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Almanya ve italya 

lspanyada yeni ted

bir alacaklar. 

Telefon: 21240 (idare)-24249 (Tahrtr)'- 24248 (Miidiir) - 20113 (Kllfe)' 

Roma ve Budape§tede siyasi Diik de Vindsor diin 

gOriicmeler devam ediyor Cande_§_at_os_u_n_a _va_s1l oldu 
~ Altinci Corcun laf gigme resminden 

Alman ya ve I talya, I spallyada yeni sonra madam Simpson/a evlenecek 

tedbirler ittihaz edecekler 
Budape~tede soylenilen nutuklarda Avusturya 

macar dostlugundan hararetle bahsedildi 
. Roma 4 (A.A.) - B. Gayda, Glor· 

nael d'ita.Iia,dn B. Von Neurath'm 
Romn'ya muvasalatmdan bahisle 
diyor ki: 

«01·tadn ispanyol meselesi bulun· 
duk(:a Garbi Avrupa,nm sulh ve sa· 
luha kav~s1 meselesini halletme
!c ui:rra~mak mcvsimsiz olur. italya 
ile Almanya ispanyada ne erazi ba· 
lmnmdan, ne de siyasi hi~ bir men· 
faat bekelmemcktcdir. Yalmz, ecne
bilerin ispanya'da zorla ~1kannaga 
ugra!,'hklan komiinist ihtilaline ma• 
11i olmnk i tiyorJar. 

Alman gazetelerinin ingiltereye 
biicumu 

. Berlin 4 (A.A.) - Gazeteler, ingil· 
t~rcyc ~iddetlc hilcum etmekte ve 
ingiltereyi ispanya meseJesinde hat· 
t1 hnreketini degi~tirm~ olmakla 
muahaz.:- eylcmektrdir. 
· Gar.eteler. Bilbaodan ortaya at1· 

lan ynnh~ ha.berleri sistem&.tik su-
1 ette nel?redcn ingi!iz matbuatma da 
hucum etmekte ve bu n~riyatm Al· 
manya ile italyn aleyhinde bir pro
paganda te~kil etmckte oldugunu · 
iH\ve etmektedir. Deuteche Allge· 
J\lCine Zeitung, diyo1· ki: 

cisp.inya ctrafmda ~cvrilen bi.itiin 
bu .manevralar, Alman Hariciye na· 
zmmn Romay1 ziyaretine bilytik bir 
r:hemmiyct verdirlyor. Bu ziyaret es· 
nasmda vaziyet umumi surettc teld
k1k vc: icab eden tcdbirler itihaz 
edilecrktir. 

Havas ajans1 muhabiri, bu mi.ina
sebetlc diyor ki: cAlman gazetesin
de bu makaleyi Almanya Hariciye 
n.ezaretile s1k1 bir tcmas1 olan Karl 
Silex yaznllilt1r. Bu makale Alman
ya ile italyanm Berlin - Roma mih· 
ve1·Ini, Ispanya harbini kendi arzu
bmna gore takip cdecek askeri bir 
ittifaka tahvil etmek istemekte ol
duklarma dair ortada dola~n ~ayia
lari teyid edecek mahiyettedlr ve 
makaleye bilyiik bir chemmiyet at
fediliyor.i. 

t ~,j 

Alm.an Hariciye nazm Von Neurath, zevcesi ve ttalya 
Hariciye n azm Kont Ciano 

Miili.katlar 
. Roma 4 (A.A.) - Diln saat 17 ,15 

de b~lJyan ve 18,55 de biten ilk 
Mussolini - Ciano - Von Neurath mil
lfikat1, iyi malt1mat alan mahafilde 
beyan edilcligine gore, ~ok samimi ol
mu~tur. 

Rom.a 4 (A.A.) - Kont Ciano, bu
giln ogleden sonra Chigi saraymcla 
Von Neurath ile uzun bir mi.ilftkat 
yapacakt1r. Ak.5am Villa Madama,da 
~ont Ciano, Alman Hariciye nazm
run ~refine bir ziyaf et verecektir. 
Bu ziyafctte iki 11az1r, nutuk soyliye~ 
ceklerdir. 

Roma 4 (A.A.) - Von Neurath bu 
sabah kral tarafmdan kab\ll edil· 
mi~tir. 

Pette de miihim nutuklar 
Buda~te 4 (A.A.) - Naip Horthy 

ve bayam tarafmdan Avusturya 
reisicumhuru MiklAs ~erefine verl

(Devam.I 4 ilncil sahifede) 

· General Goering prens 
Polla oorusmus 

Miilakat Yugoslavyada 
Bled §ehrinde olmu§ 

Berlin 4 (A.A.) - General Goe· 
ring'in Venedik'ten Aalmanya'ya 

donerken Yugoslavya'nm i talyan hu· 
dudundaki sayfiyelik bir kasaba olan 

• Bled'e ug1·am~ oldugu, iyi malfunat 

ahn.akta bulunan mahafilde teyid 
olunmaktadu. 

General Goering, orada yazhk ika
metgahmda naib p rens Paul'u ziya· 

ret etmi~tir. General, uzun senelcr· 
~enberi prens ile ;-ahsi miinasebetler 
idame ctmektedir. 

Halid Ziya U§akbgilin 
yar1m as1rbk edebihayab 

Tiirk-Sovyet ticaret anla,masi 
muddeti uzab ld1 

Ankara 4 (Telefon) - Tiirk - Sov· 
yet Rusya ticaret anl~masuun mild
deti. 1 hazirana kadar uzat1lm1~tir. 

H aiiciye vekilinin Ta!iran seya:hati 

Bu ak§am yap1lacak 
ihtif al miinasebetile 
biiyiik Tiirk romanc1s1 

ile gorii§tiik 
Bi.iyuk Turk romanclSl Halid Ziya 

U~nkl1gilin ynnm as1r1Ik edebt ha· 
yat1 bu ak~ Eminoni.i Halkevin· 
de kutlanacakt1r. 

Bu munasebetlc Eminonil Halite· 
vi reisi B. Aga~1 Sim Levend, ~ 
Hilseyin Siret, Izzet. Melih, Kami 
tarafmdan nutuklar soyleneoektir. 

Bu milnasebetle muharririmiz us
tad1 Ye~ilkoydeki evinde ziyaret et
mi~. kendisile uzun miiddet goril~
mil9tiir. B. Halid Ziya U~akligil, na
s1l yazmaga ba~acbgm1, hangi eserl
ni en f;Ok sevcligini, bugilnkti Ti.irk 
romanc11Ig1 hakkmdaki dil~ilncele
Jinl anlntm1~t1r. Bu yaziyi altmc1 sa· 
h if emizde bulacaksmiz. Halid Ziya Utakhi il bab~esinde 

Tahran 4 (A.A.) - Gazetcler Tiir
kiye Hariciye vekili R~tti Arasm ma· 
YIS sonlarmda Tahrana gelecegini 
yazarak, Ttirk • iran muahedelerin
den sonra bunun ikl memleket nok
tai nazarlan arasmdaki birligi g0ster
diginl ehemmiyetle tebarilz ettiriyor
lar. 

Gen~lik nasll 
yeti~iyor? 

Giizel sanatlar 
akademisinde yeni 

yeni at olyeler 
Sanata ~ok dil~kii.n ya~li ve 

miitekait bir talebe ne diyor? 

Hikmet F eridun Ea' in anke
tini bugun 1 inci aa.hilemizd• 
okuyunuz. 

Y eni evlilerin Austuryada Carinthide bir 
§atoda yerle§ecekleri bildiriliyor 

Paris 4 (A.A.) - Vindsor diildl, bu 
sabah Vemeull·l'Etang'da, Parise 53 r
kilometrelik mesafede Expresten in-
~ ve Cande ~atosuna gitmek iizere 
otomobile binm~tir . 

Tours 4 (A.A.) - Mr. Rogers, ga
zetecijere Vindsor diikiiniin ogleye 
dogru Cande ~tosuna gelecegini ha· 
ber ver~tir. Diik, birk~ giin M. ve 
madam Bedaux'nun m.isafirl olacak
tlr. 

Madam Simpson, bu sab!lh Veme
uil'de, dilki.i kar~1lamaga gitmeml~ 

tir. 
Madam Sitnpson bu sabah d1~n 

~1k.marn.1~t1r. 

Nikah ne zaman yap1lacak ? 

Tours 4 (A.A.) - Bir~ok gazetecl· 
ler, sinemactlar, fotograf muhabirle
ri, buglin Due de Vindsor'un gelme
si bel:Ienilmekte olan Cande ~atosu
na gidcn yollan tutmu~lardlr. 

Cande ~atosuna miintehi olan yol· 
Jar, milhim polis ve jandarma kuv· 
vetlerinin muhafazas1 altmdadlr. 

izdi\·a~ tarihi, heni.iz tesblt edilme
mi~e de bu i~in herhalde kralm t~ 
giyme merasiminden sonra yap1laca
gi ogrenilmi~tir. Cande ~atosunun ta:
bi oldugu Monts kasabasuun bele· 
dlye reisi Dr. Mercier, izdiv~ mera
slinini ifa etmek tizere Adliye nazmn
<fan hnsusi salahiyet ve talimat alrm~
tlr. 

Kari, kocamn evlendikten sonra 
italya'ya gidecekleri istihbar ecli~
tir. Due de Vindsorun Cande ~ato. 
sunu satm ald1g1 tekzip edilmekte· 
dlr. 

Avusturyada m t yerle,ecekler? 

• Viyana 4 (A.A.) - Dilk de Vindsor, 
Innsbruck'dan gegmistir. Dilkiin iz· 
divacm1 muteakip, il~ hafta s~nra 
Avusturya'ya avdet edecegi :r.annolun
makt..'1.d1r. Dilkiln Carlnthie'de kain 
~~erleonburg ~atosun'!a yerl~ece
g1 nvayet edilmektedir. 

Diik de Vindsor ilc madam Simpsonun 
ge{:en sene a t yan~lannda 

~ekilen bir resml 

thracat mallar1010 mente ~ehadet
nameleiri n~ ~ekilde verileeektir 

Ankara 4 (Telefon) - iktisad ve
kaleti Ticaret odalannm ihracat mal
lan i¢n men~e ~chadetnamelerinin 

ne ~kildc verilmesi laz1m gelecegt 
l~akkmda bir nizamname haz1rlama
ga b~am1st1r. . ' 

Iran tah1mn seyanati 
Tahran 4 (A.A.) - ~ah ve veliaht 

hususi trenle Arar'a gelmislerdir. 
-.-U-HllRllBUUtHlltl9tUfMfltUflllllll•ttttH11•n1111utttMn11nuu"u11HUNlllHUlll.UlflftlUUtllUllUUUHll11UUUlllllllU•U~HUllHHDHMI~ 

Qi~ekgl - Buket dilgiln i~in mi olsun, cenaze igin mi? .• 
M~teri - Cenaze i~in olsunl .. Gelinin otomobili Maslak yolundan g~ 

cekmi~I .•. 



Sahife 2 

Di in Geceki ve 

Bilbao civar1ndaki ileri 
hareketi duruyor mu? 

Hiikumet kuvvetlerinin mevzilerini 
zslah ettikleri haber veriliyor 

BUbao 4 (A.A.) - Havas ajansmm 
muhabiri bildiriyor: Sahli boyunca 
ilerliyrn asi yi.irtiyi.i~ kolu, bin;ok gti~
lUklerle .kar~ll~tir. 

Biskaye cephesinin diger mmtaka
lurmda Bask milisled bilhassa Du
rango mmtakasmda mev'iilerini mil
him surette islall etmi~erdir. Bu mm
takada asileiin taarruzlan akim kal
maktadlr. Milisler, diin vukubulan 
muha:rebelerde olen 400 asinin cese
dini gfimmii~erdir. 

Bir koprii ~uruldu 
Bt1lxw 4 (A.A.) - Reuter aj8.11Sl 

muhabirinden: Basklar, diin Bermeo 
ile Mundaca arasmdaki yol iizerinde 
bir koprilyii dinamitle berhava ederek 
bu suretle italyanlarla ispanyollann 
kumanda etmekte olduklan cenup 
alaym1 biribirinden ayirmaga muvaf
fak olm~lardlr. 

Bermeo'yu ~gal etmekte olan 2,000 
asi, Garrna admdaki silihla techiz 
edilmi~ bahk~ gemisinin getirdigi 
malzemeyi alnu~lardlr. Bu gemi, bir 
top bataryas1 ile, bir~ok mitraly0z 
ye milhimmat karaya ~1kamu~br. 

Armorbieta ve Rigoila mmtakala
rmdaki Bask hatlan, alb tank ile 
takviye edilen ve Rigoita mmtakasm
da asilcrin havadan yaptiklan bom
bard1man ile birlikte icra edilen ~id
detli bir taarruza ragmen bugiln fev
kalade bir metanet ve mukavemet 
g0stenni::;tir. 

· lapanya, f ngiltereye hir liman 
teklif etmit 

J..ondra 4 (A.A.) - Cebeliictanktan 
bildiriliyor. 

General Queipo de Llano, diin ak
'8Jll Seville radyosunda Londradald 
ispanyol sdirinin B. Edeni ziyaret 
ederek tngilterenin Valencia hiik4-
metine ya~ oldugu yard1ma mu
kabil ingiltcreye Benneo Iimamm 

teklif etmi~ oldugundan malumat al
~ bulundugunu beyan etmektcdir. 

Paristcki ispanya sefiri de Fransa 
hariciye nezraeti nezdinde buna mii
masil bir t~cbbiiste bulunnm tur. 

Hatulardadir ki, bu i~ler olup bi
terken general Frankouun kltaah 
Bermeo Umanm1 i~gal etmi~1ir. 

Londrada otobiis grevi 
devam ediyor 

Sokaklarda bisiklet ~ogaldi, bir~ok 
kimseler i~lerine gaga gidigorlar 
Londra 4 (A.A.) - Otobiis grevi

nin u~ giinden beri devam etmesi, 
Londrahlarm ne~esini bozmam1~br. 
Halk, i~Ierine metro, trernvay ve tak
silerle gitmektedir. Baz1 kimseler de 
havamn giizelliginden istifade ederek 
yaya olarak i~lerinin bM,ma gitmegi 
te1-cih etmektedirler. 

Sokaklar kalabal1ktir. Kaldmm
da yiiruyenler ~oktur. taksiler siirat
le gidip gelmektedir. Bisikletle giden
ler 1926 senesindeki grev esnasmda 
goruldugu kadar ~oktur. Bisiklet ta
cirlerinin kan yerindedir. Bisiklet ki
ralan da yuzdc yilz yi.ikselmi~tir. 

lngi liz kral hanedan1 
Senelik tahsisat 
listesi ne~redildl 
Londra 4 (A.A.) - Hazinei hassa 

hususi komitesinin diln ogleden son
ra ne~rolunan vesayasma gore kra
lm tahsisati 410,000 ingillz liras1 ola
rak ibka edilmektedir. Prenses Elisa
bet! in senehk tahsisat1 21 ya~ma ka
dar 6,000 \e sinni ni~dden sonra bir 
Du" de Cornona1lles'in dunyaya gel
mesi takdirinde icab eden tadilat ya
p1lmco;k kayd1 ihUrazisi ile 15,000 ve 
prenscs Margaret Rose'un fil:nni ru!ld
den sonraki tahsisat1 6,000 Ingiliz li
ras1 olarak tcsbit edilmi~tir. 

Valide krali~enin tahsisat1 70,000 
:ingiliz liras1 olarak ibka edilmi~tir. 

Due de Gleucester'in tahsisab, 25 
bin ingHiz lirasmdan 30,000 ingiliz 
llrasma ~1kar1lmi~tir. 

Due de Windsor'dan bahis yoktur. 

Roma radyosunda 
Hamid geces1 

Dun ak9am Roma radyosunda bil
yilk Tiirk ~airi Abdulhak Hamidin 
oli.imti milnasebetile profesor Rosi ta
rafmdan bir konf erans ve1ilmi~ ve 
biiyiik Tiirk sanat iistadmm eserle
rlnden ve TUrk romantizmini vucu
de getirmek hususundaki biiyi.ik te
airlerinden sitaye~karane bir lisanla 
bahsedllmi~tir. 

Radyonun verdigi malumata gore 
Abdillhak Hamidin eserlerlnden baz1-
lar1 Romada bir mecmuada ne~redile
cektir. 

Grev merkez komitesinin mi.imes
sili grevcllerin, ta11ldk komisyonwmn 
mesaisi devam ettigi mtidde~e tram
vay i~~llerini kandirmaga tc~ebbils et
miyeceklerini s0ylemi~erdir. Bununla 
beraber hususi otokar :firmalan tara
!mdan yapllan tekli! milcibince mu
vakkat servisler ihdas edildigi takdir
de bu halin tahrik mahiyetinde te
lakki edilerek karga~ahklara sebeb 
olabilecegini de ilave etmi~tir. 

Nakliyat ofisi grevcilere kar~1 cep
he alm1~ gorii.nmemek i~in ~imdi i~
lemc!rte olan tramvay ve metro va
gonlarmm adedini arttll'miyacaktir. 

Espana z1rh/1s1 
nasil batt1? 

lspanya bahriye nezareti 
ablan bombalann z1rhhy1 

bahrd1gi kanaatinde 

Valencia 4 (A.A.) - Espana zirh
lISmm hilkfunct tayyarelcrinin bom
balarile degil, bir mayna ~arparak 

batbg1 hakkmdaki ~ayialara cevabcn 
hava ve deniz nezareti, bir teblig ne~
rederek ezctlmle i;;oyle demektcdir: 

c:Ablan sekiz bombadan dordu zirh
llya isabet etmi~tir. Bunlardan u~il, 
geminin giivertesinde patlarm~tlr. Bu 
bombalardan bk tanesi bamt anba
.rmm in!ilflk etmesine sebeb olmW? ve 
Espana, 32 dakikada batm1stir. Bom
bardlman esnasmda zirhli sahile 6 
kilometrelik bir mesafede bulunmak
ta. idi. Hi~ bir su si.itununun yiiksel
mi~ olmamas1, zirhlmµ1 bir mayna 
~arpm~dlguu isbat etmektedir. 

lngiliz bahriye nezaretinin 
bir tebligi 

Londra 4 (A.A.) - Amiralhk Es
pana zirh11smm havai bir torpll ile 
degil, bir mayne ~arpmak suretile 
battigiru bildirmi~tir. 

Graf Zeplin bir rekor yaph 
Frankfurt 4 (A.A.) - Graf Zeplin 

balonu ikinci cenub Amerikas1 u~u
~nda silrat 1·ekoru tesis etmi~tir. Ba
lon Frankfurt - Pernambuc mesufe
sini 62 saat 55 dakikada ve Frank
furt - Riyo de Janeyro mesa! esini de 
86 bu uk aaatte kesmiftir. 
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Bu Sabahki Telgraflar J 
700 ki'i boQuldu Ba~vekil bu sabah husust 

Miithit bir f1rbna, · } J b } Jd • 
Bulgaristanda biiyiik tren e stan u a ge I 

hasarat yapb 
Sofya 4 - Diin gece, miitlili;; firb

nalar kopmu~ ve biiyiik hasarlar yap
m1~hr. Scllcrin basmas1 yiiziindcn 
Sofya-Burgaz ~imendifer hath inlataa 
ugrnnu~tlr. Bilhassa Sofya mmtakaSJ 
bu sellerclen ~k miiteessir olnm~, bir 
~ok koyJcr su altmda kalm1~ ve mii
teaddid e\'ler y11alm1Jhr. Vidin hal
kmdan 700 ki~i bogulmu!?tur. Hasar 
ve ziyan yiizlerce milyon leva tahmin 
ediJiyor. ----

Soy ad1 alm1yanlar 
lki milyon ki~i cezaya 

~arphnlacaklar 
Ankara 4 (Tele!on) - Dahiliye ve

kileU, memlekette heniiz soy adl al
manu~ olanlarm sayJSUU tesbit ettir
mi~ ve bunlann 2 milyonu buldugu 
2.Ill~1lrm~tir. Vekilet alakadarlara 
gonderdigi bir tamimde meselenin 
ehemmiyetle takip edilmesini ve soy 
ad1 alm1yanlarm cezaya c;arptmlma
lanm bildirmi~tir. 

~----

lstikl81 harbi malulleri ---
Milli mudaf aa vekaleti 
malullerin terfihi i~in 
bir layiha hazirlad1 

Ankara 4 (Telefon) - Milli mtida
faa vekaletinin, istiklfil harbine i~ti
rak eden harp malullerinin terfihi 
hakkmda tedkikatta bulundugu ya
zllm~ti. Bu hususta malumat almak 
i.izere bugful Milli mi.idafaa vekili ge
neral KaZIIn Ozalp ile gocii~tiim bana 
deei ki: 

- Bunun i~in bir kanun projesi 
hazirhyarak b~ekalete verdik. 

Ogrendigime gore, bu kanun layi
has1 yakmda Bilyilk Millet Meclisin
de milzakerc edileccktir. 

Denizyollar1 
Y eni yolcu tarif esi acen

teliklere bildirildi 
Denizyollarmm yeni yolcu ve e~ya 

tarifcsi acenteliklere teblig edilmi~
tir. Yeni tarife bilhassa yolculara ye-

. ni bir taklm kolayhklar temin etmek
tedir. Vapuru kagmm veya herhangi 
bir sebeplc o sef er i~tirak etmiyen yol
cularm biletle1i yanm1yacak, diger 
sefer i~in muteber olacaktir. 

Bilet ald1g1 halde yolcuiuktan vaz 
gegenler, sefcrden 7 gtin evvel mil
rn.caat etmek ~tile verdikle1i bilet 
parasun geri alabileceklerd.ir. Komiir 
amelesile havuzlarda c;ali~anlarm se
yahat ilcretleiinden yi.izde 40, aile bl
letlerinde yilzde 30 tenzllat yapilacak
tir. Bundan b~ka miitekaidlerle has
t<'. ol::i.nlai111 seyahatleri igin daha ba
zi kolayl1klai· temin edihni~tir. - --- -
Siyasi miizakereler 

Bugiinlerde Londra 
ve Pariste miihim 
konu~malar ~lacak 

-
Paris 4 (A.A.) - Jour gazetesl, bu-

giinlerdc Londra ve Pariste bir~ok si
yasi goril~meler vuku bulacagm1 bil
diriyor. Bir~ok Tuna devleti di~ ba· 
kanlanmn kral altmc1 George'un ta!;f 
giyme merasimi mi.inasebetilc saya
hatleri, tngiliz ve Frans1z devlet adam. 
larma kendilerile temas imkamm 
verecektir. 

Pariste bu gorii~eler hararetle ha
zirlanmaktad1r. Romanya d1~ bakam 
B. Antonesko ile yap1lacak gorti~mc
Ier, fevkalade ehemmiyeti haiz olacak
tir. Bununla beraber, Fransa d1~ ba
kan11guun hazirlanmakta olan ital
ya - Romanya muahedesinin imzasma 
mani olacak ilma kuvvetine malik 
olacag1 ~ilphelidir. BM,hca gayretler 
Roma - Berlin mih verinin tesirlerint 
izaleye matuf olacaktir. ingiliz hilkf1-
metinin elinde kuvvetli bir koz vardir: 
Para. Siti bankerleri, ne doktor f?ahtm 
ne de kont Cianonun malik olmadlg1 
bir ikna kuvvetine malik bulunmak
tadlrlar. 

Jsmet lnonii. garzn ak~am semplon 
ekspresile Londraya hareket edecek 

Londrada ingiliz kralmm tac giy
me merasiminde Tiirkiyeyi temsil 
edecck olan Ba~ekil ismet :inoni.i, 
bu sabal1 hususi trenlc Haydarp~
ya gelmi~, vilayet ve parti erkAnile 
bir ~ok zevat tarafmdan kar~Hmm1~
t1r. Ba~vekil, istaubuldan kendisine 
iltihak edecek olan ordu mi.ifetti~i 
General Kaz1m Orbay vc amiral ~ilk-
1ii Okan ile birliktc yann ak~am Sem
plon ekspresile istanbuldan hareket 
e<.ecek ve Paristen ge~erck Pas-de-Ca
laisden Ldndl·aya gidecektir. 

Ba,vekilin temulan 

B~ekilimizin Londra seyahatin
den aym yirmi ikisine dogru Anka
raya donecegi anla~lmaktad1r. Tac 
giyme merasiminden sonra B~veklll
rnizin Londrada kalacag1 bir ka~ gful 
zarfmda iktisadi sahada bize yapllnu~ 

lki firarl katil ifade 
deOistirivorlar 

Abdullaha gore firar 
hadisesi nasil oldu? 

Adana 4 - Bcrada yakalanan fira
ri katil Abdullah ile Tevfigin mi.iddei
umumilikte sorgularma devam edil
~tir. iki katil, her giin ifade degi,
tiriyorlar. Ezciimle Tevfik, hapisha
neden k~malanna sebep olarak: 
c:Dii~anlar bizi oldi.ireceklerdi. Onun 
i<;in kac;t1k> dedigi halde, Abdullah, 
aksini iddia etmektedir. Abdullaha 
gore firar hadisesi ~oyle olmu~: 

- Bir giln hapishane kap1s1m a~1k 
gorilnce i~eriye dald1k, on mctrelik 
su borusuna tutunarak ~agiya in
dik. Benim hapishanedc blriktirdigim 
58, Abdullahm da 30 liraSI vard1. Bir 
taksiye binerek Kaba.ta~, oradan da 
40 kuru~a sandalla Uskudara ge~tik, 
yilrilyerck Pendige vardlk. Pendikten 
ilgiincil mevki bilet alarak Esk~hire 
geldik. Eski~ehirde bir handa iki gece 
kald1ktan sonra otobiisle A~ehire 
gittik. Orada y1kand1gm11z hamamm 
rafmda buldugumuz iki niifus tezke
resini alarak iizerine f otograflai1m1-
z1 yap1~tird1k. Sonra Karaman, Po
zantI tarikilc Adanaya geldik ve ya
kaland1k.> 

I 

iki katilin istanbula hangi gun gon
deyilccekleri belli degildir. 

- ------
Bir tramvay az kald1 

kahveye giriyordu 
~i~li kavisini siiratle 
donmek isteyen bir 

tramvay yoldan ~1kh 

Dun ak~am saat 19 bugukta $i~U 
dcposundan hareket eredck Tilnele 
gitmekete olan birinci mevki 211 nu
marah tramvay arabas1, f?~U tram
vay istasyonuna yakl~cagi sirada 
kaviste yoldan g1lam~br. 

Vatman derhal arabamn silratinl 
kesmi~ ise de, csasen kavisi silraUe 
ge~mek istediginden, a.l1lba bir ka~ 
metre ilerlemi~ ve bir aga~ ~arparak 
kalm1~ir. fijayed bu aga~ olmasa idi 
tramvaym ayni istikamette bulunan 
Frederikin kahvesine kadar gitmesl 
ihtimal dahilinde idi. 

Derhal depoclan ~a bir tramvay 
arabas1 getirtilmi~ ve yoldan ~ 
tramvay, bu arabarun yardimile yola 
konulmu~f;ur. Tramvay heniiz depo
dan ~lk.tigi l¢n i~de yolcu yoktu. 

