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lspanya hUkOmeti, 
bUtUn ecnebl gonUl
IUlerin geri cekilme

sini kabul ediyor 

Macarfstanla Polon
ya Cekoslovak 

hLikOmetf ne blrer 
nota verdiler 
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ekoslovakyada mUhim vakalar 
Hitlerle · <;ambOrleyn aras1nda <;ek kabinesi istif a etti, 

.. .. I t k b I d yenisini Sirovni kurdu 
goru§me ere e rar 8 § an I SUdefler her farafta idareyi ellerine ald1lar. 

Diin bir neticeye var1lamad1, bugiin 
de miizakereye devam edileecek 

lngiliz Bafvekili diyor ki: "Avrupa sulhiinii temin i~in lngiliz -
Alman anla1mas1 laz1md1r Bu anla§man1n tahakkuku i~in de 

Cekoslovak meselesinin sulh yolile halli esasb bir fartt1r,, 

tngills 

Petersberg 22 (A.A:) - B. <;amoor
leyn saat 14 te B. von Ribbentrop ve 
lllaiyeti ile blrlikte buraya vanm~tir. 

~ekilinln B. mtlerle ilk miililatma dalr . . . . , 
ta bulunan konferans saionuna gO- konferans saJor\una gelerek go~e-
tilrmU.,tiir. Bir hafta evvel Obersalez- lerine Hariclye Naztn B. von Ribben
berg'de yapllan goril~elere bu salon- trop'un huzurile devam etmi~erdir. 

Godesberg 22 (A.A.) - B. Hitler ile 
birlikte buraya ezciimle ~ag1daki ~ah
slyetler gelml~lerdir: Hariclye Nazin 
B. von Ribbentrop, Dr. Gobbels, Mat
buat ~efi Dr. Ditrih ve Emniyet k1ta
lan ~efi Himmler. 

Godesberg 22 (A.A.) - ingiliz B* 
vekili ve arakda~lan, xanlannda pro
tokol ~efi B. von DOmberg oldugu hal

de saat 16 da Dressen oteline gel~ler
dir. B. Hitler ingiliz misafirini otelin 
methalinde kar~llam1~ ve birinci kat-

~ 

da tekrar ba_,Iannu~tir. GOr~eler heniiz devam etmektedir. 
Godesberg 22 (A.A.) B. <;amoorleyn Halk1n otele yakla1maa1 

ile B. Hitler arasmdaki ilk·millaka.t • • 
ingillz ·B~vekilinin muvasalatlill mil- yaaak ed1ld1 
tealdp vuku bulmu~tur. Terciimanllk Godesberg 22 (A.A.) - Dressen ote-
ve protokolun yaz1lmas1 1~in yalmz line halkm yakl~masi yasaktir. Uzak-
Hariciye Nezaretinden sefaret milste- ta f:<>Planan binlero_e kl~ n~ticeyi al!-

D ~mit ile inuilterenin Berlin· ka ile beklemekted.ir. B. Hitler ve B. 
sari r. -r b" "'ambOrleyn a as d ·· .. d 
deld biiyiik el~gi sekreterlerinden B. ..., . r 1~ a goru~e evam 
Kirt Patrik hazll'I bulunmu~ardlr. · ~erk~. maiyet~.enndeki zevat ta ote
Saat 18,30 a dogru B. Hitler ve B. lin holunde muka.Iemelerde bulun-
QambOrleyn otelin zemin katmdaki (Devanu 4 ilncii sahifede) 

Naf1a Vekilinin segahati 

Izmir elektrik, tramvay 
ve su §irketleri hiikiimet 

taraf1ndan sabn abnacak 

... kka•Iera 

Bir e/den ldarenln 
fey/z/er/ 

Esklden nakil vasitalan ayn ayn 
te~ekkiillerin ellerinde bulun4uklan 

~- bir yerden bir yere gitmek hem 
gill;, hem pahaliydz. $imdi ekseriyet 

devlette oldugu, miltebakisi de hfi.k,. 

miiniin altina gefttgi yahud g~gf 
~: 

Bu §irketler miimessilleri ile miizakereye 
ba§lamak iizere mutab1k kabnd1 

izmir 22 (Telefonla) - Nafia V&
kili B. Ali Qetinkaya, refakatinde Ve
kfilet ~eler reisi B. Ali Talip, Sular 
umum mildilril B. Salahaddin. idari 
mil~vir B. Ril~han Aklnc1, Devlet De
miryollan Yollar reisi B. Ertugrul Ke
mal, Hareket reis muavinl B. Ferid, 
Hususi kalem mildtiril B. Ubeyd, bu
lundugu halde saat 16,20 de izmire 
gelmi~tir. Vekil, Alsancak istasyonun
da merasimle kar~1lanm1~t1r. 

Nafia Vekili B. Ali <;etinkaya beya
natta bulunarak, Bal1kesirde vilayet 
i~leri i.izerinde alftkadarlarla goril~~ 
tiigilnii soyledikten sonra demi~tir ki: 

¢- izmirde Su, Elektrik ve Tram
vay ~irkelerinin hilkumet~e sa
tin ahnmasi meseleleri blrlikte hallo-

i!rln mezkt1r ~rketler mfunessllleri Ile 
aranuzda miitabakat hasll olm~tur. 
Mtisalt ilk f1rsatta kendilerini mtiza

·kereye ba.,Iamak iizere davet edece
gim. Her halde milzalrereyi bir anl&f" 
ma ile bitirecegtz. izmiri ecnebl alA
kalanndan tamamen kurtanmf ola
c&.gtIIUZl samyorum. 

izmir etrafmdald sulama i~lerinl 
esaslI bir surette tedkik edecegiz. Azl
ziye tilnelinl de gorecegiz, Bu sene 
ihale ettigimiz Aziziye tiineline miin
tehi yeni gilzergah1 gormii{; olacagi.z. 

izmir vilayetinde b~anacak turis
tik asf alt yo liar meselesi iizerinde vi-
~ayetle temas ederek bu yollarm in
~ma b~lanmas1 i~in birlikte karar 

> 

1 - Ayni bilet~ her nakil va.ntasi
na binebllmek sayesinde ucu2 ve ko
lay bir sistemin tesistni · 

I 

2 - Ayni vapurla Bog~ 
Marmara sahillerine fle:febU.1Mk k<Jm. 
binezonlanni bekllvoru.z. 

Bir el.den idarenin tilrlii. tiirlil fe
yizlerini daha da genif mikyaalanfa 

g~ Bunl4r; milmktln ieuler.· 
dir. 

Istanbul • Eaime yolundaki 
otobiia kazaai 

Edirn8 22 (A.A.) - Otobils kazasm-
da yaralananlardan altl kifin1n ~ 
yaral1 oldugu tesbit edilm~r. KaUr 
ya sebebiyet veren Mecdi Belen yakao 

I~ ve tevkif edi~tir. Yarah to
for isticvab ediliyot. HAd.tse ha1ec4A 
uyan~. 

~ek jandarma re polisi ortadan kayboldu 
Pragda biiyiik bir niimayi1 yap1ld1 caddelerde 

kad1nlar hiingiir hiingiir agladdar 
Prag 22 (A.A.) -Prag belediye re1sl 

B. Zenkel, bu sabah §ehir dahilinde ho
parlOrler vas1tasile radyo lle ne§redl
len bir nutkunda Hodza Kabinesinin 
istifa etmi§ oldugunu bildlrml§tir. 

Biitiln f1rkalann dahil olacag1 ve or
d~ ~~essillerinin de bulunacag1 ye
ni b1r nulli temerkiiz Kabinesinin te
§ekkill etmek lizere oldugu rlvayet edil-
mektedir. · 

Resmi mahafilde Kabinenin istif asi 
na dair olan haberlerin heniiz resmt 
olmad1gt beyan edilmektedir. 

Prag 22 (A.A.) - Kabinenin istifasi 
katiyet kesbetmi§tir. 

Yeni Kabine 
Prag 22 (A.A.) - Yeni Kabine 

~daki ~kilde ~kkiil ~tir: 
~ekil ve Harbiye: Sirovni Ma

liye: Kalfuss, Hariciye: Krofta,' Dahl
liye: Cerni, S1hhat: l\Iendl. 
u~ devlet Bairam: eski Kabinede 

propaganda Bakam olan Vavrecka 
I 

Prag Belectiye Reisi Zenk! ve Bu. 
eonkl. (Deva.mi 8 inc aahifeth) :lstJfa eden ('!ek llafyekUI a. Doha 

• 

Yalanlar memleketi 
Biitiin diinyan1n merak ettigi, yeryilziiniin 

en garip §ehri Hollivudun i~ yiizii -Yazan: Hikmet Feridun Es 
$~.ne~ada .b1r ~Ok biiyiik, lne§hur yild1zlar gorilyor, belki df\ bunlann 
guzelliklerme, y~~~~ .. ~larma hayran oluyorsunuz. Fakat. biltiin bu 

gorduguntiz nc biiyilk bir yalan oldugunu 

YA LAN LA R M EM L E I< .ET i 
ismindeki yaz1 serimizde o~acakSllllZ. Hikmet Feridun Es cok iyi blldigi 

bu §ehrin en dedilrnduiu taraflanru size anlatacakt1r 

Y ar1n bu giizel yazi serisine ba1hyacagu 

· tsp&nya; - Ne J&Zlld •• ~ Avrupaya blr ibret dersl olsun veremediml ••• 
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l Diin. Geceki ve Ba. Sabahki Baberler ~~~--------------------------J Son dakika i lspanyanm mUhim Macaristan ile Polonya 
Pragdaki lngilizler §ehri Biitiin e~~e!~k~!~iilliilerin <;ekoslovak hiikiimetine 
terketmege ba§laddar geri 1;eki~;:;~~nt kabut hirer nota .verdiler 

Londra 23 - I ngiltere selaretinin tavsiyesi iizerine 
Pragdaki lngilizler §ehirden ayr1lmaga bQ§lamr§lardrr. 
Bunlar tayyare ile Almanyaya gidiyorlar. Oradan da In
giltereye hareket edeceklerdir. Sefaret memurlar1n1n zevce
leri hususi bir tayyare ile hareket etmi1tir. 

Dilnkil g0rii$me 
B. Hitler ~ekoslovakyada vaziyetin Almanyan1n 
18kayd kalmas1na imkan b1rakmad1g1n1 soylUyor 
lngiliz Ba§vekili, Almanyan1n ~ekoslovakyada 

miidahalesinin biiyiik tehlikeler doguracakin1 bildirdi 
Paris 23 - Ajans Havas muhabl

rinin Godesbergden aldlgt malfuna
ta gore dful ingiliz ~vekili ~ tek
liflerde bulunm~tur: <;ekoslovakya
da ntifusun yilzde ellisinden fazlas1 
Alman olan yerlerin Almanyaya g~
mesi, buradaki <;eklerlc <;ekoslovak
yada kalacak Almanlann miibade
lesi, hudud tayini ve miibadele i~ 
beynelmilel bir komisyon te~li ve 
~erl tedbirlerin birak1lmasi. 

Alman Ba~ekili, Leh ve Macar 
ekaUi)•etJcrinin Lchistan ile Maca.ris
tana ilhakmdan bahset~. Bit
ler, <;ekoslovakyamn yeni hududu 
i~in teminat vermcgi de kabul etme
mu~ ve <;ekoslovakyada.k.i vaziyetin 
Almanyamn Iakayd kalmasma im
kin b1rakmad1giru s0ylemi~tir. 

lngiliz Ba~vekili, Almanyanm <;e
Jrnslovakyada bir miidahalesinin do
guracag. tchlikclcrden bahsebn4tir. 

Miizakereye bu sabah devam edile
cektir. 

Londra ve Var§ovada 
niimayi1ler 

Londra 23 - Dun gece bw-ada bil
yiik bir nilmayi~ yap1lm1~, niimayi~
~cr B~ve.kfilet dairesi oniine gide
rek c<;amborleyn Jstifa etsln> diye 
baginru~larchr. 

V~va 23 - Dtin gece burnda 
buyiik bir ntimayi~ yapl.lm1~. 150 bin 
ki~i nilmayi~ i~tirak etmi~tir. Nil
mayi~Ier cT~en'i almak i~n emir 
verin> diye baginru~ir. 

Siidetlerin if gal ettikleri 
yerlere asker gonderilmif 
Berlin 23 - Alman istihbarat ida

resinin tebligine gore yeni (;ek hillni
meti, Siidetlerin karakollan qgal et
tiklerl yerlere asker gondenn~tir. 

Bunlar a~ a~ml§lar \'e muhtelif yer
de so Jc4i olm~tilr. 

Almanya, Ukraynaya 
dogru bir koridor viicude 

getirmek istiyormu§ 
Ay bas1na kadar ·sudet arazisinin isoatini, Benes 

hukumetinin ~ekilmesini de talep ediyormus 
F. ans1z gazeteleri "Almanya yeni isteklerde 

bulunursa · aiJr hata i§ler,, diyorlar 
Paris 22 - Oeuvre gazetesi ya.zi

yor: uB. Hitler Godesberg'de ingi
liz B~ve:Y.llne, Alman askerlerinin 
nihayet ay ~ma kadar Siidet ara
zisine girmesi 18.Zlm geldigini bildire
cektir. Fazla olarak, intizami muha
faza hususunda kabiliyetsizlik gOs
terdigini ilerl silrerek, Benes hilktl
metinin istifas1m istiyecektir. 

B. HiUer bundan sonra ~oslo
vakyamn yeni hududlan hakkmda. 
ingiltere ve Fransarun temlnat ver
mesine muanz oldugunu bildirecek
tir. Bunun rnfmast Alman ~le
mesl i~n bir saha olan orta Avrupa
da ingiltere ve Fransarun hlc; bir 
aHi.kalan kalmad1g-Ichr.> 

Figaro gazetesi, Berlinden ald1gt 
bir telgrafa alfen Hitlerin yeni iddia
larda bulunacaguu yaZJyor. Hitlerin 
bu iddialan <;elwslovakyada Okray
nalarla Sel valtlann oturduklan yer
lere dairdir. 

Paris 22 (A.A.) - Epoque gazetesi 
yaziyor: cAlmanya Qekoslovakyada 
rutenlerin bulunduklar1 yerde bir 
koridor l'iicuda getinnek istiyor. Bu 
koridor ihtiraslanrun hedefi olan Ok
rayoaya dogru kcndisine bir yol ~
kil edeccktir.:a 

Paris 22 (A.A.) - Fransiz gazetc
lcri, <;ek meselesile me~gul olmakta 
berdevamd1r. Figaro gazetesi diyor 
ki: 

«S~f Prbcr ho.Ide bulunan yirmi be~ 

brkamn tazyiki al tmda zorla kabul 
ett~ olan miizakereler, dilnya
nm ~ bir zaman unutarmyac&.gi 
menfur bir mahiyet arzetmektedir. 
Evet, rneseleye nihayet vermenin za
maru gel~tir. Fakat ild bliyUk de
mokrasiye yiikletil~ olan mihnet
ler, tahammfil edilecek dereceyi ~ 
~trr ... 

