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Mii~terek emniyet ve Avrupa "Tiirkiyeyekar§1 derin bir 

sulhii yeniden kuvvetlenmi~ ~:~~:~:~ m~:!::~!:I~:;~ 
Franszz gazeteleri bu def a Cenevrede hir sevin~ i~inde takib ediyorum" 

l l 
DUn ak~am Ankaraya hareket eden 

fflii.hiffl netice er 8 llldli}llll yazzyorlar Emir Abdullah gazetecilere bOylediyor 

Almanyan1n iktisadi yaln1zhg1 b1rakarak diger 
devletlerle birlikte ~ah~acag1 umid ediliyor 

Paris 30 (Ak~) - Milletler ce
miyeti konseyi dil.n i~inl bitir~tir. 
Fransiz gazetcleri bu milnasebetle 
yazd1klan rnaka1elerde bu defa Ce
nevrede ~ok milhim i~ler gorilldiigu
nii ve hayirh neticelcr almd1gm1 sBy
lilyorlar. Gazeteler diyorlar ki: 
Ge~en hafta Avrupanm b~hca sl

yas1 licali Ccnevrede toplan~t1. 
Millctler ccmiyeti konseyi, rtizname
sindcki meselcleri gorii~ilrken bu sl
yru;i lical arasmda milhim konu~ma· 
l:lr yap1ld1, gilniln meselcleri gozden 
ge~irildi. Bu konu~malar Avruparun 
.sulhu vc mil~tcrck emniyet bakunm
dan ~ok iyi ncticeler verdi. 

.., 

Son z!lffianlarda Millctlcr cemiye
tinc baghhk prensibi biraz sa'rS1lmJf 
gibi goniniiyordu. Bir~ok devlctler bu 
yuzdcn b~ka anl~malar temini icin 
muzakcreye giri~mege hazirlamyor
du. iigiltcre krahnm t~giyme resmi I 
munasebetile b~l!yan ve Cene\'rede 
devam eden kon~alar bu cereyaru 
durdurdu,. Millctler cemiyeti yeniden 
kuvvetlendi. 

Miihim miizakerelere sahne olan Mllletler Cemiyetinin yeni binas1 

Romanya, Almanya ile bir anl~
ma yapmak i~in muzakereye gi~ 
mek ilzere idi. Diger bazi devletler 
arasmda da bu yolda cereyan vardt. 
:;;imdi bu cereyan durm~tur. BilA.
li.is Romanya, Sovyet Rusya ile tica
ri anl~ma icin yeniden mtizakereye 
giri~ege hazll"lamyor. 

Avrupa sulhii i~in iyi bir hadise de 

Alman iktisad nazm doktor :;;ahtm 
Pa.rlsi ztyaretidir. Doktor :;;aht Paris 
sergisinde Alman pavyonunun ~1-
11~ resminde bulunma.'k iizere Parise 
git~tir. Fakat bundan istifade ede
rek Franstz hilktlmet adamlarile mil
him kon~malo.r yap~br. Bu ko
n~malara B. ~ahtm irad ettigi nu
tuk Fransa ile Almanya: arasmda ik
tisadt anl~ma imkAnmi haz1rlamt~
tir. Almanya cKendi kendine yetmek> 
esasm1 b1rakarak dtinya tlcaretlne 
ka~ak meylini g0stermektedlr. 

Bu tema'yilliln daha ziyade ink:L!;a· 

Hariciye vekilimizin Paris konu~malan 
Hatag i~inin teferriiata aid 

noktalari iizerinda gorii~iilecek 
Paris 30 (A~) - Evvelki giiii 

tayyare ile Cenevreden hareket eden 
Frnnstz hariciye nazm B. Delbos ve 
Tiirkiye hmiciye vekili doktor Tev!ik 
Ru~tu Aras buraya gelmi~lerdir. Su-

·riyc b~vekUile hariclye nazmrun da 
sa11 giinti sabalu Parise gelmeleri 

"bckleniyor. Pariste Tiirk, Fransiz ve 
Surlye h'Qkumet adamlan arasmda 

muzakereler olacaktir. Bu muzake
rcler Hatay ha.klanda Mllletler ce
miyetinln son kara'rl iizerine tefer· 
rilata ald notkalar hakkmdadlr. Bir 
~ ay evveiki gerginlik zail oldugun· 
dan devamh iyi milnasebetler tees· 
sils etmesi bekleniyor. 

(Devam.i 4 iincii sahifede) 

Fenerbah~e Gune~i 4-2, G. Saray 
Gen~lerbirligini 3 - 2 yendi 

Giinq - Fen er ma~mclan he1ecan11 blr e.nstantane 

[l'aaa spor lahifemldetllr] 

ft muhtemelclir. iklisadi ve ticari an
l~alann politila:. milnasebetlerl 
ilzerinde de iyi tesir yapmasi bekle
neblllr. 

Be~ikamn vaziyeti 
Paris 30 (A.A.) - Le Journal ga

zetesinde Saint - Brice, Milletler ce
m.iyetinin son i~tima devresi esna
smda Bel!;ika ha'riciyc nazin Spaa
k:m Londra Berlin ile anl~mc1ya ka
dar Bel!tikarun dogrudo..n dogruya 
Almn.nya Ue milzakereye gi~miye
cegini B. Eden ve B. Delbosa vadet
m.V; oldugunu yazmakta:d.1r. 

Yeni Go~men 
evleri 

Izmir vilayetinde haziran
dan itibaren in§aata 

ba~lanacak 
Romanya ve Bulgaristanlt g~men

lerden g~en sene izmir vil~yeti dahi-
linde iskA.n edil~ olan ailelere 

Y~~ evler in~as1 kara.rla~tmlm1~t1r. 
~men koyleri in~tma haziran-
dan itibaren ba~lanacak ve yeni koy
ler Torbah kazasuun Kayas cifilgi 
arazisi tizerJnde kurulacaktir. in~ 
atta kullamlacak olan keresteler De-
nizUden Kayas istisyonuna trenle 
getirilmi~ vc biltiln malzeme haz1r
Iannu~t1r. 

· Bundan ba~ka Bergama, Qandarlt, 
Klmk, Kcmalpa.{>a ve Fo~da in~a edl
lecek evlerde kullarulacak keresteler 
de Yakmda mahallerinc gonderlle
cektir. 

Abdiirrahman Naci 
Valdesini kaybetti 

· Mteahhit B. Abdtirrahman Naci ve 
Nuri Demiragm valdeleri bayan Ay,,e 
~\in 85 Y~mda oldugu halde ve!at 
et~tir. 

. Cenazesi bugiin ogle vaktl B. Ab
dilrrahman Nacinin GOztepede R:id
vanp~ sokagmda 18 numaralt k~
lrllnden kald.inlarak Goztepe cami
inde namazi kllmacak ve Sahrayi
cedid kabri.stanma defnedllecektir. 

Merhume hayirsever ve salihatt nts
vandan idi. Kavakta kendi namina 
yaptlmlf btr ce.,mest vardtr. Alla.ti 
rabmet eJtelin. 
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Emir Abdullah ibideye ~enk koyarken ve koyduktan sonra 

Diln f?ehrimize gelen Maverayi Er
den hilltiimdan Emir Abdullah ak
~ ekspres trenine ilAve edilen hu
sust bir vagonla Ankaraya gi~tir. 
Samajeste diln sabah Perapalas ote
line gidince elbise degi~tirm~, Beyaz 
m~lahml c1kara'rak, siyah, ipekli blr 
m~lah giymi§tlr. 

Bundan sonra kral Hz. ve maiyeti 
otomobillerle Kariye, Sultanaluned, 
Ayasofya, Edirnekap1 camilerini do
l~nu~ard1r. 

Emir Abdullah bazi camllerde na
maz ~tir. Beyoglunda yeni tamir 
edilen Kii~iik Agacamisini pek ziya
dc begenmi§tir. 

K.Iymetli misafirimiz Sultan Mah
mud tilrbesinde yatan ecdaduun me
zarlanru ziyaret etml~tir. Bundan 
sonra otele donen klymetli rnisafiri
miz ogle yemegini yemi~tir. Otelde 
Kral Hz. leri icin hususi yemek pi~
rilmi~tir. Bu yemeklcr levrek bahgi, 
klyrnal1 bOrek, zeytinyagll enginar, 
Alipru;;a kebab1, k~kill ve yemi~tcn 
ibaretti. Yemegi miitcakip kral Hz. 
bir miiddet istirahat etmi~, sonra o
teldcn ~lknu~tir. 
· Otelden ~lkarlarken gene Uzerle-

rindc siyah blr m~lnh vardl. bcllerin
de gene murassa·r1 ve k.lymetli han
~erleri duruyordu. 

Hiikfundar, otel ka.p1Smda vaU ve 
kendisini g~iren kumandanlara: 

- ij.izin ar~hgimzdan son de
rece memnunum!. .. Diyerek ~ekkiir 
ctti ve kendilerinden aynldL Otomo
bille Taksim Abldesine giderek giizel 
bir celenk koydu. Bunda'n sonra Sa
karya mot.Orii De Bogazda. bir gezinU 
yapti, deniz dol~masmdan ~k mem
nun kll.ldl. 
Ak~am iistii ktymeUi misafirlmizin 

elliye yakln bavullan Haydarpru;;aya 
gonderilmii; ve kendileri de ekspres 
trenile Anka'raya hareket et
mi~tir. Haydarp~a istasyonunda mi
safirimizi vali, gcnerallcr ve halk u
gurlamI.tihr. 

(Devanu 4 iincii sahifede) 
• •111111NtaHHHHllHHHllU t U H l ... tftHHllllllutlUl.HHt1UU-Ual\&llfll '\.. 

MODEL 
En yeni vc en giizel ys.z moda.larile 

dolu olarak ~1kt.1. Bugiin biitUn mii
vezzilerden Tiirkiyenin yegane mo
da gazetesi olan ( In O D E L ) i iste-
yiniz. 

- llll8SUtUDID1-lllfC11111m1a11111H111111111wiW1111111nu1mnm11111nm11mnu11m11U111111111-.1111111111111n11u11111t11J11MM1111,_ 

- Yemek, dildf, ~am~1r, iitiil ... Ustelik de tevknlAde keman ~.altyorL. 
- Vay camna, na81l yaptm da bef kadmla evlendin be Ahmet? .. . 
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Diin Gecek· e Bu Sabahki Telgra:flar 1 , 
Londra sef irimiz B. Hariciye vekili 

Temmuz ay1nda Moskovay1 
zlyaret edecegi soyleniyor 

lspanyollar Alman 
Cep zuhllsma bomb 

Doycland 
att1lar Fethi Okyarzn beyanatz 

So/ya 29 (Alq;run) - Ankaranm 
yenl Sovyet el~isi bay Karski Tilr-
1::1yeye gitmek iizere buradan ge!;er
l:en Kambana gazetesine bcyanatta 
bulunmu~tur. Sefir, Tilrkiye haliciye 
vekili bay Tevfik Rii~ti.i Arasm tem
muz aymda Moskova'yl ziyaret ede
cegini sbylemi~tir. Fakat hareket 
tarihi henilz tesbit edilmemi~tir. Bay 
R~tii Aras, Moskovaya Tahrandan 
ge~erck gidecektir. 

Turk - lngiliz miinasebat1, hi~ bir zaman 
bugiinkii kadar dostane olmam1~t1r 

27 olii 78 yarah var, Alman askeri erkan1 
derhal Hitlerin riyasetinde topland1 

Beyoglu gn.zetesinin Londra muha
biri, b\iytik cl~imiz B. Fcthi Okyar 
ne bir mlilakat yaprm~br. Muhabir, 
B. Fethi Okyardnn Turk - ingiliz 
rniinasebatmm vaziyeti hakkmda fik
rini sormu~, mumalleyh de ~u ceva
b1 venni~tir: 

- Korkmadan soyliyebilirim kl, 
Turk - ingiliz munascbatl hi~ bir za
rnan bugilnltil kadar dostane olma
m1~tir. 

Muhabir ismet inonii ile B. Eden 
arasmda vuku bulan konu~malarda 
bir ingiliz - Turk pakti aktedilip edil
medlginl sormu~, B. Fethl bu suale ~ 
cevab1 vennJ~tir: 

- Hnylf, bir pal<t nkti dil~ilnillmc
mi~tir. Londrada muzakcre ccreyan 
etmemi~tir. Yalmz dostsne fikir tea
tileri olmu~ ve muhtelif mescleler 
hakkmda Ti.irkiyc ile ingiltere ara
smda tam b~r likir bhligi mevcut ol
dugu sabit olmu~tur. 

Sefirimiz, Tiirk - iugtliz ticarl mil
nasebcti hal:kmdaki sualc de cevap 
vererek bu sene i~inde g~en seneye 
nisbetle Ti.irkiye Ue ingiltere arasm
daki Ucartin artm1~ oldugunu arada
kl ticari milnasebetlerln kuvvetlendi
rilmesine gayret edildi~ini ve bll, 1k1 
tarafm da ruzusu oldugunu soylemi~
tir. 

Briand ifin 
• merasim 

F rans1z Hariciye naz1ri 
miihim bir nutuk aoyledi 

. 
Berlin 30 (A.A.) - Alman ajans1 

bildiriyor: ' 
~imdiyc akadar emsali gori.ilme

mi~ ve inamlmas1 ~ok gii~ bir hadise 
olmu~tur. Bol~evik ispanyol tayyare
leri hf~ bir sebcp olmaks1zm bir Al
man harp gemisini bombard1man et
mi~lerdir. Bu gemi fspanyol sahllin
de demirli bulunuyordu. Bu bombar
dunan neticesinde 20 Alman bah1i
yelisi olm~tilr. Alman hilkU.meti bu 
hadise hakkmda ~ag1daki dekleras
yonu ne~retrni~tir: 

bildiliyor: Mtinih ziraat sergisinin 
hii~ad1 munasebetilc orada bulun
makta olan Hitler Dutschland zirh
l1sma kar~1 yap1lan suikasd haberi-
22,ni kti~d esnasmda alm1~tlr. 

Merasimden sonra Hitler, o esna
da Berlinden Mtinihe gelen Harici
ye Nazm Von Ncurath ile gorii~mil~
tar. 

Saat 14,35 de Alman donanmas1 
ba~kurnandam amiral Rordcr hu
susi bir tayya.re ilc Bedinden gel
mi~ ve derhaJ Hitlerin yamna gide
rek uzun bir millakatta bulunmu~
tur. 

Sil8hlar1 b1rakma konferans1 
biirosu Cenevrede toplamyor 

Buro Yunan delegesi B. Politisin 
reisligi alt1nda ~ah~acak 

Paris 30 (A.A.) - 13 Haziranda 
Haticiye Nezaretinin merasim avlu
IWlda dikilecek olan heykelin a~ll1-
f1ndan evve! Briand'm hatiras1m 
tebcilen Relsicum.hur Lebrun ile na
zirlar ve diplomatlarm i~tirakile bir 
k~ meraslm yap1lacaktlr. 

Diln a~am mUtcveffanin 75 incl 
yildonilmil mi.inascbetile Lebrwi, 
Herriot ve Delbosun ~tirakile Sor
bonne tinivcrsitesinin bliyilk anfite
atnnda mi.ihcyyi~ bir nilmayi~ tertip 
edllmi~tir. 

cDaha bir ka~ giin evvel bol~vik 
ispanyol tayya:releri Palma limanm
da demirli bulunan tngiliz, Alman 
ve :ttalynn gemilerinin fizerlne bom
balar atm1~lar ve bir italyan gemi
.sinde alh subayi oldiinnil~lerdi. Bu
na ragmen Alman gemilerine bu 
llmanda durn1akta devam etmeleri 
emrolunmu~tu. 

29 mayISta Deutcchland z1rhl1S1 
ibiza onilnde demirli bulunuyordu. 
Bu zirhh beynelmilel deniz kon tro
ltine tnhsis olunan gemiler arasmda
dlr. Bw1a ragmen zirhh ~am sa
at 18 ila 19 arasmda Va1ansiya bol
~vik. hilkumetinin ans1zm oraya 
~1ka.n ve pike ile inen iki tayyaresi 
tarafmdan bombardlman edilmi~tir. 
Gemi istirahat halinde oldugundan 
efrad geminin b~mdaki sipersiz 
murabbada toplanm~ bulunuyordu. 
Bombalardan bid bu rnurabbam or
tasma, t1pkl bir kag giin evvel ital
yan subaylanmn dairesine oldugu 
gibi dil~mil~tilr. Bu caniyane tnar
ruzun neticesi: Yirmi asker olii ve 
70 ask<'r de yarah. 

Hitler yanmda Von Neurath ve 
amiral Rooer oldugu halde saat 
16 da Berlinc hareket etmi~tir. Saat 
18,30 da ba~ekalettc Hilerin riya
seti altmda Babr.iyc Nazin mnre~al 
Von Blomberg, Ha1iciye Nazm Von 
Neurath, donanma ba¥umandam 
arniral Roderin i~tirakile bir toplan
t.i yapllm1~tJr. 

27 olii, 78 yarah 
Berlin 31 - Doy~Iand zirhhsmda

ki yaraluru·dan dort ki~i daha Olmii~
tilr. :;>imdiki ha.Jde zayiat bilan~osu 
~udur: 27 oli.i, 15 i ag1r, 63 ti hafif 
olmak uzere 78 yarah ... Ag1r yaral1-
lar Cebeli.ittank hastancsine aleliicele 
kaldmlm1~lard1r. 

Cencvre 30 (A.A.) - Paul Bon
courun liyasetindeki Frans1z murah
has heyeti Cenevreyc gelm~tir. 
~imdiye kadar iki kere tehir edil

mi~ olan sllahlan birakma konferan
smm, 932 senesindc ba~lanu~ olan 
bu eserc dcvnm edilmekte oldugunu ve 
ilk te~rin 1934 te Alnu:nya Milletler 
Cemiyetinden !;ekilniceye kadar ta
kip edilen gayedcn vazgectilmediginl 
tebariiz ettilmek igin toplanmasi Hi
zumlu goriilmil~tik 

Dcrpls edilen mukavelenin bir kls
mnun mescla dcvletlcrin askeri mas
raf bilt~elcrinin ilan edilmesine dair 
olan klsmmm tatbiki silahlan bu:ak
ma mesclesinde cicldi bir terakki te
min edecektir. 

Almanynnm ve italyamn i~tirruti 
temin edilmedik~ konferansm mtis
mir blr ~"kilde ~1I~rm~ayacag1m id
dia eden ingilterenin talebi iizerine 
baZI hOkOmetler ve bllhassa ~mal 
hukllmet~lerinden b11i askeli masraf 
bilt~ele1inin ne~rile husust imalfi.tm 
kontrolii tcmin edlimedikQe bUroya 
kaU tekUflerde bulunmaktan vazge~
rni~lerdir. 

<;ekoslovakya Reisicumhuru Be
nes siHlhlan b1rakma konferansmm 

Ba~vekilin 
miihim nutku 

Mecliste sah veya ~ar-
1amba giinii irad edilecek 

Ankara 31 - B~vekil ismet ino
nii wnumi siyaset hakkmdaki mii
him nutku11u Mecllste salJ. veya ~ar
~amba gilnii soyliyecektir. Bundan 

. evvel B~vekil, Parti meclis grupwi
da, Londra, Paris ve Atlna zlyaretleri
nin intlba ve neticeleri, Hatay it ilfl.f1 
ve Cenevredc gecen gCin imzalanan 
Tiirk-Frans1z muahedesi hakkmda 
f1rka arknd~Ianna. izahat vcrecet.
tir. 

Hatayda bayram 
10 Haziranda biiyiik 
1enlikler yapilacak 

Antakya 3 - Hatay itilafmm Mil
letler cemiyeti tarnfmdan tasdiki bu
rada derin bir sevin~ uyand1rm1~tJ.r. 

Hatayhlar, bu muvaffak1yeti temin 
eden Atattirk ve ismet !nonii hilkO.-

rnctlne bitrnez tilkenmez ~iikran his
Icrile mtitehassis bulunuyorlar. Ha
t\\)' halkl, bu muvalfa.klyeti 10 hazi-
randa tertib edecegi bayrrunla kut11-

raport.Orli.igiinden istifa et~tir. 
Bilro rels muavini Ve Yunan rnu

rahhas1 Politisin iiyasetinde ~ab~
pcaktir. A1thur Hendensondan in
hil(!.I eden liyaset mak&mma henilz 
kimse tayin edBmerni~tir. 

ltalya ycni bir tekliftc bulunmadi 

l\lilimo 30 (A.A.) - Popolo d'italia 
gazctesi, Mussolininin Amerikan ga
zetecilCiile ge~ende vukubulan mi.i
lAkatma ait milhim bir noktay1 tas
rih etmektcdir. 

Bu gazcte, Dil~enin Roosevelti bir 
cihan konferans1 tertip etmege da
vet ettiginin dogru olmad1gm1 yaz
maktadir. Popolo d'italiaya gore 
Mussolini sedece, Amerika Reisicum
huru sil9.hlar meselesile me~gul ol
mak uzere bir konf erans hazirladlgJ. 
to.kdirde itruyanm bu konf eransa ~
tirakinden emin olabilece~ini soyle
m.i~tir. 

Debols, Briandm canlI bir portre
s1n1 yaparak onun biltun mfmasile 
blr hatip oldugunu soylemi~ ve de
mi~tir ki: 

Blinandm sesi ciddi, tesirli ve ok
~ayic1 idi. iri gozlerinin ~alan kim
senin naza11ndan k~<;mazd1. Asabt 
ve ince elleri.nin hareketi hala. goz
lerimin onilndcdir. Briandm sulh 
davasmdan ~gid:ikl 3 ders ~1kanbr: 

1 - B~eii sahada. iiliivvii cenap. 
2 - Diplomasi sahasmda pozitivizm. 
3 - Gayrette sebat. 

Emnlyct davasi, Briandln hi~ bir 
vakit tamikinden h§.li kalmad1g1 
bir meselcclir. Briandrn emniyet de
di~i ~y kollcktif idi. 0 bunu oyle 
d~ilnyordu. Bu sebcpten dolay1 Mil
letler Cemiyctine Ievkaiade merbut 
idi. Bria.odm dal~I ve kinin muzlim 
kuvvetlerinc kar~1 meydan okuma
smda hepim.iz kalbin ve aklm en 
samimi ilcatmm nidasm1 i~itebiliriz. 

ikinci bir bomba da yan koprilye 
isabet etmi~ ve fakat ancak ehem
miyetsiz hasar yapm1~tir. Gemi, harp 
ve seyir kabiliyetinde hie; bir ariza 
olmadlg1 halde Cebelilttanka hal'e
ket etmi~tir. ~aralllan oraya ~ilana
caktu-. Zirhll tayyarelere katiyen 
at~ etmemi~tir. 

Hitlerin riyaseti a ltinda. bir 
toplantl y aptldt 

Berlin 30 (A.A.) - Alman ajru1s1 

Evvela Alman 21rhhs1 taarruz etmit 
Pari~ 30 (A.A.) - V~lansiya hilku

meti, Alman Deutschland z1rhlls1 
hadisesi hakklhda n~rettigi bir teb
ligde, evvela bu z1rhlmm tayyarelere 
tnarruz ctmili olduguuu ve tayyare
Icrin de mukabele etmek mccburiye
tinde kald1gm1 bildirmcktedir. 

Romada hcyecan 

Roma 30 (A.A.) - Adcmi mudahale 
komitesi crnrinde olnrak ispanyol 
sularmdan g~en Alm.an harb gemi
lerinin ispa.nyol tayyareleri tal'afm
dan bomb:nd1man edilmi.:? olmasi ef
kan umumiycde fcvkaladc heyecan 
uyandum1litlr. 

Dii~e, liimcliki halde silahlar1 b1-
rakmanm mevzuu bahsolm1yacagi 
kanaatindedir. Mevcut silahlar1 azalt-
rnnk meselesine gelincc bu i~e her 
~eyden evvel miistakbcl silahlanma 
prograrnlarim tahdid ctmekle ba~la
mak lazimgelmektedir. 

Hariciye vekilirnizin nutku 
P aris 30 - B. Briyandm heykeli 

ac;1ld1g1 s1rada burada bulunan Tilr
kiye Hariciye vekili B. Tevfik Riisti.i 
Aras, bir nutuk soyliyuek miitc;cf
fanm suhe hizmetlerini yad ve teb
cil etmi~Ur. 

lcra isleri ve mahkemelerde cabukluk 
icin tedbirler ahmyor 

I Surlar haricinde 
garip bir cerh 

Otomobil tramvaya 
~arparak par~aland1 

Ciirmilme~hud kanununun ~amil oldugu 
ciiriimler sahas1 geni~letilecek 

Hayriye, kendisini yara
hyan adam1 tan1m1yor 

-----
l~inde bulunan Recep 

ile Ismail yaralandt 

icra i~erinin islaht ve muamelelc
rin dalia ~abuk netlcelendirilmesi 
i~ Adliye Vekfileti yentden bazi 
tedbirler almak tizeredir. Bundan 
ba~ka mahkemelerde de silrat temi
ni i\;in !tah~11Iyor. 

