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Alman~a! !spa~y~ _i§~i:tiD E~ir Abdullah bu sabah geldi 
~abuk b1br1lmes1n1 1sby~~ · Muhterem mis~firimiz ~ehrimizde be~ glin 

Bir kac Alman alaymm lspanyaya gOnderilmesi kalacak, Beylerbeyi saraymda oturacak 
dUsilnUlmUs, fakat bundan vazoe~ilmistir 

Politika vaziyetindeki iyilik devam ediyor. Almanya 
ve Italyan1n ademi miid.ahale komitesine avdetlerini 

temin edecek bir yol aran1yor 
. 

Paris 2(t\.A.)- Joumnl gazetesine 
Berlinden bildiriliyor: Gazetelerin 
ynz1d1klarmdan vazih bir surette an
la~1ld1~'1na gore, buradn, ispanyada 
iistiinli.tk mesclesinin ii~ veya dort 
hafta i~inde hnlli i~in Franko ordu
sunun kat'i ve nihai gayretine gilve-
11ilmektcdir. Bununla beraber Al· 
manlar, bu gayrete biiyiik m.iktarda 
lnsan vc levaz1m gonaennek suretile 
yardun etmek niyctinde bulundukla-

nm inknr etmektedir. 
Diger ta:raftan kontrolil gayri milm· 

kiln baz.1 ~yialara gore, bugiinkii Al
manynnm en miihim Nazirlanndan 
biri, paznr nk~m1 yap1lan kabine 
toplantasmdn, «Valansiya haydutla
rllt nm pek az bir zaman zarfmda i~
lerinin bitirilmesi i~in bir ka~ Alman 
alaymm tspanyaya ihra~ edilmesinl 
~iddette tale-b etm~tir. Fakat B. Von 

(Devruru 4 iincil sabifede) 

Mee/isle diinkii miizakereler 

Polis teskil8t1 kanunundan 2 madde 
mUstesna diQerleri kabul edildi . 

S1hhiye vekili, hp tahsil eden talebelerin nasd 
yeti1tirilecegini anlatb ve · Ankarada ikinci bir 

hastabak1c1 mektebi a~dacag1n1 sQyledi 
' · Ankara 2 (Telefon) - Bugtin 
B. Hilmi Ummn b~hgmda top
lann.n mecliste polis te~kllA.t ka· 
1iunu mi.tzakcre cdilmis ve Dahill· 
ye encilmeniuin talebi Uzerine meZ
kur encilmcne gonderilen 12 incl 
madde ilc bi.it~c enci.imenine tevcll 
edilmi~ bulunan 56 nc1 madde mti.s
tesna oln.rak kanunun diger madde
leri kabul olunmu~tur. 

Ilk soz alan bayan Nakiye_ Elgiln, 
halcn kadroda bulundugu muay
yen i;;at'tlnn if a edcmedikleri i~in 
terfi hakkm1 knznns.mtyacak olan ve 

(Dcvanu 4 iincii sahifede) B. Refik Saydam Dayan Nakiye Elgiin 

Diik dO Vindsor bugiin 
Bn. W arfieldle evleniyor 
Nikah resmind,en sonra Avusturyaga 
giderek balagzni or.ada ge~irecek/er 

· Paris 2 l·~ ••. J - YarlJl saat 11,30 ... ':" . 
da M:-.nts belediye r~.3l, Candc ~ato- - -,..., 
sund:i Duk do Windsor ilc bayan Wal- # ~11! 
lis Wnl"field'm (eski madam Simpson). 

evlcnme Wrenini yapacakt1r. Bu me
ras1me pckaz k~ davet olunmu~tur. 

Yo.lmz bel} gnzctecl bulunacakhr. Da- • '\ 
vcthlcr nrasmda, 17 senedenbcri DO.
kiln yamnda ~3.l1~an ~o!Orii de varchr. 

Tours 2 (A.A.) - Medent nikAh, 
~atonun salonund:i k1y1lacaktlr. Dint 

nlkah mernsimi isc musiki salonunda 
yapllncaktir. Bu maksadl:i sclona blr · 

mihr::i.p konmu~tur. Gelin de dahil oi
tnak uzcrc merasimdc bulunan biltiin 

kadmlar ~apka giyeceklerdir. 

Tours 2 (A.A.) - Cande ~atosunun 
ctrafmda buyilk bir falaiyet ve hare
l~ct hukum surmektecllr. $atod1i' Dillt 

do Windsorun izdivacma milteallik 
baz1rhklar yap1lmaktadir. 

Biltiln davctliler, ~imdi buraya gcl
:mi~ bulunuyorlar. 

Diik ve Dil~es de Windsor, yann ak· 

~run otomobillc Laroche-Migcnnes'e 
gi<leccl:lcrdir. Avusturyada' Carinthie'e 
gitmck iizcre ore.do. trene binccekleri 
ftB.11nolw1maktad1r. Diik do VindsOr ve Dayan Warfielcl 

Emir Abdullah A.nkarapalastald siivatede Atatiirkle birlikte 

MUhim bir ziyaret 
Alman Har:iciye Naz1n 
Yugoslavya, Bulgar_istan 
ve Macaristana gi~iyor . 
.Berlin 2 (A.A.) - Bariciye Nan

n B. Von Neurath1 oniimiizdekn haf
ta i~indl Yugosla\rya, Bulgarlstan ve 
Macaristan pay1tahtlanru ziyaret 
~ecektir. 

"<;ocuklar 
aras1nda,, 

Muhtelif s1mftan 20 eocukla 
goril~tilk. Ki.i~ilkler buyiikleri na
sll gorilyorlar? 

Ne olmak 
istiyorlar? 

Babalanrun, analarmm y~a
y1~larm1 nnsil buluyorlar? 

. Y eryiiziinde 
olup bitenler 

hakkmda ne d~ilniiyorlar? Bli
tiin bunlan bu 20 ~ocugun agzm

. dan dlnliyeceksiniz. 

Bu yirmi ~ocuiun f ikirlerini 
okuduktan sonra i~lerinden 
likirlerini en begendiiinize 
rey vaeceksiniz. F ikirleri en 
~ok beienilen ~ocaia rey ve-

ttc giindenberl A:ilkarada bulun
nan Maverayi Erden Emlri Abdullah, 
bu sabah Ahkara ekspresine bagll 
hususi bir vagonla ~hrimize gel
~tir. 

MUhterem misafirimiz, Haydarpa
~ istasyonunda mcresimlc kai~1-
lanm1{>tlr. Emir Abdullah Haydarpa
~ nhtmunda kendisine tahsls edl
len mororle dogruca Bcylerbeyl sarn
yma gitmi~tir. 

Htikumetimiz, muhterem Emirin 
istanbulda ka.lacagi b~ giln i~in ika
rnetine Beylerbeyi saraym1 ve emrine 
bir motOrle bir de otomobil tahsis et-
~tir. I 

·Em!r Abdullah, ~ehrimizin muhte
lif semtlerini zlyarct edecektir. 

· Emir Abdullah Anknradan ve Ata
tiirklc gor~melerinden bi.iyiik blr 
memnuniyet!e bahsetmektedir. 

Ankaradan hareket 

istanbula hareket ct~tir. Emir, 
istasyonda Ba~kil ismet inonii, Ha
riciye Vckil vekili B. ~i.ikril SaraQOg
lu, AtatiltJ:. nanuna seryaver, Anka
ra valisi B. Nevzad T:'Uldogan, mevki 
kumandam, merkez kumrandam, 
emniyet muduril ve kordiplomat.i1'e 
men.sup zevat tarafm<'lan ugurl:mdl
Iar. Bir ihtiram k1tasi selam resmini 
ifa etti. 

Emir Abdullah hareketlerinden ev
vel Bru;;vekil B. ismet inoniine, bil
yilk bir tccssiirle ay11lchgm1, bur=i.
dan Arabistana hayu Ve be~::iret go
tiirecegini soyledi. 

Ba,vekilin ziyafeti 
Ankara 2 (A.A.) - Altes Emir Ab

dulla.h bugiln oglcden cvvel Harbiye 
okulunu . gezrnil}ler. ve sant 13 otuzda 
Ba~bakan ismet inouil tarafmdan 
Anadolu klilbiinde ~reflerine bir og-
le ziyafeti venn~tir. Alets Emir 

Ankara 2 (Telefonla) - Maverayi Abdullah saat 16 da ingiliz sefare-
~en Emiri Abdullah bu ak.~am tinde mesl&.hatgiizar terafmdan ve-
ekspresc baglanan hususi vagonla rilen ~aydn hazir bulunmu{>tur. -·---n-• .. -• ·-·--.-11••11---m••-•--r-11tt1• 

renler araiinda birinci gelene: ( 

25 Lira 
ikinciye 15 lira, u~iincilye 10 

lira, on ii~lincilye kadar da 

10 adet 
1$ BANKASI 
kumbaras1 

Bundan bafka: 

-

. Ellinciye kadar hirer ldtap, yii· 
, 'yiizilnciiyc kadar 50 «Ev hesab1 
· deftcri» vcrilecektir. 

· Anketimizi sab1rs1zhkla 
BEKLEYiNIZ 

r 

- Nerde Oldiln? . . : 
- ispanyada! ... 
- italyan m1sm, Alman nu? .•• 



Sahife 2 

( D 
.. au Geceki ve 

Frans1z gazetelerl vaziyetin ald1U1 
sekilden memnun 

Donanmalar aras1nda tesaniid viicude 
getirilmesi fikri iyi kar~iland1 

Paris 2 (A.A.) - Gazeteler, Al
me1ia bombardllnarunm neticeleri 
etrafmda miitalaalar y\lriitmektedir. 
Petit Parisien, diyor ki: 

cSulhe ~fmdiye kadai· Ol~illemiye
cek derecede klymetli hizmetler yap
tru~ olan adcmi mildahale siyaseti, 
eger daha aziII1KA1· ve milessir faali
yet yoluna dogru inki¢ ederse, ay
ni sulhe ~ol: kaU hizmetler de yap-

• mis olacakt1r. LUzumu takdirlnde 
abiokaya Y.adar gidecek ve yabanc1 
muhaiiplerin ispanyadan ~ekilmesi 
ile ayni zamana tesadiif edecek olan 
daha ciddi blr kontroJ, her halde, 
bu !eci dahili harbi, gtdas1zhktan ol
dilrebilecektir.> 

Echo de Paris, diyor ki: cBerlin, 
her tilrlti tecavilz kar~smda, bilhas
sa, FranSiz, ingiliz, Alman ve ital
yan donanmalan arasmda blr tesa
niid viicude getirilmeslni istemekte
dir. Loncira ve Paris bu tesanilde 
miltemayil bulunmaktad1r. Baz1 ma
hafil, bunda hatta Londra sistemi
nln bir takviyesini dahi gormektedir. 

Filhakikn Londra slstemi, ~imdiyc 
kadar da!ma ve miinhaSiran kon
trol ve mil~ahededen ibaret kalnul? ve 
hie; b!r icrai vazif eye malik bulun
mam11?t1r. 

Bu lcrai vazifeyi, Fransa ve Ingil
tere, daha 1936 a~stosunda istemi~ 
lerdir. Fakat o zaman Almanya ve 
t talya, bey,1elmilel organizme bu
nu vermek istememi$1erdir. Eger mil
essif Doyc;Iand hacllsesi, bizim ilk 
tstcklerimiz muciblncc, kontroli.in 

Maresal Blomberg 
Romaya vas1I oldu 

ltalyan gazetekri ~ok 
hararetli makaleler 

yaz1yorlar 
Berlin 2 (A.A.) - Almanya Harbl

yr Nazm mare~l Von Blomberg, bu 
sabnh, saat alhda Tcmpelhof meydn
nmdan tayyarc lle Romaya hareket 
etmi$tir. 

Roma 2 (A.A.) - Blomberg, bura
ya gelmil? ve Mussolin! tarafmdan 
kar~Ilanffil$t1r. 

Roma 2 (A.A.) - Bilti.in gazeteler, 
B. Mussolini tarafmdan italyan or
dusunu ziyaret etmek iizere davet 
edilcn Almanya Harbiye Nazin ma
l'e~al Von Blomberg hakkmda ~ok 

dostane ve sitayi~arane yazilar yaz
makta ve ho$ geldiniz demektcdir. 

Mare~le, ogleden sonra kral tara
fmdan kabul edilecek vc bil8.hare B. 
Mussolini ilc goril~eccktlr. Mare~l, 

per1?cmbe giini.i italyrln hava ordu
sunu, cuma gtinii knrn ordusunu ve 
pazn11:esi giinii de donanmaSim zi
ya~·et ve teftil? edecektir. Cumartesl 
ve pazar giinleri ise mnie~l. italyan 
veliahdinin misafiri ol&J"ak Napolide 
kal caktir. 

Kuyudan bir kad1n 
cesedi ~1kanld1 

tzmir (Akpm) - izmirin sayfiyc 
yerlerinden birl olan Bayrakhda f eci 
bir kaza olmu~, Hnticc ndmda kimse
siz, dul ve 49 ya~annda bir kadm, 
evinin avlusundaki su kuyusunda bo
gulmU!? olarak bulunmul?tur. 

Tahkikatn gore hadise, bir kazadan 
lbarettir. Bn. Haticenin, Ankarada 
bir k1ZI vard1. Vaka giinii bu klzmm 
oliirniine dair bir mektup ahm~ ve 
<;ok pcri~n bir vaziyete dii1?mil~tiir. 

Zavalll kadmcagiz, feryad cderek 
evin icinde deli gibi a~ag1 yukan do
l~1rken avludakl kuyuyu gorememil? 
ve su dolu kuyuya dil~erek bogulmu~
tur. 

Y1ld1r1m bir kad1m oldiirdu 
:Mugla 2 (A.A.) - Ahikoy kamunu

nun Yavn koyi.ine diisen bir yildmm 
inek sagmakta olanbir kadm1 oldilr
mii§tilr. 

muesslrligini fazlala~t1rmak netice
slne vanr ve bu suretle kontorl da 
bir nevi ablokaya dogru inki~f et
mege b~lar ise, bu garlp olmakla 
beraber ciddcn ~ayam mcnuniyet ola
caktll'. 

Populaire, diyor ki: cMesul hilki'l
metler - Fransa, ingilterc, Amerika, 
Sovyetler birligi - daha vahim kan
flkllklarm oni.ine ge~ebilmek iizere, 
hadlsenln yaptig1 mauevi tahribat1 
tahdide gayret etmektedir. Bunla
nn faallyetlerini tasvip eylemekte
yiz. Fakat, bugiin ve yann, hakika
ten sulhti kurtarmak igin, Avrupa
run, tef1kilA.tlancllnlmas1 ve Alman
ya ve italyanm yerle1?mck istedikleri 
A.detlerln kok salmasma mani olun
mas1 l~d1r. As1l hakiki garanti
lerl, beynelmilel hukuk yerine mu
kabelebilmisil ve ceb!r hareketlerl 
ikamesi aleyhine almak icap eylemek
tedir.> 

Excelsior, diyor ki: cSiikiin zihni
yeti iginde i~birligi yapmaga ah~cak 
olan ingiliz, Frans1z, Alman ve Ital
yan filolanmn bu suretle yalmz ade
mi miidahalr bak1mmdan degil, !a
kat ayni zamanda Avrupa uzlal?ma
Sl bak1mmdan da !(Ok f aydall bir 1~ 
goreceklerdir. Avrupa da belki bu 
suretle sulhii kazanacaktJr. Fransa 
ve ingiltcre, , Almanya vc italyay1 ye
ni deniz kontrolil sisteminde daha 
samim1 ve claha itimadll bir i~ birli
gine yenlden dahil etmek ic;in Lon
drn komitesine her halde milsbet tek
lifler yapacaktir. 

Manyatizma ile kad1n1 
bastan c1karm1s 

~.L -
Kocas1ndan para ~almaga 

da sevketmi~ 
Belgrad 2 (Ak~am) - Bura mild

deiwnumisi Voislav Radavanovi~ na
mmda bfr di~ tabiblni, tevkif ettirerck 
doktorluk vazlfesinde suilstimal yap
mak su~ile mnhkemeye sevkedilmi~tir. 
Bild.ilildigine gore, bu dll? labibi, mti~
teriler'inden giizel bir kadm1, di~lerini 
tcdavi ederken, manyatizma ilc kcndi
slne sevgili yapm1~tll'. Manyatizma te
siri altmda bu· kadm, uzun miiddet 
doktorun dostu olarak ka1m1~tir. 

- Di~ doktoru, bu kadm1, manyatiz
ma Uc kendisi i~in koc~smdan para 
c;almaga da sevketmi1?tir. Boylelikle 
kadm, kocasmdon 100 bin dinardan 
fazla bir para c;allp ~ tabibine ver
~tir. 

Di~ tabibi Radavanovi~, o kadar me
haretli bir surette manyntizma yap1-
yonnu~ ki kadm, kurban oldugu bu 
rnanyatizmac1 doktorun her emrini 
ycrine getiriyor ve nytlcllg1 zaman da 
bu yaptiklanndan hi!(birini hat1rlrum
yormu~. Kadm, yuksek ve zengin bir 
aileyc mensupmu~. --

B. Numan Menemencioglu 
bu sabah geldi 

Cenvrede Hatay anayasas1 hazirllk
larmda: hiikumetimizi temsil eden Ha
riciye VekAieti siyasi mi.iste~an B. 
Numan Menemencioglu bu sabahki 
ekspresle ~eluimize gelmil?tir. B. Me
nemencioglu klsa bir milddet istira
hattan sonra Ankaraya hareket ede
cektir. 

S1Miiye miidiirliigiiniin 937 
kadroau geldi 

S1hhiye miidiirlilgil 937 kadrosu diln 
vlldyete gelmi1?tir. Yeni kadroda ba
z1 vazlfeler, bilhassa hastanelcrdcki 
baz1 memuriyetler takviye edilmekle 
beraber ge~en sencki Y.adrodan bilyilk 
bir !ark yoktur. 

T rabzon h avaliainde bereketli 
yagmurlar 

Trabzon 2 (AY4iam) - U~ giinden
beri Trabzon havalisine bol fayda11 
yagmurlar yagd1, hava serinledi. Fm
d1k ve dlger mahsul ~ok bereketlidir. 

/ 

3 Haziran 1937 

Ba Sabahki Telgraflar 1 , 
Yahanc1 memleketlerde lngiltere ecnebi gOniilliiler 
okuyan talebelerin ayhg1 • • d b. . h I di 

Vekiller heyeti aybk l~In e Ir proJe az1r a 
mikdarm• tesbit etti Paris - londra mlikBlemeleri henliz bitmedi, Fransa 

Ankara 2 (Telefonla') - Hilkumet 

hesabma yabanc1 memleketlerde oku- ecnebi filolann fesanUdU teklifini ho(! gormiyor 
makta. olan taleblerc 1937 mali yill 'l 
i~de verilecek ayl1k tahsisatm mfk
tan Vekiller heyetince tesbit edilmi~
tir. 

Alm::?.nya ve Bel~ikad~ki talebelcre 
94 buc;uk Avusturya, Qekoslovakya, 
Macaristan ve Fransadakilere 105, 
itruyadakilere 115 isvi~redekilere 126, 
fngllteredeldlere 147, Rusyadakilere 
199 bu~uk lira ayhk verilecektir. 

Ankara resim 1ergi1i haz1rhklar1 
Ankara 2 (Ak~am) - 9 haziranda 

Ankarada Halkevinde a~1lacak re
sim sergisi haz1rllklan devam etmck
tedir. 

Giizel sanatlar bhligi resim ~ube
sl namma B. Ayetullah sumer, mi.is
takil ressarnlar nanuna B. Refik ile 
D grupu naffilna B. Nurullah Berk
den miirckkep bir komlsyon sergi
nin tertibi ve resimledn sec;ilmesi 11?
leri llc ugr~maktadirlar. 

Maarif Vel~ili B. Sn.ffet Ankan ser
giyi manevi himayeleri altma alm1~
lard1r. 

TUrkiye - Avusturya 
munasebat1 

Hariciye vekilimiz B. Shmit 
aras1ndaki konu~malar 
Viyana 2 (A.A.) - Tilrldyc harici

ye vektli Dr. Arns buraya gelmi~t!f. Bu 
hafta sonuna dogru Ankaraya hare
ket etmesi muhtemeldir. 

Viyana 2 (A.A.) - Avusturya ajan
s1 blldlriyor: D1~ bakan B. Shmit, hu
susi surctte Viyanada. bulunan Ttir
kiye Hariciye vekili Dr. T. R. Aras ka
bul etmi~tir. Miilakat, Avusturya; ile 
Tilrkiye arasmdaki milnasebati vas1f
landlran samimi dostluk havas1 i~m
de ccreyan etml~tir. ----
Ahnacak ~ilepler 

B. Sadeddin vekaletle 
temas etmek iizere 

Ankaraya gitti 

Dcnizyollan umum mildilrii B. Sa
dcddin diln ~ehrimizden Ankaraya 
gitmi~tir. B. Sadeddin, ihra~ mevsimi 
b~lad1g1 i~il1 almacak ~il=P~.er hn~
klnda ittisad vekalctile goru~ecektir. 

Deniz yollan idaresinin ~ilepgilik 
ihtiyacm1 kar~1lamak iizere 16 ~ilep 
alacag1 temin ediliyor. Bunlar, bil
hnssa ihracat mallanmzm harice sev
kinde kullan1lacaktir. 

Istanbul giimriigii ba11 direktorliigii 
Anlrnm 2 (Ak~m) - istanbul 

giimrugii b~~direktorH1gunii vckale
ten idare etmckte olan gumrilkler ge
nel direktorliigii ekonomik i~le1 di
rektoril B. Mustafa Nurinin bu vazi
feyc asalctcn tayiui kararla~nu~br. 

Ekonomik i1?lcr direktorliigune de 
giimrilk i~Ieri direktor muavini B. 
Celadet tayia edilecektir. 

Ankarada tenia turnuas1 
Ankara 2 (Ak~am) - Tiirk Spor 

kurumu tenis federasyonunun miira
knbesi altmda 5, 6, 12, 13 haziran 
tarihlerindc dort giin devam etmck 
\lzere bir tents tel?Vik turnuaSI ter
tip edllmil?tir. Kavakhdere kortla
nnda yap1lr..cak milss.bakalarda de
recc alanlara kupa vc hcdiyeler ve
rllecektir. 

M1s1r k rnlmm ta~ giyme merasimi 

temmuz aonlarmdan yap1lacak 
Kahire 2 (A.A.) - Kral Farukun 

tac; giyme merasimi temmuz sonlarm
da, re~id iHin edlldll..1:en sonra, yap1-
lacaktlr. Merasim, MIS1rm yeni vazi
yetini tebarilz cttlnnek i~in ingiltere
de yap1ld1g1 gibi bilhassa parlak ola
cakbr. 

Lomira 3 -Almanya htikfimeti is
panya sulanna dort tahtelbahlr gon
dermi1?t!r. ingiltere hilkumeti Doyc;
Iand hadiscsi hakkmda, Almanya ile 
italyaya sarlh tekliflerde bulunmak 
fcin Pal'islc yapmakta bulundugu 
mi.ikalemeledn neticesini beklemek
tedir. ispauyada iki rnuhasm1 zilmin
de harb etmekte olan ecnebi goni.illi.i
ler i~in bir proje hazirlanm1~ ve tet
kik edilmek uzere muhtelif hilku
metlere verilmi~ti. Londra kabinesi 
bu projeyi uzun uzad1ya tetkik etmi~
tir. B. Eden bu proje hakkmda, ~m
dilik tebligatta bulunm1yacagm1 
A vam kamnrasma. s0yleml~tir. 

Paris 3 - Londra ile Paris arasm
da mukalemeler heniiz bitmemi~tir. 

Fakat ~imdiden ~u iki noktn t ka1 i tir 
etmistir: 

I .:_ Valcnsia ve Sa!amank 1.ilku
metleri, ecncbi harb gemilerinC' mnh
sus emniyet mmtakalanm tevsi ede
cekler, 2 - Ve ecnebi bayraklanna hilr
met edecekler, tecavilzde bulunm1-
yacaklnrchr. Kontrola memur dort 
devlet filolan arasmdaki tesanilde 
gelince Frans1z mahafili boyle bir te
sanildil mii~kill gormektedir. Kon
trol kara sular1 haricinde yaptlmak 
ve ecnebi lw.rb gemileri ispanyol li
manlarma girmemek laz1mcllr. Fran
s1z mahafiline gore Doy~Iand z1rhllst 
bu ~arta rinyet etmeml~tir. Tcsantid 
meselesi hakkmda hcni.iz bir karar 
verilmemi~tir. 

Madridde $iddetli 
bir harb ba$lad1 

Asilerin elinde bulunan eski bir sarav1n 
ele oe~irilmesi iGin ~alls1lyor 

l\Iadrid 2 (A.A.) - Lagranja dahi
lindc ~iddetli mullarebeler ve ~ar

p1~alar dcvam etmektedir. Asiler, 
Sarayda muhasara altmdad1rlar. Sa
rnym bahi;csi, bllhassu bu bah~enin 
bak1ms1z bulunan klsnu mi.idafaaya 
~ok elvcri~liuir. 

Cumhuriyet~iler, irndad k11vvetleri
nin gelmesinden evvel Sarny1 cle ge-
1tirmck istemektedir. Mitralyozler ve 
antitank toplan du11nadan ate~ et
mektedlr. iki tarafm zayiatl da c;ok 
bilyi.iktilr. Snraydaki tahribat da mii
himdir. 

l\ladrid 2 (A.A.) - Lagranjay1 mu
hasara etmekte olan nsJ. k1talan tak
viye edi!erck ~iddetll bir taarruza 
ge9mi~ler ve hilkumet kuvvetlerinl 
mevzilerini cleg~irmegc ve gegende 
1$gal etmi~ o!duklar1 s1rtla11 terket
mege mecbur etnti~lcrdir. 

General Miaja, :m:ltbuata beyanat
ta bulunnrak hilkfimet kuvvetlcrinin 
pawrtesi gilnii Lagranja saraymm 

Almanya - Papallk 
lki taraf da sefirlerini 

geri ~ektiler 
Berlin 1-Almanyamn Vatiknn se

firinc bila milddct izin verilmi~tir. 
f;jikago peskoposunun Almanya aley
hindeki sozlerinden dolay1 yap1lan 
protestoya cevab verilmedik!(e sefir ge
ri donmiyecektir. Almanya, Papnhk 
nu:.krumm Almanya aleyhindc 1tah1?
mrkln. itham ediyor. 
Alm~nyada katolik papaslar, Papa

nm tebligleiini okuyam1yacaklardll'. 
Bin;ok katolik pap&Slar Berlinden Ro
maya gitmi1?lerdlr. Papa.hgm Berlin se
!iri de Romaya hareket etmi~tir. 

Avustralyadaki zelzele 
Londra 2 (A.A.) - Yeni CUine va

lisinden gelen telgraflara gore, zel
zele neticesinde harab olan Rabaul 
~Chtinde orfi idare illin edllmi$tir. im7 
cad heyetine mensub olanlardan b~

ka hi~ kimsenin ~ehre girmesine mii
saade edilmemektedir. 

S1rt hamalhgmm li.gv1 !hakkmdaki 
kararin tatbiki 

S1rt hamalhgmm lag-vi hakklndaki 
karann tatblkine ilk deta olarak, yol
cu e$yalarmm vapurlardan ~1karll

mas1 ve nakli ile b~lanacaktir. Verl
len karara gore yolcu e$yalan, el ara
balarile nakledilecektir. 

Trabzonda denixe diit erek bogulan 
ogretmen vekilinin ceae~i bulundu 

Trabzon 2 (A~am} - lki ay once 
denize dil~erek bogulan ogretmen ve
kili Hayrinin cesedi diin bulunmu~ 

ve defnedilmi~tir. 

zemin kahm i~gal vc sah giini.1 tah
liye ctmi~ olduklanm soylemi~tir. 

Hiikftmet lmvvetleri Balsnin <;am 
ormanmda ilerlemeg~ devam ctmek
tedirler. 

Asilelin Universitc mahall<.>sine 
yapt1k!an bir taarruz, tardedilini~tir. 

Asilerin tebligi 
Salaman'ka 2 (A.A.) - Resmi tcb

lig: Biscaye cephesi: Fena havalar 
askeri hnrc:kflti i~kfil etmi~tir. Sier
ra Lemona'da dil$manm yaptig1 b'r 
hiicum tardcdilmi~tir. 

Avila cephesi: Guadarrama nun
takasmda Alto de Lrnn 'a yap1lan iki 
dil$man hiicumu ile Robledo de Che
vela'ya yap1lan miireaddid dii~man 

hilcumlan, tardedilmi~tir. Di.i~man, 

be!? yiiz Olii b1rakm1~tir. 

Aragon, Solia ve cenup cephelcri 
Kayde ~ayan blr l?ey yoktur. . 

Ba1sain'dc bir dil~man tayyares1 
dii~ilrillmii~ti.ir. 

Hindenburg facias1 
Helium tedariki i~in hen ii:t 

te§ebbiis yapilmad1 
Nevyork 2 (A.A.) - Europa vapuri

le Amerikadan aynlul:en Dr. Eckener 
demi~tir ki: 

cHindenburg balonu facin.s1 hakk1n
daki tuhkikat bittigi zaman sorulall 
sunllerdt>n hi~biri cevapsiz kalm1ya
cakbr .> 

Dr. Eckenef, helium tcdariki i~in J1c
nilz hi~bir te~ebbils yap1lmam1~ oldU
gunu ilfl.ve eylcmi~tir. 

Izmir kliipleri ayrilm1yacak 
yafahlacakhr 

izmir 2 (Telefon) - Son zamanJat'
da izmirdeki spor kliiplerinin tek1a1• 

aynlacaklan hakklnda baz1 ~ayialar 
vard1r. Vali B. Fazll Giileg diyor Jd: 

-Klilpler vaziyetindc istikamet }{a" 
tidir. :;>imdiki kliipler bozulm1yaca1C, 
y~atilacaktir. Ayi·11ma asla mevzu
ubahis olamaz. - - - - -
lzmirde toprak a \tmda k alan ~ 

ameleden b iri old ii 
izmir 2 (Telefonla) - Bozyaka~ft 

Hasan Nurinin kiremid fabrikUSl i~1Il 
topral~ kazan iig amelc yik1lan topralC 
altmda kalm1~lard1r. Amelelet~~ 
Nev~chirli Ali oglu Mchmed ol~U~: 
tur. Diger iki amelc kurta'nlmt~laJdl 

Fransa - Cspanya hududunda 
, iipheli bir ltalyan tutuldu}to~ 

Perpignan 2 (A.A.) - Cerbere lU
i-lisii altI~da elinde . makine b~u6 
nan bir ltalyan tevkif oluiunu~ 



S Hnziran 1937 

Tiirk - Bulgar 
tren anla~masr 

Ay1n yedisinde lstanbulda 
bir konferans toplan1yor 

Hiikfunctimizle Bwgarlstan arasm· 
da m~terek blr tren tarif esi ¥apllma
s1 i~n bundan bir miiddet cvvel So!· 
yaya lid murab.has goodcrll~ti. 1ld 
taraf arasmda tam blr anl~a ile n&
ticelencn bu miizakereleri miiteaklp 
Ankaraya giden murahhns1arlllllZ Sof· 
yadald go~elerl etrafmda Na.fla 
Vekaletine izahat vermi~lerdir. Veki.
let bu hususta tedkikat yaprm~ ve Sof • 
ya ile yapilan muhaberelerden sonra 
da ~ehrlmizde blr konf ernns top1an
mBSI muvaf1k gorillmii~tiir. 

Bu o.ym ycdislnde toplanacak olan 
konfemnsa Ankarn.dan ve istanbul
dan blrcok murahhaslar i~tirak ede: 
cektir. Sofyn<hn da bir murahha:s h&
yeti geleccldlr. Hcyet bugiinlcrde bek
lcniyor. Sofynda. yapilan miiznkereler 
bir anl~a lle netlcelendigi i~in kon· 
fcransta daha ziynde tef errilat uzerin· 
de konu~ulncak, Sofya miizakerelerin
de ve1ilen karnrlnr gozden g~rll&
rek tasvibe arzedllecektir. 

Gaye, ihr~ maddelcrinin Avrupa
ya karadcm nakli i~ln iki mem1eket 
arn.smda ucuz ve mu~terek bir tartfe 
tanzim ve kabuliinden ibarettlr. Bu 
s::i.yede emteanm nakliilde tilccar h1Q 
bir mu~ktilata maruz knlm1yacaktir. 
Tilrk - Bulgar tren nnl~mas1 mesud 
bir hadise olarak telakki edilmektedir. 

Bc..lediyenin Periye banka11na olan 
bon:u 

1909 talihinde be1ediycnin Periye 
bankaSmdan tstikraz ettig! borcun 0-
denmesi i~in hamlller1e be1ediye ara
smda bir anl~ yap1lm1~tl. Anl&f" 
maya gore harbl umurniye i~tiraltimi9-
den son anl~ma tarlhine kadar ge~en 
taksitlere aid kuponlar kopanlmadan 
hamiller namme: hareket eden Os
manh bankns1 tarafmdan aynen b&
lediyeye teslim edilecek, bu kuponla· 
ra mukabil belediye hi~ bir tecllyede 
bulunam1yacakti. 

Bu sefer, elli bin lira r.addesinde bu· 
lunan taksitin tediyesi srrasmdli hl· 
mille1in elinde bulunan tahvila t se
nedlelinden ~ogunda nakdi mukabllt 
odenmeksizin aynen belediyeye verile
cek olan lruponlarm mevcud olma.dl
g1 gorillmii~. bunun uzerine belediye 
bunun sebeblni Osmanll bankasmdan 
sormu~tur. Osmanll bankn.srmn mer
kezinden sorduktan sonra belediyeye 
verdig1 cevap kanaat verici mahiyet
te oldugundan takslt mukablli olan 
para Osmanll bankasma yatmlrm~tir. 

Somadnn festival komitesine 
bir miiracaat 

Somadan bir muallim belediyeye blr 
mektup gondermi~, Somanm eski mer· 
kezi olnn Tnrhal koyilnde Anadolu
nun hie bir tarafmda misline tesadilf 
edilmiyen halk oyunlai"l oldugunu bil
direrek bu koy halkmdan bir grupun 
istanbul festivall i~ln celbedilmesinl 
bildlrn11F. Somadan gelen bu mek
tup festival komiteslnde tedkik edile
cektir. 

Adalarda araba miktan arbyor 
Ynz mtinasebetile Adalann arnba ih· 

tiyaCUllll ru"ttigrm goren belediye, is
tanbulun muhtelif semtlerindeki ara
balarm Adaya nakletmeleri i~ ara
b::i.Cllan tc~vik etmi~tir. Bazi. arabac1-
lar bunu kabul ederek Adalarda ~ 
magi kabul etmi~lerdir. Bu suretle 
Adalru·daki araba: miktari ye~ ba· 
lig olmu~ur. 