Polis vatman hakkmda tahkikata 
b~lanul?tlr. -----
Bi, ingiliz fabrika11nda tekrar 

ite batlanayor 
Londra 4 (A.A.) -;- Ciyde bah1iye 

tezg!hlannm dart haftadanberi grev 
halinde bulunan amelesi, ~1~ba; 
giinii tekrar i~ b~hyacaklardlr. 

baz1 teklifler uzerinde mali mlizaJ.:e
reler cereyan edecegi s0ylenmcktcdir. 

ismet inonu Londra donil~ilnde 
Pariste de bir iki giin kalacaktir. 

Firka grupunda 

Ankara 4 (A.A.) - Cumlmriyet 
Halk partisi Kamutay grupu bugiln 
4/5/937 ogleden sonra reis vekili 
Trabzon saylan Hasan Sakanm rcis
liginde toplandl. B~akan inonil, 
ta!( giyme merasiminde bulunmak ti
zere Tilrkiye cWnhuriyetlni tcmsil 
ic;in mukarrer seyahatine bu a:k~am 
baJllliyacaguu grup heyeti umumiye
sine bildirdi. 

Parti grupu muhterem B~vekili4 
ne seyahatinde tam muvaff akiyet ve 
8.fiyet temennisile ~kun tezahi.irat 
g0sterdi. Ruznamede 1>a4ka bir mevzu 
olmad1gmdan celse bununla kapandt. 

Hariciye vekili 
Cenevreye g_ldiyor 

Hatay1n kati. anayasas1 
tesbit edilmek iizeredir 
Ankara 4 - Hariciye vekili B. TeY

fik Rii~tu Arasm iki i.i~ gilne kadar 
Cenevreye hareket edecegi soyleniyor. 

Cenevre 4 (A.A.) - Anadolu ajan
nm hususi muhabiri bildiriyor: 

I 

Eksperler komitesinde Sancaktaki 
akalliyetlet· meselesinin 1'J,lizakcresi 
bitmi~tir. Bu miizakere esiiasmda ba
z1 fikir milbayenetleri ~tkftu~tir. Bu 
ihtilafll noktalar gelecek bafta konu
~ulacaktu·. 

Yarm ingiliz murahhasmm i·iyase
tf ndeki tali koIT'Jtenin haz1rlad1gJ. 
anayasa projesinin konu~lmasma 

b~anacak ve yanndan itibarcn a.1a
yasamn kati ve son $ekli tesbit edile
cektir. 

Doianaporun nizam11z oyunu 
hakkmdaki itiraz tedkik 

edildi 
Ankara 4 (Telefon) - Milli kiime 

ma~larm1 takip etmek iizere izrnh·e 
giden futbol fedraseyonu reisi ~Se
dad Riza izmirde yaptlan ma~ta Do
gansporun nizamsiz oyun oynalhgt 
hakkmda Genc;lerbirligi tarafmdan 
yap1lan itirazi tedkik e~tir. Futbol 
federasyonu bu mesele hakkmda bir· 
ka~ giine kadar bir karar verecektir. 

M1s1nn maliyesi 
Hiikumet istikraz 

akdini dii§iinmiyor 

Paris 4 (A.A.) - M1sir Maliye na
ziri Makl·ad pa~a Agence Economique 
et Financiere'in Montrewnnuhabili
ne kapittilasyonlann ilgasmdan son
ra MISll" igin yeni bir devre ac;1lacag1· 
m soylemil? ve demi~tir ki: 

M1s1r beynelmllel te¢ki mcsai sis
teminden ilham alacaktrr. MISinn biit. 
~c ihtiyatlan ~mdi 35 milyon liraya 
balig olmaktad1r. Bu miktar, bir se .. 
nelik bii~eye muadildir. Bu ihtiya~ 
Jan bilyiik mikyasta naf1a i~lerile tii
ketmemek i~in hilkfunet bir kaydiye 
ve kazanc; vergisl ihdas etmi~tir. Bu 
vergiler ag1r olmaktan uzaktir. <;iin
kii ~imdiye ·kadar MIS1rda verginin nf 
oldugu hemen hie; malfun degiJ .. 
dir. 

Mlsn· hiikumeti, sermaye teda1ik et. 
mek iizere istikraz akdetmek iste .. 
memektedir. 

Japonyaya 430 1and1k afyon l 
ihra~ edeceiiz 

Ankara 4 (Telefon) - Vekiller he. 
yeti uyu~tmucu maddeler inhisan
nm Japonyaya 430 sand1k afyon ihrat'' 
etmesine ve mukablllnde ikt1sad ve
k~letince tayin edilecek maddeleriQ 
ithaline karar vermiftir. 
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GUmrUklerde 1slahat 
Giimriiklerimizde islahat tasnvvur· 

Ian gazetelerde s1k slk yer buluyor. 
Pek biiyiik zorluldan muntazam ~· 
l1~malar ve himmetler neticesinde 
halletmege muvafrak olan ciimhuriyet 
Clevrinde giimriiklerimizin de nrzu et· 
~igimiz muvaffak1yetlc 1slah edilmi~ 
oldugunu gorecegimizde ~iiphc yok· 
tur. 

istanbul giimriiklerinin ISlalu ~i· 
nin ~imdiye kndar bir tiirlii kati bir 
neticeye vnram.amasmm acaba sebebi 
nedir? Kii!tiik Tiirk memurlanrun 
vazif~inns, muktcdir ve filai takib 
sahibi amirler elinde son derece ve
rimli \'e muvaffaklyetli i~ gordiikleri 
tec1·iibe ile sabit olduguna gore, glim· 

riik hizmetine memleketin ihtiyac1 ile 
miitenasip bir ~kilit temin edildigi 
gun giimriiklerin maziye nisbetle ~ok 
1slah edilmi~ olacagi a~ikardlr. 

Giimriik~iiliik bugiln ayn bir tek· 
nige ihtiya~ gosteren bir ihtisas ~u
besi say1hr. Onun i~indir ki ileri git. 
mi~ garb memleketlerinde takib olu· 
nan usulleri esaslJ. surette bilmek ih· 
tiyac1 hasd olmu~ur. Son zamanlar· 
da Avrupa giimriiklerinde uzun uzun 
tetkikat yapmaga memur zatlar go
riildii, bunlar memlekete dondiller. 
~imdi gazetelerde bahsi ge~en 1slahat 
bu tctkiklerin semeresini viicude ge· 
tireceklerdir. Miitehass1s bir heyetin 
giimriiklerdeki 1slahat tedbirlerini fii. 
le ~Jkannak iizere miistemirren ~ab~
mas1 hakkmdaki karar arttk 1slahat 
~ebbiisiinde bu defa kati bir netice· 
ye varmak azmini gosteriyor. 

Biitiin giimriiklerde yapllacak ISla
hat i~ine istanbuldan ba~lanacag. da 
anla~1lmaktadir. Tiirkiye giimriikleri 
denilince, ilk akla gelecek merkez ta· 
biatile istanbuldur. istanbul giim
riikleri 1slah edilince, biitiin Tiirk 
giirnriikleri diiz~lmi~ olacagi ~iiphe
sizdir. 

Giirnriiklcrimizi diizeltmek tel?eb
bi.isiinde Avruparun ileri gitmi~ giim
rlik idarclcrinin tekuigini hakkilc tet
kik ve idrak nasll elzem bir unsur ve 

amil i e bugiiukii ve diinkii ~kili
tm piinizlerini ve mahzurlanm ta· 
mamilc gozoniinde tutmak ve yerli 
tecriibelerden istifade edilmek tc o 
kadar faydah bir hareket olur. 

Giimriik idarcsi, eminiz ki, tiicca
nn ikayctleriue yakmdan alakadar 
olmu~, giimriik komisyonculugu ya
J>an miiesseselerle temasa girmi~ ve 

bepsinin miitaleas1m alm1~br. Giim
riiklcrimi7.de tamamile sokiiliip abl
maga nmhta!t baZI k1rtasiyecilik ana
uelcri vard1r ki bunlar kaldmlmad1k-

~a en kuvvetli JSlahat ad1mlarmm bi· 
le tlirlii tiirlii eugellere ~arparak sen
deJcmemcsi kabil dej;rildir. Goriinii~e 
nazaran biitiin bu vaziyct kavrannu~ 
\'e esash JSlahata karar veribni~ olma
s1 bizi ~ok sc\•indiriyor. 

9"111ttttiittl•HllllHlllllllUUltltUHlllHlflllUllllUlllt11UlllJIUllf1111UlllJ• 

iki vapur karaya otu1·du 
Amcrikadan otomobil ve makine 

gibi ~ya geUren b~ bin tonluk Ary
lcnsin vapuru izmlr korfezi oniinde 
karaya oturmu~ ve tehlikeli bir suret
te yaralanmu~ttr. Buradan gemi kur
tarma ~irketindcn imdad istenilm~· 
tir. Alemdar, gcmi kurtarma vapuru 
mahalline gonderilffi4tir. 

Bundan 1>a9ka Geliboluda Yunan 
bandirnh 6 bin tonluk Mihailos va
purn da sisten dolayi karaya otur
mui;; ve bir imdad gemisi gonderilmi~
tir. 

- Bizlm bacanak Bertini anlata 
anlata bitiremiyor bay Amca .. . 

B. Prosta 
$ehircilik miite
hassisz geldi, bii
tiin yaz fal1~acak 

~ehircilik miltehassis1 B. Proste ev· 
velki giln istanbula gelmi~ ve gelir
gelmez belediye imar mildiirii. B. Ziya 
ilc Floryaya gidcrek tedkikatta bulun
m~tur. B. Proste Floryarun imar 
plamm biran evvel yapacagi i~in ev
vclce haz1rladlg1 baz1 esaslan arazi 
iizerine tatbik etmi~tir. 

~chircilik mtitchassis1 diln de Azap
kap1, ~i~hane yoku~u ve Beyoglu ta
raflannda gene B. Ziyanm refakatlle 
me~gul olmu~tur. B. Proste Gazi kop
rilsil yap1ldlktan sonra bu kopriintin 
iizerinden ge1:ecek biiyiik caddcnin 
giizergilhm1 tayin ile ugr~~t1r. 

B. Prostc bi.itiln ya.z ~hrimizde ka
lBcngmdan bu sefer ~ehir plfmmm e
sc.sll lmtlarim hazirhyacaktir. 

B. Selim Niizhet Belgraddan 
dondii 

Bclgradda resim s~rgisine i~tirak 
eden Maarif vekaleti Istanbul derleme 
subesi mudiirii B. Selim Niizhet ~eh
;.imize donmil~tiir. 

Komur depolar1 
Liman idaresi bunlan 

ahiplerinden satin alacak 
iktisad vekalcti deniz ve hava 

msi.istcl?an B. Sadullah Gilncyin b~ 
sabah Ankaradan sehrlmize gelmcs1 
bcklcnyor. Miist~;r ~ehrimizdc bir 
ka~ gun kalarak liman i~leri ilze
rinde me~gul olacaktlr. Bilhassa 
Kuru~c~me komiir depolarmda yap1-
lacak asrl tesisatla ne gibi faydalar 
elde edilecegi etrafmda tedkikat ya
paca.kt1r. B. Sadullah, liman i~let
mesi umum rniidiirii B. Ra.ufinin 
pazar giinii Trabzona hareketinden 
evvel kemlisinden mufassal izahat 
alacakt1r. 

ingiliz milhcndisleri komiir depo
larmdaki tedkikleline ait projeyi bu
gtinlerde gondereceklcrini bildirmi~
lerdir. 
Kuruce~me komilr depolarmm ida

resi hiUen tacirler elindt bulunuyor. 
Fakat depo nunlakasmda asri tesisat 
yap1llrkcn komilr nakil ve tahmil, 
tahliyesile beraber deporlarm idnre 
ve komilrlerin muhafazs1 gibi i~lerl · 
de badema liman islet.me idaresi ya
pacag1 cihetle Kur~~e~me komilr de· 
polanmn tilccardan satm nlmmasi 
kararla~b r1hrul?ttr. 

Ayni zamanda depolann bulun· 
dugu mmtakada bazi istimHik yap1l· 
mas1 da miinasip goriilmii~tiir. Ku
ru~e~me halk1 k~milr tozund~n ha
vanm bozuldugunu ve dolay1s1lc slh
hatlerine tesir yapt1gnu iddia ile 
bir dava acm1s ve davay1 kazamm~
lard1. Fakat tahmil, tahliyenin ko
layhkla yap1lmas1 bakmundan Ku
ru~~meden daha rni.inasip bir. yer 
bulunamad1gmdan depolarm yerm.d~ 
kalmas1 zaruri gori.ilmi.i~tii. ~lmdik1 
halde depolarm ylrine yeni, asri, ka
pah depolar in~ edilecek, bu surct
le komiir tozlan cskisi kadar herke
si rahats1z ctmiyccektir. 

· .. ·. Ora nm bclcdiyesi halkm en uf ak 
ihtiya~lanm bile d~tinilrrn~. Mese
H\ yolda giderkcn slk1~tm degil mi? .. 

II 
Mevlanekap1 cinayeti 

Diin baz1 §ahitler 
yiizle~tirildiler 

Mevlanekap1 civanncfa bostanlar 
arasmda bah~1van Perikliyi ~ifte tii· 
fegilc oldilrmekten su~u balic1van 
Ali Rizanm mahkemesine devam 
eclil~tir. Dilnki.i celsedc maklul Pc
riklinin karde~i Anastas admdaki 
gen~, ~hid olarak dinlenmL?tir. Anas
tas ifarcsinde: 

- Bir gi.in Silivrikap1 caddesinde 
Sadlkm kahvesinde otururken ismi
nln Bekta.5 oldugunu sonradan o~re1~
digim bir adamm yamndakilere kar
cle~im Periklinin oliimiinden bahset
tlgini ~ittim. Dikkat ettigirn zaman 
Bekt~m: cAli Rza bana 500 lira ve
recegini soyliyerek Perikliyi Oldiirme· 
mi.J,eklif etti. Fakat ben kabul etme~ 
dim.> dedigini i~ittim. Sonra bunu 
kard~im ispiroya anlattim ve Bek
~ ile goril~erek kendlslni 1'ahid yaz· 
dlrdik. Ben ~ahidlik i~in Bckt~a para 
vermedim, bOyle bir teklif de yapma
cilm.• demi~tir. 

Bundan evvelki celselerdc l?ahid 
Bekt~ ile diger ~ahidlcrln ifadeleli 
arasmda b~kallk1ar goriildtigilnden 
bunlarm yuzle.5tililmelerine karar 
vcrilmi-'$ti. Diin Bekt~ digcr ~ahid Ra
-t>id, Sekban, Sadik, Zekeriya, Hac1 
ve Annstasla yuzle~tirilmi~Ierdir. Bu 
.µhidler eski ifadelerinde israr ettik
leri gibi Bekt~ da evvelce verdigi ifa· 
dclerin dogru oldugunu iddia etm~
tir. 

Bu i.fadelerin hakikaten dogru olup 
olmad1gmm tesbiti i~in diln mahke
meye gelmiyen ~ahidlerin lhzaren ~a
g1nlarak Bekt~la muvacehe edilme-
1crine Irn.rar verilmi~ ve muhakeme 
ba."?ka giine birak.IlmuJtir. 

Pl aka • resm1 
Y eni bir karar verildigi 

dogru degil 

Bir gazete, ~ofOrlerin plaka borc
lanm Odemek lmsusundaki m~kila· 
h goz oniine alan belcdiyenin oto
mobillerin motor kuvveti ilzerindcn 
degil, modele, yani eskiye, yeniye na· 
zaran plaka i.icretlerini alacag1m, bu 
suretle· yeni taksisi olan bir l?OfOrun 
fazla, cski arabas1 olanm da dnha az 
plaka paras1 vercccgini yaz1yordu. 

Yaptig1m1z tahkikata gore beledi
yece bu hususta verilmi~ bir karar 
yoktur. Yalmz ~ofOrlerin plaka lie· 
retlerini odemek hususunda ugra· 
d1klan gil~lilgil goren bclediye, bu 
hususta tedkiklere b~la1m~tir. An
ca.k plaka resimlerinin degi~Urilme· 
si, ~ehir meclisiae aid bir hak oldu· 
gundan belediyenin iicretin mikda· 
nm degi!iitirmek ic;in vcreccgi karar, 
~ehir meclisinin te~rinisnni t-0plan· 
tisinda muzakere edilecekLir. Bundan 
evvel plaka i.icretleri hakkmda yeni 
hil( bir karar verilmesine imkan gO
rillemiyor. 

Son zamanlarda plaka borcunu 
odemiyen ~ofOrler, borclarmm tak· 
site baglanmasm1 istemi~lerdi. Fakat 
~ofOrler bor~larm1 ayda bir lira ve
rerek Od.emek istedikleri i~in bclediye 
bu mliracaati reddetmi~ti. ~fOrler 

• daha miisaid bir tekllfte bulunurlar
sa belediye bunu tcclkik edecektir. 

Bay Amca:va gore ... 

. ·... 

. . 
• • . . • . • i 

... Acaba bu semtin hel~1 yerin 
a.ltmda m1, iisttinde mi, sagdai mI, 

solda m1 diye aram1ya li.izum yokmu~ ... 

J 
ii~iincii paviyon 
Gelecek sene 

ha/de yeni bir 
pavigon gapzlacak 

Belediyenin yeni bir scbze hali yap· 
cak iizere yakmd& miinnkasa ~aca

guu yazrm~tlk. Belediye kanununa 
gore sadeyag1, zeytinyag1, k~cr, be· 
yaz peyi1irlerle yumurtn gibi madde

Ierin de hale alm1p sablmas1 lazun 
geldiginden belediye, gclccck scne bu 
gibi maddelerin sat1~ma mahsus 
ii~iincil pavyonu yapttrmak i~ln 938 

bil~csine tahsisat koyacal:llr. Yeni 
pavonda soguk hava dcposu tesisat1 

bulun:leaktir. Bunun i~in l?imdidcn 
tcclkikat yapllmaga b~l&.nm1~t1r. 

Uciincil pavyonun projesi, ycni se
ne bil~esi haz1rlanmcaya kadar blti

rilecektir. U~ilncu•pavyon inl?a edil
dikten sonra belediye taze yumurta 

sati~ma chemmiyct verecek ve yumur
talarm ilzerlerini tarihliyecektir. 

Sabit bir renkle vurulacak olan bu 
damgalardaki tarih, bir yumurtanm 

k~ gilnlilk oldugunu g6stcrecektir. 

Bugday piyasas1 . -

Y eni mahsuliin ~ok iyi 
olacag1 iimit ediliyor 
Bugday piyasa.smda ii~ aydanberi 

normal fiatler iizerinden muamele 
oluyor. Uzun zaman ekmek fiatleri
nin degi~mernesine sebeb de budur. 
Ziraat. bankasmm piyasada naz1m 
roliinu muvaffak1yetle yapmas1 bor
sada miihim bir fiat degi~ikligi mey
dana gelmemesine fl.mil olmu~tur. 

Gerek sert ve gerek yumu~k bug· 
claylar hemen hemen ayn1 fiatlerle 
muamele goriiyorlar. Asgari fiat 6 

kµru~ 7 para vc azamisl de 6,5 ku· 
ru~tur. Ara s1ra gazctelcrde borsa
run giinlilk vaziyeti takib olunarak 
bugdc.ym be!ii veya on para dil~t\igu, 
ynhud yiikseldigi ynzil1yorsa da bu 
tcbcddilller bugdaylarm kalite fark
lanndan ileri gclmcktedir. Aym za-

manda bugdaym dti-?tib ~1kt1g1 ancak 
bir ha.ftahk fiatlcrin tedkiklnden an
! ~llabilmektedir. 

Satllrn~kta olan 936 muhsulil ka
litc itibarile fena olmamakla beraber , 
ge~cn sene ilkbahar sonlnnnda fazla 
mikdarda yagan yagmurlar mahsule 
tcsir etml~ti. 

Bu sene sonunda ve gclccek sene 
piyasaya arzeclilerek satilncak olan 
937 mal1suliine gclince: Birk~ gi.in 
cvvel d ::: gazetemizde bahsolundugu 

glbi bu mevsimcle tam znmanmda 
yagn.n yagmurlar rekoltcnin fnzla 
olmasma yard1m edeceklir. Yeni se
ue mahsuliiniln bilhassa kalite itiba
rile 936 mahsuli.inden ~ok iyi olacagi 
timid ediliyor. 

'" 

• 

<;ocuk DUnyas1 
Resimli miisabakanuzda hediye 

kazananlann isimlerini yannkl 
saymuzda n~redecegiz. 

I 

Snhife 3 

fSTANBUL HAYATI: 

Biz de seyredellm I 
Pazar giinu Beyoglunda bir m·ka· 

da~la bulu!;k!('aktik. Kendi saatimc 
aldanarak biraz erkcuce yola c1k1111-
~1m. \'akit ge~innck i~in, knldmmlar
dan ta~n kcsif insan dalgalari ara
smda dola~1yorum. l\.ar~1da bir ma
gazamn clektrikli reldam lcvhas1 go
ziimc ili5ti. Kaldmnun kcnanna inc
rek duvarda rcnkli nmpullcrln ynmp 
sonmcsini dalgm dalgm Sl'.)Tcdiyo
rum. ilk defa gelip ge~enlerin omuz 
~rpmalarile bir kn~ kerc saga , sofa 
~rplld1m. Fakat bir, iki dakika sonra 
etraf1m oylc s1k1 bir ~cnbcrlc sa1·1ld1 
ki, ~nrptlmak degil, ycrimdc k1m1lda
ruicnk halim bile kalmad1. Meger, 
caddeyi dolduranlar arasmda ne ka· 
dar ~ok tecessiis mernkhlan vamu~'.. 
Ortada miknatlS demiri gibi gelip 
g~enleri ~ekiyorum. Dort yanunda 
kalaballk arttlk~a art1yor. llerkes bir 
fikir yiiriitiiyor: 

- i~te, kar~1da elcktrik kontak 
yapnu~ .. 

- K~1 pencereden bir kadm cdm· 
dad» diye bagm~ ta polisler ginni~
ler .. 

- lluuu evliidim. Ne toplanm1~ bu 
kadar ahali? Gelin mi ~ecek aca· 
ha?. 

- llay1r teyze. Galiba kacyi cvde 
cenaze vamu~ ta .. 

- Allah taksirat1m affctsin. Kadm 
m1ym1~, erkek mi?. 

Ta gcriden bir 91ghk: 

- Bak, bak, bak. t~tc, ~imdi pence-
rcniu oniinde goriindii gene kayhol
du .. 

- Ne imi~ goriinen yahu? 

- Vallahi bilmem, kcndi gozlcdmle 
gordiim. Golge gibi bir ~Y goriiniip 
ka~1yor .. 

Dort, ~ ki~ilik bir grup zorla ara
ya sokulmaga ~ah~yorlar: 

- Yol vcriniz baylar. ~ekiliniz de 
biraz da biz gorelim .. 
Arkada~lanndan biri itiraz cdiyor: 
- :\lehmed, vapuru ka~1racag.z. 

Burada ne \'ar da sokuluyoruz? 
- Gel camm. Oteki vapurla gide

riz. ~uraya bakabm. Ilt-rkes ne scyre
diyorsa biz de goriiriiz .. 

Benim r-.mdevu saati ~kt.an g~· 
1ll4ti. 1''akat kalabahk arasmdan my
nl1p ~1kmak ne mumkiin!. Etrafnn
daki insan halkast gittik~e geni~liyor, 
yol kapamyor, tramvay ranlan, oto
mobil diidiikleri Jayamet kopar1yor· 
lar. Kimse aldan~ etmiyor. Bir arahk 
arkadan bir de kadm ~1ghfl koptu: 

- Sizi utanmazlar sizi, biraz seyir 
yapmak i~ii1 ~ocugu alcl1m da diinya 
kadar tranl\'ay paras1 harmyarak bu
ralara geldim. Ve Hikin ~ s1k1lmas· 
Iardan a.man bulanuyorum ki, ben 
de seyredeyim. 

l'ol bulup ta gitmck i~in ugr~mak
tan ter dokiiyorum. \'c dii~ilniiyorum. 
Acaba neyi seyrediyorlar? Ben dal· 
gmbkla bir elektrik ampuliinc oyle 
bir bakm~ bulundum. Beni goren bir 
ka~ ki~i da.ha etrafuna siralanddar. 
Benim neyc baktJl:"lltu bilmcden ve 
sonnadan onlar da ctraf1 ara~1rma
ga ba~ladJlar. l~te tecessiis merak11-
Ianmn tplanm.asi i~in miikemmel bir 
vesile. Kalabahk yiglldtk~ y1~'1ldL 
Aralanndan zrlukla s1ynhp i~ime git
tim. tki saat snra dondiigiim zama.n 
kalabahk bir ka~ misli dahn arbm~ 
ve hepsi ka~da me~hul noktalan 
merakla tetkik ediyollard1. - C. R. 

a1111111u111u11n1HUllllllHUllnntl11UHlftllllllllltftlllllHllllfllllUUHRll• 

Yunus Emre ihtifali 
Turk ~ri Yunus Emre icin 12 ma

yista Eminonil Halkevinde bir gece 
tertip edilecektir 

... <;i.inkil her ko~de bir levha. lev· 
hada da i~a1·et1er varm1/? ... l

. . .. Halbuki bizim sokaklarda ne lev
ha var, ne yazil.. 

B. A. - Oyle amma herkesin de 
birer bumu varl... 
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lrak hariciye vezirt 
Naci Elasilin hariciye ve

kilimize gonderdigi telgraf 

Ankara 4 {A.A.) -Irak Hariciye 
veziri ckselans doktor Naci Eiasil Ti.ir
kiye hudutlanm terkederken Hari
ciye vekili doktar Tevfik Ril~til Arasa 
~agtdaki telgrafl gonde1'Illi~erdir: 

Ekselins Dr. Te\'1ik Rii~tii Ara.'>, Tiir
kiye cumhuriyeti Haticiye vekili 

Dost ve karde~ Tiirk memleketin
den ~ok y~yacak duygularla aynl-
dlgmuz fU anda benim ve arkada~
lannun ziyaretimizde muhterem 
Ttirk hiikt1meti vc necib Tfuk mil
letinden gordi.igfunilz samiml lu
tu! ve izazata yiirekten gelen te
tekkilrlerim.1zi takdim etrneyi tatl1 
bir vazif e olarak tellkki edcrim. Bu 
z.iyaret Tiirkiye ile Irak arasmdaki 
karde~ rab1talaruu tebarilz cttir-
mif olmakla bize aynca bir sevin~ 
nrmi~r. Ekselft.ns reisicumhur Ata-
tiirk hazretlerine muhterem arka
da~anma hfirmetlerimi takdime ta-
Tassut buy-.mnaruz1 rica eder ve ~1 
llinize kar§I halJsane temenniyatmu 
hunnetlerimle teyid eylerirn. 