Dun, Surlar har.icindeki k1rlar ~ok Di.in gece Agacami civar:mda bir Adliye Vekftletinin elindeki istatis-
kalabahkt1. Yazm Uk pazarlarmdan otomobll - tramvay miisademesi ol- tiklere nazaran ceza mahkemeleri-
istlfade etmek istiyenlerden bir k1sm1 m~ ve otomobil pa~aJanarak ic;inde mizden son ii~ sene zarfmda cikan 
kale di\)8Xllanna dokiilmti~erdi. Bir bulw1an 1ki J:W?i de yaralanm1~lard1r. i~lcrin sayisi gittikc;e artmaktadlr. 
~k kimseler acikta i~ki i!;iyorlar, dev- Vaka ~oyle olm~tur: 1934 te 220 bin, 1935 te 240 bin 
riye gezen jandarmale.r, vakit vakit 297 numarah vatmanm idaresinde 1936 da ise 260 bin i~ ~1kanlnn9tir. ' 
~ikan kavgalan yatI~bnnak i~in ug- bulunan 205 numarali Sirkeci - Tak- Adliye Vekili B. ~iikril Saraeoglu, 
ra~yorlardl. aim tramvay1 saat yirmi bire dogru Biiyiik Millet Meclisinde miizakere 

Bu &radn, beylerbeyi gazinosu is- Taksimden ~ag1ya dogru gelmekte edlllrken bu hususta beyanatta. bu-
mini verdikleri yerde blr kadm ~gllp oldu~u blr sirada Agacamiinin ya- lunarak demi.,tir ki: 
kopmu~ ve o civardaki b alla tlA~a rundaki sokakian ~ofOr Ahmedin ida- _ Mahkemelerlmlzin if ~lknnnak 
venni~tir. Hayliye ismindeki bu ka- re&.ndeki 2730 numrunll otomobll Ml hususunda seneden seneye arb.n blr 
d.uun yiiziinden ve ellerlnden kanlar olarak ~Ilavermi~tir. Bu vaziyet kar- faaliyet ve gayretle call~Iklar1 gO-
alayor: ~1smda vatman bir miisademenin onil- riilmektedir. Diyebililim ki ceza mah-

- Ka~1yor, kac;1yor! .. diye de bag1- nti alamanu' ve c;arp1~ma olmu~tur. kemeleri bugiin h er i~ vasatt 4,5 
nyordu. <;arp1~ neticesi tram.vaym on ayda ~1kanr bir vaziyete gel~erdir. 

Jandarmalar, bu kad1mn i;1ghgma ktsrm hnsara ugrad1g1 gibi, otomobil Hulruk mahkemelerimizde ~ ~1kar-
yeti~tikleri sirada, bir gen~ te ko~a- de klsmen par~an~t1r. Bu Sirada mak hususunda ceza mahkemeleri-
rak gldiyordu. Jandarmalar bu deli- otomobil li;inde bulunan, Kas1mp~a- le muvazi vaziyettedider. Temyiz 
kanhy1 hemen yakalanu~lar ve ''llru- da oturan Rccep ve fsmail lslmlerin- mahkemesinin ~ yekOnu bundan bir 
Ian kadlmn yanma getirmi~lerdlr. d~ iki gene te muhtelif yerlerinden ay evvel 17 bine d~U{ittir. Senede 

Yarall kadm, vuran gencin bu ol- yare.lanmtflarchr. 80 bin yeni I~ alan ve ge~en :seneden 
madlg1ru soyleylnce jandannalar onu Vakayi mut.eak1p, polis ve seyrise- kal~ 20 bin ~ ile yekOnu 100 bin 
b1rakm1~archr. fer memud.a.r1 tahktkata el koymu~- olan bu mahkemede yalruz 17 bin 

ve her giln i~i biraz daha tes1i et
mektlr. 

icra ~crinc gclince bunda da aza· 
mi siirat temini i~in tedkikat yap1yo
ruz. Bundan ~ka icra kanunumu
zun ana vc ilk vatam olan isvi<;rede 
bu i~in ba~mda bulunan bit' veya iki · 
ki~ celbcderck onlardan alacaguru3 
miltalaa.Jann inz1mamile son kara
nmm vereccgiz. Boylece icra i~leri 
de iyile~e safhasma gi~ ve bira:I 
daha si.iratlendirmck imkamm ver
~ bulunncag1z. 

Bundan ~ka bu sene icra kad
rosunu da yeni bii~elerimizle takvl
ye ediyoruz.> 

Adliye VekaJeti bunlardan b~ka 
me~ud ciiriimler kanunundan all .. 
nan hayulJ nteiceleri g0z onilnde tu
tarak gelecck seueler i~in ciirmil .. 
me~ud knnununun ~mil oldugu 
ciiriimler sahasm1 blraz daha geni~ .. 
letmek tasavvuru11dad1r. 

Bu su.retle bazt cinayetlere ve agtt 
cezat su~ara da cilnntime~ud Jta.
nunu tatbik cdilecek ve kanunlann 
hiikiimleri l:oylere kadar te~il edi ... 
lecektir. 

Hnyrtye, kcndini vuram tamma- lar, iki yn.rallyi da Beyoglu hastane- ~ kalmas1 ~ab~a.a.simn vaziyetini B. Tardicu evleniyor 
rnakta, yalruz e~kAlini tarif edebil- slne kaldlrrm~lard1r. !:1r>1kc;a gosterir. 

ck 
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m tcdlr. Vatman ve fiiOfor zab1taca ya:kalan- Bi.iti.in Adllye cihazmm gayret ve 
Yarah kndm tedavi e.ltma almm1~ muµardlr. Kaza vazlyetl yerinde tes- faaliyeti vatanda~lara milmkiln ol- ~tesinin bildirdigine gore cski Ba~ 

olup me~hul carihin de hfiviyetinin bit edildigi cihctle milnakalA.t ta blr dugu kadar sliratle ili ~ikarmak,, hak vekil Tardicu yakmda mac.lmazcl Ju-
) acaktlr. tesbitlne ugra~1lmaktadlr. rnuddct sekteye ugranu~tir. ve k. nunn tnmamen mutab1k olmak lia Lmgcnton ile evlcnccektir. 
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ARi\DA SffiADA: 

Azllk okullar1nda 
TUrk~e 

Rurm, Ermeni, l\'luscvi vatanda~ta
l'ln as1rlardnn beri i~imizde ya~ndlk· 
Ian hnlde bir tilrlti, istedigimiz ve is
~dikleri gibi Tiirk9Cyi konu~amama· 
Ian fiivelcrinin bizim ~ivemize aykln 
,lmasmdan da ileri gelmiyor mu der
siuiz? .• 

Bugline h1dar, azhk mekteplerinde 
'l'iirk tarihine, Tiirk cografyasma, 
Tiirk diline ehemmiyet verilmedfgt 
lllalUmdur, fakat o rnekteplerde 
~eyrck aSJrdan beri Tiirk~e okut
turuldugu da inkar edilemez. 
J.'akat bu Tiirk~e tedrisata rag· 
men, azbk Tiirkleri Tiirk~eyi dog
ru diiriist konu~amamaktadirlar. Bu· 
giin hala otuz iki ya~mda bir Rum 
\'ntanda~ size; 

- Ne valdt ki yapazak bir oyun, 
sen ~zok beyenczek. .. 

Ciimlesini soyliyecek, aynt ya~ta bir 
Enneni: 

- Anloorsun ne dediysem ... 
Diye dikkatinizi celbedecek ve ge

ne aym ya~ta bir l\lushi \'adanda~: 
- l'elince yoru~lim ulmaz mi'! 
~eklinde lat edceektir. Bugiin az

hk okullarmda Tiirk~e tarih, cograf • 
ya \"C okumaga 11e kadar ehemmiyet 
versek, bu derslerin saatlerini ne ka· 
dar ~okla~1rsak,Rum, Enneni, l\lusevi 
vatanda~lann ·~ive ve telilffuzlar1 dii-
2elmcdik~c, onlar l tam manasile 
Tiirk~eyi okutacaklnrda bu hassa 
uGeloorum» diyen miinevver bir Er
meni «Yordum» diyen miinevver bir 
ntuscvi, «Sormus» diyeu miine\'Ver 
bir Rum Tiirk kiiltlirii ile bi?slenmi!j 
bir miiste~rik gibi kaltr. 

Azhk mekte1•Ierinin ilk b~ sene
sinde, ~ocuklarm \iive ve teHiffuzlanm 
diizeltmege ~ah~maltd1r, bunun i~in 
de b~ sene tarih, cograf ya ile tiirk~e 
ogrctmenler aynlmaildtr. Azhk okul
Jarmm ilk k1s1m larmda ders verecek 
Tiirk~e ogrehnenler diizgiln ~ivell, 
tehiffuzlara piiriissiiz olantardan se
rUmeli ve bu ogretmenler, musiki og
ret menleri ile te~riltl mesai etmelidir· 
ler. 

Tarih ve cografya tedrisah daha 
rok ihtisasa taalluk ede.r; her tarlh 
ve cografya ogretmeninin piiriissiiz 
telaffuzlu, ~vesi istanbul ~ivesine 
uygun olmas1m temin edemez. Fakat 
Tiirk~eyi okotncaklar da bu hassayt 
~rt olmahd1r. 

Azhk okullarmdaki Tiirk~e ogret-
111cnlcr, talebelerin hangi harfleri fe
na, bozuk okuduklanm tesbit ve o 
lloktalar iizerinde durup ~.ocuga dog
l"U t.eJ:iffuzu talim ctmelidirler. l\lese
li Ermeni mekte1•lerinde bir tiirlii 
<1aga~» diyemeyip «nga~ diyen tale
beler pek ~oktur. Bozuk teliiffuzu 
< aa~» dedirtmek suretile )·a,·a~ yavai; 
diizeltmek kabildir . .Ancnk oyle harf
leri soyliyemiyenler bulunur ki, on-
arr diizclhnck i~in musiki ogretme
iJe te~riki ml'sai zaruridir. Iesela 
iri «olur» diyemcz «UIUI'» der. Bu 
U» teJaCfuzunu «0» gibi s0yletmek 
iraz da musiki ogretmeninin i~idlr. 
tirk~e ogretmeni sm1fta ~ocugun 

h·csini diizcltmek i~in ugrn 1rken 
ocuk solfcj dersinde al.ft» y1 «l.ag. 
Do» yu aDog» diye telaffuz ettik~e 
tirk~e ogrctmeninin mesai i bo~ 
idcr. AzJ1k vatanda~Jann h•c ve 
laffuzlar1 diizelmedik~e de, kiiltiir 
kanhgmm himmctlcri ne kadar ol
iimid edilen. brkll'nen semcreyi tam 
nrak \·cremcz. Bizcc.\ alfnbedeyken 
\'e ve tcliiffuza c11emmiyet vennek 
\'C Ve teJaffuzu dtizglin ogretmenle-

en csash vazife i olmnhdu·. 
S ... 18.mi izzet Sedes 

Bazi su~lan, kolay gorilliip ce-o 
nm kolay bulduklnn i~in, cemi
n lchine telakki ederim bay Am-

sot ifi 
Beledige yeniden 
tedkikat gapmaga 

ba~lad1 
Belediye yedi, seklz sene evvel silt 

i~ini J.Slah 1¢11 bir ~lrket te~kll etmiJi
tl. Bu ~irket bir ka~ ay ~ll~tiktan 
sonra iyl bir netice almamadlgmdan 
dattlm~tl. 

Belediye ~imdi silt i~i ile yeniden 
(ugra_,nuya. karar vermi~tir. iktlsad 
mudt.irlUgil bu hususta tedkikat yap
maktad1r. Miidiirlilk Avrupa memle
ketlerinde silt i~lnin nas1l idare edil
digini, istanbulda mevcud inek nuk
tanm, siltiin nasll nakledildigini, ~h
re ne mikta'rda silt getirildigini ar* 
tuinaktad1r. 

Bu tedkikler blttiktcn sonra beledi· 
ye kati bir ka.rar verecektir. 

Yeni 4 havuz 
In1aat sonbahara 

kadar bitecek 
Beledlye sular idaresinin mevcud 

dort filtre havuzuna il~ve olarak, 
100 bin lira sarfile, dort havuz daha 
in~a etmege karar verdigini yazmij· 
tik. 

Sular idaresi idare meclisi tarafm
dan \'erilen bu karar, belediye rcis
ligince tasdik edilmi~tir. Havuzlann 
in~asma yakmda b~lanacaktlr. Bu 
dort havuz oniimilzdeki sonbahara 
kadar bitecektir. 

Terkos goliindcn ~ehre akltilan su 
mikden, her sene bira'z daha arttigi · 
i~in ~imdiki havuzlar ihtiyaca kAfi 
gelmiyordu. Bu yeni dort havuz ~a 
edildlkten sonra golden gelen su da
ha kl.sa bir zama.nda tasfiye edile
cek ve o nisbette ~ehre daha bol su 
verllecektir. 

Havuzlar in~a: edildikten sonra ~h
rin biitiin mmtakalarmda, yirmi dort 
saat i~inde hi~ faslla verilmeden mus
luklarda ayru mikdar ve nisbette su 
bulmak rnfunkiln olacag1 temin edlli
yor. 

E 
Orta mektepler 

Bu sene dort mektep 
daha a~ilacak 

istanbulda bu sene yeniden 3 orta 
mekteb a~Ilmas1 kararl~tJ~b.. 
Bu mekteblerden biri Hali~te. diger 
ikisi Samatya ve Fatihte a<;1lacakt1r. 
Yaptlan tedkikler neticesinde ~ehrin 
Anadolu yakasmda da: mevcud orta 
mekteblerin ihtiyaca kafi gelmedlgi 
anl~llm~tir. Burada da bu sene ye
ni bir mekteb ~Ilacaktir. 

Bir sandal devrildi, icrindeki 
bahkc;1 kurtarilda 

Beykozda bahk<;t Niko sandalm1 
Kavata giden bir motori.in arkasma 
baglam1~tir. Motorle sandal bir miid
det arka arkaya giderken birdenbire 
a'ralanndaki ip kopmu~tur. 

Bu su-adn arkada.n gelcn Morina 
admdn bir b~ka motOr Nikonun sa.n
dalma <;arpm1~tir. 

Sand:il devrilmi~ fakat Niko kur
tanlnu~hr. 

Sokaklan sulama ifi 
Belediye tcmizlik mildilrli.igiiniln 

i.sta.nbul sokaklarmm sulanmas1 i~in 
bir proje hazirlad1gllll yaznu~tlk. Pro
je belediye relsligine verilmi~tir. Re
islik projeyi muvaf1k bulduktan son
ra bunun tatbikine b~hyacakt1r. 

Mevcud sulama arazozleri ihtiyaca 
yetmcz.se yenidcn iki arazoz satm ala
caktir. 

El i~leri 
Y ak1nda bii tiin ilk 

mekteplerde sergi a~ilacak 
Bugi.inden itibaren ilk mektebler

de son suuf talebesinin imtihanlan
na b~lamyor. Bu imtihan blttikten 
sonra her mektebte birer sergi ac;tla· 
cakt1r. Mekteb sergilerinde ~ocukla.
nn bir sene i~inde yaptlklan el 1*le
ri, resimler • vesaire g0sterilecektlr. 
Her mekteb sergisinde en giizel, en 
r.mvaffak olmu~ par~al.ar s~ilecek, 

bunlar her mmtakada tesis edilecek 
mil~terek sergilerde yeniden ~hir 
cdilecektir. Mmtaka sergilerinin yer
leri maarit mildiirliigti tarafmdan 
l~ra.rlr~t1rtlacaktir. 

A~1kta. deni:ze girenlerden para Eaki ka.~.111nin evini ta,lamtf 
ceza11 almacak Zab1tn, Sureyya ismlnde birini ya-

Denize girme mcvsimi yakla.~nyor. kalanu~tir. Bu adamm i~ledigi su~. 
Bu rnilnasebetle polis vc belediye, a- Ka.s1mp~ada Yenl~e~me civannda 
!(lkta denize girilmemesi i~in tedbir oturan evvelce aynlm1~ oldugu kan-
almakta'd1r. A~1kta denize girenler smm evini t~lamak ve camlanru 
yakalanarak kendilerinden ilk seferde • lclrma.kt~r. Silreyya, bu i~i sarho~luk-
3 lira ceza nlmacaktir. Tekran halin- Ia yapt1gm1, ne yapt1gm1 da bilme-
de cez:i. ~iddeUendirilecektir. digini sbylemcktedir. Hakklnda taki

Para cezas1 vercmiyenler ikamet
gaha r.:ibdedileceklcr, muayycn zaman 
zarfmd:.i para cew.s1ru veremezlerse 
hapsedileceklerdir. 

Kupitle oymya~ bir ~ocuk 
yaraland1 

Cibalide oturan Ali vc R1za ismin
de ild ku~ilk ~ocuk dlin evlerinin 
oni.indeki arsada bir <;ukur kazmi~
lar ve i<;ini karpitlc doldurmu~lard1r. 

Bir kibrit ~akmca: karpit parla
nu~tir. BUyilk bir giirilltii mahalle 
halkm1 tela~a dil~Urmi.i~tiir. c;ocuk· 
lardan Riza yi.izilnden agir surette 
yaralarum~tir. 

. . . MeselA bunlann en b~mda tram
vaydan atiamak gellrl .•• 

batta bulunutmaktad1r. 

iki Yang1n batlang1c1 
1 - Kad1koyiinde oturan bayan 

.ij:anif en in evindcn yangm ~1knu.!1 
18.kin etraftan yetlsilerck sondilrill-
mii~tlir. · 

2 - Gedikp~ada leblebici Arif in 
diikMnmm ba'cas1 tutusmus sondil-
riilm~tilr. • ' ·' 

T amir i~in yeni bir Rumen 
torpitoau geldi 

Diln limamm1za bir Rumen tor
pitosu gelmi~tir. Torpito ha'vUzlan
nuzda trunir edilecektlr. Rumen tor
pitosu bugi.in Halicc girccektir. 

Ba,.. Amca:ya gore ... 

... Bu oyle blr sue ki ne gizll yapl· 
Ian i~lere benzer, ne bllmem neyel ... 

-
100 otobus 

Beledige, mii.ra
caatlari tedkik 
etmege ba~ladi 
Belediyenin Avrupadan 200 otobils 

getirecegi ya.zilnu~t1. Bu miinasebet
le firmalar belediyeye b~ vurarak 
uzun vade ile otobils satmagt teklif 
etmi~lerdir. 

Belediye ilk olarak 100 otobils ge
tirmek niyetindedir. Bunlann para
smm iic sene i~inde Odcnecegi timid 
ediliyor. Belediye yap1lan teklifleri 
tedkik cderek 100 otobiis i¢n anla_,
ma yapacah"t1r. Diger 100 otobils 
daha sonra sip:i.ri~ edilecektir. 

Bir otomobil bir gen~ luza yaralad1 
Hiisameddin isminde bilinin idare 

ettigi otomobil diin Beyoglunda rnat
mazel Bellaya ~arpm1~tir. 

Kaza hakkmda tahkiknt yap1lmak
tad1r. 

Biletsiz seyahat 
Bir kad1n 16 kuru' 10 
paraya mahkum oldu 

Devlet ~imendiferlerinde bilet al
madan seyahat eden yolcular yaka
landlklan zaman kanunen mahke
meye verilmekte vc su~lan sabit olun
ca bilet ilcretinin iki misli para ce
zasma mahkum edilmektedirler. 

Sultanahmed birinci sulh ceza 
mahkemesine bu yiizden 16 lc4;inin 
evrakl verilm~tir. Fakat bunlardan 
on be~i ilk tahkikat esnnsmda yalrui 
ad.res vcrmi~ olduklarmdan adresle
rinde bulunup mahkemeye cagrtla:
manu~lardlr. Yalmz Hatice adtnda 
bir kadm su~lu mahkemeye gel~tir. 
Muhakeme esnasmda Hatice, acele l
ie bllet almadan trene bindigini soy
liyerek hA.kime: 

- Bay hakim. ~u otuz k~u all· 
ruz da cezama say1mz, bu yilzden 
mahkO.m olmay1m .. 

Diye mahkemede ceza paras1 ver
mek istemi~tfr. Hakim, mahkemede 
para allrumyacagm1 bildirmi~ ve mu
hakeme neticcsinde Hatice bilet tic
retinin iki misli ola.n sekiz kuru~ on 
para cezai nakdlyc ve seklz kuruz ta 
mahkeme masraf1 odcmege mahkfun 
edilmi~tir. 

Kiz b~1 vanlardan ikiai 
Na:zilliye gidiyor 

Bilyilkdere fidanhgmda yet~tiril
mektc ola.n klz bah~1vanlarda.n ikisi
nin 40 lira ilcretle istihdam edilmesl 
i~in Nazilli belediycsi ista.nbul beledi
lyesine milracaat etmi~tir. istanbul 
belediyesi bu ~ilracaat1 kabul etmi!}
tir. 

iki klz bah~n·a.n bugtinlcrde Nazil
liye hareket edeccklerdir. 

Bir aarho,, k1rd1gt camdan 
yaraland1 

Uskildarda Hilseyin isminde birl 
korkiitiik sarho~ oldugu halde Ah
m~din kahvcsine gitrni~ ve bir~k 
cam krrm~tir. Kmlan camlardan 
bili Ahmed.in burnunun tizerine dil
~erek ag1r surette yaralanmasma 
sebebiyet vez:mi~tir. 

.. . Ap~lktlr! ... Hemen gorfilftr ve I 
lmnunun pen~esine d~erl ... 

Sahife 3 

,, ...... ~~--···- II, 
Etlence 

Ciinni.ime\ihud mnhkemeJerinden 
birinde oniine gelen sokak kaplSlDl 

98larak ka~an bir adamm clavas1 gi· 
riilmii~. 

Adama sonnu~lar: 
- Ne maksadJa kap11an ~ahyor

dun? 
SucJu cernp venni~: 
- Vallahi fena bir maksadla degil.. 

Eglenmek i~in 
l\luhakkak ki eglenrnek i~in hi~ 

kimsenin sebebsiz kap1 ,~rak halla 
rahats1z etmesine haklun yoktur. Bu· 
nun i~in ciinniim~hud m.ahkemesl· 
nin bu eglence dilijkiinii zata verdigl 
cer.a gayet yerindedir. 

Lakin su~lunun: 
- Eglerunek i~in yaptun bu qd 

Sozii beni bayagi du~imdiirdii. 
Ilakikaten istanbul o derece eglen· 

cesiz bir ~ehirdir ki insan baz1 boJ 
giinlerinde: 

- Ne yapayun? Nereye gideyim 
diye saatlerce kafa patlahyor. 

istanbulda egltmce namma k1~ 
sinemadan yazm denizden bn~ka ne 
gosterbilirsiniz? 

Bizde denize girenler, deniz spor
lanndan hakkile istifade edenlerde 
1>ek nzd1r. Kala kala senenin birka9 
aymda sinema kallyor. Demek bu 
surlu da Kara.;iizun: 

- Yar bana bir eglence! .. demesl 
gibi kendi kendinc bir karar vermit' 
sokaga ftrlam~ \'e kapilan ~alarak 
soziim ona gonliinii eglendirmi~ .. 

Nasreddin hoca fakir d~ii~. l\lii
temadiyen karisile knvga ederler da
la~rl::mm~ .. 

Sormu~lar: 

- Hoca bOyle bergiin kavga gii· 
riiltii .. Nedir bu! .• 

Hoca giilmii~: 
- Egleniyoruz yahu .. Bu ziigurt· 

liikte eglenceye para vercek degilis 
ya ... Canuruz sdaldak~a kan ile dala· 
~1yor, 0 soyliiyor, ben soylilyorum, • 
hlrhyor, ben h1rhyorum .. 

Dargmbktan sonra ban,1yoru~. 

Ban\jhktan sonra danhyoruz. Bu su
tttle gonlilmiizii eglendirip g~iniyo· 
ruz.. Bu kavgatar ve b~lar da 
olmasa s;kmhdan patbyacagiz. 

Ciinniim~hud mahkemsindekl 
adamm kendisine buldugu eglence de 
tibk1 Hocanmkine benzlyor... ~ura
s1 muhakkak ki tstanbul i~in biiyiik 
mikyasta bir eglence miicadele ·i a~
mak Ianm .. Hallan ucu1. ve iyi eglen
mesini temin etmeliyiz.. H. F. 

-UlltftlUIHlllll11UfHIHllHllllUIUHlllllUl111HflHHltPll111n11llUllllt-

Y eni gelecek g~enler 
~ehrimize 15 haziranda Bulgaris

tan ve Romanyadan gelecek olan 
gocmenler icin iki vnpur hazirlan
nu~tir. ~menleri ~ehrimize getir
mek ii~n hilkiime~e se<;ilen heyet 
azas1 bu vapurlarla gideceklcrdir. 

Gelecek g~menler, Tuzla tcbhir
hancsine scvkedildikten sonra mii
rctteb yerlerlne sevkedilecektlr. 

Tramvaydan athyan 21 kiti 
yo.kaland1 

DUn ~hir i~inde tramvaydan at11-
yan 21 ki~i yakalantntl?tlr. Bunlardan 
16 smdan bircr lira ceza almnul?tlr. 
Birer liras1 olilllyan diger bel? ~ 
hakkmda zab1t tutulm~tur. ----

Karaya oturan iki vapur 
kurtar1ld1 

Ye~Ukoyde karaya oturan Rumen 
band1ra11 Bilkre~ vapuru ile Izmitte 
karaya oturan Yunan band.Iralt Cor
ciyos vapuru gemi kurtarmn ~irkett 
tarafmdan kurtanlnrak yilzdilriil
mii~lerdir. 

