
Doktor §EVKET HfiSl\i.l TARAY 
Ilaydarp~ hastanesi (Kulak, burun 
ve bogaz miltehassm) Cagaloglu Nuru
osmaniye caddesi 32, her gun saat 3 den 
6·.~ e kadnr hastalanm kabul eder. Sal1 

L &unti 5 - 6 ya kadar f1karaya meccanen 

TA
1

YYARE PiYAN60SU 
Kazanan numaralan 4 iincii 

sahifemizde okuyunuz. 

~=========================;================================================================================= Sene 19 
PAZARTESt 12 Temmuz 193'1 

$ark misak1n1n imzas1 mlinasebetile 

- No. 6729 - Fiati her yerde 5 kuru~ 

~=================================================================;========================================== 
Telefon: 24240 (idare) - 24249 (Tabrir) - 24248 (Miidiir) - 20113 (Kli§e)' 

Dost lrak kral1 ile Atatiirk aras1nda 
~ok samimi telgraflar teati edildi 
$ark misakinin imza merasimi naszl oldu? iran 
Ba~vekilile Afgan, lrak ve Tii.rkige haricige 

vekillerinin nutuklari - Ne~redilen resmi tebli~ 

Atatiirk 

1 ~nkara 11 (A.A.) - Saadabad'ta 

1"lrlza edilen ~ark misak1 miinasebetile 
rak krah Gaziyiilevvel de Reisicum-

hurumuz Atatilrke pek samlmi bir 
tebrik telgraf1 ~e~tir. Bu telgraf1 
ve Atatilrkiin verdikleri muhabbetkir 
cevab1 aynen n~rediyoruz: 

Ekselins Kemal Atatiirk 
Tiirkiye Reisiciimhuru 

ANKARA 

~ark anla~masm1 tesbit ve tebyin 
eden dort kard~ ve dost memleket 
arasmda miinak.it Saadabad misakl· 
mn imzas1 miinasebetile, siz ekselan
sa. en hararetli tebriklerimizi bildir· 
mekle bahtiyanz. Bundan sonra ~O. 
ztilmez bir bagla birle~mi~ olan mem· 
lcketlerimiz, bu hadise yolu ile sami· 
mi ve verimli i~birliklerini sulhiin biz· 
metine koyabileceklerdir. Siz ekselan· 
sm saadeti ve Tiirk milletinin refahl 
hakkmda en samimi temennilerimizl ~ 
ifade i~in bu f1rsattan istifade ediyo· 
ruz. GAZiYULEVVEL 

lrak krah majeste Gaziyiile\'Vel 
hazretleri 

BAG DAD 

Saadabad misakmm imzas1 miina
sebetile gondermek lutfunda bulun· 
duldara dostane telgraf1 bilyiik bir 
memnuniyetle ald1m. Birbirine kar
d~lik ve dostluk rab1talarile bagb 

lrak Krall Gaziyqlevnl 

dort dc\·lctin diinya sulhu 'olunaa ve
rimli bir te~riki mesaisini temin ede
cek olan bu misak1 memleketlerimiz 

(Devam1 10 uncu sahifede) 

lstanbulda suzuzluk 
tehlikesi var m1d1r? 

Mil/I kDme ma,1ar1 
dDn blttl 

Fenerbah~e 
-$ampiyon oldu Bendlerde su azalmakla beraber terkos 

eskisi gibi bol bol ak1yor 
le lst.anbul havalisine uzun miiddet
be nberi. yagmur yagmanu~tir. Bu se
lll'bl~ b1r kurakh.k tehlikesi b~ goster
Cl ~t1r. Bost.an sahibleri .kurakhktan 
y ~~tli ~ikayet~idirler. Aylardanberi 
y a~tnur yagmad1g1 icin sebzeler iyl 
~ ~ernemi~. bir k1sm1 yanm1~tir. Bir 
lid.Stan. Sahibi diktigi biltlin domates 
y elerinin yand.Igmdan ac1 ac1 ~ikl
b~t etmektedir. Kurakhk yiiziinden 
Pat sene sebze fiatleri yliksektir. Yerll 

hcan1n tnnesi hala 4-5 kuru~tan, 

domatesin kilosu 10-12,5 k~tan 
~gi sat1Inuyor. Mls1rlarm da milhim 
bir klsm1 yarum~tir. 

Kurakhk yiiziinden sular da azal
maga b~Iann~tlr. Bendlerdeki suyun 
seviyesi dort metre kadar al~al~
tir. Uzun milddettenberi suyun buka
dar al~ald1g1 gortilmemi~ti. Diger ta
raftan Hamidiye suyu da azalmakta· 
d1r. Bir teneke su eskisine nisbetle 

(Devam1 10 uncu sahifede) 

lsvi~reye bal satan bir 
kOylii B. Salim Ar1c1 

B. Salim Ane1 muharririmize izabat verlyor 
(Yazw bqinci aah.itemizdedir] 

, 
Galatasaray Be1ikta11 

3 - 1 yenerck ikinci oldu 

Diinkii ma~ta Fenerbah~e Giinqi 
3 - I yendi 

[Maclarm tafsilat1 spor sahife
mizdedir.] 

• 
Kral Karol Pariate 

Paris 11 (A.A.) - Kral Karol ser
gideki Rumen pavyonunu a~mak 
iizere Parise gelmi~tir. 

.. Ikka~Iera 

Samiml ola/1ml 
Dun bir refikimiz, :;oyle yaziyordu: 
«Filanca vekil evvelki gun Yaka

ciga giderek bazi tedkikatta bulun
mu$tur.-. 

Otedenberi de iidettir: 
cFilanca miihim mevkii i$gal eden 

zat Nis havalisinde tedkik seyahati
ne gitmi$tir.» diye de yazarla.r ..• 

Ge~enlerde ba$ka bir gazete cisti-
rahatle me$gul olmu$tUT» tabirini 
kuUanmz$ti. 

Biraz samimi ola.lim: Nifin «Gez. 
mege gitfo. diye yazilmiyor? Yilksek 
bir vazifesi olan ve o vazif ede yorulan 
insan biraz da dinlenmek, gezmek , , 
eglenmek hakkmi haiz degil midir 
ki, bu, ayip halinde saklanmak iste
niyor? ... 

Gezince «G~zdi» , ~ali$znca c<;ali$· 
ti• desek hem daha dogru yazm~, 
hem de, samimiyet gostermi$ oluruz. 
' cHazretleri• nin bile resmen kal

dinldigi demokrasi devrinde bu ku· 
""'" vU3taU.ikler4t n. hacet var1 _ 

Bliylik bir felaket atlatlld1 

Akay1n binlerce yolcu 
ile dolu olan .iki vapuru 

limanda r;arp1~f 1 

lki yolcu yaraland1, blitlin yolcular 
buyuk bir korku ge~irdiler 

<;arp1§ma biraz daha §iddetli olsayd1 
yiizlerc~ ki§inin bogulmas1 muhakkakb 

r 
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~arp1~n 

Dlin ak~am, limanda miithi~ bir 
facia ile neticelj:mmesine ramak kal
nu~ olan bir vapur ~arp1~mas1 olm~
tur. Bu hususta yapt1g1m1z tahkika
tm neticesini yaz1yoruz: 

Akaym Kad1koy vapuru 8,5 posta
Sim yapmak Uzere Koprtiden kalka
rak Kad1koyi.me g1derken, Saray
burnun u donecegi sirada Yalova vc 
Adalardan tikhm tlkhm yolcu ile Kop
rilye gelmekte olan Burgaz vapuru
na raslam1~llr. 

iki vapur, kar~1hkh dildilk ~larak 
kendilcrine yol verilrnesini istemislcr
dir. Fakat, kaptanlan buna aldm~ 
etmemi{'ler, yollarma devam etmi~
le:dir. 

Bu vaziyet kar~1smda ~arp1~mamn 
onilne ge~ilmesine imkan kalmarn.1~
tlr. Bir iki dakika sonra K.ad1koy va
puru. Burgaz vapurunun b~tarafm
dan bir kac metre ~aglSma amudl 
bir surette bindirmi~tir. Miisademe 
fiddetli olmakla beraber, Burgaz va
purunun on taraf mdaki bir kac; sa
t;l zedelenmi~tir. Eger, sadme Bur
gaz vapurunun ortasma rasgelseydi, 
vapur ikiye btiliinerek bin be~ yiizi.i 
ge~en yolcusundan bir ~ogu, mtisa
demeyi takip eden karga~ahk esna-

vapurlardan Burgas 

smda bogulacakti. 

Y olcularm feryad1 
iki vapurun miisademesini, i~lerinde 

bulunan 2000 kiisur yo1cunun mtit
hi~ feryatlar1, tela.~la11, takip etmi~, 
yolcular batacaklar1 zannile birbiri
ne girmi~ler, cankurtaran simitleri
ne sardm1~lar ve iglerinden baz1lan 
da kurtulmak i!;in denize atlnmak 
istemi{;lerdir. 

Sadmeye ugr1yan Burgaz vapuru
nun hasara ugnyan yerleri muayene 
edilmi~, batma tehlikesi olmad1g1 gO
rtilerek yolcular teskin edilmi~ler ve 
bu sayede denize atlamanm ontine 
ge~ilmi~tir. 

Yalmz ~arp1{)ma esnasmda, Burga~ 
vapurunun on tarafmda bulunan 
Desplna nammda bir Rum kadmm 
ayaklan kmlan demir parmakhklar 

(Devam1 2 nci sahifede) 

P AZt\RTESt KONU~MALA.RI 

Uyan1k bir ruh, saglam 
bir viicud 

Yazan: Hasan Au Ylicel 

[Altmc1 sahifemizde okuyunuz] 
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- Bu adam bu adam1 g0zilmiiziin oniinde dogdii!. 
- Vallahi dogmedim bayun, <1~n haftaki ma~ nasll oldu? .. » diye sor-

Clu, anlattunl .. ./ 



Sahite 2 12Tcm~ 

( Diin Geceki ve Ba Sabahki Daberler J 
<;indeki ~arpi§ma biiyiik 

bir harb §eklini abyor 
Cin, hava kuvvetlerini seferber 
etti mudafaaya haz1rlan1yor 

T okyada miihim miizakereler oluyor, iyi haber 
alan mahafil vaziyetten ~ok bedbindir 

Londra l1 - Pekin yakininde §id
detli muharebeler oluyor. Japon as
kerleri, iddetli bir muharebeden son
ra Lingnianzmiasi i~al eetmi~tir. Bll 
havalide harp de,•am ediyor. 

«;in hukumeti, topraklanm miida
f aa i~in ~ddetli tedbirler almaga ka
rar \'ermi~tir. ~ang Kay ~k butiin 
~in hava kuvvdlcrinin scf erber edil
me ini emretmi~ir. DOrt kura a ker 
de sele.rb<'.r edilmi~ \'C ~inin iimaline 
gontlerilmi~tir. 

Tokyoda Japon naz1rlan toplana
rak \'Ui;)ctin ald1p l0 ahim ~ iize
rine mfizakettcle !bulunmu~ur. 

(_(inlikr pmendofer hattnu bir ~ok 
yerden bonnu~lard1r. Pekinin §ima
Jinde muka,·emet i~in tedbirler alm
maktadir. 

Tokyo J 1 (A.A.) - • 'az1rlar heyeti
nin toplanbsmdan sonra ba~,·ekil 

imparator tarafmdan kabul edilecek
tir. Bu mi.iJikattan sonra miihim bir 
teblig ne~redilecegi zannedilmekte 
dir. iyi habcr alan mahfiller pek bed
'bindirler. 
I~ndra 12 - Cin - Japon vaziyeti 

fcnal3.§m1~tll". Yap1lan mtizakereler 
netioesiz kalm1§br. Qin Pekini milda
faaya hazirlaruyor. 

lngiltere lspanya i§i i~in 
yeni teklifte bulunacak 

Ademi mii.dahale komitesinin 
far§ambaga toplanmas1 beklenigor 

Lonclra 12 - Adcmi miiclahale ko· 
n1ite inin ~a~amba giinii WpJanma
SI muhtemeldir. Bu toplantida ingil
~reniu ye.ni bir tckliftc bulunmast 
beklcni.) or. fogilkrenin dii iinccsi 

~dur: 
J - Deniz koutroliinii kald1rarak 

bunun .)Crinc biitiin i pan.)Ol liman
lannda bitaraf miisahidler bulun
rna 1. 

2 - Kontroliin Tiirkiye, is\·e~. l ~or
vec, Jlollanda gibi bitarar dc\ictler 
gemileri tarafmdan yapllmas1. 

ingilt~re bu iki tktan birinin ka
'buliinii t~klif edeccktlr. 

FRANSANJN KARARI 
Paris 11 - Fransa, ispanya hudu-

dunda kontrolil kaldll'd1g1m yann 
ilan cdeocktir. Portekiz hiikfuneti, 
hududunda kontroHi tekrar tesis et
medik!te Fransa da kontrolil tesis et
miyecektir. 

ltalyan gazetelerinin 
miitalealar1 

Roma 11 - Strunpa gm:etesi Fran
sanm kararmdan bahsederken diyor 
ki: citalya da art1k serbestisini el de 
etmi~r. Yani ispanyol nasyonalist-
lerinc silah ve muhimmat gondere
bilecektir. Ademi mudahalenin iflas 
etmesinin mesuliyeti Fransaya dii~U.
yor.> 

T a§delen memba1nda yeni 
ve asri tesisat yapilacak 
Si~eler steak su buhar1 ile yikanacak, diger 

memba sular1 da imar edilecek 
Ankara 10 (Telefonla) - Bliy!ik 

Millet Mcclisi yaz tatilini yapmaW.an 
evvel kabul ettigi bir kanunla Vak1f
lar umum mudurltigtlne Vaklf memba 
sulan ile orman ve zeytinliklerinin 
ticari csaslar dairesinde i¥etilrnesi hu
susunda sa18.hiyet vermi~ ve bu ~Ier 
i!tin 400,000 lirahk mutedavil bir ser
maye tuh isini kabul etmi~ti. 

Vaklflar umum mudurlugu bu ka
nunun tatblkall etrafllldaki hazU"hk
lanm bitirmi~tir. 

Umum mtidtirluk evvelce de yazdl
gumz gibi, memba sulanndaki tcsi
satm miikemmelle~tlrllmesi ve su
lann ticari esaslar dairesinde i~letil
mesi i~n bir program hazirlam1~t1r. 

Bu program muclbince \•e ilk ola
rak Ta{idelen membamda yap1lacak 
tesisat Tiirkiyede me\•cud miimasll 
tcsisatm hepsinc faik olacaktlr. 

Bugiln mernbalar1m1z i~nde en mii
kemmel ve slhhi tesisata mallk olan 
memba AJyonkarahisar maden suyu 
memba1dir. 

Bu membada ~i~eler soguk su ile te
mizlenmektedir. Ta~delen membam
da yapllacak tesisatta ise ~~elerin si

cak su buhan ilc y1kanmas1 kabil ola
cakt1r. 

Ta~dclen membamdan sonra Def
ncli gibi rndyoaktiviteleri yiiksek o
lan digcr su membalar1 da imar edi
lerek halkm bo1, ucuz 'e temiz su ih
U3ac1 temm edilccektir. 

Valuf zeytinlikler ve 
ormanlar 

Vak.If uytin1ik ve orrnanlarma ge
linoc, idare, yukanda ad1 g~en ka
nundan aldigi salahiyetle kcndisinc 
milhim birer gelir temin edecek olan 
bu kaynaklari azami surettce istismar 
i~in her ~arey.e b~ vuracaktir. 

Bu maksadla yeniden zeytinlikler 
tcsis olunacajp gibi, mevcud zeytinlik
lerden daha f azla istif ade temini i!(in 
de yeni fablikalar vucuda getirilecek
tir. 

ilk~ olarak Havran ve Ayval1kta 
mevcud iki zeytinyagi fab1ikas1 csas
lt bir surette tamir olunacakbr. Yeni 
sistem fabrikalar kurulunc1ya kadar 
bu iki fabrtkadan istif ade olunacak
t1r. 

idare, Antalyada Muradpa~a arazi
sl namlle tamnm1~ olan bilyiik vak1! 
~ifliginde mevcud yabani zeytin aga~
lanm ~llatm1~t1r. Bu ~lflikte aynca 
portakal ve limon yeti~irilecektir. 
Bunun l~in orada bir rneyva fidan1Ig1 
viicuda getirilmi~r. Bu fidanhkta ya
p1lan tecriibele.rle Muradp~a ~ 
nin bilhassa muz yeti~tirmege pek el
ver~li oldugu da anl~lm1~tir. 

Diger taraft8l1 ¢flik a.razisi i!tinde 
mevcud kanallardan istiCade suretile 
~.fl.igin tamamen sula.nmaSl temin 
cdilecektir. O civardan g~mekte olan 
K1rkgiir suyunun ~ok eski zamanlar
dan kalma olan bu kanallara ak1til
masma f aali~etle devam olunmakta
dir. 

Vekillerin seyahatleri 
Iktisad vekili Ankaraya, 

Maliye vekili Avrupayagittl 

Bir mtiddettenbe.li 1stanbulda bu
lunan iktisat vekili B. Celal Bayar 
diln ak§amki trenle Ankaraya gitmi§
tir. Haber verildigine gore yeni ithalat 
rejirni yakmda ilan edilecektir. 

Malfye vckili B. Fuad Agrah da Av
rupaya hareket etmi§tir. Maliye vcktli 
tcdavt icin Avrupada bir ay kadar ka
lacaktir. 

Hariciye V ekilimiz Bakude 
Paris 12 (Ak~am) - Moskovadan 

bildirilcfigine gore Tilrkiye Hariciye 
vekili B. Tevfik Ril~tii Aras, diln Tah
randan Balniye vastl olmu§ ve derhal 
trenle Moskovaya hareket etmi§tir. 

- - -----
lzmirin ihracat1 
Bu sene alb ayda 34,704 

ton fazlad1r 
iizmir l l (Ak§3lll) - izmir iicaret 

odas1, 1937 senesi ilk alb ayllk devre
sinde izmir liman1run ihracatl hak
klnda bir istatistik hazirlarm~tJ.r. Li
manm rnuhtelif ecnebi memleketlere 
yap1Ian ibracatlm, 1936 senesinin ilk 
alb. ayllk devresine gore mukayesell 
§Ckilde gostercn bu istatistige gore 
1936 yilmm ilk alti ayllk devresinde 
muhtclif ecnebi rnemleketler liman
lanna 47657 ton mahsul ihra~ cdildi
gi halde bu senenin ilk alt iayi zar
fmdaki ihracat 82364 tonu bulm~
tur. Aradaki fark bu sene lehine 
34,704 tondur. 

lzmirin yumurta ihracab 
lzmir (~m) - 932 yllmda iz

mirden muhtelif ecnebi memleketle
rc 1,289,404 kilo yumurta ihra<; edil
mi~ti. Bu rekor senesinden sonra iz
mirin yumurta ihracatI, zaman g~
tiki;e azalmI§ ve dli§ilndilriicil bir 
rn1ktara inmi~iir. izmirden yumurta 
ihracatJ italya, Fransa, Yunanistan, 
ingiltere ve Almanyaya yapllmakta
dlr. 

Yumurta ihracatuu arttmnak i"in 
mtihim tedbirler almm1§t1r. Vilayet
~e izmirin muhtclif kazalarmda te
sis edilen (yumurta ve tavuk~uluk 

kooperatifleri) yumurta ihracabm 
arttirmak hususunda muhim bir amil 
olacaktir. Bu kooperatiflerin butlin 
koylcrdc kurulmasi dil.§tiniiliiyor. 

1~mitte tifoya kar~1 tedbir 
Jzmit 10 - istanbulda tifo vaka.la

nnm i;ogalmas1 ilzerine izmittc ted
bir a~tir. Slcaklar 36 dereccyi 
buldugundan haU .. -a bedava buzlu su 
dag1ti!Jyor. 

Bir kadm evinde ~r~1plak 
olii bulundu 

tiskiidarcla Tabaklar mahallcsinde 
oturan Fatlna evinde c;.ir91plak olil 
bultmmu§tur. Uskiidar mftddeiumu
miligi tahkikat yap1yor. 

Fransada iki tren 
~arpz~ti 

9 ki~i oldii, 30 kadar 
yarah var 

l\lans 11 (A.A.) - Man§ istasyonun
da iki trcn arasmda vukubulan bir 
~arp1§ma neticesinde 9 ki§i Olmil§ ve 
30 ki§i kadar da yaralarum§tir. 3 va
gon ezilmi~tir. 

l\lans 11 (A.A.) - ~imendifer kaza
Sl hakkmda ahnan tafsilB.ta gore va
ka §U suretle cereyan etmi~ti: 

Saat 18,39 da Caen·e harcket eden 
tren istasyonun 1500 metre ilersinde
ki gegiddc ve:rilcn b1r i§aret iizerine 
durmu§tur. Fakat klsa bir miiddet son
ra Rennes istikametine giden tren bir
denbire gariinerek duran trene ~rp
nu§ ve f iirgonile i~i yolcu dolu clan iki 
vagonunu pa~alarm§b.r. 

Yugoslav erki.mharbiye reiai 
Pariste 

Paris 12 (Ak§aID) - Yugoslavya 
buyiik erkamharbiye Teisi Fra.nSIZ mil
li mudafaa nazm B. Daladier ile erka
ruharbiyei umumiye :reisi general 
Gamelinin daveti i.izerine bu sabab 
parise varm1~tlr. 

lspanyada hiikiimet~iler 
muvaffakiyet kazan1yor 
lspanya, her tiirlii tavassut te~ebbiisiinii 

kati surette reddedecek 
l\laclrid 11 ·(A.A.) - Mill miidafaa 

nezaretinin tebligi: Merkez cephesln
de tarafmuzdan yapllan bir alon ne
ticesinde Estramadure yolu civannda 
mevzilcrimizi 1slah ettik. D~ bu
rada biiyiik zayiat vermi~tir. 

Sierra'da dil~anm biltiin hiicum
lanm geri piiskiirterek Villa Nueva 
de! Pardilo etrafmdaki ~emberi s1-
kl!ihrd1k. Diger cephelerde kayde de
ger bir ~ey yoktur. 

VaJans 11 (A.A.) - Resmen bildi
rildigine gore Sie1n Gudarrama mm
trikasmda. faaliyette bulunan Cum
huriyet kuvvetleri bu sabah erkenden 
Madridin garbmda kain Villa Nueva 
del Pardillo kasabasim ~gal et~
ler ve 7 si zabit olmak ilzere 600 ki~ 
csir alm1~Jarchr. CuhuriyeQCiler bun
dan maa.da mtihim miktarda harp 
malzemesi ve ezclimle 2 tayyare topu, 
4 makineli tiif ck ve bilyiik bir stok 
erzak vc cephane igtinam ctml~crdir. 

T ayyare faaliyeti 
tadrid 11 (A.A.) - Cumhurlyet 

hava kuvvetle1i biiyiik bir faaliyct 
gostem1ektedirler. Tayyarc filolan 
Madrldin cenubunda kC-5if u<;u~an 
yaparak Almaroc tayyare meydanm
da ciddi hasarat ika etmi~lcrdir. Seldz 
biiyfik Cumhuriyet bombard1man tay
yaresi Boadillo del Monte'ye rnuessir 
bir surette hucum etmi~lerdlr. 

Dlge! bir filo Las Rosas'm cenubu 

garbislnde ve Mapadahonda ve VUJa 
Nueva del Pardillo'nun ~mnll garl* 
sindcki asi mevzilerini bombardnnan 
etmi~erdir. 

H iikiunetcilerin 
muvaffakiyetleri 

Andujar 11 (A.A.) - Havas ::ijan· 
smm muhabiri bildhiyor: l;iiddeli bit 
taanuzdan sonra Curnhuri}·et kite.· 
Jan Posoblanco'nun oenubunda kain 
Espiel ve Villa Hart.a kasabalnn ara· 
smdaki sirtlan i~gal etmege muvaffa1' 
0Jmuslard1r. 
G~ata ccphesinde Cumhuriyct 

kltalan bir ~ mevzi daha ~ ed~ 
rek dii~ agrr zayiat verdirm~er
dir. 

Penarroya mmtakasmda Cumhu· 
riye~iler, Sierra de la Cruz'yi isgal 
ct~erdir. Hiikumet tayyareleri 
G1mata tayyare meydaru fie Motril 
vc Bujalance'daki dii~ mevzilerinl 
miles.sir surettc iboma.rdlman etmi~·
lerdir. 

lspanya tavauut kabul 
etmiyecek 

Paris 11 (A.A.) - ispanya sefaretl 
ne~-ettigi bir tebligde, taV8.S.5Ut m1-
kfullan hakkmdaki ~yialan katiyPn 
tekzib ederek ~yle demektedir: 

- ~ hfiktimetle ve hiikume~ 
hiyanet edenler arasmda yaptlacak 
her tiirlii tavassutu ispanya hukti· 
rnti meSle haricinde addetmektedir. 

Biiyiik bir f eliket atlabldt 
(Bn~ tn:rnf1 l inci sal1ifedc) 

arasmda .kalarak zedelenmi~ ve ka
dln imdadJ Slhhi otomobilile hasta
neye kaldlnlarak tedavi edil~r. 
Hayrl nammda bir ~ocuk ta yai·alan
m1~tir. Bir gok kadmlar da korku ve 
teia~lanndan bayi~ardlr. Ufak 
tef ek berelenenler de vardir. 

T ahkikat bafhyor 
Kad1koy ve Burgaz vapurlan bu 

mtisademcden sonra Koprtiyc yana
~arak yolculanm ~1kam11~lard.1r. Bu 
kaza miinasebetile diin saat dokuzda 
Koprilni.111 ilzeri mah~eri bir kalaba
hk ile dolmu~tu. Zab1ta, liman ve 
Akay idareleri derhal tahkikata gi
ri~i~Ier vc iki kaptandan hagisinin 
mesul oldugunu tesbite c;all¥J11~ar
d1r. 

Bul'gaz ve Kadlkoy vapu1ia11 kn
zanm mesuliyetini birbirlerine yilk
liiyorlar. Kadlkoy vapw·u kaptaru 
B. Mehmed diyor ki: 

<- Xopril(i~ ~alktig1m zaman 
Burgaz l'apurunun siiratlc Saraybur
nw1u donerek Koprilye gelmckte ol
du{;'.runu gordilm. Burgazm istikame
ti bizim Uzerimize dogru idi. Derhal 
blr defa dildilk i;alarak sag1 takip 
Cdecegimi bildirdim. Fakat Burgaz 

Fili st in de vaziyet 
Maverayt Erdiin emiri 

Abdullah1n miihim 
beyanab 

Londra 12 - Maverayi Eroiln emiri 
Abdullah Deyli Telgraf muhabirine §U 

beyanat:ta bulunmu~ur: 
- Filistin tahkik komisyonunun 

raporu beni adeta :§3.§lrttl. Maamarlh 
araplann baZI tadilatla raporu kabul 
etmelerl limngeldigi rU:rindeyim. Ya
famn Yahudiler !klsmina verilmesi 
protesto edilecek bir §eydir. Bu hav&Ii
de ~yan 300 bin arap musevilerin 
kontroliine b1rakIIIyor demektir. Arap 
komitesi hafta i~de toplanarak ko
misyonun raporunu tetkik edecektir. 