Naci Elasil 
Irak Hariciye vekili 

Uzak .$arkta 
yeni bir hadise 

Bir Japon - Man~uko miif
rezesi Sovyet miifrezesine 

ate~ etti 
Moskova 4 (A.A.) - Kabarovsk'

dan bildirildigine gore, 2 mayISta 
.saat 7,20 de bfr Sovyet hudut devrl
ye kolu Kanka goliiniln cenubunda 
ve Sovyet topraklannda silahh bir 
Japon-Man~uko miifrezesi ve hudut 
boyunda da Sovyet topraklarma gir
rnege hazirlanan mitralyozlerle rnii-
cehhez diger bir Japon - Man~uko 

oufrezesi gormi.i~t\ir. 
Japon-Man!tuko miifrezesi Sovyet 

deuiyesi tizerine mitralyoz ate~inin 

de rnt:zaharetlle ate~ a~m~tir. Sovyet 
dcvri) esi mukabele etmi~ ve bunlan 
Man~uko topraklanna ~ekilmege mec
bur eylemi~tir. Hadise mahallinde 
Japon kur911nlan bulunrnu~tur. 

Yunan krahnm isim giinii 
Atina 4 (A.A.) - Kralln isirn gi.inii 

butun mcmlekette parlak bir tarzda 
kutlannu~br. Kral, ailesi erkflm ve 
b~ekil Metaksas Atina kilisesine 
giderken yolda amele te~kiiatlan ve 
her smlf halk tarafmdan co~kun te
zahilrc.tla selamlanmi~tir. 

Uk arpa mabaulii dort kuruttan 
aattld1 

Izmir 4 {A.A.) - Menernen renc
berlerinden B. Hiiseyin tarafmdan 
barman edilen bu yilm ilk arpa mah
sulii borsada kilosu dart kuru~tan aa
ttlnu~t1r. 

K 1z 1I ordu 
Mare~al Voro~ilofun 

Moskovada bir heyeti 

Moskova 4 (A.A.) - 1 mayis gilmi 
KlZll meydandaki a.skeri g~it res
mine i~tirak eden k1taatm kuman
danlan Kremlin'de parti ve htikfunet 
erkam tarafmdan kabul edilmi~Ier

dir. 
Mare~al Voro~ilof rnisafirleri selam

ladlktan sonra Sovyetler birliginin 
muazzam b~~mlanm kaydederek de
mi~tir ki: 

<Memleketirniz bugiinkii kuvvet ve 
kudretini memleketirnizin b~angi~
ta ~fimlz Lenin ve ~mdi b~nda 
durmaks1zm ~al1~an, bize ~all~ay1 
ogreten ve devletin diimenini azimle 
ellerinde tutan bir adamm bulundu
gu partimiz tarafmdan idare edilme
sine medyundur. Bu adam bizi zaf er
den zafere gotilren bilyiik Stalindir.:t 

Fran11z Akdeniz filosunun 
manevra11 

Toulon -i (A.A.) - Akdeniz filosu, 
bu aym 11 inde Bizerte'e gidecektir. 
Bi~ok gemller, Cezair, ispanya ve 
Fas sahillerinde cevelanlar yaptlktan 
sonra Brest'e gidecek ve 9 temmuzda 
Toulon'a donecektir. 

Yeni bir tayyare 
Asansor gibi yiikselip 

• • 1n1yor 
Londra. 4 (A.A.) - Farnborought 

tayyare meydamnda yeni bir heliko}h 
terin tccriibeleri ilanal edilmi\)tir. f?a
lruli olarak yiikselen bu aletin birbl
rinin iistiinde duran ve aym mihver 
iisttinde donen ii~ pervanesi vard1r. 

A.let havada dakikada 200 metre 
suratle yiikselmektedir. Silrati saat
te 20 ile 200 kilometre arasmda teha
liif etmektedlr. Muhanik kuvvet 85 
beygtrlik iki motor tarafmdan temin 
edilmektedir. 

Alet, ~uli olarak yilkselmekte ve 
aym suretle karaya inmektedir. 

Gazi k0prii1iiniin ayaklara 
Gazi kopriistiniln aplikasyon pro

jelerinin hazirlanmasmda haz1r bu
lunmak ve kopriiniin dokiilecek ayak
lar1mn fabrikadaki inllaata nezaret 
etmek ilzere Almanyaya giden yollar 
ve kopriller miidilrii B. Gaibin nisa
mn 26 smda ~hrimize gelmesi bek
lenmekte idi. 

B. Galibin ~ehrimize donmesinin 
geclkrnesi, son zarnanlarda yap1lan 
sondai ameliyesinin neticesine gore 
kopri.i ayaklarma yeni sekil verilmesi 
Iilzumundan ileri gelmi~tir. Koprii
nfin her iki b~mda yapilan sondaj
da Unkapamndaki zemin 28 metre 
derinligme gidildikten sonra saglam 
bulunmll§tur. Halbuki zeminin bu ka
dar ~iiriik olacag1 evvelce tahmin e
dilrne~ti. Evvelce ~tnamenin 

bir maddesine gore ayaklarm keson 
kazik usulil iize1ine in~a edilmesi lft
Zllll geldigi halde sondajm bu netice
yi vcnnesi, ayaklarm kal1bmda degi
~kllkler yapmag1 inta~ edecektir. :?im
c:U :fabrikada son neitcelere gore ayak 
kal1plannm in~ile ugra~llmakta

dlr. 

Aydin (~) - Aydm Cumhuriyet ilk okulu talebe.sf., Tall :8. Salim Ds4 

demir ~ere.tine bir ~ay ziyafeti ve~ti. Ziyafette vall, umumt meclis 11yelerl 
ve baz1 tuccarlar hazir bulunmu~lardir. Bu milnasebetle talebe tarafmdan bir 
musamere de verilmi~tir. Resrnimiz, ~ay zlyafetinde bulunanlan gosteriyor • 

Orta mektepler 
Muallim ihtiyac1n1 kar11· 
lamak i~in yeni tedbirler 

ahn1yor 
Maarif vekaleti orta rnektep rnu

allim ihtiyacmm her sene bir kat da
ha arttigm1 goz oni.ine alarak bu se
ne baz1 esasll tedbirler almaga karar 
venni~tir. Bu esaslar ~unlardlr: 

1 - Askeri miitekaidler i~inde or
ta muallimlige talip olanlar muallim 
vekili &fatile kabul edileceklerdir. 

2 - f?imdiye kadar muallim vekili 
ola.nlar ve muallimlik yapan miiteka· 
idler muallim s1mfma kabul edile
ceklerdir. 

3 - Bu sene yilksek muallim mek
tebinden mezun olanlar derhal tavzif 
edlleceklerdir. 

4 - Avrupada tahsilini bitirip de 
muallirn olmak istiyenler dogrudan 
dogruya muallimlige kabul edilecek
lerdir. 

5 - iik mektep muallimleri i~inde 
orta mektep muallimligme ta.lip o
lanlar igin bir miisabaka imtiham 
ecilacakt1r. 

Bu imtihan baziranda yap1lacak, 
tahriri klsm1 istanbulda, ~ifahi imti
lumlar da Ankarada olacaktlr. Bu su
retle orta mektep muallim ihtiyacmm 
bu tcdbirlerle ka:r~1lanacag1 temin e
d1liyor. 

F loryadaki a r az i 

Beled1ye, Fioryada asri bir plaj yap
mak uzere Florya ~fligi arazisinden 
Biiyiik pHij ile Garazozyan ve ortak
lanna aid sahay1 istimlak etmi~, is
timlak bedellerinl bankaya yatirnu~t1. 

Son giinlerde hiikumet~e yap1lan 
teclkikat neticesinde Garazozyan ile 
ortaklannm kendilerine aid oldugu
nu idclia ederek tasarrUf ettikleri bir 
kls1m arazinin hazineye aid oldugu 
anla{illm1~ ve bu cihet tapu kay1dla
rilc de tahakkuk etmi?tir. Hilkumet
~e bu netice almdlktan sonra ~imdi 
hilkfunet belediye tarafmdan banka
ya yatmlan 76 bin liray1 istirdad et
mek iizere rnahkemeye muracaata 
karar vermi~tir. Bu cihet mahkeme
ce de sabit olduktan sonra belediye, 
araziden bir k1smm1 htiktimetten sa
tm alacaktir. 

Konservatuar bina11 
~ehzadeb~mda yapllacak olan kon

servatuar binasmm kubbesi olmas1 
muvaf1k gorillmu~Ui. Kubbenin ca
milerde oldugu gibi kuqunla kap
lanmas1 rnuvafl.k goriildilgilnden be
lediye bu hususta tedkikata b~la
m1~br. 

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

YILDIZ SINEMADA 
Bugiinden itibaren schhar artist 

MARLENE DIETRiCH 
ve 

GARY COOPER tarafmdan 

Bu senenin yeni filmlerinden 

SEViSMEK ARZUSU 
Aynca: ADALAR ~ARK ISI 

LUPE VELEZ ve LAVRENCE 
TIBF.TT Y eni kopya F rans1zca 

niishas1 olmez film. 

~- Gedikpa~a - <;ar~1kap1 

A z A K Sinemas1 
Bugiin matinelerden itibaren : 

Bu senenin iki ,aheseri 

1- Kil~ilk Lord 
Biiyiik hissi film 

2- SEFiLLER 
~-· Turk~e sozHi bilyiik film •llllllll' 

SARA Y sinemas1nda 
12 Mayis ~rpmba giinu 21 de 

MUNiR NUREDDiN 
In mevslm aonu 

KONSERI 

15 Mayis 1937 

Roma ve Budapestede siyasi 
gHrUsmeler devam ediyor 

(Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 

Ien ziyafette, naip Horthy, biittin 
Macar millet! narnma Avusturya rei
sicumhurunu yalmz cografi hadisat 
ile degil, fakat asirlarca siiren mil~
terek tarih, ktilttir ve ekonoml mi.i
nasebetlerile de ya.km olan bir mern
leketin ~efi o1arak muhabbetle se
llmlami~ ve demi~tir ki: 

cMacaiistan ile Avusturya buyilk 
harpte sad1k arkada{i olarak yanyana 
harbetmi~tir.Agir mesafbe ugra~ar 
ve fakat sonunda kallonma yolunu 
yine bulmu~lard1r. Giintin meseleleri
nl halletmek ve mllletlerimizi daha 
mesud ve daha sakin bir istikbale 
sevketmek kudretini mazinin ders
lerinden ahyoruz. 

Muslihane bir in.ki~af gilden ikl 
devletin siyaseUerinde italya ile olan 
anl~~alan miihim bir temel te~kil 
eder. Bu anla~alar Roma prot-0-
kollannda ifadelerinl bulmu~ar, da
ha ~mdiden mesud semerelerini ver
mi~er ve Tuna havzasmdaki ku
rucu cserde en milhim unsur olmu~
Iard1r. 

Daha mesud bir Atinin ni~anesi 
olarak kudretli Alman irnparatorlu
gu ile olan dostluk mtinasebetlerimi
zi de zikretmek isterim. 

0 kadar ~ok imtlhanlara gogus 
germi~ olan Ma car - A vusturya dost
lugunuun iki milletin mesud 'e mus
lihane inki~afmda temel t~ olma
sm1 hararetle diterim.> 

Auvusturya reislcumhuru B. Mik
las, naip Horthy'nin nutkuna Tcrdi
gi cevapta, hararetle te~ekktir ettik
ten sonra demi9tir ki: 

<Harice yaptigim ilk resmi seyaha
tin beni Macaristana sevketmi~ ol
rnas1 bir tesadiif eseri degildir. Ma
caristann yalruz naip Hothy'nin zi
yaretini iade etmek i~in degil, iakat 
ayni zamanda Avusturya milletinjn 
kendisine yilzlerce yl.lhk mii~tcrek 

tarih ve rnenlaat birliklerile silu 
51k1ya bagll bulunan Macar milleti
ne kar~1 olan samimi duygulnnm ge
tirrnck i~in geldhn.> 

Umumi harbln mti~tcrek mucade
lele1ini hatirlatan Miklas, Macaris
tanda Avustm-yanm makus tahe ve 
Tuna rnemleketlc!ini.a tarih 'e ha
yat ~rtlarmm bilinmemesi yilzu.n
den kendilerine yiikletilen zelilane 
vaziyetine ragmen asil ananeye sa
d1k kalarak ve rnazinin derslerin
den tenevviir edcrck gilniln buyl.ik 
meselelerini halletmek kudretini ken-

dilerinde bulduklanm soylemi~ .,. 
demi~tir ki: 1 

cSulh siyasetimizde ve hil:·iyetiml-
2'..l ve kendintizi istc·cligimiz gibi 1dare 
etmek hakk1ru temin etmek yolun
daki gayretlerimzide dostluk rnua
hedelerimize, Roma pl'Otokallarile 
bagll bul\lndugumuz italyanm luy
metli te~riki mesatsine ve keza deT· 
letlerimiziri Alman imparatorlugu ile 

olan dostluk mib1asebetlerine g\ivt
nebilece~:nizden eniln olarak c;a11,
makta devam edecegiz. Bunun bi .. 
ze yalmz huzur ve siikun temin et• 
tigini degil, fakat ayni 2amanda 
Avusturya ve Macaristanm ve bu .. 
tiin Tuna havzaS'.nm mesud vc mus .. 
lihane inki\'af1 i~ mtihim bir ga
ranti te~kil ettigini saruyoruz.l> 

Devlet adamlari araa1nda gorii111LJ. 
Budap~tc 4 (A.A.) - Avusturya 

reisicumlmrunun ziyareti miln::tse
betile Macar ve Avusturya de\lei 
adamlan arasmda bir ~ok miilakat
lar vukubulacaktir. ~~ig Macar· 
larla Venedik mi.ilakatmm n eticele
rini bildirecektir. Fakat as1l olan 
mi.ihim noktai nazar tcatilcri Mer~ 
kezi Avrupa vaziyeti ve iki memleke
tin Kil~ilk Antant ile olan miurn.sc-
bati ilzerinde yap~Jacakbr. 

Daha diinden itibaren Horthy 
Avusturya B~ekilini ve Hariciye 
nazuuu 15 er dakika kabul etmi~ ve 
Miklas da Macar B~vckilini vc Ha
riciye nazmm kabul cderek goni~
mil~tiir. 

Digcr taraftan Macar Ba~' ckili 
Daranyi'nin Avusturya B~vekilinin 
~erefine verdigi ziyafcttc, Macar ri
cailnden ba-?ka Alman ve ital) a el
~ileri de haz1r bulunrnu~tur . 

Budapefted e askeri reami gecrid 
Budape~te 4(A.A.) - Bugiln, AvmJ

turya l·eisicumhuru B. Miklas ~crefi
ne askeri bk ge<;.id resrni yap1lnu~hr. 
Halk, ge~d resmini biiyiik tcza'uhle 
selfimlanu~ ve askerleri ~ddE;tle alk1~
lam1~1r. 

Reisicumlmr B. Miklas, Avusturya 
el~iligi binasmda kral naibl B. Horty 
~erefine bir ogle ziyafeti vermi~tir. 

Londrada ta~ giyme merasimi 
haz1rhg1 

Londra 4 (A.A.) - Ta~ giyme 
merasimine i~tirak edecek olan Hind 
ordusuna mensub 1,000 zabit ve ne
fer diin Southampton'da karaya 91k4 

m1~lard1r. 
..........................••••................•.......•.•.........•.......................... ,. 

M i L L i Sinemada 

ROMEO VE JULiETTE 
muvaff akiyetl~ devam cdiyor. Senenin en yuksek, en guzel cseri. 

N. D. Bu film bu scnc ba~ka sinemalarda gosterilmiyeceklir. 
F1rsattan lstlfade ediniz. 

Bugun matinelerden iti baren _____ .._. 

SUMER SiNEMASINDA 
1-TAMARA 

MOkemmel §&rk1h ve muslklll revO fi lml. B§a rollerde: 

FRANCK PARKER ve Dansoz TAMARA 
2---MARiNELLA 

TINO ROSSl'nin unutulmaz muvaffaklyetli eseri. 

Nefls blr sergOze9tle ba1hyan, heyecanh ve gOzel 
aahnelerle dolu blr A~K MACERASI 

KORONOF DNCILERi 
Frans1zca aozlO A~K ve GOZELLIK FILMI 

Ba1 rollerde: MiRNA LOY. SPENCER TRACY 

Yann aksam M E L E K • te 
•-----• BUtiin dunyada en ~k begenilen ... 

Saray sinema11 filmier miisabakasmda relcor k1ran... Bu sene A merikada 
birinciligi lcazanan harikalar harikas1 : 

iNGiLTERE TACININ tNCiLERi Ba~ k · r De 11• k a 111 
FUmlnin fevkal4de bir temsil 1 I. 

heyeti vard1r. F I L M i 
50 Ba1

1
r;, Fi~_!klncl rol Bu1iin matinelerden itibaren: Kadakoy H A L E Sinemas1nda 

~----------1111' ,_.._ __ Ba~ rolde: Biiyuk sanatkir GARY COOPER ---P 
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SiYASi fCMAL -----
lngiliz-Japon mUnasebat1 

Son zamanlarda Japonya ile ingil- Bu askeri meselelere gayet miihim 
tere arasmda bir<;ok hadise ve mese- siyasf meseleler de inzimam etm4tir. 
leler yitziinden anlapnamazlzk peyda ingtlterenin ~n cumhuriyetinin ma-
olmu~tu. Filvaki V~ngton ve birinci live iktisadi vaziyetini diizeltm.ek i<;inl 
Londra deniz muahedeleri daha ziya,,. yaptz§i her te~bbiis Japonyada <;ini 

de Japonya ile Amerika arasindakf kendisi aleyhine techiz gibi hasmane 
ziddiyet ve rekabetten bozulmu~ ve bir hareket sayiliyordu. Japonyamn 
ikinci Londra konf eransinda da ayni 

<;in hilkumetin.i fcendisinin mali ve 
sebepten Japonya ha~ kalmi~ti. Fa- ktisadi tedbirlerini kabul dtirmek 
kat bu konferansta ingilterenin c;ok 
ehemmyiet verdigi biiyiiJc harp gem.£. i¢n siki$tirmasi Londrada Japoma-
lerinin hacimlanni ve biiyiiJc toplann nn biitiin Uzak farka her suretle M.-
~aplanni taJuI.id i<;tn verilen karar· kim olmak istedikleri gibi manalar 
lann yalmz Japonya tarafindan rede- verilmesine sebep oluyordu. 

dilmi$ olmasi ingatereyi teknik nokta- On bq sene miittefik olarak ve ya,. 
dan Japonyanzn hakki olmasina rag- km zamana kadar stkz dost olarak ya-
men c;ok miiteessir etmifti. ~yan bu iki devlet yukanda saydtUi· 

Bu esaslar kabul edildigi takdirde mzz sebeplerle ~kan anla$mazligin 
bit.yuk harp gemilerinin ve bii.yiik top- devarnmi ho~ gormii.yorlardi. Japon-
Zannm sayzsi ingiliz ve Amerikan do- ya ile anla$mak iqin ingilterede kuv-
nanmalarma nazaran dun bulunma- vetli bir cereyan ahiren belirm4ti. 
sindan dolayz uzun milddet Japonya- Japonya da anl~mak ~in bir plan 
nzn donanrnasi gerlde kalacaktz. Lakin hazzrlam%$tzr. Bu pUina gore ~imali 
diger taraftan bu df4ii.nce ile Japan- t 

'"'indeki Japonyamn ik isadi ve sevkiil-
yanm kati red cevabi verm4 olmasi 'a' 
ingilterenin biitiin bahri pltinlanni CCY$ menfaatleri tanmmasz $artile 
alt mt etm4tir. lcendisi <;inin millki tamamiyetini ta-

Gene bu deniz muahedelerinin bo- nzyacak ve <;inin iktisadi ve mali kal-
zulm.asz ilzerine Japonyamn ingiliz- kznmast i~in ingiltere ve diger devlet-
lerin Hong Kong miistemlekesi ve iis- ler ile te$'fiki mesaide bulunacaktzr. 
silbahrisi kar~smclalci Formos adasi- ingilterenin bu plani naszl kar$tlaya-
ni tahkim etmeleri ingilterenin Uzak cagi merakla politika tileminde bek-
$arlctaki mevkiini tehlikede birak- leniyor. 
nugtz. Feyzullah Kazan 

•tttHIHllHlllHlllUlllJHllUlllllUUUUllUlllllllUUIU11111111111flll1UhllllllllltllltlllltlftltltllllllllllHlllllllllU111111ftttlltUlttllltlllllltlllHlllllhlHH111a• 

Sulh.aever 
Nancy'de (1704 ten 1709) a, (1733 

ten 1735) e kadar iki kere Polonya 
krall olan ve 28 sene Lorren Dilkah
gim idare eden Stanizlas Lecinskinin 
habrasi kutlandl. 

Bu zat daha o zaman cihan sul
hii i~in blr eser yazrm~ ve dem~ kl: 

- Her devlet brujikalannm topra
gma goz koymamalI, ancak kendi 
mllletinin refahl yolunda ~a1I
d1r. Bir «Devletler birligi> yap1lma
Sl bunun i~ln en lyl ~· 

Stanizlas «Cemlyeti Akvam• in bft.
nlsl imi~ ... 

lkiz mi? 
iki geng klz Detruna'da bir iinl

versltede tam~yorlar. Birinin ism1 
Polin E. Taylor, otekinin ismi Polin 
Taylor. ikisi de 22 eyliil 1920 de 
dogmul?lardlr. 

Biri Antario'da, oteki Mi~iganda 

alinyaya gel~. ikisinin de sa~lan 
klzll, ikisi de bir boyda ve bir *
llkta. iklsinin yiizii de ~llli. .. iki 
aynlruaz dost olan bu iki gen~ klz 
artik bir ornek elbise glylyorlar. 

Giimriik memurlan 
ingiltereden Marsilyaya bir vapur 

geliyor. Vapurdan blr tabut ~
hor. Siyahlar giynili; bir ~ kadm
la erkek te cenazeyi bekliyor ... 

Fakat gfunriik memurlan koku all
yorlar. Tabut a~yor ve tabutun 
!i~inde cesed yerine yilzlerce sigara 
paketl buluyorlar. 

. 

? 
.$ek1pirin dehia1 

DAhi olmak gU.zel fieY ... 
Bir yaz gecesi • riiyasmda, kii~ilk 

Robin, Obcrova der ki: 
- Kuk dakikada dtinyaya kemer 

ku~tablllrim. 
Bu h1z cr4ilmez bir h1zdlr. Bugiin 

tayyare ilc bile yapilmas1 irnkft.n.siz 
bir ~ey. 

Halbuki telsizde sazler diinyayi 
dol~mak i¢n klr dakika bile slir
milyor, 90k daha ~buk dola~1yor. 

Goniillii aramyor 
ingiliz gemilerinden bir k~, ab

lokayi yararak Bilbaoya yiyecek ver
diler. 

Ancak gemilerden birindeki tay
f alardan sekiz ~i: 

- Biz denizde her tilrlii tehllkeye 
atilmz, ancak harp lehlikesine atll
may1zl deml~ler. 

Bu seklz ~lyi Londraya gonder
diler. Geminin kaptam bu sekiz ld
~ yerini tutacak gonilllii anyor-
~u~. 

Karl Marks 
Bundan alt~ be~ sene evvel, 1 

nisanda Karl Marksm cKpitab adll 
eseri Rus~ olarak Rusyaya sokuldU. 

Bunu Parlste oturan Poliakof adll 
blr nihilist yap~1. 

Sansiir eserl menettl, eser toplan· 
di aroma gene de el alhndan binler· 
ce sat1ldl. 

1872 den berl Kapital bir ~ok kere 
Rusyada gizll basillp sattl~tlr. 

Adapazar1nda diki~ yurdu 

tllkii ~ ve bi~ld yurdu talebeleri bir arada (ortada miidiirleri)" 
Adnpazan bayanlnnrun ihtiy~lanru ~ok begenllen sergisine bu yll da ~ 
kar~1lnyan Ulkii diki~ ve bi~ki yurdu dlden hazirlanmaktadlr. Bu y1l dev-
bu yll faaliyetini daha ziyade artir- rclerlnde 22 talebesi vardlr. Bu b8.f8" 
m1~tir. ~imdiye kadar alt1 ayll.k ve bir nda bilyilk hizmeti gorWen Yurt di· 
yilhk devrelerinden 36 bayan mezun rektorii bayan Hasena Seberman .tat· 
nlmm:t11r. Gef>Pn hA?'lrnnnl'I. i:irt:t<rt ve dire JAv1kt1r. 

AK$AM Sal>.ife ft 

iki yeni tagyare 
istasgonu 

Edirnedeki istasyon i~in 
meydan bulundu 

izmir mektuplari 
, 

lzmirde bir ~ok miihim 

Mcmleketimlzde iki milhim tayya· 
re istasyonu yapllacagm1 yaztnl~Ik. 
Bu hususta tedkiklere ba_,lannu!?ttr. 
Tiirkiyeden Avrupaya ~ ve Avru· 
padan Tiirkiyeye gi~ kap1S1D.1 tef· 
kil edeck olan F.dirne hava lstasyo
nu i~in milnasip bir rneydan bulun· 
m~ur. 

in§aata ba§lan1yor 
Y eni liman, ~ocuk hastanesi, hal ve 
belediye saray1 bunlann aras1ndadir' 

I ~l 

Tiirkiyeden .Asyaya ve A8yadan 
Tilrkiyeye ~ ve ~~ kapilanm 
te~ edecek ikinci hava istasyonu· 
nun da Adanadaki tayyare meyda
mmn tanzimile m~ydana gelebilecegt 
anla.plm1~tir. 

Yeni istasyonlar hava yolile tran
sit seyahat eClenlere de kolayllklar 
temln edecektir. 

Hava istasyonlarmda giimriik mu
ayene ve kontrolii meselest, yap1-
lan tcdkiklerin b~llcalanndan biri
ni te~kil etmektedir. Avrupadaki ha
va istasyonlannda bu i~lerin nasil 
goriildiigii tedkik edilmi~ ve bir pro
je hazirlanarak giimriik ve inhisarlar 
vckaletine arzedilmi~tir. 

Bu projeye gore tayya1 e yolculan
run ve hava yolile gelebilen kii~ilk 
par~ yolcu e~yalanrun gi.imrlik mu
ayene ve kontrolleri en klsa zaman
da yap1Iacakt1r. Hava istasyonlan.."l
da birer gumriik dairesi ihdas cdl· 
Iecek; memurlar icin hava istasyon
lanna yakm, biiyilk~ bir ev yap1-
lacakt1r. 

Tenl limanm yamnda .yapllacait Alsancakta Devlet 
demiryollanna alt \'apur iskelesi 

Bu suretle her hangi bir tayin ve
ya tcbdil vukuunda hava istasyonu
na gidcn memurlar mesken hususun
da hi~ bir m~iilAta maruz kalnu· 
Yacaklard1r. Buna mukabil memur
lardan ku~Ok bir kira iicreti ahna
caktir. 

Tayyare meydanlan tanzim edi
lip hava istasyonlan ~lldlktan son
ra bu gumriik t~kil9.ti da kurula
cakhr. 

Kurutulan batakllk 
10 bin hektar erazi 
go~menlere da&'ibld1 

Aksaray (Konya) 4 (A.A.) - Ak· 
~aray clvarmdaki Karasaz batakllg1-
ru kurutmak ilzere ~1lan 13 kilomet-
1·e uzunlugundaki kanal boyuna 10 
binden fazla ag~ dik.ilmi~ ve hepsi 
de tutmu~tur. Bu ag~lann yeniden 
yapllan g~men koyti i~m ilerlde bil- . 
y:lik bir varidat membai olac&gi s0y
lenmektedir. Gene bu batakllk uze
rinde 10 bin hektarlJ.k arazi siiriile
rnk yeni gelen g~menlere tevzi edil· 
~r. 