Poti Pa.riziyen gazetesinden: cSon 
daldkada Godersbergde, her ~ teh
likeye d~recek olan yeni bir talom 
metallp ileri silrillmemesi lAzunchr.> 
Ekselsiyor diyor ki: cAlmanyayi kal

kmdlrmak i~in 1918 hezimetinden 
blr manivela gibi lstifade e.tmi~ olan 
B. Hitler, yeni mutalebat Ile Fransa 
ve Almauyayi tezlil edebilecegi ka
naatinde bulunacak olursa pek agir 
bir hat.a i~le~ olur.> 

La Repilbllk de §6yle ya.ziyor: «B. 
Hitler yenl bir tak1m istekleri ileri 
siirecek olursa dun tefrika halinde 
bulunan Fransa, harbd.en mesul olan 
Ahnanya kar~1smda mtittehit bir ha
le gelecektir.> --------
Bir vapur Kanbcada karaya 

oturdu 
80 bin kilo benzin yiiklii olarak 

Kostenceden Selft.nige gitmekte olan 
Sahra admdaki vapur Kanhcada ka
raya oturmu§tur. Vapur ~irketi Hay
rlye :kaptanlanndan Hayri kaptamn 
yal1sma bindirmi§ ve binayi harab et
m~tir. 

Cenevre 22 - Milletler Cemiyetinin 
dilnkil toplantismda ispanya ba§ve
kill B. Negrin bir nutuk s0yliyerek 
ispanyada hfikfunet~ller saflannda 
bulunan ecnebllerin geri ~ekilmesi 
i~in Milletler Cemiyetinin himayesi 
altmda beynelmilel bir komisyon te§
kilini teklif etmi§tir. B. Negrin 10 
temmuz 936 dan sonra ispanya tabli
yetine ge<;mi§ olanlann bile ispanya
dan ~1kanlmasm1 kabul etmektcdir. 
Hilkfunet buna mukabil Frankocular 
tarabndan bir §ey istememektedir. 

Bu hareket tspanya i§lerinln sulh 
yolile halline dogru bir achm telakki 
ediliyor. 

Cebeliittank 22 (A.A.} - Franko 
lotalanna mensup takriben 6000 ki~i 
pazar giinti havan toplan, mitralyoz
ler, bombalar ve cephane yilklil. iki 
btiyiik gerni ile Algesiras'tan Ceuta'ya 
hareket etrni~ir. 

ic;i asker yiiklii gemiler bugiin arka 
arkaya limandan gitrnektcdirler. Te
tuan ile Ttinca arasmdaki hududun 
l8 eyltilden itibaren kapand1g1 soy
lenmektedir. Ceuta'da bilyiik bir he
yecan hukUm silrdilgil bildirilmek
tedir. 

Patriya transatlantiginde bir 
siivari ambara diiterek 

yaraland1 
izmir 22 (Telefonla} - Bu sabah 

limanlllllza gelen Fransiz bandirah 
Patriya transatlantigrnde ikincl su
vari Bretan, birinci mevkie g~erken 
10 metreden ambara dii~~tilr. Bre
tan b~mdan ag1r surette yaralanm1~ 
ve tedavi edilmek uzere hastaneye 
kalchnlim~tir. -----
Seyyahler i~in yeni brotiirler 

basbr1hyor 
Belediye, §ehrirrilze gelen seyyahle

rin ~ehrimizi -yakmdan tarumalarm1 te
min etmek iizere yeni baz1 bro~iirler 

bastmnaga karar vermi§tir. Bu bro§iir
Ierden bhi, Taksim ile Beyazid arasm
daki caddelerc, sokaklara aid resim
lerle icap eden tafsilati ihtiva ede
cektir. Bu suretle seyyahler, §ehri do
la§bklan zaman kafi derecede rnalO.
mat alacak bir rehbere malik olacak
lard1r. 

Frans1z kabinesi 
BaZI nazirlar1n i1tifa1i 

haberi doiru degil 

Paris 23 - Kabine azasmdan bir 
klsnumn istifa ettig'i hakkmda bir 
§ayia ~~tir. Bu §ayiamn ash yok
tur. 

Ba§Vekll va.ziyet haklonda ekseriyet 
f1rkalan mtimessillerile gorti§mfi.§
tiir. 

Frana1z ve lngiliz sosyalistleri 
aras1nda miizakere 

Paris 23 - Fransiz sosyal.ist partisi 
delegelerl diin Parise gelen inglliz 
amele partisi miimessillerile bir kon
f erans akde~lerdir. Yapllan mtiza
kerede iki tarafm dii§iincelerinin ta
mamen bir oldugu gorillmii~iir. 

Bel~ika parli.mentoau 
toplanacak m1? 

Briiksel 22 (A.A.) - Salahiyettar 
bir membadan bildirildigine gore, 
parl~rnentonun fevkalade olarak ic;ti
ma etmesi hakkmda hilkt1met tara
fmdan heniiz hie; bir karar ittihaz 
edllm~ deglldir. 

~----

Amerika hava kuyvetleri ba1-
kumandan1 bir kazada oldii 
Va~ington 22 (A.A.) - Amerikan 

hava kuvvetleri b~umandan1 gene
ral Westover'in Los Angeles civannda 
vukubulan bir tayyare kazasi neticc
sinde Oldugu harbiye neza,reti tara
fmdan bildirilmektedir. 

1901 de nefer olarak hava kuvvetle
ri hizmetine giren mumaileyh 1936 
senesindenberi ba§kumandan olarak 
vazif e gonnekte idi. 

Almanlara yap1lan muamelenin Macarlar 
ve Polonyalllar i~in de yap1lmas1 isteniyor 

Leh hududundaki halk aras1nda 
bUyUk bir sab1rs1zllk var 

var~ova 22 (A.A.) Pat ajans1 teblig 
ediyor: Polonyamn Prag orta el¢si 
<;ekoslovak Hariciye Nezaretine bir 
nota vererek, htikumetinin Alman 
ekalliyetlerine yapllacak rnuamelenin 
aynen Polonya ekalliyeUerine yap1la
cag, iimidini izhar etmi~tir. 

Notada, vaziyetteki degi~iklik dola
yisile <;ekoslovakyadaki Polonya ekal
liyetlerine dair 1925 te akdedilmi~ olan 
Polonya - Qek mukavelesinin artik 
tatbik edilemiyecegi ve binaenaleyh 
Polonyanm rnezkCl.r mukaveleyi fes
hettibri de bildirilmektedir. 

Bwlape§te 22 (A.A.) - 1\tacarista
nm Prag sefirl, bugiin B. Kroftaya bir 
nota vcrerek Macar ekalliyeti hakkm· 
da Siidet Almanlara yapllan muame
Ienin ayrumn yaptlmas1m istemi~tir. 

Macaristan ve Lehistan1n 
isteklerine itiraz 

Paris 22 (A.A.} - Poti Parizyen 
ga.zetesi Lehistan ve Macaristanm 
9ekoslovakyadaki ekalliyetleri hak
kmd.aki lsteklerine itiraz cdiyor. 

Ovr ve Figaro gazeteleri de ayni 
surette mutalaa serdetmektedirler. 

Komiinist Umanite gazetesl bu 
vesile ile FrallSlz hiikumetine ~d
detle h ilcumlanna devam etmckte
dir. 

Londra 22 (A.A.) - Deyli Tele
graf gazetesi, Lord Halifaks'm Lehis
tan ve Macaristanm Qekoslovakya
daki bu iki memlekete ait ekalliyct
ler hakkmdaki isteklerinc menfi ce
vap verdigini ve bunun daha sonra 
belki rniimkiln olaca{tl mtitalaasuu 
bildirdigini yaz1yor. 

Ukraynan1n talebi 
Cenevrc 22 (A.A.) - Ukrayna 

matbuat bilrosu teblig ediyor: 
Eski Ukrayna mint hiikumetinin 

relsi, B. Hitlcr'e Nevil <;amoorleyn, 
Mussolini ve Daladiyeye bir telgraf 

gondererek Ka.rpattaki Ukraynah 
halka da <;ekoslovakyadaki diger mil
Ietlerin istifade edecegi haklann ve
rilmesini rica etmi~tir. 

Bu..dape~te 22 (A.A.) - Naib Hor
thy, Almanya seyahatinden bu sabah 
avdet ~tmi~lir. 

<;ekoslovak el~iligi oniind 
niin1ayi§ler 

Var~ova 22 (A.A.} - Buradaki <;e
koslovak elc;iligi oni.inde halk ni.ima
yi~lerde bulunmu~ vc Polonyalllarla 
meskfm topraklarm Polonyaya ilha· 
klm istem~tir. Birka~ gilndenberi po
lis mlifrezclerinin muhafazas1 altm
da bulunan eh_;ilige hi~bir taarruz ol
manu~t1r. 

Ayni zamanda halk, Macar el~ligi 
onilnde de muhabbet tezahiiratmda 
bulunmu~tur. 

:-
C1ezsyn 22 (A.A.) - cPolonya -

<;ekoslovak hududu>: Polonya tara
fmdan vaziyetinin tesbiti istenilen ve 
Olza nehri ile hudud tarafmdan ikiye 
bfiliinmil~ olan yar1 Polonyal1, yan 
<;ek Cie7.Syn ~ehri intizar ic;indedir. 
Frans1z - ingiliz tekliflerinin <;ekos
lovakya tarafmdan kabulilndenbcri 
Ciezsyn Silezyasm1 Polonyaya ilhalo
m istiyen hududun her iki tarafmda
ki Polonya ahalisi gittik~e a.rtan bir 
sab1rs1zllkla netlceyl beklemektedir. 

Ciezsyn'in Polonyalllarla meskun 
losmmm belediyesi, dilndenberi halkl 
manevradan avdet eden Polonya klta
lanm se13.mlamaga davct etmektedlr. 

Di.in beklenen bu k1talarm rnuva
salat1 yarma tehir edilmi~tir. 

Londra 22 - Oriaya yeni bir hadi
sc daha cikmi.5tir: Polonya vc Maca
ristan milmcssillerl, lord Halifaks'a 
Polonyal1 ve Macar ekalliyetlerinin 
Stidet Almanlarla ayni zamanda ayni 
muarneleye tabi tutulmalan lilzumu
nu anlatm1~lardrr. 

Leh gOnUllUleri T ecen Jandarma 
karakolunu isgal ettiler 

<;ekoslovak hiikiimeti: "Hiikiimet otoritesi 
herhalde muhaf aza edilecektir,, diyor 

Londra 23 - Vaf§ovadan gelen bir 
telgrafa gore Leh goniillilleri di.in <;e
koslovakyadaT~en jandarma kara
kolunu i§gal etmi~lerd.ir. 

Prag 22 - Cumhurreisi Benes rad
yoda bir nutuk soylemi§ ve deml§tir 
ki: "Mii§kill giinler ge~lriyoruz. Fakat 
istikbalden korkmak ic;in sebeb yok
tur. Harb etmek IB.zun gelirse karum1-
Z1Il son damlasma kadar ~arp1§aca
g1z. Has1mlarumz hA.dise ~lkarmarm
Zl bekliyorlar. Buna meydan verme
yin.n 

Radyo ile nepedj)en bir tebligde 
hiikftmet ve emniyet memurlannm 
vuiyete hikim oldui'u, hiikUmet oto
ritesinin herhalde muhafaza edilece
gi bildiribnekte ve Maryenbadm Sii
det gonillliileri tarafmdan i§gal edil
digi habf'rinin asb olmad1'1 haber ve
rlbnektedir. 

Almanya teminat vermiyor 
Lonclra 23 - Buraya gelen haber

lere gore Almanya <;ekoslovakya
mn tayin eclilecek yeni hududlan 
i~in teminat vermegi kabul etrnernek
tedir. 

Londra 23 - <;ekoslovakyadaki 
Leh ve Macar ekalliyetlerlnin Lehsi
tan ile Macaristana ilhak edilmesi 
i~in bu iki htikumetin sefirleri diln 
te~ebbiiste bulunmu~lardJ. Hariciye 
Nazmnm sefirlerc bu meselenin son-

ra halli kabil olabilccegini soyledigl 
rivayet ediliyor. 
Danimarkada bir niimayif 

Kopenhag 23 - Danimarkadaki Al
man ekalliyeti Sildctler lehinde ve 
Qekoslovakya alehinde bir ntimayi11 
yaprru~tir. --------

Filistinde vaziyet 
Arablarla lngilizler aras1nda 

muaademeler oldu 
Kudiis 22 (A.A.) - Dtin Araplar

la ingiliz asker ve polisi arasmda 
Tiberlas civannda mi.ihim bir musa
deme vuku bulmu~tur. Araplar ev
vel~ c;ekilerek takviye alm1~lar sonra 
yeni bir mtisademe daha olmu~tur. 
Resml bir teblige gore dort Arap ol
m~ilr. Ramel civannda iki Arap 
ve bir Yahudi cesedl bulunmu~ur. 

Gazede bir ingillz nef erl ag1r su
rette yaralanm1~1r. 

Resmi bir teblige gore, Araplar 
son glinlerdeki tevkifati protesto 
igin Hayfada umumi g:rev ilfln etmi~
lerdir. 

Kudiis 22 (A.A.) - Araplar Jeri
ko polis merkeziy1e posta ve giim1iik 
binalanm ate~e venni"lerdir. Hebron 
civannda bir Arap Olmli~ttir. Nablus 
yah·mmda bir Arapla oglunun cesed· 
leri bulunmu~tur. 

-
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AK.SAMOAN AK$AMA -
Ahlak telkfni ve kltap 

Kom§uda bir vaveyla koptu. 

Pencereden igildim. 

Mektep kasketli bir ~ocugu dovil· 
,-orlnr! 

Annesi ve babast hnylunyor: 
- Hmzir! .. Yezid! .. Gene mi yalan 

s0yliiyorsun?.. Bu fena huydan ne 
rmman vazge~eceksin? ..• 

Yalana kn~ miicadele vasttast: 
Dayak!.. Bilmem ne kadar miiessir· 
dir ... Haydi o ann ile o baba, bu u:mle 
b~vuruyor; pck meraktay:tm: Dayak 
bir telkin ~rcsi olmaktan r1kahdan
bcri bll.§kalan ne yap1yorlar? .. Dogru. 
.su bunu bilemiyorum .•. 

