
Frans1z radikalleri
nin bir k1sm1 Halk 
cephesi ile alaka
lann1 kesti. 

Sena 19 - No. 6652 - Fiati her yerde 5 k~ 

lrak hariciye naz1r1 
bu sabah Ankaraya 

vas1I oldu 
Ankarapalasta muhabirimizi kabul 
ederek miihim beganatta bulundu 

"Tilrkiye Cumhuriyeti blitlin 
$ark1n medar1 iftihar1d1r,, 

lrakblar1n Atatiirke kar§I hiirmet ve 
muhabbetlerinin hududu yoktur 

TOrlclye • Suriye aras1ndalci mOnasebetlerin 
samlml olmas1nda blr hlzmette bulunabillr
sem bunu kemal/ memnuniyetle yapacag1m 

A11kara 26 (Tele!onla) - Irak ha
riciye nazin B. Naciulaseli refakatle
rinde miiste~ar B. Cemil, ve ~ark if;le-

. ri miidiiril B. Nusret oldugu hal:ie 
bu sabah ttenle Ankaraya geldi, istas
yonda, Hariciyc vl'ldli B. Tevfik Ril~ti.i 
Aras, Irak sefiti, Merkez kumandaru, 
Emniyet miidii.rii tarafmdan kar~1-
Jand1. Bir miifreze asker selam rcsmi
ni i!a etti, istasyonda birikmi~ olan 
halk ta dost ve misnfir nazm hararet
lc al.k1~ad1. 

Irak Hariciyc n"zm, B. Tevfik Ru~
tii Aras ile otomobile binerek dogru
ca Ankara Pains~ gittiler. 

Muhtcrcm Irak Hariciye nazin, be
.ni Ankara Palas otelinde kabul ede
rek bana ~u beyanatta bulundu: 

- Irakm biiyiik dostu olan Tiirld· 
ye cumhuriyeti merkezini ziyaret etti
gimden dolayi cidden memnunum. 
Ben vc Irakh biitiin vatanda~larun 
Tiirkiycnin yeni hayatmda biiyiik 
ad1mlarla parlak bir istikbale dogru 
yiiriidiigiinii kemali iftiharla takib 
ediyoru~. 

lrakltlarm hususile Atatiirke lea~ 

kalblerinde ta~dlklan hiinnet ve 
muhabbct hissinin hududu yoktur. 
Filhakika Atatiirk yalnlZ Tilrkiyenin 
degil biitiin ~ark milletlerinin inbia
s1 hayatma sebebiyet venni~tir. 

Iraktn hariciye veziri sifatile Tiir
kiye cwnhuriyetinin harici ~Jerde ta
kib ettigi diiriist siyasetin meftunu
yum. in~allah istikbalde Tiirkiye cwn
huriyeti ile Irak arasmdaki miinase
batm daha :samimi ve miittehid bir 
:;;ekil alacagma biitiin kalbimle emi
nim. Bu sozleri yalntz UZ\'ll oldugwn 
hiikfunetim namma degil, biltiiu Irak
Jilar namma soyliyebilirim. Sizin mii
temndi muvaffalayeUerinizi biitiin 
kalbimle temenni cderim. 

Irak Hariciye nazm Tiirkiye ile Su
rlye arasmda Hatay meselesi hakkm
da blr tavassutta bulunacagma dair 
olan ~yialann dogru olup olmad1gi 
hakkmdaki sualime ljU cevab1 verdi: 

- ~amda iken gerek Suriye Reisi
cumhuru ve gerek ba~vekil Cemil 
1\lerdem beyin kabine ilzasile TUrk -
Suriye miinasebetlerinden bahsettik. 

(Devam.t 4 iincii sahifede) 

Diin ~ocuklar i~in bir ~ok 
eglenceler tertib edildi 

Cocuk haftas1n1n ucuncu 
gilnil ~ok ne,eli ge~ti 

~r:;, 
~ 
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Avusturya ba$ve
kill : "Hi c; b I r siyasT 
bloka girmiyecegiz,, 
dlyor. 

TelefoQ.: 21240 .(idare)-24249 (Tahrir)- 24248 (Miidilr) - 20113 (Kli~) 

KOmiir sergisine ragbet ~ok 
r 

Ankara beynelmilel komiir sergisi biiyiik bir mu\•aHa.kiyet kazan~tir. Sergiyi ziyarct tdcnler gittik~e ~gal
hla.ktadir. Di.in tatil miinasebetile sergi hmcahm~ dolu id.i Sergide sat~ar ~k canl1d1r. Serginin a~1h~ resmine aid 
bir ka~ resim dercediyoruz. Yukanda a~1~ resminden evvel sergi binas1 oniinde toplananlar, ~ekil tsmet 1nonil 
nutkunu soylerken, ~gida a~~ resminden sonra Ba~ek.il verilen izahati dinlerken, sergi kap1s1 oniinfie dal
galanan sergiye i~tirak eden ecnebi devletlerin bayraklan goriiniiyor. 

Hatay1n anayasas1 
Eksperler komitesi miiza
kerelerini bitirdi, projeyi 

tali bir komite haz1rhyacak 
Cene\•re 24 (A.A.) - Anadolu 

ajansmm hususi muhabiri blldlliyor: 

Eksperler komitesi anayasamn ilk 
hazirllk milzakerelerini bitirerek bu 
hususta komitedc tezahilr eden fi
kirlere gore bir proje hazirJamak va
zifesini Turk ve Fransiz mil~virle
rinin de i~tira.kile bir tali komiteye 
havale etmi~tir. 

Bu tali komiteye ingiliz murahha
s1 riyaset ctmektedir. 

Burada ~yi olan haberlere gore, 
komite, mtizakerelcri neticesinde, 
anayasay1 Hataym tam istik1Ali da
hillsini tebartiz ettirecek tarzda tan
zim edeccktir. 

Mtizakereler dostane bit hava i~in
de cereyan etmekte ve projelerin 
vakit ve zamanile hazirlanabilecegi 
Milletler Cemiycti mahafilinde kuv
vetle tahmin cdilmektediL". 

Hind asilerine 
kar~1 harekat 

Veziristanda lpi taraftar
larina kar~1 harekat 

devam ediyor 

Simla 26 (A.A.) - ikinci piyade li
vas1 Veziristanda ipi fakirinin taraf
tarlarma kar~ temizleme harekatma 
devam ederek ve Kaisora vadisi istika
metinde hafif bir mukavemet gorcrek 
ilerlemektedir. · 

Muhas1m kabllclcrin ismaiJ han kO
yilne hilcum ederek iki Hintliyi yaka
Iad1klan ve 30 kadar da dilkkll.m yag
ma cttikleri bildirilmektedlr. 

Vali Ankaraya gitti 

Millet/er cemiyeti yerine 
yeni if ti/ ak sistemleri 

B. Bekin Biikre~ seyahatinin miihim 
neticeler verecegi bildiriliyor 

Biikr~ 25 - Leh Hariclye nazin rccektir. 
B. Bek dun sabah Romanya B~e- Var~va ilc Prag arasmda bir mO.-
kili B. Tatarcsko ve Hnriciye nazin karcnet vticude gf'lmesini kolaylru;-
B. Antonesko ile ill( saat goru~- tmnak i~in sarfcdilen mesaiye ge-
mti~tilr. Bu ak~am Var~vaya hare- lince bu mesainin b •klenilen net1ce-
ket edecektir. Jeri venni~ oldugu zannedilmemck-

Lehistan Hariciyc nazm bugiin tedir. 
gazetecileri kabul ederek hazirlanan Romanynmn, Lehistan ile <;ekoslo-
tebligi okuyacaktir. Tebligde sulhil vakya arasmdaki ihtilaf1 hal te~ebbu-
yeni bir ittifnk sistemile kuvvetlen-

su nctice vermcmi1?tir. Buna muka
dinnektcn bahsedilecck, Millctler Ce-

. bil Romnnya - Macnr nnl~as1 ihti-miyeti hakkmda bir sbz soylcnmi-
yecektir. mali kuvvetleniyor. 

Kral, B. Beki kabul etmi{> ve ken- SovyeUerlc miinasebat uzun tedki.. 
dislle iki saat gorii{>mli$tiir. Leh na- ke tabi tutulmu{>tur. 
zirmm seyahati mUhim neticeler vc- (Dc\•am1 onuneu sahifedc) 

••111111-Mll-Ulltl_t __ ... ____ Nllllll._lllllftlllMlllllftJIUlll_lll __ 

Bolda diin Dagc1hk kliibiinde yapdan milsamerede ~ocuklar, sagda Giilhane 
pnrkmda yapdan eglencedc koylii ktyafctinde ~ocuklar 

Vali ve belediye reisi Dahiliye vcka
letilc temas etmek uzere diln ak~m 
Ankarayn gitmi$tir. 

Dun ~ocuk haftasmm il~ilncil gii- yilk f.!OCUk eglencesi diin saat on be~ 
nil idi. Qocuklar her tarafta ak~ama ten itibaren Taksimde Dagc1hk klii-
kadar bilytik bir sevin~ i(;inde eglen- biindc yapilmi{itlr. 
dUer Cocuk Esirgeme kurumu Ana-
lar birligi tarafmdan hazirlanan bti- (Dtvanu lO uncu sallilede) 

PAZARTESi KONU~MALARI 

ihtiyat zabiti 
Yazan: Hasan Ali Yiicel 

[Altmc1 sahifemizde okuyunuz) Qocuk - B~luk ifade eden bir kelime! .•. Bo~luk ifl\de eden bir k lime 
Baba - Yaz: Para ~antas1l ..• e ·•• 
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I Diin Geceki ve 

Avusturya siyasi hi~ 
bir bloka girmiyecekmi$ 
Nazilerin Avusturya kabinesine girecekleri 

haberinin ash olmad1g1 soyleniyor 
Viyana 25 (A.A.) - «Siyasi blok

lar istemiyoruz~ Politische Korres 
Pondanz gazeteslne beyanatta bu
lunan Ba~vekil f?u~nig, Avusturya 
harici politikasmm esas1ru bu sozler
le tarif etnti~tir. Ba~vekil Avustur
yarun istikallinin esas1 olan Roma 
protokollarma kuvvetle bagll bu
lundugunu ilave ederek 11/7 /936 ta
rihli Avusturya - Alman itilafm da 
sad1k kaldlgm1 ve bu itila!m Alman 
halkmm heyeti umumiyesinin men
faatlerine uygun oldugunu tebarii2 
ettirmi~tir. 

Paris 24 - Romada !;lkan Giornale 
d'ita!ia, yazdlp bir makalede Avus
turyadaki nazilerin kabineye i~tirak 
rdeceklerinden bahsetmi~i. A vustur
ya mahafili bu habe1in katiyen a.sh 

Frans1z radikalleri 
memnun deQiller 

Havre merkezi Halk 
cephesile alakas1n1 kesti 

Paris 25 - Frans1z raclikalleri ara
smda halk cephesinden aynlmak te
mayiihi kuvvetlenmektedir. Bir c;ok 
radikaller bugi.inkii anla~madan 

memnun gortinmeyorlar. 
Havre radikal sosyalist partisi icra 

komitesi yaptlg1 bir toplant1da bele
diye reisi ve Havre mebusu B. Leon 
Meyerin verdigi izahah dinledikten 
soma halk cephesile arbk birlikte c;a
l1smamaga karar vermi~tir. Radikal 
partisi, halk cephesi namma yap1la
cak toplant1lara i~tirak etmiyecektir. 

Diger baz1 ~ehirlerde de bu yolda 
karar verilmesi bek.leniyor. 

~anakkalede ol~ lngiliz askerleri 
~in meraaim 

Londra 25 (A.A.) - 1915 de Turk 
toplarmm ate~i altmda Gellboluya 
ingiliz kltalanrun ihracmm y1ldO
niimi.i bugi.in bi.ittin ingilterede me-. 
rasimle amlm1~tlr. Saint Paul kili
sesinde yap1lan bir a}inden sonra 
Geliboluda Olen ingilizlerin aileleri 
vc tar; giyme rnerasimi dolay1sile 
Londrada bulunan Avustralya ve 
Yeni ZelAnda k1talarmm da iltihak 
ettigi eski muharipler alay1 mec;hul 
askerin ft.bidcsine r;elenkler koymu~tur. 

Fran11zlar da m~hul asker ibi· 
deaine ~lenk koydular 

Paris 25 (A.A.) - Qanakkale es
ki muharipler birli~i bugi.in mec;hul 
askerin kabri i.ize1indeki ate~i taze
lemi~tir. Bu merasimde Tilrkiye bii
yi.ik elc;isi B. Suad Davaz da haz1r 
bulwunu~tur. Umumi harpten beri 
ilk defadlr ki Tilrkiye btiytik elc;isi 
bu merasimde haz1r bulunuyordu. 
Qanakknlede bir kolunu kaybeden 
general Guraud ve 1915 biiyiik de-
niz harbinde Fransiz filosuna kuman
da eden amrial Ouepratte de mera
sime t~tirak etmi~lerdir. 

lrak - Suriye 
h<i hiikumet aras1nda iyi 

kom1uluk mukavelesi 
imzaland1 

~am 25 (AA.) - Fra.nsa ytiksek 
komiscri lle Irak hruiciye nazm ara
smda bu sabah bir Suriye - Irak iyi 

kom~uluk itilA.fnamesi imza edilmi~
tir. 

Bu itllafname ile hudud ve Bede
vilerin muhacereti meseleleri halle
dilmil? bulunuyor. Yiiksek komiser de 
Martel bundan sonra Irak hariciye 
nazm Naciy\ilasilin ~erefine bir ziya-

olmadlguu beyan etmekted.ir. 

Giornale d'ttaliamn bir makalesi 
Roma 24 - Oayda, Oiornale 

d'itliada yazdlg1 bir makalede di· 
yor ki: cSon zamanlarda Avusturya 
nazilerinin kabineye gh mesi ihtima· 
linden bahsedilm~ti. Baz1 inglliz ve 
FranSlz gazeteleri bu rivayeti italyan 
ve Avusturya B~vekillerl arasmda Ve
nedikte yapllan goril~menin bir ne
ticesi olarak ileri siirtiyorlar. Halbu
ki !talya, Avusturyanm dah!U i~leri
ne k~&Jnaktadir. Maamafih Avus
turyada dahi11 vaziyetin ald1g1 ~kll 
memnuniyetle kaq11ladJ.g1m da sak
l1yamaz. Avusturya dabilt vaziyeti 
iki dost mllletin, (Almanya ve Avus
turya) arasmdaki rniinasebati kuv
vetlendirecek ~kilde inki~af ediyor.:i> 

/spanga hiikumet 
kuvvetlerinin 
muvaffakiyeti 

Madrid civarinda yeniden 
baz1 mevzileri i§gal ettiler 

Madrid 25 (A.A.) - Mtidafaa mec
lisi teblig ediyor: Ogle zaman1 hilkO.
met kuvvetleri Carabanchel mmtaka
smda ilerlemege devam etmi~lerdir. 
Asile1in iin!versite mahallesinde ye
ni bir huru~ hareketi akim kalrru~tir. 
Cumhuriyetcller Jarama mmtakasm
da asilerin bir kag hiicumunu pus. 
kilrtrn i.i~lerdir. 

Bilbaodan haber verildigine gore, 
cumhuriyet tayyareleri bilyiik bir fa
aliyet gostererek bir kag asi tayyare 
filosunu ka~maga icbar etml~lerdir. 

Bir hilkfunet tayyare filosu on bir 
d~man tayyaresini takib ederck mit
ralyoz ate.fl altma alm1~tlr. 

Madridde aivil idare 
Madrid 25 (A.A.) - Halk Cephesi

nin mura.hhaslan ogleden sonra sos
yalistlerden Refale de la Platayi 
Madrid belediye reisi intihap etmi~
lerdir. 

Bir belediye meclisi tesisine karar 
verilmi~tir. Bu meclis, Madrid eyale
tinin alelA.de idari servisleri halinde 
faaliyette bulunacak olan eski korni· 
serleri idare edecektir. General Miaja 
askerl vazifelerini muhafaza etmek· 
tedir. Bundan sonra yalmz merkez 
cephesinln yi1ksek kumandasile me~
gul olacaktir. 

Madrid tahliye ediliyor 
Madrid 25 (A.Ao) - Madridin ye

ni belediye reisi, ~hrin hemen bii
ti1n sivil halk tarafmdan tahliye~ini 
emretmi~ir. Tahliye emrine iataat 
etmiyenler ~iddetle cezalandmlacak
t1r. ~ehrin tahliyC'sin~ ba~lannu~tir. 

Bilbao cepheainde 

Biskaya 25 (A.A.) - Havas ajan
.s1run muhabiri Georges Botto, diln 
Frankistlerin iki kolunun saat 16 da 
Ellorio'ya girdiklerini ve oraya bel? 
kilometre mesafede bulunan Du
rango'yu mitralyoz ate~i altmda bu
Iundurmakta olduklanm haber ver
mektedir. 

Asller, diln gece de ile1i hareket. 
lerine devam etmi~Ier ve Barrioza
hali hazu'da Bilbaoya dogru inmek
i~gal Eylemi~lerdir. 

Tepelere kar~ tevcih edilmi~ olan 
taarruzlar hitama ermi~ oldugundan 
hazi hazirda Bilbaoya dogru inrnek
te olan yol, Frankistlerin ileri hare
ketlerini kolaylafbracaktir. 

Kont Cianonun Tiran1 ziyareti 
Belgrad 26 (Ak~am) - italya 

Hariciye nazm Kont Cianonun kral 
Zoguyu ztyaret etmek i.izere bu aym 
28 inde Tirana gltmesi mtinasebeti
Ie Arnavut matbuatl Kont Ciano
nun ~iyeti hakkmda sitayt,kAra
ne yazilar yazmakta ve mullJariini
leyhin istikbal11c;ln Tlranda btt,Ytik 
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Bu Saba.hki Telgranar Jr 
~ 

Sovyet bUyUk elcisi Bel~ika, Ingiliz-Frans1Z 
Ankaradan harekef etti notasina cevab verdi . 
B. Karahan istasyonda 
~ok samimi bir surette 

te1yi edildi 
Ankara 25 (A.A.) - Sovyet Rus

ya biiyi.ik el~isi olup memleketimiz
den aynlaca.gi cihetle vedanamesini 
relsicumhur Atatiirke takdim etmi~ 
olan Karahan Yold~ bu ~ 
ekspresle Ankaradan aynlnu~r. 

tstasyonda rei.sicumhur namma 
bqyaver binba~1 B. Celll ve kalemi 
m.ahsus mttdilrii B. Sttreyya, Ba~e
kll tsmet tnonii namma kalemi mah
sus mildfuii B. Vedid lie Hariciye 
vekili doktor Tevfik Rii~tii Aras, D...i.
hillye veklli ve Parti genel sekreteri 
B. ~iikrii Kaya, Adliye vekili B. ::;;uk
rii Sara~oglu, Maarif vekili B. Saffet 
Ankan, tktisad vekili B. Celal Ba
yar, biltiin kordiplomatik, Hariciye 
vekA.letl yii.ksek erkAru ve B. Kara
hanm bh- i;ok .!jahsi dostlan sab1k 
Sovyet bily\.ik el~isini sarnimt bi::: su
rette ve hararetle te~yi etmi~lerdir. 

B. Karahanm aynlmas1 dolayisilc 
Hariciye veklii doktor Tevfik Ri.i~tii 

Aras dtin gece hariciye ko~ki.inde 

milkellef bir ziyafet vermi~ ve bu zi
yaf ette bi.iti.in Sovyet el<;iligi erkdm, 
vekillei'den bazilan ve hariciye veka
leti yti.ksek erkam hazir bulunmu~
Iard1r. 

F eci bir hava kazas1 
I 

3000 metreden athyan 
(Ku§ adam) bir ta§ 

gibi yere dii§tii 
Vincennes 25 (A.A.) - 200 bin 

seyircinin bir c;ok hava oyunlanm 
seyrettikleri Vincennes hava mitin
ginde feci bir kaza olmu~tur. Ameri
kada kendisine «Ku~ adam» ismi vc
rilen me~hur tayyareci Sohn 3,000 
metreden kendisini atnu~ ve her za
man oldugu gibi havada kendisini 
para~iitsiiz idare ederek tayyare mey
danmm tam ortasmda bir nokta
ya geldikten sonra 400 metrede ev
vela srrtma baglI par~i.itii ve bunun 
a~llmad1gm1 gori.ince gogstine bagll 
par~i.itti ac;;nu~, fakat bu da i~Ieme
digi ic;;in bir ta~ gibi yere dti~mi.i~tiir. 

Miithi~ bir y1lan 
Aga~ kiitiigii zannile 

iizerine basan koyliiyii 
birka~ yerinden 1sird1 

Balzkesir 25 - Buranm Kurucu 
nahiyesinde oturan ibrahim adinda 
biri tarlasmdan evine donerken yol
da agac;; ki.itiigilne benzeyen gayet irl 
san blr ~eyiµ i.isttine dalgm.hkla bas
m1~tir. 

Bunun i.izerine yerdeki san cisim 
birdenbire harekete gelmi~tir. ibra
him bunun bi1yi.ik bir y1lan oldugunu 
gorm~ti.ir. 

San yllan ibrahimin i.istt.ine hi.i
cum ederek zaval1Iy1 viicudt.ini.in bir 
ka~ yerinden fena halde IBirm1~tir. 

!brahim deh\)etli bir ac1 iiyinde ken
disini kaybetmi~ ,yere dil~erek bay1l
rm~br. 

Bundan sonra san yilan ibrahimin 
vi.icudune dolanmaga b~lanu~t1r. ib
rahimin feryaduu i~iten koylillei:, 
hemen ii11~m~lerdir. Koyli.iler ytla.. 
m gilc; hal lle ibrahimin viicudi.inden 
ayirarak oldtlrmi.i~lerdir. 

!brahirn Ballkesire. getlrilerek has· 
taneye yatmlnu~tir. 

F ransada grevler 
Grevcilerin i,gal ettikleri 
bir f abrika bo1altbrild1 
Paris 25 (A.A.) - f?imal eyaleti 

valisi, Lill'de rntidi.iriyet ile amele 
arasmda grevi int~ eden buti.in me
selelerin halledilmi~ olmasma rag
men, grevciler tarafmdan 13 nisan
danberl ifgaline devam olunan bir 
fabrikarun tahliyesi ic;in pollse emir 
vermi~tJr. Polis fabrikayi tahliye 
ettirmi~ir. Fabrika pollsin t.,gall al
t dachr. 

Almanya, Milletler cemiyetinin 16 nc1 maddesinin· 
zikredilmesinden dolay1 memnun degil 

Briiksel 25 - Bel~ika hil.kumeti, 
ingiliz ve Frans1z notasma cevap \'er
mi~tir. Cevapta yapllan ·tebligin 
rnemnuniyetle kabul edildigi blldirl
liyor. Gerek ingiliz ve Fran.s1z no
tas1, gerek Belc;ikarun cevab1 ne~re
dilmi~tir. 

Paris 25 (A.A.) - Beli;ika hakkm
daki notanm Frans1z - inglliz tesa
niidilnti. teyid eden f1krasm1 bir ~ok 
gazeteler ehemmiyetle kaydetrnekte
dirler. 

Arni Du Peuple ve diger gazeteler 
Roma - Berlin mihverinin Viyana
dan ge~tigini tasdik etmekte ve ital
yamn A vustW'yayi Almanyaya fe
da ettigini yazmaktad1rlar. YaJmz 
Populaire gazetesi, nikbinligini mu
hafaza etmekte ve Tuna devletleri
nin bir federasyon te~kil ederek ital
yan ve Alman entrikalanndan Jrur
tulrnaga muvaffak olacakJanm kay
detmektedir. 

Alman mahafili mcmnun degil 
Berlin 25 (A.A.) - Fransa ile in-

gilterenin Belgikaya mtiteallik no. 
tas1, siyasi mahafili memnun ctme• 
mi~tir. Bu mahafil, ingiltere il~ 
Fransamn Bel<;ikanm bitarafhgmt 
tamm1~ olmaJanm vc Belc,;ikanm, 
Fransiz - Sovyat muahedenarnesi 
ytiztinden tahaddiis edecek bir mu
harebede F1·ansaya yardun etmege 
mecbur olmamasnn memnuniyetle 
kar~1lamakta is ede Milletler Cemi
yeti mukavelenamesinin 16 nc1 mad
desinin Bel<;ikaya tab.mil etmekte 
oldugu taahhiidlc1in ipka eclilmi~ 
oJmasmdan dolayi menmuniyetsizlik 
gostermekte ve hie; bir zaman Mil• 
letler Cemiyetinin bu maddeyi sa ... 
rih ve kati surette tarif ve tefsir et· 
memi9 oldugunu ilave eylemcktcclir
ler. 

Nihayet bu mahafil, ingiltcre ile 
Fransamn Bel~ikanm tamamiyett ... 
nin ihlal edilemiyecegi prensipini ta
mmakla iktifa edecek yerdc bu ade ... 
mi ihlali mi.idafaa etmegi taahhiid 
eylediklerinden dolay1 bilhassa mem .. 
nuniyetsizlik gostermektedirlcr. 