I 
\ I I 

...... -

B. A. - Ne olur, ~u hil'e ya.pan es
na! da blrer kere tramvaydan atlasa· 
larl. .. 



Sahlfc 4 

lngilteredeki cereyan - Doktor 
seyahati - Istanbul borsas1nda 

Saht1n 
vaziyet 

Londrada toplanmakta olan im
paratorluk konfcrans1 hafta zarfm
da ~ayam dikkat tezahilrata sahne 
oldu. Biltiln murahhaslar, ingiltere
nin, beynclmilel mlibadelatm serbes 
esaslar iizcrinc yeniden ihyas1 i~ln 

yap1lacak mli~tcrek bir hareketin 
ba~ma g~mesi tavsiycsinde bulundu
lar. Bir taraftan konferans bu tarz
da kanaatini izhar ede1 ken, difer ta
raftan liberal ve mesai partilerine 
mcnsup mcbuslar da, bu aym 25 in
de, parlamentoda, dilnya sulhil men
faatinc olarak Ottava anl~nmlannm 
tadili lehinde beyanatta bulunmuJ?
lard1r. izhar olunan bu temennllerin 
fiiliyat sahasma ge~mcsini esas it!
barilc arzu ctmiyecek hi~ bir memle
kct yoktur. Ancak serbestiyi en 
~ok tavsiye eden memleket ingiltere 
olmakla beiaber, bu serbestinin bilft. 
kayd vc ~art tatbikinden has1l olan 
nice!er hakkmda en ~ok tereddilt gos-

tcrcn de gene ingilteredir. Nazir Runci
man, mebuslara verdigi cevapta, in
gilterenin, Ottava anl::~malanmn il
gas1 neticesinde kar~1le~cag1 mil~
lat pek ~ol: oldugunu, bu meyanda 
fmparatorluk tesanildil fikri terk 
eclilccek olursa amele iicretleri dun 
olan rakip memleketler, f1rsattan is
tifade ederek biltiln milstemleke pi
yasalanru bogacakla:nru soylemi~tir. 

Soylenen bu sozlerden mul
hem olarak Taymis gazetesi, ik
tisadi harbin modem silahlann
dan olan kontenjantrnan , dum
ping, en ziyade mazhan milsaade 
rncmleket, gilmruk ma.nialan ve 
kambiyo tahdldati gibi meselelerden 
rniitcvellid ihtilft.flan halletmek uze
re, .Lahey daimi h2kem divanma 
milmasil bir nevi iktisadi hakcm di
vnru teot>kili liizumunu ileri silrilyor. 

Mayis zarfmda Fransaya yapaca
g1 seyahati aylarca cvvel ilan olu
nan dolctor $aht nihayet ge~en haf
ta zarfmda Paris scrgisinde Alman 
pa.vyonunun kii~ad merasimindc ha
zir bulundu. Frans1zlar tarafmdan 
kcndisine samimi tczahiirat ynp1ld1. 
Doktor ~aht, gazctecilerle yaptig1 
bir rnuhavci·edc, rnuayyen bir prog
ramla Parise gelmedigini, serbes mU
nak~lan daima tcrcih ettigini ve 
saten bunlardan dab.a ~ok fayda me
mul oldugunu s0yledi. cAlmanya, 
istikraz faiz hadlcrinin indirilmesini 
talep cdec"k midin sualine kars1 
~aht cher bor~lu gibi> cevab1m ve~·
mi~ ve csizin gibi yanm sosyalist bir 
rnemleketfn yilzde yedi gibi yiiksek 
bir faizde israr ctmesini ne de olsa 
haks1z bulurum. sozlc1ini il~vc et
mf~tir. 

Serginin tevlid ettigi samhniyet 
havas1 milzakernta miisait oldugu 
i~in, resmi mahafil ile yapacagi te
maslardan Almanya Ekonomi Nazi -
nnm umumi sulhe y~nyacak ehem
mlyctli neticeler eldo edecegi umlt 
olunuyor. Berlin piyasasi, elektrik ve 
komtir (Almanyamn Fransaya, ipti
dal maddelerc mukabll, komilr ver
mesi mvzuu bahistir) fiatlerinde bir 
teref!il kaydclmek smetile bu netice
yi evvelden escompteJ.· ctmi~tir. 

Ame1ika Birl~ik hilkuemetleri rei
si Roosevelt kongreyc yeniden mii
him bir mcsaj gondem1i~tir. Bunda: 
cKadm olsun crkek olsun umwn hal
km arzusu vechilc azami fayda ve 
has1lat clde edebilmesi i~in, insan 
rnenabiini israf etmeksizin bir i~ 
standard1 tcmin etm~b istedigini bil
dinnistir. 

Bu suretle: ycniden usgari yevmi
ye i.icreti ile haftadn azami sayi 
muddcti mcseleleri ortaya ablm1~ bu
lunuyor. BUyilk sanayi mahafili bu 
rnesaji milteakip teklif edilecek ka
nun projelcrinl alaka ile beklemek
tedir. 

Nevyork piyasas1 bu haberler uze
rlne hafta zarfmda miltereddid dav
randl. Pamuk, bugday, kau~uk ve 
balor fiatleri biraz tenezzill etti. Eu
na mukabil petrol fiatlerinde cilzi 
bir tereffil vard1r. 

Hatny meselesi hakkmda Cumhu
rfyet hilkumetimizin Frans1zlarla 
Cenevrede iki anl~m.a imzalamaSI 
siyasi mah&filde oldugu kadar ikti
&'ld vc maliyc alemi11de de cok iyi blr 

tesir haSil ctmi~tir. Geri;i Paris borsa
smda, bllhassa umumi serginin kii
fach dolayisile, iyilig-3 dogrn bir ta
havvill vukubulmanu~ ise de bunun 
sebebi Fransa hazine vaziyetinin hc
nilz dilzelmcmi~ olmasmdan ileri gel
mektedir. 

11tanbul boraasmda vaziyet 
istanbul menkul klymetler ve 

kambiyo borsasmda il~i haftadanbe
ri yilzde yedi bu9uk faizli Tl.irk bor
cu kagidlamun sukutuna ~ahid olu
yoruz. 

Ger~l kupon tediyatmdan sonra 
(25 mayis kuponu 106 kurus olarak 
verildi) kag1dlann kupon bedelinden 
de biraz ~a~1ya dti~rnesi adettir. La
kin bu defaki sukut a.normal bir su
rette ikl liray1 buldugu i~in hamillc
ri olduk~ dti~iindiiruyor. Halbuki 
bu tenezziiliin sebebi son zamanlar
da Paiisten arbitrajist!~r tarafmdan 
kiilliyetli mikdarda mal ithal edil
mi~ olmas1d1r. Malt.1m oldugu iizere 
Avrupada SC'rbes dovizleri bulunan 
e~ns1 ferdic veya hUkmiyeye, Cum
huriyet hilkumetince, bu dovizlere 
mukabil Tilrk borcu veya Anadolu 
kagidlar1 ithaline miisaade olumnus
tur. i~te bu rni.isaadede1~ istifade ede: 
rek istanbuldaki baz1 yabanm ban
kalar Paristc ehven fie.tie eldc ettik
leri tahvilleri rnilhim karlarla Istan
bul borsasma arzctmektedirler. 

:;>tiphe yoktur ki bu sukut ilaniha
ye devam edemez; ctinki.i bir taraf
tan talep artmca Paristeki piyasa 
yilkselecek; diger tamftan ucuz fia
tin cazibesi, amortism::m sand1gmu
ZI idare eden ihra~ muesscsemizl n 
aglebi ihtimal mildahalesini istilzam 
edecektfr. Unutmamnhd1r ki hali ha
zir fiatlcrine gore Tilrk borcu tah
villeri yiizdc on birden f azla irad te
min etmcktedirler. 

Cumartesi gilnli knpam~ fiatleri 
~Iard1: 

Birincf seri 18,50 lira (Eks-Kupon) 
ikinci serl 18,20 lira (Eks-Kupon) 
U~iincil sen 18,10 lira (Eks-Kupon) 
Anadolu tahvilleri iizerine muamc-

l~t haddi asgariye inmil?tir. Fiatler de 
a$ilgI yuka11 ge9en haftakiler gibidir: 

Hissc scne:di 23,95 Era 
Tahviller 40 lira 
Miimessil senetler 43,85 lira 
Haydarpa.µ 43 lira 
liaydarp~a milmessil 47 Ura 
Ergani Jstikraz kag1dla11 95,25 ku-

rUJiitur. S1vas - Erzurumda 96 50 ku
ru~ta 10 para blr tereffii vard1r. 

Merkez bankas1 gecen haftadanbc
ri yanm Ura daha geriliyer~k 88,50 
lirada kaldl. 

Endilstireyel kag1dlar meyamnda 
Aslan Q!mmto 13,65 lirada ge~en 
haftaki .fiatini rnuhafazn. ediyor. 
Tramvaylara. 13,75 lhaya satic1 <;1kb. 
Diger kAg1d!ar meyanmda gecen haf
tadanberi hi~ degi~k yoktur. 

Borsa barid muamelat 
Tilrk albm 1055 k-uru~ta ge!,!en 

haftadanbe1 i bir kuru~ yilkselmi~tir. 
M1s1r K.redi Fonsiye tahvillerinde 

de blrcr lira sukut vardir: 
1903 tertibi 99 lira 
1911 tert"bi 92 liradir. 

AK~AM 
Ab one Ucretl erj 

Turkt11e Ecnebl 

1400 kuru~ 2700 kuru~ 
750 > 1450 > 
400 > 800 > 
150 ~ 

Posta ittihadma 

Adres tebdili Jcin yinni be~ 
kuru~Iuk pul gondermek Ia.z1md1r 

Rebiulevvcl 20 - Ruzu Hmr 26 
S. 1-k Ce.a., Oit1 li.Iadl Akf&DI Y a111 

E. 6,43 8,58 4,38 8,37 12,00 l,S9 
Ya. 2,17 4,.H 12,tl 16,11 19,33 21.!2 

"T~rki_yeye kar~1 Metresine ho~ gOriin~e 
der1n b1r muhabbet • • d ··id.. .. , 

duymaktayim 1~1n a am o urmu~. 
(Ba~ taraf1 1 inci sahifed!~ Amerikada 23 ya~1nda bir gen~ bir ~ok 

Krahn beyanah cinayetlerjn faili olarak yakaland1 
Bir araJ1k oteldc. istanbul gazete- Amerika gazeteleri rnetrcsine ho~ 

cileri Kral Hz. lerinin hususi katiple- gorilnmek i~in ~lmdiye kadar birka<; Lf 
linden bazi malumat rica; etmi~ler- ki~iyi Oldilrm~ gene bir haydudun / 
dir. yakalanmasi tafsilab ile sahifelerini 

Bu s1rada Kral Hz. gazetccllcrin ya- dolduruyorlar. Gazetelerin, bu hay-
mna yaklR\)mI~ ve gayet sevimli bir dudun cinayetleri hakkmda verdikle-
surette gi.ilerck: ri ta:fsilat, biitiln Amerikada derin bir 

istediginzi bana sorabilirsiniz .. de- heyecan ve alaka uyand1rm1~tir. 
mi~lerdir. Bunun uzerine Kral Hz. :;>imdiye kadar cinayetlerin, ya a~h 
kendilerine sorulan suallerc ~u ce- ve intikam yahud da para ve delilik 
vaplan liltfetmi~lerdir: yilzl.inden ika edlldigi biliniyordu. Bir 

- Tiirkiyeye kar~ derin bir mu- adamm, metresini eglendirmek ~in 
habbet duymaktayim. Beni burnya vicdam titremcden blr<;ok hemcinsi-
getircn de bu bilyilk muhabbetin bir nin ca:mna klydlg1 gorillmemi~ti. 
eseridir. Londrada gorli~tilgiim muh- Bu vicdans1z haydudun ach Lester 
terem b~vekiliniz ismct inonilne es- Brokelhust'dur. Kendisi heniiz 23 ya-
ki muhabbctleri tnzelemck ve yeni ~mdad1r. Katilin ve cinayet arkad~l 
muhabbetler husule getirmek, bura- metresinin yakalanmas1, bir tesadilf 
da yaratilan yenilikleri gormek i~in eseridir. 
Tifrkiyeye gclmck istedigimi izhar et- Ge~en hafta Nev-York civarmda', bir 
mi~tim. yolda nobet bekliyen bir polis, plA.ka-

Ve bugiin Tiirkiyeye gelmek saadeti- si dU~mii~ bir otomobilin silratle gei;
ni duyuyorurn. Goz kama~t1ran mu- rnekte bulundugunu goriince, ~o!ore 
vaffakiyetinizi bilyilk bir sevin~ i<;in· durmasm1 emretmi~tir. ~of6r verilen 
de takib ediyorum, ve boyle nice ni- emre itaat edecegi yerde arabu;mm 
ce muvaffa'.loyetlere ermenizi cenabi silratini arthrarak k~mak istemi~tlr. 
haktan dilerirn. Ti.irkiye ~ark mil- Bunun i.izerine nobe~i polis, moto-
letlei1 i~n daima pi~tnr mevkiinde- sik1etine athyarak otomoblle yeti~mi~-
dir. tir. Polis, ~oforiln hilvfyetini sorduk-

Ankarada bilyiik Atatilrku gorece- tan sonra, otornobilin i~ine bir goz at-
gim. Atatiirk Hz. sevdigim bir mem- m1~ ve kirm1z1 Ickeler gorm~tiir. Po-
leketin loymeti ol<;illmez bir reisidir. lis bu manzara kar~1smda, ~of6rden: 
Kendilerine k~I duygulanmm sa- - Bunlar kan lekelerl mi? diye sor-
mimiyeti ~ok kuvvetlidir. mu~tur. 

Ankaradan ~ama ve oradan da ~of6r, yamnda oturan ve henilz on 
memleketime donecegim. ~ama yal- sckiz y~mda goriinen gen~ klz1 bir 
mz ziyaret maksadile gidiyorum. elile kucakhyarak polisin bu sua1ine: 

- Hatay meselesi hakkmda dil~iin- - Evet cevabm1 vermi~. sonra da 
celeriniz nedir? polisi hayrete dii~ilren bir sogukkan-

- Ben bu meselede havf ve h~yet llllkla tafsil~ta girl~erek demi~tir ki: 
verecek bir m::i.hiyet gormiyorum. - Arkansasta bir adam Oldilrdilm. 
Qiinku bu mesele nihayet iki karde~ Cesedini, otomobllin arka tarafma 
arasmdad1r. Bilyilk ka:rde~. kii~ilk yiiklccligim icln bu lekeler, yaralarm-
karde~ine agabey muamelesi eder. clan akan kanlard:m has11 oldu. 
Onu oper ok~ar. Ttirkiycnin de bu Polis, bu ifadc ilzerine ~ofOr ilc gen<; 
agabey muamelesini esirgemedigine re!ikas1ru derhal karakola gottirmil~ 
cminlm. vc orada yap1lan isticvab1 neticesin-

- Filistinin yahudiler ve arablar de, bu gen~ haydudun daha bir~ok ci-
arasmda iluye bolilnecegi soylenlyor. nayetlcri mcydana c1kar!lm1~tir: 

- Bu mesele olduk~a muglakbr. Ahlaks1zhgindan ve ~ocuk iken i~-
Ben bunun i!;in de bir ha1 sureti bu- ledlgi blrcok suclardan dolayi bir is-
lunacag1m umuyorum. Falrat gerek lahhaneye sevkedilmi~ olan Lester 
arablar, gerek yahudiler Filistinin bir gun f1rsatm1 bularak buradan kac;-
taksim edilmesine meyyaI degildirler. mi~. illinois vilft.yetinde, kendisinden 
Bizim hedefimiz Filistinin inki~a.f ve be~ ya~ daha kilcilk olan Bernice Fel-
istikrara dogru gitmesidir. ton nammda bir gen!; klzla tan1~m1~

tir. Ahlaklan ve tabiatle1i biribirine 
benziyen bu clft beraber y~amaga ka~ 
rar verm~Ier, gec;inme parasm1 teda
rik ic;in de ufak tefek Yankesiciliklerle 
~e b~am1~lardll'. Bu s1ralarda gen~ 
klz gebe kalIIU~, nlkft.hlanm klydlr-

Hariciye vekilimizin 
Paris konusmafan 
(Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 

Lt'Ster ve metresl Jkn:L_ 

mak i~in Salt Lake Cityye gitmege 
karar ve1mi~lerdir. Fakat otomobille-
1i bulunmad1g1 i~n yoldan ge~en bir 
~ofOrden kendilerini arabasma alma
Sllll rica etmi~lerdir. Yolda Lester, ~o
f6ru mtistakbel kansmm gozu onun
de oldilrmil~, cesedini bir hendegc at
m1~, sonra da !talo1klan otomob1llc 

yollarma devam etmi~Ierdir. Katil t;ift, 
iz vermemek ic;in Texasasa gitmi~ler, 
orada bir meyhanc sahibin oldiirdilk
ten sonra otomobille ka~nu~lard1r. 

Bu haydud a~1klann U9iincu kur
ban1, Arkansasa giderken yolda rasla
d1kJar1 bir amele olmu~tur. Lester ara
basile amelcnin yanm.a varmca, ta
bancas1m ~ekc.rek birka~ kur~unla 
yere se1mi~tir. 

Haydud Lester, bu cinayC'tleri ve 
daha birc;ok cilrilmle1i, meresine ho~ 
gori.inrnek i~in i~ledigini, sevgilisinin 
Oldilrdiigil adamlarm can ~eki~ir va
ziyetlcrini btiyi.Ik bir hazla tema~a; 

ettigini soylcmi~tir. 

Bu haydud ~iftin otomobilinde. ve 
oturduklan yastiklarm altmda kanll 
bezler, matraklar, birka~ tabanca bu
lunmu~tur. Haydudun mctresi arka
d~mm i~ledigi cinayctleri iliraf et
mekle bcrabcr, bunlardn. haz1r bu
lunmad1gm1 iddia etmektedir. 

,..-------------------------~ 
Eski~ehirde 

AK$AM ne$riyatl 
cSes - I~1b mlicssescsinde satI

hr. .-Ak~am> gazctesinc abonc 
olanlara hususi tcnzllat yap11Ir. 

Cenevre 30 - Millellcr cemiyeti 
konseyi tarafmdan verilen ka'rar mu
cibince Hatayda di! meselesi ~u fC
kilde halledilml~tir: Sancakta resmi 
dil Tilrk~edir. Fakat Arabca da ikin
ci resmi dil olarak kabul edilmi~tir. 
:tlk mckteblerde, bulundugu mahal
de hangi dil hflkim ise o dille tedri
sa t yap1Iacaktlr. Mahkemelerde ve 
asamblede iki dll de kullanllacakbr. 
Biltiln kanunlar iki dilcle ne~redile· 
cektir. Halk idare ile miinasebatmda 
iki dilden birini kullanacak ve kendl
sine kulland1g1 dilde cevnb verilecek
tir. 

Kahraman tayyareci Sabiha GOkGen 

Hatay asamblesi Ic;in ilk secim nl
hayct 15 nisan 1938 tarihinden evvel 
yap1lm1~ olma11dlr. 

Konyada au itleri 
Konya vallsi B. Cemal Barclakc1 

su milhencllsleri ve gazetecllerle bir· 
llktc Seydi~ehrine gitm.i~, su i~eri 
hakkrnda tedkikler yaprm~tir. 

Pratik FarmakologlaTan topb.ntiai 
Pratik Faimakologlara: 
Birligimizin senelik umumi top-. 

lant1s1 18/6 937 cuma gtinu ak~anu 
saat 21,30 da Em.inonti Halkeyinde 
'(CagaJoglunda) yap1lac&tmdan sa.· 
ym meslekcl~lannuzin gelmelerin.l 
caudan dileriz. 

GOrii~illecck: 
1: !dare ve milrakabe heyetlerinirt 

raporlan. .. 
2: Kalf alann hafta ta.tilt ve If 

kanunundan fsti!adelerl. 
3: tdarc ve milrakabe heyetlm1nln 

ae¢mi. 
4: Serbest goril~eler. 

:Ankarada yapllan m.erulme aid W emtantane: Yukancla Tiirk Jlal'• 
kurumu retsl nutkunu sijylerken, afagula Ba~nldl tsmet tnonii, 

Dayan Sablha Gok~ene Dladal:rny1 takarken 
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lng~~iz imparatorlugu. konferans1 
Askeri hasta 

baktci hem§ireleri 
A~1lacak mektep i~in bir 

proje haz1rland1 
l ngflter,ede yeni k:ralzn taf giyme 

mera.simini miiteakfb toplanan In
giliz imparo.torlugu konferansi 4ze
nni fa'btik bitiremedi. Muzakereler 
uzadzkga. uzamaktad.IT. Evvelki kon
f eranslarda ba.kUa. isl.er Dominyon
larla. Ingiltere arasz daki mii.nasebati 
teyid etmek gibi mah.d d bir sahaya 
mimhasir oldugundan ~abuk netioe
leniyordu. FaJcat bu def aki konf erans 
r;ok kanftk ve agzr nie el.eler kar§?Stn
da kalmtftZT. Diinyamn tpolitika if
leri 9ok gergin ve girift bulundugun
dan Ingiliz imparatorlugunun ana 
pa~9asz ile yavr:usu bulu.nan Domf:n,
yonlann mitfterek bir harici politi-
1 a takib etmel.eri icabediyardu. Gene 
ayni sebepten impara.torlugun 'buti.in 
pa~f:a.lanmn. mitdafaa 4lerinin 
m terek 't'e muayyen bir plan iize
re Jzazzrlan.masz ve her birinin azami 
jedaklirlik gostermesi iktiza etmekte
dir. 

Ayni zamanda imparatorlugun 
par~rzmn iktisadi ihtiyClflan b~ 
birine tevafuk etmiyor. Mesela Do
minyonlar Ottava konf eransmda 
kendilerine ingiltere piyasasz i~in 
giimriJ.k tarifeleri hususunda verilen 
musaadeleri nmhafaza etmek istiyor
lar. HalJJuki Ingiltere kendisinin iif 
senedenberi Amerika. rile ticari anla4-
ma yapmaszna ma1 i olan bu mzisaa
deleriri ilga cdi ·z, zesine ~detle lil
zum gormektedir. 

Ingiltere b~ekili B. Balvin impa
ratorluk igin hayati ehemmiyeti olan 
bu muzakerelerin neticelenmesint 
beklemeksizin Julkumetin b~ndan 

¢/cilm.ek igin ~oktanberi verdigi ka
ran tatbik eyledi. imparatorluk kon
f eranslan gok nazik olan idaresini 
l:endi halefi Neville Chamberlaine bi
rakti. 

Balduin ingiltereye ~ok buyi.ik hiz
met.Zerde bulundugundan umumun 
htlnnetini ka.zanmz$1i. 1926 daki u
mumi greoden ve sekizinci Edvardm 
sebep oldugu tie hii.kilmdarlrgz ve ka
nunu esasiyi tehlikeye du~i.lren buh
randan ve silahlamp silahlanmamak 
munak<L§aszndan ingiltereyi kuTta
Tan Baldvin olmu$lu. Halefi de ingil
terenin son senelerde en zayif nokta
si biitgenin tevzini i~ni yoluna koy
mak suretile biiyii.k bir itibar ve nil· 
fuz kazanm~ bulunuyordu. 

Yeni ba$t'ekil Baldvin kabinesinde 
mii.him degi~klik yapmamt$ftr. Bu i
$i sonbahara btrakmt$itr. Yeni ba$
vekilin harici politika uzerinde ne te-
sir yapaca§i hakkznda muhteli/ tah
minler vardtr. Bir rivayete g6re IngU
tere daha ziyade Almanyaya yakla.
~acakttr. Fakat ~kil kendi kanaat 

ve tasavvuru. ne olursa olsun ~imdUik 
haric.i politika uzerinde Dominyon
lann vercekleri kararlar daha mues-
sir olacaktzr. Feyzullnh Kaza'n 

Ankara 29 (~) - Milli Mii
dafaa Vek~leti askerl talim ve terbi
yeye gore hastabaklc1 ye~tirilm.e
sini tern.in maksach ile ac1Iacak as
kerl hastn.baklci he~re mektebi 
hakkmda bir kanun projesi hazirla
m1~tir. 

Hastabakl.ci hem.~ireler mektebi 
Gillhane tatbika.t mektebinde ~a
ca.k ve Kmlay hnstabakJ.c1 he~re 
mektebinin csnslunna uygun olarak 
tedrisatta bulunacaktir. 

Askerl hastanelerde maktu iicret
le i;aJ.1~larla hem~reler, hasta.
baloctlar ve askeri hastabakICl tale
besi mektepten ~tkmcaya kadar 
T1bblyc mektebi ta.lebesl gibi i898 
olunaca.klardlr. 

Barem kauununun Milli Miidafaa 
Ba.knnl.lgma ait cedvelinde degi~iklik 
yapa.n ucil..ncil bir proje ile de or
duda ~acak hastr..bakrcilann adet
leri ve ~an ylikseltilmek.tedir. 

Askeri h~ire mektebi talebcsine 
ve bu mekt.eptcn mzeun olacak has
tabaklc1 hen~i..relere mektepte veya 
nske.ri hizmctte bulunduklan mild
de~e i~ gom!egi, b~ltk, entarl, ~
rap, iskarpin, mcndil, hususi alamet 
'e a·ger giy:Jecek e."?yas1 velilecektir. 