- Niifusu artbrmnk icin tatbik 
edilen ~a'relerin en iyisl iimdi bulun· 
du bay Aroca ..• 

• 
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Memba sular1 
Beledige bunlarzn 

nakli ~eklini 
tedkik ediyor 

Belediyenin sut meselesini hallet
mek Uzere tedldklere b~ladlgllll yaz
~tik. Belediye, siit meselesinden b* 
ka ~rin icme suyu i~ de ele al
maga karar vermi~tir. 

Evkaf miidiirlilgilniln T~delen ve 
Defne su membalanm k1sa. bir za
manda islah ederek bu iki suyu halka 
emniyet verecek bir ~ekilde satmaga 
¢mrmas1 9ok isabetli bir ha'reket ola· 
rak telakki eclllmekle bcraber, bunun 
biltiin ~ehrin su ibtiyaclill kar~1lama
ga kif a yet eden bir te~cbbtis de olm.a
dlg1 gorillmektedir. Belediye i~me su
Im·mm membalanndan nasll getirllip, 
nnsll sat1ld1gm1 tedkike b~la~trr. 
Bu tedkiklerden sonra su meselesinin. 
ne ~kilde halledilecegine dair katt bir 
karar verecektir. 

Floryan1n aga~land1nna iti 
SO maylS tarihli 11iisham1zda Flor-

yanm aga~andmlmas1 i~in Ziraat ve
l:::aletinin faaliyetinden bahsederken 
ilkbaharda iki bin agag dikildigi, son
baharda daha 10 bin ag~ diklleceA'l, 
bu ~le blr zlraat miihendisinin m~ 
gul oldugu yazilm1~1. A~ dikme 1'1· 
le zira'a.t degil b1r orman mtihendlsl 
m~gul olmaktadlr. Bu noktayi tav
zih eder1z. 

lehirlenme vakalan 
Bir ki1i bayat yemekten, 

4 ki1i de peynirden 
zehirlendiler 

Halie va.purlan idaresl kap1cllann· 
t1an Ali Mahmud diin ogleyin blr lo
ktm.tada yemek yemi~, bilahare Balat
ta'ki vazifesi b~ma ge1mi~tir. All 
Mnhmud, az sonrn ihtil~lar i~lnde 
~1rpmmaga ba~la~, ve bir tarafa yi
ktl1p kalml~tir. idare miifetti~Ierinden 
Nnzml derhal za.b1taya miira;caat ede-
1·ek zehirlenme vakasm1 bildirmi~, All 
tedavi altma al1rum~t:ir. Zab1ta; Iazun 
gelen tahkikatl yapmaktadJ.r. Mab
mudun bayat yemeken zchirlencllgi 
zannediliyor. 

Beyazidda Sam1ch handa oturan 
Osmnn, ibrahim, Mehmed ve Bekir 
isimlerinde dort a1·kada·~ da bir bakkal
dan alarak yediklcri peynirden zehir
lenmi~ler ve polis taraf mdan Gureba 
lmstanesine kald1rtlm~lardJ.r. 

Bir :>Jomobil k1smen yandt 
~fOr Mchmcdin idaresindcki. oto

mobll, diin ~i~liden gccerken, mot<Sr 
kism1 tutu~m~ ve k1smen yandlgt 
ha1de sondilrillmli~tilr. 

Aktam K1z sanat mekteplerinde 
diploma tevzii 

Aqam klz sanat mekteplerlnin dip
loma da.g1tma merasimi 15 haziranda 
yapllacaktir. Bu m ekteplerdcn ge~en 
ve evvelki seneler mezun olanlann 
dlplomalan verilmcmi~ti. Bu mera
simde her il~ senenin mezunk.rma aid 
diplomalar verilecektir. Ayni zaman· 
da mektep1erdeki mczunlarm bu scne
Y.i ~Ierini gosteren bir sergi a~1lacak· 
tir. 

... Eskidcnberi cok QOCUklU aileler, 
zengin olsun, fakir olsun, ya yol pa· 
rasmdan aff edilir ... 

Bir eocuk eiOniyen kamyonun sol DrU 
muhakeme ediliyor 

$ofor c;ocugun birdenbire meydana 
c;1karak kamyona c;arptlg1n1 soylUyor 
~ofOr Nihadm idaresinaeki kam

yon cvvelki giin n~am iizeri Kuru~e~
meden koprfiye dogru gelirken yolda 
lkomisyoncu B. Necatinin alb y~la
nndaki laz1 Gillnihale ~arparak par
~a1ay1p oliimilne sebebiyet vermi~ti. 

!Bu feci kazaya sebcbiyet veren ~ofor 
Nihadm muhakemesine diin a~am ii
zcri usliyc dordi.mcu ceza mahkeme
sinde b~Iannu~t1r. Nihad kazayi ~oyle 
le anlatmaktadlr: 

- Kuruce~e Na1diynt kollekti! 
~irketine aid kamyona yirml balye 
yiikliyerek muhtelif ticarethanelere 
brrakmak uzere saat on altI bu~uk s1-
ralnrmda Kuruce~eden harcket et
tim. Yolun sag tarafmdan ve va:satl 
15-20 kilometre siiratle gcliyordum. 
Ortakoyde Hamidiye ~c~mesl oniine 
geldigim suada onilmde 'bir adam pey
da oldu ve kornayi ~almaga b~la
dun. 

O SI rad~ sag taraf tan da bir "tram
vay Bebege dogru gidiyordu. Tram
vaydan on adim kadar aynldl~ s1-
rad birdenbire otomobilin oniinde pa
cavrn. Yiguu gibl bir~ey gordiim. Ne 
oldugunu anlamaga vakit kalma:dan 
gordilgiim ~ey otomobilin on ~amutlu
guna ~a.rpti. Birdenbire direksiyonu 
saga Qevirerek kamyonu durdurdum. 
A~ya. indl~im mrnan bir ~ocugun 
arka 't.ekerlek altmda ezi1mif oldugu-

nu gordiim. Ahali toplandt ve ben de 
gclen polislerle beraber karakola git
tim. 

Kaza yerinde bulununlardan i~itti
gun~ nnzaran ~ignenen cocu~ nblas1 
l:ova11yormu~. Boylece ko~arak yolun 
E:ol tarafmdan sag tarafma g~ek is
temi~ler ve o h1zla ko~arken otomoblle 
~arpm1~. Fakat ben bunun :farkma 
varamadlm. 

Vaka: ~ahidi Ortakoy mezarcis1 Ha· 
san da gordilklerlnl ~oyle anlatrm~tir: 

- Yo1 kenrumdaki lokmac1 dtikkA· 
nmda idim. Sokakta bir b$rma du
yarak g1kt1gim zaman ku~iik ~ocu~ 
kamyonun on tekerleginin a1tmda 
gordi.im. O esnada ~ofor kamyonu sa
ga dogru cevirerek durdurdu bu defa 
da arka tekerlek cocugun iizerlnden 
gc~ti ve tamamile ezdi. Kaza emasm
da oradan tramvay ge~t1~ gorm&
dim. 

Cavid admdaki dlger bit ~id ka
za.yi yapan karnyonun i~inde ~oforiln 
yarunda oturdugunu sayliyerek: 

- Kamyon ~ oniinden gecer
ken birdenblre hayal gibi biqey ikam· 
yonun onUne ~a:rpta. Bundan :sonra 
ne oldugunu gormedhn. Kamyandan 
inince ~ ezlldi~ g0rdOm. 

Demi~tir. Diger ~ahldlerin ~
mas1 ~in muhakeme ba§ka gilne b:tra
ktlnu~tir. 

Deniz banyolar1 I ltfaiye muduru 
Eski tarzda ah§ap tesisata 

izin verilmiyecek 

Fenei·bahce sahillcrinde otedenbe
ri esl:i baz1 deniz banyolal'l yardJ.. 
Belediye, bu '{!irkin rnanzai·aya niha
yet vermek iizere gegen sene bunlan 
ortade.n kald1rm1~tl. 

Bu sene bazi mii~ebbisler, bura
nm deniz banyosu ilitiyacllll kar~1la
mnk i.izere deniz hamam1un tesisi icin 
belediyeye mliracaat etmi~ler ve ken
dilerlne 211hsatiye ve1ilmi~tir. Bu 111h
sati ala'nlardan blr kI.smllllil sahilin 
gilzclligini bozncak ~ekilde deniz ban
yosu yaptiklan ve buray1 ~irkinle~tir
,dikleri hakkmda belodiycye bir 11ik8-
yet yap1lm1~tir. Yapilnn ~kayct ebem
miyetle telakki edilmi~ ve Fenerbah~e 
gibi lsta..'"lbulun en gilzel lbir semtinln 
bu suretle cirltinle~tirilmesine miisa
ade edilmemesi miinasip g0riilmii~
tilr. Deniz bai"1yolan hakklnda. yap1-
l::i.n talimata uygun olrruyan banyo 
tesls edcnlerin banyolan kaldmlacak 
ve bunun yerine muntaza.m binalar 
yap1lmas1 alflka'darlara teblig edilecek
tir. 

lki i,~i iizerlerine diifen balyeden 
yaraland1lar 

Tahmil, tahliye amelesinden Selim 
ile Said, diln ~amandlrada bagh bir 
kil~ilk mavnaya dcmir 1(Ubuklar bo
~altmaktalar ii.ken kazaen d~en bir d&
mir baJ.yesile ag1r surette ya.i-alannu~
aar ve Beyoglu hnstancslne kaldlnl
m1~lard1r. 

Ba:y A mca:ra gore ... 

.. . Ynhud da bir altm madalya ile 
taltif edilirlerdi! .. · 

Halbuki ~imdi, cok ~ocuklu fa'kir 
ri1 

5 Haziranda gelecek ve 
bir rapor verecek 

Ta~ giyme mcrasiminde bulunmak 
uzere Londra'ya giden itfalye miidiirit 
thsan, Londl·adan Paris, Berlin ve Vl· 
yanaya gitmi~tir. itfaiye mildfuil, bu 
§ehh1erde itfaiye ~kilatuu, bllhassa 
hava tchlikeslne kar~1 hallo korumak 
l~in alman tedbirleri tcdkik ettikten 
sonra 5 haziranda ~ehrimize gelecek
tir. 

B. ihsan burada, gordiikleri hak· 
klnda reislik makamma bir rapor ve
recek'tir. lstanbul itfaiyesinde ga.z 
mcskelert ve bilhassa tut~cu mad
delerle ~ikan yangmla:rm sondUriilme
si iein bir t~kilat esascn mevcuttur. 
Fa.kat havadan gelecek hilcwnlara 
ka.111 halla zehlrli gaz tehlikesinden 
kurtarmak ve kazaya ugnyanlarn yar
dlm ctmek i~ln kAtl te~klllt yoktur. 
B. ihsanm Taporu bilhassa bu noksa· 
nm tnmamlanmas1 bakllrundan fay
dal1 ola'cak.tir. Belediye bu hususta 
tedbir almak i~in yeni bazi karnrlar 
verecek ve bunun masrafllll temin 
edecck bir gelir membai bulacfiktir. 

Kar1sm1 yaralad1 
Kasunp~da oturan Omer ismln

de bili, Beyoglundan g~erken, knri
smm akrabnsmdan birile gezmekte 
oldugunu gonnU., ve buna klzarak bl· 
~akla bayan M~errefi ellerinden ya-
1·airum~ttr. 

. .. tyi amma, taravetleri bozulma
sm diye hie ~ocuksuz ya§lyanlar ol· 
dugunu da unutmama.1t lfmml ... 

Sahife 3 

II ..... 4'.'IrP•~ 
Doturablllr mlylz? 
Doturamaz m1y1z? 

~u ~ohret denilen 'ey bazan n• 
kadar ilcolay elde ediliyor. JUeselA 
~u Sofyada kammdan ~octile ~1kan 
crkek... Bu adamcng1z ne bilyilk blr 
sanat ~aheserl yazmt~, ne biiyiik blr 
flCY icad etm~.... Fakat m~ur 
o1mak i9hJ biitiin t>uniara liizum ma 
:var?. Kammdan 'bir ~ ~ 
kin .. 

Bu sofyada kammdan ~Uk~ 
adam bizim doktorlann arasmc1a blr 
miinaka~ mevzuu yarattiT Acaba 
erkekler dogurabllir ml? Doguram.a 
m1! .. Diinya.11m en milhim milnab• 
planndan biri degil ml? 

~bndiye kadar yilzlerce \l()cuk do. 
gurtan doklor Mahmud Ata: 

- Hayir, diyor, erkek doguramam
Karrundan ceniu men.in ~az. 

BuJUl 1nukabll doktor Tevfik Rem
zi de ~unlan s0ylilyor; 

«- Bu, gayet tabiidir. Kadmclaa 
bo)'le bir ceniu ~ktlit gibi erkckte de 
olabilir. Ancak hayrd cttlgim nok
tamn bunun f evkalide bir hddise to
lakki edilerek ajansm ne¢yatt ara
smda yer bulmasuhr. Bulgarist.anda 
erkegin karmndan ~lkanlan urun 
l~Uideki ~ekll de gayri tabil ~raft 
l~inde kabni,, in~f eaemem~ blr 
cenindir.> 

Tevfik Renuiye gore erkeklel' de 
ana oJabilirlerm1'-

Goruyor musunoz? Doktorlanml-
111n bazm cerket 4Joiurabilin ha.a
m cdoguramaz!• 4.iyor .. 

Ve bu suretle de if ~tall8flyor. 
Likin doldorlar arasuulaJd bu nok'
tai :nazar Wb ~k feaa. ... 

Bb ·erbklerln v .. iyetimisi, mu· 
kataeratnnm Wlmemiz limn.. aca
ba dogurabillr miyiz! Yoksa dofu· 
ramaz m1yiz?. Bu.nu ogrenmeliyk 
degil ml!. 

Dokt.or Tev'fik Remzl: a:Kadmlanla 
bOyle blr cenln ~t1fl gtbi erkekte 
de olabillr. Ancak hayret ettigim 
§eY bunun f evkalide bir badise te
taldd edilerek ajans n~yab arasm• 
da yer bulmas1d1r.it dlyor. 

Goriiyor musunuz? Meger biz er· 
keJderin kammda ~ocuk bulunma51, 
himile <0lmas1 • arbk himll diyece
giz -, ~ocuk dogunnast ve nihayet ba
~mda mavi kurdcli, omuzunda DA• 

2ar bonougu lohusa yatagmda yat-

ntasI hi~ :te ~~acak, hayret eclile. 
eek, ajans telgraflarile bilttin di.in· 
yaya yayiJacak bir hadise degil· 
mi~ ... Bu gayet tabii bir ~ym~ .. 

Za\•ailt erkekler ... B~lanndaki bil· 
tiln gaile yeti~iyonn~ gibi demek 
lmndan som·a sokaklarda kannlan 
burnunda 8 - 9 aybk (himil) olam 
gezecekler... l>ai.relerlnde, yaz1hane
lerinde sahncak .kurup yavrulanm 
salhyacaklar ... ~imdl blr de erkekle
rin omuzlanna anahk vazileleri de 
yiikleniyor .. 

Amma kabahat hep bh erkekler
de... Nastl kaamlann biltiln i~Ierlne 
burnumuzu sokal' m1yiz? Bula~1k yi

knnz, tahta sileriz, ortahk siipilrll· 
rilz. Biltiin kadm i~erini yapmca lf
te boyle giin gelir, tocuk ta doguru· 
ruz. -H.F. 
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Vali ve belediye reisi bugdn 
eelecek 

Ge~en paza.r giinil Anka.rays. giden 
vali ve belediye relsi Muhlddin t.tstUn
dag bugiin ~~hrimize gelecektlr. 

I 
'B. A. - Evet, onlan da blrer tene

ke madalya ile taltif etmelil ... 



Salille 4 

Almanya lspanya i§inin 
~abuk bitirilmesini istiyor 

(~ taraf1 birlnci sahifedt) 
Neurath, buna biitiin kuvvetile mu
halefet etmi~ ve nihayet B. Hitleri de 
kendi tezine celbeylemi~tir. 

Gerginlik azald1 
f Paris 2 - Siyasi vaziyettekl ger
ginlik blr parc;a daha azalnu~trr. ih
WA!m biiyfimesi korkulan tamamen 
zail olmu~ur. ~imdi Almanya ve 
italyamn tekrar ademi mildahale 
komitesine avdet etmelerinin temi
ni Jcin ~ailI~11Iyor. Almanya harp ge
milerinin tecaviizc ugranuyacagma 
dair kati teminat nlmad1kc;a kontro
le i~tirak etmiyecegini bildirmi~ti. in
giltere, Almanyayi tntmin edccek ~e
kllde bir proje haz1rhyarak Fransa 
hiikO.metine bildirmi~ir. Fransanm 
da ingiliz projcsine i~tirftk edecegi 
muhakkaktir. Bu scbepten dolayi, Pa
ris siynsi mahafili, tchlikenln atla
bld1gm1 vc Almanya ile italyamn 
ynkmda ademi miidnhale komitesile 
kontrole i~tir§.k edecrklerini muhak
kak gorOyorlnr. 

Cenevre mahafilinin miitalaa11 
Cenevre 2 - Buradcld Cemiyeti 

Akvam mnhafili Doy"land z1rhlls1 
lle Almeria ~rinin bombard1man 
edilrnesindcn has1l olan gerginlik zail 
oldugu fikrindedir 

Milletler Cemiyeti nezdinde Valen
siya hiikllr.netinin murahhas1 B. 
Delvayonun Cenevreden Parise git
mesi de bu salfilla bir delil addedile
bilir. Alman haberlere gore B. Del
vayo, hiikiimetine ~cktigi tclgi·afta 
ispanya i~ gorO~mek ~in bugiinkii 
ahval ve ~era.it altmd~. konscyin fev 
knlil.de bir j~Urnmna sebebiyet ver
rnenin tehlikcli ol~cagm1 bildirmi~ ve 
bnndan tevakki cdilmesini tavsiye et
~tir. 

Valensiya hiikumctinjn ko11seyin 
fevkala.dc bir i~timaa daveti ii;in i'ldn
cl bir miiracaatt8, bulunnuyacag1 
kuvvetle tahmin edilmektedir. Esa
sen ooyle bir vaziyet vaki olsa bile 
siyasi vaziyeti dalia ziyade gerginle~
tirrncrnek i~in kabul cdilmiyecegi mu· 
bakkaktir. 

Miifterek hareket meaeleai 
Londra 2 - Almanya ile itaiya 

tarafmdan l:abul edilcbilecek teml
nat aranmaga devnrn edilmektedir. 
Tedkik edillen teklifler meyanmda 
muhtelif karakol gemilerinin daha 
stln bir ~ekildc te~rlki masei ctmele
ri de va:rdu·. 

Bununla beraber mii~terek muka
beleibllrnJsll tedblrleri s.lmmas1 hak
kmdaki teklifin ingiliz mahfille1ince 
iyi bir ~ekilde kaqalanmad1gi soylen
rncktedir. 

Zannedilcligine gore, Almanya ile
ride ~1kabilccck hadlsclere kar~ mil~ 
tereken harckete ge~llmesi hakklnda 
baz1 ihtirnalleri ilcri siirecektk 

Kontrol pia.mndaki noksamn ne 
suretlc tamamlanac&.gi ve ispanyol 
muhas1m taraflannca verilecek tc
minatm neden ibaret olacagi keyfi
yetleri hararetlc tedldk cdilmektcdir. 

ingilterenin mesaisi 

Londra 2 - ingiltcre hiikO.meti, is
panyol sularmda hs.diselerin teker
rilriin ii menctmek i~fn biiyiik bir 
gnyret sarfetmektedir. ingilterenin 
Berlin ve Roma hiiktimetlerinin ade
rni mildahale komitesine avdetlerinl 
ternin ii;in hazirlay1p Fransaya ver
digi proje de bu maksad.la temin edil
~tir. 

ingilterenin projesi hem Almanya 
e italyay1 tatrnin •decek, hem de 
endisinfn ve Fransanm ihtiya~lan
kar~1hyacaktir. Ingiltere hiiku

eti, kontrol hizmetinden ~ekilen Al
an ve italyan harp gemilerine ve
ct edilmesi ciheth1i de tedkik et

ektedir. 

ispanya sulanndaki son hadlseler 
akkmda rniizakerelerde bulunmu~ 
Ian irnparetorluk konferans1 beynel
'lel ihtiIMlardan i~tina,p edilmc-

ne ittifakla knrar vermi~tir. 

Vnlensiyadaki ingiliz esl~isi hiikU
etinden aldJgi talimat iizerine Pal
a a~lklarmda yap1lan hava bom

ard1manla:nm protcsto etmi~tir. Va
ensfya hiikOmeti, Palma a~1klann
aki ve dlger yerlcrdelrJ emniyet mm

Ianm tevsl edecegml vadetmi~tir. 

italya iheniiz ademi miidahale 
komitesine donmiiyor 

Londra 2 (A.A.) - Reuter ajanSI
nm istihbarma gore, diin • Londra
da sarf edilmi~ olan dilplomasi faali
yetlcrinin italyanm ademi rniidaha
le komitesinc avdctini inta~ edeccgi 
haberi mcvsimsizdir. 

italya, hrup gemilcrinin bambar: 
dlmaru hakkmda rn.yild ve~hile tenu
nat ahr almaz rnezkur komite ile me
sa! birligindc bulunma~ arzu etmek
tedir. 

Bu teminatm ne olacagm1 tcsbit 
ve yahut italya hiiktimetine bu te
minatI iblag i"in heniiz vakit bulun
mruru~hr. italyanm ispanya hi.iku
metinin bir beyannmne ne~retmesi 

ve asiler tarnfmdan kontrol edilmekte 
olan emniyct mm tnkalannm ta yin 
olunmas1 kabilinden bazi ~yler tek
lif etmesi muhterneldir. 

Roma 2 - italya, beynelmilel vazi
yeti fenala~t1racak hie; bir harckette 
bulumruyac~.kbr. ita1yan gemileri 
~irndilik kcndilerine ait mmtakalar
da kalacaktir. Fakat italya heniiz 
ademi miidahale komltesine avdet 
etmegi dii~iinrniiyor. italyan gazete
leri, italyamn adcmi miidahale ko
mitesine avrlcti i<;in tr..tmin cdilmesi 
laz1mgeldigini soyliiyorlar. 

Portekizin bir nota11 
Lizbon 2 - Portekiz, Almanya ve 

italyamn istedigi teminatJ hakh gor
mektedir. Bu hususta ingiltereye 
bir nota vermi~tir. Notada ademi mil
dahale komitesi ~diki ihtiliif1 mem
nuniyet verici bir !(iekilde halletmez
se Portekizin bu komiteden ~ekilecc
gi bildirilmektedir. 

lspanyamn protestosu 
Valansiya 2 (A.A.) - Hiikumet, 

diln ogleden sonra top1anarak bey
nelmilel vaziyeti rntit<!.Jan ve tcdkik 
eylemi~tir. 

Toplanb sonunda Maarif Nazm 
B. Jesus Hernandez, gazctecilere de
mi~r ki: c Almeria.nm bombard1ma
mm protesto etrnek ilzcre adcrnf rnu
dahale komitesine blr nota gonderl
lecektir.> 

f ngiltere tayyare ile haatabak1c1 
gonderdi 

Londra 2 (A.A.) - ingiliz hava 
kuvvetlerinc mensup iki deniz tay
yarcsi asked hastanelere mensup 4 
hastabaklc1 kadmla bu sabah 
Calshot'dan Cebeli.ittnr1k'a hareket 
ctmi~lerdir. Hastabaklc1lar Deutcsh
lnnd yarahlanm tedo.vi edeceklerdlr. 

Londrada Alman sef are ti onunde 
bir niimayif 

J,ondra 2 (A.A.) - iki bin ki~i bu 
gecc Almanya sefaretinin onilnde 
nilmayi~ yapm1~lar ve Almeriarun 
bombardlmamm tenkid eden bir ka
rar sureti vcrmi~lerdlr. · 

Niimayi~~ile1i dag1tmak i~in polis 
miidahale ctmege mccbur olrnu~tur. 

Giimriiklerdeki mallara dair butiin 
miiracaatlann muameleleri yap1ld1 

Giimrilk rnemurl::i.nnm evvelki giin 
gc~ vakte kadar ~1~malan suretlle 
ithaline miisnade edilen rnallar hak
bnd::i. yapllan biltiin rnilracaatlar 
kar~Ilai1m1~ ve esas muarneler ikmal 
cdilmi~tir. 932 sene~inden 937 senesl 
15 ~ab~t tarihine kad:lr giimri.ige ge
lcn ve rnuhtelif sebeplerle ithaline 
:r.:tlisaa.de edilme~ olan bu mallarm 
.Ylymet itibarile tutar1 be~ milyon li
ra kadar tahmin edilmektectlr. 

Son karar ilzerine bunlann ithaline 
rniisac.de edilmekle be~ milyon llral1k 
malm giimrilk vergisi bakumndan ha:
zineye para girrnektedir. Ayni zaman
da tacirler de memnun olrn~lardll". 
Fazla ~e~d dolayisile meydaiu1: gele
cck ucuzluktan halkm da rniistefid 
olacag1 tahmln cdilmektedir. 

ilk mektep muallimlerinin 
tenezziihii 

ilk mektep muallimlerl 22 haziran
da Yalovada <;marc1ga bir tenezziih 
yapmaga karar vermi~lerdir. Muallim
lerin bu tenezziihii i~in Maarif rnii
diirliigii Akay idaresinden blr vapur 
kiralrum~br. Fnkat tenezziihe talip o
lanlar bir vapurun alacagi rniktardan 
fazla oldugundan ikinci bir vapur da
ha kiralanacaktir. Bunun i~in Akay 
mildilrlilgile ternasa b~anm1~tir. 

Mecliste dOnkii 
miizakereler 
(Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 

!akat vazifclerinin ifasmda iyt sicil 
alarak bulunduldo.n hizmetleri yap
rnakta devam edcccklerin de i.i~ se
nede bir tahsisatlarm~. muayyen bir 
zarn yapllmas1 hususunun adetleri 
pek rnahdut olsa da bu gibi rnemur
Iara ka.1~ tatmin edici bir hareket 
te~kn eyliyecegini soylemi~ ve bu 
maksatla da bir takrir vermi~tir. 

Bilt"e enciimeni mazbata muhar
riri B. Raif Karadenlz, terf ie ehliyet 
gosteremcmi~ ol:rnlnr haklr.mdaki bu 
kaydin yalmz polis te~kilat kP.nunu
na milnhasn· olmad1g1111 diger vazi
felerdc de ayni ~at tlann bulundu
gunu i~aret etmi~ ve verilmi~ olan 
takririn kabulil takdhindc bunun is
tilzam edeccgi mali killfeti izah et
rni~tii.·. 

B. Hiisnti Kitap~1, Nakiye Elgilniin 
noktai nnzarma iltihak ettigini ve 
esasen polis mensubini ic;in fiili hiz
met miiddeti olarak <iiger mcmurin
dcn fai·kll bir ~ekilde 22 sene kabul 
edilmi~ bulunduguna gore bu tekli
fin kabulii;:iiin de bir misal tc~kil 
edemiyecegini ilave cylemi~tir. 

B. Raif Karadeniz, bunun kabulil 
takdirlnde polis kanunu Be birlikte 
150 bin liraya varacak bir tahsisatm 
da kabul cdilmesi Jflz1mgclecegini 
kaydeylemi~tir. 

Tekrar soz a.Ian NDkiye Elgiin, tek
lifinin derhal boyle bir ki.ilfeti leap 
ettirmiyeccgini vc ancak mali cihe
tin uc; sene sonra mevzuu bahsolaca
g1m ilavc eylerni~tir. 

Soz alan rnebuslardtln bnz1lan ba
yan Nakiyc Elgiiniin noktai nazan
m rniidafaa etmi~lerdir. 

Maliye vekilinin izahah 
Mcliye Vcl~ili B. Fund Agrah, kilr

siiyc gclerck, bugiln polis ic;in .bn~ka, 
yarm jandaima ic;in ba~ka nisbetlcr 
kobul etrnenin mii~ki.il olacagmdan 
b~hsetti ve izahat vei·di. 

Maliye VekiJinin izahatmdan · son
ra bayan Nal;iyc Elgilniin takrirl ka
bul edllmcdi. 

B. Hiisnii Kitap"mm bi.itc;e encii
meninin 56 nCI madde;si yerine Da
hiliye encilmenini!l 56 nc1 madde
sindeki esnslar dairesinde yenl bir 
maddc yaz1lmak i~in maddenin btit
~e enciimcnine verilmesini gozeten 
takriri nazan dikkate almrru~t1r. 

Diger kanunlar 
Polis tc~kilat kar.ununun diger 

maddelerinin milzaY-eresinden sonra 
da posta, telgraf vc telefon idaresi 
t~kllat ve vazif elerine aid kanuna 
ek kanun layihasile, t~viki sayant 
kanununun 30 ve 36 11c1 maddcleri
nin deg~tirilmesi, bahri muavenet, 
tahl!s ve bahri mi.isademeye mi.ite
dair beynelmilel mukaveleye i~tir§.k 
ve yenlden be~ kazn te~ili hakkm
daki kanun 1§.yihalnrmm birinci mu
zakerele1i yap1lm1~tir. 

Ankara Tib f akultesi 
Ankarada bir T1b fnkilltcsi kurul

maSina nit kanun miinascbet ile soz 
alrru~ olan hatipler, Tilrk tababeti
nin Cumhuriyet idarcsinde mazhar 
oldugu bilyiik inki~af1 kaydetmi~ler
dir. B. ~evki Uluds.g, yeni fakillte
nin a~1h~run biiyilk Tilrk tabibi ib
ni Sinamn 900 i.incti y1Jdoniimiine 
tesatltif ettirilmesi tcm€.nnisinde bu
lunmu~tur. 

SdAiiye vekilinin beyanah 
Slhhiye Vekili B. Refik Saydam cc

vap vermi~ ve hatiplern te~ckktir et
tikten sonra tib tahsiline temas ede
rek derni~tir ki: 

- Talebeyi, eline djplomasm1 ve
rip kap1dan ~1karmak tarihe kan~
m1~tir. Bugiin tib talebesinde esas 
olan ~ey ~1kacak olan talebeyi, l~ine 
girecegl heyetl i~timaiyenin menfa
atlerine en uygun ~ekilde iyi c;ah~a
cak kabiliyette yeti~tirmektir. 

Slhhiye vekill beyanatmda, hasta
baklc1 mektcbi i~ine tcmas etmi~ ve 
Ankarada: lkinci blr hastabak1c1 mek
tebi ~acag1ru soylemi~tlr. 

B. Re!ik Sayd:umn bo.yanatmdan 
sonra knnunun rnaddeleri okunarak 
kabul edilrni~tir. 
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Konser 
§i§li Hnlkevindcn: Haziramn 4 iin

cii cuma giinii ak~ami saat 2 I de Halk
cvimizdc Konacrvatuvnr talcbclcri ta· 
rnf mdan bir konaer verilccektir. Hcrkcs 
gelcbilir. 

3 Hr.ziran 1937 

Sapancada bir pliij ve 
bir of el yap1llyor 

Sapancada yapllacak otelin maketl 

izmit (Ak~am) -izmitin miite~eb- dedir. Otelin arkas1 yc¢1 bir orman-
bis valisi Bay Hamit Oskay, Sapan- dir. Ince ve tertemiz bir kum ve gol 
cay1 ve goliin etrafm1 imar ve tanzim suyu bu ko~enin en bariz giizellik 
ettirmege bn~larm~br. · k1Y.met vas1flandir. 

Trenden inilince temiz bir koy ve Otel ve piajm plamm k1ymetli mi-
dtizgiin etrafl ye!?il agac;hkh yollar ma1· Seyfi Arkan c;ok guzel ve yerine 
nazan dikkati celbetmektcdir. . yakl~an bir uslUbla haz1rlam1~t1r. 0-

Son senelcrde <;ok rngbet bulan yur- tel tek katlichr. Ve bet.on direkler ils-
dun bu gilzel ko~esi tabiatin biitiin tiinde omianla gOliin manzai·asm1 
guzclliklerini esasen haizdi. Fenni ~ok cazip bir ~ekilde kucakhyan geni~ 

1 

bir plan dahilinde gollin etrafl vc or- bir. taras i.izcrindedir. Hafta sonlan 
manlan tanzim edilmckle Snpanca burada kalmak istiyen aile)ere temiz . 
Istanbul ve izmitiu yanmda konfor- ve modern odalar vardtr. S1cak banyo 
lu ve cazip bir mcsirc yen olac?.kt1r. ve Sapancanm giizel yemi~lerile ye-

Bu sene ill~asmn l.J~lanacak olan mi~ kiirii yap1labilccel: bir lokanta ve . 
otel vc plaj goliin en giizel. yerin- do.ns cdilcbilecek bir gazinosu vard1r. 
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NObetcl eczaneler 
$i~li: Kurtulu~ caddesinde Nec

det, Taksim: Nizameddin, Beyoij
lu: Kanzuk, Ye1li$ehirde Baro
nakyan, Bostanba.~mda itimad, 
Galata: Galatada ismet, Ka)im
pa$a: Miieyyed, Haskoy: lvlsim 

Aseo, Eminonii: Salih Necati, 
Heybeliada: Halk, Biiyiikada: 
Halk, Fatih: Ham.di, Karagiim
riik: Ahmed Suad, Bakzrkoy: 
Merkez, Sariyer: Nuri, Tarab!Ja, 
Yenikoy, Emirgcin, Rumelih!sa
rmdaki eczaneler, Aksaray: £t
hem Pertev, Be~ikt~: Nail, Ka
dzkoy: Pazar yolunda Rif at ilfuh
tar, Modada Alaeddin. Uskuilcr: 
ittihad, Fener: Emilyadi, Beya
zzd: Kumkapzda Belkis, IW<.:ilf.:
pazar: Hasan Hulit.si, Sa-:natya: 
<;ula, Alemdar: Divanyolu Esat, 
~ehrernini: Topkapzda Nazim. 

Tilrklye Ecnebf -
SENELiK 1400 kuru~ 2700 kuru~ 
6 AYLIK 750 > 1450 > 

3 AYLIK 400 > 800 > 
1 AYLIK 150 > > 

Posta. ittihadma dahil olrmyan 
ecnebi memlekctler: Seneligi 

3600, altI ayhgi 1900, ii~ 
ayhg1 1000 ku.ru~tur. 

Adrcs tebdili icin yirmi be~ 
kuru~uk pul gonderrnek ld.z1md1r 

Rebiulevvel 23 - Rum H1z1r 29 
s. J-it Ctlaet Olla Jmdl Ak1am Ya111 

L 6,59 8,5, 4,36 8,36 12.00 2,00 
Ya. 2,14 4,20 12, • 2 16,12 19.36 21,35 

Selami I zzet -TIYATRO 
KONU$MALARI -Her kita~1da bulunur. Fiati: 

50 kuru~tur. 

fSTANBUL 
TlCARET ve ZAHlRE BORSASI 

2/ 6/ 937 

FlATLER 

Ci NS l Atngi Yukarl 
Kr. Pa. Kr. Pn. 