Zehirligazharbine B. Litvinofun 
kar§i tedhi1: beyanat1 

Bulgaristan herkese bir 
tak1m mecburiyetler 

yiikletti 
Sofya 25 (Ak~am) - Htikll.met ga

zetesinin evvelki gi.inkii ni.isbasmda, 
Bulgaristanda halkm, zehirll gaz ve 
klmya harbine kar~1 miidafaas1 ic;in 
hazirlanan bir talimatname ne~ret

mi~tir. Talimatnameye gore, Bulga.. 
rista.nda her garnizon ve belediye, bu
lunduklar1 muhitteki halkm miidafa
as1 ic;in bir veya bir kac; zehirli gaz 
ve kimya mildafaas1 grublan viicude 
getirecektir. Bu grublann gayesi, 
~imdiden hazrrlanmakta olan vesait 
He halk1, bu taarruzlardan korumak, 
onlara s1gmacak yer gostermek, yer 
hazirlamak ve gazlardan muztarip 
olanlara yardlm etmek ve imdadlan
na ko~maktir. 

Kimya ve gaz taarruzlarma ka.x~1 
haz1rhk ic;in biittin Bulgar vatand~
lan muhtelif zamanlarda ~aJ.r~maga 
rnecburdurlar. Bu i:?lerde ameli ve na
zaridirler. Gaz ve kimya harbine kar· 
~1 20-50 y~ arasmda olan biitun va-

. tanda~lar, hiikfunet ve umuml bina. 
lami s1gmacak bir ~kle ~rilme
leri i~in senede 2 giin memJeket i~in 
beda va c;alI~aklardlr. 

Deli imi~ 
Kad1n1 ve ~ocugunu ~ayda 

bogmaga kalkithl 
Aydzn (Aqm) - Ayduun yar1m 

saat uzagmda Kalfa koyilnde garip 
bir zab1ta vakas1 olmu~tur. A8lm og
Iu Zeki admda bir gen~, koy yakulln
da c;ay kenarmda otururken ~YI ~
mege c;al1~n Mehmed kan.s1 25 y&fla
rmdaki Zehrayi gonnilf, yamna gide. 
rek kendisine yardun tekllfinde bu
lunmu~tur. Kadm, bu tekllfi kabul 
edince kucagmdaki ild y8f1Ddaki ~ 
cukla beraber kadm1 ~aydan ~rme
ge kalkl¥J1I~, orta yere gellnce lldaint 
de suya bast1rnu~ ve su tc;inde bogma
ga ~al1~m1~tir. 

Kadmm !erya.dnu duya:n civardaki 
halk yeti~erek Zehrayi ve ~mu

. hakkak bir olfunden kurtamuflardlr. 
1 Zeki tutulmllf, adliyeye ve111mif, ya· 

pllan muayenesinde deli oldulu anla· 
~1lnu~tir. 

Avusturyada 19 para ka~ak~1s1 
yakaland1 

Viyana 25 (A.A.) - Polis, aylar· 
danberi isvic;re, Qekoslovakya ve 
Polonyaya mtihim mikdarda para 
ka~1nm~ olan 19 para ka~akc;1&m 

tevkif etmi~tir. 

Rusya F rankoculann 
hapsettikleri tayfalan 

kurtarmak i~in her 
~areye ba~ vuracak 

Moskova 25 (A.A.) - izvestiya ga.
zctesi, ispanyol asiler itarafmdan ya-
kalanan ve hapsedilen Sovyet Korn· 
somol ve Smidovii; vapurlan tay
fas1mn Rusyaya iadesini temin i-sin 
hariciye komiserllgini.u alrnak fik ... 
rinde oldugu tedbirlere dair B. Lit:. 
vinofun bir beyanatiru ne~retmek• 
tedir. 

B. Litvinof Rusyamn Frankoyu blr 
asi reisi tetakki ettigini ona bir mu· 
harip taraf haklarrm tammadlguu 
ve binaenaleyb ticaret gemilerinJ 
Frankonun tevklle hakkI olmadJgi .• 
m soylemi~ ve demi~tir ki: 

cSovyet Rusya bu gemilerin tev
kifini bir korsanhk hereketi olara .. 
telakki eder. Franko yalniz beynel,. 
mile! hukuka karf1 detll, mezkllr ild 
vapur tayfasmm A.kibeti hakkmda 
ailesine bir kellme soyllyerek bun .. 
lann iztirapianm ha.tlfl.etmemi~ ol· 

1 

mak suretile de en lptlda1 insaniyd 
kavaidine kal'fl da istihfaf gaster· 
mt~ttr. Mezk'tlr tayfaJann mukad•, 
deratI hakklnda Sovyet hiild'imetinin 
dost devletlerin hususl tqekkiil ve 
~lann da yardnnile yaptig1 bO.. • 
ti.in te~bbiisler akim kalnu11tir. ve."'t 
ancak Moskovadaki itaiyan buyru(. 
el~isinin liltutkAr tavassutuyladlr Id 

1 

bunlarm hayatta bulunduklan ot'I 
renilmi11tir. ~ 

Franko ile Sovyet hfikumeti ve 
hatta dost devletler arasmda dogru. 
dan dogruya miinasebatm mevcu' 
olmamas1 tay!alann &>?yet Rusy• 
ya nakli i~ini fevkalAde mfu;kill kll· 

maktadir. Bununla beaber Sovyet 
hiikUmeti bu maksada ei.fmek t~m 
gayretlerine devam etmelde ve el.in" 
deki biltun vABltalan ll:ullanmakof' 
tadlr. 

Tiirk • Yugo.lav adli mua venet ... 
mukaveleai · \ 

Belgrad 25 (Aqam) - Tilrkiye 
1 

elc;isi B. Ali Haydar, diln B~vekil ve ' 
Hariciye vekili Dr. St-0yadinovic;i zt. 
yaret ederek 3 temmuz 1936 da An• 
karada irnza edilen Tiirk - Yugoslav, 
adli muavenete miiteallik mukavele-o 
nin tasdikine dair i;;ifaht notalan te ... 
ati etml~lerdir. Mukavele tasdikine 
dair notala11n teatisindcn tig ay son
ra me1iyete girecektir. 
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fSTANBUL BAYATI: 

Bayan zay1tl1yor 
I Etleri ayakkabdannm ilstiine yt· 
~ soba bonuu gibi kalm bacak· 
Ian, tos toparlak karm, gogsiine dof· 
JU sar~ kat kat gerdanlle yuvar
lak blr f1~1yi anduan, viicudce kencll· 
ainin taban tabana ziddl erkegin ko
iuna gimtlf. Fatih caddesine dogru 
alabildiklerlne yiiriiyorlar. Kadmm 
her adunmda erkegm biitiln viiciidii 
sarsllayor, incecik boynunun iistiinde 
kocaman kafasa tokmak gibi saJJan•· 
yor, bell, om11slan, diderl biilriiliiyor. 
Can acJSile nefes aldlk9& lnlfyor. ~p 
lfbi bacaldan biriblrine dolaflyor, 
kendJsi yiiriimiiyor, Adeta kadm•n 
kolunda siiriikleniyor. Arasua da de
rin derin nefes aJarak saatine bakl· 
yor. 

!pE&iR BABBRLERi II ••• ~··•·•· II 
Maden suyu 

neden pahall ? 

Tramvay durak yerine pldller. A· 
dam derhal bltkin •h' hUle keaarda· 
Id afaca yulandL Tekrar saatinl ~
bnb, kaclma maUL Botuk blr ses
le manldandl: 

- Bayanc1gun, tam bir bu~uk sa· 
at oldu. Allah qkma bugiinliik bu 
kadarla iktifa edelim. Vallahi o ka· 
dar yoruldum Id, ~ kadar derma· 
nun kalmadL .• 

Kadm, ~esinin katlan arasm· 
dan sman ter damlalanm sUerek kq· 
Ianni ~ttr: 

- Sen her zaman bOyle yaparsm. 
Doktor, iki saat gezeceksln, dedi. Biz 
bir saatte donuyoruz. Bak ben hi~ yo
rulmadlm. Yine sen nualdannuya 
filuiyete bafladm. Sizilm ona erkek· 
aln.. 

Adam yalvarcb, kadm yiiriimep 
devam i~in urar etti. Umn miinaka· 
f&dan 

1
sonra iatasyona plen tramva· 

ya bindiler. Kad1n, ondeld Ud ~ 
bnapeye yerleftl lldamcafg mah· 
zun mahmn etrafma baluncb, bot 
yer bulama)'lllCa arkada kanape De 
kapmm arasmdald bofl11fa salafta. 
Bereket venln dmllni dokecek blr 
ahbaba rastladL SeJAmlapnadan IOD• 

P adamcain ellni ajmun kenanna 
siper ederek yavqca ahbabmm kula· 
jlna doiru uzanch: 

- ~u halimi goriiyonun ya. Ayakta 
duracak takatim kalmach. 

- Ne o, ~..U. olsun. Kaza m1 ge
~! 

Adam, sesini biras daha yavqlatti: 
- Aman yaftf s0yle, blzim bayan 

onde oturuyor. Sakm duymasm. 0y. 
le bir kazaya d~ Id, hergiin g~i
riyorum, fakat bitip tiikenecegl yok. 
Bisim bayan son giinlerde blraz faz· 
laca ~~. $ikiyet edip du· 
ruyordu. Doktora gittlk. Doktor za. 
yiflarnak i~in perhiz tavsiye etti ve her 
aqam ild saat yilriimesini s0yledL 
Gel gelelim, bizim bayan tavsiyenin 
perhiz tarafma hi~ al~ etmiyor, 
sadece yiiriimelde kilo atmaga uira· 
••yor. Eb, bduu yahm bqma yiiril· 
tecek degillm ya. Ben cle 'beraber yti· 
riiyorum. Fakat bu Pllfle hayan bir 
ka~ kilo eritinceye kadar pllba llen 
biisbiitiin ortadan kaybolacaion ..• 

0 sarada onden bayan haylard1: 
- Bay, bay. Epice dinlendin. Artlk 

burada inelim de eve kadar yiiriiye-
lim.. • 

,Adamcaitz boynunu biiktii ve ba· 
caklan titrJyerek yine kacbmn ~e 
dilftii. C. R. 
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Hayvan 1ayun1 ba,hyor 
Onilmilzdeki hazirandan itibaren 

hayvan saymumn biitiln vilayette 
b~1yacaguu y~tlk. Saymun 
noksansiz ve hatas1z yapllmas1 i~in 
belediye fUbelerine ve kaylerdeki koy 
te.,ekkilllerlne tallmat veril~tir. Sa· 
yun 1ki ay tcinde ikmal edllecektr. 

Floryaya raObel 
Bir~ok kimseler 
1imdiden denize 
girmege ba~latli 
Devlet demiryollan dokuzuncu lt

letme idaresl tarafmdan Sirkeci • 
Kuciik~kmece hattmda bilet ilcreUe.
rinin ucuzlattlmas1 'ilzerine hat bo
yundaki koylere ragbet fazlalqtlllf
tir. Bilhassa Y~oye fazla rat· 
bet vanhr. Bu sene ~ bir ev ka.lml· 
yacail limit ediliyor. 

Diln Floryaya gidenler miihim blr 
yekOn te4ki1 ediyordu. Termomet-
1·enin 22 derece olmasm.a ragmen 
denize girenler vardl. Esasen g~en 
haftaki soguklardan 15 giin evvel 
bir~k kimseler Floryada denize glr
mege ~laltllflardir. 

Vapur 1iivariainin e,yu1na ~lar
ken 7akaland1 

Diin 1z_mire hareket etmek iizere 
bulunan Izmir vapuruna Fuad adm. 
da biri tel~la girnu_,tir. Fuad tzmlr 
vapuru silvarlsi Aziz kaptarun odasl
na girerek, silvarinin iki pantalonu
nu, bir ceketini almi.,, fakat kapidan 
~1karken cilriim ilsttinde Yakal&nmlf
tlr. 

Pllijlar 
Doktor bulunm1yanlarda 

~enize girilmesine 
izin verilmiyecek 

~hir meclisi, plljlarda almacak 
olan slhhl tedblrler haklanda bir ta
limatname kabul etmi~ti. Bu talimat
nameye gore plA.jlarda mutlaka birer 
hekim, imdad ve slhhiye te~kilat1 bu
Iundurulmas11Azund1. 

Belediye talimatnameye gore icap 
eden tedblrleri almiyan plajlann ban
yo mevsimlnde ~1lmasma miisaade 
etmiyecektir. Bu itibarla keyfiyet fim
diden allkadarlara bildlrllrn1ftir. PllJ 
sahlpleri bu tedbirleri alchklanm be
Iedtyeye bildirecekler, yaplla.n teftlf
lerden sonra talimatname hilldimleri
nin tatbik edildigi a:nlqllll'Sa plljda 
denize girilmesine mtisaade edllecek
tir. 

(:)l~ii ve tartalann kontroluna 
baflanayor 

Tiicear ve esnatm kullandlg1 olcO. 
ve tartllann 1 mayistan itibaren wnu
ml bir kontrola tlbi tutulac&gini yaz. 
nuftlk. Son zamanlatda yapllan tef
ti"1er neticeslnde bilhass& seyyar ea
nafm ~k hileli tartI, a.JlllDllf kilog
ramlar ve gramlar kUllandlklan go. 
rillmil.ftilr. Yapllacak tef~ nettce
sinde bu kabil boZUk olciilere tesad(1f 
edildigi takdirde bunlar derhal mOsa. 
dere edilecek ve sahf pleri fiddetle ce-
za gorecekle:..:rdit=--· __ _ 

Bir 1eneri mayin imha eclildi. 
Son giinlerde ~-ad:~nizde bazi ser

seri mayinler g0rillm~ ve bunian.n 
imhasi icln 1cabeden ted~ir~er ahn
nuftl. Evvelld ~ B?taz onunde ye
ni bir mayin ganumu., vc derhal im-
ha edilm~tir. . . 

Evvelce tesadiif edilip te hen\iz im-
ha edilemiyen diger serseri Dlayinle. 
rin de imhal&rl icln denizde esash 
bir a~uma yapwnaktachr. 

- Evlenmeler i~in ~ifUerin refid I ... Genclerin yalmz yqtanna balap 
olmalan hence Wi deglldir bay Am· da evlenmelerine hiikmetmemell ... 
ca ... 

Cilek bolland1 
Kilosu 200 kuru1tan 

80 kuru1a dii1tii 
Havalarm miisait gitmesi yiiziln

den bu sene meyva bol olacak ve 
erken idrak edilecektir. Bir~ giin
denberi istanbula kirez ve ~ilek gel
mege ~I~t1r. Kh-ezler pek iyi 
degildir. Fakat Ereglinden gelen ~i
lekler iyi yett,ml~tir. 
~en hafta ~ilegin tanesi 40 para

ya, kilosu 200 ku~ satllJ.rken iki 
giindenberi, fazla mal geldigtnden, 
kilosu 80 ku~ dil~~iir. Gelecek 
haft& 40 - 50 ku~ d~mesi bek
leniyor. 

Tavc1llk lstanbulda 
ortadan kalkt1 

Fakat 1imdi de Sofyada 
alm11 yiiriimiit 

Bir zamanlar istanbulda tavclhk 
vakalan ~oktu. Polisin aldlg. stla 
tedbirler iizcrine bu vakalar, hemen 
hemen yok denilecek kadar azaldl. 

Bulgar gazetelerinin yazdlklanna 
balahrsa fiindi orada tavclhk a.1m1f 
yiiriimil~tiir. Giln g~miyor ki saf 
bir kOylii soyulmasm. 

H~t boyu 
Yap1 kanununa 
·gore in~aat 

,ekli degi,ecek 
Yap1 ve yollar kanwmnun bir mad· 

desinde c~hir i~inden g~en fimen· 
cWer hatlaruun istimlAk hududlann
dan itibaren her iki tarafmda 30 met
reillt bir saha 00., biraktlacaktrr.> ~k
linde bir flkra vardlr. 

Bu f1kra ile istanbulun Sirkeclden 
Y~koye ve Haydarp~an Pendige 
kadar devam eden banliyo hatlanrun 
her iki gilzergah1 allkadar gorillmek
tedir. Kanunun n~rinden evvel ~l

mendif er hatti boyunda ~ edilen 
binalann mevkii ve hatta yalanhk de
recesi tayin edilme~ti. 

Kariun c1kt1ktan sonra hat boyla
nnda yapllacak bmalar yeni kayidla
ra tAbi tutuluyor. Istanbulun tren 
hatt1 ge~en yerleri ekseriya sayfiye 
mahalleri oldugundan B. Proste ~h
rimizin sayfiyelerlndeki i~t1 tayin 
ederken kanunun bu emrini goz oni.i
ne alacak ve 00., b1rakllacak sahalar
la hat boylannda yapllacak binalann 
vaziyetleri i~in yenl hukilmler tekllf 
edecektir. 

BirJmc giin evvel gene bir koylii- Sahte pot1~s 
niin 2,000 Ievas1 tavclhk usullle do-
Iand.mlnufttr. Koylil dagdan getlr-
digi kOmurleri sattlktan sonra toyil- T ehdidle 20 lira ahrken 
ne donmek iizere iken yolda bf.risi yakaland1 
Yanma yanqmu,, altmlanm satmak 
lizere tngmz banka:suu aradlguu say- Be~iktqta oturan kundura maga
lemtf, bankarun adt-esini so~ur. , zalan sahibi Yorgi adlnda biri polise 

Bu Slrada yanlanna bir hqkut miiracaat ederek Miimtaz adlnda bi
yaklqnn_,, altmlara ahc1 ~llamfbr. rinin kendisine polis silsil veferek et-
Bunlar Paz&rllti k~n sonra raf1 kas1p kavurdugunu, birta.kun sah· 
allc1 yamndaki kiitd parast yetme- te bonolarla kendinin 500 lira parasi.. 
diginden para bulmak ilzere aynl- 01 da aldiguu saylem~tir. Bunun Uze-
IUUJtlr. rine Miimtaz takibe ~larull1'tlr. Bu 

Saf koylil bu k8.rh ~ ka~1rmamak arada po~e numaralari tesblt edi-
i~ cebindeki 2,000 levayi vererek len ild aded onar lirallk para Yorgiye 
altmlan allru~t1r. Fakat bir muddet tealim edilml~tir. 
sonra bunlann altm suyuna bab· · 
nlnu., g(lm~ para oldugunu ogren- Diin bir arallk Miimtaz Yorginin 
mif, polise bq vurmll.l1lur. Polis iki dilltkimna gi~ ve para istemif-
ortak tavciyi anyor. tir. Bunun iizerine Yorgi numaralan 

Sofyada bu tarzda dolandlnclhga tesbit edilen on lira11klan Miimtaza 
mantarcillk adl verilmektedir. vermittir. Mi.lmtaz kap1dan ~1karken 

yakalanmif ve iizerinde pol~e numa
ralan tesbit edilen paralar bulunmUf
tur. Dolar yerine .. 

Bet para ehniyen esld 
Rus paras1n1 uzatm1fl 

Samatyada oturan Kosti diin Ye
dikulede *vket adlnda birinin dtik
k8.mna gi~. 

- $u dolar1 boz bakahm.. cliyerek 
be.I} para etmiyen eski ~rllk parala· 
nndan birini uzatlll1'tlr. 
~vket dolar zannile esJd ~Ilk pa

ra.sun bozm~ ve KosU de uz•klapn•f
br. Neden sonra aklJ 1>apna gelen (leY
ket pollse muracaat ederek Kostiyi 
yakalatDllfbr. ----Otomobil Te otobiialerin 

muayenesi 
Oniimilzdeki hazirandan itibaren 

~hrimizde bulunan ot.omobil, otobfis, 
kamyon, .kamyonet ve sa1r motch'lu 
vesaltln kontroluna b&f)anacakbr. 

Muayene ve kontrolun miimkiin 
mertebe losa blr zamanda netlcelen
dirilmesi i~in mevcud fen ve muayene 
heyetl kadrosu takviye edilecektir. 

BaJ' ••oaJ11.1rBre.. 

Konservatuar binaaa 
~hzadebqmda yapllacak olan ye

nl konservatuar binasma aid plArun 
hazlrlandiglnl ve tiyatro salonunun 
aks1 sadayi temin etmesi i~in proje
de hesaplar yaplldlgllll yazlll1'tik. Be. 
lediye fen heyeti, bu heaaplan bltir
mlftir. Binamn plam Alman mtman 
tarafmclan hazlrlanmi.,ti. Projede ak
ll sadanm tem.ini i~ alman tedbir
ler ay sonunda gelecek o1an feh1rcl
llk miiteh1LSSJ.Sma da g<isterilecektir. 

Konservatuar binu1mn mayis ba
~da miinakasaya c1kanlmas1 ve ha
ziranda ihale yap1larak haziran so
nunda temel atma merasiminin yapll
mas1 kaarlqtmlmi.,tir. 

Bir htn1z yakalanda 
Karagi.lmrukte oturan NJyazinin 

lrunduraci diikkinma diin gece Hay
reddin buyiik bir parca glise deriyt 
reddin buyiik bir parca gl&sa deriyl 
~alarak ~arken yakalanm•fbr. 

1• 

Bir ka~ giin midemden hastalan· 
dun. Doktor maden suyu i~memi tav· 
slye ettL Bir fife maden suyu aldnt
tun. t~inden tam dort bu~uk kii~iik 
bardak su ~lkan bu •• l~in 30 kuru!J 
verdim. Bu ~ resrni fiati her 
yerde 28 kuruflllllf.. tki k~ da bi· 
slm sucu ilive etmif, olmw, 30 kurw,.. 

0 run elime Alyonkarahlsarda ~·· 
kan Baber gazetesi ~ ~u ilina 
gOsi.im illfti: 

•Maden suyu.. ~Uk fife 5 kuruf 
biiyiik .. 9 lwruf.. hilldbnet kaJli· 
smda mete sa&lc1S1 bay Abdiirrah
man Ay Ylldu: dilkkinmda..• 

DQirusu bayret etmedim desem 
yalan olur. Afyonda clolan kulUf& 
satdan biiyilk ~ bb: burada 31 
kuru'8 alahm '! 

5 ku.,. satdan kii~uk fble burada 
15 • 20 kuru~ satdsm .. bu kii~k fl· 
~er bizim. bUdifimiz fstanbulda sa· 
~ depolannda satdan ldi~ ~er 
olmasa gerektir. Z-ma bunlan Kmlay 
cemiyeti yalnas satl!} yerleri ~hi yap-
l!Uftar. 

Dokuz kuru'luk su tstanlnll • Af· 
yon yolunu r~ce burada nasd SI 
ku~~yor? 

f tiraf etmeli Id baKiin maden sula
nm1z ~k pahalJcbr. Vakm lman Kml
ay cemiyetinden 31 kurup dort bar
dakhk su ~ ahrken ftnlifi pa
raya acun.u. Zira nihayet eem.iyetln 
aldJii pan hayu- ~lerine barcana
caldtr. Lildn unutmpmah kl maden 
suyu da keyif i~ ~aes. Bir hasta
hk vesaire dolayudle i90lr ve 4evachr. 
Binaenaleyh bir bastaya ucm madell 
suyu, ucu• deva vermek de bir yar
dJr. Memlekette bu maden suyuaan 
fipsine 30 Im ..... Yerebllen huta cla 
varchr, venmiyen de.. Bu ftftmeyen
lerl de dilfiinmek mecburiyetin4eyls. 
Maden suyu ucus satllarsa fiipbe yok 
Id siiriimii de ~k artar. H.F. 
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Tiirk Miirettipler cemiyeti fevkali
de konp"elincle al1nan kararlar 

Tiirk Murettipler cemiyeti fey
kalade kongresi diin Eminonii Hal
kevlnde cemiyet reisl B. Hafiz Ce
mal tarafmdan a¢dl. B. Hafiz Ce
mal, cemiyetin tarih~esl ve faallyetl 
hakkmda izahat verdi ve munaka
~ar yap1ldl. 

Neticede Tiirk Milrettipler cemiyetl 
adlmn cTiirk matbaa 1*Ueri ccmi
yeti> olarak deilftililmesine karar 
verildi.kten sonra bir bu~ ay evvel 
~ilen idare heyeti milnfeslh ad• 
dilerek nizamnamede tadlllt yap
mak ilzere yeni bir idare heyetl 
~ildi. 

Cemiyetin yeni idare heyeti ba
lan ~unlardlr: Hamid Acik SOz, A. 
Mehmed, Izzet (Aqam), Salm (in
hisarlar), Bellin (Cumhuriyet), 811'
n (Devlet), HafJz Cemal. A. Jrliinir. 
Ku~iik Ahmed, Sdreyya (inhisarlac), 
Cerum1 (Son Telgraf). 

Gimriik Ye lnhiaarlar vekileti et
yan1n umumi bir fihriatini haz1rlacli 

Ankara 25 (Aqam) - Gilmrilk ve 
inhisarlar vekAletl ~arun umuml 
bir flhriatinl hamlamaktadlr. Bu fih
ristte ~ gilmrilk tarifelerinin 
hangl pozisyonuna dahll bulundugu 
gasterilecektir. Biltiin fihristin ytnµl 
bq cild tutacagi ~llmaktadir. Bu 
suretle ~(lUik balnmmdan bU. 
yiik blr notsamm1s gld~ oi. 
cakbr. 

