
<;ekler, Praga gelecek Siidet 
delegelerile miizakereye 

hazll' olduklar1n1 bildirdiler 

Sene 20 - No. 7153 - Fiati her yenle 5 kuraf 

Dahiliye Vekili 8. ~iikrii 
Kaya diin gazetecilerle 

hasbihalde bulundu 

ekoslovakyada kanl1 hadiseler 
SUdetlerle meskUn yerlerde o~ Cek askeri Alman top-

. h t l t k l raklar1nda gezinti yapmI§ 
lSyanl q lT Q an VQ Q QT Hududu ge~en askerler civan tedkik 

oldu, bir C, Ok Olfl VQT ettilden sonra geri dOnmiioler 
Berlin 13 (A.A.) - Ann6erg' den Alman Utiltbarat Wl

roama bildirildiiine aore oileclen .anra mat 14 1 s te 1, 
Cek aderi Alman topraklaruwla calalr bir ••zi:.,;. yap. 
llllffir. 

Sudet partisi, Cek hukumetine bir iiltimatom 
gondererek istisnai tedbirlerin kald1r1lmas1 

i~in alt1 saatlik bir muhlet verdi 

Cek hiikiimeti baz1 m1ntakalarda ·
Orfi idare ilin etti 

Berchtesgaden'de 11H1er - Renleln prilpnesl: Soldan sap doiru GAies, llltlerln yaftl'I Schaub, Mtler, Benlein 

Prag 13 (A.A.) - Siidetlerle mesktn Hld.Werin mahiyeti de delilmiPir. verilmektedir: 
nuntakalarda mtlerln nutku, isyam tlk defa olarak atefll sHAhlar kulla- dj oenprisen'de bir~ ytiz 8\idet so-
hatulatan bir tes1r ba.ralanqtlr. Din "'"'•ii, fimmdil• tstuyaalanna, po- kaktan ~n Ceklere taarruz etml§ler 
aece verilen bir ifaret merme ..,.__ JJs komilerllklerlne ve pGlda fabeleri. ve Cek magazalannm camianm Im· 
bUf gihl birbirlni ta1db eden bldtn'r .ne &umas edQdiii _...tipir. Dl.lflanhr. Qeltlerle AllQIPflar anunnda 
neticeslnde iki Sildetle blr ~ Olmflt ft Prag 13 (A.A.) - OOn cere,an eden haldld bir muharebe olmQftur. Kala-
~ ldfiler yaralanm'fbr. bameeter h atkln4a af&iidatt maltlmat (Dtmum 4 ineti aldfede) 

Dahiliye Vekili Basin Kurumunda 

B. ~iikrii Kaya guetecilerle giril§ilyor 

Basm Birligi kanunu milnasebetile 
tanzim edilecek nizamname esaslanru 
tniizakere etmek iizere istanbul Basin 
Kurumu kongresi diin ogleden sonra 
fevkalade olarak toplanmlft1r. Hazir
lanan esaslar et ratmda miinakqalar 

~hrimizde bulunan Dahlliye Vekill 
ve Partt Genel Sekreterl B. ~iikrii Ka
ya saat on altlya dogru Basm Kuru
mu binasmdaki gazetecller toplantlsl
na §eref vermlftlr. 

ea,vekil 
Diin Ankarada bankalan zi. 

yaret ederek miidiirlerile 
goriittii 

Ankara 13 (Telefonla) - Bqvekl 
B. CeW Bayar bugtin Halk bankast
ru, Ticaret banaksm1 ve Cfunhuriyet 
Merkez bankaslDl ziyaret etmif ve her 
ii~ banka miidtirleri ile lnuhtellf ik· 
tisadi meseleler hakkmda ·· ·· ·· 
t 

.. gorwpn~ . 
ur. • 

.. Akka•Iera 

Ufak pOrDzler 
Cok gfiQ ifleri yapan, muazzam 

te~kildta girifen ve bunda muvalfak da 
da fU millet, ufak tefek piirUaleri de 
halletse ya... M eseld Adayla 11e Bur
sayla telefcmda gug konUfUluyor ..• 
S&t1CJS odanzn ~indeym~ gibi ifitildi
gi halde Bursa ile, cAUol ••• Alla! •.• 
Ne dedm? ••. » Kavga.81 silriUJ durvyor. 

Kolag fellleri «Adam, kola1JI» ttiye 
ihmal etmiyelim... Elbette bu ufalc 
te/de rlStUflan 1Japmak pelc 0 kadar 

• 

Teclaer Kreuzig labrika.iimn yanuulan laududa ge~en 
ba tukerler civari tedkik ettikten aonra Cekoalovakya'ya 
donmi,lerdir. 

Sirkeci meydan1 3 yolun 
ba§lang1c1 olacak 

Gann bugiinkii girl1 kap1s1 kapablacak, girlt 
ve ~kif meydana bakan las1mdan olacak 

Na!ia Vekill B. All Cetinkaya btr
k&.9 giln sonra tekrar 48hrlmize gele
rek VeWete baiJi miiesseselerde ted
kiklerine devam edecektir. B. Ali Ce
tlnkaya bundan evvelki gell4IDde Sir
kect meydarurun a¢mas1 i~e de m~ 
gul olmll§, Devlet Dem.iryollan Avru
pa hatt1 Dokuzuncu i~letme miidiir-
1\iiiine gelerek mahallinde tedkikler 
~If, ml•L B. NOsbet'9n fl.mdi1e 
kadar yapllan ~ahfmalar hakkmda 
imhat almlftll". 

Sirkect gar meydam hakkmda ye
niden bazi kararlar ve~tir. Mey
dan ii~ miihim yolun ~langic1 ha
line getirilecektir: 

1 - Avrupa }latti. 
2 - Ferlbot hatt1, 
3 - Edime asfalt yolu. 
Bu ii~ miihim yola mebde olarak 

kullanllacak olan meydan, Sirkecl 
ganrun deniz cephesinde degll, istas
yonun §ehre ~lkl.f tarafindan hl§a 
edllecektir. Bu kJSmtda yapllmasma 
~anan ve Cfunhuriyet bayramma 
yetiftirilmesi m\lkarrer olan banliyo 
peronu halka a~lldlktan soma ban
liyo ve Avrupa hattmda seyahat ede-

cekler trenlere istasyonun §imdiki gt. 
rlf .kapl.Sllldan degil, banllyo pero
nundan gireceklerdir. Peronun lid 
kap1S1 olacak, birl gt!lenlere, digeri gi
denlere tahsis edilecektir. Bu kaplla
nn her ikisi de miistakbel Sirkeci mey~ 
danma a~llacakbr. O zaman istasyo
nun ~diki giri~ kaptlan kapatlla
~. 

'Strkecl meydanmul Edlme asfalt 
yoluna da bqlangi~ olm8Sl, asfaltJn 
Topkap1dan Slrkeciye kadar uzatll
mBSJ fikrini ortaya koym~tur. Bu 
<husustaki tahkikat1m1za gore, mey
damn asfalta mebde olw;u, asTalbn 
Sirkeciye kadar uzatllmas1 manasm
da miitalaa edilmemelidir. Sirkeciden 
Topkap1ya kadar bir yol mevcuddur. 
Diger taraftan Belediye, hazirhyarak 
tatbikine g~tigi bir plAnla §ehir yol
lannm baz1lan111 asfalta tahvil et
mektedir. ilerlde ~iddetle liizum gO
rilliirse asfalt Sirkeci meydanma ka
dar uzatllacakt1r. Fakat bugiin i~n 
bu hususta heniiz verilm~ bir karar 
yoktur. 

(Devanu 4 iincil sahifecle) 

Plaj aona: 

.... ............................. Afaill .• 



8ahUe 2 14 Eylfil 1938 

(.,. __ D_an. _____ G_e_c_e_k_i_v_e_B_u __ S_a_b_a_hk ___ i-B_a_b_e_r_l_e1-r--) 

So:a. dakika 

V aziyette hafif 
bir iyilik var 

SUdefler nam1na mebus Kund Praoa hareket 
etfi, mUzakereye yeniden baslanmas1 muhtemel 

Prag H - Hiikumet ~ekoslovakyada her tilrlii toplantJJan yasak et~ 
1 

Ve daha 3 kazada orfi idare ilan eyle~. 
Siidetlerln orfi idarenin kald1nlman baklandald ultimatomu iizerine 

hiilulmet goa~mek uze1·e ultimatomu imza eden Frank'1 Praga davet etmi§ti. 
Frank, kendisinin yerine mebus Kund'un Praga bareket ettiginl bildirmi~ir. 

Hilkumet saat 23, 15 de vazlyeti daha milsaid telikkl ediyordu. Ahnan 
haberlere gore Siidetlerln bulundugu mmtakada siilnin teessiis edince tekrar 
miizakcreye ~1nnetcakt1r. Son hadiselerde 12 kifi olmiiJtiir. Bunlardan sekizi 
('ek, dordil AJm,andJr. lUnryenbadda Yahudiler mafazalar1m kap~lar ve 
Praga hareket fbn~lenlir. 

Bilk.re§ H - Kabim.: bugiin toplanarak vaziyeti tedkik edecektir. 

Henlein bugiin B. Benes'i ziyaret edecek 
Paris 14: - Pragdan gelen bir habere gore Henlein bug\in bit' heyetin 

b:i§mda olarak Pra{;a gid€cek ve Qekoslovakya relsicumhuru B. Benes tara
fmdan kabul cdilccekttr. Henlein Sildetlerin isteklerini anlatacaktir. 

F ransa ve lngilterenin 
ihtiyat tedbirleri 

Fransa bir k1s1m ihtiyattan muvazzafa nakletti, 
lngiltere lhtiyat filosunu harekete haz1r bulunduruyor 

Belgrad 13 (A.A.) - Harici siyaset 
1cmalinde Samuprava gazetesi cKati 
netice gi.inii> b~gi altmda bilhassa 
~oyle yazmaktadlr: 

cAvrupa tarihinin son faslmda bu
giinden daha heyecanll bir giin bul
mak gi.i~tur. Garbi Avrupa tel~ i~in
dedir. Son ild gi.in zar!mda diplomat
lar ve askerler durmadan isti~areler
de bulunmaktadlrlar. 

Diin Parlste B~veldl Daladier pek 
ihtiyatka.rane blr harekette buluna
rak blr karar ittihaz etmi~tir. Bu ka
rar mucibince deniz ve kara ordulan
nm cilzu tamlarmdan bilyuk bir kls
m1 ihtiyattan muvazzafa ge~i~ler

dlr. 
ingiltere de Fransayi taklid ederek 

Atlas Okyanusundaki lhtiyat filoou
nu harekete hazir bir hale koymu§
tur. 

Bu tedbirler katidir ve bu arahk 

sulhu ihlfil etmegt d~ebilecek olan
lan korkutacak mahiyettedir, ingiliz 
Nazirlar Meclisinin ic;timam1 miitea
kip ne~redllen tebllgden Londramn 
ihtilatm dostane blr ~ekilde halledll
mesini tercih ettigini anlarnak kabil
dir. Bununla beraber lord Hall!aks, 
Beck ve von Spaak Cenevrede goril.§rne
mi~lerdir. 

Frans1zlar bile Hariciye Nazm 
Bonnet'nln bilhassa Litvinof ve Ro
manya Hariciye Nazm B. Comnen ile 
go~ek i.izere Cencvreye gittigini 
s0ylemektedirler. Bu gorii~elerden 
sonra Frans1z murahhas heyetinin 
reisl d.aha milllim vazifelerle m~gul 
olmak. U.Zere Parise donmti~tur.> 

Lomira 13 (A.A.) - Anavatan filo
sunun biiyiik blr kmm sonbnhar ma
nevralanna b~lamak iizere Cromarty 
korf ezinden hareket et~tir. Gemile
re, Evanton a!keri iissiine mensup tay• 
yareler refakat etmekt.edirler. 

"Korkulan §ey- olmad1, 
fakat istikbal karanhkbr,, 
Frans1z gazeteleri Hitlerin nutku 

hakk1nda boyle diyorlar 
Paris 13 (A.A.) - cKorkulan ~ey 

vukubulmad1. Fakat istlkbal tehdid
k!r vaziyetini muha!aza ediyor> Hit
lerln nutkunun biltiin Frans1z gazete
lerindc husule getirdigi akstilamel bu 
cilmle ile hillAsa edilebilir. 

Petit Parisien gazetesinde Bour· 
gues ~oyle yaziyor: cHitler, milzakere 
kap1larm1 kapam1yor. Filhrer bu mii
zakerelerin normal bir ~ekilde ink!¢ 
etmeslni bekliyecek mi yoksa Gestapo 
te~ldlati Almanyamn tehdidini tatbik 
ed-ebllmesi i~n Sildet mernleketinde ye
niden vahlm 118.diseler mi ~1karacak? 
Laz1m olan ~ey bu noktayi tayin et
rnektir.> 

Epoque gazetesinde de Kerillis ¥>Y· 
le yaziyor: 

cMilzakere kap1lan a<;1k birakllm1~
trr. Fakat Almanya kendinl tatroin 
edilmi~ addetmedigi takdirde cebir is
timall i~ln de kapJ.lar ardma kadar 
11~1kt1r. Frans1z - ingliz tesantidilntin 
dnha kuvvetlenmesi ve Frans1zlann 
1914 te oldugu gibi kardewe birle~e
l::crl lbundJ.r. <;iinkfi. vatan tehlikede-

dir. Sulhti kurtarmak ic;in son iirni
dimiz bundan ibaretUr.> 

Figaro gazetesinde Dorrnesson diyor 
ki: cMeselen1n sulhen halledilmesi ve 
bir felaekti.n ontine ge<;ilmesi i<;in ~e
refle kabll tell! olan her§ey yapllma
lldlr. > 

Oeuvre gazetesinde Guerin ~oyle cll
yor: cMeselenin tehir edilmi~ oldugu 
s0ylenebilir. Fakat bogazla~maga bru;
layip ba_,lam1yacagumz meselesi mev
zuu bahsoldugu zarnan dti~ilnmek 

zarnam o kadar ihmal edilebilir bir 
keyfiyet degildir.> 

Populaire gazetesinde Blum ~oyle 
yaz1yor: cBuhran ~imdilik zail olmu~. 
f;ekoslovakyanm askeri istil!ya maruz 
kalmas1 tehlikesi bertaraf edilini~tir. 
Hitler, ~mdi i<;erden niifuz ve tefes
silh imkanlanm ara~tiracaktlr. Yan
run tehlikesi, kanh bulut ge~tikten 

sonra dernokrat rnernleketler efkan 
umumiyesinin Pragda devam edecek 
olan mUcadeleyi aynl teyakkuzla takip 
etmemelerinde ve ayni ~ddetle hare
kete g~rnemelerindedir., 

\ 

UzUm ihracat1 
Miirakabeye dair eaki nizam• 

namenin iki maddeai 
deiittirildi 

:Ankara 13 (Telefonla) - <;ekirdek
sfz kuru iiziim lhracatmm miiraka
beslne dair olan nizamnarnenin 9 ve 
16 nc1 rnaddelerini degi~tiren yeni bir 
nizamname hazirla.nmL1tir. 

Bugiinden itibaren meriyete konu
Ian nlzamname iie eski nizamname
nin 9 uncu maddesi ~u ~kilde degi~
tlrilmektedir: 
cihr~ edilecek cekirdeksiz kurU 

iiziirnlerln yedinci maddede yazih va
s1flan haiz olmas1 icab ettigi gibi, ~op
lerinden aynlnu~ ve her nevi ecnebi 
maddelerden ari olmas1 ve aralarmda 
kii~iik kil.flenmi~ veya tehammtir et
mi~ tanelerin bulunmarnas1 l?arttir. 
Ancak standard ve hususi tiplere gO
re ihr~ olunacak iizilmlerde ~u nis
betler dahllinde yabanc1 maddeler 
de bulunacakt1r: • 
Normal standardlardan 7 ve 8 numa-

ralarda binde 1 bu~uk, 9 numarada bin
de 1, 10 nurnarada binde yanm, 11 ve 
12 numaralarda da 10 binde 2,5, ince 
standardlardan 17 ve 18 numaralarda 
binde birer bu~uk, 19 nurnarada bin
de 1, 20 numarada binde yanm, 21 · 
numarada on binde 2,5, husust tip
lerde binde 1 buc;uk. 

Kontrplak 
Nizamname diinden itibaren 

meriyete girdi 

Ankara 13 (Telefonla) - Tiirk 
kontrplak norrnlan ha.kkmdaki ni
zamnamenin bugiinden itibaren me
riyete konulmas1 Vekiller Heyetince 
kararl~bnl~br. 

Bu nlzarnnameye gore, her kontr
plak, en az i.i~ ag~ tabakasmdan mil
rekkep ve en az u~ millmctre kalmb
gmda olacakt1r. Tabaka}ar elyaf1 yek
digerine amlid vazlyette olmak iizere 
birbirlne yap1~nlm~ 1buiunacaktir. 
Plaklann uzerinde fabikalann mar
kasi, 1rnalatm usulil, clnsi, kahnllgi,, 
eni, boyu ve tarihi yazih olacakbr. 

Nizarnnarnenin ne.¢ tarlhinden iti
baren b1r ay i~inde fabrlka ve ithalat
~1larla satic1Iar cllerinde bulunan mal
lann rnevcudunu beyanname lle ma
hallln en bilyilk millkiye memuruna 

bildireceklerdir. Beyannarnelerde yaz1h 
kontrpl!klar sanayi miifettl~eri tara
!mdan muayene edllip damgalana
caktir. Bu sw-eUe damgalanan mal
lann bir sene milddetle satJ.l.masma 
miisaade edilrnektedir. 

Emniyet umum miidiirii 
geliyor 

Ankara 13 (Telefon1a) - Emniyet 
~lerl umum mi.idtirii B. :;lfiltrii bu ak
~ ekspresle ista.nbula hareket 
etJti. 

Franko nezdindeki ajan1m1z 
ite baslad1 

Ankara 13 (Telefonla) - Burgos
tan Hariclye Vekaletine blldirlldigine 
gore, general Franko nezdindeki 
um.umi ajannruz B. Salahaddin ora
ya varm1~ ve vazl!esine ba..,la~br. 

Balkan T1b kongresi murah-
ha1lar1 geliyorlar 

tzmir 13 (Telefonla) - ~hrimlzde 

bulunan Balkan Tlb kongresi haftas1 
muhhaslan bugiln Bergamaya gide
rek harabeleri gezmi~lercllr. Doktor
lar Bergarnadan ~hrimize danerek 
izmir vapurile istanbula hareket et
mi~lerdlr. 

Emniyet umum miidiirii geldi 
Emniyet umum mtidilrU B. ~ilkrii 

Sokmensuer bu sabahki Ankara 
ekspreslle l?ehrimize gel~ir. is
tanbulda bir hafta kadar kalacak, ya
paca~1 tedkikler arasmda Ankarada 
bu sene a~lacak polls kollejine aid 
hususlarla da mei;;gul olacaktll'. 

Bu sabahki yagmur 
Uzun muddettenberi hava kurak 

gidiyordu. Bu sabah istanbula ve ~e
hir civarma yagmur yagnu~1r. Yag
mur blr saat kudar siirmil~, sonra 
hava a~IID~tir. 

Times, Hitlerin hakikati 
ta4rif ettigini sOyliiyor 

lngiliz uazeteleri buhran1n devam etrigi kanaatinde 
Amerika mahafiline gore vaziyette degisiklik yok 

Berlin 13 (A.A.) - Nurnberg nut
lrunun ingillz matbuatmda b1mkt1g1 
intiba, buhrarun· devam ettigi merke
zindedir. ingillz matbuatma gore Hit
ler, infil8.k i§aretini vermemi§, !akat 
fela.ket ihtimallerini ~galtm1§t1r. 

Times gazetesi, Siidetlerin rnezali
me maruz kald1klan iddiasm1 kaydede· 
rek Hitlerin hakikati tahrif etmekle 
kalmayip i§i sa~malamaga kadar gO
tiirdi.igilnti yazrnaktadlr. 

Morning Post ve Daily Telegraph ga
zetesi diyor ki: 

c<llitlerin ltikadmca Prag miizakere
lerinin devam1 mtiddetince A vrupamn 
zahiri bir korku l<;lnde bulunrn8.Sl lft.
zundlr. Halbuki mU.zakereler, Alman 
kuvvetinin tehdidkAr golgesi altmda 
devam edecektlr. \) 

Daily Express gazetesi, yeni blr ka
f11lkhk ve korku devresine intizar et
mek lb1rn geldigi kanaatlndedir. 

News Chronlcle gazetesi, nutkun nik• 
binligt degil, gittik~e buyiiyen korku
yu muhik gosterdiglni yazmaktadJ.r. 

Amerika mahafili ne diyor 
Vqington 13 (A.A.) - Resmi mah

feller, vaziyetin hey~tt umumiyesinde 
bir degi§iklik olmadlgt. kanaatindedir
ler. V~ngtonda Hitlerin 9eklerden 

Hitler Nurnberg
den alJrildi 

Kongl'.e, B. Heu'in bir nutlru 
ile kapanch 

Berlin 13 (A.A.) - Hitler, trenle 
Nilrnberg'den Mtinihe hareket etmi§
tlr. Oradan Berchtesgaden'e gidecek· 
tir. 

Berlin 13 (A.A.) - Hess. Nilrnberg 
kongresini Hitlerl tebcil eden blr nu
tuk1a kaparn1§tir. Hatib, bilhassa §OY· 
le derni§tlr: 

<1Ftihrer, biz senln arkandan gellyo
ruz, sen bizlmsln, biz de senintz.n 

Hess, parti ile ordu arasmda 11Derin 
ve mil.tekabil bir anla§ma)) mevcud ol
dugunu s0yllyerek s0zlerlnt bitlrmi§
tlr. 
Henle~, <;ekoalovakyaya 

doniiyor 
Niimberg 13 (A.A.) -= Henlein ak

§ama dogru Qekoslovalcyaya donmek 
fu:ere §ehirden ayr1In11~tir. 

Kongreden c;lktiktan sonra Hitler, 
lstasyona giderek Berline donmek ii.ze
re bulunan mare§Rl GOring'i vagonda 
ziyaret etmi§tir. Ma.r~alm sihhi vazi
yetinin endi§eyi mucib oldugu s0ylen
mektedir. 

Hitler, Obersalzberg'e gitmek ftzere 
buyfik bir ihtlmalle bu sabah Nilrn· 
berg'den aynlacaktir. 

Siddetli bi r nutuk 
Nevyork belediye reiai acele 

bir karar iatiyor 
Nevyork 13 - Nevyork Belediye 

reisi Guardia B. Hitlerin nutkunu §id
detle tenkid etm~tir. Belediye reisi 
nutkunda c;ok ~iddetll bir lisan kul
laruru§ ve Amerika hi.iktlrnetinin he
men bir karar vermesini lsteml§tir. 

o~ orman memuruna i1ten 
el ~ektirildi 

Ankara 13 (Telefonla) - 98JlSJil· 
ba Orman idaresi bolge ~efi Tevfik 
<;aglayan yalan yere tanzim edilen 
mazbatalarla devlet ormanlanndan 
katiyata meydan verdigi, ayni bOlge 
mesaha memurlarmdan Mehmed An
kara11 sahte nakliye varakas1 imzala
dlgt, aynl bolgede Orman idaresl kft.
tibi Nuri zimrnetine para ge~rdigi ya
pllan tahkikat neticeslnde anl~1ld1-
gmdan, derhal i~lerlne nihayet vcril
mi~ ve tahkikat evrak1 mahkerneye 
verllrnek uzere bulunrnu~tur. 

azarni imtiyazlar elde edecegini tekrar 
etrni§ olrnasma ragmen bu rnaksadma 
varmak i<;in milracaat edecegi pratik 
<;arelerin neden ibaret oldugunu bil
dirmedlgi beyan edilmektedir. Bu hal, 
muzakerelere a~1k bir kap1 b1raklld1g1 
§eklinde tefsir edilmektedir. 

Londra 13 (A.A.) - New-York Times 
gazetesi Hitlerin harp ilfm etmedigini 
fakat onun sert ve giirleyen sesi
nin sulha da delalet etmediglni 
yazmaktadir. Hitlerin Si.idetlere yar
dlm edecegine dair verdigi soz .hakkm· 
da bu gazete bu gibi §idetli vc mantik
siz taleb ve tehdidlerin biitiln serbcs 
milletlerin Qekoslovalcyaya kar§l sem
patilerini celbetml.§ oldug'unu kaydet
mekte ve dilnyanm nizam, perdesi al
tmda tatbik edilen bu §iddet kanunu
nun yayilmasma rnukavemct ettigini 
ilbe eylemektedir. 

c1Hala silahhn ba§llg1 altmda ne§ret
tlgt bir makalede New-York Herald Tri
bune gazetesi Hitlerin ne harp ne de 
sulh ilan ettigini tcbari.iz ettirdikten 
sonra Ftihrerin Qekoslovak meselesi 
hakkmdaki ate§li beyanati esnasmda 
siiktlnet verici ve uzla§tmc1 bir ctimle 
sarfetmek i~ln ht~ bir gayret sartet
medlgini yazmaktadll'. 

Cene'Orede biigiik 
a/aka 

Cek meaeleainin aulhen 
halledilecegi umuluyor 

Cenevre 13 (A.A.) - Milletler Cernt
yetinin korldorlannda bu sabah Hitle· 
rin nutku, bllhassa muhaverelerin mev
zuunu ~kil etmi§tir. Nutuktan sonra 
vaziyetin ne iyile§tigi ne de f enala§t1g1 
milttefikan mil§Rhede ve Lord Runci
manm himayesi albnda ba§hyan mil
zakerelere devam edileceg'i Omid edil
mektedir. 

Cenevre toplantismda en uzak mem
leketleri temsil eden yirmiden fazla 
Hariciye nazm, Qekoslovak meselesinin 
sulhen ve hulmku diivele uygun bir 
§ekilde halli ic;ln §lddetli bir alA.ka gos. 
termektedirler. Bu miimesslllerin, rne
selenin hallinde muhim bir amil ola
caklanndan §iiphe edilmemektedlr. 

Belgrad aergiaine ragbet 
Bel,grad 13 (A.A.) - Belgrad sergi

sinln ilk giinlerl tam blr muva!f ak1-
yetle ge~mi~tir. Sergiyi ziyaret eden 
ecnebilerin miktan kayde ~ayand1r. 
Yalmz di.in sergiyi gezmek i~in Bulga
ristandan 2000 ki¢ gelml~tir. Ecnebl 
milletler ic;in aynlan stand ve bu me
yanda italya, Romanya, <;ekoslovak
ya ve Tiirk pavyonlan umumt alakayi 
celbetrnektedir. Frans1z, Hollanda, is
vi<;re paviyonlar1 da al~ka ile ziyaret 
edilmektedir. 

Otomatik yano1n 
dUdUQUnUn azizliQi 

Diidiik T opkapt aarayinda 
yangm haberi verdi, fakat 

itfaiye atef goremedi 
Topkap1 sarayinda yangm haber 

veren otomatik tesisat mevcud oldu
gu malfundur. Diin yangm dildilgu 
otmege b~am~ ve 9 numarall odada 
yangm oldugunu haber verrni~tir. 

itfaiye derhal yeti¥ni~. gerek 9 nu .. 
maral1 odada, gerekse diger odalarda 
ate~ gorUlememi~tlr. Yapllan ar~tir
ma neticesinde dtidtigiin, hatta kon
tokt oldugu i~in ~aldJ.g1 anl~lrn1~-
tll'. I 

ltalyan heyeti geldi 
Tilrkiye ile italya arasmda yap1-

lacak tic;aret muahedesi milzakeresi
ne istirak etrnek ii.zere bu sabah Pa
lesti~a vapurile ~hrlmize bir ital
yan heyeti gelrni!itlr. 

Heyet yakmda Ankaraya gidecektir· 
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AK~AMDAN AK~AMA 

---------------------------Tiirk~e meselesi 
ikinci on y1hn 

kap1s1na yakla11rken ••• 
Hart bayram.ma yakla~yoruz. Arab 

ynzISIDl terk ettigim.izin onuncu yJh 
oluyor. 

Bu miinnsebetle, • muhtellf ~kil· 
le:rde ve p~a par~ • soyledigimis 
fi.kirleri, buraya bir kere daha top· 
lamak istiyonun. 