U1UU1U11111mw1w111111nnn1m11nm111mnm1m11nmm111m1nnnmrmrr11111nmnnumrnmn• 

ln::boluda mesud bir evlenme 
Inebolu. (A~am) - Ziraat ban· 

kas1 muamelat memuru I. Hakkmm 
oglu (Gazetemiz muhabiri) Cemal 
Cenkci ile Haticenin evlenme mera
simleti per~embe gilnii aile ve kala
bahk dost1a·n huzurunda tesit edil
mi~tir. Arkad~1m1za saadetler dile
riz. 

Vah~Tler nasal avlanar ? inebolu Halkevi kiitiiphanesi 
inebolu (Ak~) - Halkevi kltap

saraymda eski ve ~·enl harflerle ikl 
bin cilde yalun kitap varchr. Ayr1ca 
bir~ok mecmuala'rla giindelik gaze· 
teler de gelmektedir. Yilzle.rce okuma 
heveslilcrl gece gUndilz bunlardan 
istl!ade ~iyorlar. 

Bir ~tin, hem de ufak tefelt, 
~elimsiz b1r 'ah¢nin, vah¢ hayvan 
posUa:ruu h"Ucilcjik nynalarla, m 
di~Ierini mini mini boncuklnrla de
g~frdlgini gorecek olc.awz ~Sl
ruz. Bu ~~J acak y de degildir. 
~iinkii onla-: kendile!i.nden ~ok bii
yiik hayva.nlan tU!eksiz avlarlar. 
Onlardaki ccsa.rete h!lyra.n olmamak 
kabil degildir. 

-----
Bir miinasebetsiz yakalandl 

Cibalide Ali isminde bir adam ka
dmlara vilcudunun ba'z1 miinasebet
slz yerlerini go terirken curilm ils
tiinder yakalannu~tlr. Ali ciirmiime~
hud mahkemesme verilmi~ir. 

Eski eserler 
:Amma resmimize dikkat ederse-

niz, iptidat msarunron. bne zekarun, · Amasra liman1 d1~1ndaki 
hayvanlara ~k iistiin oldugunu an- adada bir ayazma bulundu 
lammz. 

Kafasma blr ~ kafasi gccrren Amasra limaru dl~ndnki Biiyiik 
adada eski cserler araruyor. Burada 

vah§i, emckliye emekliye, sank! ku~- bir ~yazmarun 2emini bulwunu~ur. 
mu~ gibi aslana yakla~ ve iyice so- Zemm mo«tyik d~elidir. Duvarlar 
kulunca sakladigi nuzrag1 hayvamn harap bir haldedir. 
can damanna saplar, Oldiirilr. Ayazmarun zemini temizlenince ii~ 

Amerlkada toz f1rtlnas1 
bilyiik kapak bulunmu~tur. Bunla
nn altmda derin bo~luklar varchr. 
Temizleme i§l bitince mahzenlerin 
tedkikine b~Ianacakt.Ir. Burada bir 
llazine bulundugu da soyleniyor. Ma
amafih mevcud ma1Umata gore, ayaz
ma, Miladdn.n evvel vukubulan iran 
o:dularirun istiliismda tahrib edilm1!}
t1r. Hazinenln o zaman bulunmu§ ve 
soyulmu~ olmas~ ihtimali vardlr. 

New - York Times muhabiri yaz1-
yor: 

K.e.nsasda, cUnion Pacific> hat
tmda ~liyen Denver husust trenin
de yol nlirken, 1937 nin ilk toz flr
tims.sma ya.kalandlk:. 

Vagonun pencerelerinden, bat bo
yunca uzam:n ~ti goruyordum. On
do.n sonra kapkaranhk geceydl. Bu 
gcce icinde 300 kilometre yol nlnu!J· 
tik. 

Sabahleyin uya11dim. Kansas -
Cityden 500 kilometre mesafedeyclik. 
Etraf g(ine~ nltmda ~lchyordu. 

Bir saat sonra giin karannaga ba_r 
lnd1. Riizgar camlarde. 1shk ~alch. 
Kansasa y~t1guruzi anladnn. Ora
nm toz firtmalar1 milthi~tir. Bu flr
tmalann tafsil8.t.im gazeUerde oku
mu~tum. ~imdi de bizzat goruyor
dum. 

Toz futmasi miltlili} ve korkunc 
bir f1rtma. 

Yol ald1gmuz saha cQl gibi yam
yass1; ancak kumlu dqgil. Toprak es
mer ve katl. Yiizlerce kilometrede 
ancak he.t boyu giclen yollarda i.ld 
otomobil gordiim. 

insan nannna. da ancak bir lld 
serseri g0zii.me ili~ti. KOylerde evler 
bo~, sokaklar bombos... Tek tilk sa
.kinleri de, sanki olfuu diyarmda. ya
~yan canhlara benzlyor. 

Bu diya.rda yalw.z insan d.egil, ne 
k~ ne de hayvan var. SOziin t.am 
mAnasile k~ u~. kervan ~
mez bir diyar bur&Sl. Tek tiik kup
kuru aga~lar goriinilyor, damlan toz
dan beyazl~~··· 

Bura.larda {Umendifer memurlan 
s1hhatleri, hattA, hayatlan pahasl
na. ~all~yorlar. Toz f1rtmasi ~k sert 
estigi zaman pniimoni yap1yor. 

istansyonlarda dikkat ettim, agiz
lan, burun delikleri, ~nelerl toz do
luk ve sulhil ternsll eden dart hekyel 
lanru mendille kapatiyorlar ... 

r BABALARA TAVSIYE ••••• 
<;ocuklarmrzm tatil giinlerindc bo~ kalmamalarrm isterseniz 

Onlar1 8 E R l i T Z 
ECNEBi BIR 

M E K T E 8 i N E kay1t ettir1nlz 

LISAN OGRENf RLER 
Mektep bOtQn 

ANKARA • Saylavlar caddesi 
yaz a~1kt1r. 
Istanbul • 373 lstildil caddesi 

Kozcugazdaki kazlya devam olun
maktawr. Heni.iz umid verici bir scy 
yoktur. · 

Saz heyetindeki kadma erik atmtf 
Karaman 29 - Burada bir sa.J: 

heyeti varchr. Heyette kadmlar da. 
bulunuyor. Diin ~ seyircllerden 
Nuri admda blrl saz heyetinde bu
lunan klzlardan bili.ne erik atJlll~tlr. 
Buna klza.n ~alglCllardan Ismail sah
neden atllyarnk Nuri ile kavgaya 
b~lanu~tir. 

Kavga. bilyiimil~, Nuri sag gozil ile 
cenesinden yaralannu~. J'andar
malar lmvgactlan yaks.liyarak tahkl
kata b~lann~lardlr. 

Tarlaya giren koyun yiiziinden 
kanh bir vaka 

l\Iil1ali ~ik 29 - Ka\'<lk koyiinde 
Hasan ndmda bilinin koyunu Meh
medin tarlasma gin~tir. Bu yiiz
den kavga clk~tir. Mehm.ed b1cak
la Hasanm iizerJne yilrilm~. Ha
san sopa ilc vurarak Mehmedi yere 
d~iirm~ ve kafiwna ta.f atmift.lr. 
Mehmed olmilftilr. KaW yaJraJan· 
nu~ttr. 

SahJfe 5 

Galatasarayblar senelik 
pilivlar1n1 diin yediler 

Bundan sQnra Galatasaray rozeti ta~1yanlann 
birbirine selam vermesi kabul edildi 

Solda: En eski Galatasaray mezunu B. Muhtar s0z soyliiyor, safda: 
Galatasarayhlar Abhleye ~lenk koymaga giderlcrken 

GalatasarayWa:r senelik pilA.vlann1 o zama'ndan ~hr. o zaman da 
diln yediler. Saat daha onbirde mek- Frans1zlar bizim onlara cDldon> d .. 
tebin bah~csi hmcalunc mezunlarla digimiz glbl onlar da bize cLes bana..-
dolm~tu. Herkes arkad~lanna es- bak> derlerdl.. 
ki, tatll hatrralanru anlatmakla m~- i~te o zamandan hayatumza blr 
guldii. MeselA. ~imdi dl~l mcktebl cok Avrupai tldetler~rcli. 0 zama:na 
cllrektorii olan bay Kazun Esad elllo kadar bizimkiler ~var giyerlerdl 
l'.ar~ duvan ~ret ediyor: Hatta. pantalon giyenlere «Mum ba-

- i~te her zamo.n ~ duvardan at- cak> derlerdl. Sctre pantalon gi~enle
llyarak mektebten kaca1d1Il1. Ertesl rin adl alafranga idi. Kolal! gomlege 
sabahleyin de hnmam cihetinden frenk ~omlegi, klravata frenkbagt. 
don er gellrdim. gazocagma f renkocagi, ilk def a onla.· 

Bay Fcridun Manyasi: nn getirdikleri uzilme frenkuzilmil 
- Hele, diyor, hatlrlar llllSlil ••• Sa- denilmesi o zamandandir. Hatta bi-

rabernardm geldigi gece nasJ,l k~- llnmiyen bir takun hastal!klara da 
m~tlk dS temsile gitmi~tik.. cFrengb dediler. 

- 0 Sarabernard degildi.. Kohlen Bay Muhtar son derece nuktedan 
geldigi gece ko.crm~tlk.. bir zatti. Hatiralaruu bircok zarif 

- Camm Kohlende de kactik .. sen sOzlere biiriiyerek anlattl ve dakika.-
bizde mektebten ~ak ml ararsm?. larca al~ancil. 
~ooooook... Bay Muhtar Balkanlar hiikfunet-

iceride Galatasaraym y~ iutbol- lerl arasmda bir~k nazirlann Gala-
ci.ileri top oynamak tizere soyunu- tasa·rayda okuduklar1Ill soyledi. Bir 
yorlar. arah.k: 

Nihayet fonnalarile ve mutevelll - ~imcli mcktebin cephe tarafmda 
Mehmedi altiokka. etmi~ olduklan bazi halkalar, makaralar ve cengel-
halde sahaya ~1kWa'r. Etraftan yiik- ler gorilnilr .. belld bunlann ne oldu-
selen: gunu bllenler pek azchr. Vaktlle Ga-

- Yav~ .. forman dar gelmi~ .. gO- latasaraym tevzil mukafat gilnlerl 
bekl~, formay1 patlatacak- pek muht~m olW'du. Tersane efra-
sm ... Gibl ~akalarla nihayet samimt ch mektebin buttin bah~esine tente-
bir oyun oynandl... ler gererlcrdi. I~te bu tenteler bu ma.-

Esld mezunlar birb'1le1ini eski lft.- karalara ve llalkalara c;ekillrdi.. dedl. 
kaplan il'e c;agmyorlai d1. Bay Ahmed Muht nn indigt kilr-

Yarumda biri 1: silyii muha rir bay Abidin Daver it-
- Mercimek!. diye bag1rch. Donilb gal ctti. Bay Abidin Daver Galatasa-

cMercimek> e baktun. Muth~ gobek- rayhllk sevgISlni tahlil etti: 
li belki yiiz kiloluk bir zat .. bana gii- - Yugo lavyada Avala dagmda 
lerk: bir generala rast geldim. Bana ilk 

--.<?n{imay1mz.. dedl, vaktile Mer- sozu: 
cimek glbi idim. Ismim de Mercimek- -d3cn Galatasaraylly1m! .> oldu .. d&o 
ti Halbuld ~mdi ~u gobegime bakl.- di. Abidin D::wer Galatasaraym memle-
niz .. hala adlm Mercimek.. kete kazandird1g-I loymetli ~ehsiyet-

Nihayet mektebin buyuk konferans lerden bahsederken: 
salonuna girildi. Burada mektebin - 18 Mart 915 gilnu kocaman blr 
en csld mezunu 1883 senesinde mek- dil~an donanmasi ista'nbulun kap1-
tebi bltiren 330 numaralJ. Ahmed Sllll, Qannkkale bogaziru zorlayip gec;>-
Muhtar gtizel bir hitabe soyledl. Ga- mek lstiyordu. 
latasaraym tarihinden bahsetti ve Sabahtan ak~ama kadar korkuno 
bizim memlekette ilk ecnebt lisaru blr muharebe oldu. 16 inglllz, Fra.n-
nas1l ogrenilmege b~an1lchgm1 an- s1z zirhlis1 280 modem topla: b~ 
latti. 78 tanecik ihtiya.r topumuzu bom-

Bay Muhta.r hulasa olara.k dedl kl: bardunan ettiler. Bu c;ok cetln ve 
- Bizde ecnebt lisa.'m ogrenllmesi- gayri miisavi miicadele aqama ka-

ne b~Ianmas1 daha zlyade Kmm dar silrdil. ~am iistii Bogaz mil.da-
muharebesinden sonrad1r. Kiehm mu. faaslill.Il alhm iistilne getirip ge¢ve
harebesinde memlekete gelen ecnebl 1·eceklerini za:nnedenlerin yans1 Bo-
3Skerler arasmda Fransizlar bize kar- gaz sulannm iisti.inden a.ltma inm1ft1. 
~1 sokulgan davra.'ndllar. Halkla ev- 0 gtin giinef, batarken Tilrk s1.lAhr 
vell anl&r arasmda ~etle.' b1r ko- lanrun biiyfik harbte Jra1.anc1I11 eQ 

nu~madrr b~lach. Hatta halt ara.sm- (Dcv8JD1 yedin.cl sahlfede) I 
da Franstzlarm cDidon> denllmeal B. P. 

Galatasarilyh Mtitevelll Mehmed arkada, lanmn omuzlannda 



Sahife 6 

PAZARTESi KO~U~l\IALARI 

i~in kitap 
Dahiliye Vekaleti, Tiirk muharrir

lerini, b~ oldugu bir i~e. halka kitap 
JazmIYa ~agmyor. <;ok yerinde ve~ 
rilmi~ of an ~!! kaumn ger~ekle~mesi 
i~in yaz1cilanm1zm bu yolda emci 
vereceklerine; mlzac1, kaleml ve bil
gisi miisaid olanlann bunda muvaf
fak olacagma da ~ilphe yoktur. Eser
de b~ar1 ic;in birincl ~art, bunu ya
pacak yazicmm halka sayliyecek bir 
fikri olmas1dlr. Diinya tarihinde de
gerli sayilacak hi~ bir eser yoktur ki, 
kbklii bir davarun, heyecanla duyul
rnu~ bir fikrin terkibi, ifadesl ve tebU
gi oJmasm. Asirlarca kalem erbabma 
~al1~ma rnevzuu olmu~ ayni temler, 
boyle dava sahibi, fildr ve iman sahi
bi insanlann ellnde, hatta ayn ayn 
kanaatlcri tclkin edici cserlcrin dog
rnasma vas1ta olmu~lardir. 

Halk i~indc ananele~rni~ hirer kah
raman olanlar, rnesela bunlardan Kor. 
oglu, nc gilzel, ne canh yazJlabilir. 
Onun gen~ Ayvazma ahiaki vicdanl 
rcncide cdici bir vazif e yerlne, haki-

ati de ifade etmek ilzere, yigitligine 
gontil verrni~ bir delikanhmn ona 
baghhgi ~ekli verilcrek kahrrunanhg1 
takdir edici hisler, ne kndar a~1k ve 
cana yakm bir--surette tasvir edilebi
lir. Hele Nasreddin hoca, ba!jhb~ma' 
bir rncvzudur. Hikayelerini manzum 
if ade etmekte ~imdiye kadar birk~ 

dcneme yapan yaz1c1m1z olmakla be
raber bunlann denerneleri edebiya
tim1za rnal olacak bir deger kazanama
m1~lard1r. Nasreddln hoca hikayeleri
ni yazacak ve bunda rnuvaffak olacak 
bir Tl.irk edibi, bchemehal dilnya ede
biyatma ge~ip alerne yay1labllir bir 
~bhretin narnzedidir. 

Bizirn hayatmuzdan b~ka bir ya
~ayi~ i~nde dogmu~ baz1 hikayeler, 
bilhassa ask hikayeleri de var ki, ben 
bunlan, iisti.inde fazla ernek vererek 
i~lernege degerli bulmuyorum: Fer
hadle ~irin, Tahirle Zilhre gibi bugi.in 
ha1k1m1z arasmda ~k maceras1 ola
rak dilden dile gezen, fakat yaziya 
ge~rnemi~ bulunan ldmbilir ne kada'r 
rnenk1be var. Halk, bunlan hayalinin 
eaffeti ve yaratic111gi ile kimbilir, na
sll efsanele~tirmi~tir. Behemehal bun
lan aray1p bulrnahdir. Halk i~in yazi 
yazacalrJ~r -her za.man soyledim, ge
ne soyliyccegim- balk ara.smda y~a
mayi, gezip gormeyi, arayip bulma
yi, onlan sevip kendini onlara sevdlr
rneyi bilmeli ve ogrcnmelidir. 

Bu tecrilbeye te~bbils eden bir mu
harrir arkad~1m1zm, Vala Nureddi
nin yaz1lannda bu gezme ve ar~tlr
rnanm feyizlcrlni tohumlanmaya b* 
Ia.nu~ goriiyoruz. Unutmamal1 ki, bun
lar gi.inlilk, ayhk i~ler degildir. Yara
tac&.gl eserin hcyecanm1, sonmez blr 
ihtiras halinde duyanlar, ancak, ~ok 
sa.bir ve tahammill istiyen bu i~ ba
~arabilirler. Tiirk nesrlne yeni bir ifa
de ahengi verebllrnek i~in koyl illeri
mizlc konu~mak, onlann hikAye e~ 

Eic::l Mah mud K arakurd 

tarzm1 tesbit etrnek, soylerkcn ~ifahi 
olarak yapt1kl11n noktalrunalara dik
kat emek bu sahada c;ok faydah bir 
incelemedir. Bundan almacak ilham 
11e yepyen! b!r ue!Op yRXatmrus b.ik 
bana miirnkiln gorilni.iyor. 

Bizde edipler, ~airler, hikayeciler, 
romanc1Iar daima bilyilk rnerkezler
dc, ~irndiye kad:ir sadece pay1taht 
veya hilkfunet makarr1 olan yerlerde 
oturmu~lard1r. Frnns1z, Alman vein
giliz edebiyatmm oyle ~ahsiyetleri 
var ki, bunlar rnerkezlere hayatlan
nm muayyen devirlerinde gelmi~ler, 

uzun senelerinl vilayetlerde ge~rrni~
ler, yahud seyahatle bu noksan ta
raflarm1 tamarnlam1~lard1r. Ka~ hi
kaye veya romamrmzda Erzururn, Kas
tr.rnonu, Diyar1bekir, Adana... var
dlr? Bence bu rnerkezler bile degil, da
ha kii~ilkleri, kasabalar, hatta koyler 
eserlerimize canll olarak girmelidir. 

Onun i~n Dahiliye Vekaletinin te
~ebbils ettigi bu hayirll i~te ilk ~agm, 
Tilrk muharririni !ilan veya falan ese
Ti yazm1ya degil, memleketi ve hal-
k1rn1z1 tamm1yo. davettir. Halid Ziya 
U~akl1gil, kendine sual tevcih eden 

· bir gazeteci arkad~a. edebiyatta mu
vaffak olmamn tek ~ares! olarak «Oku· 
rna>yi ta'vsiye etmi~lerdi. Halbuki her
~eyden once cgorrne> kabiliyetini ka
zanmak Jazimdlr. Okurna, ancak b~
kalarmm nasil gordti.klerini goriip 
anlarnak i~in faydah ve klymeUidlr. 
Hikaye veya romancmm Mekke hab.
ZI gibi, durrnadm dinlcnmeden, gti.
rill giirill okuyu~u; gorU~. anlay1~ ve 
terkip edi~te bir rnilmtaziyet kazan
rnaks1zm neye yarnr? Bunlan kazan
diracak rneleke ise bizzat hayatla te
rnas etmek ve onu tahlil, izah ve ld
rak etmckten b~ka ne olabilir? Bu 
yilksek felscfi dilzeye yilkselrneden 
edebiyat vadisinde, fikir vadisinde, 
muhatap kim olursa olsun -ister 
balk, ister ~ocuk, ister milnevver 
ziimre- ozlii bir eser vcrrnek miim
kiin degildir. 

Halk i~in kitap davasmda milltlm 
bir rnescle daha kar~irn1za ~1klyor. Es
ldyi b1rakal1rn, 1923 yilmdanberi ge~en 
senelerde yuvarlak bir hesap ile biz 
be~ sm1fh ilk rnekteplerimizden 300 
bine yakm, u~ s1mfh mektcplcrden de 
bundan daha fazla mezun vermi~iz. 

Halk dersahanelerinde ve millet mek-
teplcrindc okuttugumuz vatand~lar 
cin: rnilyon.luk bir ki.itle tutuyor. Boy
le oldugu halde nas1l oluyor da eski 
as1rlann :manesinden n.rtakalan ve 
bir kisnu da Dahiliye VekAlctinin yap
tig1 tamimde pek hakh olarak soyle
digi gibi hurafelerle dolu ve irtica'i 
telkin P.dici rnahiyette olan kitaplar, 
diger kitaplardan ~ok d:ilia iistiin bir 
tirs.jda bas1lacak kadar okuyucu bu
luyor?. 

(DC\'ami yedinci sahifede) 

Hasan - Ali YUCEL 

SON GECE! •• 
- Merak etmeyin y\.izba~1m; elim

den gelenl yapmaga ~al1~agim1 .. 
- Te~el'.kilr ederim ~avu~, sen iyi 

bir arkada~sml .. 
Sonra onu omuzlanndan ok~uyor ... 
- Haydi git biraz uyu artik ~avu~; 

bi.itiln gece ba~1mda bekledin! .. 
- Uykum yok yiizb~; mlisaade 

eclin kalay1m yamruzdal.. 
- Hayir hay1r olm&z .• git yat birazl. 

Sana as1I bu gece ihtiyacun olacakl.. 
Bu gece, icimde bir fllem ytlnlacak 
~avu~I.. Bir omrii daha gornecekler 
bu ak~m! .. Sular kararchktan sonra, 
bana ycgaue kuvvet vcrecek, tesclll 
edecck ~ey sen olacaksm!.. Haydi git 
yat, biraz uyu ki kuvvetlenesin! .• 

- Yiizba~ml .. 
- Rica ederim, git blr Jki saat uyu, 

ismail ef end ii .. 
- Peki, madem 1srar ediyorsunU7, 

gideyirn yuzb~1m!.. 
Asker aya'ga kalklyor ... 
- Bir~y cmrediyor rnusunuz? .. 
- Hayir, yalmz hastabaklc1ya soya 

le, biraz yo~rt getirsinlerl. 
- Peld ef en dim! ..• 

T efrika No. 52 

Asker ayaklanmn ucuna basarak 
blr gOlge gibi ag1r ag1r kap1dan ~lklp 
gidiyor ... 

Geveze billbill halcl erik dalmm Os
tUnde otmektedir!. .• 

••• 
Bir saat sonra ... Giine~, yiizb~1-

nm yatagma kadar gelmi~tir ... Giizel 
bir bahar sabah1 I... 

<;avu~un dedlgi dogru ~lkti. .. Dok
torlar sadece ~oyle bir vizlte yap1p git
tiler. Ayag1m a~rnadllar bile! ... Asll 
bu a~am karar verilecek... Yilzb~ 
biraz dalm1~ gibidir ... Uyuyor ..• 

Koridorda ayak sesleri ... Birdenbl- · 
re odartm kap1s1 gic1rdly1verlyor ..• 
Yilzb~1 hem en gozlerini a~nu~tir ..• 
Bir hastabak1c1!. .. 

- Faruk bey; sizi bir kadln gorrnek 
istiyorl... 

Zn.bit, birdenbire b~m1 sarsaralt 
boguk bir sesle hayklnyor: 

- Ne dediniz, bir kadm m1 gorrnek 
istiyor beni? ... 

- Evet, bir Rornanya.11 matmazel I., 
Sertablp izin vermi~! ... 

- Hayn· hay1r istemiyoruml ••• ,,... 

Sancak statii ve anayasas1 
Millet/er cemiyeti konsegine verilen 

metinleri agnen ne1redigoruz 
Sancak ana yasall 
A. U.mumi hiikiimler 

Madde 1 - Bu kanuna: cSancak 
nna yasas1> narn1 verilmi~tir. 

Madde 2 - Ana yasas1, ancak sta
tiide gostelilen ~artlar tahtmda ta:t
bik ve tadil edilebilir. 

Madde 3 - Bu ana yasanm tatbik 
rnevkiine konuldugu tarihtcn itiba
ren Sancak ~imdiki idarenin btiti.in 
matltip ve zimrnetlerini iizcrine a1a
cakt1r. 27 ikinci kAnun 1937 tarihin
den evvel verilmi~ olan imtiyazlar, 
kruiunlar, nizamnamelcr vc ~e 
hizmctlerine tayin edilmi~ olan me
Itlurlar baska bir sekilde verilrnedigi 
t~dirde kanuni 'muktesep haklar 

• w 

nahfuz kalmak ~artile Sancagm sa-
lahiycttar makamlan tarafmdan me
rnuriyetlerinde ipka edilcceklerdir. 

