir donan
ma halinde idi. Qayirlar i.istiine c:Wi
esbaden sonbahar keyfi> diye elek
trikle yazilar yazilm1~h. fi~ekler atI
llyordu, mayta·plar yan1yordu, ince 
ve zari! bir orkestra mi.ikemmel par
!;alar ~allyordu. Bunlarm arasmda 
gezen dola~an ve hava alanlann had
di ve hesab1 yoktu. Her giiniin ban
yoculan degil, biisbi.itiin b~ka bir 
gezme halkl her ko~eyi doldurm~tu. 

Burada, pazardan b~ka giinlerde 
banyoculann manzaras1 da L'1San1 eg
lendir.iyor ve d~ilndilriiyor. Kolonlar 
iistiine oturtulmu~ uzun ~ati altm
daki etraf1 ~Ik galeride ellerindc s1-
cak maden suyu bardaklarile dola
~1p ihk suda:n yudum yudum i!renler, 
ild degnege dayanarak ug~ ro
matizmalilar, ufnk el arabasma binip 
manivelesini kendisi tahrik ederek 
istedigi yere gidebilen, bacaklarile 
yiirilyebilmekten mahrum za'valltla
ra, kansmm, yahud lozmm koluna 
girerek adcta kcndini siirilkleten ve 
yardllUl yakmmdakindcn bulan has
talar, bunla.nn arasmda k~up s1~
rayan, giililp oymya:n ~ocuklar, ha
kiki ve derin bir tetkik mevzuu idi. 
Evet gori.iyorum, buraya gelen ve bu
ras1 gibi yerlere giden hastalar ~ifayi 
sade suda bulmuyorlar. Manevi afi
yeti ve huzuru aile azalan arasmda
ki tath rab1talarla kuvvetlcndiriyor
lar. Sonra bir~ey daha goze ~arp1yor. 
Ben Almanyay1 bilyuk harbte gor
dilm, bilyiik harbi takib eden milta
rekenin mahrumiyet yillarmda uzun 
miiddet daha iyi tarurn~tim. O ylllar
da uguk benizli, cll1z ~ocuklar goze 
~Ok 9arpard1. l?imdi hi~ oyle deg-ii. 

Harb yoksulluklarmm yarattigi 
fizyolojik zayifhk iyi yeyip icmekle 
giderllml~. !akat gencJige bir de mu
kemmel hrlZISSihha: bilgisi ~arru~Iar 
ve onlar1 natilrden istif adeye hakkile 
al~t~archr. 

QQcuklar gilrbiiz, renk.leri kanlI, 
yanaklan al, adalelerl iyi milte~ek

kildir. Yeni yet~en delikanlllar ise 
saglam ve diizgiln bacakh, metin bal
dirll, yiirilyiicii ve ko~ucu. Sihhat1.a. 
tam ol.masl sayesinde tabit olarak 
kU~tigii de, biiytigO. de n~ell. keyifil 
ve kahkahac1chr. GOrillilyor ve anla:
¢tyor kl altm~ mllyondan ~ok ziya· 
de niliusu o.lan bu ~kilAtll memle
kette pek zinde ve sa~lam yen! bir 
nesll ye~lyor. Onun i¢n ne derlerse 
desinler, Cerman rrkmm At18i emin 
ve saglamdu- demekte tereddild et
mem. 

Wiesbaden her halde beledlycsi en 
muntazam Avrupa ~ehirlerinden bl
risidir. Baknn denllen hro:1ktl1Ade 
kuvvet her yerde hA.kim ve nazirdJ.r. 
~ehlrde sokaklann altlannda dcvam-
11 s1cak sular aktl~ icin su mecrala
nna S1k slk men1ezler yap~ar. Bu .. 
ra1ardan dalma madent kokUlu bu-

gwar g1k1yor. Biltiln cadde ve sokak· 
lar asfalttir, her tarafa ve civar koy
Iere 9ok bilyiik ve gok rahat otobUS
ler ~iyor. En uzak tara!a gitmek iclJl 
alchgi ucret sekiz kuru~tur. Bunla· 
rm icine giren ve ~1kanla'rdaki intl· 
~ ve siiktlneti tarif edemem. 

Giren ve glkanlar sakin ve giiri1l· 
tfrsiizdiir. Blletciler sessiz ve vazUo 
bilir adamlardir. Bizim bilcUgtmiZ 
otobilslerin hemen bir bucuk uzunlu· 
gunda yerden yapMa, alt1 tekerlekli 
olan bu arabaln.r dar sokaklarm i~ln· 
den de ge~lyor. Araba durmadan gl· 
ren veya ~1kan kimscyi gormedim. Bit 
~ey sormaga. ve ogrenmege de hacct 
yoktur. Her ~ey, her malfunnt rE.'nkli 
lavhalarla ve geceleri i~1kl1 i~a'retle~le 
gO.sterilmi~tir. 

Gccen giin bunlardan bir numarall 
laciverd renklisine bindim. 8 kuf\19 
mukabllinde beni sarsmtis1z alch g&
tilrdil. Ziimrtid gibi bahceler i~lnde, 
pencereleri tiirlii ~i~eklerle donan· 
m1~ iki taran1 ko~klcr arasmclan ge .. 
~irdi ve Bibrich adll Rhln ~ehri ke
narmdaki kasabaya on dakikada 
ulW1tlrd1. Bu kasaba Wiesbadenin li
man1chr. Rhln iizerinde ~liyen gok 
milkemmel vapurlar hep hirer sey
yar palas oteldir. Mainz, Koblinz ve 
Koln bilyiik ~ehirlerlnden gecerek bu 
vnpur IIolanda hududunu ~yor ve 
Rotterdam deniz limanma vanyor. 
Demek oluyor ki Wiesbaden dahil ol· 
dugu halde biltiin garbt Alman ~e
hirleri Rhin nehri saye .nde denize 
baglldir. Sade o kadar degil, bu neh
rin su kaynagma dogru giderek is
vi~renin Bale kasabas1 da ~oktail 
denize bagll liman yap~t1r. 

Bunlan yazmakta devam edccek 
olursam sahlfeler doldurmak lazim 
olacakt1r. Onun icin burada duruyo
rum ve gezdigim yerle1i bir daha goz 
onilne getiriyorum. Trenler dolu, ne
hir frstilndeki yolcu vapurlan adam
la, yuk vapurlan ~a ile dolu, her 
ko~eden aklp gelen seyyah otokarla
n insan y1gmla'nm tall1yor ve ko~e 
b~Iarma indirib silri.i halinde l?Chir
leri seyrettiriyor. Hususi otomobiller 
aileleri gezdiriyor. Yaya gezmege g1k· 
m~ s1rtlan torba11 gen~ler hep bir 
afizdan ~ktlar soyliyerek asker in
tizamlle yurilyiip gidiyorlar. Buras1 
boyle iken ispa:nyada kan govdeyi 
gotilrm~, Qanakkale ch~mda 15 mil 
ac1kta bile ispanyol gemileri birbir· 
lerini torpillerle batmyorlarnu~. Bu-
ras1 da dilnyarun ve insanhgm akll 
ermez cirkin taraf1. 

Ahmed ihsan Tokgoz 

Istanbul • Edirne hathrun 
Yunan topraklarmdan ge~en 

k1sm1 
istanbul - Edime hattmm Yunan 

topraklarmdnn ge~en 33 kilometrelik 
kISmmda tatbik edllecek usul hak· 
kinda haz1rlanan itila!name Ankara
ya gonderilm~i. 

Naf1a Vekfilcti tedkikat neticesinde 
bu ituafnamede bazi :tashihlere lii
zum gorm~ ve anla{imayi Devlet de-
miryollan Avrupa hatti dokuzuncu 
~letme miidiirlilgilne gonderm~tir. 

istanbuldaki Yunan mlirahhasile 
de yapllan temaslar sonunda anla.t" 
ma icap ettigi ~ekilde tashlh olun
mu~ ve imzalanmak iizere Ankaraya 
gonderilro4tir. 

itilftfnamenln bir sureti de Yunan 
murahhas1 tarafmdan Atinaya gon· 
derilrni~tir. Anl~a bugtinlerde her 
iki tarat hiikllmetlerince imza edillP 
meriyete girecektir. 

33 kilometrelik hatta ~imdiye J{B.-' 
dar Lozan ahidnamesine gore hazll'
Ianmi~ blr nizamname tatbik ecllU
yordu. Pek yakmda bu nizamnaIJlQ 
de tarihe kan~acaktir. 