Bir ka.riimden, ~yle bir mektub 
alcJun. (ki kendisile hemfikirim): 

Bir ka~ giin evvel, kulland1gmu (Na
ni> kelimesine ~atan karilerinizden bir
ne verdiglniz cevab1 pek betendim. El
bette kl (otomobil) e (zatiilhareke) de
miyecetiz. Amma"' 

Benim sinirime dokanan ljey, bu gibl 
ecnebi kelimeleri illild as1Ilarmdald te· 
lilfazlarlle dilimze almakhflDludu. Bil
mem anlatablldim mi? ... Meseli (motor) 
ve (atOlye) kellmeleri.. Ne kadar slnire 
dokunan, ne kadar insan1 ~ileden ~1karan 
§eyler... Fransizlar bu kelimeyi (moteur) 
yazm~lar ve bunu kendi lisanlanndald 
teliffuza gore okumu!ilar diye, mutlaka 
biz de ml oyle okuyacagu? Bu kelimeyi 
her millet, kendi teliffmuna uygun bir 
§ckllde kabul etmiijken (me.c;eli ingillzler 
pck ala (!motor», italyanlar «motore» ya
Sl)'or Ve oyle OkUyorlar). biz De diye file 
l<ransizlarm telaffuzunu kabul etmekte 
giilun~ blr tehaliik gosterellm? Ve ne i~ln 
(motor) ve (atelye) demiyellm? 

Ba. ka milletler bunda. daba ileri gidi· 
yorlar, ve mese1a italyanlar, fransizcada 
(expan ion) kelimesini, mutlaka dilleri
nl tmna1ad1g1 i~in olacak, (espanzione) 
§eklindc yaz1p oyle okuyorlar. Buna ben· 
zer daha bir siirii misal gosterebilirim. 
Boyle ikcn, sizin de pek giizel izah etti
l"ln iz gibi zaruret dolayisile dilimize ka· 
bul ettigimiz ccnebi kelimelcri, bilhassa 
fransucayi gozoniinde tutarak astllarm
daki teliffuzu muhafaza etmck isteyi§i
miz yersiz olmaz mi? Banlan lisa01miz
daki telaffuz kaidelerine miimkiin oldu
i'u kadar yakla§ttrmaga (ah~mak daha 
dogru degil midir? •. Bilmem amma, l}ive
mize pek uygun gelen (motor) ve (atelye) 
demek dururken, agz1 biize biize (me
tOr> ve (atolye) demcke yeltenmek, ba· 
na - tabirirnl mazur giriin - bimz ziippe-
ce geliyor. 

" "* 
Muazzam bir mesele k~1smda· 

yiz. Bunu, ikinci on yihn ~iginde, 
killtiir ruemimize hayklralnn ... 

- Gramerimiz yok... Gramer is
tiyoruz! 

ikinci on ytlm i~nde, Tilrk harf
lerile yaz1y1 tamamile dogru yazmak 
istiyomz... ltiraf edelim ki, bugiin 
hfila bir ~ok sozlerin ~oyle mi, boyle 
ani yazdmas1 Iazungeldigini bilmiyo· 
ruz. Tereddude d~iince ba~vuracak 
bir mercilmiz yok... En dikkatlileri· 
miz bile bir sahife evvel «sayfa,,, 
sonra ccsahife», derkcn «sahif a» yaz· 
mak tehlikesine maruzdur. 

Bir de bu gramere dayanan ka
tiyen ~z, yepyeni bir lugat is
tiyomz. Kam.usu alima, ansiklope
dilere k~hk olacak lugatler isti
yomz... Muazzam bir tercilme, mu
hallednt kiitiibhanesi istiyoruz ... 

itiraf edelim ki, acele yazmak: la
~mgcldigi zamanlar, stenografi ma
:biyetinde arab harflcrini kullanan 
eski nesil mensublan ortadan kalk:
nu · dcgildir. Ilatta i~ittigime gore, 
~yle bir hadise bile olmu~: Bir mii· 
sabakada meharctile birinci gelen 
biitiin evsaf1 haiz gen~ bir daktilo 
bayan, suf bu kiln kndim yaz1yi 
olmyamad1~ri i~in i~ almmanu!j. Oy· 
lcyse, mutlaka ycni stenografinin 
t.an1imi laz1md1r ki, bu gayri tabii
lik orfa.dan kalksm. 

Sonra, kaligraf i meselcsi... Dcvlet 
defterJerin bile, asirlara yadigar ka
lacak kayidlan, kargac1k burgac1k, 
kcndimizin de okuyanuyacag.m1z 
bir ¥kilde yaziyoruz... lliisnii hata 
rinyct te !?ianm1z olmalt ... 

Ve nihayet, bunlara istinadcn, 

- Sigara hakkmda tilrlU tefsirler, 
rivayetler vardlr bay Amca .. ~ 

EB 
Halka kredi 

Halk sandigi 
i~in hazzrliga 

ba1land1 
istanbulda kurulmas1 kararl~ 

Halk sand1gi hazirliklanna b~lan· 
nn~tir. Halk sandlgmm birincisi An
karada faallyete g~~tir. istanbulda 
ikinci sandlk t~ki.l edilecek ve iki ~ 
hirdeki sandlklann ~al~alanndan 
elde edilen neticelere g0re diger bii
yiik ~ehirlerimizden b~Ianarak, bu 
sandlklann adedi ~ogaltllacaktrr. 

Halk sandlgi kredi tern.in eden mii
esseselerdir. Bunlardan en ~k kii~ilk 
esnaf istif ade etmek imkftrum bul~ 
caktir. 

Eanaf cemiyetlerinin Partiye 
baglanmaa1 · 

Esna! cemiyetlerinin Partiye bag
lanmas1 hakkmdaki karar bi.itiin cs
naf cemiyetleri umumi heyetleri ta
rafmdan tasvib edilmi~ ve nizamna
melere bu hususta bir f1kra ilavesi i~i 
bitirilmi~tir. Keyfiyet, istanbul Halk 
Partisl kanalile merkeze arzedilecek· 
tir. 

Bir tenekeci balkondan 
dti§erek yaraland1 

Hal1c1oglunda oturan tenekeci Sa
muel, madam Anastasyanm balkon 
~inkolarllll tamir etmekte iken yedi 
metre yiikseklikten du~mu~ muhtelif 
yerlerinden ag1r surette yaralanmi~
tir. Yaral1 hastaneye kaldmlm1~tir. 

Go~menler 
Bugiinlerde iki vapor 

geliyor 

Romanya ve Bulgaristandan gelen 
3000 kiisur go~menin yans1 Traky~ 
ya, yarlSl da Qorum, Nigde ve Yoz
gada yerle~tirilmi~tir. Kiralanan iki 
vapurdan biri Kostencede, digeri 
Varnada muhacir almaktadlrlar. Bu 
vapurlar bir haftaya kadar limaru
rmza gelecekler ve Romanyadan ge
len g~enler Trakya, Bulgaristan. 
muhacirleri de Anadolunun muhtelif 
yerlerinde iskan edileceklerdir. 

Bu scne Bulgaristandan gelecek 
go~men adedi aooo dir. 12,000 go~
men de Romanyadan gelccektir. Bul
garistanla henilz bir itilaf yoktur. 
Go~men nakliyatmm bir anl~maya 
istinaden yapllmas1 i~in gelecek se
nc milzakereye ba_i;;Ianacag1 haber 
almmI~hr. 

•n1111111111111u1111u11rno11111nlttUUUllttllllUllllllllllUllllUUlllHflfl ... 

ba~ta muallimlerimiz, yilksek mek
teb merunlanm.IZ, memurlannuz ol
mak ilzere, biltiin halktan piiriizsilz 
bir tiirk~e istemeliyiz ... 

ikinci on yilda daha binlerce ve 

binlerce vatanda~ ilmmilikten kur· 
tulmasile berabcr, i:;;te bu keyfiyet 
def;ri~clcrini, bu tckamullcri de di
liyoruz. 

Bugiinkii vaziyctte tii1·k~c)i • s1rf 
kcndi dikkatile ve ~ahsi ~ab~lan 
neticesindc • do~rru yazanlar par
makla gostc.ri.lecck kadar az... Oylc 
ki, onlara rasladlk~a hayretle: 

- Aman ne miikemmel bill· 
yor! _ diye ~~yoruz. Sanki bildikle-
ri japonca ~ gibi. •• 

cva - Nu) 

BERL 
( l 
Hakli ~ikagetler 
"Bak1ms1z 1hlamura iki 
adet lamba koymakla 

ayd1nlatabm,, 

~u siralarda Belediye istanbu
lun muhtelif yerlerlne bin a.ded 
elektrilc lfimbasi koymaga karar 
altma aldti}i malUmunuzdur. Biz 
Ihlamur halkmin sizlere <;ok bii.· 
yuk ricamzz var. Semtimizi.n en 
liizumlu yerlerinde elektrik yok· 
tur. Bu yiizden buramn mahalle 
sakinleri geceleri <;Ok sikznti <;ek· 
mek:tedir. 

Gecenin zif iri karanliginda. evi
mize gii<;lilkle gidiyoruz. Oniimiiz 
ki§tir, k~n daha fazla za.hmet 
c;ekiyoruz. goz gozii gormiyecek 
bir hal altyor. 

Be$ikta$tan evlerimize gitmek 
ve o karanlik yerlerden gec;melc 
bilhassa 4 sah ibi olan bayanlar 
i<;in korkulzutur. Zaten bozuk 
olan yollanmzzm iistiine bir de 
moioz d0kmil$lcr, bu moloz yr.gm
lanmn iistiinden df.4e kalka 
evimize gii<; gidiyoruz. Elektrik 
Uimbasmm konaca§i yerin birisi 
Siislii karakolun tam ko$esidir. 
ikinci llim'Oanin konaca§i yer ise 
o yolun biraz ilerisinde nzahalle
ye girmef},en tam mescidin onii.
diir. Belediyenin kO]Jacagi bin 
lambadan iki adedinin de bizim 
istedigim.iz yerlere konmaszm di-
lerim. M. Eribe 

l J 

Ku~uk yankesici 
Bir kad1n1n cebinden para 

~alarken yakaland1 
12 ya§mda Si

irdli Ahmed og
lu Osman adm· 
da kii~iik bir 
yankesici dun, 
tramvaya bin -
mektc olan Ka
gidhane koyi.i-
ntin Almaton so
kaginda 14 nu
marah evde otu. 
ran oli.i Osman 
klZl Ay§e Cemile. 
nin cebinden be§ 
liras1ru (.!alarken Ahmed oglu Osman 
ci.irmiime§hud halinde yakalanm1§t1r. 

Osman para elinde iken polis ikinci 
§Ube ii(.!i.incii kls1m memurlan tara. 
fmdan yakalanmi§ ve para ahnarak 
sahibine verilmi§tir. Ki.i~iik yankesici 

ciirmiime§hUd mahkemesine verilm.i§tir. 
Kendisinin yankesicilige yeni ba§lad1-
gi anlB.§1lrm§tlr. 

Azami tenzilath ham madde 
listesinin tedkiki bitti 

Te§viki sanayl kanunundan is
tifade eden sanayi miiesseseleri i~ln 
haz1rlanan azam! tenzilatll ham mad· 
de listesi, noksan madde olup olma
d1gmm tayini i~in sanayiciler tarafm· 
dan tedkik cdiliyordu. 

Tedkikler bitmi9 vc sanayicller lis
teye bazi ilavcler I'.akkmda miltalaa
lanm muhtevl bir rapor hazrrlamcy. 
lard1r. Bu rapor yakmda Ankaraya 
gonderilecekUr. 

Temizlik i'i 
Belediye geni 

sistem 220 araba 
daha gapt1rigor 
Belediye. Fatih tamir atelyesinde 

yeni sistem 120 ~op arabas1 yaptir
mi~ti. Yaklnda daha 220 arah" m 
yaptl~1 bitecek ve bunlar da kulla
rulmaga b~lanacaktir. Bu araba1a
nn ~ k1sn11mn aliiminyum ile kap
latllmas1 da d~iinillmektedir. Maa
mafih Beledlye bu vesaiti de ~ehrin 
rnilstakbel vaziyetine uygun gorme. 
mektedir. ileride - dar ve vesait girc· 
miyecek sokaklar milstesna olarak -
evler ve apartimanlardan almacak 
~opler i(.!ln kamyon tedarik ed.llecek 
ve eldeki atb arabalar kenar mahalle· 
lere hasredilecektir. Yeni kamyon te-
dariki i~in 939 bilt(.!esine tahsisat ko
nulmas1 d~ilnlmektedir. 

Belediye temizlik i~ kadrosunu 
yi.izde on nisbetinde arltiracaktir. Bu· 
nun i(.!in gelecek seneki kadroya tah
sisat konulacakhr. istanbul yollarm. 
dan miihim bir klsm1 asfalt ve moza
yik parke olarak in~a edildikten son
ra bu yollarm temizligi modem vesa
itlc temin edileccktir. ~imdiki v.esalt 
de eski kaldmmh sokaklara tahsis 
edilecektir. 

Bir boyac1 ii~iincti kattan 
diiterek yaraland1 

Beykozda oturan Ligor isminde bi· 
ri, ~erif admda birine aid evi boyarken 
u~tincii kattan dil~mil~. muhtelif yer
lerinden yaraland1gmdan Niimune 
ha.stanesine yatmlrm~tir. 

lrtifak hakk1 
Belediye ile T apu dairesi 

aras1ndaki ihtilaf heniiz 
halledilemedi 

Tapu ile Belediye arasmda ote-
denberi halledilemyien bir mesele var
d1r: irtifak ha.kkI. Muhtellf par~al~ 
ra aynlan arazide ifraz edilen arsa
lar arasmda cirtifak hakkl> na isti
naden yollar ve ge~idler yaptlmak
tadlr. 

Belediye, bir arazi iizerine yol ve 
ge~id a~mak miinhasiran Belediyeye 
aid kanuni bir hak oldugunu ileri 
silrerek Tapu idaresinin bu tarzda 
ifraz yapmasma muanzd.Ir. Netekim 
bundan bir milddet evvel bir zata 
aid bir arazide ayni ~ekilde ifraz 1 

yap1lrru~ ve Belediye Tapu idaresile 
arazi sahibi aleyhlne mahkcmeye 
milracaat etmi~tir. Belediye, geni~ bir 
sahanm ifraz edilebilmesl i~in gerek 
eski, gerek yeni yap1 ve yollar kanu
nuna gore mektep, karakol arsalar1-
nm tefriki Iaz1m gelccegini ve ac;;1-
lacak yollan11 istikametini, geni~lik 
ve uzunlugwm taym etmek hakk1-
nm miinhas1ran Belediyeye aid ol
dugunu, Tapuca yapllnn ifraziarda 
(irtifak hakkl) olarak yola ayr1lan 
arazinin ~ehire bir teberril mahiye
tinde olacagm1 iddia etmi~tir. 

Bu dava, bir ~ok safhalardan gc~
tikten sonra temyiz mahkemesine 
gitmi~tir. Temyiz mahkemesinin ve. 
rccegi karar uzcrine arazinin ifraz 
muameleleri ve Tapunun ifraz dola
yisile (irtifak hakk1) ayirarak yol 
ar;1p agam1yacagi prensip olara.k hal
ledllecektir. 

Sahlfe 3 

If :oIP ~rp:ada lj 
Avcdara dair 

Memlekette avcihga ka!'§l ragbet 
goze ~arpacak derecede arbyor. Bizdc 
giinden giine, mevsimden mcvsirne 
kalabahkl~an bir avc1 kiltlesi var. 

Bu scneki avcdar bayrammda is
tanbul avc1lan ilc §oyle uzun uzun 
hasbihal etmegi faydah buldum. Av 
muhakkak Jd en iyJ, en giizcl spordur. 
DevJet te bu .sporun halk arasmda 
adamakiJh kokJe~mcsini b1.iyor. Avct
hgm daha ilerilemcsi i~in nc yapmab? 

B u kere avcllar bu.giin.kii (~ck fiat
Jcrinin pek pahab olduguna kaildir
ler. Fi§cgin en ucuzu 7 kurwjtur. iyi 
fi§ekler 12 kur~a satalmaktadir. Av
c1ya bir at!§ 10 - 12 k~ mal olu
yor. 

Halbuki ava te§Vik ettigimiz ve yeni 
yeni silfilu eline alan bir avct i~in ~k 
fi§ege ihtiya~ vardll'. Bu itibarla mem
lekette avclhgm ilerilemesi l~tn cvve-
18. fi!jek fiatlerlni ucuzlatmak lfmm
dir. 

Sonra av tczkerelerinin ~1kanlmas1 
i~in uzun muamelelere, pek uzun tah
kikntlara ihtiyac gosteriliyor. BBZI av· 
cilar av n1evsiminin ortalanndn tez
kerclerini cllcrine al1yor~. Bu da 
nazan itibara almmahdi.r. 

Bunlardan ba~ka nvciligm apga 
yukan en kesafetli mmtaknlanndan 
biri olan i8tanbulda a\•ctlar arasmda 
biiyiik bir ikilik Yard1r. Bir Jas1m av
c1lar c1Avcllar Uirligi», diger lasm1 da 
c1A\•cllar Kurumu» narru altmda top
lannn~Iard1r. 

iki gru}> tn m'lanmak, av sahast i~ 
bilyiik masraflar etmektcdirJer. l\1ese
Jft Avellar Kurumu f;oban~~e mm
takasmt 800 liraya kirahyor, burada 
avlamyorlar. «Avellar Birligi» ise Ka
likratya civanm bilyiik bir para ile 
tutmu~lard1r. Bir grup otekinin ara
zisinde avlanamtyor. l\'lasrnf, iki kol
dan, dagihyor ve ~ogaltyor. AvcJlann 
birJe§meleri hem masraf1 azaltacak ve 
viicude gelecek birlikle daha iyi ~ler 
gonnek kabil olacaktir. 

Sonra avc1hga en ziyade ragbet 
cdenler, ba§ta Ermenller olmak uzere 
Rum ve lUusevi vatan~laruruzcbr. 

Bir atl§ miisabakasma girenlerin isim 
listesine ~oyle bir giiz gezdirecek olur
samz Ahmed, Mehmed gibi isimlere 
nadir tesadil[ edersiniz. Halbuki av 
bozuk sinirleri yerine getiren, bugUn 
medeniyet yiiziindcn gayet az yiiril
yen, az hareket eden insanlar l~ln en 
giizel spordur. Avellar arasmda n~ 
siz, niiktedan olm1yan tek bir insana 
raslnmazmruz. MC§hur ve tanmmq 
niiktedanlann ~ogu avc1dir. 

A vctlar ba)Tarrunda f;oban~~mede 
o giin ne niikteler savrulmuyordu. 
Meseln bir doktor avc1, ytirilyen do
muza at~ ediyor, vurarruyor. Derhal 
etraftan nilkteler: 

- Doktor domuza ac1d1 ..• 

- Doktor pck insani d~ilniir ca. 
mm ... 

Ynhud bir a\·c1 b:t§mdnn ge~en va

kalar1 anlat1rkcn biraz milbalftga yo• 

luna sapacak olsa ctraftan ~mgir ~
gir tnbak !i'anak vuruluyor. Bu avct• 
hktn adettir. Uiri miiballlga yapti ml 

ya ~mgrrak ~alarlar, yahud bOyle ta

bak !i'anak ~mgudatarak onu ikaz 
cderlermi~ ..• 

Ay insanm n~esini arttinyor. Mem. 
lekctte esasll bir av propagandas1 yap. 
mahyiz. 

Hi.Janet Feridun F.8 

Bay Amoa, Tilttlnotlde ! .. 

••• Sigaranm elde tutul~dan ... •.• Dumanmm havaya savrul\liun
dan mAnalar ~lkanrlar •.• 

•.• Ben de ~u merak edlyorum, I B. A. - Bayanlann slgara iptilA-
sigarayJ. ~h~ar ID1 ~ok icerler, sma balohrsa. ikincisi olsa. gerekl .• 
yoksa 1¢zler mi? •• 



Sahtte 4 

Cekoslovakyada 
kanh hadiseler 

(~ taraf1 1 inci sahifede) 
zalardan birinin camekanmda bir <;ek 
olii olarak bulunmu§tur. <;arp1§ma es
nasmda Sildetlerden bir ki§i olrnti§
ttir. 

~ebeger'de 1000 Stidetten mtirekkeb 
kalabahk blr ktitle sosyalist partisinin 
Halkevine taarruz etmege te§ebbils et
mi§ ve bu rneyanda 20 el kadar siHlll 
atilmi§tJ.r. ~'da gtic;Hi kuvvetli adam
lar yollan kesrni§ler ve Siidetler de 
dort yol agizlanru tutmu§lard1r. Nas
yonal • sosyalistlerden biri sokaktan 
gec;mekte olan sosyalist partisinin kati
bine ate§ etmege te§ebbiis etmi§tir. 

Nydek'te 4000 Sildet sosyalist partisi 
halkevinin kap1s1ru kmm§tir. 

Gablonz'da Hitlerin nutkunu mlite
akib 10,000 Sildetin i§tirakile te§kil edi
len bir alay «Heil Hitlern diye bagirm1§ 
ve §ehremanetine gamall ha~l! bayrak 
~ckmi§tir. 

Prag 13 (A.A.) - Di.in gecedenberi 
Stidet Almanlan mmtakasmda kanlI 
hiidiseler olmaktadlr. l?imdiye kadar 
12 ki~i olmii~ ve 18 ki~i ag1r surette 
yaraJanmL5br. 
Eger'le telefon muhaberat1 kesilrnis-
tir. · 

Siidetler <;ek hiikumetine 
iiltimatom gonderdi 

Prag 13 (A.A.) - Sildet partisi 
rnensplannm ogleden sonra Eger'de 
Henleinin nezdinde yapt1klan bir 
toplantidan sonra <;ek hilkume
tine bir ultimatom gonderilmesi ka
rarla~tmlnn~tir. 

Bu ultimatomda hiikumete Sildet • 
rnmtakalannda ahnan istisnai ted
blrlerin kaldlnlmas1 i~in 6 saat miih
let verilmesidir. Bu miiddet saat 18,30 
dan itibaren b~larru~t1r. 

Ultimatomda hiiktimet polisinin 
Almanlann ekseriyet te~kil ettikleri 
rnmtakalardan <;ekilrnesl, zab1ta i~i

nin rnahalll belediye reislerine veril
mesi ve asayi~den bunlann mesul 
tutulmas1, memleketi miidafaa eden 
askeri kltaait mevcutlarmm alelade 
zamandaki miktara indirilmesi ve 
bu tedbirlcrin alakadarlara radyo ile 
bildirilrnesi taleb olunmaktacllr. 

Ultimatomda bu mutalebat kabul 
edilmedigi takdirde vaziyetin mus
takbel inki~afmdan Sildet partisinin 
hi<;bir mesuliyet kabul edemiyecegl 
bildirilmektedir. 

<;eklerin cevabi 
Prag 13 (A.A.) - Hlikumet Siidet

lere verdigt cevapta, a!man emniyet 
tertiba11 bir taklm itirazlara sebeb 
oldugu takdirde hilld.imetin Praga 
gelecek olan Siidet delegeleri ile bun
lar hak:kmda miizakerelere giri~me
ge hazir oldugunu, ~ayet Stidet par
tisl kendi mensuplanna hitaben bir 
beyanname ne~redek onlan kanun 

Dahiliye Vakili 
(Ba!j taraf1 1 inci sabifede) 

Saym Dahiliye Vekilimiz, gazeteciler 
tarafmdan istikbal edilmi§tir. B. ~ilk
rii Kaya, kendisine has tevazu ve ne
zaketle bilttin meslekta§lann eller1nl 
birer birer Slkml~ ve kendilerile muh
telif memleket i§leri etrafmda hasbi
hal etmi.§, gazetecilik mesleginin istik
ba1i, hazirlanan nizarnname esaslan 
etrafmda bazi ir§adlarda bulunmu~
tur. 

Say:m Dahiliye Vekilimizle gazetect. 
lerin bu miisahabesi saat on sekize k~ 
dar devarn etmi§tir. 

Marsilya liman ihtilaf1 bitti 
Paris 13 (A.A.) - Miiteahhidlerin 

sendika milmessillerlle Dok amelesi 
sendikalanmn milmessillerl saat 20 
de Marsilya llmaru ihtilafma nihayet 
veren itilat1 imza etmi~lerdir. 

Te1ekkiir 
Validemizin vefatile du~ar oldugu

muz bilyil.k kedere bizzat mektup ve
ya telgraf taziyetlerini beyan etmek 
suretiyle i§tirak eden ve cenazesine 
gelmek lutfilnde bulunan muhterem 
zevata, ayn ayn te~ekkti.re imkan bu
lamadlgmuzdan, minnet ve ~ilkranla
nm1zm alenen bildirilmesini saym 
gazetenizden iica ederiz. , 

Ailesi nanuna: 
Tahir Yahya Okyay 

ve nizama riayete davet ederse al1-
nan istisnai tedbirleri kaldrrmkta hi<; 
bir mahzur gormiyecegini bildirmek
tedir. 

Bu cevap Siidetlere teblig edilmi~, 
fakat Stidetlerden buna heniiz hi<;bir 
cevap ahnamaml~trr. 

Praga gelmesi beklenen Siidet dele
gesi saat 23 te henilz gelmemi~tir. 

lngiliz kabinesi topland1 
Lcmdra 13 (A.A.) - Toplantisma 

saat 16 da nihayet verm.~ olan kabl
ne, Pragdan gelen haberler tizerine 
saat 18 de tekrar toplanmi~tir. Top
lantrya B~vekil, Hariciye, Dahiliye, 
Maliye, Millt Mudafaa, Harbiye, Bah
riye, tegrafla Londraya davet edilen 
Hava Nazirlarile Erkamharbiyenin 
muteaddid ~efleri i~tirak etmi~tir. 

Saat 22 de yemek i<;in klsa bir fa
siladan sonra tekrar toplanan kabi
ne, saat 23 e kadar mtizakerelerde bu
lunmu~tur. 

Lord Halifaks, B~vekilin yanmdan 
aynld1ktan sonra dogruca Hariciye 
Nezaretine gitmi~tir, 

Naz1rlar meclisi topland1 
Prag 13 (A.A.) - Evvelki gece vu

kubulan hadiseler iizerine nazirlar 
meclisi bu sabah toplanarak bu hadise
lerin vehameti ve mahiyeti kar§lSin· 
da almrnas1 lazim gelen tedbirleri tes
bit edecektir. Bu hftdise ile alftkadar 
olarak Sildet mebuslarmdan kundt ve 
Rossche ba§vekil Hodza tarafmdan ka
bul edilecektir. 

Prag 13 (A.A.) - Burada basil olan 
umumi kanaate gore kongrenin i<;tima 
tarihi olan 15 ilkte~rine kadar Stidet
Ier i§i halledilmedigi takdirde plebisit 
meselesi muhakkak surette bir kere 
daha ortaya i;Ikacaktrr. 

<;ek hiikumetinin resmi tebligi 
Prag 13 (A.A.) - A~agidaki teblig 

ne$redilm4tir: 
«Bazt mintakalarda gece siyasi ma

hiyette ~tli hareketlere tevessii.l 
edilmi~ ve inzfbat memurlarile ihti
Ui.flar ~krm$ttr. Bunun uzerine hil· 
kumet, umumi n'izam ve dsayi~n ih-
7.al edildigi mmtakalarda orfi idare 
iltinzna karar verm4tir. $imdilik bu, 
tedbir fjebeger, Nydek, Neudek, Pri
seknis, Pressnitz, Loket, Elbogen ve 
Kadan mmtakalarinda tatbik edile
cektir. Hilkumet, halk'l siikunete da
vet eder. Emniyet organlarz kanunu, 
n'izami temin etmege tamamile kafi 
gelecektir.» 

Pressnitz, Saksunya hududu civa· 
rz.nda Chemnitz ~ehrinin ve Henlein 
karargahi A$'tn kar~isindadir. Elbo· 
gen, Leitmeritz istikametinde Ossig 
civan:nda ufak bir kasabadir. Kadan 
ise ayni mmtakada Eger nehri ilze
rinde kaindir. 

Sirkeci meydan1 
(Raf taraf1 1 nci sahifede) 

Sirkeci meydam, istasyonun ~hre 
<;.lkl{i kapIS1 cihetinde ai;1lmca, istas
yon un deniz cephesinde, hfilen gann 
kar~ISmda ~algill gazinonun bulun
dugu sahada bilytik bir park yap.lla
caktu. Parkm onilnde yuvarlak bir 
gazino olacak, arkasmda da muhtellf 
magazalarla btiyUk blr ambar in~a 

edilecektir. Magaza, ambar ve banli
yo peronu in~aatma sarfedilecek pa
ra 100,000 llray1 bulmaktachr. Devlet 
Demiryollan blr hayll fedakArhk yap
maktadlr. Qilnkti yikllan binalardan 
alman ayllk tutan az deglldi. Fazla 
olarak, Sirkecideki caminin istimlaki
ne 31,000 lira sarfedilmi~tir. 