Aksaray kazas1 dahilinde ge~en 
atustos i~inde kirgir olarak ~a 
b~Ianan 25 ilk okulWl yap1 ~eri bit
mek lizeredir. Temmuz nlhayetinde 
bu mekteplerin tedrisata ~k bulun
durulacagi anl~1lmaktadlr. 

Bu sene i¢n Aksarayda Halkevi 
taratmdan bir sinema binas1 yaptm· 
lacaktir. Bu binarun projeleri hazir-
1~ ve i119Rata b~anmak iizere 
bUlunmu~tur. 

1zmir 4 (Alq;am) - izmir limaru
run Alsancakta Devlet demiryollan
na ait vapur iskelesi yamnda in~
na bu yll ~anacaktlr. 

Hiiktlmet, yeni izmir limalllna bii
yiik ehemmiyet vennektedir. Yenl ll· 
ma.run ~ i¢n bu senekl bii~e
de bir bucuk milyon Iirallk tahsiat 
aynlnu~tir. 

1stanbul limam 1~ tedldkler ya
pan inglliz l1m.an miiteh8SS1Slan, 
yak:mda izmlre gelerek yenl limamn 
~ eclilecegt yerde tedkiklere ve son
dajlara ba{;hyacaklardlr. 

Yeni llman yerinde yaplacak in· 
~atla vapurlar, dogrudan dogruya 
nhtima y~rak mal ve yolcu ~1-
kanp almaga ba~llyacaklr.fllr. 

izmir belediyesi, Alsancak mmta
Jr.as1m ~ (ticaret nuntaknsl) ve 
Halknpmar mmtakasnu da (fabrika 
mmtakas1) olarak tesbit etmi~tir. Bu
ralarda ev in~sma miisaade cdilmi
yecektir. (Ev mmtakasi) de aynca 
tesbit eclildigi i~in yeni evler !mar sa
hasile GOztepeden b~llyarak Ke
rner ~ayma, oradan da Devlet demir
yollarll1lll Basmahane hattma Hal
kapmn.rda ula?an bir hat dabllin
de yapbnlabilecektir. Kadlfe kalcsl 
ve Giizel Yab.dan Narlldere koyilne 
dogru uzanan sahada yenl ev yapt1-
n1masma miisa.ade edilmiyecektir. 
~rin miistakbel 11Cklinl ~izmek 

ve hazirlanacak milstakbel lmar 
plAmm ihzannda kola.yllk elde et
mek i~ln ~r mecllsl mUhim bazi 
kararlar ve~tir. Bu kararlara gO.. 
re demiryollannm fiehir i~indeki kls
m1mn iki tarafmdan otuzar metre 
geni~ligindeki sahalarda in~ta mii
saade edllmiyecek, bir evin yiizde 30 
nisbctindeki avlusu ig.inde yenlden 
bma in~na muvafakat edilmlye
cekt1r. 

Miistakbel limarun in~Sina deniz 
Yugoalavyab talebenin gezintiai t~ine dogru uzanan doklann yapll-

Blrkac giindenberi ~ehrimlzde bu- masma ba_,landlktan sonra tiiccar-
lunan Yugoslavya11 talebeler di1n de lar, yazihane ve imalftthane olarak 
~hrimizdeki gezintilerlne devam et- bu limanm civarmda yeni bir ~k in-
~erdir. Talebeler saat dokuzda ~ata b~llyacaklanudan ~imdiki Bi-
kopriiden blndikleri bir vapurla Ana- rtncl Kordonda mevcut imala.thane, 
dolu Sahilinl takiben Beykoza kadar depo ve yazihaneler, yerlerini gilzel 
gi~erdir. ve modem evlere terk edeceklrclir. 

Tttrk ar~Ian talebleri Beykoz Elli sene sonra izmir ~ehrinln mo-
deri. ve kundura f abrikaslnl gezclir-
~lerclir. Ve ~le yeme~' Beykoz ko- dern ve ~ok giizel blr fiehlr olacagi 

ue; 15..u tahmin ediliyor. 
11lBunda y~erdir. Misafirler ye-
mekten sonra Beykozun muhtellf yer· Cocuk lhastanesi ve hil 
lerinde gezintiler yapIIUf, ak~ fizeri izmlr belediyesi, bu sene ~ehrin 
vapurla, bu def a Rumell sahilinl ta~ lma.r sahasi olan yangm yerinde bir 
kiben istanbula donm~lerdir. Di1n eocuk bastanesi ve bir hdl santrali 
aqam saat 20,30 da IstanbUl ti.caret in~a ~hyacaktir. Baz:i eski te-
mektebl talebleri mlsafirler ~refine lAkkiler yiizilnden i:zmirde oldUb'll 
Tokatliyanda bir ziyafet vermi~erclir. gibl istanbulda, hattA memleketiml· 

zin di~er bazl yerlerlnde (~k ter
Giimriije Terllen beyannameler Id) vakalan gorilliir ve duyulur. Bun-

15 (illbata kadar gtimriildere gelen lann oniine ge~mek i~m mlihim ted-
~a.mn serbes olarak ~kanlm8Sl birler almak W.z1mdlr. i~te bu hu-
hakkmdakl kararm tatbikinden berl susta ilk te~bbiisii izmir belediyesi 
giimrlige 2200 beyanname verilJnif- yapmakta ve Tiirkiyede ilk ~ocuk 
tir. 15 mayisa kadm: bu miktann haatanesinln infasma baflamaktad1r. 
bet bine balli Olacap t.abmiQ ~ '8h1r mecllalnln verdigi tarara 
yor. · gore ~uk hastanesi l'1I e11i bJn 

llraya in~a edllccektir. Bu mtihim 
eser, bfi.~ zarureti hascbile b~ 
senede tamamlanacakt1r. (izmir co
cuk hastanesi) civar vilayet ve ka
zalar ihtiyacma da cevap verecek de
recede biiyiik bir milessese olacagt 
i~ bu miiessesenin in~ma yardlm 
hususunda bu vilayetlerle kazalar 
belecliyeleri de yardlm edeceklerdlr. 

Qocugunu bakamamak, biiyilte
memek vaziyetinde bulunan aileler, 
cocuklanru bu miiesseseye tam blr 
itlmatla vereceklerdir. 

izmir belediyesinin kirk yatakh 
(Qocu.k yuvas1), Ege mmtakasmm 
miihim bir ihtiyacma cevap vermek
te ise de yenl yaptmlacak hastane, 
bu ihtiyacm, ~imclikine nazaran bel
ki on mislini kar~11Iyacaktir. Kadro
sunun darhgi yiizilnden ~ocuklariru 
bu miiesseseye getirenlerin ~o~w1a 
red cevab1 verlllyordu. Hastane in~ 
edildikten sonra hi~ kimseye red ce
vab1 verilmiyecektir. 

(Hal santral) de izmirde hayatm 
ucuzlamaSllll "temin cdecek bclll bat
h bir amli olacakhr. Her hafta ~ch
rin yecli yerinde kurulan pazarlar, 
izmirde hayat pahallhgirun onilne 
gc~~ syilabilirse de mutavass1tla
rm ortadan kalkmasile bu ucuzluk 
daha ge~ mikyasta temin edllecek
tlr. ~hirdeki bii.tiin kasap ve seb
zecller, et ve sebze sati~anm yenl 
in~ edilecek (HAI santral) de ya
pacaklardlr. 

Bu seneki belediye b~t~esine hA· 
Jin in~sma ba.,Iarunak i~in yirml 
be~ bin lira konm~tur. Hazirlanan 
hdl santral pldruna g6re halin in
~as1 280,000 liraya ~lkacak ve bu in
~aat muhtelif senelerde tamamla
nacaktir. 

Beledlye, bu sene l~lnde, eski fuar 
sahasmda bir (Belediye sarayi) bi
nas1 in~sma da ba~1yncaktir. Sergi 
sarayi plam i~in bir miisabnka a~1-
lacaktlr. Bu miislbaka i~in bil~ede 
(2,000) lira ayrllmU?t1r. Belediyenin 
~mdlki blnns1, fiehrin sapa bir yerin
dc ve dardlr, ihtiyaca cevap vereme
mektedir. 

Akdenizin incisi (izmir) de bele
diyeslnln fjerefile miitenasip bir (Be
lecliye saray1) na ihtiya~ vard1. Ge
rek garaj ve haI santral, gerek be
lecliye sarayi temellerinln attlmas1, 
zemin katlarmm temlzlenmesi bele
cliye arsalan mukabilinde yaptmla
caktir. Bu miihim ~ i~in belediye 
bil~esinden aynca para sarf edilmi· 
yecektir. 

Ekmeklerde gluten miktar1 her 
tarafta bir olacak 

Ge~n senekl bugday mahsuliinde 
glilten miktan degi~tigi icln beleCiiye 
gliiten miktarmm tnyinl hakkmda 
Slhhiye vekl1letine miiracaat etmi~ti. 
_Vekdlet butun ~ehirlerden malfunat 
istcm~tir. Malumat geldikten sonra 
her tarafta yaptlacak ckmek icin bir 
gliiten dereceti tayin edecektir. Bun
dan sonra memleketin her tarafmcla 
gluten miktan ayni olacaktll'. 



Sahife 6 

Halid ·Ziya U§akl1gilin yar1m 
as1rl1k edebi hayat1 

Biiyiik Tiirk romanczsile bir miil8kat 
•• Ustad, iptida nas1I yaz1 yazmaga ba~lad1g1n1 
eserleri hakk1ndaki du~iincelerini anlat1yor 

Bu ~m Eminonil Halkevinde ya
nm asirllk edebi hayabm tesid edece
gimiz biiyiik Ttirk romanc1si Halid 
Ziya U~akhgili Ye~ilkoydekl zarif 
ko~unde ziyaret ettim. 

Ustad bizi ko~ni.in yeni ac;llnu~ 
gullerle dolu bahc;esinde kabul etti. 
B~mda rne~in bir kasket, elinde 
!ransizca bir kitab ve bir bah<;e maka
SI varcll. Bir kestane agacmm golge
leri altmda, ye~il has1r koltuklara 
oturcluk. 

- Efendim, dcuim, Tilrk cdebiya
tmm c;ok sevinc;li bir gilnilniin al'i!e
sindeyiz. Yann ak~am yazi hayatim
zm bir rivayete gore elli, diger bir ri
vayete gore elli be~inci yildoni.imil 
tesid edilecek. Bu mlinasebetle biraz 
konu~ak ic;in sizi rahatSlz ettim. 

- Cidden mahcub oluyorum, dedi, 
Halkev:inde ooyle bit gece haz1rland1-
gim ben de duydum ve adeta ne yapa
cag1m1 ~~1rd1m. Bilmem ki boyle bir 
~ye Iay1k m1yim. Hatta bir arallk o 
gece Halk~viue gitmemegi bile dli
~imdum. insanm ytizilne kar~1 csen 
~oylcsin, sen boylesim derlerkcn hi
cab duymamak kabil midir?~ 

Hakiki manasilc Tu rk romamnm 
babas1 o1an Halid Ziya o kadar derin 
bir tevazu ·c;inde idi ki ne soy1iyece
gimi ~~ir.nu~. susuyo1dum. Fakat 
onun bu kadar miltevazi olu~ns. 
gbnhim blr t ilrlii iazx olmuyordu. 

Uk gunlerin hatiralar1 
Ustad biraz sonra, i·icam iize:ine, 

yazx yazm1ya ba~lad1g1 ilk gilnlc1in 1 

hat1ralanm anlatnuya ba~lad1: 
- izmirde, daha mektep ~ocugu 

iken yazx yazm1ya ba~ladun. O za
rnan ba~1mdan bir a~k maceras1 ge~
mi~ti. cA~k1mm me:zan• diye k1sa bir 
mensur ~ir yazdlm. Bunu ne~retrnek 
arzusuna kapildlm. istanbulda hare~ 
keti edcbiyeye mevzu olan yer Terce
mah1 Hakikat rnatbaas1 idl. Muallim 
Nati de orada matbaanm serlrl sal
tanatma kurulrnll{i bir hilkiimdardt. 
Etraftan, umulmaz yerlerden devai
rin odac1larma v~nnc1ya kadar her
kes ~ir yazar buraya gonderirdi. Bun
lara bir rnektep ~ugunun kar1~a
Sl da gayet tabU idl. ilk yaz.imi mu
allim Naciye gonderdim. 

Muallim Nacl ~ok alayc1 bir adam
dJ. Kcndisine gonderilen yaz1lardan 
'5ylc bOyle begendiklerinin altma ce
saret verlci yaz.ilar iIAve Eder, pek be
genirse hiicum eder, alaya allrdi. Be
nim m: yaz1ma da ooyle blr alay ua.
ve etti. 

Eaad Mahmud Karahurd 

Yukamla flalid Ziya U~gil ~alJ~ odaruida, J~aguta bah!;esinde 
muharririmlzle birlikte 

Gene mektepte iken o zamamn en 
mlihim edebi risalesi olan, ezciimle 
Abdiilhak Hfunidin ne~rlne kimsenin 
cesaret edemedigi manzumelerini sa
nat erbabrna nefis bir ziyaf-et gibi ve
rer. •hazinei evrak• a niektepte yap1-
lan f enni temrlnlerl tevsian makale
ler gonderrnege ba~lachm. 

Belki ~~arsmiz. Bende bir yandan 
edebi zevk inki~af ederken bir yan
dan da karmca kararmca bir de fen 
iptilas1 vard1. Hatta bu Slralarda 
cUyku nedir?~ diye sank.i llmi bir ma
kale yazdlm ve bunu mutad1 hiIAfma 
vilayetin resmt gazetesi dercetU. 

Muallim Nacinln alayma mukabil 
bu ilk yaztlar nerede intl~r etti ise 
memul fevkinde iltifat ve t~ie maz
har oluyordu. Bir kere bu yazi yaz
mak illetine miiptehl olduktan sonra 

- siz de bunu benim kadar bilirsiniz • 
o illeUn b\itiln alobetleri tevali etU. 
O kadru· ki bu ~f anapezir hastahk ha
IA devam ediyor. 

llkmecmua 
Bu ilk tecrlibelerden sonra asil ya

Zl hayatlm 1ld arkad~la beraber iz
mirde . tesis ettigimiz, o zamamn ta
birile •Risalei mevkutea bu zamamn 
tabirile mecmuo.da b~lar. 

Fikirce, tetebbilce bOyle bir mecmu
amn ba~ma ge~ecek kadar hazir m1y
dJ.m? Hi~ degil. Fakat o zaman boy le 
~eylere hazxr olmak icab etmezdi. 
Galiba bugiln de degildir. 

Eger yaz1 hayatim111 mebdei bu 
nevruz addedilmek lft.zimgelirse o za
man benim yaz1 omrii1ne elli ikl sene 

(Devami 8 inci sahifede) 

~C\'ket H1fu 

mandanhkta yattigi oluyor. 

SON GECE! •• 
Yilzb~1, h{Uti Mihaileskuiarm evin

de misafirdlr. Buradaki hayati da bir 
hayli g:uib! .. BaZI giinler, gerek ma
dam Miha1lesku, gerek karde~inln ·kI
z1 yi.izb~ya kar~1 gayet nazik dav
rand1klan halde, baz1 gtinler de bir
denbire degf~erek gene o eski, kor
kung manzaray1 ahyorlar . .. o zaman 
evin ir;inde ~ekilmcz bir hayat ba~lI
yor. Bilti.in hatiralar canlaruyor. Bu
tlin o c-ski hikayeler tekrar gozlcrin 
oniine geliyor ve iki taraf biribirinden 
igreniyor, nefret ediyor ... Sonra ara
dan bir gun ge~iyor. Bir de bakiyor
sunuz, gene her ~ey degi~i~tir. sa
mimi, mtiltefit, sevgi dolu bir ses vc 
~fkat! .. i~te boy le bazan gilzcl, ba
znn ~irkin, bazan tatlI ve bazan aci! .. 
Elhas1l ka1"I~k, gaiib, tuhaf bir ha
yat! .. Herhalde muhakkak olan bir 
nokta var ki klz, yilzb~1ya kar~1 dc
gi~iyor ... Zabitin kendi yiizilnden ko
lundan ar1za11 bir adam olarak kalmas1 
ona kar~ kin vc intikam hislerini ha
fifletmi~, bclki de bilsbiitiln sondilr
mii~ o1duguna ~i.ipht! y\>k! .. Hatta ba
ZI geceler yi.izba~ har£:ket etmiyen 
parmaklanna bakarqk dcrin derin iz
tirnp gektigi, yiizilniin aldlg1 manza
radan belli oluyor. Nctlce ~u : Zaman 
halay1 degil ama herhalde klZl, yilz. 
ba~1ya biraz daha yakmla~tirmakta
d1r.. . Bu muhakkakl .• ~ 

On be~ ylrmi glin zarfmda Tlirkle
rirt kendilerine gosterdikleri centil
mence, dost~a hareketle1i goren ibra
il halk1 ~i:::ndi Tilrkleri daha gok sev
mege ba~lam1~lardir. Buna mukabil 
Almanlarla Bulga1 lardan nefret edi
yorlar. Lilzum olmad1g1 zarnan onlar
la hi~ temas etmiyo: ve temas edecek· 
Jeri zaman da Tilrk zab!tlcrini tavsit 
ederek onlarla yilzyilze gelme.::nege 
~h~yorlar. Adeta denilebilir ki miit
tefikin ordulan i~inde Tilrk kuvvet
leri dcrhal Romanyahlann dil~mam 
degil, adeta dostu bir memleket aske
ri halini alm1~br. Gece evlerlnde ter
tip ettikleri miisamerelere mecbur kal
mad1k~n yalmz Tilrk zabltlerini c;agin
yorlar, ve verdiklerl davetlerde hemen 
hemen yalmz Tiirk zabitlerini bulun
duruyorlar ... Biitiin dilkkanlar, mti
essescler a~1lm1~ ve ~ehre i~gal kuv
vetleri ile beraber bolluk ve para da 
girdl~i i~in, eglence yerleri, sefahat 
yuvalan hanl har1l i~emegc ba~la

l'Ill~tir. Biitiln kenar mahalleler; ci
var koylerden, ~ehirlerden akm eden 
~ ve ~1plak sokak orospulan ile dol-
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mu~tur. .. ~imdi, her i~gal edilen ~e
hir gibi ibrallde dt" bir kayn~ma, blr 
dldi~e, bir hay huydur gidi)·orl .. 

Tuna ordulan karargfil11 umumisi 
Gradlna Publika meydanmdaki eski 
mcrkez kumandanllg1 binasma yer
lc~mi~, Tilrk kolordu kumandanhg-I 
da vilayet binasina naklcdilmi9tir. 
Top~u yilzba91SI Farnk bey ~imdi Tiirk 
kolordu kumandanhgmm Alman ka
rargah1 umumisinde istihbarat ve ir
tibat bi.irosu ku:11andamd1r. Faruk 
bey, ayni zaman:fa. miitehass1s bir 
tnyyare dafi top~usu oldugundan ib
raili tayyarelere kar~1 muhafaza eden 
bii· Turk tayyare bataryasma kuman
da etmektedir. Yilzba~mn blr hafta
danberidir ba~1 k~1yacak vakti 
yok .. . Sabahm sekizinden ak~min 

sekizine kadar bllafas1la 12 saat gal1-
~1yor. Vak1a bilrosunda emri altmda 
on ikl zabit daha varsa da mcvkiinin 
ve vazifesinin ehemmiyeti onu bir gok 
defalnr rnlihim ve mahrem i~leri yal
mz gordi.irmege mecbur ettiginden 
baz1 gecele1· eve bile gidemiye1·ek ku-

Kans1n1 ve kans1n1n 
as1k1n1 HldUren gen~ 

Manisa ag1r caza mahke
mesinde miihim bir 

davaya ba1land1 

Manisa (Ak~m) - Manisa ag1r 
ceza mahkemesi bir cinayet davas1-
nm muhakemesine b~l~t1r. Su~~ 
lu mevkiinde Mehmed admda bir 
ren~ber bulunuyor. Mehmed kans1 
Aneyi ve dostu Vehbiyi oldiirm~tlir. 

Hadise bundan ii~ ay evvel olm~
tur. ~ehmed a~am yemeginden son
ra kahveye gitmi~, fakat kil~ilk o~lu 
kulagmdan rahats1z oldugu itWin er
ken evine donmil~tiir. Mehmed i~e
riye girdigi zaman kans1 Ay9eyi Veh
bi adlnda birile c;irkin bir vaziyette 
yakalam19tir. 

Vehbi b1c;ag1m gekerek Mehmedin 
iizc1ine ablmi~tir. Fakat Mehmed 
daha evvel davranarak b1c;agi alm~ 
ve Vehbiyi bir~ok yerinden vurarak 
oldilrmii~tilr. Bu arada kans1 Ay~e, 

~1km1 oldi.i1·tmemck i~in kocas1 Meh· 
medin ellerinden tutmak istedigin
den bir~ok yerlerinden yaralanarak 
olmil9tiir. Mehmed bundan soma iki 
kilr;ilk ~ocugunu bilyilk anneJerine 
teslim etmi~ ve karakola giderek tcs
llm olmu~tur. 

Bu davaya ba~lanacagm1 haber 
alan balk mahkemc salonunu dol-
durrnu~tu. Celse a~lld1gi zaman he
yeti hakime muhakemenin gizli o1a
rak yap1lmasma karar verdiginden 
samiin salondan c;1kanlm1.9 ve gizli 
olarak muhakemeye ba~lanm1~tir. 

Saksaoanlarla mucadele 
Karaman belediyesi her 

evden bir saksagan 
ku§u istiyor 

Karaman (Hususi) - ~eluimizde 

ve civarmda havalarm lyi gitmesi son 
gilnlerde ekin faaliyetini arttirm1~

tir. Zeriyat on be~ gilne kadar bithi· 
lecektir. Bu yll mal1sul bereketli ola
caktir. Son yagmurlar sebebile bug-
day fiatlerinde rnahsus bir dil~ilklilk 
gorillmege b~lam1~tir. On be~ gi.in 
evvel 6 kuru~a sablan bugdaylar J:?u
gi.inlerde 4 kuru~tan muamele gor
mektedir. 

Karaman belediyesi, belediye hu
dudlan ii;inde bulunan her evin bir 
saksagan itlaf etmesi mecburiyetini 
koymu~tur. Buna sebcp te bu ku~la
rm bugday b~aklanm insafsizca kes
mesidir. Belediyenin bu karan mayis 
sonuna kadard1r. Bu milddet zarfm
da saksagan getirmiyenlere ceza ke
silecektir. ~imdi Karamamn bir~ok 
koylerinde bilhassa 9ehirde balk sak
sagan tedarikile me~guldiir. 

Gece saat tam on.·· Faruk gene 
yorgun argin eve doniiyor ... Bugi.in 
o kadar c;ok c;a11~t1 ki kafasuun hala 
zonklad1gm1 duymaktadlr. Ayakla
rmm altmda kmlan buzlanmi~ kar 
tanelerine basarak yilrtiyor .. . Gradl
na Publika meydanmda yanan lam
balann i~1klarI, bu ayaklarmm altm
da kmlan ki.iQilk donmu~ kar <lamla
Jal"lmn ilzerinde rcnk renk gOlgeler 
yapmaktadJr .. . 

Zile bas1yor .. . Bir dakika ... Neferi 
kap1y1 a~1yor, yiizbn~1 hemcn i~cri gi-
riyor ... Ihk bir ta~llk ve tatlI bir ay-
dmhk ... Paltosunu, kalpagm1, kay1~-
m ~1kariyor, sa~larm1 di.izeltiyor ... 

- Mehme:d bana hemen bir ~ay ... 
Sonra sahnnda bir kai; yumurta k1r 
getir! .. Herhalde yemek ycmi~terdir 
onlar! .. Belki de yattilar degil mi? 

- Bilmiyorum ama, madam yath 
herhalde ef en dim. Qilnkii sesl g1kmx
yor ... 

- Haydi sen dedigimi hemen yap! .. 
Ben odamday1m, ellni ~abuk tut, zi
ra erkcn yatacagnn !.. 

- Ba~ usti.ine efendim! .• 
Yilzba~1 ag1r agir merdivenleri c;1-

k1yor .. . Odas1, ko1idorun sag tarafm
dadlr. Kap1ya dogru yilriiyor ... Tam 
ac;1p i~cri girecegl s1radu matmazel 
Maryora kapmm olliinde goriinuyor ... 

- Yilzb~1, yemek yemiyecek misi
. ? ruz ... 
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KADIN KIJ$ESI 

DANTEL BLUZ 

Tayor i~ine giyilecek pembe dan
telden bluz. 
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T rabzon liman1 
Hiikumet mevcut §irketi 

sahn ahyor 
Trabzon limanmda yapllacak yeni 

tcsisatla istanbul liman i~letme ida
rcsinin mc9gul olmasma karar verildi
gini yazm1~t1k. Trabzon limam bir ~r
gini yazmll?tlk. Trabzon lfman1 bir ~r
kct tarafmdan idare ediliyor. Htikti
met bu ~irketi satm almaga karar vcr
r.:ii~tir. Bunun igin bir kanun 1ayiha
s1 haz1rlanmaktad1r. 

Yakmda ~irket murahhaslai ile sa
tm alma miizakerelerinc Ankarada: 
ba~lanacaktir. ~irket. satm aJmd1k
tan sonra Trabzon limanmm i~letmc
si istanbul liman i~letme idaresi ta
rafmdan yap1lacaktir. Ayni zamanda 
Trabzon limam da, kurulacak olan 
Deniz banka baglanacakt1r. 

Trabzon limamnda iptidai tedkik
lerde bulunmak ilzere istnnbul liman 
i~etme idaresi rnemurlanndan iki zat 
bugilnkil vapur1a Trabzona gideceklcr
dir. Liman umum miidilri.i bay Raufi 
M::myasi Ankaraya giderek iktisad vc
Y.flletinden Trabzon liman1 hakkmda 
baz.i talimat alm1~ ve ~rimize dbn
mil~tur. Bay Raufi Manyasinin riya
setinde liman i~letme idaresi rnemur
l:::mndan mtirekkep uc; kl?ilik bir heyet 
de onilmi.izdeki pazar gilni.i tedkikler· 
de bulunmak ilzere Trabzona gidecek
tir. 

Trabzon liman ~irketi reisi ve mec
lisi idare azasmdan bir zat ~ehrimize 
gelerek dlin sabah bay Raufi Manyasi 
ile Trabzon limam hakkmda gori.i~
mii~tilr. Trabzon liman ~irketi reisi 
p::lzar gi.ini.i heyetlc birlikte Trabzo
na donecek ve yap1Iacak tedkikat es
nasmda liman hakkmda hcyete izahat 
verecektir. 

Manisa valisi Ankaraya gitti 
Manisa (Ak9am) - Valimiz dok

tor Liitfi Kudar v:ilayetin baz1 ihti
ya!;Iarmm temini hususunda dahi
liye vekaletile temas etmek i.izere 
ekspresle Ankaraya harcket etmi§tir. 

Zabit, heyecanla b~m ~eviriyor: 
- Oooo; bonsuvar matmazcl, szi 

uyumu~ zannediyordum. 
Tek ve hirc;m bir cevap: 
- Hayir uyumadun, hatta ycmrk 

te ycmedim! .. 
Yilzba~1 ona dogru ko~uyor ... 
- Aff edersiniz matmazcl Mill) ora; 

o kadar <;ok i~iln vard1 ki.. . Biraz da
ha er ken gelmegc ... 