Bundan sonra, trehler Yunan tot>" 
raklarmdan gecerken Yunan ve TUrlt 
topraklanndan ge~rken de T{lrll:: 

kanunlan tatbik edilecektir. 



..,, 8 Eylfil 1937 

Zehirli •V 

1gne ) 
Doktar Cevdet odasllllil kaplSllll 

kllIUeytp yazi masasuun aniine otur
du. Betlbenzi solm~tu. Titriyen el· 
leri arasmdaki mektubu okuyordu. 

Sat1rlan gozden ge~rdikten sonra 
1ki eli arasmda ba~ alarak uzun 
UZUn dij~i.indu. 
Be~ senedenberl evliydi. Kirk se

kiz ya~ma bastigi zaman, ¢mdi evli 
bUlundugu bu kad1m cllgm bir ~k
la se~u. Biitiin hayati sakin ge
~lp de klrkmdan sonra sevdalanan 
erkeklerin nelerc ugra'dlgi malt1m
dur. 1~te doktor profesor Cevdet de, 
b<iyie bir hlssi maceraya kap1lm1§, 
l.ey1a. ile evlenmi~ti. 
~ senedenbcri harlkfil~de zevkli 

blr li.iya y~am~tJ. Fakat ~di Adi 
blr haclise, biltun zevldni kird1; i~in
de ~iiphe uyand1. 
Rlskan~llk kelimesi, ruhunda alev-

11 harnerle damgalanm1~tl. 
ltans1 kendisine nlsbetle pek genc

tt. Dokt-0r, aldabld1guu haber almca, 
hi~ bir ~ey belli etmeden, gizliden 
ltzliye tedkikatta bulundu. ~imdi ar
tilt her ~eyi iyice biliyordu. Kansmm 
fhanet ettigine tamamen emindi. 

Doktor Cevdet, uzun uzun dil~iin
dU. koltugundan kalklp da bir ze
hir tedkiki i~in laboratuanna ge~tlgi 
latnan hissiyatma son derece hft.
kimd· l . 

••• 
Leyla, yatagmdan kalkti ve ban

Yoya ko~tu. Blrka~ saniye sonra ac1 
&cl baginna.ga b~lad1. Yakln bir oda
da bUiunan doktor, kansmm sesini 
!ff tince f1rladl. 

Gene; kadln, sag elini salhyordu. 
~kalftde iztrrap c;ektigi belliydi. 

- lien var, Leyla? ... 
- EUme igne bath. Silngerin ic;in-

de kink bir igne varnu~. A vcurna ilhn .. 
ca ... 

- GOster bakaynn. 
Leyla elini uzatti. 
Bir kilc;iik kan damlas1 avcunda: 

Parhyordu. 
Doktor, muayeneden sonra: 
- Epi derin batrn1~! - dedi. 
Gene; kadm hayretle: 

,.,. - Bu ignenin silnge1irnin icinde 
491 ne? Eger famdo\)ambr,1m izlnli 
Obnasbu a ondan ~tiphelenirdim. Fakat 

i~i kim yapti? 
- 'Ne bileyim, ~ekerim? On altmci 

Wa1rda y~asayd1k <Hayatm tehlike
dedlr! :b derdirn. O devirlerde zehir 
ln0das1 salgm halindeydi. tnsam, 
ttirJU tilrlii terkiplerle <>liime ~llar
lard1. 

- ~imdi bunun ne rnilnasebeti var? 
~ereuen aklma geldi? 

- Anlatayim: Eski zarnamn me~
b.Ur italyan zehiri olan, kokusuz, 
!'enksiz ve iz b1rakm1yan acqua - tof
tana•yi diln yeniden ke~fettirn. 