Babam Scliinikte memurken hen de 
o ~ehirde Feyziye mektebine giderdim. 

Yalanc1hk gibi yoktur fena bu alemdel 
Nnsll mezlyct olur blr yalnnc1 ii.demde? 

Nastl meziyct olur bir yalanc1 ademde? 
Kuru, can stluc1 bir manzume ... Fa

kat bir de din yolile, cehennem tehdi· 
dile telkinde bulunurlard1. Esasen ah
lilkla din, biti~ik kard~ler tarzmda 
siocuklann ka~1sma ~1kanhrd1. 
Kom~udaki dayak feryadlan esna· 

smda dii§iiniiyordum: 

- Uhi, necib hisleri a§11ama yolla
nm1z nelcrdir? 

•• 
Bir de: Akrabamdan bir ~ocuk var. 

On iki y~lannda kadardlr. Annesi 
babas1 ihtimam etmi§ler; ecnebi bir 
dil ogretmi§ler. Ya\TUcak §imdi kitab 
meraluna d~mii§; titiz bir program 
dahilinde, kendisine verilen romanla
n merak ve alakayla biribiri arkasm
dan okuyor. 

Bu ~ocuk, ayni seviyedeki ailelerin 
ayni itinayt goren diger yavrulann· 
dan pek farkbd1r: iyi hisleri adeta ta
nssub derecesinde yiikselmi~ bulunu
yor. Yalan s0ylemiyor; kimseuin hak
k1m ycmiyor, hayvanlara cziyet etmi
yor; ziyankarhkta bulunnmyor; kendi 
kabahatini ba~kasmm iistiine yiikle: 
meyip cesaretle itirafta bulunuyor ve 
saire ... 

Dikkat rdiyorum: Hep, okudugu 
kitablann tesirindedir. ileride de ken
disine okutulacak kitablar cyledir ki; 
fnsam iyi ve olgun insan yapan bi.itiin 
k1asik eserler, hirer hirer kendisine 
S1!Jlulacak, yavrunun ruhu uhil~e
cek; mahimati artacak; kiiltiirii, bti
tiln diger milletler miinevverlerinki
le e§ olacaktir. 

&unu soylemek istiyorum: 
Ders kitablan d1§mda gayet itinah 

bit kiitiiphaneye ihtiyacuruz var. Bu
na yalmz: 

1 - Qocuklar okumait ogrensin! 
2 - Ho ,~a vakit ge~irsinler! 

3 - Giiriiltii ve yaramazbk edecek-
lerine bunlarla oynlansmlar! 

4 - Edebiyattan behreleri olsun! 
Bak1mlanndan degil; billiassa: 

5 - Ta\'lr \'e hareket, ahlak, ulvi 
hisler te11dni ! 

Bak1mmdan son d<!rece muhtac1z ... 
Belki de yegane tclkin vas1tas1 hfila 

kitabchr; bu tnrz sistemli bir telif ve 
terciime kiitiiphanesinin tcsiri bir 
~ok manevi hastahklarmuza birebir 
gcleccktir! Sinema ise, bugiinkii vazi
yetincle. bazan iyi telkinlcrrle buluna
bilse bile, bazan da menfi rol oymya
biliyor ... 

Onun i~in: Kitab! .. Gene o emek
tar kitab... Onun daha hayatta, bil
hassa bizim hayatm11zda oynamasim 
bekledigimiz ne hayirhah, rehakar 
rolleri var .•• 

(Va - Nu> 

- Ben mU.Sbet l>ir kadm1m bay 
Amca!.. Hayalle, lafii gilzafla al1f 
veri¢.m yok ... 

Et ihtiyac1 
Vazigeti bir kat 

daha tanzim ifin 
tedhir a/1n1gor 
Haber ald1gmuza gore tstanbulun 

et i§lerile esasl1 surette me§gul olmak 
ilzere Devlet Ziraat :i§Ieri kurumu 
umum miidilril B. ~efik bugilnlerde 
§ehrimize gelecektir. B. ~efi.k §ehri
mizdeki et vnziyetlni yakmdan tedkik 
edecektir. 

tktisad Vekaleti iki scnc evvel mer
kezi Karsta olmak i.izere §ark vilayet
lerinde bir hayvan ihracat~tlar1 §ir
keti kurmtl.§tu. Bu §irket, !stanbulun 
ve garp vilti.yetlerinin muhta~ bulun
dugu kasapllk hayvanlann ihracile 
me§gul oluyordu. 

istanbulun hayvan ihtiyacm1 bir 
kat daha tanzim etmek iizere Devlet 
Ziraat l§leri kurumunun hayvan ih
racat~1lar §irketile birlikte ~ah~mas1-
na esas itibarile karar verilmi§tir. 

Belediyenin ge~en giln vcrdigi kara
ra gore piyasaya halis klvrrc1k koyunu 
gelmedigi i~n klv1rc1k etinin sat1§1 scr. 
bes birakllm1§tl. Belediye, bu karar 
iizerlne §ehrin muhtelif semtlerindeki 
kasaplardaki klvirc1k etinin bugilnkii 
satt§ fiatlerini tedkik ettirmi§tir. 

Klvirc1k eti 45 kuru§ azami fiate sa
bld1g1 halde serbes sab§ karan veril
dikten sonra k1virc1gm kilosu 55 ;kurtl.§ 
iizerinden sattlmagn b~lamru~tir. An
cak 55 kuru§a sablan k1virc1gm haki
ki ve erkek kJ.virc1k oldugu ve ancak 
pek mahdud kasaplarda bulundugu da 
gorillmii§ttir. 

15 inci y1ldonumu 
Renkli ziya ne§redecek ha

vuzlar1n in§as1 ilerliyor 

Cilmhuriyetin 15 incl yildCinilmii 
mtinasebetile Sarayburnu ile 'Oskil
darda ~emsip~ada yap1lacak havuz
lann biittin in~aat1 bir haftaya kadar 
bitecektir. Belediye bu havuzlann ne~
redeccgi renkli ziya ig.ln buraya kona
cak transformatOrleri miinakasaya 
koymu9tur. Bu tesisat ta yap1ldlktan 
sonra elektrik cereyam verilecek ve 
havuzlarm tecriibeleri yap1lacak
ttr. Havuzlarm ne9redecegi zlya, !s
tanbulun her tarafmdan gorlilebile
cektir. 

500 seyyah geliyor 
4 te9rinievvel sa11 gilnii ~ehrimize 

500 seyyah1 hamil olan ingiliz ban
diral1 Arandora tcransatlantik gemisi 
gelecektir. Bu vapurda bulunan sey
yahlar i~inde maruf bir~ok zenginler 
vard1r. 

Otomobil ~arpmas1 
Ki.i9tikpazarda '!turan Necib ismin

de biri, istiklal caddesinden gegerken 
§OfOr ·Hilminin idaresindeki otomobi
lin sadmesine ugram1§, bacagmdan 
yaralanmt§tir. 

Birmaz isminde on ~ ya§larmda 
bir klz, Veznecilerde caddenin bir ta
rafmdan diger tarafma ge~erken §O· 
for Ahmedin idaresindeki otomobll 
garpm~. muhtelif yerlerinden yara-
lanmt§tir. . 

Birmaz tedavi altma aldmlmi§br. 
~of or ka~ttg1 igin aranmaktad1r. 

milsbet olmahdlr... ' 
... Bcnim kar~1ma ~1kacak adam da I 

$ikayetler 
Ortakoyde su s1k1nbs1 

Ortakoyde Fzstikli k0$k soka.
ginda bir taksim <;epnesi vardir. 
Ortak(jyiin bir~ok mahaUelerinden 
gelip buradan su tedarik ederZer. 
Halbuki bugjinlerde su gecelerl. 
kesilmege b~ladi. Bu da kafi gel
miyormu~ gibi, giindilzleri. de Vu.~ 
ranm s-zi yolcusu suyu gayet az 
olarak vermekte, ge~nin ba.~m
da halk uzun miiddet sira bek'le
mektedir. Zaman geliyor ki, ken
di mahallem oldugti halde ken.dim 
s-zt alamiyorum. Ak$amlan vazi
fem dolayzsile ge<; gidiyorum. HU; 
olmazsa evvelleri oldugu gibi ger
celeyin s-zt verselerde halk bayle 
saatlerce beklemese... N. 

Yeni caddeler 
Taksim - Aazapkap1, Unka
pan1 - ~ehzadehafl caddele

rinin tafsilat plan1 
haz1rlan1yor 

~ehircilik rniltehasslSI B. Prost, 
diindenberi tafsilatlI planlanm ha
zirlamaga bal?lamI~t1r. Belediye, plan
daki i~leri muhtelif senelere a)'lrrru~ 
tir. ilk ti9 sene i~inde yapllacak ~ler 
arasmda caddeler, meydanlar ~
mak miihim bir mevki i:;;gal etmek
tedir. Bir seneye kadar ikrnal edile
cek olan Gazi kopriistinii.n her iki 
tarafmdaki yollar l~in Belediye is
timlake ba~lad1gmdan B. Prost ilk 
0nce Taksimden Azapkap1sma ve 
Unkapanmdan ~ehzadeb~ma uza
nacak olan caddelerln - naz1m plan
da tesbit ettig istikamete gore • te
f e;:ruatm1 ~izecek ve bu tefenuati 
gosteren taf silat plam da siiratle ha
rurlanarnk Vckaletc gonderilecektir. 

Te§ekkiir 
Gnzetemizin yirml bir ya~ma bas

mas1 milnasebctile karilerimizden, 
bizi sevenlerden bir ~oklan telgrafla, 
mektupla, telefonla ve matbaanuza 
gelerek tebrikte bulunmru;lard1r. 
Hnkk1m1zda gosterUen bu muhabbet 
eserine biitii.n kalbimizle te~ekki.ir 
ederiz. 

Yildbniimilmiiz milnasebetlle teb
rikte bulunan refiklerimize te~ekkiir
lerimizi sunanz. 

Sahte evrak tanzim eden iki 
kitinin muhakemesi 

Universite Hukuk fakilltesi dekan
llgmm milhrilni.i ve dekanlarm imza
larm1 taklid ederek sahte evrak tan
zim etmekt£n maznun Hikmetin mev
kufen ve bu sahte evrakla Tramvay 
~rketinden paso almaga te~ebbils 
cderkcn ynkalanan ~evketin gayrl 
mevkuf olarak muhakemelerine dtin 
Asliye ikinci ceza mahkmesinde ba
lulm1~ ve .~ahidler dinlenmi~tir. 

Gelmiyen ~ahidlerin ccelbi i~in mu
hakeme b~ka gilne birak1ld1. 

lnekten ka~arken diittii, 
ayag1 kirild1 

t.tsktidarda oturan Vasil, bir inegin 
hilcumuna maruz kalmt§, ka~mak is
terken di.t§mil§, blr ayagi kmlm1§t1r. 
Vasil Nilmune hastanesine yatmlnu§
tll'. 

Pazarlar 
Beledige geni 
pazar gerleri 

a~acak 
Belediye. Pazarhk yasagi kanunu

nun tatblki i~in icab eden tedbir
leri alm1~ ve kararnamenin bllhassa 

·ketlP.. taalltik eden klSlmlan hak-
ku da '- te~ekki.iUerinin milmes-
slll_en b eden talimat1 vermi11tir. 

Izahni:i.lllede kundura etiketlerinde 
kunduralarm koseleden yaptltp yap1l
madJguun, ~lvili mi, dlld~li ml oldu
gunun tasrih edilmesi lftztm gclece
gme dair bir kayit vardrr. Kundura
cllar cemiyeti, Beledlyeye miiracaat 
ederek etikctlcrc boyle bir ka)'lt ko
nulmasma itlraz etmi~, fakat Beledi
ye bu itirazi kabul etmemi~tir. Biitiin 
etiketler krarname ve izahnamedeki 
hilkilmlere uygun olacaktir. 

Diger taraftan pazar yerlerinde sa
t1lacak rnaddeler pazarhk yasagmdan 
istisna 'edildigine gore, pazarlarm da
ha kalabahk olacag1 dii~ilnlilmekte
dir. Beledlye, ihtiya~ gorilldilgil yer
lerde pazar yerlerinin sahalanm ge
n~letecek ve mevcud pazar yerlerin
den b~ka ycrlerde de yeni pazarlar 
~acaktir. 

Bu hususta f?ehir meclisinden ka
rar almacaktir. 

60 kilo tohumluk bakla 
~alm1§ 

Elmas isminde biri, Kasunpa§ada 
bah9ivan Kasimm evine glrerek alt
m1~ kilo tohumluk bakla ~alm1~. ka-
9arken yakalanmi§tir. 

ilkmektepler 
V aktinden evvel a~1lanlar 

di.in kapatild1 

~ehlimlzdeki bazi Ermcni ve Muse
vi mekteplcrl, ellerinde bulunan tali
matname hiikilmlerine gore, mektep
letini a!;m19lar ve tedrisata ba~lrum9-
lardtr. 

Halbuki ilkmektcple1in kay1t ve 

~Ilma miiddetleri ilk tedrisat meclisi 
tarafmdan cvvelce tesbit edilmi~ ve 
alakadarlara bild1rilmi~tir. Enneni 

ve Musevi mektepl'erinden bir k1sm1-
nm ilk tedrisat meclisi karan hari-
cinde ag1larak derse ba~lamalan dog
ru gori.ilmediginden, Maarif miidiir
liigu, vaktinden evvel derse b~hyan 
bu mektoepleri dilnden itibaren kapat
m1~tir. 

Odun ve komiir fiatleri 
Havalann birdenbire sogumaSI ve ya

gt§h gitmesl i.izerine bu sene zaten hi~ 
bir seneye klyas edilemiyecek derece
de pa.hall satilan odun ve mangal ko
milrti fiatlerinin biraz daha artacagm
dan korkulmu§tu. ~ehrimizin mahru
knt vaziyeti etrafmda tedkikat yapan 
bclediye, blr aydanbcri devam eden fi
atlerin de~miyeccgini anlam1§trr. 
Odun fiatleri bir aydanberi 370-380 ku
~ arasmda1r. Havalar bozmadan ev
vel kafi miktarda mal geldiginden §eh
rin ihtiyacm1 kar§ihyacak stok te§ek
kiil etm~tir. Bu stoka gore fiatlerin bil
yiik bir degi§iklik gostermiyecegi te
min ediliyor. 