Bugday yumu§nk 6 5 6 15 
> sert 5 35 6 12 

Arp a 3 30 4 5 
Mmr 4 35 
Ku~ycmi 9 30 
Afyon incc 540 580 
le; badcm tath 96 
Pamuk 50 
Peynir ka§ar 40 .-- 48 

> beyaz 23 35 28 10 
Beziryag1 34 20 42 20 

GELEN 

Bugday 743 Ton 
<;nvdar 45 > 
Arp a 20 > 
Susam 29! > 
Bulgur 19 > 
Un 30 > 
Mercimek 14 > 
Mrs1r 62 > 
Nohut 8~ > 

14 > 

GI DEN 

280 Ton 
100 > 

DI~ FIATLER 

Bugday: Liverpul 6,29 K .. 
>, : ~ikago . 5,75 > 
> : Vinipek 7,75 > 

Arpa Anvcra 4,90 > 
M1S1r: Londra 3,86 :t' 

Keten T. : Londra 8,12 > 
Fmd1k G.: Hamburg 94,26 :t 
Fmd1k K .. : Hamburg 94,26 :t 

$iLE PLAJLARI 
Gazino ve Lokantas1 
Y c~il ~ilcnin mcghur plaj1n1n ga· 
zino vc lokantas1 yeniden tanzim 
vc in~ olunarak iki vcya ii~ scncli· 
gi kiraya vcrilecektir. lstcklilerin 
~ile Belediycsinc miiracaatlan. 

Eski$ehlrde 
AK$AM ne$riyat1 

cSes - I~1b miiesscsesinde sat1-
llr. cAk~arn> gazetcsine aoone 
olanlara hususi tcnzilat yaptl1r. 
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SiYASI ICMAL -·----Balt1k devletlerinin vaziyeti 
r Yirmi sene evvel Rusyadan aynla
rak 111,iistakil olan Baltik denizi sahi
lindeki dOrt devletin dahili ifleri ve 
kendi aralanndaki ra'bitalar i·e uza.k, 
yakm biiyilk devletlerle olan mii.na
sebati Avrupa ahvalinin <;ok kan~J1 
oldugu ~u zamanda politika iileminin 
ziyadesile dikka.tinf celbediyor. Bu 
devletlerden ikisi yani Flnliindiya ile 
Estonyamn halklan Macarlar gib! 
turani milletlerdendir. Letonya ile 
Littanyanm halklan Avrupanzn en 
eski i e en yerli mUletlerinden bulunu
yor. 

R · syadan aynlan bu mUletler istik
liillenni muhaf azada gok kiskan~ dav. 
ramyorlar. Yakm ve uzak komfulan
na kar~ gok ~iipheli nazarlar ile ba
karlar. Bunlardan Estonya ile Leton
ya aralanndaki zrki miinasebet bulun-
madi§i luude cografi mevkilerinin be
raber buTimmasmdan Rusyadan ay
nll1· aynlmaz kendi aralannda itti
f ak etm~lerdi. Birkag sene evvel de 

bunlara Litvanya iltillak etm~ti. Bu 
ii<; devlete Baltik ziimresi denilmek
t~dir. Finlandiya kendisinin ~imal 

kom~su isve<; ve diger iskandinav
ya devletleri ile politika aleminde be-

raber yiirilmektedir. Norvegin mer-
·kezi Oslo'da tskandinavya devletlerl 
ile Hollanda ve Bel<;ika arasmda akd
olunan iktisadi bfrlige Finldndtya da
hi girm~tir. 

Baltik hiikumetleri Lehistan ve Ro
manya ile beraber Sovyetler ile Avru
pamn diger memleketleri arasmda bfr 
sed te~kil etmektedir. Bu itibarla si
yasf ve askeri ve iktisadi vaziyetleri 
~ok milhimdir. $imdiye kadar biiyiik 
devletlerden Sovyetlerle Almanya Bal· 
tik hiikumetlerlne biiyilk alaka goste
riyorlardi. $imdi tngiltere de bu zilm
reye ~ok ehemmiyet vermektedir. 

Ingilterenin en me~hur harici poli
tika adamlanndan olup lspanya i~le
rine bakan Londradaki ademi milda
hale komitesinin reisi i·e ingiliz b~
murahhasz Lord Plymouth ispanya 4-
leri ile son derecede mewuz bulunma.
szna ragmen Baltzk hii.kumetlerinin 
merkezlerini ziyarete gitm4tir. $im.dl 
Finldndiyanm merkezindedir. Oradan 
Estonya, Letonya ve Litvanyanm da 
merkezlerini 'Zi.yaret edecektir. Bu 
seyahat ingflterenin Baltzk denizine 
i·e Sovyetlerin bu taraftaki mevkilne 
<;ok alakadar oldugunu isbat ediyor. 

Feyzullah Kazan 
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Vazii kanun gelain 
Osmanh Meclisi Mebusamnda bir 

kanunun bir maddesi tefsir cdilirken 
mebuslnr ihtilaf a dil~i.i~lerdl. Kimi
si vazii kanunw1 bu macldeyi koyma
smdm1 maksad1 ~u oldugunu, kimisi 
de tamamen aksini iddia ediyordu. 
Boylece mcclistc lki parti tc~ekkill et
tl. Gittik~e hnraretlenen milnak~a
lar vazii kanunun maksadllll aydm
lat:uuadan saatlerce devam ettigi s1ra
da, ncticesiz, giirilltillcrdcn bizar olan 
ihtiyar bir mebus soz istedi: 

- Milnakru;alanmz bence ~ok yer
siz vc luzumsuzdur. Goriiyorum ki, 
va.zii b:.nunun mnksnd1 bir tilrlii anla-
91lan11yor. Bunun bir tek ~aresi ken
disini buraya ~rmakllr. Emir ve
rilsm, kendisi nerede oturuyorsa bu
lunsun ve buraya gelerek maksad.m1 
a~1k~a soylesin, yoksa hiikumet bu 
vnzu kanun denilen adarm buraya ge
tirmckten aciz midlr? Yoksa olmiif 
mudur? Bu cihctin tenvhini rica ede-
1im dedi ve kahkahalarla kar~1landl. 

Kandan diigme ve ~ikolata 
Kandan bnhsedcn Mefisto: 
- Nev'i kendine miinhas1r bir mayi! 

der. 
Acaba bunu soylcrken kandan diig

me yap1lacagu11 hatmna gctirmi~ ml
c!ir?. 

Mimihte buyilk bir fabrika var, bu 
fabrikwm iptidai macldesi krm. EvvelA 
kanm peltelenmesinin oniine ge~iyor, 
sonra kurutuluyo1·, sonra toz haline 
konuyor, daha sonra macun yap1hyor 
vc Im macun yogurulup diigme, ta-
1·ak, baston ve ~emsiyc sap1 oluyor. 

Butlin bunlann hnyvan kanmdan 
ynp1ld1gu11 da ilave edelim. Bir~ok-

1£'.rmuz dn elbisclcrimizdeki di.igmele-
1·ill hnyv:m kamndnn mamul oldu
gunu bilmeyiz. 

Bir~cy dalm Have edclim: Ayni fab
rika t,ze kandan bir nevi ~ikolata ya
p1p J:iponyaya: scvkediyormulil. 

? 
Makine ilc yar1, 

Berlin olimplyatlarmda Avrupa 
m:i.raton ya~ ~ampiyonu Yuna.nh 
Kiriakidis trenle ya~ ett.i 

Kral ikinci Jorj trenle Velodan Ko
konuya giderken, Kiriakidis ko~arak 
treni takip etti ve Koloni istasyonun
da krala, ge~tigl klrlardan topladlgt 
bir demet klr ~i~egi takd.im etti. 

Krahn billdigi tren son siiratle git
mcmekle beraber, okiiz arabas1 gibi ya:
va~ da gitmiyordu. Hat boylanna biri
ken halk kral1 gorcbilsin diye vasatt 
bir silrntle yol al1yordu. 

Bin aenelik ekmck 
isve~li bir arkeolog, ~arld Gothi'de, 

Ling:i.'da ~a.gi yukan bill sene evvel 
yap1lm1~ bir ekmek buldu. 

Mikroskop incelemcsinde bu ekm~ 
gin ~am kabugu ile bezelye unun
d:..'1 yapllm1~ oldugu anl~lldl. Demek 
ki onuncu asnn b~lang1~lannda is
vc~te bezelye ekiliyormu~. 

~imal memleketlerinde bu gibi ke§· 
fiyat pek nadirdir. Maamafih ayni 
alim Bolorg ~atosu kaz1smda da 4 iin
cii asirdan kalma bugday unile yaptl
l111~ bir ekmek bulmu~tur. 

Mis1r kabirlerindc de evvel zaman
dan kalma eski. ekmekler bulunm~tu. 

Naz1ran banyoau 
Amerika hilkiimeti Va:jingtonda, 

nazirlara: tahsis edilmek tizere biiyilk 
bir apartlnlan yaptll'd1. Dahiliye na.zi
nnm dn.iresi bitti ve bay ickes yeni evi
ne yerle~ti. 

13 milyon dolara mal olan bu apar
timand~ gnzetecller ba:nyo dalresine 
pek ~~m1~lar. Banyo dairesi a~lk mai 
~lnilerle do~enml~. Banyosu ancak bir 
insan yuzcmiyecek kadar kii~i.ikmU.,. 
Bmyonun onilnde ay:i.k bas1la'cak yer
de: cBurada kalacagiz, iba'resi yaztl
m~. 

fnebolu ve Abana futbolcilleri bir arada • 
fnebolu (A~) - Ko~ kasaba gen~lerlle yn.kmdan taru.,ma.k, arada

kl rab1talan kuvvetlendi1mek ve bu arada karde~~e IDQ,\: yn.pmak i.izerc Aba
naya giden ~ehrimlz sporcu kafilesi Abnna sporcula.n tarafmda.n samiml 
kar~1lanrru~Io.r ve misafir edilmi~lerdir. Ogleden sonra oynanan ~1 4-0 ine
bolulular knz3.nnu~larchr. 

Is kanununun tatbiki 
haz1rl1Q1 

Ankaradan baz1 yeni 
talimat verildi 

15 hazrn:nm yakl~mas1 mUnasebe
tile~ kanununun tatbikine pek az za
mn.n kalm1~t1r. i~ daireleri tatbikata 
a.ld hazirhklan bitirmi~ ve Ankaradan 
baZl yeni alimat al~la.rdlr. Tatblka
ta hl~ bir gi.i~lilge tesadiif edilmeksl
zin b~lanacag1 zannolunmaktadlr. 

Dag1tllan ve t-0planan i~ beyanna
melerile i~ yerlerinin adedi tcsbit edll
milil vc Ankaraya blldirilmi~ti. Mmta
ka miifetti~leri ~ehirde tefti~lertne de
v~a:ra cderek bcyanname alrmyan i~ 
yerl~rini tesbit ctmektedirler. !?imdiye 
kadar bir~ok yeni i~ yeri tesbit olun
m\lliltur. Bunlarm vaziyctlcri tedkik 
edilmektcdir. 

10 dan az amele ~al1~t1r::m, fakat i~
~ilerini f a:zla ~al1:}tirarak 10 amelentn 
i~inl go1·en milesseseler de kanuna ta
bi tutulmu~lard1r. Ekonomik vaz.iyet
Icri itiba1ile 10 dan az i~~i ~al~trran 
~ yerle1inin vaziyctleri ayn bir nizam
name ile tesbit edilecektir. 

!~ dairelerlne Ankaradan bir~ok ni
zamnameler gondertlecegi ya'ztluu~ti. 
Bu nizamnamelcrin en miihimlerden 
blrl de i~ yeilerinde s1hha.t i~lerini alA.
Jr.n.dar ctmektedir. -----
Memlcketimizdc bakteriyolojinin 

ellinci y1h 
Turk mikrobiyoloji cemiyeti yurdu

muzd...i., 1887 de kuduz hastallgma kar .. 
~1 ~t ynpllmasile b~ltyan bakteriyo
lojinln ellinci y1ldoniimiinii Umi bir 
toplanh ile kutlamaga lr.arar vermi~
tir. Toplantl 5 hazira'n cumartesi gti
nu saat 16 da Cagaloglund.a Etibba <>
das1 sa.lonunda yapllacakhr. Merasi
me doktorlar, veterinerler, tip talebesi 
davetlidir. 

Go~men nakline 
ba~lanLyor 

4 ay i~inde 25 bin go~men 
nakledilecek 

15 haziranda.n itibaren nakline ba.r 
lanacak olan g~menler i~in ha.zirllk
la'r bithi~ gibidir. ~ehrmizdeki bir 
vapur kumpanyasile yapllan konu~
malar an1R¥Ua ile neticelen~ ve 
keyfiyet diin Ankaraya: bildirilmi~tir. 

Kumpanya gocmen nakline iki va
pur tahsis etmektedir. Bu vapurlann 
her biri en az 1500 g~men alacak, bu 
suretle Romanyaya her seferde asga
ri 3000 gogmen gctirilecektir. 25,000 
g~menden on be~ bini Trakyada, on 
bini de Anadoluda yerle~tirilecektir. 
Bunlarm nakli dort ay siirecektir. 

Va'purlar 10 hazirana dogru hare
ket edeceklerdir. Eyhll sonlannda g~
men naklinin sona erecegi tahmin edl
liyor. Vapur kumpanyasile bu sene ya· 
p1Ian mukavele gok geni~tlr. Vapurla
rm her birinde doktordan b~ka ebe, 
s1hhiyc memuru ve ayr1ca fenni d<>
gum alati bulunncaktrr. Vapurlara 
g~men ~yalarmdan bru;;ka hi~ bir yuk 
almm1ya.caktir. -----

0~ bin lira ihtilia etmi.t 
Vitol ithaldt ve ihracat ~irketi vez

nesinden yinni bin lira ihtilas ctmek
ten su~lu, bu ~irkettn muhasebeclle
rlnden Yani admda: blli yakalanarak 
aclliyeye velilmil? ve dtin Sultanah
med ikinci sulh ceza mahkemesinde 
sorguya. ~ekilmi~tir. Yani mahkeme
de: 

- Ben bu ~irl:ette on sekiz seneden
beri ikinci muhascbeciyim. Ihtilas cdi
Ien para yirmi bin lira degildir. Ben ti~ 
bin lira ihtilas ettim. Borsa oyunlan
na ginni~tim. $irketin kasasmdan bir 
defada olmak iizere il~ bin lira aldlm 
ve bu parayi da borsa oyununda kay
bettim. 

Diye su~unu itlraf etmi~tlr. Mah
keme, Yaninin tevkifine karar ve~
tir. 

Ka~ak et aatan 17 kiti tutuldu 
Son tig ay zarfmda ~ehrin muhtelif 

yerlerinde k~a'k surette s1grr, dana 
ve koyun satan 17 ~ tutulmu~ ve 
bunlann kestikleri hayvanlar mtisa
dere edlldiig gibi, ilk se!erlerinde on 
be~er lira para cezasile tecziye edil
~lerdir. 
K~ak et kesenleri takip i~in mev

cud buhman sivil te~kllA.tl da ay ba:
~mdan itibaren takYiye edil~tir. 

Sah1fe 5 

Ni~in her memlekette 
avukatlar vard1r ? 

insanlar aks1rmaga ve aralannda
ki kavgalar yumrukla halledilmeme
ge ba~lad.lgmdanberi iki serbes mes
lek crbab1 hnlkm daima l?akasma 
mevzu olagelmi!?tir: Hekimlik, hAklm
lik ve avukathk. Hallan eli kalem tut
zruynm, sulfato - makas, okilz - tar
la masabru lead ctmi~, eli kalem tu
tnm ve bllhassa mizah muharrirl bun
lan t.ef e koyup ~alrm~tir. ~akac1 ga
zetelcrin karikati.irleri ve ciddi gaze
telerin l?akac1 yaz1lan, oldum olas1, 
bu ebcdi mevzula dolup bo~anm1~hr. 
B~ka hi9 blr sebcp olmasa, yalmz bu 
hal, iki bilyiik meslegin llizumunu, 
cemiyet ve ferd h ayntmdaki naz1m 
roltinil ispat ctse gerektir. 

insanlarm muamele ve ihtiya~lan 
o kadar i;ok ve kan~1ktlr ki bunlan 
kanun maddclerinde toplamak milm
ktin dcgildir. Haynt ve menfaatlerin 
ne gibi kavgalar ~1karacag1 ve bunla
rm nas1l bitirileci"gi evvelden kestirl
Iemcz. Bu yilzden her yerde kanun
lan tefslr cdecck, aydmlatacak, hd.
disclerc u~·dumcak hakimlere ve bir 
hAkimin kar!?ISmda da e'h az iki avu
kata ihtiya~ hasll olmu~tur. 

Haklmlerle i~ sahipleri arasmda 
adalet yard1mc1lanmn bulunmast, 
her· ~cyden cvvcl bir ihtiyat tedbiri
dir. Her davae1 menfaatini hakk1 ile, 
hakkm1 da as1l (hak) ile kan~tmr. 

Bu ns1l hakk1 muzaffer k1lmak bahls 
mevzuu olunca, en iusafh davac1lar 
bile insafSizlal?n'lar. Hem hakimlerin 
milmkiln oldugu kadnr az Mtaya d~
melerini, kanunlan jyi tatbik, hem 
de da.vac1lann, i~ter istemez, adalctln 
iyi yiirilmesine yardlm etmelerilli ve 
kin ve ihtiraslarma kap1lmamalanru 
ternin i~in baz1 ihtiyat tedbirlerinln 
~lmmas1 !aydal1 gorillmU~tiir. Bunun 
ic;in hakimle:-le davac1lar arasmda, 
hiikiim istiyenlerin (taraflarm) men
!aatlerini miidafaay1 ve fakat aynl 
zamanda dogrulugu ve nezaketi ken
dilerin meslek edinrni~ bir taklm ilim 
adamlannm bulundurulmasmdan 
ba~a ~are bulunmam1~tir. (1) 

Davac1lann hepsi insafh bile olsa
lard1, bu hal avukatlarm liizumsuz
lugunu gene icab ettirmezdi, Birisl 
~ag1rsa da, blr i~in avukat yazihane
sinde nas1l nnlat1ld1g1m once davac1-
nm kendi agzmdan ve sonra ayni ~in 
mahkcme salonunda hakimlcre ne 
yolda anlatlld1gm1 avukatm aiYzm-o 
dan dinlese. Arada ne biiytik ~al1~ma 
vard1r! Baz1 i~ sahiplerl dogruyu soy
lemezlcr, yahut soylemesini bilmezler. 
Avukat soylcncni anhyacak, soylcn
miyeni sezecektir. Karanhklari ay
dmlataca.Y., malzemeyi ald1ktan son
ra y:i.p1c1hga b~llyacakt1r. Hakimler, 
i~ sahipleri ile yalmz ve bai>b~a kal
salard1 c;ok zahmct c;ekerlerdi. Dava
lar daha c;ok artar, karmakan~1k, 
~inden ~1lolmaz bir hale gelirdi. Hd
kimlcrin kar~1lannda daima avukat 
gOimek istemeleri, davasm1 anlata
rmyan i~ sahibine avukat tutma~1 

teklif etmeleri, kanun vaztlerinin h!
kim onilnde, kuvvetli ilc kuvvetslz 
arasmda, ayni yolda yilrUyen ve aynl 
elbiseyi giycn adillet yard1mc1lan va
s1tasile muvazcnc temin etmek iste
mclerl bundan ileri gelmektedir. 

Davac1lar, yardak~1hk etmeksizin 
ve her dcdiklerini alk1~lamakslZln 

kendilerini sab1r ile, yumu~akhk ve 
tatl1hk ile dinliyecek, kendilerinln 
se~tiklerl, emniyetli bir adam, bir sir
da~ isterler. i~te avukat, bOyle bir srr 
saklay1c1s1d1r. Ruh ihtiyacma ccvap 
vercn meslek adain1d1r. 

Hakkm1zn tecavilz edildigl znman 
ilk defo. ko~up geldiginiz bir avukat 
yaz1hanesi ve sizl kuvvetlilere kar~ 
himaye kanaduun altma alan avukat 
degil midir? Hak mefhumunu miicer
redlikten ~1kanp hayata tatblk ettl-
g~rniz de bu hakkt cline alan, ona ~e
kil veren, hft.kirnin oniine koyan ve 
adaleti dag1tma ililinde ona oz yar
duru ya pan a vukat, blr b~kurnan
dan gibl kar~1mzda dinlemez mi? Ba
conun dedigi gibi chakim hakla tat.
bile eder. Fakat yaratmaz• hukuku 
yaratan, canlnndlran ve onu milcer-

'(I) Bu bahsi derinle,tirmek istiyen· 
lerin iiatad Kernand Payenden terciime 
ettigimiz Baro eserine miiracaat etmcle
rini tavsiye ederiz. 

red fezasmdan ~lkararak can ve mal 
yapan avuk::i.tt1r. Avukat, kanunun 
tercilmam, kanwrnn oten telleiidir. 
Kanunun sesi onun agzmdan i-?itilir. 
Hedefi hakk1 muzaffer kllmaktir. Bu 
zafcri, bilgi ve tecrubelerini adalet 
hizmetine tahsis etmekle ve nlzalan 
hakka uygun olarak mi.idafaa eyle
mekle kucaklar. Hay1r! Bu mevzu, 
yilz aSir evvel oldugu gibl bugim de 
bir ~a olmaktan otcye ge~emez. 

Fransa ihtilali bir arallk baroyu 
lagvetml~ti. Robespierre kursuden 
~yle bagmru~ti: 

«Romahlann levhalan, miisnbaka· 
Jan, imtiyazlar1 vn.r rruydi? \'erresyl 
y1ldmmla vurubn~ ~evirdigi zaman 
Dired-0ireden bir ~ehadetname iste
mege ve bir kanun adanu yanmda 
tatbikat gonnege Ciceron mecbur ol• 
m~ m1yd1! Hem adalet ve tatbikat 
kanunlanm. hem i~timai nizama ta
aUuk eden iptida.i bilgileri bozuyorsu
nuz.• 

Bu ho~ falc1hkla hazin gen;;ekllk: 
arnsmda ne kadar uzuu bir mesafe 
vardJ! Evet, B!Lro lAgvedilmi~tl Fakat 
mnhkemeleri akll kabul etmez bir cl
fe knplanu~b. Kotu ~ohretlcr dolay1si
le o zamana kadar mahkemeye ayak 
atmalan yasak olan ~upheli b!r suril. i' adamlan, sabtlmll, bir eski saka. 
mahkeme salonlannda goruldiiler. 
Hi~ bir kag1t teati ed1lmiyordu ki ta.h
rif edildigine veya ortadan kayboldu
guna ~ahid olunmasm. 

Phibauden.u, hattratmda bu halle
rin tesirli bir levhas1ru yaparnk diyor 
ki: 

«Yilksek kabili~Uer, necib fazilet
ler ve ~ hatmllarla !JOhret kazan
~ olan Baro, zillet mevkiine dti~
mti~tii. :hnt.in, dogrutugun istiklal ve 
~erefin taa.rruzdan masun 1gmak· 
Ian olan avukat cemiyetlerinc anarsl 
i~inde dogmu~. hi~ bir bilgi hiiccetl 
olm1yan, serbeslikten istifade ederek 
mahkemeleri istili etmi~ olan ve ad:t· 
Jet mihrabma saygrsuhkta bulunan 
yan resmi b; adamlan cifesi halef ol
mu~tu .• 

Tilrk adliyesinin ilk gunlermde, 
yani mahkemeler herkese kapllanm 
ac;t1g1 Slralnrda K.aram:inll bakkalla
rm, muhz1r bozuntula:.·mm ne kepa
zelikler ettiklerini bu.·p,da anlntma.k 
istemlyoruz. 

cBelimde ktlu; t~1dtg1m muddctc; 
avukathk karamamesini imzahyaca
gnn. Hiikumete dil uzatanlnnn dillnl 
keserim• d1ye ayak direyen ve Baro
dan, biraz da kuvvetli bir te~ekkill diy8 
korkan Napolyon bile Baroyu daha 
kuvvetli olarak kurrm.ga mecbur ol
mu.~tu. Qiinkil avuk:athk, cHakimhk 
kadnr eski, fazilet kndar asil ve ada
let kadar lilzumlu bir milessesechr.> 
Karnmamenin on .sOzU ~yle ba~lar: 

« Adliye ~lerini diizeltmek ve 
mahkemelerimi:ze Jaytk olduklan 
yiiksf'k itiban vennek i~in ugra ltgt· 
m1z strada adaletin ~kililtlamnasm· 
da c;ok biiyiik tesiri olan bir m lek, 
dikkat nanruruza ~arprru~br. Bu mu· 
na ebeUe dogrolugun, nezahetin, 
Jnenfaati istihkann, uzla~ma arzu u
nun, adalet ve hakikat a~la.run, zay:af
lar1 ve gadre ugnyanmn himuye et
me.k i~in icab eden ·uurlu bir gayre
tin idamesi ~attlerinden biri olmak 
iizere, a\"Ukatlar levhasuun :yeniden 
kurulmasma emrettik..... · 

Bu dilnya yerinde durduk~n. mede
ni blr devlct adalet'. dngitmak i~in 
m:i.hkemclcr kurmagn mecbur olduk
~a adaletin kendisi kndar luzumlu 
olan miidafan milessesesi dahi yn~
yncakt1r. Allnh yap1s1 blle kuvvetinl 
knybettigi zamarunuzdo., insan ynp1S1 
olan kanwmn ebedlligini ve degi~mi
yecegini nas1l iddia edemezsek, ve ka
nunlarin lnsan ve cemiyet hayatmm 
bill bir cilves!nl evvelden nastl ihata 
edemezse, boyle kanunlar1 hayata ve 
muamelelcre uydunmlk i~n 931I~an 
hakimlerle davac1lar e.1asmdn, nydm
latic1 adnlet amelelerine dahi ihtiy~ 
vardlr. insanlann melek oldugum1 
iddia edecek devirde degiliz. A vukat
lann i~inde de fenalar, haydl gene 
halkm dilile kon~llm, miizevirler 

• bulunabilir. Fakat herhalde b~ka. 

mesleklerdc oldugundan 90k d gildlr. 
istisna, kaideyl teyid eder. 

A\"Ukat: Ali Haydar Ozkent 



Tiirkiye - F ransa aras1nda 
imzalanan muahedeler 

F ransa, Tiirkiyenin Suriye ile olan hududunun 
tamamiyetini tekeffiil ediyor 

Joumal gazetesi Hat&y itiHlfmdan 
ve Tiirkiye ile Fransn. arasmda im
zalanan muahedelerden bahsederken 
diyor ki: 

Sancaflm.! tamamiyetini tekeff iil 
eden bir Fransiz - Tiirk muahede
si, Tiirkiye ile Surf ye arasmdaki hu
dudu garanti altma alan bir Tilrk -
FranSiz muahedesi, Lozan muahe
des!nin erazi stailsiln\in idamesi hak
londaki mU~erek siyaseti tazammun 
ve tesbit eden blr beyannamc, man
da rejiminin Surlyenin tam istikla
line tahavvill etmesini tazammun 
eder bir protokol imzalamm~ ve ta
bilyet halcln h1yar1 hakkmda mektup
lar teati edilmi~tir. 

Bu meselede bizim icin iyi olan ta
raf, Turkiyenin blzim Suriye ile yap
tiklarnmzi kabul etmesidir. Bu iti
lif manda rejirnini, bilhassa Suriye 
Ile Liibnan arasmdak! milnasebat 
bak1mmdan mii~lft.tla dolu gorii
nen safhaln.nru tasfiye etmek ser
besti ve iml>Amru bizc bah~cdiyor. 

itilifm Tiirkiye i~in iyi olan ci
heti de ~udur: 

Maudanm hitammdan sonra da 
Fransanm zamanla mukayyed olro
maks1zm Tilrkiyenin Suriye lle olan 
hududunun tamamlyetlni teke!!ill et
mesi ve icabmda SuriyeUlcrin mana
s1z hareketlerlni bastnmak it;in mil
dahle etmegi taahhild etmesi, Tiirkiye 
i~in biiyilk bir muvnffakiyet te~kil 
eder. 

Suriyelilerin Saucak statilsiine 
protestoda bulunmaktan vaz ge~me
diJr'J.eri ve hudud tcminati hakkmda
ki mukavelenin altinda bulunmasi 
l!z1m gelen imzalann hata at1lmad.l
gi nci.zan itibara ahmrsa bu, bizi u
zaklara. siirilkliyebilir. Yap1lan teb -
riklerde beyan ve tekrar edildigi v~
hile, Tilrk - Fransiz dostlugu, bu mil~
killattan kuvvetlenmi~ olarak i;1kt1-

g1 dogru olmakla beraher bu hususi
yeti a'rthracak !IrSatlar da eksik ol
nuyacakt1r. Zira Cemlyetl Akvam 
kontrolli altmdaki Sancak rejimi, 
dil vc hudud tizerindeki nahiyeler 
hakkmda hasil olan uzl~nuya rag
men bir dava mevzuu olmaga namzed
, dir. Esasen beynelmilel bfttiln or-
ganizmler i~in ayni hn.l vaki degll 
midir?.t 

Hatayda polis ve jandarma 
kuvveti 

l\tilletler Cemiyeti konseyi tarafm
dan kabul edilen Hate.y statiisii mu
cibincc iskenderun ve Antakya san
caklan askerlikten tecrid edilecek
tir. Miltehassislar komiteslnin rapo
runa gore Hatayda sukunu temin 
i~in bin ki~lik bir -polis ve jandar
ma kuvveti k!fidir. Miitehass1slara 
gore bu kuvvctin tesllhatI ve techi-

E.::J Mahmud Karalcard 

zat1 ~oyle olmak laz1md1r: 
Piyade kuvveti: 100 tabanca, 100 

silAh, 4 makineli til!ek, 2 mitralyoz, 
8 bomba atma makinesi. 

Silvari kuvveti: 100 tabanca, 100 
ktllc, 100 karablna, 4 makineli tilfek, 
2 suvari mitralyozil. 

Umuml ihtiyat kuvveti (motorlti): 
37 mllimetrelik bir top ve bir mitral
yoz Ile milcehhez be~ motorHi araba, 
motoslkletll ve yahut sepctli moto
sikletlerle milcehhez yanm bolilk as
ker... Sil~.hlar: Ta ban ca, karabina, 
tfifck - mitralyoz. 

Ko mite her nevi suite! ehhilmiin 
lSntine ge~mek i~in mnndamn hita
nunda, Milletler Cemiyeti konseyinin, 
o zamanki vaziyete gOi c silkun ve 
huzuru muha!azn ve idr..mc i!;lll mil
nasip gorecegi tcdbirleri tavsiye et
mek hususundaki hakkma halel ge· 
tirmedigini tasrih ediyor. 

8. Delbosun nutku 
Hatay statil ve auayasasmm Mil

letler Cemiyeti tarafmdan kabul ve 
tasdiklnden sonra s0z alan Fransiz 
Hariciye Nazm B. ivon Delbos irad 
ettigi nutukta bu 1ti1Mm akdinde, 
'Mllletler Cemiyetinln oynad1g1 rolii 
kaydettikten sonre demi\)tir ki: 

-c Sarfetigimiz gayret ve emekler 
~a gitmemii;;tir. Ortada mevzuu 
bahsoll!ll mena!iin kn·n~1khfl itibari
le ehemmiycti olan bir ihtilaf yal
ruz bertaraf edilmemi~. fakat bu
nun hal ve fasll Fransa He Tiirki
yeye kendilerini baghyan dostluk 
baglanm daha ziyade Sikla~tirmak ve 
umumt siyaset sahasmda Milletler 
Cemiyetinin golgesi altmda dilrilst 
ve itimad.kAr te~riki mcsaileiini te
yid etmek f1rsatim da vermi~tir. 

Filhakika akdedilcn itilftflann 
ehemmiyeti bunlann tatbik edilecek
Ieri ihtilAfm ~er~evesini a~1yor. 

Evvelr.i giln Tilrl iye Haiiciye Vekili 
B. Tevfik Ril~tii Aras, M1smn Millet
ler Cemiyetine kabulilnii sclamlarken 
memleketinin ~rkt Akdeniz statil
silna sadakatinl hat1rlatnui;;tir.> 
Fram1Z. •azetelerinin miitaleatl 

Temps gnzetesinh1 Cencvre muha-
blri bildiriyor: Bu sabah Cenevrede 
imzalanan &skcri itillflar. Tilrk -
FranSiz dostlugunu vc Akdenizde 
miii;;terek emniyet siyasetini kuvvet
lendiriyorlar. Bir ts.rattan Sancak 
Tiirk hallo, bundan sonra dahilde 
rnuhtar blr rejimden lstifade eder
ken diger taraftan da. milstakll Su
riye hlikfimeti, kendisinin iltihakma 
~1k b1raktlan Turk - Fran51z askerl 
ltillfile, Tii1·kiye He ohm hududunu 
emniyet altma almrru~ gorilyor. 

Binaenaleyh B. Delbosun beyan et
~ oldugu ve!;hile akdedilen sureti 
tesviye, ihtil8.!m ilk i;er~evesini ge
n~ mikyasta ge!;iyor. 

SON GECE! •• 
i~te nihayet araba c1klyor ... Gene 

demir tekcrlcklerin sesi! .. Muayene ve 
.konsilltasyon bitti... Hastayi odasma 
naklcdiyorlar!.. Ne oldu acaba? .. Bir 
salah ese1i mi gorilldil; bacagm1 kes
miyecekler mi? .. Ni~in yatagma gO
t\iriiyorlar? .. Yoksa ameliyat icin ha
zirhk nu yap1llyor? .. <;tinkil, heyecan
la konu~ular, biriblrinl itenler, m1-
nld:manlar var! .. 

DamarlanmIZI k1ran blr heyecan 
i~inde amelyathaneye dogru yilrilyo
ruz ... Doktorlar hA.lA. ~1kmad1lar ... 
iceride h1zll hlzll konu~uyorlr ... Islak 
bir yelken bezi gibi kulakla11rmzi, 
kapmm pervazlarma yap1~tirarak ko
konu~ulanlan ~tmege cal1~yoruz ..• 
Duyablldigimiz yalruz ~ ti~ cfunle! .. 

- Kangren devam ediyor ... timid 
kalmad1 ... Bu ayag1 derhal kesip has
tay1 kurtarmnhyiz! ... 

- Bence de oyle, valot kaybetmege 
gelmez1 ... !@ 

- Pckalft; o haldc mtitab1klzl .•• 
.Amcliyat yapllacakl ... 

Daha fa'zla :t.,ItemJyoruz ... t~eriden, 
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kan~1k bir taklm ayak sesleri geliyor. 
Bir ko~ye cekiliyor vc bekliyoruz ..• 

O Sirada amellyathancnin kap1s1 a~1-
larak doktorlar d1~an ~Iklyorlar ... 