Suriyede kargqabldar 
Antakya n - Suriyedc ba.Zl karga

§8.hklar olm~tur. Bumusta diikkil.n
lar yagma ~tir. BaZI yerde balk 
Frans1z mandasmm devanum istemi~
tir. Bu yiizden Vatanllerle ~1~ma
lar olm~tur. 

vapuru kaptam bu ihtanma aldtn~ 

etmedi. 
Bir "arp1~a olacag1m anla} mca 

tornistan yapbm. Fakat <;arp1~a· 

nm oniine ge~emedim ve dal1a gerl 
ka~mad1m. <;iinkii iskelenin onun· 
deki dubaya dil~eccktim. Kazadan 
Burgaz kaptam mesuldw·.> 

Burgaz vapuru kaptam da diyor 
ki: 

c- Normal vaziyette KOpriiye ge
liyordum. Sarayburnunu dondliktcn 
sonra Kad1koy vapmu oniime ~1k1vcr .. 
di. iki defa dildiik i;&ldrm. Halbuki 
Kad1kqy vapuru yolunu ksmedigi gi· 
bi manevra da yapmad1 ve bizc bin· 
dirdi. Burgaz :vapurunun rahnesi, 
bu dediklelimi isbat eder.• 

Al8.kadarlar, iki kaptamn bu bir· 
birinc ztd ifadelerini incelemekte ve 
mesuliyeti tesbite ugra~aktad1r. BU
gun netice aimacagi memuldiir. Dun 
gece K.ad1koy ve Burgaz \•apurlart 
muayene cdilmi~lerdir. 

Burgaz vapurundaki :rahne, on ta· 
rafmdaki bir iki sa~m, sadme neti
cesinde 17..edelenmesinden ibaret olup, 
seyru seferi ~ tehlikeli gorulnl&' 
diginden diin gecc Ada postasnu te
ehhilrlc yapm1~. Kad1koy vapuru da 
sef erlerine devam etmi~ir. 

Amerikada s1caklar 
Giinde vasati olarak 100 

ki§i oliiyor 
Nel:)'ork 12 - Amerikada SJcak ~ 

gasi ~ddetini arttirml§br. Evlerin it;l 
!mm andlnyor. Bu :sebeple Halk e•~ 
lerden ~ geceleri ~ 
pa.rklarda yatmaktad1r. 
Boston ve Filadelfiyada sicak f~ 

hayt hesa.bile 90, v~ 95, Yd 
vada 100 diir. Slcaktan gUnde vaSll f 
oiarak 100 qi Oliiyor. 

• 
Pariste otel ve pzino gre.a 

Paris 11 - BUyilk otel Ye ~ 
lardan biiyfik bir lm;mmm m~ 
demlni diin ~l1pn.tm1Jtu. BU _. 
beple bu otel ve ilokantalar kap8b _. 
nn~. 

Rizanm oilu ve b.nai ....... 
ettiler 

Sabah guet.elerinin verdik}erl _.. 

berlere gore 'Iim~elinde §aklleri~ .. ~: 
ba§Isl Rizanm btiyilk kans1 ile bU.Y--

1 ogJu dahalet etmislerdir. 
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~K~AMDAN AK~AMA: 

T erkos suyu ve 
Dernokrasinin galebeal 
Diyorlar ki: 

1 
~ - Dernokra.')i biitiin diinyada mag· 
up ~luyor! Her yerde Nitzsche fel· 

8ef eSJ, bu aristokrat zihniyeti galebe 

F~ahyor! Fa~izm, Hitlcrcilik' hatti 
r k ' an ° tarafmdan l\ladridin s~idt-

l~ub~aSJ.... Hep, hep halk~1bgm rnag
u iyet .. 

su numunelcridir .... Heyhat! Ef • 
s ... 

k Fd• akat, durunuz... TeessiiClerinizi o 
a ar ileri 'T' . . d sif go urmcy1mz... Sa ra 

h a, kalbe serinlik \'Crecek bir abt 
sua)~at ~unacaftm ... Bir bardak soguk 

~l§C'esine fcrahhyacaksuuz ... 
Vereceg"'im 'k · . . . 

S 1 sir ned1r b1hyor mu· 
u11uz'> T 

bu .. · · erkos suyudur! Terkos'un 
n· gunku muvaffak1yeti, demokrasi· 

111 zaferi say1hnaz m1? 
lfakikaten de ··t k' kib ''teki rn.. o, o e 1 ar, o 

1-~<:>eccel, berath, ~anh, ~ohretli su· 
llin:tntnda, daha diin neydi ki? .... 
ta n paryasmdan, Avrupanm prole· 

I ryasmdan da daha fazla istihfaf • 
ara u"' . gram1yor muydu? 

Ill Bir mahaUebicide bardag1 gizlice 
u htktan d . . 

ku la .. .. ..oldurarak. bm b1r k~r-
1:.d y ouumuze getirdiklcri vak1t, 
• eta b' kat· •r. hirsizhk, dolandmcthk ya· 
lar am,~ g1bi, hiddet ve ~iddctle kru;· 

unin ~a tard1k: 

su - Ulan! Utanm1yor musun sen bu 
._,

1 
)'U bana getirmege... Anlamaz mt· 

~ Ill. Sanki I t• d " ,._,1 ·• t . \'e .
1
• ezze m en.... l• u~ er1ye 

tl Ir tni b '> u • '·} 1. I y tlkl u .... i.az~ ar OL~un. a-
ar ol'iun• N d ta ., (o' ..... ere e us n .... 

bi! a~t ~itndi, en kibar lokantalarda 
Ju '" lifonun kati surette mcvcut bu· 

ntnad1w to .. gina dair raporu alan o hor 
}ii ~n~~· tahkir ve tezyif edilmi!J ma· 

istiyoruz: 

h; Aman oglum... Terkos ol un 
"f ... Ba~ka sey kansbnna i,.ine ... .. em b · · ~ 
but ardak ta Terkosla y1kanmu; 

unsun ... 

ie~ ii ailelerin tereddi cttigini soy
a .

1 
er. Onun gibi istnnbulun biitiin 1 
•nayUeri dejenere oldu! 

lletnokr . . 'h • r . 
dall a•~ dal~IOll~ m 31 7.3 erme bun• 

14 e 11 nu olur? ... 
• 

lea,. ·· d" •• tu ~ gun ur yalmz Terkos i~iyo-

l>e~'· E.~~iden agztma alamad1g1m, 
"' mustekreh buldug~um bu su 
yllltd' ' 
ha 1 nt>fis bir ~ey geliyor bana ... Aca-
si evvelki hissim mi te\•chhiimdii, 
" llldiki . ., 

6 
mi .... 

iyi ledenberi: «istanbulun suyu en 
Olu sudur! 11 diye biliriz. Faknt emin 
l\n •tuz ki, bu, bizim iddiam1zd1r. Ben. 
sab"dotunun yiize yakm ~ehrini, ka· 
tlti asi~1, bir ka~ yiiz de koyiinii gez. 
le ~le 1)1~ hem~erinizim. Size katiyet
tn . ~•n edebilirim ki «Tiirkiyenin 
tlti •yr suyu bizdedir!,. diye iddia et
ll"'hY~n bir tek kasabam1z, koviimii7., 
~ h . • 
ke ~~z mevcut bulunsun. Hepsi, 
lea lldin1nkinin en miikemmel oldugu 
~aatindedir. 

bit· ~leysc: «Her ~ey nisbidir!• diye-
1r17. 0 bit "· amaklanmmn eski zevkini 

•ie i~hut saymam1z, sayabilmemiz 
bt~~tikemmel bir i~ olacakt1r. Biitiin 
\i11tt tar rnemba sularmdan yiiz ~ 
ci~ Ck! ... Ve onlarm sahtesini ~i~e
tnii~er;; kuru~. yani a~agi yukan ~
d . n daha. pahahya bizc i~irenler-

'' •1tt "k ten· 1 ·am almak... OnJara beledi· 
kt 1

" veremedigi cezaya bizzat hal· 
i1 \'erm • t es1 .•• Ne tath olacak ... 

laa~•~ikarn fena bir histir: Lakin ttert demokrasi, aristokra iyi ye
itiku~: bu hissi duymam1~br?... Su 
t~k.; 1 da bu kaidenin istisnasm1 

1 edciniyor i~te ... 
Ak~mci 

aA " k ' ~llb. · - ..,en ~o 1htiyats1z adamsm 
u ... 

EB 
Cocuk bahGeleri 

,Simdilik be§ 
bahfe kurulmas1 
kararla~t1r1ld1 

istanbulda yeniden <;ocuk bah~eleri 
tesis edilecegini evvelce yazm1~t1k. Bah
<;elerden biri Hali<; sahilinde, ikinci-;i 
Samatya ve civannda, iic;iincilsii de 
Aksarayda milnasip birer arsada kn
rulacaktlr. 

Beyoglu tarafmda da aynca iki ~o· 
cuk bah<;esi kurulmas1 muvaf1k g.'!
rillilyor. Fakat bunlarm yerleri benuz 
tesbit edilememi~tir. 

Bu be~ bah<;e hususiyetleri mii~te· 
rek blr plllna gore yap1lacaktir. Qocuk· 
lar ic;in geni§ bir oyun sahas1 da ayr;,
lacaktir . 

Giilhane parkmda <;ocuklar igiu ay
nlan kosede kumlu bir saha vat:chr. 
Bunun, ~ocuk bah<;elcrinde aramlan 
tam gayeyi temin edemedigi gorUlmi.i§· 
tiir Yeni bahc;elerde kumlu sahadan 
ba§ka oyun vesaiti de bulunacakt1r. 
Ayni zamanda bah<;elerin muhafaza
sm1 temin etmek ve temizliklerirJ ko· 
rumak i<;in etrafma duvar ~evritecek· 
tlr. 

Vilayet konag1 
Bugiinkii arsada yeni bir 

bina yapilmas1 dii1iiniiliiyor 
Sirkecideki Sanasaryan hammn ida· 

rei hususiyeye aid oldugunun karar
l~t1gm1 ve Emniyet miidiirlilgilniin 
buraya tru?macag1m yazmu~tlk. 

Dlger taraftan Bab1alinin eski Da· 
hiliye nezareti binasm1 i~gal eden Def
terdarhgm da Sirkecide Mcsadet ha
nma t~mmas1 esas itibarile kararl~
tmlnu~tir. 

Bu iki dairenin i~gal ettikleri eski 
Dahliye ve Hariciye nezaretleri bina· 
Ian, son zamanlarda yap1lan tamirle
re ragmen ~ok harab bir haldedir. He
nilz bir karar verilmemekle beraber, 
ileride bu binalann ylktinlarak vak
tile me~rutiyet senelerinde yanan es
ki ~uray1 devlet arsas1 da dahil oldu
gu halde bir cepbesi Alay ko~kiine ve 
Soguk~~e tarafma bakacak, bir 
cephesi de Bogaza naz1r olmak ilzere 
bu geni~ sahada bir Vilayet konag1 
yap1lmas1 dil~iini.ililyor. Esasen hii· 
kumet, Adliye saraymdan soma istnn
buldaki resmi daireler i<;in milnasib 
birer bina yapt1rmaga esas itibarile 
karar verdiginden, her l?Cyden evvel 
bir Vilayet, sonra da bir Belediye da
iresi yap1Iacaktir. Belediye dairesinin 
plam i<;in ~imdiden haz1rhk yap1hyor. 

Plajda yang1n ! . 
Floryada Feneryolu plajmda diin 

gece bir soyunma kabinesinden yan
gm ~1km~tlr. Yangmm bu kablneye 
b1rak1lan bir mumun devrilerek tah
talan tutu~ttmnasmdan ~1ktig1 anl9.· 
~lm~tir .. 

Bir araba duvara ~arpti 
Salih isminde bir arabac1 diln son 

derece sarho~ otdugu halde arabasile 
Fatihten ge~erken bir duvara ~arp
nu~tir. 

Araba devrilmi~, Salih devrilen a'ra· 
ba altmda kalarak yaralanml{)hr. 

... Bir paket dolusu siga.ra ... 

BR EIRi 

Hak/1 ~ikagetler 
Kabata$ta blr 

duvar y1k1lacakt1r 
Kabata$ iskelesinin tam kaT$1· 

smda setin iistiinde bir 1nezarlzk 
vardir. Cadde ile arasmi yilksek 
bir duvar ayznr. 

Bu duvann iistiine, yani me
zarligzn iqine, senelerce, ~op, mo
loz dokii.lmiif; nihayet koca du
var, hamUe bir kadmm karni gi
bi iri bir $i$ te$kil etmi$tir. 

Duvar, tam tramvay bekleme 
noktasmm onii.ndedir. Haber ve
riyoruz ki, bu ki$a kalmiyacak, 
duvar yzkzlacak, altmd.a adamlar 
ezilecektir. 

Duyduk duymadzk denmesin. 
Tedbiri $imdiden almtyanlar 
mesuliyetten korkmalzdzrlar. 

J 

Tito mUcadelesi 
20 giine kadar biitiin 

esnaf a~ilanacak 
Yiyecek, h;ecek satan esnafm birkac; 

gilndenberi mccburi ~1ya tabi tutul
duklanru yazm1~tik. Mecburi a~1ya ta.
bi olanlarin ~1lanmalari bir haflaya 
kadar bitecektir Tifo a§ISI iki df:fada 
tatbik edildigine gore ikinci a§l ~a ni
hayet yirmi gi.in sonra tamamlanacak
tir Bundan sonra belediye, tifo ~1s1 ol
m1yan esnana halkm mtinasebatta bu
lunmamas1m ilfm edecektir. 

Belediye, bu sayede tif onun esa:sh su
rette onilnil alacagma kanaat gelir
mi§tir. 

Hizmet~i ve siitninelerin 
muayeneleri 

' Evlerde c;all~an hizmeti;i, siitnine ve 
cmsali milstahdemlerin yllllk muaye
neleri i;;imdiye kadar tamamUe yap1la:
m1yordu. Bu sene bu muayenelerin da· 
ha ciddi surette yap1lmas1 kararla§tl
rllm_i§tlr. 

istanbulda hizmetc;ilikle me~gul o
lanlarm say1s1 ycniden tesblt edilccek, 
bunlardan hari~ kalan, yani heniiz hi<; 
bir yerde kay1dh olm1yanlarm hilviyet
leri tahkik edildikten sonra bunlar 
muayyen bir zaman ic;inde muayeneye 
sevkedileceklerdir. Muayeneye girmi
yenlerin hizme~ilik etmelerine miisa
ade edilmiyecektir. 

Bu hafta ic;inde daimi encilmenden 
almacak bir karar i.izerine mu::iyeneye 
ba.§lanacaktir. -----

Eminonii Halkevindeki 
resim seraisi 

Akhisar Ali *file orta okulu tale· 
belerinin resimlerinden milrekkep o
larak Eminonii Halkevinde bir sergi 
a<;1lm1§t1. Yanh§hkla scrginin Akhi· 
sar orta okulu resim ogretmeni Ali 
f?efigin eserlerinden milrekkep oldu
gu yaz1lrnl§t1r. Sergide talebenin e
serleri te§hir cdilrni§tir. Resim mual
limi Saim Alpkurttw·. 

lki hamal biribrini yaraladi 
Mithat ve Hilsnil isminde iki hamal 

diln kavga etmi~lerdir. iki hamal bi
ribirlerini biiyiik kancalarla ag1r su· 
rette ya'ralam1~lard1r. ikisi de Ce1Tah
p~ hastanesine kaldmlm1~lard1r. 

Ba:v Amca:va gore ... 

... Maso.nm ilstiinde b1rak1hr da gi
dilir mi? ..• 

Temizlik i'leri 
Ko~e iflerindeki 

f Op sandiklarz 
kald1r1lacak 

Belediyenin temizlik mi.icadele.~iue 

ba§lad1g1 §U s1rada senelerdenberi b:l· 
k1ms1z kalml§ yerler hakkmda beleli
yeye milracaatlar yap1lmaga ba~lan
rn1§tlr. Halkm §ikayetlcri al!kadar rna
kamlar tarafmdan tesbit edilerek te
mizlik §Ubesi mtidilrlilgune verilmek
tedir Temizlik §Ubesi bu yerleri, bi!'cr 
birer temizletecektfr. 
~ehrin muhtelif yerlerinde ko~e ic;

lerindc, arsalarda bilyilk <;op sandik
lari vardir. Muhtelif yerlerin t;op!eri 
bu sandlklara bo§altihr, c;op sand1kla
rmm etrafa sinek ve mikrop sa<;ttklan 
goz onilne almarak bunlar kaldmla
cakt1r Beledlye temizlik amelesini art
tmilgmdan sand1klarda ~op biriktir· 
mege Hizum gorillmemektedir. Tcmiz
lilt amelesi kadrosu iic; glindenberi art
tm\dlg1 ic;in belediye eskiden oldugu 
gibi c;opleri bh-iktirmeden kald1racak 
§ekilde temizlik faaliyetine devam ede
cektir. 

Canh bahk 
Sanyerdeki lokantan1n 
a~hf resmi yapddt 

Bogazic;inin uyandmlmas1, gilzel· 
le~mesi i~in muhakkak ki buralarda 
evvela bir eglence hayatl yaratmak l!
z1md1r. Bunun i<;inde ~all~1lmaktad1r. 
Evvelki giin Sanyerde haftalardan~ 

beri hazirlanan Canll ballk lokantas1-
nm kil~ad resmi yap1lm1~tlr. 

Canh bahk Iokantas1 denize kar~1 
gilzel bir yer olmu~tur. Lokantanm 
tam ortasmda bliyilk~e bir akuaryum 
vard1r. Bunun i<;inde Bogazda <;1kan, 
tabii bilyiikler milstesna olmak ~arti
le, ~ag1 yukari biitiin ballklardan, is· 
takoz vesaire gibl deniz mahlUkatm· 
dan vardir. Biribirlerlle y~1yam1yan 
ballklar i~ln bolmeler ayrllm1~tir. 

istiyenler bu canh batlklarda'n han
gilerini yiyeceklerini soyliyecekler, 
akuaryumdan bunlar tutularak pi~i
rllecek ve mil~terlye ikram edUe
cektir. 

Boyle, bu taze Canh bahk lokantas1 
gibi halkl hem eglendirecek, hem de 
ucuzca birka<; saat ge<;lrecek bir~ok 
yerler lazimd1r. Bogazdaki tabii gilzel
lik sabahtan ak~ama kadar halkl. oya
Iamaga kafi degildir. Bogaz1 daha zi. 
yade eglenceli bir ~ekle sokmallyiz. 

Bir gaz ocag1 patlad1 
Mecidiyekoyunde oturan bayan Sa

liba diln kahve pi~irirken gaz ocag1 
birdenbire parlam1~tir. Bayan Saliha. 
vilcudunun baz1 yerlerinden yannu~
t1r. 

T ramvayda sol taraftan 
. . b~f 1n1 ~1karm1§ ! 

Saam ismmde biri, diin ~i~liden 
tramvaya binmi~tir. Salm bir aral1k 
sahanhkta, trarnvay arabasmm sol ta
rafmdan b~m1 d1~anya uzatm1~t1r. 

Bu esnada kar~1 taraftan silratle 
gelen b~ka bir tramvay arabasmm ay
nas1 Saimin ba.5ma ~arpm1~tlr. Sa· 
im yaralanml{)t1r. 

... Ya cocuklarm ellerine ge~erse? ..• 
- igerler diye mi korkuyorsun? ..• 

Sahife 3 

,, .... " ......... 11 
Serinlemek 

Dikkat ediyorum, bu s1caklarda 
herketi ufak tertip hirer ki~if kesQdL 
Ke~iflerin hepsi de ayni maksat ug· 
runda yap1hyor... Bu miithi~ s1cak· 
larda biraz serinlemek i~in ~areler, 

yollar aramyor. 

Mesela arkada~lanmdan biri bir 
usul ke!iifetmi~. Evinc gidince s1cak 
su ile yiiziinii y1k1yonnu~. Bundan 
sonra balkona, penccrenin oniine otu· 
du mu? S1cak su ile ytkanm1~ yiize 
nefis, tath bir serinlik geliyormu~ .. 

Bunlan dinledik~c akl1ma e ·kile· 
rin serinlcmck i~in bulduklan ~are
ler geldi. Mesela eskiden son derece 
s1cak mevsimlerde cenup vilayet
lerinde resmi dairelcrde biiyiik nte
nmrlar su dolu f1~darm iciude ~alt· 
fitrlarnm~. Halk evralu, istidalan f1~1-
nm i~indeki - atufetlu mii, rifath1 
mii? De,•letlu mii her ne ise - mii· 
diirii umumiye getirirlenni!l. F1c1mn 
i~indeki miidiirii umum.i hafif ~anl
talar ~lkararak elini kolunu oynatar, 
isitday1 imzalannu; .. 

Hatti anlahldtgma gore o zama· 
nm bau cenup vilayetlerindeki mah· 
kemeleri de omiinnii~ .. yanyana di· 
zilmi~ ft~tlar1.. bir f1~mm i~inde ka· 
d1, dava goriirlenni~ .. Sonra Bab1all 
na11rlanndan biri de ~ok SJcak za. 
mantarda ~yle ~ab~inm~: Bu nazt· 
nn kafas1 damdazlakmt~ .. vakit og-
leye yakla~p ta etrafa ku~un gibl 
bir agtrhk ~okiince derhal naz1r bat
hademesini ~agmrm~ .. 

Cebinden c1kard1gt kocaman yaz· 
ma mendili: 

- Al !?unu! .. 

Diye heybetle uzatirm1!f .• 
Ba.5hademe hemen yerden temen· 

nalarla yazma mendili kapar dogm 
da~nya ko~arnu~.. mendil dairenbt 
kuyusundak.i buz gibi suda islattl· 
d1ktan sonra nazira ko!jturulunnu~ ..• 
Nanr dazlak kafasma kuyunun bua 
gibi suyunda 1Slat11m~ mendili koy.· 
duktan sonra: 

-Oh denni~.. canlandtm be .. 
Ve boyltte ~ah~rm.L'l, on dakika 

ge~ip nazmn kafasmdaki mendil 
biraz 1smmaga ba~laymca tekrar 
ba~hademe ragan11nm~: 

- Al ~u mendili ... Tazele .. diye bir 
emir.. mendilin tazelenmesi de ~: 
Tekrar kuyuya sarktbhp, buz gibl 
suda bir kere daha 1slatalmas1 ... BOy· 
Jece her 10 dakikada bir dazelenen 
mendil• naz1nn kafasma yerle~tiri· 
lirmi»·· ~ 

Gene Bab1ali naz1rlanndan biri St• 

cak giinlerde Bogazdaki yal1sm1n 
ta~bgmda ayaklar ~1plak, heniiz yt· 
kanm1~ f1~1r fL5l1', geni~ patiska en· 
tari sirtta, ktllt gogiis a~ak ve riizgi· 
ra verilmi~;.. ta~hgan iki kap1s1 bir
den fora edilm~.. sam1ca karpuzlar 
sark1ttlmL5 oyle ~ab51nnu1 ..•. 

Resm.i evrak nazmn ~1plak ayak, 
entari ile dola~tigi tW1hga getirtilir· 
nu~. Naztr bir yandan sam1~ta ~at
lahlm1~ karpuzu 'sulann1 kith gog
siine alata akita yerken bir taraf· 
tan da devlet umunmu ted\ir ecler· 
mi~ .. 

i~te cski giinlerdeki serinleme usul· 
lerinden bir ikisi... ~imdi biz kendi· 
mize gelclim. Felilkete baktmz ki bu
giinlerde artik gen~ ~irler de yenl 
usulde manzumeler yazm1yorlar .. 

G~en yaz, evvelki yaz ne idi.. on· 
Ian okur okur serinler, hatta u,-iir· 
diik. <;iinkii bunlann i~inde oyle 
manzumeler vardJr ki ~iimemek i~in 
kiirk giymeden okurunaz .• - H. F. 

B. A. - Hayir, Tilrk tiitilnleri hnk· 
kmda ~na fl.kir edinirler diye korku
yoruml ... 



Sahife 4 

Iktisadi ve mali hafta 
Avrupa borsalar1nda vaziyet-Turk 

borcu tahvilleri yilkseliyor 
tspanya hadiseleri dolayisile beyncl

milcl ihtilatat korkulan bu hafta zar
fmda biraz yab~~a bcnziyor. Al
manya ve italya matbuati lisanlanm 
miilayimle~ti~er, Fransa ve ingH
tcre matbuatJ da bunlara: tatllllkla 
mukabele etmi~lerdir. Ancak Porteki
zln, lspalya hududundaki kontrole 
mumanaat etmesine mukabil, Fransa
nm da, Pyrenees hududundaki miira
kabeyi kald1racaguu ihsas etmesi ef
kAn umumiyede olduk~a hiisram mu
ctb olmaktad1r. 

Her siyasi ihtila!m altmda mutlaka 
iktisadi blr amil bulunur. Almanya ve 
italya, Franko hiikfunetini iltizam et
mekle, ~imali Ispanyadaki madenler
de muhim menafi elde etmek maksa
dm1 gi1diiyorlar. Keza ingiltere, Fran
ko ordusunun Bilbaoyu zaptuu hQ!? 
gormemi~ ise, sebebi orada mevcud 
demir madenlerindeki mcnafiinin ha
leldar olacagi korkusuydu. Halbuki 
Franko hiiktimeti bu hususta ingilte
reyi tatmin etmi~ glbi goriinilyor. 
~imdiki halde ispanyada her iki mu
has1m cephede harbeden ecnebllerin 
kAmllen gerl ~gnlarak ispanyollan 
kendi hallerine b1rakmak ve bu suret
le sulh ihtlmallerini takviye etmek 
gayesi takib ediliyor. 

Umumt vaziyetin salaha dogru vu
ku bulatl bu tahavvilliinil Paris bor
sasmm (cOte) mda da okumak milm
lrlindiir: Bir hafta zarfmda bilfunum 
tsJ>anyol menkul klymet 1la.tlerinin 
tedrlct bir surette tereffii etUgini gor
Cttik. 

:Amerlka hfikfunet adamlanmn Av
rupa hakkmdaki niyetlerini anlamak 
re sfyast ve iktlsadi sa.halards; t~riki 
i:nesal fbtimalleri iizerine miidavelel 

fkArda bulunmak tizere Fransa ve tn
gllterenln tavassut ve ricasile Ameri
kaya bir seyahat yapzm~ olan Bel~i
ka. b~eklli Van Zeelatld bu hafta 
prfmda seyahatinden avdet ile Briik
aele gelml~tlr. Ba§Vekll beyanatmda, 
~ok giizel intibaat ile avdet ettigini 
ve Amerika Bile~k devletleri hiik1i
metinln, ~ vaziyette bulunan 
beynelmilel nakid i~erinin halli ne 
umumJ mUbadelCitm 1nki¢1 husu
lllllda Avrupaya: yardnn ctmek niye
tinde oldugunu soylemi~r. 