Miistakbel Sirkecl meydamrun ~1-
labilmesi i~ istimlaki muhakkak 
olan blnalar, <;atalca ve Edirne oto
biislerinin durak yerinden itibaren"" 
tramvay cadesini takiben Sirkecideki 
kavse kadar olan ada.dlr. Bu ada.mn 
istimlaki i<;in Nafia Vekaletile Bele
diye arasmda temaslara ba~lannus
trr. Bu binalar yikllchktan sonra train· 
vayla seyahat edenler otellerin ontin
den bile meydaru gorebileceklerdir. 
Esasen tramvay meydanm etrafm
dan donerek Eminonilne gidecektir. 
Meydarun etrafma ve denize kadar 
uzanacak olan geni~ caddenin iki ta
rafma agac;lar dikilecektir. 

Bu suretle istanbul, Nafia Vekfileti
nin gayretile, <;ok gilzel bir meydan 
daha kazanacaktll'. 

&KSAM 

iPEK Sinemas1 
Yann akfam yeni sinema 

mevsimine ba1hyor 
Milli fillmciligimizin inkisafile Tiirk
~eye ~evrilen filirnlerin ~ogalm.amn
da milhim bir mevki i§gal etmekte 
olan iPEK sinemas1 yeni sinema yill
na yeni ve muazzam hazirllklarla 
ba~llyor. 

Halkmuzm Tilrk<;eye ~evrilen fillm· 
lere gosterdigi biiytik ragbetten cesa
ret alan ipek sinemas1 bu sene 15 ka
dar bilyUk filmi gilzel dilimize ~evlr
mege karar verrni~tir. Bu filimlerin 
gevrilmesinde biiytik bir itina goste
ril~ ve yalruz en bilyiik ve hare~ 
ketli filimler intihab edihnl~tir. Bil~ 
tiin dtinya sinemac1lan arasmda 
<Sinernarun Mucizesb ismi verilen 
<~Kas1rga,) ve ccMarko Polonun Mtithi§ 
Maceralan> bu filimlerin basmda 
gelmekltedir. · 

Halkmuzin komedi filimlere gos
terdigi ragbet nazan clikkate almarak 
bilhassa bu c;e1?it filimlerln de Ttirk
~elei?tirllmesine ehemmiyet verilmi~
tir. Lorel Hardinin en son ve en giizel 
eseri <'Lorel Hardy isvic;rede, ge<;en 
sene ~ehrimizde ancak bir filmi gos
te1ilmi~ olmasma ragmen rnuazzam 
bir muvaffak!yet kazanan «Uc; Ahbab 
Qavu~Iar> m en son cU9 Ahbab Qa
vu~Iar Operada:. ve «U<; Ahbab <;a
vu~lar Ana! or cu» isimli iki filmile 
Harold Llyod cLui» nin «Profesor 
Kendini Koru> filimleri bu sene ipek 
sinemasmm en bilyiik muvaffak1ye
tini temin edecek filimlerdir. 

Hilkllmetimiz sinem~ vergilerini 
inctirmek suretile Sinei:rufcll1ga ne 
kadar ehemmiyet verdigini goseter~ 

mi~tir. Bunun ilk semeresi olarak 
memleketimizde Millt filimciligimiz 
yeniden canlanm1~tir. Mesela ipek
film sttidyosunda Dariilbedai artist
leri tic; buyiik filim hazirlamaga b~
lam1~Iard1r. Bunlardan blrincisi, Mti
sahip zade Bay CeUllin cAynaroz 
Kad1su filmi tamamlanrm~ bulunu
yor. Bu filimde ba~ rolleri Hazim, 
Vasfi, Galip, Behzad, $evkiye, Halide 
Muammer ve Mahmud gibi klymetli 
artistlerimiz iizerlerine alnnl?t1r. Ya
p1lmakta olan ikinci fillm ba~ rolil 
Bay Ertugrul Muhsin ternsil edecegi 
cKlskan9» isimli biiylik bir dram fil~ 
midir. 

Ecnebi filimleri arasmda se~ilen fl
limlerin isimleri ~nlardlr: Norma 
~ererin temsil ettigi Marie Antonette, 
Janet Mak Donaldm, Nelson Edynin 
mti~tereken yaratt1klan Senorita, 
Harry Baur'm me¥iur T~h Canavar. 
Ronald Kolman'm cSerseriler Krall> 
Hans Albers'in cCasanova> Anna 
Bell ve Tyron Powel'in «Silvey~ Kanah» 
Doleres Del Rio'nun «Dii§man Bayragi 
Altmda> Fred Mac Murrey'in <Ka
natli insanlar> Jean Gabin ve Dita 
Parlo'nun cHarb Esirlerb Loretta 
Yung ve Richar Freenin temsil ettik
leri cDOrt Namus Nobet<;isb E. Ro
binson'un cSon Gangster» ~eseri, 
Roman Navarronun Tilrki;e sozlu ve 
f?ark musikili ~eyhin oglu filimleri 
bu sene gorecegimiz en giizel fi
limler arasmda bulunmaktachr. 

ipek sinemas1 bu sene duhuliye 
fiatlanm ge<;en senelere nazaran mti
bim miktarda lorarak hususi koltuk
lar 45, balkon 35, birinci mevki 25 
kuru~ olmak uzere tesbit et~tir. 

Sinemanm dahilinde btiyUk degi
~ikler yap1lmi~, balkon geni~letile
rek girl~ ve i;llo~ kap1lan arttinlmi~ 
ve yeni bir balkon salonu ilave edil
mi~tir. Aynca balkonun btittin kol
tuklan da tebdil edilmi~tir. 

iPEK sinemasma yeni ve muvaffa
layetll bir sinema yil.1 temenni ede
riz. 

Donanmam1z Ege sulannda 
izmir 13 (Telefonla) - Limannmz

da bulunan donanmarmz bu sabah 
Ege sularmda mii~terek talim hare
ketlerine g1krm~tir. 

EflTUlliRUL SADt TEK ITTATROSU 
Bu gece 

(B°OYtiKADA) da. 
Yann gece 

CHEYBELI) de 
SON TEMSiL 

NUR BABA * 
Zayi - Istanbul Emniyet Miidiirlii

~den aldl~un 22/ 9/937 tarih ve 31/7593 
numara.11 ikamet tezkeremi zayi ettim. 
Yenisini c;lkaracaC"Imdan eskisinin hiikmii 
olmadl~I llA.n eylertm. 

Unkaparu: Gazi - Kopriisii nstalanndan 
ingiliz tebaasmdan, Frank Trayhom 

Di.in saa.t 17 bu~ukta Bebekten 
Emlnontine gelmekte olan Bebek -
Em.inonil tramvayuun arka vagonu, 
Karakoyde ti~ yol agzmda yoldan ~lk
~tir. Bu yi.izden seferler bir saat 
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kadar dunn~tur. 
Yukandaki resimde, yoldan ~lkan 

vagonun yola sokulmasma ~ali~Ild1g1 
Sll'8.da Karakoyiin hall goriinmekte
dir. 

Bu ak~am M E L EK sinemas1nda 
• 

Yeni vc miistesna filmleriyle yeni sinema mevsimine ba,llyor. 
ilk program: ~EN - EGLENCELi - ZEVKLi, BUYOK bir ItOMEDt 

SOT KARDE~LER 
Ba~ rollerde: HENRi GARAT - i\IEG LEI\IO~IER 

Programa ilave olarak: 
ingiltere kral1 S. M. VI Jorj'un Parisi ziyareti. Kral ,.e krali~enin Parise 

muvasatati - Yap1lan istikbal resimleri - Versailles de verilen tarihi ziya
fet - Garden parti ve lialolar - G~it resimleri biltiin teferrjiatjyJc gost~ril
mektedir. Ayr1ca: PARAMOUNT D'tJNYA HABERLERi 

. YENi TENZiLA.TJ,I FiATLAR: Hususi liiks mevki 50, birinci ve balkon 
35, Ikinci 25 kuru§. 

Mclek Gq:esi bugiin sabahdan itibaren a~1kttr. Numarah koltuklann er
kenden aldmlmas1 rica olunur. Telefon: 40868 

BULMACAMIZ . 
.:: a -., c- ""' ~ '- '""" -

Bolda11 sata r 
1 - ~!ddetll futma yapan bir riizgar -

Kopek. 
2 - Emir ve arzu • E§arp. 
3 - Az kayna~ yumurta - Urgan. 
4 - Tutan azaID.l.Z - itaiyan paraSl. 
5 - Qam a~acmm ya~ll klsm1 - Rael 
6 - Yaydan !1.rlar - Nata - Sahll. 
7 - DermanSiz. 
8 - Dilnya. - Yiiksek tepe. 
9 - Kalln kafall - Lisan. 

10 - Mutlaka - Nata. 
Yukar1dan atal'l: 
1 - Kire~ yapllan yer. 
2 - Ge<;id - Tersi guzel sanatt1r. 
3 - Terek - Hall yer. 
4 - :i:stanbulun deniz ortasmdaki say-

fiyeleri - Vilayet. 
5 - 3 + 4. 
6 - Fastla - ic;ki. 
'1 - Yuva. - Kabadayt. 
8 - ibadet. 
9 - 1 + 1 - Reklam. 

10 - Tastamam - Beyan edat1. 
Ge~en bulmacanuzm balli: 

Soldan ••ta: 
1 - LA.stikotin, 2 - ild, Banca, 3 -

Klyak, Apa.z, 4 - inayet, Are, 5 - Halat, 
En, 6 - Av, Keder, 7 - Saz, Tama, 8 -
Yi, Teke, 9 - Ota~, Lira, 10 - Dana, 
Tek. 

Yakanclan qati : 
1 - Llkldasyon, 2 - Akm, Vait, 3 -

Siyah, Ad, 4 - Ayak, Aka, 5 - tskelet, 
6 - Ka, Tadat, '1 - Ora, Temel, 8 -
Tlpa, Ra.kit, 9 - icare, Ere, 10 - Nazenin, 
Ak.. 

I Ankara Borsas1 I 
13/9/938 

Tiirk borcu I, Pe§in 19,10 
Tiirk borcu II, Pe§in 19,10 
Tiirk borcu ID, Pe§in 19,10 

PARA ve ~F.KLER (Kapanq fiatlerl) 
Londra. 1 Sterlin 6.06 
New-York 100 Dolar 125.875 
Paris 100 Frank 3.39875 
MUA.no 100 Llret 6.6225 
Cenevre 100 isvil(re Fr. 28.45 
Am.sterd. 100 Florin 67.9325 
Berlin 100 Rayb§mark 50.4325 
Brilksel 100 Belga 21.19 
Atina 100 Drahml 1,11 
So!ya 100 Leva 1.495 
Prag 100 Qekoslovak Kr. 4.2875 
Madrid 100 Pezeta 6.06 
Va.qova. 100 Zlotl 23.3975 
Budape§te 100 Pengo 24.7350 
BUkree 100 Ley, 0.9050 
Belgrad 100 Dinar 2.8175 
Yokohama. 100 Yen ~5.3775 
Stokholm 100 isvec Kr. · 1.2450 

,.. Yeni sinema mevsiminin ilk bii
ytik filmi ve sinema tekniginin 

son harikas1: 

YERALTl-
HAKiMi 

20,000 metre yer altmda 500 sene 
sonray1 gosteren aklllara hayret 

veren muazzam fantastik film: 
Bugi.in matinelerden itibaren 

AL KAZAR 
Sinemasmda ba9llyor. _, 

T\irkiye Ecnebl 

sXNELiK HOO k~ 2100 kurut 

6 AYLIK 750 , 1450 II 

3 AYLIK 400 • 800 • 

1 AYLlK 150 • , 

Poat& 1ttiha.dma dahll olnuya.n ecnebl 
memleketler: Bene~ 3600, altl ayllll 

1900, fto ayllll 1000 icuru1tur. 

Adres tebdili lc;in ylnn.I. bet kuru§luk pu\ 
gondermek lA.zuncilr. 

Receb 19 - RuzuhlZll' 132 
B. tmsak Giine§ ~itle iklndl .Aqa.m Yatsl 
E. 9,35 11,14 5,47 9,19 12,00 1,33 
Va. 3,58 5,37 12,10 15,42 18,21 19,56 

idarehane: Bab1A.ll clvan Acunusluk 
aokak No. 13 

•-• 16 Eylfil: Bu Cuma •-• 

ASRi SINEMA 
Kl~hk sinema mevsimine 

YAZ FiATLERiYLE BA~LIYOR. 
Her programda 2 film 

Cwnartesi ve Pazar gilnleri 
fiatlarda hie; bir zam yoktur. 

ilk a<;1ll~ program1: 

MARIE STUARD 
B~ rollerde: 

FREDERiC MARCH ve 
K.HEPBURN 



• 

? 
Bal1klar1 da deniz tutuyor ! 

Denizin yalruz insanlan ve hay
:.anlan degil, bahklan bile tutmak
la oldugu ahiren anl~1lnu~ti. Atla.
n denizin tuttugu cskidenbcrl ma
liUndur. ~ur Ramah kumandan 
lliiel Sezann Afrika sahiline yapbgi 
ih~ hareketlnde karaya ~lkanlan 

. atlan yolda deniz turaka sersem ol
<iuklann.da.n dii~i takib edeme. 
~ti. 

Avrupadaki hayvanat bahcelerine 
:uza.k kltalardan getirilen maymun
lan denlz tutmaktad1r. Fakat ba
hklan da deruzin tuttugu ~imdiye 

kadar kimsenin hatmndan ge~~ 
degildi. 

Ahiren Galopagos adalarmda tu
tulan nadir cinsten bal1klar Nev
yorka goturiilmek uzere vopura ko
nulduklan andan itibaren kend.ileri
ni deniz tutarak hepsi hastalannuir 
tu-. Bahklann muhafiz1 miitel:lassis
lar bu uzun deniz seyahatinde ba
llklan deniz tutmasmdan; olmeme. 
Ieri icln hayli ugr&9llll~ ve nihayet 
berhayat ve IS.kin son derecede has
ta olarak Nevyork nht1mmda karaya 
clkanlm1~tlr. 

tekirgelerin yumurtalann1 b1raktiklar1 yerler bulundu 
. Btitiin diinya i~in biiyiik bir Met 
Olan ~ekirgelere kar~ ~imdiye kB,.. 

anr yaptlan miicadelenin tamamile 
Jnuvaffak: olmas1, bunlann kiilliyetli 
ntikdarda tohum attlklan yerlerin 
:rnntum bulunmamasmdan ileri ge
liyordu. 

Qunkii ~ekirgeler yumurtalanm 
!AfrJkamn en hiicra ve en gizli yerle
linde b1rakmaktadlrlar. 

I Surfelerln bulunduktan yerleri ke~f 
l~in ingUtere ile Fransa birle~ip biri 
:Af ril:arun ~rkma ve di~ert garblne 
blrer fen he yeti gondermi~lerdl. 

Cingene 
. Nihayet ~lngenelerin de kendl dil
lerinden ynztl~ ldtab ve edebiya
ta kavu~m~ olduklan ilk defa ha
ber verilmektedir. Yugoslavyada 
Prilnka'da kemaru sayesinde zengln 
Olan Ni.koli~ isminde bir ~ingene 

servetinl ~lngene dilinde dint ve diin
yevl kitablann yazilmasma tahsls 
etmi~tir. Aynl zamanda kendl para-
81 ile bir Jdllse yaptlrm1~t1r. 

Bu heyetlerin llzalan tecri.ibeli ci
nayet taharri polisle1i gibi Oarbt ve 
:?nrki Afrlkamn en hiicra yerlerini 
aranu~lardlr. 

Nihayet ayni zamanda. olarak ~e

kirgclerin en ziyade tohum b1raktlk
lan sahalan k~f etmi~lerdir. 

Bu ke~if bilyilmii~ i;ekirgelerl im
ha eden kimy~vi macldenln k~fin
den daha milhimdir. Qiinkii tohum 
yuvalarma serpilen zehirli maclde
ler hi~ bir yumurtamn ~1hp gckir
ge ~1karmasma im.kAn b1rakmamak
tad1r. 

edebiyatl 
Kiliscde ilk def a ~in gene dili uze

re du.a kitab1 okundugunu dinliyen 
~ingeneler milli hislcrinin co~ 
iizcrine o kadar sevinmi~lercllr ki 
kendtlerinin bir ibadethanede oldu
gunu unutarak en glirilltilHi da.ns
lan oynamaga b~lanu~lardlr. Kill
senin papasi gii~ belA. ala.llanru b~

lanna geti~til'. 

EminOnU meydammn ac1lmas1 neden 
cabuk ilerlemiyor ? 

Belediye mahafili istimlak muamelelerinin 
~ok zaman kaybettirdigini soyliiyor 

Evvelki gi.in Ankaraya donen Naf1a 
\1ek11i B. Ali Qetinkaya, i stanbuldan 
hareket etmezden evvel bir muharrl
limize beyanattn bulunurken Emin-
tmu istimlak i§lerine temas ederck 
meydanm biran evvel ai;1lmasi liizu
muna i§aretle 1 Eger istanbul Beledl
Yesi bu i§c layik oldugu chcmmiyeti 
vennez ve icab eden silrati gostcrmez
se ba§ka bir tedbir di.l§ilnmcge mecbur 
olacagu» dem~tir. 

Mcydamn ~1lmasi i§inin neden ge
ciktigini Bclediyeden tahkik ettlk. Be
lediye mahafilinde denillyor ki: ais
timlak kanununda muamela.t1 uzatlci 
bir ~ok hiikilmlcr vard1r. Belediye bu
nu gozoniine alarak blr ~ok madde
lerin tadili i~in bir proje hazirlam~ 
ve Dahiliye Vekaletine gondermi§tir. 

Bundan ba§ka Evkaf1 mazbuta me
selcsl de istimlAk muamelesini uzatti. 
Belcdiye, Vaklflar kanununun seki
zinci maddesine istinaden Evkaf1 maz-
butaya aid emlfild bedelsiz olarak is
tlmIAk etinek istiyordu. Meseleyt Dcv
let ~tlraSI tedkik ederek karanm ver
Jni§, bu kcy!iyet Belediyeye tebllg edil-

Tiirk - halyan ticaret 
miizakeresi 

Tilrk - ttalyan ticaret anl~mas1 
:rntizakereleri i~ln beklenen ttalyan 
heyeti bugUn deniz yolile ~ehrimiZe 
gelecek, Oalata nhtimmda Tiirk he
yeti ve italyan sefarethanesi erkfuu 
tarafmdan kar§1lanacaktlr. Miizakc
relere yann o~leden evvel Tophane 
ko~kfulde b~lanacakt1r. 

Kahvede kumar oymyan iki 
ki§i yakaland1 

Hasan ve Mehmed adlannda iki 
ki~i dim Fatih civannda bir kahvede 
kumar oynarlarken ciirmu me~hud 
halinde yakalannu~lar, Sultanahmed 
lkmcl sulhceza mahkernesinde yap1-
lan muhakeme neticesinde dokuzar 
lira ara cezasma ma.hkum olmu~-

mi§tir. Devlet f?uras1 Belediyenin nok
tai nazanru reddetmi§ ve Evkp.f1 hak-
11 ~1karm1§tlr. ~imdi bu karar teblig 
edildigi i~in (Evkaf1 mazbuta) ya aid 
emlakin istimlak bedeli Odenerek bu 
binalarm y1ktmlmasma ba§lanacak
tir. Bu arada Sclanik bonmar§esi ile 
Bahkpazar1 caddesinin - Eminonil mey
danma nazaran - sol ko§esini te§kil 
eden ve Yenicaml apteshanelerine bi
ti§ik olan 9 diikkan hernen ylktmla
caktir. 

Bundan b~ka Ballkpazan caddcsi-
nin sol ko§esinde bulunan bir bcrber, 
bir de tavuk~u diikkanmm da mua
meleleri bitmek uzeredir. Bunlann I 

bedellerine sahipleri itiraz ettiginden 
istimlak bedeli hakklnda bugilnlerde 
mahkerneden bir karar almacakt1r.)) 

Belediye rnahafilinde en c;ok bir aya 
kadar Eminonii meydanmda yirmi, 
otuz parc;a emlAkin yiktmlmasma im
Mn olacagi ve meydamn miihim bir 
ktsmmm ac;1lacag1 temin edilrnekte
dir. Selfulik bonrnar§eSi binas:t ile Ye
nicami apteshanesi sm1smdaki 9 diik
kamn ylktmlmas1 bugiinlerde mute
ahhide vernecektlr. 

Boru f abrika11 belediyeye 
ge~iyor 

Ka.nalizasyon ~irketinin tesis et
tigt Kasnnp~adaki boru f abrlkasi 
¢rketle belediye aras.mdaki muka
veleye gore belediyeye terk e~
tir. Bclediye biitc;esi geldigi ic;in fab
rika bugiinlerde belediyece teselliim 
edilecektin Bclediye bu f abrikayi 
nns1l kullanacagm1 billihare karar
l~tlracakt1r. Bu maksadla bir de 
talimatname haztrlanacaktir. 

BaSJn Kurumu umumi heyeti 
istanbul Basm Kurumundan: 
istanbul Basm Kurumu hcycti umu

miyesi 15/ 9/ 938 per§embe giinil saat 
13,30 da toplanarak haz1rla11an, Basm 
Birligl kanunu ntzamnarne projesini 
milzakereye devam edecekttr. saym il-

T alih srk srk avucumuzdan 
gefer,f akat elimiz daima onu 
tutacak vaziyette olmazmr~ 

Talihin insam 
ne zaman ziyaret 
edecegi belli olrnaz, 
derler. Fakat ytl
dizlar ve kader i§· 
lerlle me§gul olan 
tamnm1§ bir as
trolugun dedigi
ne bak1lirsa talih 

Bir piyango bileti Miinihte olmek iizere olan bir adami 
bayattmn son dakika11nda mesud bir hayata iade etti. 
Talihin nereden geleceii belli olmaz, bulgar koyliilerin
den Jekof talihli bir kopegin mesud sahibi olarak tamhr. 

kili§inde 3 milyon 
Fran.siz frangi tu
tan bilyiik ikrami
ye, ilk zamanlar 
z ngin bir adam ol
dugu halde sonra 
iflft.s cdip metelik
siz kalan bir tiicca-' 
ra isabet etmi§. Bu 

Kopegine piyangodan 200,000 leva isabet etmi§tir. Fa-

slk s1k avucumu
zun i<;inden geg
mektedir. Fakat 

kat ele ge~en talihi muhafaza etmek te meseledir. Brezil
yada, piyangodan 3 milyon frank kazanan miiflis bir 

ftni gelen serveti 
kasalann,a yerle§ti-

tacir bir hafta aonra meteliksiz kald1. 

elimiz her zaman onu yakallyabilecek 
vazlyettc bulunmaz. Mesern. tallh ge
lip a vucunuza gtrdigl blr anda ellerl
nlz ba§ka bir i§le mC§guldiir. Veya 
talih geldig; zaman avucunuz kapall
d1r. Ve~·ahud ag1ktlr da kapamazsmiz 
ve talih bir su gibi parmaklanmzm 
arasmdan silziililp gider. Tallhll dedi
gimiz adam rnilnaslb bir zamanda 
avucunu kap1yan adamd1r. 

:}ayam hayret blr talih hft.disesi 
ge~enlerde Milnihte vukua gelm~ ve 
blr piyango bileti, <>Imek ilzere olan 
blr adam1 son daklkastnda mesud blr 
hayata lade etmi§tlr. Hi\dise §Udur: 

Bir sigorta kumpanyasmda ~b§an 
~vamer isminde bir adam son seneler
de fakru zarurete dii§mi.i§, birlktirdlgt 
bir kai; para, kansmm vahim blr has
tallga tutulmas1 lizerine, giine§ altm
da kalm1J kar gibi erimi§. Zaval11 
adam biltiin gayretile ~ah~akta de
vam edlyorsa da glttik~e daha derin 
bir sefalet u~ururnuna siiriiklendlginl 
gorilyormU§. Bu vaziyette ~ok sevdigl 
kansmm iyile§mesine imkan ka1mad1-
gma hi.ikmederek hayattan i.imidi kes
mi§ ve sevgili ka11sile beraber bu ac1 
hayata nihayet vermegi kararl8.§'t1r
m~. 

Bu sacma fikrini mevkii tatbike 
koymak niyetlle eve geldigt ak§am 
kara kara dii§Unilrken koIIl§usunun 
radyosundan soylenen piyango talih
lilerinln isimleri kulagma ~almm1§. 
Biran kendisinin de bir plyango bileti 
oldugu 11atmna gelmi§. Son gi.inlerde 
<;ektigi s1kmtilar iclnde tamamen ak
lmdan silinen bu blleti hatirlaymca 
i<;inden bir ses biletin kazamp kazan
mad1gma bakmak i.izere onu soknga 
~1kmaga zorlam1ya ba§lam1§. Ne olur
sa olsun bir de piyango biletine isabet 
vaki olup olrnadJ.gma bak1p ondan 
sonra kararm tatblk mevkiine koy
mak niyetile sokaga f irlam1§. Biletinl 
en yakm gi§elerden birine gosterdigi 
zaman 25,000 mark kazand1gi miljde
slle kar§110.§ll1~· 

Online yig1lan paralan deli gibi top-

Coken bina 
Y1k1c1 ile kalfan1n muhake

mesine ba1Iand1 

Bir mtiddet evvel Beyoglunda Yu
nan konsoJoshanesi binas1 yiktmllr
ken bir ~okiintti olm~ ve ankaz al
tmda kalan birka~ amcle yaralanm1~. 
bunlardan Hasan da Olmli~ti.i. 

Tedblrstzlik ve dikkatsizlikle bu ka
zaya ve oliime sebebiyct vennekten 
ma1.nun yiktci Ahmedle binanm yikll
mns1 ~ne nezaret eden kalfa Antu
vamn rnuhakemelerlne diln asliye bi
rinci ceza mahkemesinde baktlm1s ve 
~ahldler dinlenmt~tir. ~ahidler, 'ua
delerinde, blnanm u~ kab yikllnrak: 
molozlann karnilen alt kattaki mah
zen tavart1 iizerine y1gild1gm1 ve bir 
cumartesi gilnu amele orada ~al1~1r
ken bunlardan birinin kalfa Antu
vana miiracaa.tle bu kadar molozun 
ag1rllg1 altmda mahzen tavan1 ~~ke
rek bir kaza olmas1 ihtlmalinden bah· 
settigini ve kalfanm: cYann pazar 
oldugu i~in burada ~all~Ilm1yacaktrr. · 
Pazartesi giinu onun ~aresini d~iinil
riiz.> cevabm1 verdigini, halbuld pa
zar giinil yiklc1 Ahmedin kfttibi tara
fmdan verilen cmirlc binada gene i~~ 
~ah~tmlarak bu kazaya sebebiyet ve
rilcllgini s0ylediler. Dlger ~ah1cllertn 
celbi i~in muhakeme b~a giine b1ra-

hyarak evine ko§mU§, karlSlm en mti
kemmel hastanelerden birine yatir
d1ktan sonra ilk i§i hayattan tam ay
nlacagi mrada radyosunu a~mak su
a·etue kendisine talihin sesini duyuran 
kom§usunu miikA.fatland1rmak olmu~ 
ve mesud bir hayata ba§lam1§. 

Bir kopegin talihi 
Tallhin ne zaman gelecegi belli ol

mad1gi gibi hangi yoldan gelecegoi de 
bil.inmcz. Bulgar koyliilerinden Jekof 
talihli bir kopegin mesud sahibi ola
rak tarullr. Bir milddet evvel Jekof 
bir k~ piyango blleti allrken d6rt 
ayakh dostunun talihlne de ayn bir 
bilet alm1§tl. Ke§ide gi.inii radyoda 
kazanan numaralan dinlerken koylti
niin surati as1ld1k~a as1ld1. Kendi na
mma aldlgt biletlerden hie; biri kazan
matnl§t1. Hlddetlnden blletleri y1rtt1 
ve ayagile ~ignedi. 

Bir arallk kopeginin talihine aldlg1 
bilet aklma geldi. Biletl kopeginin 
yatt1g1 kulilbenin tahtasma ili§tirm~
ti. Kallap blletl aldl. Bir liste tedarik 
ederek onun numarasm1 aram1ya ba§
ladl. Ve birdenbire gBzleri sevinc;ten 
falta§l gibi a~1lm1§ oldugu halde kO
pegine 200,000 leva isabet ettig'ini 
gordii. Derhal kopegine her tilrli.t kon
foru havi modern bir kuliibe in§n et
tirdl. Ve en bilyilk Iokantalarm yemek 
listelerine ta§ ~1karacak derecede zen
gm bir gida rejimi tatbik etmege ba§
lad1. ~imdi ikisi de son derece mesud
durlar. 

Tallhin insanlara hayvanlar vasita
slle gcldigi sik slk. goriilen h~diseler
dendir. Fransada da bir kadlmn ~ok 
sevdi~ papagam hesabma ald1g1 bile
te bOyUk ikramtye isabet etmi§tir. 