Madde 4 - Hilkumct te~kilatma ta
alIUk eden be~inci ma.ddeden 27 nci 
maddeye kadar oian maddeler San
cak meclisi tarafmdan ikrnal ve tadil 
'E'dilebilirler. sancak ana yasasmda 
yer alacak olan ilavcler Sc.ncak mec
lisi ekscriyeti tarafmdan il<;er ayhk 
faslla Ue iki defa tasvip edilmek la
zimd1r. 

Tadilll!rde ayni ~artlar tahtmda ya
ptlmal1dlr. Ana yasa, be~ sene gec;rne
den evvcl ahkamile sureti mahsusada 
tayin edilen haller rniistesna hi~ bir 
tad.Uc ugnyamaz. Sancagm i.invam 
ana yasada yaptlacak ilaveler i~in 
mer'i hilktimler dairesinde rneclis ta
rafmdan degi~tirilebilecektir. 

B. Hiikiimet tetkilitt 
Birinci fa11l -Tetrii kuvvet 

Madde 5 - Sancak halkl namma 
te~rii kuvvet rneclis tarafmdan ifa olu
nur. Meclis dart sene miiddetle inti
hap edilen kirk azadan miirekkep tek 
meclistir. 

Madde 6 - Meclis intihabat{ iki 
derecelidir. 

Madde 7 - Medeni haklanndan is
l:at edilmek veya kanunen tesbit edil
mi~ ve salahiyettar makamlar tara
fmdan tasdik olunmu~ ~ahsi bir rna
hiliyet ncticesinde rey verrnek hak
klndan istisna edllmcm.i~ ve yirmi ya
~m1 tecavuz etmi~ biltiin sancak er
kekle1i birinci derecede miintehip 
olurlar. 

Madtle 8 - Birinci dereccde mi.inte
hip olmak it;in okuma yazma bilrnek 
~artt1r. ikinci dereceli miintchip ol
rnak i~n de ayni ~artlan haiz ve lA
akal yirrni be~ Y~da olmak ~art
tir. 

Madde 9 - Birinci derecede mtin
tehipler on be~nci maddede gosteri
lcn komisyon murahhaslanmn hu
zurunda Tiirk, Alcvi, Arap, Errneni, 
Rum - ortodokSu, Kilrd ve diger ce
maatlerden birine mensup olduguna 
dair cedvellere yaztl1rlar. 15 incl mad-

Kirnse ile gori.i~mek iste ... .. ... . 
Biran ... ses dudaklannm tizerinde 

don up ka11yor ... Ma.ryora; sapsan yil
zii, kapaklannm i~ne <;okmi.i~ fersiz 
gozleri, burkulan ince ayaklan ile blr 
hayalet gibi odadan i~eri silzi.iliiveri-
yor... • 

Tek blr ses i~tiyoruz yalmzl... 
- Faruk bey!. .. 
- Mariya! ... 
Kap1y1 kap1yorlarl ..• 

Kiz, kur~unile, yi.izb~mm sakat b1-
rnkt1g1 parmaklann ilzerine dudakla
nru koymu~, on dakikadan beridir 
hiingi.ir hiingiir aghyor ... 

- Ah Faruk bey; bu oyle ac1, oy
le derin blr iztirap ki, tasavvur ede
me7.5iniz katlyen!... Sanki kalbimi 
a~arak i~ine bir avu~ ate~ birakm1~
larl ... Yaruyorurn; her taraf1m bir kt
zll alev i~inde yamyorl ... 

- Mariya; uzme kendini I .. Bir~eyim 
yok diyorum sana! ... 1nan, daha de
mJn doktorlar be~ on giine kadar kal
kabllece~imi soylediler ... 

- Ben elinizi bu hale soktum, kara 
de~im de ayaklanmzi par~alad1I .•• 
:lkim.lz ..... . 

Zabit klzm saziinii kesiyor ... 
- Yalvanrun gana Mariya; ilzme 

kendinil ... Kad~rimlzde bu do. v~, 
ne yapafun? ... Hem harp ipndeyiz .•• 
K~ kere soyleclim snna; goriiyorsun 

dede gasterilen komisyon bu maddede 
zikredllcn ameliyenin kaparu~ tarlh1 .. 
n1 ve bu kaparu~ ta'rihile birincl dere
ce intihe.p arasmdn ge<;ecck milddett 
ta.yin eder. 

Madde 10 - Bir cemaate men.sup 
olarak yaz1lan miintehiplerin adedJ, 
Sancak heyeti umu.miyeslnde bu ce
maate verilecek mebus ve ildncl miina 
tehip adedini tayin eder. Bu ameliye
nln neticesi ne olursa olsun her ce
maate asgari miktarda ~ mebus 
adedi tcmin edilmi~tir: 

Ti.irk cernaati 8 
Alevi cernaati 6 
Arap cernaati 2 
Ermeni cemaati 2 
Run1 - ortodoks cemaati 2 
Madde 11 - Her yiiz birinci mtin

tehip icin bir ilrJnci rniintehip se~e
ccktir. 

Madde 12 - i:ntihap dairesi kaza
dlr. Rey vermek mmtakasi nahlye ve
ya rnahalledir. Ayni nahiyede iki r ey 
verme ~ubesi tesis edilebillr. 

Madde 13 - Meclis azalan, ikinci 
rntintehipler tarafmdan se<;ilirler. 

Madde 14 - i:ki dcrece uzcrinde in
tihap, gizli reyle yaptl1r. Namzedler 
llsteleri cernaatler tarafmdan tertip 
olunurlar. Her mi.intehibe mcnsup 
oldugunu beyan ettigi cernaat nam
zedlcrinin isimlerlni muhtevi yalmz 
bir rey pusulas1 verilir. 

Madde 15 - Birinci intihabat mu
arneleleri azalan Milletler cemiyeti 
konseyince tayin edilecek bir komis
yon tarafmdan icra ve kontrol edile
cektir. 

Bu komisyon, Tilrkiye ile Fransa
dan gayri, Milletler Cemiyeti azas1 O

lan devlctler tcbaasm1 ihtiva edecek 
ve buna Tilrk, Alevi, Arap, Errneni, 
Rum - ortodoks cemaatlerinin yerll 
rni.irnessilleri i~tirak edeceklerdir. 

Madde 16 - Kanun nc~retmege te
~ebbiis, rneclis azasile icra k'1vvetine 
aittir. Bununla beraber, rnasraf• ve 
yahud vergi vaz, tadil ve lagvm1 mtis
telzim kanun ne~rine te~ebbi.is yal
mz icra kuvvetine aittir. 

Madde 17 - Kanun olrnad1kga ver
gi vaz ve tarh ve hi~ bir istik1·az ak
tedilemez. 

Her sene icra kuvveti, meclise gele
cek sene i~in bir bi.i~e projesile bir 
bilt~e kanunu tevdi eder. Muktezi kre
diler meclis tarafmclan tasdik edil-

' mi~ olrnacbk~a sene i~inde hi~ bir mas-
raf yap1lamaz. Her senenfn hitamm
da, o seneye aitl kati hesaplar, bir ka
nunla tcsis edllmi~ mi.istakil bir or
gan tarafmdan tedkik edildikten son
ra meclise verilir. 

Madde 18 - Bu ana yasanm hii
kiimleri hilafmda bir hilkiim olma
d1k~a knnunlar ekSeriyetle kabul ed.i-

ya, dil~iindilklerim nas1l dogru ~1kl
yorl ... B~ka ~are var mi? Harbin 
biitiln zaruretlerini kabul etmek mec
buriyetinde degil rniyiz nihayet? .•. 
Karde¢n vazifesini yaptl. Sen de ba
basm1 ve vatanm1 seven rnerd blr klz 
gibi hareket ettinl ... ildnizin de hak
kl vardll ... 

onu titreyen parmaklaiile sa~lann-
dan ok~uyor ... 

- Sana bir~ey soyliyecegim Mari
ya; belki inanm1yacaksml. .. Karde
¢nin attig1 bomba ile yaralanmak, bir 
az da beni sevindiriyor ~imdJ, inanf .. 

- Faruk beyl 
- inan diyorurn Mariya! . . . Belki 

1 

arbk bundan sonra, sen de, karde~in 
de babanla olan talihsizligtmi unuta
cak, ~ektlgim izhraplan kafi gorerek, 
i~irnizden biisbiitiin beni affedeceksi
nizl... 

- Susun, yalvannm size susun Fa-
ruk bey! ... 

. 
· - Mruiya; ~mdi sana biraz daha 

cesaretle sahip olrnak, soz saylemek 
hakk1m kendimde buldugum i~ln bah
tiyarllk duyuyorum ... Ben sana ~ok 
iztirap ~ektlrdirn. Kar~1l~manuz tcin, 
biraz da benirn ~ekmem lftzun degil mi 
idJ ayni :izt1raplanl ... GOrilyorsun ya, 
tabiat bize yardlm ediyorl ... 

....- Ne aksi tesadiifler oluyor yarab
bil ... Bil ti.in bir diipnan ordusu i~in .. 
de yalmz, bir sizi mi buldu vuracak? .. 
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KADIN K iJ$ESI 

l~lemeli el·bise 

.. 

<:>nu. s1rma ile i~lerneli siyah elbise. 
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lirler. Ekseriyet nisab1 meclisi te~kil 
f!den azanm yans1dlr. 

lkinci fas1l - icra kuvveti 
Madde 19 - icra kuvveti Sancak 

halkl namma Sancak reisi ve bir icra 
heyeti tarafmdan ifa olw1ur. 

Madde 20 - Reis be~ sene miiddet
le meclis tarafmdan intihap edilir, bu 
ru1a yasa ile kendisine sureti mahsu
sada bah~edilmi~ olan salahiyet ve 
imtiyazlan istimal eder. Ma~ ve ma
suniyetten istifade eder. Bunlar, me
muriyeti esnasmda kendi aleyhine o
larak tadil edilemezler. 

Madde 21 - Reis, resmi rnerasim
de Sancag1 temsil eder. Kanunla ta
yin edilmi~ hududlar dairesinde, at 
hakklm istirnal eder. Umurni af, an
cak bir kanunla bah~edilebilir. 

Madde 22 - Meclis tarafmdan ka
bul edilen biltiin kanunlar reis tara
fmdan ne~ir ve ilan edilirler. Hig bir 
kanun nesir ve ilan cdilmeden rneri-. 
yet mevkiine giremez. 

Reis, mcclisge kabuliinli takip eden 
ay zarfmda bir kanunun ne~r ve ilt't
nm1 tehir edebilir ve arzetmegi rnii
nasip gorece~i millahazatla yeniden 
tedkikini meclisten istiyebilir. Yeni 
milzakerc iadeden bir ay ge<;medik~e 
vuku bularnaz. Reis bu ikincl miizaa 
kerc neticesinde, kabul edildigi ~ckil
de kanunu ne~ir ve i!an etmege rnec
burdur. 

Madde 23 - Sancak reisl, icra kuv
vetinin fikrile meclisi fcshedebilir. 
Bu takdirdc bilateehhi.ir yeni intiha
bat yaptrrrnaga mecburdur. 

Madde 24 - Mecllse kar~ mesul bir 
icra heycti te~kil edilmi~tir. Bu heyet 
bir ~ef ve kendisi tarafmdan intihap 
edilmi~ azami dort azadan milrek
keptir. icra heyeti ~efi, Sancak reisi 
tarafmdan se~ilir. 

(Arkas1 var)) 

- Sabi oyle; garip tesadiif!. .. Ma
amafih, iftihar edilecek bir kard~n 
var Mariya! ... Onu bu sefer daha ya
kmdan tarumak f1rsatm1 buldum. Oy· 
le cessur, oyle kahraman bir adam 
ki! ... Hi~ yilm1yor ... Korkmad:.ai ate
~e atihyor ... Boyle bir dil~mru..m kur· 
~unile yaralanrnak zcvkli bir ~cy!. .• 

K1z, ac1 ac1 gilliiyor ... 
- Bir giin o da, boyle bir :>·ata.b'1ll 

i~inde ayni ~eyi soyliyecekl ... Bir gil.n,' 
onun da boyle b~ucunda, s1cak goz 
y~lan dokecegiml blliyorurn ! ..• 
Oh yarabbi! ... Benne tallhsiz bir ka· 
dmmi~1m meger! ... 

- Yak canirn, bunu demek isterne
dim. Her kahraman, cessur askel'in 
muhakkak vurulmas1 icap etmez kil., 
Hem o ayni zamanda kendisini koru'" 
masm1 da ~ok lyi biliyor ... 

Zabit sozii degi~tlrrnek i¢n, birden" 
bire dudaklannda yalanci bir gilli.iJil• 
semc yaratmaga c;al1~arak: 

- Hanginiz daha bii.yiiksiinilz Ma--, 
riya?. diyor ... 
-0 bilyilk! .. . 
- K~ sene bilyilk? .. • 
- Be~ senel. .. Tam on gfuA sonrfl.t 

29 y~ma basncakl... . 
- Demek sen de yirml be~i..'lC o'f," 

le mi?. 
- Bilmiyorum bile!... Degil Y~ .. 

nu, kendimi unuttum Faruk bey! .• , 
,(ArkO.SI vnt} 
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Roma §ehrinin yar1s1 miize 
haline konulacak 

Y eni Roma denize kadar uzayacak, 
geni$ caddeler at;zlacak 

Romamn tesis tarihinin 2690 sene
sl bir ~ gtin evvel btitilil italya:da. 
mllll bir bayram olarak lrutlandl. 
Roma.nm tesisi tarihJ ef sanevt bir an
aneye gore Milft.ddan 753 sene evve- fil~n~~Pllm~ 
llne tesadiif eder. Roma imparntor
lugu zamamnda Romanm teslsi tari
hi memleketin en biiyuk bayranu 
olarak tesid edilirdi. F~ist italya ~m-
di bunu ihya etm.Ujtir. 

italyadaki yeni rejim tariht bir • 
bayram1 canlacbnnakla kalmayip ay
ru zamanda Romaya eski mamur ve 
pa.rlak devr!ni iade etmege ~al1~1yor. 
Pariste ar;1lan beynelmilel sergi gibl 
1941 senesinde Romada agllacak ser
gi mlinasebetiie italya hiikiimeti pa
yitahtim geni~letmek istiyor. 

Umumi scrgiler i~l yap1lan bina
Jar serginin milddeti bittikten sonra 
yikllmaktad1r. Fakat Roma sergisinin 
binalan da1m1 olmak iizere yap1la
cakbr. Sergi ~mdiki Roma ile deniz 
s~hilindeki Ostia llmam arasmdakl 
bo~ bir sahada kurulacaktir. Sergi 
zamam ger;tikten sonra bura51 Roma
run yeni ~ehri olacakbr. Bu suretle 
Roma denizc dogru geni~iyecektir. 

Sergi yani ~ir Tiber nehri sahill 
boyunda tesis edilecel> ve 400 hektar 
eraziyi kapllyacaktir. Romarun mer
kezindeki cski Romnhlardan kalan 
Colosseumdan ba~llyarak yeni ~hri 
katedip Ostlada denizc milntehi ol
ma.k iizere Via imperiale acbnda en 
modern usulde bir otomobil yolu tesis 
edilecektir. Mevcud Roma - Ostia eks
pres demiryolu r;iftel~tirllecektir. :iki 
otomobll ve ~ifte hatl1 demiryolu iize
rine Roma ile Ostia arasmda bir de 
yeralh demlryolu yap1lacaktir. Bu 
tilnel 210 milyon lirete mal olacaktlr. 

Romada meydana ~kanlan eski eserlerden blr kJsml 

Ge~en on sene i~nde fa~st hilk'li· 
meti Romamn eskl mnhallele1inin 
dortte birini ortadan kalcbrarak ~eh
rln tariht ve bedil eserlerini meyda
na c;1kamn~tir. Eski Romahlardan 
kalmi~ mimarl cserlerl ve ft.bideleri 
~di biltiin italyanlar ve seyyahlar 
iyice seyredebiliyorlar. 

Bundan sonra Papalann saltanatl 
zamanlanndan kalan biiyiik bedit 
eserlerin ctrafm1 kapl1yan eski bina-

lar kaldmlacaktlr. Bu suretle Sen 
Piyer killsesi tamamile meydanda 
kalacaktrr. Mickel Angelosun eseri 
olan muhte~em lrubbe ve devA.sa su
tunlar pek uzaklardan gorillecektir. 
Bunlann etra!mdaki evlerin temiz
lenmesi lle eski mahallelerin yanSl 
ortadan kalkm1~ olacaktlr. Buralar
da y~yanlar yen1 Romaya nekled.ile
ceklerdir. 

Dalla sonra imparator Augustosun 
tiirbesini setreden eski evler kaldmla
caktir. Bu temizleme i~lerine B. Mus
solini yakmdan alA.kadar olmaktadlr. 
Tiirbenin kalm duvarlan 20 asirdan
beri mukavemet etmt~tir. Bunun cl
vanndaki San Carlo, San Rocco, San 
Gerolemo, killselerinin etrafmdaki ev
ler de kaldmlacaktir. Mimar Morpur
go tarafmdan bediane dil~ntilerek 

Galatasaraylllarm senelik pl8v1 
(Ba~ taraf1 5 inci sahifede) 

buyiik zaf erlerinden birini selamll
yordu. Arka:d~ar 18 Mart zaferi bi
ztm Galatasaraylllar i~in iki def a 
pnh iki de!a parlak blr gazadlr. Qiln
kU bu zaf erl kazanan tarihi kahra:
manlara kumanda eden Tilrk gene
ral• bir Galatasarnyll idi: 

Muhterem general Cevad ... 
Bu sozler iizeline salon dakikalar

ca al~tan inledi. o kadar buyilk bir 
~ tu!ani ki general Cevad butiln 
mukavemetine ragmen kendisini 
zaptedemedl. Gozliigiimi r;lkardl, goz 
y~Ianru sildl. Salonda herkesin g0z
lerl y~arnu~ti. 

Bundan sonra en gen~ mezun bay 
Selr;uk blrkar; gilzel soz soyledi. 

Galatasaraya bugiln i~in gelen 
tebrik telgraflan okundu. Bunlar 
1¢nde giimrilk ve inhlsarlar vekili 
B. Ali RAna imzasrm katrsan set Ra
na diye imza etmi~ti. 

Telgraflar ir;inde dahiliye vekili bay 
~iikril Kayanm, Bilkre~ el~i bay 
Bamdullah Suphinin telgraflar1 var
dl. Eski bir GalatasaraylI olan mat
buat umum direktOril B. Vedad Ne
dim Tor telgrafmda cBenim i!;in de 
blr k~1k pilft.v yeyiniz ki sizden ayn 
ger;en bu giinfunim uzuntiisil blraz 
hafiflesin> diyordu. 

Gene eski Galatasarayll Erciimend 
Ekrem tam ir;tima zamanmda An
karadan ihtisaslariru bllcllrcll. Gelen 
~brlk telgraflan okunurken ta Tah
randa lki Galatm>araylldan b1r tel
graf daha almcb. 13undnn sonra b~ 

ta Atatiirk olmak iizere, b~bakana, 
Bi.iyilk Millet meclisi reisine, dahili
ye vkiline, inhisarlar vekiline, kill
tiir vekiline hfumet telgraflan r;e
kildl. 

Gogsiinde Galata.saray rozeti ~
yan Galatasarayblarm birbirini ta
msmlar tanllllasmlar yolda asker 
gibi birbirlerine selam venneleli hak
kmda bay Abidin Daverin teklifi 
allo~larla kabul olundu. 

Bundan sonra biitiln Galatasaray
lllar birbirlerini selamllyacaklar .. Bil· 
yilk bir ne~e i!;inde yemege iniJdi. Bir 
aral1k klymetli kumandan general 
Cevada mekteb hatiralanm sordum. 

- .Size en gilzcl hatiranu anlata
yun.. dedi.. ismail beyin mudiirlilgil 
zamanmda idi. Dershanemiz mii
diiriln odasile kar~1 kar~ya.. ben o 
zaman r;ok r;i~ek merak11S1ydim. Bir 
silnbillii.m vardl. Oiindilz gilne~e ko
yar, gece i~eri ahrdlm. Anuna siin
billii kurutmamak i~in bilyilk bir iti
na gosterirdim. Nihayet imtlhan gel
d!. S1la bir kimya imtiha'nt .. i~eri gir
dim. Milthi~ !ormilllerle siyah tahta
Yl u~ kere doldurdum, sildim. ve ni
hayet muvaffak oldum. imtihandan 
~1klnca miidiir alnrmdan optii: 

- Ben zaten dedi imtihanda 10 
alacaguu senin sililbille g0sterdigin 
itinado.n anlam1~tlm .. > 

i~te en tatI1 mekteb hatiram .. 
Bundan sonra mektebin bahr;e

sinde mezunlardan her meslek erba
b1 grub grub resim ~1karcblar. Mese
lA §lmdi i~ bankasmda ehemmiyetll 

meydana getirllen bu sanat eserlerl 
birer meydan lle r;evrilecektir. 

Roma'nm butiin caddeleri Tiber neh-
1ini takib ederek dogruca deniz isti
kametlerini tutabilmcleri ir;in mevcut 
yollarda ve binalarda bir c;ok tadil 
ve tashihler yap1lacakbr. 

Bu cilmleden olarak Romamn un1-
versitesi eski ~ehrin kapIS1 onilnde 
meydana gelecek yeni Romaya nekle
dilecektir. ~hrin yeni plam iki mll
yon halkm rahatr;a ya~masm1 temin 
edeck geni~ mikyasta haz1rlannu~tir. 
Filvakl Romarun ~imdiki nufusu bu 
kadar degildir. Fakat italyamn nu
fusu arttmnak politikas1 Romada bii-
yiik bir itina Ile tatbik edildiginden 
yeni Romanin niifusu yakmda bu 
mikdan bulncakbr. - F. 

Pazartesi konusmalan 
(Ba~ taraf1 6 nc1 sahifede) 

Ilk tehsilden ve balk terbiyesinden 
maksad, ~ocuklarumz1 ve halkuruz1 
d~nyay1 ve hayati milsbet bir gozle 
gorecek, rejimimizl bu mikyas ir;inde 
anhyacak hale gctinnektir. Bizim 
mektepten ve dersfillaneden ~ikanp 
hayata attig1nuz unsurlar, eski ana
neye bagh 0Ianlai1 yenecek hale he
nilz gelmeml~ler midir? Yeni harf in
kilabmin ilk senelerindeki harareU 
son ylllarda kaybolmu~ ve koylii egit
menierle yeniden bir h1z alma te~b
bi.isune mevzu bulunmu~ olan balk 
tcrbiyesine ne derece onem verilmesi 
lazun geldigini bu vaziyet de bize gos
termektedir. Halka su, hnlka komilr, 
halka kinin, hnlka sapan vermck ic;in 
tedbirler alan hil.kumetimiz, medeni 
hayat bakunmdan su, komilr, kinin 
ve sapandan daha az ehemmiyetli ol
m1yan, halka bilgi, halka kultiir ve 
hnlka kitap vennek ic;.in de ~ah~a
larm1 ~l~if etmi~ bulunuyor. Tilrk 
milnevve1ine dil~en vazife, bu r;al1~
ma plan1 ir;indc kcndini vazif cli bil
mek ve durmadan emek vermektir. 

Hasan - Ali YUCEL 
, •.•..•..•...............•..................... 

bir memur olan bir zat: 
- Bankaclla.'r toplansm .. diye ba

gmyordu. 
Haydi bankac1lar toplan1yordu. 

Arkasmdan: 
- Tilccarlar .. 
Tiiccarlar toplan1yor.. trampet ~al

cb. Ta.bur oldundu. Hep blrden Abi
deye gidildi ve iki ~1k ~elenk kondu. 

H.F. 

Sahife 

nin son devirlerindt "Ittihad ve T erakki ,, 
Suikasdlar ve entrikalar 

~--Tefrika No. 110 Yazan: Mustafa Rag1b Es-ath _ 

B. Fethl, ia$e l$inln kokUnden hallinl 
lstedi, "Kolayca servet yapmak po 
litlkas1na nihayet verilmelidir,, dedi 

Kemal beyi t~e nazm yapatsak 
balk !;Ok f ena bir man a verir, hem 
nastl bir mana verir bilir misiniz? 
Bit vakitler esnaf cemiyetleri 
bak.kal cemiyetleri, sonra harb\n 
il&.nile i~e te~kilA.tl, bilmen ne 
~rketleri gibi i~lerin b~mda hep Ke
mal bey bulundu. Bir milddct sonra 
bu i~e i~ini ciheti askeriye eline ald1. 
~lmd.i gene ciheti askeriyedcn, yani 
lcvazimat reisi ismail Hakkl pa~adan 
almarak Kemal bey ia~e nazin olu
yor. Halk biltiln bu tebeddilllere ayni 
idaresizliklerin ve suiistimalle1in ba~
ka ~ekiller ve b~ka yollarla devam 
edecegini d~ilnerek cnobctle~e lur
sIZllk ediyorlarl ... > diyecekler. Bu, mu
hakkaktir. Binaenaleyh Kernal beyin 
bu rnemuriyete getirilmesi dqgru de
gildir. 