11 ...... ~···- JJ 
Bahkpazar1n1n 
anlatt1klar1 ... 

Eski, kohne istanbulun maruf 
semtlerinden biri daha tarihe k~
yor: istanbul Bahkpazan. 

ign bilgrii kaldirunlan, peynir, 
yag, pastmna, sucuk ve bah.klardan 
siiziilen garip koku.sile Bah.kpazan 
adeta istanbulun ~ehresini te§kil 
eden m~hur sokaklanndan biri idi. 

En·elki giin Im sokagm artlk haya
tma uihayet verildigini, oniine bir Ip 
gerilerek artlk buramn battal edildi
gini ogrenince eski, emektar bir tam
d1gi hastanede, son demlnde ziya.ret 
eder gibi hen de Bahkpazarm.a kadar 
uzand1m. Ta~lan yerinden sokiilm~, 
bir b3.§Indan oteki ba§ma bir ip geril
m~ eski ve tarihi Bahkpazan bana 
adeta halinin lisanile §unlan anlattl: 

«i§te goriiyor:mn ya dostum ... Tiirk· 
~ede bir s&z vardJr. <17..aman sana uy. 
mazsa sen zamana uy» derler. Bizim 
de hayatta en biiyiik kabahatim.iz 
zainana uymanuz oldu. ~ehir giinden 
giine asril~ti. Taksim, Ni§ant~, 
Ayaspa a bamba~ka bir hale geldi. 
Halbuki biz yerimizde saydJk durduk. 
Yiizlerce sene evvelki halimizde kal
mak i~in ISrar ettik. Adeta istanbul 
i~inde yedi PC§li eniarisi, hotozu, eskl 
zaman tuvaletile, bir eski zaman ta. 
zesi gibi kald1k. ~imdiki fnsa.nlar ka
d.mlann oldugu gibi semtlerin de as
risinden ho~laruyorlar. Bizim gibi es
ki, kohne, ihtiyar yerleri ne yapsm. 
Jar! .. 

Jlalbuki bir zamanlar benim ne haJ. 
de oldugumu bir kere dii!liin. Bagnm
da, yan sokaklanmda me§hu.r koltuk 
meyhaneJeri... fstanbulun en tanm. 
~ niiktedanlan, keyif ehllleri, zevk 
ve safa dii§kiinleri bu meyhanelerde 
her n~m toplamrlard1. Dolup bo§a
nan kadehlerin ka1'§1smdn ne §iirler 
s0ylenir, ne nilkteler yap1brd1. 

Bir zamanlar ak§am ilstleri bca 
Beyoglu caddc ·i kadar kalaballk olur
dum. istanbulun tasar:rufu seven • 
ucuz erzak almak merakl1S1 hallo ak-
~am iizerleri kaldmmlanm1 a§nu11nr
Janh. Ucuz ynsnmakJ kendilerine 
prensip nddeden niJe rci leri i§lerin
den ~1kt1ktan sonra bana ugramadsn 
evlerine gitmezlerdi. Bir \•akitler bfon 
o derece gozde idim. 

\'ak1a baz1 zamanlar ynn sokakla
nm pek kirli idi. Bagnmda hileli ya~ 
yapan kaznnlar kaynar, hileli peynir 
r1karan imahithnneler i§ler, ne ctin
den oldugunu benim bile bilmedigim 
sucuklar ve saire sabhrd1. Buna raf
men iyi, kotil ge~inir giderdik. Bn~
ma ne geldi c zamana ayak uydunna
d1gundan geldi. Asri olmamamm ce
zasm1 ~ekiyomm ve bu hnklamcbr 
da.. haydi glile giile... Beni habrla
d1k~a ruhuma bir fatiha oku .. 

llikmet Feridun Es 
............................................... 

Emektar bir muallim 
tekaiid edildi 

K.Irk iki senedenberi maarif haya.
tmda bin;ok giizide talebe yetl§tire

rek muallimlik, mekteb ve maarlf 
mildiirliiklerinde bulunmu~ olan 
Emirgan ortamektebi riyaziye mual
limi B. ibrahim Fehmi Beygo tekatid 
edilmi~tir. 

B. ibrahim Fehmi, fasllasiz g~en 
bu ilim hizmetinde fazileti ve dfu1.ist

liigil ile bi.itiin meslekd~larimn ve 
binlere varan talebesinin sevgl ve 
hilrm.etini .kazan~ bir zatttr. 

~·· 
... Yapacagllll UUla degil ... 

• l 
i~Ie yapmalidrr! .. Hem ne der

ler: (Una peynir gemisi yfui.imezl •. )~ 
B. A. - Nastl yiiriimez bayan? .. 

Lafla Cekoslovakya bile yilrilyfip gl
diyorl •• 
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Hitlerle <;ambOrleyn ara
s1nda gOrii§meler ha§lad1 

(Sq taraf1 1 incl sahifede) 
maktachrlar. Yabanci gazeteciler ara
smda bilhassa ingiliz matbuati mii
messllleli goze ~arp1yor. 
~·in diger loyismda B. Qambor

leyn'in ve maiyetinin ikamet ettigi 
Petersberg'de bu gorii~eler esnasm
da tam bir siikUnet hiikiim surmek
tedir. 

Godesberg 22 (A.A.) - <;amoorleyn 
ve Hitler arasmdaki gorii~elere bu
gtin saat 19,15 te nihayet verllmi~ir. 
ve yann tekrar ba~hyacaktrr. B. c;am
oorleyn, yarunda protokol ~efi baron 
DOrnberg oldugu halde Petesberge 
donmil~tur. 

B. <;ambOrleyn lngiliz 
gazetecilerile goriittii 

Godesberg 22 (A.A.) - Umumiyet
le Alman mahflllerl. Hitler - <;ambor
leyn gorti~elerlnin yarm a~am ni
hayet bulacag1 miitalaasmdadlrlar. 

Godesberg 22 {A.A.) - B. Qambor
leyn beyanatta bulunarak dem4tir 
ki: cBiltiin alflkadar taraflann, <;e
koolovakyadaki vaziyet, miizakerele
rin ilerlemesini bozacak bir mahlyet 
alnuyacak v~ile hareket etmeleri 
~ok liizumludur.> 
B~ekil, nizamm muhafazas1 ve 

hadiseler teylid edecek mahiyette ha
reketten lc;tinab edllmesini tavsiye et
mi~tir. 

Konigsvinter 22 (A.A.) - ingiliz 
B~ekill B. Qarnborleyn bu a:Iq;am 
saat 19,37 de Godesberg mtilakatm
dan donmii~tiir. ingiliz btiyi.ik elc;isi sir 
Nevil Henderson ile maiyetindekl di
ger ~siyetler de ayni zamanda Pe
tersbege donmil~erdir. Otelln oniin
de uzun zamandanberi bekliyen halk 
tngillz B~ekilini gerek giderken, ge
rek don~nde hararetli bir surette 
alkl~am~tlr. 

Otelin holi.inda gazeteciler ingiliz 
B~ekillni hararetli ~larla kar~- ' 
Jam1~lard1r. 

B. <;ambOrleyn apartimanma git
meden once tngiliz gazetecllerlle gO-
rfi~ii~ttir. 

Protokol ~efi B. von DOmberg, B~
vekile odasma kadar refakt et~. 

Londradan hareket 
Londra 22 - B8.§vekll B. ~amoorleyn 

bugiin saat 10,48 de buradan Kolon
yaya hareket etmi§tir. Kendisine bu 
defa Hariciye Hukuk mil~viri Malken 
ve katibi Davis de refaka:t ctmektedir. 
~vekil tayyareye binmeden evvel §U 

beyanatta bulurunll§tur: 
«- Qekoslovak meselesinin suih yo

lile halli, Alman ve lngiliz milletleri 
arasmda husulii arzu edilen ~ma
mn esaslJ blr prtidir. Bu a~ ise 
Avrupa sulhiiniin liizumlu ~rt1dJ.r. 

Benim istihdaf ettigim §ey, bu Avru
pa sulhiidiir ve yapt1fun seyahatin bu 
sulhe gotiirecek olan yolu a~acagm

dan iimidvanm.• 
Tayyare saat 12,30 da k:olonyada 

karaya in.mi§, ~vekil Alman Harict
ye Nazm ve 1ngilterenin Berlin sefirl 
t.arafmdan 'kar§tlammfb.r. 
~ek cevabt netredilmiyecek 

Paris 22 (A.A.) - Hariciye Nazm 
Bonnet, dun ak§ama dogru ingillz se
firi sir Phipps'i kabul ederek kendisile 
beraber Prag tarafmdan kayiclslz ola
rak verilen muvafakat cevab1 iizerine 
basil olan vaziyeti tedkik etmi§tir. 

Dfin ak§&Il iyi haber alan mahfiller
de Prga hilkumeti tarafmdan tngiliz 
Ye FranSiz el~llerine verilen notarun 
ne§redilecegi zannedilmemekte idi. 

~ek mecliai toplamyor 
Prag 22 (A.A.) - Ne§redilen bir teb· 

llgde milli meclisin yakmcla i~tima 
edecegi ve hiiklimetfn meclis huzurun• 
da kendisini Londra projelerini kabule 
aevketmi§ olan sebepleri anlatacag1 bil· 
dirilmektcdir-. 

lngiliz amele partiainin 
beyannameai 

Londra 22 (A.A.) - Havas ajanSinm 
muhabiri bildirlyor: 

Ak§ama dogru Lord Halifaks tara
fmdan kabul edilen alt1 ki.§illk heyetin 
verdigi izahat1 dinledikten sonra ame. 
le partisl resmi bir beyanname ne§!e
derek Hitlerin tehdidl kal'§ISIDda uta
rulacak bir §Ckllde zelililne boyun.egil
mi§ oldugunu kaydetmi§tir. 

Beyannamede uEski ingiliz demok
rasl ve adalet ananesinin lekelen~» 
11Ave edilmektedir. 

Amele partisinden bir heyet 
Parise gidiyor 

Londra 22 (A.A.) - Amele partisi 
mebuslarmdan Cilrine, Dalton, Lathan 
ve Gillees bugiin Ba§vekilin Almanya
ya hareketinden bir az sonra tayyare 
ile Parise gidecektir. 

Mebuslar Fransiz sosyalist ve sendi
kalist Iiderlerile golii§eceklerdir. 

B. Litvinofun beyanah 
Moskova 22 - Sovyet Harlclye 

Komlseri B. Litvinof diin, Cenevrede 
Milletler Cemiyeti asamblesinde iPad 
ettigi nutukta Qekoslovakya mese
Icsine de temas ederek, Sovyetler bir
liginin <;ekoslovakyaya kar~1kll bir 
yard.Im pakti ile bagh oldugunu soy
ledikten sonra demi~tir ki: 

- Qekoslovak hiikumeti de son 
giinlere kadar bizden pakt mucibin
ce glrml~ oldugumu~ taahhiltleri 
tutup tutrruyacag1nnz1 bizden sor
madl. <;iinkii bundan ~iiphe etmiyor
du ve etmesi i~in de bir sebeb yoktu. 

Ancak bundan ii~ giin evveldir kl 
<;ekoslovakya hiikumeti ilk defa ola
rak Sovyct hiikumctinden, Fransa 
hiikumeti taahhtitlerine sad1k kala
rak <;ekoslovakyaya derhal fili yar
chmda bulundugu takdirde, Sovyet
ler birliginin de pakt mucibince boy
le bir ya.rd1mda bulunup bulunm1ya
C'tm sormu~tur. Sovyet hi.ikfuneti bu 
suale kati ve milsbet bir cevap ver
m~tir. 

Sovyet hilkumeti, hie; ~~aks1zm 
Milletler Cemiycti ve hemen hemen 
biltiln dilnya milletleri tara.fmdan 
tasdik edilen Briand - Kellog pakh 
prensiplerini takib etm~r. ileride 
de bu paktlan:ian aynlnuyacakbr. , 
Qiinkii bugiinku ~lar i¢nde haki
kt enternasyonal adaletl bBl?ka va
s1talarla temine imkan olmad1gma 
kanidir. 

Sovyetler blrligl, diger devletleri de 
bu yola avdet etmege davet eder. 

Bir luraiz 3 aene hapae 
mahkiun oldu 

Akif admda bir hlrsJZ Beyoglunda 
Hayri admda birinin apartrmanma 
girerek kiymetli flncan zarfian ve sa-

lreyi ~tan sonra Frangesko achnda 
blr terzi dilkkamna gitmil? ve panta
lonunu iitilletmek istedigini soyle~ 
tir. 
Fran~esko, diikkancla b~ka bir i~ 

le m~gul buundugu s1rada, Akif ora
dan da iki yeni pantalon c;alnu~, fakat 
blraz sonra yaklanm1~tir. 

Diin Asliye dordiincii ceza mahke
mesinde yap1Ian muhakeme·de Akifin 
su~lan sabit oldugundan i.ic; sene hap
sine karar veri.lm4tj.r. 

Kemerburgaz hayvan aergiai 
·~tld1 

Diln Belediye reis muavini B. Rauf 
ve Belediye mektu~usu B. Necati, Sa
nyer, Beyoglu, Eyiip kazalanndaki 
hayvan sahiplerinin i~tiraldle teSis 
edilen Kemerburgazdaki Hayvan ser
gisinl ~ard1r. -----

Bir bek~i komiirden 
zehlrleniyord~ 

Deniz Ticaret mudilrlilgunde gece 
bek~isi Veli, yatarken odasma henilz 
yanmakta olan bir mangal koym~. 
az sonra rehirlenme alameti gosterdigi 
clhetle zab1taca senjorj hastanesine 
yatmlm1~rr. 

Tiirk1ye ~Ecnebl 

SENELiK 1400 kuruf 2700 kunlf 

8 AYLIK 750 > 14.50 > 

3 AYLIK 400 > 800 > 

1 AYLIK 150 > > 

Posta ittlhadma dahll olnuyan ecnebJ 
memlekeUer: Senellll 3600, alb aylJb 

1900, iic ayllt1 1000 kurul}tur. 

AdreJ tebdill 1r;ln yirml be§ kuru§}uk pu\ 
gondermek 1.Azund1r. 

Recep ~ - Bmr 141 
s. tmsak Giine§ <:>i1e Iklndl Aqam Yatsi 
E. 10,01 11,38 5,59 9,24 12,00 1;31 
Va. 4,09 5,46 12,07 15,31 18,06 19;37 

!darehane: Babi.All clvan Ac1musluk 
.sokak No. 13 

Eski ni§anlzs1n1 
garal1gan genf 
Carib 8 aene 52 giin hapse 

mahkum oldu 
Bir miiddet evvel Cibali cadde

sinde n~anlJSl Halideyi Oldilrmek kas
dile tabanca ile iki yerinden, Hilsa
meddln admda birni de bir yerinden 
yaralamaktan maznun Mehmedin 

mullakemesine agll'ceza mahkemesin
de bakllnn~br. 