- ~iddetli bir zehir miclir? 
- Mtithi\)l Bir darnlasi. .. Ne diyo-

l'Utn? liayir, hatta bir damlanm ek
~~~. mesela bir ignenin o zehire bu
""UU1~ olmas1 kati bir oliimii in~ 
•ttlrir. 

- Sen bu zchiri mi tekrar ke~f et
tin? 

- 0 zehirin mahiyeti asrrlardan
~rt kaybolmu~tu. Binlerce kimyager 
~fll'loltinii aray1p dw·uyordu. Ben i~

Yeniden buldum. 

- Peki amma bu zchir bu as1rda 
Ile i~e yarar? 

- 1500 senesinde ne i\)e yariyorsa 
Rene oyle .. . Farzet ki sen, kocam al
datan b' k d ir a msm ... 

- Cevdetl Ne diyorsun? 
- Camm! Farzet ... Ben de bu i~ 

:~ber a11yorum ... Biitiln saadetimin, 
Utun hnammm y1k1lmasi! A~k1m, 

harab oluyor. Arbk ~mdi bende blr 
~zu. ~~yor: o da intikam alm~ ... 
eresti~ cttigimi mahvetmek .. . Oy-

:Ya: Ben, zehir miitehass1s1y1m ... 
c1 lahun bu!. .. i~te, formoHinii bul-

Ugum acqua - tof fana imdad1ma: 
J'eU~ecek. Bir ig- ne'-'i k1rruorum. Onu bu ··1.. J J 

lac 0 um suyuna batmyorum ve usul-
ik, tuvalet siingerinin ic;ine soku

~orum ... Bir saat sonra zehirli igne 
e roliinu oymyor. 

- Cevdet! Merhamet et ... 
"-~·- Ne diyorsun? ... Merharnet mi? ... 
... ,l~in? 

- Qiinku kabahatliylrn. Onu ibili
Yorsun ve miithi~ surette intikam 
ald1n. 

Gene kadm, banyodan c;1k1m~, ko-

casmm ayaklanna kapann11~, yalva-
1yordu: 

- Cevdetf Affet! Affet! 
- Demek itiraf ecliyorsun? 
- Evet ... Ben al~ak bir insamm ... 

Benin iyiliklerine, muhabbetine Iayik 
deguim. Fakat sana yalvannm, Cev
det. Beni kurtar. Yolunu sen yapa
bllirsin. Aff et beni! 

Allrnin dudaklannda bir istihf af 
ifadesi belirdi. Bu tapmd1g-t kadm, bii
tiin ~klm, servetlni, hayabm ver
digi bu kadln onu al~akca aldatm1.~tl. 
Kopegin efendisine kar~1 olan mm
nettaihk hissinin zerresi bile onda 
yoktu. ~imdi ayaklannda si.iri.ini.ip 
yalvanyordu. Belki de omriinde ilk 
def a olan bu ft.Umin ilmi kudretine 
itimad ediyor, klymet veriyordu. 

- Cevdet! Merhama:t! Gencim! 
Beni kurtarl Hissediyorum. Zehir 
vilcudiimii yav~ yava~ kapllyor. 
6Iecegim. _ . 

- cOlecegim> mi diyorsun? In
~lah uzun y~ad1ktan sonra pek 
ihtiyar olursun... Boylelikle bana 
yapbklannm acism1 ~ekersin. 

- Bunlar ne anl~lmaz sozlcr! Ya 
zehir? 

- Ne saniyorsun? Beni adi bir ka
tll mi zannediyorsun? Dilnya yiiziin
de o kadar gok algakhk, hodbinllk, 
hainlik var ki, ni~in bu cinayetlere 
bir de ben yenisini ilave etmi~ ola
yun? Haydi kalk! Glyin, seni kovu
yorum. Senin yilzilnden gilnlerce iz
tirap 1;ektim. Sen de bir iki dakika 
k~rko iclnde kivrandm. Bu kadar in
tikam bana yeter. 

- Yao zehhli ignenin batmas1? 
- Kimse ignc ibatl§mdan olmez. 

Me~hur acqua - toffana'nm f or:mo
li.inu de bulmad1m. Belki de kirnse 
bulanuyacaktir. Veli Nuri 
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istikrazi dahlli 115,75 Tiirkiye Cum- 91 
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FiATLAR 

CINSi 

Bu~day yumu§ak 
v sert 

Arpa 
(;avdar 
MlSir sari 
K~yemi 
Nohut kaba 
Afyon 
Fmd1k knbuklu 
Yapak Anadol 
Tlftik Anamnl 

A§D.tt Yukan 
Kr. Pa. Kr. Pn. 

5 32! 
5 20 
33n 
4 27 
5 -
8 10 

11-
550 
20 

55 
129 

6 7~ 
5 30 
4 7 

GELEN 

TBugday 
Ti!tik 
Z. yag1 
Un 
Keten tohumu 
Yulaf 
Nohut 
Pamuk 
M1Slr 

126 Ton 
19 > 
50 1/2 » 

102 > 
25 .. 

25 J) 

2 1/4/ > 
24 1/ 2 • 
11 1/2 • 

D I I FiATLAR 

B~day: LWerpul 
• : ~ikago 
• : Vinlpek 

Arpa: Anvers 
.Mls1r: Londra 
Keten T. : Londrn 
Fmd1k G. : Hamburg 
Fmd1k L. : Hamburg 

5,87 

5,01 
3,01 
8,06 

94,82 
94,82 

Eski$ehi rde 
A K$AM ne$riy at1 

cSes - I~k> mi.iessesesinde satl
hr. c~am> gazetesine abone 
olanlara husust tenzilat yap1llr. 

OUk dH Vindsor biraz 
sismanlam1s 

Diik ve Dii1es ~ok sade 
bir hayat ge~iriyorlar 

inglltereyi terk edeli dokuz ay ol
dugu halde Dii.k do Vindsor her giln 
Londraya telefon etmiye devam et
mektedir. Her sef erinde yirrni da
kika kadar gorii~iiyor. 

Dii.k ve Diises telefon ettikleri vakit 
ekseriya ~atoda yalruzdlrlar. ikisi de 
basit bir hayat ya~maktad1rlar. 
Sabahlan etraf1 ci~ekle silslii yi.izme 
havuzunun iistiinde bir tara~ada 
kahvalti ederler. Buradan Avustur
ya, italya ve Yugoslavyanm daglari 
goriiniir. Kahvaltidan sonra ingillz 
gazetelerini, ild A.merikan, bazi 
A vusturya gazetelerini ve bir !iOk 
mecmualar okurlar. 

Art1k normal hacmine avdet et
~ olan mektuplanm okuduktan 
sonra Dilk hafif bir ogle yemegi yer 
ve ogleden sonrasuu spora verir. 

Tenis oynar, bazan bahk avlar, ba
zan da golfa c;1kar. Fakat tercih ettif. 
spor daga bnnanmaktir. Koyliiler 
Dukiin iyi bir tmnamc1 oldugunu 
soyli.iyorlar. 

Son zamanlarda ~tonun arksam
daki Dobr~ da~mda 2500 mctreye 
yiikselmi~tir. 

Diik blraz ~i~anlam1~tir ve iylce 
kararnu~tir . 

Dii~s ~ato erazisini yaya olarak 
pek nadir terk edcr. D1~an r;1ktig1 
zaman otomobille Dlikiin veya dost
Janndan birinin refakati ile ~1kmak
tadlr. 

Misafiri olmadlg1 zaman Dil~es ya
Zl yazmakla me~gul oluyor. Soylen
digine gore bir kitap yazmaktadir. 

Dii~es gnyet baslt giyinrnektcdir. 
Ekseriya elbisesi mavi veya beyazdir. 

. ... ~act <..> \ \ 
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istanbul - ()g-Ie ne!lriyatI: 12,30: Plak
la TUrk musi.kisl, 12.50: Havadis, lS,05: 
Muhtelif plak ne§riyat1, 14: SON. 

Ak~m ne§rlyat1: 18,30: Plakla dans 
musikisi, 19,30: Konferans: Beyotlu Hul
kevi namma (Miizik), 20: Blmen ~n ve 
arkada§lan tarafmdan Tiirk muslklsl vc 
balk ~rkllan, 20,30: Bay <:>mer RlZ:l ta
rafmdan arbaca 60ylev, 20,45: Nezihe ve 
arkada§lan tarafmdan Turk muslklsl vc 
halk §ark1Iar1 (Saat ayan), 21.15 01kcs
tra, 22,15: Ajans ve borsa habcrlcn ve 
ertesl giiniin program1, 22;30: Plakla 1>0-
lolar, opera ve operet pa~alan, 23. son. 

Ecnebi istasyonlarm en 
miintehap program1 

Roma (421) saat 22: Senfonlk kons£'r, 
Strasburg ((349) 21,30: ci Faklr talebe.o 
operet, Viyana (507) 20,25: Scnronlk kon
ser, Biikr~ (364) 22,45: Rndyo orkestra;;1 
tnrnfmdan konser, Sot tens ( 443) 2 l: Flut 
konserl, Biikre (364) 21,35: Kernan kon
serl, Va~\"a (1339) 22: Piyano kon. erl, 
P~e (549) 0,30: Tzigan orkestraSI. 

Dans musikisi 

Paris P. P. (313) snat 23, Breslav (316) 
23,20, J,ondra (K1sa dnlga) 18,35 - 24. 

9 Eyliil 937 Per!}embe 

istanbul - O~le ne§riyat1 : 12,30: Plakla 
Tiirk musiklsi, 12,50: Havadls, 13,05: M•th