Sonra anlanuyorum: Doktor Naz1m 
bey ba'na: cKemali Oldiirdiik!> de
~tl. Ben bu sozil samimi ve ciddi 
tellA.ki etmi~tim. Ve bir daha Kcmal 
beyin bu gibi i~lerin b~ma getirilmi
yeceglni sanm1~hm. ~imdi ben de so
ruyorum: cMadam oldilrduk demi~ti 

Kemal bey hortlach 1m? .. > Bcnim bil
digim olen bir adam dirilmez! Belki 
bir zaman gene gelir, boyle Z&hirde 
!;irkin, fakat hakikatte bir mnksadl 
mukaddes gildillecek bir i~ ~1kar. Ve 
bu ~ de behemehal tahakkuk etti
rilmesi memlekct i~in li.izumlu goni
liirse Kemal bey belki o zaman i~ ba
~ma getirilir. Fakat ~imdi dogru de
gildir. 

Bu nezaretin te~kili mutlaka ve 
behemehal elzemse bura'ya gelecek 
zat, gayet dilriist ve biiti.in anasm, 
erbab1 ticareti biribirine krcih etmez, 
herkesin hilrmet ve riayet edebilc
cegi, itimada ~ayan bir adam olma-
1Id1r. Fakat Kcmal bey degil. 

Herkea aadrazamm ne diyecegini 
hekliyordu .. 

Lazistan mebusu burada sozlerini 
bltirerek hitabet kilrsilsiinden indi. 
Biitiin salonda derin bir heyecan dnl
galan1yordu .. bilhassa i~timaua hazir 
bulunan nazirlar ile hiikumcte ~ok 

yakm rnebuslar, hususile k~bineye 

yen! girecek olan nazir namzedleri bu 
sozlerden ~Ok Sinirlenmi~lerdi.. beJe 
cnobetle~e hirs1zhk! > tabiri hn.tibin ag· 
zmdan dokiildilgi.i an, hi.ikf1met erka
nmdan b~ka, hilkUmet siyasetile 
dogrudan dogruya alakadar olan, ma
amafih Kara Kemal beyin ve Ismail 
Halc1n p~m iktisadi te~ekkiillerile 
alakadar olm1yan ~chrelerde bile di~
lerin gicirdad1g1 hissediliyordu. B. Zi
ya Mollamn vaziyeti bu suretle tavsif 
etmesi, ~ah1slardan ziyade dt tihad ve 
Terakki>nin ma.nevi ~ahsiyctine kar
~1 ag1r bir hilcum olarak telfikki E:di
liyordu. Salonda bulunan bi.iyilk bir 
ekseriyct, bu sankh eski kadnJm ~ok 
sogukkanhl1kla dudaklanndan dokti
len bu ac1 hi.ikmii ile ne kadar ileri
ye gittigini du~iinuyor, bu agir itti
ham kabusunun i~indcn ~alnslardan 
ziyadc hukiimetin ve cittihad ve Te
rnkki>nin nas1l silbnip kurt ulacag1-
111 mcrakla bekliyordu. 

Fnkat en mlitevazi seviycli balk ta
bal:alarmdan bu salonda toplanan 
fn k" mebuslarma ko.dar uzannn ,mu
mi ho~nudsuzluk ve ~ikayet o de1ece
ye gelmi~ti ki, kti~iik bir vesile ile u
mumi bir isyana, umumi bir galcya
na sebebiyet verecek bir vaziyctte idi. 
Bu itibarla hi~ l'Jmse Kemal bcyin 
§ahsm1 vesile ittihaz ederek L8.zi3hm 
mebusunun hilkumet siyasctine sa
vurdugu bu ag1r hucumlara kar~, 
mudafaa yollu bir mukabelede bulu
namazdl. Boyle bir mildafaaya kelk1-
~a:cak olan kim olursa olsun, kendl
sinin de B. Ziya Mollanm izah ettigi 
~ekilde bu gayrime~ru istifade1er1c 
alakadar oldugu zehabm1 verebilirdi. 
Herkes Lilzistan mebusunun sozlcri
ne htikiimet reisi s1fatile en ~ok mu
hatap 01mas1 laZimgelen sadrazam 
Talat p~anm nas1l bir mukabeleeF 
bulunacag1m bekliyordu. 

Fakat Talat pa~a, bu kadar ag1r b"r 
hiikmc ragmcn, sogukkanhgm1 mu
haf aza ediyor, milnak~a}·1 daha ~ol{ 
geni~Ietcrck o tarihe kadar yap1la".l 
i~c harek tlertnin i!;yi.Izimu ve harp 

zenginliklerinin daha ~ok de~ilmesi 
meydan vcnnek istemiyordu. 

B. Fethi ile arkada,lan i,e 
miidahale ettiler 

Sadrazanun peykleri ve taraftar 
n susmagi tercih edince, boyle 
f1rka igtimamdan istifadc cdcrck hi 
kfuncti h1rpalamag1 istiycn B. Fet 
ile arkadaslan bu f1rsatI kag.1rmak · 
temediler. Ilk sdzli, Karesi mebusu 
Hilseyin Kadri alaiak kursilyc gel 
B. Huseyin Kad1i, uzun mukaddem 
ler yapmaga ,. e misaller gctinnegc 
zum gormeksizin kcstirme soz soyl 
megi tercih ctti ve: 

- Ziya Molla. bcyin ilcri stirdiig 
noktalar gayet rnuhimdir ve hakik 
ta tamumile mutab1ktir. MemlekeV 
te ia~eyi tanzim vesilesile bir~ok suns
timaller yaplld1gi muhakkaktir. Ev· 
vela yapllacak ~ey, bu gayrime~ru ha· 
rcketleri kokundcn kaz1mak, her tur 
hi suiistimallcrin onilne ge~mcktir 

i~eye naz1r tayini ikinci derecede ka 
llr. Sadrazam pa~a. bizim kar~muz 
91karak ilk once bu c;.irkin hallerle 
milcadcle ctmegc b~lad1gm1 fiilcn is
bat cmeli, ondan sonra da ~unu ve~ a 
bunu nazir yapacagm1 soylemeli. Na
Zir tayinlnin o kadar bilyi.ik hukmu 
yoktur .. dedi. 

B. Hi.iseyin Kadri, sozunii uzatrna
m1~t1. Fakat B. Ziya Molla.nm biraz 
cvvel ortaya ntt1g1 ag1r ithanu kuv
vctlendirmi~ oluyordu. Dcmek ki clt
tihad ve Terakkb i~ccile1ini lekeli 
gfamekte Lazist:m mcbusu yalmz kal
m1yordu. Bu sdzlerden sonra mebus
lar arasmda hukumete muanz olnn
ln.ra biraz daha ccsarct gel di. ~a~ cd 
Talat pa~a ile arkadaijlan biraz daha 
hucuma ugrarlarsa derhal bu cerey~na 
i~tirak edeceklcr, tcnkid ve hucum
da binbirlcrile mitsabakaya giri~ecek
lc1di. 

B. F ethi mecliae iltrhak ettikten 
sonra .. 

B. Hilseyln Kadriden sonra istanbul 
mebusu B. Fcthi soz ald1 ve Mcclisi 
mebusancla teazzuv eden muanz ztim
renin bir lideri tavrile, cesur, sert 
ad1mlarla kilrsiiye dogru ytirildu. 

1908 ink1Iabmdan beri - (Bab1ali 
bask1m) milstcsna olarak- dttihad 
ve Terakki>nin ba~hca siyasi hareket 
ve faaliyetlerinde ileri saflarda gO
zilkcn Istanbul mcbusu, bir vakitlcr 
cemiyetin katibi umumiligmi idare 
edecek derecede cittihad ve Terakki> 
siyasetinde en salahiyctli bir mevk1e 
gcc;mI~ti. Son zamanlarda Sofya se
firliginden ~ekilip de mcbus olduktan 
sonra knblneye kar~1 mi.Isaid ve mu
zahlr blr vaziyet almrums, hatta ken
disi mcbus oluncaya kadar harbln bl
dayetinden beri mecliste hukiimete 
t.ar~1 derin bir inkiyad ve mutavaat 
manzaras1 gonildugli halde B. Fethi
nin mcclisc iltihak1, bu tcsanud man
zaras1111 sarsm1~, degi~tirmi~ti. <;un
ku B. Fethi, daha birkac; ay evvel, bir 
knnun milzakeresi vcsilesile Harbiye 
nezaretinin levaz1m ve iase i~lerine 

sozilnli temas ettinni~. bilhassa va
gon ticareti, gaz, ~ekcr ihtikan ctra
fmda hayli ac1 sozler soylemi~ti . B. 
Fethi, memlekctin hayati kuvvetini 
kcmiren bu nazik bahislere dokunur
ken cski politikn. arkadaslarm1 gucen
direcegini hie; dii~unmemI~ti. 
~imdi bugi.mkli toplantida <ltcden

beri clttihad ve Terakki> saflarmda 
ileri bir mevki tutnn bu zatm son za
manlardaki tcnkidk3.r vaziyetini, bil
hassa mcclisdeki bu ilk hlicumunu bi
lenlcr, ktirsliye dogru ytirurkcn B. Fet
hinin sbyllyeccgi sozleri merakla bck
liyorlard1. 

B. Fcthi s0zlcrlni birka~ ciimle i~in
de hillasa etti: Memleketin selameti
ni tcmin ve harbin dogurdugu me
saip ve mil~ki.Ilati iktiham edebilmcl:
ligimiz ic;in bu i~e i~ini kokilnden 
halletmek ve suiistima1Icre, gayrime~
ru istismarlara ve kolayca scrvet yap
ma politikasma nihayet vermek lft.
z1mgeldigindcn bahsede1 ek h i.ikfune
tln siyasetini ac1 ac1 tenkid etti. Ma
a'mafih B. Fethi bu sozlcrile tefcn ua
tn. ginnemi~, umumi mahiyette mii
ialcada bulunmu~tu. (Arkas1 var) 
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0 AK AM 
Fenerbah~e Giine~i 4-2 yendi 

. 

Oyunun ikinci devresi asabi bir hava ieinde oynand1 

Diinkii Fcuerbah~e - Giln~ma~da hakem ve kaptanlar 

Fenerbah~ - Gtin~ arasmdald 3 - Goller 
mtihim mag diin Fenerbah9e stmim- Oyunun ilk goltinil, Mclihin avt 
da 8000 seyirci oniinde oynand1. Bu cizgisi yanmdan ~cvirdigl t-0pu ~te 
mac;:m hikayesini dart bahse ayrra- geviren Nccdet Gilne~ hcsabma. onun-
cagiz: cu dakikada yapt.L HA.kem golii ~-

1 _ Stad ~ti. Fencrliler ve kalecisl itiraz et;.. 

Giln~in ikinci goliini.i, ikinci dev
re baslad1ktan biraz sonra Fener aley
hine ~ekilen bir firikikten sonra Me
lih giizel bir ~title yaptL Fenerbahce 
ikinci beruberlik sayisun on bef da
ldka sonra Giln~ m'iidafii Faruiun 
ayaguu sallay1p topa vurmamasm
dan istifade cderek yaptI. 
~ on dakika sonra Gilnef kalesi 

oniine dogru giden topa Cihad ~. 
fakat Na.nuk bir ~ yapb, .top Ni
yaziye geldi, Niyazinin bo~ kaleye 
~ektigi ~fit ka1enin diregme carparak 
bo~ kale onilnde havalandl, Faruk 
kafa vunnak istedi, muvaffak ola
rna.ch, arkadan Yusuf yeti~rek topu 
uzaklastirdl. Fakat ha'kcm Farukun, 
kafa vii~unda muvaffak olamayi
~a kapllarak Yusufun topu kaleden 
g.ikardlg1 zehabma d~tii ve gol ver
di. Ha.'kemin bu s1rada ne kadar ~a
~~ oldugu, bu golil verdigi i~ 
gellb ellni Sikmak istiyen Cevada. 
elini uzatmas1 ve sJ.kmasile belliydi. 
Fenerbahcenin dordtincil golilnii, blr 
milddet sonra Niyazi atti ve Cihad 
ondan evvel cok gi.ic bir k~ kurta
~ ynptigi halde, bu gale mani ola- . 
ma:d.1. 

Fenerbahge stadi ~iiphesiz istan- tiler, Fener tarafdan halk buna i§ti- 4 - HakemJ N" 
bulun en giizel ve en ~irin spor sa.- rak et.ti. Bununla beraber hakem ka· Hakem Sadi Karsarun diirilstHigu-
hasL. Her tarafta oturacak yerlert rariru tabU de~i~tirmed.1. Fakat dev- ne hi~ ~iiphcmiz yoktur. Fakat, belki 
bol. Fa'kat etrnfmdaki duvarlann renin ortalarma dogru Giine~ kale- kendi de itiraf eder ki, Fenerbahce 
aI~aklJgi y'iizilnden her k~den b6- cisi Cihadln topu ya.kalayib ve yere aleyhine yapllan ilk gol i.izerine va-
ltik bOliik. ~p stada giren anarfocu· dii~erken bir hasim oyuncu tar&fm- Id itirazlar ve bagr~ardan sonra 
su da mebzul. Fazla kfil!et ve mu- dan telane yemesine ragmen GtlnaJ a.'mbale oldu ve haksiz blr gol verml.f 
raflara bogulan Fenrbah~c gibi bti- a.leyhine bir penalti verdi. Bu penal- endi~esine kapllarak bunu blr penal-
yiik kli.iplerimizin en mtihim varl- tmm verilmesinl, ilk golii telAfi mak- ti Ile te1At1 etm~ en kestirme yol 
dat menbam1 t~kil eden miihim m~- sadile im~ pek benziyordu. <;ilnk\1 buldu. Bundan sonra ise etrartan 
lard.a anaforeularm bu kltipler zara· ortada bir penaltl dcgil, hakemin bagn~alar her hatasmda artt1gi 
rma parah seyirci adedine yakm ol- gozleri onunde mukabll taraftan ya- icin bilsbiltiin ~mlI. 
mns1 acmacak bir ~ey. p1~ bir favlli va:rdl. Sadun Galip 

Neyse... Stadm dart tai·af1m ku- ----------------------

~atan halk bilyiik m~ b~laymca- Galatasaray - lzm1rde_ki mar 
ya kadar Fcnrbah~c ve Gi.me~ B ta- y 
kunlaruun ma~m1 scyrettller. Bu ma~ Genr/erbir/iiii O~ok Dogansporu 
hay li guzel vc zevkli oldu. Gune~ r 6 
2 _ 1 maglubiyetile neticelencli. G l l l 6 - 3 maglup etti Oyun 3 - 2 a atasaray 1 ar 

2 - Tak1mlar izmir 30 (Ak~am) - Bugiln tt~k-
Buyuk ma~a: iki taraf ~ llekillerde lebine bitti Doganspor takllnlan karsll~tllar. 

~1ktllar: T 

Ankara 30 (Ak~m) - Milll kil- Birinci haitay1m1 3-2 galib vaziyette 
Fenrbahce: Husamcdclin - Sedad, bitiren Uroklular ikinci haftayunda Lebib • cevad, Aytun, M. Rc~ad - N1- me mac;lanna buguu Galatasaray - :v-

d Fik t Genc;lerbirllgi. arasmda devam eclll- daha seri bir oyun oymyarak Do-
yazi, Naci, Namik, Esa ' re · k ...... ~ g~anspo111n blr golime mukabil u .. r gol h d F k R d di. Havanm ~ yng1~ll olmasma .. "'6- y 

Gune : C1 a - aru ' e~a - atarak mar1 6 - 3 uibi mia .. ,_ b~ ... · y f M lih Sal· h d men ~chir stadl binlcrce insan tara- ~ b- \.lllloiU ~ 
Ismail, Riza, usu - e ' a a • fakla bitirdOer. 
dm, Necdet, Rebii, Enver. fmdan ~evril~ti. 

Iki ta1amm oyunund~n birnz bah- Milsabaknlara saat 14 de b~lan-
sedellm: Oyuna biraz bozok b~llyan dl. Kisa bir merasir.ru:len sonra ta
Gune~ takmu bir muddet sonra - ba- kimlar kar~wkl1 dizildiler. Hakem 
z1 futbolcillerin ferdi hatalanna rag- izmirll B. Mustafa. 
men - oyununu diizeltti. Gilne~ Oyuna Gc.n~birligi b~ach. Da-
bu oyunu, yaptigi ilk golden sonra ha ilk dakikalarda Genclerbirll#inin 
aleyhinc blr penaltl vciilinciye ve be- atllgan ve ~evik blr oyunla san klr-
raberlik temin edilinciye kadar de- mwhlann mudaf a.asnu yarnuya bq-
va'm ctti. Penalhdan sonra hakimiyet lach#1 gorillilyordu ve ilk dordiincu 
Fenerbah~eye ge~ti, devrenin sonla- dakikada Ankarahlar birinci golleri-
nna dog~da gene Oiin~ hAkim ol· ni kaydettller. 
maga ba~lad1. Galatnsarayhlar beraberllgl temin 

1 Ildnci devreye Gilne~ birinciden icin slkl bir ~alJ.Fla. gastererek mk 
dalia iyi b~ladl ve bu ikinci gollerinl stlc alanlar yapmaga ~lachlar. Ve 
yapmc1ya kadar siirdil. Bu gol Fener- Billend bu SlI'8da. Galatasaraym Ilk 
bahcelileri harekete getirdl ve akm· golilntl ~'di. 
Jar kalllllkll ol.maga b~adl. Fakat Ve bunu ~ da.Jdka aonra Galata-
Giin~ miidafil Farugun pek bariz saraym ildDc1 roltt tlldp ettt. ilk 
bir hatas1 yliziinden gene beraberlik haftayim 2 • 1 Galataaaray: leldne 
teessiis cdinc.e Giine~ sarslldl ve Fe
nerbahcenin hakimiyeti fazl~1. Bu 
hakimiyet s1rasmda top kaleye gir
medigi halde ha.kemin yan~ bir g6-
1·~1e Giin~ aleyhlne iicilncil bir gol 
vermesi Giin~i bitirdi, asabiyete dil· 
~urdil. Bu asabiyet Fenerbahcell 
oyuncula.ra da sirayet etti. Bununla 
beraber Sarllacivetliler arbk oyuna 
iyice hAkim vaziyete gecUler. Niya· 
ziuin att.Ig1 dordiincil golden sonra 
oyun biisbiltiin ~1grmdan ~1kt1. Ma
cm bitmesine ild da'kika kala hakem 
Fenerbahceden Fikret ve Giine~ten 
Sa.lllhaddini oyundan ~1kardl. Hilli
sa b~lang1~ta Gilne9, pennltidan 
sonra Feller, devrc sonlarmda ve ilcin· 
ci devre bn~nd::i. Gunc~ iyi ve haki.In 
oynadtln.r. Fenerin i.l~iincil goltinden 
ma9 nihayctine kadar Fenerbah~e 
hakimdi ve hiicum hatti, bilhassa 
i50l cenah 1yi oynadl. ... 

~i~li 2 - Vladislas O 
Bulgaiistruun Vladlslav t.ak1m1 

i.kincl m~1ru di.in Taksim stadmda 
2,500 seyircl onilnde ~~ talc.mile 
yaptI. 

~i~U, vasat bir taklm oldugunu dtln 
yazd1grmiz Bulgar takinuw 2 - o 
ma~h1p ctti. 

--••••u-1111111111111n11111•1u11111J1111_, __ 

bitti. 
ikinci haftayim cok heyeca.nh ol

du. Ankaraltlar beraberligt, Galata
sarayhlar iicttncli golU Clka.rma.k icin 
u~yorlardl. Nihayet GalatasaraY, 
ii~cu goliinil kaydettl 

Bu devrede Ankara1llar da blr 8ol 
~ ve oyun S • 2 Galatuara1, 
leh.tne bitu. 

21.Ma,. tm 

SPOR 0 
ATLETiZM: 

nun yapllan sekizinci 1st an bu I 
bayram1 eok gUzel oldu 

Giiniin en muvaff akigetli atletleri 
Receh, Pu/ad, Rasim ve F aikti 

Gilniin m muvattalayeW k~usunu yapan G~li Reccp 
800 metrede blrincicige dogru 

On beJ giin evvel secmeleri yap1-1 Disk: Veysi, S_bahe.ddin, Yavn.L 
lan istanbul atletizm bayrammm se- 40.42 
k.izincisl di.in Kolejde boyle mlisaba- Cirit: Rasim, i;;eli!, Pagoryan. 55.4 
ka.larda az gorillen 3,500 kif1 gibi bil- Yiiksek: Pulat, Faik, Jer!.l. 1.80 
yilk bir kalaballk oniinde tam bir in- Smk: Haydar, ~rif, Sadi. 3.40. 
tizam i~inde yaplldl. Uzun: Akel, Zeki, C"Lhad. 6.15 

Pistin ve atlama havuzlanmn ~ok 3 achm: Pulat, Zeki, Sadi. 13.90. 
bozuk olmasma ragmen dttnkft mU- Ko~ular arasmda memleketimizde 
sabakalarda umumiyetle iyi derece- ilk de!a olmak ilzere yap1lan 1500 
ler almmiftir. Gilntln en muvaf!ak metre yi.iiiiy~ ~ok eglencell olm~ 
atletleri Sll'& fie, Reccp, Pulat, Ra~ ve blr ~ok entercsan hadisclere sah-
sim ve Fa.Iktl. ne olan bu milsabakamn neticesln-

Recebin 800 metrede rekor sar- de Pera kliiblinden Blll 7 dakika 
san bir ko~ yaparak: mesafey1 2 da- 58 sanlye ile blrinci olmu~tur. 
klka gibl gilzel blr zamanda ko~a- lf.H 

s1, Puladln yuksek ntlamada 1.80 i 
kolayca ~tiktan sonra ii~ adunda 
da hatal1 bastig-I i¢n snyihnamasma 
ragmen 14,21 athyarak eskl rekorunu 
g~mesi ve bu sene parllyan ciridci 
Rasimin bizde Karak~tan sonra ilk 
def a olmak uzere 55 metreyi bulma
Bl cidden birer bilytik muva.ffala
yettir. 

Gilni.in teknik dereceleri ~ard1r: 
100 metre: Nazmi, KAmran, Vi

tali. Dercce 11.6 
200 metre: Nazml, Vitali, Kalfop

los. Derece 24.4 
400 metre: Mehmed, Fiiruzan, Fa

ruk. Derece 55 
800 metre: Recep, Galip, Meh

med. Derece 2.1 
1500 metre: Recep, Teo, Hakla, De

rece. 4.18 
3000 metre: ~ Teo, liakla. 

Derece 9.32 
110 mAnla: Falk, Maden.cl, Niko. 

Derece 16.6 
Gillle: Veyai, Etem, S&bahad.din. 

12.94 

Kaybettikleri puanlar 

M1llt kilmede flmdlY• kada.r 
her taJamm k&ybetmif olduju 
puan mlkdanm qatiya yaziyo-

rm: 

Galata.ura 
Fcnerbah~ 

Be~ 
Gtine$ 
Gen~lerbirllli 
Doganspor 
:Anka.:racttci' r 

'O'~ok 

KaJbetUli puan 
a 
• 
8 
9 

11 
H 
1-i 
21 

Bu miisabakalan sekiz !Clledenbe-
1i dalma mevsimin en giizel atle
tizm hareketi olarak hie aksntma
dnn yapan tertip heyet! bu scne de 
mevsimin en gi.izel milsabakasiru 
yapmI!ii oldu. 

Bir kac atletizm SC\'erinin bir nm.
ya gelerek organize cttigi bu miisa
baka.lar atletizm federasyonuna nil
mune olacak kadar gllzel olmak
tadlr. 

~Uphesiz kl blr gilnde ve acele ha
z1rlanan mmtaka milsabakalan blr 
bu~uk ayda.nbeli. hazirlanmakta 
olan bu miisabakalar kadar gilzel va 
vcrimli olamaz. Bu lmsusta atletizm 
federasyonm1un nazan dikkatini cel
bederlz. 

Atletizmi ya.,atmak icin miisaba.
ka lA.zi.mdlr. Fakat ~tan savma 
ve fena organize edilerek yapllan 
milsabakalardan fayda de~ll, zarar 
gorilriiz. BOyle miisa.b&kalan yap
maktan yapmam.ak daha hayirhchr. 

Atlet 

Vasati aldiklar1 puanlar 

Mlllt kiimede t?imdiye kadar 
he1· tak:unm yaptigi ~Iara nis
betle her :macta vuatt olarak al
dlfl puam a.ptiya yu1yoruz: 

.. -

Galatasara1 
Fenerbahc;ie 
Be~iktaf 
Gilnq 
Gencicrbir1111 
nc-ianspor 
.' .. lltaragil.c(1 
u~ 

Vasatl puan 

2.62 
2 . .0 
2.27 
2.-
2.~ 
1.81 
1.'12 
1.50 

. Milli kiime tak1mlar1n1n pua) vaziyeti 
MM 
11 
10 
11 
12 
8 

lt 
11 

14.1 

Kawng 
5 
6 
5 
4 
5 
2 
3 .• 

Berabere KaJ 
4 2 
2 2 
1 5 
2 6 
3 
3 9 
2 8 
1 1 ~ 

~tbll 
20 
26 
22 
27 
25 
28 
22 
Zt" 

Yedlgi 
24 
1' 
19 
40 
18 
'1 
so 
,II 

PUa.Q 
25 
24 
22 
22 
21 
21 
11 
ll . . 
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Kadri blr giin evel gazeteye verdigl 
kendi ilamru okuyordu. Qok giizel bh' 
~tomobili vardi. ~o!Or anyordu. 

t Blrdenbire kap1 vumldu. Iceriye 
J,JZun ye~ll gozlii bir gen~ klz girdi. 
Kadri yerinde dogruldu. Bu gen~ kl.
JI taruyordu. Hatta ona c:Otomo
l>il delisi klz> ismini taknu~t1. Y ~il 
gozlii klz1 daima ~ bir otomobilde 
goriirdii. Maslak yolunda onunln ka!( 
kere yan~ etmi~ti. Bu yan~ann hep
sinde de y~I gozlii klz onu ge~~ti. 