-~ 

... Ttplo. b1r i§e girer gibi, onlan Sl
la bir imtihandan g~irmeli ..• 

•.. Evlilik ~In icabeden bilgilerinin 
olup olmacbgma bakmali!. .• 

· . - ..... VE.ru ... Oyle gen~ler var-l 
BA. rw:;. I .. 

~ ki, daha bir ipek ~orap markas1 
ogrenmeden evlcnmege kalkarlar! . .. 
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Iktisadi ve mali hafta 
Londrada iptidaT maddeler fiatlerinin dUsmesi -

Prag borsas1nda panik - HUkOmetimizin 
tedbirli iktisadT politikas1 

lki firarinin lstanbuldan d1~an 
c1kamad1klan zannediliyor 

o~ grup kendilerini s1k1 surette ara~t1rmak
tad1r. Civar vilayetlere de maliimat verildi 

DOrt be~ aydanberi Avrupa ve A· 
merika piyasalannda iptidat madde
ler 1iatlerinin ve onlan takiben men
kul klymetlerin anormal bir surette 
tereffi.i ettigi ve bu halin bOyle devam1 
takdirinde 1929 senesinde oldugu gibi 
umumi bir krizin patlak vermesi muh
temel bulundugu i~in bu teraffiilere 
kapllarak iptidal maddelerde s~kil
latif mahiyette miibayaat yap1lmama
& ve hele tahammill derecesi hesap 
edilmeden korii koriine esham ve tah
vilat satm ahnmamasi lilzumu Ame
:rika ve ingilterenin gerek resmt ma
kamatl ve gerek ileri gelen iktisadci
Jan tarafmdan her !1rsatta tavsiye 
edilip duruyordu. Fakat milli parala
nn kronik bir hale gelen miitemadi 
sukutlanna kar~ ~·1ru~ bir vazi- • 
yette kalan sermayedarlar, hatta kii
~ilk tasarruf sahipleri bile, servetleri-
ni himaye etmek ve aklbeti me~ul 
paralar1 saklamaktan ise ellerinde 
bi~ olmazsa klymet ifade eden mal 
bulundurrnak kaygusile olur olmaz 
miibayaatta bulundular ve hala da 
bulunuyorlar. 

f~te ag1r vergilerle tehdid edilme
lcrine ragmen Avrupadan Amerikaya 
akm eden ve ~mdiye kadar yekiinu 
fki milyar doJara balig olan para mu
haceretl bundan ileli geliyor. Bu pa
ralarla bilhassa cndiistri kag1dlan 
miibayaa edildigi i~in csham kiyIDet
leri nisbctsiz derccede firllyor, fula
d1k~a da an bean gayri kablli i~tinap 
olan ak1bet yani aksiilamel bekleni
yor. 

Bu akstiJamelin bu hafta zarfmdn 
ufak mikyasta bir tezahiirii Londra
da, geni~ bir tarzda tezahilril de 
<;ekosloyakyada Prag borsasmda vu
kubuldu. Londrada maden fiatieri 
birdenbire yiizde on be~ ila 20 dere
cesinde sukut etti. Prag piyasasmda 
lse bir gi.in zarfmda bilumum esham 
vc tahviller yiizdc yirmi iJft. otuz dere-

yiizde bir nisbetinde bir sukut hadi
sesi yard1r. i~te bu scbeblcrc binacn 
Turk borcu tahvilleri gec;en haftaya 
nisbetle yine ufak birer gerilemc 
kaydettiler. Cumartesi alq;am1 kapa
m~ fiatleri ~unlard1r: 

Birinci se1i 20,50 lira. 
ikinci seli 20 lira 

U<;iincii seri 19,90 lira 
Anadolu tahvillerinin E.1 gani istik

raz kAiJdlan ile miibadelesine devam 
olunuyor, rnaamafih bu miibadele es
ki hararetini kaybetniistir. Qtinkii 
k!g1dlar yav~ yava~ piyasadan ek
silm~ bulunuyor. Fiatler ~ag1 yu
kan ge<;en ha!tanm aynldir ~oy1e ki: 

Hisse senedlerl 23,75 lira 
Tahviller 39,90 lira 
Milmessil senedler 44,65 lira 
Haydarp~a tahvilleri 43 lira 
Haydarpa.µ milmessil 

47,25 lira. 
sencdleri 

Dahili istikraz kag1dla11m1zdan 
1918 istikraz tahvilleri 98,75 kuru~. 

Ergani 95 kuru$, Sivas - Erzurum da 
95,50 kuru~ etmektedir. 

Merkez bankas1 93,50 lira etmekte
dir. i~ bankasmm nama muharrer 
hissesi 9,80; hamiline muharrer his
sesi de 9,90; miiessis hi.£Sesi de 75 lira 
nominal kiymettedir. 

Endilstri kag1dlannuzda bir degi
~iklik yok gibidir. Asian ~imento 14,25 
lirada kald1. Digcr kagidlann nomi
nal k1ymetlcri ~unlard1r: 

Tramvay 15,75 lira; umum sigorta 
10,50 lira; Bomonti 10,50 lira; itti
had Degirmencilik 11,20 lira (Milcs
sis hisseler 8,50 lira); ~ark Degir
mencilik 0,95 lira; hali tasfiyede Reji 
tiltiln ~irketi 1,65 lira; Telefon ~irke
ti 6,50 lira; Ominiilm 0,87 lira; istan
bul R1htim ~irkcti 20,50 lira; ~ark 
ccza deposu 2,95 lirad1r. 

Borsa harici m uamelat 

istanbul zab1tas1 tevkifhaneden 
ka!;an iki katili, Abdullah ile Tevfigi 
~ehrin her tarafmdan aramaga de
vam etmektedir. 

Polis ~ebekesi geceli giindilzlii bu 
i~ln pe~indedir. 

Cinayet masas1 memurlan gecele
ri sabahlara kadar ~ah~1yor1ar. Hat. 
ta bazi k1sun memurlan hi~ tatil yap
madan katillerin izlerile me~gul ol
maktad1rlar. 
Dun paiar ve tatil olmasma ragmen 

ikinci ~ube mildiirii bay Necati erken
den emniyet direktOrlilgilne gelmi~ 

ve katilleri aramak i¢n ii<; guruba 
aynlan memurlara laz1mgelen tali- , 
mati verm4tir. u~ gurup istanbul, 
Beyoglu, Uskildar k1smmda en kil~Uk 
en akla girmez noktalara kadar ara
maktad1r. 

Diger taraftan istanbula hudud o
Jan diger biitiln vilayetlere de Iaz1m 
gelen malfunat ve1ilmi~tir. 

Firarller istanbul vilayeti hududu
nu ~acak olurlarsa diger vilayetler
de takibe maruz kalacaklard1r. 

Y emek yedikleri p iyazc1 
Diin katillerin sall sabah1 hapisha

neden k~ar k~maz bir dilkkilnda 
yemck yediklerini yazmi~hk. Bu diik
kAnm Galatada bir piyazc1 oldugu an
l~Ilrm~hr. Bu piyazc1 sal1 gtini.i diik
kina gelen iki gen~ adamm gazcte
lerde resmi i;1kan Abdullah ile Tevfi
ge c;ok benzedigini ileri sil.rmektedlr. 
Maamafih bunun bir benzetme hidi
sesi olmas1 da ~ok kuvvetlidir. Qiinkii 
iki kurnaz firarinin Galata gibi ~eh
rin en kalaballk bir yerinde yemek 
yiyecek kadar tedbirsiz davranm1ya
caklan zannedilmektedlr. Firarilerin 
istanbul i~inde blr yere mi saklandlk
Ianna yoksa ~ehri terk mi ettiklerine 
dair muhtelif tahminler yiirlitiilmek
tedir. 

Hafta zarfmda talcbin fazlal~mas1 
uze1ine Tilrk altim 1046 kuru~tan 
1055 kuru~a yiikselmi~tir. 

MlSlr kredi Fonsiye fiaileli ~unlar
d1r: 

1903 tertibi 103,50 lira. 
1911 tertibi 93,50 lira. 

Kuvvctle tahmin edildigine gore ka
tlller istanbul halicine ~ikmarn1~lar
chr. ~ehirde bir yere gizlenerek blr 
miiddet orada kalmak, sakal uzat
mak, kendilerini adam akllll degt~
tirmek sahtc evrak tcda1ik etrnek 
ve ondan sonra tstanbulu terketmek 
nlyetinde olduklan akla gelmektedlr. 

Na&Il ka~blar? 
Polis ve adlf yenin katillerin kagma 

~ekli etrafmda yaptiklari ta11klkat da 
ild klsma ayr1lm1~tir: 

1 - Katillerin eskiden zannedildi-

cesinde genlediler. Gci;cn sall giinii 
piyasaya panik halinde arzolunan 
kdgidlar o kadar ~ok idi ki bidayette 
fiat tayinine bile imkan bulunarnad1. 
Piyasanm zaran iki milyar Qekos1o
vak kronu tahmin edilmcktedir ki 
bundan bilhassa miltevasSJt balk ta
bakas1 rnilteessirdir. Bu sukut netice- • 
sinde bir QOk iflas vakalan hadis I 
olmasmdan ve bunun serpintilerinin 
diger memlel<etlerde de hissedilme
sinden korkulmaktadlr. 

MUBALAGA ETMEMEK l<;IN ! ! 
1936 - 1937 sinema mevsiminin 

ROMEO ve JULIETTEN SONRA 
GOZEL FILMJ f TiiTk ekonomiai 

Memlekctimiztn takib ettigi mii
debbir iktisatli sfyaset dolay1sile yu
kanda izah ettigimiz tehlike ve im
kfmlann katiyen bizim i<;in varid ol
madJgm1 soylemege bile lilzum gor
miiyoruz. 

Hafta zarfmda hiikumetimlzin ye
niden ekonomimlzi istifade et'tirdigl 
ii<; mi.ihim tedbirl burada kayd ile ik
tifa edecegiz: Bhisi Ankarada kil~ad 
olunan beynelmilel komiir sergisi kf 

EN 

NAPOLi GECELERi 
Diinyanm en taU1 sesine sahip olan ve Ba~ rollerde: 

NcwP;i~~~ko~~;asi GLADYS SWARTHOUT ve 
JAN KIEPURA 

En biiyiik AVUS'.l.'URYALI ytld1z ... 'MARLENE DiETRiCH'in raldbesi 

ZARAH LEANDER 
Senenin en biiyiik Alman filmi ve 

SARA Y Sinernas1n1n 
3 giizel film niiisabakas1Dlll ikincisi olan 

I gi gibi tcvkifhane yamndaki ameli
yathane penceresi demir parmakl1g1-
m c;1kararak ka!;malan. 

2 - Pencereden degil ba~a bir yer
den kagmalan. 

:;>imdiye kadar katillerin tevkifha
ne pencercsindeki parmakhg1 ye.iin
den ~1kararak kac;t1klan. saruhyordu. 
Halbuki bu parmakhgm tistiindeki 
parmak izleri katillerin pannak izle
rine uyrnamaktadlr. Bundan b~ka 
parmakhktaki giivercin pisllkleri ve 
oriimcekler iki ii~ ay evvelki haJinde 
dunnaktad1r. 

Bu itibarla katlllerin b~ka bir yer
den ka<;hklan ve zab1tayi yanh~ ize 
sevki<;in parrnakl1gm kesildifi de tah
min olunmaktad1r. 

Polis ikinci ~ube direktOrti bay Ne
cati tevkifhaneye giderek bu mesele
yi tetkik etmi~tir. Diger tarattan par
makllgin ilstiindeki parmak izlerinin 
kime aid oldugu da aynca ar~tmJ. 
maktad1r. 

Bundan ba~ka kaQmalarmdan bir 
giin evvel kat1llerin ellnde gBriilen 
100 lira paranm nas1I tedarik Mlldi
gi de ayl'lca tetkik olunmaktad1r. 

Tahkikatm daha iyi blr 5afhaya 
girdigi soylenrnektecUr. 

Miiddeiumumi ne d iyor? 
Dun bu hususta istanbul milddei

umumisi bay Hikmetin tahnnnlerini 
sorduk. Bize ~u cevab1 verdi: 

- Firarilerin istanbulda olduklar1-
m kuvvetle zannedlyorum. Qilnkii 
~ehrin ctraf1 slkl blr kontrol altma 
a11nrn1~t1r. D~ari ~lkmalanna imkAn 
olmadtg1 kanaatindeyim. 

--- . - -..r -· . 

trak hariciye naz1r1 
(Ba!;> t.araf1 birinci sahifede) 

Suri~·elilerin TUrklerc kar~1 olan sa .. 
mimi muhabbetlerinden ~iiphem ~·ok
tur. Bunu da muhtelif \'C miitea<ldld 
vesilclcl'le teyid eylemi~lerdir. 

. Tiirkiye - Suriyc arasmda iht ilafh 
meselelerin her iki taraf1 tatmin \'C 

memnun edecck bir surette halli i~in 
gosterilmesi laznngelen istidaddan ge
ri kalnuyacaklarm1 hissettim. 

Bir 1\rap olmak s1fatile ~arkm me
dari iftihar1 olan Tilrkiye cumlnni.}·c
ti ile Tiirkiye \'C Suriye arasmdaki 
miinasebetlerin samimi ohnasm1 tabil 
temenni ederim. Bu husu sta bil hiz
mette bulunabilin;em Ankaradaki z.i
yaretimden istifade ederek kemali 
memnuniyetle bunu yapm ag·a hazt-
nm. 

$ark miaalu 
Irak na:an ~ark misakmm nc za

man imzalanacagi hakkmdaki suale 
de cevap vererek dedi ki: 

- ~ark misakmm biran evnl im
zalanmas1. kabinemizin programm
dadir. Sizin pek muhterem ve degerli 
Hariciye vekilinizin Bagdadda hazi
randa Yaki olacak ziyaretlerini, ld 
h erkes bu ziyareti kemali it-tiyakla 
bekliyor, miiteak1b funid ederim ki 
~ark misak1 in~llah Tah randa imza
Janacaktir. 

Irak hariciye nazmna bana vaki 
olan bu k1ymetli beyanatmdan ~Ak
~am> namma te~kkilr ederck y:mm
dan aynld1m. 

B. Naciulaseli bu sabah saat on bir
de Hariciye vekilini, 11,5 da Ba~\ ckil 
ismet inoniinil, 12 de Biiyiik Millet 
Meclisini ziyaret edecektir. 

Dost ve kom~u memlekct Ha1ici:ye .. ' 
nazm ~ar$amba giinii buradan Is-
tanbula harcket edccek ve 4 may1sa 
kadar istanbulda kalacakhr. 4 ma
y1sta vapurJa Beyruta gidecek vc Su
riye hilkumet erkanil~ goril~tiikten 

sonra Bagdada donccektir. 

biiyuk bir muvaf!akiyet kazanm1~hr; 
ikincisi pamuk cinsini islah i<;in A
danada ecnebi ve Til1·k miitehass1s
lan tarafmdan pratik kurslar ac;1lma
m te~ebbilsu; uc;ilncilsii de 15 f?ubat 
937 tarihine kadar kontenjan h:irici 
gelip Sira bekliyen killliyetll mikdar
da ithalat mallarmm 31 mayisa ka
dar muameleleri ikmal cdilmck ~ar
tile giimrilkten ge<;lrilmclerinc mti
saadc etmesi. Bu son tedbir sayesinde 
hem ticari faaliyct artacak hem de 
gtimriik hasilati <;ogalacaktir. 

DANS DEVAM EDiYOR 
~aheserinin emsalsiz yaraticm ola'\kt1r. 

'1 

Ankarada ~ocuk bayramma alt blrka~ enstantane: Tukanda ~ocuklar sii~ 
Iii kamyonlarla gea:dirlllyorlar, ortada: Bayram merasiminde l smet pa~ 

emtltusi.i t.alebeleri, a.pilda: Cocuk Es.irgeme kurumunun bii· 
yiltttll'U ve giytirdlfi mini mini yavrular 

Istanbul menkul k1ymetler borsast 

Borsam1zm haft a znrfmda f aaliyeti 
asgari hadde indi. Fransada dahilt 
ahvalin tezcbzilbil yiizde yedi bu~uk 
falzli Turk borcu kag1dlan ilzcrine 
fena tesir yapmaktan hali kalmiyor. 
Bu yiizden scrmaycdar ve profesyo
nellerimiz bir turlil harekete gc<;cmi
yorlar. Frank yenidcn yilzde bir nes
bette sukut etti. Halen 111,20 frank 
bir Ingiliz liras1 etmcktedir. Dalla 

Bu ak§am SAKARY A sinemas1n~a 
DENiZDE ISYAN 
JAK LONDON'un eserinden. Oyn1yanler: 

JEAN MURAT ve Danimarka giizeli WINNA WINFREiD ve ANDRE 
BERLEY Goriilmemi1 kudrette hailevi herkes~e tantnmt§ bir eser. 

BugOn Millf slnemada 

Kral Egleniyor 
ve 

SELAHAOOiNi EYYU Bi 
Son giinlerinden istifade ediniz. 

iltlveten: Biiyiik ~airimiz Abdtil
halc Harnid'in cenaze merasimi 
biiti.in tafsilatile goste1ilmektcdir. 
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SlYASI tCMAL -----
Orta A vrupada vaziyet 

Avrupa politikasmda berabcrce yii
rilmek iqin anla$mz$ olan Almanya 
ile Jtalya, ispanya 4lerinde ve garbi 
Avrupanin emniyett yani yeni Lokar
no misakt. meselesinde ve Akdenizde 
mii.ttehid bir cephe ii.zere hareket et
tikleri halde hudud ve menfaatleri.nin 
ka~mz~ oldugu biT sah.a bulunan Or
ta. Avrupada ahenlcten uzak ve adeta 
aykrrz harelcet ediyor'Uzrdi. 

~ilnkii. Almanya ile itazyayz. biribL 
rinden ayzran ve aralannda isv~re 
gibi bir koridur te~ki.l eden Avustur
yanin nihai vaziycti iizerinc!e aqzk 
olarak anl~mamz$'Uzrdz. G~en tem
muzda Avusturya ile Almanya. ara
smda yapzlan anla~ iki taraf ara
sznda tabii miinasebati tesis etmek
ten ileri gitmemifti. Auusturyadaki 
Na..'ilerin gosterdiffe herhangi hare
ket ve faaliyet italya t.ara.fm.dan mem
nuniyetsizlikle karfllamyordu. 

italyamn da Avusturyayi kendisine 
siyasi ve iktisadi c!hetten daha szki 
baglamaktan b~ka b ·r gayret gos
termemesi Almanyada hopmdsuiluk 
21.yandmyordu. Bu esnada Avusturya- · 
nm ba$Znda bulunanlar bu memleke
tin istzkUiLini sag'Uzml~tinnak i~in en 
~yi ~are Almanyadan yiiz ~evirmesi ve 
Italya ile baglarzm gev~etmesi ve bun
lara mukabil Orta A vrupa devletleri 
arasznda eski Habsburg hiikumdarlz-

Devlerle ciiceler 

Biiyiik anne
Ierimiz bize dev. 
masallan anla
tird1. Bir nefeste 
lark ~yi devl
renJ bir yumruk
ta daglan yikan 
bu devler gecele-
11 riiyalannuza. 
girer, korku i~
de uyamr: 

- Anne dcv 
liyorl diye ag

lardlk. 
O zama.u an• 

ncmiz ko~. bi
zi aper, o~: 

- Korkma yav
rum, derdi. Dev 
falan yok, hepsi 
:rnasall 
. Ya bugtin o 

masaldaki dev
Wden biri kai"~
mza ~lksa ne ya.- .. 
pa.rsunz? •. 

Resimde gor
dilgtiniiz adam 
Ame1ikall Ro
bert Vadlovdur. ftl~t-0-
Sahiden dev gfb1 
bir adamdlr. Bo.
yu 2 metre 62 
santlmdir. Yer
yiiziiniin en uzun 
boylu insamd1r. 
R esimde eline 
dikkat ecliniz, a
vucu i~de nor
mal b1r crkek ell 
na.sil ufac1k ka11yorl 

1U111mn1111aau1111• 

Bu dev insanm yarw1da bir de cil
c~ler v~rd1r. Masnllarda ge~en ye
cucmecucler hayalden ibarct degildir. 

Resimde iki :rlagdadh zabit.in ara
smda gordiigiinuz Smiycli bir cii.ce· 
clir. Kirk be~ yn~mdaki bu cucenin 
boyu 65 santimdir. 

§mt bir derece andiran ve ldkin aza
Zarzni tamamile miistakil -ve serbes ln
ra/ap yalmz mii.$terek cmniyet ve ik
tisad gaye ve menfaatleri etrafmda 
topliyan bir f ederasyon yapilmasi ol
duguna ikna edilmege ~a.l~lmi~tir. 

Bu fikri <;ekoslovakya Avusturya
ya ciddi olaralc telkin ve teklif etm.4-
tir. <;ekoslcn:akyanin te~ebbilsil ile 1J<L
pzlacak boyle veni biT siyasi ve ikti.sa
di ziimreye Avusturya dah.il oldugu. 
takdirde Macaristan bilsbiitiln ya.lnzz 
ka.lnUf ol.a.ca.k ve Alman.ya. eski Avus· 
turya Macarista.n devleti zamanmda 
oldugu gibi Orta At7TUpada nafiz ol.a
miyacaktz. itaJ:ganin da. bir ta.raft.an 
.AJ.manya ile a.rasz ~lm~ ve diger ta
raftan eski Avusturya - Macaristan 
te$ekkillil zamanmda. oldugu gibi ar
kasz tehdid altznda kal11U§ olacalctz. 

B · Mussolini vaziyetin bu veha.me
tini pek ~abuk idrak ederek V enedige 
davet ~ttifji .Avusturya B~ekilint bu
r~ak~ N~zileri hilkumete ve dq,yan
dzgi siyasi te~ekkiile alma§a ve Al
manya ile iyice yakznl~11'14§a ikna et-

m4ti:. Erge<;. ~vusturyanz.n Alman.ya 
ile birle$mesmi temin eden bu neti
ce .A.lmanya i'1e 1talya arasznda biltii.n 
.A.vrupa politikasznda tam ahenk vil
cude geti~ oluyor. 

FeyzuIJnh Kazan 
••••IUIUllltltlH1111HIMllll•U1111WtllrtlMlllllttnUrtt1•n1U11m111111nnaa 

T ~ miinasebetile 
Londrada yapllacak olan tac giyme 

merasimi oyle bilyilk bir alAka uyan
dlrch ki, bedbaht sevgilller yavuklu
Janna kavu~mak i~ balomz ne ya
p1yorlar: 

Lonclra gazetelerinden birlnde ~ 
II4n ~: cE~er 24 nisandan evvel 
gellp b~ tac giyme meraslmi 
1~ sana bir yer veririm.> 

Londre. gazeteleri, her ne olursa ol
sun. tac giyme mernsimlni seyrctmek 
lcfn ~arun gelip ban~acagma 
eminlz diyorlar. · 

Uzun, ka&a 
Yeryiiziiniln en uzun ve en lasa 

!slm11 ¢llrleri Fransada, Somme 
eyaletindedir. Bunlardan UZUnu 
cSalnt - Quentin - Lamotte - Croix -
au- Ballley> dir. En klSaSl da Peron
nedeki Y kasabasidlr. 

Qkunmam ~ olan ~lerin S1r-
bistan.da oldu~u Y~ M~er 
lngtlterede da.ha beteri vn.rnu~: Cwm. 

Krahn 1J1iras1 
Qingeneler kral1 v~vada OldO., 

cenazesi binlerce ~gene tn.rafmdan 
b11yt1k merasimle de!nedildi. Ondan 
sonra kralm arkada. bll'akt1gi servet 
Bn4tmldl, pek ~k ellnasl, inclsi var
ml.f. Fakat bu servet bulunamad.I. 

Nlhayet bu }lafta .kralm miras~a
n ~ i~yiiztlnft ogrendiler. Kral~
ll~da, elmes ve 111cilerin1 Polonya
da Bromburg eznniyet sand1gma ter-

hlil etmI~··· 
fhtiyarlar 

J\rtuada, 420 niifUStJ? on bir tane
si 80 y~ru ~~ lhtiyarlardlr diye 
bir tlkra n~tm~tik. Bugiin haber 
alchk. 220 nurustu Marse ~hrinde 80 
yrupru ~ on 1ki ihtiyar vamu~ ... 

siz Fransiz!ardald hassaslyete ba
laruz, en fazla ihtiyan olan ~Ir Ar
tua yazildl diye hemen Marredcn 
mektuplar yagdl ve bu haber tekzib 

edildi. 
Babasma kartt 

Dokuz y~nda bi!' ~ocuk, Brentford 
mahkemesinde babnSI aleyhine bir 
dava ~t1. :MeVZU ~u: 

otomobil ile gczmege gitm!~Ier, 
otomoblli babasI kullamyorm~. bir 
agaca ~arpnu~ar, ~ocuk muhtelif 
yerlerinden yaraianm1~. babas.mdan 
zarar ve ziyan istiyor. 

M.nhkeme 100 liraya hiikmetti, an
cak cocuk bu para.um yiizde be~ bu
cugunu alacak. 

Koy isimleri 
Yugoslavyada: oyle koyler varchr Id, 

isimlcrini Srrp olnuyo.nlardan b~ka 
kimse okuyamaz. 