Harp tedarikati yilziinden Alman
yanm demlr ihUyac1 gittik~e ~ogal
maktadlr. Memleket dahlllndeki istih
aalattan maada, Almanya, :isve~ ma
denlerindeki lstihsalA.ti da adeta in
hisar mahlyetlnde kAmllen ald1gi hal
de yine ihtiyacatm1 temin edemedigt 
icin her yere b~ vurmaktad!r. Bu 
cilmledcn olarak ispanyol Fasmda ve 
lspanyanm (Endillfis) klta.smda mev
cud demir madenlerinde bazt mc•afi 
elde ctmi~tir. Ahiren Kanada b8.Fe
kilinin Berline yapt.Igi bir seyahat es
nasmda Kanadanm Almanyaya kfil
liyetll miktarda ham demir gonder
mesi kararla~tmlm1~t1r. 
Bu scne yfne Brezilya ve vasati Ame

rikanm sair mcmleketle1inde kahve 
muhasuliiniln !azlallgmdan ve bina
enaleyh iiatlelin dii~mesine mani bir 
tedbir olmak uzere giinde yiiz bin cu
\'al (beherl 60 kiloluk) kahvenin im
ha edilmesl lilzumundan bahsediliyor. 
Okuyuculanm1za malfunat kabilinden 
yalmz ~unu soylemekle iktifa edelim 
ki Brezilya tarafmdan ~mdiye kadar 
denize dokillcn vcya lokomotiflerde 
1hrakiye olarak sari ve imha edilen 
kah,·enin miktan 43 milyon ~uvala ba. 
Jig bulunmaktad1r Bu iktisadi raf1zi
lige. dogrusu akl1m1z ennlyor! 

Ha!ta zarfmda Fransa bankas1 res
rni iskonto hadclini yuzde alt1dan be
~e, esham 'e tahvilat uzerine avans 
1aizin1 de l uzde yediden altlya indir
mi~tir. Bu tebeddulat, nakid vaziyeti
nin salaha yilz tuttuguna detalet eder. 
Memleket haricinc ka~mlmi~ olan al
tmlarm tekrar "Iatan yolunu tutrnas1 
beklenmektedir. Frans1z ranUan ve 
bunu takiben diger esharn tedrici bir 
surette yukselmektedir. Fransa par
lamentosu tatil devresine girmi~ bu
lunmnkla, son hafta zarfmda kabul 
r:ttigi mali kanunlan hiiktimet, sakin 
bir hava i~inde tatbik edebilecektir. 

On be~ gun cvvelki icmalimizde, 

Blum kabinesi tarafmdan stabiliza
siyon sermayesini idareye memur ola:
ra.k alman mc~hur maliyecilerdcn M. 
Charles Rist'in, mali mahafil iizerin
de biiyiik bir tesir b1ra.kan lstifana
mesinden bahsettigimizi okuyuculan
m1z habrlarlar. M. Rist'in elyevm Os
manll bankasmm Palis komitesi aza
llgma tayin edildigini memnuniyetle 
ogreniyoruz. Mumalleyh, kambiyomuz 
hakkmda, fikirlerinden istifade edil
mek iizere, 1930 senesinde Hiiktimeti 
cumhuriyemizin daveti iizerine mem
leketlmize gelmi~ ve tedkikat netayi
clni bir rnporla arzetmi~ti. 

Istanbul borsas1nda vaziyet 
Beynelmilel siyasi endi~elerin biraz 

zail olmns1 ve Paris borsasmm da nor
mal halini iktlsab etmesi ylizi.inden, 
artlk tamamilc !ranga bagll olan 
Tilrk borcu tahvillerinde bu hafta 
zar!mda blraz canlll1k gorilldii. Fiat
lerde de hafi! bir tere!!ii vard1r; son 
muamele 16,15 lira iizerinden vuku 
buldu. Maarnafih bu !iatin 18 llraya 
kadar yiikselebileccgini tahmin edi
yoruz. <;linkii bu tahvilatm senevi te
min ettlgi 37 ,50 frank bugilnkii kurs
la 183 kuru~ eder. Piyasrumzm adeti 
iizerine yiizdc on kapitalizasiyonu 
hesnb etsek tahvlla.tm da 18,30 liraya 
~1kmas1 lazim geUr. 

Dahili istikraz kagidlarim1zdan Er
gatli 95,25 ve S1vns - Erzurum da 96,75 
ku~u bulmu~lard1r. 

Anadolu grupunda rnuarneleler 
ehemmiyetsizdir. Tahvillerde ci.izi bir 
tedenni vardlr. Son fiatler ~nlardlr: 
• Hisse senedleli 24,10 lira 

Tahviller 40,15 lira 
Miimessil senedler 38,50 lira 
Haydarp~ tabvilleri 43,75 lira 
Haydarp~a miimessilleri 42,25 lira 
Merkez batlkas1 86,75 lirada ge~cn 

haftaki fiatinf muha!aza cdiyor. 
EndUstriyel kagidlanrmz meyamn

da Aslan Qimento 12,95 lira.ya knda'r 
geriledikten sonra 13,05 lirada kaldl 
ki ge~en hafta fiatine nazaran 25 ku
ru~ bir suk-ut demektir. 

Dlger bazi nominal fiatler: Tram
vay 13,50 lira; Terkos 8,15 lira; Bo
monti 9,30 lira; ittihad Degirmencilik 
10,40 lira; ~ark Degirmencilik 0,75 li
ra; Telefon 7,15 lira; ~irketi Hayriye 
~5 lira: Omni um 0,67 Y:a lira. 

Borsa harici muamelat 
Tiirk altm1 2 k~ 'noksanile 10,47 

lfrada: kald1. MlSlr Kredi !onsiyelerin
de yine iki~er puan gerileme vardlr: 
1903 tertibi 93 lira, 1911 tertlbi 84 
lira etmektedir. 

Bulgar veliahd1n1n dogumu 
ferefine af 

Sofya 10 (Ak§am) - Veliahdm 
dogdugu 16 hazirana kadar Bulgaris
tanda mevcud 22 hapishanede bulu
nan 9,621 mahbustan veliahdln dogu
mu miinasebetile 4,963 u af!edilcrek 
serbest b1rak1lmi§lard1r. §imdi biltiin 
hapishanelerde 4,658 mahbus kalrnI§· 
tir. Bunlann 650 si siyasi mahk'tlm
dur. 

Dereye diitiiP boguldu 
Balikesir (~) - Danahisar kO

yiinden Tezce oglu ismail Qift deresi 
degtrmenine bugday gotilrilrken cay 
deresi kenannda dinlendigi blr sn·a
da saras1 tutarak dereye d~up bo
gulmu~tur. 

Merkebln yalmzca koye dondilgiinil 
goren koyli.iler ismaili ararnaga ~1k
m~lar ve zavalh adarnm cesedinl bul
mu~Iard1r. 

.A 

Hasan Ali Y ii eel 

Pazartesi Konusmalan 
Kitap halinde int~~r et:tt Sat~ 

yeri Remzi kitaphanesidir. 

BALK OPERETi 
13/7/037 Sall nk§am1 

Beylcrbcyl iskelc Tiyatrosu 
PiPiCA 

Operet 3 perdc 
15/7/937 Pcr~be ak~anu 

Bc§lkta§ Aile Bahi;esl 

Bu~1 

Nobet~i eczaneler 
l}l§ll: Osmanbeyde §ark Merkcz. 

Taksim: I.stiklal caddesinde Kemal 
Rebul, Beye>{;Iu: Tiinelde Matkovic, 
Yiiksckkaldmmda Venikopulo, Gala
ta: To~ular caddeslnde Merkcz, Ka
sunpa~a: vas1f, Hnskoy: Hallc1or;1un
da Barbut, Emlnonii: Mehmed KnZtm, 
licybellada; Halk, Bilyiikada: Halk, 
Fatlh: Vcznecileroe Unlverslte, Karn
giimriik: Mehmcd Fuad, Baklrkoy: 
Merkez, S~mycr: Nuri, Tnrabyn, Yenl
koy, Emlrgfm, Rumellhisanndakl ce
zaneler, Aksaray: Yenlkap1da Sanm, 
Be~lkta§: Nall, KadJkoy: iskelc cadde
slnde Sotlryad!s, Yeldelttrmenlndc 
ti~ler, Usklidar: Sellmlye, Fenar: Ba-
1atta Merkez, Beya.z.id: Cemil, Kiii;uk
pazar: Yorg!, Samatya: Cula, Alem
dar: All R1zn, §ehremlnt: Ahmed 
Hnmdl. .J 

'-------------------
Dikkat 

Tiirkiyedeki biitiin 
belediyelere ve ticaret 

odalarina: 
Tiirkofis memlcketteki i~ tica-

reti ~ogaltacak i,}i bir usul bulmu~
tur: Biltiin bclediycler \ 'C Ticarct 
odalan kendi sahalarmda ~1knn 
ve o snliaya ha olan mallarJ 
halkm11za ilan edecekler, memli: . 
ketimizin her tarafmdaki mii ·
tcrilcr de bunlar hakkmda fikir 
cdincrck dogrudandogruya sipa
ri§lerde bulunabileceklerdir. 

Gazetemiz, bu hayirb te ebbii
se yardnn etmek uzere, Belediye
Jer \'C 'l'icaret odalan tarnfmdnu 
gondcrilecel· k1. a ilanlan memnu
niyetle iicret iz olarak sahifeleri
ne dercedeccktir. l\lalhmn evsaf1-
ru ve hangi adrese ne §eraitle Fi· 
pnri verilecegini tasrih cdiniz 

~ehremini Halkevinde zen~in 
bir eece 

12 Temmuz ~ 

ns TamListe 
T ayyare piyangosuc;ekildi 

Dilnkil ~ekili~te kazanan 
numaralar1 yaz1yoruz 

45000 
Lira kazanan numara 

5228 
Bu numaranm son iki rakkam1 ile 

nihnyct bulan biitiin biletler 20 Jira, 
yani 1/10 biletler 2 lira nmorti ka
zanm1~lard1r. 

12000 
38638 
3000 

Lira kazananlar 

13266 24722 

1000 
Lira kazananlar 

39771 

500 

10126 
24155 
13882 
18659 
27364 
19688 
24613 

9866 
545 

21547 

1211 
37759 

2091 
13687 
39710 

6993 
17244 
10338 
7567 
3959 

17125 
33638 
33990 

132557 
29328 
31409 
4816 

36477 
36027 
37183 

9728 
15836 
35698 
13232 
27006 

20655 
8100 

28479 
26567 
7181 

30663 
10724 
24482 
39797 

7809 
8358 

18686 
17543 
18083 
26083 
23205 
23048 
36017 

3478 
31111 
15907 

7790 
29870 
33338 

1315 
1183 

17449 

30 Lira kazananlar 
26205 26235 39660 
32301 11032 18902 
6641 13447 4319 

21390 23363 18409 
11087 11877 39313 
21151 28682 4307 
2613 13909 10194 

29302 5331 15311 
19071 3526 22026 

537 18744 3697 
2741 1515 12825 

27020 39667 8463 
11696 31899 34520 
15969 35894 18213 
37783 37769 11649 
10529 16639 18672 
33897 12091 14142 
20475 39201 26397 
32242 17787 36326 
26047 12990 27453 
10692 37836 36302 

1161 27477 18270 
8984 21086 21150 

31494 26476 39643 
31202 18552 37024 
5202 23908 6970 

19597 
23689 
l '7685 

1osos 
39451 

592J 
39146 

2&474 

3651 
32580 
24149 

2568 
36610 
21670 
23575 
13608 
33251 
11s92 
17721 
2397 

33853 
3441 

39655 
39915 
36735 
13629 
13169 
38028 
34870 
16350 
39353 
36594 
389'76 
28710 

8121 
f?ehreminf Halkevinden: 

28014 

Lira kazananlar 
29230 33521 18857 
24634 1265 23451 
20572 23000 23458 
13040 13890 

7419 
84098 25729 
37974 30093 
26605 32609 

27450 
31295 

14768 17724 37550 
803 23920 11615 

l - 15/7/1937 per~embe ak~amt 9132 33492 18509 24128 14J30 
saat 21 de Evimizde degerli bilginimiz 22666 
izmir saylav1 Hasan Ali Yilcel (Mem- 9610 
leket gcceleri) seri konferansala11m1-

6307 
22283 
32678 
29260 

16355 
12190 
23697 

14476 35595 32528 
19232 18704 38326 
28227 32971 }092 

zm ii~iinclisil olmak uzere (Halk ede
blyat1) mevzulu bir konfernns vcre
ceklerdir. 

2 - tJ'yelerimizden Kemaleltin 
Yaltkaya ile Tanburi Ali tara!mdan 
halk (Kalenderi) lerinden bazt par
c;alar c;ahmp okunacaktir. 

3 - Evlmiz Dil, Tarih ve Edeblyat 
komitesi ba~kan1 Balia Gokoglu 
'(~imal yiil tiklerinde seyrnen te!jkilfl.tl) 
esaslann1 anlatt1ktan sonra Seymen 
yiirtik korolanndan (Gelin alma) ko
rosunu okuyacakt1r. 

-4 --, Uyclerimizden bestekar Mu
zaifer Firatl1 ~lmal yiirilk manUerln
den muhtelif parc;nlar okuyacaktlf. 

5 - istanbul konservatuva11ndan 
Miiken-em, Muzaf!er, Cetal ve Htise
yin tarafmdan (Filot, obuva, korno 
vc fogat) ile (Hayden) den blr (duet) 
~alacaklard1r. 

6 - Kon! erans ve konserler i~in 
aynca davetiye yoktur. Herkes gcle-
bilir. 

200 Lira kazananlar 30164 
19116 

37133 
27805 
17639 
5537 

10570 
2525 

36219 

16343 
16444 
38203 
7078 

15148 
38097 
22762 

27091 
28133 
32353 

9688 
3346 

28169 
24491 
23585 
38791 
39931 

7268 38573 
4083 29140 

37336 34923 
24575 29431 
19803 11300 

5383 
5048 15289 34120 35506 

18133 
100 Lira kazananlar 18254 

25814 16651 39375 11954 25494 39757 
20976 7293 17896 23837 38836 394 

6742 5106 8913 13342 33757 14876 
27396 33406 31734 38995 25025 38619 
2383 11263 15505 7177 39819 17778 

10037 36062 16906 7589 261 35548 
34548 20862 
39251 17604 12038 21549 25745 11197 

391 6561 31179 17591 2846 9120 
2894 16521 

50 Lira kazananlar 

11111 20974 12812 47'71 
7160 20568 36285 37724 

14133 28166 33619 13216 
3596 28772 28929 30533 

11581 23790 14517 4222 

12341 13660 3016 12636 
8703 12511 24617 30671 

10328 24060 38947 3042 

22594 19185 16200 16993 
27345 39273 16002 iot3 

2803 8246 25192 3368 
6001 

22107 15054 11676 13718 
23246 36483 27096 36296 
23240 12894 20400 7453 
21312 20458 22796 23582 
17942 29254 22700 19415 
30655 29652 21616 19540 
16049 4361 32326 33439 
33987 10178 39012 

28044 

18416 
===7==$=0=1=1 =tra=m=v=a=y=2=4=/ =30=d=a==d1=r=. == 33819 

22392 
16719 

8176 
38736 

35692 1098 23008 
5952 17349 35650 

PARiS SERGiSiNE-
10 E 1··1 de vnpurla Vcnedlk Y U yol!le gldecek grup 
Paris, Prag, Viyana, 

P~te, Biikre , Venedik 
eehtrlerlnde otel ve yemek 

Bu rrup 16 EylUJde Y~l'de yap11a~ 
cak doktorlar kongresine 

~eti ebilecektlr. 

Acele Ed"in"tz ao -r:emmuzda venedlk 
yol1le gldecek grupta 

7 Bo~ Yer Kald1 
Paris, Londra, Berlin, 

Venedik, Biikre~, Hamburg 
Ayraca bu grupta imal denlzlnde 
30,000 tonluk blr transatlnntik i~inde 
Plymouth'dau Hamburg'a kadar 2 fun-

liik blr gezinti vardtr • 

Mrcs: NATT A Beyotlu 

Telcfon: 4491' 

4725 
21289 
29228 

7385 
23138 

2326 
7825 
13806 
20269 

8719 
30227 

5072 
28891 

37963 
369 

26822 
8481 

3561 
35818 

~----------..., 34492 I rti hal 29546 
Merhum baytar Osman pa~mn klZI, 

~lfteler ~lfil~l milduru mcrhum baytar 
mlrnlny ibrahlm bey refikns1, CUmhuriyet 
gazetesl mtidfirll bay LO.tfinln valdesl vo 
Nnfin Vekfi.let! sular. umum mildiirU mu
hendls Salft.haddln lie §eker §lrketl ba~u
hendlsl bay Nlhadm kaym valdelett bayan 
Ane Safiyenin cenazesl Ankaradnn Ba
lorkoy camlsine nnkledllerek sah gilnu 
o~c nnmazm1 milteaklp Bak1rkoylindckt 
nlle kabrlstanma defncdllccektlr. 

13804 
9918 

27666 
9162 

10377 
15841 
19615 
3890 

24014 

• 

1938 
22423 
35038 
29959 
19909 
13800 
18020 
12274 
1619 
9164 

21051 
8929 

12841 
23832 
14502 

9041 
30994 

5882 
833 

25081 
31448 
21908 

9810 
3040 

21121 
10649 
34209 
32930 
13174 
16053 
33395 
19990 

4375 28160 
39937 60 
11678 12912 
35139 31771 
16314 11443 
7540 31663 
2227 4060 

39057 2841 
10774 2020 

5953 29426 
10250 4643 
39462 
38749 26932 
75856 18483 
16511 38983 
21753 15537 
22707 16609 

2867 38004 
29916 31151 
23149 19391 
26531 19746 
14037 2386 
15428 21755 

3100 19699 
34025 21130 
2625 1659 

16759 
21220 1526 
36046 11157 

27047 22037 
20470 3745 

27646 
29445 
16689 
30765 
14797 
9325 

26586 
5639 

2118 
12641 
13747 

32967 
5672 

31796 
757G 

18633 
26718 
19186 
33971 

9174 
18400 
29368 

24754 
25581 

1144 
15879 

Tiirklye .Ecnebi 

HOO kuru§ 2700 kuru§ 
750 • HSO • 
400 • 800 • 
150 • > 

Po.sta ittlhadmn dahll 01m1yan 
ecnebt memleketler: Senelitt 

3600, alt1 ayllRJ 1900, Ot,; 
nyl1~1 1000 kuru§tur. 

Adres tebdill lt,;ln ylrml be$ 
kuru~luk pul gondcrmek lfiz1md1r. 

Cema:tiyelevvel 3 - Ruzuluz1r G8 

S. lmMk CllD.. 041, I kt.di Ak1am Y 1111 

E. 6,42 8.57 4,37 8,37 12,00 1,59 
2,24• 4.39 12,19 16,19 19,42 21,40 

Akba mOesseseleri 
Ankar~da her dilden kitap. s11• 

zete, mecmua ve k1rtasiyeyi uc~ 
olarak AKBA miicsscselerinde bu• 
labilirsiniz. Her dildc kitap, rnec:l 
mua sipar~i kabul edilir. lstanbu 
gazctcleri ii;in ilan kal:S'ul, abone 
kaydcdilir. Undervodd yaz1 vc h~· 
sap makinelcrinin Ankara accntes~· 