telit pllik ne§rlyat1, 14: Son. 

Am~am nc§riynt1: 18,30: Plakla dans 
muslklsl, 19,30: Spor miisahabelcri: E§ref 
~efik tnrafmdan, 20: Sadi ve arkad~l:m 
tnrafmdnn Tilrk muslkisi ve halk ~rk1la
r1, 20,30: Bay Omer R1za tarafmdnn arab
ca soylev, 20,45: Bayan Emel vc nrka
da§lar1 tarnfmdan Turk muslkisl ve hnlk 
§arkllan, (Sant ayari) , 21,15: Orkcstrn, 
22,15: Ajn.ns ve borsa haberlcrl ve crtesi 
guniin progrnm1, 22,30: Plftkla sololnr, 
opera ve operet paq~alan, 23: son. 

Tilrtlye Ecneb1 

SENELiK 1400" ll:Uruf 2700 kurut 
I AYLIK 750 II H.50 • 
I AYLlll "°° • 800 • 
1 AYLm l&O • • 

Post& 1tUb1dm• dahll olouyan 
ecnebl m emlell:etler: Senelltt 

H OO, al\l &7111'1 1900, 110 
ayblt 1000 kUJ'Ultur. 

Adrea tebdlll t9ln ylrmi bet 
kurufluk pul rondermek lAzundU'. 

Recep 3 - R uz1h1Z1r 123 
I. J...k Ctlaet Otle lllltdl A.kt- Tatsi 

E. 9,18 11,1 5,39 9,17 12,00 1,84 
va. 3,50 5,34 12,12 15,48 18.32 20,7 

Sahlfe 9 

KUDiLA 'T DAl\T 
Yazan: fskender F. Sertelli No. 165 

Gen e ral Hun-Kan1 derin bir kuyuya 
a tm1$lar ve kuyunun ag1z1n1 bUyUk 

bir kaya lie ortUp c;ekilmi$1erdi 

Fakat, bu mcrhametin ve bu iyiilgin 
beni zllletten zillete, felflketten feW.
kete d~iirdii. Mikado yiizilme tii
ldlrdii: cMogollara yai·dlm etme
seydin, seni kllJ.~tan gec;irirlerdi. Af
fetmezlerdi. Sen yurduna fen a bk 
yaptm!> diyerek beni ~ehirden ve 
ailemin yanmdan uzaklara siirdiiler. 

Ast Japonun goaleri suland1: 
- O zamandanberi yurdumdan, 

allemden, ~ocuklarimdan uzak ya
f!YOrum. Ve onlari ebediyen gonne
mege mahktimum. Buti.in bun1ara 
sen sebep oldun! Beni o zaman esir 
allp gottirseydin, yahut k1l1~tan ge
!ilriP obi.ir diinyaya gondersey<lin, 
ruhum goklerde dola~cak Ye mabud
lar yanma ak yiizle varacaktun. 

General Hun - Kan bu sozleri hay
retle dlnliyor ve yapt1gi iyiligin ken
disini gfiniin blrinde bu kadar agir 
i~kence ve izhraplarla kar~1layabile
ceginl dii~iindi.ikc;e insanhgindan nef
ret ediyordu. 

Bir ara11k ka~smda Azrail gibi 
dlldlmi~ duran Japonun yiiztine clik
katle bakti: 

- Seni ailene ve ~ocuklarma ka
vu~turmatnl isternez misin? 

- Ne demek istiyorsun? 
- :;>unu demek istiyorum ki, aile-

nl ve ~ocuklanru Tokyodan Pekine 
getirtirim. Sana ev, para, servet ve
ririm! Senl saadet ve rcfaha kavu~
turabilirim I 

- Bunlan yapmaga muktcdir ol
dugunu biliyorum. Fakat, ne yazik 
ki, artik i~ i~ten ge~ti. Ben Japon
yadan, camm1 kurtarmak ic;in bura
ya kac;tlm. Bir daha nas1l oraya don
meme imkan yoksa, ailcmi ve ~o

cuklanm1 gormem de imkans1zdir. 
Hie; bir Japon kadlm Mikado tarafm
dan telin edilen bir adama - o adam 
kocasi ve babasi da olsa - donemez 
ve onunla ternas edemez. Ben, Ol
m~, mahvolmu~ bir insarum. Beni 
oldfiren, mahveden sensin! f?u deni
zin biitiin saklrgalanm viicudilne 
doksem, dilnyamn biltiin akreplerini 
etine yap1l?brsam, gene hmc1m1 ala
mam senden! 

• •• 
Gece ... Meydanm ortasmda talih-

slz Mogol general1 ile ba~mda duran 
lid nobetc;iden bti~ka Rimseler yoktu. 

Hun - Kam her gece iki nobet.((i 
beklerdi. 

Sabahleyin giineli dogar dogmaz 
asiler meydanda toplanmaga ba~ar 

ve her gi.inkii i~enceler, biraz daha 
arttlnlmak suretile tekrarlamrd1. 

Hun - Kan son gi.inlerlni ya~1-
yordu. 

O gece Mogol generah ~ok muzta
ripti. 

Saklrgalar yilziinii, goziimi oyma
ga ba~am1~ard1. 

'Nobct~ilerden biri generalin yam
na sokulclu: 

- Reisimize neden yalvarm1yor
sun? 

- Beni aff edecegini mi samyor
sun? 

Oyle urnuyoru:m. Belki aff cdcr. He
le bir dene bakallm! 

- Ben olmek istiyorum artik. Dfi1?
manla.nm ~ok... Halbuki ben vakti
le ynpbglllll iyiligin cezasnu ~ekiyo
rum. 

- Yerinde yap1lm1yan iyilikle1in 
ne degeri olur? Sen Mogollara esir 
d~en bir Japonu affetmi~ ve ona 
hayatm1 bag1~lam1~sm! Halbnki o, 
o giin Olseycli, bugi.in toprak tistilndc 
sfuiinmiyecekti . 

- Japonlann boyle bir inam~la
n oldugunu bilscydim, kellesini u~ur
makta tereddiit etrnezdim. 

_ ~imdi seni kac;mrsam buradan, 
nereyc gidersin? 

Hun - Kan adalmm gozlerinin ic;in
ne bakh? 

- Nereye mi giderim? ... Dogruca • 
olilrniin kucagma ... 

- Hangi oliimun kucagma? .. . 
- Kendimi denize atar, bir an ev-

vel kurtulurdum bu izbraptan. 
- Hakkm var! Seni ka~1rsam da, 

kac;1rmasam da nasil olsa Oleceksin 1 

Adadan, kul? olsan, blr yere uc;n
mazsm! 

Bu sirada enginlerde birbirl ardm
ca belirmege ba~yan bir ~ok golge
ler gorilndii. 

Nobetc;i kendi kendine m111Jdand1: 
- $litsonun gemile1i ge~iyor uzak

tan ... 
Hun - Kan vilcudilnde bir iirpcr

me duydu, titredi. Alrundan soguk 
soguk ter damlalan akmaga ba~ladl: 

- Ne dedin? $iitsonun gemilerl 
mi geJiyor? 

- Evet. Fakat, gemiler uzaktan ge
~iyorlar. Buraya ugnyacaklanm san
Inlyorum. 

Biraz sonra deniz iistiindeki karal
tilar ~ogalmaga ba~lad1. Ada11lnr ucer 
be~er kalkarak etrafa yay1ld1lar. 

Davul seslcrl ve ~1gbklar git.tik~e 

~ogahyordu. 

Genera.Un nobet!iisl: 
- ~iitso adaya yakl~yor. 
Diye mmldaruyordu. 

j 

Birdenbire boguk bir ses yukseldi: 
- Hun - Kan1 kuyuya atalim .• 

~iltso gelirse, onu sag bulmasin. 
Hun - Kan sevin~ i~inde titriyordu. 
«- $iltso geliyor!> 
Seslcli c;ogaldlk~, generalde de 

kurtulmak iirnitleri artlyordu. Fa
kat, ada11lar zuliim ve ~enceyi o 
derece ileri gotiirm~lerdi ki... Hun -
Kamn asilerin elinden kurtulrnasi 
irnkanSlz denecek kadar mil~killdil. 

Generali dcrhal ag~tan cozdiller. Sil
rukliyerek bir kuyunun agzma gO
ti.irdiller. 

Gece yarisma dogru Mogol gernilc
rl adamn oniinde demirlcmi~erdi. 

On be~ giin once ikinci Yay ada
smdan ka~arcasma uza.kl~n ve o 
gundenberi goriinmiyen Mogol gerni
lerinin birdenbire adaya doni.i~, asl
leii dil~ilndi.innege b~lam1~t1. 

- Hele bir kere ~ genera1in i~nl 
bitirellm. $i.itso belki onu kurtanna
ga gclmi~tir. 

Diyerek, Hun - Kam derin bir ku
yuya atrn1~ard1. Zavalll Mogol ge
nerali o gece diinyaya ebediyen goz
lerini kap1yordu. <;iinkii elli adam 
boyundan daha derin olan bu ku
yuya dil§en bir kimsenin sag kalma
sma imkan yoktu. 

Aclahlar bundan sonra kuyunun 
agzim buyilk bir kaya parcasile or
terek ~ekilmi~erdl. 

Herkcs saba111 bekliyordu. 
Amira! $iltso ertesl sabah nc ya

pacakti? Bwm bllen yoktu. 
Adahlar sabaha kadar pusular ku

rarnk, yaylanm gererek gtine~in aog