Dii§manlar1na ziyafet 
~eken adam 

Fakat talih ekserJya geldigi gibi gi
der. Onu yakalamak gil~ oldugu gibi 
ele ge~en talihi muhafaza etrnek te 
her babayigitin harc1 degildir. i§te 
misali: 

Brezilyada mllli piyangonun son ~e-

ren milflis ta.cir ne 
yapacagim §8.§1rm1§ blr hale geldlb"t 
Sirada akhna §ehrin en bilyilk otelle
rinden birinde dil§manlanna (dost
lanna degil) muazzam bir ziyafct ~ek
mek esmi§. Kendisinin mahvolmasma 
sebeb olan be§ dil§mnmna posta ile 
birer kart gondererek kendilerlni gece 
saat 8,30 da §ereflerine vereccgi ziya. 
f ete davet ederek bu saattc otele gel
melerini rica etmi§. Otele de telefonu 
~rak alt1 ki§ilik milkellef bir sofra 
hazirlamalanm emrctmi§. 

Kendisi o ak§am muayycn saatten 
on be§ dakika evvel otele gelmi§, son 
derece milkellef sofraya oturmadan 
evvel be§ dii§mamrun tabaklan iize
rinde duran peceteler aras:ma 10,000 er 
frnnkl1k paralar yerlC§tirmi§. Ve san
dalyeslne gec;erek saatin 8,30 olmasm1 
beklemi§. Fakat snnt 9,30 oldugu hal
de ne gelen var, ne gtden. Bunun uze
rine garsonlan c;ag1rarak be§ misafiri 
gelmi§ gibi ziyafetin b3.§lamas1m cm
retrni§. Kendisi ne t~er ve ne yerse 
onlara da getinnelerinl s5ylem~. Boy
l e be§ bo§ sandalye kar§lsmda son 
derece i§tiha ile yemi§, onlann s1hhat
lerine ii;mi§ ve dil~manlanna hitaben 
mii§fik nutuklar s0ylemi§. 

Hesabm gittik~e kabarmas1 uzerine 
adamm glld1rd1~ndan ve mnsrafla11 
Odeyemiycceginden endi§eyc du§en 
otel sahibi ve garsonlar derhal vazi
yettcn polisi haberdar etm~Ier. 

Fakat polisler geld1gi zaman adam 
kendisinin piyangodan biiyiik ikrarni
yeyi kazand1gn11, burada du§rnanla-
1ile ylyip i~mesine kimsemn kan§a
m1yacagim sbyhyerek ziyafete devam 
ctrni§, ve gene insaniyetkar bir nutuk
la ziyafeti kapatarak hesablan gor
mil§. Pegeteler i~indcki paralan gar
sonlara bab~i§ olarak dagitmI§, ~Ik
m1§ gitmi§. 

Faknt akhru hakikaten oynatan bu 
znvalh adam bir hafta i~inde o kadnr 
~1lgm1Iklar yapmt§ ki hafta sonunda 
gene meteliksiz blr haldc set1I kulube
sine donmU§. Akh b~ma gelmi§ ama 
paralar gittikten sonra. ~· 11. R. 

Alemdarda yaralanan 
Ahmed hastanede Oldii 
Ahmedin bosad101 kansile tekrar evlenmek 
isterken ~1kan kavga cinayete sebeb oldu 

Alemdar civannda Ali admda bir 
gencln, cni~tesi Ahmcdi b1~akla vur
dugunu dun yaznu~t1k. Hastaneye 
kalclmlan Ahmed dun ogleden sonra 
olmii~tilr. Adliye doktoru B. Enver 
Karan tarafmdan yap1lan muaycne 
neticcsinde cesedln gomi.ilmesine 
ruhsat verilmi~tlr. Vakayi muteakib 
Ali yakalannu~ Ve diin aksam uzeri 
Adliyeye teslim edilmistir. 

Cinayet ~oyle olmu~tur: Ahmed bir 
milddcttcnberi Alinln he~resile evil 
bulWlmaktachr. Fakat son zaman
larda kan ile kocamn aralan a~1l

nu~ ve nihayet mahkemeye milracaat 
cderek birlbllerinden aynlm1~lardJ.r. 
Bo~anma karanndan sonra Ahmed 

yine kansile evlcnmck iste~ ve sik 
s1k eve giderek tekl-ar evlenmelerl 
i~n kadlm Slkl~t1rmaga b~lanu~tir. 

Evvelki gece Ahmed yine eve gtt
mi~ ve kadln teklifleli reddedince 
kavga ¢tararak kadma hilcum et
me v e baslan: i.r. 0 mada kaduun 

karde~i Ali eve gelm~ ve Ahmedin, 
he~ire.sile kavga ettiglni gonince: 

- Sen aynlchgm kadmm evine 
gelip ne hakla kavga ediyorsun? 

Diye bagir1p ~agmnaga b~lanu~ 
ve bu yiizden ikisl kavgaya tutu~u~ 
lardlr. Bu kavgada Ali b1~akla Ahlne
dl muhtelif yerlerinden vurm~tur. 

Di.in ~ iize1i Adliyeye verilen 
Ali istintak dairesi tarafmdan sor
gusu yap1larak tevkif edilip Tevkif
haneye gonderilmi~ir. Ali miiddei
umumillkte verdigi ifadede cilrmi.inil. 
itiraf ederek vakayt yukanda yazd.1-
ginuz ~ekllde anlatrru~ir. 

Motorii ziftlerken muhtelif 
yerleri yand1 

Anadolukavaginda oturan Mustafa 
tsmind~ biri, bir motorii ziftlemekte 
iken zift tenekest Mustafanin elinden 
~agi dokillmi.i~ ve muhtclif ycrlerin
den yanm1~tir. Mustafa hastaneye kal .. 
tbnlm~ti.r. 
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Oziimiinii ba~ka yerlerden 
tedarik eden baglar ! 

• 
I Istanbul baglar1nda neler gOriiliir ? 

Baglarda iiziim ni~in pahab sabbyor ? 
Son senelerde 

1stanbulda bagla
ra ragbet artmaga 
b~lad1. Ayni za
rnanda bag rney
dana getirenler <;O• 
gahyor. Fakat bag
c1hkta da tama
mcn ticaret zihni
yeti hakim olmak
tad1r. Hem oyle bir 
zihniyet ki, az ser
rnaye ile ~ok para 
kazanmak ... 

istanbul bagla
rmm daha ziyade 
Topkap1da toplan
d1g1 malumdur. Bu 
baglal' piyasaya 
az liziim vermek
tedirler. Hatta hir; 
\'ermiyeni de yok 
degildir. Dahasi 
var: Baz1 bag1ar 
ba§ka ye1·lerden 
uzlim tedarik edi
yorlar ... 

:;;u vaziyete gO
re, istanbul bagla
rmin mahsulti zi
yare~ilere tahsis 
ediliyor demektir 
degil mi? Hayir. 
Bu da olmuyo1· ve 
rnaalesef bir ~ok 

Istanbul bagfan ooyle canlt salktmlar yeti~tinn~ge 

baglann i.iziimle11 ya salk1mlarmda 
c;ilrilmcye, yahud da kuruyup dokUI
rneye mahkum b1rak1hyor. 

Ji.¥¥ 

istanbul baglar1 sencler gec;tikc;e 
biraz daha {(uzlim gazinosu» manza
ras1 arzetmege ba§ladllar. O kadar 
ki, bugiin san, siyah salk1mlann siis
ledigi c;ardaklann altmda, baglarm en 
orijinal oturma alcti <•h3.Slrn yerine 
s1ra s1ra meyhane peykeleri ve iizerle
rinde ho§, dolu, yaruanmt§ bir siiril 
rak1 §i~lerile, klhklanna bakbk(fa in
samn ba§m1 dondiiren irili ufakll bar
daklar dizili c;1plak masalar goze c;ar
p1yor. 

Kirda fazla temizlik aranrnaz, diye
lim. Fakat oyle baglar var ki, insana 
toz toprak ic;erisinde yuvarlannn§ his
sini veren kmk sandalyelerini itina 
ile du§tan gec;.irip gi.ine§te kurutma
dan kullanmaga imkan bulamazsi-
mz ... 

Yazm, pazarlanm ilzilm baglannda 
gec;irmeye gidenlerin ~ogald1g'l ink:ir 
edilemez. Fakat muhakkak ki, her gi
den bir ~ok §eylerden §ikayet etmekte-

~li§mahdirlar 
dir. i§te mlihim bir nokta daha: 

istanbulun en pahall semtinde, en 
burnu bilylik manav §U gilnlerde en 
giizel ilzilmi.i 25 - 30 kuru§tan fazlaya 
satmaz. Ahc1 biraz yorulmaya katla. 
mrsa ayni ilzilmil 20 kuru§a da teda· 
1·ik edebilir. Fakat baglarda bir kilo 
iiziimii 40 kuru§tan 3.§agt almak 
rnilmktin degildir. 

:f.¥¥ 

Her sene, bir degi§iklik olsun diye, 
iiziim baglarmm ziyarett;ileri arasma 
kablmm. Ge~enlerde Topkap1 hari
cindeki baglan dola§an bir arkada§ 
grupuna iltihak ettim. 

ilkonce Topkap1ya ciyar baglar?an 
birini gezdikten sonra orada oturup 
biraz yorgunluk ~1karahm dedik, he
niiz yerle§memi§tik ki, pejmiirde lnllk
h, pehlivan goriinii§lii bir garson agir 
ad1mlarla yamnuza geldi. Elindeki 
siirahiyi rnasam1za koydu. Hemen sor
duk: 

- Bu nedir? 
-$ira. 
- Fakat, biz istememi~tik. 
Garsonun kR§lan !;ahld1: 

MES'UM KADIN 
A~k ve macera roman1 

Nakleden: (Va - Nii) Tef1ika No. 5 

Her iki mektubu da ayn ayn zarfla
ra koyarak cebinc yerl~tirdi YC soka
ga c;1kt1. Gent; klzmkini eline ul~t1r
mak kolayd1. Eski usulle1i iizere, agar; 
kovt.guna sakhyacakt1. Herhalde ya 
ak§am, ya sabah Cenan onu ahrd1. Zi
ra k1zm ses c;1karn1amasma ragmen 
kendi yollad1gi mektuplan okudugu 
zarflarm kovuktan ahnma5ile bellfy-

. di. 
9imdi as1l mesele bu imzas1z mektu

bun Rc§ide hamma varmasmdal 
Bedl bunu blr adamla yollamag1 

muvaf1k buldu. Fakat kiminle? Dil
§linccli dti§ilnceli §ehre dogru inerken, 
yolda on alh ya§larmda kadar bir 1;0-

~ukla kar91la§t1. Hukukc;u, oglanm 
kendislni hilrmetle selamlad1gm1 go
rilnce sordu: 

- Beni nereden tamyorsun, <;ocu
~m? 

- Efendirn, ben mahkemedeki mil
ba!?ir At?ir efendinin ogluyurn ... 

- Ya... Ma§allah... A-dm ne baka-· 
y1m?. 

- Nus1rt ... 

- Nereye boyle? .. 
- Babam ban a ufak tef ck i§ler yap-

t1rtir ... Boylece gi.indcligimi c;1kartiyo
rum. 

Delikanh bu sozle1i soylcrken, ince 
dudaklan, lekeli di§lerinin ilzerinde 
miistehzi bir tcbessilmle at;ll1yordu. 
Yar1 kapall gozle1i insana itimadsiz
l1k a~1hyordu. Soluk yilziiniln ortasm
da sipsivri uzanan burnu, c;illerle kap
hyd1. Fakat zeki oldugu da her halin
den belliydi. Bunu Bedi de derhal far
kederek oglandan istlf adc etmegi dU
§i.ind u. 

Beraber yilrtiyerek §Undan bundan 
biraz konu§tuktan sonra birdenbire 
dedi ki: 

- Nusret, oglum! .. Sen aklll1 bir 
gence benzersin ... Ben de sana ucunda 
para olan bir i§ yapt1rmak istiyorum ..• 
Ne de1·sin1 

- Te~ckkfir ederim, memnuniyetle 
efendim! 

Bedi, lftkayd bir tavir takmarak: 
- Ho§, chemmiyetli bir §CY degil 

ya ... Rt'{ild pa{ianm hammma bir tez-

- Eh... Buraya bo§ bo~una otur
rnaga rru geldiniz? 

- Hayn· .• iiziim istiyecektik. 
- Uzi.im de getiririm. Mademki is-

temiyorsunuz, §irayi da geri gotiiri.i
rilm. Fakat, siz bu §irayi hi~ bir yer
de bulamazsm1z. Hele bir i~in de, ba
km ! 

Hayretle blribirlerimize baktig1m1z1 
goriince Have etti: 

- Bu §ira, ba§ka §irad1r. 
Gilldilk .. 
Bag1arda nazan dikkatimizi celbc

den bir cihct te, c;ardaklardaki ilzilm
lerin manzaras1 oldu. Yenecek i.iziim 
pek goze !;arpnuyor ve c;ardaklardan 
sarkan salk1mlar korugu andmyordu. 
Pek ala ama, masalardaki i.izi.imler 
nereden geliyordu? 

Tesadilfen bir milddet sonra bunun 
sebcbini ogrendik. 

Topkap1ya bir saat kadar mesafede 
bundan on, on be§ sene evvel yerlc§
mi§ rnuhacirlerin iptidai tarzda bag
lan vard1r. Bir k1s1m ilzi.im gazinolan 
sahibleri baglarma ~elen ziyaretQileri 
bu muhacirlerden al~Iklan \izilmlerle 
ag1rlarlarm1§. Bu ilzllmil muhacirler
den kac;a abrlarm1§, J>iliyor musunuz? 
Be~ kur~a ... Kendi ·· zi.imlerini de ku
ruyup dokillilnciyc !Jtadar halkm gO
zilne mostrahk birak1rlarnu§. KI§m 
kendi ilzilmlerinden sirke yapar satar
lanru§. BazlSl da §1rac1l1ga merak sar
IDI§, hani, §U mahud, bize methedilen 

. I §Ira .... 
Halbuki bagc1lar bu §ekilde hareket 

edecckleri yerde c;e§id c;e§id g\izel 
. iizilmler ycti§th'lllcyc ~alI§Salar, her 
hususta halk1 memnwi etseler, mu
hakkak daha ~Ok ka.p,nacaklard1r. 
Bugiln baglarda ~ze iU§en manzara
Jar bagc1lann sir. (3.zlnoculuk zilmi
yetile hareket ettikl~rini .anlabyor. 

Hilkumet baga ve qagc;1llg\i ehem
miyet verirken bir ~ok tstanbul bagc1-
lan maalesef yerlerlnde sayiyorlar. 
Bugiln §ehir civarmda i1ili ufakll 50 ye 
yakm bag vard1r. Bunlann hepsi bah
~eli gazino halinde degildir. Bir k1s
m1 mil§terl kabul etmez. Bu baglarm 
istihsalab vasaU olarnk 10,000 kilo
dur. ~ilphesiz i~Ierinde bu rakkamm 
bir ka~ misli i.izilm veren ba~Iar da 
yok degildi.r. 

S1ras1 gelmi§ken §unu da tebarilz 
ettirmek Iazimd1r ki, tstanbul bagc1-
larmm ic;inde c;ok merakhlar, iyi iizilm 
yeti§tirenler de vard1r. Hele bir iki 
bag mevcuddur ki, bunlar cidden bil
ytik f edakarhklarla rneydana gelmi§
tir. 

Necmi Erlonen 

kere yollamak arzusw1dayim... Arna, 
mutlaka cline verilecek ..• Bu hizmeti 
yapar rn1sm'? 

- Ko1ay i§, ef endim ... KO§k yakm ... 
Hatta isterseniz yanm saat sonra 
mektubunuz elinde bulunur. 

- Hay1r, o kadar ~abuk gotlirme ..• 
Qilnkii yemek zamamd1r, kendisini 
goremezsin. iki saat sonra gidersen 
eline teslim edebilirsin. 

- Ba§ ilstilne! .• iki saat sonra gi
derim. 

- Arna, as1l akllhllgim §U suretle 
ispat edeceksin ki, verir vermez orta
dan kaybolacaksm ... Okuduktan son
ra: 1tKim verdi?1> diye sormak f1rsatm1 
bulamasm. =;iayed cevap vermege mec
bur olursan, dersin ki: 11Koylil k1yafe
tinde §i§rnanca bir adam gonderdi.» 

- Ba§ i.istilne efendim ..• Hi~ rnerak 
etmeyin ... Dediginiz gibi yapanm ... 

- E bakallm, Nusret bey, ondan 
sonra da asla bo§bogazllk etrniyecegi
ne emin olabilir miyim? 

- Katiyen cmin olabilirsiniz ... 
- Zaten gcvezelik edersen sen de, 

baban da elimdesiniz, unutma ... 
Bedi mektubu da paray1 da uzatt1. 

Oglan, kanca gibi s1ska parmaklarile 
kapti. 

- Merak etmcyin, beyefendi... Bii
tiln tenbihatmlZl ctinledim ... Her i§i 
munta.zam bir §ekilde yapacagnn! 

Gene; hukukgu, Cenana yazd1gt 

Y~yecek maddeleri uzun 
miiddet saklanabilir 

lngilterede yapilan tedkikler buz dolapla
r1ndaki maddelerin biitiin hassalar1n1 

muhaf aza ettigini gosterdi 
Son zamanlarda buz dolaplan c;ok 

taamrniim etti, yiyecegc mi.iteallik 
bin;ok {ieyler bu do1aplarda gilnlerce 
saklamyor. Acaba bu suretle sakla
nan yiyecekler, biltiln hassalanm 
rnuhafaza ediyorlar mt? Fnjiderden 
~1kanlan bir yemek, yahud pilic;, 
taze sebze, et, bahk tazelighu mtiha
faza etrnekte midir? 

Bu sual vilcudun zindeligini mu
hafazada en miihim ii.mil vitamin ol
dugu ke~fedildigindenbel'i biitiln 
alimlerin zihnini g1c1klamaktadJ.r. 
Bu sual umumi s1hhatle alakadnr 
devlet dairclerinin son zamanlarda 
ziyadesile alakasm1 celbetmi§tir. in
gilterenin her tilrlil g1dai maddeler · 
hakkmda ara{itirmalar yapmaga rne
mur lrnsusi bir dairesi hayli zaman
danberi bu mesele ile ugr~maktadir. 
Bu daire son zamanda tedkiklerim 
mufassal ve mi.idellel bir raporla bu
tun aleme ilan etmi~tir. 

Dairenin ara{itlrmalanndan aldlg1 
umumi neticeye gore modern usul ve 
cihazlar1a muhafaza edilen gida 
maddeleri §imdiye kadar bizce malum 
olan hassalanndan pek az1m kaybet
mektedir. Hatta bu dairenin kanaatine 
gore modern cihaz ve usullerle mu
hafaza edilen yiyecek ~eyler, bunlan 
tazc gosteren ve hakikatta bayatla
tan eski usullcre c;ok mliraccahtll'. 

Filvaki hararetin C vitamin hassa
sm1 tahrib ve imha etmekte bulun
dugu blr hakikattir. Fakat bu z1ya 
bir kat; damla portakal yahud limon 
usarcsi ile telafi edilebilir. 

Diger yemeklerln yanmda tazc 
sebze bulundurmakla C vitamininin 
noksam bertaraf olunabilir. <;e~id 

yemeklcr mevcud oldttk!;a bu hassa
nm baz1 g1dai maddelerde bulunma
y1~mm bir zarar1 olamaz. 

B vitamin hassas1 hararetten daha 
az z1yaa ugramaktad1r. Maaliaza 
muhtellf ve ~e~itli yemekler yendik
~e bunun da biiylik bir zaran ola
maz. Tamir ve telafi edilen bu zarar
lara mukabil modem u.sul ve clhaz
larm g1dai maddeleri uzwi mi.iddet 
rnuhafaza etmek gibi gayet mi.ihim 
faydas1 va.rd1r. 

Son za.ma.nlarda ingilterede taze 
bahklann ~ok mikdarda ve taze ola
rak muhafaza etmek u.sulii son de
rece terakki ctmi~tir. Bu suretle ba
J1klann bozulmasmdan ve kokmasm
dan dolay1 atllmas1 gibi beyhude 
israfm onii almm1~t1r. Tam taze ola
rak bahk bulmak eskiden adeta im
kans1zdl. ingilterenin gidai rnadde
leri arru;;tirma dairesi raporunda ba
llklann tutulmasm1 rniiteak1b don
durulmasm1 tavsiye etmi~tir. 

mektubu aga~ kovuguna koymak i.ize
re ayrild1ktan sonra, Nusret kendi 
ken dine: 

«- iki saat zamamm var; ~ok ta 
param •.. ~irndi ne yapay1m? .. Bu ka
dar bol mangiz elime ilk defa ge~iyor .•• 
~u imrendiglm deniz kly1s1 gazinosu
na gidip bir iki tek atayim ... » 

Yolda bir arkada§ma raslad1. Ca
kayla: 

- Haydi gel .. Seni gazinoya davet 
ediyorum. 

- Vay! Para tutuyorsun galiba ... 
- Elbet be ... 
iki arkada§ girdiler. Bir masaya 

kuruldular. Bir §i§e raln ismarladllar. 
Biribirlerinin §ere!ine i~rneg'e ba§lad1-
Jar. Bir rni.iddet kar§1hkh ab§bnp gc
vezelik ettikten sonra Nusret saate 
bakti: 

- Vay canma! Zaman gelmi§ ... Ben 
gidiyorum i§im var. Ba§ka bir giln ge
ne bulu§uruz. - diyerek di§~m firladi. 

A~1k hava ile kar§1la§mca biraz faz. 
la ka~1rm1§ oldugunu farketti. Ba§I 
hafifc;e doniiyor, kulaklan uguldu
yordu. Biiti.in sarho§lar gibi kendisini 
tesclli etti: 

<(- All§1k olmad1g1m i~in ba§1m 
biraz serscm! Yoksa bir §cyim yokt 
Yapacag1m i§i de tarnamen hatirhyo
rum. RC§id pa§amn ko§ki.ine gidece
gim, hammeiendiyi bulacagun. Bedi 
beyin tezkcresini teslim edecegim.» 

Taze bezelyenin de bi.iti.in hassa
s1111 muhafaza eylemesi i~in do11du
rulmas1 icab etmektedir. 

ingiltere devlctinln g1dai madde
leri arW?tnma dairesi uzak memle
ketlerde ve bilhassa Amerika mut
tehid hiiktimetlerinde ve Kanadada. 
yiyecegi taze tutmak ve muhafaza 
etmek i~ln kullamlan usulled de 
tedkik etmi~ ve bu m~mleketlerin 

ingiltereye faik bulunduklanm og
renmi~tir. 

Taze bahg1 buz it;indc 10 ila 12 giin 
taze tutmak rniimkiin oldugu tahak
kuk etmi~tir. Hi.ilasa modern usulle
rin insamn s1hhati iizerinde zararll 
olmad1g1 tahakkUk etmi~tir. F. 

Havagaz1, su tesisah kald1-
r1mlar1n alb na ahnacak 
Beyoglunda Tozkoparan caddesin· 

de, istanbulda i~ bankasmm ko~e
sinden itibaren b~lanmas1 karar
l~t1nlan ycni asfalt yol in~aati ic;in 
belcdiyece tedbirler ahnrn1~llr. Bu 
yollarm altmda bulunan havagaz1, 
su ve sairc gibi tesisatm yaya kald1-
11mlarmm altma almmru ic;in bu ~e
bekelerin mensub bu1unduklan mu
esseseler nezdinde te~cbbilslcrdc bu
lunulmu~ur. 

Bundan b~ka son zamanlarda ka
nali?.asyon tesisatmm yap1ld1g1 ycr
Ierden ba~ka l;:analizasyon yap1lm1-
yan caddelerde de lag'lm agizlan 'e 
mecralan - ilerlde yolu bozm1yacak 
~ekilde - tadil edilccektfr. 

Bu tedbirler almd1ktan sonra as
falt yol in~t1 uzun mi.iddet tamir 
vesiles1le bozuhmyacak b)r §CJ..."ildc sapl" 
la~akbr. 

T ramvay, Havagaz1 ve 
Tiinel tirketler i 

Elektrikten sonra Tramvay, Hava.
gaz1 vc Tiinel ~irketlerinin de satm 
abnmasma karar vecildigini ya1 .. m1~
tik. istanbul belediycsi, Tramvay ve 
Tilnel ~rketlerile beraber Havagaz1-
nm da kendisine deVPi i~n llilkii
met nezdinde te{iebbi.iste &ulunmu~
tu. 

Haber ald1g1nuza gore hlikumet 
bu ~irketlerle mti.zakereye b~lad1g1 
zaman belediye miiracaatuu tt-krar 
edecektir. 

Elektrik idaresi, elektrik tesisah
um 1slahm1 temin edinceye kadar 
Nafia Vekaletince idare edilecektir· 
Htikfunotin diger miiessescleri biz
zat m1, yahut belediyeye devretmek 
suretile mi idare edecegl heni.iz belll 
degildir. 

Sendeliyerek, fakat yollara a)1~1k 
oldugu i<;in di.i§meden kO§ke Yard1. 
Kar§isma ~1kan bahc;ivana .. Hamme
! endiyi gorccegim. Hususi bir mektup 
getiriyo1um »diyerek evin mermer 
rnerdivenlerine dogru yiirildii. Basa
rnaklan ~Ikarkcn Cenana raslad1. 

K1zcag1z bah~eden geliyordu. Sevgi
lisinin mektubunu almag'a. gitmi1l 
olacak. Gozleri klzrulll1§t1, aglrum~ 

oldugu belli. Maamafih §imdi ir;i ra
hat etmi§ bir hali vard1. Evet, kaba
hati biiyiiktil; c;ok ilziiliiyordu. Lakin 
sevi§tigi bu adamm erge~ kans. ol
m1yacak m1yd1? 0 halde biraz e'" cl 
biraz sonra ne ehemmiyeti var! Bediin 
a§klndan asla §i.iphe edemezdi. Deli
kanll ne co§kun, ne hararetli satirlar 
yaz1yor, nas1I yalvariyordu. Biraz ev
vcl ald1g1 mektupta ({seyahate git.me· 
ge rnecburum. Seni gormeden ayr1la
rnam, gel» diyc israr ediyordu. Acaba 
nereye gidiyordu. Kizcagiz merale 
i~indeydi. Meseleyi anlamak i~in Bedii 
gormek lazund1, ertesi gilnc verilen 
randevuya icabet edccekti. Bu kar::u~ 
vcrdikten sonra mfulen saldnle§mif;, 
evine donilyordu ki Nusretle kar§1la~U· 

Delikanll klzi gori.ince hiirmctle s~ 
Iamhyarak: 

- Efendim! - dcdi. - Hanunefendi· 
ye bir mektup verecegim acaba krndi· 
sini nerede bulurum? 

lArkas1 ,ar) 
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Altm1§1ndan sonra seven kad1n Ankara radyosu tecriibe 

D f M k. . .1 H V I I ne~riyabna ba~byor e an ar 1z1 1 e oreys o po 
Yinni ya§!nda bir gen~ ktz, ha§ar1, 

u~an, afacan bir gen(; k1z. Bu gem; 
kw siivari zabiti B. Def an la evlendir
diler. Haftasma varmad1. Bayan De
fan kocasmdan usand1; sanki kocas1 
can Sikmak li;in elinden geleni yap1-
yordu ... Kansma: <1Canun» dedigi za
man kanSI bu sozii: 11Canm c;1ksm» 
manasina allyordu. Kendini hemen 
devlet reisinin kollan arasma atti ... 
i§ bu kadarla kalsayd1 belki de kocaSI 
farketmiyecekti, fakat kadm devlet 
reisinden mukannen bir de ayhk al
magn ba§lad1. Bunun iizerinE kansm1 
bo§ad1. 

Markiz Defan dul kald1ktan sonra 
bir hayli erkek degi§tirdi, hig birint 
begenmiyor, hi~ birini sevemiyordu. 
Uzun miiddet ba~ekil Heno ile y~
d1. Sevimli, kibar, zarif, milnevver bir 
adamdl, fakat Markiz onu da seveme
di. 

1750 de krali~cden bayan Montes
pan 'm, Sen - Jozef manastumdaki 
dairesini istedi, oraya yerle§ti, salonu
nu a~b. 

Bayan Defan Allaha inanmazd1, a§
ka inam yoktu. Dostluga giiveni var 
m1yd1? Hay1r, olamazd1. Evine a11p 
himaye ettigi bayan Lepinas dostlan-

Bottys Volpol 

nm yai1Slll1 ayartti. Artik herkesten, 
he1· §eyden §uphe ediyor, Parise ayak 
basan ecnebileri kolluyor, b~kalan
nm salonuna gitmesinler diye davet 
davet iistilne yagdmyordu. 