Parker dolma kalemlerinin Anknrtt 
11 

sah~ ycridir. Telefon: 3377. 



~~~193'1 
Sahife' .§lY ASI ICMAL: 

Yeni bir f1rt1na atlat1ld1 Guzel Trakgada bir dola~ma 
Avrupa l'Olitikasz en telllikeli frrti
~r~ ibirini do.ha aUatti. Alman
ge tle l~a fQrki Akdenizdeki harb 
:tne~ kcntroZe deoo:miian menet- · 
ian en v: Porte~n de kara hudud-
1 ndaki lcontli<ilu kaldtrmasi iizerine 

ingiliz - Franszz yahud Alman - ital
yan teklijini iltizam etmek gibi bii
yiik bir mesuliyet ciltzna girmekten 
korktular. 

Uz'lafmak re anla~11Uik ~ini gerie 
biiyiik devletlerin kendil.erine birak· 
tzlar. Her iki teldijin telif edilerek bir 
uzla~ma faresi bulunmaszni tavsiye 
ettilf!r, Bu ifle her hangi kiifii.k dev
let tavassutta bulunvuzga da cesaret 
edemedi. HoUandanzn tefebbii.sii. iZe 
bir tesviye suretinin bulunmasi ~i 
ingiltcr,eve bira'kildz . 

lsvi~reye bal satan bir Trakya 
kOylUsii :· B. Salim Ar1c1 

• rzsp~":/1':ntn. deniz ve kara.dan lropzla
ve go~~ memlekeUerden sil.tih 

lki Uc; sene evvel fennT artc1hga ba$hyan B. Salim 
. nUllu gelmesine ~1711.lftz. bugun kuc;uk bir servet sahibidfr 

buln.gatere ile Fransa yzkdmis olan 

file·~l sisl.emini kendi ~-
111eg· r kUTmak ve devam dtir
~ 1 teldiJ elm.iflerdi. Buna ktrtp 
.. _ m:in_ya iZe ita!ys kontroz wuliine 
~ti bzr niha ingiltere kontrol sisteminin deva.

mznda aruk pck israr etmivecegini 
J;omitenin tavsiyesini kabul etmek . 
suretile ispat etti. ingiltere bu defa 
da gerUedi ve vakit kazandi. Lakin 
~k uzun sii.rmesine imkiin o1mzyan 
bir miidaet zarfmda kati politikaszm 
meydana vurmak mecburiyctindedir. 
<;unkii Fransada 4 ba~mda bulunan. 
sol partiler ispanya hududun.u.n da
ha .ziyade lcapalz. durmaszna taham
miil edemiyeceklerini anlattzlar. ital-
11a ilc Almanya ispanyada ueneraZ 
Frankonun bugii.nkii mevkiine gore 

B. Salim: "On be~, yirmi beyaz sand1g1 olan koylu 
art1k hi~ bir ~eyden korkmas1n ,, diyor 

"Ilda .. Yet verilmesin.i ve ispan-
t '1ltibareze halinde bulunan Uci. 
ara.fin hukUku diivel -J..•-..:: -"1u1za . u.1£Aiami uzere 

te nb oldugu tanrnmasz ve lz.arif-
n vardzm gel .... ,,...: . . . • .

1 
__ 

ff;,_, .. ~,nrn menz zsz 4n-
·~ne b • uene h z.r.aktl11~.sm1 ve devletlerin 

bit Ukuku duvel ahkami ii.zere 
ii/ :~~flz~nn~ iliin eylemelerini tek
lan t ~~lerdi. Her iki taraf yaptrk
~vru e .:ltflerde kendilerinin ve bii.tiln 
rini P~ ~hiinun hayati menfaatle
lerd·Dorduklerinden. ayalc dir:emi§-z. 

4t~ihayet her iki teJclif 27 devletin lz.uJcu.ku dilvel ahkii.mmdan nUlhrum 
da;rak etti§i Londradald ademi mil- edilmekte devamma miisaade edemi-
'1i iaze komitesinin 1::.aranna biraJcil- yeceklermc ~iiphe bzrakmadzlar. Av-
flUJ.~~: Bu kcmite ad.eta Avrupanrn ropa sulhiini.in akibeti ingiltere~in 
czl.Qk u ve ?n'Uka.dderati ile yabndan iizerine aldtgz yeni oozifenin netice-
;ekl .adar beynelmilel bir konf erans sine ba§lz bulunuyor. 

._111n lnde toplandi. Kur;ilk dev.let'ler Feyzullah Kazan 
hllQlllut 
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~;i ~DA·~ ? 
100 kurus iGin 100.000 liraltk rehin 

A111erikah zenginler on paras1z gezer. 
GUzel kad1n1n ba~1na gelenfer 

Trakyada !enni anc1ltgm silratle 
ilerled41h1den ve biitiin mesaisini 
buna hasredenler iyin para getiren 
karu bir i{I oldugundan bahsedi· 
yordum. 

Trakyatia daha ~imdiden seksen 
doksan kovan sahibi olan ve ballan
na memleket piyasalarmdan b~ka 
hari~te de mi.i~teri bulan koylillerin 
say1SJ nz degildir. Bunlardan baztla· 
.rile ~hsen gt:irii~tilm, baz1lanrun da 
~ohreti kuiagima kadar geldi. 

Mesela Edimenin hudut koylerin
den, eski ad.l S1rpsmdl~ ve ycnl ad1 
Saray Akpmar olan sakin bir koyde 
anc1bkla rn~gul B. Salim An.c1 ta
md1kla11mm .en m.uvaffak olmu~a.
nndan birid.ir. 

Saray Akpmar koyiine bir ogle 
vakti gittik. Giin~ bi.itiin hnraretile 
tepemizde ii.di. S1ra SJra kovanlarm 
bulundugu yere yak~guruz zaman, 
uzakta bir kovanm ~atmm kaldtra-

rak i~ine dogru egilmi~, has1r ~p
ka.11 bir adam g()rdiik. 

- Me9hur ar1c1 B. Salim budurl 
dediler. 

O her sabah gilne~le beraber kovan
larmm arasma: girer, hepsini ayri ayn 
ag1p arilarm bal yap1p yapmachklan
ru ted.kik eder, adedi milyonlan ge
gen anlarmm en ufak bareketlerlni 
gozi.inden ka~1rmaznu9. 

B. Salim, bizi gari.ince dogruldu, 
giilerek yanmuza gelcil. B~daki 

b !iladeliiya ile Candini birbirine tasmda dcgil, lira, mctelik yok. iue- modaSJ gee.ml~ has1r ~3.pkayi nazik 
e agi~Yan biiyiik kopriiniin ba~a bir mur: bir hareketle ~kanp b~ selamlach, 
tsllutiye~sand1gi kumldu. Bu mii- - Buyurunuz, emniyet-.sawhgm- biz de mukabele ettik. 
ta ese, ce1>lerinde hududu a~a pa- clan alnuz. diyor. Klyafetine bakarak czengin anci 
ta 

51 
olnuyau ~ofOrlere bu paray1 ik· Gen~ knd.In e.mniyct-sand1gma gi- da bu mu?> diye du~ndiim.' Pan-

2: Cdiyor... riyor \'C memur soyledigi gibi, boy- talonu yamah, ceketinin rengi sol-

ti~tnerikada, otomobille gezcn Ame- nundan gcrdnnhg.w ~ltanp veriyor. mu~tu. Bize cigara takdim ettigi za-
:ra bh zenginlerin ceplerinde on pa- lUuhammin gerdnnhgi eline almca man i~tl,gi cigaramn ii~iincii nevi 
lli , Ulunmaz. Koprii ba~daki cm- yerindcu ok gibi f.1rl1yor. Gerdanhk, oldugunu gordilm. Ha.sir ~apkaslilln 
ti.~~t·sand1g1 aa • Im~, kopek, kedi ~oylcce bir tahminlc yiiz bin lirahk etrafmda batimn i~ine toplanm1~ si-
~ 1 

canh ~eylcr miistesna _ cans1z her bir gerdanllk! ... Kad.m: yah bir tiil nazar1 dikkatimi celbetti. 
~e lnukabiI il~ ay miiddetie i>ara - Tela~ ctmeyi.niz, diyor, gerdan- ' Konu~maga b~lad1k. B. Salim: 

ai ed.iyor. · J1gi alm1z 1·e baWl ii~ ay ''ade ile bir ---1 Sekiz senedenbe1i anc1llkla ug-
Ge lira l'eriniz hududu gcc~yim... rnC'lyorum, dedi. Herkes gibi ben de llo . ~en hafta, miikellef bir RolJs • Kadm Jiravw aldl, ge~ip gitti. Fa- ......... 
~e oto bill" ·· ··d · .,. i~e kara kovanla ba~lad1m. Her rnev-Ot n10 kopru en ge~yor. kat c.nmiyet-sandJ.it direktoriilgiinii Y 

~ 01ltobilde g ·· el b" kadm var simde alacag-1rn yu··z kilo bal i"in bil-.q,ij r CD!;. gm ll' • bir tcm~ aldl; Ya gerdanhk ~aJ..uursa?.. :.-
4U: u ba~da memur otomobill Bu korku ile iJd hususi zabita me- ti.in sene didinir, emek sarfeder, omi.ir 

dur:uyor: muru tuttular. Acaba onlara ver- tiiketirdim. 0 kara koYanlar1a ug-
- II d rasmak bir bela idi. Asil benim en 
G .. u ut a~ua paraSL di.klcri parayJ, bu bir liranm faizi ode-

uz ... 1 agmma giden taraf1 ballan toplad1k-
Q kadmda para ne gezer? ~an- mi~ midir? •.• 

tan sonra yeni mevsim i~in an bul-
Ta1 atm1~lar 1 Gitti Heybeliada ! ! mak mil~kiilati idl. (;iinkii kara ko-

~~ransanm me~hur sosyalist lideri, Bir gazeteci arkada~muz, Heybell- vandan bah 91karmak i~in ya kovam 
211.u ~a~vekiu ve ~imdiki B~ve.kll ada denlz talebesinin talimlerini an- suya atarak, yahut altmda kiikiirt 
l'a. a\rint Leon Blum'a bir sui.kasd latiyor: Miistakbel bahriye zabitleri- yak:ara"k cvvelft. anlan Oldi.irmek ve-
~~tlnu~ diye ajanslar haber veriyor. miz ihi taraf olmu~Iar; niuharebe tee- • ya ka~irmak lBzimdlr. 
'l'elsiele l}u: Bir kag1da, da~tlerin rlibeleri yap1yorlarnu~; bir kJ.snu Size garip bir ~ey soyliyecegim. 
~ de LaRocque y.a~!> diye yaz- hilcum, oteki k1snu miidafaa ile m* St:iziim meclisten dl~an ayilar ball 

..efen, a:; kagld.J. ~ sararak haydl gulmii~. ~k severler. Onun i~in kovanlann 

13 dUn sosyallst ba.pm.n.mm b~t Ans1zm miidafaadakllerden birl birinci dii~maru ayilardir. Frrsat bu-
.P ~un ncresi suikasd? hayklrzm~: lunca derhnl kovnnlann araSJna gi-

bllz ~Stin avukat1 olsamz, mahkeme - Eyvah! Ada elden gidiyorl rerler ve bir sepeti kaptiklan gibi 
Ul11nda ~oyle derdiniz ~iiphesiz: Gen~lerimizin harp o.vununda sar- dogruca bir dereye ko~rak sepeti 

te;: .. Erendim! Milekkllim. sad.ece bir fedilen bu saz, eski feci ve kom!k blr suya sokarlar .ve beklerler. Arada Sl-

~unte bulundu. hat:iray.I akJnma getirdi: rada kovaru suyun i~inden ~lkanp, 
liakim hayretle sorar: Sultan ~ 4Cezairf Bahri Se- tginde VIZ1lt1 olup olmacllguu, yan1 

, - ~~11 telrnih bu? Ta.7 a~... fid~ i kaybettigimizi haber vermi~er: 
oa ::-ry1 ya: Telm.ih etmek, + ..... atmak - Adalar gitti, padiphimf 
Megu lllidir?... -.., 

- Vah vah! Heybellyi pek sever-
bi:ca~a FranSican1n bilnyesi, ooyle dim! - cevab1m ver.m~. 
ii llludafaaya elve~li mi? Her hal-
lee detndir. Bir de zengin lisan der-

~:~ayal Y~asm Tiir~el Ne 
• lidir ... 

Tuhaf Reis 
bl 1'.'erYtizilniin en tuhaf reisi Kilba 
tloeclisi. reisidir. Kuba diktatorunnn 
it ~u. oldugundan, astigi astik, kesti-

.estik yn~yor. 
lai'Sirkru; hafta evvel, meclis koridor
Rlulllda amcas1m k1rbacla dovdii. Bu
frt :Y~an bir gazetenin muhabirlni 
~l gU 

~ak . n, tekme ile meclistcn attir-
~ lStedI. 

lste~~lls buna .~tir~z etti ve dagtlmak 
tla d Bunun uze11ne reis, eleb~lan
~h, ayalc ~kti ve ekserlyetl temin 

f'Alc:A'tl ~ rtt. 

iki bariz f ark: 
* ... 

Bu devil· gencinin Iatif esl 0 devir 
relsinin komikligi ... 

cLatif olmak> ile cgiiliin~ olmak> 
arasmda da, eh, cnikunu fark vardir 
bani ... 

Amerikabu 
Polis gi.inlecre George Bowan 1s

minde bir haydudu anyor. Haydut 
bir QOk su~ardan dolayi giyaben ~ 
seneye mahkftmdur. Fah""at bir tiir1ii 
bulun&.m1yor. Bir gun polisin biri 
muhakemeye giliyor. Tesadiifen bir 
katil davas1 i~n jilri heyetine s~i
lenlerin yemin merasimini seyre da
llyor. Bir de ne baksm bunlann f~ 
de aylardanberi aranan haydut var! ... 

B. Salim bir petegi gozden g-e~irirken 

arilann oliip t:ilmedigini anlamak i~in 
kulaklanm koyup uzun uzun din
lerler. Vaktaki ses kesilir, o zaman 
ayi kovam par~alayip i~indeki ball 
afiyetle yer. 

i~te kara kovandan bal almak tcln 
bizim tatbik ettigimiz usul de bu id.I. 
Art1k bu usulil biz mi ayilardan og-
ren~tik, yoksa ayilar Ill1 bizden og
r~ bilmiyorum. Fakat usulleri· 
miz ayni idi. 

Ben ~di size burada kara kova
nm fenaWtlanndan bahsediyorum. 
Fakan ben de bunlarm farkma yenl 
kovanlar ~ktlktnn sonra vardun. 

i?urada gordiigunilz beyaz sandlk
lar ~lktigi zaman kara kOltana all~ 
nu~ olan biitiin ancllar ¢ddetle aley
hinde bulunuyorlardl. Benim de em
nf yctim yoktu. 

.EvvelA i.i~ sandlk aldun. i¢ne an 
koydum. Fakat o sene mevsim de f o
na gittigt i!;in berba.t bir netice al
d1k. Beyaz sand1klardan f ena halde 
sogudum. Aleyhinde bulunanlara 
hak vcrdim. Hatta. ben de elimden gel
digi kadar aleyhinde bulundum. 

Fakat ikinci sene yeniden ilave et
tigim sandlklarla aldlg1m netice pek 
parlak oldu. Anc1hk haratimda ilk de
fa olarak o sene cebime 2,QOO lira at
tim. Ve ilk i~im ka'ra kovanlan defc
dip onlann yerine beyaz sandiklan 
ikame etmek oldu. Bu suretle ar1c1-
I1kta yeni bir devreye girdim. 

f?imdi ~ckinmeden soyliyebilirim, 
15, 20 beyaz sand1g1 olan koylii ar
tik hig bir ~eyden korkmasml Benim 
bugiin seksen sandlgim var, yalo.n
dn yilze ~karacag:im. Ve lbu sene ala-

cag-tm para ile gelecek sene iki yiiz 
sandlk sahib! olmak yegane emelim
dir. Sandiklan da kendi elimle imal 
ediyorwn. Bana tancsi alti liraya 
mal oluyor. 

- ~imdi bu seksen ko\•anla ne 
ka.zaru.yorsun? 

B. Salim Anci ~yle bir dii.?fuldil: 

- Bir sandl.k asgari elli kilo bal 
verir, decil. Ekserlya daha fazladlr. 
Balm da kilosuna 40, 50 k~ mil~ 

ten buluyoruz. Bazan iyi mevslmler
de Ud \·e~·a iil~ defa bal aldlgmuz da 
olur. Allaha ~ok ~ilkiir, kazaruyoruz, 
bir par!;a da kennra atiyopruz. Bcnim 
tarlalanm da vardlr. Onlan da i~Io
rirn, anc1hktan ~ok memnunum, bu 
yeni kovanlari icad edenin ruhu ~ 
olsun! 

- Ka~ ta.ne ann var, biliyor mu
sun? 

- Bfimez olur muyum? Bir san
dlkta yirmi bin an vardlr. l?imdl 
benlm anlanmm adedi bir milyon 
60 binden fnzlad1r. Zaten bu i~te pa
ra• eden yalmz bal degtlcllr. Arllar da 
para cder. Bir ogul be~ lira lle sem 
lira arasmda sa.tlllr . 

- Bu sene mevsim iyi mi? 

- Dahn heniiz belli degil, faka.t 
mevsim birn.z kurak igittigt 1~1n :fev
kald.de bir sene olnuyacagi muhak-
kakt1r. Fakat gene yiiziimiizii gfil
di.irecek, Sih·mtill bir sene deglldir. 

-4 .Mevsim :i.istiiste iena giderse 
anciliktan vazg~er misin? 

B. Salim giildii: 

- Mevsim bir sene iyi gitmesin, 
1ki sene iyi gitmesin, ii~ sene iyi git-
mcsin, on para bile almasam hen ge
ne anc1llktan vazge~mem. Oglumu 

da daha ~imdiden tam bir anc1 olar 
rak yeti~tiriyorum. 

Bundan sonra B. Salim bize ikcr 
vanlarm1 ve a r1lanm gostermege ba§· 
lad1. Anlar sokmasln diye hasir ~p
kasmm i~nden demin nazan dik
katimi celbedcn siyah tiiliinu ~k~
rip yiizilne ge~irdi.Sonra hirer birer 
petekleri gosterdi. Anlar bal koy
maga ba~lam1~lar, ~ah~yorlarnu~. 

B. Salhn, «civarda ~i~ek az, gel~ 
eek sene kovanlarm yakmma arllar 
t~in hususi bir ~~ek tartasi yapa,ca.. 
gun> diyordu. 

B. Salime verdigt izahattan mem .. 
· nun kald1g1m1zi bildirerek aynlchk. 

Hayli tutumlu, i~ni billr bir zat olaq 
B. Salhn ayrihrken gilne~ten solm.Uf 
ceketinin cebinden bir kartvizit Cl ... 
kard!: 

- Ben, dedi, istanbulda Rober .. 
kolleje ve isvicreye bal satanm, onun. 
i!;ln kartvizit pek IAzun oluyor. ~ 
de de bulunsun. 

.B. Salimin ka.rtvizitinin ilstiinde 
~lk ha.rflerle sadece .ismi yazlliydl. 

I ~vket lhfzl Rado 
Not: Trnkya yaZllarurun blrlncisinde 

umum mUfett1~ muhterem general Knzun 
Dlriltin Trak-yalllara ne~e a~llamak hak
Jnndnkl gUzcl s0zlerlnl nnkledcrken «Gena .. 
ral bit giin atla Izmirln Oren ik(jyiine glt
tlltl s1rada Ahmed ismlnde ne~cll bir ~ .. 
cu~ rasgelmi§tb dlye ynznu§tun. Say1n 
generalm bu .koye atla de~ otomobill• 
gltml_, olduitunu o~rendim. Bn ya.zilanta 
en utak blr yanl~llk olma.suu istemedl.Aim 
l~tn bu kU~ilk hata71 diizeltlyorum. 

•• B. .. 
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PAZARTESl KONU~MALARI: 

Uyamk bir ruh, saglam bir vUcud 
Bizdc esld bir tabir vard.Ir: Yag ye 

de can besle! ... 
Bu ogiidi.i, canla: b~la ve harfi har

finc tutanlar, ch~ gortin~eri itiba
rile iki ~kil arzederler. Birinci tip, ka
dmda ve erkekte, kahn ve klzarm1~ bit 
ensc, davlumbaz gibi blr kann, iki 
adlm yilriiyilnce kalayc1 koriigu gibi 
roluyan blr gogils; hele yazm terliye 
terliye bitap ve harap olan bir viicud. 

Bu tipte olanlar, biiyilk bir c;okluk
la tembeldirler. Kilolarca yag1, asma
altl bakkallanndan ahp ta dine; ve 
tilvana blr harnala verseniz eve geti
rtnciye kadar adarncag1za hal olur. 
Bu yaglann hamal1, insamn kendisi 
olursa, dii~iiniin o bic;renin c;ektigini. 
Boyleler, elbette ellerlni klm1ldatmak, 
kafalann1 i~letmek ve yerlerinden her 
ne vesile ile olursa olsun, k1pirdarnak 
istcmczler. Onlarm biitiin emelleri, 
boyle s1caklarda kuzu do1mas1, su bo
regi, zeytinyagh 1mamba'y1ld1, path
can dolmas1 gibi hafif yemekler ye
mektir. Ondan sonra gelsin buzlu 11-
monata veya su. Bunlar ic;in hayat 
dilsturu cyemek ic;in y~arnakbr.> 

:;ii~an, nikbin ve Misinden emin 
bir hastadir. Hasta olu~unun seb€bi, 
vaziyeti ve hali daima hastal1ga mi.i
said olu~undandir. Fakat i~ bu kadar
la kalmaz. Kalb - ii.miyane tabirile -
yag baglar, cigerler iyi i~liyemedigi, ra
hat hava alarnadlg1 ic;in bozulur ve 
kan1 lflz1m geldigi dikkatle temizliye
mez. Karaciger c;ok kereler biiyiiktiir. 
f;>eker hastal1g1, ~i~amn yakasm1 b1-
rakmaz. E1has1l, ~i~manlarken ho~ ge
len yagh giizellikler ve bunlardan 
memnun olu~lar, bir y~ haddine ge
lince b~a bcla olur, tilrlil tilrlii has
tahklar dogurur. 

- ikincl plspogaz tipi, s1skalard1r. Ya.er 
Jan otuza, hatta kirka gelmi~tir. Da
ha ilk mektep !;OCugu iken aldlg1 kotu 
al1~kanhklan devam ettirirler. Ceple
rini yok1asan1z, bir giln evvel yedigi 
~am fistig1 kabuklannm kmnblan ile 
bugiin ald1gi kabak c;ekirdeklerini bu
lursunuz. Boyu 1,73 tiir; kilosu 47. 
:Ya zay1fllktan kavrulmu~, hazin blr 
esmerlik yilziinii sarm1~t1r. Yahut ay
ni sebep, kans1zl1ktan cildini tfilbend 
gibi duru beyaz bir hale getirmi~tir. 
Bunlarla beraber yemek yediginiz za
man ~~arsm1z. Ne doymaz bir hallerl 
vard1r. Bu kadar kan~1k ve bol ~eyleri 
yiyorlar da bu yedikleri ~eyler nereye 
gidiyor diye kendi kendinize sorma
dan ge~emezsiniz. Filhakika plsbo
~azlar, ~ok yerler. Fa.kat yediklerini 
lnkflr eden nankor blr uzviyet ta.51-
maktadlrlar. 

• Bu tipte olanlar da netice itibarile 
tembel ve az vcrlmlidir. 9iinkil kiic;ilk, 
btiyilk hastahklardan kurtulmazlar. 
f;abuk yorulurlar. <;al1~malarmdan al
cWdan verim, cektiklerfi emekle mi.itc
nasib olmaz. Dayanma kudretleri 
azalm1~br. Hele y~land.Iklar1 zaman, 
ihtiyarligm dogurdugu hasta11klarm 

E•c::l Mahmad Karakurd 

fazla gida istememesi dola'yisile per
hiz etmeleri lazim geldigi halde bunu 
yapamazlar; can bogazdan gellr, diye 
diye canlar1 bogazlanndan c;1kar. 

Diyeceksiniz ki sen doktor degilsin, 
neye i~in olmtyan ~eyle1 ~ ka.r1~1p mii
t~laa dermeyan etmege kalklyorsun? 
Siz ne derseniz deyiniz , $i~manllyun 
veya zay1fhyan, nihayet hasta olan 
vticud benimdir. Onun s1kmtism1, se
fas1 gibi surecek olan benim. Ben kcn
di vticudum hakklnda filtir ve bilgi sa
hibi olmazsam doktor ve tib bana ncy
lesin? Ben kedimi bilmege, Oliinceye 
kadar ta~1yacag1m uzviyeti ogrenme
ge i;ah~a1.sam, benim doktordan ve 
tababetten edecegim istifade neye ya
rar? Saglam bir vilcuda sahib olma.k, 
iradesini g0stermiyen ferd ve millet, 
b~kalan tarafmdan yenmege ve ye
nilmcge mahkfun demektir. 

Halbuki hayat, b~h ba~ma bir savM,
tir. Bundan yenilmeksizin c;1kmaga 
mccburuz. i~te bunun i~indir ki ken
di vilcudumu tammal1yrm; onu ne ¢~
manlay1p gekilmez bir yilk haline ge
tirmck, ne de s1skal~1p biraz sert est!n 
rtizgarda m;acak blr ha!iflige indir
rnek tehlikesinden koruyup kurtar
mahyun. 

Saglamhk ~uuru, f erdde medeni
ligin ilk ~artI ve ilk alametidir. Ge~
mi~ y1llarda biiylik hastallk salgmlan 
oldugu vakitte, mesela vebada: «Li 
harnseti utfi biha:. , bilmem ne salg1-
nmda cSalaten tilncina• duas1 oku
makla o be19.ya tutulunm1yacag1 zan
nedilirdi. Mikroplarm ilfilriikle, dua 
ile Olmiyecegini bilmek, bir memleke
tin ki.iltiirce yilkselmesine baghd1r. 
Son aylarda tif o salgm1 olunca, istan
bulda ~1ya, tif oral ve tif obil gibi ko
ruyucu ilfu;lara vaki olan hiicum; 
yurdumuzda boyle bir uyarunarun ve 
tifodan daha f eci bir hastal1k olan s1h
hat ~uursuzlugundan kurtulmamn 
be~aretidlr. 

Memleketimiz, ~imdiye kadar bu ti
!o salgmmdan daha ~iddetlilerini, da
ha oldtirilctilerinl gormemi~ degildir. 
Fakat o zamanlar, s1hhat ve hayat ~u
uru bugiinki.i kadar uyanikl1ga ve 
bugiinkil diizcyde yiikseklige ereme
mi~ demektlr. Oyle ailelere tesadi.if ct
tim ki evln on lid Ya.tiindaki ~ocugu, 
anasm1 zorla ~llanmaga gotUriiyor; 
kuyudan ~ekilen su ile yiyecek y1ka
makta:n evdeki insanlan menediyor. 
Ya1mz bu kadar m1? Denize girmek 
uzere anasmdan, babasmdan miisa.L
de almak i~in aglamaga, s1zlamaga, 
hatta isyan etmege mecbur olan c;o
cuklar var. Vilcudunda higbir anza 
olmiyan; oldugundan daha kuvvetli, 
daha dine olmak istiyen gence en
gel olan ana babadan, bu ~ocuklar, 
medeni gorti~ ve anlay1~c;a daha ileri 
bir nesil halinde ycti~mektedirler. 

Bunlar, hep yarma emniyetle bakabi
lecegimizi gosteren uyanmalard1r. 

P. Valery'ye sormu~ar: 

SON GECE! •• 
Zabit blran susuyor ... Derin derin 

~efes a11yor ... 
- Bclki madam Mihalesku; bu so

nuncusunu art1k hie; affetmek istemi
yeceksiniz! ... Fakat inamn bize; bu da 
elimizde degildi! ... Gozlerinizi yuma
rak biran kendinizi otuz sene evvelki 
maziye gotiiriin! .. Siz de blr zaman 
genc;tiniz, siz de bir zaman gen~ligin, 
lnsan ihtiraslannm ferman dinlemi
yen, derd anlanuyan kasirgalarm1 da
marlanmzda hissettinizl .. Eger irade
Jnize hakim olsaydlk, eger §Uurumuz 
bizi sevkedebilmek imkamru bulsaydt, 
muhakkak ki ne ben onu severdim ne 
de o benil .. ikimiz de biribirimizi ~ev
mege hakk1m1z olmad1gim biliyorduk ... 
Fakat neye yarar madam; bilmck!.. 
Faide vermiyor kl! .. Sevi§tik i§te niha
yetl .. Hem nas1l se'wi§tik! .. 

Kachn, birdenbire Farugun sozi.inti 
kcsiyor ... Ustii b1~kla ac11m1~ gibl de