masrn1 beklediler. 

Ertesi sabah ... 
Yerliler gene eskisi gibi kayahklar 

arasmdan ve tepeciklerdcn dcnizc ok 
yagmuru yag~irmaga ba~lam1~lard1. 

Bu adanm tabil ~illii adahla
ra uzun miiddet miidafaa imkanm1 
ve1iyordu. Sahilden adaya sokulmak 
kabil olmuyordu. 

Amira! $iitso bu adada ~ok telefat 
verdigi halde bir ti.irlii aday1 i~gale 
muvaffak olamam1~tl. 

~iitso Japon sahillerinde i~ini bi
tirm~. tekrar Yay adalanna don
mii~til. Ge~ Kubilay hanm sahte 
mektubunda donanmanm tekrar ada
lara donmemesi bildirlliyorsa da, 
$iltso, general Hun - Kanm adada 
uzun rntiddet eslr kalmasina taharn
mtil edemiyordu. Japon sulannda 
be~ on giin dola~tiktan sonra tekrar 
Yay adaJarma donmege mecbur ol
mu~tu. 

~iitso kendi kendine. 
- Kubilay ban buralardaki vazl

yeti bilmiyor. Japon sulannda bizim 
i~in hie; bir tehlike yoktur. Donan• 
manm oralarda dola~mas1 pek rnana· 
siz vc mevsimsizdir. Yay adalarmda 
gori.ilecek i~crimiz var. Evvela bu :~ 
lcrimizi bitirmellyiz. 

Diyerek adalara donmeyi terclh et
mi~tl. 

( Arkast var) 
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Yiiksek Ziraat Enstitiisii Rektorliigiinden: 

TONELMEYDANI 

INSAAT MOHENDISI ARANIYOR 
Garnizon Kilo Muhammen ilk teml-

Bursa 479000 
Mudanya 208000 
Bandirma 208000 

tutan natl 
Lira Lira" K. 

62270 2670.25 
27040 2028.00 
27040 2028.00 

Bursa, Mudanya, Band1rma Garni
zonlan i~ln yukanda miktarlar1 yaz1-
1I ekmeklik un kapall zarfla 10/Eyliil/ 
937 cuma giinii saat 17 de eksiltmeye 
konacaktir. Beher kilosu 13 kuru§ he
sabiyle muhammen tutarlan ilk temi
natlan yukar1da yaz1l1dir. tl~ gami
zonun unu ayn ayn isteklilere ihale 
edilebilir. 

Ancak isteklilerteminat mektuplan
na ve teklif mektuplannnda ununa i§· 
tirak edeceklerl garnizonlann isimleri 

ac1k olarak yazmalan ~rttir. ~artname 
580 kuru§ mukabilinde Bursa askert 
satmalma komisyonu ile Ankara ve is-• 
tanbul levaz1m amirli~ satmalma ko-
misyonunda bedel mukabilinde alma
caktlr. Eksiltmeye ginnek isteyenler 
kanunun 2 ve 3 cti maddelerindeki tas
i"ih edilen vesaik ile teklif mektuplan
m ayni giin ve saat 16 ya kada.r komis
yona vereceklerdir. Kanunun 32, 34 cu 
maddelerine uygun tanzim edilmiyen 
ve kapat1lmayan terninat mektuplari
le belli saatten sonra verilen zarflar 
komisyonca kabul edilmiyecektir. 

(309) (5487) 

* 26400 kilo sade yag kapalI zarfla ek-
siltmeye konulmU§tur. Tahmin edilen 
bedel 23760 liradir. ilk teminatl 1782 
liradll'. Eksiltme 15/9/ 937 car~mba 
giinii saat 16 da Erzincan Tilmen sa
tmalma komisyonunda yaptlacaktir. 
~rtnamesini gormek isteyenler her
giin E1"'Lincan Ttim satmalma komisyo
nunda paras1z ahp gorebilirler. istek
lilerin ihale giinil. Tecim ve Endilstrl 
odasmda kay1tll bulunduklarma dair 
vesika ibraz edeceklerdir. Arttmna ve 
eksiltme ve ihale kanununun 32. 33. 
34 maddelerlndeki esasata uygun ola
rak isteklile1in verecekleri teklif mek
tuplar1 15 'Eyliil 1937 c;ar§amba gilnil. 
saat 15 §C kadar Erzincan Tiimen sa
tmalma komisyonuna vermi§ veya pos
ta ile gondermi§ olacaktir.(310) (5438.l 

* Bir rnetresine tahmin eclllen fiati 
36,5 kuru~ olan 200 bin ila 250 bin 
metre minder ktl1fhk bez ile bir kilo
suna tahmin edilen fiat1 160 kuru~ 
olan 30 bin ila 40 bin b~ yiiz kilo 
pamuk 9orap ipligi kapah zarfla ayn 
ayn almacakt1r. Minder kilifuk bezin 
~rtnamesini 456 ve ipligin ~artna
mesini 324 kuru~a almak ve ornekle
rini gormek isteyenlerin her gun ko· 
misyona gelmeleri. Minder k1llfhk be
zin ilk teminatl 5812,5 lira ve ipligin 
ilk teminat1 4490 lirad1r. Minder kl-
11n1k bezin ihalesi 10/ 9/ 1937 Cuma 
gilnti saat 11 de ve ipligin ihalesl 
10/ 9/ 1937 Cuma giinii saat 15 dedir. 
Miinakasalara gireceklerin 2490 sa
y1ll kanunun 2 ve 3 cii maddelerinde 
yaz1h vesikalar1 ilk teminatlan ile 
birlil<:te teklif mektuplanm ihalc sa
atlerinden en az bir saat evvel Ankara 
M. M. V. St. Komisyonuna verrnelcrl. 

(311) (5489) 

* Tumen k1talarmm a..c:;ag1da mlkdar-
lan yazih ceman 1218 ton yulafm ka· 
pah zarfla: eksiltmesi 13/eyliil/ 937 
pazartesi giinil saat 15 de izmltte Tii
men satmalma komisyonunda yaptla
caktrr. Yulafm bir kilosunun tasarla
nan fiatJ 5 ku~. tutan 60900 lirad1r. 
ilk inancalar1 4568 lirad1r. ~artname
sl Ankara, istanbul, Eski~ehir leva
zim amirlfklcri izmit Tiimen satmal
ma komisyonunda goriilebilir. istek
lilerin belli giin ve saatinde kanunt 
belgelerle birlikte ilk inancalanm th
tiva eden kapah zarflanm Tfunen sa
tmalma komisyonuna vermeleri. 

Yulaf 
Ton 

108 izmit 
72 Adapazan 
78 Bolu 

516 Tuzla 
444 Gcbze 

1218 Ton yekun 

* 

c317.> c5519• , 

Tilmen Garnizonla'11nm ~ag1da 

m1kdarlan yaz11I ceman 863 ton ek· 
meklik unun kapal1 zarfla eksiltmesl 
15/ eylul 937 ~r~amba giinil saat 15 

Bu yil Ankara Ytiksek Ziraat Enstitilsiiniin Ziraat, Baytar Faktiltesine 
kiz ve erkek ve Orman Fakilltesine yalmz erkek paras1z yatih, parall yatill ve 
yat1s1z talebe ahnacaktrr. Enstitilye yazilabilmek i~in 8.§agtdaki §artlara uy
mak gereklidir. 

1 - Ti.irk tabiiyetinde bulunmak ve lise rnezuniyet imtihamm vererek 
bakaloryasm1 yapml§ veya lise olgunluk diplomasm1 alm1§ bulunmak Iaz1m
d1r. (Bakaloryasiru yapmam1§ veya olgunluk diplomas1m almam1~ olanlar 
enstitiiye almarnaz.) 

2 - istanbul liniversitesinin fen fakiiltesinden naklen gelecek olanlar 
orada okuduklan somestrelerden muvaffak olmu§larsa, ikisi kabul edilerek 
Baytar, Ziraat ve Orman Fakiiltcsinin ii~uncii samestrelerine ahmrlar. Ancak 
Baytar Fakiiltesine girenlerin bu fakiiltenin birincl ve ikinci somestrelerinde 
okunan Ana to mi dersine de aynca devam etmeleri ve Ziraat f akUltesine giren
lerin Ziraat staj1ru yapmalan gereklldir. 

3 - Enstittiye girecek talebenin ya.§1 17 den 9.§agI ve 25 den yukar1 ol
maz. Nihari talebe yiiksek Ya§ kaydma bagll degildir. 

Zonguldaktaki btiyilk miiessesattan birinde ~Bll§mak uzere tecrtiOO. 
Ii bir in~aat inilnendisine ihtiya~ vardlr. Bu vazifeye talip olanlann elle
rindeki clif'loma suretlerile §imdiye kadar bulunduklan vazif eleri gfiste
rir mufassal t.errilmeihal ve vesaiki ve son bulunduklan vazif ede aldlk-

. Ian m!l~ i!e ~tmdi istiyecekleri ma~1 bir mektup ile 20/ eylU.1/1937 tari
hine kadar 'l'ophanc Posta kutusu 8 adresine gondermeleri. 