Misal: Gm, Km, Prsti, Strbr gi-
bi... 

Nas1l okuyabiliyor musunuz?. 

lncir, uzum sat1s 
kooperatifleri 

.Simdilik sekiz yerde 
kooperatif kurulacak 

izmir (A~am) - Oniimiizdeld ih
ra.cat mevsimine kadar f aaliyete ge<;e
cek olan izmir ve Aydin iiziim ve in
cir kooperatifleri te~kila tma bW?lan
~tir. 

Haber aldlgumza gore iiziim sati~ 
kooperatifleri, Manisa, Turgudlu, Ala. 
~. Salihli, KemalpW?S- ve Seferihi
sar kaza:Jarlle Cumaovas1 ve Buca na
hiyelerinde vfrcude getirilecek, bu ko
opcratiflerin sa~ birligi, izmirde ola
caktlr. Aychnda vaktile alt1 yerde in
cir sa~ kooperati!l kurulm~u. Bu 
koopern.tifler, Aydm zirai sa~ koope
rntifierl ittihaduun tasfiyesinden son
ra iki kooperatif kanune gore yeni 
bir (birlig) e baglnnncagtir. 
Sa~ kooperatifierl, oniimuzdeki ih

racat mevsiminde ~ piyasalara il
zfun ve incir ihracma b~llyacaklar
dir. Sn~ kooperatiflerini, Izmir iizilm 
kurumu miidiirltigii idnre edeccktir. 
Bu y1l i.iziim ve incir istihsalatmm ya
rismrn bu kooperatifler vas1taslle ih
~~ edilebileccgi kuvvetle soyleniyor. 
Iktisad vekAleti, sn.tw kooperatifleri 
t~tma fevkalfide ehemmiyet at
fediyor. 

Arkeoloji i~leri 
Bu yd <;ukurovada daha 

geni~ bir kadro 
ile ~ah§1byor 

Adana 24 (~) - Arkeoloji i~ 
l~rine bu yil Qukurovada daha ~ 
bU" kadro ile b~lanmi~br. iki sene ev
vel Tarsusun i"inde cGOzlilkul" h"" 
yii

i;.r.... ¥ e) o-
.. 6~de b~yan ha!rlyat bu ay i.i

~uncu senesine ginni.§tir. 

Amerlkan arkeoloji grupu tarafm
dan iilenmekte olan kazi, bu sene da
ha geni~ bir kadro ile Ileriletilmekte
dir. Hafrlyat komiserllgine ta.yin edi. 
len amtlar k:urumu azasmdan Abdul
lah bir aydanbcri hafriyat1 dlkkatle 
idare etmektedir. 

~ehrimiz mii.zc miidiirii bay Yal
man Yalgm ile Kayseri miizeri memu
~ ba~ Nuh da mayis iptidalannda 
Srrkel1, Kozan. Saimbeyli yollle c~ 
harabeleli> ilzerinden Bogazkoye gi
den en eski Hitit yolu iize.rinde bir 
tedkik seyahatl yapacaklardll'. Bu se
yahattcn gaye yolun haritasile yol u
zerindeki orijinal eserleri bulup orta
ya ~Lkarmaktir. 

Bursa belediyesi 100 bin lirahk 
istikraz yap1yor 

Bursa 25 - Bursa belediyesi 100,000 
llrallk bir istikraz yapmaga karar 
ve~Ur. 

Bu para ile Bursada bircok beledi-
ye ~lerl gorillecektir. • 

Bahkeair yaban d-omuzu 
miicadelesi 

Baltkesir 25 - Bahkesir, yaban do
muzu miicadelesine ftdeta rekor k1ra
cak bir ~ekilde cal1~maktadrr. Nisa
nm ilk on giintinde bal1kesirde 282 
domuz oldilrillm .. til' ~ r. 

·----------------------
1 "AK$ AM,, In 

<;ocuklar i~in tertib 
ettigi resimli miisab ka -

Hayvan resimlerinin n~ bitU 

Evvelce de bildirdigimiz Ozere • 
miisabakaya i~tlrak etmek 1~ 
(20) tane rcsmi birlktl~ ole.n
lar, resimlerde gordiiklert hayvan
Iann (hangisl hangislne d~

man) ise onlan yanyana yapisti
np a.tiagtdald adrese gonderm~
dirler: 
cA~am gazetesi <;ocuk diinyasi 

resimli miisabaka memurluguna) 
Dikkat: 
1 - GOnderilecek mektuplar

daki isim ve adreslerin okunakll 
0Imas1, 

2 - N~edilen (20) tane res
mln tamam bulunmasi ~arttir. 

3 - Bu miisabaknya aid mek
tuplar (1 mnyis 1937 cumartesi) 
giinil saat 17 ye kadar kabul edi
lccektir. 

Sahffe 5 

Yar1nki lstan 
Eski ~ehremini operator Ce 

bu a h k: ab1· ~ I 

lstanbulun 50 sene itinde nas1l 
edilebilecegini izah ediyor 

• 1mar 

Eski ~eminl Operator Profesor 
Cemil Topuzlu, (Yarmki istanbul) 
admda bir kitap ne~etti. Bu kitapta 
istanbulun nasil imar -edilmesi lAzun 
geldigini jzah ediyor. Eski ~ehremini, 
istanbulu imar ctmck ve modern bir 
~ir yapmak igin abidelerinl, cskl 
eserlerlni ve kendisine mahsus ren
gin1 muhafaza etmek ~artile yiklp ye
niden kurmak ve limaru da Ycnikap1-
ile Yedikule arasma t~ak lazim 
geldigi fikrindedir. 

Operator Cemilin bu kitabmda is
tanbulun bazi tnraflannm bugiinki.i 
f otogrnfiarlle ken di noktal nazanna 
gore imar ve tanzim eclildikten sonra 
alacag1 ~ekli gO.sterir resimler vardlr. 

Operator Cemil, (Yannki Istanbul) 
un b~ tarafmcla limanm Yedikule ile 
Yenikap1 arasmda yap1lmayip da bu
gunkil limarun m evkiini muhafaza 
etmesini istiyenlerln !ikrine itiraz et
tikten sonra liman hakkmda boyle 
bir karar vcrupigt takdirde ~hrin 
miistakbel pldrun1 yapmakla ugr~an 
~ehir mutehassIS1 B. Proste'un sar!e
decegi emeklerin, sarfedilecek mllyon
larca lirarun bo~ gidccegini soylilyor. 
Ve kitabm mukaddlmesini ~yle bir 
ciimle ile bitfriyor: 
c~hrimizin ekonomik hayatmda 

~ok ehennniyctll blr hareket uynndl
racak olan bu imar i~nin husule gel
mesi Tiirklyeye her suretle yen1 bir ruh 
nefheden, harikalar yaratan Biiyiik 
Onderimizin kii~ilk bir i~retine bag
lldrr itikadmdayun. Dil~ndiikleri
ml de ~te yalmz bu iman fie arza ce
sa.ret ediyorum. Ve bu satlrlan ya
zarken de biltiin funidi ve kuvvett 
oradan allyorwn.> 

Eskl ~hremini, ¢uimizn 1m.ar ve 
tanzlml Icln sarf1 lazun gelen milya.r
larca lirarun defaten tedarik edilme
sinl imkA.n haricinde gormekle bera
ber, istanbulun imanm 40 - 50 scne
lik bir zamanda mfunkiln gorliyor. 

EvvelA. lld bet> seneye ayirmak sure
tlle on senelik bir imar projesinin tat
blldni istiyor. Doktor Cemil, ilk on 
sene iclnde Yeuikap1 ile Ycdikulc ara
smda bir liman yapllm8Sllll, istanbul 
cihetinde Unkaparundan bu lhnana 
kadar uzayan sah1l Jnsmuun, Ymc~. 
Ballkpazan, SiI:kecl clhetlerinln, Gar 
lata tnrafmda Azapkap1dan Dolma,.. 
bahceye kadar olan saharun imanru 
muvabk gorliyor. 

E_ski ~ehremini ikinci on sene i~in
de Istanbulun sur i~indeki klsllnlan
ru, 80~. yiimi sene ic.fnde de Bogazicf, 
Kadlkoy, 'tlskudar, Baklrkoy, adalar 
ve en sonra dn Galata ve Beyoglunun 
blr klsnuru vc ~i~ll ile civannm irna
~ miinasib goriiyor. 

Imar hareketlerinin bu merhaleyi 
takib etmesini rnuvaflk goren Opera
tor Cemll Topuzlu, miistakbel lima
nm yeri tamamile taayyiin etmeyince 
~in miistakbel plAmru yapmaga 
imkAn olmadlgm1, aksi takdirde her
~eyin yanm tedbirlerden ibaret kala
caguu saylilyor, liman icin ileri sil
rillen yerleri birer birer miitalea et
tikten sonra limarun Yenlkapt ne Y:e
dlkule arasmda yap1lmasmdnki fikri 
mO.dafaa edfyor ve: 

«lstanbulun yeni ba~tan ~8.SI de
mek olan bu projemizi belediyemiz 
~diki bu~eslle ba_,aramaz. Yeniden 
m:tmtmce varldat bulmal1, hfikOrneti 
cfunhurlyemiz hal~kAr elinl uzatma
~· ~e paraca yard.Im etmeU. 
Istanbul halkJ. da: biraz fedali.rllkta 
bulunmahdir. 

Bundan b~ka care de yoktur. Aksi 
takdirde istanbulun imar ve tanzi
mini akhm1zdan ~1karmall, hattA btzs. 
butiin unutmal1yiz.> diyor ve tnhmin 
cttigi varidat membalanm birer birer 
gostertyor. 

Eski ~eminJ, ~ehrin iman etra
fmda gesterdigt bu gelirlerden ba.,Jra 
te~ tekll! ettigi imar komisyonu 
tarafmdan biiyiik kflrla.rla sattlacak 
arsalarla tesis edilecek bilytik kOmiir 
~t malzemesi depo ve antrepola~ 
nndan gelecek varidab da ilbe ede
rek ~ehrin imari icin ~hirde 20 mll
yon lira tedarlkini.11 miimkiin oldugu-

nu temin ecliyor. 
Doktor Cemil, bclediycnin bir ~ok 

~eri sirasmda bu imar faaliyeti~1 de 
kencli vesaitile ba._.c:aranuyncag1 i<;m 
Ba_,vekilimiz ismct inonilniin h ma
ycsi altmcla bir (imar komisyonu) 
~ckillni tavsiye cdlyor. 

Qok geni~ saldhiyctlcrlc harcket ct
mesini muva!1k gordfigu bu komisyo
uun bir kanun lftyihas1 hazirlama
mm, istanbul cvkaf mudurlugunun 
belediyeye baglamm:sm1, komisyonun 
Jstikraz akdine, faizli bonolar cikar
maga, sp0 killasyona meydan v rme
mck uzcre tarla kniclesine tevfikan 
planm icab ettigi sahruarda istirnlft:k 
yapmaga ve nih=i.ycl hukiimete aid 
biltiin binalar, nhtunlarla Sirkeci 
istasyonunun komisyon namma terk 
edilmesini rnuvafik gfumektedir. 

Eski ~ehremini, hazirlad1gi bu pro
jcnin tnhakkuln1 neticesindc istan
bulun bugiinkii koy hallnden f,;lkarak 
diinyamn en nsrl, en konforlu ve bii
yilk Avrupa ~hirlerine klyas edilccck 
dereceye gelecegini, ~de geni~ 
mikyasta bir turizm h arekctinin ~
IiyacaglDl ve binnctice istanbulun 
biiyiik bir refaha eri~ccgini rnuhak
kalc goriiyor. 

Doktor Cerni!, istanbulun iman 
i~in bir milyar liranm sa11edilmesi 
fikrini ilk defa (A~) vas1tasilc 
ortaya atnu~t1. Bu pararun tedarikini 
hayal telakki eden ne¢yata ccvap 
vererek bu bir milya1· lira elll seneye 
taksim edilince her seneye isabet ede
cek 20 mllyon liramn imar plftnuun 
tahakkuku 1~ gfutcrdigi varidat 
membalarile kolayhkla tedarik edile
ceglni temin ediyor. 

Eski ~rernini bundan sonra bir 
~rln hmn igin o ~ir halkmm ~e
hir i~eri.Ie yakmdan aUUradar olmast 
lftzim gelecegi.ni ve herkesin ~hri se
verck kencli ev1 gibf benirnse.mesi Jft
znn geleceginl kaydettikten sonra is
tanbulun gOsterilen btitiln al§.ka ve 
hiisniinlyetlere ragmen neden baklm
SlZ kaldlgim ~ suretle anlatlyor: 

«ild defa. ~ehremanettnde bulundu
gum 51ralarda istanbu1un baknnsiz 
olmasllllJl ve imar edilmemesinin bas
llca sebeblerini uzw1 uzadlya tcdkik: 
ettlm, nihayet ~ neticeye vas1l ol
d~ hfilflsaSI ~dur: 

l - ~h1in pek daguuk ve mesaha,.. 
smm geni~ bulunmasmdan belediye
miz biittin gayretini toplu oldugu yer
lere sarfi decek yerde bllmecburiye 
her tarafa birer mikdar para aagit
mnsi, 

2 - Mukannen varidatmm bilyfik 
bir kismmm eline ~memesi, 

3 - ~ir hallo.run vermekte oldu
gu belediye vergilerlnin pek az obnasi, 

4 - Varldat1Dln hemen ucte biri
nin belediyeye aid olmiyan ~ere tah
sis edilmesi, 

5 - Lilzumundan pe-.k fazla memur 
istihdam edilmes1, 

6 - Beledlyenin tamamile milsta
kil olmamasu 

Bundan sonra gaz, elektrik, tele!on 
vesnire mO.esseselcrle kazan~. mfisak
ka!at, fsUhlAk vesair vergHcrden bele
diyenin pek az hisse aldlgiru, istan
bul hastanelerinin yiizde elllden faz
lasmm ta~rall hastalar te~ ettiglnt, 
bclediyenin bir ~k yerlere yaptl~ 
muavenctlerle bfi~esinin sarsildlgtm 
tebarfiz ettiriyor ve kitab1 ~ suretle 
bitiriyor: 

c~u kli~uk kitabmu okuyanlar a~ 
smda gilzcl istanbulumuzun Iman 
daha dogrusu in~s1 i~in tasa~ 
ettigim projeyi hayal addedenler bu
lunaca1."t1r. Bana kallrsa bunlar ha,.. 

yat:annda blr ild sene ilersfni dU~fin
mege al1~am~ kimselerdir. Fikrlmce 
bu projem, ne hayaldlr, ne hillyadlr. 
Ancak ba.r.inlmast mfunkfin olan 
Amerikanvart bir te~ebbfistfir. ~!mdl
ye k~ar Tilrkler, balmsus Atatiltk 
devnnde pek az zaman zarftnd A rikan a me-

vart pc-k ~k bftyUk i~ler akla 
hayret verir harikalar yara~lardlr. 

(Dcvanu 6 nc1 sahifede) • 



SahUe I 

PAZARTESiKONU~MALARI 

iHTiY AT 
Her Tiirk askerdir. 
9fu1ki.i Tilrk vataruna herhangi bir 

taarruz yap1lacak olursa Ttlrk mlll&
tlnin hi~ blr ferd.i bu taarruzdan Jrur .. 
tulm~ olannyacaktir. Bir tehrin \ls .. 
tilnde gezcn dii.p:nan tayyarelerinin 
atti~ bomba, bu ~ocuklar aakerlik ~a .. 
gma girmemi~ttr. oldiirmlyeyim; bun .. 
Jar kadmdrr, neza.ketsi.zllk ed.ip onla
n pe~an etmlyeyim; bu lhtiyarlar• 
yazik olur, dokunnuyayun demez. 
Dil~til~i.i 've patladl~1 yerde ldm var
sa hepslni yaralar, hepsini oldilriir. 

O halde memleket mildafaas1 vazl
iesini ·iistiine al.an ve almas1 lflzunge
len, ~ veya bu ferd degil, biltftn mil
lettir~ <;ocugile, ihtiyarile, erkegile, 
kadmile biltiln blr cemiyettir. Onun 
ic;indir ki, c;ocuk, 1htiyar, erkek, ka
dm, kuvvet halinde, hepsl askerdirler. 
Beden, fikir ve ahh'ik terbiyesinin en 
yilksek gayesi, insanhgm zaranm do
guracak bir taarruza ugnyan milleti
ni ferdlerin koruyabilecek kudrette 
bulunmas1d1r. 

Demokrat ,.e ileri milletlerde asker
lik, bu bakimdan, her ·vatand~m va. 
tana;. millete, kendi varhg1m Ya."?atan 
ccmiyete kar~1 yapmas1 icap eden bir1 
vazi.fed.ir. Tilrk milleti uzun as1rlar
dan beri bu vazife hissini biltiin feda
karllklarile duymu~tur. Yenildigi za
manlar, b~mdaki adamlann irfan
s1zhgmdan, iz'ans1zhgmdan, vicdan
s1zllgmdan dolayi yenil~tir. Yoksa 
ondan ne istenilmi~ de o yapmam1~
tir? Yilril, denli~ler, yilrlimil~; ol de
mi~ler, olm~t\.ir. Daha ne yapabilir
di?. 

Ci.imhuriyet devri, gen~leri ve ka
dmlan da vatan mildafaasmda vazi
.feli kllmak fikrini ileri siinnekle as
kerligin en yiiksek teH'lkkisini orta
ya koymu~tur. Bugiln demokrat Tilr
kiyede askcrlik nc bir ocak, ne de bir 
imtiyazd1r. <;iinkii her vatand~m bir 
cam vard1r; onu da vatanmm selflmeti 
ve saadcti ic;in vennek borcundadlr. 
Meslc'k, mevki, riitbe, makam her ne 
olursa olsun vatan ve mi1let ii;in ol
mekte, ytiksek vazlf e ve hak bak1mm
dan, hi~ bir aynllk ve hi~ bir tistiin
liik yoktur. Eski ~ovnlyelik devrinden 
kalma asilzadelikler, !ilAn hanedana 
mensup olu~tan gelme imtiyazh gu
rurlar blzde y~armyor. Qiinkii her 
Turk ooyle asU, her Ti.irk bOyle kah. 
raman bir soyun evladldlr ve bu asilli
gi gastermege _!tendini mecbur bilir. 

Son hafta i~inde askerlik tahsilini 
bltlrip Turk ordusuna giren 1700 . 
gene; yedek subaym Cfunhuriyet abi
dc~i oniinde hep bir ag1zdan okuduk
lan istlklal mar~mm ylldmm sesi yil
rcg1mde akislenirken hep bu dill?iin
celer kafamdan g~iyordu. Her biri 
yanrun bir ilim ve ihtisas adam1 ola
cak bu vatansever gen~lerin -doktor, 
muallim, rnilhendis, ~. eczac1, ri
yazi, hukuk!;U ve daha bilrnem hangi 

Estul Mahmud Kardard 

ZABiTi 
meslek mensubu olursa olsun- yurd 
mudataas1 i~m bu noktada beraber 
olduklanm gormck ve d~iinmek, 

Tilrk milletJnin istiklfil ve hayatl i~n 
en buyilk bir emniyettir. 

Tarihle~en acme (ihtiyat zablti), 
bugiinkii sayleyi~lc (Yedek subay}, 
Tiirk milletinin hayatmda yepyenl 
blr ruhun ~erefli blr remzl olm~tur. 
1stanbullunun, mckteplin1n ve med
reseUnin askere almmadlg1, daha 
dogrusu askerlikten rnuat tutuldugu 
devri bilmiyen var Illldlr? Sanki as
kerlik, bir belti, bir Met, bir !elAket
rni~ de mahallebici ''e nazik yap1ll is
tanbullu rnhats1z olmasm; mektepli, 
kafaslle c;ah~m. zihnini bOyle !JeY· 
lerlc yormasm; medresede softa, ilmi 
~erifle me~gul olsun, okudugu tefsir 
ve hadisi unutrnasm diye kendi hal
Ir-''le birakllm1~lardI. 

Hakikat tanmmile b~ka idi. Vata
nm bir parc;as1 olarak diger parf¥ala
nndan iistiin hi9 bir mcziyeti oln:u
yan istanbulun c;ocuklan, esasen 
mektepsiz kimse olmamas1 laZlmge
lcn millet i~erisinde mektepli, askere 
almmamak suretile ~erefsiz bir halde 
b1rak1lm1~ardl. Mahallebici denllen 
istanbul c;ocuklan, Balkan harbinde 
ve umumi harpte, bilhassa <;anakkale 
rniidafaasmda, fedakarhk, yigitlik ve 
olilme scve seve gidi~te, yurdun obilr 
c;ocuklanndan bir ad1m bile geri ol
mad1klanm isbat etmediler mi?. 

ihtiyat zabltligi, Tiirk gen~liginin 
yeti~mesinde bah tiyar blr merhale tel?
kil eder. Bunu nefsinde t.ecrlibe eden
lcrden bili olarak diyebilirim ki, ne 
Ilse, ne iiniverslte talebesi iken bu 
rnilesseselerin bana veremedigi bazi 
itiyadlan, ben ihtiyat zabiti olarak 
ordudan ald1m. Bugilnkil varhg1mda 
askerllge ve orduya borc;lu oldugum 
birc;ok ~eyler oldugunu soylemekle 
vazlfesini yaprn1l? bir insanm kalb hu
zurunu duyuyorum. Ttirk ordusu, her 
Tilrkiin girip diploma almas1 rn.Zimge
len yilksek bir mekteptir. 

Askerligin d1~ardan rnilbalagal1 gO
rilnen sert inzlbatI, bize c;ok lazundlr. 
Mekteplerimize bile girmesini ~hsen 
lilzumlu 't!uldugurn bu inzibat sistemi, 
terbiye cdenlerde oldugu gibi terbiye 
edilenlerde de yiiksek bir ~uura er
mek ~artile, Tilrk milletini iyi il?liyen 
ve bile bile i~liycn idrakU bir makine 
haline getirecek yegane yoldur. Ya
panla yapm1yam aymci, muvaffak o
lanla olm1yam bir tutmayic1 bir ter
biye usulilnc muhtac1z. Yedek Subay 
olarak orduya giren ve yann ilim, 
idare ,.e ihtisas ~ubelerinde birer yer 
alacak olan bu genc;leri, bugiinden 
tcbrik ede1im. 

Hasan-Ali YiJCEL 

HlllllMNlttUIHIJ1fllUlllHlthHhllllllllllllllltlWHUlllllllllHIHllllllnlllll_. 

I 1 M ay1a bahar bayrami I 
giinii gokiislcrinizi Turk Maarif 
Cemiyiti Rozctlcrile susleyiniz. 
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SON GECE! •• 
Yiizba~1 ~mdi balkonu Gradina 

Publika meydamna bakan bilyilk bir 
odanm pcncerele1i onilndedir. Kar~1-
smdaki kanepede belediye relsi otu
ruyor ... <;ay i9iyorlar ... Yilzb~1 tam 
bulunduklan binanm karp tarafma 
isabet eden kiii;ilk, !akat temiz bir eYi 
gostererek: 

- M. Radilesku rica ederim ~u ev
de kim oturuyor? diyc soruyor ... 

Belediye reisi yerinden dogrulmus-
tur. 

- Klrnuzi evde mi'f 
- Evetl .. 
- Madam Mihallesku isminde .dul 

blr kachn!. .. 
-Yalmz m1?. 
- Hay1r karde~nin lo.zllc beraber 

oturur ... 
- B~ka kimseleri yok mudur?. 
- Hayrr .. yalmz bir karde~inin og-

lu vardlr amma ~mdi burada degil! .. 
Tayyare zabltidir. 

- Acaba M. Radilesku ben bu eYde 
oturamaz m1yun?. Kumandanhga ~ok 
yo.km da!. .. Herhnlde ben1m i~n pek 
mfinas1p bir yerl ..... 

T cfrika No. 17 

Belcdiye reisi biraz durakhyor ... 
- Yilzb~1m bu kadm, derdli bir 

kadlnd1r. Karde~ini birka~ ay evvel 
kaybctti. Yegcnlerile barinm1~ oturu
yor ~di burada!. .. isterseniz daha 
milnasip bir ev bulup size tahliye et
tireyim. 

- Ben onlar1 evden ~1karacak dcgi
lim k1! ... 

- Ha, evi bo~altmak istemlyorsu.. 
!11UZ demek?. 

-Hay1rl... 
- O zaman olabilir belki bilmemf. 
- Tabii... Bana bir oda versinler 

kflfi ! . . . Hem bilmiyorum vaziyetleri
ni, kimbilir belki benim onlara blraz 
da yardlmun dokunabillr! ... 

- ~ok huysuz kadlnchr yiizb~un!. 
- Zaran yok carum; ben kavgac1 

ins an degilim, uyu~uruz ... 
Belcdiye reisi belli ki yiizb~mm bu 

eve girmesini istemiyor. Miitemad.L. 
yen bahaneler bulmaga ~ah~1yor. 

- Ytizb~m beni dinleyin, size b~
ka bir ev tedarik ede1im biz, daha 1yi 
olur. 