rin c;izgilerle yol yol oyulan yiizi.inii, 
ona ~eviriyor ... ihtiyar gozlerini, onun 
kara gozlerinc dikiyor ... Tok ve dik bir 
seslc kon~uyor .... 

- Ef en di; sevmegi, sevi§megi bir kal-
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kan yaparak geng bir klZln maddi ve 
manevi biltiin varllklarm1 elindcn al
d.Iktan sonra onu bir kO§cde b1raklp 
giden adama bizim memlekette alc;ak 
derlerl .. Bilmiyorum, sizin memleke
tinizde bunun ismi nedir? .. 

Zabit, hi~ sogukkanllllgm1 bozmu
yor ... Derhal cevap veriyor ... 

- Bizim memlekctte de bunun ismi 
aynldir madam!. Biz de boyle bir ada
ma alc;ak deriz I .. 

Kachn biran §~myor ... 
- 0 halde? .. 
- Madam; ben Maryorayi b1ralap gi-

decek kadar sefil ruhlu blr insan degi
lim!.. Zaten bunu istesem bile yapa
mam artlk! .. Ben onu kcndimden ~ok 
seviyorum §imdi! .. Onsuz biran YB.§a
maga tahammiil edecek lrudrete sa
hip degilim! .. 

Kiz, bir ko§ede boynunu bilkmi.i§, 
gozlerinden ya§lar bo§anarak aghyor ... 
Tck bir kelime bile soylemiyor ... Yalmz 
Farugu dinliyor ... Kendini bir ba§kasi
na kar§l miidafaa eden bu e§siz, kuv
vctli sahiblni, bir denizin daglara ~
kan sesini dinler gibi dinliyor ... i~i gu-

Y atakta gecelik elbise 
ile misafir kabul edilir mi? 

.... 

Paris 17 nci hukuk mahkemesin-
de ~ok garip bir dava goruldu 
Gec;cn bafta Paris 17 nci hukuk 

mahkemesinde ~ok garlp bir dava 
gorillmti~ti.ir. Paris gazetelerinin yaz
d1gma gore davac1, Leonir admda 
bir fabrika sahibidir. Dava ettikleri 
kans1, yani madam Lenior ile dost
larmdan Lebonddur. Davanm mev
zuu da ~udur: 

Lenior bir ay evvel bir i~i ic;in Bliik
sele gidecekmil}. Sabahleyin evinden 
aynlm1~, gilnduz. bilrosunda <;ah~m1~. 
Ak~am trene binccegi s1rada Briiksel
den telefone etmi~Ier, seyahatine 
liizum kalmachgm1 bildirmi~lerdir. 

Bunun ilzerine fabrikator otomo
biline binerek evine gitmi~, kap1y1 
ac;1p yukanya c;1km1~. Yatak odasmm 
on ilne gclince kar1smm ic;erlde bir er· 
kekle hraretli hararetli konu~tugunu 
duymu~. Kan ba~na s1~ranu!i. He
men ko~up iki tamd1gim yamna alm1~ 
ve bir cUrrotime~hud yapmak iizere 
hep beraber tckrar eve gelmi~ler. 

Lenoir haber vermege ltizum gor
mcden kap1yi a~1p iki ~ahidle birlikte 
ic;eriye girmi~. Odada gordilkleri man
zara ~udur: Madam Lenoir ince bir 
kombinezonla yatagii;da yatmakta
d1r. Lebond ceketsiz, kravatsiz, gom
leginin yakas1 ac;1k olarak yatagmm 
yamnda ayakta durmaktad.Ir. Fabri
katOr bunu goriince Lebondu bir
likte karakola gelmege davet etmii;;tir. 

Lebond da bunu kabul etmi~tir. 
Karakolda bir zab1t yap1ld1ktan son
ra fabrlkatOr kans1 aleyhine bir al
datma davas1 ac;mt§br. 

Evrnk okunduktan sonra rei.S ka
dm1 sorguya c;ekmi~tfr: 

- Madam Leonir ayaga kalkar m1-
sm1z... Sizi kocamza sadakatsizlikle 
itham ediyorlar, ne dersiniz? 

_, (Tath bir tebessiimle) yalan bay 
reis, yalan ... 

- Fakat sizi odada c;ok hafif bir 
klyafetle yatakta gormii~ler. B. Lc
bond ceketsiz ve gomleginin yakast 
ac;1k olarak yammzda duruyormu~. 

- (Ayni tath sesle ve mtitebessim 
bir tavirla) o giin c;ok yoruldugum
dan yataga girmii;;tim. Bana arkada~· 
llk etmek Ifttfunda bulunan B. Le
bond ile goril~uyorduk. Hava c;ok st
eak oldugundan B. Lebond ceketinl 
~1karm1~tI. 

.. u1nuttu111nnt11111n1111uu1u111ttnn11n11n1n11ttt11111111111uu11111t1111• 

- Hayatmmn gayesi nedir? 
- Kendimi uyamk bulundurmak!.. 

Dem~. 

Unutmamal1d1r ki kendini uyamk 
bulundurmak istiyenlerln ilk i.~i, vi.i
cudlarmm kadrini bilmek ve onu 
oliinceye kadar saglarn, dine; ve ve
rimli tutabilmektir. Onun i~in bizim 
hayat diisturumuz budur: Uyamk bir 
rub, saglam bir viicud ... 

Hasan - Ali Yiicel 

rur ve heyecan hisleri ile doludur ... 
- l§te boyle madam: Biz biribirimi

zin mahyiz artik! .. Bizi biribirimizden 
kimse ayiramaz!.. 

Zabitin kara gozleri, hala ihtiyarm 
gozlerinde ... 

Sert bir sesle konu~uyor ... 
- Madam; Mariya, bugiinden iti

baren benim kanmd.Ir!.. Evlenmege 
karar verdik onunla!. 

ihtiyar kadln §a§myor .. Allk ahk za
bitin yiiziine bakmaktad1r ... 

- Ne dediniz? .. Mariya kanmz mI

d.Ir, evlerunege mi karar verdiniz o
nunla? .. 

- Evet, evlenmege karar verdik ma
dam! .. i~te bunu da ~imdi size resml 
bir lisanla soylilyoruz ... 

Faruk hemen kO§eye dogru yiJrii
yor ... H1c;klra h1~klra agbyan Mariya
Yl kollannm arasma allyor ... Sonra tck· 
rar ihtiyara donerek: 

- Madam Mihailesku diyor, benim 
kiic;iik, e§siz kanm1 i§te size emanet 
ederek gidiyorum ~imdil .. Ona ben ge
lene kadar bir anne §efkat ve muhab
betile bakacaginizdan, onun derdli 
kalbini teselli edeceginizden eminim! .. 
Hayatta en gok sevdigi agabcysi ve siz
siniz! .. i~i §efkat dolu kanadlanmz1 
iizerine a~t1gimz zaman, o kendini bel
ki Sicak bir anne kucagmda hissederek 
unutmaga ~all§acaktir!. Madam Mi
halesku; ~ok ~ekti! .. Bundan daha faz-

- Pek ala... B. Lebond siz, B. 
Lenoirin a~t1g1 aldatma davas1 hak

klnda ne dersiniz? 
- Boyle bir ~ey varid degildir. Ben 

bu ailenln eski blr dostuyum, hava SI .. 

ca.kb. Ceketimi c;lkartma.khgundaA 
daha tabil ne olabilir? .. 

- :;;imdi ~ahidleri dinllyecegiz. """'° 
Kunduralar1n1 da ~1karmit ! 

ilk :;;ahid B. Lenoir ile birlikte eve 
giren ya~1 bir zP.tbr. Bu adam de~ 
tlr ki: if 

- Odaya girdigim zaman madam 
Lenoiri hafif bir elbise lle yatakta 
uzanm1~ gordilm. B. Lebond yanmda 
idi. Biz ic;eriye girince ikisi de ~tr .. 
d1Iar. 

Madam Lenoir - Tabii ~~1rd.Ik. 
Ben kocam1 Briikselde blliyordum. 
Birdenbire iki yabanc1 ile kar~mda 
gorccegimi beklemiyordum .(Tebes• 
si.imler). 
~ahid - B. Lebond hie; mii~A.t 

~1karmadan bizimle birlikte polls mer .. 
kezine gcldi ve aldatmayi kabul etti. 

B. Lebond - Hayir hayir, aldatma
Yl kabul etmedim, ortadaki vakayi 
kabul ettim. (Tebessii.mler. 

Reis - Bu fark m\ihimdir. B. Le
bond ne klyaf ette idi? 

~ahid - Ceketsizdi, gomleginin ya
kas1 ac;1kb1 ayakkab1lann1 da ~lkar
mi~ti. 

Reis - Ayakkab1larm1 da ~1karm1!i 
mi idi? Bun a emin misiniz? 

$ahid - Tamamile eminim. 
Diger ~ahid de ayni l?eyleri tekrar 

etti. B. Lebondun kunduralanru ~1-
karmi~ bir halde oldugunu soyledi. 

Miidafaa §ahidleri 
BunJardan sonra iki miidafaa sa

hidi dinlendi. Bunlar evin hizmetc;i
leri idiler. Hizmet~iler ~u sozleri soy
lediler: 

- Peri;;embe giinleri daima evimi
ze misafir gelir. Bahi;ede tenis oyna
rur, sonra misafirler dagihrlar. Maa
mafih pek samimi dostlar kahrlar. 
Madam bunlan yatak odasmda ka
bul eder. Bu vaka da bir per~embe 
ak~m1 oldu. Hadise esnasmda biz 
bahc;ede idik. 

Reis - Madam misafirlerini yatak 
odasmda kabul eder, dediniz. Acaba 
odaya giren misafirler ayakkab1lan
ni c;1kanrlar m1 idi? 

- Hayir, ~1karmazlardl. 
Bundan sonra miidafaa vekilleri 

mi.ida!aada bulundular. Ayakkab1 
~1karmamn miihim bir ~ey olmachgt
m, saatlerce tenis neticesinde yoru
lan ayaklan dinlendirmek ic;in bunun 
yap1lablleccgini soylcdiler. 

Mahkerne neticede madam Leonid 
ve B. Lebondu yilzer frank para ce
zasma ve birer frank zarar ve ziyan 
vermcge mahktlm etmi~tir. 

las1ru istemek ztilum olur ... Siz iyi bir 
insans1mz, zi.ilUm yapmiyacagiruzdan 
eminim. Eger bizi bir glinah i§lemi§ 
tela.kki ediyorsaruz, i§ledigimiz giinah
tan daha ~ok 8.7.abm1 c;ektik, yeter ar
tlk!.. 

Faruk, gozleri islanan ihtiyar kadt
na dogru bir ad.Im yakla§1yor ... 

- Agabeysi geldigi zaman lutfen o 
na da soyleyin madam Mihailesku; 
Mariya benim kanm olmtl§tur. ilk va
s1ta ile gelip onu buradan alacagiml. 

Kachn, heyecandan titriyor... Kir
piklerinden iri goz y~lan damlamak
tachr ... Bir tek kelime soyliyemiyor ... 
Soluk dudaklannm i~in ic;in yandlgi
ru duyuyor ... Agllyor §imdi zavall1 ka
din! .. Nic;in aghyor?. Kimbilir, kimbilir 
belki de bu ihtiyar gozlerinden doku
len Ya.§lar, sevinc; y~land1r! .. Belki se
vincinden agllyor ... 

Faruk, tekrar elini ihtiyar kadma 
dogru uzatm1§tlr ... - -Madam Mihalesku; beni affettigi-
nizi soyleyin de i~im rahat gideyim bu
radanl .. 

Kadmm titriyen elleri, yav~ yava§ 
Faruga dogru geliyor ... Duda.klarmda 
ancak i§itilebilecek kadar ince bir scs ... 

- Allah yard1mc1mz olsun, giile gii
le gidin! .. 

Faruk, dudaklanm bu ihtiyar titri
yen ellcrin kans1z parmaklan iistiine 
koyarak opiiyor... Soma birdcnbire 
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KADIN KlJSESI 

Zarif bir elbise 

Ucivert plise etekle, lAcivert bt
yaz emprimc bluz. Uzedne beyaz tru"' 
kar giyilir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• f!l,111 
Karamanda su derdi kalmad1 

Karam.an (A~arn) - KaramanJJl 
zengen koyii civarmda yap1lan artc
ziyenin kati kabul muamelesi ikn'lal 
edil~tir. :;;imdi Zengende dakikada 
774 litre tazyikli su veren valfl1 bir bO
l"U vard1r. Bu su Karaman i~in bir set' 
vet memba1d1r ve su s1klntis1 tamarnetl 
zail olmu~tur. 

Konya valisi Cerna! Bardak~mm de
vamh alakasile vtlcuda gelen bu cser 
su i~inde alman ilk mi.isbet neticedir. 
Suyun lc;mege de elvcri~li oldugu Jdill"' 
yevi tahlillerle sabit olmu~tur. 

Bir bakkal mii1terisini 
yaralad1 

Nail isminde bir bakkal dtikkans 
mti~teri s1fatile gelen Osmana k1ZJll.l~' 
tir. Nail eline gcc;irdigi bir c;ekici rn1W 
terisinin almna indirerek mil~ter1Yi 
yaralarn1~br. Nail yakalanm1~br. 

Bir ~ocuk arkada§1n1 yaraiadi 
Stileymaniyede oturun Hilseyin Js

mindc 13 ya~mda bir c;ocuk arakda~l 
b~ka bir Hliseyini b1i;akla sol omu
zundan yaralanu~t1r. 

Sui;lu c;ocuk b1c;agile beraber yaktt' 
lanmi~tir. Yara11 hastaneyc kaldlril' 
m1~tir. 

geri doniiyor ve kap1ya dogru yuru
yor ... 

- Allaha 1smarlad1k madam!.. 1\-{a' 
riya size emanet! .. Onu iizmcyinl .. 

Kap1dan ~1klyor ... Mariya ile beJil.' 
ber tam sofay1 ge~ip bavullan aJrnal' 
iizere yandaki odaya girecekleri s1ra
da, birdenbire sokak tarafmdan bii .. 
yilk bir giiriiltildilr kopuyor ... BoguJC, 
kan§Ik bir tak1m scsler yilkselmekte
dir ... Kap1yi y1kacak gibi vuruyorlaJ" .. • 
Maryora ile yiizba§I, biran olduklatl 
yerde donup kalm1§lard1r ... ikisi de telC 
bir kelimc soylemeden biriblrinin yU
ztine baklyorlar ... Oda, bir oliim }Ja\1'8'' 

s1 i~inde sessiz bir dakika y~1yor ... 
Giiriiltiiler ~ogalmaktadlr... Kap11' 

tckmelemege ba§hyorlar §imdi!. pell' 
cerelerden rumence kon~an bir ta}{ll11 
mec;hul adamlarm, ag1z dolusu kiifiit' 
leri yilkselmektedir ... Ne oluyoruz. ne 
istiyorlar, kimdir bunlar?. Du§unrll~ 
ge vakit yok ... Sokak kap1s1buyi.ik1>1 

giirilltu ile arka iistu yik1hyor ... 
F~ruk, o anda kendini topla~~§t!.r .. ; 

Yermden f1rhyarak pencerenin onutl 
l11l' ko§uyor ve ko§mas1 ile beraber bO"' 

zmdan boguk ve ~atlak bir sesin flrlll .. 
mas1 bir oluyor ... 

- 0000000 Rumen askerlcri! ·· c
Dakika kaybetmege gelmez!... 11vii· 

men geri donilyor ... ~~kmllktan nc.cie 
pacagim bilemiyerek o1dugu ye1 

, 

sendclcyip duran kmn yaruna kO~) 
yor... .(Arkas1 ''!! 



Almanyada yeni bir y1ld1z 
La Jana bilhassa dansll filmlerde 

r;ok muvaffak oluyor 
~Berlin (Alqam) - Son zamanlarda 
do :Un stiidyolannda yeni bir yildlz 
J:~~U:· Bu ytldlz La Janadlr. La 
i. . buyuk bir dansozdilr. Rol alch
r.l !1lnue d b. 
~ok b ~ r . e ilhassa dansetmekte ve 

egemimektedir. 

ka~e~i;;. ve s~vimli yildlzdan bir mill~
n.in nc~ ethm. Tobis Europa ~lrketi
er'in sevi~u matbuat ~efi Herr Kla-
b delaletile artist tarafmdan ka· 

Ul edi}di goru ~ m. Kendisile uzun milddet 
~rnege muvaffak oldum. l;a Jana Berlinin g:ilzel vlllA.larla do

lle Olan Grunewald semtinde oturuyor. 
lni rr Rlaer Ue birllkte igeriye girdigi· 
g .. 

2 
zaman takdim merasimine hacet 

b~llneden. eski bir a~ina, lurk yl.Illik 
eunf ost gibi bana dogru Ueriliyerek 
ta uzatt1 ve cSizi seiamlama:kla ve 
'tenirn~kl~a pck bahtiyartm> ciimlesile 
'te nazikane giiliimsiyerek iltifat etti 
eu:nra ayru nezaketle Herr Klaer'in 
lerj Stkti ve memleket kaide ve adet
ltu ~e ittibaen, hemen, sol taraftaki 
~a ~Uk, zarif od~da hazul~ olan 
~ lllasasmda teklifsizce yer alma-

1 rica etti. 

he~~~ilk ~ir zevki selimle do~~tilen vc 
bir ir ~a1resl b~ka bir zevk.i, b~ka 
tni 7'1h inceligini gosteren bu mini
l'in ni a~artimanda insan kendini, ~eh
hilh dagctagah, yorucu, giirilltillii ve 
~~a benzin kokulu ~leminden 
b ... _ larcta, b~ka bir alemde y~1yor 
-....llleder. 

ce~Yan ~ Jana, ruhunun bilttin ~n
ett· ectm tamamlle vticuduna inikas 
Chi ll'tnf~,. sevimli, ho~ sohbet bir yll
tin <hr. S1yaba mail koyu kestane ren-
'te ~e Parlak siyah gozleri, miltenastp 
l>etn atas1z bir burnu, ince ve nazik 
giitu be .~Udaklarla ~ed~evelenmi~ bir 
lllu llluntahap inclleri ancbnr gayet 
lll~ ntazam beyaz di~lerle tetevviic et
,01an agZJ, fevkalade mevzun en· 
l'il . varrur. Heyeti umumiyesi itiba-
8al~ cinsi Cazibenin m:ilcessem bir tim-

1 say1Jabilir. 

1aI 
13~an La Jana, imtihana ~ekilen bir 
~ • ~aamafih ~all~kan ve ~ahsm
bi s enun olan, filtursuz bir talebe gi
SO 0tuiacak suallere hazir oldugunu 
ra~ledi. Bu m:ilsaadeden cesaret ala-

sordum: 

~ Madam, dansoz hayatma ne za
«bti ve ne gibl bir saik neticesile atll
l'it 12

'. ~u hususta blraz maltlmat ve-
.tn1s1niz? 

tt>s~~am~ sualden pek ho~and1giru 
l'ir b1r tehaliikle: 

bu- ~tiphesiz, seve seve, aedi. <;iinkii 
llte:uai bana hen:ilz dokuz y~mda 
tinct hayata nasll ve ne gibi ~erait al
lani a abldlg1m1 hatirlatiyor... Evet, 
Olar do~uz Y~nda ve balet talebesi 

alt Ilk defa Frankfurt operasmda 
~ye girdim. KU~Ukliigiimdenberi 
tlii z !1'1eslegi.ne girmek i~in, anlata
btrYacag1m ve mukavemet edilemez 
faJc hevesim vard1. Fakat buna muvaf
blt 0~ak i~ln epey zahmet ~ektim. 
tiJ:,:-ura~aatirnde, pejmilrde lo.yafe
tlaho en h1~ te ho~lanmachg1, yapt1g1 
ta .~ surat asmalardan anlasllan ope
li2c direktoril tarafmdan m~rhamet-

e kovuldum. Bu kovulma benim 
~ethni k1rmad1. Bllakis ~nu artir-

. Ertesi giinil tekrar gittim ve ayni 
C\ibete ugrachm. Yine yilmadnn. ticiin-
4iI detasmda inad ettim, 1srar ettim. 
t'htn ac1un, s1zladlm, yalvardim, Yakar-
80 · Bir de!a beni tecriibe etmelerini 
~!!edizn. Bu sefer mildiiriin merha
bans damarianm harekete getirdim. 
Obn etznemc mfisaade etti. Mah!;;ub 
~ a?nak nzmile ve i!;imden f1~klran 
bl.iid··~kile finl !ml dondiim. Dans1m 
o~a~run pek ho~una gitti. Yanagnm 
ltib 

1
• «Aferin yavrum, bu dakikadan 

13 aren angaje edildin> dedi. 
tari serer ~~~ncimden gozlerim ya

. \Te mudurun emrini bckleme-

La Jana dansederken 

den kendi kendiligtmden biraz daha 
oynadnn. Ve sonra gittim. 

Dans1, danstemek i~in degll, sanat 
duygusile oynanm. Romantik tarzi 
kan~1~ dramatik rolleri her zaman 
tercih ederim. t~te bundan dolayi cTo
bis> te cRichard Eichberg, nam ve 
hesabma ~evrilmekte olan cDas in
dische Grabnal> yanl diintll mezan> 
ile cDer Tiger von Eschnapur> - ~a
pur kaplam> filmlerinde, Hintli pren
ses roliinii oyn1yacaguna pek ziyade 
seviniyorum. 

- En ziyade h<>.!ilad1g1ruz ~Y ne
dir? 

- Okumak, musiki ve spor. Bilhas
sa yi.izmek ve ata binmek ... Maama
fih konserlere de ~ok giderim ... 

- Evlenmek hakklndaki dil~ilnce
lerinizi ogrenebilir miylm? 

- Baklru.z, bu sualiniz beni pek 
mil~kill bir mevkie sokuyor. Bu husus
ta hakkile miltalaa beyan etmek gii~
ttir. Evlenmek hakk.lllda ~diye ka
dar pek ~ok ~eylar soylenmi~ ve ya
zllnu~tir. Bu, ~ok mesuliyetli blr key
fiyettir. Ben, bu mesuliyeti tamamen 
miidrik oldugumdan, evlenmege he
nilz karar veremiyorum. izdiva~, kan 
kocanm tamamen yekviicud olmalar1, 
kadmm erkege tabi olmas1 demektir. 
Kanaatime gore kadmm saadeti, mii
nevver bir erkekle evlenmesindedir. 
Benim i~in ideal erkek, kendimi ta
mamen onun himayesine terk ve tes
lim edebileceglm insandlr. Bilgili ve 
mantikll olmas1 ve bana hayatm her 
safhasmda; rehberlik etmesi esas sart-
lan ~kil eder. ' 

- Ya Sexapel hususunda miitalaa
mz? 

- Bu sualiniz de p~k gti~ ... Kanaa
timce bu la.huti bir ~eydir. Suni ola
maz, ogrcnllemcz. Sexapel f1tridir. 

- Sevmek mi, yoksa sevilmek mi 
istersiniz? 

- Emelim daha ziyade sevmektir. 
Qiinkil her hususta sevilmek gti~ttir. 

- Hakild istirahati nerede bulur-
sunuz? 

- Yalmzllkta ve ~ok seyahatte ... 
Tiyatroya, sinemaya, konserlere, hep 
yalruz olarak giderim ve bu suada her 
hangi bir refakatten ho~larunam.Bu 
gibi yerlerde ruhumu dinlendirmek 
ihtiyacmdaynn. Yoksa b~ka tiirlii.sil 
benim i~in hakikt bir i~kence olur. 

- Filmde muvaffak olmanm s1m 
nedir? 

- ~ahslyet, ahlak, ve hakiki bir ln· 
san kalbine malikiyettir. 

- Filme neden dolayi intisab etti
niz? 

- Filme intisab1ma sebep, dans sa
natinin, oradaki genl~ hududlanm 
takdir etmemdir. Dans, filmde, gerek 
dogrudan dogruya dans balo.nundan 
ve gerekse sanat itibarile daha canb 
ve daha gtizel bir ~ekil almaktad1r. 
Dans sanatini ~imdi filmdeki yeni 
dans ~ekline hasretmek istiyorum. 

- Sonuncu bir sual sorma.kllgrma 
mtisaadenizi istiyecegim. ~arkm gilzel 
incisinin neresi oldugunu biliyor mu
sunuz? 

- Bilmez olur muyum? Asirlarca 
kulaktan kulaga ef sa·nevi bir surette 
dol~an istanbul degil mi? Bilseniz 
~arka ne kadar mechibum. Filrnlerde 
de hep ~ark oyunlarm1 intihab ede
rim. istanbulu ziyaret etmek en bil
yilk emelimdir. in~allah ilk !irsatta 
bunu kuvveden fiile <;1karacagim. Esa
sen bende de bir Oriantal tipi gornfii.-
yor musunuz? 

iki saat kadar silren ve rnuhtelif 
mevzular iizerine ccreyan etmi~ olan 
bu millakat neticesinde, madamm 
milsaadclerini taleb ederek ayaga 
kalkt1m ve gazete namma gosterdigi 
tevecciih ve zahmetten dolay1 te~ek
kiir ederek pek iyi bir intibala oradan 
aynld1m. - z. B. 

Sahife 1 

"Ittihad ve T erakki ,, nin 
Suikasdlar ve 

son devirlerinde 
entrikalar 

~-- Tcfrika No. 148, _______ Yazan: Mustafa Rag1b Es-ath -
Tevfik pa$an1n te$ebbUsU neticesiz 

kald1, izzet pa$a kabine te$kil etti 

Talat pafa dedikodulara . cevap ver1yor 
Tevfik p~amn bu muvaffak1yetsiz

ligi, derhal bily:ilk dedikodulara sebe
biyet verdi. Herkes bu te~ebbtistin 

akim kalmasm1, ittihadc1lann mii~
kilA t ~1karn11~ olmalarile tefsir edi
yordu. Bu dedikodulan, bizzat citti
had ve Terakkh muhalifleri, hatta el 
altmdan padi~ahm yakmlan da kO
rtikliiyorlard1. O derecede ki Tevfik 
p~a, kabinesini te~kil edemeyip te 
izzet pa~anm riyasetindeki hukumet 
~e b~lad1ktan bir hayli rntiddet son
ra bu rivayetler artik gazetelerin sil
tunlarma da intikal etmi~ bulunu
yordu. Nitekirn 21 te~rinievvel334 

(1918) tarihli c.Ati> gazetesi, Talf1.t pa
~anm bir beyanatm1 ne~rediyordu. 

Eski sadrazam, bir harp kabinesi
nin sulh yapmasma imkan olrnadlg1-
ru ileri siirerek istifasmm ba§hca se
bebini bu suretle anlathktan soma 
Tev!ik p~anm kabine te~kil etme
mesindeki dedikodulan, bilhassa it
tlhad~Ilann mil9killat ~1kard1g1 hak
kmdaki rivayetleri reddederek: 

« ... Yeni kabinenin esnayi te§ekkii
liinde reyi acizaneme miiracaat cdil
dik~e arz1 mahimat ettim. Fakat ge
rek Tevfik pa§a, gerek izzet pa§a ha
zeratmm te§kil edecegi kabineler 
hakkmda hi~ bir kaydU§art dermiyan 
eylemedim. Bu cihet, mii~atinileyhim 
hazeratmca da malumdur.> diyor. 

Talat pafa teminat vermi§ti 
fakat .. 

~te Talat pa§a, bu hususta biiyiik 
bir hassasiyetle hareket ediyordu. «it
tihad ve Terakkh> lideri kendi partisi
nin istikbaline menfi tesirler yapacak 
bir hiikftmetin te§ekkilliine mani ol
mak iizere gO.sterilen faaliyeti (Efkari 
umumiye) den saklamaga bilhassa dik
kat ediyordu. Zaten halk, vaziyetin bu 
vahim neticele1inden dolayi ittiha~1-
lara kar§I ~ok rnugberdi. Bu igbirar, 
TalA.t pa§a ile arkada§larmm boyle bir 
miidahalesile bilsbiitiin husumete dO
nebillrdi. Herkes, memleket mahv ve 
peri§an olduktan sonra, hala «ittihad 
ve Terakkh> ricalinin mevki h1rs1 pe
§inde ko§tuklanm gorerek fena halde 
hiddetlenecekti. Talat p~a, .. ittihad 
ve Terakki 11 hesabma hi~ de iyi bir ma
hiyette olm1yacak boyle bir hissin dog
mllSlm istemiyordu. Nitekim kendile
rine miisaid bir hiikfunetin iktidar 
mevkiine gelmesini ternin i~in oymya