Ogrenici kaydi yaprlmakta 
istanbul Sagunay Bik~l yurdu, < Vezneciler Kurultay sokag1 18» 

numaraya nakletmi~ ve talebe kaydma ba§lanmI§tir. Sagunay yurdunda bi~ld 
diki§, ~apka, t;i~ek, ~anta, cldiven ve biltiln moda. i~leri Ktilttir Direktorlugii
ntm kabul ettigi en son ve en kolay usulle gosterilmektedir. 

K1ir.s milddeti dokuz ay olup muvaffak olan bayanlara Kulti:ir Direktor
lUgunden tasdikli diploma verilir. Diploma alanlar, Atolye veya dersanemiZ 
gibi dcrshane a~abilirler. «5932 > 

4 - Paras1z yatih talebeden ertiklerinin liizum gosterdigi beden kabiliye- I I 
ti ve saglamhklan hakkmda tam te§ekkilllu bir hasta evi kurulunun raporu ngiJiz "HJ GH SCH 00 L,, Mektebi 
lflz1mthr. Bu raporlarda talcbenin her tilrlil askeri hizmete kabiliyetli oldugu Ni~nta!! - istanbul, Tclefon: 41UH 

aynca tasrih edilecektir. Derslere 22 Eyliilde baclanacakhr. 
5 - Enstltiiye yaz1lan talebe iki ay h;inde, yeniden saghk ve saglamllk I "" 

m~~mfil~ffi~~ri~rek~tl~~~ llimmg&te~~~~n k~iliy~~ !~~~~K~ey~1~t-v~e~k~~!b2~~m~u~a2m~e1~~~~·~C~tl~~~r~~~m~·~n~P!~~a~r~d~~~m~n~n~d-a_h_e!r~g~~~~~~ • • Saat 10 dan 12 ye kac.lar mektepte ~pllmo.kte.dlr. 
gostermiyenlerin enstitilden ili§igi kefillir. 

6 - Ziraat Fakiiltesine girecek talebe Ankarada Onnan <;ifliginde 10 ay 
staj gormege mecburdurlar. Bu staj mtiddetince talebeye 30 lira ayhk verilir. 
Yatacak ~irukte paras1z saglamr. (Stajyer talebenin yemesi ve icmesi de ensti
tticc sagland1gi takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez). 

7 - Parasiz yat1 talebesinden staj veya okuma devresi i~inde her ne se
beple olursa olsun kendiliginden stajm1 veya tahsilini b1rakanlardan veya ce
zaen ~1kar1lanlardan hUk\lme~e yap1lan masraflan Odcyecekleri hakkmda 
verilecek nilmuneye gore noterlikten tasdikli blr kefaletname ahmr. 

8 - Enstitilye girmek isteyenler yukarida yaz111 rapordan b8.§ka niifus 
kag1dm1, a.§1 kflg1d1m, polis veya uraylardan alacaklan ozgidim kag1d1m, orta 
ve liselerde gormil§ olduklan silel dersler hakkmdaki ehliyetnameleri ili§tiri
lerek el yazilariyle yazacaklan pullu blr dilekc;e ile ve alt1 tane fotografile bir
likte dogruca. Ankarada Yiiksek Ziraat Enstittisii rektorliigiine ba§vururlar. 
Tallpler dilek~elerinde hangi fakiilteye kaydolunmak istediklerini bildirmeli
dirler. Aksi takdirde dilekc;eler hakkmda blr muamele yap1lmaz. 

9 - Pulsuz veya usull dairesinde pullanmam1§ olan ve 8 inci maddede 
yazill kag1tlann ~ik olmad!gi dllekc;eler gelme~ say1lrr. Ve bunlar hakkm
dn ht~ bir muamele yap1lmaz. 

10 - Birinci ve sekizinc~ maddede yaz1ll vesikalarla vaktinde ba§vuran
lar arasmdan pek iyi ve iyi derecell olanlar tercih edilir. 

Kabul edilecek talebe diploma derecesine ve b~vurma tarihlerine gore 
se~ilirler. Kadro dolrnad!gi takdirde orta dereceliler de ba§vurma suasma gO
re ahnabilirler. Ayru ~erait altmda llseden fen k1smmdan c;lkacaklar ter.cih 
olunur. 

J 1 - Cevap isteyenler aynca pul gondermelidirler. 
12 - B~ma zamaru Austosun birinci giinunden Eyluliin 30 uncu 

gilnil ak~mma kadard!r. Bundan sonr~ b&.§vurmalar kabul edilemez. (4643) 
(2298) 

----------•- Beyoglunda •----------• iNGiliZ KI Z MEKTEBi 
Mektep 22 Eyliilde ac;tlacakt.Ir. Kayit i¢n 13 Eyliilden itibaren Cu

martesi ve Pazardan gayri hergiin sabah saat 10-12 ye kadar mektebe 
miiracaat olunur. 

ANKARA DA 
Tiirk Maarif Cemigeli 

1937-38 y1h Tedrisatn yeni yaptmlan Kolej binasmda b~lanacakbr. 
iJk, Orta 11e Lise ln~nnla11 rnrcbr. Ydhk ilcret ilk 60, Orta 80, J,ise 100 
lirad1r. Kay1t vc :l<"'a1la faisllat i~in «Ankarada TI.irk Maarif Cemiyeti Lisesiii 
Miidiirlii~iine lmiracaat l-c?ibm·,i.. (!996) 

istanbul Naf.ia MUdUrlUgUnden: 
10 !'l '937 Cuma gtinil saat 15 de istanbulda Nafia Mtidilrlilgiinde (9990) 

lirn ke~1r be<.lf'lli Istanbul P~rtevniyal lisesinde yapllacak paviyon ilavei in~aatl 
a~1k eksiltmcye konulmu~tur. 

Mukavele. eksiltme Baymd1rhk i~leli genel, hu.susi ve fenni §artnamelerl, 
proje, ke~i~ hulisasile buna milteferri diger evrak dairesinde goriilecektir. 

Muvakkat teminat (750) liradir. 
istcklilerln en az (5000) lirahk bu ~e benzer ~ yapt1gma dair gosterece~ 

vesika ilzeline Nafia rnildtirliigunden almI§ oldugu miiteahhitlik ve Ticaret 
Odas1 vC'sikalarile gelmeleri. (5549) 

TURK HAVA KURUMU 
BUYUK PIYANGOSU 

5 ci Ke~lde 11 Eylul 937 dedlr 

Buyuk ikramiye 50.000 lirad1r. 
Bundan ba~ka: 15,000, 12, 000, 10,000 llrahk 

ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) Urahk 
ikl adet mOkafat vard1r. 

DiKKAT: Bilet alan herkes 7/Eylfil/ 937 gilnii W,anuna kadar bil&
tini de~tJ.rrnill bulunmalld!r. 

Bu tarihten sonra bilet iizerindeki ha.kkl sa.klt olur ... 

EN GOZEL 
nlMAR 
~RESt10R 

Dr. FETH i 
LABORATUVARI 
Cerra.hpa.p hastanesl 

bakteriyologu 

Kan, idrar, balgam, mevadi gat
ta tahlilleri ve ( lDRAR V ASIT A· 
SlLE CEBELllmf lLK GONLERtN. 
DE KA 11 ~Htsl) yapilir. 
Beyoglu : Takaime giderken Metelik 
1okait Ferab apartJman1 Tel 405.J.f 

de izmltte Tiimen satmalma komisyo
nunda yapllacaktrr. Unun beher kllo
sunun ta.sarlanan :fiati Bolu 14 dlger 
mevldler 12 k~ 50 santimdir. U
nun tutan 111065 llradlr. 1lk inan
cas1 8333 lira.dlr. ~artnamesi tstanbul, 
Ankara, Es~ehir levazim A.mirlikle
rinde izmitte Tiimen satma1ma ko
mlsyonunda goriilebllir. tsteklllertn 
belli gtin ve saatinde kanunt belgeler
Ie ve ilk inancalanm ihtiva eden ka-
pal.l zarflanru Tiimen satmalma ko
misyonuna vermeleri. c316• c5518> 

Elanekllk Un 

Kilo 300 izmit 
> 196 Adapazan 
> 196 Bolu 
> 75 Tu.zla 
> 96 Gebze 

863 Yekfln 

' 
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Scandinavian Near 
East Agency 

Galatada Tahir ban 3 iincii kat 
Tel: 44991 - .2 - 3 

Bnnska Orl~t Lin.ten Gothenbur1 
Gothenburg, Btokholm, Oslo, Dantz1g, 

Odynia Copenhag Abo Reval ve bUtfin 
baltlk llmanlan oark ve Karndenlz b~ll
ea llmanlan araSlllda 15 giinde blr ulmet 
h avdet 1cln muntazam postnlar. 

Odynla - Dantz!g - Gothenburg ve Oslo-
dan beklenen vapurlar. 

Va.saland Yapuru 7 Eylwe do!nJ. 
Birlmland vapuru 16 Eyliile do~ru. 
Gotland vapuru 20 EyHile doAru. 
Yatinda istanbuldnn Hamburg Roter-

dam - Kopenhag, Odynla Oothenbe?t, 
tz1g - Stokholm, ve Oslo~ llmanlan 
bareket edecek vapurlar. 