Mahkemenin tahkikatma nazaran 
Mehmed o civarda Halide admda bir 
klzla ni~anlanm1~ ve kendisi de Hali
denin evine giderek ni~anhsile bera
ber oturmaga b~Iam1~tir. Fakat bir 
milddet sonra Halide ile Mchmcdin 
aralan ac;1Iarak s1k s1k kavga etmege 
b~arru~lar ve blr gun Halide ile ana
s1 bir olup Mehmedi evden kogmu~
lardir. 

Mehmed tekrar ban~mak ilzere mii
teaddid defalar te~ebbiiste bulunmuir 
sa da Halide bu teklifieri reddetmi~ 
tir. 

Bundan hiddetlenen Mehmed bir 
giln gene fabrikadaki i~ine giderken 
yolda Halideye tesadiif emi~ ve klzm 
ba~ak teklifini reddetmesi iizerine 
tabancasm1 ~ekerek Halideye iki el 
ate~ etmi~tir. Q1kan kur~unlar Hali
denin muhtelif yerlerine saplanarak 
agir surette yaralam1~. yere yuvarlan
m1~tir. 

Bu s1rada caddeden ge~mekte olan 
Hiisameddin edmda bili vakay1 gor
mil~ ve Mehmedi yakalarnak istemi~
tir. Mchmed bu defa da tabancasile 
Hiisameddine ate~ etmi~ ve onu da ya
ralamJ~t1r. 

Vakay1 miiteakip yakalanarak ag1r
ceza mahkemesi'nde muhakeme altma 
alman Mehmedin, Oldiirmek kasdile 
Halideyi yara1ad1gx sabit oldugundan 
Tilrk Ceza kanununun 448 inci mad
desi mucibince 18 sene muddetle agir 
hapse konulmasma karar verilm~tlr. 
Fakat Mehmedin oldiirmek su~u te
~ebb\is halinde kald1gmdan, cezas1 12 
seneye indirilmi~; diger taraftan, ken
disinin evden kovulmas1 da, hakkm
da hafifietici sebep mahiyetinde gO
rillerek bunun da dort senesi tenzll 
edilmi~ ve sekiz sene a.gtr hapse ko-
nulmasma karar verilmi~tir. 

Mehmedin, kendisini yakalamak is
tiyen Hiisameddini de tabanca ile ya
ralad1g1 sabit oldugu cihetle bu su~
tan dolaoy1 da 35 giin hapsine karar 
verilml~r. Fakat curiimler i~tima et
tigt cihetle, son hapis karanna, yan
smm da zammile her iki suc;tan dola
Yl sekiz sene eUl iki gi.in agir hapse 
konulmas1 ve o kadar milddet te 
amme hizmetlerinden mahrum b1ra
lo.lmasi kararl~tmlm1~hr. 

Bari §ark fuar1 kapand1 
Bari 22 (A.A.) - Beynelmllel ~ark 

fuar1 diln alq;am kapanm1~tir. Fuar 
sergi haricinde tertip edilen nfunayi~
ler de dahil olmak ilzere her sahada 
biiyiik bir muvaffaklyet kazanm1~tir. 

Mesud bir evlenme 
BAYAN SELLA ~iRiN w 

BAY ROBERT LE ROUX'nun 
evlerune merasimi Paris 16 nc1 Beledi
ye dairesinde icra k1hnm1~t1r. Yeni ve 
gen~ evlilere saadetler dileriz. * 

Bu ak§am 

Nobet~i eczaneler 
f?i§ll: Aslm, Takslm Kiirkc;iiyan Fi

ruza~ada. ErtutruI, Kalyoncukullukta 
ZaJlropulos, Beyotlu: i.st.iklal cadde
sinde Galatasaray, Tiinelde Matkovic;, 
Galata.: Okc;umusa caddesinde Dot-
ruyol, Fmd1kllda Mustafa Nall, Ka-
SlDlpq&: Miieyyed, Haskoy: Aseo, 

Emlnonii: Beflr Kemal, Fatlh: isman 
Hakkl, Karagiinuiilt: Mehmed Arif, 
Baklrkoy: Merkez, Sanyer: Osman, 
Aksa.ray: Nurl, Be§iktaJJ: Vidln, Fe
ner: Vitali, Kumkap1: Llilellde Hay
dar, Kiic;iikpaza.r: Hasan Huliisl, Sa
matya: Yedlkulede Teofilos. Alemdar: 
<;enberllta~ta. Sim Ra.Slm, ~hreml.nl.: 
Ahmed Hamdl, Kad1koy: Altzyolda 
Merkez, Modada. Nejad Sezer, tiskii
dar: imrahor, Heybeliada: Halk, Bii
yiikada: f}lnaSI Rlza. 

Ber rece a~ ec:zaneler: 
YenlkOJ, l:mlr1rln. Rumellh1aan. Or
ta.t67, Arnavutk6y, Bebek, Be11tos, 
Patabahee Te Anadoluhiaanndakl ec
ur.eler her gece ac;1tt1r. 

TE$EKK0R 
Aranuzdan ebecliyen aynlarak her biri

mlzl derin kederler i~inde barakan ailc 
relsimiz Miihendi.s A\1Ni ATAM'm cenaze 
merasirninde bulunan veya diger her 
hanci bir sureUe elemimize ka1'§1 alika
Jarm1 gosteren dost ve ahbaplanm1za 
meslekda1jlanna ayn ayn te1iekkiir etme
te teessiiriimiiz imkin biralunad1l'tndan 
1Jiikranlanmm saym gazetenis yasataslyle 
aneyleriz. 

Ailesi namma qi BiHTEB 

BULMACAMIZ 

8olda11 nta : 
l - Bl.r nevi ketenhelva.si. 
2 - Tersi yuvarlak olur - Hindlstan hii-

kiimdan. 
3 - Gemlcl yatag-t - Musibet. 
4 - islm - Alamlnot yumurta ycme~l. 
5 - Pokerde bir kii~1d dcrccesl - l§te 

(kaba). 
6 - Bir goz rengt - Yapmak - LAhza. 
7 - Usul - Yalmz. 
8 - izaz - Beyan edab. 
9 - Tafdll edatl - SOfra talamlanndan 

blrl. 
10 - Manzum piyes - 30 giin. 

Yukandan a~at1: 
1 - Toptan satI§ de~il. 
2 - A?:tm sahlbi - Tersl blr rakam olur. 
3 - Ayip - Alman rejiml. 
4 - Baz1 nak1l vas1ta.lannda kullamlan 

blr clns mahrukat - Para. 
5 - Insan - Gec;lrmek. 
6 - U.kmil - Ced . 
7 - GOstcrmek - tiziim lldam. 
8 - Uvha. - Nota. 
9 - Kralic;e - Nas. 

IO - Buylik bir demz. 

Ge~ bulmacamlZUl halli: 
Soldan gata: 
1 - Karavana, 2 - Abanan, Zar, 3 -

Duyan, Kayd, 4 - ih, Humar. 5 - Kart, 
iIA.c;, 6 - Oy, Ayllan, 7 - Yaprak, Mis, 
8 - titii, Aba, 9 - Balkan, 10 - Tremoln, 
La. 

Yukamlan a$al1 : 
1 - Kad1koyii, 2 - Abuhaynt, s - Ray, 

Piirc, 4 - Anahtnr, 5 - Vanu, Ya, Bo, 
6 - An, ikba.1, 7 - Kall, La, 8 - Azarla
mak, 9 - Ay. Anibal, 10 - Ardlr;. Sana. 

Dil bayram1 hazirhit 
Beyo~lu Halkevinden Dil bayramt mfi

nasebctile 26/Eylw/938 pa21artes1 giinii 
saat 18 de Evimlzin Tepeba41ndakl merkez 
blna.smda tliren yap11acakhr. 

1 - Turk dill kurumu adma Ankara 
radyosunda verilecek soylev dlnlenecck
tir. 2 - SOylev: Ev ~kam B. Ekrem Tur 
tarafmdan. 3 - Konferans: Bay Semlh 
Miimtaz tarafHldan. 4 - Kon11er. 5 - Evl
mlz iiyelerinln ve arzu edenlerin te§rlfie -
rinl rlca ederiz. 

YENt ~RIYAT: 

BiR $EDRiN RUBU 
Yerli edeblyaturuzda eBir vagon pen-

cercsb, cBir Varnu§ blr yokm\1§1, cCmgI
raklar durunca1, cD\i§kftnler11, cBacayi ln
dir, bacay1 kaldlr>, cKorku•, cSlllndlr fap
ka glyen koylib, cimpara.torice ve saray •• 
cAnka.ra. - Bu~• gibl blr c;ok deterll 
eserler veren Sadri Ertem'in yenl blr ki
tab1 ~1km1§t1r: Bir ~ehrln ruhu ... 

Sadri Ertem'ln bu kltabmda. mevzulan 
tamamlle yerll hayatlllllZdan, biiyfilt blr 
sadakatle almmvs pek gii?.el hlkAyeler var
d1r. Kltap Remzi ktitiiphanesl tarafmdan 
ba.s1lm1i,,t1r. Biitiin edeblyat mcrakhlanna 
tavslye ederlz. 

COCUK DUYGUSUNUN 
52 sayiJ.1 nfishasl diin ~lktl okurlanm1-

za tavslye ederiz. * 
Milli bir edebi.yat yaratabilir miyb? 
Gen~ muharlrlerlmlzden Nusret Safa 

Cotlrun bqllca. edip ve muha.rrirlertmlzle 
yapt1t1 miilakatlan bu nam altmda blr 
kltapla ne§retmlitir. Karilerlmlze tavslye 
ederiz. 

* Beyo~u Halkevinden: 1 - Evimlzln 
Halk dershanleri ve kurslar §ubesine ta
yit muamelesl ba.l}laml§tll'. 30/9/938 tart
hlne kadar devam edecektlr. 2 - (Pazar 
ha.rlr;> hergiin saat 18,30 dan 20 ye ka
dar, Curnartesi giinlerl saat 14 den 18 e 
kadar kayit yap1lmaktad1r. 3 - Yenl ka
YJ.t olacaklar niifus ciizdam ve lkl vealka 
fot.ograflarile, eski miidavimler evimlzden 
evvelce a:Im111 olduklan hfivlyet varakala
rile milraeaat etmelerl lhlmd1r. 4 - ~lm
dlllk tiirkce. inglllzce, almanca, :tranm:
ca, franSIZca. terciime usulii, frarwz.ca 
llteratiir ve dlkslyon, dlkl§, §apka ve r;l
¢ekc;lllk derslerl verllecekUr. 

Istanbul Asliye V~iincu Bukuk mabke
meslnden: 

Beyotlunda Kurtulul}ta Baruthane cad
desinde 49 numarla1 evde Zebra Kayra. 
tarafmdan Baltrrkoyde Cevlzllk Ametctl 
sokak 21 sayida Ari! aleyhlnde ac;1lan ve 
mahkemenin 938/915 numarasma kaydo
lunan dokuz senedenberi hayat ve mema
tmdan haber ahnmadlgmdan galpllk da
vasmda miiddcialeyhln lkarnetgah1m terk 
eylcdl#i ve yenlsl belirslz oldug-u anl3.§ll
d1tmda.n bukuk uslii muhakemelerl kanu
nunun 141 ve 142 ncl maddelerlne tevfl
kan hiilasal muhteviyatmin bir ay miid
detle Uanen teblljpne karar verllml§ ol
du~dan tebllR' tarihlnden ltlbaren blr: 
ay zarfmda miiracaatla dava. arzuhalinl 
tebelliit ve cevab verrnesi liizumu tcbli~ 
makamma. ka.im olmak iizere ilan olunur. 

M. 1785 

EBTUl'iRil SADt TEK TtYATROSU 
Bu gcee (BEBEK) te, ya
nn gece (A. IIiSAR) da 

NUKBABA 

Mef}lur vod'fil 
3 perde 

* 

23 r.,y 

~nkara Borsas1] 
%%/9 938 

Turk borcu I Pc§in 19,20 
PARA Te (:FKLER (Kapallll fiatleri) 

Londra. 1 Sterlin 6,07,25 
New-York 100 Dolar 125,92 
Paris 100 Frank !,40,50 
MllAno 100 ~et 6,62,50 
Cenevre 100 Isvlcre Fr. 28,53,25 
Amsterd. 100 Florin 68,06 
Berlin lOQ Rayh§mark 50,37,25 
Bruksel 100 Belga 21,24,25 
Atlna 100 Drahml l,11 
So!ya 100 Leva 1,50 
Prag 100 Cekoslovak Kr. 4,34,50 
Madrid 100 Pezeta 8,07,25 
VarfOva 100 Zlotl 13,70,25 
Budape§te 100 Pengo 24,91,75 
Btikret 100 I.ey, 0,91~0 
Belgrad 100 Dinar 2,84,50 
Yokohama 100 Yen 35,45,125 
st.okholm 100 isvee Kr. 31,30,125 
Moskova 100 Ruble 23,75,75 

!stanbul Hlllnde toptan satilan ya1 
meyva ve sebze !latlerl: 

En alja~ En yukar~ 
fiat1 flatl 

Cinsl Emsall Kr. B. Kr. s. 
2219/938 Per.}embe &"iinii 

Barn ya 
Saklzkaba~1 
Dolmahk biber 
Slvri blber 
Ku domatesi 
Sink domatesl 
Call fasulye 
AY§ekadm fasulye 
Barbunya kmnw 
Asmakabagi 
Patllcan b~ 
Patllcan orta. 
Patllcan ufak 
Pathcan bo.:.tan 
H1yar 
Mlsu' 
Maydonoz 
Qeklrdekslz iiziim 
CavW} > 
Raza kl .. 
Yapmcak .. 
Slyah > 
Balbal > 

Kilo 16 -
D 6-
» 5-
> 3 -
> 2 50 
• 6-
» 11 -
D 8-
D 8-

aded 6 -
• 1 50 
> 1-
1' - 50 
> 2-
• - 75 
1> 1-

demet - 50 
kilo 8 -

• 9 -
> 7 -
» 5 -
> '1 -
> 6-

Amasya elmas1 > 15 -
Frenk armudu > 15 -
Malatya armudu :a 17 -
§eftall > 12 -
tivez > 5 -
Ayva > 8 -
Taze lnclr » 5 -
Kestane > 10 -
Cevlz • 12 -
Yerll Umon 100 aded 350 -
Ecnebl limon 100 • 200 -
Karpuz Yenldiinya ba§ a 8 -

• > orta > 6 -
> • ufak > 2 -
> Alaca bq > 10 -
> > Orta > '1 -
• a ufak > 2 50 

Kavun Basanbey b~ > 12 -
» > orta > 5 -
> • ufak > 2 -
» Klrkat~ bB.3 • 9 -
> » Orta » 6 -
• » ufak • 2 -

OLOM 

19 -
9-
7-
5-
4-
7-

14-
11-
10-
15 -

l 75 
l 25 

-75 
3-
1 50 
l 50 

-75 
9-

20-
lO -
11-
9-

10 -
24-
20 -
20-
18-
7-
12-
8 -

13 -
18 -

425-
350 -
10-
7-
4-

13 -
9-
5-

15-
8-
4-

10-
8-
4---

Tiiccardan Trabzonlu Hac1 Yakup 
oglu Saffet ve ibrahimin valdeleri Fat. 
ma diln vefat etmi§tir. Cenazesi bugtin 
saat 12 de PR§a limanmda 109 numa
rah yahdan kaldmlarak Pa§a liman1 
camiinde namaz1 k1lmacak ve Kuz
guncukta Nakka§ tepe rnezarhgma 
defnedilecektir. Merhumeye magferet 
ve allesine sab1r ve metanet dileriz. 