1~Ierinden birlsi; IA.kayd, ~oyle blr
an ba_,lill gerlye ~e\1rcrck Sihhiye ~a
vu.,una seslenlyor ... 

- Yann sabah l~in yiizb8$YI ha
Zirlayinl ... 

- B~ilstiine efendiml. .. 
Yilrilyilp gldiyorlarl ... 

••'lo 
0 gece ... Saat lid ... !brail, d.erin bir 

aessizllk i~inde uyuyor... Yava~ ya
v~ bilttin lflklar sonmektedir ..• 
Oradina Publlka meydanmdayiz .•• 
Meydaru dolduran irili u!akll butiin 
evler, tlatlerine slyah blrer perde ~e
ldlmi~ gibi karanlI~m altmda uzan
Dllf yatiyorlarl ... 

Yalruz Mihaileskulann evinde, or. 
ta kat penccrelerlnden birinden, ln
ce bir lflim hatif hafif s1zmakta. ol
dulunu atsrtlyoruz... Oece yan&n4 
dan 1ld saat 80nra, tek bir Jmla, tek 
b1r kaduun oturd~ bu evde, acaba 

Bursa valisile bir mii.lakat 

Bu yd Bursada ~iihim 
i~leri yap1lacak • 1mar 

Bursa - Mudanya yolu asfalte ~evriliyor 
Uludag oteli biiyiiltiilecek, yeni · s1g1naklar 

yapilacak, §ehirde binalar in~a edilecek 
re yollarda evvelce yap1lm1~ olan 
(s1gmak) Jar tamamlanacak ve (Ki
razh yayla) ya yeni bir Dagevi in~a 
edilecektir. Bu suretle Uludagda, ko
ca bir Spor~vinden b~ka, glizel bir 
otel ile, lki Imdadcvi ve Zirvedeki de 
dal1il olmak 'ilzcrc birc;ok s1gma'klar 
tamamile bitmi~ olacaktir. Bu bina
far, lai;;m sporculara oldugu kadar, 
yazm Uludagda kamp kuran ziyaret
~ilerc de ~ok faydah oluyor. Bu yaz, 
Bursa ilc Uludag arasmda munta
zam otobils seferleri de yap1lacagr 
1~in, dagm bundan gorecegi ragbet, 
her y1ldan fazla olacaktir. 

Bu y1l ~ehrin imarma hususi blr 
ehemmiyet veriliyor. Yeni b~tan ya
p1lacak olan Halkevi binas1, birincl 
planda yer alan i~lerdendir. ~imdiki 

. parti konagmm yanmda in~asma 
b~lanacak olan Halkevi binas1 ic;in 

Bursa valisi B. ~efik Soyer 

Bursa 29 (Ak~am) - Yeni vilflyet 
bi.lt~esini tasdik ettirmek ve bir~ok 
yeni i~er ilzerinde goril~eler yap
mak ilzere Ankara ya gi tmi~ olan va
llmiz bay ~e!ik Soyer, bir iki glin 
evvel hilk:Cunet merkezinden avdet 
etmi~ti. Bilyiik bir enerji lle ~ok mu
vaffaklyetli yollardan yilrtiyerek, Bur
say1 klsa blr zarnanda en geni~ imar 
imkB.nlanna ka~turmaga cta11~an 
ilbaydan, (AKi;;AM) i~in bir konu~
ma 1ica etmi~tim. Bu sabah kendile
rini vilB.yet konagmda ziyaret ettim. 
Resmen dairelerde kahve ~ay i!;ilme
aini yasak eden ilbay, bana akide ~e
keri ikram etti ve vilftyet i~lcri hak
bnda: tatll tatll malfunat verdi. On
d:m ogrendiklerimi klsaca ve sira ile 
yaz1yorum: 

Bu ytl, vilayc bil~esi ile yap1lacak 
lflcrin b~mda, Bursa. - Mudanya 
asfalt yolunun miiteahhide verilme-
11 gelir. Bu yol iki senede bitecektir. 
tatanbulla Bursa: arasmda ~ok mil
him bir rol oymyan Mudanya yolu 
asfalt olduktan sonra, ~imdi blr bu
~uk saat silren bu yoldan, yanm saat 
gibi ~ok klsa bir zamanda Bursaya 
gelmck milmkiln olacaktir. 

Uludagda evvelce yaptlm1~ olan 
otel, bu yaz yeniden yap1hrcasma ta
dll edilccekttr. :?imdiki otelin tavan 
k:LSimlan, banyosu, kayak yeri ve 
elektrigi ~ok noksandlr. Yap1lacak 
mzumlu tadilat ile, Uludag otel, bu
raya gelenlerin her ihtiyac1m kar~1-
layabilecek derecede kon!orlu otel
lerdcn biri olacakbr. Bundan b~ka; 
kayak sporlarm1 kolayl~t1rmak i.ize-

ni~in ooyle i~1k yamyor?... Kim var 
i~eride, ne yap1yorlar? ... Nihayet me
rak ve heyecanla. pencerele1inden 
1~k s1zan odaya dogru gidiyor ve gi
riyoruz i~eriye!. .. Mririya; Merycmin 
kandili oni.indedir ... Eller, ~aprazvari 
gogsiiniln ilstilnde oldugu halde, 
dizlerini bilkerek tahtalann ilstiine 
koymu~. f~i ya~larla dolu ye~n goz
lerini tavana dikmi~. soluk hasta du
daklannda inlltiye benziyen bir sesle 
konu~uyor! ... 

- Benim bilyiik Tannml benim 
merharnetu bilyiik All&lnml . . . Ona 
~ktirdigin iztlraplar ki.fi arhk! .. . 
Denizler kadar bol, daglar kadar yilk
aek ~fkat ve merhametinden bu za
~albyi da blr nebzecik olsun nasibe
dar et!. .• 
Bilyilk Tan11m; dahn gozlerini dtin

yaya a<;till g1indenberi, yarattigm 
nt1raplann en korkun!;lanm ~eken 
fU gilnahs1z, fU bedbaht kulun i<rln 
olaun onu koru, onu ba~Ifla!. .. Sev
diiim adarm, hayatmm nihayetine 
kadar alil, sakat b1rnkarak, hem onu, 
hem beni bedbaht etme Rabb1ml ... 

Gradina Publlka meydamndaki bii· 
Jilk aaat ilcu vuruyor ... o h!IA. d.iz. 
lerinin ttzerinde, gtszlerlnden lld. mra 
71.4lar bo~anarak yalvannaktadJ.rJ. •• 
t>Ordil vuruyor ... ~ vuruyor ... :Al· 
t.lyl, yediyi, aekiz1 YUruyorJ . . • O hl1A 
Prada.l •.• J 

bir proje milsabakas1 a~1lmak iizere
dir. Bir jiili heyeti, projelerin ic;in
den en liiy1k olanm1 uyiracak ve mii
sabakay1 kazanana 800 lira miikafat 
vereccktir. Halkevi binasmm yap1l
masm1 temin maksadile Bursa zen
ginleri 20 bin lira kadar bir yard1m
da bulunmu~lardlr. Bu bina, faaliyet 
sahas1 gittik~e geni~liyen Halkevinin 
ihtiya~larma cevab verdigi kadar, 
aym zamanda ~ehri silslemege b~-
hyan en gilzel yap1lardan biri olacak
t1r. 

Vilayetin bu seneki ehemmiyetli 
i~lerinden biri de, stadyomun yeni 
bir plana gore dilzeltilmesidir. Plan
lar ic;in, Ankara stadm1 yapan ital
yan mimann fikirlerinden istifade 
edilmi~tir. Mimar, Bursa stadyomunu 
pek begcnmi~ ve gilzel bir tadil pla
m vilcuda getirmi~tir. 

Bunlardan b~ka biri merkezde, 
bili de Yeni~ehirdc olmak i.izere iki 
vilayet konag1 in~as1 i!;in merkezden 
soz almm1~ ve Bursanm yepyeni bir 
caddesi olan Atatilrk caddesi ile di
~er ana caddelerin a~Ilmas1 icin be
lediyeyc bort;. para temlni yolunda 
muvaffaklyetll ~ebbilslere giri~il

mi~tir. 

Bu ytl yap1lacak binalardan birisi 
de, i~inde ~imdiki ilk mekteblerden 
ti~ tanesini bannd.lrabllecek cesa
mette modern bir ilk okul blnas1dlr. 

Gerek Bursa ovasmdaki kanal ve 
kurutma amellyati, gerekse muhtelif 
derelerin temizlenmesi ve kopriller 
in~as1, bu yil da devam edecektir. 
Kayler i~in tamamile yeni mahiyet
te koy !idanhklan hazirlandlg1 gibi, 
koylerin derece ve cesametlcrine gore, 

o~ ay sonra ! .. 
Gilnler, ne <;abuk yilriiyor... i~te 

gozlcrimizi ac;1p kapayana kadar ii<; 
ay daha geldi ge<;ti! ... 

1917 sencsinin son altJ aylanm ya
~yoruz... Harbiumumt hA.la devam 
ediyor ... ikiye bolilncn di.inya, son 
kuvvetlerini sarf ederek dovii~tiyor ... 
Kati neticeyi hangi tarafm alacag1 
hA.la belli degil!. .. Yalmz bizimkiler 
i<;ln; yeni bir timid, yeni bir ufuk a~ll
nu~tir!. .. Rusya bozuluyor ... ihtilal, 
icin i~in kaynamaga ba~am1i;;hr ... 
Daha ~imdiden Rus cephesi eski 
ehemmiyetini kaybet~ bulunyor ..• 
Alman ordulan her taraftan ilerli
yorlar ... Buna mukabil Garb cephe
linde Amerikan orduslle takvfye edi
len 1ngiliz, Fran&z kuvvetleri ~ayam 
dlkkat terakkiler g0steriyorlar ..• 
Herkes neticeyi heyecanla bekliyor ... 
Harbl klm kazanacak vc dilnya harii.. 
tasuu yenlden kim tanzim edecek aca-
ba? .. Yaz, biltiin giizeligile devam et-
mektedir ... Blzlm cephede tam blr sil-
kftnet var ... Ne onlar hucum ediyor, 
ne biz yerlmizden klrmld1yoruz! ... 

Yilzba~1 Faruk bey hastanedcn ~1-
kah epiyce oluyor ... Gene Mihniles
Jrulann evindedir ..• Uc ay lllezuniyet 
Yerd.llerl ... Her sabah onu ellnde btr 
mayo, Tuna. sah1llerinde yikarunaya 
gtderken gijrtlyoruz... Oyle ne~eli, 

KADIN KD$ESI 

Tayor modeli 

ipekli pike:den bilyiik yaka vc kol
ka pal'J1 tayor. 

HtUltlUIUtOllfUUfU I It IU ........................ -
koy konaklan, koy mekteb vc hruna
m1 i!;in yeni tipler 1hzar edilmi~tir. 

Bay ~efik Soyer, Bursa.nm turizm 
bak1mmdan pek yakln bir istik'balde 
lnki~afma fll"sat verecek bir tedkiki, 
son Ankara seyahatinde alakadarla
ra izah ederek, ~ok esash bir mu
vaffak1yet adlrm a~t1r. Kabul ve 

hilsnii telakki edilen bu teklife gore, 
Bursanm belli b~ll turistik yollan 
k.8.milen asfalt olarak yap1lacaktll". 
Turistik yollar, Yalovadan iznik g6-
lilniln k1y1sm1 dol~rak Bursaya ge
len ~c ile Bursa - Uludag, Bursa -
Apolyond golil ve Bursa - <;inilimn
den yollar1dlr. 

Bundan ba~ka, ~lmdi ~ok dag1mk 
ve eski evlerden ibai·et olan <;ckirge 
hamam vc otelleri iizerinde de esas
h etiidlcr yap11Iyor. <;ekirge sulan
nm birle~tililerek, harab vc cski blr 
mahalle gibi duran ~imdiki <;ekirge
nin yerinde, yepyenl bir banyo ma
hallesi meydana getlrmek. Bu mak
sadla <;ekirgenin miistakbel plan1 
tizerinde ugra~1lmaktad.lr. 

Ytllardanberi zihinlerimlzde bir ba
yal gibi y~1yan giizel ve mi.istakbel 
Bursa, banyo ve turizm ~hri Bmsa, 
ciddi bir imar ~ebbiisii ile birkn~ 
yll i~inde hakikat olabilir. Bugu11 

hilkumet mcrkezimizde kabul ve hus
nii teiakki edilen fikir ve tcdkikleri; 
kurmak istedigimiz yannki yeni ve 
mamur Bursanm, yakm istikbalini 
aydmlatan miljdc ~1klan gibi say· 
mak1 pek alfl milmkilndiir. - R. R. 

oylc heyecanlI kl! ... Yeniden dtinya
ya gel mi~ gibi kabma Sigm1yor! ... Bil'" 
tiln ibrail halkmm agzmda do1a~11 
dcdikodulara bnk1lacak olursa, baz1 

mehtapll geceler, diiz siyah sac;1nr1 
rlizgar gibi u~u!jan esmer bir Rumen 

klz1 ile gee; vak1Uara kndar dag yol' 
larmda dol<l~1yorlar1m~! ... Bunun nc 
derece dogru oldugunu bilmiyoruz! · ·• 
Yalmz ort<lda bir hnkikat var ki s::ik
lamaga imkan yok nrbk! ... Ytizbn~1 

Marlyayi deli gibi seviyor!... Mariy~ 
da yilzba~1y~ kendini, ailesini, vazi
yetini, vazifesini unutacak kadar tut-

kundurl... Biitiln ~ehirdc ~agi yu
kari bunu bilmiyen k2.lmad1. ~ark1Iat 
bile yapm1~ar!. .. Mchtapli gecelerde 
kollar1 birbirinin beline sai1.h. yil
d1zla11 seyre <;Ikan cl!tler, onlarin ti.ir
kilsilnu soylilyorlar! ... 
cTilrk zabiti tutuldu Rumen Joz1n:.il 
Tunanm biricik ytld1zmal .. . 

Yild1zlar gokte yol veriyor .. . 
Birbhini sevenlerin hizmal ... > 

Biitiln ibrnil ~ndi, bu a~ hiJn\ye
sinin dedikodusile ge~iniyor! ... 

Mchtaph bir yaz gccesidir ... Tl.1113 ' 

uzaktan I~klar ic;inde pml pml yn~ 
ruyor ... Gok yilzilndc milyonlarca ) 1 

.. 

dlZ ... Yollnr o kadar tcnha, ettaf 
0 

kadar lSSlZ ki! .. . 
(Arkast 'ad j 
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T elsiz kanunu projesi 
Mecliste miizakere edild 
Projede tesisat1n teftisi, har~ ve Ucretler hakk1nda 

maddeler, cezat hUkUmler vard1r 

Yeni Merkez kumandan1 

Ankara 2 {Telefon) - Yeni telsiz 
kanunu bugiln mecliste miizakere e
dllmi~tir. Bu kanuna gore elektro
r.innyetik dalgalar vas1tas1 ile her ne
vi resim, ~ret ve scslerl vermege ve 
nlmaga yanyan bllfunum telsiz tesi
sati ve ~letilmesi hiikUmetin inhisa
n altma almmakta.dlr. 

Projenin bir maddcsi; umwna mah
sus ne~rJyati ve televJzyon tesi.satmm 
imtiyc.z veya ruhsa't ~klinde vatan
dal1lar tara!mdan yaptlrl1mas1 ve ~ 
letilmcsi husu.slannda hiikfuneti rnuh
tar b1rakmakta idi. Adliye encilmenl 
umul!la mahsu.s tel.siz ne~riyatmm, 

gcrck memlcket mildafans1 ve gerek 
hakm tcrbiyc ve icyuil bakumndan 
hruz oldugu bilyilk tesiri gozonilnde 
tutarak bu milhim ~ behemehal .hii
kfunet elinde bulurunasm1 liizwnlu 
gormi.i~ ve buna dair olan ma:ddeyi 
projeden tayetm~tir. . .. 

Projenin ii~Uncil maddcsme gore 
telsiz teslsati vc yedek aksam1 sahip
lcri, devletin umumt ve askeri emni
yet vc asayi~nin istllzam ettigl hal
lerde fcrdi, mmtakavi veya umumt ol
r.iak uzere bunlan fll!lliyetten kald1r
maga, sebebi znll oldugu zaman iade 
edilmel: uzcre hwrumet cmrine ver
mcgc mecbur olncaklard1r. 

Adliye enctimeni azasmda.n B. Refile: 
~evket (Mani.sa) bu maddcdeki (Fer
di) kaydmm lmld.mlmas1 reyindc bu
lunmul? ve bunu encumcnin mazba
t.:.smda zikretmi~tir. B. Refik ~evke
tin f1krine ferdlcre aid radyolarm fa
aliyetten kalcbnlmas1 demek o mald
ne sahiblni, vatand~lar arasmda va
trn haini veya casus olara'k )tham et
mek dernektir. Esasen bu tatbik edilse 
bile menedilen vatanda~m b~ka rad
yolardan istifadcslne mfini yoktur. 

T elsiz telef.on alaca tesisah 

Umumi telsiz tclefon n~rlyatim al
r.u-..gn mnhsus tcslsat vucude getir
mck istiyenler mahalll posta telgraf 
ve e efon idarcsine yaz1 ile milracaat 
ede1 k ruhsat a.Ima.ga mecburdurlar. 
Almacak ruhsat anten tesisi izinini de 
ihtiva edeccktir. 

Ahc1 telsiz tclef on cihllZl olmaksl
zm sabit c.nten tcsis etmek istiyen bi
na sahiplerine ucrct almmaks1zm iz1n 
vcrilecekti r. 

Mcr.:ilekct dahilindeki ikametlcri blr 
ayi ge~miycn ccnebl seyynhlnrm oto
mobillerindeki tclsiz tele!on allci cl
bazi i~in ruhsat a.lmaga lilzum olml
yacaktlr. 

Tesisatm bir yerden diger bir yere 
degi~ti1ilmcsi hnlinde veya tesisatm 
lr..r.ldmlmasmda ve 191etmege vazmda 
krudmna ve i~letme tarihlerl bir ay 
i~inde yazi ile posta t.elgraf ve telefon 
idareslne blldirllecektir. 

Tedkik ve teftif 

Naf1a Vekfiletince kendllerine salA· 
hiyet vcrilm.U;; ohm memurlar biltiln 
telsiz tesisatmm teknik ve ~letme cl
hetlerini tedkik ve tef~ edebilecek
lerdir. Deniz vcya hnva gemilert ile 
tayyare sahipleri ve gemi adamlan, 
pilot, makinist gibl butiln a.IAkahlar 
memurlara kolayllk gostermekle mil
kellcf tutulmtv;;lard!r. 

Projede aynca denlz gemilerinde
J:i telsiz tesisati, istasyonlara ve bwi
Jarm muhaberelcri hakkmda hil.ldlm
~r va.rdlr. Karada, havada ve deniz.. 
deld Tilrk asked telsiz i.stasyonlan bu 
kanun projesi hiikftmlcri harlclnde b1-
ra.kllr.u~tir. 

Ha~ ve iicretler 
Tiirk deniz ve hava gcmllcrt lie tay· 

yarelerine vertlecek telsiz ruhsatna
meleri i~ 15 lira ve gemi telsiz muba
berelerine verllecek ~chadetnameler 
ipn ~lira h~ nlmacaktir. 

Her nevi allc1 tcsi.sati ir;in kcndile
rine ruhsatname venlcnlerdcn her 
mali sene i~n almacak ucrete Nati.a 
Vekaleti ta'rafmdan yapllacak ve !era 
vcl..ille::i hey tmce t d1k edilecck bir 
truife ile tatb1k olunnc ktir. Mali se
nenin bi11nc1 nlti ayi i~indc kendile-
1ine ruhs" tn c ' eril nl i den tam ve 
ikinci al lt a} l cinde ~ rilcnlcrden ya-
1·1 uc1 et almacaktir. 

Kanuni miiddet icinde ruhsa't Ucre
tini vermiyenlerden bu iicret hi~ bir 
teblig yaptlm1yarak yilzde yirmi faz
lasi lle almacaktlr. 

Projenin har~ ve O.cretlere aid olan 
bu hilldimleri iktisad encfuneninde 
uzun mi.inak~an mucip. olmru;;tur. 
Encfunen, almmakta: olan senelik 10 
lira harem inclirilmesini hiikfunetten 
temenni etmi~ ve esbab1 mucibe maz.. 
batasmda bu temenniyi zikretml4tir. 

Cezai hUkiimler 

Projenin htikfunlcrine gore csasen 
ruhsat verilmesi caiz olrmyan kimse
lcrden tclsiz tesi.satI vilcude getirenler 
haklonda bir seneden iic seneye kadar 
hapi.s cezas1 biikmolunacaktir. 

Ruhso.t almas1 caiz olan kimseler 
tarafmda.n ruhsat a1mmaks1Zlll tesl
sat vilcude getlrillrse bu gibiler bir ay
dan alb aya ka:dar hapse ve yiiz llra
dan bin Iiraya kadnr agrr para ceza.
sma ~arptmlacaklard1r. 

Ruhsat almaks1zm yalmz al1c1 te
sisat veya clha.z1 vilcude getirenler 
veya lmllananlar hakkmda 25 liradan 
250 liraya kadar ag1r para cezas1 
hilkmolunacakt1r. 

l\lalatyada imar f aaliyeti 
l\lalatya (~) - Malatya ~hir 

mcclisl, son toplantl.Slllda ge<;en sene 
ikmal edilen ~r plAru dn.iresinde 
be~ senelik bir imar f aaliyeti progra
nu hazirlarm~tir. Bu programa gore 
1937 senesinde belediye blnasi, parke 
kaldmmlari yaptmlacak, ~ehre i~me 
suyu getirilccek, icnb eden istlmlAk
ler yap1lnrak meydanhk tanzim edi
lecektir. 

1stanbul Merkez kumandanhfma 
general ihsan tayin ed.ilmi~ ve yenl 
vazlfesine ba.,Ianu~tir. Bu mi.inasebet
le yenl Merkez kumandanmm bir fo
tograrm1 dercediyoruz. 

Y olcu aalonu i~in avan proje 
haz1rland1 

Miistakbel yolcu salonu avan proje
si profcsor Deb tara'f mdan tamamen 
haz1rlannu~ ve Lim:m i.)ilctme idaresi 
miidiirlilgi.ine verilml~tir. Mi.idlir B. 
Raufi projeyi Anl:araya gotiirecek ve 
iktisad Vekfiletinin tasvibine arzede
cektir. Avan projc kabul edild.ikten 
sonra esas proje klSa zamanda: hazir
lanacak ve derhal in9:1.2.ta ba.,Iana
caktir. 

Salonun yaptlaca.gt Qinill nhtun 

ban lie Merkez Rlhtim ban arasmdakl 
sondaj a.mellyesi miisbet neticeler ver-·-~Ur. Salonun temelleri 30 met;re de-
rinll~de olacaktrr. 

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

Liman atOlyesinin teme! 
atma resmi yapdd1 

7'emelatma merasim lnden i1d fnstan'tane 

Liman ~lctme idaresinin Kasun· dUrn lmzal~lard11·. 
p•da in~a etttrecegi atelyelerin f.e. Cumhuriyetin yen! pa.ralan ollll8Sl 
mela.tma meraslml diln saat 13 te ya- milnasebetlle Liinail ifletmest Mildtl-
pll~t1r. Saat on ik1 bu~ta bir de- rilniin blr gfunii? 50, muteahhidin 25 
nJz motorile bir romorkor davetllleri kuru'1uk para bu tarfh1 kigitla bir-
Galata nhtnrundan alarak atelyele- llkte bir ¢~ 1Clnde atelyelerln teme. 
rin yap1Iacagi ardiycyc gotiirmU~r. line konm~tur. Bundan sonra 6nce 

Saat tam 13 te Deniz Kumaudam, Lhnan ~etmes1 MQdtirtt; sonra De-
Li.rnan i~Ietmcsl Mildfuii ve Liman i~· nlz Kumandan1 mala lle t.emele haro 
Ietme idaresi erkanmdan miirekkep at~. Kesllen 1ld kurbanla me-
kalnbahk zevatm ~tirakile merasime rasim nlhayet bulm~, davetlllere h&-
b~lanm1~hr. Temela.tma merasiml- zirlanan btifede limonata ikram edil-
nin yap1Imakta oldugunu bildiren kA- ~. Kesllen koyunlarla o.meleJ& 
g1d okunmu~ ve bunu once Deniz Ku~ dtln a~am bfl etU p'JA .PYN~-"'---""'"'-
ma.ndam, sonra Liman i~letmes1 Mft- r1Iml!t1rt 
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nin son devirlerinde "Ittihad ve T erakki ,, 
Suikasdlar ve entrikalar 

~--
Tcfrika No. 113 Yazan: Mustafa Rag1b Es-ath __ ,,J 

Alman ordusu Fransada bozuluyor, 
zafer perisi Fransa ve mUttefiklerine 

gUlmege ba~hyor .. 

Canbulat bey te~rar itiraz etti 

Diger tn.raftan ic;tima bitince Ka
ra Kemal bey ha.kkmd:i soylenen 
.sOzlcrden miltecssir olan Canbulat 
bey, frrka grupundan evvel Talat pa
~ ta.ra!mdan ikna edildigi hnlde ye
nJden Kara Kemalin i~e nezaretine 
t:lyinine itiraz ctmege bn¥adl. Yeni 
dahiliye naz.tr namzcdl, ~aycd i~ 
nezaretlne behemehal Kara Kcmal 
bey getirilirse kcnd..izinin kabineye 
~tirak etmiycccgini sadra.zama is
rcrla soylilyordu. 

TalAt p~a, ~inicU ycni bir m~ki-
1§.t kar~ISmda kn.lnru}h: Flrka gru
punda ~lk~a yeni nazirlann isimle
rini ortaya attlktan soma i~ neza
retlne bal1ka blrini. nastl getlrebilir
di? Sr~rizam, Canbula.t beyle uzun 
bir mi.in~:idn.n sonra Kara Kemal 
be; :n yalruz i~ i~lcrlle ~gul ol
masma ve i~ ~lcrindcn b~ka i~Ier 
mcvzuubahs olursa kabine i~timama 
i"'tlral: etmemesine muve.fakat ctti. 
Bu saurazamla yeni dahiliye nazm 
aras\Ilda kararlal1tmlm1~ti. Filhaki
ka meclis grupu i~tima gtinil a.Jq;rum 
sonra Ismail Caubulat beyin dabi
liyc, doktor Naz1m bcyin Maarif ve 
Kemal beylerin de i~ nezarcUerine 
tayini iradeye iktiran ~tti: 

18 temmuz, 334 (1918) 

Ne padi-tah, ne de Enver pafa 
mcmnudular 

Artik Talat p~ kabinesi, yeni 
nazirlarla tamamlanarak ~e b~a
o~ ve Ka:ra Kemal. bey de yalnlz ken
di nczaretine aid i~ler i~in meclisi vil
J·eld igtimalanna i~tirak ctmege b~
lnrn1l?ti. 

SadrAzam, d~ilndiigii ~ekllde ka
blnesini kendi.slne tarnfdar olan ar· 
~arile takviye edcrek gayesinde 
muvaffak oldugu halde, bu neticeden 
- ayn ayn noktai nazarlar beslcme
lerine ragmen - ne padi~ah, ne de 
Enver p~ memnun olmu~tu. 

Ger~l padi~h, mecli.si vilkelilyi da
ha 1ht11Mll bir vaziyete sokma'k i~in 
yeni na.zirlar almmas1m Talat Pal1a
dan istcm4tt. Halbuki ii~ yenJ nazi
nn da Talft.t p~aya ta.raf da'r zilmre
ye mensub oldugunu ve Enver Pal1R
nm meclisl viikelA.da bilsbii tiin za
y1flrunusm1 hi~ begenmemi~ti. Hiin
kAnn istedigI ~ey, yeni nazirlann kls
men Talat, klsmen de Enver p~ala
ra: mensub kimsclerden olmas1, bu 
suretle sadrazamla Harbiye nazm 
erasmda da.lmt blr miicadele kapIS1 
acilarak mecli.si vilkelAnm birblrlle 
anl~mn.z ~iyetlerln toplanchAt 
blr mah1U hallne gelmcsi ve bunun 
neticesi olarak da cittihad ve Terak
ld.> bilnyestnde inhllA.l hareketlerinin 
belirmes1 id!. Halbuki ~mdi hiikU
metin makanizmas1 bilSbiitiin TalAt 
p~anm eline ge~gtne gore, mecli.si 
vUk:elAda Enver p~ her istedlgtni 
yaptiracak vaziyetten ~1klyordu. 

Enver p~ya gelince: Kendisinin 
en bilyilk raldbi olan Talat p~m 
vaziyete hAkim oldugundan mem
nun olm~tl. B~ kumandan ve
ldll, yenl Uc nazirdan hi~ birile uyu
~nnuyacak vaziyette idi. 

Blnaenaleyh bu nazirlar, kendin
den zlyade Talfit Pal1anm agzma ba
kacaklardl. Dt~er ta.ra.!tan Enver pa
~. sad.rAzamm yaptrrd.Ig1 firka gru
punnn toplanmasm.daki maksadl da 
sezmi~U: TalAt Pal1a, Enver p~m 
kendi aleyhinde katl ve cez:rt bir ha
rekete gecmemesi icin, o zamana ka
da:r saldt vaziyetini muhafaza eden 
mecllsi mebusanda bir tenkld ve itl
raz ha.vasuun esm~e b~adlguu is
bat etmek ve hukO.metin m~tereken 
yenl bir muhale!etle tehdid edlldigi
nl gost.ermek 1~ bu suretJ.e hareket 
ett1~ anlaml~ 

Fakat baf kumandan veklll, TalAt 
p94arun kendisine ~ koymak tctn 
miiracaat etti#l bu son ~areye btlyilk 
b1r ehemmiyet vermiyordu. Enver pa· 
~a, ne kablnenln yeni vaziyetinden, 
ne de mecl.1st.e te~kkOl ettigt lleriye 
sUrillen muhalefetten ~ldruneg-e ken
d1nl mecbUl" gorm11yordu. o, ~ayed 

tahmin etmedigi bir zamanda Talft.t 
p~n. her hangl bir surette kendi 
a'lcyhlnde bir vaziyet alrrsa bu va
zlyeti, .cllndeld kuvvet ve selA.hiyet
lerle d$tabilecegme emindi. 

Enver pafa, son zamanlara kadar 
iiimidini kaybetmemif ti 

Fakat Enver p~ endi~esi, bu 
gibi tali tehllkeler ve mahzurlardan 
zlyade, sa:drflzanun 1'_abineye ye..."li na
zirlar aldlg1 bu tarihlerde, daha dog
ru.su yenl padi~ahm ciilusundan son
ra umumi harb vaziyetindeki degi
~iklikten ileli geliyordu. Osmanh b&.J 
kumandan Yeldli, Kafkas cephesin
deki bozgunluga, Irak, Sina cephele
rindeld muvaffaloyetsizllklere, Ara. 
bistanda bal1ta ~eri! Hiiseyin oldugu 
halde devlete isyan eden Arab kabi
lelerinin harbin mukndderab iizcrin
deki menfi tesirlerine, hatta. asker 
firarilerinin gilnden giine artip ~o
galmasma ragmen yak.In za.manlara 
kadar nikbinliglni kaybetm~ti. 

Hattft, Alma.nlann ¢ddetlendirdik
leri tahtelbahir hiicumlanndan mUn
fail oln.n Amerikamn 1917 nisarunda 
Alm~.nya ve mlittefikleri aleyhinde 
harbe girmesi bile Enver p~yi limit
siz vaziyete dii~iirm~ti. 0 zaman 
Amerikanm bu karan, mecli.sl vilke
lada hararetll milnaltal1alara vesile 
vermi~, nazirlardan bazIS1 tcl8.t; ve 
cnd.i~e etmi~lerdi. Nitekim haTbl 
umumt bldnyetlerinde Alman amiralJ. 
Sru;;onun Sivnstopol ve Odesn' li
manlanm bombard1man etmcsi neti
cesi olarak harbe girmemize muanz 
bulundugundan istifa eden nazirlar 
arnsmda Maliye nazm Cavid bey de 
bir muddet sonra Tnlfit p~m 1ica 
ve isran iizerine tekrnr Ma1iye neza
relinl kabul ettigi halde Amc1ikanm 
harbe i~tiralti iizerine meclisi viikeld
da yap1lnn milnak~a netcesinde ikin
ci def a olarak Maliye nezaretindcn is
tif a etm~ti. 

0 zaman bir arahk Talat Pal1a da 
Cavid bcyi lstifaya sevkeden vaziyet
teki bu degi¢klikten end4e etmeml{I 
degildi. Fakat Enver Pal1a, (Alman 
kc.rnrgft.h1 umumi) sinin teminat1 lle 
harbin idd.ia edlld.igi kada'r Yahim 
bir tehlike gO.stermedigini kabinede
ld arkad~lnrma bildirmi~ti. Hakikat 
de su merkezdc idi ki 1917 ilkbahann
da Aimanya ile iitte!ikleri i~in bii
tiin umidler kaybolm~ti. Bllhas
sa: Almanlar heniiz taarruz kabiliye
tini mubafaza ediyorlardl. Bu itibar
la. Enver P• bu ilmidinl 1918 sene
si mayis sonuna kadar terketmi~ de
gtldl. Hatt.A garb cephesnde 1918 
mr..rtmda Almanlann (Somme) ceph&
slnde ingilizlcre ka:r~ yapbklan son 
bir tnarruzda 1nglllzlerin bilyilk bir 
bozgunluga ugramasi ve 1ngillz kuv
vetlcrlnin b~mda bulunan gencralm 
1smine izafe edilerek bizzat vaziyetl 
saklamalt istemlyen ingillzlerin {Gok 
felft.keti) namrm verdikleri bu hezi
met, Enver p~arun muhayyilesinde 
canlandlrdlg1 (Za.feri nihat) idcalln1 
biisbutiln kuvvetlen~ti 

Fakat mare~al .. ·of taarruza 
ige~ince .. 

B~ kumandan veldll, Almanlann 
1ngilizlerden alchgi on blnlerce csir 
ile binlerce topu misal olarak gO.ste
rlyor ve bu magltlbiyetten sonra Al
manlann yapaca.gi son bir darbe ile 
itilAf devletlerinin silAhlann1 tesllme 
mecbur olacaklarm1, garb cephestn
de istihsal edllecek olan katt muvaf
fakJyet o..zcrtne sulhiin bizim ictn zar 
ferle neticelenecegini kabinedekl ar
kad~arma temin ediyordu. Bu itl
ba'rla Enver p~ nazarmda bir 
senc evvel Amerikarun harbe girmcst 
ve Osmanl1 cephelerinin de miisaid 
bir vaziyette bulunmamaS1 ebemml· 
yetle telft.kki edilecek bir hal de€ildi 

Ancak Almanlar, 1918 mayismda 
garb cephcsinin ~mal ve cenub mll'l
tnknlnrmda yapt1klan mutemadl 
taarrurJardan sonra - klsmen bazi 
muvaff aloyetler elde ettikleri halde -
Artik harb etmek kudretinl kaybet
~ bulunuyorlardl. 