Kadri, zihninden bu sahnaler pano
r ama gibi g~erken, ayaga kalkti. 

- Buyunmuz ... diyc ye~il gozlii, 
giizel klza yer gosterdi. Gene; klz: 

- Oturanuyacagm1.. Gatezete bir 
0Arumz1 gordfun de ... 

- Evet .. ~o!Or anyorwn .. 
- Ben de onun i~ geldim .. 
- Ah te~ekkiir ederim .. Bir ~of 01· 

m il buldunuz? 
- Evet .. 
Gen~ klz kii~iik bir tereddildden 

10nra ilave etti: 
- Ben! .. 
Kadri ~~nnu~tI: 
- Siz mi? .. 
- Evet .. ben... Babamm iflasuu, 

ond.an sonra da fcci surette oliimiinii 
belki gazetelerde okumu~unuzdur. 

~di ben ~all~magu. mecburum .. 
Biiro i~ katiyen yapamrun. S1kllmm. 
Sonra mcktep ~hadetnamem de yok
tur. Tahsilim evdedir. Halbuki ~mdi 
blr alay iiniversite mezunu var .. son
ra benim otomobil ~tlgmhgim me~hur. 
dur. Bizim otomobili bo~ular sattt
Jar .. benim en biiyiik zevkim altimda 
flk, yeni model bir otomobil bulun
m asidlr. ftaruruz1 gorunce yeni ald1-
itruz otomobll gozilmiln onune geldi, 
karar verdim .. ~forliik vesikanu, eh
J1yetnamemi abp gelclim. 

Kadri: 
- Faknt .. dedi, nas1l olur bllmem 

ti.. 
Ye~l gozlii gen~ klz: 
- Yoksa, dedi, ~fOrlilgiime emni

)'etinlz mi yok? .. Alb senedir a raba
d.an Inmiyorum.. her yari~ta birinci 
1elirlm .. 

- Yooo .. bll8.kis ... Araba kullaru~
JllZlll hayramy:im .. ~llr gibl otomobll 
ldare ediyorsunuz .. Fakat ne bileyim? 
Sizln gibi ~. zarif gent; bir klz ... 

- Zaran yok.. Bwida utanacak, 
llkllacak ne var? .. Hayatmu kazana
cagim .. Hem de hayatta en biiyiik 
zevklerimden birini yerine gitrecc
liJn .. otomobiliniz o kadar ho~ma gi
diyor ki ... Kadri son bir ltlrazda bu
lundu: 

- Faknt giii; bir i~Ur bu ... 
Ye~il gozlfi klz: 
- Ben kcndime gi.iveniyorum .. 

dedi. 
Kadri giiliimscdi: 
- Peki... dedi.. Yanndan itibaren 

'Tazifenize bai;;layuuz, fakat ~oyle otur
aamza, bir sigara buyurmaz nusm1z? 

Gene; kiz bilyilk bir ciddiyetle: 
- Affcdersiniz, dedi, arbk siz be

nim patronumsunuz. Size ancak hiir
met hissi gosterebilirim ... ismim Sel
mnd1r. Sabahleyin ka~ta i~ ba~llya
bilirim .. 

- Ben <;ok gec; kalk&.nm .. Siz 11 de 
gelseniz mukemmeldir. 

Selma: 
~ Tc~kkG.r ederim.. dedi, ~imdi 

gidebilinn dcgil mi? .. 
- Eger arzu · ediyorsamz ... 
Selma: 
- Allaha ismar1adJk.. diyerek d1-
~ <;1kb. Kadri hayatmda hiQ boyle 
~ey i~itmemi~ti. Bunu bir hikayede, 
bir romanda okusa inamnazd1. 

Ertesi gijnii tam on birde yeni J;iO

:ror vnzif esine b~adl. s1rtma gayet 
~ me~in bir ceket giymi~. gozlerine 
siyah gozliik taknu~ti. Ellerinde ~tk 
eldivcnlcri vard1. 

Kadri onu arkasmdan seyrediyor
du. Ne giizel bir ensesi vard1. Ne gii
zel otomobil kullamyordu. Selma sor
du: 

- Yazihaneye mi? 
- Hay1r . Biiyiikdercye ... 
Arbk Kadri dag tepe dolru;1yordu. 

Fakat yeni ~ofOrii ona yalmz, sadece 
hiinnet g0steriyordu. 

Selmanm bir~ey dikkatini celbedi
yordu. Kadrinln miidhi~ !;apkm bir 
adam oldugunu i§itmi~ti. Halbuki onu 
hep yalmz gezdhiyordu. Otomobilin
de hii; kadm misafiri olmuyordu. 

Belki Kadri kendisinden ~cklni

yordu .. nihayet bir gi.in ylizilnii kiz-

a 

$of Or 
dlrdi. Bu dil~iincesini Kadriye a~b: 

- Belk! de dedi, benden ~ekiniyor
.sunuz ... Siz bekarsm1z, gen~siniz ... 
Kadm misaflrlc1iniz olur .. 

Kadri k~Ianm ~attI: 
- Evet .. dedi, olabilir ... Fakat ~im

dllik yok .. olsa tabii sizden ~ekinecck 
degilim ... 

Bir kac giin sonra Kad1i: 
- Bugiln otomobili Sadiye harum

ef en di ye gotiireceksiniz, dedi, araba
Yl fstcdi .. 

Kadri bunu soyledikten sonra 
~eytan ~eytan gilliimsedi... Nas1l 
c:Kadm misnfiriniz vard1r belki..> di
ye Selma onunla alay eder mi? $imdi 
otomobili Sadiyeyc gondermesine kim 
bilir ne kadar kizacakti .. 

Selma hic; scsini g1kannadan otomo
bile atlad1. Sadiyeyi ne zamandan be
ri tarurd1 .. demck Sadiye ile Kad1inin 
arasmda s1kI f1k1 bir alaka vardl. Hal
buki Sadiyc kendisini ne kadar ciddi 
kadm olarak gostermisti 

Bugiinden sonra. S~I~a Kaclriye 
kar~ bilsblitiln cidcllle~ti. 

Kadri biitiln gayretine ragmen Sel
maya en kil~iik bir ikram1ru kabul et
tiremiyordu. 

Mesela Biiyiikdereyc gitseler Sel
mayi bir gazinoya davet ctse gen<; 
klz bunu nezaketle reddediyordu. Sel
ma daima arruarmda bir patron - ~o
for milnasebetini muhafaza edlyordu. 

Birkac; zamandan be1i Selma sabah
lari geldigi zaman Mecidiyekoytindcki 
ko~kiln garajmda otomobili gamur 
1~Inde buluyordu .. bir giln bunun se
bcblni Kadrinin Lalasma sordu, La1a: 

- Bilmcm, dedi, bu yakmlarda bi
zim baya bir~eyler oldu. yemiyor, i~
miyor .. kendisini son gecelerde eglen
ceye verdi, her gecc arabay1 ~1knriyor, 
sabaha kar~1 1~te boyle toz toprak i~in
de doniiyor .. 

O giinii Kadri otomobile binince 
y~: ~ 

- Lutfen Biiyilkdereye .. dedi... 
Yolda Kadri ona ilk defa ismflc ses

lendi: 
- Selma ... 
Selma sesini ~1kannad1.. Alti sene 

1~1nde ilk defa acemi blr ~ofor gibi ~a
(!lrd1: 

- Selma ... Bent nasil buluyorsun .. 
dikiz nynasmdan yilzilme baksana ... 
Cok mu ihtiyanm .. 

Selma giilumsedi: 
- Beni ~~rtacaksm1z ... Dikiz ay

nasmdan sizi seyredecegim diyc bir 
yere c;arpacag1m ... Balon zaten ~a~1r-
maga b~lad1m.. ' 

- Seninle beraber yaralanmnk bile 
blr zevkti1· Selma .. 

Bu soz Selmay:i biisbiltiin ~~ll'tt1. 
Yolun kenanndaki aga~lardan biri
ne ~arpt1. Otomobil hendege yuvar
landI .. 

:bdstni de hafif~e ya'rah ~1kard1lar. 
Kadri Selma ile kar~l~ir kar~la~

maz: 
-. Yarindan tezi yok kendime bir 

~!Or anyacag1m.. dedi. 
- Fakat knzayn siz sebcb oldunuz .. 

beni ~~1rttimz .. Demek beni i~ten ~1-
kanyorsunuz .. 

- Evet Selma .. insan kansm1 ~fOr 
olarak kullnnmaz ya .. 

i~te Selmanm on be~ giinliik §OfOr-
liigii boyle bitti. (Bi1· y1lcl1z) 
( ) 

Bu nk~m 

NObetc1 eczaneler 
$i$li: Osmanbeyde $ark Merkez, 

Taksim: istiklti.l caddesinde Ke-
mal Rebul, Beyoglu: Tiinelde Mat
kovU;, Yiiksekkaldmmda Veniko-

pulo, Galata: Top~ular caddesinde 
Merkez, Kastmpa~a: Miieyyed, 
Haskoy: Nesim Aseo, Eminonii: 

Mehmed Kti.zzm, Heybeliada: To-
: mad.is, Biiyiikada: Merkez, Fatih: 

Ismail Hakki, Karagiimriik: Mell
med Arif, Bakirkoy: Merkez, Sa
riyer: Nuri, · Tarabya, Yenikoy, 
Emirgan, Rumelihisanndaki ec
zaneler, Aksaray: Ziya Nuri, Be
fikt~: Nail, Kadzkoy: Pazaryolttn-

da Merkez, Modada Alfieddin, Us
kildar: Selimiye, Fener: Defter
darda Arif, Bcyazzd: Yeni Lllleli; 

Kii~iikpazar: Hikmet Cemil, Sa
matya: <;ula, Alemdar: <;emberli
ta$ta Szm Rasim, ~elzremini: Ah
med Hamdi. 

31 May1s 193i Pazartesi 
I stanbul: Ogle ne~riyati - 12,30 

PUlkla Tilrk musikisi, 12,50 Havadls, 
13,05 Muhtclif pl~k nc~riyah, 14 son. 

Ak~m nc~riyah: 18,30 Plakla dans 
musikisi, 19,30 av hat1ralan S. Sala.
hadin Cihanoglu, 20,00 R1fat ve ar
kada~lan tnrafmdan Ti.irk musikisi 
ve halk ~rk1lan, 20,30 Omer Riza ta
r afmdan arabca soylcv. 20,45 Safiye 
ve arkada~lan tarafmdan Ti.irk musi
kisi ve halk ~arkllan (Saat ayan), 
21,15 Orkestra, 22,15 Ajans ve borsa 
h aberleri vc ertcsi guniln programl, 
22,30 PlaHJJ:i. sololar, Opera ve operet 
parc;alan 23,00 Son. 

Ecnebi istasyonlann bu ak~amki en 
miintehap progrann 

Berlin (Sant 19,30) - 35 - Koro kon
seri, Hamburg (Saat 20,10) - 332 -
italyan musikisi, Hilversnm (Saat 20, 
10) - 301 - Beethoven. Brahms, (1. 
Senfoni) J,yon (Sant 20,30) - 463 -
Beethoven, 3. Senfoni Prag (Saat 20, 
55) - 470 Handel, Sicilya ~ark1s1 Ro
ma (Saat 21,00) - 421 - Feuermann 
tarafmdan konser, L-0ndra (Sant 21, 
35) - 342 - Granacl:l.s tarafmdan piya
no musikisi, Luk~emburg (Saat 22,20) 
- 1293 - Serenade. 

Dans musikisi 
Toulousse (Sant 18,00) - 329 - l ,on

dra (Saat 23,00) - 1500 - Roma (Saat 
22,45) - 421 - l\lilano (Saat 23,15 -369-
Budape~te (Saat 22,36) - 550 - I .uxem
burg (Saat 23,00) - 1293 -

1 Ilaziran 937 Salt 
i stanbul - Ogle ne~riyatI: 12,30: 

Plakla Turk musikisi, 12,50: Havadis, 
13,05: Muhtelif plak ne~riyab, 14: Son. 

Alq;am ne~riyat1 : 18,30: Konf e
rans: Bcyoglu IIalkevinden naklen, 
i smail Hami Dani~mendi ..tarafmdan 
'(Stimer dilile Tiirk di!i arasmdaki 
milnasebet) . 19,30: Konferans: Emin
oni.i Halkevi sosyal ya,·d1m ~besi na
mma (Doktor Orhan Tahsin: Qocuk 
baknru). 20: Belma ve arkada~la1i. 
tarafmdan Turk rnusikisi ve halk ~r
lolan, 20,30: Omer R1za tarafmdan 
arabca soylcv, 20,45: Cemal Kamil ve 
arkada~Ian tarafmdan Tiirk musiki
si ve halk ~rkllan (Saat ayan), 
21 ,15; Radyo fonik dram (TOSKA), 
22,15': Ajans ve borsa haberleri ve 
ertcsi gi.inun program1, 22,30: Plak
la sololar, opera ve opcret pari;alan, 
23: Son. 

Cektigi 1st1rabla
r1n mes'ulii 
kendisidir 

NEVROZIN 
Ka~lerini tecrilbc etmi~ olsayd1 
Ona cehennem hayatl ya~atn 

bu mummid bal? agr1smdan 
escr kahmyac~kh. 

NEVROZIN 
But.tin istirabJan dindirir ba~ ve, 
di!? agrilarilc ii~iitmckten miite
vcllid ag11, s1z1 ve s~.nc1Iara kar~ 

bilhnssa miiessirdir. 
L..-

N EV ROZ IN 
Mideyi bozmaz, kalbi 

ve bobrekleri 
yormaz. 

I 

Sahife 9 

KUBiLAY&AN 
Y azan: lskender F. Sertelli No. 66 

.-------------------------------------------------------' 
Slhirbaz Moya , kara yolundan c;evrile-
rek lmparat oric;enln h u z urunda sor

g u ya c;ekilmege ba~lanmr$b 

_,__ Evet. ~a~maynuz.. Moya benim 
adamlmdir. Son gilnlcrde Kubilay 
kendisini fazla rencide etmi~ti. Mo
ya: (Gilniin birinde, <;in: Qinlilerin 
olacak!) diyor. Bu inam~la kendini 
avutuyor. Cin - Kine gelince, onun si
hirbaz Moyaya herkcstcn ~ok itima
d1 varcllr. Korada Moya ilc kaqnla~a
cak olursa, kimbilir ne kadar sevine~ 
cektir. 

- Acaba Moya bu j~i yapar m1? 
- Elbettc yapnr.. hem de sevinc-

rek. <;iinkii Kubilay han t&httnn dU
~urlililr ve yerinc Kora prensi gec;er
se, Moyanm nilfuzu artm1~ olacak. 
Ma1Um ya, Kora prcnsi Moyayi tapar
casma sever .. onun 011i.inde diz 1,;oker. 
Moya sarayd:iki nlifuzunu kaybetti
ginden pck miitecssirdir. 

Moyay1 Koraya gonde1mcge karar 
vcrdiler. 

Tiyen-Fo bu haberi almca ~ok ke
derlcn~ti.. fakat, ~ansi biitiin i~leri 
bir anda kolaylru;tmnca imparatof!~c

nin yilzii tekrnr giilmege ba~lanu~t1. 
Tiycn-Fo, Kubna.ym tahtmda Gok

c;inin oturc1u~unu gordtik~e hiddetin
dcn kilplere biniyordu. Kubilay neden 
bu kadar zevcesi ve gozdeleri arnsmda 
en ~ok bu kadm1 scvmi~, ona itim:id 
etmi~tl? 

Tiyen-Fo bunu ~ansiye de s01mu~ 
ve zeki delikanh, Kubilaym eski kar1-
sma ~u cevab1 vermi~ti: 

- Bu mii~kiilil halletmek gii~ bir i~ 
degildlr, imparntori~eml Gok~ bir 
Mogol kad1mdir. Siz ise Qlnlisiniz! 
Elbette Kubilay han kendi soyundan 
bir kadma daha c;ok itimad edecek
tir. Nas1l ki, siz de Qinli oldugunuz 
i~in, sarayda en ~ok bana ve benim 
gibi kendi soyunuzdan olan kimsele
re itirnad cdiyorsunuz!. 

Tiyen-Fo yumruklnnm s1karak ba
g-trd1: 

- Ben Mogol saraymda Gok~inden 
ziyade (~i-Yama)y1 c;ekemcz, en c;ok 
onu k1skan1rd1m. Kubilaym bu kad1-
na nedcn bu kadar yilz verdigine, mm 
bu derece ncden ~imartt1f,'1na hala ~a
~1yorum? I . 

- Hie; !?a·~ayuuz, imparatori~em! 
f?i-Yama Pekin saraymda yalmz zc
l:flsile mevkiini muhafaza eden bir l;a
dmdir . Japonl~r ~ok kumaz olurlar .. 
eger Pekin sarnymda ondan daha ze
ki ve istidadh bir kadm olsaydl, :;u
y amanm y1ldlz1 ~abuk sonerdi. 

Tiyen-Fo KubiHiy· kadar, belki on
dan daha fazla $i-Yamadan oc al
mak istiyor, onun y1ld1zn11 herkesten 
~abuk sondiinnek istiyordu. 

O giin c;iflikte b~ba!?a · kald1lar .. 
derdle~tiler.. miihim kararlar verdi
Ier .. sihirbaz Moyanm Kora'ya gitme
sl muvaf1k goriildii .. 

Aynld1lar. .... 
$i-Y ama' mn fiipheleri .. 

9ansi, Kubilaym imzasile yazd1g1 
buyrugu sihirbaz Moya'ya vcrmii;;ti. 
Moya yola c;1kacag1 giln saraya gcldi.. 
harcmde tedavi ettigi bir kadm1 ilag
lnd1.. ve bu s1rada Kubilaym gozdesi 
$i-Yama ile kar~la~tl. 

Moya hastas1m iki ay kadar gO
remiyecegini, kcndisinin de birdenbi
re hastaland1g1m ve bu mtiddet zar
fmda evinden ve yatagmdan dl~anya 
c1kam1yacagm1 soylemi~ti. 

$i-Yama hastadan duydugu bu soz
lcr iizelinde epice durdu.. dil~ilndti. 
Moya: evindcn iki ay ~1kam1yacak ka
dar hasta gorilnmiiyordu. 

Japon dilbe1i bu sozlerden ~ilphcyc 
dil~erek Moyaya sordu: 

- iki ay kadar siirecek uzun bir 
yolculuk var dcmek.. ncreye gidiyor
sun bakalun?. 

Moya birdenbire ~~alad1: 
- Ben haka.'nm miisaadesi olma

dan Pekinden bir yere gidcmem. Ya
tag1ma girip yatacngim .. 

Dedi. 
~i-Yarna goziiniin ucu ile s1hil'ba

zm yiiztine bakb: 
- Diin 9ansinin odasmda saatlcr

ce kalm1~sm, Moya! ~ansinin bir has
ta11~1 mi var?. 

- Hay1r .. hay1r .. 9ansi hasta dcgtl. 

Ruben biraz muztaripmi~. Bana bir
az m:isal soylcmcmi rica ettl. Ken
disine cski kahramanhk hikayelerini 
anlatbm. 

- izbrab1 gec;ti mi? ... 
- $ilphesiz ge~ti. Herkesin ba~ma 

ve her zaman gclen gec;ici bir izhrap
ti bu .. 

Moya aynlmak i<;in sabll's1zla111yor-
du. 

:;>i-Yama yiirtidi.i.. , 
Sibirbaz genii? bir nefcs alarak sa

raydan ~kip gitti. 0 glin ak~am i.istii 
serinliktc yola ~lkacak olnn sihirbaz 
biitlin yol hazirbgm1 tamamlanu!?, 
ahru evinin arka kap1sma baglam1~
ti. 
~i-Yama sihirbazdan aynhr aynl

rnaz imparatorl~e Gbk~in'in yamna 
ko~tu. 

- Sihirbaz Moya uzun bir seyaba
te ~1lnyor, imparatoric;em! dedi. Ben 
onun bu yolculugunu tehlikeli goru
yorum. 

Gok~in, ~iii-Yamamn soztine ehem
miyet ''ermedi: 

- Cehennemin dibine kadar gide
bilir.. 

Dedi.. fakat, ~i-Yama ~iiphelerini 
tekrarlad1: 

- iki ny kadar cvinde yatacagnu 
soyliiyor. Seyahatinin sebebini bu ka
dar gizliyen bir adam herhalde gok 
~ilpheli bir i~ iizcrinde ytirtiyor de
mektir. Moyanm ncrcye ve nic;in git
tigini anlamak sizin i~n gok !ayclall 
olur, imparat-0rl~eml 
GOk~in dii$ilnmege ba~lam1~h. 
~i-Yarna ilavc etti: , 
- Dtin de saatlerce ~ansinin oda.-

smda kald1. Hakanm sir katibinden 
hususi bir emir alarak milhim bir ye
rc gittigi muhakkaktir. 

Gok~in: 

- O halde Moyay1 tarassud etsin
Ier .. evinde mi yatacak.. yoksa senin 
dedigin gibi -evde yatar gibi- goriine
rek bir yere mi gidccek?. Bunu anla
yip bana haber versinler .. dedi. 

Saray muhaf1zlarmdan iki athyJ 
derhal Moyanm evine gonderdiler .. 
muhaf1zlar Moya'ya goriinmeden 
aga~la11n arkasmda sinerek tarassu
da b~nd1lar. 

Moyanm evi Pekinin surlan d1~m-
da 1ss1z bir yerdc idi. 

Moya ak~ iisti.i evine geldi.. 
Heybesini atmm sn'tma yerle~tirdl. 
Kap1sm1 kapad1 .. hizme~isi <;inli 

blr kadma icabeden tali.mah verdik
ten sonra, atma bindi.. hayvanm kar
mm mahmuzlad1 .. 

Sihirbaz Moya k1r bir ata binmi$ti .. 
Pekinin ~imal kap1sma dogru ileri

llyordu. 
Koraya bu yoldan gidilirdi. 
Muhaf1zlar Moyanm atma binip 

gittigini gordiller .. birisi uzaktan pe
~ne taklldl.. digeri ko~arak saraya 
gel di. 
imparatori~eye Moyanm ~mal ka

pISmdan c;1karak Kora yolundan ilc
rilemege b~lad1gm1 soyledi. 

Gok~in: 

- ~i-Yarnanm ~ilphelenmekte hak
kl vaim1~, dedi, hemen pe~inden yc
ti~ip ~evilin ve buraya getirin!. 
Birka~ muhaf1z tekrar yola ~1kll

Iar .. 
Moyay1 yoldan ~evhip saraya getir

dller. . .... 
.<Moya »n m gozden kaybolu~u. ' 
Gok~in, sihirbaza sordu: 
-Haremdeltj hasta k1za cvde yata

cagm1 .sOylemi~in! Atla ~imal kap1· 
smdan g1k1p gidcrken yakalam1~lar .• 
ncreye ka~1~ ordun?. 

Moyanm rengi sapsan olmu~tu .. 
Fakat, sihirbaz i~in oliim ve i~ken

ce korkusu yoktu. QUnkii o birdenbi
re gozden kaybolmanm s1rnrun bilen
lerdendi. imparatorigeye: 

- Hastay1m, dedi, uzak bir koydcn 
kendime ila~ almaga gidlyordum. 

- Giindiiz n~den gitmedin? Atmda , 
uzun yolculuga deialeL eden yiyecek
lerin va'rrnI$.. insan bir koye gidcr
ken bu kadar haz1rlikl1 m1 davrn.mr?. 

.(Ark:is1 var). 
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Evinizi en biigiik zevk ve en 
nefis dekor 
suslemek ve 

if in de do~emek 

giizelle~tirmek 

Para meselesi detildir! 