Erzincan ovas1n1 sulama 
i§ine may1sta b§lanacak 

Sehrin haritas1, i~me suyu projeleri kasaban1n 
elektrikle tenviri bu yd yapdacakt1r 

• 

Erzincamn wnwni goriin~ii 

Erzincan (Ak~am) - Bu yll Erzin- bir~ok subaylarmuzla sh11 memurlar 
canda ~ btitiln ~iddetini gastermesi- bulunmu~tur. Sesll smema blr~ok 
ne ragmen, ge~en ylllara nisbeten ilk- iilimler g&termege b~l~tir. 
bahar mevsimi !;Ok erken gelmi~tir. 8 - Halkevi in~as1 i~n 65 bin lira 
Yagmurlar devamhdlr. Bu y1l mezru- bavale gelmi~ ,.e binamn in~asl mu .. 
atm bercketli olacag1 ~imdiden tah- nakasaya konmu~tur. 
min cdilmektedir. Erzincanda imar Koy egitmenleri 
i~leri de dev adunlarile ilerlemektedir. Bu ay b~mdan it.ibaren koy egit-

Tatbikine b~lanan imar progra- men kw-su buradaki ziraat mektebln-
m1mn esasl1 hatlan ~unlardir: de faaliyete ge~mi~tir. Kurs ta-

1 - Ovamn sulanmasi projeleri Iebe kadrosu yi.iz ki~liktir. Bunlar 25 
bitmi~ oldugundan bu i~n yapllmas1 ila 40 y~Ian arasmda. askerlikte ~a-
klsim losun veyahut toptan ekslltme- vu~luk etmil? pratlk ve a~ikgoz kimse-
ye konulacnk ve mayista i~e b~lana- ler olup Erzincan, Erzurum, Gilmii~-
caktlr. bane, Tun<;eli vilayetlerinden gelmi~· 

2 - f?chrin milstakbel harttasmm lerdir. 
yap1lmas1 i~n Diyanbekirde bulunan ' Kurs milddeti alh aydir. Okutulan 
hcyet mayista Erzincana; gelerek i~ dcrsler: Toprak zlraati, sebze ve mey-
b~hyacaktir. vac1hk, hayyan islah ve yeti~tirmc ve 

3 - Girlevik ~elale&inden istihsal bakmu ile hayvan hastaliklan, silt ve 
edilecek elektrik projesi Na!1a ,·ekAJe- peynirclllk, bagcillk, ancllik, ipek bO-
tince tasdik edilmi~Ur. ~ehrin elek- cek<;iligi, konservecilik, tavuk<;uluk, 
trikle tenvirati, projesine gore miina. tilrkc;e ve riyaziye dersle1idir. Dersler 
kasaya. konacak ve bu y1l i~nde ya- ilk okul ogretmenlcri ile vilftyet zira-
p1lmas1 temin edilecektir. at ve baytn.r mtidilrleri tarafmdan 

4 - f?ehrin i<;me sulari projelerinin okutulmaktadlr. 
yapllmas1 hususunda Naf1a vekfile-
tince buradaki su mtihendislerine Kursu ikmal eden 1;avu~lar koyler. 

de ilk okul ogretmeni olmakla bera-
emir verilml~tir. ber bulunduk.lan koytin her hususta 

5 - Erzincan i.stasyon caddesn· ic 
i~atkAr birer uzvu olacakll:lfd1r. 

ait projeler Naf1a vektiletince tasdik 
edilmi~tir. Deniz mahaulleri miidiirliigu 

6 - 1 nisanda toplanan BelediY,e Ankara 25 (A~am) - iktisad ve-
meclisi 937 senesi bilt~escini 62 bin kaleti deniz rnahsulleri mildilrlilg\ine 
lira olarak kabul etml~tlr. Bu sene doktor Kemal Bayrak~l tayin edilmi~-
bti~ede son sistem bir aroz0z0n alm- tir. Dokt-0r Kemal Bayrak<;1 rnemleke-
mas1 i<;in 4500 lira. ve mezbahadan et tlmizin ilk ba11k~1hk miltehassis1dlr. 
~aga mahsus bir l:amyon i~in de Kendisl iktisad vekaleti hesabma Av-
2500 lira tahsisat vardlr. Hazlranda rupanm inuhtclif ~ehirlerinde yedi se-
bunlann milbayaas1 yap1Iaca.ktir. ne bahk~1hk tahsil etmi~tir. 

7 - Orduevine alt sinema binas1- Eski deniz mahsulleri mtidilrii B. 
nm resmi ~ad1 yapllm1l?tir. Mera- Mazlurn beynelrnilel sergiler mil~avir-
simdc glmeral Tevfik, vali Bahri ve ligine nakledilmi~tlr. 

- Ni~n buray1 tavsiye etmlyotsu
nuz?. 

- Ne blley)m, belki rahat cdemez
siniz de! .. . 

- Ederim efendirn ederim! ... Hem 
ne olacak can1m, ~un ~urasmda 

ebediyen kalacak degiliz ya!... Bir gO
ri.i~elim bakal1m ev sahibi He, belki 
uyu~uruz ... 
Yiizb~, c;ay bardagm1 masanm 

iistiine koyuyor ... Kay1~1m tak1yor .. ta
bancasm1 al1yor. 

- Haydi M. Radilesku, sizinle ~mdi 
bu eve ugrar, oda i~ni hallettikten 
sonra hastaneyi i~gale gideriz. Olur 
mu? ... 

Belediye reisi, c;arna~ar kabul edi-
yor ... 

- Peki yiizba~1m, nas1l isterseniz! ... 
Kalluyorlar ... 
- Hastane uzak Illldir?. 
- Hay1r, on dakika!. .. 
Yiizb~1 kap1dan sesleniyor ... 
- Bana b~c;avu~u ~agmn! ... 
iki dakika .. b~~avu~ geliyor ... 
- <;'avu~ ~rndi bana, klyafetleri 

diizgiin iki sllahh asker ver!. .. Gidip 
kendim i~in ~u kaq1daki klrm1z1 evi 
i~gal edecegim. Sen de bir manga ile 
on be~ dakika sonra beni askeri has
tanenin oniinde bekle!... Sak.in, ben 
gelmeden i~eri ginneyin!. .. Yerlller
den birisini bulun, gotiirsiin oraya ka
dar siz.i! ... 

- Ba~tistilne efendim!. .. 
- Zabitler geldiler degil mi?. 
- A~ag1da ~ay i~iyorlar. 
- Pekala, yanrn saate kadar avdet 

edecegimizi soy le ... 
B~!;avu~ ~1klyor, ytizba~1 belediye 

reislne donilyor .. 
- Gidelim mi efendim? ... 
- Hay hay buyrun!. .• 
Odadan ~1klyorlarl ... 

• • • 
Kilc;ilk, yayvan, klrmm tugladan 

yapllma bir evin kap1s1 oniindeyiz 
~imdi ... 

Biltiln perdeler, camlar, pancurlar 
indirilmi~... i~erden tek bir ziya s1z
m1yor ... ~1t yok ... Yilzb~t kap1y1 
vuruyor ... Bekliyorlar ... Bir daha vu-
ruyor ... Gene cevap yok ... Ne bir ayak 
sesi, ne bir hareket ... Ytizb~1 mml
daniyor ... 

- Tuhaf ~ey, if¥erde kimse yok mu 
acaba? ... 

Belediye reisi elile sakalm1 kan~tl
rarak endi~cli nazarlarla pencerelere 
baklyor. Bir dakika daha... Yilzb~1 
arkasmdaki neferlere: 

- Adct burada bu galiba, dayamn 
bakal1m ~u kap1ya! ... 

Neferler, tam kap1ya abanacaklar;i 
suada kap1, garip bir g1cirh ile yav~
~a arkaya dogru ~ihyor .. . E~kte, k1r 
sa~h, uzun boylu, ihtiyar bir kacbn! ... 
Belediye reisi hemen ilerliyor ... Ru-
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Eide orme renkll keten tireslnden 
elbise ile mantosu. 

Yar1nki Istanbul 
(Ba~ taraf1 5 inci sahifede) 

Harika nevinden yap1lan bu mua~m 
i~lerin yanmda istanbulu imar et
mek, gene; cumhW'iyetizin banii haki
kisi ve Ttirkiyeyi ger~ekten ink1raz
dan kurtaran, istiklalini kazandlran 
Biiyti.k Onderimiz Atatilrk i!;in bilyillt 
bir i~ degildir. i~te istanbulumuzun 
yeniden in~asi, medeni, asri blr kis
veye sokulmas1 ~erefi de c;ocuklara, 
bizden pek soma gelcceklcre, torun
lanmlZln torunlan.na degil, aktllara 
hayret veren ve ba~nlmas1 imkan 
haricinde olan bir~ok i~leri ba~ran 
~u bulundugumuz Kemalizm devrin
de halaskar Atatilrke nasib olacakt1r.• 

Eski ~hremininin bu kitabnu oku
yan bir muharririmiz Operator Gene
ral Cemille goril~mil~tilr. B. Cemil 
kitabmm ciddi SW'etle tenkid edil
mesini ve bu surctle faydah bir mu
naka~a zemini ac;1Imas1111 temenni et
tigini ve yap1lacak itirazlara (A~m) 
vas1tasile cevap vcreccgini soylemi~ir. 

Arkadaftnl kazma ile yaralad1 
Haydarp~ada oturan Ibrahim, ar

l:ada~1 Mustafayi kazma ile yaralanw;
t1r. ibrahimle Mustafanm ni<;in kavga 
ettikleri belli degildir. ibrahim yaka
lanm1~tir. 

mencc bir~eyler konu~uyo1far .. . 
Kadmm yilzilnde karmakan~k !;iZ

gilerl ... Gozlerinde birdenbire duman-
11, vah~i bir bak1~ peyda oluyor ... Ho. 
rnurdamyor, mmldamyor vc sonra 
bir anda b~m1 yiizba~1ya c;evirerck: 

- Giriniz! ... diyor. 
Ytizba.~1, eli tabancasmm iistiinde, 

kap1dan ic;e11 giriyor ... Geni~ bir hol, 
dort be~ basamakla ~1kllan bir sofa 
ve sofamn ilzerine dizilmi~ iki il<; odar • 
Holiin ortasmda bi)' masa var, masa-

1 

run ilsti.inde de alc;1dan yap1lm1~ bir 
tayyare kabartmas1! ... \ 

Zabit, kadma dogru yakl~1yor .•• 
Munis, yumu~ak bir .ses... I 

- Madam, kabul ederseniz, sizde 
birka~ gun mlsafir kalmak istiyorum. 
Elimden geldlgi kadar rahats1z etme-
mege c;all~mm sizi! ... \ 

Tok, dik ve sert bir cevap!. .. Birin.• 
ci cilmle... : 

-Kabul edip etrnemck elirnde oi.' 
saydl d~iiniirdi.im. 

ikinci cfunle ... 
- Madem ki, elimde degil, o haldQ 

hangi odayi istiyorsan1z alm1zl ... ·....J 
Zabit gtililyor ... 
- Tel?ekktir ederim. . 
- Te~ekkilr etmege sebep yok, sa· · 

dece emreder ve istersiniz! ... 
Yilzba~1 tam bir sogukkanhhkla mu

kabele ediyor. 
(Arkas1 var): 



NeYyorkta gen~ bir Tiirk 
artisti: Bayan Adalet 

Yaz1n tatil zaman1nda Hollivuta 
giderek ilk filmini ~evirecek 

Nev York Nisan (Hususi muhabiri· 
mizden) - Bir aydanberi Nev Yorkta. 
bir Tilrk artisti bulunuyor. Artistin 
ad.I bayan Adalettir. Nev Yorkun en 
kibar revii tiyatrosu olan French Ca
sinoda her aksam miihim bir numa
ra yapmakta ~e ~ok al.kl~ toplamak
tad1r. Gazeteler kendisinden takdirle 
bahsediyorlar. 

Bayan Adaletin hayatI ~ok dik
kate ~yand1r. Kendisi 1stanbulda 
sanat hayatma girm~ ve bir ~ sene 
Anadoluda ~hir ~ehh· ge~tir. Za
rars1z keman ve ud ~alar, sesi de gu
zeldir. Raks etmesini pek iyi bilir. 
Hele f?arkkAri danslarda pek ustadrr. 

Anadoluda kah musiki heytlerlle, 
kfil1 dans0z, bazen de sahne artist! 
olarak dola:?m1~hr. Gezdigi yerlerde 
~ok ragbet gormu~tlir. HattA. birka<; 
sene evvel Mar~ta iken bir gen~ ken
disi i~in ~ pargayi yazm1~t1r: 

Ka§ kaldrrarak, goz siizi.i§iin, hir 
hak1§m var 

Hain nc fiisunkar, ne gi..izel yay 
~cki§in var 

Cerdan kirarak k1v11lank nazh 
sesinle 

Her §ark1y1 bin nn ederk soyleyi§in 
var 

Bayan Adalet Anadoluda bir ka~ 
sene gezdikten sonra talihini Avrupa
da denemek ilzere iptida Viyanaya, 
oradan Berline gitmi~tir. Viyanada 
Prater a.dlnda bir fllim ~evirmi~tir. 

Berlinde Skala tiyatrosunda bir nu
mara yapmaga ~lam~ ve 1ki sene 
bu tiyatroda kalnn~t1r. Oradan iki 
senellk bir konturatla Nev Yorka gel
mi~tir. 
Fr~nch Casinoda yapbgi numara

nm ad1 cMihracenh1 gozdesidir.:\) Sah
ne evvelA bir Hind mihracesinin sara
y1 i<;inde bW?lamakta muhtelif tablo
lardan sonra i;ok gilzd bir bah<;ede 
bitmektedir. Son kismmda elli klz 
divan durmakta ve mihracenin gtiz
desine hizmet etmektedir. Yaptlan 
numarada ~arkkliri bir ~ok rakslar 
vardir. 

Bayan Adaletin tipi ve oyunu bu
rada <;ok begenilmi~tir. Hatta artistin 
namma izafetle Adalet lokantas1 ve 
Adalet kokteyli diye bir lokanta, bir 
de kokteyl c;1kanlrm~tir. Paramount 
ve Fox filim {iirketleri kendisine f ilim 
i;evirmek i<;in tekli!te bulunmu~lar

dir. Yazm tatil zamanmda Hollivuta 
giderek bir filimde rol alacaktir. Fi
lim, kuvvetle timid edi1digi gibi, mu
vaffakiyetli olursa bayan Adalet bu
radaki konturat1 bittikten sonra Hal
livutta yerle~ecektir. 

Bayan Adalet 23 yal?mdad1r. Bura
daki artistlere benzemiyen sevimli bir 
«;ehresi, rnuntazam bir vi.icudu var
d1r. Ayni zamanda giizel dans ediyor. 
Baz1 sahne vazileri kendisinin az za
manda btiyiik bir yilchz olacagm1 soy
ltiyorlar. --------

Kiepura Londraya gitmiyor 
Me~ur tenor ve sinema y1ldlz1 

Jean Kiepura, ge<;ende bir konferans 
vermek tizere Bruksele davet edilmi~
ti. Kiepura, konsrine kral da g'!lirse 
daveti kabul edecegini bildirmi~tir. 
Bel1,;ika krah konserde bulunmag1 ka
bul cttiginden Kiepura Briiksele git
mi.tJti. 

Son zamanlarda tenor Londraya 
davet edihni~tir. Kiepura kral haz1r 
bulunursa konser verecegini bildir
mi~tir. Tac giyme merasimi haz1rllk
Ian vc diger baz1 sebepler dolayisile 

• ingiltere krall gok me~gul oldugun
dan konserde bulunanuyacag1 bil
dllr:U~. Bunun ilzerine Jean Kie
pura da Londraya ~demiyecef1 ceva
bnu nrmlftfr. 

j 
Bayan Adalet 

Clark Gable mahkemede 
Peresti~karlar1 hat1ra almak i~in 

elbisesini parampar~a ettiler 
Bundan bir miiddet .evvel madam 

Violet Norton isrninde b1~ kadin mah-

k mUl ... ,.,.oat etmi~ ve me""'ur em eye - . 'iu 
. ildlzi Clark Gablenm on iki smema y F ank . 

sene evvel ingiltere r Bellings 
nanu altmda kendi~ile Y•<hgm1, bu 

.. betten .. 1md1 11 ya~lannda. bu-m unase r-- ., . 
1 rocuklan oldugunu lddia et-unan Y w 

. vtldlzdan bu ~ocugun nafakasi-mili, J• x... 
m istemi~ti. :Kadm .~~~""n tama-

tiste benzed1gm1, bunun da men ar _ 
sozlerini teyid etmekte oldugunu ile-

ri siinnil~til. . 
Clark Gable ~iIDdiye kadar Ingilte-

yak basmanu~ oldugunu bu ka-
reye a .. 1. k k 
dlru tammadljlnl soy 1yere ad.m 
aleyhine iftira davas1 agmi~ti. Bu da
varun goriilmesine g~en hafta bat-
lan~1r. ·-· 

Gable mahkemeye gittig1 zamarl 
kencllsini gtirmeye gelen .. bir ~alababk 
kadln perest~Arlar kutles1Ie kaq1-
Ia~rm~1r. Kal~bahk o kadar btiyiiktu 
ki yildlz zorla bir yol a~ak mahke
me saionuna girebilmi~tir. Fakat bu 
arada kadlnlar bh· hatira almak arzu
sile artistl.11 ustilni.i b~ param par
~a etlDfllerdir. Kadmlardan kimi81 
dtigmeatni kopa.rJllL?, kimiai elbisesin
den bir ~a kesmif, ldm1st kravatuu 

par<;alarru~br. 

Bu kadmlarm bir ~ogu mahkeme 
salonuna girebilmek i~in Adliyeye ta 
~akla beraber gelmi~er ve kap1lar
da beklemeye ba~la:nu~lard1. Kachn 
kalabal1g1 o kadar bUyi.ikti.i ki polis 
miidahale etmek mecburiyetinde kal
nu~ ve salon doldukta.11 sonra gui; 
belA kap1Jar kapahlabilmi~tir, 

Adliye dairesi oniindeki kadmlar
dan yakay1 kurtarm.ak igin PQlisin 
yandlmma m.Uracaat etnli~tir. Polis
Jer aktorii gi.i~ belA. selamete ~a
bilm4Jerdir. Fakat kendisi mahkeme 
salonuna girdigi zam..an iistti ba~ 
param par~a idi. Bu halde du~
da bulunam1yacagmdan muhakem.e 
ba~lamazdan evvel Gablenin hizrnet
!;isi eve donerek ef endisine mahkeme 
huzuruna tam klhkla ~1kabilmesi 
i~in yeni bir tak1m elbise getirmeye 
mecbur olmm;tur. 

ilk celse bazi tahkikat ic;in talik 
edllmi~tir. Fakat artist ~Ikarken pe
resti~ft.r1annm yeni bir hi.icumuna 
ugralD.l~, bu defa da i.lzerindeki yeni 
elbise param pai·~a cdilm.i~tir. Artist 
polislerin yardmille gii~ hal ile bir 
otomobl1e atllyarak evine donebilmi~
tir. 

"lttihad ve T erakki,, nin son devirlerinde 
Suikasdlar ve entrikalar 

~-- Tefrika No. 80 Yazan: Mustafa Ragib _ _ _, 

Said Halim pa$a, hayatrn1n tehllkede 
oldugunu gorUyor ve muhafa za 
edilmesini Talat pa$adan is tfyordu 

Gerek Enyer p~a ile munasebefve 
miicadelelerinde, gerek buti.in ·lcraatm
da ag1k~a davra~1maga mecburdu. Fa
kat bunun i~in yeniden vaziyeti haz1r
Iamak HizundJ: Talat pM.a,Enver pru,;a
Yl hem gaflete scvketmek, hem de sa~ 
darete ge~mesine zemin hazirlamak 
mere Harbiye nazm lehinde son giin
lerde yapbrd1g1 propagandalara da 
nihayet verdirmegi milnasip gordil. 
Artik o giinden itibaren Talat pa~a
mn etrafmda toplananlar ve ondan 
miilhem olanlar, Enver p~anm le
hinde soz soylemiyorlar, yeni sadra
zamm meziyet ve ~ahsiyeti etrafmda 
bilttin gayret ve f aaliyetlerile ag1zla
nru, a~m~ar, her zaman, her muhit
te miitemadiyen telkinlerde bulunu
yorla1'd1. 

Talat pa~a lehindeki bu propagan
da, harbin sonuna kadar devam et\i. 

Bir miiddet daha efkari umumiyeyi 
- haz1rhyacakh 

Dige1· taraftan Talat pa~a sad
razam olduktan sonra - belki de 
pek garib olacakhr dii~Uncesile -
kendi kabinesinde mevki i~gal eden 
Enver p~ aleyhindek.i propaganda
lara bizzat i~tirak etmiyor ve bunu 
.. eskisi gibi - te~vik ~dici goziikmii
yordu. O, yalmz - s11·as1 dil$tiikc;e -
pek itimad ettigi en yakm dostlan 
ve arkadaslan oniinde Harbiye 11az1-
nrun icra~t w harcl{etlerini tenkid 
ediyor, Enver pa{>aya kar~1 samimi 
d~celerini, hatta biraz nefretle 
kanslk h~lerini aiilat1.naktan c;ekin
miy~rdu. Maamafih Talat pa~a. taY1r 
ve hareketini bu suretle degi$thmekle 
ve kabine riyasetine gec;m.ekle ~era
ber, Enver pa~a aleyhinde tatb'k et
mege karar verdigi plAmmn biran ev
vel tahakkukunu da ihmal etmi~ de
llldi. 0, ~imdi dclha buyiik bir cesa
ret ve azimle istikbalde kendisine ve 
hattA •ittihad ve Terakki> ye buytik 
bir tehlike te~ t:decegine kani oldu
gu Enver p~a. meselesini behemehal 
halletmek azrninde idi Bu fikrini fiilt 
bir safhaya ge~irmek igin ne mtim
ktlnse yapacakh. Ancak Talat p~, 
bir miiddet daha (efkan umumiye)
yi kendi lehine olarak haz1rlamag1 
zarwi goriiyordu. 0, harbin meydana 
getirdigi bir ~ok musibet ve zaruret
leri, ortadan kaldlracak bir t1l.:amm 
elinde bulunmad1g1m biliyordu. $u 
halde bol keseden bir c;ok {ieyler vaa
dedip te onu tahakkuk ettirememek 
halk ilzeri:!lde bilsbiitlin menfi tesir
ler yapacakti. Bu dil~i.ince ile sadra
zam, gi.izel ve parlak: i~ler gorillecegi
ni vadetmekte!1 ~E·kiniyordu. 

Ancak Talat pa~a, pek iyi bil,i~ ordu 
ki halkm htikiimct erk!rnna ve •itti
had ve Terakkb ye kar.tJ1 hiddet ve in
fiali, harp hadiselerinin ald1g1 ~ekil

lerden ve tesirlerden ziyade devletin 
Barbi umumiye i~tirakinden ile
ri geliyordu . Harbin ilam iize
rine biiyilk zaferlere eri~ilece

gi vaadile cephelere gonderilen 
geni;ler i<;inde binlerce ~ehid verildik
ten soma vatanm kurtulmadlg1m vt:! 
bil!kis memleketin bilyilk bir k1smi
mn dti~man istilas1 altmda bulundu
~u goren balk, devleti harbe silrilk
liyenleri hi~ bir suretle affetmek iste
miyordu. 

H arbe ittirakin meauliyetini Said 
Halim pafaya yiikletiyordu. 

Talat pa~. harbe i~tirakimizden 
sonra yap1lan bir c;ok hatalann, ida-
resizliklerin ve biltiin millctin ilzerine 
~oken sefalet ve f el9.ketlerin mesuli
yetlerinden kendisini kurtaram1yaca-

guu bilmekle ber~ber, hi9 olmazsa, 
harbe giri~teki hata ve mesuliyetin-
den kendini kurtarmak ve - bu ba
lomdan - kendi vaziyetini hafifletmek 
istiyordu. Talat pa~a. sadaret maka
mma oturdugu gi.in, derhal buna bir 
~e arad1 ve o giin, arhk kendisi'ic;in 
ltizumlu bir ~siyet olmaktan c;1kan 
selefie1i Said Halim p84anm omuz
la.nna bu tarihi vebali yiiklemegi 
JD.Una.sip gO?ertk sultan Re~adm im-

zastru t~1yan fU mektubu Said Ba· 
lim p~aya gonderdi: 

cEsbab1 slhhiyeden dolay1 mesnedl 
sadaretten affm1z hkkmdaki istirha
nuruz teessilfle kabul ve isaf ed.ildi 
Mak:im1 sadarete tayininizdenberi se- · 
lameti mi.ilk ve devlet emrinde ve ba-

1 

husus Edime meselcsile diiveli mer
keziye ile akdi ittifak hususunda mas
ruf olan mesaiyi reviyetmendaneniz 
nezdirnizde daima rehini takdir ola
cagmdan hakk1mzdaki tevecci.ih ve 
muhabbeti ~ahanemizi bu vesile ile 
de teyid eylerim.> 

Bu mektup, hi~ .tJliphe yok ki tazl
ri ~ekline gore eski sadrazarmn gon
li.inU almak ic;in yazllnu~ ve hizinet
leri takdir edilmek surctile pr~nsin 
agzma bir pa1mak bal galmrm' olu
yordu. Fakat o zarnana kadar (efkA
n umumiye) ye Almanlarla yapllan 
ittifakm munhasiri'n Said Halim pa .. 
~nm eseri oldugu bildirilme~ti 

Vak1a i~lerin i~ytiziine valuf olmaga 
<;ah~anlar biliyo:lard1 ki bu ittifak, 
viikeladan ~ogunun haberi olmakSl
zm, yaptlnu~I. ~imdi gazetelerle ne~
redilen bu mektupla Almanlann itti
fakl yalmz Said Halim p~a

nm eseri oldugu resmen bil
diriliyordu . Diger taraftan Ta
lat pa~a. bu te~ekkilr mektubunu 
gondertmekle selefine kaq1 btiyi.ik bir 
nezaket gtisterdigini ispat ediyordu. 