(Arkas1 var) 
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- Kulagmda ltiipe olsun Ay~e, va
gona yabanc1lar binince sen uzak 
otur, katiyen konu~ma. Eger bir ~ey 
s0yliyecek, bir ~ey istiyecek, bir ~Y 
soracak olurlarsa, kenclini ecnebi gibi 
tarut, sadece: yes! diye cevab ver. 
anladm rm k1zim. 

- Anladun anne ... 
- Yes, yes ... Her sefer bunu sayler-

sin. 
Annesi k1zm1 birinci mevki vagona 

bindirdi: 
- Haydi ~imdi gille gille, yolun 

ac;lk olsun ... istanbuln gidince bana 
derhal telgraf c;ek. 

Tren kalkt1, Ay~e bir muddet pen
cereden bakti, sonra c;antasmdan bir 
mektup <;1kardI, Bu teyzesinin anne
sine yazdlgi mektuptu: 

cBana Ay~eyi gander, burada ~o

cuk biraz hava al1r, denize girer. Bu 
kiz ic;in de iyidir. Benim de onu 
c;ok gorecegim geldi ... > 

Bu arallk tren bir istasyonda dur
du. Ay~e mektubu c;antasma koydu. 
Sonra cebinden aynasile pudrasrm 
c;lkar1p, burnunun ucunu pudraladI. 
Ay~e yirmi y~nda, uzun boylu, 

san sac;h, mavi gozlil, c;ok glizel bir 
klzdl. 

Vagona bhi ya~h, biri gene; iki ki~i 
girdi. 
Ay~e yan gozle gence bakt1: 
~Giizel adam~ diye dilijiindii. 
Iki yolcu, motorden, akfuni.ilatOr

den, diinyadan konu~maga ba~ladt
lar. Bu Ay~eye c;ince gibi geliyor, fa
kat gozlerini genc;ten ayrramiyordu ... 
Bunun farkma vannca kalkt1, yer de
g1¥irdi, vagonun obilr ucuna gitti, 
pencereye dayand1. 
Gen~ adam ihtiyann kulagma egil

di: 

- Ne giizel kiz. 
- Evet, c;ok guzel 

- Neden uzakla~ti~ 
Ay~eye hitab etti: 
__, izin vc>rirseniE pencereyi biraz 

a~ahm? 

Cevab yok. 
Geng adam suali tekiar etti: Aayse 

hafifc;e: ' 
- Yes, dedi. 

- istanbula mi gidiyorsunuz? 
-Yes. 
Bu bir alay yesten sonra klzm tek 

kelime bilmedigine hukmeden gen<;, 
h1zh sesle: 

- Bir ic;im su! dedi. 
Arkrul~1 nave etti: 
- ingilizler ~ok giizeldir. 
- ingilizceyi bilmedigime pe~i-

manun ... Filvaki c;atpat bir iki ke
lime bilirim amma . .. 

Bir mtiddet dti~tindU, sonra minl
dandI: 

- insan bazan tesadtif sonu evle
niverir ... 

- Amma ~abuk co~tunuz .. 
Ay'9e begcnildigini anlaymca klza

np bozanyor, suale tiirkc;e cevab ver
mediigne pi~man oluyordu. 

*** 
Bir istasyon sonra ihtiyar indi. Va

gonda Ay~e ile gene; Y.aldtlar. 
- Yarumza oturay1m mi Mis! 
-Yes. 

••• 
Ay~e istanbul~ n.yak basar basmaz 

annesine ~u telgraf1 c;ekti: 
cVagonda bir genc;1e tam~hm. Ba

na: Benimle evlenir misiniz? diye sor
du. Ben sizin soztiniizden ~an <;lk· 
mamak ic;in: Yes, dedim. Nikahnmzl 
burada m1 klyallm, yoksa oraya ge
lelim mi? ... Hilrmetler.~ 

Kuvvetli adam yer veriyor - Buyurunuz bayan, oturunuz! 

Ya ben!.. 
Bayan ate~ pilskiiriiyordu; kocas1 

tcrs bir ~ey soylemi~ti. Sen misin say
liyen? ... 

Nihayet dcdi ki: 
- Eger bir ~eye itiraz edeceksen, 

hi~ degilse yarunda b~kas1 varken 
SUS, yal111zken istedigini soylersin ... 

Bay ~a~aladI: 
- Kimse yok ki .. 
- Yo. ben! ... Yoksa beni insan ye-

rine koymuyor musun? ..• 

Teyze 60 ya-
~mda, Afacan 
7 y~da. 

Teyze soruyor: 
- Ben gilze

lim, dersem han
gi zamanda ko
n~m~ olurum? 

Afacan derhal cevap verd4 

- ~mi~ zamanJ. •• 

He sap 
- Yere bir iskambil d~tu. Almak 

ic;in egildim, yerde ne gareyim, ma
sanm altmda 7 ayak var; dart ki~ye 
yedi ayak .. 

- Biri tek ayakl1 miydi? 
- Hay:ir. 
- Biri ayagm1 al tma m1 al1p otur-

mu~tu?. 

-Hayn-. 
-Ya? .. 
- Yanl1~ saynn~un! .• 

Fii sUtU 
Berlinde bir 

kti~uk gordfun, 
her giin fil sO.tii 
ile besleniyor. 
S1kleti her haf
ta 5 kilo art1yor
dtt. 

Hepimiz ~~t1k: 
- Bu nasll ~ey? ... KJmdi bu? 
- Fllin yavrus'!! 

Emin ml? 
Bay Ahmed 

denize girdi, yi

kandI, c;lkti, kum~ 
lara uzandt, 
sonra kabinesi
ne gitti, etrafa 
bakmd1, plaj gar
son una seslcndi: '----.....:--.: 

- Oglum pantalonwn yok. 
Garson biraz dti~iindu: 
- Buraya pantalonla geldiginize 

emin misiniz?. 

Bir romandan 

( 

«. •• GOZleri iJrl parJak ytldlz, du· 
daklan bir ~ift ~z tanesi idi; Kugu 
boynu iistiinde ba~ .. » 

Bilir mlsinlz? 
Hani bir adam va.nru~. evlenece

gi klz1 evvela c;m~1plak - gormek ts
temi~, birini gastermi~ler: 

- Begenmedim, gozleri ~ehlal de
mi~ .. 

Biliyorsunuz degu mi?.. Oyleyse 
yaznuyayim. -----

Teklif 
Salamon mukaveleyi imza edecegi 

srrr.da ortagma dedi ki: 
- Bir madde daha koyalun. inas 

edecek olursak kan yan yar1ya tak
sim edecegiz!. .. 

Ohl.. 
Amerika flkras1: 
Bir konferansc1 alkol aleylfinde bir 

konferans veriyordu. 
Sesi klslk oldugundan bir bardak 

su yerine bir tiardak silt ist.edi. 
Garson iyi olsun diye, stitiin ic;ine 

bir kadeh konyak kar~trrdl. 
Konfcransc1, soz arasmda bir yu

dum pJdl, dudaklanm yaladl: 
- Yah.¢ inekmi~!.. dedi. 

- Bfraz daha luzh .• 
- Ne yapahm yiiriimiiyor, halbuld 

ben var kuvveti:mle gaza bastyorum.. 

Cabuk 
Bayan nefes nefese niifus memur. 

luguna girdi: 
. - Kaynanamm ad.Im niifus kii

tilgi.inden siUniz, dedi. 
- - Ne zaman oldii? , 

- Doktorun .sOyted.tgme gore bu 
geceyti ~lkal'aimJ-J.u._. , -

( Pertembe miisahabelerl ] 

Londra kalesi 
Yazan: Sellin Slfl'l Tarcan: 

Londra kalesinin uzaktan goriini.i~ii 

Bu son Londra seyahatimi yapma
dan Pariste bir Tiirk ¥stum ban.a 
~ordu: 

- Londraya ilk gidi~niz mi ? 
- Hay1r u~iincu!. 
- Tabii ayleyse Londra kalesini 

garmi.i~si.iniizdtir? 
- Yo ... Gormedim. 
- Aman nasll olur! insan Londra-

ya gider de bu ~aheseri garmez mi? 
gok rica ederim bu sef er ihmal etme
yin gidip goriiniiz de sonra bana te-
9ekkiir edersiniz. .. 

Londraya geldigimin uc;ncii giinii 
idi bir sabah otelde 9ehrin haritas1-
ru a~trm, aradlm taradlm kaleyl bu
lamachm.. Nihayet otelin holiindeki 
memurlardan biline sordum evet de· 
ell (Tour de Londre) fakat oyle ara'r· 
so.mz bulamazsllllz. Haritada (Lon
don Tower) yazar. FilhaJ:.:ika tekrar 
hari tay1 ac;tik ve bana Taymis sahi· 
linde kalenin yerini gosterdi. Artlk 
kimseye sormadan yola dogruldum. 
Strend Shid caddesi yarrm saatte 
bitti. Vaterlo kapriisiine geldim. Ora
dan (Fleet Strit) caddesi bal?ladl. 
O da sonuna erdi. Biraz daha yurti
dum. Me~hur_ St. Paul kilisesine gel
dim. Canon caddesi ba~ladl. 

Aman ne de uzakm~ ayaklanma 
kara su indi. Bu kadar uzak oldugu
nu bilseydim biJ: otomobile binerdim. 
Neyse hele ~iiktir Tower Strit gartin
dii. On dakika sonra da kale kaq1-
ma c;lktl. Yol kenarmdaki kanape
lcrden birine oturup biraz nefcs al
chm.. Ve ha:rii;ten ingilterenin bu ta
rihi kalesinin yiiksek surlar1m, burc;
laruu ve etrafrm ~eviren takriben elli 
metre geni~liginde biiyiik hendekleri
ni seyrettim. 

Tarihin verdigi malfunata gore bu
ras1 Romalllar zamamnda mtistah
kem bir mevkimi~. Kale surlanrun 
i!;inde ta:m ortasmdaki (White To
wer) beyaz kule Fatih (Guillaume) 
devrinde in~a ettirilmi~ ve ikinci ~arl 
zamamna kadar krallarm ikametga
h1 olmu~. daha sonra devlet hapis
hanesi olmu~. Bugtin ise bir esleha 
miizesi halini almi~tir. Ondan ba~ka 
kl·allarm tac;lan miicevherleri zikiy
met e~yas1 da bur ad.a muhaf aza edi
l!yor. 

Kalenin d1~mda bir gi~eden yarun 
§ilin verip biletimi aldlm. (Lions 
Gate) aslanlar methali denilen deh
lizden kaleye girdim. Sagh sollu mu
hafizlar be~ yuz scne evvel krallarm 
maiyet askerlerinin giydigi klyafeti 
muhafa'za ediyorlar. Bu memurlar 
ingiliz ordusundan tekaud edilmis 
ihtiyarlardlr. Hemen hepsinin de sa~
lan beyaz b1yiklan tir~ti. Kalenin 
di~ surlP..r1 ile ic; surlan arasmdaki 
elli metre geni~ligindeki hendegm 
tizerindeki ta!? kopri.iden gec;tim ve 
kalenin i~ kap1smdan geni~ meyda
na girdim. Bu meydan sanki obek, 
obek y~il hall d~enmi~. Biraz daha 
ilerledim. Kalenin Taymis cihetine 
olan methaline kar~1 gayet zarif bir 
taide iizerine boylu boyuna uzan~ 
iki top; yanma yakl~tlDl. Gozlerim 
birden parlach. Yiizfun gilldii dante
ll gibi iizeri ga'yet ince n~la i~
lonm1' bu iki top bizimdi. Birinin iis
ttinde eski Tiirk harflerile ameli Ah
med Necmeddin hicrl tarih 1,183 di
~erinn iisti.inde ameli Mehmed bin 
Hamza hicrt tarih 937 yaztl.I. Bu ild 
tun!; top giine~n panl panl yam· 
IC?J:dU. He~ iki.Siill de ~gup optilm. 

Qimenler arasmdaki tertemiz yoldan 
llerledim. Kar~rmda buytik beyaz kU· 
le c;epec;evre etrafta kuleler var. BU 
kulelerin hepsi de btiyilk ta!? binalar. 
Saydrm tam on iki tane. Beyaz kule
ye dogru yiirildtim. iki bilyilk tun~ 
top daha, mermer kaide ilzcrine otur
tulm~. Merakla ko~up bal:tim. 

A ... Bunlar da Ti.irk topu. Fatihin 
istanbulu i~gali s1rasmda kulland1g"i 
toplardan! Kocaman bir c;mar gov
desi gibi yere uzanm1{l ol:m topun 
evvelil ag1z tarafmm muhitini kan~ 
lad1m. On dart kan~! Sonra dip ta
rafuu k:::.n~ladlm 15 ko.n~! Agzmm 
kutrunu da Olc;tilm. Uc; buc;uk kar1~. 
tizerinde ~u yaz1 hakkedilmi~: gillle 
hakk1 240 klyye, barut hakk1 17 k1yye. 
Topla:i.m dort ko~esinde dort buyiik 
yuvarlak mermer gillle duruyor. 

Topun altmdaki kaidesinde ingi
lizc;e tunc;tan ~oyle bir Iavha var: 

cFatih Sultan Mehmedin topla-
1mdan Sultan Abdi.Uaziz tarafmdan 
krali<;e Viktoryaya hediye edilmistir.• 

Ahmed salis devline aid olan diger 
top ise harikulade bir escri sanat. 
Uzerindeki nakl~lar ve yazilar c;ok ne
fis. Ahmed salise aid uzun bir kaside 
var. . , 

Bu topun ortasmda: 
Amcli ibrahim serihtegam dergahl 

all tarihi hied 1112 bunu da birinci 
Abdillmecidin 1857 de kralli;e Viktor• 
yaya hediye etmi~ oldugu altmdaki 
tune; lavhada yaz11I. 

Bu iki loymetli Turk escrini de egi
lip caperken» beyaz sac;ll bir muha
fiz uzaktan beni yamndaki arkada
~ma gasterdi ve bir ~eyler sayledi. 
Ben orada'n aynld1m. Ve once sag 
taraft:lki Wakefield kulesinin kemer• 
li kapismdan girdim. Burada salta· 
nata aid miicevherler etra!1 demir 
kafeslerle ~evrilmi~ camekanlarda 
sakl1. 

Bu mucevherlere tic; milyon ingilll 
liras1 kadar bir k1ymet bic;iyorlar. i~
te ta ikinci ~arl zamarundanberi 
krallarm tahta cUiuslannda giydik
leri tr.c;! Bunu me~hur kralic;e Vik· 
torya, yedinci Edvard ve nihayet be
~inci Jorj da giymi~ti. :?imdi de al· 
tmc1 Jorj giydi. Uzerinde irili ufakll 
2,818 p1rlanta varmJ?! Bu tacm de
geri 2,797,500 frank imi~. Onun ya
runda prens de Galm altmda'n bi.r ta
c1 var, onun ilstunde hie; bir elmaS 
yok, daha otede kra1igele1in tact 
onun ilstiinde klymetli ~Jar var. 
Ondan sonra altmdan, fil di~inden 
asmal1, bro~lar, tuglar, Hindistanda 
1849 da Pencab zaferinden sonra 
Lahur rn.c;asmdan alman 162 klratl1k 
buyilk elmas, kabzalan elmas kak· 
m:::.11 kral kll1c;lan, elmasll yakutlll, 
ziimriltlti bilezikler, camekaruardall 
birinde -de ingiliz devletinc aid mu· 
rassa ni~anlar va'r. 

Bur:i.dan sonra kalenin tam orta· 
smdaki beyaz kuleyi ziyaret ettim. 

Kule deyince hatmniza Qalata 
kulesi, Klzkulesi gelmesin. Her kar 
tmde; miiteaddid si::.lonlar buiunaJl 
t~tan yapllmi~ 28 metre irtifa.Dlda 
iic; kath bir saray, dort ko~esinde bi· 
rcr kule var duvarlannm kahJl]l~ 
bazi yerlerde iic; baz1 yerierde do~ 
IIIletre. 

Bu eski bina birc;ok tarihi sahne
lere ~ahid olm~ 1399 da kra1. i.kiJlcl 
~ar, 1405 de birinci Jak ora.ya bS.P" 
sedilmi9. Selim SllTI TarcaJI 

. l Devami 11 nci sahifede 1 
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Hollivutta biiyiik bir 
evlenme salg1n1 var ! " 

Bugunlerde tan1nm1~ bir ~ok 
artistlerin dugunleri yap1hyor 

Bu mada Holllvutta bir evlenme 
salgm1 vardlr. Bir~k artistler evle
niyorlar ... Bunlann bqmda Jeanette 
Mac Donald ilc Gne Raymond gell
yor. Bu ild artist g~en sene ni~an
larun~la.rdt. ikisi de fillm c;evirmek
le ugr~tiklanndan bugtine kadar 
evlenem~lerdir. ~imdi dugiinlerl 
yaptlacaktlr. One Raymond bundan 
evvel bir kere daha evle~ ve ka
nsmdan aynl~ti. Jeanette Mac 
Donald ilk defa evleniyor. 

Evlenecek ikinci ~t Hollivutun 
m~ur yildlzlanndan Kay Francis 
ile Sena:ryo muharriri Delmer Daves
tir. Wllann da bu hafta dtigiinleri 
yapll1yor. Kay Franc.ls.' bundan evvel 
1kl aefa evlenmi~ti. 

Uc;iincil ~t gene; yildlzlardan 
Grace Bradley ile gene gene; artist
lerden Bill Boyddur. 

DOrdiinctl ¢ft Francis Lederer ilc 
Margo admda gene; bit yilchzdlr. 

Bundan bW1ka ikinci derecede ar
tistlerden daha altl ~tt evlenmekte
dir. Hollivutta her zaman ~anma 
salguu yoktur. Bazan da bOyle evlen
me salguu oluyor. 

* Eleanor Povel cBroadvay Melody 
1938> adh bir 1i.lim ~ev1rmege ba_,la
rm~trr. B~ erkek rolilnu Robert Tay· 
lor yap1yor. * Fernand Gravcyin Hollivutta 
c;evirece~ ikincl filimde ba., kadm 
roliintl Carole Lombard yapacaktlr. * ilk defa olarak •lngiltere t.ac1-
mn inclleri> :t.UmJnde rol alan Cecile 
Sorel sinemadan c;ok ho~la.nmJftu'. 
~imdl bilyiik bir filim vermek niye
tindedir. 

Hollivutun en gii
zel ve en ~k be
genilen artisle-
rinden solda platin sa~h 

Jean Harlov, ortada son za
manlarda ba~ ytldular srrasma ge
~ Mirna Loy, sagda Madge Evans 

* Amerikamn eskl cumhurrel.st 
Vilson'un karde~lnln oglu Frank Vil
son filim artlsti olmaga karar ver
mi~tir. Gene; Vilson, Columbia filim 
¢rketile mukavele yapm1~br. Yak.In
da i~e b~llyacaktir. 

+ Me~hur Frans1z muharrirl Ber
nsteinin Le Messager adl1 escri filrne 
c;ekilmektedir. B~ rnlleri Gaby Mor
lay, Jean Gabln, Jean Pjerre Aumont, 
Alcover, Mona Goya yap1yorlar. 

* Pa.rist.e c47 
numarall Koltuk> 
admda bir fllim 
~evrilmesine b~
l~tir. Film.in 
mevzuu Louis Ver
neullin bu 1simll 
komedisinden alm
~tll'. Ba.I} artlst
lerl Raimu, An
dre Lefaur, Henry 

Garat, . Franc;oise 
Rosay, Jean Hel
bllngdir. Bari.ct 
aahneler Ni! ba'f&• 

llainde c;evrillyor. 

Ginger Rogers 
Sevimli yild1za bir tehdid 

mektubu gonderildi 
Ginger Rogers son giinlerde bir 

tehdid metubu alnu~ ve 1500 lira 
vermedigi takdirde oldiirillecegi bil
~tir. Mektuba ili~k blr de fo
tograf vanru~. Fotagra'fm ftstiinde 
~ ibare yazili imi~: 

- Fotograf a iyi bak. Qiinkii yarm 
olmil~ olabiliriz. 

Pollse muracaat eden y1ld1z, ~ok 

Sahite 9 

* Platin s~h Jean Harlov, ge~en
de ~evirdigi blr filim i!;in s~Ianm 
siyaha boymm~ti. ~imdi s~anm klr
nuziya boyam1~t1r. * Holivotta ne~redilen bir istatis
tige gore son on senc znrfmdn film 
kumpanyalanna 130 bin figiiran ba~ 
vurmu~tur. Bunlarm i!;inden ancak 
on blri y1ldiz olabilmi~tir. Diger yll
d1zlar ya tesadilfiin yardunlle bulun
mu~. yahud sahneden gclm~ilerdir. 

Eskiden figilran olan 11 y1ld1z ara
smda Gary Gooper, Clark Gable, Jean 
Harlev, Janet Gaynor, Carel Lcmbard 
vardir. 

,. 
• 

lstikbalin en 
bugiik gL/dzzz 

Cecil B. de Mille Francisca 
Gaal i~in boyle diyor 
Sevmli Macar artisti Francbca 

Gaal, Paramount filim sirketi tara
fmdan angaje edilmi~ v~::-\ tlolllvuta 
gitmi~ti. Artist ilk filmiui me~hur 
rejisor CeCl1 rl. de Mille'in ;daresi al
tmda ~evirrnektedir. 

Cecil B. de Mille yaptig1 tecriibeler
den sonra Ma.car artisti <;ok begen
mi~tir. Rejis0r diyor ki: cFrancisca 
Gaalde Mary Pickfordun safhg1, 
Elizabeth Bergner ve Helen Hayesin 
kudrcti vard1r. Bu artist Gl01ia Svanc 
sondanbmi en bilyilk ke~iftir. Qevir
digimiz tecrilbe filimler ~ok muvaf
fak1yetli netice verdi. GP.al istikbalin 
en bilyilk y1ld1z1dtr.> 

Macar yild1zmm c;evinnege b~

lad1gi filim rne~ur Fra.ns1z scrserisi 
Jean Lafitte'in hayatina dairdir. 
Bu filimd~ serserinin metrcsi rolUnii 
yapmaktad1r. -----* Eski filim yild1zla11ndan Vilma 
Banky tekrar filim ~evirmcge b~la
m1~tlr. Bu f"llmi Avusturyada ~eviri-
yor. 

•11111tHIUHllllllllllllHtlttlllllttlt111UllUllll111111HIH11lUllltllllHHUH-. 

gec;.meden biltiin endi~clerinin berta
raf oldugunu gormil~Uir. Qiinkil po
lis k.t.sa bir mtiddet i!;inde f otograf 
sahiblni derdest etmi~tir. 

Bu Ginger Rogersln ald1gi ikinci 
tehdld rnektubudur. Kanunusanide 
6500 lira istiyen ve vermedigi takdirde. 
onu oltimle tehdid eden b~ka bir 
mektub alm1~t1. Polis o mektub sa
hibini de yakalamaga muvaffak ol
mu~tu. 
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( Da:f~al1k piya~a J 
ffekolte vaziyeti hakkmda gelen haberler 

Adana mmtakasmda hasad baslad1 
ihracat mevsimine ycni girdigimlz 

bir s1rada, piyasayi en ziyade i~gal 
eden rekolte vaziyeti hakkmda ogren
diklerimizi ~iya yaziyoruz: 

Her tarafta mahstll vaziyeti iyidlr .. 
Bir iki haftadanberi, yazllk zeriyat 
lc;in yagmur beklenmektedir. Adana 
rmntakasmda ilk mahsill elde edll
~. buraya gelen hsberlere gore, 
Adana ticarct borsasmda yeni sene 
bugdayi uzerlne 5 buc;uk kuru"'tan 
muamele yap1lnu~r. Fak:at Adana 
bugday mahsulii, istnnbul piyasasi
mn kullanabllecegl b~r mal degildir. 
Adana bugdaylanndan yp1lan ek· 
mekler, esmcr oldugu ic;in otedenberi 
bu bugday istanbul piyasasmda sarf 
edilmez. 

Anadolunun dlger yerlerinde, he
niiz h2.Sad b~am~tir. Trakyadan 
gelen habcrlcre gore, ~aklar olgun 
bir hale gelmi~tir. Gerek bugday ve 
gerek arP.a mahsulil gccen seneye nis
betle fazladlr. 

Pancar zeriyat1 da iyidir. Yalmz 
pa.ncnrlann biiyfunesi icin, yagmura 
ihtiyag gorillmektedir. Bilhassa Trak
ya pancarlan ic;in bu dclla bilyiik bir 
ihtiyac;llr. Turhal pancnr mmtaka
smda erazi sulak oldugundan yag
mura pek ihtiyac; yoktur. Eski~hir 

mmtakasmda, pancar i~in yagmurlar 
bcklenmcktcdir. 

Susa.m vaziyeti de iyidir. Fakat bu
nun i~in yagmura ihtiya~ vard1r. 

Bu mevsimde, piyasayi ticaret i~le
rinden 'Ziyadc ziraat :f ~leri alakadar 
ctmektedir. Son giinlci·de en ziyade 
f:D.tl!j1 artan maddeler de ziraatte 
kullamlan maddelerdir. Gozta~, kil
ki.i.rt, kimyevi gilbreler vesaire ... Bag
c1lar tarafmdan goztn~ma olan ta
lepler artma.ktachr. Bu yiizden goz
t~ fiatleri 14 kuru~tnn 24 kuru~a 
kadar firlanu~tir. Alakadarlar bu fi
at arh~mdan dolayi ~ikayct etmekte
dirler. Ticaret odasl bagc1lan <;ok alA.
kadar eden bu mesele hakmda ted
kilder yapmaktad1r. Piyasada gozt~ 
ihtikari varchr. Eger boyle giderse 
fiatlerin daha ziynde artacagmdan 
bahs dilmektcdir. Bu mevsim gozta
~mm btiyilk bir ehemiyeti vard1r. 

Tifti.k - Piyasada i~ yoktur. Yalmz 
yerli dokuma fabrikalan kendi ihti
yac;lan i~n pfyasadan yapag1 almak
tadrrlar. 

Fmdlk - Yeni sene plyasnsi he
ntiz a~manu~tir. Esk1 mallar iizerine 
de i'j yoktur. 

Yumurta - Yumurta tacirlerl i~ 
sizlikten ~iklyet ediyorlar. Yunanis
tana olan ufak partiler halindeld ih
racat ta, piyasayi tatmin etmekten 
pek uzakbr. 

Afyon - Tilccar, inhfsar idaresinin 
bu sene ta.kib edecegi afyon politl
:kasimn neticesine inUzar temekte
dir. 

Bahk" ihracab ve nakliyeleri 

Bu hafta ic;lnde de, italya ve Yu
nanistana mUhltn miktarda ballk ih
ra9 ed~tir. Fakat taze ballk ihra
catmm ink~af1, tuzlu bahk ticaretlne 
biiyiik bir da.rbe vurm~tur. Yakm 
senelere kadar istanbtil ballklan, 
tuzlu ve salamura halinde ihrac edl
lirdi. Son senelerde yalmz ballk nak
line rnabsus, soguk hava: tertibatim 
haiz vapmlar Umana geldikten sonra 
tuzlu bahk t.icareti de durgun bir dev
reye girnrl{;tir. Bugiinkii ~erait altm
da tuzlu ballk alanlar pek azd1r. Ta
ze ballgm sevkl imkanlan arttlk~, 

tuzlu ve snlamura bauk ihracatI da. 
azalacakt1r. Bunun f1c1 sanayil iize
rine olan tesirlerl de gorilimektedir. 
'IUzlu ballk ihracat1 azahrsa f1c1 ya
panlann da i~eri azahru~ olacakt1r. 

Taze meyva ticareti 

~ilek bollogu bir parc;a. azalrru°'tir. 
Maa.mafih fiatler elfin 25 - 30 ku-
1~tur. Kiraz fiatleri pazar yerlerin
de 10 kuru~a kadar inmi~tir. 

Bu sen kay1s1 ucuzdur. Daha ~im
cliden kilosu 25 - 30 ku~a kndar 
satilmaktnd.Ir. Gecen sene kayis1 pek 
bahall idi. KaYlSl kurusu 80 ~a 
kadar f1rlaim~t1. Bu sene bol meyva 
senesi oldugu ic;in boyle olm1yacaktir. 
KayiSI ilzerine ihracat icin hazirhk
lar yap1lmaktad1r. Bilhassa Alman
yaya knYlSl ihr~ edilecektlr. H. A. 

AK$AM 

BERLiN IEKTUPLARI: 

Almanya lktlsadi 
kalk1nma i~ln ~alu;1yor 

Berlin 30 (~m) ~ istanbul
dan gelen bir gazetedc cAlmanya har
bedernez• b~hkll blr yaz1 gordiim. 
Politikanm istikbaldc alacagi ~ekli 
kimse evvelceden kestlremez. Bugtin 
kotfi gorillcn bir vnziyet yarin iyile
~bilir, bugiin iyi gori.ilen vaziyet ise 
yarm degi~cbilir. Bu baklmdan har
bolacaktu, yahud olrruyacaktJr diye 
kat'i bir~y soylemege irnk3.n yoktur. 

Yalmz bir noktnnm tnshihi la -
z1mdir. Makalede cAlmanya dahllin
de iktisadi vazlyet bozuktur. Halk 
clcmek, yag ve saire gibi gidayi veslka 
ile temin ediyor> denlliyor kl bu dog
ru degildir. Almanyada., harb zama
nmda oldugu gibl vcsika usulii yok
tur. Halk ekmegini vc etini vesikas1z 
olarak istedigi miktnl'da aJabiliyor. 
Yal.mz yaglar hak.kmda bir kayid kon
m~ur. Bu da baz1 kimselerln lii -
zmusuz yere yag saklamalanna mAni 
olmak i~in verllen kn.rar mucibinee 
herkes yagi kendi mmtakas1 dahllin
de ve yahud isminl kaydetUrdigi mu
ayyen bir mahalden muayyen milt -
tard.a abn.nl.·tachr. 

Harb yag ile degil, top, tiifek, 
tayyare, tank ile yapilir. Bunlar de. 
Almanyada klifi miktarda vard1r. 
Manmnfih Alman hilkumct adamlan 
harbi dii~iinmiyorlar. Soyledikleri nu
tuklarda bunu a~1k a.c;Jk anlatrru~lar
d1r. Bugiin Almanyada iktisadl ~al1~
ma birinci plAndachr. iptidai madde
lerin yoksuzlugu dolayisile bunlann 
yerine kaim olacak ~yler al'.aruyor ve 
bunlardan miihim blr k1sIIll bulun
mu~tur. Sun'l benzin, sun'i pamuk, 
sun'i yiin buna misaldlr. 

Alman Propaganda Nazin Dok
tor Goebbels, diin ak~n Deutshlancls
halle'de s0ylecligi bir nutukta dezni~
tir ki: cBizim iptidai maddelerimiz 
yoktur. Fakat c;al~ ve miitemadi 
~abalamak ve biltiin millet bir vil -
cud olmak sayesinde fennin yard1m
lnnndan istifade ederck iptidal mad
de yoksuzlugunu 'telAfi edecek ihti
ralarda bulunmnk istiyoruz. Bu ·ihtl
ralannnzm gilnden gilne ~ogalacagt
na kat'i ve sarstlmaz imanuruz var
dlr. Biz sulh taraftan blr milletiz, fa
kat ar;l1ga taharnrnilliimiiz yoktur. 
Hallomizi refah ve siikl1n i~nde ya -
liiatmak, doyurmak istlyoruz. Bizl a~ 
b1rakmak istiyenlere kar~ IB.kayd 
duram1yacagiz ve durrmyacn{;lz.> de
mi~tlr. Bu sozler herhalde bir blOf de
gildir. - z. istanbulda, izmirde ve biltiin fizilm 

nuntakalannda gozt~ bahabb~ 
devam ederk<>n, dig er taraf tan da 
Ergani de, gozta~lan yagmur sularlle 
birlikte derelcre kan~.anaktachr. 

Capa K1z muallim mektebi sergisi 
Bu mevsim ziirram l?ikA.yet etti~ 

meselelerden biri de, amele ilcretle
rinin yilkscl-: olu~udur. Mantsada ba~ 
arnelcsinin ucreti 80-100 kuru~ ara
smdad.Ir. Amelenin fnbrikalarda, in
~aat yerlerinde i{! bulmasl, zlraat 
ameleslnin yevmiyclerini art1mu~
tir. 

fhracat maddelerimizin vaziyeti 

Bu hafta i~inde ihracat maddeleri- . 
mizin vaziycti ~ surctle izah edlle
bilir: 

Ttitun - Piyasada.ki durgunluk 
durrnui;;tur. Tlirklye - Almanya ara
smda ttitun anl~maSI, piyasada bil.
~ bir alaka uyandmru~tir. Srunsun 
nuntnkasmda satl!jlar pek hararetlldlr. 
'Eger piyasada bu hararet ve canlJ11k 
.,lmasayd.I, tiitiin zilrrai bily\ik b1r 
~iyana girecekti. {!ilnkii ctiitfin para 
cdiyor> diye zilrra bol miktarda. tu
t iin e~ti. Maamafih bunu dofru 
bulm1yanlar c;oktur. Bu sene f azla i&
tihsalin fiatlcr iizcrinc tesir yapa.ca.
cagmdan bahsedilmektedir. Tiltiln zl
mati kanunu mucibi.nce, e~ saha
lan tayin edilecekli. Bu sene kanun
da.ki bu mnc1denin tatbikine b8'lan
mam1~1r. Bir komisyon tarafmdan 
tayin edi!i~il1fn, tiitiin ticareti tize
rine biiyiik bir tesiri o1acakt1r. 

Bugday - Ihracat hentiz b~la
rnam1~tlr. 

<;avdar - Ge9en hnfta cavdnr iize
tine biraz i~ olrnu~tur. Bu hafta dur
gunluk varclir. Bu durgunluk dilnya 
piyasalnnndJkl t~lep1uin aziilma
smd n ileri gelmekt d1r. 

A pa - italynda.n rpa ilzerine si
J>nr ler vaidir. Fakat bunlara sipa
r~ten ziyade, fiat pazarlI~1 demek 
daha dogru olur. Heniiz ihracat yok
!tur. 

\ 

• 

<;apa Klz Muallim mektebi orta ve 
lise loSilll talebelerl bir sene zarfmda 
ynpt1klnn eJ~lerl, di~ ve ~ It" 
lerinden milrekkep bir sergi vilcude 
geti~lerdir. DBrt salonda c;ok gO.
zel ve muvaffak:lyetll ~ ve omeklerl 
topl~ olan bu sergl dilndenberi 
ziyare~ller tarafmdan takdirle sey
;redilmektedir. 

, . 

Sergide kadm elbise ve ~~rla· 
nndan ba..,ka talebenin blr sene £8.I'· 

fmda. yaptiklan resimlerden mftrek
kep ayn bir salon c.Qllm1¢u'. Burada 
da cok muva!tald;yetli parcaJ,ar g6se 
carpmaktadll'. 