Do§emede, tez3inde ve her 
nevi salon e~gasznda en modern 
ve en ileri zevki size ancak: 

DEKORASYON 
Magazas1 taiftrabilir 

Beyoglu - istiklal caddesl • N. 353 

BUyDk mUbavaatta kredl muamelesl yap1t1r 

Deniz, Tayyare ve Tren t utmus1-
na. BA~ donmesi ve goz karar

malanna ka~1 

KARDOL 
En son ,.e fcnni tcrakkilere mu· 

\af1k imal ediJmi~ yeni ihi~ 

Dr. Hafiz Cemal 
, LOKMAN HEK.lM) 
Dahiliye mutebus111 

Pazardan baoka giinlerde oi lcden 
sonra aaat (2,S tan 6 ya) katiar Iatan• 
bulda D ivanyolunda (I 04) numarah 
husuat kabincsinde hastalar1n1 kahul 
edcr. Salt, cumartcsi gtinleri sahali 
c9.5 • J 2> saatleri hakiki hkaraya mah'· 
sustur. Muaycnchane vc ev telefon: 
22398. K1~li~ tclcfon: 2J Ojj 

Slhhat noktai nazanndan 

COK GOZEL 
blr tarzda yapllmlf f1k ~ocuk 
arabala.n, her yerden ucm 

fiatle yahm 

BAKER 
Ma~azalarmd4 

satdrnaktadlr, ' 

L 

-~-~ ---- - · 

j AK$AM NE$RiYATI 
:j AK~AM okuyuculan bu giizel ve faydah kitaplar1 
\, YOZDE 20 iskonto ile alabilirler 
I I ~~ 

\ FAIK SABRI DURAN'1n eserlerl 

I 
I 

I 
( 
I 

I, 

'•, , 
' 
1: 
I 

\ 
I 
I 

Kun•-? KWU7 

Nereden geliyoruz? 40 
Istanbuldan Londraya ~i-

Yeryilzii GOkyiizil 150 
Bir Tilrk kmmn Amerika 

leple bir yolculuk 75 yolculugu 75 
<;ocuklara cografya kiraat· 
leri 50 

Ciiceler vc devler rnemleke
tinde Giilliv.?r'in seyahat-

Cografyada ilk aduu 50 leri 75 

En tan1nm1~ muharrirlerln 
gUzel romanlan 

Kunq 

Kiiciik flimlar 
Klvirc1k p~5a 
Deli 
Yall ~apkuu 
Bu perdcnin arkasmda 
Dtigiin gecesi 
Stimer KlZl 
Asyadan bir giln~ doguyor 
P~nbe ma~lahh hamm 
Bir kadm gecti 
Devier kaldmnu 
A~k f irtma.s1 
Dipsiz kuyu 
Penbe p1rlanta 
iki cinayet gecesl 
Karac."1.:"1hmedin cst·a.rt 
Karde-? katili 

VA - NU 
Serrned Muhtar 
Selami izzet 
Bi.irhan Cahid 
z. i 
Bilrhan Cahid 
iskender Fnhreddin 
iskcnder Fa.hreddin 
Sermed Muhtar 
Selami izzct 
Ho.lid Fahri 
Muazzez To.hsin 
Vii - NQ 

> > 
Hikmet Fcridun 
va - Nu 

> > 

Me~hur ARSEN LOPEN serisi 
Seri tamamlanmt§br. Resimli 6 biiyiik cild -

Her cildin fiati: 80 kuru' 

Muhtelif eserlerin listesl 

Edebl hatrralar 
Fazil Ahmed 

i stikl!l sava.c;i1 naSit oldu? . 
Slnema ylldtzlart 
ittihad ve Terakki tarihinda 
esrar perdesi 
i talyadan Amerikaya nasll 
uc;tular? 

Hiiseyin Cahid 
[Klymetli edibin muhtelif 
e.serleri) 
M. ~evki 
[ Albiim gibl resimll I 

M. Ragii; 

, 

73 
75 
30 
30 
40 

100 
125 
80 
70 
20 
75 
50 
25 
25 
25 
25 
25 

60 

80 
80 

100 

150 

35 

• 

Kadm asker olursa 
Tarih ogrcniyorum 
Arzm merkezine seyahat 
Don Ki~t 

M. Saffet 

Need.et Ru~til 
Ahmed Refik 
Jill vem 
M. Cervantes 

50 
30 I 

25 
25 

o/o 20 iskonto kuponu 

Bu kopunu kesip <AID;;AM 
matb:i.a.s1 kitap servisine> getlrir 
veya gonderirseniz bu listedeki 
fiatler tizerlnci.!n. P!ze y\izde 20 
iskonto yap1lacakt1r. 

NAS1RllAC1 
KANZUK 

Amerikada uzun tetkikat neticesi ' 
olarak buldugu bir fonnilldiir. 

KANZUK NASIR ·1LACI 
En eski nasufan bile kokiinden 
~lkanr. Ciddi ve ~ayam itimat bir 

n nsir ilac1d1r. 

tNGiLtz KANZUK ECZANESI 
BEYOOLU - iSTANBUL 

AK~At\I ne_,riyatt tevzi yerlerf 

cA~AM• matbaas1 - istanbul 
Muallim Ahmed Halid kltapha

nesi - Ankara caddesi, istanbul 
Para yerine mektup i~inde pos

ta pulu kabul edilir. 

1$ YURDU 
Faik Babaroglu C alatada Havyar 
banmdaki yazthanesini gene G ala· 
tada Melek barunda 11 nwnaraya 
nakil ile alun ve salun ve inti.kal 
muamelelerin.i ve vergi ve vakaf ica
re$i ve tam bedelleri odeme iflcri· 

n i deruhde ve takip eder. 
Telefon: 49069 

I 

Istanbul asliyc mahkemesi altanc1 hu· 
kuk daircsintlen: 

Rabia tarafmdan <;1rp1c1da merhum 
doktor Kaz1mm bahccsinde miistahdcm 
ikcn halen ikametgah1 belli olm1yan k1>
cas1 ~ahin aleyhine ac1lan bo~anma da· 
vasmm tahkikatmda: T ebligata rrigmcn 
mahkemeyc gelmcdiginden hakkmda gt · 

yap karan ittihaziyle be~ giin ii;inde vc on 
be~ gun miiddetle ilimen tcbliginc ve tah
kikatm 3/ 7 / 93 7 tarihine mil~adif CU• 

martcsi giinii saat ona tnlikinc kar.sr ve· 
rilmi, ve g1yap kararmm bir nush 11 d.a 
mahkcme divanhanesinc as1lm1' bulun· 
dugundan be~ giin icinde itiraz etmedigi 
ve muayycn giin vc saattc Istanbul asliyo 
mahkemesi a1tmc1 hukuk dairesinde bu· 
lunmad1g1 takdirdc g1yab1nda yap1lan 
muamelclcrin mutebcr tutulacag1 tcblii 
yerinde olmak iizcrc ilii.n olunur. 

M. 109) 

-- ACELE SATILIK - ... Dr FAHRI CELAL, Veliefendi ~ayinndaki methur ~i· 
• Sinlr hastahklart ve narh gazinosu, ~qme ve memba su-

kekeleme tedavisi d yile iki d ukkin maa oda ve mi.i§te-
hersr\ln u~ten sonra milatiJe acele sahhkttr. Taliplerin 

Ca~alo~lu, Halk F1rkast kar~\s1 1 Zorlu Balarkoyiinde kerested Bay Ziyaya 
aparhman No. 2 Tel. 20785 mi.iracaatlar1 
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31 1ay1s rn:n AK~AM 

Scandinavian Near 
East Agceny 

Galata Tahir ban 3 uncu kat 
TeJ: 44991 • 2 • 3 

.,, 
r- Son derece Jniie~sir FL I T-Di·liyii kullan1n1z 
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Svenali:a Orient Linien Gothenhura 
Gothenbur£', Stokholm, O•lo, Dantzi1, 

Gdynia Copcnhag Abo Reva) ve biitiin 
Balt1k limanlan 1arlc ve Karadeni:z 
f>a§hca limanlan arasmda 15 giinde bir 
uimet ve evdet ic;in muntazam poetalar. 

-· rt1avuer1e s1nekleri 

' 
Cdynia • Dantzig - Cothenbur1 Ye 

O.lodan belclencn vapurlar. 
J,a vapuru 25 Mayum dogru 
Vikingland vapuru 30 May1sa doiru 
Aasne vapuru I 0 Hazirana dogru 
Yakmda lstanbuldan Hamburg Roter-

Clam - Kopenhag, Gdynia Gothenberc, 
Dantzig - Stokholm, vc Oalo, limanlan 
~in hareket cdecek vapurlar. 

Saiman vapuru 26 May1'a dogru 
ls~ vnpuru 2 7 May1sa dogru 
Vikingland vapuru 30 May1sa dogru 
Fazla tafsilat i~in Galata'da Tahir han 

3 iincii katta kit.in accntaligma miiracaat. 
Tel: <f.4991 - 2 • 3 

16 - 60 ya,Iar1nda 

12.000.000 
Kad1n1n 

Ciltleri ~irkindir ve kurtulma 
~aresini bilmiyor. 

Hemen bu ak1am, bu tecriibeyi ya• 

panrz netice•ini biu telgrolla bil
Jiriniz. 

OLMANIZ 
MUHTEMELD\R i 

Yaln1z Fransada -anne, zevce, 
1en~, k1z- 12 milyon kadin; cildle
rini, a~hkdan oldiiriiyorlar. Beslen
mege muhta~ bir cildin baf hca ala
metleri burutukluklar, ~irkin ten, 
aiyah benler, a~1k mesameler, za-
71f yiiz adaleleri. .. Cildinizi beale
yiniz, onu; gen~ hayvanlarda giz
)enmif cild hiiceyrahndan istihsal 
edilen ve cildi hesleyici bir unsur 
olan Biocel ile besleyiniz. Hemen 
meaameltan niifuz ile cilde hulul 
eder. Zira Biocel, cildinizle ayni 
ta.biattad1r. Bu unsur, timdi, pen

be rengindeki T okdon krcmine cil
dinizin beyaz, taze ve gen~ olma11 
i~in matlup mikdarda kar1thrilm1f
br. Hemen bu gece yatmazdan ev
vel tecriibe ediniz. Yann sabah, yii
ziiniize dikkatle bak1mz, t•tmayi
mz ! Sizin yiiziiniizdiir. It~ iyi bir 
beslenmenin memnuniyet baht ne
ticeai. Cece penbe rengindeki Toka
lon kremini kullanm1z. Ve sabahta 
beyaz rengindeki yai11z Tokalon 
kremini kullamn1z. Beyaz rengin
deki Tokalon krcminde cildinizi 
bir ka~ giin zarfmda birbirinden 
daha beyaz ii~ levin uzcre deiittire

cek «Beyaz okaijem» cevheri var
dir. Bu iki kremi kulland1im1z tak-
dirde acnderece memnun kalacak-
11n1z. 

Kadlkoy Aakerlik $ubeainden: 
I - 9 3 7 y1h Haziran I den nihayc

tine ltadar yedck subay ve askeri me
murlann mutat olan yoklamalan yapi
lacalct1r. 

2 - !i)ubemize kay1th olan yedck au
haylar ve aakerS memurlar yoklamaya 
aelirlerken beraberlerinde, Ni.ifue cliz
danlannt, Aakeri hizmet veeikalanni ve 
mhhi 1ubaylar i~in diploma ve ihtiea• 
veaikalannt e1hht raporu olanlar da ra
porlart alarak &•lmeleri. 

3 - Mektupla yoklamalanni yaptlra
c:.aklarin da yukanda yaz1h bilgilerini 
mektuplarmda tafeilath yazarak 1onder
melerl rica olunur. 

Sahlbl Necmeddin Sadak 
11mumJ nqrlyat mildiiril: Enis TJJ 

Aqam mati¥aa91 

-
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== -== -,......, 

Hem ucutu~~~~~~!:k ~~sta~J~~'~!!.~~!.~da U No., 
A S R I M 0 B I L Y A matazasm1 ziyaret ediniz. 

--... AHMED FEYZI Tel. 23407 

MAZON MEYVA TUZU 
iNKIBAZI, HAZIMSIZLilil l\llDE EK~iLiK ,,.e 

YANJ\IALARINI 
g-idcrir. Hie; bir zararh ve miishil maddcsi yoktur. 

. ~kcr hastah~1 olanlar bile alabilirler. 

MIDE ve BARSAKLARI ALl$TIRMAZ. 
li;ilmcsi latif, tesiri kolay vc miilayimdir. Yerini hie; bir 

mumasil mi.istahzar tutamaz. 
1\1 A Z 0 N isim H O R O z markasma dikkat. 

BOTON l~ONYA 

POKER 
Tira~ b1~aklar1n1 kullaniyor. 

Siz de ahn1z. 

POKER PLAY 
markasma dikkat ediniz. 

inhisarlar U. Miidiir/ugiinden : 
I - 8000 kilo Gazyag1. 
20000 kilo benzin ~a:rtnamelcrinc gore pazarlJ.kla satm almacakhr. 
n - Pazarhk IIJ VI/ 937 tarihine rastlayan cuma giinii saat 14 de Kaba

t~da: levazun ve milbayaat ~ubesindeki al1m komisyonunda yapllacaktlr. 
III - :;;artnameler paras1z olarr.1: hetgiln sozii ge<;en l?Ubeden ahnabilir. 
IV - isteklilerin pazarhk i~n tayin edilen giln ve saatte ~ o 7,5 giivenme 

parala1iylc birlikte adl. ge<;en komisyona gelmeleri ilan olunur. (3011) 

* 
I - ~artnamesi mucibince mulltelifeb'atta ttiylii, ttiysiiz (32) adet lito ma.-

kinelerine mahsus k0scle merdane pazarhkla satm almacaktlr. 
II - Pazarhk, 7/VI/ 937 tarihine rasthyan pazartesi gilnil saat 16 da Kaba

t~ta levazun ve milbayaat ~ubesindeki allm komisyonund:i ynp1ln.caktir. 
III - ~artnameler paras1z olarak hergiin sozil g~en ~ubeden almabilir. 
IV - isteklilerin pazarhk iiwin tayin edilen giln ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte ad1 ge<;en kOmisyona gelmeleri ilan olunur. (2902) 

* 
1 - tdaremizin P~abah<;e fabrikasmda ~artnamesi mucibince yaptlacak 

c16559~ lira 71 kuru~ ke~if bedelli amele yemekhanesfoin in~aati kapah zarf 
usuliyle eksiltmeyc konulmu~tul'. 

II - Eksiltme 7/ VI/ 937 tarihine rastlayan pazartesi gilnil saat 15 de Ka
bat~ta; Levaz1m ve miibayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacakhr. 

III - Muvakkat teminat 1242 li.rad1r. 
IV - ihale evrak1 83 kuru~ mu~a.bilinde inhisarlar in~aat l?ubesinden ve 

Ankara: B~mi.idurliigilnden aimab11lr. 
V - istekliler ihaleden en a~ 2 giln evvel bu gibi i~leri muvaffak1yetle yap

tlk1anna dair resmi vesaik ile Inhisarlar in~aat ~ubesine mura·caat edip eh
Uyet vesikas1 almalar1. 

VI - Mi.ihtirlii teklif mektubu kanuni ve ehliyet vesikalan ile muvakkat te
mlnat ak<;csini ihtiva edecek olan kapall zarflar ihale g\inu en ge~ saat tam 
14 e kadar yukarda adl ge!;en Alrm komisyonu Ba?kanhgma makbuz mukabi
llnde velilmi~ olmahd1r. c2835 t 

* I - I/VI/ 937 sall gilnil .saat 15 de kapal1 zru·f usuliyle eksiltmesi yap1la-
cag1 illn edilmi~ olan Qamalt1 tuzlasmda yap1lacak elektrik santrah tesisi ifi 
15 giin milddetle tehir edilmi~tir. 

II - Eksiltme 16/VI/937 <;ar~amba: gi.inu saat 15 de Kabatasda kAin Jeva-
zun mudiirlilgilndeki alun komisyonunda yapllacakhr. . 

III - Bu tesisatm Montaj1da dahil oldugu halde muha:mmen bedeli sif iz
mir (98000) liradir. 

IV - Muvakkat teminat (6150) lira.du·. 
v - ~a1tnameler 490 kuru~ mukabilinde inhisarlar levaz1m ve mubayaat 

,ubesinden, Ankara ve izmir B~mildiirltiklerinden almabilir. 
VI - isteklilerin fennt ~artnamede yaz1h takatta bir gazojen tesisati yap

mlf olduklanna dair resmi vesikalann t \"e f&l'tllameye uygun olmak ilzere 
Jhzar olunmu~ fenni· teklif projelerini tedkik edilmek Uzere eksiltme gilniln
den en az 15 giln evveline kadar inhisarlar Tuz fen ~ubesi mtidtirlilgiine ver
ineleri ve milnakasaya girebilmek i~in milnakasadan azamt iki giln evveline 
kada:r tekliflerinin muvar1k bulunduguna dair mezkur ,ubeden vesika alma
lan ll\z1mdll'. 

VII - Mi.ihilrli.l teklif mektubunu ve aynca kanuni vesikalan ile muvak
kat teminat ak~esini ihtiya edecek olan kapa11 zarflann en ge<; Ibale giinii tam 
6a&t 14 de kadar yukanda ad1 ge<;en komisyon ba~kanllgma makbuz muka
billnde verilmi~ 01mas1 Iaz1mdir. (2988) 

- ~-

e Q 1 end i rm e y In I z 

Yanklara ~·e kOitltr~ oiraz FLiT TOZU 
terpiniz. Ha~arat dunal ltlt/ olu . . 

• 

Dlf Macunlar1n1n lnclsl 

KOHiNOR 
Di~ Macunudur. 

Bunu bir kcrc kullananlar arhk aynlama7.lar. 
Kullanmam1~ olanlar bir dcnesinler. 

.. ______ 1i:mir sah~ ~ubcsi: Bay Ahmct Buldanlo~lu ••••••• 

---Ticaret Dershanesi 
Haftada iki aktam derse gelerek, 4 ay sonra muha:ebeci tahadetname
sini almak ic;in, Sultanahmcd, Alemdar caddcsinde No. 23 Amerikan Tica
rct denanesine baf vurup i;abuk bir program al1n1z. Hususi dera de verilir. 

_j __ 1s_t_a_n_bu_l~ak1flar Direktorlugn llanlan 

CtNst Mikdan Muhammen 
be deli 

kilo 
Bcyaz Karaman eti 26500 
Kuzu eti 500 

kuru~ 
38 
45 

ilk teminat 
Lha Kul'U~ 

772 12,E 

ihalc gi.inii 

11 6 937 Cuma 
Saat 15 de 

Gureba hastanesine 937 senesi i<;ht li.izumu o!an yukanda cins ve mikdan 
yaz1ll etler kapah zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. ilrnlesi yukanda ya
z1h giln ve saattc istanbul Vak1flar B~mildiiriyeti binasmda toplanan ko
misyonda yapllacakt1r. ~a:rtnamesi hergiin Levaz1m kaelmindc goriilebilir. 
isteklilcr tekli! mekluplanm c2490• say1h kanum:n tarifati dairesindc ha
z1rhyarak ihale saatinden bir saat evvel komisyon riyasetine makbuz muka
bilinde vermcleri laz1md1r. Pasta ile gondcrilecek mektupla1·da usulii ve<;
hile hazlrlanarak ihalc saatinden bir saat evvelinc kadar gclmi~ bulunma-
lan me~ruttur. Postad:::. o1acak gecikmeler kabul edilmcz. (2957) 

I Emlak Bankasi ilanlan I -------1 
Pazarhkla Sat1hk Apart1man 

Bankam1za aid, Ankarada I~1klar caddesinde kain Turhan bey Apartimam 
pazarllkla . sat1lacakt1r. ihalesi 9/ 6/ 937 <;ar~amba gtinii saat on dortte An
karadaki Idarei Merkeziye binasmda toplanacak Ic!are Meclisi huzurunda 
yap1Iacaktll'. Pazarhga. istanbulda i~tirak etmek istiyenler mezkur tarihte 
nihayet saat On bire kndar istanbul ~ubentlz Direktorlilgunc rniiracaat et
mclidirler. 

APARTIMAN: d87,50~ metre murabba1 arsa uzer:ne bina edilmi~ bir bod
rum bir zemin, dort ve bir iist kati havi olmak iizerc edi kattan ibaret olup 
senede c8,000> sekiz bin lira irat temintne miisait m.ukcmmel bir akard1r. 

BODRU:\1 KATTA: Apartiman dairelerinfn odun ve komiir depolan He mo
torlii su mahzeni, bek~i ve kap1c1 odalan ve ayr1ca ih-amete elveri~li iki oda 
bir koridor vc bir heladan ibaret iki daire mevcuttur. 

ZEMiN KA'ITA: 1 vc 2 numarah daireler bulunmaktadir. Bu k1s1mda her 
bir daire i.i~ oda, bir mutbah, bir hela ve banyodan ibru:cttir. 

BfRiNCi KAT: 3 ve 4, ikinci kat: 5 ve 6, tlc;Uncii kat : 7 vc 8, Dordtincii 
kat: 9 ve 10 numaral1 daireleri muhtevi olup her bir dairede: be~ oda bir 
mutbah bir hela bir banyo ve bir koridor bulunmakt•'dtr. 

UST KAT: bni.inde umumi !;Rma~irlg1 muhtcvi vc 11 vc 12 numarah daire
lerden miite~ckkildir. 

Bu klSlmdaki Daireler: tl~ oda bir mutbah, bir h Ela ve bir Banyodan iba
rettir. 

Apart1mam'1 btitiin daireleri su, elektrik, h::w.:igazi vc banyo tesisatnu 
haizdir. Asansor tesisatma milsait bir mcnfczi mevcuttur. 

Pazarhga girmek isti~enlerin ihalc gilntinden evvel dokuzbin lira depozito 
yatmnala11 vcya o gilnkii borsa k1ymeti tizerindcn Bankam1zca kabulil caiz 
Dokuz bin lira degerindc esham vc tahvilat veya mcmlcket d •• hilinde 9ah~an 
muteber bir Bankanm kefaJet mektubunu vermelcri 1Az1mdlr. 
Apartimam gonnek i.st;yenlerin kap1c1ya ve f8.21a rnalt'.imat. edinmek ve sat1f 

~artnamesini almak istiyenlerin de ihale giinune kadar Aukarada Oenel 
Direktorilli.ik EmlA.k servisine veyahut i.stanbulda i;iubcmiz Direktorltigi.me 
miiracaatlan ilan oluuur. (30~5) 

TURK HAYA KURUMU 
BUYUK PIYANGOSU 

2 cl Ke~lde 11 Hazlran 937 dedir 

Buyuk ikramiye 40.000 liradrr. 
Bundan ba1ka : 15,000, 12, 000, 10,000 llrahk 

lkramlyelerle ( 20.000 ve 10.000) llrahk 
ikl ad et mOkaf at vardir. 

Aynca : ( 3.000) liradan ba~hyarak ( 20) liraya kadar biiyiik ve kii~iik 
birc;ok llc.ramiyelcrle amortileri bavi olan bu zcngin pla.ndan istifade 

ctmek ii;in bir bilet almaktan ~ckinn1eyiniz ... 
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k.1r1lan ~et tamlr ellil•ez· et it 
~yvah, tu guzel vazo djiftil:"'Binblr pu~a - old11. $imdf.ae yapm.ala 'P 

~arenia biria~ lunlan ~Ian toplaytp Y•Plfbrmak i~ de, tabii bu euretle - YHODUD eald-giizelllil yerh1ewelmeL 

.Jkiaci1i ve tar•na t ercib olaa1 iae. lurak pa~an . abp. .... yeriae yepyeni bir vuo almaktir. 

Bilhassa bu iki c;are size herhangi bir masraf .ihtiyar1n1 icab ettirmiyorsa hangisini tercih 
edersiniz ! 
Fakat, bir so§uk hava dolab1 ald1g1n1z takdirde, bu iki feki lde de hareket etmek kabildir: 
tonkU soguk hava dolaplart her turli.i bozukluAa kar$1 teminathder. 
Ancak teminattn biri bozulan parc;alartn tebdilini veya tamir ini tekefful eder. DiOer bir 
teminat ise, bozulma ne $8kilde olursa olsun, tekmil mekani zmay1 tamamile degittirmegi 
tekeffi.il eder. Bu teminat $8kli ise ancak FRIGIDAIRE 'ded,ir. 

Siz de tekmil so~ma cihaz1n1n deOi,tirilmesinc 
telr.affUI eden teminat tehadetnamesi talep etmegi 
behemehal unutmJ1y1n1z. 

GENERAL \ MOTORS 

. 

Bi RADl;RLl;Rve$~ 

• 

ZUmrUt Yalova kapl1calar1n1n 
As1rlardanberi tecrUbe edilmi$ radyo aktiviteli ve mUsekkin 
hassasl1 me~hur sular1; rnuzmin rornatizrna; siyatik, aQr1ll bar
sak iltihaplar1, antrekolit, mUzmin ishal ve dizanteri, aQr1h basur 
rnemeleri ve sanc1ll kad1n hastallklar1, nikris ve her tUrlU nevral-
jiler· gibi hastallklar1 rnuvaffakiyetle tedavi eder. 

Tedavi rnutehass1s doktorlar1n nezareti alt1ndad1r. Biyolojik her 
turlu tahliller ic;in laboratuvar ve fizyoterapi, tesisat1 var.d1r. 
Bu sene kaphcalar1n otel ve lokantalar1nda bUyUk tekernrnuller 

yap1lm1$t1r. 1 I Hazirandan itibaren fiatlardaki ucuzluk bilhassa 
calibi dikkattir. <;1nar oteli: bir gUnluk pansyon komple "Otel ve 
yemek,, bir ki!?i ic;in "325,, kuru$tur. iki ki~i ic;in otel ve yernak "550,, 
kuru;;tur. 

BUyUk otel: bir gUnlUk pansyon kornple "Otel ve yernek,, bir 
ki~i ic;in 350 kuru$tan ba;;lly~rak kat ve odalar1na gore yedi 
liraya kadard1r. 

iki k·i~i ic;in alt1 liradan dokuz liraya kadard1r. 

Aileler icin ayr1ca tenzilit yap1l1r 
Lokantalarda bUyUk bir itina ile haz1rlanan yen,eklerin tg.bldo

tu: BUyUk lokantada 100 ve Park lokantas1nda 70 kuru$tlir. Ala
kart yemek fiatlar1nda dahi tenzillit yap1lrn1;;t1r. 

Banyo fiatlar1 gec;en seneye nazaran c;ok ucuzlat1lm1 t1r. (3074) 