1753 de k& oldu. Bu tarihten sonra 
ona biraz daha §efkat, rnuhabbet gOs
terdiler ama, o arbk inanm1yordu, 
hii; bir §eye inanm1yordu. 

• 

On ~ ya§mda ~uhluga ba§layip 
tam kirk bir sene, elli alti )'a§ma ka
dar bir erkegin kolundan b~ka. bir 
erkegin koluna dii§en bu ihtiyar ka
dmm hayatm1 tasavvur edebilir misi
niz? Belki. Fakat cllisinden sonra siir
diigii hayatI g0zlcrinizin onunc geti
remezsiniz. 

Bliyiik salonu saat alt1ya kadar 
bombo§. Saat alt1ya dogru bayan De
fan, sadlk katibi Vayirtm kolunda 
salona geliyor, alev alev yanan ocagm 
ba§ma oturuyor ..• Bir zamanlar gog
sii iistiindc uyuttug'u erkekler orada. 
Kimi aksmkh, kimi t1ksmkl1, kimi 
iki biiklUm olmu~ ... Bazi giinler onla
nn arasma bir de ingiliz kar~yor: 
.selvin. Bu zat dirilerden ziyade Oltiler
le me§gul ... Pariste birinin idam edi
lecegini tluyunca Londradan kalklp 
Parise geliyor. Celladlar onu tamyor 
ve idamdan biraz once kalababk ara
smda onu anyorlar ve hay1nnyorlar: 

- Baya yol ·veriniz! .. 
Bir giin Selvinin dostlarmdan biri 

~ok hastaydl. U§agma dedi ki: 
- Eger Selvin gelirse beni gorsiin; 

y~yorsam onu gordiigiime memnun 
olurum, oldisem o memnun olur! 

Saat dokuzda sofraya oturulurdu. 
Bayan Defan niikteler yapard1. Gece 
yansma, bire kadar konu§ulurdu. Sa
at ikiye dogru en geciken misafirler de 
gidcrdf. Bayan Defan milteessir olur:. 
du. 

- Daha erken, s!z btraz daha kal
Jnaz nusnuz? .• 

Dorde kadar alakoydugu mlsa1irle
li varcb. Onlar da gittikten sonra 

~ 
Defan'1n bir mektubundan 

bir par~a 
«Dostluk denen nesneden nefret 

etmekte ne kadar hakhsmtz! 
Dostluk nedir? Nereden gelir? So
nu nereye vanr? Dostluktan iimid 
edilen, beklenen iyilik ne olabilir? 

Diin gece bende toplananlara 
hayran oldum; kadm erkek ttpk1 
yayh makinelere benziyorlard1, 
dii§iinmeden, hissetmeden giiliip 
soyltiyorlar, gi11ip geliyorlar. ah§
kanhk saikasile rollerini oynuyor
lard1. Ben kapkara dii~iincelere 

kaptlnus harab oluyordum; ha)a
ttm he1> hayal J>e§inde ge~mi§ti; 

kimseyi hakkilc tamyamamt§. 
kendimi kimseyc hakkile tamta
mam1~tun, hatta bclki ben de ken
di ken<limi hakkile tannmyor
dum.>1 

Volpol'un bir mektubun
dan bir par~a 

11Siz hi~ bir yercle buhmm1yan 
bir mahlUku a\'lamaga r;1k1yorsu
nuz; siz istiyorsunuz ki biri ~1ksm: 
sade size baglansm ,.e yalmz bir 
tek nievzu iizerine konu~sun ... 

Yazd1klarm1z1 okuyanlar si
zi i.imidsiz kalm~ on sekiz 
ya§mda bir gen~ kIZ samr. Arad1-
gm1z nedir? Elli senedir bir r;ok 
insan gordiiniiz ama. budalalar, 
can s1k1cdar, nankorler oldugunu 
bilmiyorsunuz. Akhmzt ba~"lnIZa 

toplaym, dtinyay1 oldugu gibi ka
bul edin. Bir Acem masahnda 
Jlazreti Siileymamn gozdesini an
yan §ehzadeye benzemeyin. Siiley
manm gozdesini bulamazs1mz.1> 

arabasma biner, Pariste §oyle bir do
la§tr, sabaha kar§l gelip yatard1. 

Biraz sonra, gi.ine§ dogunca emekli 
bir subay gelir, ona kitab okurdu. Ba
yan Defan dinlerken dinlerken uyu
yakahrd1 ..• ..... 

18 incl asirda ingilterenin me§hur 
bir ba§vekili vard1: Robert VoJpol ..• 
Bu zat avc1hg1 ile, a~1k sa~1k hikaye
Ierile, bol ve kahn kahkahaslle, herke.. 
sin i~inde krali<;enin omuzuna laiiba
li bir tavirla vurup senli benli konU§· 
masile me-§hurdu. 

Bu zatm kendine hie; bt'nzemiyen, 
kadmlar arasmda biiyiiyiip terbiye 
edilm.i§, narin, zarif bir oglu vard1: 
Horeys Volpol. 

Babas1 Horeyse senede dort be§ bin 
inglliz Iiras1 getiren bir memuriyet 
bulmu§tU. I§i neydi? Ne yaparclI? .. 
Bunu Horeys de bilmiyordu, ancak ay 
sonlarmda bordro imzalay1p para all
yordu. Biiyiidilk~e kibarla§tl, kibar
la§tlk~a tembelle§ti. Edebiyata merak
hyd1. Yaz1yor fakat ne§retmiyordu. 
En ~ok sevdigi muharrir Madam do 
Sevinye idi. 

Ya§h kadmlardan pek <;ok dostu 
vard1. Onlarla oturup tath tatll ko
nU§ur, mektupla§tr, dostlugunu bun
dan oteye gotiirmezdi. Vakit ge~hmek 
ic;in bahglvanl1ga merak sarml§h. 
Stroberi Hil §Rtosunda bahccsilc ug'
r~1yordu. 

i§te bu zat 1765 de, kirk sekiz ya§m
dayken Parise gitti. Bayan Hervi, ba
yan Jofrene, Selvin de bayan Defana 
birer tavsiye mektubu yazm1§lard1. 

Volpol, bayan Jofrenin salonundan 
hO§lanmach, bayan Lepinasm salonu
nu begenmedi, bayan Defanda karar 
k1ldt. 

'f.:/olf. 

Volpol bayan Delanda karar klld1 
da ne oldu bilir misiniz? AltJIU§ sekiz 
ya§mdaki kadm ingillze il§Ik oldu. 
.Adeta deliye dondu. Gen~liginde his
setmedigi B§kI art1k hissediyordu: 

- Biliyor musunuz diyordu, beni 
size baghyan nedir? A~1k sozliili.igil
niiz. Filvaki ~ok agir konu§uyorsunuz, 
agir sozler s0ylilyorsunuz ama, ben 
giicenrniyorum: .• 

Nlhayet bir giln geldi ki, Volpolun 
ingiltereyc donmesi §art oldu. ihtiyar 
a§lgma yalvardt: 

- Rica ederim hissiyatma maghlb 
olup CO§kun mektuplar yazma. Ben. 
den ~k bahsetme. 

Volpol gilliin~ olmaktan korkard1. 
Kadmm yazd1klar1 ele ges;er, agizdan 
ag1za yay1hrsa, yetmi§lik bir bunakla 
bir ingilizin arasmda ge~en bu a§k 
maccras1 elaleme destan olurdu ... 

Fakat yetmi§lik ihttyar ingiliz i~in 
yamp tutu§uyordu. Daha Volpol yola 
~1kt1g1 gun mektuplar yaz1p gonder
mege ba§lad1. Hem de ne mektuplar ... 
Defan l1er satirda dostluktan, candan 
arkada§llktan, dostluk baglarmdan 
bahsediyordu: 11Ben dostluga ~1lgmca 
a§1k1m, kalbim dost olmak i~in yara
tllmi§tir. 11 

Bu Uam a§k degildi deydi? 
insan yetmi~ y~mda 8.§tk olur mu? 

Diyeccksiniz. A§k ile ya§m alakaSI 
yoktur. A§k mtiteaddid §C)ler ifade 
eder, bunlardan biri de, hayat ve saa
det mefhumunu bir ki§idc ararnaktir. 
Ayni ki§iyi dil§ilnmek, onu gorecegim 
veya goremiyecegim diye titrernek, 
kalbi ~arparak belki de henilz yaz1l
mam1§ bir mektubu beklemek, belki 
begenilmem, sevilmem endi§esile a§
km1 saklay1p dostluk adun vermek 
sevmekse, muhakkak ki bayan Defan, 
Volpolu seviyordu, ona a§1kti. 

Volpol, §atosuna gelip te Defanm 
mektuplarnu bulunca fena halde ktz-

Dtlan l\farkizi 
:J 

d1, biltlin omrilnce a§k denen nesne
den ka~tiktan sonra yetmi§lik bir bu
nagm gonliine ml yakalanacaltb? •• 

Oturup cevap verdL Miinasebetsiz
likten kurtulmasm1, ooyle mektuplar 
yazacaksa hi~ yazmamasm1 tavsiye 
etti ... 

Sekiz scne zarfmda Volpolun bayan 
Defana yazd1gi mektuplann sayis1 se
kiz yilz tanedir \'e sekiz sene zarfmda 
da tam dort kere Parise, s1rf ihtiyar 
a§1kn11 gormege gitti. 

- Volpol, bayan Defam sevmiyordu 
diyebilir miyiz? .. 

Bayan Defan, 1780 de, Olecegi sene, 
yatag\nda oturmu§ sad1k katibinc §U 
son mektubu yazd1rd1: 

<•Ge~en mektubumda iyi olmad1gJ.
nu yazmt§tlm. Bugiin daha fenay1m. 
Bu halim sonumun yakla§bguu ha
be1· veriyor, buna i.iziililyorum. Arna 
korkmuyorum. Diinyada bir daha se
ni gorcmemekten ba§ka ozliyecegim 
bir §ey yok. Milmkiin oldugu kadar 
eglen, kederlenme. Beni anyacakSin 
~ilnkii insan sevildigini bilirse blr f e~ 
rahhk, bir rahathk duyar.n 

Bu s1rada katibinin aglad1gm1 duy
du. Hayretle sordu: 

- 0 da ne? .. Demek sen de beni 
seviyorduu,! .• 

¥¥¥ 

Bayan Def an 1780 de oldi.i. Volpol 
kadmm kopegini §atosuna getirtti ve 
ollinciye kadar kopege bakh. Kopek 
1790 a kadar ya§adl. 

Kaderin bazan ne garib cilveleri 
v~rclir. Volpol,. 73 ya~mdayken gen~. 
guzel blr klza a§tk oldu. Defan kendi· 
sini ne kadar sevdise, o da bayan Beri
yi o kadar sevdi. Yalruz erkekler his
siyatlarma kolay kolay magh1b ol
mazlar. Volpol hissiyatm1 k1za sezdir
medi, 1797 ye kaclar, k1za bir baba §ef
kati gosterdi, 1797 de Oldii. 

Volpol adl ingiliz edebiyati tarihi· 
ne, Defan adl Fransiz edebiyati tari4 
hlne g~miftir. 

Selimi Sedes 

Memleketin tan1nm1~ sanatkarlar1ndan 
miihim bir k1sm1 angaje edildi 

Ankara radyosunun muvakkat ka
bul muamclesi bu hafta i~inde bite
cektir. Bundan sonra tecriibe ne§ri
yatma br~lanacakhr. Tecrlibe ne~ri
yat1 her glin saat 12,30 - 13,30. ge
celeri 21 - 22 arasmda hem k1sa, 
hem uzun dalgalarda yaptlacaktir. 

Bu tecriibeler bir ay kadar siire
cek ve tesisat istegc uygun goriiHirse 
kati kabul muamelesine basvurula
caktir. Yeni istasyonumuzu~ tam 
randm1an ve programla cumhuriyet 
bayrammdan evvel ~ah~maga ba~h
yacag1 tahmin olunrnaktadir. ' 

Etimesud radyo istasyonu tamam 
olarak ne§riyata b~lad1g1 zaman 
uzun dalga 1639 metre iizerlnden ve 
60 - 120 kllovatla ve k1sa dalga da 
gundtiz 19,75 ve gece 31,19 metre uze
rinden 20 kilovatla gah~caktir. Sa
bah, ogle 'e a~m olmak i.izere giln 
de u~ kere ne~1iyat yap1Iacakhr. 

Halen mcvcud olan Ankara radyo 
istasyonu 5 kilovathk bir kudretle 
~ah~1aktadir. Yeni istasyonumuz 
60 - 120 kilovat gibi eskisiyle muka
yese kabul etmiyecek bir takatla ~a
II§acagi i~in ses ~ok biiyiiyecek ve 
en uzak yerlerde de vuzuhla dinle
nebilecektir. Aynca bir de klsa dalga 
ve1im:imiz olacagi i~in scsimizi diln
yanm en uzak k1talanna kadar du
yurabilecegiz. Etimesud radyo is
tasyonumuz Balkanlaim en kuvvctli 
ve en son sistem istasyonu olacaktir. 
Yeni istasyonda fennin biitiin ve son 
tckamillleri tatbik edilmi~tir. istas
yonumuz ~h~1rken ayni tulii mevce 
yakm diger blr istasyonun bizim n~
riyatmuza kan{Ullasma imkan yok
tur. Bunun i~in tedbirler ahnm1~ 
ve icab eden tesisat viicude getiril
mi~tir. 

Bundan ba~ka Ankara ~~ken 
yakm ve ~ok kuvveUi olmasma rag
men ~ bir istasyonu dinlemek 
istiyenlere de mAnl olmamu1 i~in 

hust:si tertibat yapllmi~II· ismetpe
~ Klz Enstitilsiyle Hava Kurumu 
arasmda yap1lan radyo sttidyo bina
Sl bihni~tir. Ne¢.yat bu binada ya
p11acak ve ses hususl bir kablo ile 
Etimesud'a gidecek, oradan verici 
istasyon vasitaalle nef?edllecektir. 
Bundan ~ istuyonun i~de de 
kii~ilk bir stiidyo viicude get~
tir. Burasi da, ~hirdeki atildyoda 

bir bozukluk veya sesi Etimesuda 
nakleden tellerde pek uzak bir ih
timalle bir anza oldugu takdirde 
ne~riyata sekte vermeden devam im
kamm temin edecektir. 

P. T. T. Umum Miidiirltibrii, di.i11-
yanm en mode1n vc en son sistcm 
istasyonlanndan biri olan Etimesud 
veiici istasyonumuzun, })rogram ve 
ne~riyatmm da, tech:izatma U) gun 
bir miikemmeliyette olabihnesi ic;i i 

btiyiik hazirliklara gili~mi~ ve ~ir.-:
diden bunlarm en mtihim kts1mla11-
111 ikmal etmi~tir. Bu cumleden ol
mak i1zere Istanbulda ve diger bu
tiln btiyuk ~ehirlelimizdeki sanat
karlarla temaslar yapm1~tir. Mem
lekctin en tanmnu~ sanatkarla1 m
dan bir klsm1 angajc edilerek Anka
raya gelmeleri temin olunmu~lur. 
Sanatkarlanm1z muhtelif ekipler ha· 
lindc radyomuzun bilhassn sa1k mu
sikisi ne~iyatm1 doldura~aklard1r. 
~ark musikisl ne§riyati §efligini se
nelerdenberi Istanbul radyosunun 
splkerligini yapan ve ne~1iyatm1 ida
re eden B. Mesud Cerni! getir1lmist1r. 

Garb musikisi ne~riyat1 i~ln de 
icab eden btitun tedbirler almnus \ e 
bu i~in b~r1lmas1, ~ok miikemmel 
bir kill olan Cumhur Riyaseti Orkes
tra ve ba.ndosuna verilmistir. Bu 
~ubenin ~feligine de maruf 'bestek: r 
ve garb musikisi sanatkan B. Cen l 
Re~t gctirilmi~ir. Bundan bas a 
kalabahk enstriiman ve muzisyc,1-
den mtirekke'b bir radyo caz ve tan
go orkestram vilcude getirilecektir. 
Bu orkestra bilhassa ak~am i.izerlt'• . 
dans musikisl ne~Iiyah yapacakt11. 

istasyonumuzun bir de temsil kCl
lu bulunacaktrr. Bu kolu da tiyat , 
muellifi B. Ekrem Re~t idare ed 
cektir. Radyo ne~riyat programla 
sallhiyetli kiinselerden miirckkl 
bir heyet taratmdan ha21rlanac~' 
br. Her hattaQm progranu tam bir 
ay evvelden hazlrlanm1~ ve ilan edil
mi~ olacakt1r. -----------
Bir ~ocuk pencereden diitlii, 

ai1r yaraland1 
Akb1y1kta oturan dort y~lannda 

Hayri isminde bir ~ocuk pencereden 
bakarken munzenesini kaybedip dti~
mii{l, ag1r su.reU;e yaraland1gmdan ~o
culc hastanesine yatmlm1~tir. 

Seref Ozkan1n Mustafa • • cenaze meras1m1 

~urdur mcbusu Mustafa ~eref Ozkamn oliimiiniin Ankaradct biiyiik bir 
_ teessur U) a11<l1rdtl,'1lll 'e cenaze merasimindc pek .,;ok ze\•at ve balk bulundu
gunu yaznu~bk. lukandaki resimler cenaze mera~iminden iki enstantant'dir. 
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Milli tak1ml1k eleman Lig maflari ne 

t . f . k k b h .? zaman ba~ligacak ye l § l rm e a a at ml. Her sene, futbol mevslminin ba.-
• • §mda ayni kararSizWdarla kal'§l kar-

G u re~ federasyonunun ~Ok yan11$ ~~:=~~ ne zaman ve ne ~ 
karar1n1n tashihini bekleriz kllde b~llyacak? ... Maaleser. ug 

maclarmm b~lama zamaru b1zde 

Giiref ajanhfl, istahbul ~mpiyo
naslnt yaptinyorm~ ve bu milsab&
kalar evvelki ~ b8'lam~. 

Bir giin sonrald gazetelerde ooyle 
miihim milsabakalara Giln~ kliibil
niin girmedigini goriince hayret et
tik. OlimpiyaUarda memlekete blr bi
rincilik ve bir ilcilncillilk kazand.Ira
cak, milli temaslarda bu spor ~ubeini
ze galibiyetler temin edecek, hattA 
son defa Ankarada yapllan beynelmi
lel temaslarda taklmmuzm parlak 
muvaffak1yetinde birlncl derecede 
8.mil olan Mustafalan, Mersinli Ah
medleri ve benzerlerlni sinesinde top
llyacak kadar g~te kuvvetli olan 
bir klubiln ~piyona ~lanna gir
memesi her halde hayret ve merak 
edilecek bir ~eydir. 

Hayretten kurtulmak, merakun1zi 
yenmek i~ i~in mahiyetlni tahkik 
ettik ve ~u neticeye varcbk: 

ista.nbul ajanllgi - s0yledlklerine 
gore - Gilre~ federasyonundan aldlgl 
emir u:!lerlne tstan:bul ~mpiyonas1-
na milli taklm elemanlannm girme
sini menetmi~ ve Giln~ te bu yilzden 
girmemi~. 

Vak1a meraklm1zt y~nclik amma, 
bOyle bir karar kar~ISmda hayretimb 
~kmhga dondii. 

Milli taklma eleman vermek mu
vaffaklyctini gasteren bir kliibiln, bu 
yOzden klndi mmtakas1 ~plyonlu
guna ~tJrak edememek bedbahU1gi- · 
na dil.~fuillmesi, de~ Tiirkiye spo
runda, diinya sporunda miinferid bir 
hadise olarak g0st.erllebilir. 

ingiltere FutbOl federasyonu, tn
giltere milli talamma glren Arsenal 
f utbolcularm1 llg ma~larma, Ma car 
Su sporlan federasyonu hemen her 
sene dilnya ~p1yonlugunu kaza.nan ' 

su topu sporcular1m P~te .c;ampiyon
luguna, Amerlka atletizm ~A.ti 
ollmpiyatlarda muvaffaloyetler kaza
nan laymetli atletlerlni nuntaka. sam
piyonluklanna, muhtelif memlek~tler 
Davis kupas1 ~larmda mllli renk
lerini temsll eden temscilerini kendi 
birinciliklerine sokmasalar bu ~ ev
vela biz gilleriz. Halbuki Gilre~ fedc
rasyonumuzun bu karanna - feci ol
dugu i~in -mi, nedendir? - gillemiyo
ruz bile ... 
Gilr~ federasyonunun cok yanll.!} 

olarak tatbik etmek istedigi bu usul, 
yeni elemanlann sivrllmesine fll'Sat 
vermek icin, hususi ve ~vik miisa
bakalannda belki yap1labllir blr !jey
dir. Fakat sinesinde toplad1g1 sporcu
lan yeti~tirmek icin bir~ok f edakAr
l1klar ihtiyar eden her ha.ngi bir klil
bUn kendisine ve dolay1sile sporcula
nna gaye bllcligi ~ampiyonluk m~
lan i~n kablli tatbik olamaz ve bu
nu bu ~ekilde tatbik etr.:iek o kliibiin 
ve o sporculann sportif haklanru sa
dece ~arlamak demektir. 

Mmtakas1 ~ampiyonluguna giremi
yen sporcu ve kliip, eger yapwrsa, 
memleketinin ~ampiyonluguna da gl
remez. ~u halde milli talama girmek 
~erefini kazanm~ bir sporcu veya kHi· 
biln kendi mmtakas1 ve daha sonra 
da kencli memleketi 11ampiyonluguna 
girmcsini meneden bu §erefe Ula§IIll~ 
ve hakketml~ olmak gilnahl (I) 
m1dlr? 

Milli taklma eleman yeti~tirmenin 
cezaya IAyik bir kabahat olacag1m 
kestiremiyen 7.avalh bir klilbe acrma
s1m ve Giir~ federasyonunun verdi
gi. gok yanl~ karan tashih etmesini 
Tiirk Spor Kurumundan bekleliz. 

Ahmed Babtiyar 

daima gayrt muayyendir. Bir stirii 
ihtilMlardan sonra bazi eylftl bazl 
da ~rinievvel ayi i~inde takllnlan
miz1 sahada gonnek klsmet oluyor. 
B~Iangic tarihlnin ga.yrl muay

yen ol~u ve muntazam bir program 
i~ine ahnmanras1 futbOl hayatmuzi 
kararsl.zllga ve intizamSizllp sevk 
eden miihim birer amlldfr. Halbukl 
dUnyamn her yerlnde futbol mev· 
slmi muayyen blr tarihte b~ar ve 
muayyen bir tarihte nlhayet bulur. 
i~ ciddiyeti ve int.izami iCin bu ~ 
kilde hareket etmentn elzem oldu~
nu kayde liizum yoktur. 

Bu sene ikinci miihim bir mesele 
kar~1smda bulunuyoruz. O da lig 
maclarmm ne ~ekllde cereyan ede
ceginin bclli olmamasid1r. Bir dev
reli lig ma~ nu, yoksa iki devreli lig 
~1 nu? 

Bu ma~lardan sonra iki senedir 
tatbik edilen ve bu tatbikten Turk 
futbolil namma milhim istifadeler 
temin edilen milli kii.me mi.isabakala
n yapllacak m1? 

Biltiln bu istifhamlann cevabm1 
bugiln icin vermek imkansmhr. Bu 
tereddildlerin ve karars1zhklann se
beblni a.nlayabilmek i~n kahin ol
maktan b~ka ~are yoktur. 

Futboliln tatil bulun.dugu mev
simde bu maclann truihlerinl ve 
progranum tesbit· etmek guc bir ~ 
midir. 

ingilteredc alt~ senedir oynanan 
kupa finali, yalmz g~en sene, o da 
qtobuscillerln grcvi yilziinden be~ 

dakika ge~ bru;;lanul1 ve bu m0,\:m 
muayyen saatte icra edilmemesi in
giltere gazeteleri tarafmdan bir ha
dise ~eklindc telakki edilerek gilnler
ce makale mevzuu olmu~tu. 

.Ankara muhteliti Dtinkti gUres birincilikleri 
gelmiyor mUsabakalan 

Av111pada ·e ingilterede bir m~m 
muayyen satte.n gee b~lamas1 bile 
mesele olurkcn bizde ne zaman ba~
llyacagi bile tayin edilemlyor *** 

-~--

?utbolculara izin ahnamamaa1 Kas1mpa§a 18 puan alarak 
ma~ m..!_ni oldu Istanbul §ampiyonu oldu Suleymaniyenin 28 inci 

y1ldHnUmU istanbul ve Ankara mmtakalar1 
arasmda yap1la.n bir anla.,ma muci
bince tertib edllen ve her sene miite
kabil ~artlara uyularak bid Ankara
da, digeri ista.nbulda oynanmak ilze
re tertib edllen istanbul - Ankara 
muhtelit taklmlan ma~uun ildnci 
ka.llil~~1 bu sene {iehrlmizde ya
pllacak ve her ikl muhteli~ bu haft.a 
cumartesi ve pazar giinlerl Taksim 
stadmda k~aklard1. Malfun ol
dugu lizere bu miisabakalann birin
clsi ge~en sene Ankarada yap1l~ 
ve istanbul muhteliti gallp gelJ:n~ti. 

Ankara muntakasmm miiracaatt 
uze1ine bu hafta yap1lmast takani.ir 
eden bu ~la.pna. son dakikada 
Ankaralt futbolculara 1zln temin edi
lememesi yiiziinden aktm ka.lmtF. 
Ankara nuntakam Istanbul nuntaka
sma g0nderdigi blr mektupla ~k 
arzu rettiklerl bu tema.sm yukanda 
yazdtitnuz sebeb yiizilnden yaplla· 
m1y&eagtru resmen blld~tJr. 

izmirde fuar mtinasebetlle tumua 
m~lannda zayif istanbul talarmm 
mathip eden AnkaralJ. futbolcwan 
bu veslle ile aranuzda g6rerek: hakild 
ve lruvvetli istanbul muhtelltl kalll
smda alacaklan netice merakla beklen-

- -
Istanbul birinciliklerl gilre~ milsa

bakalanna dun ak~m Silleyma.niye 
kliibilnde devam edilmi~tir. Dilnkii 
milsabakalarda birlncl gelenler ~n
larchr: 

56 kiloda Beykozdan Valldeti, 61 
kiloda Kasimp~an Mehmed, 66 
kiloda yine Kas1mp~an izzet, 72 
klloda Oalatasaraydan Faik, 79 k:ilo
da Kas1mp~ Rlzlk, 87 kiloda 
Kas1mpa~dan Dursun, Ag1rda Sam
sunlu Ahmed (rakibsiz). 

ikinciler de ~unlru·d.Ir: 
56 kiloda K.as1mp~adan Ahmed, 

61 kiloda Beykozdan Hiisnil, 66 kilo
da Beykozdan Ali, 72 kiloda KaSim
p~a.n Saim, '79 kiloda Kas1mp~a
dan Besim, 87 kiloda Be~ikt~tan 
t?evki. 

Bu miisabaka1arm tasnifi de ~dur:· 
18 pua.nla KaSimp~ birincl, 7 pu
anla Beykoz lkincl, 5 puanla Be~ikta.cs 
iicilncii, 3 puanla Galatasaray dor
dilncu olmu.,Ia.rdlr. 

Dilnkii milsabakala.rda birincl ge
Ien 7 pehllvan pazar gilnii Ankarada 
yap1acak bolgc birlncillklerine i~ti

rak ~ek \.izere cuma ~ Anka
raya hareket edeceklerdir. 

25 eylulde biiyiik merasimle 
kutlanacak 

~ehrimizin en eski ve ~erefli te
~ekkiille1inden olan Siielymaniye 
kliibilniln 28 incl yildonmii 25 ey
liil pazar giinii muazzam tezahiirat
la kutlanacaktir. 

Bu milnasebetle klilbiln ~hst 

emekler mukabili olarak meydana ge
itirdigi stadm aQ1h~ resmi yap1lacak 
ve bu arada bir 9ok canh spor ha
reketleii icra edilecektir. 

80 ki~ilik bir ogle ziyafeti ilc ba{i
byacak olan bu kutlama giiniin en 
enteresan hareketi hi9 ~ilphesiz mat
buat talmru ile Siileymaniye tekaild
lerinin yapacagi mac olacaktir. Bu 
seneki kru·~l~malanrun hepsini ga
lebe ile nihayetlcndiren gazeteciler 
talmru sezonlanru kapa~Iarsa da 
Siileymaniyelileiin ISran iizerlne bu 
ma~1 kabul et~lerdir. 

Aynl giin Silleymaniye birinci ta
kmu da Galatasaray birincl taklmi
le kar~1l~caktir. 
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It bankaai kupaai miisabakaai 
Deniz kliibu idare komitesinden: 
1 - Musabaka 18/EYlfil/938 pazar 

giinu icra edllecektir. 
2 - Ya~ Moda koyunda ihzar edi

lecek, depar ~amand1rasmdan saat tam 
9 da b~1yaca.ktir. 