cag1 rolil saklamak maksadile, istifa 
edecegini f1rka grupu i~timamda rne
buslara bildirdigi zaman, bilhassa bu 
noktaya temas etmi§; yeni kabinenin 
te§kili hususunda padi~alu tamamile 
serbes b1rakacagm1 sarahetle soylemi§
ti. 

Gazeteler, Taiat p~arun istifaya ka
rar verdigini firka grupu toplantism
da s6yledigini bildirirlerken bu husus
ta !1rkaca verilen bir karardan §oyle 
bahsediyorlard1: 

cMcclisi mcbusan kariben kii§ad oluna
ca~mdan \'aziyetl haziramn icabat ve 
ilcruttma gore zati hazreti padl§ahice 
mevkii iktidarda bulunmas1 tens1p buyu
rulacak ?er hfikumete biltiin mevcudiyet 
ve te§kllat1 ile miizaheret edUmesi, Itti
had v~ Tcrakkl f1rkasuun bu ic;;tlmamd:l 
tekarrur eyleml§tir.1 

Filhakika f1rka toplantismda Tal~t 
pa§anm verdigi teminat lizerine veri
len bu karar, gazetelerin verdikleri ha
bere uygundu. Ancak, daha o gtin 
olan bitenler bu teminatm tamamile 
nazari bir kiymette kald1gm1 gosteri
yordu. 9~nkii te§ekkill etmi§ bir hii
kumete «Ittihad ve Terakki»nin mil
zaheret etmesi §oyle dursun, yeni bir 
hiikumet kurmaga memur edilen Tev
rik Pa.§amn hala te§ebbi.islelinde mu
vaffak olmamaSI, Talftt pa§anm !irka 
grupu i~timamda verdigi teminatm ne 
kadar bo§ oldugunu gosteriyordu. 

r evfik pafa, kabine te§kil 
edememi~ti .• 

Tevfik pa~. ayan ve mebusan mec
llslerinin a~1ld1g1 giiniln ak§arm 10 te§
rinievvel, 334 per§embe gtini.i ak§a
rm, padi§ah1 ziyaret ederek kablne te§
kil etmek hususunda kendisine verilen 
vazif eyi ifa edemediginden bahsede
rek kati surettc itizar etti. Ve maruz 
kald1klan mii§k:illleri de izah etti. Eski 

vezirin anlattiklarma gore, hirer neza
rct kabul etmeleri i~in kend1lerine mti
racaat ettigi zevattan bir k1smmm cv
velce muvafakat ettikleri halde klsa 
bir zaman sonra itiraz ettiklcrini, bir 
k1smmm da ancak «ittihad vc Terak
kiimin harb mesuliyetine i§tlrak etmc
mi§ erkanmdan baz1larmm girccekleri 
rnuhtelit bir kabinede bir nezaret ka
bul etmege raz1 olduklanm soyledi. 
Tevfik pa§a, ittihat~1hkla tamnm1§ 
zevatl kabinesine almak fik1inde ol
mad1g1 halde bitarafllklarile tanm
m1~ bu zevatm ittiha~1larla beraber 
~all§mak istemelcrindeki tekliflerini 
pck manidar buldugunu soyledl 

Padi§ah, eski vezirin ugrad1g1 bu 
mti§killatm sebcplerine zaten vak1ft1. 
Hiinkann emcllerine yakmdan hizmet 
eden Ahmed Riza bey, zaten Slk S1k 
kendisini ziyaret ederek Tcvfik pU§a
nm bir kabine ~~kili hususunda gor
dtigil mil§kiilattan muntazaman ha
ber ve1iyordu. Artlk padi§ah, Tevfik 
pa§anm bu muvaffak1yetsizligindei1 
sonra da anlarm§tl ki, Hittihad ve Te
rakkh siyasetine muanz ve hatta Tev
fik p~a gibi !1rka meyilleri haricinde 
i§ gorecek bir hiikumetin te§kiline. 
§imdilik, imkan yoktur. Talat pa§a ile 
arkada§lan «ittihad ve Terakki inin 
varhgma ve istikbaline tehlike getire
biJecek bir hilkftmetin iktidar mevkii
ne gelmesine §iddetle muhalefet cde
ceklerdi. Mehmed Vahideddin, siyasi 
rolilnii kaybetrnelerine ragmen hcnilz 
1ttihat~llarm tesir ve niifuzlanna 
kar~1 koyacak bir vaziyette degildi. 

Paditah, lzze1 pa§aya sadaret 
tekli! ediyordu 

Bundan ba§ka zamanm nczakcti ve 
vchameti de kabine buhranmm daba 
uzun milddet devam etmesine mti.said 
degildi. Padi§ah, hemen cski Harbiye 
Nazm 1zzet pa§ayi davet ederek sada
reti teklif etti ve silratle blr kabine te~
kil etmesini istedi. Ancak Hi.inkar za
mamn nezaketini nazar1 dikkate al
mak Iaz1rn geldigini, bu itibarla kabi
neye bilti.in memleketin itimadm1 ka
zannu§ zevatm girrnesi icap ettigini de 
izzet pa§aya soyledi. Padi§ah bu soz
leliJe izzet pa§aya, ittihat\,111k1a tamn
m1§ unsurlara nezarct teklif ctmcmc
sini kapall bir lisanla ima etml§ olu
yordu. 

Mehmed Vahidcddine gore izzct pa
§a vaktile bir «ittihad ve Terakkin Har
biye Nazm oldugu halde -harp siyase
tinin ve bilhassa Enver pa§amn- aley
hinde olmakla beraber, hal3.1ttihat~1-
larla dost ve onlara meyyald1. Fakat 
izzct pa§a, ~ok di.trust bir zat oldugun
dan sozi.tne itimad cdilebilirdi. Aynt 
zamanda saltanat rnakanuna da htir
metl vard1. Nitekim pad~ah, ctiltt'> et
tigi giindenberi kendisine (Yaverihas) 
tayin ettigi izzet pa§ayi s1k s1k huzu
runa kabul eder, kendisile memleket 
ahvali etrafmda konu~urdu. Bu itibar
la Tevfik pa§anm muvaffak olan1ad1-
gma gore izzet p~amn sadarete geti
rilmcsi zaruri idi. 

1zzet pa§a, nas1l 
dii~iiniiyordu? 

izzet pa§a, padi§ahm bu teklifini 
derhal kabul etti ve hemen o geceden 
itibaren faaliyete ba§ladl. Ancak esl7J 
Harbiyc Nazm, daha ilk ad1mda mU~

k:illatl goriiyordu: Evvela padi§ah, ken
disinin ittihat~1larla te§riki mesai et
memesini tavsiye etmi§ti. Bu takdirde 
bitaraf zevattan murekkep bir kab!ne 
te§kil etmek Iazimd1. Fakat digcr ta-
raftan Tcvfik pa§anm yaptig1 tecril
belcr de meydanda idi. Kendisi de ay
ni yolu tuttugu takdirdc Tevfik pa
§allln muvaffak olmamas1 igin h8.kim 
olan (gizli kuvvet)in kendisinin de ay-
ni tarzdaki te§ebbtislerine rnani olaca
gi muhakkakti. Bundan ba§ka bitaraf 
ve tamamile ititha~1 olmlyan unsur-
lardan rniirekkep bir kabine te§kil et-

se bile, boyle bir hiikfunetin meclisi me
busandan itimad rcyi kazanmas1 ~ok 
§itphcli idi. Halbuki ortada harbe ni-
hayet vermck uzere sulh veya mtita
rcke temin etmck gibi devlet ve mem
leke~e ~ok hayati vaziyetler varch. 

.(Arkasa var) 
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0 AK AM SPOR 0 

F enerbah~e milli kii e §ampiyonu Oldu 
DUnkU son maclar1 Fenerbahce He Galatasarayl llar 

3 -1 neticelerle kazandllar 
Baz1 spar siyasilerinin c1kard1Q1 bir dedikoduyu, sahada bUtUn 

varl1klarile oyniyan 22 fiutbolcUnUn did·nmesi tekzib etti 
Diin Taksim stadmda mllli kfune

nln son iki m~1 oynandl. Bu m~
lardan scmra Fenerbah~e en ya.km 
rakibinden iki puan farkla ve tah· 
min edildigi i.Lzere milli klimenin ilk 
~ampiyonu oldu. Maciarm tafsilitl· 
na gecmeden Fenerbah~elilexi tebrik 
ederiz. 

Galatasaray 3 - B~iktaf 1 
Hakern: Milli ta.klmm eski sol~1gi 

B lri. 
Taklmlar: 
Be~k~: Mehmed Ali - Envcr, Fa

ruk - Rifat, Suldur, Feyzi - Haya~ 
R1dvan, Nazun, Hil.snu, E~ref. 

Galatasaray: Avni - Salim, Liit
fi - ~fa'k, Nubar, Suavi - Danyal, 
Gundi.iz, Biilend, Selahaddin, Billend. 

ilk dakikalarda Be~ikt~ hakim 
oym~ ordu. Dordi.incii dakikada Hiis· 
11 J golli.ik vaziyete girdiyse de topu 
t sile avuta att1. Hemen arkasmdan, 
N azmun k:afa: vuru~undan g1kan top 
Av 1inin elinde :kald1. Ga1:1tasaray, 
bil milddet sonra, mukabil akmlara. 
ba::'.adi. Giindi.iziin otuz metreden 
sal .:id1g1 top kale yanmda'n dl~an 

~lkll. 

B '~ikta~m lui.kim oyunu on b~in
ci d kikaya kadar devam etti. Bugful 
cidd n gi.lzcl bir oyun g1kartan Gala
tasa.: y merkez muavini Nuba'r mu
hacir: !ere miltemadiyen golliik va
ziyet r ha.zirhyordu. Fakat :fena oy
nama d a b1rbirile yari~ eden SelA
haddmle Vii~illc Bil.lend bir di.iziye to
pu ~i niyorlardl. Yirminci dakika:yal 
do~ tu Besikta~ kalesi adam aktlh Ga
la tasar 1.ym tazyik ~enberi igine girdi. 

Yirmi U&uncu dakikada kaleye ya
km bir yen den Be~kt~ aleyli.ine ve
rilen fin kiki Suavi :kale istikametine 
~ekti. T:.>pa fmi bir ~1k1~ yapan Giln
duz kafa v:urmak istedi, fakat .., ura
mad1, bununla beraber bu hareketi 
kaleci Llehmed Aliyi aldatt1 ve top 
sol ko~eden B~a~ kalesine girdi. 

Hemen iki dakika sonra sola~1ga 
ka~an merkez muhacim Billend kale 
oni.me gi.izel bir pas gonderdi. Fakat 
Selahaddm eline ge£en diger gi.izel 
f1rsatlar g ibi bunu da kullanarruya
rak topu kale iistiinden U!turdu. Be
~ikta~m . ,,gdan inki~af eden muka.
bil akllli birdenbire Galatasaray ka- ~ 
lesi oniinJ. buldu. Hayatinin gilzel 
OI talaY19L~ s1kl bir l<afa vuru~ile .ka
leye gone.. ren Naz1m az kaldl bera· 
berlik sa. lSm1 yap1yordu. Fakat ~ok 
~ansh bir :rUniinde bulunan Avni gii
zel bir p nojnle bu gole mani oldu. 
Avninin l,1sa degajmanm1 yakahyan 
R1dvan on sekiz Qizgisine yal.."ln bir 
yerden sikl bir ~t ~ekti. Ancak top 
oldugn gibi Avninin kucagma d~
ti.i :ve Gn:latasaray bu suretle ikinci 
tehlikeyl atlatnu~ oldu. 

Bunda.n sonra tekrar ~llan Gala-

tasaray Be~ikt~a hakiki bir gol t eli
likesi gegrrtti; Danyaldan gelen topu 
ka1eye yakm bir yerde 3".akal1yan Bii
lend ~ok s:tln bir ~iit c;ekti. Kaleci 
Mehmed Ali topu tuttu, f akat elln· 
den ka~1rdl ve top tam kale c;izgisl 
onilnde !ken tekrar bir atilli} yapa-
1·ak muhakkak bir gole mani o1du. 

iki devre 1-0 Galatasarayin galibi• 
yetile bitti. 

lkinci devre 
ikinci devreye, birlncl devre ba· . 

~mda oldugu gibi gene Be~ikt~lllar 
hakim b~ladllar. oyun· GalatasaraY, 
kalesi aniinde oynamrken E~akla 

~ref kar~l~ti1ar. E~ef Galatasaray 
kalesine dogru sun bir ~t c;ekti. Et
.fak belki kasds1z olmakla beraber 
insiyaki bir nareketle topu kanu hi· 
zasmda elile durdurdu. HAkemin 
verdigi penaltlyi E~ref ~ekti ve Be· 
~ikt~m beraberlik sayism1 yaptL. 
Beraberligin ~erdigi hlzla blr mild· 

1 

det gilzel bir oyun ~ikaran Be¢ktwt
ltlar ·yava~ yav~ yoruldular ve bu 
yorgunluk Ga1atasaraym mutemadt 
hakirniyetine meydan verdi. Galata
saray muhacimleri Be~ikta~ kalesinl 
her an tehlikeye maruz b:traktuar. · 
Yirmi bc~nci dakikada Nubarm !tOk 
hesapll bir ileri pasllll al.an Bfilend 
giizel bir s1yr11l~la kalenin oniine gel
di ve hafif bir pl~se Ile Oalatasara.· 
ym ikinci goliinti yapt1. 

Bu suretle lorkmc1 dak:i.kaya kacia.r 
Oalatasaraym hfildmiyetinde g~en 
oyun, bu dakikada Billend ta.rafm .. 

Galatasarar. • Be~iktq ma~mda Galatasaraym bir akuu 

dort iehlike atlatt1. Bir defasmda 
Hi.isameddin elinden ka~1rdlg1 topu 
aramakla me~gulken Canbaz yeti~ti, 
ikinci goli.i yap1yordu. Fakat bir oyun· 
cunun (Hi.isa •• d i diye scrt bir ikaz1 
kalecinin hemen doniip topu yaka1a· 

masmajmkan verdi. Gene Selahaddinill 
gilzcl bir ~iiti.i kale yan direginin be
men dibinde Hilsameddin tarafmdan 
ancaR: komerle dcfedilebildi. Bun· 
lara benzer blr kag firsat daha kai;1-
nldlktan 'Sonra nihayet yirminci daki
kadan itibaren Fenerbahc;e oyununu 
di.izelterek daha fazla soldan akmian· 
na ba~Iad1. 

(Devam1 10 uucu sahilede) 

uGUnes,, ve "Challenue,, 
tupalan Hnali 

Giin~ lailesi onilnde, OD 1futbolcliniln vaziyeti 

Bir haftadnnberi Gilne~ kliibilnde 
oynanmakta olan tenis mi.isabakala
mrun diin finalleri oynand1. Btiyiik bit 
ruaka ile takib edllen bu milsabaka
ilarda Oline~ kupalannda tek erkek 
miisabakasm1 Telyan beraber bir va
ziyeUe iken rakibinin sahayi terket
mesi neticesinde hakem tarafmdan 
b i.ikmen galib sayilru. 

Bayan ve baylar mi.isabakasmt 
Goroaetski Vetlad Abud gifti rakib
leri Suad Levy ~ifti Vedad Abud file 
oyunu ile Domine ederek 6/2 6/ 4 ka
.zanfular. 

Fener'hah~e 3 • Giinei 1 
Hakem: Glinei;;li ~azi Tezcan. 
Takunlar: 
Fenerbah~e: Hiisameddin - Ya~ar, 

Lebib - M. Re~ad, Aytan, Fikret -
Nnci. Niyn.zi, Nanuk, Esad, Orhan. 

Giin~:' Cihad - Faruk, Re9Rd -
~ Dani~, Riza, ibrahim - Enver, Sela

haddin, Rasih, Rebii, Canbaz. 
Fcnerbah!tenin tam kodrosw1a mu

~abil Giine~, gegen hafta sakatlanan 
Ismail, 'Melih ve Necdetten mahrum
du. Bu ma~m ilk devresi sahalarnmz· 
da gok az gortilen temiz, seri, bilgili 
ve seyircilere cidden gok zevk 'Veren 
b~ oyun1a ge~ti. 

I lk yirmI dakika Gtine~ mtihacimle· 
rinin, Fener kalesi oniine gtizel pas
lar ve a~larla istcdikleri zaman ge
livermeleri ile gec;ti. Bu miiddet igin
de Gti.ne~, on birinci dakikada, Enve
rin ~ok glizel c;ektigi 1blr kornerde sol 
a~1k Canbazm seri ve a~g6z bir ha
rciketile bir gol yapti. Gene bu arada 
Fenerbab~e ka1esi, ~ok miihim iig 

Qift erkek Gi.inc~ kupas1 fina1mda. 
Rotmann - Vasil ~ifti Ahmed Arif 
:;Jakir !tiftini bila mii~'kllat 6/ 0 6/1 
6/ 4 'luk bir netice ile yendiler. 

Ogleden sonra tck erkek Challenge 
mi.isabakas1 Suad ile Baldini arasm· 
da oynana1. Suad rakiblni o dercce 
Domine e,tti ki 6/ 06/ 16/ 0 gibi biiyiik 
bir sayi fark1 ile galib geldi. Fakat 
bu galibiyet rakibinin hakiki kuvv~ 
tini isbat etmez kanaatindeyiz. 
Giinc~ kupalan tek bayan miisaba· 

kasm1 da bayan Gorodetski bayan 
Levyyi 6/ 1 6/ 3 yendi. 

Gilniln son milsabakas1 gift erkek 
Challege kupaJ.an Suad Bambino ~iftl 
ile Baldini Jafe arasmda oynand1. 
Bu m~n en iyi OY!lilCUSU Bambino 
idi. Ma~1 8/ 6 8/ 6 6/ 3 6/ 2 kazana11ar 
ve gilzide bir seyirci onilnde kupalar 
galiblerine tevzi edild.i. 

T•p ~~:=:y :::::~:y:~ e1ine MillfkUme f 8kt m Ian ma~larmt &U sira tie bi ti rdjler 
Kazang Beraber Kayip Att1gi Yedigi Puan 

dan yapllan ui;:iincii bir gol Galata· 
saraym galibiyetini sarsllmaz bir hS:· 
le soktu. 
B~ik~hlarm ortadan b~1yan 

ak1Ill Galatasa.ray kalesi On.ilnde bil: 
ka~lkhk yaptJ.. Bu csnada hakemln 
penalti yerini ~aret ettigi gorilldi.i. 
Fakat pena.lt1 iVermeyip fburadan Be
S,ikt8f aleyhine bir faviil verince Be
~ktM,lllar itiraz ettiler, ha.kem kara-
1·mdan donmedi. Hakemin bu ka:ra
rmdan sinirJenen Besiktasltla r sert 
bir oyun tutturdular: bu ~rad.a ha
kem Hil.sniiyii sahadan glkarch ve rti~ 
d akika sonra da oyun Galatasaraym 
3 - 1 galibiyetile bitti. 

Galata.saray taknrunda R~ad, EK· 
rem, Necdet, Siileyman, H~im yok• 
t ular. Besiktas takunmda da Hakla . . 
ve ~erefin ,yerini ba~ka oyuncula.i; 
alm1~tt. ~. 

Oyunun sevjyesl dii~iiktii. Galata
sa.i·aym galibiyetinde nefesli olmala
n ve merkcz muavinleri Nubarm gii
zel oyunu bilhsssa Amil oldu. Buna 
mukabil B~ikta~m maglubiyeti de 
~abuk ¥Orulmasmdan , merkez mua
vinlerl Suldurun cok fena oynama
smdan dogdu. 

Naim Karao.~man. "' 

1 - Fenerbah~e 10 2 2 34 16 36 
2 - Galatasaray 8 4 2 39 24 34 
;i - Be~ikt~ 5 5 4 22 19 29 
4 - Gi.ines 5 4 5 33 27 28 
5 - Gengierbirligi 15 2 '1 25 28 26 
6 - Ank.a.i·~cii 5 2 7 30 34 26 
7 - Do~anspor -i 2 8 28 48 24: 
~ - u~ok 2 3 9 26 41 21 
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Gayet saf bir ahbabun vard1r: 
~ethi ... Bu ~ocuk gittigi yerde ~am de-
~e~e ~ohret alm1~tir. o kadar saf

r ki unkam yok bir pot ktrmazsa ollrlaz. 
Ge~enlerde bir gun Fethi bana tut

. turdu: 

~- Ille agabey - her nedense bana 
~abey derdi - beni bir yere gottir .. bir 
lnisafirlige ... 

0 kadar israr etti ki nihayet onu 
Pakizeiere goti.irmege karar verdim. 
l'akat yolda s1k1 s1kt tembih ettim: 
et:-~an Fethi. .. Rica ederim dikkat 

• rnunasebetsiz bir harekette bulun
Jna ... Anladm m1? .. 

Fethi bu ihtaruna fldeta ic;erledi: 
.. -:: Sen de beni art1k bilsbiltiin gar· 

rtisuz bir insan zannediyorsun ca-:1"· Ben o kadar ~ig miyim? .. Tabii 
t uygunsuzluk yapmam .. sen merak 

e Ille ... Diye teminat verdi. 
ka R~Ikt1k. Pakizeye gittik. Bizden ba~
e birka~ misafir daha vard1. Salon 
PE!yce kalabahkh. 

Pakize bize dondurma ikram etti. 
l>ondunnalar ortaya geldigi zaman 
ten~ kadm: 

kin- Ortahkta tifo var, filfln diye c;e
.. rneyfn. ~iinki.i kays1Iar haslanm1s, 
:le dondurma yapllm1~tir. Dondur-
~Ya konulan su da filtreden ge~irll

~~tir. Gonltiniiz rahat rahat yeyi
lliz .. dedi. 

~~ndurma1ar1 yemege b~achk. Ha
~ten ~ok nefisti. Pakizenin evde 
Ya.pt1rtt1gi dondurma bir harika ol-
~~u. Btiti.in misafirler Pakizeyi teb
•&4 ettiler: 

l\..": lla.kikaten bir ~aheser olmu~ .... ~ 
~ler. • 

l>ondurmaya hayran olanlardan bi
Ii de bizim Fethi idi. Bir aral1k yaru
lrla Yakl~ti. Yav~~a sordu: 
~ Sahi bu dondurmay1 bayan Pa-

e~de mi yaptirtm1~? .. 
"'-- Oyle ya .. diye cevab verdim. 0 
~Yretle: 

-.~-: Yahu ... Nasll yapmi~ bu kadar 
·~I dondurmay1? .• 
l~irnden biraz Fethlnin safllgile 

-alay etmek geldi: 

- Bilmiyor musun dedim, Pakize-
llln babas1 me~hur dondurmac1 idi... 
Onlarda dondurmacll1k aile sanatidir .. 

Peth! hayretler i~lnde kald. SOzleri
lne inanm1~tI: 
d - Yaaaaa ... Dedi, demek babas1 

0ndurmac1 idi ha ... 

Ben gtilmemek i~in son derecede 
hYret ederek: 

~ - Tabii, dedim. Yalmz baba:s1 de
til, babasmm babas1, onun da babas1 
:ondurmac1 idi.. Pakizenin ecdadl 

0ndurmac1dir .... 
F'ethi gozlerini kocaman kocaman 

~t1: 

- ~~tim kald1m dogrusu .. dedi, te
~ekkeu kadmcag1z dondurmay1 bu ka
dar guzel yapm1yor ... 
h Onun bOyle her ~eye inanmas1 pek 
~a gi tmi~ti. Alayuna devam et· 

.. - Pakizenin yamndaki Nermini 
::ru~~r musun? Hani aras1ra gozi.ine 
lt k golzliigunil tak1p etrafa ba'.kan ~1k 
b adin .. onun da babas1 bozac1 idi.. ba-

asmin babas1 da bozac1 idi. 
Fethi abdalla.~nu~tI: 

d - llayret dogrusu .. hi~ bilmiyor
urn .. dedi. 

.Ben i~imden gi.ilerek uzakl~tun. 
Biraz sonra baK.tun. Bizim Fethi Pa
~ze ile Nerminin arasma otumm~ ... 
.. ir munasebetsizlik yapmasm diye 
Odtirn pathyor. Fakat elimden ne ge
lir ki? .. Fethinin etrafmdaki koltuk-
1a_rin hepsi dolu .. yamna da gidemem. 
B1rdenbire Fethi Pakizeye damdan 
U\4er gibl: 

- Biliyormusunuz, dondurmac1hk 
ktizel asanaUar arasmda sayllabilecek 
bir l~tir. Bence bir dondurmacmm bir 
lllUsiki~inastan, bir Bethofenden, bir 
'1a.gnerden, bir ~openden katiyen farlu 
Yoktur ... Dedi. 

Ye1imde damla damla eriyordum. 
~a gozumlc Fethiye i~aret ed.i
Yorum. Fakat nerede? o farkmda bile 
degiJ.,. Miltemadiyen Pakizeye kom
J>lirnan olsun diye devam ediyordu: 
bt - Gtizel bir kaysili dondurma ince 

r bestc kadar degerlidir .. degil mi? .• 
ra!akize bu gruip dondurma konfe

sindan ~a?1rm1~: 
- Belki .. diye cevab verdi. 

Arkad~1m yine Pakizeye bakarak 
1lave etti: 

- Bir dondurmac1 yilksek dondur
mac11Ik sanatile iftihar etmelidir .. gO
gus kabartma11d1r .. degil mi? 

Pakize yine hayrette: 
- Belki ... Diye m1rlldanch. 
Fethi: 
- Tasavvur buyurunuz .. sanatkAr 

bir dondurmac1 dondurma kovasmm 
ba{lma ge~mi~, bilyilk bir meharetle 
dondurmasm1 ~eviriyor .. ne ulvi bir 
manzara degil mi? 

- Belki ... Fakat bunlan nii;in ba
na soyli.iyorsunuz? .. 

Bu sefer ~~1rmak sll'asI bizim Fct
biye gelmi?ti: 

- Bunla11 size ni!;in mi soyliiyo
rum? .. Alakaniz dolayisile ... Dondur
mac1hkla alltkamz dolay1sile ... 

Deli olacaktlm. Yer yar1lsa yerin 
dibine ge~ecegim .. bu e~ek herifi bu
raya neye getirdim bllmem kl.. Pa
kize: 

- Dondurma·c1l1kla alakam m1? Nta 
mi.inasebet? .. Dedi. 

Fethi: 
- Dondmmac11Jk sizde aile sanati 

degil mi? Ecdaddan kalma bir i~ degil 
'? m1. ... 
- Ne muna·sebet efendim? ... 
Fethi ~km: 
- Peder dondurmac1 degil mi idi? 
- Ne milnasebet camm? .. 
- Pederin pederi de dondurmac1 

degil mi idi? .. 
Bunun iizerine Pakize bi.iti.in sinir

leri bo~anm1~ gibi kahkahalarla gtil
mege bru;;lad1. Gi.ilmekten gozlerinden 
ya{llar geliyordu .. giilmesi dakikalarca 
devam etti. t~n garibi bizim Fethi de 
onunla beraber biraz gi.ildii. Soma 
Nermine dondii: 

- Ef en dim dedi, bozac1hk ta sanayti 
nefiseden bir i~tlr hani... 

Neredeyse ·~enen tutulsun herif> 
diye bag1racakt1m .. lakin Fethl hi~ 

oral1 olmadan bozac1hk hakkmda 
Nermine o kadar uzun bir konferans 
verdi ki bittim, blttim. Nermin tek 
gozliigilnil gozilne yakla~t1rarak : 

- Yoksa, dedi, beni de bozac1 mi 
zannettinlz? 

Fethi: 
- Yok efendim .. siz degil arnma pe

der bozac1 idi degil mi? .. 
- Ne mi.inasebet? 
- Pederin pederi de mi bozac1 de-

gildi? .. 
-Yooooo ... 
- Onun pederi de bozac1 degil mi 

1dl ? .. 

Bu sefer kahkaha savurmak s1ras1 
Nermine geldi ... Yerinde duranuyacak 
derecede gtiluyordu. 

Kan ter doktilgilm bu misafirlikten 
donerken Fethi: 

_ Yahu .. ~u kadmlar ne garip mah
lllklar, diyordu, ikisinin de aile sanat
lerini bilyiik bir nezaketle goklere ~1-
karchm. Sanki bunda gillecek ne var
cll? Degil mi kru·de~im? 

(Bir ytldiz) 

istanbul - O~le ne§riyatl: 12,30: Plakla 
Tiirk muslkisi, 12,50: llavadis, 13,05: Muh
telif plak 11e§riyat1, 14: SON. 

Ak§am ne§rlyat1: 18,30: Plakla dans 
muslkisl, 19,30: Afrlka av hatlralar1: S. 
Salahaddin Cihanoglu tarafmdan, 20: 
R1fat ve arkada§lan tarafmdan .. Turk mu
slklsi ve halk §ark1lar1, 20,30: Omer R1za 
tarafmdan arabca soylev, 20,45: Safiye 
ve arkada§lan tarafmdan Tiirk musiklsl 
va halk §ark1lar1 (Saat aya'.rl), 21,15: OR
KESTRA: 22,15: Ajans ve borsa haberlerl 
ve ertesl giiniin progrnm1, 22,30: Pliikla 