Avusturya bqvekilinin olduriil
meai, prensi iirkiitmiif tii .• 

<;i.inkti o zamana kadar - ne suretle 
olursa olsun - mevkiini tcrkedcn bir 
sadrazama padi~ah tarafmdan bu 
tarzda bir iltifattn bulunuldugu vaki 
degildi. Bu itibarla Said Halim pa~
um muteamil olnuyan bOyJe bir mek
tup almasile <;ok menmun olacag1, fa
kat bu mektubun gazetelule ne~1edil
mesindeki maksada prensin niifuz 
edemiyecegi. mubakkakh. 

Bundan bafka, Said Halim pa~anm 
sadaretten ~ekilmeden evvel hayatuu 
ne kadar tehlikede gordiigilnii yaz
rm~t1m. Eski sadraza.mm bu korkusu, 
yalmz Enver ~dan gelecek bir 
darbenin tmri altmda degildi. Pren
sin istifasmd.an il<; ay evvel Avustur
ya ba~vekili Storgun Viyanada bir lo
kantada yemek yerken Alman sosyal , 
demokrat firkasma mensup Fredrih , 
Adler isminde bir muhanir tarafm
dan yapllan bir suikaste kw·ban git
mesi, Osmanh sadrazamuun bilsbil
tiin asabm1 bozmu~. Avusturya hilkft
meti gibi Osm:mh devl~tinin de milte
canis olrmyan unsurlardan mi.irekkeb 
olmas1 itib&rile kendi aleyhinde de 
bir fedainin ~1kacailm tahmin et~ 
ti. Bahusus bOyle bir suikaste miiessir 
olacak sebepler ve hadiseler de pek 
~oktu. Said Halim pa~a sadaretten ~c
kildikten sonra da hayatmm emniyet 
altma girmedigini biliyordu. Nitekim 
istif a edecegi gt.in, halefine veda eder
ken yeni sadrazama bu korkustmu ~
m1~, TalAt pa~a da prcnsin muhafaza
.s1 ic;in hiikllmet~e her turlii tedbirle
rin almacag1m vaadetmi~ti. 

Filhakika prensin ikametgah1 ci- ' 
varmda sivil ve resmi bir lki polis 
konmu.tJ ve pa;;a d1~anya ~1kark~n bu 
muhaf1zlan da - gayliresrni olarak -
kendisine refakat etmege ba{ilarru~
lardi. Halbuki Talat p~anm meselA. 
harbe girmek mesuliyetini i.izerinden 
atmas1 hususundaki gayretine ve Sa

id Halim p~anm bu kadar gok kor
kusuna; ragmen, memlekette boyle bir 
&U.ikast ~bekesi faaliyete ge~tigi tak
dirde, herhalde bu ~ebckenin ilk he-
defini, Said Halim pa~ te~kil eclecek 
degildi. Mubaliflerin, (gayri mem
nun) lann bi.itiin kinleri, intikam hia
leri, Talat pa~ya, Enver pa~aya ve 
sonra da (Merkezi umurni) azasma 
mtiteveccih bulunuyordu. Said Halim 
pa~amn hayatt, ancak bu eski arka
da~larmm imhasm::lan sonra tehlike
ye girebilecekti. Bu takdirde onu ~m
di muhafaza eden polisin de bir hi.ik
mil ve tesiri olainazch. 

r 

.. (Arkas1 nr). 
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Giine§ tak1mi· daha giizel ve daha iistiin oynad1gi halde 

magliib oldu son dakikada yedigi bir golle 

Diinkii B~kta~. Giin~ ma91-Ddan bir enstantane 

Bir !utbol ma~ her zaman, daha 
\istiln oyruyan ve gnllbiyeti hak eden 
taraf kaznnmaz. Ma~arda da, ha
yatta her ~eyde oldugu gibi talih ve 
tesadiifiln bir hayli rolii vardrr. Bu 
talih ve tesadi.ifler bazi zamanlar,m&
haret ve ilstfullugiin hakkmdan ge
Iebllccck kadar l.."UvveUe tecelli eder. 
Bunun en yaklll bir misali, diln 
f}eref stadmda oynanan B~k~ -
Giln~ ma~drr. Biltiin bir blrinci 
devre hasmmdan blr ~ .klAs yiik
sek bir oyun g0stcren ve kaleyi sa
rnrak devrunll ~iltlerle bombardlman 
eden, ikinci devrenin ilk yirmi 00., 
daklkasmd'a d3. - on kl¢ oynnmas1-
na ragmcn - rakibe tehlikell ola.bi
le:n cidden talihsiz bir Gilen~ taklm.t, 
hakikaten talihli blr Be~ikt~ takmu
na son dakilmda yedigt bir golle 
maglUp oldu. 

Hakem ve tnkunlar 
Maga dart bin kadar seyirci oniin

dc Snid Salfilladdinin hakemligi al
tmda b~landI. 

Taklmlar sahada ~ ~ekillerde yer 
alchlar: 

B~ik~: Mehmed All • Hiisnil. 
Faruk - Rlfa.t, Enver, Fuad - Mar
yo, Rldvan, Hakla, ~eref, E¥ef. 
Giin~: Clhad - Faruk, Rc~ad • 

Da~, Riza, ism.ail - Refll, N ecdet, Sa
la.haddin, Rebll, lbrBhlm. 

Hava bulutlu olmakla beraber 
b~angi~ta yagmursuz ve futbol ~ 
mii.snittl. Fakat birincl devre Smiun
da serpelemege b~llyan y~ur 
ikincl dev.re bR91Ilda ve devrenln bU· 
yUk bir k1smmdn ¢ddetin1 arttirdl. 
Futbolcilleri oldugu kado.r ~eref sta
dmm ~lk trlbllnlerinde yer alanla
n da blr bayll JSlattL 

Giizel bir oyun 

ilk devreye Gfine~liler slkl ve umu
miyetle yerden blr oyunlBI b~ladJ.
lar. Daha fazla Salahaddin, Reb11 
ve ibrahim va.cntasne i~yen, arasi

ra da Necdet ve Refii tarafmdan yil
rilyen Gilne{I hO.cum hatt1 Be~~ 
mildafaasHU deva.mh blr tazy1k al
tma alirken miidafe.BSll1da da Rlza 
Hakklyi SJ.la marke ediyor; Faruk 
E~efe, ~adla tsmail de R1dvan ve 
Maryoya goz actunuyorlardl. Bu. 

G~ kalecisi Cthadm blr lmrtanp 

B~ • Giin~ ma~mm heyecanh bi,:~ 

f 

nun i~n ~ biitiin devrede 
milnferid kalan ancak iic; dort a.kl· 
mm gorcblldik. 

Bu devrede Giin~ miihacin:ileri· 
nin ~Ok iyi anl*1'ak yapt11dan yir
mi b~ kadar hiicumunu ve bir 
kl.sml knlen1n sagmdan, solundan 
ve Qstiinden giden, bir klsnu da ks.
led. tarafmdnn kar~anan btr o ka· 
dar ~tilnil seyrettik. Futbolde cgob 
Clenflen nesne olmasa ve hesaba ka
tllmasa bu ko.dnr giizel blr oyun ve 
bu kad!u' bAriz bir hAkimlyet az gO
rilUlr ~eydlr. 
Giin~, boyle bft.ldm ve giizel bir 

oyunla gol ~amamnsma mUka
bll B~ sngdan bir hilcumun
da Oiine~ mildafilerlnden ~ bir 
komer yaptI. Komerl Be~~ set 
aci~ Maryo ~ok giizel cektl, top 
kaleyi ~ sol ic; mevkiine yak· 
l~ olan ~re!e kadnr geld! .•• 

B~ikta11n golu ve cevabi 
E§ttf topa kale Oniine ortalarnak 

Giin~ ~d, B~ miihacimin· 
den kafa ile topu koparken 

kasdile topa ayagmm i~e vurdu. 
~ bOyle bir ~andel degll, ~t 
bekllyen Cihndm zaviyeyi kapatnn~ 
olmasma ragmcn top sag yan dire
~ Ictne vararak aglarm icine d~ 
:ta.. Topun ortaya gelmeslle ~ok ~
buk B~ kaleslne iniveren Oft· 
net hiicum hatb., hemen bu gol'Un 
akabinde, SaJftboodinin slkl bh' ~
tue beraberllk saJlSllll yapt1. 

Bu bemberllkten sonra Gilne~ 
tuyfk1 artb. Faka.t devro sonlarma 
~ Hilimildcn kalcasma ~etll 
bir dis y1yen SalA.haddlnin felce 
u~ gibi belini tutarak klilnldJ.
JILDl&.Z b1r hale gel.mes! Giinet htl
cum hattuu da s8l'ltl ve yilk dab& 
ta1a Giine, mildafaasma b1ndl. 

tkinci dewe 
Eanoi devreye b~ken k<>§JIULk 

CSelil, yilrO.ycmiyen SaJ.Ahaddtn 
mefl% btr vaziyette sag ~1Ra g~ 
rfb:nlf, Refil de merkez mohactm 
mnktine aJmm1~ Buna raimen 
Uk y1rm1 d.8.kika i~de BC§i:kt:.q da
b.a rahat oynn.makla beraber on.
n~ zaman zaman tazyildnden kur· 
tul~. Fakat bu yirmt daki· 
lm i~de Giine~erln a.rtlk pek teh· 
llkel1 olamadlklanm gorilnce gittik
ge artan takdire deA"er bir enerji ile 
oynamaga baJillru:h. ~tan evvelld 

.. btt ye.mmda bahsettiR!m g1bl Gtl· 
neollicrin yerden oyunu bll"aka.raK 
JJ,ihayet Be¢k~ havadan oyunu· 
no. kaptlmalan son yirm1 be., dak1ka 
tofnde S1k1 bir tazyik altma gtrme
lertne kMl b1r sebep ~ ettt. Mu .. 
datller iyi J.rotii ~ BeflkUlf 
mUhacimlerlntn akmlanm kesmege, 
oyunun bltmesine btr dakika kala· 
ya kadar muvaff ak o.ldyl~. F.akd 

:bdncl devre sonunda m~kiil 
l~e bu son daldka icJ.nde bfi.tiin 
hizlanm kullane.rak GiinCf kalesine 
kadar gtren B~ bucum hatti, 
b1r ~ arasmda Rldvanm aya
~e gallbiyet goUlnO. yaptt. 

\11ziyete d~n Giin~ miidafaasa. 

Son daldkada 2 - 1 B~ ga.
libiyetile biten bu m~ta ild. taraf 
futbolcfilerinde gordiigfun iyi ve f&
na tarn.nan bru;ka bir yazimda tah-
lil edecegim. Sadun Gal.ip 

Ankarada bisiklet yart~lan 
Diinkii y~ta Yakub birinci, Erdogan 

ikinci, Nori ii~iincii geldiler 
~nkartL 25 "(A.A.)' - Serl blsiklet 
~ il~ilncfisU bu haft.a e1ll kl· 
lometre mesatede yap~. Y~ 
Akkfiprii suvari karakolu aniinden 
ba~Janm19 ve Ciftllk yolu ~cl kilo
metrestnden dantllerek Ankara istas· 
yon gecid!nden ~ek suretlle iist 
yoldan EU Mesuda g1~ ve alt 
yoldan suvarl karakolu onftne geli
nerek inlhayet verlJ.Jn1§t1r. 

Bugtin.kil yan~a on ko~cu i~tirak 
~. Milsabakamn ta.fsllAtma gi
~eden <mce her ha.ft.a yapllan ya-
~ birlncls1nin de~esi neti~si
dir Id., bugtlnkii k~unun ehemmiye
ti. ve blrtnclsl lizerindek1 bahlsler, me
rakblar arasmda bayll miln~yl 
muclp oluyordu. 

Netckim on kuvvetli hemayar ko.. 
§ftcll yanp 15 incl kilomctresine 
kadar beraber gi~er ve yolun ilk 
yo~u olan bu nokta.da k~Cular 1-
ki gruba ayr~. Eti :Mesudun 
~Ii yo~u ~seslne girlldigi zaman 
Yalmb, muntazam bir pedal ~e~ 
le rakiplerinden 30 metre ka.dar ay
~ bulunuyordu. Bu mesafeye e
hemmlyet vermiyen di~ ko~cular 
iki gurub hal.inde kendllerinl yorma. 
mak sureWe gidiyorlardl. 

Yakub, ¢zndiye kadar bi~ bir dere-
ce almadlA't i~, kend.is1nden beklen· 
miyen blr enerjl lle 30 metrellk bu a· 

~lkll~ yav~ ya~ ~trill.ya b~a
~ ve nihayet rakiplerfnl ild kilo
metre kadar gertde b11'8kma.k sureti-

le 50 kllometreyi bir saat 25 dakika 
ve 51 saniyede bltirerek birinci, Er
dogan Utinci ve Nuri Ku~ lastik farld
le iif;iincii ge~erdir. 

Bugtine kadar yaplla.n yari~larda 
elde edilen neticelere gore, milsn.blk
Iarm puvan vaziyeti ~yledir: 

1 - Nuri K~ 6 puvan 
2 - ismail 9 > 
3 - Erdogan 11 > 
4 - ilhami, Nurl, Faruk ve Yaub 

15 er puvan. 
Puvanlar her ko~cuya birinci ise 

bir, ikinci geldigi vakit iki, ucilncO. 
geldi{:'1 vatik uc puvan ill1h .. verilmek 
suretile elde cdllmektedir. 

I mird ki m ~ 
Galatasaray O~oku 

4 - 2 maglub etti 
1zmir 25 (~) - Bugiln Gala

tnsarayla U~ok ma~ binlerce seyir
ci onUn.de yapllch. Hakem izm1r 
nuntakasmdan B. Niyazi idi. 

Re riki takun ilk devrcde mtisavi 
bir oyun gosterdiler ve bu devre 2-2 
beraberlikle bitti. 

ikinei devrcye b~lanchgi zaman 
Galatasaraylilann daha hA.kim bir oyun 
oynn~an goriiliiyordu. Oalatasa-
rayltlar, iki gol daha. ~ararnk m~1 
4 - 2 gallbiyetlo blt1rmege muvaf!ak 
oldular. Hakem B. Niyazi oyunu ~ok 
iyi idare etti. 
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Her a~~am I 
bir hikiye 

Tlirk~e hocas1 
f?akir Ferdi gazetedeki kii~iik ilam 

okudu: c:Bir Alman klzma tilrkge og· 
retecek muktedir bir muallime ihti· 
y~ vardlr. Muallimin yilksek tahsili 
olrnas1 ~artbr. Allnacak hocaya ytik. 
sek bir iicret verllecektir.> 

~akir Ferdi ~iir yazard1. Hususi 
dersler verirdi. OnWl i~in bu il~ndaki . 
adresi not etti. O gilnii gazetedeki ad· 
rese gitti. Kendisini Herman adlnda 
bir Alman kar~1lad1. Herman baba· 
can bir adamd1. Bilyiik muharebeden 
~ok once istanbula gelmi~, barpte 
Ttirk ordusWlda ~al~1~, miitarekc· 
den sonra gene Tilrkiyede kalml~, bu· 
rada i{) yapm1~t1. Zengin bir firmanm 
milmessill idi. Q<>k para yapm~tl. 
Herman son derece ~rklll~m1,t1. Ala
turka musikiye bayihrdl. En ~ok sev
digi yemek zeytinya.111 patl1can dol· 
mast, en sevdigi i~ki rakl idi. c:Cthari 
dil, pencii se:. diye ta.vla oynardI. K1-
Zl Emma Berlinde okumu~, 1stanbula 
yeni gelmi~ti. Vala§. buradan gitme-
den evvel gen~ klZ biraz tfuk~e ogren· 
mi~ti, otrenmi~ti amma Herman ken
di tabirile onun biilbill gibi tfuk~e k~ 
nu{)Inaslm isUyordu. Gazeteye de ilft.· 
m bunWl i~in verm~ti. 

Herman, ~r Ferdiyi ~ok begen· 
di. Bir aral1k: 

- Vay siz ~airsiniz ha... Durun 
durun hat1rlad1m,, .. Bir kitabm1z eli· 
me g~mi{)ti... Ismi de cMartiler:tdi 
degil ml? .. 

- E\'Ct .. 
Anl~t1Iar. :?akir Ferdi haftada iic; 

kere matmazel Emma'ya tilrk~e der. 
si Yerecek-ti. 

Herman, ~akir Ferdiyi o giini.i eve 
goturilp Emma'ya takdim etti. 

Emma uzun boylu, cildi giinc~ten 
pernbe bir esmerlik alm1s kocaman ·' 
ye~l gozlil, minimini ag1zh, sinema 
artistlerine benziyen bir k1zd1. 

f?akir Ferdiyi gok iyi kar~llad1. Da
ha ilk giinden derse ba~ladtlar. 

Gene; adam ~nir olmasma ragmen 
i~lerinde son derecc muntazamd1. 
Haftamn tit; giiniinde sail, per~embe, 
cumartcsi tam zamanmda geliyor, 
dersini verdikten sonra gidiyordu. 

Emma daha ilk giinii hocasm1 gor
di.igii zaman: c:Ne gilzel erkek .. > de· 
mi~ti. Hakikaten :?akir Ferdi Alman 
klzlarmm hayallerinde y~1yan esmer, 
simsiyah hafif dalgal1 sa~h, kapkara 
gozhi erkek1erdendi. Emma okumnk 
ic;in Almanyaya gelen Tiirk talcbe 
arasmda c;ok gtizel esmer delikanhlar 
bulundugunu, bunlara Alman klzla
nnm bayildlgm1 i~itmi~ti. ~imdi gen~ 
lr.iz ~akir Ferdiye bakblq;a esmer er
kekleri begenen Alman klzlarma 
yerden goge kadnr hak veriyordu. 

Emma gene; hocasmm dikkatini, 
alakasm1 uzcr.ine c;ekmek i~n neler 
yapm1yordu. Lakin ~akir Ferdi i~inin 
ba~mda tam i~ adanu idi. Dersinden 
ba~lm bir~ey dti~tinmi.iyordu. 

O bu harikulade gen~ kl.zm kar~1-
smda hie ft~1k taraf i olm1yan tam 
bir hoca idi. 

Bir gun Emma onu biraz d~ek 
J~n: 

- Almanyada Usan ogrenme usul· 
Jeri arasmda bhi fevkala.de gilzel ..• 
Talebenfn keJime ogrenmesi igin on
lara gtizel ¢irler, ~k ~ark1lan veriyor
Jar ... Siz de bana tilrk~e giizel bir 
~k ~iiri soylcsenize ... 

Emma ilmid iginde bekledi. Lakin 
gen~ muallirn: 

- Daha sizin ~ilre gegmenize epi 
vakit var. ~imdilik ~u klraat parga
sm1 okuyunuz ... 

Diyerek lak1rd1y1 kesti... 
Fakat Emma hie; de i.imidini kaybet

miyordu. 
Bir sal1 Emma ~akir Ferdiye kapi· 

y1 kendisi agtJ. Sirtmda gayet bol pa· 
~ah, turun(; rengi bir ipekli pijama 
vard1. <;etrefil tilrkgesile: 

- Bugiln, dedi, yalmmz .. evdekile
:rin hepsi gezmcge gitti. Ben sizi bek· 
Iedirn ... Onlar biiyilk bir gezme yapa. 
caklar .. . 

~akir Ferdi: 
- Vah vah.. rnani oldum.. siz de 

bclki gitmek ist€rdiniz ... dedi. 
Emma gozlerini toparlak toparlak 

a!rru·ak: 
- Yoo .. dedi .. ben dersimi hi~ bi1' 

~eye degi~mem ..• 
Gene; kiz sonra biraz daha ileri git

ti: 
- Biliyor musunuz? dedi, babam 

israr ettigi vakit hi!; de kendimi s1-

klp turk~e dersi almaga niyetim yok· 
tu. Lakin muallimimi goriince fikri· 
mi de~~tirdim. 

~akir Ferdi sanki bunlan hig i~itr-
merni~ gibi: 

- Matmazel, dedi, bugilnki.i dersi-
miz imla degil mi? .. Size gazeteden 
blr par~a yazd1racag1m ... Ba~lay1mz .. 

cBilyiik ~air Abdillhak Hamidin 
oliimii rnemleketin her tarafmda bi.i
yilk bir keder uyand1rm1~tll' .. ve saire 
ve saire ... > 

Emma b~1 ontine egik, imlas1m ya· 
zarken bir taraftan alnmm ve gozle
:rinin tiz~rine dil.~en platin renkli s~· 
Ian arasmdan giizel muallimini siizti
yordu. 

~akir Ferdi ihtar etrnege mecbur ol· 
du: 

- Dikkat etmiyorsunuz.. yanlI~ 
yazacaksm1z... Numaran1z1 k1raca-
gun ... 

Ah bu numara ... Bu usulii babas1 
Herman koymu~tu. ~akir Ferdi her 
ders, her ekzersiz i<;in gen<; k1za nu
mara vermege mecburdu. 

Emma bazan hocasma baktp baklp 
dabyord~. Hafi! dalgal1 simsiyah sa<;· 
Jan ne guzeldi. Zaman zaman i~inden 
gelen bir hlsle yerinden f1rlamak bu 
dalgall simsiyah sa~lan tutmak, ka
n~tinnak, kart~tirmak sonra: 

- Sen benim ne hissettigirnin far· 
londa degil misin?. diye bunlan arka. 
ya dogru ~ekmek istiyordu. 

Emma bir erkegin bu derece laka
yid olabilecegine ihtimal vermezdi. 
~akir Ferdi sanki ta~tan yaratilmi~ 
gibl idi. 

Bir giin Emma bir ~eylanhk di.t~tin· 
dil. ~akir Ferdi ona yazmas1 ic;in bir 
ekzcrsiz verrni~ti. Emma oturdu, ek
zersiz yerine f?akir Fcrdiye uzun bir 
ilam~k mektubu yazdl. ~akir Ferdi 
dersten ~1karken Emma: 

- Ekzersizinli buyurunuz.. dedi. 
~akir Ferdi kflg1d1 ald1. 

- Ailaha ismarlad1k .. diyerek ~1ktJ. 
Gitti. Emma'nm igi i~ne s1gnuyordu. 
f?akir Ferdi muhakkak bugiln ekzersiz 
zannile a~acak llam a~k mektubunu 
okuyacakt1. 0 zaman herhalde ken· 
d.isinin biltiin bislerini ogrenccekti. 
Ve belki de gelecek derste, yani per
~embe gilnil ... 

Emma biiyiik heyecanlar .gec;iriyor
au. Nihayet per{)embe gel di, c;attl. ~a
kir Ferd.i derse geldigi za.man Emma 
onun yiiziinde bir degi~iklik bir gay
ri tabiilik anyordu. Lakn $akir Ferdi 
de hie; de boyJe ~yler yoktu. Dersc 
b~Iamadan evvel: 

- Yazd1g1mz ekzersizi hi<; begen· 
medim matmazel Emma .. dedi. 

Emma saiJSan kesilmi~ti. $akir Fer-
di devam etti: 

- S1f1r verdim bu ekzcrsiziniz i<;in ..• 
Hatta s1fn· bile ~ok .. bu ekzersizin 
manasuu aniamnd1m. O nas1l if ade 
oyle .. bir kere «Senin hayal var bcnim 
kalbiJI1de .. > ne demek? .. c:Benim kal
bimde senin bayalin var.> olabilir .• 
sonra: c:Senin ld audaklar c;ok s1cak .. > 
ne oluyor .. cSenin dudakla11n <;ok SI· 

cak> olacak ... Hele: cSenin kapkara 
sa~larm ktvirc1k .. ben onlan c;eker?» 

ne demek?. 
Emma artlk dayanamadi yerinden 

fnlad1, o, gilnlerden .b~ri ~ut~ak i~in 
c;lldird1~1 ~akir Ferdin1Il sims1yah sa~
Janm .ince parmaklan. ile kan~brd1, 
kan~tird1, deiitt1, ~ekti: 

_ ~te bu deme~·: b~ de1~ek .. bu de
mek .. ~mdi ekzers1zimm mana.sm1 an-

ladm mt? .. 
(Bir yild12) 
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1stanbul -- Ogle ne9riyab: 12,30 
Piakla Tl.irk musikisi, 12,50 Havadis, 
13,05 Muhtelif plak nei?1iyatI. 14 Son. 
A~am nei?riyati -17: ink1Iab ders· 

Jeri: Universiteden naklen Mahmud 
Esad Bozkurt tarafmdan, 18,30: Plak
Ia dans musikisi, 19: <;ocuk Esirgeme 
Kurumu namma konferans: Doktor 
Fahreddin Kerim. 19,30: Afrika av1 
hahralan: s. Selahattin Cihanoglu, 
20: Rifat ve arkadSl?lan tarafmdan 
Turk musikisi ve balk sarkllar1 20 30: 
•• 't ' > 

Omer Riza tarafmdan arapc;a soylev, 
20,45: Safiye ve arkada.slan tarafm
dan Ti.irk musikisi ve h;.ik ~ark1lan, 
Saat Ayan, 21,15: ~ehir tiyatrosu 
dram k1snu (Tais), 22,15: Ajans ve 
borsa haberleri ve ertesi giiniin Pl"O· 

granu, 22,30: Plakla sololar, opera ve 
operet parc;alan, 23: Son. 