3 - Bu ya~ her ctns kotra ~ti
re.k edebilir. 

4 - Hentikap yoktur. Diimen yalmz 
amatorler tarafmdan idare edilecektir. 

5 - 4tirak etrnek isteyen kotra sa
hipleri 17 /Eylul/938 cumartesi giinii 
ogleye kada.r Deniz kliibline kay1t o
lunmalan rica olunur. 

Maonve VeB<c§Detonden : 
Kaloriferler icin almacak 350-450 ton yerli Somikok komiirii kapall zarfla 

eksiltmeye konulmu~tur. 
Talunin edilen lJedeil · On bir bin yedi yiiz ve ilk teminati sekiz yilz yet~ 

lira elli kuru§tur. 
Eksiltme 29/9/ 938 per§embe glinil sa.at 10 da vekalet levaz1m miidilrlii· 

gilnde toplanan eksiltme komisyonu tarafmdan yap1lacakt1r. 
~artnamc Ankarada LevaZilll mil.diirliigilnde ve istanbulda Dolmabahcede 

Yekftlet matbu evrak a.nban memurlugunda goriilebilir. 
istekliler 2490 sayill kanunun 2 ve 3 iincii maddelerinde yaz1l1 belgeler ve 

ilk teminat makbuzu veya banka kefalet mektuplarile birlikte kanunun tart. 
fattna ve §artnamedeki §Craite uygun ve noksans1z olru-ak yazacaklan tekllf 
mektuplann1 havi kapall zarflaruu eksiltme saatinden blr saat evvel komis-
yon rlyaseUne vermelerl. ,(8331), 
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anurun: anurun: omnna mann 

Ba~, Di1, Nezle, Grip Romatizma 
Nevralji, kirikhk ve biitiin airilarinizi derhal keaer . 
.. 1ft1UI lcab1nda giinde 3 kate almabilir. nru ... 

Biitiin 

agrdan 
. . 

ge~1nr 

TOrrlk<Dye 
$i$e ve cam fabrikalar1 

Anonim Sosyetesinden 
P~abahQe !ob;ikanm: otomatik §i§e maklnelerinde 150 ku~ yevmiye I 

n.e ~ah§tml~~ ilzcre ~ Sanayi mektebi mezununa ihtiyac. imtz vard1r. GOste
rilecek kab11Jyet ve hynkate gore yevmiyeler arttmlacaktir. 

Taliplerin ellerindekt vesaikle birlikte Galatada Per§elllbepazan Samur 
sokagmda i§ hanmdaki bilromuza miiracaatleri. 

Devlet Demiryollara ve Limanlan l~letme 
. Umum ldaresl llAnlarJ 

Devlet Demiryollan ve Limanlan 1' letme Umum Mtidurlilgunden: 
Banduma yolu ile 1zmlr ve Havalisine gidecek yolculara bir kolaybk ol

malt 'iizere Tophanedeki Denizyollan aeentasmda ac1Ia.n gi~mizden demiryolu 
bUeti sati~ma 15/9/938 tarihinden itibaren b~lanacakt1r. (6400) 

Filim artisti isteniyor 
Bir resml milesscsenin hazirlad1gi milli bir filimde ba§ rolleri oynayabile

cek kadm erkek C§has isteniyor. Arzu edenlerin fotograflarile §artlarm1 gaze-
temizde A. R. rumuzuna acele bildirmelerl. (6435) 

T. C. Ziraat bankas1 istanbul !?Ubesinden: 
15/ 9/ 938 tarihlnden itibaren gt~elerimizin: 
Cumartesider. maada giinlerde: Saat: 10 clan 16 ya kadar 
Cumartesi gOnlcri : saat 9,30 dan 11,30 a kadar Aclk bulundurulacagit say-

gi deger mti~terilerimize ilan olunur. (6427) 

TORKiYE 
K1zllay Cemiyetinden : 

CemiyeUmizco a§agzda yaz11I be§ kalem C§ya satm almacaktll'. Ta
libi.erin hizalannda yazilt tarihlere kadar !stanbuld.a Yenipostane civa
nnda Kiz1lay llanmdeki sat!§ deposu dh·ektorltigiine kapail zar!la tekllf
lerini yapmalan ve fazla izahat almak ve §artname ile niimuneleri gor
mek iizere rnezkftr drrektOrlilge miiracaat etmele1i liizumu il~ olunur. 

Miktan 
5000 m2 Podosiiet 
4COO m2 Parlak kayi~ltk deri 
900l) m2 Parlak zirh derisi 

17500 m Qadir bezi 
400 ki Urgan 

15/ 9/ 938 saat 11 e kadar 
15/ 9/ 938 saat 11 e kadar 
15/ 9/ 938 saat 11 e kadar 
15/ 9/ 938 saat 15 e kadar 

15/ 9/ 938 saat 16 ya kadar 

irak sefaretinden : 
1920 tevelliltlii irakhlann mecburl askerlik muayenesinde hazir bulun· 

mak uzere tabi bulunduklan ahzasker §Ubesine 1 eylfil 938 tarihtnden ltlba
ren muracaat etmelcri veyahut askerllklerinl teen veya ifay1 mutazammm ev
rala mtisbltelerlnl devn1rl aidesine gondermeleri liizumu ilan olunur. 

Zonguldak Belediye Reisliginden 
Kanuni tevkifat dahil oldugu halde ayda yirmi lira ucret, yedi lira taami

yeli bir komet, bir klarnet, lid trambon, bir tenor, bir alto, bir davulcu Bando
ya almacakt1r. Bunlara haretrahta verilecektlr. 

isteklllerin Belediyemizc milracaatlan ve §9.rtname istemelerl ilftn olunur. 
(6161) 

Miizik Ogretmeni aran1yor 
Zonguldak Halkevi tarafmdan salon orkestraSl kurabilecck « Viyolensel 

Kernan, Mandoltn, Kitara gibi sazlan ~alabilecekn ve bir iki sesll koro tertiP. 
cdebilccek kuctrette blr milz.lk ogretmeni are.ruyor. Ogretmene ytiz llraya Jta.. 
dar ayllk iicret verilecektir. 1stekliler, Zonguldak, Halkcvine miiracaat etme-
lidirler. (6133) 

Kad1kiiy k1z enstitUsU direktiirlUQUnden: 
EnstitU. ve Aqam k1slln1anna talebe kaydma bqlannuitlr· Ka)'lt &Unieri~ 

Pazartesl, Pertembe, Cuma saa.t 9 dan 16 ya kadar . . (5731). 
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Pllkla TD.rk muslk1ai, 13·30: Muhtellf plAk TarlhT Deniz Romani 
Mebrure l\vrupadaki tahsilini bltir- - Ne anyorsunuz burada? n=, !~~~: 18,30: Dana muslkis1 

Dli§, tic; gOn evvel tstanbula donmii§· Gene; k1z P§km kekeledi: <plAk),' 19: Konferans: Fatth Halkevi na-
tll. Uzun bir aynllktan sonra akraba· - fJey •.• §ey .•• Halami ariyordum. mma, Ercilmend Ekrem Talu <KoID§wnuz 
ll!ldan hemen herkesi gormti§tii. Yal· - Ne milnasebet efendlm? Halaniz Romanya, 19,30: Dans musildal CplAk), 
..... _ d birlnd t ihti burada ne anyor ••• Demin kaplDll yt· 19,55: Borsa haberlerl, Saat ayan: Orin-
- sayfiyeler en e o uran • ~ rasathanesinden naklen, 20,02: Faide 
Jar halasiru gorememi§ti. karcasma c;aldlruz Pencerenin perde· ·ve artadatlan tarafmdan Tiirk muslldal 

Annesine: s1ni arahkhyarak baktlID. Sizi taruma- ve halk p.rkllan, 20,40: Ajans haberlerl, 

l""im dedi hal .. di.JG.. ..... i~in kap1yi acmadlm. Qi1nk\i 20,47: C>mer Riza DoRrlll ta.rafmdan arab-
- Annec 5 ••• • &ml gor• f;uiA ca soylev, 21: Saat ayan: ~an, Bedrlye 

lllek lstiyorum, ama onun evini bir ba§ka misafir bekliyorum ••• Tamma- TOziin, sttidyo orkestrasi refakatlle, 11;30: 
'6?111 hatlrlamlyorum. 8ek1z sene ev- chgun kimseler tarafmdan rahatslz Necdet ve arkada§lar1 tarafmdan Tiirk 
'tel btr tere git~tlm... Gene orada edilmek lstemiyordum. Sesiml ~- muslldal ve halt p.riolan, 22,10: Bava 
-· madan, kapmun oni.inden c;ekilip git- raporu, 22,13: Dartittallm muaikl heyeti, 
._ otu.ruyor? Fahrl ve arkada§lan tarafmdan, 22,50: 

Mebrurenin annesi: menizi bekllyordum. Nasil ic;eri girdi- eon haberler ve ertesl g(intln progranu, 
- A. •• KlZlm ••• dedi, gayet kolay... niz... 23: Saat ayan: Son. 

l>ur ben sana tarif edeyim. Mebrure gene kekeledl: 
bitiyar kadm bOyle s6yllyerek Meb- - (j}ey... Bahc;e kapJ.Sllldan... Hala-

l'Ureye haJasmm evin1 §6yle tarif etti. ma silrpriz yapmak istiyordum ... 
fatUyondan c;ikmca saga lamlacak, Dellkanh: 
tam karpya bir bakkal gelecek. .. Bak· - Gene halamZdan bahsediyorsu-
kal dfikkAn1 ~ilecek. •• Yiiz, yi1z yir- nuz? Haiamz ldm? 
Jill adlm Uerilenecek ••• Kiic;ilk bir mey- - Bayan ~ende ••• thtiyar bir ka-
danla k&r§llanacak... Bu meydarun dme&glz... t 
arta tarafmdaki bahc;eli, balkonlu - ~ tamdlm... 0 ka111da 0 uru· 
eT ••• 

Mebrure: 
- Hatrrlad1m ••• HatirladlID ••• diye

?ek hemen kalktI, giyindi. Evden c;1kt1. 
Vapura binerek Haydarp&.§&ya gec;

tl. Trene atlad1. 9oktanberi hasretini 
~gi istanbulu doya doya vagonun 
Penceresinden seyrediyordu. Halast· 
nin oturdugu sayfiyeye gelince tren· 
den indi. Annesinin tariff akhna geldi. 
~ondan ¢onca saga sap1lacakt1. 
0,1e yaptl, saga saparak ileriledi. i§te 
bakJr.ai diikkam... Mebrure bakkah 
~ti. Yiiz, yfiz yirmi adlm kadar ile
l'fledi. i§te meydan ..• Milkemmel artik 
halasuun evine yaklqmt§tI. Meyda· 
nin arka tarafma g~tt. Ki.ic;ftklilgun
de gidip geldigi halasuun evinl hatir
la.r gibi oldu. Fakat bunun tam kar§l· 
llnda t1pla halasuun evine benziyen 
bir kO§k daha yap1lnu§b. 

Deriledi. Evin kapunm ~dl. Fakat 
evde hie; bir hareket g0ze ~arpmad1. 
Bir daha caidl. Gene ic;eride gilrilltil 
1lIAn olmadl. Fakat Mebrurenin hala
SUnn kuJaklan hie; duymazd1. Gene; 
kiz da bunu bildigi ic;in ne yapacagi. 
Ill §&§1rm1§t1. Kendi kendine: 

- Eyvah... dedi, muhakkak hala,. 
min hizme~lsi sokaga ¢ttl. Halam 
~e yairuz kald1. Oyle fse diinyada 
kaPnun zillni i§itmez. 

Gene; ~ belki halasi pencereden go
l'flr diye evin etra!mda dolqmaga ba§· 
la.ch. Bu a.ral1k gOziine arka taraftaki 
bahc;e kaplSl ili§ince gilli.imseme~ 
i>qladI. 

Mebrure gayet deli b8§ blr klzdl. 
lier bahc;e duvanndan ic;eri glrer de 
blrdenbire halasmm kar§lSUl& c;lkarsa 
bunun gayet eglencell bir §ey olacagl-
111 dii§iindil. 

Bemen bahc;e kaplSIIla yaklqtl. De
Jllir kapmm parmakhklan arasmdan 
kil~ ellni ic;eriye sokarak siirmeyi 
~. Kap1 ~llnii§ti. tc;eri girdl. 

Bahc;ede ileriledi. ()niine evin arka 
tq11ginm kaplSl c;lkb. Onu da §oyle 
bir elile itince ~dl. T&§hk kaplSl ar
kadan siirmeli degildi. ~imdi artlk 
etln i~deydi. Fakat evde hie; ses yok
tu. 

Kendi kendine: «Mutlaka halam 
Jalmz. •• dedl, balirsam sesimi i§itinl· 
Yecek... Onun ic;in birdenbire onun 
kartwna c;lkmak daha hO§ olacak ••• » 

Fakat ooyle Ani olarak kar§lS1na 
~p ihtiyar kadmcagw korkutmak
tan da \irkiiyordu. :t~den: 

«Adam sen de, dedl, onun ll8Sll ol-
18. kulaklan i§itmiyor, mutlaka hiz. 
lbe~ de anahtan ahp aokaga c;1tn111-
tir. Oda biraz sonra anahtarla kap1yi 
~cak, yukan ~1kacak, birdenblre 
halamm odaama girecek.- Halam 
onun da gelc:Ugini duynuyacak... Bu. 
nun l~in kadmcaliz J§ltmemezllgi yil
lftnden bijyle odasmm kaplSlDl a~1p 
blrdenbire kar§lS1na ~1kanlara ahf
llU§tlr. Korlnnaz .. » 

BOyle s0yllyerek alt kat salonda ile
l'lledt. Karpama blr merdiven ~lktl. 
llebrure: .Oldu olacak. •• VU merdlve
lal de c;ikalun bakal1m .. » dedi. Merdi
leni tirmandl. Evet yukan katta bir 
Patirdl vardl. 

Kulak kabartt1. Pltmh sag\:lakl oda
dan geliyordu. tieriledi, bu odamn ka
Punru yavq~a a~t1. Fakat odanm ka
Plsiru ac;ar ac;maz hayret ic;inde bir 
~hk savurdu. 

Odada gayet §lk pijamah, hie; tam
!!ladtg1 bir delikanh vardl. Gene; adam 
da onu gorilnce son derece hayret 
~de kalmi§tI. Sert bir taVIrla Meb-
;-_____ ...... ...1 ••• 

yor .. Tlpk1 bizlm eve benziyen kO~k-
te ... Fakat rlca ederim, hemen bura
dan c;ilop gidiniz ... Zira misafir bek
liyorum. Bekledigim misafirde evimin 
anahtan vardlr ..• 

Mebrure etrafma bakmdi. Burada 
giizel bir sofra hazirlanml§tI. Masa
nm iistiine c;i1tekler konmu§tU. Oda
nm her kO§esine gilzel bir esans ser
pilmi§ olacakt1 ki buruna gilzel bir 
koku geliyordu. 

Mebrure: 
- Affedersiniz .• dedi, sizi rahatSIZ 

ettim. 
Mebrure merdivenlerden 8.§&gt ka· 

ta inerken sokak kap1SI anahtarla 
ac;Ildl. 1c;eriye bir gen~ kadln girdl. 

i§te bu esnada milthi§ bir §ey oldu. 
Yeni gelen gene; kadln blr Mebrureye 
bir de onun arkasmda pljama ile du
ran gene adama bakti: 

- Al~... Rezil, beni bunun i~ln 
ml c;aiu'dm I.. diyerek baglrdl. HS.IA. 
ellndeki tuttugu sokak kap1S1run 
ail.ahtanm delikanllya dogru f1rlata
rak c;1kt1, gitti. 

Dellkanh onun arkasmdan: 
- Macide ••• Macide .•• diye seslendi. 
Fakat gen~ kadm ~oktan gitmi§ti. 
Dellkanh Mebrureye gayet sert bir 

taVll'la: 
- Befendlniz ml yaptigmm? diye 

bagirdl. Faka t gene; adama hiddet ne 
kadar yakl§lyordu. 

Dellkanb Mebrurenin yiiziine dik 
dik baloyordu. Mebrure gitmege kalkl-
1mca: 

- Milkemmel ••• dedi, yaptlillZ, etti
niz .•• ~imdi de benl can slkmtlSl ic;in
de yapayalruz bll'aklp gidiyorsunuz. 

Mebrure gillilmsedi: 
- Bari canmIZm s1kmt1S1 g~inclye 

kadar oturayim ••• diyerek bir kenara 
lli§ti. 
Gen~ adam: 
- Sofraya buyrunuz... dedi, nas1l 

olsa c;i~ekll bir .sofra hamladlk. Tek 
bqrma yemek yiyecek degillm ya. •• 
Ceza oisun diye benimle beraber ye
mek yiyeceksiniz. 

Mebrure bunu da gillerek kabul et
ti. Sofradaki prab neflsti. Delikanh 
bir arallk: 

- Siz ~k giiW lom>JJSJDJZ. .. 0 hid
det lc;lnde bunun farkma varmamt§

tun. .• dedi. 
Mebrure ktitkte uzun muddet kal

dl. Tatb tath konU§tular. Bundan 
BOnra blr c;ok gi.inler beraber gezip 
tcw.dular. tJd ay sonra kolkola nikAh 
dairesinden c;ikarlarken Mebrure ha
lasmm evine giriyorum diye yapttgi 
yanhfhktan pek memnundu. 

(Bir yildm) 

Bu•"'8• 
Nabet~ eczaneler 

ijlfll: IW;b. Tablm: t.tlk1l1 cad
deslnde Kemal Rebul, Kurtulut cad
dealnde A. Galapulo, Beyotlu: Oala
tuaray, Post.a sotalmda Garlh, Ga
la.ta: Topc;ular caddesinde IDdayet, 
Ka"mPa§a: Vasif, Baak67: Babclol
lunda Barbut, Emlnontl: Mehmed 
Klzun, Fatlh: 1Jebadeba4Jllda Asaf, 
Karagilmrilk: Ahmed suad, Baklrkoy: 
Merkez, BanJV: Osman, Aksaray: 
Etem Pertev, Be1iktq: Vidln, Fener: 
Vitali, Kumkap1: Belkis, Ku~
zar: Hlkmet Cemll. Samatya: Koca
mustafapqada Ridvan, Alemdar: 
Ankara caddeslnde Arif Nevet. ~hre
mlnl: Topkap1da Nlzun, Kad1koy: 
Pazaryolunda Rlfat Muhtar, Uskii
dar: c;(arf1boyunda tlmer Kenan, Hey
bellada: Halk, Biiytikada: l}lnasl Riza. 

Ber ceee a~ eczaneler: 
yenlk6J, SIDIJ'8b. RmneJlht•n. or
'"6J, Aman~. Bebet, BeJla. • 
Paf&baboe "' Anadoluhlanndatl ec
~ mr .- ....-.. 

Ankara - l)tle ne§riyatt: 14,30: Kan
flk plAk ne1riyat1, 14,50: PlAkla Tiirk 
mu.slldsl ve balk prkllan, 15,15: Ajans 
haberlerl. 

Aqam ne1riyatl: 18,30: Plikla dans 
muslklsi, 19,15: Tilrk mualkisl ve halk 
prk1lan (Makbule c;(akar), 20: Saat aya
n ve arapca nerlyat, 20,15: Tiirk musl
klsl ve halk tarkllan {Muza.ffer ilkar, 
Safiye Tokay), 21: S1hht konu§ma (Dok
tor Veflk Vassaf), 21,15: Stildyo orkestra
SI: Der Frelschiitz: Weber, Mozart: Don 
Juan, Hans Schott: Du, Du ... l, Beet
hoven: Mosaique, 22: Ajans haberlerl ve 
hava raporu, 22,15: Yannkl program ve 
son. 

AYl'Upa lstasyonlan 
Saat ZO de 

Berlin (20 - 20,45) orkestra ile hafif 
par~alar - Danzig 20 dans muslklsi -
Deutschlands 20,15 manJlar - Frankfurt 
20,15 bando muzikas1 - Hamburg 20 
senfonlk konser ve (Mozart) m keman 
konsertosu - Stuttgart 20,45 plllkla §ar
ktlar - Vlyana (20 - 20,30) eski muslkl 
aletlerlle eski e~rler - Athlone (20 -
20,30) viyolonsel konserl - Bilkre~ 20,20 
kan§ik muslki - Florans 20,20 konser -
Roma 20,30 konser - Poste Parisien 20,45 
konser - Sofya 20,30 (Verdi) nin (Ri
goletto) operasi - V&r§OVa (20 - 20,20) 
Polonya prkllan Te 20,30 ten muslkl. 

Saat Z1 de 
Berlin 21,30 senfonlk konser :nut ve 

harp konseri - Deutschlands 21,10 sen
fonlk konser ve fliit konserl - Hamburg 
21,15 (Ulysses) 1slmll. opera komlk -
Kolonya 21,10 senfonller ve keman kon
serl - Konigsberg 21,10 <im Bann der 
Nenus> islmli operet - Leipzig 21,10 ka· 
l'l§lk muslki - Miinlh 21,10 dans musikl
sl - Stuttgart 21,10 (Mozart) konseri: 
Senfonisi ve plyano konsertosu - Belgrad 
21,30 §en ak§am - Beromiinster (21 -
21,30) isvli;re halk §arkllan - Bordeaux 
ve Paris (Eiffel) (21,30 - 23,30) (Ma Soeur 
Anna> illmll Up.Vo - Bikret 21,15 pi
JaDO korulert ve plllda dam mu.slid.st -
Droitwlch (21 - 22,35) Brahms konserl: 
Macar danslan, piyano konsertosu ve 
iklncl. senfonlal - Lille 21,30 konaer -
Marsllya ve Paris P. T. T. (21,30 - 23,30) 
orkestra konserl - Prag (21,45 - 22,55) 
senfonik konser - Sofya 21 (Rlgoletto)
ya devam - Vaqova (21 - 21,45) l)eD 

musikl. 
Saat 22 de 

Berlin 22,30 dans havalan ve fQl'kl
lar - Frankfurt 22,15 fal'kl ve orkestra -
Hamburg 22 operaya devam - Kolonya 
22 senfonllere Te keman ltonserlne de
vam - Kanigsbezg 22 operet.e devam -
Leipzig 22,10 kanflk musiki ve Trio -
Milnlh 22 dansa devam - stuttgart 22 
oda musiklsi - Viyana 22 senfonik kon
ser ve <Beethoven) In dordilncii sento
nlsi - Athlone (22,30 - 23,30) l)eil saat -
Bordeaux ve Paris Eiffel 22 tlyatroya. 
devam - Biikre~ 22 dans musikislne de
vam ve 22,45 blr gazinodan naklen kon
ser - Florans 22,30 klrl§ll sazlarla klA.slk 
cserler - Kopenhag 22,30 orkestra ta
rafmdan (Mozart) konsert - MllAno (22-
22,50) polls orkestl'8.Sl tarafmdan muh
tellf eserler - Marsllya ve Paris P. T. T. 
22 orkestra konserine devam - Paris 
(22,30 - 23,30) l)en saat - Prag 22 senfo
nik ton.sere devam - Roma (22 - 24) 
operet - Sofya 22 (Rlgoletta) ya de
vam - Var§Ova (22,10 - 22,45) (Chopin) 
konserl. 

Saat ZS de 
Berlin ve Breslav 23,30 dan.S ve f&rk1 -

Deutschlands (23,30 - 23,45) kiic;iik gece 
konaerl - Diler Alman lata8yonlan Vl
yanadan naklen (23,30) clan ltlbaren k&-
111lk muslki nefrl1ab - Belgrad (2S,15 -
23 45) muhtellf ~r - Bordeaux ve 
Pe'.rta (Blffel) 23 tt,yatroya devam - Biik
ret (23-23,45) konaere devam - Droltwich 
(23,25 - 24,15) orkestra konserl ve ke
man - Plorana 23 clans - MllAno 23 oda 
muslklai - Prag 23,35 ocla mualJdal -
Prag u lkl plyano konserl - Roma 23 
operete devam - SofJa (23 - 23,30) 
dans - Varp& Te dller Leh lltaQOD
lan Berllnden na1tll. 

Saat u ... Wllum 
Berlin ve Brealav 24 programa dnam -

Deubrchlands 24 ortcestra ve vtyolonael 
konserl: <Lalo) nun komertosu ve Di
re - Dller Alman lstuJoDlan V1JV>adan 
naklen saat 23,30 dak1 programlanna 
devam - stuttgart Cl - 3) gece konlel't 
(Mozart) ID aenfonl.al, (Chopin) 1n piya
no konaertosu Te (T8chaikowsty) nln 
4 ilnctl senfonlal - Diter btltiln Alman 
tstasyonlan Milnlhden nak1en (1 - 4) se
ce muslklsl. 

Aparhman sahipleril 
Bot dairelerinize hemen iyl 

kirac1 bulmak ic;ln cAkpn>> m 
K"O<(CK ILANLABrndan isti-

fade ed1niL * 

l Yuan: lskender P. Sertelll __ _ Tefrika No. 115 ---' 
Antonya i~ki aras1nda Hamdana her 1eyi soylemi1ti. 

Ertesi sabah deniz canavar1 alhnlan aramaga gidiyordu 

- Ben Emlrden izin aldlm. Onun 
bana itimad1 vardlr. Haydi yiiru •• 

Sinyor Antonyo ne yapacagmi bll· 
miyordu. Ke§ki Hamdanla kendini 
kaybedecek kadar §ar&b i1tmeseydi. 
eimdi bu gevezeliginin cezasuu c;ek· 
memif, bu vaziyete dil§meml§ olurdu. 

Hamdana kar§1 gelmek te cellMla 
botuflnak kadar gil~ bir i§ti. Sendell
yerek yfuildu: 

- Haydt gidelim, Seyidl Fakat, ben 
sana sarhotlukla lAtife yapt1gum sa
myorum .•• 

- Hayir •. lAti!e deAiJ.di. Akhn b&
'1Dda idi.. heni.iz kendini kaybetme
~tinl 

Ve yumruklarmi Sikarak ba.glrdl: 
- Kimden korkuyorsun, Anton

yo? Donanma benim elimdedfr. SU 
aygm gibi bir kere haylanrsam, bii
ti.in korsanlar etraf1mda toplamr. 
Emirillbahird.en c;ekiniyorsan, o da 
ben1m ne muthi~ bir deniz canavan 
oldugumu billr. Hem neden korku
yorsun sen? Ben, Saidin vasiyetini 
bozacak degilim. Sadece bir torba 
altm ala.ca.gun. Bu kadan yet~r ba-
na ... 

Antonyo bunu duyunca harekete 
geldi. Belliydi kl, Hamdan ~gOzlft 
bir adam degildi. Donanmanm ve 
korsanlann istikbalini dii~iinecek 

kadar da akll ve muhakemesi vardl. 
Antonyo ile birllkte bir kayig& bin

diler .. 
Saidin gemisine gittiler. 
Hamdan gemiye yak.lqlrken, gil

vertedeki korsanlardan bir ~ogu: 

cAznill geliyor.> diyerek kac;1~a 
~anu~ch. 

Hamdandan o kadar korkuyorlar
ch ki .. 

Hamdan1 geminin kaptaru kfilll.
ladl. 

Hamdan, kaptana kJsaca flllllan 
IKSyledi: 

- Emirillbahir, bent ve Antonyo
yu gemide bir a~tirma yapmak 
l~in gonderdi. Saidin ambarda sak
ladlgi btr ldlc;ilk emanet v~ .• 
onu aimaga geldik. 

Kaptan bu s0ze ne diyebilrdl? 
- Buyunm, seyid! 
Diye yol gOsterdi. Gardiyan Semi

ko gttvertede do~ken birdenbire 
oglunu goriince ~-

- Sen nereden ~I.ktm, Antonyo? 
Ben seni atu' bir cezaya c;arplldm di· 
ye merak ediyordum. Nasll oldu da 
geldin buraya..? 

Antonyo babasmm lrulagma bir 
kac; kelime ile vaziyeti anlattI. 

- Merak etme.. rahatim fyfdir. 
Yalonda sen! de blzim gemlye aldl
racagun .. 

Hamdan, Semikoya: 

- Ambara hAlA sen mi balayor
sun? diye sordu. 

Venedlkli gardiyan: 

- Emir Said oldiikten sonra, bu 
n.zlfeyi benden aldllar. ~ ambar 
mnhatna Mpamchr, dedi. 

Hamdan ambann &izou keaU.. 
merdhen heftna iki !Wbe~ dikerek 
8f&ilya hie kimsen.ln imnemesini 
emretU. 

Antonyo gemtnin her taratnn bl
Uyordu. Bamdana yol g&sterdi; 
ambara indller. Antonyo IOI tarafta 
blr kapak ~. kaburgalimn ara.
sma indi. 