- Biliyorum, blliyorum mazeret di
lemegc hacet yok! .. 

Hemen kap1dan i<;eri giriyor. Zabit 
te arkasmdan... Masaya oturuyor
lar. Temiz beyaz bir ortu ... Gumil~ gi
bi pml pmi yanan b1gak ve ~atallar! .. 

Yemege ba~hyorlar ... Billur bir avi
zcden masanm iizelinc ~arap rengin
de bir tak1m ki.igilk, yuvarlak i~1klar 
doki.iliiyor ... bu ~amp renkli kti~iik, 
yuvarlak i~1klar111 altmda o; csmcr ve 
mat- yiizi.i, karanhk dilz ve siyah s~
lan ile ziyalan renklendirilmi~ tun~
tan bir heykcl gibi duruyor . .. K1zm 
ye~il gozlerinin ic;inde izaht gti~ bir 
aydmhk var! .. Siyah bir eteklik i.izeri• 
ne laciverd, yi.in bir si.ivetcr giymi~! •• 
Siivetcrin altmd:t gogsi.i klmlld1) or ..• 
Yuvarlak, ki.i!;iik, h>.ze yirmi dort ya· 
~nda bir kadm gogsu ... 

- Matmazcl; gene ka~ giln var ld 
halamzi gfo"Inilyo1 uz. 

- Biraz rahats1z, odasmdan ~i'ka· 
nuyor... .(Arkasi ,ar) 
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Tiirk gen~liginin her ~uhesini alakadar eden biiyiik bir anket 

Gen~lik nas1l yeti~iyor ? 
Giizel sanatlar akademisinde 

• • yen1 yen1 atOlyeler var 
Ressamhk, heykel, mlmari ,ubelerlnden ba,ka hall modellerl 

mobllya modellerl, Clnlclllk modellerl yapanlar 

Ya~l1 bir talebe: "Mutekaidim, sanata ~ok du~kun 

I 

Qam ag~lart ve eski Yunan hey
kelleri arasmdan ge~tik. ~imdi her 
salonunda gi.izel sanatlardan birl 
memlcket ~ocuklanna ogretllen eski 
FmdlJrJ1 saraymdayiz. Avrupa giizel 
sanatlar akademilerindcki llilbali 
hayata dair i~lttik.lerim, okudukla
nm .akhma geliyor .. neden bilmem? 
Giizel sanatlar akademisi denilince 
c.khma dersten ziynde talebenin eg
le1pnek i~n gitti~i bir muhit geliyor .. 
Avrupn akademilerinc, Avrupadaki 
gilzcl s:matlar talebesinin hayatlan
na d:'.ir az ~ey mi i¢tiyoruz? .. 

Lahin Fmd1kh saraym~ bu di.i~i.in
celerlc girdigim z2.man ~~myorum .. 
koca sarayda ~1t yok ... S1kl bir disip
lin havasi mcktcbin her ko~esinc sin- . 
mi~.. . Beyaz gomlekli heykcl, resim 
ve cligcr ~ubclcrdcld talcbeler acele 
ile koridorlardan ge~ercl: ~al1~tikl:m 
atol~ elere gidiyorla.r .. 
Mue~ecsenin gen~ vc faal dircktOri.i 

ile Fmd1kh saraymm lo~ koridorla
nndan ge~erek atOlyeleri dol~1yoruz. 

Ressamhg1 kadar hocah~ da eski 
vc mc~ur olan <;allmm at0lyesinde
y1z. 9nlhnm atolyesi denilince akla 
•Qallmm ekolib gelir .. ~iinkii mektcb
tc talebe muhtclif i.istadlann at-0lye
lcrinc r.ynhrlar. Kimi senelerce «;al
lmm atolyesindc ~al1~1r, sanah ondan 
kapar, kimi bay Fe manm, kimi bay 
Hikn1etin .. 

B~i;; dakikahk istirahat zamam ol
dugu i~in modcllik yapan gen~ klz 
sutma Jr.1rmm kimonosunu giyrni~, 
nisan olmasma ra[,rmen ~1plak modcl
lcrin kocrunan salonlarda i.i~timcmesi 
i~in yauan buyiik ~ini sobamn b~ma 
ge~mi~ .. 

Talebe arasmda dol~u·kcn gozti
me bir gen~ k1zla, bir gen~ erkek tale
benin tablolan ili~ti. Bunlar hi~ de 
oteki arkad~lan gibi ~al1i;;nuyorlardJ. 
Tablolannda mtithi~ bir fiiti.irlzm gO
zc ~arp1yordu. Model gen~ klzm vii
cudu onlann onlcnne gerili mu~am
ba i.izerinde gayet hususi bir ~ekil al
m1~ti .. 

oldugumdan kendimi 
resme verdim ,, diyor 

Giizel Sanatlar akademisinln muhtelif 
~belerinde ~al~ talebeler 

Qa111ya bun.
Ian gastererek 
sordum: 

- Bu talebe
lerinin 'ilslftbunu, resim tarzlanm si
zin kendi iisl'O.bunuza sizin kendl 
tarzimza gore degt~tirmez misi.niz?. 

9alll bana g\izel bir cevab verdi; 
- Bir sanat adammm iish.ibunu 

~evirmek kadar fen a bir ~Y olamaz. 
Bunca senellk hocayun.. Hi~ bir ta
lebeyi kendi ilslftbundan dondunne
dim ve dondilremem. Talebemi ken
di iislubu, kendi tarzi dahilinde ~a
h{it1rtmak Ye yi.ikseltmek emelimdil". 
<;ah~a zarnaru gel~ti. Model 

k1rIDizi kimonosunu ~1kardl . Evvelce 
Y.cndisinin bulundugu yeri tesbit i~n 
tcbe~irle ~izilen ayak izlerine kii~iik 
ayaklar1m soktu. Eline testiyi aldl. 
Heykel gibi durdu. 

Heykel atolyesinde . . 
Bir heykel atolyesine girdik ... lki 

gen~ klz ellclinde ~amurlar bir gen~ 
kadm heykeli yap1yorlar .. ikisinin de 
eseri fevkaHlde ... 

Beni atolyelerde dol~tiran klymet
li rehberim: 

- 7 - 8 senedenberi heykel k1sm1 
mczun ''ermiyordu. Bu senc heykel
cen de mezun alacagiz .. 

Resim atolyelerinde gen~lerle be
rabcr olduk~a y~ll zatlara da rast 
gcliyorum.. resme kar~1 rnemlekette 
ragbet giln g~tik!;e arhyor. Ya{ih bir 
tnlebe ile konu~tum: 

- Miitekaidlm, diyor, benim gibi 
miltckaidler bah!;elerinde ~i~ek ye
ti~tirirler, halbuki ben sanata ~ok 
dil~ki.iniim .. buraya devam ediyorurn .. 
o kadar istifadc ettim ki .. ~ocugum 
yok, ~olugum yok, kendimi resrne 
verdim. 

Mimarlar ara110da 

Mimarlarm ~al1~bg1 bir atolyeye 
girdik .. bir plamn oni.ine egilmi~ bir 
gen~ klz ... DircktOr soruyor: 

- Ne yap1yorsunuz .. 
- Bir apartlnlan plaru ... 
Uzun sa!;ll, gozlerinden htilyal1 bir 

gen~ oldugu anl~uan bir delikanhya 
sordu: ' 

- Ya siz?. 

. - Bir <lag evf. .. 
Gen~ 1nzm apartunaruna bak.t.mi •.• 

Bol pencereler, yerden gomme banyo
Iar, geni{i traslar ... 

Hah modelleri 
Bir atolyooe hall ~lerile me~ 

olan bir talebe grubuna yakl~yo 
ruz. . Gen~ lnzlar, delikanlllar hall 
modelleri yap1yor .. soruyoruz: · 

- Yaptigm1z model hangi devre 
aittir? 

- Eski bir Ti.irk hallSl .. 
- Ya siz .. 
- Bir iran halis1 modeli yap1yo-

rum .. 

Modellere baluyorum.. Eger bu rno
dellerle hahlar dokunsa h akikaten 
hab.c1hg1m1z biiytik bir istikbale 
dogru gider. Buradakl gen~ sanat
karlar yalruz yeni ve gtizel model bu
luyorlar.. Hal1c1llgm teknik i~erile 
m~gul degiller... Halbuki asll hall
c1lanm1z o me~hur hahlanmIZ1 t~ 
dedele1inden gordiikleri sekilde bi~ 
bir degt~iklik ve hig blr y~nilik g0s
tenncden hep aym modellerle yap1-
yorlar .. 

Anadoludaki hal1c1hk, ~inicilik ve 
~chirdeki mobllyecilik, cevahircillk, 
zinet ta~lan ilzerinde yap1lan ~er 
bu sanatkarlann bulduklan yenl mo
dellcrlc birle~tirilse memleketin sa~ 
n:i.yii nefise hayatmda bilyiik bir in
kilab olacak ... Zira bugi.in hallc1 ha
hsm1 kendi bildigi gibi dokuyor, ~ini
ci !;inisini kendi blldlgi gibi yap1yor, 
mobilyeci mobllycsini bir taklm Av
rupa mccmualarmda gordilgil ~ekil
lerde yap1yor, mticevherci zinet e~
yasm1 eskidenberi yap1ld1g1 ~ekilde 
meydana ~1kanyor .. 

Halbuki gilzel sanatlar akademi
liinde yi.izlerce geng hal1 i~n, ~ 
i~in, mobilye i~in, zinet e~yas1 icin 
yeni modeller ar1yorlar, buluyorlar .. 

Fakat nc y9.Zl.khr ki onlann yap
bklan ha1iktUade hal1 modelleri, fev
kalade ncfis ~ rnodelleri, gi.izel rno
bilyeler, giizel zinet ~yalan yalmz 
kflg1d i.izerinde model olarak kalrna
ga rnahkum .. 

llikmet Feridun Es 
,(De\"anu 9 uncu sahUede) 

Sahife 1 

"Ittihad ve · T erakki,, nin son devirlerinde 
Suikasdlar ve entrikalar 

~-- Tefrika No. 88---------- Yuan: Mustafa Ragib --~ 

B . $erif merkez kumandan muavinliglnl 
kabul etmek istemiyordu fakat.. 

B. ~erif, bu bakundan da Talat pa
~arun ve arkada~larmm ~i.iphe veya 
¢kB.yeti davet edecek bir vaziyette 
degildi. Ancak, bundan bir milddet 
evvel, tabur lrumandaru slf atile <;a
ns.kkale harbine i~tirak eden B. f}eri
fe Merkez kumancanh~ muavinligi 
teklif edildigi halde o zaman kendisi 
bu mcmuriyeti kabul etrnemi~ ve Qa
nakkaleden Kafkasyaya nakledilcn 
birinci firka ile c;apak~ur rnmtakas1-
na oradan dordi.incil orduya gitmi~ti. 
l3. ~erifin yeniden bu mcr.mliyeti ka
Dul edecegi ~ilpheli idi. l?u takdirde 
evvela. Tevfik bey B. l?erife bir mcktub 
yazacak, rnuvaf akati istihsal edilccek, 
bundan sonra muavinligc tayin edile
cekti. Filhakika Tevfik bey B. ~erife 
cMerkcz kumandanllg1 muavinligini 
kabul eder misiniz?> tarzmda bir mck
tub yazdl. 

B. ~e1if, ikinci def a yap1lan bu tek
ill karl?lSmda a~1k~asma red cevab1 
vermegi nezakete rnuhalif gordii ve 
m'ilsbet bir cevab da vermiyerek cep
he<.le ~al1{illlag1 tcrcih ettigtni, maa
mafih asker olmak itibarile verilen her 
vazifeyi ifa edebilecegini bildirdi. 

Fon K res itiraz ediyordu 

B. ~e1ifin Tev!ik bege verdigi bu ce
vnb1 Enver pa~a rnilsbet telakki edi
yordu. Bunun i.izerine b~ k'Umandan 
vekili, dordilncil ordu kumandam Cc
mal pa~ya ~ifl"eli bir telgraf ~ekcrck: 
cGazzede bulunan 53 ncil f1rka ku
mm1dan vekill knyrnnkam ~crif beyin 
oraca ili¢ginln katile siiratle istanbula 
izanum rica .. 1) etti. 

Ccrnal p~, ba~ kumandan veka
letindcn gelen bu emri Sina cephesi 
kumandam olan fon Krese bildirdi. 
Fon Kres, B. ~crifi firkasmm b~m
dan uzakl~tmnak istemiyordu. 9iin
kil B. ~erif klsa bir zaman i~inde bu-
lundugu vazif el er de temayiiz etmi~ 
bir askerdi. <;anakkaleden Kafkasya
ya f1rkasile ge~tigi zarnan klsa bir 
milddet sonra birlnci firkadan 53 ncii 
fukaya: nakletmi~ ve burada alay 
kumandanhgma tayin cdilmi~ti. Fa
kat k1~ milnasebetile Kafkas cephe
sinde asked harekat ~ok gii<;le~tigi 
f~ B. ~erif 53 ncil f1rka ile Halebe, 
bundan sonra Birti.ssebi mevkiine 
gelrni~ ve bilahare bu fll"kaya kurnan
da eden B. Re!et (~di Istanbul say
lav1 general Re!et) kol ordu kuman
danhgma ta yin edilir edilmez, f on 
Kresin i~arile B. $erif de 53 ncil f1rka 
Jrumandan vekaletine getirilmi~ti. 
B. ~erif, ikinci Gazze harbine f1rka: 
kumandan vekili s1fatile i~tlrak et
mi~ti. 

Batkumandan vekili B. ~erifin 
siiratle 1stanbula gelmeai 
i~in kat'i emir veriyor .. 

. Bu son harpte B. 9erif gosterdigi 
· faaliyetle cephc kumandanmm bils

butun itimadm1 kazannu~ oluyordu. 
Blnaenaleyh f on l{res, bir taraftan 
Cerna 1 pa~adan B. 9erifin vaIDf esi 
b~mda ibkas1 igin ricada bulunur
ken, diger taraftan pek yakln dostu 
olan erkamharbiyei umumiye reisi 
fon Bronzara bir rnektub yazm1~, En
ver pa~a nczdindc tavassutta bulun
mas1m ve B. $erifin istanbula ~agnl
masmdan vazgc~ilmesini rica etmi~ti. 

Filh~kika fon Bronzar da Enver 
p~aya miiracaat etmi~, B. 1?erifin 
cephe i~in !;Ok lilzumlu oldugunu 
ve vazif esinden aynlmas1 dogru ol
rnad1gu11 soylemi~ti. Fakat bh'"miid
det sonra crkamharbiyei umumiye 
reisindcn f on Krese gel en bir mek
tupta Enver pa~ayi kand1ramad1gm1 
ve B. $crifin mutlaka istanbula ge
tirilmesinde isrnr ettigini bildiriyor
du. 

Dlger taraftan B. 9erifin biran ev
vel istanbula gelmesini ~iddetle ar
zu eden Enver pa~a, Almanlarm bu 
rniidahalesine sinirlenmi{l vc bunu 
biraz da B. ~erifin tesirine atfederek 
bu sef er daha kati ve i;;iddetll bir emir 
ile Cemal pai;;aya bir telgraf ~ekmi~, 
53 iincii f1rka kumandan vekilinin 
teehhti1· etmeksizin hemen yola ~1-

knnlrnasm1 ve siiratle istanbula gel
mesini bildirmi~ti. 

Har bi ye naZirlIUJ1 bu ka U ernri 
uzerine Cernal p~a, fon Kresin iti
razlaruu tekrar Enver p~aya bildi
remezdi: B. ~in herncn ili¢ginin 
kesilerek silratle istanbula hm·eket 
etmesini emretti. 

B. ~erif emrini ahr almaz lstanbula 
hareket etti 

Fakat fon Kres, ba~ kumandan 
vekaletinin bu kati emrine ragmen 
B. ~erifi b1rakmak istemiyordu. Son 
bir ~are olarak tekrar Cerna! pa~aya 
milracaatla dedi ki: 

- En !;Ok itimad ettigim bir tnka 
kumandnnm1 vermemek sa1ih hak
k'lnIZdJr. Bu hakk1mzi tekrar kullan
man1z1 iica ederim> Cerna! pa~a, En
vcr p~amn kati emli i.ize1inc ba~ka 
bir ~ey yap1lam1yacagm1 pek iyi bili
yordu, f on Kresc ~u ceva.b1 verdi: 

- Enver p~a verdigi emirde israr 
ediyor, itirazlar1rnm kabul ctmiyor. 
~erif beyin orduda iktlsab ettigi hu
kuk uhdeslnde baki kalrnak ilzere is
tabula hemen gonderllrnesini ~iddet
le cmretti. Art1k benim yapacagirn 
ba~ka bir ~ey yoktur. Kendisine he
mcn tebligat yapm1z, derhal ili~igini 
kcssin ve istanbula hareket etsin. 

Fon Kres, gerek Cerna.I pa~a, gerek 
crkflmharblyei wnumiye reisi Bron
zar vas1tasile yapt1g1 rntiracaatlann 
fayda vcrrnedigini gori.ince, B. f?crifi 
yanma gag1rd1 ve: 

istanbula istcndiginizden malu
rnattar rn1sm1z? 

- Hayn'. 

Fon Kres, B. f?erifin bu ccvabm1 
ald1ktan som·a hakkmda ge!;en mu
habcreleri anlatti ve !stanbula davc
ti hakkmda b~ kumandanhk veka
lctinden gelen emri gosterdi. Fi1ha
kika o dakikaya kadar B. $erif ken
disi hakkmda yap1lan muhabcreden 
ve f on Kresin .kendisini b1rakrnak is
temediglnden haberdar degildi. Onun. 
eski dostu olan nczaret umuru ecne
biye :;;ubesi miidiirii Tevfik beyden nl
dig1 mektuptan ba~ka hi~ bir ~eyd~n 
mahimah yoh-tu. Maamafih B. l?erif 
lrcndidne ;ikinci defa olnrak teklit 
edilen Merkez kurnandanhg1 mu~· 
vinliginl pek de arzu etrnedigini ima 
edcrek cevab verdigi igln kendisinin 
bu memur.iyete tayininden vaz ge~il
digini tahmin e~ti. Bu mektu
ba cevab verdigindenbcri hayli za
man gc~tigine gore bu sef er tekrar 
istanbula !;agnlmasm1 hayretle te
lclkki ediyordu. Bilhassa kendisinin 
gosterdigi isteksizlige ve f on Kresin 
itirazma ragmen b~ kumandan ve
kaletinin bu israrmdaki sebebi anla
m1yordu. 

Fon Kres, bu pek itimad ettigi sf
lah arkad~ma veda ederken ~ok sa
mimi bir lisanla: 

- Sizinlc bai;;ka bir vazif ede bulu¥ 
magi gok arzu edcrirn. dedi. 

« Yoksa suikasdcilerle 
beraber miain ?» 

B. l?erif yol hazirllgm1 yapti ve 
rnilmkiin oldugu kadar accle olarak 
istanbula gel di. B. ~erif, ald1g1 emir. 
ilzerine alakadar rnakama muracaai 
etmeden evvel vaziyeti anlamak iize
re umuru ecnebiye ~ubesi miidi.irii 
Tevfik beyi gordii. Tevfik bey, bu es· 
ki arkad~m kar~1smda g8ri.ince gok 
memnun oldu vc Enver p~amn ken .. 
disini Merkez kumandanhg1 muavin
liginc tayin etrnek ilzere istanbula 
getirttigini soyledi. B. l?crif, bu ha
berdcn hig memnun olmam1~ti dedi 
ki: 

- Ben bu vazif eyi yapamam, bent 
affctsinlcr, gene cepheye gondersin
Ier. 

Tevfik bey, o zamana kadar blr 
yiizbai;;1 tarafmdan i~gal edilcn bu 
mernmiyeti, f1rka kumandanhgma 
kadar yiikselen B. ~c1ifin kil!;tik gO
rerek reddettiginl sand1 ve ~u sbzlerl 
ilave etti: 

- Ordudaki rntiktescp huh"11kunuz 
bnki kalacakhr. 

'.(Arkas1 var) 

- ,. 
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Geneler sampiyonasmm yap1lmamasma ,. Yeni nizamname 

eskisini aratacak dair olan t esebbiis Tiirk sporuna ihanettir 
Miiteaddld defalar ~ siitunlarda 

futbolde yUkselmek, ya.mu temin et
mek istiyorsak gen~re ehemmiyet 
verllmek lAzun geldigini ka.ydettik. 
Nihayet bundan bir hafta evvel gen~
ler i!fin blr ~piyona hazlrland1guu, 
esaslannm tesbit edildigini ve bir haf
taya kadar da b~yacaguu bilclirdik. 

Futbol ajanllgi bu l?atnpiyonaya gir· 
mek isteyen kliip murahhaslanm bOl
ge merkezlnde blr toplantlya davet 
etti. ~en hafta on bir kliibtin ~ti
rakile yapllan bu toplantida bir ~ema 
ha.linde hazrrlaruru~ esaslar iizerlnde 
kon~alar yaptld1. Birlnci kiimcnin 
butun kluplerinin i~tirak edecegi bu 
~piyona esaslan iizerinde mutaba
kat ta hastl oldu. Verilen kararlara 
nazaran {>U esaslar tesbit eclilcli. 

1 - Bu ~ampiyonaya on sekiz ya
~a kadar olan gencier i~tirak edebi
lecektir. 

Bu vaziyete nazaran 1335 dogwnlu
Jar bu lige girebiliyorlar. Yalmz ~ura
da ~u var ki, ~kilat nizamnamesi 
18 ya~ndan ~ag1 idmancllnn tescil 
etmemektedir. Bu sebeptendir ki, ba
Zl gencler oyunsuz kal1yor ve ilk he
vesi o ~ocukta oyun yapamaymca sO
.iiiyordu. Ajanllk bunu diisiinerek 
burada kluplcrin reyi ve clil~gile bu 
yapllacak ~piyonaya hususi bir ~ 
vermi~, se~ilen bir jiiri heyeti tara
fmdan yaptlmak fizere hususi llsanst 
kabul etm~tlr. Her kliip nilfus tezke
relerile jiiriye miire.caat edecek ve li
sans alacakt1r. 

2 - On yedl ~t nan.al et~ ve 
on scldz ~ma girmi~ idmanctlar tes
cll edlldibrine gore ve bu gibiler de bu 
~piyonaya dahil olmak hak:km1 haiz 
olclugu i~in diger blr karar verilerek 
mmtakada m\iseccel ob:myanlar kaydl 
konm~tur. Demek oluyor kl, bu~
piyonaya girecekler te~!~ tescil 
cdilm~ olacaktlr. 

3 - Jiiri heyeti yapaca.kla.n tef~te 
diger idmanc.llara nazaran biinyelerl 
biiyfik gOrillcnleri, ~arI miisaid Ol• 
sa dahi f.iampiyonaya girmemek iieze.
re lisans vermemek sallUtlyetini Uze. 
r~ne al~ bulunmakta.dlr. Bunun 

i¢n oniimfizdeki cumartesi gilnil ~
tirak edecek kliip1er biitiln oyuncula
nru Taksim stadmda yapllacak menv 
simde jiiri heyetinin oniine ~tkaraCak 
ve jilrl lisans alabilecek gencleri tes
blt edecektir. Bu suretle gen!f}erln e
zUmesinln oniine ~ olacaktlr. 

4 - Her klfip ilk miiracaatta yirmi 
idmanc1 isml verecek ve ~plyonayi 
bu yirmi oyuncu ile bitirecektir. Bo.a.
hare lisans alamiyacaktir. Buna da 
sebep her kliibiin iyi bir takun ye~
tirmesine slk slk ta.knn deg~tirme

mcsine yardUD etmektir. 
5 - Gencierl te{>Vik ve alakayi te

min i~ m~lar milli kiime ma~arm
dan evvcl yapllacak oyunlar kalaba
llk bir balk kiitlesi oniinde oynan
rm~ olacaktlr. 

6 - Miisabakalan birinci suuf ha
~emlcr idare edecektir. 

7 - ~ampiyona lig talimatnamesi
ne gore yaptlacak yalmz bir devrell 
o!a.cakt1r. 

Yukar1da da kaydcttigimiz gibi 
~anpiyonaya bu onilmiizdeki cumar
tesi gilnii ba{>lanacakt1r. 

Her kliip soyunmu~ vaziyette yirml 
genci jiiri beyetinin oniine g1karacak 
ve tesbitten sonra bir resim ge~id ya
ptlacak ve orada kura ~ekilerek fikstii
re nazaran derhal iki talwn resmJ ma
~ yapacak ve ~mpiyonada bu m~
la resmen b~a.IIW1 bulunacak. Bu su
retle her taklln oyun yapm.ak ihtimall 
k~ISmda sahaya ha.zl.rhkh olarak 
ge~ olacaktlr. Yalruz son daldka
da bazi kimSelerln hasis emeller dil
~iinccsiz hareketlerle bu ~ampiyona
ya girmiyerek bu i~ ak:im brraktrr
mak te{>ebbiisiinde bulunacaklamu~. 
Biz bu baberi duyduk, fakat bi~ inan
mak istemedik. Hi1; bir kimse hi~ bir 
kliip tasavvur etmeyiz kl, klilbiine ya· 
nm temin edecek ve yannm ylldlzla
nru ye~tirmege vesile olacak olan bu 
en bayrrl1 1~ aldm kalma te~ebbii
eiinde bulunsun. Bunu nastl d~iinii
riiz kl, bOyle bir ~bbiis Tiirk 
sporuna en btlyiik .f enallgJ. yapmnk 
demektir. 

M. Kemt2l 

lzmirdeki futbol ma~lar1 beklen
medik neticeler verdi 

Y enilecegi tahmin edilen talom berabere 
kald1, yenecegi umulan yenildi 

izmir 4 (~) - Son hafta iz.. 
mirde yapllan futbol miisabakalari, 
hi!f beklenrneclik netlceler verdi. An· 
karagiiciiniin, 1zmirin U~ok taklm1m 
yenecegt, fakat Doganspora maglftp 
olacag1 tahrnin ediliyordu. Umumt 
bir kanaat hallnde bUlunan bu tah
min, beklenmlyen neticelerle bo~ glk
t1 ve Ankaragiicii, U~oksporla berab&
re kaldl, Dogansporu da yendi. 

izmir takunlarile mukayese edile
cek ol ursa Ankaragiicii ta.kmurun iis
tiinl iigiinii kabul ctmek lazundrr. Ge
rek birinci, gerek ildnci ~ta Anlm· 
ragiicii oyunculan, izmir takunlann
daki oyunculara nazaran daha dilz
giin ve faik oynadllar ve daha giizel 
anlasttlar. . .. 

ru biitiin oyuncular - herh.alde fazla. 
yorulmaktan olacak- yairuz ayagma 
top gelmesini beklemekle 11..-tifa etti
lcr, top iizerine atilarak gol ~k 
icin cah~an yoktu. U~ksporun en iyl 
oyuncusu B. Saiclin ayagma kl.ramp 
gird! ve bu oyuncu, ikinci devrede sa
hada topalllyarak dola.,makla: 1ktifa 
et ti. 