Resfmde Capa K1Z Mualllm m9-
teb1 serglslnden ild Mp g6rUlf1ioL 

SARAY ve BABliLiNiN ie YOZO 
Yazan: SOLEYMAN KANI IRTEM - Terciime iktibas haklomahfuzdur. 

T efrika No, ~92 

Murad bey hergUn atlat1ld1g1n1 gorUnce 
k1zd1, harice gitmege karar verdi 

Artik soz srras1 Murad beye gelmi~
ti. O da kendi terciimei halinden, bil
yilk mesned ve makamlarda gozti ol
mad1gmdan, memleket hakkmdaki 
emellerinde hill!ts ve sadakattnden 
bahisle: 

- Millk ve devlet cldden tehlikeye 
maruzdur. Himmeti ~anelerine 

muhtac haller c;oktur. 
Diyerek 18.yihasmdaki esash mad

delerl izah etti. 
Arada Abdillhamid iltifatlanm di

rig etmiyordu. 
Bu ccan, cana.> konu~a sirasmda 

Abdiilhamid Murad beyden vilkela 
ha.kkmda fikrini sordu. 0 da ~ yolda. 
bir cevab verdi: 

- KAmll ~. sadaretinin Uk hen
glmlannda nihayet dereceye va'rdlr
dlgi aciz ve meskenet ile ehllyetslz gO
r\inen:k umu.mun nefreUne ~ti. 
lAkin sonuna dogru hayslyetinl epey
ce lade etti; infisallnden sonra ise kly
meti daha ziyade tak.dir edildi. Dev
lete sad.Iktll". Kendlsinin iffeti ve isti
kameti de miisellemdir. Bugiin hak
kmda: oldukc;a bir hiisnil zan var. Ad
Iiye nazm Riza P• hakkmda her
kes ( delidir) der arnma gayret ve is
tikameti hasebile o da hilsnu zan ka
zanrn1~tir. Maliye nazin Nazif p~a 
gayyur bir maiyet memuru olmaktan 
fazlasma mfitehammll degil iken mil
cerred if !et ve istikameti cihetlle o da 
hfumi.i zan kazannu~tir. 

Naf1a nazin Vidinll Tevfik p~a 
alim, afif, degerli, Sadik bir kulUDUZ· 

dur. Ancak artik ihtiyllilami~. kencli
sinden istifade olunacak blr ha:li ka1-
man11~t1r. 

~u dort zatt istisna cttigimiz halde 
digerlcii q'.leyhindc soylenmedik soz 
kalnuyorl. 

Murad beyin vilkela hakkmda bu 
miitalaalanmn tesiri bir kac; giin son
ra begendiklerlnin heyetten ~J.kanl

masi, begemncdiklerinin ibkas1 ~ek

linde gorillecektil 
Hiinkar fie Murad beyin bu miilft

katI iki saattcn fazla surdii. Sonunda 
Abdi.ilhamid Murad beye: (Bundan 
sonra slk1ca huzura knbul olunacagi
ru, devlete aid miihim i¥erin ooylece 
muzakeresine yarmdan itibaren ba~
lanilacag1m) teblig etti. 

Bu kadar hilsnti niycte, fildrlcrde 
bu kadar mutabakata ne denilebilirdi? 

Murad bey ayagn kalkti. Biinkar 
nezaketini kap1ya ka'dar gelerek ken
di elile kap1yi hafif~e itmek derecesi
ue kadar lleri gotilrdfi. 

Oda kaplSllld~ duran Ha.Cl 'Mah
mud ef endi ile sofada. bekliyen Hac1 
All bey ve merdiven basmda duran 
Lfttfi a.ga bu hall gordi.i~r: 

Murad bey HaCI Mahmud ef endi
Ye selam vercrek Haci Ali bey ilc bir
likte sessizce ba~mabeyinci odas1Ila 
gittller. 

Murad bey art1k kendisini devlet 
mUste~arhgmda tahayytil ctmege 
b~lanu~hl Faknt o lkinci Sultan 
Mahmudun Halet efendisi gibl dav
ranrruyacak:, devleti selft.met yolunda 
is1€1.hnta sevk eyliyecektf. 

Art1k devlet k'Urtulacaktit 
B~mabeyinciye: 

- Melek gibl bir Padi~aha malik 
iken onu harlce ~eytandan beter su
rette a.ksettirenlerin Allah miistahak
lanru versinl Yazik degil mi dine? 
Yazik de~ll ml milyonlarca halka? 

Dlye telehhilflerde bulunuyordu. 
Hac1 All bey ise: 

- ti~ gi1n sonra scni de goriirilz, 
evlA.dml.I 

Demek ister gib1 manAli ve miis
tehzl blr nazarla Murad beye bala
yordu. 

Murad bey saraydan donerken bir 
nezareti ~yle dursun, sadareU bile 
kabul etmeme~e kendlsince karar 
yermi~til 
P~ah lle miinasebetlerinde kaza

llac$ nUfuzu HUnkAnn malyet halla 
gibt ~ menfaatler yolunda kullan
nuyacaktI. Pad~aha tarihten nhna
bllccek derslert anlatirken mllletln 
selAmetl,bizzat Abdillhamidtn ~ ve 
menfaatleri nerede oldugu yolunda 
faydah ve 88m1ml telk:lnlerde bulu
nacaktll Sarayda yerle§ecek amma 
Jcendts1rtt gOlgede tutarak Padl~ah 

i.izcl'lnde icra edecegi uilfuzu saray 
erkanmdan bile sakltlmaga ~nh~a.
cakt1 ! 

0 arbk istikbaU penbe nurani gO
nO.yordu (I) (1) Fnkat yoldald bu h&
sablar saraya hie uymad.I! 

Ertesi giinil Murnd bey Hac1 All 
beye miiraco.at etti. Fakat b~be
yinciden: 

- (Bugiin biraz yorgunum; yann 
~ go~ilruz.) buyurdular. Bir 
de Millet meclisi ycrlne diger bir mec
lls koyma.k 19.zim oldugu hakkmda. 
Efendimize bnzi ~yler arzet~. 
Bunun ha.kkmda. tafsilcn tikrinizi ya
zip getirmenizi fermaa buyurdular. 

Cevabuu nld1. istenllcni yazdl; gO
tUrdil. Fakat aksi tesadiif o alqw.m da 
HiinkAnn bir manii cllaru~ bulundul 
U~iincil defada Murad bey gene gt>
rii~iilemiyeccgi haberiui ald1. Fazla 
olarak da kcndisJ.ue: 

(Her giin gelrnege hacet yoktur. 
Habere intlzar etmeniz icabeder.) teb
liginde bulunuldu! 

Gtinler g~iyordu. Murad beyde 
hayal irikisan uyamyordu. Birk~ 

giinde HiinkArdan gordugu iltifatin 
snray kamar!llasi111 en~ye dil~ur
dtigil miila.ha.zasile gectf. 

Said p~a snd.aretten infisal et
mi~ti. KB.mil pru;;adan da umulan ic-
1-aattan eser gorillmilyordu. 

Nihayet Kfunil p~ da sukut ede
rek (19 cemaziyellevvel 1313) yerlne 
Dahiliye nnzin Halli Rlf at paµ ge
tirilm~l. 

Siyasi durum vehamet kazand1k~ 
Murad beyin kalbini de yeis kaph
yordu. 

Vi.ikelB. tebcddiiltindeki hikmeti 
anlamak m&.ksadile bir def a daha Ytl
dlza b$urdu. B~mabcyincl Hac1 All 
bey Murc.d beyin geldigini haber ver
mek ilzcre huzurn gircli. Bn dcfa da: 

- Soyledim. Mahsus sclftm buyu
ruyorlarl 

Ccvabile avdet ettil 
Hac1 beyle biiyilk salonda ay::i.kta 

durup konU9tuklar1 s1rada Arab tz
zet bey i~eridcn dogru geldi. Kimseye 
ba1muyarak salondan gecti. Gazi Os
man p~anm dniresine biti~ik knp1-
dnn c;1klp gittl. Burad bey izzet beyin 
hnlin nazarlnrle Hac1 Ali beyden sor· 
du. Hac1 AU bey: 

- Karnil p~a iradclerln ittiratsiz 
teblig olundugundan ~kayet temi~, 

i~ vaklf birisi vasitru:ille teblig olun· 
masm1 isteml~ idi. Efendimiz de izzet 
beyi bu i~e memur cttl. 

Ccvab1m vcrdi. Muha.kka.k idi kl 
izzct bey Hilukara iyi<'e catmamn 
yolunu bulmu~tu. 

Murad beylc izzet Holo bey hemen 
aym zamanda b~mabcyinci odasma 
mildnvemete ba¥~lardJ. Pa~ 
ikisinden de bi rer Jayiha iste~ti. 

Eger padi~al1 mabeyne iki ~ b1r
den almag1 miinasib gorm~ olsaydl 
belki Murad bey ic;in de - izzet pa~a 
i~in oldugu gibl - bir memuriyct ih· 
das ediverirdi. O evvela hangisinin 
daha ziyade i~ine yarayablleceginl 
cayan sahih bir mlznn» lle tayin ede- , 
memi~ti. 

Sonra talih izzet beye yaver oldU. 
Murad beyin fikirleri tehlikeli gorill
mege, belki izzet bey v~ partisl tara
fmdan o yolda gosterilmege ba~land1. 

Murad bey istiskal edlldi. 
Murad bey hie olmazsa Mnliye ne· 

zaretine tayinini muhternel addcli
mekte idi. Bu ihtimal de suya dii~tU. 

Son defa Y1lchzdan uzakl~irken. 

Murad be'yde HiinkA.nn s5zlerine ye 
vaidlerine itimad iylder. iyiye sars1l
nu~ bulunuyordu. 
~imdi miirayi buldugu bir hiikftIJl· 

dardan iyi bir ~y istihsal etmek ka.bU 
olanuyacagm1 anlarm~tt. Memleket 
dahillnde Mizani ~1kn.rarak hiZJl'lCtte 
bulunrnaga imk~n olam1yac$ gibl 
Padi¢h kurbunda nasihat ve ir~
larile devlet siyasetine kendisince 
dogru ve salim gorillen yolu tuttur
mak ta hayalden ba~ka bir t;ey 01ma.
dlgma kanaat getirml~tl. 

Muhakkak gorilyordu k1 biitiin :kfl .. 
bah ab Ylld1z kamarillftsma atf etme!C 
muvabk degildl. (Arknst 111r) 

'(I) Mehmed Murad& Miicnhederl 
milliye. 
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Her Ak~am 
Bir HlkAye I BALIK AVI 

Galip bir sigara yaktiktan sonra 
hlkAyesine ba~ladl: 

- Oecen yiI yaz1 Bilyi.ikadada ge
~irmege kal'l'! verm1~1k. Gtizel bir 
ko~k tuttuk. Yerle~tik. Bizim bayam 
tarurs1mz. Artlk ellisine yakla~tig1 
halde bana kar~ klskan(;hk hlsleri 
azalmak ~oyle dursun, blldkis y~an
dlk(;a seneden seneye arbyor.. Zoru 
derdi de ben bukadr ni¢n ge~ kalrm
flm... cA kanc1gun ben sen den d~ 
kuz ya.5 kii~ilk degil miylm?. Sen klrk 
dokuzundasm, ben klrklndayrm. Klrk 
dokuzunda bir kadm hayatmm sonba
harma yakla.pm~ demektir. Lakin klr
kmda bir erkek, tam erkektir. Uste
lik sen midene son derece di.i~nslin, 
gi.inden gilne ~~ip duruyorsun. Hal
buki ben y~mdan ki.i~ilk gasteriy~ 
rum .. > Diyecegun .. LA.kin bende o ce
saret nerede? .. Bu si>z agzimdan ~
kmca ha'p1 yuttum demektir. Sabredip 
oturmaktan ba~lm ~arc goremlyorum. 

Bir cumartesi gunu o~Ie vapurla
nndan blrile Adaya donilyordum. 
Guvertede hi iri siyah gOzlerinin i~in
de bin bir itiras alevi yanan gen~ bir 
kadma rastlad1m. Oyle bir baktl Id 
gozlerinde: cNafile ~a, ben se
nin hayatma girecegim ... > gibi bir 
mnna vard1. GUvertenin kenannda 
oordugu i~in riizgAnn kald1rd1gt 
etckleri arasmda harikulAde bi~imll 
bacaklan zaman zaman gozlerim i!tin 
gay et nefis bir ziyaf et yerlne g~yor
du. Bir arahk, tarn kar~ma oturdu. 
Dizlerinin iistiine bir roman a~b. 
Sozilm ona okuyor. Ben de hA.la ah
bab olmak i~in blr cesaret cUmlesi 
yok. i~e bazr.n bOyle bir ~ekligim 
tutar ... Birnz evvel eteklerini havaya 
kaldlran riizgAr bu sefer de okudugu 
romandan ii~ dart sahiteyi kapmca 
benim kucagima att1. 

O kti~iik bir ~1gllk kopard1. Eger 
uc;an sahifeleri kucagunda yaklama
saydlm denize gittiginin resmi idi. 
Bereket versin ki atik davrandun. 

Sahifeleri kendisine verirken tatll 
bir gfilil~le: 

-. Te~tir ederim .. dedi, romam
nun en tath yerindc idim. Tam oku
dugum sahifeler u~tu .. 

T~ekki.irden sonra bOyle izahat 
verrnesinin sebebi bii· konu~ma ze
mini ac;maktl. Hemen ba~lad1m. Kt
nal1ya geldigimiz zaman adamakllh 
tam~tlk. Heybeliye gelince adeta ah
bab olmu~tuk. Bana hayatm1 a<;rruJlh. 
M1s1rh zengin bir duldu. Yaz1 ge~ir

mek i~in Adaya gelmi~ti. Ui.kin bu 
gtizel dekorun i!tinde yalmzllg1m btis
bil tiln hissediyordu. 
. Biiyiikadaya yakla~tigirruz zaman 

bana ertesi giinii i~h1 randevu verdi. 
Sabahleyin dokuzda bulu~acakt1k. De
nize girecek, eglenecektik. 

Cazibeye randevu verdim aroma 
ip~rm1~ ka!m1~bm. Yann evden na
Sll !ttkacakt1m? i~hn giicilm olmadlgi 
!~in bUtiln giiniim evde ge~erdi. Boyle 
arasu·a istanbula inerdim. 

Birdenblrc akhma dahiyane blr fi
klr geldi. Eve gidince kanma kar~ 
bu dahiyane fikrin kap1sm1 yapmaga 
bn~lad1m: 

- Knnc1g1m. . . Y;:mn sabah ben 
bahga ~1kacagim .. Sana da elimle tut
tugum taze bahklari getiririm olur 
mu? 

Kanrn baI1gi son derece sever, !a
kat ballk avmdan ne!ret ederdi. Bu
nun i!till b:mimle gelmesine imkan 
yoktu. Kanm: 

- Aman, dedi, ~ ballk avmdan ne 
zcvk allrsm bilmem .. Sabahtan ogle
ye kadar saatlercc denlz ustilnde, gii
n~c;in altmd~ olta sallarnak.. Git 
amma bari ~ok bahk getir .. 

- Sen merak etm~ .. 
Sevincimdcn i!tim icime s1giruyor

du. Ertesi .s&bah Cnzibe ile deniz ke
na11nda ne !tilgm saatler ge!tirmedik 
ki ... Deniz kenanndan som·a sozilm
ona dinlenmek maksadile Cazibenin 
ko~kune gittik .. 

Ogleyin ko~kten ciktim. Bahk~1ya 
ugrad1m. Bir kilo ballk ald1m ve 
elimde ctuttugum babklar! > yorgun 
argm eve dondum. Bereket versin ki 
tuttugum bnhklar pek taze idi ve 
makbule gc~ti. 

Artlk bugiinden soma hcmen her 
aabah ballk avmn ~1kmaga ba~lad1m. 

Dogrusu keyfimc hi!; diyecek yoktu. 
Bir gun vapurda arkad~m R1fata 
stladlm. Derdli derdli: 
- Sorm:i, dedi,A~knn ... 

~ mm ty_ ¥-....: -....;-....- ---..: - · - c• 

- Gecmi~ olsun... Muthi~ hasta
hktir. 

Rlfat: 
- Daha ge!;rnedi... dedi, amma bi

zim bayarun nekadar loskanc oldu
tunu bllirsin ... Bir dakika vak1t bu
lup sevgilimin yamnn ko~arruyorum. 
Bvden Qlkmak 1Qirl bana bir akll og
retsene ... 

Gillfunsedim: 
- Sana oyle bir akll ogretecegim kl 
hayahrun .sonuna kadar bana dun 
edeceksin .. dedim. 

Ona ballk tutmak bahanesin~ og
rettim ve Hive ettim: 
. - Sabahtan ogleye kadar istedigi
nl yaptlktan sonra pazara ugrar ba
hgt abr eve donersin .. dedim. 

Verdigim nklldan dolay1 R1fat ba
na son derece t~ekkilr etti, aynl
chk. 

Ertesi giinii R1fat pek memnundu: 
- M'Ukemmel azizim milkemmel.. 

diyordu ... Sen blr df1hisin ... 
Art1k R1fat ta benim gibi mk s1k 

balik avma !;lklyordu. Gayet me
rakh bahk avc1Sl olm~tuk. 

Evden ikimizc de: 
- Canun balik a'Vhyacagiz diye 

bukadar kendinizi yormay1mz... di
ye bazan tenbih ederlerdi. Biz de bii
yillt bir safiyetle: 

- Ne yapallm? derdik .. Merak ~
te .. Bir mernktir sard1. 

Bizdeki bu bal1k aVI mcrak1 iki 
ay hi~ anzasiz s\.irdu. 

Bir giln Cazibenh1 yanmdan ~1k
trm. Eve donerken bizim u~ak Kad
riye rastlad1m. Kadri koyden yeni 
gelml~ gayet saf bir ~ocuktu. Ya
numza alrru~tik. Nereden akhma 
geld.i bilmem ki.. Kadriyi ~agird1m. 

--.., Kadri, dedim, git ballk al ... Ba
yana gotilr.. cBizim baym tuttugu 
bahklar> de .. 

- Sakm bulamamazhk etme.. ne 
yap yap, yarat .. Bahk bul.. anladm 
IIU? 

- Anlad1m bay1m .. 
Kadri yammdan uzakl~tl. Ben de 

~oyle kil~ilk bir tur yapayim dedim. 
Yolda. R1fata rastlad1m. $akaya b~
ladim: 

- Ne o? Babk avmdan m1? 
o sinirlend.i: 
- Birak Allah ~kma.. Yerin dl-

blne ge~sin bal1k aVI. 
Hayret ettim: 
- Neden Rlfat? .. 
- B~una gelenleli sorma... iki 

gun bermutad gene bahk avma <;1k
t1Ill.. Sevgilimin evinden donerken 
yolda bizim yeni bah~1van Bayrama 
rastladlm. 

- Bayram, dedim, git ~uradan, ba
hk~1dan bahk al.. eve gotiir, bayana 
cbizlm baym tuttugu bahklar .. > de .. 
Anladln m1? diye tenbih ettim. 

Bayranu gonderdikten sonra ~oyle 
bir dola~bm. Eve dondiim. Karim be
ni bir f1rtma gibi kar~1lad1. 

- Ma~allah, dedi, sen ballk avm1 
ilerletmi~in .. Nerede isc kii~iik ol
tanla canavar yakal1yacaksm .. 

- Neden kanc1g1ml,. dedim. 
O beni yakalaymca mutbaga sii

iilkledi ve: 
- i~te .. dedi, tuttugun bahklar .. 
Bir de ne goreyim, bizim e-?ek Bay

ram kll1~ bahgi almam1~ mi? Hem de 
iskarallk i!;ill kestirmi~, aralanna da 
defne dah koydurup kanma: 

- Bayin tuttugu bahk .. diye go
tfi.rrnii~ ... 

Ri!at bunlal'l bana anlatmca ml
dem buland1. Ben de bugiin bahgt 
Kadriye 1smarJam1i;;tim. Tam bizim 
bakkalm onilnc geldik. Bakkal beni 
gorUnce dilkkanm kap1srna geldi: 

--1 Bayim, dedi, sizin Kad1i biraz 
evvel teHi~ i~inde geldi. Bahkg1da ba
llk bulan1anu~ .. Hnlbuki siz cne ya
parsan yap .. bahk bul..> demi~iniz .. 
o da il~ kutu sardalya ald1, eve gitti. 
Ammn limon almag1 unuttu .. 

Bunu i~itiace beynim dondii :zan
nettim. Bizim apdal Kadrinin cbaym 
tuttugu bahklar .. > diyc kutu kutu 
sardalyayi kanma gotilrmesi gozU
Ullin on tine geldi. Dii§ilp bay1lnu~m! .. 

• 

«Bir yildaz» 

Kullan1lm1~ bir ~omine 
aran1yor 

Eski konaklardn.n cilam~ veya 
orada mevcut saglam ve i;i bir ~0-
mine aramyor. (Ak~am) ilan me
murluguna milracant. Te1. 24240 

3 Haziran 937 P~embe 
Istanbul: Ogle ne§riyati - 12,30 

PlllkJa Turk musikisi, 12,50 Havad!s, 
13,05 Muhtelifrplak ne§riyatl, 14 Son. 
A~am ne§riyah - 18,30 Amat6r

ler dans orkestras1. 19 PlA.kla dans 
musikisi. 19,30 Spor miisahabeleri: 
~re! E;lefik, 20 Sadi ve arkada.c;lan ta
rafmdn.n Ti.irk musiiksi ve halk ~ark1-
lan, 20,30 Omer Riza tarafmdan arap
~a soylev, 20,40 Safiye ve arkad~lan. 
tarafmdan Tiirk musikisi vc Halk 
farkllan (Saat A.yan) 21,15 Orkes
tra: 22,13 Ajans ve borsa haberle1i ve 
ertesi gilnful programi. 22,30 Plflkla 
sololar, opera ve operet parc;alan, 
23 Son. 
Ecnebi istasyonlann bu ak.pmki en 

miintehap progranu 
Roma (421) saat 23,25 salon mu

sikisi konseri, Prag (470) 21,30, Ver
di: cMaskeU bir balo> opera. Nis 
'(253) 22,45 ¢Ses Petites Michu> ope
ret, Strasburg (349) 21,30 konser, 
Sottens (443) Mozart festivalf, Liik
semburg (1293) 22,30 senfonik konser, 
Viyana (507) 23,20 senfonik konser, 
Berlin (356) 21,10, Y. Strauss: cMe
lodiler>, Hamburg (332) muhtclif 
danslar musikisi, 

Dans musikbi 
Pe~te (549) saat 24, l\Jarsilya 

"(400) 24, Londra (klsa dalga) 18,55 -
22. 

4: llaziran Cuma 
Istanbul - Ogle ne~riyatt: 12,30: 

Piakla Turk musikisi, 12,50: Havadis, 
13,05: Muhtclif pHlk nc~rlyah, 14: Son. 
Ak.~am ne~riyati - 18,30 Plakla 

dans musikisi. 19 Radyo fonik kome
di (Bir Avuc; Ate~) 20 Turk musiki 
heyeti. 20,30 Omer R1za tarafmdan 
Arabca soylev. 20,45 Vedia R1za ve 
arkad~lan tarafmdan Tiirk musi
kisl ve Halk ~arkllan (Saat Aya11) 
21,15 Orkestra: 22,15 Ajans ve bors:t 
haberleri ve ertcsi giiniin progranu. 
22,30 Plakla sololar, opera ve operet 
par~alan. 23 Son. 

-llllllllllllllllllllltlllUllllUUlllUlllllllHllUlfllllllllllllUlllltllllllllUU• 

Per,embe 
miisahabeleri 
(Ba~ taraf1 8 inci sahifede) 

Kap1dan girdim sagdaki t~ mer
dlvenden yukan bilinci kata ~1kbm. 
Qepc~cvre on iki kalm mermer direk
li bilytik bir salon! Burada dokuz 
yiiz y11In muhtelit devirle1ine aid 
asked Uniformalan ve devir, devir 
ta:snif edilmi~ yanmdaki salonda da 
aym wretlc Sll'alnnm1~ silahlar, ikin
ci katta. kil~lik bir kilisc. Burada da 
salonliJ:da s1ralann11~ silahlar, du
varlar biltiln eski silahlardan arma
larla dislti. ic;tima salonu ad1m t~1-
yan geni~ bir holde bizim Yenic;e1iler 
gibi b~tan ~ag1 zirhll elbiseler giy
mi~ ellerinde m1zrak, klh!t kalkan 
piyade ve suvari askerleri var. Bura
da 1272 de birinci Edvur devrinden 
1688 e kadar yani ikinci Jak Z3111am-
11a kadar do rt ytiz senclik bir k1yaf et 
tarihi suas1 ile tedkil-. edilebilir. 
Dig~r bir salonda Asyadan, Ame

rikad:m, Afrikadun A vustralyadan, 
Vah~ilerden, Bedevilcrden almm1~ si-
18.h:arm envai var. 

Bir salonda da vaktile cinayet i~
leycnlerc veya yapt1klan ~ler cina
yet s~yilanlara kar~1 kullamlan i~
kence ftletleri var. Celladlarm knf a 
kesmek i~in kulla11d1klar1 baltalar 
vesaire ... 

Gene bir t~ merdivenden il~ilnci.i 
kata !tik11Iyor. Buradaki salonlarm 
birinde eski Yunan ve Romahlarm 
kullandlklan silahlar var. Bir salo
nu ise on dokuzuncu \"C yirmincl 
as1ra cid silfth kolleksiyonlan ilc si.is
lil. Gene bu katta silngiiler, kasatu
ralar, kamalar, lum~erler, oklar, m1-
z1raklar, baltalarm be~ yilz y1lhk kol-
1.:ksiyonlan var. 

ik.i bu~uk saatte dola~abildim. Saat 
blre gelmi~ti. Hem kafam, hem bacak
!anm yorulmu~tu. Bliyilk bir zinda
m habrlatan bu lo~ ziyal1 kaleden 
kendimi d1~an attim. Abdillmecidin 
ve Abdi.ilazizin kralic;e Viktoryaya he
diye ettiklcri iki klymetli Tilrk sa
natkarmm klymetli cserlerinin usti.i
ne birer buse daha kondurduktan 
sonra Taymis sahillnc ~1ktim. Silkii
netlc al~nn nehrin durgun gortipen 
sulurma bir muddet baktiktan son
ra yoluma devam ettim vc ben de 
aerie, accle yilrilyen bu insan seline 
kan~t1111. Selim Sim Tarcan 
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Semga Bahad1r, c;adrrda, Hakana Tiyen -
Fonun idam edildigi haberinl vermege 
cesaret edemiyordu. lhtiyar vez1nn 

dlzlerl titremege ba$lam1$b .. 

~ansi elini ~ektf .. 
Online ba.karak cevap veidi: 
- Bilti.in bu sazlerden, slzin de onu 

h~Ia. sevdiginizi anladlm, imparatori
!teml 0 halde burada talihinizi bek
leyiniz! 

Yerinden kalkti: 
- Ben gidiyorum. Artlk sizi ziyaret 

etmek f1rsatim bulacag1m1 da sarum
yorum. 

Tiyen-Fo delikanlmm arknsmdan 
ko~tu: 

- ~ansi .. ~ansi.. bilti.in te~ebbtisle
rimizi, biltiin hazirl1klanm1z1 unutup 
nereye gidiyorsun? Ben haftada bir 
kere olsun sent gormeden burada otu
rabilir miyim? Sen benim gozilm ve 
kulagimsm! Ben bu ki.ic;ilk koyde hie; 
kimse ile gorii~ilyorum. Sen gclince 
diinyadan haberdar oluyorum.. seni 
gorUnce diinyay1 gormti~ gibi sevini
yorum. Beni bu sessiz koyde korler ve 
sag1rlar gibi terkedip n(';rcye gidlyor
sun? 
~i atma bindi.. 
Cevap vermeden aynlda. 

Kubilay Pekin aurlari oniindc .. 

~hrin dogu kapISmdan saraym 
onilne kadar biltiin yollara hal1lar 
serilmi~ti. 

Sokaklar insan kalabahgmd:m ge-
~ilmiyordu. 

Surlann oniinde hazirlanan tahti
revan, hakanm ~ok sevdigi dort 1il 
tarafmdan c;ekilecekti. 
~hnn ~mda biiyiik !>ir otat1 ku

rulmu~tu. 

Semga Bahadlr ile diger vezirler ve 
btiyiik memurla'I9 burada kar~1lama 

haz1rhg1 yap1yorlard1. 
Kubilay han o gun Japon:a sefe

rinden donUyordu: 
Ger1ti hakan: cBen donerken hi~ 

bir hazirhk yapmaym ! > di ye baber 
gondermi~ti amma.. -!;ilnkii haknn 
ancak seferden muzaif er dondilgti 
za.man bu ~kilde l:ar~1lamrd1- impa
ratori~e Gok~in gene eski zafer dO
nii~leri gibi, kar~1lama ~enlikle1inin 

yap1lmasmda lsrar edince, buna hi~ 
kimsc kar~1 gelemP,rni~ti. 

Hakan seferden doniince, ~hir dl
~mda kurulan otagda ~erbet ii;ecek 
ve bir milddet istiruhat ettikten son
ra, tahtirevana binip sarayina gcle-
~kti. ~ 

Ordu uzaktan goriinn1u~tU .. 
Onden hilcum alaylaiilc gozci.iler .• 

ondan sonra Liyonun ordusu, onun 
arkasmdan da beyaz a.ti i.istilnde Ku
bildy han geliyordu. 

Bilyilk Tiirk imparatoru Japonya 
seferinden umdugu neticeyi alama
makla beraber, miiteessir gorilnmii
yordu. cHakan otag1~ oniinde Kubi
lay1 ilk once ihtiyar vezir kar~Ia:

·m1~ti. 
Kubila vezirini gorilncc: 
- Sana haber gonde1111i~tim, Scm

ga! Bu ka~1lama ~~"1liklerini neden 
yapbrdm? 

Demi~ti. Semga bahadir hakikati 
anlatarak: 

- Gok~in hatun emretti. (Hakan 
vaktile zaf er tacm1 giyrni~tir. Onu 
her zaman bilyilk ~enliklerle k~la
mak borcumuzdur.) dedi. Haz1rhk 
yapmaga mecbur olduk, Ha:kan1m ! 

Dlye cevnb verdi. 
Kubilaym yUzii gi.ildu .. Gokc;inin 

bu sozlerini Kubilay uzun zaman 
unutmam1~ ve her hatmna geldik~e 
kendislni ~ok degerli hediyelerle tal
tif etmi~ti. 

Kubilay cHakan otagi> nm atlas ve 
smnal1 kap1smdan i~eriyc girdigi za
man, bu !tetin seferden muzaffer don
mil~ gibi, magrur ve ne~eli gorilnii
yordu. 

General Liyo Hakamn yanmda 
ayakta duruyor; diger kumandanlar 
da !tadmn onUnde dola~1yorlard1. 

Kubilay han Pekinden aynld1g1 
gfuldenberi yurdd::i. olup bitenleri 
Semga Bahadlrdan ogreniyordu. 

:thtiyar vezir miihim hadisele1i bi
rcr birer· anlattiktan sonra, Tiyen
Fonun ldnm edildigini de sos lernek 
f1rsa tim arad1. 

Tiyen - Fo ne de olsa', yakm vakte 
kadar Hakamn en !;;Ok sevdigi zev
celerinden biri idi. Her ne kadar gO
ziinden d~ti~ ve kendisini red ve 
tatlik etmi~e de, eski hahraJai·uu 
unutmasma imkan yoktu. . 

Semga Bahadir Kora isyanmd:in 
bahsederek: 

- Cin - Kinin bir ordu ile oraya 
gonderilmesinde btiyiik isabet vard1r, 
Hakamm ! dedi. Q'"tinkii Kora prensi 
bUyilk emeller pe~inde ko~aga b~
lam1~tir. 

Kubilay hanm en ~ok ~ekindigi 
cdamlardan bili de Kora prensi idi. 

- Gene rahat durrnad1, dcgil mi? 
Diyerck ba~m1 salladl .. 
Ve hiddetinden clindeki ~erbet bar

dagm1 bir yudumda bo~tt1. 
Semga '.Bahader Tiycn - Fonun 

i<.lanum bir turlii soylcmek cesaretini 
gasteremiyordu. Bunun i!tin Kora is
yanm1 mubalagah bir ~ekilde anlat
maga mecbur oldu: 

- Prensin ordulan Tangutu mag
lUb ederek Pekin i.izerine ytirbyecek
mi~, Hakamm! Prense icimizden de 
ynrdim edenlcr, hatta Mogol tahtm1 
Kora prensine lay1k gorcnler de \'ar
m1~ .. 

Kubilay bu sozleri i~itince ate~ 

pilskilrmege ba~lacll: 
- Kora: prensine yurdumda og

lum da yard1m etsc, ba.~m1 vurdurur
dum, Semga! Kimmi~ onn Mogol tah
tuu haz1rhyanlar? ... 

Semga titrek bir sesle ilave etti: 
- En ba~ta Tiyen - Fo bulunuyor

du, Hakamml 
Kubilay hiddetle yerinden kalkti: 
- Ne diyorsun, Semga? Tiyen - Fo 

ihanetini, ba'na klyacak kadar ilcri 
gottirdil demek .. ? ! 

- Kora prensile muhaberesini ya
kalad1k.. Gok~in hatun kendisinl 
mahkcmeye verdi.. SU!;lan tarnamile 
meydana ~1kb. Bu surctle el altm
dan haz1rlanan biitful suikasdlarm 
oniinc ge~tik. 

- Mahkeme neyc karar verdi?. 
-idamma .. 
- Mahkemenin hakkl var. Ccngiz 

Hamn kurdugu Mogol tahtm1 y1k
mak isteyenlerin id.am edilecegi cAna
yasa·> mmn ba~mda yazihdir .. 

Scmga Bahadlr onilnc bakarak sO-
ziin il tamamladl: ,1 

- Gok~in hatun da idam karan
m derhal tasdik ve imza ctti, Haka
mm! 

- Tiyen - Fo idam m1 edildi? 
Semganm agzmdan korkak bir ses-

le bir tek kelime ~1kti: · 
- Evet ... 
Semga bu sozii soylerken ncrdeyse 

yere du~iip bayilacakh .. Hakamn ba
~larmdan o derecc korkrnul?tu ki... 
Dizlerinin usttinde gii~ilkle durc.bi
llyordu. 

Kubilay han: 
- Onu cellada m1 verdiniz? 
Diye mmldandI.. 
Semga bir daha: 
- Evet . .. 
Demege mecbur olmu~tu. 
Hakanm yanmda ayakta duran 

gener::ll Liyo soze kar1~tI: · 
- Hakan belki onu giiniln birindc 

a'ffederdi? Ni~in Hakam beklemed1-
niz? t 

Hakan bu haberden ~ok miltccssir 
olmu~. fena halde sarsllm1~t1. Fakat, 
o yurd i-?lerinde cAnayasa> ya kar~1 
harcket eden insanlarm affedilmesi
nc hig bir zarnan tro'afdar gortimne
digi i~in, Semgaya bir ~y soylcme
di.. Gokc;;ine klzdlgi belliydi. 