Hamdan aevin~ ~de 
0

80ylenlyor
du: 

- tyl bat, Antonyol Altmlarm 
hepsi yerlnde duruyor mu? 

Antonyo Urtek blr sesle: 
- Evet, seyidl dedl. Hepsi yerinde 

duruyor. 

Hamdan 1r1 diflerinl g&ltererek 11-

ntb. 
- Pek All. Ver bakaJ1m torbalan 

banal 
Antonyo blr torba altm uzatt1: 
- Kolumdan tutun da yukan c;i· 

kayun artlk .• 
Hamdan gt>zlerini ~arak homur

dandl: 
- Bepslnl a1acagiz albnlann.. 

- Hanya sen bana bir torba ala
e&g:tmtz1 s0yleinl~tin? Neden s0zilnde 
durmuyorsun? 

Hamdan, Antonyonun ensesine bir 
yumruk indirdi: 

- Haydi, agz1m kapa. Ben ne der
sem, onu yap! Otesine kan~ sen! 

Antonyo kapana k1S1lm1~t1. Klmtl
damaga imkAn yoktu.. Hamdan ne 
derse yapmaga mecburdu. Bir kere 
da,in~til bu u~urumun i~ine .. 

Torbalan bire1· birer allp yukan 
uzatmaga bafladl. 

- Kac; torba oldu, seyid? 
- AltI ... 
-., Tamam .. b~ka yok. 
- Sen gece bana yedi torbadan 

bahset~? Bir torbas1m sen ml 
~dln yoksa..? 

- Bana inan, seyid! Benim bir 
para bile sakhyacak yerim var m1? 
Burada ne varsa hepsini verdim size. 

Ve hemen ~u yalan1 uydurdu: 
- Torbarun birini emir Said Olme

den bir hafta once korsanlara dag1t
m.I~l. 

Hamdan ooyle bir pararun dag1-
bldlguu hat1rbyarak: 

- Haydi ~Ik bakal1m .. 
Diyemmldandl. J.intonyonun yi.i

zii havasizllkUm mosmor olmu~tu. 

Oeminin dibinden c;iktl·. kap&gi iyi
ce kapadllar .. Hamdan torbalan nO
betc;ilerle giiverteye c;1kard1.. kor
sanlar torbalan gorilnce, bunlarm 
altm dolu oldugunu anlamakta ge
cikmediler. 

- K~ biz yagma etseydik ~ 
altmlan .. 

Diye soylenenler de yok degtldi. 
Hamdan altmlan kayiga yerle~ 

tirdi .. 
Antonya korkudan titriyordu. 
- ~imdi nereye gidiyoruz, seyld? 
Diye sordu. Antonyonun encil~esl 

fU Jdl: Biltiin bu albnlan kadlnlara 
daiJbrsa, yaztk olacakt1. 

Hamdan: 
- Gemiye gidiyoruz, dedi, altmla

n emire teslim ettikten sonra eglen
mege gidecegiz ... 

Hamdan o kadar fnsafSIZ ve dil· 
f(incesiz blr adam degildi. Alt1 tor
ba altmm ~ emirillbahre teslim 
etti: 

- Paralar kazaya ugnyacakt1. 
On1an gomillil oldugu yerden ~kar
chm.. sana getirdim. 

Dedi. Necib Hayyat, Hamdarun 
bu hareketlnl biiyillc bir f edakarhk 
teIAkki ederek alrundan opm~tti. 

Hamdan kayikta bir torba al tm 
gizlediginl Necibe s0ylemedi. Tekrar 
Antonyo ile kayiga binerek Billbill 
yuvasma (Arablann Kadlkoye ver
dikleri isim) dogru ilerlediler. 

* 
Bizansm Anadolu yakas1 Arablar 

1~ en gi.izel eglence sahnesi olmut
tu. Biltiin kadmlar, c;engiler korsan
lann emri altmda idi. 

Hamdan buraya Slk: Sik gelir, ka· 
dmlara paralar, milcevherler daglbp 
egienirdi. 

Antonyonun i~de gittikc;e derin
leten bir korlru vardl: Ya emirillba· 
h1r bu ifln hesablDl Antonyodan so
nma .. ? 
~ Necib Hayyat altmlan gO

rOnce sevlnclnden ¢chnmfb. 0 m
rada Antonyoya blr feY ~lememif
U. Fakat, Neeb!, Bamd&DJD kal'fl y&

lmda Jmdmtara altm daiittiilDI du· 
yacak olursa, if nereye varacaldl?. 
Neclb, Hamdan& bu altmlan nere
den bulduiunu sonmyacak JDiydl? 

Hamdan her zaman geldigf ve et· 
Iendill btr meyhaneye girdi. Burasl 
hakfkaten bir billbill yuvasma ben· 
zlyordu. Bahc;esindeki &gac;Iar bir· 
b1rine girmifti. GOkyiizti goriirunil· 
yordu. 

Aga~lann iistilnde biilbilller c1vil
~yordu. 

(Panos) onnaru - ¢mdikl KlZlltop
rak civan • uzaktan insana vahp 
bir zevk veriyordu. 

(ArkaSl VU) 
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H A S T A N E L E ·n 
l\IEKTEPLER, BANK.ALAR 

VAPUR 1DARELERt, fSTASYON· 
I.AR, OTELLER, GAZiNOLAR 
elhastl umumi helalan olan 

yerlerde 
Pis ve FENA KOKULARI 

gidermek ve her tarafa inti!jar 
eden ve hastahklann menbai. olan 

MiKROPLARI oldiirmek i!;in 
Amerikada haz1rlanan 

" P U R Q ,, lardan 
mutlaka apteshanelere asmahdlr. 
Aptcshanelere hafif ve ho!j bir 
koku dag1tir ve bu dag1tma 6 ay 
devam eder. PURO alaturka ve 

alafranga icin ayn ayn 
yap1lm1~tir. 

HER EVDE MUTLAKA 
BULUNDURUNUZ. 

MOBil YALARINIZI 
GOVELERDEN muhafaza ve cu

rilmemcslni istlyorsamz ayni za
manda e~yamzi da muhafaza 
etmek istiyorsamz yine bu fabri
kanm gardroplar i~in yaptird.Ig1 

"PURO,, 1ardan alln1z. 
Cuzi bir masra:fla hem mobllya
ruzi hem icindeki loyzpetli e-?Ya
mzi GUVELERE kar~1 korum~ 

olursunuz. 

HASTA ODALARINI 
Daimi surctte dezenf ekte etmek 

i~ln yine odalara mahsus 

"PURO,, yu as1n1z. 
GUL, MENEK~E, QAM kokularile 
yap1hm!j olup evinize giren biitiin 
f ena kokular1 da giderir ve mik-

roplan oldilrilr. 

SiNEI{, SIVRtSiNEK, TAHTA
KURUSU, PiRE, HAMAM BfiCE· 
Gi, KARINCALARI. A.merikada 
birinci mallarla haz1rlannu~ ve 
diger miirnasilleri gibl fena kok
mayan ve tesirl muhakkak olan 

"PURO,, mayii 
kullamruz. Birinci rnal olmakla 

beraber fiatI cok ucuzdur. 
Umumi deposu: M A Z 0 N ve 
BOTTON Ecza deposu Yenl pos.

tahane arkas1 No. 47 
Toptan alanlara tenzilat vardlr. 

Kad1koy Sulh Mahkemesi B!Ulkl\tlpli
ltinden: 

Miiddei eevklnln miiddelaleyhler Vasil 
vereselerinden Tlrlyantafil, Vaslllkl, An
gllikl, Tana~. Sotlri He §aylan ve m~te
reken mutasamC oldugu Kadlkoyiinde 
Ras1mpa§a mahallcsinln Rlht1m Iskelesi 
soka~mda. yenl 42 eskl 16 miikerrer nu
marnh ve 2400 lira lnymetl muhamme
neli harlcen kliglr dahllen ah§ap ve bi
rincl katta birl sokak ve di~eri bah1te 
clhctlndc ikl oda. vc blr sofa ve blr hell 
ve iklncl katta bir sofa. fizertnde blri so
kak ve dlg-ert bah1te clhetindc lki oda ve 
blr hell\ ve bah1te \iz~rl,ndeld odamn, 
ominde bir balkon ve birincl zemln ka
tmda soka~a kap1si b1.tlunan ve zemlnt 
Qimento d~ll blr yeipek odas1 ve ya
nmda blr komiirHik ve blr ta§hk ve bah-
9c clhetlnde blr mutfak dcrununda yerll 
blr ocn.k ve dokme la§tan bir \tama§1r 
t cknesl vc bah1teye i;1k1hr blr kap1s1 ve 
hanenln arka clhctinde ctraf1 duvarla. 
mahdud ve haritasmda. mikdan yaz1ll 
133 metre sahn iizerinde bulunan gnyrl 
menkul Knd1koy Sulh Mahkemesl B~kA
tipll~lnden tnrlhl ilandan ftlbaren yirmi 

g\in mfiddctle dalrede aQlk bulunduru
lan s:ttl§ §artna.mesinde yazll.l §erait dai
rcslnde ve pe§ln para Ile 19/ 10/938 tart-
hinc tesadiif eden Qa mba giinii saat 
ondan on lklye kadar saLilacaktll'. Yevml 
mezkurde satl§ k1yrneti muhammenesl
nin yiizde yetml§ bC§inl bulmadig1 takdlr
dc en son arttuunm tliahhiidii bald kal
mak iizere miizayedenin on be4 giin tem• 
dldl lie 3/ 11/ 938 tarih'ine tesadiiC eden 
periJembe giinii saat ondan on ik.lye ka· 
dnr en Qok arttirana lhalel k.atlyesl icra 
kllmacaktir. Sat1§ tarihine kadar bele
dlye ve blna ve evkat ve yirml senellk ev-
ka! t.nvlzl ve riisumu del.lAUye ve sa.tlf 
harc1 hlssedarlanna. ve :ihale pulu mu§- ' 
terislnc aid olmnk fizere sat1hkttr. Tallp
l~rin yiizde yedl bucuk pey &kcesl vere-
rck satl§a girmeleri 11\zimdtr. icra. ve it-
11\s kanununun 126 nc1 maddest mucl
b1nce lpotek sahlbl alacaklllarla diger 
aliiakadarlann hususi faiz ve masra.ra 
dalr olan lddlaln.nm ylrml giin 1Qlnde 
dalremlze blldirmclcrl ve aksi ha.Ide hak
lan t.apu sicillerlle sablt olma.d.lkQa. satl.§ 

bedellnln payl~masmdan hariQ kalacak
lar ve daha fazla. ma.lu~at almak lstl· 
yenlerin dalrcmlz.ln 938/930 numarah doe
yasma miiracaa.t eylemeleri liizumu Uln 
olunur. M. 1776 

BALSAMiN KREMLERi 
Gece - gUnduz - yagll .. yagsaz 

ve ac1 badem 

BALSAMiN KREMLERi 
Biitiln dilnyada birinciligi tasdik ~ slhhi giizellik kremleridir. Gece 

i~in yagh - giindiiz i~in yagsiz ve halis aCI badem ~~idleri vardlr. 
Hususi vazo ve tiiblerde satlhr. 

t'l\GiLiZ KANZUK ECZANESt 
Beyoglu - istanbul ,, 

Bayrami~ askerl satanalma 
komisyonu ba$kanhg1ndan: 

~ 

I 

Erzakm Miktan Tutan Teminat1 ihalenin gtinii saatl §ekli 

Cinsi Kilo Lira Muvakkatesi 

S1g'1r cti 113001) Z0510 

Lira 
2289 22/ 9/ 938 pazartesi 15 

Ac1k ekslltme 
1 -· Bayrami!;te balunan kit'alann senelik ihtiyaclan i~in 113000 kilo s1-

g1r etine ihtiya~ oldugundan 2490 sayila arttirrna eksiltme ve ihale kanununun 
.JO mc1 maddesine tevfi.kan 22/8/~38 giinunden itibaren 22/ 9/ 938 giinilne ka
dar bir ay i~inde pazarllkla eksiltmesi yap1lacaktir. 

2 - Milracaat edecek taliplcrin komisyonca bu milddet zarfmda muraca
atlan. 

3 - Hususi §artnameler komisyonumuzda paras1z verilir. 
4 - Taliplerin 2490 saylh kanunun 2,3 ilncii maddesinde yaz1ll evsafla be-

raber gelmelcri ilan olunur. (5930) 

ALMAN 
WESTFALYA KOKU 
Kaloriferler ve diger teshin vasitalar1 i~in en 

/ mukemmel ve elveritli koktur. 

ALMAN 

BRIKET KOMORO 
Her aobada zahmetsizce yanan ~ok temiz ve Yiiksek 

hararetli komiirdiir. 

HU&O STiNNES REDERAY A. 6. 
Ga1ata 6 net Valor ban 3 ncii kat 13, 15 No. Telefon: 43361 

Maliye vekB.letinden 
1 - Eksiltmeye konulan i~: Bir metre eninde on unsluk yirmi bin metre 

kanavice. 
2 - ihale aclk ekslltme suretile yapilacakt1r. 
3 - 'l'ahmin edilen bedeli tic bin ve muvakkat teminat1 lki yiiz yirmi be§ 

lirad1r. 
·1- Eksiltme 26/ 9/ 93fJ pazartesi gtinii saat 10 da vekalet levazim mildur

liigilndeki ekslltme komisyonunda yapl1acakt1r. 
5 - $artnamesi levazim mildiirliigiinde ve istanbulda Dolmabahce Mali. 

ye evralo matbua anbannda gorilleblllr. isteklilerin 2490 sayilt kanunun 2 ve 
3 uncii maddelerinde yazill begeler ve muvakkat teminat makbuz veya ban.lea 
kefalet mektubile birliktc belli gun ve satte komisyona gclmelcri. (6242) 

BUHAR KAZANI ALINACAKTIR 
Yeni veya iyi bir halde derhal teslim edilebilmesi ~artiyle saatte 

asgari on ten b11har verebllecek be§ Atmosfer tazy1kmda bir kazan alt
nacakt1r. Marka ~pesi!ikasyon ve en son fiatmm Ankara Yeni§ehir Pos
tn Kutusu 2 ye l.iildirilmesi. 

P. T. T, Umumi Mudurlugunden: 
Ankara Radyosu ic;in miisabaka ile bir kac; spiker alm.acakt1r. Taliple

rin behemehal yilksek tahsil gormii§ olmalari ve en az yabanc1 bir dll, «Fran-
s1zca, ingilizce veya Almanca » bilmeleri me~ruttur. Teleffuzlan dilzgiln ve 
sesleri mikrofona mil.said olmak ta JAzlmd.Ir. Verilecek ticret tallplerin ehli
yet ve muvaffaloyeti derecesine gore tesbit edilecektir. 

Talip oianlarm 20 EylUl 938 tarihine kadar Ankarada P. T. T. Umumt 
Miidiirliigi.ine miiracaat etmeleri ilAn olunur. (6204) 

Nl~ANTA~INDA 

ENGLISH HIGH SCHOOL FOR BOYS 
Kayd ve kabul J~tn 9 Eylill cuma giiniinden itibaren saat 10 -12 7e kadu 
l\feldep Miidiiriyetinden anu edilen kahat almabilir. Telefon: 41078 

P. T. T. Umumi mudurlugiinden: 
Etimesuttaki P.edyodiffiizyon lstasyonuna yiiz elli lira ticretle ve mftsa. 

baka ile bir atolye ~cfi ahnacaktu. 
Bu §efin tesviyeciligl, tornacwgi ve soguk demir ~c;iligi cok iyi olmalldlr. 
Taliplerin 20 eyliiJe h dar istanbulda P. T. T. MO.dtirlilgune Ankarada 

dogruca umumt miidtirlii~e milracaatlan ilcln olunur. (6203) 

I. KARON, BEYOGLU, TONELMEYDANI 
cBeyen Mode fur alle• m~cmualar1n1n aaiat Jeri. 

14 Eyl\ll 1938 

inhisarlar U. Miidiirliigiinden: 
1 - 16/IX/ 938 tarihlnde ihale edilecegi il!n edilen 1000 adet portatlf i~

ki sand1gmm muhammen fiat ve bedeli ilfmlarda yanlcy yazilm1§tll'. 
II - Beherinin muhammen fiat1 263, 41 kur~ hesabile mecmuu muham 

men bedeli 2634.10 lira Ye muvakkat teminat1 197.56 lirad.Ir. 
III - Muhammen bedcldcki tashihat dolayislle ac;lk eksiltmesl 29/IX/ 938 

tarihine rastlayan per§cmbe giinii saat 11 e talik ecillmi§tir. 
IV - ~artname ve listeler her giln sozii ge~en §Ubeden almabilecegi gibl 

isteklilerin eksiltme ic;in tayin edilcn giln ve saatte % 7,5 giivenme paralarlle 
birltkte yukarda ad1 gcc;en komisyona miiracaatlan ilan olunur. (6421) 

* I - idaremizin (Jamnlt1 Tuzlas1 iskelesinde §artname ve projesi mucibin· 
ce yaptmlacak tam:rat ve in§aat i§l kapal1 zarf usullle eksiltmeye konm~tur. 

II - Ke§it bedeli <,15.3861> lira '<67» kuru§ ve muvakkat teminati «11540 11· 
rad1r. 

II! - Eksiltme 22/ JX/ 938 tarihine rasthyan peqembe giinil saat 11 de Ka
bata§ta Levazir..i ve Milbayaat :)ubec;lndeki Alan Komisyonunda yaptlacaktir. 

IV - ~artr.amc \'C projekr <·76•> ku!'U§ bedel mukabillnde inhisarlar Leva
zim ve miibayaa.t §Ubesiylc izmir ve Ankara B~mi.idiirliiklerinden almabilir. 

V - Eksiltmeye i§tirak e(mek isteyenlerin fcnni evrak ve vesaild 10000 
Jirahk bu gibi i§leri yapm1§ olduklanru gosterir vesaik ihale g·· iiinden 3 g(in 
evveline kadar inhisarlar ill.§aat $ubesine ibraz eder<.:k ayr1ca fennt ehliyet 
vesikas1 almalan Iazimd1r. 

VI - MtihUrlii teklif mektubunu kanuni vesaik ile V ci rnaddede yaz1ll in· 
§a.Rt ~ubemizden allnacak chliyet vesikas1 ve % 7 ,5 giivenme paras1 makbuzu 
veya banka teminat mektubu ihtiva edecek olan kapah zarflann eksiltme gU• 
nii en ge<; saat 10 a kadar ad1 ge~en komisyon ba§kanllgma makbuz mukabi· 
linde verilmesi lftz1mdlr. (6184) 

* J - Sartnamesi mucibince satm almacak 100000 adet 100 lilk tuz ~uvalt 
kapall zarf usulile cksiltmeye konm~tur . 

II - Muhammen bedeli beheri 41 kur~ hesabile 41000 lira ve muvakkat 
tcminat1 3105 lirad.Ir. 

III - Eksiltme 21/ IX/ 938 tarihine rastlayan c;al'§amba giinii saat 11 de 
Kabata§ta levazun ve miibayaat §Ubesindeki ahm komisyonunda yapllacaktir. 

IV -- ~artnamcler iki lira bedcl mukabilinde inhisarlar Levaz1m ve mil· 
bayaat ~ubesile, Ankara ve Izmir ba§ mildiirltigiinden almabilir. 

V ·-- MiP1iirlil teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 giivenme parasi 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapall zarnann 
ekSiltme giinil en gee; saat 10,30 a lrndar yukarda ad1 gec;en ahm komisyonu 
baskanhgma makbuz mukabilinde verilmesi 18.zrmd1r. (6099) 

* I - idaremizin Ya-.§an 'IuzlaSina getirilecek tatll suyun Tuzlaya isalest 
icin §artnamesi mucibince ~5000 metre i.Il.§aat tuliinde 60 m /m kutrunda font 
boru ve listesinde rniifredat1 yaz1ll hususi aksanu kapall zarf usullyle satm 
allnacaktrr. 

II - Muhammen bedeli s1( Haydarpa§a 25000 lira ve muvakkat temlnaU. 
1875 liradir. 

III - Eksiltme 19/ 10/ 938 tarihine rasthyan vai.·§amba giinii saat 11 de 
Kabat~ta Levaz1m ve M11t ayaa• §Ubesindeki allm komisyonunda yap1lacakt1r. 

IV - ~artnameler pa1 as1z olarak her gun Levazim ve Mubayaat §Ubesiyle 
Ankara ve izmir BB§mildilrliigi.inden almabilir. 

v - Eksiltmeye i§tirak etmek istcyen finnalann ihale gilniinden 7 giin 
evveline kadar fiatst~ fenni teklif mektup ve kataloglanru inhisarlar Umum 
Miidtirltigu Tuz Fen ~ubesine vcrmeleri ve tekliflerinin kanuliinii mutazam
mm vesika almalan lftz1md1r. Bu vesikayi haiz olmlyanlar miinakasaya i§tirak 

edemezler. • 
VI - Mtihiirlii teklif mektubunu kanunt vesaik ile 7 nci maddede yaz1l1 

Tuz Fen ~ubesinden almacak ekslltmeye i§tirak vesi.kasl ve % 7 ,5 gtivenme 
paraSl makbuzu veya banka temlnat mektubunu ihtiva edecek olan kapa.ll 
zarflann eksiltme giini~ er. gee saat 10 a kadar yukanda ach ge~en Alim Ko-
misyonu ~kanllg.na makb~iz mukabilinde verilmesi lazimd.Ir. «601b 

* Cinsi :Miktan Muh:immen bedeli Muvakkat teminat1 
beheri Tutan 

L. K. S. L. K. L. K. 

Eksiltmenl.Jl 
~ekli saatt 

Yazllk jelMin 200 Kilo -. 7854 314.16 23.57 A~lk eksiltme 11 
K1~hk jela.tin 200 n 
40 J.i.k ~ivi 2000 Kilo -. 15,05 301.- 27.57 Pazarl~ 11,3' 

I _ ~artnameleri ve niimunesi muc ibince satm allnacak 400 kilo JelA.tin 
a~lk tksiltmeye ve 2000 kilo c;ivi 2/ IX/ 938 tarihinde ihale edilemecilgindr.n yo
niden ve pazarllkla eksiltmeye konm~tur. 

u _ Mubammen bcjellerile muvakkat teminatlar1 hizalann~· g5steril· 
mistir. 

III - Eksiltme 26/lX/ 938 tarihine rastlayan pazartesi giinu hizalann· 
da yazill saatlerde ~abata§ta levaz1m ve miibayaat §Ubesindeki allm komisy004 
da yaptlacakt1r. 

IV _ ~artnameler pnras1z olarak her- gtin sozii g~en §Ub{'dcn almabilc<.e-
gi gibi jelatin nilmuneleri de gori.ilebilir. 

v _ isteklilerin eksiltme ic;h! tayin cdilen gi.in ve saatierC:e % 7,5 gilvenmt 
paralarile birlikte yukarda ad1 gec;en komisyona gelmeleri ilan olunur. (6247). 

* I - 9artname, resi.m ve niirnuneleri mucibince satm almacak 250 adet 
cli§li iskarta bu;ag1 ile 1000 ndet P. M. 63.14 zincir kenedi ac;lk eksiltmeye kon• 
mu~tur. 

II - Muhammen bedeli Di§li 1skarta b1~ag'mm beheri 3 lira ve zlncir kene
dinin beheri 20 kut~ hesabile heyeti umumiyesi 950 lira ve muvakkat temt
nat1 71,25 liradu. 

III - Eksiltme 27 / IX/ 938 tarihine rastlayan sall giinii saat 11 de Kaba. 
~ta levaZlm ve miibayaat §Ubesindeki a11m komisyonunda yaptlacakt1r. 

IV - §artnameler her giin .sOzii g*n §Ubeden almabilecegt gibi resim 
ve ntimuneler !le gorillebilir. 

V - isteklilc·rin eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gilvenme 
paralarile birlikte yukarda ed.I ge~en komisyona gelmel-eri ilan olunur. (6295) 

ETiBANK 
UMUM MODORLOGONDEN 

Divrigi'den 5 - 6 kilometre mesafede B. D. D tesmiye cdilen ya. 
taklardan demir cevherinin ihra~ ve kmlmas1, Divrigi, istasyonuna 
nakli 1•e istifi, vagona tahmlll, kapall zarfla miinakasaya konm~tur. 

Mi.'nakasnya i§tirak edeceklerin 25/ 9/ 938 tarihinde saat on ikiye 
k.adar Ankarada Etibank Umum Mudiirliigiine miiracaat ve tekliflerinl 
kapah zarfJa tevdi ctmeleri IAz1md1r. 

Bu j~e aid mukavele projesi, miinakasa §artnamesi Ankarada 
Etibank Umum Miidiirlilgiinden veya Etibank Divrigi demir madenl 
~Jetmtsl Mtidiir!Ugilnden almabilir. 
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Scandinavian Near 
East Agency 

Gnlata Tahir han 3 iincll tat 
Tel: 44991 - 2 - 3 

Bvenskl\ Orient Llnlen Gothenburg 
Gothenburg, Stokholm, Oslo, Dantzlg, 

DdYnla Copenhag Abo Reval ve btitiln 
Balt1k llmanlan §ark ve Karadenlz batll
ca llmanlan arasmda 15 giinde bll' azlmet 
~e avdet h;ln muntazo.m postalar. 

GdYnln - Dantzlg - Gothenburg ve Oslo-
dan beklenen vapurlar. 

Viklngland vnpuru 22 eylfile dogru. 
Gdynla vapuru 23 Eyl(Jle dotru. 
Gotland vapuru 27 eylfile dot;ru. 
Yakmdn istanbuldan Hamburg Roter• 

dam - Kopenhag, Gd}'nla Oothenberg, 
Dantzlg - Stol<holm, ve Oslo llmanlan 
l~ln hareket edecck vapurlar. 

Brngclnnd vapuru 12 cylwe dogru. 
1sn vapuru 12 eylflle do~. 
Vlkinglnnd vnpuru 22 eylfJle dogru. 
Fazln tats11At icln Galata'da Tahir ban 

I tincu katta kaln acentah~a miiracaat. 
Tel: f4991 - 2 - s 

Osmanh Bankasi 
iLAN 

Osrnanh bankasi gi~elerl 16 Eylul 
938 Cuma gilnilnden itibaren diger 
bir i~'ara kadar ~ag1daki saatlerde 
~1k bulunacakt1r: 

Galata merkezi ve Beyoglu ~ubesi: 
Sa.at 9 dan saat 12 ye kadar, saat 

14 den saat 16 ya kadar adi giinlerde. 
Saa.t 9 dan saat 11,30 a kadar cu

Jnartesl giinleri. 
Yenicami ~uebesi: 

· Saat 10 dan saat 16 ya kadar adi 
tiinlerde. Saat 9,30 dan saat 11,30 a 
~ kadar cumartesi giinleri. 

Tiirkiye 1, bankas1 anonim 
§irketinden: 

istanbul ve Galata ~belerimizin . 
gi~ saatleri l5 EylUI 1938 tarihin
den itibaren a~fldaki ~de tesbit 
edilmi-t> oldugu saym mii~terilerimize 
hildi.rilir. 

Her gi.in saat 10 dan 16 ya kadar. 
Cumartesi giinleri de 9,30 dan 11,30 a 
kadar :t~.tk bulundurulacaktir. 

D1REKTORLUK 
-------~~~~---~~~~~~~~ 

Sar1yer Askerlik §Ubesinden: 
~ubemizde kay1th ycdek piyade 

YJlrsubay Emirganb Arif oglu Neca
tinin ~beye verdigi adreste kendisi
lli taniynn bulunmad1g. ve namma 
geJen mektuplann da iade edildigi 
2ab1ta tahkikatmdan anla~ln11~t1r. 
Ankaraya gidip geldi~ ogrenilen bu 
SUbaym bulundugu yeri bDenlerin 
~ubeye haber vermeleri rica olunur. 
~ 

i tanbul 3 iincii icra memarlutundan: 

Mahcuz olup paraya c;evrilmeslne karar 
VerUen blr buz dolabmm ac;lk arttlrmasi 
16/ 9 938 cuma giinii saat 12 ile 14 arasi 
Beyaz1tta Hakkftklar kapis1 3 - 5 - 7 nu
tnarah diikklmm oniinde yapllacaRl mu
hammen lnymetlnln % 75 111n1 bulmachRl 
takdirde 2019/938 sal1 giinii ayru saa.t ve 

_ aym yerde yapllacagJ Han olunur. (10537) 

13/9/938 Sall ri.inu 
tstanbul Hillnde toptan satilan ya1 

tncyva ve aebze flatleri: 
En ~Rl En yukan 

flati tlat1 
Clnsl Em.ml! Kr. S. Kr. S. 