Vasaland vapuru 7 EylOJe dogru. 
B1rka.land vapuru 16 Eyl\ile dotru. 
Ootland vapuru 20 Eylfile do~ru. 
1'a&1a tatslllt icln Oalata'da Tahlr han 

I llncu katta tAln acentah~na milracaat. 
Tel: 44991 - 2 - 3 

jJ 

10 EylOI cuma gunO 

PANORAMA 
Bah~esinde 

BUyUk SUNNET 
D 0 G 0 N 0 Tel. _.1065 

inhisarlar U. Miidiirliigiinden: 
1 - ~tnamesi mucibince bir adet ~ift devirli otomatik tab1 makinesi 

b.pall zarf usuliyle eksiltmeye konulmu§tur. 
II - Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat terninat 450 liradir. 
III - Eksiltrne 25/X/937 tarihine rastllyan Pazartesi gilnti saat 15 de 

EabatR§ta i"lhisarlar levaZllll ve miibayaat §Ubesindeki a.Inn komisyonunda 
)ap1lacak1:1r. 

IV - §artnameler parasiz olarak yukanda ad1 ge~en komisyondan abna
bUJr. 

V - Ekslltmeye i§tirak etmek isteyenlerin, fiatstz teklif mektuplanm ve 
kataloklanm ekslltme giiminden en az bir hafta evveline kadar inhisarlar 
'l'Uti.in Fabrikalar subesi mi.idtirlilgiine vermeleri lB.zlmdlr. 

VI - MilhiirlU teklif mektubu, kanuni vesaik ve 7o 7,5 teminat ak~esini 
thtiva. edecek olan kapah zarflar ekslltme giinii en gee saat 14 de kadar yuka
?lda adt g~ komisyon bR§kanhgma makbuz mukabilinde verilmi§ olma-
hdlt. «5911» * 

1 - ~tname ,.e ni.imunesine tevfikan tiltiin denkleri i~in «125000» adet 
beyaz ~ul b~ bagll pazarh.kla satm ahnacaktlr. 

2 - PR2.arhk, 20/IX:/937 tarihine rastllyan Pazartesi gi.inil saat 16 da 
ltabatS§ta levazun ve milbayaat §Ubesindeki alrm komisyonunda yap1lacaktir. 

3- ~nmeler parastz olarak her giin sozii g~en §Ubeden almabilir. 
4 - istekmerin pazarllk i~in tayin edilen giln ve saatte ;Ci 7,5 gtivenme 

paralariyle birlikte adi ge~en komisyona gelmeleri ilun olunur. «5703» 

* I - ~artname ve nilmunesine tevfikan pazarhkla 10.000 metre Amerikan 
bezi satm almacakbr. 

II - PazarlJk, 16/IX/1937 tarihine rastl1yan Per§embe gilni.i saat 15 de 
ltabata§ta levaz1m ve milbayaat §Ubesindeki al1m komisyonunda yap1Iacakt.Jr. 

Ill - ~artname parasiz olarak her giin sozii ge~en §Ubeden almabilir. 
IV - isteklilerin pazarhk i~ln tayin edilen giin ve saatte % 7 ,5 giivenme 

pualariyle blrhkte adl g~en komisyona gelmeleri ilan olunur. (5702) 

* I - ~artnamesi mucibincc bir adet buhar kazam kapah zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmu§tur. · 

ll - Muhammen bedeli 19500 lira ve muvakkat teminat 1462.5 liradlr. 
llI - Eksiltme ll/X/937 tarihine rasthyan pazartesi gtinil saat 15 de 

ltabata§ta inhisarlar levazun ve miibayaat §Ubesindeki ahm komisyonunda 
l:&Pllacaktir. 

IV - :?artnameler parasiz olarak her gful yuka11da adl g~en §Ubedcn 
&hnabilir. 

Y - Miinakasaya <1Sulzer, Skoda, Grhnma, Vercrmgte kesselvverke, Krup
pe Kdenschel, Steimmiiller, Erste Brunner. M. A. N. Wolff, Stranch Und 
ftchntidt ve Stork» gibi yalmz birinci sm1f fabrikalar i§tirak cdebilirler. Bu 
fabrikalardan maada finnalar miinakasayai§tirak etmek istedikleri takdirde 
bul.unduklan §ehir sanayi vc ticaret odalanndan bi.rinci Sllllf fabrika olduklari
na dah· Tiirk konsoloslugunca musaddak bir tasdikname ibraz ve itasiyle miikel
leftirler. Bu yolda tasdikname ibraz edemiyen <cismi yukarida yazill ollruyan» 
tlnna!a\· mtinakasaya i§tirak ettirilemez. 

vr - Teklif veren tirmalar, miinakasa tarihinden bir hafta evvel fiat.mz 
teklinerlle pldnlanm ve sair bilt1mum Hizumlu evrakm Galatada 1nhisarlar 
l1mum Mlidilrlilgu mi.iskirat fabrikalar §Ubesine tevdi edeceklerdir. ~ube tek
line1i tetkik edecek ve bunlan §&"tnameye ve matluba uygun buldugu takdi.r
de mtina.kasadan bir gi.in evvel «Milnakasaya i§tirak vesikaSI» verecektir. Bu 
Jeafkay1 haiz olmlyanlar milnakasaya i§tirak edemezler. 

Yli - Mi.ihiirlii teklif mektubu, kanuni vesaik ve eksiltmeye i§tirak vesi
kasiy:i.e % 7,5 tem.inat akgesini ihtiva ed~ek olan kapall zarflar eksiltme gi.i-
110. en ge~ saat 14 e kadar yukanda adl gegen komisyon ba§kanllgma makbuz 
blllkabilinde verilmi§ olmalldlr. <15533» 

* I - ~artnamesi mucibince izmir inhisarlar Fab1ikasma teslim 24 ton ma-
t.ot pazarhkla satm almacakt1r. 

II- Pazarllk, 10/IX/937 tarihine rastlayan cuma gilni.i saat 14 de Kaba
~a levazim ve milbayaat §Ubesindeki ahm komisyonunda yaptlacakt1r. 

III - ~artnameler parasiz olarak hergtin sozil ge~en §Ubeden almabilir. 
IV - isteklilerin pazarllk i~in tayin edilen gi.in ve saatte % 7,5 gµvenme 

Paralariyle birllkte adl gegen komisyona gellileleri ilan oluunr. (5578) 

* I- ~artnamesine tevfikan 4 ii 62X84 ve 4 u de 63X96 eb'admda olmak ilze-
te 8 adet Llto ta~1 pazarllk1a satm almacaktir. 

II - Pazaruk, 17 /IX/937 tarlhine rasthyan Cuma giinii saat 15 de Kaba
\a§ta levazun ve milbayaat §ul>e.sindeki a11m komisyonunda yap1Iacakt1r. 

III - ~artnameler parastz olarak her gUn sozil ge~en ~ubeden almabilir. 
IV - lsteklllerin pazarhk icln tayin edllen gi.in ve saatte % 7,5 giivenme 

l>lralariyle bil'likte ad1 gc~en komisyona gelmeleri 1lan olunur. «57371> 

* ...__ I - Ka.pall zarfla ekslltmeye konmu§ olan Kayseride in§a edilecek Kara-
""11.lt dinamit, kapsill, tecrid depolariyle bek~i kuUibesi in§anst ve etrafmm 
~ orgiilerle muhafa:r..ast i§leri i~in teklif edilen bedcl haddl layikta gorillmedi-
114llden pazarllkla yaptmlmas1 kararla§brilml§tir. 

n - Pazarhk 23/IX/1937 tarihine rasthyan per§ernbe giinii saat 15 de 
tabata§ta levazim ve Milbayaat §Ubesindeki Ahin komisyonunda yapilacakt1r. 

lU - Ke§i! bedell (11937.06) lira ve muvakkat temlnat (895.35) lirachr. 
(it lV - §artname, ke§i!name ve sair eksiltme evralo (60) kurll§ mukabilin

e hergiin fnhisarlar in§aat §Ubesinden almabllir. 
Y - istcklllerin pazarllk i~ln tayin edllen giin ve saatte %. 7,5 giivenme 

~asile blrllkte ach ge~en komisyona gelmelerl ilAn olunur. (5976) 

Istanbul Llman i!?letme idaresinden: 
:lkttsat YekAletlnce tasdik edilen ve 15/9/937 de meriyete girecek olan 

h ni tanfelerin lS E):l(Uden itibaren gi§elerimizd~ ~blacagi ilan olunur. u5906» 

iSTiKLAL LiSESi DirektOrliiQUnden: 
1 - bk, Orta \"e Lise lnsnnlanna giindiU ft yat1, Kn ve Erkek talebe kayclmu b~lnnml§tlr. 
2 -- Hergiin saat 10 dan 16 ya kadar mektebe miiracaat edilebilir. 
3-Bu ytl yeniden az talebe ahnacagmdan meldebe girmek lsteyenlu bir an eneJ milracaat etmelldlrler. 