Ecnebl istasyonlann bu akfamld en 
Miintebap Prorranu 

England Natinoal (Saat 15) -1500-
Piyano musikisi: Chopen, Debussy. 
Sk~ya (Saat 18,00) - 391 • ilkbahar 
valsleri. 

Mil.Ano (Saat 22,10) • 369 • Salon 
musikisi. 
Beromiinster (Saat 17,00) - 450 • 

Salon musikisi: Mozart - Haydn - Bet· 
hovenin eserlerinden. 
Beromilns~r (Saat 21,00) - 540 -

Orkestra konseri • isvic;re musikisi. 
Liiksenburg (Saat 0,10) - 1293 -

Ginger Rogers - Maurice Chevalier • 
Gertrude Lawrence konseri. 
Var~va (Saat 16,30) - 1339 • Trio • 
~an konseri. 

Belgrad (Saat 13,15) - 437 - Kemru1 
konseri. 

Dam Mu.,ikisl 

'l'oulouse - Radio (Saat 23,35) • 329· 
Sk~ya (Saat 19,30) . 391 • l\lilano 
(Sant 23,15) - 369 - Roma (Saat 23,15) 
• 421 • Hilversum (Sant 12 40 - 301 • 
Hilnrsum (Saat 22,45) - 301 - Zagreb 
(Saat 22,20) - 0,7 - Budapeste (Saat 
23,20) • 550. . 
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1stanbul - Ogle ne~l'iyatl: 12,30 

Plakla Ti.irk musikisi. 12,50 Havadis. 
13,05 Muhtelif pUik ne~iyat1, 14 Son. 

. A~am ne~rlyab: 17 inkllap dersle· 
n Universiteden naklen: Mahmut 
Esat Bozkurt tarafmdan, 18,30 Plak
Ia dans musikisi, 19 <;ocuk Esirgeme 
~urumu namma konf erans, Dok tor 
Ibrahim Zati, 19,30 Eminonii Halkevi 
ne~riyat kolu namma bay Nusret Sc· 
fa (yeni ne~riyat), 20 Belma ve arka. 
da~lar1 tarafmdan Ti.irk rnusikisi ve 
halk {iark1lan, 20,30 Omer R1za tara· 
fmdan arapc;a soylev, 20,45 Cemal Ka-
rnil ve arka~lan tarafmdan Tilrk 
rnusildsi ve l}alk ~arkllan: Saat ayar1, 
21 ,15 Konservntuar korosu: Frans1z 
tiyatrosundan naklen, 22,15 Ajans ve 
borsa haberleri ve ertesi giini.in prog· 
ram1, 22,30 Plakla sololar, opera ve 
operct par~alar1, 23 Son. 

Bu akpm 

NObetcl eczaneler 
$ifli: osmanbeyde $ark Mcrkez, 

Taksim: istiklal caddesinde Ke. 
mal Rebul, Beyoglu: Tiinelde Mat

kovi~, Yiiksekkaldznmda Veniko
pulo, Galata: Top~ular caddesin· 
de Merkez, Kasimp~a: Vasif, Has· 

kOy: Haltcw§lunda Barb-ut, Emin
iinu: Agop Minasyan, Heybeliada: 
Tcmuzdis, Biiyukada: Merkez, Fa· 

tih: ism.ail Hakkt, Karagii.mriik: 
Ali Kem.al, Bak,rkOy: Jstepan, Sa
nyer: Asa.f, Aksaray: Cerrahpa· 
~ada $ere/; Be$ikt~: Vidin, Kadt· 

koy: Sogildlii~e~mede Hul'asi Os· 
man, iskele caddesinde Saadet 
tlsk1ldar: Merkez, Fener: Balatt~ 
Hiisameddin, Beya..--id: Asador-

yan, K~iikpazar: Necati, Samat
ya: Yedikulede Teofilos, Alemdar: 
~emberli~ta Strn Rcuim, ~eltrt
mini: Topkapzda Nd.zim. 

VECiZELER 
SJbhawl.i se\·eceksin, \·atarum 

aeveceksin, ~ini seveoeksin ve ta
blatl 9eveceksin. 

-.., 

KVDiLA. Y DAN 
Yazan: lskender F. Sertelli No. 31 

Kubllay, kans1 taraf1ndan zehirlenmekte 
oldugunu anlay1nca, imparatoric;e 

Tlyen - Foyu z1ndana att1rm1$tl! 
Prensesin oglu, goktc gilne~in 

misafiridir, dedi. Giine~in yamna so
kulabilmek i~in ona mensup olrnak 
gerek. Halbuki isa gilne~i tammaz 
ve ona tapmaz. Bu sebeple gokte bu
lu~malan imkansizdlr! 

Romall rahip susuyordu. 
Kubllay ~rabllll i~W. 
Biraz otede, SWlglu prensesin al-

tlnda oturan vezirine seslendi: 
- Ni~in {iSl'ap i~yorsWl, Semga? 
Vezlr gillfunsiyerek b~lill sallad1: 
- i-;iyorum, hakarum .. siz gonni.i· 

yorsunuz! 
Kroen bu f1rsatl kru;nmak isteme--

di: 
- Semga Bahadlr ~arap ic;mege 

korkuyor galiba! ... 
Diye mmldandl. 
KubilA.y ban Romal1 rahibin yilzu-

ne bakt.I: 
- Bu korlruya sebep ne? ... 
Rahip oniine bakarak ilan etti: 
- Olmek en~esi ... 
Kubilay bu iki kelimellin if ad~ etr

tigi manay1 zihninde tahlile ~a11~t1 .• 
bir rniiddet sustu .. sonra birden kW?· 
lanm kaldlrarak sordu: 

- Bu endi~eyi nerden ve nastl sez. 
din sinyor?. 

- Sezmek degil.. ayni zamanda bir 
hakikat. 

- Ne dedin, hakikat m1?. 
- Evet. 
- 0 halde sofranuzda oli.im tehli-

kesi var, oyle mi?. 
- Bu dakikada bu tehlike mcvcud-

dur diyemem, hakamm! Fakat, siz 
bu tehlike ile hergiin kar~1l~1yorsu-
nuz!. 

Kubilay oturdugu yerden rahibe dO-
ncrek: 

- Bildiklerini bana a~1k~a soyJe-
meni istiyorum, sinyor!. 

- Korkuyorum, imparator haz
reUeri! Vazifem sizi sadece ikaz et
rnektir. 

- Kimden korkuyorsun? Ben, soy-
lemene mtisaade ediyorurn!. 

- imparatoric;eden korkuyorum ... 
- Hru1gisinden? ... 
Rahibin ~enelerl kilidlenmi~ glbi, 

birden titremege bSl?ladl. Yutkunu
yor .. yutkunuyor .. fazla bir~cy soyle
rnege cesru·et edemiyordu. 

Kubilay biiyiik bir ~phe ve tered
di.id ic;inde, ilk once onundeki ~arab1 
yere vurarak bagrrdl: 

- Ben, bana dostluk ve fedakarhk 
gasterenlere ebediyen dost kalmak is
ter.i.In. Neden ~ekiniyorsun, sinyor? 
Sen kulag1 delik, gozii uzag1 goren bir 
adamsm! Bir~eyler gorrnili? vcya duy
m~ olabilirsln! Bunlan soylemekle, 
bana biiyilk bir iyilik yapnu~ olacak
su:I. Bu iyiligi kaq1hks1z bll'akn11ya
cag1mdan emin oJabilirsin!. 

Rahip Kroen bu s0zlerdcn cesa.ret 
airu·ak hakikati anlatmaga ba~lad1: 

- Sizi Tiyen-Fo zehirliyor, haka
mm ! . 

Kubilay oli.imden korkmazd1. Fa
kat, ooyle mfl.nas1z bir Olilmle ka~l

l~rnaktan da <;ekinirdi. 
- Tiyen·FO beni zehirleyip de eline 

ne ge~ecek, sinyor? dedi. 
Kroen: 
- Bunu kendisinden sorunuz, ha· 

kanun! Ben sadece gordilgfunil ve bil· 
digimi size haber veriyorum!. .. 

Dedi. Kubilay herkesi dinlcr, her 
s0ze ehemmiyet verlr gibi gorlinur, 
fakat hi~ bir kimse hakklnda kolay 
kolay iyi veya fena hukiim vermczdi. 

Rahibin irnparatori<;e aleyhinde bo{) 

yere soz soylemesine imkan yoktu. 
Kubilay rahibi birka~ meselede dene
mi~, onun kendisini luristiyan yap
maktan bSl?ka bir emeli olmad1g1m 
~oktan anlami~h. 

Eger bu sozu saray halkmdan biri 
soylerni~ olsaydl, KubilAy kulak bile 
vermiyecekti. 

- Sizi tedricen zehirliyorlar ... Gil· 
niin birinde beyniniz ve kalbiniz du· 
racak. Birdenbirc topraga dil~eceksi.. 

. I mz .. 
Kubilay dii~i.milyordu. 
Tiyen-Fo, hakanm en ~ok sevdigi

1 

zevcelerinden biri idi. imparatori~e. 
nin ih~am ve debdebeli hayat1 i~inde 
kendisini bu cinayete sevkeden sebep 
nc olabilirdi?. 1 

Hakanm beyni durmu~tu .. hayret ve 
· tereddild i~de bir muddet dalgm ve 
d~ilnceli goriindii .. sustu. Basm1 a. 
niine egdi. OOzlerini yere dikti .. ,.~ 
kimse ile konu~madI. ~ 

Sernga Bahadlr, Kubilay ile Romah 
rahip arasmda gec;en muhavcrenin e· 
sas1m bilmiyordu. Kendi kendine: l 

- Bu kara cilbbeli papaz bu gece 
hakanm ne~sini neden ka~ll"dt?I. j 

Diye soyleniyordu. 
Kubllay birden ayaga kalkti .. 
- Siz egleniniz.. ben biraz rahat-

s1zim .. yatacagun. t 
Dedi .. sofradan aynhrken, rnhibirt 

kulagma ~u sozleri flSildad1: 
- Biraz sonra oclama gel.. seni bek· 

liyecegim. Ve saktn kimseye bir~ey 

sezdinne!. 
Hakan yiirildil .. 

. Misafirler ayaga kalkarak, yere egil• 
d.iler.. kendisine sagllk dilediler .. ve 
hakan salondan ~ikmcaya kada1• 
ayakta durduJar. ..... 

Kubilaya verilen bir bardak 
fel'bet!. 

Hakan odasma doner donmcz ha .. 
rernagalarmdan birini imparat01iye 
Tiyen-Foya gondererek bir bardak 
~erbet istetti. 

Tiycn-Fo derhal kendi clile ~erbe
ti hazirladl .. 

Carlyelerinden birine verip altm 
tepsi ic;inde hakana gonderdi. 

Kubilay ~crbeti aldl. 
- Impru·ato1i~e ncrcde ~imdi?. 
- Odasmda oturuyor, hnkamm ! . 
- Soyunmasm .. gecc ya11sma ka-

dar beni beklesin. Belki bu gee k n
di dairesine gelccegim. 

Tiyen-Fonun cariycsi ~1kar c;1kmaz 
rahip K.roen de eglence salonundan 
hakanm odasma gclmi~ti. 

Kubilay ~erbcti g0stererek: 
- i~te geldi, dedi, ~imdi hemen bir

kru; kui; bulahm .. hepsine ayn ayrt 
i~irelim bu ~erbetten. 

Ral1ip Kroen hayvanat bahc;esin
den bir dag biilbiilii ile bir dcre ku. 
~u gctirtilmesini istemi~ti. 

Bu ku~larm ikisi de c;ok naz1k hay
vanlard1. En ufak zehirc bile mukave· 
metleri yoktu. Eger ~rbette az mik
tardn bile zehir mevcudsa, ku~a11n 
hernen bundan mi.iteessir olacnklan 
~iiphes1zdi. 

Muhaf1zlardan biri saraym hayva· 
nat bah~esine ko~u .. kendisine emir 
verilen ~ar1 al1p getirdi. 

Kubilay ihtiyaten bir de gey1k yav· 
rusu getirtmi~ti. Bu hayvanm da bir 
ku\) kadar mukavcmetsiz vticudi.i var
d1. ~imdi tic; hayvancatiz Uzcrinde 
Olilm tecriibeleri yapllacakt1. 

Tecrubeye bi.ilbiilden baslad1lar .. 
onune blr fincan dolusu ~crbet koy
duJar. Ku~ag-Iz ~rbetten i<;ebildigi 
kadar i(;ti. Tath tatll bu ~erbct mini· 
cik hayvamn ne kadar da ho~tma git
rni{)ti. 

Bundan sonra dere ku~tma ic;irdl
ler. Dere kU!?U biilbiil gibi ufak bir ku~ 
degildi. Karga kadar biiyiik kanadlari 
ve uzw1 k1nn1z1 gagas1 vard1. <;ok za
:rif ve na1i11 bir hayvand1. ~erbeti ic;in· 
ce btmege b~Iad1. 

:;;erbetin yandan fazlas1 duruyor· 
du. 

$imdi deneme s1ras1 geyik ) avru
suna gelmii;ti. 

- Peki, dedi, bunu nas1l isbat ede-

Kubilfi.y bu hayvana ~ok ac1yordu. 
- Egel· zehirlenip oliirse yaz1k ola· 

cak .. 
ceksin?. 

Rahib verecegi cevab1 hazirlam1~b~ 
- Hakan1ml dedi .. Tiyen-Fonun si

ze hergi.in gonderdigt ~erbeti bir ki.i· 
~ilk ku~ i~lriniz .. goreceksiniz ki, 0 
hayvan ~ar~abuk zehirlenip oJecektir. 

- 0 halde ben neden Olmtiyorum?!. 

Diyordu. ' 
Kubilay rahiple konu~urken, bilyi.lk 

kaf este ~akrak sesile oten dag billbii-
1~ bi.rdenbire kafcsin toncgindcn dh~
tu ... mcecik kanadlarile ~irpmmaga 
b~lad1. 

,(Arkas1 var) 
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Diin ~ocuklar i~in bir ~ok 
eglenceler tertib edildi 

l 
' 
l 

Diin Giilhane parkmdald eglenceye i!jtirak eden ~ocuklardan ild grup 

(Ba.~ tarah birinci sahifede) kiz Ya.?Lnda 18 inci ilk mektepten Be-
DagcLlik klilbilniin salonu binlerce rin bzdemlr ikinci, 13 ilncu ilk mek-

cocuk tarafmdan hmcahm~ dolm~- tepten 9 y~mda Nuran Tilgen ii~iln-
tu. Kliiblin mcrdivenlerine kadar bil- cil gelm~lerdir. 
yi.ik bir ~ocuk kalabahg1 nazar1dikka- Erkeklerden yedi y~mda 11 incl 
ti celbediyordu. ilk mektep talebesinden Biilend A.lan-

Saat tam ii~te ~ocuklar hep bir a- sal birinci, sekiz Ya.?mda 56 mc1 ilk 
mektepten Hikmet Bulanlk iltinci, 9 

g1zdan istikHi.l mar~m1 soylediler y~mda 11 inci ilk mektepten Ali oz-
Bundan sonra eglenccler b~ladl. 

soy ii~iincu gelmi~lerdir. 
Ilk numara olarak kii~ilk zeybekle- Birinci gelenlere bilyi.ik birer lAs-

rin mor, klrm1z1, san cepkenlerini ha-
tik top, ikincilere birer altm u9lu miivaland1ra havaland1ra oynad1klan 

Zeybck oyunu hakikaten son derece- rekkep kalemi, ilcuncillere hirer su
Iu boya taklrm, milsabakaya giren dl-

de gilzeldi. Bu 3-4 y~mdaki zeybek- ger ~ocuklara da hirer kutu ~ikolata 
leri gorenler senelerce Aydm dagla-

hediye cdilmi~tir. 
rmda zeybck danSI oynam1~ sarur- Fatih kaymakrum Rauf kendi eli-
lardi. 

Bundan sonra Bogazic;i lisesi, I~1k 
ve $i~li Tcrakki llsesi U4ebeleri tara
fmdan ~ok gilzel danslar yaplld1, $nr
k1lar soylcndi. 

Eglcncc numaralannm arasmda 
bir de c;ocuk piyangosu tertip edilmi~- . 
ti. Bu piyangodan bazen c;ok eglence
li hediyelcr ~1klyordu. Dlin Dagc1hk 
klilbilnde bir de gilrbilz ~ocuk milSa
bakas1 yaptlm1~br. Kazananlara he. 
diyeler verilmi~tir. 

Giilhane parkmda 
Dun Taksimdekl eglence devam e

derken Qocuk Esirgeme kurumu E
mlnonu ~ubesinin hazirlad1g1 bilyi.ik 
c;ocuk eglencesi de Gillhane parkmda 
yap1hm!?t1r. Parkta annelerile, baba
larile beraber gelml~ binlerce ~ocuk 
vard1. 

Ki.ic;tikleL· parkta gayet eglenceli 
numaralar seyrettiler ~rktlar dinle
dilcr. 

Reda va anlmcak 
Dun Kumkap1da c;ocuklar i~in be

(la va s:ilmcaklar, bedava atll karm
calar kuculmu~tu. Qocuklar salmcak
lara dolmu~lar sallamyorlar, ath ka:
rmcalarla doni.iyorlard1. 

Diln Bakirkoyilndc de bir cok ~o
cuk eglenceleri ve aynca bir gi.irbilz 
cocuk mi.isabakas1 yapllm1!?t1r. 

Mi.isabakaya iki y~mdan yedi ya
{:ma l:adar bir ~ok ~ocuk i~tirak et
mi~tir. Birinci, ikinci, ii~ilncil gelen
lerc hcdiyeler _ verilmi~tir. Aynca ~o
cuklar 9in bcdava kukla oynatllm1~
t1r. 

Fatihte 
Fatih Qocuk Esirgeme kurumu ta-

rafmdan di.in bi.iyiik bir gilrbilz 90-
cuk milsabakas1 yap1lm1~trr. Yiizlerce 
~ocuk dun Fatih belediyesi evlenme 
salonuna dolmu~tu. Mi.isabakaya 
muhtclif ilk mekteplerden 220 ~ocuk 
i~tirak etmi~tir. 

Evvela fstiklal mar~1 soylenm4i 
bundrm sonrn Fatill kaymakam1 bay 
Ra.ufun nczareti altmda ~ocuk mil
sabakas1 yaptlm1~tir. Neticede kiz co.. 
cuklardan 11 incl ilk mektepten ye
dl y~mda Ozden ~nmer bhinci, se-

le hediyeleri dag1trm~trr. 

Kad1koy Halkcvi mandolin 
tak1mmtn konaeri 

Kad1koy Halkevi mandolin takmll 
tarafmdan dtin Kiziltoprak c;ocuk E
sirgeme kurumunda bir konser verll
mi~tir. Konser ~ok muvatfakiyetli ol
mu~ ve alk~l~tir. 

Milletler cemiyeti 
(~ taraf1 birinci sahifede) 

B. B_ekin Rus dostlugu siyaseti;tin 
tehlikelerini anlad1gt tahmin edll
mektedir. 

Nihayet Lehistan ve Romanya er
kam harbiyeleri arasmdaki t~rikl 

mesai kadrosnun gen~letilmesi de 
mevzuu bahsedilrni~ ve i.ki memlekct 
zimamdarlan arasmdaki {:ahsl te
maslann arttrnlmasma karar veril
rni~tir. 

iki memleket arasmda turizm hak:
kmda da blr itilafname vi.icude ge
tirllm.i{> ve ticari blr itilft.fnamenln 
tcmelleri atilrm~t1r. 

AK~AM 
Abone Ucretlerl 

SENELlK 
6 AYUK 
3 AYUK 
l AYUK 

Turki11e Ecnebi 

1400 lmnl, 2700 Inn, 
750 ~ 14SO • 
400 • IOO • 
150 .. -

Poata ittihadma dahil olmarua 
ecoebi memleketler1 Seneliil 

.3600, .lb qlsii .1900, 09 
.,.tata 1 000 kun&ftur, 

Adre.- tebdiU I~ yirml bet 
kunatlult pul s&nt:lennek llzimdir. 

Sef er 14 - Ru1u Kas1m 170 
s. tmm C&Mt Olle lkiadl Aqq Tata 
E. 8.lS 10,o6 .S,12 9,01 12100 1,41 
v .. 3,12 5,06 12,12 16,01 19,00 20,41 

lda.rchane: Bo.bJ.l)j cin.ri 
Acunualu.k Solt. 
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AKl;IAM 

Hindistanda 
geni hadiseler 
Bir a~iret reisine 24 

saat miihlet verildi 
Londra gazetelerinde okunduguna 

gore, ~imali Hindistanda kain Vezi
ristanda ge~en :;;ubatta Beatty na
mmda bir !ngiliz millazLm1 yerliler 
tarafmdan kurulan bir pusuda ol
d iirillmilstil. 

ingiliz. zabi tini oldilrenleri yakala
mak i~in derhal ~iddetli tedbirler a
hnm1~ ve kuvvetli bir tngiliz miitre
zesi pusuyu kurdugundan ~tiphe edi
len ~ireti ihata ettikten sonra t\~iret 
relsine bi.r tiltimatom gonderml!?ti. 
~ret reisi ingillz mi.iferezcsi ku

mandarurun yanma gelerek: 
- Zabiti biz oldi.irdilk. Size tarziye 

vermege hazmz dcml9tir. 
Tarziyenin l?ekli milzakere edildi

gi zaman bilyiik m~kilat c1km~br. 
~retln as1rdide ananelerine gore 
oldilrillen adamm kamm odemek la
z1md!r. Eger maktul yiiksek bir mev
kie sahipse kanmm bedeli 50 rubye, 
bir filin di~leri ve her birinin klymeti 
biner frank tahmin cdilen iki k1z ve
rilmek suretile odenir. 
~iret reisi, bu cski ananeyi ileri 

si.irerek: 
- Oldi.irdilgi.imilz zabitin karum 

en yilksek tarife i.izerinden tazmine 
hazmz. Bu cina.yeti cezaland1rmak 
i~in yeniden kan dokmcge ne lilzum 
vardt..r diye sormu!?tur. 
Tabii ingiliz milfrrezesi kumandaru 

bu garib pazarllg1 kabul etmemi!? ve 
katilleri kendisine teslim ir;in ~iret 
reisine 24 saat milhlet vermi~tir. 

L8.Q1m sular1 
Afyon belediyesi bir 

Amerikah miitehass1s 
getirtti 

Af yon 25 - ~ehrimizdeki lag1m te
sisatuu ve lagLm sularmm ne \iekilde 
aklt1hp uzakl~tmlm!151 muvaf1k ola
cagm1 tedkik icin davet olunan Ame
rikah slhhat miihendisi B. Rayt ge
r;cn hafta buraya gelmi\itir. Bay Ray
te nazaran Iagimlardan akan su, 
~ehir dl~mda vilcude getirilecek bil
yi.ik septik kuyularda zararsI.Z bir ha
le getirlldikten sonra bununla tarla 
ve bahce sulamakta hicbir mahzur 
yoktur. 

Akba mOesseseleri 
Ankart'da her dilden kitap, ga· 

ze-te, mecmua ve kirtasiyeyi ucw: 
olarak AKBA miieaacselerinde bu
labilirsiniz. Her dilde kitap, mec· 
mu~ sipariti kabul edilir. Istanbul 
gazeteleri i~in ilan kal:>ul, abone 
kaydcdilir. Undcrvodd yazI ve he· 
sap makinelerinin Ankara acentesi, 

Parker dolma kalemlerinin Ankarada 
satlf yeridir. Telefon: 3377. 

• 

FENN IN 
• 

ZAFERILE 

Sadece parlatmakla ditlcrin 11h
hatm1 temin etmek miimkiin degil· 
dir. Doktorunun fikrini almadan 
geli9i giizel dit patlan kullanan M. 
Jan Ch. Bir giin on ditlerinin aal
land1i1n1 ve dit etlerinin iltihaplan
d1i101 deh,etle gordii. T amnmtf 
bir tiyatro miiellifi olan kocas1, te· 
abbut ettiii kar111mn bu elim vazi
yetinden telita diif tii. En 1clihi-
yettar dit doktorlar1 bir me•'ut ~if· 
tin 1aadetini ihlal eden bu hadi1e
nin oniine ~ dit feda ederek an .. 
cak g~bildilcr. Madam Jan Cll. 
kocaai gibi birlet ik antiaeptikli, <lit
lerin ve dit etlerinin nescine uy
gwi, mineyi tahrip ctmeyen, piyo
re ve kefekiye mani olan profesor 
Re1paut'un DENTOL dif macunu
nu kullanmtf olsayd1 ditlerini feda 
etmiyecekti. F ennin zaf eri aizi de 
kurtarir. Doktorunuz.!l da~ljlDIZ. 