... ALKAZAR 
Sinemasmda: 

Bir hartadanberi buyiik muvaffakl
yetlerle g"Osterilmekte olan 

YERALTI-~ 
HA Ki Mi 

Z5 Jbum telunili ~irclen llarikalar 
filmini cirmJyenlerin ronnelerl ~in 
h1r ka~ Pa. daha temdid edilmqtir. 

Tepeba§1 

&ARDEN'inde 
24 Eyltil cumartesl ak§anu 

Biiyiik Fransiz yddm 

DAUViA 
run §efCfine 

Birinci suvare 
Piyanoda Bestekar JEAN JAL 
Me§hur KIRK'S kumpanyasmm 

Varyete numaralan 
PAZAR 17 de MATiNE 

Bqikt~ Askerlik ~abesinclen: 
Be§lkta~ askerllk tubeslnln 881 Sll11SIDda. 

:tayitll emekll levazun Bnb. Mehmed .A.!lm 
ot. Mustafa Rasimln §Ubeye miiracaatl 
llln oloour. 

Zayi - Ayvahk Gazl ilkokulundan 335 
yilinda a:Idllun §ahadetnameyi kaybettlm. 
yenl.slni alaeatimdan eskialnln deterl yok
tur. 

181 numarada. mukayyed Nedime ilerl 



? 
mno 

Amerika mlittehid hiik:funetlerin· Otomobil yar~1 tastik i§idir. Yar~ 
de Salt Lake Gityde cihan otomobil otomobillerinin rn.stiklerini ancak bir 
rokoru i~in 16 eylulde yap1lan yarl§· iki fnbrika yapar. Gayet pahahd1r. Bir 
ta Kapitan Eyston sekiz tekerlekll lilstik 100 ingiliz lirasma rnal olmak· 
canavarasa otomobill ile saatte 357,5 tad1r. 
mil siirat yaparak bir de cihan silrat Her iki yan§~l ancak 134 IA.stik te-

in1asi bitti, tecrU:beleri 
muvaffakiyetli netice verdi 

rokorunu kazanml§tl. Bu adam 41 ya- darik etmi§lerdi. Bunun i~in de 13400 
§mdad1r. stcrlin tediye etmi§Ierdir. ~imdiye ka-

Bir giin evvelki yan§ta rokor saat- dar 104 IAstik kullanm~lard1r. Elle-
te 350,2 mil siirat yapan John Cobb- rinde kalan 30 IAstik bir yan§a kati 
da kalml§tl. Bu suretle mwnaileyh bir degildir. Bu IAstikler el ile yap11Ir. t~i-

Nevyorkta ya
nan ve biltiin yol
culan ve milrette
batI ile mahvolan 
Hindenburg is
mindeki Alman 

Y eni balonun yanm1yan Helium gazi ile doldurulma11 
diitiiniilmiiftii. Amerika bu gaz1 kafi miktarda vermedi

iinden yeni balon da ldrojen ile doldurulmuttur. 

um gaz1m vermek
ten imtina etmt,ti. 

Bunun iizerine 
yeni hava gemisinl 
yapan miihendisle~ 

gi.in i~in udiinyanm en seri adrurun ne konuan binlerce metrelik parnuk 
unvarum ta§imt§tl. ttcilncii def a bir ipliklerinin ekli ve bozuk olmamas1 
yan§ daha yap1lmas1 muhtemeldir. i~in dikkatle elden ge~mesi 1Az1m<hr. 
BOyle bir yarl§ta Eyston saatte 360 Kau~uk ipler ise yanrn §ilin kalmll-
mil yapacagm1 i.imid ediyor. gmdadir. Alelade kau~uk ipler saatte 

Fakat bu yan§m yap1Imas1 §ilpheli- 200 mil silrate dayanmaz. Binaena-
dir. Sebebi de iki yarl§~mm da kAfi leyh cihan otomobil yan§l aslmda bir 
derecede lastigi bulunrnamas1d1r. Iastik meselesi oluyor. 

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

Petrol meselesi 
da en az 70,000 amele kullarulacak· 
t:Ir. 

Harb tehlikesi dolayisile petrol me
selesi tekrar dilnyamn en rniihirn me
selesi oldu. Almanyamn askeri meka
nizmas1mn en hafif noktas1 petrol 
oldugu miitehass1slar tarafmdan id· 
dia edilmektedir. 

Sulh zarnanmda Almanyamn sene
vt petrol ihtiyac1 6,300,000 tondur. 
§imdi Almanya her sene komilrden 
850,000 ton petrol ~1karmakta ve ka
lan ihtiyac1ru haricden temin etmek· 
tedir. 

Biitiln ihtiyacm1 kornilr petrolii ile 
temin etmek isterse senede 5,000,000 
ton petrol imal edecek fabrikalar te
sis etmek IAzlmgeliyor. Bu fabrikalar 

Madenlcrdeki komiir istihsalini de 
artt:Irmak icab eyledigtne gore §lmdi 
Almanyadaki komiir madenlerinde 
kullarulan 550,000 maden amelesine 
yeniden 135,000 kl§i ilAve etmek IA.· 
z1mgelecektir. 

Almanya bu tesisab vilcude getirse 
de harb zamanmdaki ihtiyac1ru gene 
dahilden temin edemlyecektir. Qiin· 
kii harb zamanmda senclik ihtiyact 
15,000,000 tondan eksik olm1yacaktir. 
Bu kadar petrolil komilrden ~ikarmak 
isterse milll iktisad bUnyesini teme· 
linden sarsacaktir. 

Uludatda k1$ 
haz1rhklar1 ba$1ad~ 

kabilisevk balonu yerlne Alman
yada yeni bir balon yap11m.Lt1 ve bu
na da bu gibi balonlann mucidi bu
lunan kont Zeppelin adJ. verilmi~ti. 
Yeni balonun son tecrilbelerl yapll
nu~tir. 

Aslmda bu hava gemisi Zeppelin 
sistemindeki kabilisevk balonlann 
yilz otuzuncusunu te~kil etmekte ve 
as11 ismi soylenmedigi vakit L z 130 
ic1aretile malum bulunmaktadlr. 

Bu hava gemlsi (Kont Zeppelin): 
namm1 ~1yan ikinci balondur. Bi
rincisi ~imdiye kadar kabilisevk ba
lonlar arasmda en ziyade muvatfa
k1yet ve hizmet gastereni tdl. Yeni 
hava gemlsine isim vercn milhendis 
Hugo Eckener hava gemisint tezgah· 
tan indil1rken ananeye tevfikan blr 
~i~e ~ampanyayi patlalacag1 yerde 
On gondola bir mayi hava §i§esini 
~arparak patlatm1~ ve demi~tir kl: 

c$imdi magrur gemiyi saran bu
lutlar daima i~inde seyahat edecegi 
unsuru tabiattir. Temennt edelim kt 
yeni hava gemisi namma izaf et edl
len biiyilk mucidin ~amna Ja.yik mu
vaffak1yetler gostersin.> 

Bu sozlerln akabinde balon Kons
tans golil sahilinde, yeni hava gerni
sinin yaptld.Ig1 Friedrichshafen ~ehrl 
i.izerinde u~m~tur. Balonu doktor 

Eckener ile kaplan Schiller idare et
mi~tir. i~inde miirettebattan ba9ka 
yalruz teslill\ almaga memur bulu
nan hiik:funet adamar1 bulunmW?tur. 

Hava gemisi Konstans goliinii aza
mctle ge~tiktcn sonra Bavyera dagla
n arasma girmi~ ve miinih iizerinde 
450 ayak irtifadan u~rak 20 dakika 
cevelA.n etml§, Niirnberg iizerinden 
de gayet al~aktan g~m~tir . 

Yeni hava gemlsi zemine ~ok yakm 
oldugu halde makinelerinin giirill
tiisii ~hrin velvelesi arasmda adeta 
hi~ ~tllmiyordu. Sekiz saat silren 
tecrtibe u~u~unu muvaffaklyetle ya,. 
pan (Kont Zeppelin) ak~ iizeri 
iissillharekesi Friedrichshaf ende ye
re inmi~tir. 

(Kont Zeppelin) de eski hava 
gemilerinde oldugu gibi idrjen ile 
doldurulmu~tur. Filvaki Zeppelin 
kurnpanyas1, Hindenburg hava ge
misinin ge~en sene Nevyorkta La
kehurstta mahvolmas1 iizerine yeni 
balonlarm1 yanm1yan helium gazi 
ile doldurmag1 karar~t1rm1~t1. 

Bu gaz ~ok mikdarda yalmz Ame
rika miittehid hi.ikl1metlcrindc bulu
nuyor. Amerikan hilkfuneti ise bu
giin tlcari milnakalede kullamlan ka
bilisevk balonlann yarm harptc istt
mal edilmesine ihtimal vererek hell-

idrojen gazmm 
tehlikelerini azaltacak tedbirleri ara
rnak ve tatbik etmek mecburiyetin
de kalm1~lard1r. 

Bulunan bu tedbirlere gore hava 
gemisinin makinelerinde kullamlan 
rnayi mahrukatm sulan doki.ilmeyip 
balonda ihtiyat safra olarak muha
faza edilmektedir. Aym zamanda b~
l1ca tehike olan ka~an miivellidill
may1 bertaraf ederek gemiyi milte
rnadiyen yiiksek tabakalarda bulun
durrnaga llizum b1rakmamaktad1r. 

(Kont Zeppelin) hava gemisinin 
12 bOlmeye aynlan gaz zarf1 7 ,062,000 
kadern mikab1 idrojen ihtiva etmek
tedlr. , 

Feel fi.kibete maruz kalan Hinden
burg hava gemisinin zarf1 ancak 
5,500,000 ayak rnikab1 idrojeni muh
tevi idi. Gene kazaya ugrayip mii
rettebat1 ile beraber mahvolan 101 
numarall ingillz hava gemisi zarft. 
da ancnk bu kadar miivellidulma 
gazm1 muhtevi bulunmu~tu. 

Yeni hava gemisi dort aded 700 
beygir kuvvetinde Daimler - Benz 
motOril ile miicehhezdir. Her biri dort 
gondola yerle§tirilmi§tir. (Kont Zep
pelin) havn gemisinin uzunlugft 803 
kadern olub Hindenbugdan az bir 
~ey lasad1r. Silrati saatte 80 mU
dir. -F . 

. Otel esasli surette tamir edildl, sigi
naklar geni ba~tan gozden g11firi/Ji 

Egede yagmurun 
zararlari 

Izmir Fuannda Silmerbank paviyonu 
Oziim, incir , tiitiin, pamuk, 

palamud zarar gord ii 

Paviyon, devlet endiistrisinin k1sa zamanda kazand1g1 
zaferin biiyiikliigiinii ~ok giizel gostermi~tir 

:Izmir (~) - Son hafta i~inde izmir (Hususi) - Bu yil, her sene-
Ege nuntakasma yagan yagmurlar- kinden ziyade miitekamil ve iftihara 
dan iiziim, incir, tiltiin, pamuk ve layik bir varllk haline gelm~ olan 
palamutlar zarar gormil9tiir. Manisa, izmir Entemasyonal Fuarmda, zara-
'.Al~r, Salihli, Kasaba ve Kemal- fet ve intizam hususunda birbirlerile P•· Tire, Bayind1r, Ku~asi kaza- yan§ eden pa viyonlnr arasmda hi~ 
lanna yagan yagmurlar rekoltenin §iiphesiz ki Silmer Bank paviyonu 
yilzde 12 nisbetindeki sergilerde bu- mutena bir mevkie maliktir. 
lunan iizllmleri ~latrm~tir. Bu se- Sade ve modern fakat zevkli bir iis-
beble 75000 ton tahmln edilen iiziim lllpta beton olarak fn9a edilm~ bulu-
rekoltesinin 12,000 cuval1 islanmak nan Stimer Bank paviyonu, Deviet 
suretlle nefasetinl kaybet~tir. endiistrisinin ve be§ y1lllk endiistri-
Ma.nisada 8000, Al~hirde 7000 i;;u- le§me plarumn klsa zamanda memle-

val i.iziim islanm~tir. Baglarda asma- kete kazandmm§ oldugu geni§ imkan-
lar Uzerlnde bulunan ilziimler de Ian gozlerimizin onilnde cldden bii-
yagmurdan sonra c1kan soguklar yii- yiik bir meharetle canlandlrmi§tlr. 
ztinden ~tlam1~, ballanm topraga Zeminl mermer do§eli yuvarlak pa-
akltmaga ba§lam1§lard1r. Bu itibarla vlyonun duvarlan endiistrimizin inki-
bundan sonra kw-utulacak ilziimle- §afim bize rnukayeseli rakamlarla ~ok 
rin iyi kalite. olarak istihsaline im.kln canh bir surette anlatan biiyiik pano-
gorillmemektedir. Fakat bu miktar, Jarla kaplanllll§tir. Biiyilk bir ~er~eve-
rekoltenin ~te biri nisbetindedlr. nin i¢nde bir fablika resmi ve Sumer 
Yagmurlardan sonra iiziim fiatlerl- Bank fabrikalarmm ilzerinde ~ll§tlk-
nin d~e~ tahmin cdilmekte idl. Ian ba§hca dort maddenin resimlerl 
Maalesef, fiatlcr yiikselme yerine d-U.,- vardir. Altmda iki kelimelik k1sa bir 

cumle: inamyor ve yap1yoruz. Haki
mege miitemayilidir. 