- Htikmii tatbikte neclen bu ka
dar acele etti? 

Demesinden de kansma gucendi-
gi anl~1llyordu. { 

Genral Liyo da bu bahse boc::a. ka• 
n~nam1~t1. 

Yolda bir glin Tiyen - Fonun laf1 
a~1ld1gi zaman, Kubilay, general Li
yoya: 
~- Onu bir gtin belld affcdcrdim.• 

dcmi~tL 

.(Arkas1 var). 
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Ooganspor mu ? AnkaragUcU mU ? 
Doganspor fikistiir haricinde bu hafta lstan

bula gelemiyecegini federasyona bildirmi§ 
Fenerbahgenin, yildonfunilnde Vi

yananm Rap:d talmnlle kar~1lM,ma
sm1 kolaylM,t1rmak uzere futbol fcde
rasyonunun bu haftaki Ankara Giicii
Fenerbah~e ve Anknra.gtlcil - Galata
Saray mai;lanm gelecck haftaya ata
rak, gelecek haftaki Dogan§l>Or - Gii
ne:;; ve Doganspor G~Ja tasaray mac;
larnu bu hnf.,aya a1d1gm1 ddn okuyu
cular1m1za habcr vcrirl-"en bu degi~ik
ligin en fazla Giine~ uleyhine oldugu
nu kaydetmi~;, klublerln bu hususta ne 
d~\mduklerini bilmcmekle beraber 
baz1 itm1zlar yiikselebilecegini de ih
sas ctmi~tik. 

N1tek m, og1 end!gimize gore, bu en
di~em1s tah ·kkuk ctm;:;;tir. Gilnc~ klu
bu telefonle. Futbol Federasyonunu 
bulmu~ v~ y.;i.p1Ian dcgi~igin kendi 
aleyhinc b1r hareket oldugunu anlat
nu~ v~ boyle bir haks1z1lga maruz b1-
rak1lmnmasm1 rica ct!m.~tir. Fakat 
Redcrasyonun 1srar1 kar~~mda ni-
zami itir.uh\!·a liizum gormiyerek ve 
bunu da milli kiime ina.Qlanmn ba
~mdanberi kenclisini b1rakrruyan ~ans
s1zhgm bir devanu say~rak Dogan
sporla bu hafta oynamayi kabul et
m~tir. 
~u var ki, Federasyon ba karanru 

izmirde Doganspo1-a blldirdigi zaman 
bu klubiln kat'i itirazlarlle kar~q
m1~tir. Doganspor, futbolcUlaruun sa
kat oldugunu ve evvclce tesbit edll
m~ olan fiksti.tr dl~mda m~ yapmi
yacagm1 bildinni_,tir. 

Yaptigumz tahkiknta gore Futbol 
Federasyonu bu it!raz kar~1smda Do
ganspora istanbula gitmesi ic;in blr 
defa daha tcbligatta bulunmayi, yine 
itirazl:I. kar~1larursa Ankaragi.icilnu, 
yalmz Galatasarayla mac; yapmak ii
zere, istanbula gondermeyi diil1iin
mti:;;tur. Ancak bu sefer de Galatasa
raym bu i~ yan~a1t istemedlgi an
lM,1lrru~tll". 

Galatasaraym da telef onla Futbol 
Federasyonile go~erek bu haftaki 
mac;larmm tehirine razi olmadlklanru 
ancak kendHerlnden evvel, yani cu
martesi giinil, fikstilr mucibince Fe
nerbahc;eyl de Ankaragiicile oynat
mak istediklerini ogrendik. Galatasa
rayhlar itlrazlannda Fenerbahc;enin 
cumartcsi gtinil Anka'ragilcile oyna
yip pazar gilnil de Rapidle kar.~ala:;;a
bilecegini ileri silrmeUedirler. Mill1 
kiime tak1mlan iki giln sira He ma~ 
yapmaga al~lk olduklan ic;in Fener
bahgcnin hem cumartesi hem de pa
zar gunil oynamasmda bir mahzur 
gorillemiyeccgi Galatasaraym itira
zmda dermcyan edilen bir noktadir. 

Galatasaraym bunu ileri silrmekte-
ki maksad1, kur'a ve fiksturiln ken
disine temin ettigi b!r avantaj1 kay
betmemektir. Qiinku fikstiir mucibin-
ce cumarte~i gilnil Fenerbah~e - An
karagi.ici.i, pazar giinil de Galatasa
ray - Ankaragilcil rn~lar1 yaptla:cak 
olursa Fenerbah~e taz~ ve yorulma~ 
bir Anlroragilcile, Galatasaray ise 
Fcnerbah~e kar~1smda yorulm~ blr 
Ankaragiicile ~11~~ olacaklar
d1r. Milli kilmede birbirine pek ya
km ve tehlikeli rakib vaziyetlerde bu
lunan klublerin ooyle ince noktalan 
hesab etmclerlne hayret etmemek ll
z1mdlr. Hatt! belki de Fenerbah~e bu 
hafta Anka.ragilclle kalll18ft1g1 tak
dirde son ma~ta hakem tarafmdan 
~1kanl~ olan Fikretin ceza.11 oldugu 
i~in oyruyanuyacagi, Ya.,ann noksan- ,, 
118'1 ve saire de gaz oltilnde tutulmu.,
tur. 

Bununla beraber bunlan ogrendi
gimiz s1rada vaziyet tamamile ta'VU
zuh etml~ degildi. Di.in alqam son 
dakikada Ankaradan yeni bir haber 
ve yeni bir karar gelmii, bulunursa o
kuyuculanm1z bunu ayn bir si.itunda 
bulacaklard1r. S. Galip 

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

29 y1hn hesab1 
Bu y1I donumunun kutlanmas1ndaki maksad, 
callsma semerelerini uostermek, toplulugun 

yarat1c1 ve yasat1c1 kudretini anlatmakt1r 
29 y1lm hesab1, 29 yilm bilAn~osu .. 

Yilzlcrce gene;, senelerd~n devraldlk
lan guzel vc temiz hat1ralan, muvaf
fakiyetleri ve hi~ blr zama.n ~ref siz 
olmam1~ ac1lan bir kelime ile 29 yi

lm tarihini, asil omuzlDnnda, egilme
mi~ ve egilmiyccek bP~l&.nnda ta:;;1ya
rak, Atatiirkiin btisti.t oniinde dura
caklar ve butiln bir milletin, biitiin 
bir gcrn;ligin huzurunda hesab vere
ceklcr! Bu hcsab, 29 J!lm, kokil daha 
derinlcrde olnn tarihin hesab1dlr. A
g1r ve gu~ b£r imtihau ... Buna ragmen 
Fencrbahc;eli ~ocuklar bu imtihandan 
korkmuyolln.· ... Z1rn onlar, memleket 
i~in, gcn~lik ii;in yap1lan ~arts1z, ka
y1ds1z hizmetlerin, nnc;iz de ols:i, kly
metinin tnkdir cdilecegini bilirler. 

29 senen.n krokisini ~izmek icab 
eder se soylc diyebiliriz: 

mcli s0kmcmekle ber:Wer bir hayll 
sarsmaktan hall kalnuyor. Fakat temel 
saglamdir. Bu verimli agacm c;ok de-

Fenerbah~e - Gones 
mutekaidler mac1 

' 
Eski futbolciiler bu 

pazar kar§ila§acaklar 

Bu pazar giiuil Fenerbahc;e 
Rapid magmdan evvel Fenerbah
~e ve Giin~ kltib!erine mensub 
eski futbolci.iler arasmda bir m~ 
yap1lacakt1r. Bundan evvelki yll 
doniimimde de bu iki kliibiin e
mekli futbolciiler erasmda yine 
bOyle bir mac; yapll~ ve iki ta
raf zevkli, eglenceli bir oyundan 
sonra beraberc k~t1. 

Ogrendigimize gore Giinef, 
Fenerbahc;eye kar~1 oyn1yacak 
miltekaitler tak1mim sag mua
\'in mustesna olmak uzere ~yle 
tesbit ct1ni~tir: 

Ulvi 
llilseyin Haya ti 

Kemal Rifat Muammer 
Sabit, Ahmet Arif, Necip Lltlf, 
l\lilfit. 

Fenerbahc;elilcr heni.iz talam
larm1 tesbit etmellilii olmakla 
beraber bu tak1mda gec;en sene 
oldugu gibi Nedim, Hasan Kl
mil, Sait Salahatt!n, Bedrl, sa
bih, Zeki Riza, Ca.fer gibi tarun
llUf eski futbolciller oymyacak
tu·. 

Bu ild taklmda bir hayli bey
nelmilel futbolcu bulundufunu 
kaydetmeyi unutnuyoruz. Qiinki1 
~hretli talamlardan bahseder
ken taklmda ka~ beynelmilel o
yuncu bulundugunu tebarilz et· 
tirmek bir Adettir! 

Digar1bekir Qt 
gari~lar1 

Y an1lar ~ok giizel ve 
heyecanb oldu 

Diyarbekir (~)- ~hrimizde
ki at yan~ar1 bilyilk bir intizam ile 
yaplld1. S!Ul.t 12 den itibaren blnlerce 
seyirci, sahanm etrafiru ~e~evele

m1'ti. 
Birlnci ko~u: Saat 14 te 3 ya.,mdald 

halis kan Ai-ab erkek ve dil(ll taylara 
mahsus idi. Bu kol1uya 9 tay girdi. 
Neticede Ahmet oglu ismailin U~ 
birinci, Selim Tarhamn Uysah ikincl 
ve Mardin valisi Fehmi Vuralln AI
tayi ii~ilncii gelmi~lerdir. 
· Ikinci ko!}u: 4 ve daha yukari Y~
taki halis kan Arab at ve klsraklann!l 
mah3ustu. Bu yan~a 9 hayvan ~tirak 
etti. Neticede Ahmet Bozonun Beyli
bozu birinci, Sabri Athnm Mes'udu 
ikinci, Mehmedin Dolusu il~iincii gel
nu!}lerdir. 

i.t~ilncil kO!}U: U~ ve daha yukan 
y~ta hi~ ko~u kazanmli.IDI~ Arab at 
ve k1sraklarma mahsus idi. 2400 
metrehk bu ko~uya 4 hayvan i!}tirak 
etti. Neticcde Ytizb~1 Hiiseynln Yll
dlZl bhinci, Fevzlnin Gazall ikinci, 
Huseynin Ziileyhas1 ii~ilncil gelm~
lerdir. 

Dordilncii kol?u: 4 vc daha yukan 
y~taki hnlis kan Arab at ve kISrak
larma mahsus 3000 metrelik olan bu 
ko~uya 4 hayvan i~tirak etti. Neti
cede Sabri Atlmm Budagr birlnciligi, 
birinci millazim Rahminin Mozuku 
ikinci ve Mchmedin ~ahini ilc;ilncil 
gclmlJ?lerd!r. 

Bir semt c;ocuklarrnm blr arada, fi
kir birligi, duygu birligf, gonill birli· 
gi cderek spo.- yapmak arzusu, onlan, 
evvela bir a1kad~ cvinln mutevazi bir 
odasmda topluyor. Bu birlik, tabil 
seyrini takib ederek gen~lemek, ~
mak istide.dlarim gOsterlyor. Gene; 
yin cklerde filizlenen bu istldadl on
lemege imkan yoktur. Daha geni~ ve 
mustakil bi:· ye1·e g~iyorlar. Bu an
dan t!b!lrcn i~ cidd1le!?m~tir. Gem; ve 
nimkar cllcrde ciddiyct, ne kadar ya
rat1c1 ve nc kadar kuvvetlidir! Kuv
vet, yenccek b~ka bir kuvvet arar. 
Onu da buluyorlar. Va mi.icadele bq
llyor, sistematik vc vc ·lmll bir milca
dele blitiln h1zile devam ediyor, Id, bu 
slstematik ve verimll mi.icadele ve gay
l'etlcr s1kl bir samimlyet ve tesanftd 
~ere; vcsi i~inde bugiinki.i Fenerbah~e
nin esM vasf1 ve tcmeU olm~ztur. U
nmmi harbin miithi~ tahribat1 bu te-

. linlerdekl kokleri sur'ntle filizleniyor, 
tomurcuklamyor ve d8ha miitareke 
senclerinde bol ve gilzel meyvalanru 
vermege ba.,llyor. Daha sonra ge~ 
ve sayedar dallarla bezenen bu ag~ 
oldugu yere s1gmamaga, daha gen~ 
bir muhite serpilmeg~ b~hyor. Bu 
s1rada bir yangm onun gegmi.!} sene
lerden kalm1~ hatirala.nm silip silpu
rilyor. Bu hatiralar gUzel ~eylerdi, fa
kat kafalarda.ki ve gonilllerdeki sevgi 
kadar degil. Nitekim bu sevginin kuv
veti ona buyilk bir te~vik kirbac1 ol
mu~ ve yangmdan yalmz sevgi ve 
kalblerlle c;1rtl~1plak gikan c;ocuklar, 
yenisini ve daha iyisini yaparak, ne 
yangmdan, ne A!etten korkmad1klan· 
m, y1lmad1klanm isbat etm~lcrdir. Bu 
~ocuklar, yangmdan, fel8.ketten, A
f etten korkmamag1, m::.ddi hahralar
dan zlyade yilrekteki, gonilldeki sev
gilerle, hat:ralarla ~ok ~yler yap1la
bilecegini Atatilrke bakarak ogren
m~lerdir. Bu itibarla ne kadar i!tihar 
duysalar hakland1r. 

•H11ttHIHIH .. llllUllflllltlHltlflllllfltlllHHlllHlnltllttHlllHHllllllllHll-

Fenerbah~enin bu 29 y1lhk tarihini 
dart safuada miltalea etmek miim
kilndilr: 1- ilk devirlcr, kurulma za
manlari. 2- Balkan ve Cihan harp
lerl. 3- Mtitareke devirleri. 4- Yan
gm ve onu takib eden zamanlar. Bu 
sonuncusu bilhassa pek getin olm~ 
tur. Bu milcaclele, bu dldi~me ve bu 
yapma devrinde bilyilklerimizden, se
venlerlmizden ve memleketin dart 
bucagmdan gasterilen maddt ve ma
nevt yard1mlan minnetle ve l?iikranla 
anarken bu aIAkays ve sevgiye ll
y1k olmagl, hak k~mag1 hi~ bir 

Fenerbahcteli bir an bile gozilniin 0-
nilnden nynmarru~tir. Sesgiye ve ala
kaya sevgi ve hizmetlc mukabele et
mek her Fenerbahc;elinin siandlr. 

29 uncu donumy1lmm kutlulanma
smdaki maksad, ~a~ma sernerelert
ni gostermek ve ileride daha fazla, 
daha candan ~al1~llacagm1. memle
kete, Tilrklilge saglam vilcudlu, sag
lam kafah, ~aglam vc temiz yUrekU 
gcn~lcrin yeU~ecegini soylemekle be
raber toplulugun yarat1c1 ve ya~tic1 
kudretini anlatmaktir. 29 uncu yil
donillmelerini 6 haziranda kuthya
cak olan ~ocuklar bu his, bu dil~iln
ceyt telkin edebilirlersc ne mutlu on-
lara... Hayri Celi! Atamer 

0 

TekirdaOll HUseyln Bulgar Sto~efl 
3 dakikada yendl 

Band1rmada buyiik gure$ 
mlisabakalar1 

Bandmna (Ak· 

~) - Bandl.r- r 
ma Halkevi tara-
fmdan oksilz c;o
cuklar menfaatine 
tertib edilen buytik 
gfu-e~ miisabakala,.. 
n bura ve c1vann-
da ehemmJ.yetU bir ./ 
alaka uyandunnf, 
~k kalabahk bir 
seyirci kiltlesl nam
dar pehlivanlann 
kalllla~masuu fld
detle ~lrum~tu-. 

Milsabakaya a
deta kafile halin
de i~tirak eden 
pehlivanlar be~r 
onar soyunup sa
haya ~1ktlklan za
man merakWar 
gene ve dine peh
llvanlan takdirle 
tar.,Ua~tir. 

Desteye 16, kuciik ~~~ 

ortaya 6, bilyiik or- TeJdrdaih Rme Jin 
taya 8, baf ve ba,. ve BuJpr Dimitri S~ef 

altma da 4 pehlivan iftirak etmiftlr. 
Ba.fa gilr~n Yanmdiinya S\lley

man; GOnenli Hamdi, Halll ve Molla 
Mehmedi yenerek millclfat kazannu~ 
br. 

Gilniin en heyecanll ve enteresan 
miisabakas1 Tiirkiye ~ Pehlivan1 
Tekirdagh Hiiseyin ile Bulgafistandan 
gelen Bulgar ~ampiyonu Dimitro 
S~f arasmda yapllan serbest gi.ire~ 
miisabaka.si olm~tur. Tekirdagll Hil
seyin hasm1ru 3 dakika gibi klsa bir 

zamanda t~a magh1p ederek 'iddet
le ~tlr. 

BilAhare Adapazarll Cemal pehlivan 
iddia iizerine Tekfrdaill Hiiseyin ile 
k&rfllllfllll!l ve Hilseyin Adapazarllyi 
da c;ok lasa bir zamanda tu~la magltlp 
etllilii ve giiniin en bi.iyiik miikafat1ru 
almt!ltlr. 

Burada ilk def a yap!.lan serbest g(.1-
re~ miisabakas1 ve pehlivanlann bu 
gi.ire°'te g0sterdikleri teknik halk ta
raf mdan c;ok begcnilnli~tir. 

Paris sergisi ma~lan 
nas1l oldu? 

Paris sergisi miinasebetile alt1 ec
nebi ve iki Fransiz talurm arasmda 
tertip cdilen turnuvanm ilk ma~lan 
neticesini telgraf havadlsi olarak ver
~tik. Bir ingiliz, bir italyan, bir 
c;ek, bir Avusturya, bir Macar, bir 
Alman ve iki Frans1z taklm1 arasmda 
oyna.nan bu ~lar bcynelmilel ma
hiyeti ve ehemmiyeti haiz oldugu ir;in 
biraz tafsilat vermeyi faydall buluyo
ruz. 

Fransa kupasm1 kazamru~ olan 
Sochaux tak1m1 Fran'i<A.mn en kuvvet
li tak1mlanndan biri o!dugu halde, 
kar~1la~ttg1 Italyanm Bologna takuru 
futbolcubnmn silr'atine dayanama
mi~tlr. Bu da gosteriyor ki seri oyun 
tarzmm futbolda milhim bir rolil var
dir. Italyanlann ilk golilnil Sansone, 
ikinci ve iu;i.mcil golilnil de Schiavo 
yapm1~lar, Frans1zlar penaltida.n bir 
golle mukP.bele etmi~lcr ve devre 3-1 
bitmi:;;tir. ikinci devrede kendilerini 
f azla zorlanuyan italyanlar bir gol 
daha yaparak m~1 4-1 kazanm1~lar
d1r. italyan mildafiler kademelf, rnu
avinler bir hat ilstiinclc, ic; muhr.clm
ler geride, diger ii~ inuhacim ileride 
oynanu~lardll". 

Olimplk do Marsey tak1m1 da Fran
sanm kuvvctli tak1mlanndan biridir. 
Bu takuii ingilizlerin me~hur Shelsea 
taklmilc ka··~1la~m1~tir. Oyunun ilk 
goliinii ing:1iz merkez muhacim Ba
imbrick ncf~ bir kafa vuru~lle yap
mi~br. Bund~n sonra Frans1z takltp1 
hA.kim oynam1~ ve el!ne on kndar fir
sat gec;ircligi halde muhacimlerln ~ut
suzlugundan. gol glkarn.marm~tlr. Bu
nunla beraber ikinci devredc de ha
kim oymyan Frans1zlar bir gol yapa
rak ma~1 beraberlikle bitlrmi~lerdir. 

istanbullula11n pek iyl tamd1g1 
me~hur Sesta ve Sindelar'm taklmi 

• 

Austria, Almanlarm Leipzig tak1mile 
kar~1Ia:;;m1~tir. Oyunun be~inci dak1-
kasmda Sindelar slkl bir ~utla ma~m 
ilk goliinii knydetmi~tir. Bundan son
ra s1rasilc Sindelar'm ve yine Avus
turya milli takuru oyunculanndan 
Jerusalem vc Stroh'un s1kl ~utlan ya 
Alman kaleci tarafmdan kar~lanm1~. 
yahut ta dirrgi s1y1rarak avt olnm~tur . 
Bu devrede Almanlar.n c;ok tehlikeli 
bir a.kmm1 Sesta ancak kornerle kes
mi~tir. ikir.ci devrede blr gol daha ~1-
kar:m Avusturyahlar ma~1 2-0 kr.zan
nu~tir. Bu mac;ta AIP1anlarm sert ve 
kuvvetli tarzile Avusturyahlarm ince 
ve tcknik oyunu kar~·lrc.~~t1r. Avus
turya tak.Immm hilcum hatt1 muka
bil mildafaay1 delrnek !~in futbolda 
hatira gelebilen en gilzcl kombinezon
lan yapm1~ ve iki defa muvaffak ol
mu~tur. Bununla beraber Alman mil
dnfaasmm saglamhgm1 kaydctmek 
Iaz1md1r. 

«;;eklerin Slavia takn:-iile Macnrlann 
Phoebus takuru aras!ndaki mag 1-2 
Qeklerin Ieh:ne bitr.ii~tir. Me~hur Sla
vin 'da istaabullulann tan1d1gt yal
mz iki oyuncu kalm1~br. Kaleci Pla
nicka ilc sola~1k Puc. Bu iki oyuncu, 
bilhassa Puc istanbula geldikleri za
man heniiz pek genc;til£>r. Macar takt
nunda Tilrkiyeye grlrni~ hig bir o
yuncu yoktur. Macarlar 29 uncu dakl
kada solag1k!an Szabo'nun s1k1 blr 
~utile ilk golil yapnulj>lar. be~ da.kika 
sonra Sobotka kafa ilc Qeklerin bera-
berlik say1sm1 kaydetr~tir. 

ikinci dcv1·ede Slavya bir gal daha 
yapmaga muvaffak o!mu~tur. Macar
lar "ok s1k1 vc seri bir oyun oynam~ 
Iar, Qekler ise bu h1z kaq11smda oyun· 
larm1 tanzim edemedikleri i~in par
lak bir oyun c;1karamarmJ?lard1r. Ma
carlar umumf yetle daha haklm oyna
d1klan haldl? maglUp olmu~lard1r. 
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Kiicriik llanlar 
AK$AM okuyuculan arasznda 

en emiii, en siiratli ve en ucuz 
il<i.n vasitasidir. 

KU<;UK iLANLAR Pazar, Sali 
ve Per$embe gilnleri inti$ar eder. 

IS ARlYORUM - Orta tahsili ve 
biraz Frans1zcaya a~ina eski harfleri 
miikemmelen oku} up yazan ve dakti
loyu bilen bir Turk bayan miiessese, 
ticarethane, ve buna mumasilj yerlerde 
i§ anyor. Ta~raya da gidebilir. lstek
Jilerin Ak~amda (M. M.) riimuzuna 
mektupla miiracaa!lan. - 1 

1.S ARIYORUM - Tiirk~e, Alman· 
ca, Frans1zcay1 iyi bilen elinde bonser
visleri olan ve tecriibeli bir Tiirk gen-
ci miiessese ve buna mumasil yerlerde 
i§ anyor. 1stekHlerin GaJatada Karakoy 
Manukyan han 5 No. da tcrzi Bayan 
Mozeze miiracaat. 

BIR MA TMAZEL - Almanca ve 
Frans1zcaya a§ina bir matmazcl mut~ 
ber ai1eler nezdinde asgari 6 ya§larm
da bir veya iki ~ocuga bak1m ve ter
biyesi i~in hizmet anyor. Taliplerin 
mektupla H. j. Galata Mahmudiyc 
No. 8 - 2 

2' - Ie9l ar1:va.nlar 

B R BAY AN ARANIYOR - Kasi
yerlik yapabilecek bir bayana ihtiya~ 
vard1r. Beyaz1d Ok~ular ba§J Altm 
gi§eye murc.caat. Telefon: 23347 - 1 

DOK TOR Muayenehanesinde 
oA-leden sonra ~ah~acak Bayan isteni
yor. Daklilo bilen tercih olunur. Her 
gun 12 den 4 e kadar cagalo~lu ecza
nesbe miiracaat. 

SAHNE i<;iN AMA TOR ARANIYOR
Pendik Gen~ler Birliginden: Gosterit 
ko!umuz tarahndan verilect:k temsiller 
i~n amator Bayena ihtiya~ vard1r. 
lsteklilerin yaz1 ile miiracaatlan. -

MUA YENEHANE.DE - <;ah~abile
cek bir bayan isteniyor. Muayeneha
nede c;ah~abilecek bir bayana ihtiyac; 
vard1r. lsteklilerin <;enberlita§ da gii
zel aparhmanda ikinci kat 2 No. ya 
miiracaatlan. -

EBE ARANIYOR - TaJiplerin ter
cumeihalleri, fotograflarile G. Antepte 
Dr. Saib Ozer dogum evine mektupla 
miiracaat1an. - 20 

a - eat Jilk e,ya 
ACE.LE HUSUSf OTO ARANIYOR

Pilaka paras1 4 - 6 miikemmel, kapah, 
kudretli, husust son fiabnt ve markanm 
bildirilmesi. Tel: 22787 - 1 

UCUZ KELEPIR OTOMOHIL - 509 
modeli spor Fiyat olomobili gayet kul-
1ant§h, bilhassa gen~lere pek elveri§Ii 
benzin sarfiyatl az, inamlm1yacak bir 
fiatle 3 haziran 937 tarihinc tesadiif 
eden per~embe giinii Sandal bedeste
ninde o~leden sonra saulacakttr. He
men muracaat. 

KELEPiR RADYO - Avrupadaki 
fabrikasmdan 360 liraya sahn ahnm1§ 
maruf bir markad1r. Miiceddet bir hal
de olup 14:> liraya acele sabhktir. Her 
giin 12 den sonra Beyo~lu kalyoncu 
kulluk pe§kirci sokak 38 numerolu 
hanede bay Hayriye miiracaat. -

YA TAK ODASI T AKIMI ARANI
YOR - Az kullarulm1~ ve ~ift yatak11 
kaplama veya masif bir yatak odas1 
tak1m1 aramyor. Vazih adresle ve 
S. K. riimuzile Ak~ama mektupla 
miiracaat. 

SA TIUK KELEPiR SPOR OTOMO· 
BiL - lyi halde ve kullam~h bir spor 
otomobil be~ yeni lastikile ucuz fiate 
sahhktJr. (Ak~am) ilan mcmurlukuna 
miiracaat. Telefon: 24240. - 7 

A CELE vc UCUZ SA TILIK KOTRA -
6 metre royunde tekmil teferruab mev
cud bir kotra cok ucuz bir fiatle sab
hkttr. Gorii~mek i~in Kalafat yerinde 
90 No. da tornac1 Nubara, kotray1 
gormek icin Kuruc;e§mede vapur iskelesi 
yanmdaki kahvede lsmail kaptana mii· 

racaat. - 2 
SATILIK PlY ANO - Alman mar

ka ii~ pcdalh maron bir piyano 175 
Jiraya acele sabhkbr. Osman bey Ru
meli caddcsi Celal pa~a ap. No. 7 ye 
miiracaat. - '2 

AK$AM 

4 - Klrahk-SatwJ1k I KfRALIK MOBiL YELi Y ALI - Ar
navutkoyiinde Birinci caddede 166 No.b 
be§ oda, banyo, telefon, muntazam 

BEYOGLUNDA ISLEK BiR KIRA- bahc;e ve sair konforu havi yah mobil-
A THANE SA TILIKTIR- Ortak ta ah· yeH veya mobilyesiz kirahkbr. Deru· 
mr. Almak istiyenler Beyoglunda lstik· nundakilere miiracaat. Telefon: 3678. 
Jal caddesinde 129 No.b kuaathane - 2 
miistecirine milracaat ctsin. - 2 

KIRALJK VE. SA TILIK KO~K -
KIRALIK MOBiL Y ALI APARTIMAN- Maltepede Batdad caddesinde is~asyon 

Ni§anta§mda <;mar caddesinde, tram- kar§1smdn iki kath, 7 odab, iki mut-
vaya 1 dakika mesafedc cadde iistun- fak, iki hela, banyo mahaJli, suyu bah· 
de havadar iic odah, banyolu, gaz ve c;esi buJunan, f~i di~1 boyah, denize, 
elektriki havi bir aparbman mobilyah Adalara naz1r Doktorun pek §lk ko§kii 
olarak Eyh11 nihayetine kadar kirahk- sabhk oldu~u gibi yazl1k ve yillJk, 
hr. Gormek ve gorii~mek i~in Emniyet mobilyah, mobilyas1z k1smen ve ya-
sand1gma Bay Fe-rid Civa ogluna mii- hut tamamen kirahkbr. Icindekilere ve 
racaat edilmesi. - 2 yahut telefon 20718 milracaat. - 9 

KJRALIK KO~K - Si~li hammo~lu ANKARADA SA TILIK UCUZ ARSA-
soka~nda 63 numarah giizel ko§kiin Ankarada Jandarma mektebi ile MaJte· 
tamamen miistakil bir diresi kirahktir. pe arasmda Balkat yol iizerinde Bay 
1ki oda, sofa banyo, terkos bah~e, fiati Hamit evi yanmda (4650) metre mu-
ucuzdur. - 1 rabba1 arsanm tamam1 vcya yans1 

G0ZTEPEDE NEZARETLl ARSA -
Mecburi azimet dolay1sile Goztepede 
doniimii 100 liradan 25 doniim arsa 
maktuan acele satihkbr. Miiracaat: 
Goztepe istasyonunda Arab Kerim, 
Asmaaltmda 11 No. zahireci Bekir 
Sadik. Tc1efon: 32153. - S 

MOB1L Y ALI KiRALIK ODA -
Giimii~suyu hastanesi kar§lSmda mu
kemmel mobilye, hava gazi elektrik 
iki veya iic oda yazhk kiraya veri-
lecektir. Talimhane Aydede sokak 
lyi su deposuna miiracaat. - 2 

SA TILIK - Beyo~lu 1stiklal cadde
sinde. Liiks bir erkek terzihanesi Ta§
raya azimet hasebile Demirba~ e§ya 
ve kuma~larile beraber ehven fiatle 
sat1hkhr. Galata havyar han No, 12 
avukat Nuriye miiracaat. 

KIRALIK K0$K - Kmltoprak Tu~
Iac1 cami sokak No. 21 ko§k mobilya· 
h veya mobilyas1z kirahkhr. Elektrik, 
su, geni§ bah9e ve nefis manzara, i~in-

dekilere miiracaat. - 2 

BE.YOGLUNDA SA Tir.IK APARTI
MAN - Firuzagada ' Defterdar yoku
~unda 67-69 numarah 4 kath sa~lam 
aparbman, uygun fiate sabhkbr. Mii· 
racaat: lc;indeki 1 numaraya. .- 2 

SA TILIK MOTENA K0SK - Moda
nin ~ifa burnunda No. 23 tekmil mar· 
mara ve Kalam1~ korfezine nezareti 
fevkaladeyi haiz metin kagir kat iize· 
rine itina ile yap1lm1~ c;amhklar ara
smda ve gayet vasi bah~eli bir ko§k 
satJbkhr. Gezmek ve her husus i~in 
ic;indekilere miiracaat. - 11 

TOPTAN KlRALIK VE SATILIK 
APARTIMAN VE DOKKANLAR VE 
HANE - Galatada Berekct zade ma
hallesinin Ke:ner altl caddesindc 29/1 
No. aparbman ve altmdaki diikk~n
Jarile ,Sehremininde arpa cmini ma• 
hallesinin odalar ~1kmaz1 sokakmda 
2 No. h bane kirahk ve satihktirlar. 
lsteyenler Koca mustafa pa§a vak1fJar 
memur lugunda Hiiseyine miiracaat. 

-9 

ESY A iLE KIRALIK KAT - Si§Ii
de Bomonti dura~nda Samanyolu 
sokak No. 30 Bahc;eli kirahk kat 
mevsimlikte verilir. Adresc miiracaat. 
Telefon. 41189 - 3 

KiRALIK - Emirgan - Boyac1koy 
caddesinde 50 numarah clektrik, Tak· 
sim suyu ve bah~eyi havi sahilhane 
miisait §craitle kiraya verilece~inden 
i1teyenlerin arkasmdaki evdc Mehmed 
Zckiye mliracaat ebneleri. 

SA TILIK MOKEMMEL EV - Be~ik· 
ta~ Akaretler Niizhetiye caddesi Yeni 
fmn yanmda 11 No. Ju ev yedi oda 
iki salon, iki mutfak. hamam, terkos, 
elektrik, havagz1, tulumba, yatmur SU• 
yu tertibab, bah~e, hava ve manzara-
s1 fevkalade ici vc di~1 yath boyah ve 
c;ok saglam olup altmda bir diikkAn 
ve bir garaj1 vardir. Scncvi 650 lira 
irad getirmekde olup ehven fiatlc ve 
acele sabbkdir. lsteyenlcrln i9indekilere 
miiracaat etmesi. - 7 

KIRALIK APARTIMAN - Taksimde 
Talimhanede ~chit Muhtar caddesinde 
77 No. Ju Altmtepe apartimanmm ge• 
ni§ dort odah, giiie§i bol bir daires! 