Doganspor - Ankaragiicil milsaba
kas1, ilk miisabakaya nazaran daha 
nlakal1 oldu. Saha l'e tribiinlerde da
ha kesif bir seyirci kiitlesi vardl. Do
ganspor takum, Galatasaraya kal9I 
gtlmllyan iyi oyunculari, Mahmud ve 
Fuadla tam kadrosile c~ti. 

Bu piilsabakada Ankaralllar, ilk 
macta gormcdigimiz bir enerji ve .sii-
1·atle oynadllar, cok giizel pasl~War. 
Doganspor kalesine fazla .\)lit 1rektiler, 
fa.kat onlann f1rsatlardan lstifade et
mesini bilemedikleri gibi Doganspor 
l!luhacimleri de bir,..ok zamanlar ka-
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leci ile kar~ kar~1ya kaldlklan halde 
gol atamadllar, neticede maglO.p va· 
ziyette sahadan ayrildllar. 

Netice: Ankaragiicil 3-2 galip ... 
'Bu ma~ari idare eden hakem B. 

Said Salfthaddinin idaresi hakkmda 
hie kimse bir~ey soyliyemez. Bakika
ten bitarafti ve binlerce seyircinin 
hakl1 olarak al~larm1 topladl. 

Kongreden bugiine kadar bir 
sene gectigi halde hazirlarunas1 
Ulzim gelen nizamname bir tiirUi 
yap1lamanu~ ve ~le.r gene eski ni· 
zamnameye gore yaplhyordu. Ni
hayet genel merkez nizamnameyl 
ha.zrrl~ ve bastirarak bolgele
re gfind~tir. 

Nizamname ayn ayn alh ldtap
tan ~ekkiil etmektedir. Berkes 
eski o rengA.renk nizamnameden 
~yet etmekte idi. Ve etmekte 
idik. Diinyanm hi~ bir tarafmda 
spor ~lerl bizim kadar mugl!k 
ve klrtasi bir ~ekle dok.iilmemi~ 
tir. Her milletin nizamnamesi en 
basit ~ekle sokulmu~tur. Kongre 
spor i~lerimizl basitle~tinnek i~ 
bircok kararlar vermi~ ve bu me
yanda heyetlerini kald1nnl{> ye
ni bir ~ekle sokmu~tu. Nizamna
menin de basitle~tirilecegini dii
~ilnerek sevinmi~tik. Fakat gor
diik ki, yeni nizamname daha 
muglti.ktlr ve anl~llmas1 bazi 
noktatarinm tatbiki pek gii~tiir. 

istanbul bOlgesi bil.tiin kliip 
murahhaslanm bir ~a.ya davetle 
bu nizamname iizerlnde goril~e
ler yapm1~tJ.r. Bu toplanttda ni
zamnamenin hakikaten tatbiki 
pek gii~ ve ile1ide bir~k ihtilM
lara yol agacak {>Ckf.Ide yaplldig1 
goriilmil~iir. 

Hatta bazl koliip murahhaslari 
bu nizamnameyi anlamak icln bir 
kurs ~as1 Hizim geldigi yolun
da bir teklifte bile bulunm~ar
dlr. 

Gorilliiyor ki, yeni nizamname 
o begenilmiyen rengArenk eski ni· 
zamnameyi aratacak. • 

19 mayia AtatiiTk giinii i~in 
bir toplanh 

19 mayis giinil biitiln Tiirkiyede 
tesid edilecek Atatiirk giiniiniin prog
ranu iizerindc kon~ulmak iizcre diin 
~ bOlge merkezinde bir toplant1 
yap1lm1~ ve biitiin klilp murahhasla
n bUlw1mu~tur. 

Bu programa gore o gfin biltiin 
kliiplcr resmi geclde i~tirak edecek
Ier ve miiteaddid spor mtisabakalar1 
yapllacaktrr. -----

Bir tayyare rekoru 
Londra 4 (A.A.) - Tayyareci Bro

~,dbent, Avustralya lle ingiltere ara
smdaki mesafeyi alb. gtin, 10 saat, 55 
dakikada katederek Inglltere. Avus
tralya rekorunu klrnu~r. 

~imdiki rekor ile evvelce 1935 sene
sinde Brook tarafmdan tes1a ~ 
bulunan rekor arasmdaki fark bir 
gfin, 8 saat, 55 dakikadlr. ' 

Akba mOesseseleri 
Ankarnda her dilden lcltap. ga• 

zete, mecmun vc kutaaiyeyi ucuz 
olarak AKBA miiesseselcrinde bu
labilirsiniz. Her dilde kitap, mec
mu"' sipari~i knbul edilir. Istanbul 
gazeteleri i~in ilan ka'l:S'ul, abone 
kayde<lilir. Undervodd ynn vc he· 
sap makinelerinin Ankara acent~i 

Parker dolma kalernlerinin Anknrad'a 
sab§ yeridir. Tdefon: 3377. 

Kullandm1~ bir §omine 
afan1yor 

Eski konaklardan ~Ikrni~ veya 
orada mevcut saglam ve iyl bir ~0-
mine araruyor. {Alqam) ilAn me
murluguna miiracaat. Tel. 24240 

5 May1s 1937 

Halid Ziya U~akbgilin 
yar1m as1rbk edebi hayab 

Bliyiik Turk romanc1sile 
bir mulakat 

~Bat tarafi 6 na sahifede) 
demeh, daha evv~llere irca cdersek 
elli be~i boylanz. 

- Hazirllk devresinde okudugunuz 
eserler arasmda sizi bilhassa tesiri al
tmda b1rakan garp romancllan var 
nudlr? 
-. Ben de ok:umaya, herkes gibi, 

bugiin Anadolu koylerinde satllmakta. 
devam eden Kerem ile Ash, LeylA ile 
Mecnun gibi mahud hikftyclerle bru;
ladlm. Daha sonra Ahmet Mitatm hi
kAyelerlle ~ok me~gul oldum. Nihayet 
fransizcaya tasarruf edince o zam.a
nm tefrikaniivisletinl okrnnaya koyul
dum. Ve yava{> yava:;; miltalealanmm 
seviyesi yiikselerek Alexsandre Du
mas'dan Honore de Baizac'a atlad1m. 
Ve ondan sonra en ziyade naturaliste 
mektebl iistadlari Ile me~gul oldum. 

Bunlarin i~inde bende en ziyade te
sir brrakan Alphonse Daudet ile Gon
court kard~lerdir. Fakat heyhat! Do
nuk bir baklr safhanm giine~ten ne 
kqdar istinaresi (bu kellmenin nur nl
mak manas1na geldigini izah etti) 
milmkiin ise o kadar. 

Mavi ve aiyah Atki rnemnu 

- Mavi ve siyah, A~kl memnu clkti
g1 zaman etrafta alaka uyandu~ 
nudlr? 

- Evet. Bunlann inti~n her de
virde oldugu gibi eskilerle yenller gar
p1~ heng~mesine miisadifti. Bu
giiniin esklleri, hem de hadden ~1r1 
csklleri olan bizler, o zamanm yenile
ri, hem de had.den a~n yenileri idik. 
Buna ragmen benim i~in blr eseri ta.
lib midir, yoksa o zaman i~in pek ye
ni olan ve hususile nahiv te~kil!tt. 
noktai nazarmdan mutad olrmyan 
bir seyyaliyet goste1-en lisan, hele dii
l?iince ve tahassiir noktai nazarindan 
tamamile garpten miinakis olan bu 
yaz1lar beklenmiyen bir velvele yap
tI. 

Edebiyat Aleminde velvele muvaf
faklyettir. Yalmz muvaffak oldugu
ma itimad etmiyenler arasmda biz
zat kendim vardlm. Tuhaft1r ki eger 
kendimi sanatkar addedecek olursam 
sanatkilrlann ekseliyeti azimesi gibl 
ben de hi1; bir zaman kendi kendim
den memnun kalmadun. 

Diycccgim ki sanatkllr ne yapaca
gm1 nadiren bilir. Fakat nas1l yapti
gim asla bilmez. Ben de kendl nefsi
me milteallik kati kara11 bugiln bile 
verememi~imdir. 

Bu tecriibelcr beni tamamile mut
main etti. Ve bir defa daha kmaat 
hastl ettim ki yap1lm1~ olan dil inla
lab1, ifratlara dti~ilhnedik~e, pek ha
y1rll bir inktlAbdlr. Eger mevzuu bah· 
solan hikft.yelelimda bir klymeti ede
biye varsa ben mtlar1 ~evirdiktcn son· 
ra o klymet eksilme~, biWds artmi~
br. Bugiin eger be11 onlan ~lid me
tinden birinde t-ckrar okuma.k arzusu
na kaptl11""...am elbet te son ~eklinl ter
cih ederim. 

Mavl ve siyahla A~kl memnun ge
lince bana bir tabi bulunuz, kitapla
nm satmak imkamru bulruruyan bl
care tabiler arasmda bir fedakarma 
tesadiif ederseniz ben bunlar1 ~evir
mege hazirun. Zatcn ben bu iki eser
den sonra yazd1gun cKll"lk hn.yatlar:. 
da lisam sadele~tirroege call~llll
~1mdlr. Hatta bir kere Mehmcd Rauf 
cKmk hayatlar> tefrika edilirken: 
cCarum siz mesleginizi ml degi~tirdi
niz, edebiyatt cedid~den aynhyor mu
sunuz?:. dem~ti. 

Soyledigim gibi ben bu cserlerl bu
gtinkii. lisana ~evinnege hazmm. 

Bugiinkii romanc1hk 

Bundan sonra iistadla muhtcllf 
mevzular etrafmda konu~tuk. Soz bu
gilnku Tiirk romc?Jlc1bgma gcldi. 
isim saymaktan ~ekinen iistad - bu
nu da bazi kimselerin ismlni unuta
rak onlan dartltmaktan korktugu 
i~in yap1yor - blr gok istldadlar mev
cud oldugunu s0ylerken: 

- Eger bugiln hikAye yazanlar 
miicbir bir saik altmda acele etmese
ler i~lerinde pek biiyiik kabiliyetler 
ke~fediyorum. Sade kabiliyetler degll, 
onlann fiilt A.sarim da goriiyorum. 
Fak.at maatteessO.f bizde yazi hayat1, 
yazicJ.lan miisterih ve milreffeh bir 
omre mazhar etmek-ten uzak kaldlk~ 
~a bu kabiliyetlerin kendilerinden me
mul olan asan verebllmelerine ~ok 
zaman intizar etmek Jft.zungelecE'.k, 
dedi. 

ttstadm oniinde bulunan fransizca 
kitaba bir gez attrm. ingiliz romanc1-
s1 Aldous Huxley'in ContTpoint islmll 
eseli. ttstad diyor ki: 

- Bugiinkil ingiliz romam Fral1Slz 
romamna ~ok faik bir vaziyette, ~ok 
milkemmel ~eyler yaziyorlar. Yalniz 
Fransizlarda Simenon isimli bir ro
manc1 var. Eserlerini neden tilrk~eye 
~evinniyorlar diye hayret ediyorum.> 

En aevdiii eseri 
- Efendlm, bugil.n mevzuu bahso-

lan bir mesele var. Deniyor kl cHalid Ustada en sevdigl eserini sordum. 
Ziyarun eserlerinde lisan bugi.ink(l Romanlardan cMavi. ve Siyah, 1, eskl-
kon~a ve yazma clilinden uzak ol- den yazdlgi hikAyeler i~dc cMosyo 
dugu iCin gelecek nesiller tarafmdan Kanguru> yu, son yazdlklan tcinde 
g{i!fliikle an1~1acakt1r. Onun icin, bil- cAhk Abdill> ii seviyor. 
tiin klymetlne ragmen, eserlerlnln bu- Kiitiiphanesini ziyaret ettik. Bu 
giinkii llsana c;evrllmesi lA.zimdir.> arada nasil ~ah~bguu anlatti. Yazila-

Siz bu hususta ne d~ilyorsu- nm sabahleyin yataktan kalkar kalk:· 
nuz? Mavl ve siyah ile ~lo. m.cmnuu maz, sabah tuvaletinl yapmadan he-
bugiinkii !isana ~evlrmege ntyetiniz men yazdlg1ru soyliiyor. Yazmazsa. 
var nu? rahat edemiyecegmi Ube ediyor. 

- Bence bu dediginiz ~ey pek mum- Tren vakti yakla.{>1yordu. Yav~ ya-
kiindil.r. 0 kadar mfunkfin k1 benim v~ gOlgelenmiye b~llyan bah~eye 
en ziyade siise bogttlmu~ olarak yaz. indik. Kenclisinden miisaade istedlk. 
dlgun kilgiik hikAyelerden blrtnl Onu gene gilllerle dolu bahgesinde 
miimldln oldugu kadar bugilniin 11- 'Zevkle okudu~ ldtablle b~ba{>a b1: 
saruna yakl~bra.rak tashih ettim. raktlk. Nefis gilllerinin ~iz dnl· 
Daha sonra bu neviden blr kac tecrU- lanm bud.amak icln daima ellnde ta.-
be daha yaptun. Bunlar son ytllarda ~dlgi bah~e makas1 gene kltabmm 
yazd1gim yeni hikAyeleri ihtiva eden yarunda duruyordu. 
kitaplanmda in~ etmiftir. ~et um. 

•lllllllllWllllllUl!!!!YlllWl'Wllll!JIUlllll!JtMll ....... ll"'ll"IDlllllWDlllllamllUBta•IBIMlllll••wn11mmunUU1•IDIUDllWDUUUDIUlll-

Dk milsabaka U~okspor takmlile 
yap1ldl. Ucokspor takunmda, her mii
him milsabakada yap1ldlg-I gibi bazJ. 
oyuncular degi{itirilmi.\), yeni bir tec
riibe yap11mak is~ti. -Bir giin 
cvvelki tren yolculugunun mhatslzh· 
g1 ile sahamn yabanctl1gmdan olsa 
gcrek- bu miisa.bakada Ankaragiicii 
fakim1 ikinci oyunu derecesinde mu
vnff aklyet gasteremedi. Zaman za
man U~ok takmu, zaman zaman da 
Ankaraglicii taklm1 hakim oynadl. 
Ila taraf da milkemmel ~tlerle iki 
gol yapt1, diger iki golleri de bi~ bek
lenmedik zamanlarda, kalecilerinin 
hatalan yilzilnden oldu. ~unu da ka
bul etmek laZimd1r ki, Ucok taklm1, 
bu oyunda ~imdiye kadar oynadlgt 
oyunlara nazaran daha iyi anla~arak 
0)11ad1, fakat oyunun sonuna dog-

Doganspor - Ankaragilcii m~ 
sonWlda herkesin hayretinl celbeden 
bir vaziyet oldu. Oyunun bitmesine 
iki dakika ka~t1. Ankaragilcilniin 
on bir oyuncusu da ka.lcleri oniinde 
bir duvar halinde, dwmadan, dinlen-

meden Dogansporlularm tazyikinl 
bertaraf etmege ~al!~yorlardi. Dogan
sporlular, tek kale halinde oynadlk
lan halde bir tiirlil gol yapannyorlar· 
dl. Bu sirada Doganspor kaleclsi Mah
mudun kaleden aynlarak ¢zgl sahasi 
dahilinde ve Ankaragiicii mslf saha· 
smda: giizel paslarla dort Ankara er 
yuncusunu g~tigi gorilldu ve kaleye 
~tit ~ekti. Ne ~e Id Ankara kaleclsl, • 
topu yakalad1. Bu ~ilt, bir golle netl
celensc idi Doganspor muhaclmlerf
nln yapamad1klarrm kalecllerl Mah· 
mud yap~ olacak ve bu, bily(ik bir 
siirpriz te~kil edecekti. 

Man.Isa '(Aqam) - Bu hafta Ak- I 
hJsar sahamnda Manisa Sakarya BJ>O? 
taklm1, Akh1sa.r takimlle kar~l~ I 

, trr. Bakary~ takmll, ilk aevrede kale-

cislnfn dlkkatsizllgl yilziinden bir 
gol y~. fakat ikinci devrede canll 
bir oyunla arka arkaya iig gol atarak 
bu ma~t 3-1 kazannu~tlr. 
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Hizmetci klz yemegm hazir oldu
gunu haber verdi. FeyzJ, halletmege 
~~tigi bllmece kfigu:hndan ba~ 
kaldmll. Fakat, derhal, gozliiklerinl 
aramak 1~. burnunu masaya stirer
cesine ba.~m1 gezdirmege mecbur ol- . 
du. Elini biJ.· iki kere c1gara tablasma 
claldrrd1. 

Tam bu Sll'ada gen~ kanSl da oda
dan i~erl girdi. <;ok gilzel, ondan cok 
gen~ bir kadmdl. Cilveli bir tavirla 
gozlilgu aldl ve kocasma uzattl. 

- i~te, dedi. Bunu mu anyordun? 
Fcyzi goz k.apa.klanm klrp~t:m:h. 

Gen~ kadrmn elini tuttu, gozlilgiinu 
takt1 ve gUliimsedi: 

- Mersl, Perihanc1gim... Bana 
bak, yedi harfll bir kadln ismi olacak. 
I>Ordiincii hart i. Fakat I de olabillr. 
Bui bakayim boyle bir ad. 

Kadin dil~iiniir gibi davrandl. Fa
kat ya~h kocanm sordugu 9eyl dii
,unmilyordu. Sonra, omuzlarm1 silk
ti: 

- Bilmem, dedi. Sen ki koskoca bir 
iistadSin. Sen bulamazsan ben nas1l 
bulurum? Haydi, art1k sofraya gi~e
lim, yemekler soguyacak. 

Ahenktar yilriiyii~ile yemek odasi
na dogru gitti. Onun bu latif klvnl
malanna clikkat edecek bir erkek 
mutlaka bir kaplam habrlardi. 

Sofraya oturduklan Strada Feyzi: 
- ihtimalki cFereb~an> dedi. 
Kadm dalgm clalgm sordu: 
- Kirn o? 
- isirn camm. Bilmccedeki lSlm. 

Fakat bu sekiz hudli galiba ... Olma
d1I 

<;orbayi i~mcge ba~ladllru.·. 
Gen!( kadm kocasmm yiizilne bak

b: 
- Cemiller telt:fon ettiler, dcdi. 

Bu ~ sinernaya gitmek istiyor 
lDly1z diye soruyorlar. Bir loca bilet
Jcri varnu~ ta ... 

Feyzi kahkahay1 attI. Geni; kadm 
bu kahkahada tehdidkar bir ~ey bu
lundugu fikl'ine dil~tii. 

Kocas1 g\ilrneyi kesti: 
- Tam S1rasmda lflkll'd1y1 agtmt 

dedi. Be:i de sana Cernilden bahsede
cektiml 

Hayretler i~inde kalan Perihan 11-
kayit gorilnmege ~al1~arak: 

- Neye dair? diye sordu. Fakat 
kalbi fena halde ~arp1yordu . Maa
mafih i~inden: cAptall Eger farkmda 
0Isayd1 bu tavirla soylemezdi!~ diye
rek kendisini teskiue ~alI~1yordJ. 

:?irndi F~yzi ciddile~mi~ti. 
- Anlatacagim, dedi. Fakat kart

Sllla hf~ bir ~ey soylemiyeceginc ev
veJ~ bana soz ver. Oldu mu? Sakm 
agzmdan bir ~ey k~irma, ha! 

Perihan rahat bir nefes ald1. 
- Caruru, bo~bogazhk eder miyim, 

h!~? Arna sen anlat bakayim ... 
- Mesele basit: Bu !;apkm herif 

blr kadln seviyor ... 
Gen~ kadmm gozleri klv1Ic1mlar 

~1yordu. 

- Sen nereden biliyorsun? 
- Eger kendLne ehemmiyet verdir-

mek isteseydim bunun riyazi hesap
lar neticesi oldugmm santl. soylerdim. 
Fakat bak, a~1k~a a.nlatayim: Onu bir 
kadm ilc berabcr gordilm de onun 
l~in boylc diyorum. ikisini de gozilm
le gordi.im. 

Birdenbire, Perihanm yilzii klpk1r-
nuzi kesildi. Heyecanla: 

- Nerede gordiin? diyc sordu. 
- Sokakta. Onilmde idiler. 
- Ya! Ne utanmaz adam. Kadm 

kirndi, tamyor musun? 
- Bunu sana soyllycmern. 9Unkii 

erkegin Cemil oldugunu sonra anla
dirn. Galatasaraym ko~esinden oto
mobile bindller. iptida kadm, sonra 
Cemil. l?<>forc bir ~ey soylemek i~in 
tgildigi zaman onun Cemil oldugunu 
farkettim. 

Perihanm yilzilndeki ktrm1z11Ik 
g~ti. Birnz siiktlttan sonra: 

- Demek, kaduu hf~ gOimedin? 
filye sordu. 

- Hay1r. Zari! blr kadmd1. Uzun 
boylu. Ttpkl senin gibi. 

Bu sozle1i i~tir i~itmez, Perihan 
blr ka~k ~orba ile 8.2 kalsm bogulmak 
tehlikesini gegirdi. 

Kendislni toplad1g1 zaman sordu: 
- Ne zaman oldu bu vaka? 
- Hangi vaka? Ha! Evet. .. Cemi-

11 mi ne zaman gordilm diye soruyor
sun? EvvelJd giin. Hani sen bilmem 
nerede konferans var diye erken git-

mi~tin ... 
Perihan kocasma nasihat vcrdi: 
- Ben senin yerinde olsayd1m hi~ 

agzmu ~maz, Cemile bir fieY soyle
mezdim. Bize alt bir rnesele degil. Sen 
ona bu i~ten bahsedersen benim de 
bildigimi, bana da soyledigJni tahmin 
eder. Bir erke~ boyle mlinasebetsiz 
hallerlne flak1f olmak hi~ ho~uma 

(itmez. 
Feyzi omuzla11m kaldirdl: 
- Amma yaptm sen de! dedi. Maa

matih, madern ki bOyle arzu tdiyor
sun ... Fakat ~u Ce111il de dogrusu ~ok 
ihtiyatsiz ... Sokakta yilksek sesle ko
nu~uyorlardl. Bir kadma kendi adile 
hitab etmedigi kabyordu .. 

Birdenbire sozilnil kesti. Ellerini 
alnma vurarak: 

- Sentn adln! diye haykud1. Scnin 
adm! 

Perihan sapsa11 kesilerek kekcledi: 
- Ne ad1 camm? 
- Bilmecedeki ad! Perihan f~te . .• 

Yedi harfil bir isim. Dordilncu harfi t 
Perihan su ii;iyordu. ~imdi ikinci 

defa olarak bogulmak tehlikesi ge~ir
di. 

Hikayeci 
•ni1n 1111111111111111111111111111n1111111111n111u111n11n11nmnn1111111a 11n._ 

5 ~lay1s 937 ~ar~amba 
istanbul: Ogle ne~riyat1 - 12,30 

PlAkla Tiirk muskisi, 12,50 Havadis, 
13,05 Muhteli! prnk ne~riyat1, 14 Son. 
~am ne~riyab: 17 inkIIab dersle

ri Universiteden naklen Hikmet Ba
yur tnrafmdan, 18,30 Plflkla dans 
musikisl, 19,30 Mandolin orkestras1 
Berk ve arkad~Jru·1, 20 Nezihc ve 
arkad~lan tarafmdan Ttirk rnusiki
sl ve halk ~arkllari, 20,30 Omer Riza 
tara!mdan arap~a soylev, 20,45 Bi
men :?en ve ark~lar1 tru·afmdan 
Tiirk musikisi ve balk sru·k1lan: Saat 
ayan; 21,15 Orkestra, 21,30 Halit Zi
ya U~akl1gilin 55 inci sanat ylldonu
rnii munasebetile Eminonii Halkevin
de yap1lacak merasimin nakli. 
Ecnt"bi btasyonlann bu ak~aiuki en 

miintehap program1 
Rom.a (421) saat 22 cLucia di Lam

mermoor> opera. (Donizetti) in. Ra
mada Kirali operadan nakil. Viyana 
:(507) 20,25 (Gru-p klz1) opera «Puc
cini> nin. Devlet ope1•asmdan nakil. 
Breslav (316) 21,46 Barbiere di Sivig
lia operasmdan milntehap par~alar. 
Stra!'lburg (349) 21,30 Konser: Macar 
musikisi. Hamburg (332) 20 Viyolon
sel ve piyano. Sottt-ns (443) 21,40 Pi· 
yano konseli. Va~va (1339) 22 Pi
yano (Chopin) Paris P. T. T. (432) 
22,30 Konser. Frankfurt (251) 23,30 
Reger: :.Sonata~ keman ve piyano Ue 
l\lonako (405) 23,40 Kernan ve piyano. 
Liik:sembmg (1293) 21 Variyete ve caz. 

Dans Musikisi 
Viyana (507) saat 23,30 - l\fru-silya 

'(400) 24 - P~ (549) 0,10 - J,ondra 
(k1sa dalga) 18,30 - 0,10 

6 l\fay1s 937 Pcr~cmbe 
tstanbul - Ogle ne~riyati: 12,30 

PlAkla Turk musikisi. 12,50 Havadis. 
13,05 Muhtelif plak nc~riyat1, 14'Son. 
Ak~am ne~riyat1: 17 inldlab dcrsle

rl Universiteden naklen Hikrnet Ba
yur tarafmdan. 18,30 Plakla dans 
musikisi. 19,30 Spor mi.isahabeleri: 
E~rcf $efik tarafmdan. 20 Sadi ve 
ru·kada~lnn tarafmdan Ttirk musikisi 
ve Halk ~arklla11. 20,30 Omer R1za 
turafmdan Arabca soylev. 20,45 Sa
:fiye ve ru·kadru:;Ian tnrafmdan Tiirk 
n.iusikisi ve Halk ~ark1lan: Saat aya
n . 21,15 Orkestra. 21,45 Bayan K1-
zilayin i~tirakile tangoiru·. 22,15 Ajans 
vc borsa haberleri ve ertesi gilni.in 
prograrm. 22,30 Prnkla sololar, ope
ra vc operet par~alan. 23 Son. 

Ev, apartlman, k~k, sayfiye 
kiralama mevsiminde AK~AM'm 

KUCUK ILANLARI 
kiracilar ve bina sahipleri ~n 

En emin, 'en 1iiratli ve en ucuz 
vo.1rtadir. 

3 defasi 100 kurn~ 

AK~AM 

Gen~lik nas1f 
yeti,iyor? 

(Ba~ taraf1 7 nci sahifede) 
Halbuki Anadoludaki giizel sanat

Iar erbnb1 buradaki sanatkarlarla el 
ele verseler hem kendileri kazamrlar, 
hem bu sanatkarlar.. . Memlekette 
de sanat hayat1 inki~af eder .. 

Mobilyecilik atolyesi 
Mobilye modeli yapan atolyeye gir

. dik ... Bir talebe bilyilk ~1k bir saat 
•yap1yor. 

Sorduk: 
- Bu yapbg1mz saatin hususiyeti 

nedir? 
- Bu saatin etrafmdaki taksimatl 

gorilyor musunuz? Bu saate bakbmz 
m1? Saatin k~ oldugunu, hangi ayin, 
hangi haftasmda, hangi glinunde bu
lundugunuzu anllyabilirsiniz... GO
riiyor rnusunuz?. 

Oenglerimiz neler buluyor .. bu sa
ati odamza astm1z mi? Takvimc ha
cet yok. 