Uluhl otell ve Uhldagda Kaya.Jim 7 numarah iizilm 9,5 kuru~, 8 nu- kk~ten biitiin bu muvaffaklyetler Tilr-
un kendl gticiine ve kabiliyetine 

Bursa (Ak§am}" - tnudagda kII nin naSil canla ba§la ~~t1g1n1, otele mara 9,75 kuru~. 9 numara 10 ku~. olan sonsuz imkft.nm rnahsuliidiir. 
kalanl bll takdi 10 numara 11,75 kuni~. 11 numara TU' ki.i" 

hazirhklanna ba§lanm1§tir. Bu sene gidip bir iki saat ar e r- 16 kuru§a sablmaktadir. r n hlc bir milsbet i§i t~k ba§ma 
Uludaga ragbetin fazla olacagx tah· le ka~1hyorlar. Bunu ifade edebllmek ba§arnuyacag1 hakklnda garbin batil 

d · teld bah incir mahsulii de muhtelif nunta- k t· min edildigi tcin, haz1rllkla?.' ona gore i~hl, bayan Nemi erun, o en • anaa l art1k bir efsane olmu§tur. Bu 
yap1lmaktadlr. sederken daima <1bu ev» tabirini kul· kalarda, muhtelif nisbetlerde zarar kadar k1sa zamanda yap1lm~ olan 

Zirve altindak'i Uludaf otelinde ~ok land1gim kaydetmek kAfidir. Otelin gorm~tiir. Yagmur yag<hgi sirada i§lerln azametini seyreden yabancila.-
esasll tamirler yaptmlmt§ ve otelln tefri§inde ve idaresinde mi.inevver bir rekoltenin yilzde 40 1 henliz ag~- rm yenl Tiirkiye kar§1smda duydukla-
bir ~ok noksanlan ikmal edilmi§tlr. kadmm tesirl daha §lmdiden kendini larda bulunuyordu. Yagmur y1yen n his sadece hayret ve heyranllktir. 
Dort bin lira kadar yeni masrafla otel belll etmege, gosterme~e ba§laml§tlr. incirler ancak hurda olarak istihsal Siimer Bank paviyonundakl bir 1ev-
i~il1 muhtelit e§ya 1smarlailllll§br. Kayak evi, gittik~e tekemmill et- edilebilecektir. Denizli ve K~dasm- ha bize, be§ yilhk prograrmn memle-
Bunlarm li.iks e§yadan ziyade, bir da~ mekte vc gelenleri ge~ekten mernnun da incirler yilzde 20, Nazilli havall- kete §irndiye kadar sekiz fabrika he-
otellne yakl§acak §ekilde olmaSI dil§i.i- edecek bir hal almaktad1r. Kirazll sinde yiizde 30 zarar gormii~tiir. diye etmi§ oldugunu ve pek yalanda 
niilmil§ ve sipari§ niimunelerl ona go· yaylada yaptmlan ve uzaktan bir say- Bazi yerlerde sergilerde bulunan bu mikdan on uce ~ikaracagim ogit'e-
re verilmistir. fiye ko§kii kadar giizel gorilnen d~ tiitilnler de klsmen islamru~tir. Pa.- tiyor. 

Bu sene otelin en belli bR§lI degi§lk· evi, bu kt§ bilyiik bir ihtiyac1 kar§IlI· muk ve palamut mahsullerinden 18- Duvarlardaki .temslli resim ve ra-
ligi, burasmm bayan Nemide gibi yacaktir. 9iinkii burasi, kayak mmta- lananlar coktur. kamlar bu fabrikalardan her birinin 
cidden idealist bir kadma tevdi edil- kasmm ~ok miisaid bir talim yeridir. -u"""'"'"11111111n1111111

'"
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- temin ettigi i~ hacmini anlQtiyor. Ve 
mi§ olmaSid1r. Bayan Nemide, bir ~ok Dag otellerinin yiyecek, yakacak ve olmaktadir. Kayak~lar i~in, dagm bu panolann kar~1smda salonu bir uc--
seneler Avrupada bulunmu~. muhte- spor yap1lacak k1s1mlarmm noksan- muhtelif yerlerinde yeniden kestirme tan obiir uca kadar kapbyan vitrln-
lif lisanlara a~ina rnilnevver bir Tlirk lnn tamamile tesbit edilmi§tir. Mev- yollarm i§aretlenmesine ba§lanrm§tir. lerde Siimer Bankm eski ve yeni bil-
kadm1d1r. Buraya teda\1 maksadile cud s1gmaklar da yeni ba§tan gozden Bilhassa orman i§Ierinde tercih edilen tiln fabrikalannda yapllan rnamul-
geld1gi halde, otelin ~u;ill§mdaki yiik· gc~irilmi§tir. giizel manzarall yollar tesbit edilmek- lerden zevkle ~ilmi~ nfimuneler ko-
sek gayeyi tnkdir ederek numune bir Bursa dag sporlan kulilbil, tahrnin tedir. Aynca, dagin hie i§lcnmiyen nulm~tur. Bu numunelerin tipik or-

-
_ _ ___ d_a.;;.g_o_te_I_i_~:..1_et_rn_e_k..._id_e_a_u_1e.:.., _o_te:t.ll:....in_m..M11...il .... -..l....!c~dtailLe.lnualrlzaeigblle.e:t~i ...teknarii§n1lL1yjJa~c..JakLD§M:ekiil'lld~eU..}~'e~ri.le~r~in~d~e~d~e~k~ay~a~k~s~po~ru~yiaipW11m•asi.lll~11ekler halinde t~hir e~ tarn. cid-tedkikler devam etmektedir. 

Bakirkoy, Kayseri, Eregli bez fab· 
rikalarmm her ~~id ve kalitede pa
muklu iplik ve dokumalan, Nazilll 
fablikasmm ~k takdir topllyan gil
zel desenli ve renkli basma.lan, Here
kc, Feshane ve Bilnyan fabi:ikalarmm 
yi.inlil kuma~lan, hal1 ve kilirnleri, Bey
koz fabrikasmm saglamllk vc ucuzluk 
timsali ayakkabllari, izmit fabrikas1-
nm kagit ve kartanlan, Bursa Meri
nos fabrikasmm ince yiin iplikleri, 
Gemlik Sungipek fabrikasmm, sung
ipek iplikleri, Tiirk sermayesile Tilrk 
i9~isinin elinden ~km1~ olan mamul
lerin yabanc1 benzerlerlnden hi~ de 
geli kalmad1gllll bize haykmyor. 

Mi.ikemmel blr ~ekilde tanzim ve de
kore edilmi~ olan bu uzun salondan. 
ge~tlkten sonra ilk gordiigiimiiz yu
varlak salonun obiir u~taki ~nde su
mer Bank f abrikalarma aid bilyiik 
k1t'ada resimler, vitrinlerdeki rna
mullerin ne kadar modern endiistri 
muesseselerinde imal edildigini gos
teriyordu. 

Siimer Bank peviyonu, bir sat~ 
paviyonu olmaktan zlyade bir dava.
Yl en bariz bir ~ekilde anlatmak ga· 
yesinl giitmfu; ve bu hedefine varnul?
tlr. Zevk sahibi ve san'atkar eleman
lar tarafmdan hazirlanm1~ olan pa
vi yon fikir propagandasma ornek ah
nacak derecede muvaffak olmu~tur, 
denilebilir. 

Bu gilzel ve muvaffak paviyondan 
~lkarken, Devlet endiistrisinin kisa 
zamanda kazanm1~ oldugu zaferin bil· 
yi.ikliigilnden gogiislerimiz iftiharla 
kabariyordu. 

G ece 1enligi 
c. H.F. Taksim ocagi 24 Eyllll CU• 

martesi ak~arm Taksim Bah~esi ka· 
pah lasmmda mevsimln son eglencesi 
hazirlanm1~br. Bayan Safiye, FilfilA. ve 
Zozo Dalmas'm bulunacagi bu eg
lencenin f evkalade olmas1 i~in caJ1-
~1Imaktad1r. Garden, Turan ve Lon
dra varyetelerinin me~ur artistled 
yeni numaralarm1 yapacaklan gibt 
gece yansmdan sonra da ~ehrimizin 
biltiln saz heyetlerinin i~tirakile bti.

i.lk bir k me sazi temin edilmil?tir. 



Sahife 6 AK!}AM 

Bir yumruk i~in 100 bin frank! 
Birlikte yemek yemek ve sokakta 

gezmek ir;in 50 bin dolar ! ... 
ilk gi.inler evrak ~antas1na iki parmak girince 
avu~ dolusu para ~1karken son gilnlerde kolu 
dirsegine kadar ~antaya sokmak laz1mgeliyordu ! 

Fransamn en rne~hur plaj yerl olan 
Dovil (Deauville) de rnevsirn bittigin
den gazino ve btiyuk oteller kapan
rn1~br. Frans1z gazetclerl bu sene zi
yaret~inin nisbeten az olmasma rag
rnen, mevsimin iyi ge~tigini, otellerin, 
lokantalann iyi i~ yaptiklanm yazi
yorlar. 

Dovil, plaj1 kadar gazinoslle de me~
hurdur. Bu gazinoda agustos aymda 
~ok bilyilk kumar oynamr. her gece 
rnilyonlar doner. Gazinonun oyun sa
lonlarmm ba1?1Ica rniidavirni Yunanh 
Zografostu. Zografos bazi dostlarile 

. birlikte blr kumpanya te~kil etmi~ti. 
Kumpanyanm ortayn koydugu ser
rnaye ile her gece sabaha kadar baka
ra oynard1. Birka!f milyon franga ka
g1t ~ektigi ~ok olurdu. 

Bu sene Zografos Dovile gelmi~, fa
kat oyun oynamam11?t1r. Bu hal her
kese rnerak olmu~tur. Zografos: 

- Ni!fin oynarmyorsunuz?... di ye 
soranlarm hepsine l?U cevab1 vermil?
tir: 

- Camm istemiyor da ondan ... 
Fakat hakikatte Yunanh bankerin 

dostlarile birliktc pek !fOk para kay
bcttigi, bu yi.izden oynamad1g1 anla
~lm11?t1r. Zografos birkae sene evvel 
bir gecede 25 milyon frank kazanm1~
ti. i'akat bir milddet sonra bu paray1 
ve bir!fok rnilyonlar kaybetmil?tir. j 
Gen~ Amerikahn1n maceras1 

Bakara salonunun ruhunu Zogra
fos te~kil ettiginden onun !fCkilmesi 
ilzerlne oyun kii~illmil~. ehernmiye
tini kaybetm~tir. Buna rnukabil ru
let salonunda gen~ bir Arnerikal1 ~ok 
nazari dikkati celbetmi1?tir. Dick is
rnindeki bu Amerikal1, ~antalara, ka
dm elbiselerine konan ve bir taraftan 
diger tarafa !;ekilince c;antayi, clbisc
yi n!fan, diger tarafa ~ekilince kapa
yan Ekler fermti.iril mucidinin oglu 
idi. Babas1 bu icadl sayesinde yiizler
cc milyon kazanm1~, gen~ oglunu 
diinyay1 goqnek iizere Avrupaya gon
dermi~ti. 

Ekler fermtilru mucidi ihtiyatll bir 
adam oldugundan, gen~ oglunun ya
nma itimad ettigi, iri yan blrini kat
rn1~tl. Yan katip, yan. rnuhaf1z vazi
yetinde olan bu adamm iki vazifesi 
vard1: 1 - Delikanhmn 7 vlskiden 
fazla ii;mesine rnani olmak, 2 - Bli
yilk evrak 9antasm1 dolduran para
larm1 tR1?imak. 

Dick, 7 viski l~inclye kadar ~ok rnil
vazeneli ve ne~eli bir aclamken. bun
dan sonra mi.ivazencsini kaybettigin-

lt!!B 
Zografos 

den, babast 7 viskiden fazla i!finesini 
yasak etrni1?tlr. Bunun iein rnuhaf1zi 
daima Dick'in yanmda bulunarak ic;
tigi viskilerl sayrnakla rnc~gul olrnu~
tur. 

ikinci vazifesine gelince, delikanh
nm babas1, ogluna bir ~ck defteri ve
rirse, hcsaps1z para sarf edecegini dii
l?ilnerek bundan vazge!finil? ve bilyilk 
bir evrak c;antasm1 100 dolarhk Amc
rikan paralarlle doldurmul?, bunu 
har~llk diye ogluna vermi~tir. Fakat 
ayni zarnanda paralari saklamak va
zif esini yanmdaki katip ve muhaf1za 
tcvdi etmi~tir. Dick, viski i~tigi, rulet 
oynadlg1 zaman paraya ihtiyac1 olun
ca, rnuhaf1z1 c;agmr, onun getirdigi ev
rak c;antasm1 ~arak elini daldlnr, bir 
tomar banknot al1rd1. ilk zamanlar 
evrak !fantasma iki parmag1m sokun
ca yilz dolarl1k birc;ok banknot ald1g1 
halde son giinlerde para almak icln 
bi.ittin elini ve dirsegine kadar kolunu 
c;antanm ic;ine daldlrmak Hlz1m geli
yordu!. .. 

Dclikanl1 bir gcce rulet oynarken 
bir numara uzerine flzami para ola
rak 1000 frang1 koymu~tur. Rulet 

MES'UM KADIN 
A~k ve macera roman1 

Nakleden: (Va - Nu) 

Adcta k1zm dizlcrine kapan1r gibl 
bir vaziyet almujb. Cenan hemen ye
rlnden f1rlad1. Tcyzesinin koluna gir
di. Onu kald1rd1. Aghyarak boynuna 
sanld1. Soztmil dinliyecegini vaadetti. 

Ilk vapurla hareket ettiler. Ref1ka 
han1mef endinin di.Jgtm hazirllg1 hiim
rnalar1 ge<;iren konagma indiklcri za
rnan R~id pa§anm haremi k1zm1 ku. 
caklay1p sevin~le optti. Bu izdiva<; 
onun gururunu pek ok§uyordu. 0 ka
dar seviniyordu ki yirmi ya§lllI biti
ren koskoca k1ziru ortaya c;1kararak 
kendi y8.§m1 da f ~ etmekten arbk 
korkmuyordu. 