sololar, opera vc operet par~nlan, 23: SON. 

Ecnebi istasyonlarin bu ak~mki en 
' miintehap program1 

Briiksel (saat 18,15) - 484 - Keman kon
serl, Lyon (saat 17,00) - 463 - Salon mu
slklsl, Paris - Radio (saat 15,45) - 1648 -
Plyano solo, Vartova (saat 17,00) - 1339 -
Orkestra konseri, Lonclra (saat 20,30) 
- 296 - Keman solo, 1Uilino (saat 19,00) 
- 369 - ~en musikl, Budape~te (saat 23,05) 
- 550 - Glgan muslklsl. 

Dans musikisi 

Poste Parisien (saat 22,05) - 313 -
Beromunster (saat 16,30) - 540 - Belgrad 
<saat 23,00) - 437 - Var.jova (saat 23,00) 
- 1339 - l..ondra (saat 20,00) - 296 - Mi
lano <saat 23,15) - 369 -. 

Bu adam1 camndan 

bczdircn 1ey: 

GBIPIK 
i tecrubc cdinciye 

kadar ~ekmegc mah· 

kllm oldugu •i!r ve J 
smlardir. 

"-----

&RiPiN 
En 'iddetli ba, ve di' 

agralanna keser. 

&RiPiN 
Romatizma, 1inir, adale, bel atrilanna 

kar~1 bilhassa miiess irdir. 

&RiPiN 
Kmkht1, nezleyi, aotuka]fJnhklarmdan 

miitevellid biitiin atr1, am ve 
sancilan r~irir. 

Kendi dii§en aglamaz ! 
" - Eger beni dinleyib vaktinde 

1!12::::--- '' Dermin " nas1r ilac1n1 kul-

lanmaga ba1lasayd1n bu 

hale gelmezdin I ,, 

«Dennin,, ~ok Jnsa bir zamanda 
nasirlan izale etmekle fOhret ka
~tir. Ayaklan s1cak suda ban-

yo yaparak «Dennin> siinnege de
vam edillrse nasularm hirer birer ve 
ac1 venneden dii~tiigii gorillilr. 

Der min ayaklar1n derman1d1r ! 

Sahife 9 

- ~ KVBILA.T DA.N ,.. 

Y azan: lskender F. Sertelli No. 108 

Gokcin hatun k 1z 1na anlattyord u: " BUtUn 
Cln kad1n lar1 koc a lann1 b Uy U lie 

kendilerine bagla rlar. Baban da T iye n -
Foya boyle baglan d 1, yavrum ! ,, 

$anga, Kubilayin dizini optiikten 
sonra: 

- Yer yilzil ~ok degi~mi~. haka
mm! dedi, y~1yacak kimseler ol
mil~.. olecek mahhiklar da hala. ya
~1yor. 

Tarhan $anga, $ansinin bliimilne 
c;ok ac1m1~b. Bir arahk dayanamad1: 

- Onun birakhg1 bo~lugu gu~ 
dolduracaksm1z, hakamm! 

Dedi. Fakat, Kubilay r;ok nei;;eliy
di.. o gece ilk defa haremden gelen 
serbeti $i - Yamamn elinden i<;iyor
du. Bilyiik merasim salonu hmcahm~ 
dolmu~tu. Bir taraftan tarzenle~·· 
tanburlar ve nekkareler ~ahyor, d1-
ger ta.raft.an ko~cde muganniyeler ha
kanm sevdigi tiirklileri okuyorlard1. 

Misafirler yirmi dorder ki~ilik sof
ralarm etrafmda - yerde - otur
mu~lard1. ikram edilen davetlilerin 
sayis1 iki bine yakmd1. 

Hakan haremde de eglenceler ve 
ziya!etler tertibini emretmi~ti. Bilti.in 
imparatoric;elerin dairelerinde sofra
lar kuruluyor, ~algilar c;ahmyor, sa
ylSlz me~leler yamyordu. 

<;inliler ooyle ziyaf etlerde f~la 

yemi~ yedikleri i~in, iki bin misafirin 
ve aynca harem halkmm yiyecegl 
yemi~ler saraya gece yansma kadar 
arabalarla ta~mm1~t1. 

Gokc;in hatun: 
- Bi.itiin bunlar o kaltagm ~erefi

ne yap1hyor. Ben dairemde bu gece 
ne fazla bir me~le yaktmnm.. ne 
de cariyelerime yemi~ ikram ede
rim .. 

Diyerek, kizma da ayni ~eyleri tek
rarhyor, ve: «Sa.km babamn bu sii
ruruna f~tirak etme, yavrum! 0, 
hanedammm mahvetmek istiyen blr 
kadmm yaptig1 fenahklan gormiye
cek kadar sersemlemi~.. yahut bu
yillenmi~. Zaten biitiln <;inlller ko
calarm1 biiyu ile kendilerine bagla· 
nuyorlar m1? i~te baban da ooyle ol
du, yavrum!:. 

Diyordu . GOkc;in hatunun daire
sinde goZe c;ru-pan bu sessizlik herkes
ten once Semga bahadmn, daha 
sonra da hassa kumandam Terlanm 
gozilne c;arpt1. ikisi birden, gizlice ha
reme gec;erek, Gokc;in hatunu bul
dular .. 

_ Bu gecc hakan emir verdi.. sa
raym her odasmda 1~1k yanacak. Siz 
bu eglenceye neden i~tirak etmiyor
sunuz? Dairenizln c;atis1 altmda bir 
Olil sessizligi var. Hakan bunu duyar
sa, cam s1k1lmaz m1? 

semga bahad1r biraz daha ileri 
giderek: 

- Pek AlA biliyorsunuz kl, hakan 
Tiyen - Foyu gok seviyor.. bugiin 
onunla tekrar evlendi.. bilyi.ik mabe
de gittiler. Hakan, mabed donii~iin
de biltiln saray halkm1 ne~eli gor
mek ister! 

Dedi. Terlan susuyordu. 
GOkc;in hatun gozi.iniin ucile has

sa kumandamna bakal'ak cevap ver· 
di: 

- Hakanm bu muazzam sarayda 
blr tek dostu olmad1gm1 esefle gori.i
yorum, Semga! Ona sen bari sabl· 
maz bir dost olarak kalsaydm! <;un
kii sen, Pekin saraymm teme1i ku
ruldugu giindenberi burada, lc;imiz
de ya~1yorsun ! 

Terlan a,te~ll bir gen<;ti.. krali~e
nin s0zlerinden almd1: 

-, Sablm1~ olarak kimi kasdedi
yorsunuz, imparatori~em? 

GOkt;in hatun sert bir taVIrla ba-
~1m sallad1: 

- Seni... 
Terlan birdenbire ~~lad1: 
- Beni mi?! 
- Evet. Sarayda butiln entrikn-

lara, biitiin !enahklara alet Olan sen
sin! Seni herkes para ile- satm ahyor 
ve sana istedigi 1~1 gorduriiyormu~ . .I 
f?i - Yamay1 affettiren, Tiyen - Foyu 
bulan sen degil misin? 

Terlanm gozleri donmii~tii: 
- Siz beni hie; tannmyorsunuz. 

imparatori~em! Ben para dilskiimi 
bir adam degilim. VP P}l'mnl( vedigim 
kap1ya hiyanet et.mem. GO'l\.im tok-

tur.. hakana gi:isterdigim f edakarllk
Ian Semga bahad1r gozile gormi.i~ 01-
masayd1, belki sizi inand1rmak gi.i~ 

olurdu. 
Semga bahad1r da Gok~in hatu

nun bu muamelesinden ~ok miitces
sir olmu~tu. Terlan bu tekdirlere, bu 
iftiralara lay1k bir adam degildi. 
Terlan biltiln canile, biitiln va1hgile 
hakana baglI bir genc;ti. 

ihtiyar vczir, Gokc;in hatuna: 
- Sizi aldatm1~lar, imparatoric;em! 

Terlan c;ok temiz ve her zaman ilti
fat ve himayenize lay1k bir erkektir. 

Dedi. Fakat, Gokc;in hatuna Ter
lan aleyhinde o kadar ag1r sozler 
s0ylemi~lerdi ki.. Terlan o gece im
paratori~enin yamndan alnmm akile 
~1kmaga muvaffak olamad1. 

Semga bahad1r da si:izii uzatmak
tan ~ekinmi~ti.. 

Harem dairesinden aynld1lar. 
* .,., 

Tarhan $anga, hakanla kon-1~11-

yordu. Hakan sordu: 
- Bu gece yansmdan sonra, belki 

sababa kar~1. ~ok uzaktan bir misa
!ir gelecek. Bunun kim oldugunu tah
min edebilir misin? 
~anga dii~ilndil: 

- Olsa olsa ancak prens Timur ge-
Iir .. 

Diye cevap verdi. 
Kubilay: 
- Bilemedin, $anga! Kantondan 

amiral Silt~ gelecek.. bu gece onu 
bekliyorum. . 

- Ne dediniz, hakamm.. amiral 
Siit~oyu Pekine mi davet ettiniz? 

- Evet.. hem de hay1rll bir i~ ic;in .. 
~anga glildti: 
- Japonlara kar~1 bir deniz harbl 

mi yapmak niyetindesiniz? 
- Hayir.. ooyle bir fikrlm yok. 

Onu bir izdivar; meselesi i!;in c;ag1r
d1m. 

f?anga susmu~tu. 
AmiraI Silt¥>nun bir izdivag mese

lesi i~in K.antondan Pekine gelmesl 
$anganm havsalasma s1gnuyordu. 
~nga kendf kendine: 
- Amiral Sii4o Kantondan ayn

llrsa, Mogol donanmas1 tehlikeye dil-
~er ... 

Diyordu. 
~anga Kantondaki vaziyeti ~ok iyl 

bUiyordu. 0, amiral Silt~<mun Kan
tondan ay11larmyacagma kanidi. 

Kubilay, ~gay1 uzun milddet t~ 
reddiit ve ~ilphe l<;inde bocalamaktan 
lcu~ard1: 

- TCi'lana Silt¥>nun k1zm1 alaca
gim. dedi. Onu Pekine boyle hayir11 
bir mcsele i<;in davet ettim. 

- Geleceginden emin misiniz. ha-
kamm? • 

- $ilphesiz. Gelecek.. yola c;1k
m1$.. bu gece Pekine varacak .. 

~anga. Kanton civarmda yeni kar .. 
g~ahklar c;iktigim el altmda duy
mu~tu. Bundan hakanm haberi ol
mad1gim anhyarak sustu. 

Kubilay huzur ve ne~ i~inde ~a
rap ic;iyor ve gi.izel sesli muganniye
leri dinliyerek: 

- ~ngal diyordu, gilzel ses bpkl 
~rap gibi lnsam sarho., ediyor . 

Ve gillerek sordu: 
- Sen gi.izel sesi mi seversin .. ? 

Yoksa ~rab1 nu .. ? 
~anga du~iinmeden cevap verdi: 
_ ikislni de severim, hakamm! 

Biri insamn ruhunu, oteki de vilcu .. 
diinii dinlendiriyor. 

• •• 
o gece prenses Giil~in odasma ka .. 

pand1 .. pencereden gok yiizilne baktt .• 
Kendi kendine: 
- Gokte y1ld1z yok. Birbiri ardm

ca kara bulutlar dol~yor. Bu 
ugursuzluk acaba onlara m1, yoksa 
bize mi c;okecek .. 

Diye mmldand1. Biraz once anne-
sini teselli ederek: 

- Biz kimseye fenabk yapmad1k. 
lGmseden f enallk ummayiz. I 

Demi~ti. Gill!;in odasmm demir ka
(Arkas1 var) 
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~a k misak1n1n • 1mzas1 miinasebet1le 
(Ba~ tarnft 1 inci sahifede) 

i~in ~ok hayirb bir eser telakki eder, 
hepimize miiteyemmen ohnasm1 di
lerim. 

Hu mesud vesile ile zab mtiliikane
Jerinin nh i saadetleri ve kard~ lra
lun refab \C ikbali i~in en samimi te
menniynttma izhar ctmekle bahtiya
nm. 

K.ATATUHK 

lmza merasimi nas1I oldu? 
Tahrnn 11 (A.A.) - Pars ajansi 

bildn 1yor: 
~!1.rk paktmm Snadabad saraymda 

imzasm1 muteakib, Turkiye hariciye 
vekili doktor Arns bu paktm impara
torluk saraymda imzasma muvafakat 
ettigind n dolay1 majeste ~ehin~aha 
heyetm tnzfma t ve ~ilkranlanm ar
zetmi~tir. 

Iran hariciye veziri Samyi, delege
lerden her birine muahedeyi imza et
tikleri knlemleri bir hatira olarak he
diye vermi~tir. 

Dort hadclye b::i.kam bu meraslmi 
muteakib saraym korusuna ~1km1~lar 
ve ~ir milddet sonra oraya majeste 
~ehm~'th da gelmi~erdir. Sehlnsah 
dost memleket mumessillerlle u~un 
bir h1Sbihalde bulunmu!?tur. 
~hin~ahm azlmetinden sonra ha

rlciye vez.iri mnjestenin emirlerile dort 
devletin milmessillerine hilmayun nl
~arunm birinci i·iitbesini ve Tahran
daki Tlirkiye ve Irak el<;ilerine de bu 
ni~mn bil'er madalyas1m tevdi et
mi~tir. 

lran basvekilinin nutku 
Tahran 11 (A.A.) - Pars bildiri

yor:. I.ran Ba~vckili Mahmud Cem, ii~ 
Hanc1ye bakam ~erefine verdigi zi
yafette ~g1daki nutku soylemi~tir: 

Bay bakanlar, 
Tahranda bliyiik hadiseler olm~

tur. Bizier bu hadiselerin ynp1c1s1 ol
manuz itibarile ehcn1miyetini kayde 
hi<c de Ii.lzurn gbrmilyorum. Iran ile 
Irak arasmdaki ihtilafm halli, dok
tor Arasm Bagdad ve Tahram ziyareti 
Naciulasillin Iran hukumet merkezin~ 
geli~i. iki memleket arasmdaki ihti
Iafa kati bir nihayet veren rnuahccle
nin imzas1, Feyiz Mohammedin geli~, 
butun bunlar memleketlerimiz tari
hmde emsali olm1yan hadiselerdir. 

Memlcketlerimizi birle~tiren bagla
nn s1k1l8.!}tmlmasma hadim olacak 
bu derece mesud hadiselerin taaku
bu kar~1Smda duydugum se\•inci iz
har iccin lti.yikile kelime bulamiyo
rum. Samyi ile imzalad!gm1z ve 
cSaadabad pakti> nd1m verdiginiz 
pakt, yuksek ehemmiyeti olan bir si
yasi vesikad1r. Hi~ bir kimseye kaq;i 
rnuteveccih olmiyan bu pak't ~arkta 
sulh~n en iyi zaminidir ve majeste 
~ah tie sizlcri hilkurndanmm nezdine 
murahhas olnrak gonderen devlet 
reislerinin arzusuna sadikane makes 
olmaktad1r. 

Hariciye vekilimiz hakkinda 
cemilekar sozler 

B. Ru~tu Arasm pek yakmda azi
metinden dolay1 ~ok mahzun bulun
dugumuzu sbylemekle hepinize terce
man oldugumu z!lnnedlyomm. Bunun
la beiabcr, yapacag1m1z daha az mil
him olm1yan ba~a vnzifeleri de bu 
lundugunu bildigimden ve irnndan 
gtd"rken Iran mllletini Tiirk milleti
n~ baghyan dostlugun ktymetli blr 
bur~amni da beraber gotiirecegine 
kam bulundugumdan bu mtifarek -
tma gbnh.im ister istemez katlamyo~ 
Kend1sine iyi seyahatler temenni d. _ 
rim. Diger mu!nrekatlar da onu ~~ 
k1b edecektir. Ve onlnrm gayesi dost 
milletlere aym dostlugun, ve samiml 
ve lmlbi t~riki mesainin bilrhanla _ 
m goti.irmck olncakt.ir. n 

Ekselfmslar, kadehimi Afganistan 
kral~ ~ah Zahirin, Irak krah majeste 
Gaziyulevvelin, Tiirkiye Reisicumhu
ru .Kcmnl Atattirkiln ~ere! ve saadet
lcrme ve dost milletlerin itila ve re
fnhlanna kaldmyorum.> 

Af ganistan hariciye vezirinin 
nutku 

Af gnnistan hariciye veziri aya ~ 
ka!lmrak uzun bir nutuk hazirhya~ 
dig1~dan dolayi itiznr ettikten sonra. 
dem1~t1r ki: 

c:Ba.!}vekilin nutkuna ilk once ce
va.b verm7k ~crefi bana dil~tii. Qok 
rnutehcyy1~ oldugumu sakhyazruya
cag1m. Sozlerim dogruca kalbimden 
gellyor. Bu paktm imzasmdnn ~k 

bahtiyanm ve esasen bunun i~indir 
kl iranh arkad~nrun davetini kabul 
ctm~tim. Bilyiik te~rikl mesai proje
sinin tahakkuku i~in bizl burada top
lazru~ olan rnajeste ~ehin~ah bize unu
tulmu~ olan bir dersi hatlrlatm1~tir. 
Garbi Asya milletleri miitesaniddir. 

Krallmm emrile Tahran seynhati
ni yapm1~ olmakla bahtiyar1m.> 

lrak hariciye naz1rin1n nutku 
Irak Hariciye nnzm Naciyillasil 

soz alarak Iran Ba~vekiline tesekkilr 
etmi~ ve demi~tir kl: · 
«Mu~hidi oldugunuz ve bizim de 

i~tirakilc ~eref buldugumuz tarihi 
hadiseler ve keza yap1lan fevkalade 
parlak husnilkabul bizim i~n derin 
\'C unutulmaz bir hatira olru:~ktir. 

Saadabadda yap1lan muazzam eseri 
derin bir heyecanla selamlanm. Bu
rada, dart nsil kard~ milleti temsil 
eden dort Hariciye nazm iyi ge~inme 
ve itimad eserini imzalam~lar ve sulh 
ve kard~lik azimlerini resmen beynn 
eylem~lerdir. 

Tahran, Ankara, Kabil ve Bagdad 
en eski medeni millet.lerin bu dort 
merkezi elele tutu!?mu~la'r ve musli
hane tesanildiln terakki ve refahta 
en esash bir zaruret oldugunu tama
mile mildrik bulunduklarm1 gaster
mi~lefdir. En namh rnedeniyetlerin 
merkezi olan ve dehalan ile emsalslz 
fikir ve sannt hazinelerl bira'km~ 

olan bu milletler rnilkemmel blr ha
reketle yeni bir terakki eseri daha 
gO.stermi~lerdir. Atnletten uynanan 
~ark, hayatiyetlni bir kere daha ls
bat etmi~tir. 

Saadabad paktile a~1lan yeni dev
rin biiyiikliigil, kard~ce itnar, de
vamll dostluk ve kar~1hkh anlayi~ sa
yesinde, istikbalde r;ok parlak neticc
ler verecektir. Milletlerimiz, enerjile
rini muslihane mesaide birlestirerek 
medeni milletler arasmda i~tiyazl~ 
bir mevki elde etmek ve umumi sul
ha hizmet etmektc olan temennileri
nin tahakkukuna dogru daha bilytik 
bir cmniyetlc yilrilyeceklerdir. 

Nutkumu bitirmeden evvel mesal-. ' mizin muvaffakiyete iri§mesinde en 
klymetli amillerden olan ba§vckile ve 
milmtaz dostum ve arkadruj1m Sam
yiye ve keza, ~rk milletleri tesanildii 
vc sulhunu en hararetli taraftarlan 
olan ve gayretieri kutlad1g1m1z hadl
seyc rnti.ncer olan arkada~lanm Ams 
ve Faiz'e derin ~ilkranlanm1 arzet
mek isterim. 

Kadchimi majeste ~ah, ma :ec;tc 
kral znhir ve reisicumhur Atatilrkiln 
§Crefine ve saadetine, ve kard~ mil
letlerin itilft ve refahlaqna kaldmyo-
1·um. 

B. T evfik Rii1tii Ara11n nutku 
Tnhran 11 {A.A.) - Pars ajansl 

bildlriyor: Tilrkiye hariciye vekill 
doktor RU~tu Aras a~ai7tdakl nutku 
s0ylemi~tir: 

0 

Baylar, 
Snadabad saraymda cereyan eden 

ve ~ark l~in yeni bir devrin ba~langi
cm1 te~kil cyllyen mesud hadise hak· 
kinda miltevnziane birkac soz soyliye
cegim. Muhterept dost ve arkada~la
rim bu hadisenin ~ark milletleri ta
rihinde te~kil ettigi emsalsiz vc ~eref
li sahif eyl ar;1kca, ve belagatla :teba
rilz ettirdilcr. 

imza cttigimlz pakt, ayni mahi
yette diger taahhiltlere inzimnm eden 
ve sulh davasma mliessir blr yard1m 
te~kil eden basit mmtakavi bir anl~
ma m1d1r? Buna sadece evet cevabl 
~e~ilemez. Vak1a paktm metni, buna 
i~tirak edenlere kendilerini alakadar 
eden meseleler kar~1smdakl hattt ha
r~ketlerini tanzim i~in ancak bir is
ti~are t~ahhudilnii tazammun eyle
rnekted1r. Pnktta ne kar~thklt yardim 
ne de askeri bir taahhtid zikredu-' 
mi~ degildir. Hatt'- ~unu diycbilirlm 
ki, muhteviyntI itibarile bu pakt Mil
letler cemiyeti paktmm derpi~ ettigi 
muntakavt paktlann en baslt·di 
E

w t 1 r. 
ger ahlllimizl burada kesecek olur-

sak sulh davasmm ancak n~iz bir 
ya~d~cis~ oldugunu ve daha r;ok 
muhlffilerme bir lahika t~kil eyle
digini mii~ahade ederiz. 

Bu pakt Tilrkiyeye yeni ne gibi bir 
~y getirmi~tir? istanbulun emniyeti 
i~ln ~ahm liltufkar beyannt1 Anado
lunun daglannda ve biltiln Tilrkle
rln ka,lbinde hiUa ~mlarken, milmtaz 
Irak devlet adamta11mn baghhk te
minatuu daha kulaklamruzda duyar-

ken, ve Afgan zimamdarlan da mem
leketim hakkmda bir ~ok vesilelerle 
samimi ve vefakar dostluk hislerini 
izhar etrni~ iken bu pakt teahhiit iti
barile mevcuda daha fazla ne ilft.ve 
edebilir ki... 

Kar§ihkh muhabbet 
B. Tevfik Rii~tii Aras paktm pisko

lojik bak1mdan ehernmiyetini teba
rilz ettirdikten sonra demi~tir ki: 

Cihanm bu kismmda biz karde~li
ge inand1k. ~imdi biz as1rlarca silren 
ge~imsizligi ve bu mmtaknlan o kn
dar uzun zamandanberi harab eden 
ve kokle~mi~ addedilebilecek olan kin
lerin yerine kar~1hklt muhnbbet his
lerini ikame ediyoruz. Kollammz1 

' biltiin dostlugumuzla biltun rnilletle-
re a~1yoruz. Bunu yalmz onlarla mes
ud blr ~ekilde mevcud iyi milnasebet
leri !dame i~in degil fakat aym za
manda her milletin nefine olarak 
mezku1· milnasebah dahn. ziyade in
kl~nf ettirmek i~in yap1yoruz. 

Biz oyle milletlere mensubuz ld 
tnrihleri en ~anll zaferlerle dolu ol~ 
dugu kadar en bedbaht maghibiyet
lerle de doludur. Bu hususlarda di
ger herhangi bir millete gipta edece
gimiz hi~ bir ~ey yoktur. Bizim mil
lctlerlmizin as1rlarca mahrum kalm~ 
olduklan bir ~ey varsa o da: en parlak 
medeniyetlerin be~igi olan bu kitada 
sevmek ve scvilmek id.i. 

lstedigimiz siyaset 
~unu beyan etmek isterim: Biz 

~ihan~um~! bir muhabbet siynseti 
istiyoruz. Oyle bir hararetli muhabbet 
kl, kii~rei arz1~ hududlari i~inde de 
kaimdir. Biz M1lletler cemiyeti aza
smdan blr bitaraflar grupu t~kil 
edlyoruz. 

Bu gurubtan hi~bir miltecaviz en 
uf ak yard1m bekliyemez. Bu guru bun 
yarchm1 olsa olsa ancak tecaviize ug
nyan lehine olarak tecelll edebilir. Biz 
milsteblt ve sulhcu bir siyaset takib 
eden milletler gurubuyuz. Sulh ideall
ne samimiyetle baglly1z. c;ocuklanm1-
z1 siiktin i~inde yeti§tirmek tarlalar1-
m1z1 da emniyet i~inde siirmek istiyo
ruz. ~ahtiyar milletler ~er~evesi i~in
dc m1lletlerimizin refah ve saadetinl 
temin etmck istiyoruz. 

Ordular1m1z 
Eger harbtcn istikrah ediyorsak bu, 

herhalde ondan korktugumuzdan de
gil, ~~~ bir meseleyi hal ve tesviye ede
rned1gtnden hl~bir tarzihal getireme
digindendir. 

Biz ordular1mm derln muhabbetle 
severiz, yalmz emniyetimizin en mil
kemmcl zamini olduklan i~in degil 
fakat disiplin, fedakdrhk ve vatan
perverlik nilmunesi olduklan i~indir. 
Kuvvetler arasmdaki nisbet degi~mez 
olunca, be~eriyet kuvvetlerin tedrlcen 
tahdidlni kabul edince traktOrlerimi
zi top bataryasmdan 'sokerek tarla
Ianmiza iadede ve toplanrruz1 da eri
terek ~k daha f aydalt flletler yap
makta ilk biz olacagiz. 

. lnoniiniin sozleri 
.. ~~onilniin Bilyuk Millet meclisi 
onv.ndekl beyanatim hat1rlatirun. 
Herkes sulh davasile mesgul oluyor. 
M~lctlerin ekserlsi beyneimnel ulhil 
saglam esaslar uzerine oturtmak ted
birlerini arttmyor. Fakat biz, sulh 
davasmm samlmi ve sad!k hadimleri
yiz. Biz beynelmilel sulhil korurnnk 
i~in bizzat kendi vas1talanm1zla ah
~iyoruz. Biz memleketlerimizin selft.· 
met ve menfaatini sulhta buluyoruz 
ve beynelmilel sulhiin hatta hudud
lnmruzdan ~ok uzak yerlerde de olsa 
bozulmasm1 kendi menfaatlanm1za 
uygun gormilyoruz. 

Biz emniyetimizi baska devletler 
aras~ndaki ihtilaflarda' ararruyoruz. 

~1lletler cnmias1 i~inde kuvvetli 
millet olarak yapmakta oldugumuz 
mesaide siyasetimize haklm olan mil
talealar ve saikler i~te bunlardlr. 

Bay Tevfik Rti~til Aras devletlerin - , 
munasebetlerinde iktisadi baglarm 
ehemmiyetini tcbarilz ettirdikten son
ra demi~tlr ki: 

cBu pay1tahtm merkez oldugu me
sud hadiseleri oldugu gibi izah etme
den nutkumu bltiremiyecegim. 

Tilrklyeden hareket ederken ye
?ane hedefim rnemleketimin Irak, 
Iran ve seyahatimi bitirecegim 
r:1oskova i)e baghhgmm ifadesini ge~ 
tirmck v€ onu teyit etmekti. Bu se
yahati, imzasma i~tirakle bahtiyar 
oldugum iJa pa~~m akdi miilfillaza· 
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Istanbulda susuzluk 
tehlikesi 

(Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 
daha !azla zamanda doldugundan 
~~me ba~lan ~ok kalabahk oluyur. 

Yalmz '!crkos suyu eskisl gibi bol
dur. Terkos golilnde kafl miktarda 
su mevcut oldugundan uzun milddet 
yagmur yagmasa bile Tcrkos suyu
nun azalmas1 ihtima.ll mevcut degil
dir. Bendlerdeki suyun azalmas1 yil
zilnden K.trk~e~me ve Tnksim sulan 
kesilecek olursa su ihtiyac1 Terkosla 
temin edilecektir. 

DHnkii s1c::ak 
S1caklar biitiin ~iddetile devnm 

ediyor. Dun tcrrnemetro 34 dereceye 
kadar ~tkmI~tir. Gilniln pazar olmas1 
ve s1cagm ~iddeti yilziinden dun is
tanbul halkmm yansmdan fazlas1 
plajlar3., Bogazm yukan taraflanna 
gitmi~lerdir. Florya plaj1 insan al