Cinicilik atolyeai 
<;inicllik atOlyesindeyiz ... Bir gene 

klzm yaptig1 bir ~ini rnodeli tizerine 
egiliyoruz. <;inideki laleler ne kadar 
canb ... 

Buradan cyazi. ve zinet e~yas1 kls
rnma ge~iyoruz. Duvarlarda gayet 
sanatkarane yazilrn1~ yazilar ... Eski 
yazmm nas1l yazlldlgm1 gostermek 
ve icab eden gilzel sanatlardan bir i~ 
olarak yazmak i~n ko~e mindcrleri 
yap1lm1~ .. bu ko~e rninderlerine kuru
lan hattatla1· karm~ kalemle diz1erine 
koyduklan kagida c1z1r cmr yaz1 ya
zacaklru-.. 

Zinet e~yas1 klsmmda gen~ k1zlar 
nadide t~larm iizerine bir taklm i~
ler, resimlcr ~iziyorlar. Ba~larmda en 
me~hur kuyumcular ve zinet e~yas1 
iistadlan var. 

Nihayet tezhib ve cild atOlyesi... 
Cildlere yap1lacak altm i~Iemeler i~n 
ince altm yapraklan Iazim.. Uzun 
sakalh bir ihtiyar cild ilstad1 kil~ilk 
bir ocagm kar~1sma oturmu~ altm 
yapraklar yap1yor ve etrafmda gen~
ler ~a1191yorlar .. 

Gilzel sanatlar akademisinden ay-
11l1rken bir sanat mabcdinden ~iklyor 
_gibiyim.. Hikmet Ferldun Es 

Bu ak~m 

NObetcl eczaneler 
$i.$li: Ma~ka, Taksim: istikUil 

caddesinde Kemal Rebul, K1zrtu
lu~ caddesinde A. Galapulo, Be
yoglu: Galatasaray, Posta soka
gznda Garih, Galata: Topqular 
caddesinde Hidayet, Kastmpa~a: 
Miieyyed, HaskOy: Aseo, EminO
nu: Hifanii Onar, Heybeliada: 
Halk, Biiyilkada: Halk, Fatih: 
Sarafhanede ibrahim Halil, Ka
ragiimriik: Mehmed Fuad, Ba-
1czrkoy: istepan, Sanyer: Asa/, 
Tarabya, YenikOy, Emirgtin, Ru
melihisarmdaki eczaneler, Aksa
ray: Ycnikapzda Sanm, Be$ikta$: 
Vidin, Kadzkoy: iskele caddesin
~!! Sotiryadis, Yeldegirmeninde 
Uqler, Uskiidar: Ahmediye, Fener: 
Balatta Merkez, Beyazzd: Cemil, 
Kiigiikpazar: Yorgi, Samatya: 
Yedikulede Teofilos, Alemdar: 

. Cagaloglunda Abdiilkadir, $ehre
mini: Ahmed Hamdi. 

AK~AM 
Abone Ucretteri 

SENELiK 
6AYLIK 
3 AYLIK 
1 AYLIK 

Tilrktye Ecnebf 

1400 klll'U~ 2700 kuru~ 
750 > •1450 > 
400 > 800 > 
150 > > 

Postn it tihadma dahil ollruyan 
ecnebi memleketler: Scneligi 

3600, alb ay1Ig1 1900, ii~ 
ayhg1 1000 kuru~tur. 

Adres tebdili i~in ,Yirmi be~ 
kuru¥uk pul gondennek 18z1mdlr 

Scfer 23 - Ruzu Kaa1m 179 
S. lmaak CIMf Oil• 1.U.dl Akt- T1h1 
L 7,47 9,•U 5,01 8,54 12,00 1,45 
Va. 2,56 5153 17,11 16,0-1 19,09 20,54 

Sahife '9 

EVBiLAV&AN 
Yazan: lskender F. Sertelli No. 40 

Kubilay, Cengiz han1n ogUdlerini 
okuyordu: " Mahn1 can1n1 ve kar1n1 

kendinden ba~ka bir klmseye 
iti mat edlp tesl i m etme I,. 

Kubilay sevgililerinin goz y~lan
na tahammill edemezdi. Go2desinin 
agladlguu goriince yerinden kalktI .. 
Japon dilberinin s~larm1 ok~d1: 

- Korkulu bir riiya m1 gordiln, ~i
Yama? Neden korktun bu kadar? .. 

:;>i-Yama gozlerini yere indirdi: 
- Canavar ruhlu bir adam beni 

zorla odasma gotilrmek, koynuna al
mak lstedi, hakamm! Ben size !enahk 

. yapmak istiyen bu adamdan !;Ok kor-
kuyorum ! . 

Kubilay han birdenbire gozlerini 
a~arak bag1rd1: 

- Kulaklanma inanrumyorum, ~i
Yama? Neler soyliiyorsun? Bu bahset
tlgin canavar, benim sarayimda mt 
y~1yor?. 

- Evet. Sizin evinizdc, sizin ekme
ginlzi yiyor ve sizin ayllg1mzi ahyor! 

Kubllay hiddetle gozdesinin ko1un
dan ~ekti: 

- Kimdir bu adam? .. Qabuk soy-
le .. 

- Korkuyorum. 
- Kimden? .. 
- Ondan .. Lama Pantadan .. 
- Ne diyorsun, f?i-Yama? Mabut-

lara bu kadar c;ok yakm Ye sa~lan 
agarrni~ bir adam seni benden ay1r
mak ve kendi koynuna mt almak is
tedi? 

- Evet .. 
Kubilay hayretler i~de nc soyli

yecegini bUmiyordu. 
- Panta goklerde dola~an bir U

madir ... O bana, ruhunun heniiz ye
re bile inmedigini soylerdi. Bu y~an 
sonra, sarayimda kadm bularnam1~ 

ta sana rm goz koymu~? .. 
- Buna ben de ~a~tim, hakamm! 

Fakat, onun gorilndilgil gibi, gokler
de degil, yerde hatta yerin dibindc 
dola~n babis bir ruhu var. Ona iti
mad etmeyin! Pauta hem nankor, 
hem de saman altmdan su yiiriiten 
slnsi bir adamdir. Beni olilmle tehdic\ 
etti .. (Hakana soylersen, seni c.inle
rimle gebertirim!) dedi. Beni bu sihir
bnzm elinden kurtanmz, hakaruml. 

• KubiW'iy ellerini arkasma koymus 
w ·' 

odanm i~inde dol~yordu. 
- Artik dilnyada itimad edilecek 

kirnse kalmad1. 
Diye soylenerek, duvarda as1ll olan 

kitabelerden birinin oniinde durdu .• 
sag elile blr levhay1 gosterdi: 

- :;>i-Yama! Bak, biiyilk babam 
Cengiz han (Gerolan 1rmagi) kitabc
sinde neler sayliiyo.r ... 

Ve duvardaki ~ satirlan ytiksek 
sesle okudu: 

«l\lalnu, carom ve kanm kendin
den ba~ka bir ldmseye itimad 
edip teslim etme!» 

~i-Yama: 

- gok dogru soylemi~, Cengiz han .. 
dedi. Fakat, bu~nrdan birine tecavilz 
~denlere verilecek C(:Zayt Soylememi~. 

Kubilay han: 
- Ana yasanuzda bu su~la11n ce

zalar1 ayn ayn gosterllmi~ir. ~imdi 
ona verecegim cezayi gorcceksin! 

Dedi.. ellerini bilibirine c;arpt.J . 
Kap1da nobt!t bekliyen hassa zabit

lerinden biri i~eri girdi. Kubilay has
sa zabitine ~u emri verdi: 
· - Pantay1 ~imdi celladlara tesli::n 
et .. s1rtuu soyup yilziikoyun yatlrsm
lar ve k1~ma iii; yiiz sopa vursuular. 

$1-Yama bu s1radn, cellad ad1m du
yunca Pantamn idam edlleceginden 
korkarak, endi~eli bir bak1~la balrn
na yal vard1: 

- 0, tanmnn~ bir bilgindir. Onu 
salon oldil1wesinler. 

- Hakanm e~ine ve gozdcsine goz 
koyan ve onlara tecavilz etmek cesa
retini gosteren bir adam, yann benim 
camma da el uzatabillr. Cengiz han 
bu gibilerin sopa lle uslanacagma 
inanmi~. Fakat, ben bu inam~ ~ocuk
~ buluyorum. Boylesini aslanlann, 
yilanlann koynuna atlp, nasil Oldii
gtinu uzaktan seyretmeli. 

Dedl. Sonra tekrar hassa zabitine 
dondil: 

- S1rtma ii~ yiiz sopa vurduktan 
sonra, kendisini hayvanat bah~esine 
gotilrsilnler. Aslanlann bulundugu 

mahzenin iskaralanru ~mlar. Pan· 
tay1 oraya atsmlar. 

Zabit yerlere lrnpanarak dl~anya 
~1karken, KubiHiy ilAve etti: 

- Ben de seyTt:tmege gelecegim. 
Ben gelmed~ LAmayi aslanlann ag .. 
zma attmnayuuz! 

Maiyet zabiti gider gitmez, Kubi• 
IAy sevgilisinin Nanma sokuldu .. so
luk yanaklanndan optii: I 

- Bugiin gene giizelligin ilzerinde • 
:?i-Yarna! Senin yerinde bir ba~ka ka .. 
dm olsaydl, i;>anta gibl sarayimda bu 
kadar niifuz sahlbi bir adam1 rencide 
etmemek, ve onun goziine girmek 
icln, koynuna girmektc de tereddiit 
etmezdi. Giina.b!anm gizlernek isti .. 
yenlere ~eytanlar da ya.rdlm edcr. Fa
kat, sen oyle yapmadml Ekrnck ycdi
gin ve liitfunu gordiigun ka.p1ya sa
daknt gosterdin! Senh1 goste1·cligin 
fedakarllg1 bana (Gok~in) den ba~Jm 
bir kanm gCisterrnedi. Sen imparato
ri~e olmaga lay1k bk kadlnsm, $i-Ya .. 
ma! 

Panta, aslanlarm agzma nas1l 
atild1? 

Biittin saray erkam hayvanat bah· 
~esi . onunde toplanm1~. Kap1daki 
cbuy.rug ta~» ti.ze1ine hakanm su ira-
desi as1Imi~ti: · 

•Uzun ytl.lardanberi ha~ lama 
olarak hizmetimde •ulunan Pan
fa, nasilsa ~yta.na uyarak, ha· 
remime mensup kadmlardan bi· 
rine el uzatbgmdan, bugiin yah· 
~i hayvaularm agzma atilarak 
cezaland1nJnu~i:ir.» 

Kubilaym idam hilkilmleri c;;ok kisa 
olurdu. Lilzurnsuz tafsilat vermezdi. 
Saraydaki rnahkemede sorguya c;;ckil
rnesi icab ederse, o zaman halka ak
settirmek ve ibret olsun diye tafsilat 
verilirdi. Saray adamla11 bu kayda 
tabi olmachklanndan, bahusus boyle 
hakamn zevce ve gOzdelerlne mute
allik i~Ierde hakan derhal hiikmuni.i 
verir, ceza derhal tatbik edilirdi. 

Hayvanat bah~csinin onilndeki 
yilksek tara~da Kubilay hanla bera
ber bir ~ok kimselet otunnu~ar, bah· 
~ede c1v1lda~an ku~ru·1, yaban orclek
lerini, ve biribirini kovahyan gcyiklc
ri seyrediyorlardl. Aslanlar, demir 
parmakhkh bir mahzenden yava!} yn
va~ kendi onlerindeki kii~ilk ve etraf1 
duvarla ortillii me-ydana ~tkanhyor
du. 

Kubilay han bu tanu;aya her za· 
man gelir, aslan!nn bu meydanda se1.
best b1rak1p onlnr1 saatlerce seyreder
di. I 

Aslanlann onlerine ablan et parca
lanm bhibirinin agzmdan kap1~a1'1-

m ve gilkreyerek biril:>hinin iize1 ine 
atil1~a11m seyretmcktcn ho~lanan 

hakan o giin bu vah~ hayvanlnrm 
agzma canh bir yem attmyordu. 

Kubilaym yanmda Semga bahad1r 
duruyor, diger seyirciler arkeda. ve 
taraganm kenarlannda goriini.iyordu. 

Kubilay halfi. hiddetini yencmc
mi~ti : 

- Bu al~k herif saraynncla goz 
koyacak kadm bulamam1~ m1, Scm
ga? 

Semga rnilhim ~eyler soylemck is
ter gibi, endi~eli bit nazarla hakamn 
ytiziine baklyordu. 

Kubilay saray muhafizma emir 
verdi: 

- Haydi getiriniz Pantayi. .. 
Muhaf1zlar ko~u~tular.. meydamn 

yanmdah'i demir kap1yi a~arak, idam 
rnahkumu Pantayi aslanlann agzma 
atacaklardl. Seyirciler merak vc heye
can i~nde titre~yorlardl. \ 

Saray erkamndan hi~ kimse, Pan
tanm haremde hangi kadma goz ve 
el atbgm1 anllyamruru¥ard1. r1 

Zaten kap1c1smdan vezirine kadar, 
sarayda Lamaya acnmynn ve i\in i<;in 
aglam1yan blr ferd yoktu. 

ihtiyar vezir bile: 
- Pantamn ·yolunu hi9 bir sc>ytnn 

~~ntamaz. Ben buna inanm1y01 um .. 

(Arkas1 var) 
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Sivasta ~ocuk 
bayram1 

Sivas (Ak~am) - 23 nlsan c;ocuk 
bayranu diger y1Uara nazaran daha 
canll bir surette binlerce Sivash ta
rafmdan kutlanm1{>t.Ir. Ilk okullardan 
iki yavru tarafmdan s0ylevler veril
mi~ tarihi Sivas lisesinin on\inde kii

gukler tarafmdan miikemmel bir ge
c;id resmi yapllrru~ o gUn ve ertesi 
gun1er ilk okullarda: miisamereler, 
eglenceler tertip edilmi~tir. GOnder
digim resimler bu bayramdan ii~ ens
tantanedir. 

Kiliste imar f aaliyeti 
Kilis (A~m) Kaymakam 

Necmeddin Ergin, ~hri giizelle~tir
mek ic;in devamh ve sarsilmaz bir 
cnerji ile ~al~aktachr. Daha dort 
be~ scne evvelsine kadar bir harabe-
zo.rdan ibo.ret iken bugiln sayisiz ye
niliklcre kavu~n Kilis; pek yakmda 
iktisap edcc gi daha mcdeni blr c;eh
re ile tnmnm1yacak bir hal alacaktir. 

Belcdiyeler bankasmdan yap1Ian is
tikrazla tcsisine bal?lanan elektrik 
fabnkas1 nihayct blr veya iki aya 
kadar bchcmehal bitecektir. Asri hal 
de bu muddet zarfmda bitecektir. 

AK$AM ., 
NE$RiYATI 
~u l.'ERLERDE SATILm: 

Ak1am gazetesinde 
Bab1ali, Ac1musluk sokak No. 13 

istanbulda 
HALiT, kiltiiphanesinde 

Ankara caddesi 

!!Joglunda 
HA~ET. Frans1z Kitap Evinde 

TUnelba~ 

KiiprOde 
KEMAL, Kitap K~iinde 

Kopru Kadtlcoy iskelest. 

Haydarpa1ada ----------~iMENDiFER GARINDA: 
Gazete ve Kitap arabasi 
sahibi ism&il 

Kad1klyde ----
NET, Klrtasiye magazasmda 

Albyol No. 1. 

BDyDkadada -NiKo, TiiUincll dilkkarunda 
iskele ba.p 

l.tanbul'dan ...._ )'erlerde 
bUtiln kit.&> Ye pzete sataalarda 
bulunur. 

* .. - Kitaplaruniz her yade 
uzerindeki liyele tahlrr. 

I BO RSA I 
Istanbul 3 May1s 1937 
(A~AM KAPANI~ FiATLERt) 

Esham ve Tahvilat 
lit. dahllr 95,50 I,. B. Hamlllne 9,90 
Kuponsu1 1933 » Miiessls 77,-
iatikrall 95,- T.C. Merkcz 
Onltilrk I 20,32,50 Bankasi 88,25 

• II 20,05,- Anadolu his. 23,70 
• Ill 19,85,- Telefon 6,25 

MOm11sU I 44,50 Terkos 11,25 
• II 39,90 Qmcnto 14,20 
• Ill lttihat deA-ir. 11,25 

11 Bankasi 9,80 Sark » 1,-
Para (Cek fiatlerl 

Parl1 17,58,- Prajt 
Londra 625,- Berlin 
NnYork 78,95,- Madrlt 

22,66,88 

1,96,44 
13,92,-

MU!no 15,00,80 Belgrad 34,40,-
AUna 87,44,- Zloti 
Ceaevr• 3,45,20 
BrOkatl 4,67,75 Peni'o 
Am1terdam 1,43,94 Billcrcf 
Sotya 64,-,- Moskova 

iSTANBUL 

4,16,-
3,97,60 

107,.52,-
24,17,75 

TiCARET ve ZABiRE BORSASI 
4/5/937 

FlATLER 

> acrt 
Arp a. 
<;avdar 
Ku§ycmi 
Keten tohumll 
Tiftik aan 

A~ag. 
Kr. Pa. 
6 14 
6 7i 
4 5 
4 25 
9 25 
9 20 

110 -

GELEN 

Yukan 
Kr. Pa. 

f> 18 

4 10 
4 35 
9 34 

Bugday 
Cavdar 
Arpa 
M1Str 
Tiftik 
t~ fmd1k 
No hut 
Pamulc 
Afyon 

278 Ton 
75 > 
30 it 

30 > 
15! > 
12 > 

135 > 
4 I > 

I > 

DI§ FlATLER 

Bugday: Liverpul 6,44 

> : $ikago 6,08 
> : Vinipelc 6,09 

Arpa: Anvcra 5,27 
M1S1r: Londra 3,65 
Keten T. : Londra 8,02 
Fmd1k C. : Hamburg 88,35 
Fmd1k K. : Hamburg 88.35 

Y ALNIZ 
BAKER 

magazalan 
Hali hazll'da 

PAR DESO 
RAGLAN 

K. 
> 
;> 

> 
> 
> 
> 
> 

• 

TRENCKOT 
REVERSiBLE'in 

En miintehap ~c§itlerini 

Her ycrden ucuz fiat 

ve miisait §:>.rtlarla 

TAKDIM EDEBIL1R 

Cefitler tiikenmeden evTel 

utediginizi intibab ediniz. 

Beyoglu tapu sicil muhaf1zhgmdan: 
Calata Berekct Zade mahallesinde 

eski 2, 4, 6 ycni 2, 5 7, 59 No. h haata
hane ve keza 4, 6 yeni No. h konsolos
hane ve Cami sokagmda eski 6 yeni 
4, 6 kap1 No. la misafirhanc ve Ku
lc sokagmda eski 35, 33 yeni 
5 7, 59 kap1 No. Ii mukaddcm araa 
elycvm yekdigerine maklup ve muh
tclif valuflarla mahlut lngiliz hastaha
ne vc ingiliz konsoloshane demekle 
maruf gayri menkulun tapuya rapt1 sc
faret tarafmdan istenilmii ise de mcz
kur g~ri menkulun tapuda kaydt ol
mad1gmdan senetsiz taaarruf ahkam1 
tatbik cdilmek iizere tahkikatt mahalli
ye yap1lacaitndan mczkur mahalle ha
ri~tcn tasarruf iddiumda kimse vana 
tarihi ilandan itibarcn nihayet on giin 
zarfmda etlerinde bulun:tn taaarruf ve· 
si.kalarile Sultanahmed Beyoilu tapu 
sicil mubaf1zl1gma ve yahut tahkikat 
giinii olan 13/5/937 tarihine miisadif 
perfcmbe gunii mahallindc haztr bulu- · 
nacak memura. miiracaat etmeleri i.lan 
olunur. M. I 063 

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

50 lcuru~tur. 

Yedek yar subaylarm 
~3gmlmalari 

Kad1koy askcrlik §Ubesinden ~ 
Knd1koy nskcrlik vubesinde yazilt 

iken vimdiye kadar gelmiyen ve nrnml
d1g1 halde bulunam1yan a§ag1da adlnn 
yaz1h yedek subaylann c;abuk vubeye 
gelmeleri ta~rada iseler bu1unduklan 
yerlerin adrcslerinin bildirilmcsi aksi 
takdirde hnklarmda kanuni muamcle· 
nin tntbik olunacag1 bildirilir. 

* Piyade Ysb. Ismail Necip oglu Osman Ali 
3 I 4 ( 1 664 3) lst., piyade Aste gm. Ha-

zim oglu Omer Fcvzi 316 (23336) Ku· 
~ehir, piyade Astgm. M. Emin oglu Ib
rahim 308 ( 5 224) Eski~chir, piyade 
Astgm. Y. R1za oglu A. Esad 310 ( 5 I 85 ). 
ist., piynde Astgm. H. Hiisnii oglu Bi
lal 310 ( 65 18) ist., piyade Astgm. 0. 
Kamil oglu C. Mustafa 312 ( 13193) 
lst., piyade Ast gm. Mehmed oglu M. 
Tahsin 311 (25633) S1vas, top<;U Ysb. 
Haydar oglu Ekrem 315 (20936) Bag
dad, topc;;u Ysb. Vasfi oglu V. Ferit 
317 (I 0690) 1st., nak.l~e Astgm. 
Agah oglu A. ~iikrii 308 (21 7) lat., 
piyade Ysb. Ahmed oglu H. Hiisnii 
314 ( 16417) Edirne, dit Astgm. M. 
Faik oglu M. izzet 317 (36567) Van
ya, di§ Astgm. M. Sabri oglu A. R1za 
318 (38567) Urfa. eczac1 Astgm. A. 
R1fnt oglu C. Ali 316 (38427), ta
bib Astgm. Hikmct oglu H. Ata 31 5 
( 2 346) ist., tabib Astgm. R~it og
lu Seyfeddin 305 (2723) Trabzon, 
muamele Me. 56. Nuri oglu M. Talat 
299 (322 2) lnoz, munmele Me. 
S. 6. Hasan oglu Yahya 295 (313/23) 
<;anakkale, baytar Yzb. A. Talat og
lu A. Fuad 307 (34450) Aziziyc. 

Eminonii I Inlkevinden: 
Buyuk sanntkar Halit Ziya U,ak.1-~1· 

lin sanat hayatmm ( 5 5) inc1 y11t mii-
11asebctilc 5 may1s 9 3 7 Car;amb:i. gii
nii saat ( 21, 30) da Evimizin Cagalog
lu merkez salonunda yap1lacak toplan
tmm program• a§ag1ya <;1kanlm1§tlr. Bu 
toplant1ya daveliye ile gelinecektir. 
Ayni znmanda Istanbul radyo!:lu ile de 
n~redilecektir. I - Konferans: Agah 
Sun Levend tarafmdan, A) Servctifii
nun edebiyat1, B) Servctifiinun nesri, 
C) Halit Ziyam eserleri, edebi phsi
ycti, 1omanlannm vas1flan ve kahra• 
manhu1, 2 - Konser: Evim1z orkestras1 
tarafmdan, 3 - Hatiralar: Hiiseyin Siy
ret tarafmdan, 4 - Hatira1ar: Ali Kami 
tarafmdan, 5 • Hatiralar: izzet Melih 
larafmdan. 6 - Eserlerindcn baz1 par
~alar: Muvaffak tarafmdan, 7 - Hitn· 
be: Meliha Avni Sozen tarafmdan. * Ti.irk dip!. gimyagerler birligi Js
tanbul §Ubesindcn: Ekseriyet hns1l 
olamad1gmdan yap1lam1yan umumi top
lantmm 1 2 5 /9 3 7 ~ar§amha gunu 
snnt 17,5 da gene ayni yerde akdedi
lecegi saym azaya teblig olunur. 

Y az1hane nakli 
Fahri Baharoglu Galatada Hav

yar banmdaki yazthaneaini gene Ga- ! 

D MaylS 1937 

Maliye Vekaletinden: 
150 - 200 lira iicretli hesap miltehassIShg1 ic;in 1 haziran 937 de Anknra ve 

istanbulda bir rniisabaka imtiham a~llacaktir. Taliplerin memurin kanunu
nun be~inci maddesindeki ~artlardan maada YUksek tahsil gorm~ olmala-
11., Devlet ve Milessesatile banka ve mtimasili miihim ~irket muhasebelelin
de l?ef veya ~ef muavini derecesinde be~ y1l muvaffaklyetle ~al1~~ bulun
malan l?arttir. imtihan kazan~, murunele ve istihHik ''ergile1ile ticaret ka
nunu, usulii defteri ve hesaptan yapllacaktir. Taliplerin 20 May1sa kadar ev
rak1 milsbitelerile Ankarada Zat i~Ieri Mildilrlgilne ve istanbulda Defter· 
darhga mi.iracaatlari. (773) (1824) 

I. KARON1 BEVOGLU1 TONELMEVDANI 
Kiiltiir Bakanhk1 tarafmdan kabul edilen okul kitaplan satd1r. 

I Beyoglu Vak1flar DirektOrli.igi.i lliinlari 

Kirahk Emlak 
Taksim Ayasp~a mahallesi Selime hatun sokak 1 No. lu Ev. 

Yukardak.i yazih evin 31 Mayis/938sonuna kadar kiraya verilmesi 3/Ma
yts/937 giinilnden itibaren bir ay milddrtle pazarhga birakl~1~hr. isteklilc
rin her gun Beyoglu Vak1flar Direktorlilgil Akarat kalemine gelmeleri. (2517) 

istanbul 3 Uncu m1nt1ka Kadastro MUdUrlUQUnden: 
Kadastrosuna bru]lanan Fatih kazas1 dahilinde Muratpru}a ve Sofular ma

hallesinde tahdidi ikmal edilen gayri menkullcrin merkez komisyonca 20 Ma
YIS 937 tarihinden itibaren tasarruf tetkiklerine brujlanacaktir. 

MU.Ik sahiplerinin Sultanahmctte tapu ve kadastro dairesinin tist katmda 
kurulu 3 tincu mmtaka kadastro komisyonuna bM, vurmalan 2613 No. lu 
kadastm ve tapu tahriri kanununun 22 inci rnaddesinin A f1kras1 mucibin
ce ilan olunur. (2532) 

Istanbul Belediyesi Merkez Hal Mudurlugunden: 
Halde 3 No. da icrayi ticaret eden Kadri Taner burad.aki muamelesine ni

hayet vermi~ oldugundan idaremizdeki teminati iade edilerek ili~igi kesilece
ginden mezklir yaz1haneden alacakh bulunan mtistahsil varsa evrak1 rnils
bitclerile nihayet 7 6 937 tarlhine kadar idaremize milracaatlan lilzumu 
ilan olunur. (2523) 

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

FESH A NE MENSUCAT· 
Turk Anonim ~irketinden: 

Feshane ve Hcrcke Men ucat fabrikalarm1tn 2262 say1lt kanununun 11 inci 
maddesine tevfikan te~kil cdilcn Tiirkiye Yiinlii Dokuma ve Yiin ipligi Fabrika
lan Anonim $irketine devredilmi§ olmastna mebni heyeti umumiyesincc Fesha
ne mensucat Turk Anonim -?irketinin tasfiycsine vc tasfiye mcmurluguna da $ir
ket Mildiirii Bay Mithat Recai <)gdevin'in tayininc karar verilmi!1 oldugundnn 
$irketin alacakh olanlann Ticaret Kanununun 445 inci maddesi hiikmunc tev
fikan bir sene zarfmda lstanbulda Bah~ekap1da Birinci Vak1f hanmdn Asma katta 
mukim ad1 gci;cn Tasfiye m~muruna muracaatla !?irkettcki hukukunu isbat et
melcri liizumu ilan olunur. 