I 

J 

Erzincan Belediyesinden: 
Belediyemizin bir dahiliye doktorile mi.istnkil bir bayt::i.ra ihtiyac1 vard1r. 

$ehri yiiz sekizer lira i.icret verilecektir. Taliplelin belediyemize milracaatlarile 
tayinleri i~in mensup olduklun vekaletlere istida ile ba-? vurmalan ilan olu-
nur. (2191) 

Kartal MalmOdOrlOgOnden : 
MERKEZ VE ADALARA KAR~! SAHILDE KAiN KO~K VE BAHQE 

Mevkii Sokag1 No. Cinsi Muhammeu Mii~temilat1 

Kartal IIilkumet 55/241 1150 metre 
caddesi M. 2 kap11l 

bah~eyi havi 
yanm kagir 

ko~k yeri 

klymeti 
Lira 

2500 Zemin kat: Bodrnm 
sa1ruc 

1 Kat Antre 2 oda 2 
hela 1 mutbak 

2 Kat 1 sofa 4 oda 1 
hela 
3 Kat tavan aras1 ay

nca hizmet~i 2 oda 
1 - hell. 

Yukanda yaz1h ko9kiin ve mii!?temilatim sekiz sene ve sekiz mUsavi tak
sitte sat1lmak i.izcre sah~a ~1kanlan bu gayri menkuliin pe~ia para ile sat1-
~ yine 28 Niss.in 937 Qar~amba gilnti saat 14 de Kartal Malmi.idi.irlilgunde 
miitcsekkil SatI!? Komisyonu tarafmdan yap1lacaktir. 

T~ksitle satilacag1 hakkmdaki ilfmnt1m1zda zuhul olunmu~tm. Kcyfiyct 
tashihi ilan olunur. (2282) 

Selanik Bankasi 
Tcais tarihi: 1888 

idare merkezi: 

iSTANBUl ( &alata) --Tiirl<.iye ~ubeleri: 

ISTANBUL, (Galata, Yenicami) 
1ZM1R, MERSIN 
ADANA BUrosu 

Yunanistan ~ubeleri: 

~ELANlK, ATlNA, PIRE 

Her tOrlO Banka muamelatt 
Kiralik kasalar 

DOY~E ORIENTBANK 
Dresdner Bank lubesi 
Merked: Berlin -Turkiyede ~nbeleri: 

istanbul (6alata ve istanbul) 
Depoe Tutlin GUmriik 

izmir 
Her tiirlll banka muamelib 

Dr. l-laf1z Cemal 
(LOKMAN HEK1M) 
Dahiliye miitehusm 

Pazardan ba~ka gunlerdc ogleden 
110nra saat ( 2, 5 tan 6 ya) kadar lstan· 
bu\da Oivanyolunda ( 104) nurr.arah 
hususl kabinCBinde hastalnnm kabul 
eder. Sala, cumartesi giinleri sabah 
c9,S • J 2• eaatleri hukiki fakaraya mah
euetur. Munyenehane ve ev telefon: 
22396. !(1~lak telefon: 2.104~ 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANON1M ~iRKETl 

TES1S TAR1Ht: 1863 

Sermayesl: 10.000.000 lngillz llra111 

'I'llrklyenln ba~hca ~ehi~leril-3 

Paris, Marsilya, Ni~, I.ondra va 

Manc;ester'de, .M1s1r, K1llns, lrak, 
1ran, l'iltstin ve Yunanistan'da 

~ubelerl. Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunrnbtau'da Filyalleri 

vard1r. 

Her tOrlO banka muameleleri 
yapar 

BANKA KOMERCiYALE 
iTALYANA 

Sermayesi Liret 700,000,000 
lhtiyat akc;esi Liret 145, 769,054,50 

Merk.ezi !dare: MILANO 
ltalyanm ... o,hca vchirlerinde 

~UBELERI 
lngiltere, lsvi~re, Avusturya, Maca· 
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul· 
garistan, M1s1r, Amerika Cemahiri 
Miittehidesi, Brezilya, ~iii, Uruguay, 

Arjantin, Peru, Ekvatcr ''e 
Koht.nbiyada 
Afilyasyonlar 

lsTANBlJL ~UBE MERKEZl 
Calata Voyvoda caddesi Karakoy 
Palas (Telef. 44841 /2/3/4/5) 

~ehir dahilindeki acentcler: 
lstanbulda: Alalemciyan hanmda 

Tclef. 22900 /3/11/12/15 Beyog· 
lunda: lstiklal caddesi Telef. 4 I 046 

iZMlRDE $UBE 
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AZO 
MEYVA TUZU 

MiDE ve BARSAKLARI kolayhkla bo~altlr. •• N K I B A z I ve ondan miitevellid Ba~ aA-nlanm defeder. Son derece teksif 
cdilmi§ bir tm otup M0MASIL MOST AH ZARLARDAN DAHA <;ABUK, DAHA KOLA Y ve DAHA 
KA Ti tesir eder. Yemeklerden sonra ahmrsa HAZIMSIZLIGI, MIDE EKSiLIK ve Y ANMALARINI giderir. MIDE ve BARSAKLARI 
AUSTIRMAZ. Atrzdaki kokuyu ve tats1zhA't dcfeder. M A Z 0 N isim ve H 0 R 0 S markasma dikkat. Kii~iik ~§C ~km1~hr. 
fakat biiyiik §i~csi ekonomiktir. Deposu: Mazon vc Boton Ecza deposu; Istanbul Yenipostane nrkasmda No. ~7 

• 

DOY~E LEVANT UNYE 
G. M. B. H. HSMBURG • 

Doy~e Levant Linye Hamburg A. 
C. Hamburg, Atlas Levant Linye 

A. G. Bremen. 
Hamburg, Brem, Anvers, lstanbul 
vc Bnhrisiynh arnsmda azimet vc 

avdet muntazam postalan 
lstanbulda beklenen vapurlar 

Gallien vapuru Jimamm1zdn 
Akka vnpuru 24 Nisnna dogru 
Arta vopuru 2 Mny1sa dogru 
Larissa vapuru 2 May1sa dogru 
Burgaz, Vamn, Kostcncc, i~in 

Jimnmm1zdan hareket edecek 
vapurlar 

Akkn vapuru 24 Nisana dogru 
Arta vnpuru 4 May1sa dogru 

Yakinda Hambu;g, Brem, Anvcrs 
vc Roterdam limanlan i~in 
barcket edecek vapurlar 

Galilc:a vapuru 29 Nisana dogru 
Mnnissa vapuru 30 Nisana dogru 
Larissa vapuru 3 May1sa dogru 

Fazla tafsilit i~in Calata'da Ova· 
kimyan banmda .OOY~E LEVANT£ 
LlNY£ vapur acentaltima miiracaat. 1 

Telcfon: 44760 • 44769 

UmumEmlak 
Acentesi 

Galata Omerabit ban 2. ci kat 
No. 24 

EHVEN 'ERAITLE 

E LA K iDARESi 
KiRAI.JK APARTIMAN 

EMI_jAK 
AI.Jl\l ve SA TIMI 

TELEFON: 49419 

NASl~llACl 
KANZUJ.< 

Amerikada uzun tetkikat ncti

cesi olarak buldugu bir fom1iil· 
diir. KANZUK NASIR il.ACI en 
eski nas1rlar1 bile kokiindcn ~I
kanr. Ciddi n ~yam itimat bir 
naSir ilac1d1r. I 

I 
l 

..__.._~~~~ .. 
Dr. MEHMED IZZET 

tNGiJJZ KANZUK ECZANESI 

BEYOGLU - iSTANBL 

Muaycnehnne: Cagaloglu Nuruosmn· 
niyc cnddcsi No. 1 7 Baha Bey Apnrti· 
mnm paznrdan mnada hergun l 3 • 1 7 
hastnlarma kabul crier. T elefon: 2 3 9 2 5 

Kulak, boga?., bunm miitehasslSl 
DOKTOR 

iHYA SALiH 
Caga.Ioglu: Hamam s1rasmda 

24 nurnarada - Pazardan ba~ka 
her giin - oglcden sonra saat 
15 ten itibarcn hastalanm ka
bul eder. 

KEl2PETEN GiSi 
JiKER 
ATA.ll-

Tabii mOshH 
Barsnklan tamamilc temizliycn ta· 
bii vc nefis miishil !iikolatas1d11. Fen· 
nin hnrikas1 olan bu tabii !;ikolata 
nlmmasl en kolay vc en iyi bir mus• 
hildir. Tansyonlan yiiksck hastala· 
ra kndmlara vc kii!Suk ya§taki !SO· 

c~klnra itimadla verilir. En kui;iik 
ya§tnki !;OCuklar LAKSOJEN'i i;i
kolata gibi lchet ve i§tiha ilc ycrler. 

Biitiin ec7:melerdcn aray1mz. 

Dr. FE Hi 
LABORATUVARI 
Ccrrahp~a hastanesi 

bakteriyologu 
Kan, idrar-1 balgam, mevadi gai

ta tahlilleri ve (IDRAR VASITA
SILE GEBELlGIN ILK GONLERIN. 
DE KATI rnHtSt) yapzltr. 
Beyoglu : Taksime giderken MetclllL 
1okag1 Fcrah npart1mam Tel. 40534 

IHTIVARLIK 

Pe$inizden Geliyor, 

ONA KAR$1 

Haz1rhkll oavran1n1zl 

inhisarlar U. Miidiirliigiinden : 
I - Tiltiln denklerinin ambruajmda kullamlmak uzere ~artnamesi mucibin· 

ce ve muhtelif eb'atta 100,000 adet beyaz ~ul pazarhkla satin almacaktir. 
II - Pazarllk 5/V /937 tarlhine rastllyan c;ar~arnba giinU saat 15 de Ka· 

bat~ta Levazun ve Miibayaat ~ubesindeki alim komisyonunda yap1lacaktir, 
III - ~artnameler parasiz olarak her giln sozii ge~t\ll ~ubeden almabilir 
IV - isteklilerin pazarllk i~n tayin iedilen giln ve snatte % 7,5 giivenme 

paralariyle birlikte adI ge~en komisyona gelmeleli uan:.. olunur. (2279) 

* I 

I - 16/IV /937 tru.ihinde a~1k eksiltme usuliyle satin almacag1 ilan edilip 
istcklisi ~1kmad1gmdan dolay1 ihalesi yap1lam1yan 2 ton yilk ~1yabilecek bir 
adet kamyonete aid ~artname degi~tirHerek yeniden a~k eksiltmeye konulmu~
tur. 

ll - Satm almacak kamyonctin muhammen bedcli 2900 lirachr. 
III - Muvakkat teminat 217,50 lirad1r. 
Iv - Eksiltme 6/V/937 tarihlnc rastlayan Per~embe gilnU snat 14 de Kaba

t~da levazun ve milb~yaat ~ubesindeki allm kmnisyonunda yap1lacaktir. 
V - Muaddcl ~t.namelcr parasiz olarak hergiin sozU gec;en t;;ubeden v 

'plam ile lilzumu olan izahat .inhlsarlnr umum mildilrltigii sat1~ ~ubcsinden 
almabllir. 

VI - isteklilerin kanunen kendile1inden aramlan vesaik ve % 7,5 guvenme 
paralarile birlikte ekslitme ig.in tayin edilen giin ve saatte ruiI g~en alllll 
komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (2235) 

Birlncf srnrf Tornac1 Aran1yor 
&ki~ehir T ayyare F abrikas1 Direktorliigiinden 

A~ag1daki ~artlan haiz milsabaka imtihahile bimci simf 8 tomas1 ustas1 
almacaktir. 
1-Y~1 otuz be~i ge!;mcyccck. 
2 - Ecnebi kadmla cvli bulunm1yacak. 
3 - imtihan 17 jMayIS/937 pazartesi gtinti Eski~ehi:i; Tayyare fnb11kasmda 

yap1lacakbr. 
4 - imtihan neticesine gore 3-4 lira yevmiye ve1ilecek. 
5 - Askerligini bitirmi~ bulunacak. 
6 - Bilfunum masraf herkesin ~sma aid olacakt1r. 
7 - Sanayi mektebi mezunlnn tercihen alm1r. 
Not: Askeri fabrikalardan istifa suretiyle aynlmamas1 ~rttlr. (2194) 

Kapall zarf usuli ile Eksiltme ilan1 

Hariciye Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan i~: Tahranda ve civanndaki :;Jimranda yaptmlacak 

yazhk ve k1~hk el~ilik binalan ke~if bedcli 223,753 lirad1r. 
2 - 12/4/937 tarihinde yap1lan munakasaya talip zuhur etmediginden i~bu 

eksiltme 15 giin daha temdit edilmi~tir. 
Ekslltme 28/4/937 ta1ihine musadif ~ar~amba gU,nU saat 15 de Hariciye ve· 

kaletinde miite~ekkil komisyon odasmda kapal1 zarf usullyle yapllacaktir. 
3 - istekliler eksiltme ~rtnamesi, m'ukavele projesi, Baymchrllk i~eri genel 

~artnamesi, in~ta aid umumi ve hususi ~artnameler, k~f ccdveli, silsilci fiat 
cedvell ve projeyi Hariciye vekftleti LevB.Zlll1 mildftrlilgunden tedarik edebi· 
lirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in isleklllerin 15,000 lira muvakkat tcminat 
vermesi ve kanuna uygun milteahhitlik vesikas1 ibraz etmesi ve 150 bin lirohk 
ii) yapm1~ olmas1 lA.Zlllldn·. 

isteklilerin teklif mektuplanm ikinci maddede yEiW1 saatten bir saat cvve
linc kadar Hariciye vekfiletl levazun miidtirliigilne makbuz mukabillnde verme· 
lel'i Iftzunchr. Post:ida olan gccikmeler kabul edllmez. (962) .(2179) 

Hava Yollan Oevlef isletme idaresinden : 
1 - Ankara - Istanbul arasmda 

A - Cumartesi gilnu hari~ Ha!tamn digcr gunlerinde: 
Kalla{> V~ 
S. D. S. D. 
10 00 11 50 istanbula Ankaradan 

istanbuldan 15 00 16 50 Ankaraya giinliik seferlerlmiz vard1r. 
B - Cu.martesi 

giinleri: 
Ankaradan 14 30 16 20 istanbula giinlUk bir seferimiz var

chr. Cumartesi giinU istanbuldan An
karaya avdet seferimiz yoktur. 

C - Pazartesi 
gfulleri: 

1stanbuldan 7 00 8 50 
2 - ~hir gezinti u~u~an cil1tiyarb: 

Ankarada - 18/4/937 
istanbulda - 25/4/937 den itibaren 

S. D. S. D. 

Ankaraya ilave seferimiz va.rd1r. 

l>M,l1yacakbr. 

Ankarada-

Ye!iilkoyde 

15 30 16 30 devam eder. idare Otobiisi.i acente bl· 
nas1 onunden saat 15 de harcket edcr. 

16 00 devam eder. idare otobilSii acente bi· 15 00 
nas1 0niinden saat 14 de hareket eder. 

Acentelerimizden gezinti u~u~u bileti alanlann meydnnlanm1za gidi~ ve dO-
nil~leri idare otobiisti ile parasiz yap11lr. .. .-

Ankara Acentemrz - Bankalar caddesi P. T. T. binnsmda Tel. No. 3682 
istanbul Acentemiz - Karakoy P. T. T. blnasmda Tel. 41137. 

Akay l~letmesinden : 
Bily\ikada iskelesindeki 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 No. 11 dfikkAnlar 
Mada iskele gazinosu 
Yalova kaphcalan tuha!iyc diikkRru 
Yalova kaphclan tt~ karde~er gazinosu 

c:93S> c212S. 

Yukanda yazll.J. mahallerden Biiy\ikada iskelesindeki dtikkAnlar, Moda is· 
kelc gazinosu, Yalova kapllcn.lan tubafiye diikkA.ri.1 blr sene, 'Ug karde~ler 
gazinosu da bir sezon i~ln arttJ.rma usullle kiraya verilecektlr. 

Arttrrrna, 29/4/937 pe19embe gtinu saat 15 de Almy t~Ietmcsi ~efler En .. 
cumeninde yaptlacaktlr. 

isteklilerin :tekllf edecekleli senelik kira bedelinin % 7 ,5 gu nisbetinde pe 
ak~elerile ~efler Encilmenine gelmeleri. y 

1?artnameleri gormek ve malfunat almak istiyenlerin de her giin id . Le-
vazim boH.imUne miiracaatlan. (22;~ e 

>. 
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GI H SAN ZEYT y 
Snfi;t eti vc lczzeti itibarile cihan~iimul bir ~ohrctt sabiptir. ~crbet gibi tatlt• 

- clt.r. Tnbabette i~mck Suretile kullamhr, yemcklerde, . salatalarda, mayonezde, 
tathlarda nefasetine payan yoktur. Kwn, tn~, bObrek, mesane, idrar yolu, bil· 
hassa safra, sanbk ve karaciger hastab1dannda, zaaft umumide bol bol BA· 
SAN ZEYTiNYA(;I i~lniz. ~i~i 50, buyilk 75, tam litrelik teneke 115, ~i_<;e 125 

7 + litrelik teneke 600 kuru~tur. 
Hasan deposu: istanbul, Ankl rn, Beyoglu, ~fa!f, Es~bir. 

Y ALNIZ 
BAKER 

magazalan 
Hali baztrda 

PAR DESO 
RAGLAN 

TR·ENCKOT 
REVERSIBLE'ln 

En miintehap ~qitlerini 

Her yerden ucuz fiat 

ve miisait §nrtlarla 

TAKDIM EDEBILIR 

~qitler tiikenmeden evvel 

istedigin.izi intihab edin.iz. 

GUVELER 
Bilhassn bu sene pek ~ogalmi§hr. 

KORKLERINIZI 
onlann tahribatmdan muhafaza 

ediniz. 

EPREM 
Hale£i: ZARE HORASANClY AN 
Kiirk. ticarethanesi, kiirklerinizi mii· 
said §artlarla hiisnii muhafaza cder. 

Yaz rnevsiminden istifade ederek 
kiirklerinizi tamir vc §ekillerini 

... ____ IFLAS SATJSI ----.. --- tadil cttiriniz. --

lkinCi lflas Memurlugundan : 
Bir muflisc aid o1up Beyoglunda tstiklal caddesinde Sakarya sinemas1 

(F..ski Elhamra) ittisalinde 254 numarah magaz.aya nak!edilen 

Yiinlii, ipekli ve pamuklu muhtelif renklerde 
manif atura e~yas1 ile kad1n ~ntalar1 

Perakende suretile ,.e pazarhlda sat~ma alacakWar tarafmdan karar 
verilm~. SatUI 26 Nisan 1937 pazartesi giiniinden it.ibaren ~hyacak 
ve her giin sabah saat 9 dan ak~ on dokuza kadar devam edecektir. 
tal nlmak istiyenlerin muayyen olan vakitlerde mezkUr magazaya gel· 

meleri nan olunur. 

BU KOL~Y .. ve-!ENi.rTEDBfR 

SAYESiNDE 

~, 2 v-A~S] Nyrz·o A 
:G~O](U~N EB i l i RS i Ni Z 

30 Ya~tndan sonra, 100 kad1nda 99 u hemen 
yara olmu~ - beslenmemi~ ciltleri vard1r. 
Buru~luklar, solm,~ tenler, zayiflamI~ yiiz adaleleri, sarklk 

yanaklar .•• Bu halin baz1 alA.metleridir. 

Viyana Universitesl profe.sOrft 

Dr. Stejsjkal, kadmla.n gencl~ 

tirmek i~.in yeni bir tedbir k~ .. 

Clid icin bu yeni unsurda, 
gene hayvanlardan istihsal e
dil~ Biocel vardlr. Cild hil· 
ceyratnn canlandlran bir cev· 
herdir. 

' 

40 • 60 y~lannda binlerce ka .. 
dln, bu sayede hemen bir geno 
klZlnklne m~blh blr clld ve 
bir ten temin etmege muvaffak . 
olm~tur. -i 

Bu Biocel cevheri f}imdi pem .. 
be rengindeki Tokalon kremtntn 
terklblne kan,~tir. Yalruz 
bir gece zartmda clldinizi can .. 
land.lracak ve gen~Ie~tirecektir._ 

Gilzelim; bllMamla sizl kemall 
hayretle seyrediyorum. Teniniz 
~yan.1 hayrettir. - Nicln diinkii 
sualime milsbet bir cevap vermi
yorsunuz. 
. - Bir aya kadnr evleneblliriz. 

Terkibinde cildin yegine unsuru olan Biocel cevheri bulunan 
P E JU B E R E N G t N D E K t Tokalon krem.ini gece 
yatmaz<}.an evvel kullammz ve BE YA Z REN G i ND E. 
K i yagSiz Tokalon kremini sabah kullammz. Pembe ren· 
gindeki krem, cild i~m gayet besleyicidir. Fakat beyaz rengin
deki ya,rsiz krem, giindiiz i~in en guzel kremdir. Cild i~in mil· 
kemmel bir unsur olduktan ba~ka pudrayt goriinmez ve son 
derece yap1~kan laJar. Hemen tecrubesine ba~lay1mz, son de
rece memnun kalacaksuuz. 

.. 

Emniyet ve itimad ile 
~arp1nb, baydmalar, 
heyecan ve biitiin 
sinir nobetlerine 

A OL 
Kullammz. 

lyi giyinmit bulunmak i;in 
TOccar - Terzi 

~J-. ~I T-K-i N 'e 
miiracaat ecliniz. 

Her vakit son yenilikJer 
Beyo~lu, lstiklfil caddesi 40S 

Tel. 40450 

KULAKLR 
Guzel sesJerl ~ttigi 

gibi, bazan parazitleri 
de ahr. Her ses sizi 
oyalamasm. 

KREM PERTEV 
Hakkmda dinledigi· 
niz ve duyduklanm· 
z1n en biiyiik temina
tJ., onun karannayan 
parlakhit \re hadiseler 
~da unutul· 
mayan adJchr. 

OSMANU BANKASINDAN: 

yiizde 5 f aizli 1918 tarihli 
istikraz1 dahili tahvilib 

hamillerine 
1 May1s 19 3 7 vadeli ve 39 No. h ku· 

pon bedelinin, I Mayis 19 3 7 tarihinden 
ba1hyarak, Oemanh Banka1m1n Galata 
ve Ankara ldarelerile Vilayet Mer· 
lcezlerindeki bi.itiin iubcleri gi1elerinde 
tediye cdilecegi ilan olunur. Beheri 20 
Turk lira111 itibari k1ymetindeki Birllk 
tahvil kuponuna karp kai1t para olarak 
SO kuru§ verilecektir. 

K R E 
p 

p 
' 26 Nisau 1937 

Biitiin yeni renklerile ipekli san'at harikas1 

Yaln1z 

A EBOK 
te bulunur. 

Beyo~lu, lstiklal caddesi No. 282. Tel. 49341 

19 
ATATURK 

MAVIS 
giinii a~1lacak 

Samsun 4 Cinco Yerli Mallar Sergisine 
i~tirak ediniz. ... ................................. . 

MESAHA FEN MEMURU ARANIYOR 
ERGANi ·BAklRI 

TUrk Anonim $1rketinden: 
Ergani madenindeki i~letme idaremizde kullamlmak iizere bir mcsaha fen 

mcmuruna ihtiyac1m1z vardtr. Bu hizmeti derubte edecek zatm mesaha ve re· 
sim iglerini bilmekle beraber icabmda in§anta nezarct edecck kabiliyette ol· 
ma111 _da laz1md1r. lateyenler muhtasar terci.imci hallerini ve taleb ettikleri iic• 
ret mikdanm Ankarada Ulus Meydanmda Ko~ harimdaki Merkczimize bir 
mektupla bildirmelidir. 

--

• 

-

T1ra1 b1~aklar1m kulla.myor. 

Siz de ahn1z. 

POKER PLAY 

S A c; 
BA KIMI 

GDzellltln 
En blrlncl ,art1d1r. 

PETROL NiZAM 
Istanbul Defterdarhg1nd.an : 

Beyoglunda eski Caddekeblr ycni istiklal Caddesinin en ~lek ve tereru 
bir yerinde k~ 'b~mda evvelce Galatasaray Polis merkezi olarak kullamlan 
277 No. 11 kagir bina ile altmdaki dilkkfl.nJ,ar paras1 pe~in ve Sirf nakit veril· 
mek ~artile 60000 Alt1m1~ Bin Lira muhammen bedel iizerinden 3/ 5/937 pa
zartesi gilnii saat on be~te kapall zarf usulile satilacakt1r. isteklilerin 4500 
lirallk teminat mektubile teklifnamelerlni sozu ge~en giinde saat on dorde 
kadar Defterdarllk biuasmda Milli Emlflk Miidurliigilnde toplanan Komis-
yon b~anllgma vermeleri. cM.> (2096) 
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Sahibl Necmeddin Sadak Umumi n~riyat miidiirii: Enis rll 
Aqam matbaast 