4 - Eski talebe Eylilliin onrmcu gtinilne kadar gerek mektupla gerek mektebe ba§VUrarak kaycbm yeniletmelldir. 

Eski talebenln Eyliiliin onundan soura milracaatlan kabul edllmiyecektir. 
5 - Sekizlnci ve on birinci Sll11flann bilttlnleme ve engel smavlan FyIUliln birinde, diger siruflann Eylfiltin 

yedislnde ba~layacaktlr. 
6 - isteyenlere mektebin kayit p.rtlanm blldiren tarilname paraSIZ gondf'rlllr. 

Adres: ~hzadeba.§1 Polls karakolu arkast. Telefon: 22534 

( 

HAYREmN 
~/Ziii 

KANZUK 
SA~ BOYALARI 
JUVANTiN 
KUMRAL - SIY AH 

Ter ve yikarunakla kat'iyyen 

~lkmaz, tabll renk veren tarun

llll~ yegane sihh.i sa~ boyalandlr. 

iNGiLtZ KANZUK ECZANESt 

BEYOOLU • iSTANBUL 

........................ 
istnabul ikinci tnas memurlugundan: 
Miiflls ittihadl Man.din Tilrk Anon!,m 

Olrketl hnkkmdakl UID.sm kaldmlmamnn. 
Istanbul lklncl tlcaret mnhkemestncc 
'l/9/937 tarlhlnde ka.rar verllm1§ olduitu 
'bll!nmek Uzerellan olun~ (34678). 

BU AK~AM 

TA K ·S M • 
I 

Belediye Bah~esinde 
KEMANi NECATi TOKYAY'1n 

18 incl san'at yildonilmii istanbulun sayill ve rnaruf san'at 
arkada§larmm l§tiraklle kutlulanacaktlr. 

P rogram1 ~ok zengin olan bu gece i~in 
ma1alar1mz1n temini r ica olunur. 

---------- Telefon: 43703 -----------• 

Kad1koy Vak1flar Direktorlugu llanlan 
Muhammin k~i! bedeli Muvakkat teminat 

Lira Kr. Lira Kr. 
6904 81 518 00 

Uskiidarda Rum Mehmet pa§a mahalleslnln ~emsi P8§8. caddesinde ''ak
fa aid 32, S4, 36 No. lu yerlerde yapllacak tamirat ve t ad.HA.ta aid ~ eksilt
me 10 giin uzatilm1§tlr. ihalesl 14/9/937 sah giinii saat 15 dedir. §artna,me ve 
resimlerl gormek \izere her giin Kadlkoy vakl!lar miid\irliig-Cine m\lracaatlan. 

(5968) 

Beyoglu Ak§am k1z sanat okulu direktorliigiinden : 
ikmfil imtihanlan 15/9/937 den itibaren ba§l1yacagmdan alAkadar talebe-

nin okula ba§vurmalan. (5961) 

BU AK$ AM 
I MU N IR NURETTIN I 
..--• ve arkada§lan: S U A D I V E plajinda ---• 

Galatasaray Liaesi Direktorliigunden: 
Liseml7Jn ilkk1stm 1 ill\ 5 inci s1mflarlle yeti.~tirlcl sm1flann ve yeniden 

ahnacak talebenin smav gilnleri okul kapilannda asilidlr. Eski talebenin kayit 
yenilemc i§leri devam ctmektecllr. «5858» 



Sahite 12 

, 
AK$All 

48 saat 
Havaland1rllm1~ ve 
terkibinde altrn 
kremi bulunan 

Bir Gripin almadan evvel 

Istirabm ve agnmn en ~iddet
Iisini en kolay, en {:abuk ve en 
ucuz ge<;irmenin ~aresi blr 
~e GRIPlN almakt1r. Mideyi 
bozmaz, bobreklerl ve kalbl 
yormaz. 

Aldlktan be~ dakika sonra 

VENOS PUDRASI Alman ve lngi· 

llz kimyagerleri taraftndan en 100 

ketfedilen yeni bir 1ahescrdir. Bu 
yeni Venus pudraailc pudralanan 
bir cild dunyamn en taravetli giizel· 
ligini ifade cdcr. Hi~bir pudra 
VE.NOS pudraa1 kadar cildi mat tu· 
tup cazibcli gostcremcz. San11n. 

kumral, esmer her tene uygun renk· 
leri vard1r. ismine dikkat vc taklid· 
1erindcn ft" lrm1017_ 

Ucuz - Tesirli - Zarars1z 

-~· Operator. Urolog --• 

lcab1nda gUnde I Dr. Mehmed Ali 
ldrar yollari 

lla1tahklar1 mntehustm. KOprOb&fl 

SEFALIN 

- Emtnoo.o. ban Tel: 2U>llS 

K 
YAZ CECiYOR 

I 

Ufak bir ii~iitme, 
biiyiik bir hastabk 
~1karabilir. Viicu
diinuzde bir k1r1k-
hk hissederseniz 

derhal bir 

SEFALiN 
ahrsan1z derhal 

iyile~irsiniz. 

BAS - DiS 
ve biitun agrilara 
kar,1 SEFALIN 

ku:Jan1n1z. 
Eczanelerden 1 lik ve 

12 lik ambalaajlarm1 
1srarla arayrn1z. 

az zamanda bUyUk blr ratbet kazanm1$t1r. Herkes 
onu lsrarla lstemektedlr. Slz de alln1z. 

Baton Danya Ooktorlar1 tarafmdan tavslye edllen blr 

KUVVET VE SIHHAT. IKSiRI 
oldu~u glbi SITMA ya kar~1 en m0kemme1 ve mOesslr lllct1r. 

lezzeti hof ofan QUINA-LAROCHE, en mDkemmel 

O~ nevi klnak1nanm ba~hca unsurlarina .havl olmakla bDtOn 

dl~er ktnak1na \'araplarandan OstOndOr. . -
ZAYIFLIK- KUVVETSiZLIK 

I ~TAH SIZLI K-HAZI M SIZLI K 
VE .NEKAHAT 

hallerinde. bOtQn dOnya doktorlar1 tarafmdan en mOkemmel 

kuvvet llAct olarak tavslye edllmektedir. 
HER ECZAN£0E SATILIR 

· HAKIKI QUINA-LAROCHE'u lsrarla lsteylnlz: 

............................................................................................................................................. 
Sahibl Necmeddla Sadak Umuml netriyat miidilrll: Selim.I 8edea 

LiMON 

Hasan w 

8 Eyltll 1931 

Tilrldyede en ~ok sablan ve Avrupa ve cihan tarihinde misll ve menend1 ol .. 
Dllyan kolonyachr. Bir damla.sI limon bah~esidir. 90 dereced.ir. 

f • -. 

• 

Nesrin ve Hasan Losyon ve Lavantalarr 
Yasemin, leylik, divinya, revdor, §ipr, fujer, ful, menek§e, suar de Paris, 

Origan, Kre1> do ~in, dag ~i~eii, zambak, si.inbiil. lfile, milllor, nergis, giiller, 
amber, fulyalar, ~enkflor, ~i~ek demeti, nadya, neroli, §anel, amorita, kadm ell. 
fl.or damur, skandal, florami, miige, Josyon ve livantalan bir nndirei san'attir. 

Hasan dcposu: istanbul, Beyoglu, Karakoy, Be§ika~, Divanyolu, Ankara, 
Es~ehir, Malatya, Kayseri §Ubelcri ve sati~ yerlerile bllcilmle tuhafiye, bakka
liye ve eczanelerde bulunur. Mutlaka Hasan ismine ve markasma dlkkat. 

PATI 

Basur memelerini ANTiVIROS ile tedavisi 
i~ vc d1~ basur memelerinde, basur memelerinin her 

tiirlii iltihaplar1nda, cerahatlenmi§ fistiillerde, kana· 
yan basur memelerinin tedavisinde daima muvaffak1· 
yetle §ifay1 temin eder. 

$ARK iSPENQiYARI LABORATUVARI, istanbul. 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEV$EKLiGINE KAR$1 

HORMOBiN 
Her eczanede araym1z. 

Posta kutusu 1255 Hormobin ) Galata ISTANBUL 

PROFiLAKSiN 
Befsoguklugu ve Frengiden korur. 

Sark Kromlar1 T. A. Sirketinden : 
iki memur namzedi aran1yor 

§irketimizin Erganimaden civanndaki merkezinde, muhasebe ve an· 
bar i~lerinde ~ah~mak iizere asgari orta tahsili bitir~ iki memur nam· 
zedi ahnacaktu. Verilecek iicret mikdan kazanan1arm gosterecegi liya
kafa gore oda, tenvir, teshin ~irkete aid 70-100 lira arasmdadir. Taliple
rin, el yaz1larile yaztlrru~ tercilmeihalleri, varsa bonservis suretleri ve bir 
de fotograflarile beraber 17 Eylill 937 giinii yapilacak miisabaka imti· 
hanma girmek iizere Ga1ata, Tahirhan 4 ncil katta Eti Bank istanbul 
Biirosuna milracaat etmeleri lazundir. 

NEOKALMiNA 
GRIP - NEZLE - NEVRALJI BA$ ve 

DIS AGRILARI - ARTRITIZM 