m1yacak halde idi. Diln trenler 40 
bine yakm yolcu ta~mu~lardir. Oto
rnobille gidenler de bir kag blni bu
luyordu. 

var m1d1r? 
I 

Bogazm yukan sahilleri, bilhassa 
Bilyiikdere, Sar1yer, Sular dun !tOk k~ 
labahkt1. Vapurlar, otobiislcr miite· 
madiyen insan t~1yorlard1. Adal:u'1\, 
Kad1koy, <;amhca, Suadiye taraflatl· 
na gidenler de c;oktu. 

S1caktan iki kisi oldii bir - , 
.. ki~i bayild1 
Uskildarda oturan 50 ya~lannda 

Tevfik, evvelki giin dilkkanmda otu· 
rurken birdenbire iistilne fenal1k gel· 
mi~ ve dill?iiP Olmil~tiir. Tevfigin kalb 
durmasmdan oldiigii nnla~lm1~tir. 

Gene Kas1mpa~ada oturan Mah· 
mud admda bir bekann diln ak~ama 
kadar cvinden ~1kmad1g1 goriilmii~ 
ve evinc girildigi zaman kendisinin 
oldilgil gorlilmU~tlir. Mahmud kalb 
sektesinden Olmil~tiir. 

Alman tabaasmdan bir tilccar 
Eminoniindeki yaz1hanesinde oturur· 
ken s1cakt::m birdenbire iistilne fena
llk gelmi~ ve dli~Up bay1lm1~tir. 

F enerbah~e milli kiime 
§ampiyonu oldu 

(Ba~ taraf1 sekizinci sahifede) terbiye harekcti olmaktan ziyade bir 
Bir arahk Giine~ sag rnuavini Da· dediko.du ve siyaset haline getirmi~ 

n~~in F.ikret tarafmdan yap1lan scrt baz1 kunselerin Gilne~in Fenerbah~eyi 
b1r ~nrJlo. blr milddet i~in oyundan ~amplyo~ ~1karmak i~ln ycnflecegini 
~lkmns1. Fenerin h~kimiyetlnl kolay- i~aa etiru~ olmalanndan ileri geliyordU· 
l~tmil. Fakat Gilne~ mildafaasmm, Halbuki en dtirilst hakemlerimizden 
bilhassa kaleci Cihadm enerjik ve gil- olarak tamd1g1m1z ~azi Tezcamn 
zel oyunlan Fenerin say1 yapabilme- dilnkii ma~1 idare ~klini, mensub ol-
sinc imkan biraknuyordu. dugu Gilne~ klilbii lehine hareket et-

Fenerbahc;elilerin daha devamh m~ olmak korkusu ic;inde yapmt~ ol· 
tazyiklerine ragmen Giine~ln da.ha az masma hamlediyoruz ve buna da 
olmakla beraber her akuu Fenerba- eminiz. 
~e ic;in ~hlikeli oluyordu. Bununla Aksini biran i~in di.i~ilnmek imku· 
berabcr devre Giinel? Iehine 1-0 llk m olsa, ~azinin Gilne~ alcvhlne ikin· 
nctice degi~meden bitti. ci penalt1y1 vermemesi, v~rdigi tak· 

ikincl devreye ge~meden evvel ~unu dirde Y~arm bir akmda Raslhi elile 
soyliyelim ki bu ma~m ilk devresi gibl tutmak suretile yaptig1 fa\'iilden Fe-
oyunlan sahalar1m1zda her zaman nerbah~e aleyhine olan bariz penal-
go:ebilmegi can ve gonillden dileriz. tly1 da vererek ma~1 beraberlikle bi-

Ikinci devre Giin~in seri bir hilcu- tirmesi ve bu suretle Fenerbah~enin 
mu ile ba~lad1 ve e~apelik bir pasi ~mpiyonlugunu temin ettikten b~-
alarak kaleci ile kar~1 kar~iya kalan ka Gilne~i de dordilncillilge dii~Ur-
Ra.sihin s1k1 bir ~iitiinii Hilsam tuttu. mek degtl, ii~ilncillilge r;1knrmas1 Ia-
Bundan sonra gene Fenerbahc;enin zimdt. 
hiicumlnn ba~ladl. . Spor dedikoducularma ve siyasile-

Fenerbah~elilerde gol ~lkarama- rme hitab ediyoruz: Bu gibi yerslz 
maktan miltevellit bir asnbiyet sezili- ve manas1z dedikodular ay1pt1r ve 
yordu. Gilnc~ mildafaasmm, hele Ci- sporun asaletini knybetmcsindcn bas· 
l~adm miikemmel kurtan~lan Gilne- ka bir ~eye yaranuyor. · 
~m galibiyet vaziyetini devam ettiri- Neyse gelelim ma9m de\'amma: 
yordu. Bu s1rada Gilne{l kalesi oniln- Fenerbah~e Farugun topu cl ilc tut-
den lopu hiicum hattma ge~irmek is- masil: pen~ltidan yapt1g1 ikinci gol-
teyen Selahaddine Esad ilstilste ve le galtb vaz1ycte gelincc lc':l.Zyikini art· 
k~sa k1sa tekmeler vurdu. Bundan si- t1rd1 ve Niyazinin bir go1ile de netice-
mrlenen Selahaddin !ena bir hareket yi 3 - 1 e ~1kard1. 
olarak Esadm yilziine vurdu. Hakcm D.. a ·· s la un une!?in ilk devredeki ~ok gil· 

e h:iddini oyundan c;1kard1. zcl oy~nuna mukabil Fenerbah~e de 
Bu dakikad::m itibaren on ld~i ka- umunuyetle hakim oynadi. Eger ha.-

Ian Gilen!?in oyunu bozuldu. Esad1 kem, yukanda soytedigimiz gibi, ken· 
cikarmay1p yalmz Selahnddini saha- di klilbilnil tutmu~ olmak zehnbm1 
d~~ ~ikaran ve ~ilpheli bir vaziyctte uyand1rmaktan korkarak bilsbutun 
Gune~ aleyhine bir penalt1 vcren Gil- ba~ka blr zanmn uyanmasma vesile 
ne~li hakemin, ondan sonraki karar-1 ri vermemi~ olsayd1 hi~ :;;ilphesiz ki bu 
a le de Fnerbah~eyi tuttuguw 1 i l b uyand1. l ss ma~ .. u ~eneki milli kilme ma~lanmn 

en guze11, en temizi, en zevk vereni 
Bu hissin belirmesi, sporu, asil bir olurdu! s d · 

u1111111111wam a un Galrp 
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smdan tama ·1 a · I An k w m1 e n o arak yapbm. kiye arasmda 2 te§rinievvel 1937 de 
.. ca .:8ag~adda beni bekliyen bu parnfe cdilen ve sonradan Af anis· 
:~~11 surpnze rnuttnli oldum. Bilmem, tan tarafmdan da t.amamile ~abul 

1 e Avrupa hududlanru siyaseten , t . 
ve iktisaden Himalaya kly1larmn ka- 'e asvip olu~a~ pakti bugiln, 8 tem· 
dar tevsi ett·-·mizi muz 1937 tar1hmde Tahran ~emiran· 

tg1 zanneyledlgimiz d 
bu patm ~umul ve muhteviyatmdan a Saadabad saraymda 
iki bilyiik kom~umuzun haberdar e- Iam1~lardlr .. 
dil~ oldugunu soylemege liizum var Bu pakti, unzahyan dort memlcket 
mi? arasmda mevcud samimi ve kalbi n1U· 

Dostum ve arkada~1m samyiye na- n~~battan oldugu kadar onlara rell· 
zlkfme misafirperverligtnden dolayL ~t llk eden ve gerek menf ant ~ 
~ekkiin eder ve kadehinl rnajeste t~raklerini ve gerek sulha hD.· 
~ah hazretlerinin, altes Velihatm ve dim kllm1ya azmetmi§ bulundukI11r1· 
imprator hanedanmm s1hhat ve saa- m knrdC§~e tesanildil teyid eyliyen 
detlerine kald!nr ve iranm refah ve dostluk zihniyetinden mulhcm ol· 
itilftsma i~e~im. rnaktad1r. Afganistan, Irak ve TiirkiYe 

Ne!red1len resmi teblig hariclyc bakanlan Tahrandakl ikametle-
Tahran 11 (A.A.) - Pars ajansm- ii esnasmda b~vckil Mahmud cant 

dan: ve haliciye bakam Samyi ne miitead-
~ark paktmm imzasmdan sonra ne§- did miili\katlnrda bulunnm§lardir. BU 

rol.unan resmi tebligin metnl §Udur: dortler rnillakatlan tam goril§ birli· 
Iran imparatorlugu, Irak ve Afgan ginin mii§ahcdesine imkfm venni~tir. 

kralltklan ve Tilrkiye cumhuriyeti Bu teblig, Afganistan, fran ve Tur· 

imza-

hariciye bakanlan ni·asmda milzake- kiye hariciye bakanlar1 tarafind:.U1 

re edilip Cenevrede iran, Irak ve Tilr- imzal~tir. 
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Scandinavian Near 
East Agceny 

Gatatada Tahir ban 3 iincii kat 
g T('J: 44991 - 2 - 3 

Ten ka Or" t I • • G •en ,mien Gothenburg 
0 thenbur s UdYnla g, tokholm, Oslo, DantzJg, 

Saltik 11 Copenhag Abo Reva! ve biltiin 
ca lirnan~tanlan §ark ve Karadenlz ba§ll· 
\'e avdet ~ arasmda 15 gunde blr azimet 

Gdyn1a _r; n muntazam postalar. 
<1an bekl Dant'Zlg - Gothenburg ve Oslo

Gunbo enen vapurlar. 
G rg vapuru II Temmuza dotru 

Otlanct 
Bardai vapuru 18 Tenunuza dogru 
Yaktndand. vapuru 25 Temmuza dogru 

darn a Istanbuldan Hamburg Roter-
- Kope h l>antz1g n ag, Gdynla Gothcnberg 

l~fn harek ~tokholm, Ye Oslog limanla~ 
0 e cdccck vapurlar. 

Unborg v 
Gou apuru 12 Temmuza dogru 
:n and vapuru 18 Temmuza dogru 

ardaland \' F"azJa • npuru 26 Temmuza do~ru 
3 iincu ~afsUat i~ln Galata'da Tahir ban 

atta k~ln acentahgma muracaat. 
Tel: 44991 - 2 - 3 

Istanbul komutanhg1 
ilanlan 

l<uieli Aske~ 1· . . te . h 
~Ik k. u 1sesmm su s1sa..,, 
Si 28 e siltme ile yaptmlacakt1r. ihale-
at it!emmuz/ 937 ~al"§amba giinii sa
§if be e .Yap1lacakt1r. Muhammen ke
na d:h 4135 lira 48 kuru§tur. §a~ 
lir.~~1 h:r ~ komisyonda goriilebi
lllakb ekhlenn1n 310 lira ilk teminat 
le g\in ~~ vey~ mektuplarile beraber iha
kom u vakti muayyeninde Fmd1kllda 
geU:tan_hk satmalma komisyonuna 
~l'l. ( 4008) 

Urnum Emlak 
Acentesi 

Gatata Omerabit han 2. ci kat 

---- No. 24 

IEHVEN eERAITLE 

EMLiK iDARESi 
l\tR.ALll{ APARTIMAN 

EMLAK 
~LIA-I ve SA TIMI 

rELEFOM 49419 

• •• 
lyi Bir Ucretle KOmiir 

Havzas1nda 
~allsmak Uzere bir TUrk Genci Aran1yor. 

istenen evsaf: 
1 - Turk olmak, 
2 - Ya§I 22 - 35 arasmda bulunmak ve askerlik vazifesini yapmt~ 

olmak, 
3 - En a§agi Lise mezunu olmak 
4 - iyi FranSizca bilmek (fazla bir yabanc1 dil bllmek tercih sebebidir) 
5 - Bir ticaret milessesesinde ~al1§m1§, ahm ve satin i§lerine vaklf olan-

larla, elektrik ve makineye aid teknik tabirleri bllcnlcr tercill olunacaktir. 
Yukarda yaz1b vas1flari baiz olanlar, fotograf11 kisa bir terciimei hal 

ile, istediklcri iicreti, mufassal adreslerini ve gosterecekleri ref eranslan bil
diren bir mektupla: istanbul posta kutusu 735 No. ya milracaat edebilirler. 

istanbul Defterdarhg1ndan : 
Cinsi ve mevkii Senelik mu- Kira 

hammne kirast muddeti 
Lira 

Sultanahmette At meydam caddesinde askeri elblse amban 
altmda 48 ila. 58 No. lu bugiin bir atelye halindc kullamlan 
alt1 dilkk:n 255 
Koca Mustafap~ada arabac1 Beyazit mahallesinin Koca 
Mustafapa§a caddesinde 264 No. lu ev. 54 Bir » 
Azapkap1da yenikap1 caddesinde 4 No. lu dilkkan: 48 iki » 
Azapkap1da yenikap1 caddesinde 6,8 No lu di.ikkan: 36 iki » 
Kadlkoyiinde ibrahim aga mahallesinin Koruluk mevkiinde 
ismall Bostam, Koru yolu, Hikmet veresesi tarlas1 ve Scyit 
Ahmet deresi ile ~evrilmi§ 20220 metre murabba1 tarla: 20 tl~ » 
Bogaziginde Balta limam saray1 arkasmdaki koru yanmda 
Krokislnde hududu gosterilen ta§ ocagmdan ~1kanlacak t.3.§ 
beher metre mikab1: 0,04 Ug » 

Yukarida cins ve mevkileri yaz11l yerler hizala11ndaki bedel ve milddetler 
\izerinden a~Ik arttlrma usulile kiraya verilecektir. isteklilerin ve tediye ve
sair §eraiti ogrenmek istiyenlerin 151 7/ 937 per§embc gi.inii saat on dortte yiiz
de 7,5 pey ak~elerile Milli Emlak Mildilrlilgiinde toplanan komisyona gelme-
leri. (M.) (3797) 

Gumruk Muhafaza Genel Komutanhg1 Istanbul 
Sat1nafma Komisyonundan: 

1 - Gi.irnri.ik Muhafaza Orgiidii i~in 160 tane dilrbilniln 30/ 7/937 cuma 
gi.inii saat 16 da kapah zarna eksiltmesi yap1lacakhr. 

2 - Tasmlanan tutan 8000 lirad1r. 
3 - ~artname ve evsaf komisyondad1r. Gorillebilir. 
4 - isteklilerin ilk teminat olarak 600 lirallk vezne makbuzu veya ban

ka mektuplanru ve kanuni vesikalarile birlikte teklif mektuplanru ·a glin saat 
15 de Galatada eski ithalat Gilmrilgil binaSindaki komutanl1k satmalma ko-
misyonuna vcnneleri. ( 4053) 

............... -----------------------------~~~----~---------------------------------------------------------------------------~ 

Sahife 11 

Askeri Lise ve orta mekteplere 
Ucretle DOretmen aramyor 

1 - 1stanbulda Askeri Liselerc: Fizik, Riyaziye 
Bursa Askeri lisesine: Edebiyat, Riyaziye, Almanca 
Kirikkale askeri sanat lisesi: Edebiyat, Cografya, Riyaziye 

Erzincan Askeri orta okuluna: Tiirk~e. tarih gurubu, Frans1zca, musild 
Konya gedikli haz1rlama orta okuluna: Ta1ih gurubu 
Ankara Gedikli haz1rlarna orta okuluna: Ttirk~e. Riyaziye, Almanca 

ogretrneni ahnacakt1r. 
2 - fsteklilerin Lise ve orta mektep ogretmen ehliyetini haiz olmalar1 

~artt1r. Ehliyet; 'ttniversite mezunu olmak, ttniversitede imtihan vererek eh· 
liyet almak, Kiiltiir BakanllgJ. kararile ogretmenligi tasdik edilmi§ olmaktan 
ibarettir. 

3 - istanbul, Bursa, San'at liselerine birinci maddede yazill dersler i~ln 
108, 126, Orta ve gedikli orta mektcp1ere aid dersler i~in 98, 108 liraya kadar 
i.icret verilecektir. 

4 - istekli olanlar; dilek~elerine a§agxda Sira ile yaz1lm1§ evralu baglaya
rak, Ankarada Milli Mildafaa vekaleti Askeri Liseler Milfetti~ligine gonder
melidirler. 

l - Tasdikli ve fotografll fi§ 
2 - Yilksek tahsil §ahadetname, tasdikname benzeri veya 

ehliyetname tasdikli benzeri. 
3 - Niifus tezkeresl •tasdikli sureti. 
4 - Askerlik durumu hakkmda vesika 
5 - Hlisniihal varakas1. 

5 - 4. Maddede yazih evrakla Miifetti§lige miiracaat edip durumu uygun 
olanlardan bilahara §U vesikalar istenecektir. 

l - Tam te§kilJi Askeri hastanelerden almacak sagllk raporu 
2 - Noterlik(;e tanzim edilecek taahhiit senedi. brnegi Mil· 

fetti§liktcn verilecektir. 
6 - isteklilerden yazih §artlan haiz olanlar 15 Agi.i,stos 1937 giiniine ka

dar mfuacaat etmelidirler. 
7 - Dilegi yerine getirilemeyenlcr bir hak iddia edemezler. (3949) 

Tesisat MUnakasas1 
ERGANI BAKIRI T. A. SIRKETINDEN: 
1 - Sirketimiz taraf1ndan Ergani Madeninde kuru

lacak olan kuvvet santrah ve sair elektrik tesisab mi.ina
kasaya konulmu1tur. 

2 - Bu i§lere ait fenni ve idari 1artname ~irketimizin 
Ankarada Ulus meydan1nda Ko~ Han1ndaki Merkezi 
idaresinden makbuz mukabilinde ahnabilir. 

3 - MezkUr §artname timdiye kadar bu gibi i§leri 
yapbg1 Sirketimizce malum olan veya bu tiirlii tesisah 
muvaff ak1yetle yaphg1n1 is bat eden firmalara verile
cektir. 

4 - Miinakasaya girmek isteyenlerin, istenen tesisa
ta miiteallik teklifnamelerini 1artnamede yaz1h miid
detler zarf1nda Sirketimize gondermi§ bulunmalar1 
me~ruttur. 

5 - ~irketimiz, tekliflerin tetkikinden sonra, sipari§i 
istediii firmaya vermekte muhtar olacakhr. 

Tiirk Hava Kurumu Sabnalma Komisyonundan: 
24 ci.i tertip piyangosu ic;in 130 bin el plam. 10 bin afi~ bastmlacak ve 

tebyizlik. mi.isveddelik kag1t ve bir milyon zarf almacaktir. A~1k eksiltme ile 
12/7/937 saat 15 de mi.inakasa yap1lacagmdan istekli olanlann §artnamesinl 
gormek uzere Plyango DirektorlUgii Muhascbcsine milracaatlan. (4000) 

Istanbul Levaz1m 
imirligi ilanlan. 

oavutpa~a Askeri fmru i(;in 180 b!n 
kilo odun 27/7/ 937 sall glinii saat 14 
de Tophanede Satmalma komisyomm
da a~1k eksiltme ile ahnacaktlr. Tah
min bedeli 2250 liradlr ilk teminuti 168 
lira 75 kuru§tur. :;>artnamesi kornis
yonda goriilebilu·. isteklilerin 2400 sa
yill kanunun 2 ve 3 tiru:i.i maddelerin
de yaz1ll belgelerle beraber belli sac.t
te komsiyona gelmeleri (34) (4091) 

* Tophane Askeri f mm i~in 500 bin 
kilo odun 27 / 7 / 937 sall giini.i saat 15 
de Tophanede satmalma komisyomm
da kapah zarfla almacakt1r Tahmin 
bedeli 6250 lirad1r. ilk tcminat1 468 li
ra 75 kuru§tur. §artnamesi komisyon
da gortilebilir. isteklilerin 2490 sayill 
kanunun 2 ve 3 iincii maddelerinde ya
zill belgelerle beraber teklif mektup
lanm ihale saatinden bir saat evvel ko· 
misyona vermeleri. (35) ( 4092) 

* Maltepe iskelesinden piyade at1§ 

NAS1RllAC1 
KANZUK 

Arnerikada uzun tetkikat ncticesi 
olarak buldugu bir formi.ildiir. 

KANZUK NASIR ·1LACI 
En eski nasirlar1 bile kokiinden 
~kanr. Cidcli ve ~ayam itirnat bir 

nas1r ilac1d1r. 

iNGiLiZ KANZUK ECZAf.."ESi 

BEYoGLU - iSTANBUL 

okuluna mahiye sevk edilecek 40 ton 
kadar erzak nakliyesinin a(;Ik eksllt
mesi 19/Temmuz/ 937 pazartesi giinii 
saat 15 de Tophanede satmalma ko
misyonunda yap1lacaktir. Tahmin be
deli 792 liradir. ilk teminatl 60 lira- ••••••••••----• 
dir. ~artnamesi komisyonda gorillc· Dr. MEHMED IZZET 
bilir. isteklilerin belli saatte komisyo
na gelmeleri. (22) (3887) 

* Ordu ihtiyac1 i~in on ila on be§ bin 
adet kar gozli.igi.ini.in 13/ Temmuz/ 937 
sah giinii saat 14,30 da Taphanede Sa
tmalma komisyonunda pazarllkla ek
sil tmesi yap1lacaktir. Tahmin bedell 
4500 liradll". ilk teminatl 337 bu~uk 

Dahiliye miitehass1SI 
Muaycnchane: Caialoilu Nuruosma• ' 

niyc caddcai No. 17 Baha Bey Apart1• 
man1 pazardan mnada he.tgiin I 3 • I 7 
hastalanni kabul crier. Telcfon: 23925 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lirad1r ~artname ve ni.imunesi komis-
yonda gotiilebilir. isteklilerin kanuni 
vesikalariyle beraber bclli saatte ko
misyona gelmeleri. (28) (4036) 



Sahife 12 

Ha az •• •• z ozu an 
Midevidir. Toz halinde ve mevyalardan yapllml§t1r. <;ok kopilriir. Sabah

leyin ~ydan cvvel blr ~rba ka§1g1 yanm bardak su icindc i~ilirse miileyyin
dir. Fazlas1 milshildir; §ekerlisi. §ampanya gibi lezzetlidir. §ekersizi mcyva to
zu gibidir. ~i§esl 25, dort misli 50 kurtl§tur. Hasan ismine ve markasmn dik.kat. 

Hasan deposu: istanbul, Ankara, Beyoglu, Be§ikta§, Eski§ehir. 

DVi 

MAZON MEYVA TUZU 
11\'KIBAZI, HAZll\ISIZLil;J 1'tUDE EK~iLtK ye 

YA..'\'1\IALARINI 
giderir. Hie; bir zararlt ve miishil maddesi yoktur. 

Seker hastahAi olanlar bile alabilirler. 

MIDE ve BARSAKLARI ALl$J'IRMAZ. 
lc;ilmesi latif, tesiri kolay ve miiliyimdir. Yerini hie bir 

miimasil miistahzar tutamaz. 

M A Z 0 N lslm H 0 R 0 Z markasma dikkat. 

Ekzema ve en muannit cild yaralanndan kurtulmak i~in 

EKZAMiN 
kullanuuz. Binlerce hastayi kurtarmr§tlr. Eczanelerden isteyinlz. 

Dlt Macunlar1n1n lnclsl 

K 0 Hi N o ·R 
Di~ Macunudur. 

Eunu bir kere kullananlar aruk ayrdamazlar. 
Kullanmam1~ olanlar bir denesinler. 

• --.. ••• fzmir sah$ ~ubesi: Bay Ahmet Buldanlo~lu ••••i••• 
COK MOSAID !?ERAITLE , 

' Kiral1 k kat ve daireler 
Galatada Yolcu S:donu ka~rsmda Tahir hamnm dordiincii katmda 

yedi odndan ibaret yazihane gerek tnmamen ve gcrek oda, oda kirahkhr. 
Gormek i~in Hamn kap1c1sma ve kiras1 icin de Tophancdc Deniz l'ollan 
i~letmesi kafiJsmda Eti Bank istanbul Biirosuna miiracaat cdilmesi. 

Ankara Valiliginden: 
Ankara - istanbul yolunun 135+00-165+00 kilometrelcri arasmda 15 

ndet menfez ile 1822 metre tuli.inde §Ose in~tr 15/7/1937 Per~embe giinii 
saat 15,30 da Ankara Vilayeti binasmda Dahni enciimeninde kapall zarf usu
lllc cksiltmeye konulm~tur. 

Kesif bedeli (18835) lira (64) kuru~tur. 
Muvakkat teminatl (1412) lira (70) kurul}tur. 
Bu i~e aid evrak1 k~fiye ve ~rtnameler Nafia Mi.idi.irlligi.inde gori.ilebillr. 

isteklilcrin Ticaret Odas1 vesikaSI, Teminat mektup veya makbuzlan vc Nafia 
• vekalctinden ald1klar1 fenni ehliyet Y"..Sikas1 ile birliktc ihale gilnil saat 14,30 

da cnciimen riyasetine milracaatleri. (1742) (3703). 

AK~A.M 

TABlt GUZELLIK ••• 

Tabii giizel goriinmege muvaUak ol
mak i~in en tabii ~ekilde; cild he· 
kimlerinin uzun zaman ~nll~rak. 

buldugu formiile gore hazrrlanan 
yagh, yagsaz ve aclbadem 

VENOS KREMI 
kullammz. 

Senelerdenberi denenmi~ en tesir
li ila~trr. Eczanelerde bulunur. 

lsmine dikkat 

ALG OPAN 

Turk Gemi 
Kurtarma 
ANONil\I ~iRKETiXOEN: 

1 - Adalet gemlsl sat1h~a ~1knrllnu§t1r. 
2 - eartn11meslnl istlyen §irketin. Ga· 

lata Rihtun caddesinde Merkez Rlht1m 
Ho.nm beljinci knttaki daireslnden nla
blllr. 

3 - Snt1~ 1917/ 037 pazartesl gfinil sant 
11 de §irketln Merkez Rlht1m hnmndakl 
daireslnde yap1lncakt1r. 

4 - Artt1rma paznrhk usuliledlr. 
5 - Teminnt1 kut'iyye bin bell yilz llrn 

nakld veya §artnnmede yaz1ll tahvlllit ve
sairedlr. 
6 - Adalet gcmlsl Pa§apah~e koyunda de
mlrlidir. Arzu edcnler gorebillrler. 

i$ YURDU 
Faik BMinroglu Colatnda Havyar 
hanmdaki yazthanesini gene Gala
tada Melek hamnda 11 nu..'"l\araya 
nakil ile alun ve satun ve intikal 
muamelelerini ve vergi ve vak1f ica
reai ve taviz bedelleri odeme i.f leri· 

ni deruhde ve takip eder. 
Telefon: 49069 

12 Temmuz 1~ 

~ Eksiri 
lier ya~a ve her sebeble dii~mege ba~IJyan sa~lan bu fclaketten korur, 
kokleri derhal takviye ederek sa~Jann kuvvctlenmesini ve uzamasuu te

min eder. aOptaminnle y1kanan sa~larda kepek olmaz, 

cildde k~mt1 kalmaz 

optamini mutlaka tecrUbe ediniz 
.l/IA------mlim Geceli - GO nduzl a ;m--mullliil:l_llililil_. 

0SK0DAR AMERiKAN KIZ LISESI 
Mektep EylOI 28 nci Sah gOnO ay1lacakt1r. I 

m1y1t lcln Paznrtcsl ve Perl}embe gilnlcri saat 9 - 12 ye kndar mUrocaatlar 
kabul edilir. Adres: B11~larba~1. Tcie!on: 60474 

I inhisarlar U. Miidiirliigiinden: 
I - 1200 metre kalm ~lvili kay1~ ~iftkath 

600 >1 int:e » )) 
Yukanda yaz1h kayi~lar pazarhkla satm almacaktrr. 
II - Pazarhk. 16 7 937 tarihine rasthyan cuma gilnil saat 15 de Kaba

ta§ta Levazim ve Miibaynat §Ubesindeki ahm komisyonunda yap1lacakt1r. 
III - §artnameler paraSiz, olarak her gi.in sozii ge~en §Ubedcn allnabilir· 
IV - isteklilerin pazarhk icin tayin cdilcn giln ve saatte % 7,5 gi.ivenme 

paralarile birlikte ad1 gc~en komisyona gelmeleri ilan oluunr. (3886) 
•lUlllllllllllllllllUlll111llllll!lllllllll111111111111111111111lll111lllllllllllllllllllllllU1lllll11Illl11Ull1111lllllllllllllllllllll!lllllllltntllllllllllll!lllllllllll•~ 

Sahibi Necmcddin Sadnk Umumi ne~riyat miidiirii: Selimi Sedes 
AK~Al\I Matbansi 

EN GOZEL 

• 