Bnmya Kilo 9 - 14 -
Salnz kabalt > 5 - 6 50 
Dolmallk blber • 3 50 <l -
Blvrt biber • 2 50 4 -
l{lr domatest • 2 50 4 -
Sink doma tesl • 8 - 7 -
c;:ah fasulyesl • 7 - 13 -
Ay§ekadm > 8 - 11 -

. 

o ·ENiZ·BANK 
Danizyollan Mudanya postalan 

15 EyJfilden itibaren Mudanya hattmda sonbahar tarilesinin tatbikine 
ba~lanacaktir. Postnlur her giin istanbuldan saat 16 da kalkacaktir. 

Donii§te GemJik postalan Gemlikten saat 6 da ve l\Judanyal1 postalar 
Mudanyadan saat 8,30 da kalkacakbr. 

Pazar giinlcri istanbuldan 8,30 da aynca bir posta kalkacakbr. 
Bu post., nyui trfin saat 17 de Mudanyadan kalk1p 20,05 de istanbula 

donecektir. 

Gayrimenkul Sat1~ ilan1 
Istanbul Emniyet Sand1gi Direktorliigiinden: 

Bayan Cemilenin 21207 hesap No. sile sandlgirruzdan ald1g1 200 liraya kar- , 
§1 birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu Odemediginden hakkmda ya
p1lan takip iizerine 3202 No. Ju kanunun 46 c1 maddesinin matufu olan 40 c1 
maddesine gore satilmas1 icabeden Bogazi~inde Anadoluhisarmda Ayazrna cad
desinde eski 98 M. yeni 18 No. lu ah§ap bah~eli bir yalmm tamam1 
bir bu~uk ay miiddetle ag1k artt1rmaya konmu§tur. Sab§ tapu sicil 
kaydma gore yap1Imaktadir. Arttirmaya girmek isteyen 44 lira pey ak
!;8SI vcrecektir. Milli bankalanml.ZClan birinin teminat mektubu da kabul olu. 
nur. Birikmi1l biiti.in vergilerle belediye resimleri ve va.k1f icaresi vc taviz be
deli ve tellA.liye rusumu bor~luya aittir. Arttirma §artnamesi 10/ 9/ 938 tarihin
den it1bare11 tetkik etmek ~stey.enlere sand1k hukuk i§leri servisindc a~1k bu-
lundurulacaktir. Ta_l)u sicil kaydl ve sair lilzumlu izahatta ~rtnamede ve ta
kip dosyasmda vardu. Arttnmaya girmi§ olanlar, bunlan tetkik ederek satI
llga qikar11an gayrimenku1 hakkmda her §eyi ogrenmi~ ad ve itlbar olunur. 
B;rir..ci arttmna 16/11/ 938 tarihine mti.sadif ~ar§amba gtinii Cagaloglrmda kain 
sand1gim1zda saat J4 ten 16 ya kadar yap1Iacaktir. Muvakkat ihale yap1labil
mesi l~in teklif edilecck bedelin tercihan almmaSI icabeden gayrirnenkul mil
kelleriyeti ile sand1k alacagim tamamen ge~mi§ olmas1 §artt1r. Aksi takdirde 
son artt1ranm tanhhildii baki kalrnak §artile 6/12/938 tarihine milsadif sal1 
gilnil aym rnahalde ve aym saatte son arttirmaSI yap1IacaktJr. Bu art
tJrmada gayrimenkul en ~ok artt1rarun tistti.nde brraktlacaktir. Haklan ta
pu sicillerilc sabit olm1yan alakadarlar ve irtifak hakk1 sahiplerinin bu hak
lanru ve hususile faiz ve masarife dair iddialanm ilAn tarlhinden itibaren 20 
giin i~inde 

0

evrak1 milsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri laz1mrur. Bu su
retle haklanm bildirme.mis olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olrruyanlar 
sat1~ bedelinin payla~mas1~dan haric; kahrlar. Daha fazla malumat almak is~ 
teyenlerin 937/334 dosya numarasile sand1gillllz hukuk i§leri servisine milra
caat etmeleri liizumu ilan olunur. 

DfKKAT 
Ernniyet Sand1g1; Sandlktan al.man gayrimenk.ul ipotek gostermek iste

yenlcrin tahmin edile:i k1ymetin yansma kadar ikraz yaparak usuliine gike 
kolayhk gostermektedir. (6376) 

Gayrimenkul sat1~ ilan1 
Istanbul Emniyet sand1g1 direktorlugunden 
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Ankara Tarih, Dil, Cografya F akiiltesi 
Direktorliigiinden: 

Talebe gazzlma ~artlarz 
1 - Fakiilteye talebc Glarak yazilabllmek i~in lise bakaloryasm1 veya ol

gunluk imtihamm venni§ olmak §artbr. 11Tilrk llselerine muadilligi Ktilttir 
Bakanhgmca tarunrm§ ecnebi memleketler liselerinin §ahadetnamelerl kabul 
olunur.u 

2 - Dort Somester zarfmda lise olgunluk irntihamm vermek ~tile mual· 
lim mektebi mezunlnn namzet olarak kaydedilirlerse de bunlardan ancak dort 
sarnester zarfmda lise olgunlugunu muvaffaklyetle bltirenler asli talebe olur
lar, bitiremiyenler Fakillteden ~kar1hrlar. 

3 - Fal~illteye yaz1lmak isteyenlerin Fakillte idaresinc verecekleri belgeler 
~unlard1r: 

a - Fakiilteye ginnek istedlgini bildiren dilek~e ((Makine ile yazill» 
b - Tahsil vesikasmm ash, 
c - Nilfus cilzclammn tasdikli sureti «Ecnebller i~ Emniye~e vcrilmif 

ikamet vesiksamm tasdikli suretLi, 
d - Sagllk ve 8$1 raporu, 
e - iyi halini ve oturdugu yeri bildirlr vesika, 
f - Fotograf1 uG tane, kartonsuz, b~ a~k tam ce;'hcdcn 4,5X6 bilyiiklil

gilnde 
g - Pullu beyanname <•Fakillteden abrur, istekli kendi el yazisile doldu

rur» 
h - Takip edecegi zilmreyi gostelir fi~ ((Fakiilteden alm1r», 
i - Muallim mektebinden mezun olup namzet olarak kaydcdilecek olanlar 

i~in: Mecburi hizmeti olrnad.lgma dair resm.i bir vesiktt. 
4 - Bu bclgcler noksans1z ve hepsi bir arada olarak getirilmedikGe evrak 

kabul edilmcz, kayit vesair hi~ bir muamele yapilmaz. 
5 - Yazilma i}i 15 Eylill 1938 den 28 ilkte§rm 1938 giiniinc kadar devam 

edecektir. 
6 - Bu yil yat1ll talebe ahmmyacakt1r. 
7 - Fazla rnalitmat almak isteyenler her giin Fakillte idaresine milraca-

at edebilirler. (3638) (6327) 

M. M. V. Hava mustesarhg1ndan : 
I -Birisi M. M. Vekaleti Hv. MilstC§arllgi in~t §Ubesinde digeri Kiltah

ya Tayyare alaymda istihdnm edilmek i.izere <• 165-256» lira arasmda ayllk: 
iicretle iki iil§aat miman almacaktlr. Bunun i~in §eraiti berve~l atldir. 

A - Tilrk olrnak ve yahanc1 kadlnla evli olmamak. 
B - Askerlik miikellefiyetini yapmI§ olmak. 
C - Hiisnil ahl!k sahtbi olrnak ve s1hhi vaziyeti miisait bulunmak. 
E - Mektep §ahadetnamesi ve Nafia vekwetinin ruhsatnamesini haiz bu· 

l~mak. 

F - ~imdiye kadar ~ah§tig1 in§aat i§Ierinde muvaff ak1yet derecesine ait 
vesikaSI olmak. 

G - Mimar olrnad1gt takdirde ruhsatnameyi haiz yap1 i~leri miihendisi 
~ili~~ . 

H - 'ralipler fazla oldugu takdirde bir lisan bilen vcya A vrupada ikmali 
tahsil eden tercih olunur. 

2 - Talipler ellerindeki vesaik ile Ankarada M. l\f. V. Hava milstc§ar1Ig1-
na ve 1stanbulda Ye~iikoyde Hava aktarma anbari mtidi,irltigtine, Eski§ehir, 
lzmir, Kiltahya ve Diyarbaklr tayyare alaylan komutanhklanna milracaat 
edeceklerdir. Milracatlar 2b eyliil 938 pazartesi gilnu ak§amma kadar kabu1 
edilecek bu tarihten so11raki milracaatlar nazan itibara almmayacaktir. 

(3610) (6398) 

Beykoz Deri ve kundura 
Fabrikas1 T. Anonirn $irketinden 
Fabrikam1zda mev<~ut bo~ r;uvallar 26/9/938 tarihindc miizayede ilc ~

tdacaktir. ~artnamc hergiin Fabrika Ticaret sen'l~inde goriilebilir. 
-Miiza~·edeye i~tirak i<'in Ticaret odaSJ tescil ve~ikasinm ibra1.J §artt·r. ~ 

Bayan Habibenin sand1wm1zdan 18465 hesap No. sile aid1gi 1000 lira bor
cuna kar§I birinci derecedt-> ipotek edip vadcsinde borcunu Odcmediginden hak
kmda yap1Iu11 taklp uzerine 3202 No. lu kanunun 46 ct maddesinin matufu olan 
40 CJ maddesinc gore satilmas1 icabcden Aksarayda Cerrahp<l§a civarmda eski 
Katip Muslahaddin yeni Ke~ihatun mahallesinin eski tiltilncii yenl tiltilncii Ha
san sokagmda eski 1 M. yeni 5 No.lu ah~ap IJah~eli bir evin tamanum bir bu~uk ay 
milrldetle ai;-ik arttmnaya konmu§tur. Sall§ tapu sicil kaydma gore yapllrnak
tadir .Arttumaya giunck jsteyen 375 lira pey ak~as1 verccektir. Milli bankalan
rruzdan birJnln teminat mektubu da kabul olunur. Birikmi§ biltiin vergllerle, 
belediyc resimlcri ve vak1f icaresi ve tavlz bedeli ve tellaliye rusumu bor~Iuya 
nitt.ir. Arttirma §artnamesi 10 9 938 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyen-
lere sand1k hukuk i§leri servisiride a~Ik bulundurulacakbr. Tapu sicil kayd1 M emur aranzgor 
Ve sair lilzumlu izahatta §art.rrnmede ve takip dosyasmda vard1r. Artbrmaya A 

~ Depomuzun Ticnri senisinde ~alt~mak uzere Frans1zca veyahud Iman-
girmi§ olanlar bunlan tetkik ederck ~tJ.hg~ ~Ikarilan gayrimenkul. hak~~a ca bilen bir memura ;htiya~ vard1r. Taliplerin Boz Kurt hamnda A. E. G. ir-
her §eyi ogrenmi§ ad ve itlba!" olunur. Bmnc1artt1rma16/11/938 tanhine musa- ketine miiracaatlan. 
~~q~~@~il~~~~~da~~~~~m~~~~l4~~6~k~uy~-·~~~~~~---•••••••••••••••••-~~-~ 
lacaktir. Muvakl{at ihale yap1Jab1Imes1 i~m tekhf ed1lecek bedelm tercihan alm-
masi icabeden gayrimenkul milktllefiyeti ile sanchk alacag1ru tamamen ge~
mi§ olmasi §arttir. Aksl tak_dirde w.~ ~ttirarun taahhildti. bak1 kalmak §arti
le 6112;938 tarihine mildasif sah gunu ~ym mahalde ve ayru saatte son art
tirmasi yapilacaktir. Bu arttmnada gaynmenkul en ~ok artt1ranm Ustiinde bi
rakilacaktlr. Haklan tapu sicillerile sabit olm1yan aJakdarlar ve lrtifak hakkI 
sahiplerinin bu haklar~1 .~e ~~susile faiz ve .~~rif: dalr iddlalanm ildn ta
rihinden itlbaren yirm1 gun 1~mde evralu musb1telenle beraber daircmize bil
dinneleri lazimdlr. Eu surctlc baklanru bi1dirmemi§ olanlarla haklan tapu si
cillerile sabit olm1yanlar sah§ bec!elinin payl8§masmdan hari~ kahrlar. Daha 
fazla malumat almak isteyenlerin 937 /528 dosya nurnarasile sandlgumz hu
kuk i§leri servisine milracaat etrneleri liizumu ilan olunur. 

DfKKAT 
Enmiyet sand1gt, Sand1k.tan ahnan gayr~enkulil ipotek gastermek iste

yenlere tahmin edilen k1ymetm yansma kadar 1kraz yaparak usuliine gore ko-
layhk gostermektedir. (6375) 

Sel~uk K1z Enstitiisii Direktorliigiinden : 
Kay1tlar devam etmektedir. Enstitilmiize ilk ve orta okul mezunlan aluur. 

Kayit giinleri Pazartcsi, Per~embe, Cuma giinleri 9 - t12 13 - 16 ya kadnrdlr. 
Fazla malumat iEteycnlerin okul direktorli.igtinc b~ vunnalan ilfm ol~ur. 

(6166) 

Zlraat VelkADeitun<dl~in: 
Yedi kalem Ziraat aletleri ahnacak 

1 - 75 adet PillverizatOr, 250 adet madeni yayik, 1500 adet budama ma
kas1, 1500 adet a§·I gak:s1 ve 125 adet de Langstrot sisteminde an kovam ile 3 
adet petek yapma kal1b1 kapall zarf usulil ile almacaktir. 

2 - Bu yedi kalem alatm rnuhamrnen fiat! 9132 lira oluy ilk teminat 685 
liradlr. 

3 - ~artnamesi Zh'aat vekaleti, Ziraat umum mudurlilgilnde parasiz ola
rak verillr. 

Barbunya lormizi • 8 - 10 - • DOG ON YAPACAKLARA 4 - Taliplerin miinakasa giinti olan 30/ 9/ 938 tarihine miisadif cuma gil
nii saat 14 de kadar kapah zar!larla vekalet satm alma kornisyonuna \enne
leri ve saat 15 de komisyonda hazir bulunmalan ilan olunur. (3653) (6329) 

Asmakaba~1 Aded 4 - 11 -
Pathcan ba~ > 1 - 1 25 

> Orta. > - 50 - 75 
> ufak > - 25 - 50 

Bostan pat1Jcan1 11 1 25 1 25 
-~ > -W lW 
MlSlr > - 75 1 25 
llavu~ Demet 2 - 3 -
Maydanoz 11 - 50 - 75 
Qeklrdekslz iiziim Kilo 8 - 15 -
<;:avu~ iiziimii > 7 - 17 -
Reznlu > 8 - 12 -
Yapmcak Uztimil > 7 - 10 -
Slyah iiziim > 6 - 10 -
Amasya elma.sJ. > 14 - 20 -
Inebolu elmas1 > 11 - 16 -
Find1k > 10 - 12 -
'krtall > 10 - 23 -
"tivez > 8 - 7 -
lcyva > 7 - 10 -
'raze inclr > 6 - 8 -
Ccvlz 11 17 - 22 -
l:cncbl llmon 100 nded 200 - 400 -
karpuz yenl dilnya ha§ > 7 - 11 -

> > orta > 5 - 7 -
> > ufak > 1 50 4 -
> Alacall ba§ • 11 - 15 -
.J 11 orta > 6- 9-
> 1> urak • 2 - 5 -

lavun Krrka~ac ba~ » 7 - 10 -
» 11 orta > 5 - 7 -
a » Ufa.le » 1 50 4 -

Sandalyalar, 
\·esaire mobilyaJar 

FABRiKA FiATINA SATILIVOR 
Asri Mobilya Magazas1: Ahmed Feyzi 

istanbul, Ruapa~a yok~u No. 66. Tel 23407 

CEZA KANUNUNA AiD --------

Temviz mahkemesi kararlan hulasalan 
Tophyan: Orhan~zi C. Milddeiumumisi MAHiR fiLKtJSAL 

Ceza usul ve hu~usi kanunlara aid en yeni ve yQ§1yan Temylz mahke
mesi kararlan, Vckwctin tamlm ve umumi yazilanm, Devlet ~uraSI kararla
n, Bilyilk Millet Meclisi tersirlerim ve ihtilafll rneselelerde salfilliyetu kimse-

lerin miitalealanru havidir. 
Mevzu~ geni§ligi ve kanunlann bir ~ok degi§iklik ve tadilat gormesi se
beblerile i§ adamlannm ~ayelerinde tasarruf i~in lti.zumlu bir rehber mahiye
tindedir. 

I . I Istanbul beledlyesl llAnlara I I 
Beher metre muraboama 5 lira bedel tahmin edilen Aksaray yangm yerin

de 47 inci Adada 1317 numarah arsanm sag tarafmda 5,60 metre ytizlil 149,60 
metre murabba1 arsa satilmak UY.ere ac;1k artt1rmaya konulm~tur. ~tname
si Levazim Miidiirlilgtinde gorillebllir. istekliler 56 lira 10 .kuru§luk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 19/9/938 pazartesi gi.inii snat 11 de Daiml En-
ciimende bulnnmahd1rlar. (6081) (B.) 

BEYKOZ DERi ve KUNDURA 
Fabrlkas1 T. A. $irketinden 

Fabrikam1zdn 1/10/P38 tarihinden itibaren bir sene zarfmda ~1kacak 
annti ve kazmtt 19/9/938 tarihinde milzayede ile sattlacakttr. ~nnmesi 
hergiin Fabrika Ticaret servi:sinde gorillebilir. 

Miizayedeye i§tir!•lt i~in Ticaret odasi tescil vesikasmm ibraz1 ~rttrr. 

Temyiz mahkcmcsinin noktai nazarlarm1 havi olmaSl itibarile hakim- A emuru a or I lerin verdikleri karnrlardaki lsabetin ve blnnetlce tasdik nlsbctinln yiikscl- yar m ran1y 
i~in de mtiracaa.t edilccek bir eserdir. Fiat1 120 kuru~tur. Ol~iilere aid tallmntnamesi hiikiimleri macibince iktisad Yckiletinin lyi derccwe 

Tcvzi mahnlli: istanbul, Ankara Caddesi No. 64 ehliyetnamesini haiz bir ayar mcmuruna ihtiyn~ vardir. Taliplerin bizzat euakile be-
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Sabah, ogle ve ak~am 

Her yemekten sonra disleri niGin 
temizlemek 1az1md1r ? 

()iinkii unutmayznzz ki: 
Bakuns1zhktan ~i.iriiyen ~lerin dif

teri, bademcik, lozarruk, en!loneza, ve 
hatta zatiirreeye yol acttiklan, iltihap 
yapan di~ etlerile koklerinde mide 
hummasi, apandisit, nevresteni, s1t
ma ve romatizma yapbgi fennen an
l~1lm1~br. Temiz agiz, ve saglam ~
ler umumi vucud saghgimn .en birin
ci ~arti olmu~tur. Binaenaleyh di~le
rinizi her gun kabil oldugu kadar 
fazla - Hl.akal 3 defa - (Radyolin) di~ 
macunile firctahyarak s1hhatinizi ga
ranti edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu 

r surctl~ mikroplan imha ederek ~l~ 
rinizi korumu~ olursunuz. 

Butun tehlikelere kar~1 s1hhatinizi korur. 
Sabah, ogle ve ak~am her yemekten sonra 

: di~lerinizi f1rcalay1 n1z 

GaJatada Liilcci Hcndck sokagmda 119 numarall 

G0ND0ZL0, GECELI ve Y ARIM LEYLi 

·SEN BENUA 
(Saint Benoit) Frans1z erkek liseslnin 

ihzari sm1flan vard1r tve olgunluk smavlarma haz1rlar. Hergiin saat 9-12 
ye kadar kay1t muarnelesi yapllrnaktadlr. 

~·-------- A~aJ~ tarihi: J 9 Eyliil 1938 

Fikir biraz ciir' etkarane goriilebHir •.• 

Fakat neticeleri ~ayan1 hayrettir 
r C' •• •I VE Kadrn olmanm yegane 
,--&;;;;; IPll/ &,,;. BAGI rnahzurunu unutturur. 

F E M • L VE lead edilince kadm inaruhruyacak derecede 
I BAGJhiiyilk bir serbestiye ve emsahiz bir rahata 

kav\l~tu. 

Her ay tekerriir eden mii~kiil ve iizilcii giin
~ ~•.,.I VE lf'rdc kaduu biltiin dil.§ilnce ve eziyetlerden 
,-.:;;;;, frfJ &. BAGJkmtard1. llayattm ve aile saadetini sigorta 

('(ti. 

F E ftil • L VE En ince elbise ve en dar banyo mayolan al· 
IYI I BAGftJnda sczilmez, kullanan kadm bile mevcu

di~'etini kat'iyyen farketmez. 

FEM. •L VE Mikroblu bezlerin ve pamuk tamponlann ka· 
J BA Gldmlann biltiin hayatlanna mal olan rahim 

I 
\'e tenasiilii astrrablanm ortadan kaldmr. 

FEM. L ve Kam emici ve muhafaza edici beyaz ve kiri .., nuz1 hususi iki cins pamuktan kimya hari
bagt kalarile mikrobsuz bir §ekilde yapd~ti.r. 

FEMiL :ve 
bag, 

Bay~nlann (ayhk temizliklerinde) en birin
ci yard1mc1s1d1r. S1hhatini seven her kadm. 

ve BAGI 
kuHanmahd1r. FEl\IiL kii~iik \C yum~k oldugundan el ~antaruzda bile 

ta~1mr. lier cczane ve ticarethanelerde bulunur. 

ROMATiZMA - LUBAGO ve SIYAT. 
den muztarip olup berayi tedavi 

Y ALOVA ve BURSA 
KAPLICALARINA 

gideceklere miihirn bir tavsiyc: 
Banyodan sonra agnyan mahalle 

merherni ile rnasaj yap1p daha iyi 
ve daha ~abuk §ifa bulurlar. 

Her ecsanede satwr. 

Bozuk bir mide, Bozuk bir haz1m 
ve muhakkak yorgun bir dimag 

Bunlar biribirine pek slla bir surette merbutturlar. Hayatm1zm rnuhtelif tecriibeleri s1rasmda bunu siz de 
muhakkak isbat et~inizdir. ~u halde, slhhatinizi bu anzalardan korurnak sizin i~in esasll bir va.zife ol· 
mal1d1r. Buna vasll olmarun en losa ilmt ve ideal yolu, hem g1da, hem de deva olan: 

kullanmaktir. En klsa bir zamanda midenin hazm1 canlan1r, mide usaresi yediklerinizi siiratle eritir. Vil
cudtinilz hazrnolunrnarn~ gidalann zehirli artlklarmdan kurtulur. Dirnag siikun ve huzur bulur. Viicud 
da rahatl kadar saadetine de kavu~ur. 

DEJARDENIN FOSFATLI malt hulasas1n 
Umum eczaneleerde bulabiqrsiniz. 

............................... ESKi~E~ISVLMEKATiP .... 
1 
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K1z - Erkek OKULLAR Gi.ine$i Yat111 yat1s1z 
Hergiin talebe kaydlna devarn olunmaktadlr. isteyenlere tarifname gonderilir. 

BE~iKTA~ -- YILDIZ Telefon: 42282 

Telefon: 42517 

Ni1anta§1nda Tramvay ve ~kayik caddelerinde 

__ I Y_A_T1L_1 _.I ~i§'i T erakki Lisesi I GONoozw I 
ANA • ILK - ORT A - LISE KISIMLARI 

Kiz ve erkek ogreniciler i~in yanyana ve geni~ bah~eli iki binada ayn YATI te§kilat1 vardlr. Fransizca, ingt. 
lizcc, Almanca kurlarma dokuz ya~mdan b~llyarak biitiin ogreniciler ~tirak edebllirler. Okul her gi1n saat 

10 - 16 arasmda ai;llctir. Kayid i§lerinc Pazartesi, <;ar§amba ve Cuma gi.i nleri bakihr. 

KABIZtlK 
On binlerce ki~i 

memnuniyetle 
MAZON kullamyor 
ve tavsiye ediyorlar. 

Kab1zllQ1 
defeder, HAZMI dil

zeltir MiDE ve BAR

SAKLARI bo~altir. 
Viicude ferahllk vc
rlr. HAZIMSIZLIK 
ve EK~iLiGi gide
rir. Almmas1 gayet 

latiftir. 

MAZON 
M:&YVATUZU 

. ·AK$AM 

MATBAASI 
Rotatif makinelerinde 

resimli ve renkli gazete 
ve mecmualar1, bask1 ade
di yiiksek risale, kitab ve 
her nevi matbualar1 en 
temiz §ekilde en ehven 
§eraitle basar. 

* DevamlI i§ler i~in husust §erait 
tesbit edilir. Fazla tafsilA.t i~in 
matbaa idaresine miiracaat. 

Telefon: 20497 

KURTULU$,, 
Bi~ki ve diki~ dersanesi 

Mildiresi: Mm. Papazyan 

Haftanm 4 giiniini.i kadmlara gtin
de ii~er saat Fransiz usulile bi~ki ve 
diki~ dersi tedris edilir ve 4 ayda Maa
rif i;e rnusaddak diploma verir. Feri
koy Tcpeiistii 116 No. Papazyan 
~paftimam. 

Sahibi Necmeddin Sadak 

Umumi nqriyat miidtirii ~evket Rade 
Akpm Matbaasa 

"Zevcim, gOzlerine 
inanmak istemiyor" 
isle, Fransada Sen sehrinde Montereuil kasaba-

s1nda Emil Zola sokag1nda 17 No. da Dayan 
Wagner, btiyle diyor ve ilave ediyor: 
"0, bana; sen 10 ya§ gen~le§mi1sin diyerek 

hayr~tini izhardan kendini alam1yor.,, 

Bayan Wagner'in BioceUi 
yeni cild. unsurunu ku1. 

l.anmazdan evvelki 
fotografi 

¢Zevcim Jorj, bu ftdeta bir rnucize
dir, diyor. Filhakika iki ay kadar ev
vel. alnrmda, gozlerirnin ve agzrmm et
rafmda buru~uklUklar ve ~izgilerlm 
vardl. Bugiin ise biltiin arkad~larun 
bu ~ayani hayret tebeddiile ~~1yorlar. 
Onlara yaptigum soyledim. Yegane 
cild unsuru olan pembe renkteki Bio
celli Tokalon krernini kullanmalanm 
tavsiye ettim. Bir<;oklan bizzat tecriibe 
ederek ~ayan1 hayret semeresini gO
riinciye kadar benirnle alay ettiler. Fa
kat sonra bana hem te~ekkilr ettiler, 

Bayan Wagner'in birkcu; hafta. 
zarfmda kazandtgt $ayam. hay

ret giizeUik tebeddiiluniL 
gosteren fotograf 

hem de son dercce rnernnun kaldllar,• 
Her ~ yatmazdan evvel pembe 

renkteki Tokalon kremini kullaruruz. 
Terkibinde, Viyana Universitesi pro
fesorii doktor STEJSKAL'm ke1?fi olup 
tipk1 insanm tabii vc hayati clld unsu· 
runun ayni olan ve gen~ hayvanlarm 
cild hiiceyrelerinden istihsal edilen 
Biocelli geni;lik cevherl vardlr. Giin· 
dilz i~in de beyaz rankteki Tokalon 
kremini kullanm1z, cildinlzi yumu~~ 
tip beyazlabr ve siyah noktalan erl
tip ~ik mesarneleri s1kl&l?tmr. 

Gi@lyrUmlYlba~UODere 
Istanbul defterdarllg1ndan: 
1 - 352.\ No. I. kanunun Birinci maddesi rnucibince istihkak bakiyesine 

rnukabil hazine tahvili alacak olanlar rnahallin en bi.iyilk malmernurlanna. 
2 - Ellerindeki Bono mukabilinde tahvil alacak olanlarm mahalleri en 

bilyiik malmemurlarma muracaat etmeleri Hizimdlr. 
3 - Hak sahipleri tarafmdan doldurulmak iizere vekale~e malmemurla

nna beyannameler gonderllmi§tir. Bu beyannameler hak sahiplerile bona ha· 
rnilleri tarafmdan doldm ularak milracaat vesikas1 rnukabilinde Malrnemur 
luguna veya tasfiye burosuna verilecektir. 

4 - Kanun, 15i 7/ 933 tarihinde ne§redilmi§tir. Bu tarihten itibaren bir 
sene zarfmda miiraca:lt etmiyenlerin haklan sakit olacaktir. 

(Bono hamilleri beyannamelerini Deftcrdarllga, istihkak mazbatas1 sahl~ 
leri Bahtiyar hanmda Tasfiye biirosuna vereceklerdir.) ilftn olunur. (6423) 

T. C. Ziraat bankast istanbul ~ubesinden: 
Lise derecesinde tnhsil gormil§ iyi Frans1zca bilen 5 memur ahnacaktlr. 

Taliplerin §eraiti b6rrenmek ilzere Bankarmza miir~atlan. (6426) 