ATALA-RENE 
ve 

Sonuncu ibniserac1n maceralan 
Fr nsn edebiyatmdan .$.itobriyan'm en m~hur iic; hikayesi resimli olarak 

bir arada bas1lm1§tlr. Escr fevknlude ~niranedir. Adeta viir ve a!lk kitah1d1r. 
Heyecanh ve ac1klid1r. Ayni zamanda da f'debiyatm, klasik eserlerin §ahescridir. 
Frnns1zcadan miitercimi Rag1p R1fk1d1r. Fiati 75 kuru§tur. Hilmi Kitaphanesi 

OGRENMEK ZEVKi 
latada Melek bantnda 12 nwnara- I 
ya nakil iJe ahm satun ve intikal Ba.y Ziy Emiroglu'nun vak1fane yaz1lm1§ bir escridir. i~indekilcr: Ogrenmck 

• zcvki - 5;.adet - tabiat scvgisi ve yavamay1 bilmek - ycmek s:mati - mu-
ve devairde her nevi it takibatuu I siki - dnns - A!ik vesaire Fiati IO kuru§ 
derohde eder. Telefon: 49069. , .. ______ HILMI KITABEVi ------1-11 
Istanbul Gayrimiibadiller komisyonundan: 
D. No: Semti ve mahallesl 

2415 Edimekapl HaCL Muhiddin 

3146 Beyoglu Ferikoy klsun l 

4301 Yel?ilkoy :?evketiye 

5808 Eyiip Silleyman Sub~ 

6561 Kii~ilk Mustafap~a Molla 
Htisrev 

7035 Bliyiikdere 

7649 Tarabya . 

8049 Bilyiikdere 

8371 Burgazada 

8420 Kuzguncuk 

8599 Galata Yenicami 

8G13 Eyiip Silleyman aubqa 

4644 Yenikoy Molla ~elebl 

sokag1 Emlak No. Cinsi ve Hissesi Hisseye gore 
muhammen K. 

E. Kilrkc;il Y. AbaCl E. 8 Y. 10 

E Ferikoy caddesl 
Y. Ermeni kilisesi 
mahallen: ~ahadet 

E. 102-104 
Y. 50-52 

Mahallen: 18-50 

istasyon caddesl 

Miinzevii k1~las1 cnddesi 

Kii~ilk Mustafap~a cad. 

E. D1varc1 
Y. Dilber 
Derei~l 

Lambrinos 

B KlZl.ltoprak 
~. Mehtap 

E. Kumbagll ve mektep 

Bahkpazar1 tur~u 
han wt katta 
Miinzevt ~Ia ca.d.. 

E. Kiremi~l 
Y. Bah~e 

Y. 103 

E. 27 
Y. 27-27/1 

E. 4.4 

E. 19 Y. 35 
No. taj: 12 

E. 41-43 

E. 77-79 

E. 1-11-13 

E.1$ Y. 9 

12 

E. ve Y. 25 

E. 23·25 
Y. 16-18 

54 metre arsa 110 A~1k arttirma 

Kagir hane ve bah- 1000 Kap~h zmf 
~enin 1/ 2 his. 

~p hanenin 130 A~1k artti1~ ria 
4/18 His. 
Bostanm 127, 50/ 2500 Kapah znrf 
240 his. 

15 metre arsa 150 A~tk arttmna 

~p hanenin 
1/4 his .. 
312 metre arsa 

100 

320 

> 

> 

i~inde ah~p ik.i 500 > 
kuliibesi olan bah~e 
803,50 metre arsamn 130 > 
1/2 his. 

279,50 metre arsa 210 > 

Odarun 25/192'~. 150 > 

Bostarun 3 I 4: his 2500 kapahzarf 

iki ah§ap hnnenin 170 Ac;tk arttmna 
5/15 his. 

Yukanda evsaf1 yaztll ga.yrl menkuller on glin milddetle sati~ ~1kartl~tir. ihalcleri 17/5/937 giinilne dil~cn 
p~zartesi giinii•saat 14 dedir. Sattf milnhastran gayi'i milbedil bonosiledir. 
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MAZON 
MEYVA TUZU 

MiDE ve BARSAKLARI kolayhkla bo~alhr. • N K I B A z I ve ondan miitevellid Ba~ agnlanm defeder. Son derece tcksif 
edilmi~ bir tuz otup M0MAS1L MOST AH I ZARLARDAN DAHA <;ABUK, DAHA KOLA Y vc D.AHA 
KATI tcsir cder. Yemeklerden sonra abmrsa HAZIMSIZLIGI, M1DE EKSiLiK ve YANMALARINI giderir. MIDE ve BARSAKLARI 
ALISTIRMAZ. Atudalci kokuyu ve tats1zbf1 defeder. M A Z 0 N lsim vc H 0 R 0 S markasma dikkat. Kii~iik ~i~e ~1kmt§br. 
fakat buyiik ~l~esi ekonomiktir. Oeposu: Mazon vc Boton Ecza deposu; Istanbul Yenipostane arkasmda No. J.7 

Scandinavian Near 
East Agceny 

Galata Tahir ban 3 uncu bl 
Tel : 44991 • 2. 3 

Snnaka Orient Linien GothenbW'S 
Gothenburg, Stokho1m, Oslo, Dantzig, 

Gdynia. Copcnhag Abo Reval ve biitiin 
Balttk Jimanlan 1ark ve Karadeniz 
J>a~Iacn limanlan arasmdn 15 giinde bir 
uimet ve cvdet i~in muntazam postalar. 

Gdynia - Dantzig - Gothenburg ye 

O.Jodan beklcncn vapurlar. 

Gotland vapuru 3 May1sa dogru 
Bi!Sen vapuru 6 Maymi doglu. 
Isa vapuru 19 May1sa dogru 

Yalundn lstanbuldan Hamburg Rotcr
ilam - Kopcnhag, Gdynia Gothenberg, 
Dantzig - Stokholm, vc Oslo, limanlan 
~in harcket cdccck vapurlar. 

Gotland vapuru 4 l\1ayum dogru 
Bissen vapuru 7 Mayisa dogru 
Isa vapuru 19 Mayisa dogru 

Fazla tafsilat i~in Galata'da Tahir han 
J iincii katta lc.iin accntal1gma miiracaat. 

Tel: -44991 - 2 - 3 

16 - 60 ya~lar1nda 

12.000.000 
Kad1n1n 

Ciltleri ~irkindlr ve kurtulma 
~aresini bilmiyor. 

l/emen bu ak,am, bu tecriibeyi ya.J 

puuz neticesini bize tJgralla bil· 
'Jiriniz. 

I 
lz OLMANIZ · 
~-'~MUHTEMELDIR f 

Kumral ve siyah olarak 

KoylO, ~ehlrli, l§~I Zab1tan 
Herkes, memnunlyetle 

POKER 
Tira§ b1vaklarm1 kullaniyor 

Siz de POKER PLAV 
Markasm1 terclh edlniz. 

iki cinsi vard1r. T er ve \ 
yikanmakla kat'iyyen ~ 

~1kmaz, tabii renk ve
ren tan1nm11 yegane 
11hhi sa~ boyalar1d1r. 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 
Beyoglu Istanbul 

KuetUyii kull8nmamz1 tavsiye ederiz 
Yalntz Fransada -anne, zevce, Hem 11hhatinize faidcli, hem de kesen te clvcri1lidir. Ku§tiiyii yastik I 00 kuru,, 

een~, ktz- 12 milyon kadm; cildle- ku~tiiyii ye yatak takimlan da 1:ok ucuzdur. Ku§tiiyii kuma§lan vard1r. Fabrika vc 
rini, a~hkdan oldiiriiyorlar. Bealen- dcposu: l1tanbul <;akmak~1lar Sandalyaclar •oka~ Tel. 23027. Sab§ ycrlcri: 
mege muhta~ bir cildin bathca ala• ANKARA, 1ZM1R, BEYOGLU Sumer Bank Y crh Mallar Pazarlan • 

metteri buru,uktuktar, ~irkin ten, Inonu Turk Ku~u Kamp1nda yapalacak tesisat. 
1iyah .benler, a~ak mesameler, 2a- G } 
ytf yiiz adaleleri ... Cildinizi besle- Tiirk Hava Kurumu ene Merkezinden: 
yiniz, onu; gen~ hayvanlarda giz. 1 - i:nonii Turk Ku~ Kampmda 'u~ yatakhane, bir dershaue ve yemekha-
lenmit cild hiiceyratmdan iatihsal ne bir idare binas1 bir depo ve tamirhane olmak ilzere altl bina yaptir1lacaktir. 2 _ Eksiltrne 10/ Mams 937 pazartesi gilnu saat on be~te Ankarada Hava edilen ve cildi besleyici bir unsur r 

Kurumu Merkezinde yapllacakhr. 
olan Biocel ile besleyiniz. Hemen 3 _ K~if bedell (49723) liradtr. 
mesamettan niifuz ile cilde huliil 4 _ Muvakkat teminat c3729< Ji1·adlr. 
eder. Zira Biocel, cildinizle ayni 5 _ Eksiltme liartnamesi, fenni ~artname, ke~if evrakile mukavelename 
tabiattadar: Bu unaur, fimdi, pen- projesi ve planlar be~ lira verilerek Hara Kurumu merkezinden almacakhr. 

~~~d~iT~~~h~~e~-----------~(=2=39=9=)====~-------==~ 
dinizin beyaz, taze ve gen<; olmas1 
ic;in matliip mikdarda kartfbr1lm1t
hr. Hemen bu gece yatmazdan ev
vel tecriibe ediniz. Yarm sabah, yii

ziiniize dikkatle bak1mz, ~a,may1-
n1z ! Sizin yiiziiniizdiir. ltte iyi bir 
~slenmenin mcmnuniyet bahf ne
\icesi. Gecc penbe rengindeki T oka
lon kremini kullanm1z. Ve sabahta 
~yaz rengindeki yagsaz Tokalon 
kremini kullammz. Beyaz rengin
'deki Tokalon kreminde cildinizi 
bir kac; giin zarf and a birbirinden 
Claba beyaz iic; levin iizere degi~tire

cck «Beyaz oksijem> ccvheri var· 
chr. Bu iki kremi kulland1gm1z tak-
'dirde sonderece memnun kalacak
amiz. 

Zayi - Eminonii mal miidiirlliglindcn 
almaktn oldugum tckai.id maa§1ma ait 
ciiz:dam kaybcttim, ycnisini nlacag1m
Clan cskisinin degcri yoktur. V c her kim 
bulursa a~ag1daki adrese insaniyet nam1-
na gctirmesi. 

A(yvansnraydn Korucu Mehmed <;c
lebi rnahallcsinde Kalafat sokagmda 9 
No. polis miitcknidinden Abdiilhalim 
Yava~ 

inhisarlar U. Miidiirliigiinden: 
r _ 16/ IV, 937 tarlhindc a~1k ekSi.ltmc usuliylc satm almacag1 ilan edilip 

isteklisi ~tkmadlgmcl::m dolay1 ~:a1~~1 yap1lam1yan 2 ton yilk ta~1yabilecek bir 
adet kamyonete aid ~:irtnamc degi~tmlerek yeniden a<;1k cl:siltmeye konulmu~-
tur. 

n _ sntm almucak kamyonctin muhammcn bcdeli 2900 lirad1r. 
III - Muvakkat tcminat 217,50 lirachr. 
Iv_ Ekslltme 6 v, 937 ta1ihine rastlayan Pei·l?embe gilnil s:iat 14 de Kaba

ta~da levazim ve mlib~yaat ~ubcsindeki ahm komisyonunda yap1lacakhr. 
v - Muaddel sartnamelcr paras1z olarak herglin sozil ge<;en ~ubeden ve 

plam nc lilzumu 'olru1 izahat inhisarlar umum mildilrliigu sati~ l?ubesinden 
almabilir. 

VI - tstcklilerin kanw1en kcndi~ednden aramlan vcsaik vc % 7,5 gi.ivenme 
paralarile birlikte ekslitrne i~in tayin edilen giln ve saatte ad1 ge~en al1m 
kornisyonuna gelmclcri ilan olunur. (2235) 

Zeytinburnunda sahhk arsa ve hangarlar 

Istanbul Ziraat Bankas1ndan : 
Bankanuzm mah olan Zeytinburnunda bir taraf1 gimento ve dlger taraf1 

zeytinburnu Fabrikalan arazisi ve bir taraf1 istanbul Caddesi ve diger ta· 
rnfi Marmara; denizi ile mahdut ve her turlu blna ve fnbrika in~ma miisa
it 6552 metre murnbbai arazi, iize11f!dC mevcut iii; hangar ve iki oda banka
nuzca pazarhk surctile sat1hga g1kar1lrn1~hr. 

Sati~ bedcli pe~in veya Bankam1zca kabul edilecek ~ckilde taksiUe odenecek
tir. Taliplerin fiat ile tediye ~artlanm ihtiva eden teklif rnektuplarm1 nihayet 
15/5/937 ta1ihine kadar Bankam1za gonde1mele11 ve daha fazla iznhat almnk 
isteyenlerin ~ubemize miiracaatlan ilan olunur. (2119) 

Devlet Demiryollara ve Limanlart l~letme 
Umum ldaresi llanlar1 

Muhammen bedeli (44120) lira olan3 muzaaf 10 basit rnakasla 2 kruvz4 

man 11/6/937 cuma giinii saat 15,30 da kapah zarf usulii ile Ankarada ida .. 
re blnasmda satm almacakbr. 

Bu i§e girmek isteyenle1in (3309) lirallk muvakkat terninat ile kanunun 
tayin ettigi vesikalan, Resmi gazetenin 7/ 5/ 936 giln ve 3297 No. h nilshasm• 
da int.l.,ar etm~ olan tnlirnatnarne dairesinde almllll~ vesika ve tekliflerini aY,w 
ni gt1n saat 14,SO a kadar komlsyon relsli~ine vermeleri lAZlDlchr. 
~rtnameler 220 kuru~ Ankara ve Haydarpa~a veznelerlndc sattlrnaktad11, 

2321) 

MUstahzarat Laboratuvarlan 
sahlplerf nin dlkkat nazanna. 

Istanbul S1hhat ve l~timai Y archm 
Direktorliigiinden : 

Son zamanlarda Ve.kaletten miisaadc almmasma lilzum mevcut olmad1~ 
zannile bir taklm t1bbt milstahzarlann piyasaya ~1kamldlA't gorlilmekteclir. 
Bu rnilstahzarlarda.n bfr klsllll 1262 numarall kanuna. 1re kanundaki tarife 
uygun ilft.~Iardan oldugu i~in bunlann izin almmadan satilrnasi dogru degil .. 
d.ir. Binaenaleyh bu ~ekllde piyasaya ~1kanlnu~ olan mustahzarlann her biri· 
si hakkmda blr karar verilmek ilzere a~agidaki hususlann dikkat nazd11n9,; 
almma.si icabeder: 

1 -Tiirk Kodekslnde yazill komprirne ve tablet ve pastlllerin ve ynhut mnli• 
lOllerin ampul halb1de ve kAff esinin hususi bir ambalaj dahlllnde olarak 
satihga ~1kanlmas1 caizdir. Bunlar icin aynca ruhsatnameye Iiizum yoktur. 

2 - Tilrk kodeksinde bulunam1yan gerek basit ve gerek milrekkep mah· 
101 ve kornprimeler miistahzarlar kanunu rnuclbince t1bbi ve ispenciyari mi.1s
tahzarlardan addedilir. Bunlai· i~in ruhsatnamc almak zaruridh-. Yalniz bun· 
lardan muhtelif pozlarda ampul veya komprimcler i~in yalmz blr ruhsat
name almrnas1 kifayet eder. 

3 - Ruhsatnamelerin almrnasi i!;in bir ay miihlet veril~r. Bu mi.id .. 
det zarfmda mahsus kanunu muciblnce ve usuli.i dairesinde milracaat ediJe .. 
rek rnuarneleye konulmm, olan miistahzarlarm muamele:.-,ln nihnyetine ''e 
bir karar verllinceye kadar sablmalan caizdir. ~ 

4 - ikincl flkrada yazill tarzda yaptlklari; ruhsatnan1eye ta.bi hazir ilaQ 
adedi ~ok rni.ktara balig olan biiyiik laboratuvarlar i!;in ruhsatname almnk • 
o.Zere verilen miihlet Vekdletin tensibi lie temdit olunabilh·. 

5 - Verllen miihletlerden sonra yine ruhsatnamcsi almmam1~ milstahzar 
evsafmda haz1r ilA.~lar bulundugu takdirde bunlara vaz'iyet edilerek amilleri 
hakkmda takibat yap1lacakbr. 

6 - Mi.istahzar imal eden lfiboratuvarlarla bunlan toptan satan ecz l. de .. 
polan bu ta.mime ittila has1l ettiklerinden itibaren bir hafta zarfmda ellerin
de ruhsatnarni:?si almmam1~ her nevi komprim_c, ampul veya mahlftl vesair 
iekillerdeki haZir ilfl~lann mikdanru ve isimlerini bildiren bir listesini mahal
Jin en bilyiik S1hhat Memuruna imza rnukabilinde tevdi eyliyeceklerdir. 

7 - Bu mi.istahzarlan imal eden laboratuvarlar tevdi ettiklerl bu listeyc 
hazir ilft.glann formiillerini de ba~llyarak imza ve mi.illtirleri altmda tasdik 
ederek gondereceklerdir. 

8 - Kodekste yaz1ll mi.istahzar \•aziyetinde olan haztr ila~lann fmalindcn 
Vek!letin; laboratuvar sahipleri tarafmdan malflmattar edilmcsi icabeder. 
Bunun i~in her yeni hazir ilac; yaprnak istiyen arniller yapacaklan bu ilacm 
isim ve formiililnii bir fstida ile VekA.lete bllcllrlrler. c245b 

Kad1koy Vakaflar Direktorlugu llanlan 
1 - Kuzguncuk surp Lusavori~ Enneni kilisesi 
2- ~skiidar surp Ha~ Ermeni , killsesi 
3 - Uskiidar surp Garabet Ermeni kilisesi 
4 - Beykoz surp Nigagos Enneni kilisesi 
5 - Kartal surp Ni~an Ermeni kilisesi 
6 - Kanclllli surp Arakelos Ermeni kilisesl 
7 -Kadlkoy surp Takavor Ennenl ki11sesi 
8 - Kad1koy Rum camaati 
9 - Biiytikada Rum camaati 

10 - Kuzguncuk Ayapandeli Rum kilisesi 
11 - Heybeliada Rum camaati 
12 - Kmal1ada Panalya Rum kilisesi 
13 - Kandilli Hiristos - Metamarfozis Rum ldlisesi 
14-Qengelkoy Aya Yorgi Rum kilisesi 
15 - Uski.idar Profit - i:Iya Rum kilisesi 
16 - P~ba11~e Aya Konstantin Rum ldlisesi 
17 - Beykoz Aya Paraskevi Rum kilisesi 
18 - Burgazadasi Hiristos manastln 
19 - Biiyi.ikada Aya Nikola manastm 
20 - Heybeliada Aya Tiryado manastln 
21 - Bilyi.ikada Hiristos manastln 
22 - Heybeliada Aya Yorgi manast1n 
23 - Kmaltada Hiristos manastm 
24 - Heybeliada Rum Ruh ban mektebi 
25 - Bliyiikada ve Heybeliada yetirnhanelerl 
26 - Haydarpa~a musevi sinagonu 
27 - Kuzguncuk musevi slnagonu 

Camaatlarca idare olunan vaklflru:dan semtleri vc isimleri yukaruia ya.zi11 
vaklfiara 2762 No. h vaklflar kanunu ile nizamnarnesine ve olbaptaki talimatA 
name htikiimlerine tevfikan tek miitevelli tayin edilE!ceginden !steklilerin 
21/ 5/ 937 tarihlne kadar Kad1koy Valoflar mildi.irlilgiinc alel\lsul mi.ir~caat• 
leri iHin olunur. (2513) 

Klymeti 
L. K. 

220 52 

68 24 

Teminat1 
L. K. 

16 54 

5 12 

..... 
Uskildarda Yenimahallede Miroglu 
i;okaflllda eski 96 yeni 114 sayilt evin 
tamanu 
'ltski.idarda Arakiycci Caferaga mahaI· 
leslnde Odalari~i 1tlkma.zmda eski 57 
yeni 10 sayill evln tamanu. 

Yukanda mevki ve clnsleri yazill vak1f yerler satilmak ilzere a~lk arttnma· 
ya ~1ka11lm1~tir. ihaleleri 21/5/937 curna gilni.i saat 15 dedir. isteklilerin Ka
d1koy Vak1flar Mildiirli.igune mi.iracaatleri. ,(2512), · 
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Yagl1 ve yags1z act badem, yags1z kar ve yar1m y~l1 gece 

HASAN KRE LERI 
' 

<;illeri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 
lhtiyarlan gen~eftirir, gen~leri giizelle,tirir. 

Hasan ismlne ve marka11na dlkkat 
R A S A N D E PO S U: JsTANBUL,ANKABA, F.SKl~Ellta, BBYOOLV, BqKTMJ. 

Ankara Beynelmilel serglsinde bOyOk muvaffak1yet kazanan ve takdlrle t91hlr edllmekte 

V EB 0 L i D Kuyunuzun, musluQunuzun ac1 ve klre~ll suy1:.1nu tath suya ~evirlr. 
C I H A Z L A R I Ue kireci tufiye edilmif 1u: Sert sa~an yumqak yapar, kepeto mani olur, cildiD taravet ve aiizellitinl muhafaza eder, ~ama~arda soda ve 

sabundan ta1arruf temin eder, istim kazanlan kalorifor, inbik ve ale16mum kaynama kaplaranda kirecin tavazzuuna mani olur. 
Saatte 2SO litreden 15000 litre e kadar su tasfiye eden cihazlar. Istanbul: Vebolid Ltd. Voyvoda 40/42 Galata - Ankara: Vehbi K~ Ticaret Evi - Memleketin ba1bca 

,ehirlerinde sata, yerleri vard1r. 

TAM YERLi MALI 
10 tanesi 15 kuru~ 

ARABACILARA MOJDE 
beklediginiz diinyanm en me1hur 

H·ASAG 
Liiks ve arabac1 

Limbalar1 
gelmi§tir 

Arabacdara Umumi sata~ ycri: Istanbul Tahtae 
1t1ahsus kale caddesi 51 numarah 

LAMBA 

POKER TIRA~ BH;AKLARI 

SARK KROMLARI T.A. SIRKETINDEN: 
ECZACI ARANIYOR 

~irketimizin bir eczac1ya ihtiyaca vardar. Taliplcrin mufassal terciimehallerile, 
bonservis surctlerini, fotoirafile beraber (~ark Kromlan T. A. ~irketi Gule
man - Erganimaden) adresinc gondermeleri ve istediklcri a1gari iicreti de bildir-

---------- mcleri laz1mdr. ________ .. 

KARYOLALAR 
Fabrika fiatma sat1hyor. 

ASRI MOBiLYA Magazas1 ~~~w 
lataabul : Razapqa. Yoluqu No. 66. Tel. 23401 

Arbk Ecnebi Mab Kullanmaya Hacet Kalmad1 ! 
1\1 ~·/ Tamamen Tiirk i1~ilerinin ~b1hA't fabrikam1zda; I, Avrupa mahndan daha iyi ve daha ucuz. 

\1~ ;· vesai~~ ~.:~~k~~=~e ~;~:~~=alau 
eden halis alpakadan yapdmaktadu. Her yerde arayanaz ve Avrupa malam 
verirlerse almaymaz. 

Mektep idarelerinin nazar1 dikkatine: 
<;atal, kqak ve ba~ tak1mlar1m1zm tarza imalini gormek istiyen mektep 

talebesinin grup halinde fabrikamazt ziyaret etmeleri rica olunur. Umuml deposu 
Tahtakale, .51 No. h Poker tra1 l:it~klara deposudur. 

Fabrikas1: Betikta1 vapur iskelesi lttisalinde No. 28 - 30 

Acele ediniz 

·SPORPARK 
Piyango krah 
TANRI VERDI 
Herkes oraya kOfU· 
yor, r:n buyiik ikra

miyoleri o verdi. 

TANRI VERDI 
Sizi de bekliyor, az 
fiin kalda, ko1unuz, 

biletinizi ahnaz. 
yotlu 1stiklll ced

esi No. 20S Fransaz tiyatrosu kar11smde 

Dr. HAZIM PEKIN 
Dermatolog, Venerolog 

Beyoglu, lngiliz Sefareti 

.. --• kar,1s1 26 ---• 

UY GUN 
Tath taraklan 1936 Ankara 
El i9leri sergisinde birinci 

mokafati kazanm11t1r. 

Fabrl.ka 
11 

Fatih Akdeniz <;ifte 
ayak medresesi B. 
AF~AR 

D Marpu~~ular ~i,eci 
II 8 pO SU: han altmda No. 46 

Jak Masa 

1 TUrk Cerni Kurtarma 
ANONIM ~IRKE11NDEN : 

I _ Adalet gemisi satiliga ~akar1l

m11tar. 
2 _ ~artnamcsini her istiyen ~irketin 
Galata' da R1ht1m caddesinde Merkez 
Rahtam hanandaki daircsinde alabilir. 

3 _ Sat1~ 2 4 5 9 3 7 pazartesi giini.i 
saat IO da ~irketin Merkez Rahhm ha· 
nmdaki dairesindc yapalacaktar. 

4 _ Arttirmn kapah zarf usulile ola· 

caktu. 
5 - Teminat ak~esi I 31 5 1 lira· 

•• nakid veya !lartnamesind•· y ~th tah
vilit vc sairedir. 

6 -Teklif mektuplan 24 5 937 gii
nii nat dokuza kadar §irketin m~rkezi 
idaresinde bulunmahdar. 

7 - Adalet gemisi Pa~abah~ede de
mirlidir. Arzu edenler gorebilirler. 

Dr. F AHAi CELAL 
Sinir hastahklara ve 

kekeleme tedavisi 
hergiin u~ten sonra 

Catalotlu, Halk F1rkas1 kar~1s1, Zorlu 
aparliman No. 2 Tel. 20785 

•1HfllHHllHlllllllllHllllllHllHllllHllllllllllllllllllllllllllllHllllMlftlll-

Sahlbi Necmeddin Sadak 
Umumi nqrlyat mudiilil: Enis Til 

hpmmatbua 

TU 
Xaafet jahunfarz 

DiKKATI 
KAT'I LIKIDASYON 

Beyotlunda Tokathyan kar11smda : 

STAVRIDIS 
TUHAF1YE MA~AZASI 

B U G 0 N D E N itibaren ve 
Y A L N I Z 16 G 0 N I C I N 

Baton stoklarm1 
0/0 40 'I' E R Z :I: L A T L A 

elden ~1karacakt1r. 