1 
kirahkbr. Kap1c1sma sorunu~; _ 

BEYOGLU BALIKPAZARINDA -
Ozerleri salonlu betonarme iki diikkan 
birden kiralik ve satihkhr. Miiracaat 
i~in Harbiye mektebi kar§ismda 295 
numaraya evde bay Leona. - 3 

sabhkbr. lsteyenJer koc; hanmda Erga
ni bakir madenleri ~irketi muhasebc· 
sinde (H. Erker) e miiracaat etme-
Jidirler. - 1 

KADIK0Y0NDE SATILJK KAGlR 
HANELER VE DOKKAN - 1 • Moda 
caddcsi 9 No. iki daire, ayn methal 
ve mozayik merdivenle c1k1hr, apart1· 
mana elveri§li, bahc;esiJe 4.50 metre 
iizerinedir. Sab§ ~eraiti mutedildir. fcin
deki!ere miiracaat. 2 • $ifada 20 numa
ra iki kat dorder oda, ayn metdal, 
konfor m"vcud, geni§ ve havadar bah
~e i~inde, icindekilere miiracaat. - 7 

SA TILIK K0,SK - Erenkoy sana
toryomu civannda 32 doniim erazi ve 
taksimah guiel 7 odah ko§k ehven 
fiatle sahlacakhr. Eski ve harap de~il
dir. Bah~ekap1 Ksantapulu han odaba-
~1s1 Bay Mehme-ie miiracaat. - 4 

VILLA - Bo~azi~inde <;engelkoyiin
de iskele yanmda yeni yal1. Betonarme 
934 modeli, kiibik cadde ve deniz ta
rahnda muntazam l}ah~eler, havuz 
yiizlerce renkli bahk, nadide meyva 
a~ai;lan, yediveren Avrupa giilleri, ka· 
y1khane hem deniz banyosu, kamerye, 

bah~ede tenvirat, yaltda terkos, tele
fon, gaz, elektrik, geni~ oda ve salon· 
Jar, ~ift mutfak, ~ift banyo, s1gmak 
ve biitiin istirahab havi BoA-azm en 

giizel villis1 satihkbr. Taliblerin i~in
dekilere veyahut 38-98 numaraya tcle-
fonla miiracaatlan. - 3 

BOYOKADADA 4000 LfRA YA SA
TIUK EV - Nizam ciheti, ~am ormam 
i~inde. Bir kat iistiinde 4 oda, mutfak, 
banyo, elektrik, akar su, sarnu;, 900 
mtere M. bah9e, hususi ~amh~1 vard1r. 
Adamn en temiz havah ve en giize] 
manzarah yerindedir. Bina kargir ve ye
nidir. (Ak~am) ilan memuruna miiraca-
at. Telefon: 24240. - 8 

KELEPIR <;lFTLIK - <;engelkoy 
vapur iskelesine 25 dakika mesafede 
Beylerbeyi <;amhca ve K1s1k11ya da 
kurbiyeti olan Hasip pa~a 9iftligi ucuz 
fiyatla sahhk ve kiraltkt1r. Bina, a~d, 
ahir, menba sulan iki kuyusu ve havu. 
zu 2030 doniim erazisi vard1r. Beyler
beyi yah boyu caddesi No. 24/2 ye 
miiracaat. - 1 

6 - Mtl'teferrik 

DANS BiLMIYENLERE MOJDE 
En k1sa bir zamanda iyi dans o~ren· 
mek isterseniz ve ucuz bir fiat ile vakit 
kaybetmeden profesor Yorgoya miira-
caat ediniz. Adres: Bcyo~lu Tokath· 
yan arkas1 To~ekenler sokak No. 31 
1 ci kat. 

HUSUSI VE MONFERID DANS 
DERSLERl - Profesor Panosyan her 
giin derslerine devam ctti~i gibi bu de· 
fa yalmz ii~ aya mahsus olmak iizere 
«lS mayis • a~ustos lS) c kadar ms1f 
iicretle her nevi asri danslar. Beyo~Iu 
Karlman kar~1smda ( eski Polonya) 
Nur Ziya sokak No. 3. Miiracaat saat· 
leri: Pazardan maada her giin (12-14)ten 
(17-20)ye kadar. - 2 

AMELf SURETTE TlCARET VE 
MUHASEBEClLIK - Ogrenmek i~in 
Sultanahmeod, Alcmdar caddesindc No. 
23 Amerikan ticaret dershanesinin 

pro~rannm paras1z ahmz. - 3 

<;OK KARLI BlR 1~E = Be§ yiiz 
lira sermayeli ortak aramyor. I§ temi
nathd1r, kar maktuan da verilir. Beyot
lunda lstiklfil caddesindc 129 numarah 
kiraathaneye miiracaat etsin. 

Sahile 13 

- - ------ -~--- ---- ·~- --wee - m....., 

AK$AM NE$RiYATI 
AK~AM okuyuculan bu giizel ve faydah kitaplar1 

YOZDE 20 iskonto ile alabilirler 

FAIK SABRI DURAN'1n eserleri 
Kuru~ 

Nerederr geliyoruz? 40 
istanbuldan Londraya ~i-
leple bir yolculuk 75 
c;ocuklara cografya krraat-
leri 50 
Cografyada ilk adnu 50 

Ku~ 

Yerytizil Gokyi.izii 150 
Bir Turk klzmm Amerika 
yolcul ugu 75 
Ciiceler ve devler memleke
tinde Gtilliver'in seyahat-
leri '75 

En tan1nm1$ muharrirlerin 
gUzel romanlan 

Kuru!f 

Kilc;;ilk ilanlar 
Klvirc1k pa~a 
Deli 
Yall ~apkuu 
Bu perdenin arkasmda 
Diigtin geccsi 
Sumer Kiz1 
Asyadan bir gtine~ doguyor 
Penbe :r.:ia~lahh hamm 
Bir kadm ge~ti 
Devler kaldmnu 
~k f1rtmas1 
Dipsiz kuyu 
Penbe prrlanta 
ilti cinayet gecesl 
Karacaahmedin esran 
Karde~ ka tili 

VA - :N'fJ 75 
Sermed Muhtar 75 
Selami izzet 30 
Bi.irhan Ca.hid 30 
z. t 40 
Biirhan Cahid 100 
iskender Fahreddin 125 
iskender Fahreddfn 80 
Sermed Muhtar '70 
Selami izzet 20 
Halid Fahrl 75 
Muazzez Tahsin 50 
Va - Nft 25 

> > 25 
Hikmet Feridun 25 
va. - Nu 25 

> > 25 
~ 

-------------------~-------------------------------
. Me~hur ARSEN LOPEN • • ser1s1 

Seri tamamlanm1,hr. Resimli 6 Biiyiik cild -
Her cildin fiati: 80 kuru§ 

~ · ·--------------------------------~--· --·-------------.A 
;.
1 

Muhtelif eserlerin listesi 
I 

'; 
Kuru~ 

' 

I 

Edebi hatiralar 
Faz1l Ahmed 

Htiseyin Cahid 
[K1ymetli edibjn 

60 
muhtelif I 

eserleri) 80 I 

istiklal sava~1 nasll oldu? 
Sinema y1ld1zlar1 
ittihad ve Terakki tarihinde 
esrar perdesi 
italyadan Amerikaya nas1l 
u~tular? 
Kadm asker olursa 
Tarih ogrcniyorum 
Arzm mer kezine seyahat 
Don Ki~ot 

M. i;;evki 
[Albfun gibi 

M. Ragip 

M. Saffet 
I 

Necdet Rii~ti1 
Ahmed Refik 
Jill vem 
M. Cervantes 

80 
resimlj) 100 

150 

SS 

50 
30 
25 
25 

o/o 20 iskonto kuponu 

Bu kopunu kesip cAK$AM 
matbaas1 kitap servisine> getirir 
veya gonderirseniz bu listedeki 
fiatler iizerinden size yiizde 20 
iskonto yap1lacaktir. 

AK~ill ne~riyatt tevzi yerleri 

cAKi;lAM~ matbaas1 - Istanbul 
Muallim Ahmed Halid kitapha

nesi - Ankara caddesi, Istanbul 
Para yerine mektup U;inde pas

ta pulu kabul edilir. 

REVUE eaat1ni'lsteylnlz:" 
' - . 1 'Cln•~model ve flyat hueusunda dlger yUksek . ..... . .. 

marka aaatlerle mukayese edlnlz. 

~ullananlarda~ f blr£\flklr: \edlnlnla~ 
. .. .. . f 
ivte, o vaklt nloln herkeeln 

;-u8.t1n1 tercth ett1a1n1 an11yacaks1n1z.r 

.. - · ~ Umuml Oepoeu: Istanbul, Bahoe Kap1, T~ Han 221 Telefon : 21354' 
j I 1 

lnhisarlar umum Miidiirliigiinden: 
500 ton ~avdar sap1 isteniyor: 

P~abah~e fabrika.rruz ihtiyac1 i~in ~ artnamesindeki vas1flara gore 500 ton 
Qavdar sap1 satm allnacaktlr. 

I - Saplann Te~rinievvel iptidasmd an b~lamak iizere azami dort ay zar
fmda fabrikaya teslimi me~ruttur. 

II - Talip olanlann ytizde onbe~ teminat ak~asiyle berabel' ve 7 Haziran 
937 taiihine kadar inhisarlar Umum Miidtirliigiinde miiskirat muamelAt ~u
besine mtiracaatla teklif mektuplanm vermeleri. (3131) 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 

Gazetemiz idarehaneaini adrea 
olarak goatermio olan kariierimizden 

TT-Gt-SK 

namlanna (felen mektuplan idare• 

hanemizden aldmnalari mercudur. 

MX. - LM. - N.N. 
Kii~iik ilanlara yukandaki riimuz 

iizerine adres birakanlarm muhak
kak Ak§am ldaresi ilin mcmur
lukuna muracaatlan. 

Suadiye Plaj1nda 
lzmit, Elaziz, Eski~ehir hastaneleri 

Sabik Di~ hekiml 
ISMAIL ETEM 

Hergiin 10-21 kadar hasta kabul eder. 

Ecnebf Bir Familya 
bci sene i1rm Ma~ka veya Ayas
Pllf8 cihetlerinde denize vasi man· 
zaral1 4 veya 5 odab bot bir apar
bman kiraJamak iatiyor. Taliplerin 
. 43898 No. ya telefon etmeleri. 

• 
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MAZ 
MEYVA 

ON 
TUZU 

MiDE vc BARSAKLARI kolayhkla bo.,albr. • N K I B A z I VO ondan mutevclHd Bat aknlanm defeder. Son derece tcktif 
edilmi1 bir tuz olup MOMASIL MOST AH I ZARLARDAN DAHA c;ABUK, DAHA KOLA y vc DAHA 
KA Tl tesir eder. Y emeklerden sonra ahrursa HAZIMSIZUCI, MIDE EKSILIK vc Y ANMALARINI aiderir. MIDE vc BARSAKLARI 
ALISTIRMAZ. AQ'Jzdald kokuyu vc tats1zbfl defcdcr. M A Z 0 N lsim vc H 0 R 0 S marka&na dikk.at. 

A 

iLAf;LARINIZI ~~,~~ SALIH NECATI 

Yaln1• " :I: Y t ,, 
POKER 

ln.9aklan Yardir. 
Dayanakhkt ve lceskinliti birer hirer kon• 
trol edildiginden hcpsi de mutesa· 
viyen keskin ve dayan1kbd1rlar. 
~yet onlardan biri, sizi tamamen 

memnun edemedi ise • Poker • bi· . 
limiinakap degi~tirecektir. . · 

BU 0/o YOZ BIR GARANTfDIR. 

TURK HAYA KURUMU 
BUYUK PIYANGOSU 

2 cl Ke9lde 11 Hazlran 937 dedlr 

Buyuk ikramiye 40.000 lirad1r. 
Bundan ba§ka : 15,000, 12, 000, 10,000 llrahk 

lkramlyelerle ( 20.000 ve 10.000) llrahk 
ikl adet mOkafat vard1r. 

Aynca: ( 3.000) liradan bafhyarak ( 20) liraya kadar biiyiik ve kiiciPt 
bircok ikramiyelerlc amortilerf havi olan bu zengin plandan istifadc 

etmek icin bir bilet almaktan ~ekinmeyiniz .•• 

iktisat vek&leti i9 ticarat umum mUdUrlUOUndan : 
30 lkinci Tetrin 1330 tarihli kanun hiikiimlerine tevfikan Tiirkiyede it yap

maia i.zinli bulunan ecnebi tirketlerinden (Nestle and Anclo • Stiis Kondensed 
Milk Ko. Limited) ~irketi bu kere miiracaatla ~irketin Turkiye Umumi vekili 
bulunan Francis Rais

0 

e zamimeten Euatrate Konstantinidea ve Nisim F arhiyi vekil 
naap ve tayin etmiftir. 

Keyfiyet kanunt bukUmlere uysun sorillmiit olmakla illn olunur. 

Tasfiye ilin1 
HALI T ASFIVEDE 

~ARK DEMIRYOLLARI 
Turk Anonim 

$irketi 
3 Cinco ilin 

19 Mart 1937 tarihinde inikad 
eden $ark Demiryollan Tilrk Ano
nim $irketi hiseeclarlar fnkalide 
i~timamda ittihu edilen karar 
mucibince, ve satin alma muka· 
velenameainin tudikini miiteza· 
min 3156 numarah kanunun 5 Ma· 
y11 1937 tarihli ve 3596 numarab 
Resmi gazetede intitan iizerine 
mezkur ,irket 5 Me.yis 1937 tari· 
hinden itibaren fesih ve tasfiye ha· 
line vazedilmit bulunmaktad1r. 

Bay Piyer Bald, lpolit Butare, 
Rone ~aterio, Moris DOvit Ernest 
Cutzviler tufiye memurlar1 ola• 
rak tayin eclilmitlerdil'. 

Hali tufiycdeki tirketi ilz&JD 
edccek biitiin muamelelerin ve 
i\leliimum mezkiir tirkcti alakadar 
eden bilciimle ewak ve ve1aikin 
a1gari iki ta•fiye memurunun im· 
zas1m bavi olmalan icap eder. 

Ticaret kanunun 445 inci mad· 
de1i mucibince, alacakhlar alacak
lum1 kayxl 'ft tesbit ettirmek iize
re $irketin l1tanbulda, Sirkeci ga· 
r1ndaki merkezine miiracaat etme-
7f: daTet oluaurlar. 

1tbu ilin hirer hafta f u1la ile 3 
Clef a g..-tel.te iatitar edecektir. 
Yukar1da zikredilen bir aene miid
det 3 iinc1ii ilinm intitarindan iti
baren bafl1yacalmr. 

Tasfiye Memurfar1 

Dr. AHllED ASll lllUR 

OrtakOy 
$ifa Yurdu 

Yatak Ucretleri 2 liradan itiba
ren. 

3 iincii sm1fda ameliyat iicreti 
almmaz. 

Doium ve kadm ameliyatlarile 
f1t1k, apandisit, basur ve diier 
ameliyeler ic;in c;ok ehven husu11 
fiatler. Ortakoy Tramvay yolu Mu· 
allim Nad cad. 111 • 1 IS 

Telefon. l ---

BURSA • CEKiRGE 

Satllk otell ve 
9ellk banyosu 

On senedenberi <;ckir1ede otel
cilikle i1tiial etmekte ve bu kere 
de gene <;ekirgede Hamam cadde
sinde 29 numarah SACUK otelini 
muceddeden kiipd ettiiimi sayui 
mii1terilerime arzcderim. 
Otelim muntuam temiz ve fiatler 

ehvendir. s.ffet ~ 

TIFOBIL 
Dr. iHSAN SAMI 

Tifo ve paratifo hastahklanna tutul
mamak i~in al1Zdan alman tifo hap. 
landtr. Hie rahats1zl1k vermez. Herkes 

.. _. alabilir. Kutusu 55 Kr. --• 

-- Operator- Urolog ~--
Dr. Mehmed Ali 

ldrar yollar1 
haatahklan mntehassuu.. Koprnba 

Emlnona ban Tel: 21915 

Zayi: 936 yihnda Fen Fakiiltesin
den almt§ olduium hiiviyetimi kaybet· 
tim. Y enisini alacag1mdan eskieinin de· 
geri yoktur. 

7 39 ldmyadan Mustafa Habc1oglu 

Sat1l1k ve kiral1k 
Modern yal1 
Mucedded ve modem on iki 

oclab iki katb birinci katta bet 
ikinci katta yedi odab i~i ve 
d1t1 boyab telefon, elektrilr, 
ha•a1az1, terlcos, alaturka ha
mam1, b~eai, nhbm1 mevcut 
Boiaz1n en nezih bir sahili 
olan Vanikoyde iakele yaJa. 
n1nda (76) numarala kul.U 
yah hem kirahk hem 1ahldmr. 
Mezldlr yabya milracaat. 

Doktor - Operator 

1 ,_o~U~J?~~ 
Birinci amaf mUtehaaau1 _ .:i _ I 

Kadikoy, R1ht1m cad. Nemliza~ 
sokak No. 5 2 Tel. 60 7 88 

MOHENDIS ARANIYOR 
Sivas • Erzurum hathnda c;allf· 

mak uzere diplomah miihendise ih· 
tiya~ vardtr. :raliplerin Karak6y 
Palu 4 ncil kat 5. numaraya milra· 
caatlan. 

den ahmz. Receteleriniz buyiik bir 
dikkat, ciddt bir istikametle haurlz.01r Asri SaG Boyas1 Leke ba~akmaz, tablt sabit blr 

renk temln eber. 

BA YANLAR; COK UZUCU BIR DERTTEN 
F E M l L necfr? K t Id I 
FEMIL kad1run ayhk ihtzy.~lannda kullanacaii yeni ve 1ihbi bir tuva· Ur U Un U Z 

let csorviyeti> dir. Hu1ust bir baila kullan1hr. Ea ince ve en a1k1 elbieeler 
alttnda aoriinmez. <;1kint1 ve b~imaizl.lk vennez. 

F E M l L mhhidir. 
FEMlL serviyetleri atbht ve fennt bir tekilde hu1usi bir pamukla ha· 

mlanm1~t1r. Emici kuvvetl fazlachr, Kant derhal emer. Aila kurumadiit gi· 
bi. 11lakhk ta Yennez. Gayot hafif ve yumutaktir. Cilde yap11maz vo deriyi 
tahri1 etmez. KADIN HASTAUKLARINDAN YE MlKROPLARDAN 
KORUR. 

F E M I L pratiktir. 
<;unkU gunun faaliyetine, seyahato, spora mlni olmaz. Ta§1mas1 vo 

kullanmaa1 ~ok kolayd1r. BilhaNa ite gid en Bayanlara §ayan1 tavsiyedir. 
El c;antalarmdll ihtiyat bulundurabilinir. <;ama§tr zalunetlerini tamumile or
tadan kaldmr. 

FEMIL ve baglanni bir defa ayba11 ihtiyacmda denemek, biitun dok· 
torlarm bunu neden tavsiye ettiklerini anlamaga kifayet eder. Siz de tecrii· 
be ediniz. 
ff• Eczanecle, ParfiimOri ve biiyilk Tuhafiye mafazalannda bulun•. 

~J y 
,, I. 

~ ,, ' 

SERViETTE 
HYGiENiQUE 
rEMiL 

1$ YURDU 
Faik Baharojlu Galatada Ha97ar 
lwundald yaztbanesini rene Gala· 
tada Melek bamnda 11 numanJa 
mkil ile ahm ve aabm n intlbl 
..-melel..mi ve v-.ri v• .alaf ica
Nli ve taviz beclelleri Odeme itJeri. 

KADEH VE BARDAK if;KiLERi 

ni denthde ve takip eder. 

Okunakl1 harfler, giizel kiitt. anlatihr bir if ade, ho§a gidor dekoruyon, 48 p 

:rup ve 1erbet, 78 taham.nWr etrni1, 8 taktir olunmu1 ii;ki, 96 likor, 98 punch, 
999 coctail r~etesi. i~ktye aid bir ~ok makimat, barmanlarla pk ov kadinlanna 
miikemmel bir arkada11 Avrupada da eti bulunmaz bir salon kitab1. 

Sat11 merkezi: lstanbulda lK'BAL, Ankara'da ;f ARlK EDlP Kitapevleri. 

Telefon: 49069 

-------• •----• T 0 R KI YE <;ag1rma 
Kadlkoy Askerlik ~ubesindcn: 

Bedel erlerinden olup I / may11/ 937 
talim i~in Jut' aya verilmeei laZJm gclen 
Kad1koy Zuhdtipa§a Bagdat Caddeai I 7 
say1h evde oturan Ahmed Zahit oilu 331 
doiumlu Mehmet Garan yap1lan •rat· 
t1rmalarda bulunamamtfbr. Kendisinin 
c;abuk 1ubeye selmeei ve dtt~ i8e •C!· 

$i$e ve Cam Fabrikalar1 
Anonim Sosystesinden : 

Patabaih~e ti~ ve cam fabrikam1z1n bir 1enelik i'htiyac1ndan 
miitebaki 400 ton ~avdar 1ap1 14/6/937 tarihli pazartesi giinii aaat 
15 te toptan veya azaml 2 kaimede a~1k ekailtmeie konulacakt1r. 

Talibler tartnameyi a&mek iizere Ba~ekap1da Birinci Valnf 
han1ndald merkezlmln hersfln mii racaat edebilirler. 
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TORK TiCARET BANKASI 
MERKEZI : ANKARA 

HER NE Vi BANKA MUAMELA Tl 

Der ay f'aizleri Oden.en. : 

KUPONLU VADELi MEVDUAT 

$UBELER: 
Gemlik Adapazar• BozOyOk 

ANKARA Band1rma Bursa lzmit iSTANBUL 
Duzce Safranbolu T cJefon : 2316 Bartin Telefon: 22971 
Eski~ehir Teklrdag Boru 

Tiirkiyenin her taraf1nda muhabirleri vard1r. 

TELGRAF ADRESI : • 

GENEL DiREKTORLOK: TORKBANK - ~ubeler: TICARET 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELG EV~EKLIG IN E K~R~I 

HORMOBiN 
Tabletleri .. Her eczanede araym1z. (Posta kutusu 125~ Hormobin )Galata ISTANBUL 

Istanbul S1hhi Muesseseler 
Artt1rma ve Eksiltme Komisyonundan : 

Miktan Tahmin M. Garanti ~artname 

Kilo fiat bedeli ~ekli Eksiltmenin ta.rihi Saati 
ciNsi Azi <;ogu Kr. s. Lira Kr. Lira Kr. 

Smk domates 2900 - 4050 7 50 1997 03 1 84 Kapah zarf 2/7/937 15 
Yer domates 18500 - 24000 5 

Sillhi miiesseselelin 1937 mali ytl1 ihtiyaciati i¢n A~a:m gazetesinin l / Haziran/ 937 tnrihli niishasmda intipr eden 
Erzak ilamnda yukanda cinsi, miktan, muhammen bedel ve muvakkat teminati yaz1h 2 kalem sebze matba:aca ya
pllan bir yanl1~lk neticesinde il~dan hari~ b1raktlnu~t1r. Keyfiyet bu kerre tashihen IUan olunur. 

Istanbul Gayrlmiibadlller komlsyonundan: 
D. No: Bemti ve mahallesl 

1226 Bogazigi Yenikoy 

H40 Edimekap1 Hac1 Muhiddin 

1446 Bebek Yenimahnlle 

2225 nsaray Kemalpqa 

1!'152 Yefilk0y Umraniye 

3121 BOyilkdere 

4532 BaklrkOy Jtartaltepe ·-
515! J[uzguncul 

5782 Bey~lu Ferik6y Kl!lm ild 

8472 B9iazi~l Yenimahalle 

8052 Kurtulu~ 

1okagi Emiak No. 

Koyb~ ve Kiremit~ Y:2-262 

E: Kilrk~il Y: Abac1 E:l3 Y: 11 
arallg1 

Y: Bebekbagi E: 12 Y: 14 

E: Han arknst E: 1-3 Y:l-1/ 1-
Y: Fethibey caddesl 3/2 

Ginsi ve Bissesl 

Ah~p hanenin 
1/ 2 his. 
22 metre a.rsa 

Ah~p hancnin 
2/ 7 his. 
Altmda dilkkan 
ve f inn olan ha
nenin 102/320 his. 

E: Karakol Y: Mektep E:7 104,50 metre ar
sanm 1/2 his. 

Kllc1 E: ve Y: 1 '.Ah~ap hanenin 
1/2 his. 

incirli arazisi 
mevkii 

E: 3-4-5 harlta: 689 metre muf-
298 rez arsa. 

E: Hac1 Kaymak 
Y: Mente~ 

Qilte Cevizler cad 

E: 16 Y: oi7 

E: 90/9 Y: 56 

Pazar~ caddesi E:128-130- ve 1 
Ys 17-17/1- 17/3-19 

113 metre arsa 

547 metre arsa 

IU.tmda diikkaru 
olan apart1man. 

Hisseye g6re 
muhammen K. 

750 a~J.k artirma 

110 > > 

150 > > 

1740 kapa.h zarf 

100 a~lk artmn 

220 > > 

150 > > 

120 > > 

1100 kapa.h urf 

2800 > > 

E: Firm Y: Tlmuk E: ve Y: 14 :Ah~ap hancnin 1300 > > 
4/7 his. 

Yukanda evsaf1 yazill gayri menkullet'! on gti.n muddetle satl~a ~lkanlnu§tlr. ihalelerl 14/6/937 tarihine 
il~n Pazartesi gUnil saat 14 dedir. Sat~ milnhasiran 1ayri miibadil bonosiledir. 

Sahife 15 

S1hhat ve lc;timai muavenet Vekaleti 

istanbul Emraz1 Akliye ve Asabiye Hastanesi 
Poliklinik GUn ve saatleri 

Gtinler 
Pazartesi 

Sall 

Cum.a 

Cuma.rtesi 

HtWtal1klar 
Sinir, Akll Hastahklan 
Dahili > 
Ccrrahi > 
l)i~ > 
Sinir, Alnl Hastallklan 
Fizikoterapi 
Dahili > 
Cerrabi > 
Kulak, Bogaz, Buron > 
Goz > 
Dl~ > 
Sinir, Ab! Hastal1klan 
Dahm > 
Cerrahi 
Goz 
Rontgen Muayene.si 
Di~ > 
Sinir, Alol Hutal1kla.r1 
Fizikoterapi 
Dahill a 
Cerra.hi a 
Di~ > 
Sinir, A.lul Hastallklan 
Dahili > 
Ccn"ahl > 
Kulak, Bogaz, Buron > 
Sinir, Akll Bastabklan 
Fizikoterapi 
Dahili > 
Cerrahi » 
Kulak, Bogaz, Burun » 
G0z > 
Di~ > 

AD ETA 

Saat 

11 - 14 

11- 14 

11- 14 

11-14 

11-14 

11-13 

BiR MUCiZE 

Bu cazip ke,fin, SIZIN 
ICIN neler yapabildigini 
gosteren hakiki fotog
raflar 

Hemen bir bafta zarfmda bir 
~ok kad1nlar, bir ka~ iyaf gen~le.t
mit ve biitiin ~izgi ve burutukluk
lan zail olmuftur. Ba hal, kendi
leri i~in ideta bir mucize oldu. 
F akat, uri fen i~in, ancak; uzun 
ve 1ab1rh tetebbii aenelerinin ye
ni bit- zaferi oldu. A.limier; buru· 
4ukluklar1n ih.tiyarlaymca meyda· 
na ~1ktiim1n 11nma vak1f olmuf· 
lard1r. Cild, baz1 canland1r1c1 un"'\ 
1urlar1n1 gaip eder. Onu besleyi· 
niz yeniden tazelenir ve gen~letir. 
ltte, Viyana Oniver1ite1i profeaor· 
lerinden Dr. Stejakal'in cazip iket· 
fi bunu temin eder. «Bioceb tabir 

Fakat, bunun da 
f enni bir izah1 

flard1r. 

edilen ve ,ge~ h,ayvanlar1n derin 
cild b&erelerinden iatihsal edilen 
bu cevher, timdi pembe renginde
ki Tokalon kremi terkibinde mev
cuttur. Her gece yatmazdan e-..•vel 
kullnmmz. Siz uyurken, cildinizi 
bealiyecek ve gen~le~tirecektir. 
!Burutukluklanmz bir hafta zar
f 1nda ze-.il olacak ve on YB.f daha 
gen~ g()riineceksiniz. Giindiiz i~in 
cild unsuru olan beyaz rengindeki 
l"okalon kremini kullamn1z. Siyah 
benleri eritir, a~1k mesameleri ka
patlr ve bir ka~ gun znrfmda en 
aert ve en ~rkin bir cildt yumu~a
tlp beyazlatir. 

inhisarlar U. Miidiirliigiinden : 
I - Yav,an tuzlasi dekovil hatti. ve vagonetleri i~in ~artnamesi muc;b:nce 

:c1500)' lira: muhammen bedelli (10): kalem yedek malzeme pazarhkla sat.In 
almacakt1r. I 

II - Pazarllk 4/VI/937 ta.rihine rutlayan cuma giinii saat 15 de K.nbata~
da levazun ve mtibayaat fubesindekl alun komisyonunda yapllacaktir. 

m - ~a.rtnameler pa'raslZ ola.rak hergiln sozil g~en fllbeden aluu.bilir 
Pazarliia girebllmek icin taliplerin bttttin malzemenin mufassal resim!erini 
pazarllk gtiniinden fi~ giln evvel Tuz fen ~e vermeleri ve tekllfletinin 
kabul olundujuna dair Teeika alma1ar1 l&zundn'. 

IV - tsteklilerin pazarllk icin tayin cdilen giin ve saatte .% 7,5 giiverune 
para.sue bitllkte adl g~en komisyona gelmeleri illn olunur. (2839) 

* I - 500 adet bo~ 'iiziim kiifesi 45-50 kiloluk ''e kar~1llkl1 iki kulplu paza1·hk .. 
l9J satm allnacaktir. 

II - Pazarhk II/VI/937 tarihine rastlayan cuma gilnii saat 16 da Kaba
tqda levazim ve miibayaat ~ubesindeki alun komisyonunda yaptlacakhr. 

m - isteklilerin pazarhk ich1 tayin edilen gun ve saatte % 7,5 giivenme 
paralarile birlikte adl g~en kornisyona gelmeleri ilan olunur. (3010) 
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SE V VA H A~Ti E'$.V ,A S.11' 

lSEYVAHAT CANTAS( 

1 • 25 den ltlbarerf 

-
SE'(.VAHAT. BAVULU, 

4,25 den ltlbaren 

KADINLARA ... MAHSUS E$VA: 

~2• ~S den ltlbare! 

ELD'iVEN . 
1 1 7 S den ltlbarei 

CORA-P 

IPAMUK U~ 75•den ltlbaren 

IPEK 1 , 1 0 dan ltibaren. 

-VERLI MALLAR 

PAZARLARI 

Baton ~ekti
gim iztirap 
SEFALIN 
almamam 

yuzundendir. 
ve 12 lik ambalajlarmt 

Ba~ ve di~· 
agrllar1, Grip, 
Nezle ve bob
rek agrllar1n1 
derhal keser. 

her eczaneden isteyiniz. 

NEDVi'tl 

Sahibi Necmecldln Sadak Umuml De§riyat miidiirli: Enis TU 
~ matbaua 

• EN HO$ VE TAZE MEYVA-
LARIN USARELERINDEN tsTtH
SAL EDlLMl$ TABtl BlR MEYVE 
11.JZUDUR. Emsalsiz bir fen 
harikast oldugundnn tamamen tak
lid edilebilmcsi mumkun degildir. 
Haz1ms1zltg1, mide yanmaklanm, 
ek1,1iliklerini ve muannid inkibazlan 
giderir. Ag1z kokusunu izale eder. 
Umumi hayotm intizams1zhklarm1 
en emin surette lslah ve insana ha· 
yat ve canl1ltk bahl!eder. 

lNGlLlZ KANZUK ECZANESl 
BEYOGLU - ISTANBUL 

Kad1n1 ka~ ya,1nda 
daha giizeldir? 

Bu sualin cevabmt kimsekr ve
remiyordu. Fakat yapalan t~ 
bcler fU neticeyi verdi: 

- Kadm her yafta guzeldir! 
Y alnaz, VENUS KREMI, VE

NOS PUDRASI, VENUS RUJU,. 
VENOS BRtY ANTINt, VENUS 
RlMELt, VENUS ESANSI kullan 
mak artile ... 

Giizel bir cild 

Parisli bir kim 

yagerin ke,fi 
.. ,.esinde vimdi 

butiin kadmlar 
glizel bir cilde 
mlllik olz.bj. 
lirler. 

Gayrikabili 

Ev,•ela scvimliliginiz, tcninizdcn ne-
1ct etmiyor mu~ O halde, herkesin na
uri dikkatini ccibetmek ~arcsine te
vessiil ediniz. Cildinizin giizel ve z:iermin 
olmas1 i1;in TE.NEFFOS ETMESI LA. 
ZIMDIR. Hali haznda bunu temin ede. 
celC ya1mz bir krem vard1r. 

Mc~ur mutehass1s JEAN DE PA
RYnin son k~fi olan GONDOZ CRE
ME SIAMOisE ,effaf olm1yan sair 
kremlerin hilafma olaruk havada vef
f af ttr. CECE CREME SIAMOlSE da 
yiizii emsalsiz ve I abii bir ten rengi ilc 
ausler. Cildinizi tasfiye vc takviye i~in 
CECE CREME Si.AMO}SE (cold ere· 

me) kullammz. Tesirinden o dercce 
t.'llliniz ki memr.t:n kalmad1gin1z takdir· 
de P.aranmn -:lerhal iadcsini garanti 
ediyoruz. 

CRE~E SiAMOISE 
Her yerde sat1hr. 

,. 

Oskudarda ucuz 

SATILlK iKi EV 
Oskudarda Selimiyede Duvardibi 
caddesi mukerrer bir numaralt ve 
bir .,taraf1 Harem iskelesi caddesi 
dorder odalt iki hnne ucuz sattltk
tir. Kuyu, snrm~ ve ufnk bah1;esi 
vardir. lstiyenler K1ziltoprak istas· 
yon civan Mehmed--.Ali Ayni koi,
kune muracuat edcrler. Tel. 60223 

I 
I 

3 Ha.zlran 1937 

AX 1989 - KUCUK MELAHAT AX 1993 - S. GULER 
Sulu Kulede Kma Gecesi Qayu Degil 
Qinganc klZl Tabakta Dan. 

AX 1990 - IUUSTAFA AX 1994 - AllMET ~ENSES 
Giyer fistamm. Kuyub~mda Testi. 
Bir Yar S~vdim Ku~dal1 Penbe Gclin. 

AX 1991 - KUQiJK NEZiHE AX 1995 - AYDA 
S~Io.nn Klvir Klvir. ~u Dagla11 Delmeli. 
Gurbett.e Beni. Bu Seven Kalbin1. 

AX 1992 - ERZiNCANLI ~ERiF A.."\'.'. 1996 - l\IALAITALI 
Mcthiye KALENDER 
Na.mum Kazasmda Bir Gclin Malatya Elvaru. 

Gordiim. Celfil. 

$if a kaynat1d1r 

. 

A•abi airilar belki ge~ici 1eyler
d ir, Iii.kin, in•ana diinyayi zindan 
ettiii gibi i1inden, giiciinden de 
alikoyar ve hayatina zehir 'etler. 
H albaki bir ktlfe 

Biitiin airilari en kua zamanda 
giderir ve i•tirahatinizi, hayatuu· 
zin intizanuni temin eder. 

Sizin i~in ·en liizumlu hay at yolda~1d1r 
lcabmda gunde 3 ka~e a'mabilir. 

Hi~ ~uphe 
etmeyiniz 
Sizi de 

Gen~l~§lirlr 

i----Ticaret Dershanesi --.. 
Haftada iki akfam derse gelerek, 4 ay sonra mubasebec:i pbadetname
sini alme,k ~in, :Sultanahmed, Alemdar caddesinde No. 23 Amerikan Tica
ret d;uanesine bq vurup ~buk bir program alm1z. Hususi ders de verilir. 

·.-TUZLA iCMELERi -. 
\_. 13 HAZIRANDA A<;ILIYOR ..,,, 