Leman bilyilmii§tii. AblaSiru rnil
dekkik bir nazarla silzdii. Bu bakt§ta 
on ya§mda bir ~ocuk degil, fldeta ol
gun bir kadm if adesi vard1. K1zlann 
en girkln bu !fag'mda Lemanm §3§1la
cak bir gilzellikte oldugu gaze <;arp1-
yordu. Atide pek mevzun olacag1 §im
diden belli b1r endam; ll}afsallru1 za
rlf ince uzun bacaklar; yuvarlak bir 
kal a· ~e b' ha sa in am ha te dil-
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panl gozlcr ... 
Ailenin §Imank ve kendisine her 

§CY miibah gbriilen klzi oldugu her 
halinden bclliydi. Civil civil konu~u
yor; istanbulun biltiln dedikodulai1-
na annesi kadar viiklf ... Tekmil rnu
ammal1, kinayeli sozle1i anhyor; Re
fika hammefendinin Cenana telmihle 
soyledigi baz1 nasihatleri dinliyor vc 
kIS k1s gillilyordu. 

Zaten annelerinin verdigi nasihat
ler de gayet garibdil .. Kendine mah
sus fikirler, hayat teliikkileri ... 

- Miistakbel kocan gi.izel oglan ..• 
Diyecek yok ... Fakat <;ok ciddi ... Dog· 
rusu, bbylele1i beni iirkiitiir ... Ge~en 
giin izdivac hakkmda sadakatten ve 
dogruluktan oyle bir bahsediyordu kl 
vallahi tilylerim i.irperdl... Ustelik Av
rupada dol8.§1yor ... Gene de alaturka 
f ikirlerden vazge!finemi§ ... 

Bu sozleri i§i ten Cenan fldeta eri· 
yo1du. Ya bir giin bu adam onun ka
bahatmi duyar, farkederse acaba na· 
s1l bir r a verecekti? ... Bugiin gizle-

dondilkten sonra bu numara kazan
m1~br. Fakat krupye 1000 frankl1k 
fi~in tamam, kazanan numara ilze
rine degil, bu numara ile yanmdaki 
numara ilzerine kondugunu iddia ede-
1·ek yari parayi vermek istemi~tir. 

Dick bunu kabul etmeyince, oyun 
komiseri <;agmbm~t1r. Komiser de 
krupyeyi hakh ~1karm1~ ve: 

- Bir daha numara iizerine koyar
ken daha dikatli hareket edin ... de
mi~tir. 

Dick, bu sozlere fena halde klzrn1~ 
ve korniserin yilzilne bir yumruk ~
ketmi~tir. Yumrugun tesirile kornise
rln agzmdan kan gelmege b~lam1r 
tir. Delikanll bunu gChimce 9a~1rm1~ 
ve onilnde duran onar bin frankhk 
fi~lerden bir avui; alarak, komiscrin 
eline s1kl9tmm~ ve: 

- Kusura bakma ... demi~tir. 
Bu bir avue para, en miiessir bir 

ilaetan daha tesirli olmul?, komiser se
sini ~ikarmadan i;ekilmll?tir... Dick, 
komisere 1 O tane onar bin frankllk, 
yani 100 bin frank vermi~. Bir yum
ruk i<;in 100 bin frank ... o srrada Do
vilde bulunan eski boksor Carpantier 
bunu duyunca ig.ini ~ekerek: 

- ~imdiye kadar hi~bir boksor bir 
yumruk i!fln bu kadar ~ok para alma
rn19t1r! . . . demil?tir. 

Bu sene Dovile Amerikadan 14 dans 
klZl getirtilmi~ti. Biribirinden gilzel 
olan bu kizlar vapurdan ~1kar ~ikmaz 
Dovile gelm~ler ve dansa ba§lam1§lar
d1. Dans k1zlarmdan dordil br giin 
~al1§t1klan gazinonun mtidtiriine mti
racaatle Parisi gormek iein 24 saat 
izin istemi~Ierdir. Mi.idiir de bu izini 
verrni~tir. 

K1zlar hemen bir otomobile athya
rak Parise gitmi~ler. fakat aradan 24, 
48, 72 saat .gec;tigi halde3 geri don
memi~lerdlr. Ancak dordiincil giln i~
lerlnden biri gelmi~tir. Bu kizm an
latt1gma gore, kendilel1ne zengin dart 
Arnerikah gene rnilracaatle Pariste 
birlikte gezrnek ic.in elli~er bin dolar 
teklif etmi§lerdir. Bu teklifin cazibe
sine tahammill edemlyerek Pariste 
kalm1~lar, Dovile donmerni~lerdir. Bu 
klz e9yalarim al~ ve borc;lu olduk
lan zarar ve ziyam odcmek ic;in gel
rni~tir. 

Dans klzlanna verilen ellil?er bin 
dolar s1rf arkad~llk ilcretidir. Dans 
kizlan di.inyanm en namuslu kizlari 
oldugundan, bunlardan blrlikte gez
rnekten b~ka bir ~ey beklenemez. Bu 
sebeple herkes dort Amerikah gencin 

ve kabahat, kat kat uzerlerinc yiklla
cakt1. 

Ertesi giln, bi.iyiik bir ak§am ziyafe
ti verildi. Ni§anhJan biribirlerine res
men takdim ettiler. Cenan, sakin ve 
kibar halile gayet iyi bir tesir b1rak
m1§ olacak ki delikanh gozlerini on
dan ayirm1yordu. 

Bir arahk yakl8.§b ve yav8.§ seslc: 
- Cenan hamm! Sizi rncsud etmek 

ic;in elimden geldigi kadar gayret ede
cegim. Hem pek <;ok sevecegime emi
nim ... Acaba biraz olsun siz de bu his
sime mukabele edebilecek misiniz? 

- Vallahi, beyefendi, dogruyu soy
lemek 18.zimgclirse §imd1lik hissiyati
m1 tahlil edecek vaziyette degilim ... 
Si:ti henilz tamyorurn... Ailele1imiz 
rnilnasip gordil. Biribirimize veriyor
lar. Yalmz §Una emin olabilirsiniz ki, 
evlendigimizden itibaren tarnamile 
dtirust, sad1k bir zevce kalacagim. 

Geng adam hiirmetle igildi. 
- Sarnimi sozlerinize te§ekkur ede

rim efendim ... in§allah zamanla rnu
habbetinizi de kazanmaga muvaffak 
olurum. 

Scsinde, belll etmek istemedigi bir 
heyecan vard1. Biltiln korkusuna ve 
vicdan azabma ragrnen Cenanm biran 
kalbi titredi ve gayriihtiyari tatll bir 
tebessurnle delikanhya bakti. 
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Ge~mi§ zamanlar 

Abdulhamidin devleti bitaraf 
hale koymak dUsUncesi 

Bu hususta Ros sefiri Nelidof neler soylemi§? 

Abdillhamid bir giin bana, 1890 se
nasi ortalannda, kendisine ne taraf
tan ilham olundugunu soylemiyerek: 
«Memleketimizi dti§manlanm1zm §er
rinden rnasun k1Imanm <;aresini an
yorum. Dcvletimizi Belc;ika ve isvi~re 
gibi bitaraf hale koymakla emniyeti
mizi istikrnal etmek kabil olacagm1 
soyliyenler var. Kendi kendime dil
§ilndurn. Buna benim de akhm yat
maga b8.§ladl. "Bitaraf olursak dti§
man taarruzuna ugramak korkusu 
kalkar. Niifusumuz artar. Harbiye 
bilt!;emizden killliyetli tenklhat yapa
nz. Tasarruf edeceg1miz paralar ile 
memleketimizi imara ve sanayi ve ti
caretimlzi tlerlletmege c;ah§mz. Fakat 
a~1ktan degil ise de gizlidcn Mosko!
larm bu maksad1m1zi husule getirme
ge hail ohruyacaklarmdan pek emin 
olam1yorum. Onun ic.in gidip Rusya 
el!fisini gormellsin ve benim tarafim
dan bir §ey soylemiyerek kendi hesa
bma devletlerln gerek aralannda ve 
gerek bize kar§I takib ettikleri politi
kalanndan soz ac;arak ve rni.inasebet 
dil§ilrerek nihayet bitarafl1g1 iltizam 
yolunda rntitalealar yiiri.itmelisin, Ne
lldof bakalJm neler soyler. Mtinak8.§a
dan c;ekinme. Elc;inin dil§ilndilklerini 
meydana c;1kartmaga bakn dedi. 

Nelidof Karadeniz ile ~ark Aksa 
arasmda i§liyen Moskof vapurlanna 
Bogaz memurlarmuz tarafmdan hak
s1z yere baz1 mil§killat gosterilmesin
den dolayi §ikayette bulunmU§tu. Bu 
§ikayetlerin hakh oldugu tebeyyiln 
eylediginden mil§killatm onii aldml
mi§tl. Nclidofun pek ziyade ilti7.am 
ettigi bu i~in arzusu gibi tesviye olun
dugunu haber vermek bahanesile se
faretc gittirn ve kendisine <1hem i§ini· 
zi yoluna koydugumu soylemek ve 
hem de tath ve klyrnetli sohbetinizden 
istifade eylemek niyetile sizi tasdi ey
liyorum ndedim ve biraz nazikane 
afaki sozler ettiktcn sonra o arahk 
baz1 ecnebi gazctclerinin bize dair 
yazd1klan yalan yanh§ haberlerden 
ve bilyilk devletlerin de bize kaI'§l ta
kib cdegeldikleri politikalar dolayisile 
c;efttigimiz bel8.lardan emsaller goste
rerek ac1 §ikll.yetler ettim ve uacaba 
memleketimizi Bel~ika gibi Bitaraf 
hale koyacak olursak bu gailelerden 
kurtularnaz m1y1z diye kendi kendime 

.............................................. , 
dart dans klzile evlenecegine rnuhak
kak nazarile balanaktad1r. 

Gazino mildi.irli bu vaka iizerine 
acele Londradan tayare ile dart dans 
km getirtmi~. f akat bunlar gelir gel
mez, pasaportlarm1 ve biltiln hiiviyet 
varakalar1m ahp kasasma kilitlerni~
tir. Mildiir ancak bundan sonra ra
hat edebilmi~tir. 

kadar yalanla bitmege mahkfun ... 
Halide hamm 1ztirab i!f lnde buna 

karar vermi§ti. Mademkl namuslanm 
kurtarmak ic;in bu i§e giri§rni§lerdi, 
o halde bunu nihayetc kadar milkem
mel surette idare etmek Iaz1mgeliyor
du. 

Sabahleyin namazm1 k1ld1ktan son
ra Cenanm odasma girdl. Gene klz1 
yatagmda, gozleri aglk, dil§iinilr bul
du. 

- Haydi evlad1m! Kalk ... <;ilemiz 
bitrnedi. ~ahsi bir i§im oldugunu an
nene soyledirn. Birlikte gelmen igin 
izin aldnn. Bol blr !far§af giy; kalm 
bir pe<;e ort. Killgm dikkati ce1betme
sin... Sokakta rn.alcttayin raslruian 
iki kad1n manzaraSI arzctmemiz la
z1mgeliyor ki bizc kimse dikkat et
rnesin ... 

- Nercye, teyze? 
- Yolda soylerim... Sakm ru·abay:i 

falan da 1smarlayim deme ... Tramvay
la gideriz, sonra kira arabasma binc
riz ... 

91kt1lar. 
Sokakta kadm, yava§ sesle izahat 

verdi. Cenan rtizgura tutulmu§ bir 
yaprak gibi titreyordu. istanbul tara
fma ge~tiler; !fapra§lk sokaklarda 
ilerilediler. Kohne bir evin tokmagi. 
m ~ld1lar. 

- K.lblem.ima (¥~~) hamm bura-

dil§ilni.iyorum ve buna muvaffak olur. 
sak hem devletlerin tacizlerinden kur· 
tuluruz ve hem de ~ark1 Karibde sulh 
ve milsalemetin devanum ve Garbt 
Avrupanm da huzur ve rahatim te
rnin ederiz zanrunda bulunuyorum. 
Bitarafhgm, tahminimde aldanrniyor
sam, <;ann sulhperverane hissiyatma 
uyacagmdan eminim. La.kin Fransa
dan b8.§ka devletlerin hesablanna el
verir mi elverrnez mi oraSim pek kes
tiremiyorum >Jdedim. 

Sozlerimi dinledikten sonra Neli
dof bana §U cevab1 verdi: 

«Memleketinizin bitaraf hale ko
nulmas1 meselesinin §imdiye kadar 
bahsi gec;merni§ oldugundan devleti
rnin bu babdaltl efkanm bilemem. 
Fakat padi§ah1ruzm ve devletinizin 
hayirhah1 ve ciddi dostu oldugumuz· 
dan ve tstanbulda ve Bogazlarda ve 
rnemleketinizin ba§ka taraflannda 
goziimilz olmad1gmdan devletimin ve 
<;arm bu tasavvurunuzu memnunen 
kabul edeceklerlnde §ilphem yoktur. 
Fakat ingilizlerin sizin hakklmzdakt 
niyetleri pak ve halis olmay1p gayet 
fasiddir. Onlann takibinden vazgec;e
rnedikleri gaye Bogazlan ele ge!firrnck 
ve hie olmazsa kendi kontrollan altm
da bulundurmak ve Rusyanm askerlik 
ve ticaret noktai nazanndan birincl 
dereccde ehemmiyeti olan cenubi sai 
hillerimize hakim olmaktir. 

Bogazlarm kapanmas1 hakkmdaki 
muahedeleri daima ingilizler par~aJ.a. 
rnak istiyorlar. Bu babda size bir mi
sal gostereyim. Bundnn dort sene ka
dar evvel ingilizlerle Afganistan tara
fmda aram1zda bir hudud meselesi 
zuhur etmi§ti. 0 vakit bizi arkarn1z
dan vurmak i~in, Karadenize donan
ma sokmak istediler. LB.kin ~ilkilrler 
olsun ki padi§ahm1z buna razi olma
d1. Has1h benim zan ve itikad1mca 
ingillzler bizlm gibi degildir. Onlarm 
mernleketinizde gozleri vardlr. Onun 
iein bitarafi1k projenizi fiile koyma
mza her suretlc mani olurlar. A vus
turyalllar da devletinizin mirasmdan 
hissc kapmak sevdasmdadlrlar. Onlar 
da ingilizlere uyarak size tiir1U mil§· 
killat glkar1rlar itikadmdayun. Has1-
ll gene tekrar ederirn ki Rusya bitaraf
l1g1ruz1 esasen kabul edeceginden 
emin olabilirsiniz. Qtinkii sizden bl
zim alacag'Imiz bir §ey kalmamI§br. 
Biz muharebcden pek ziyade ~ekini
yoruz. Elimizden geldigi kadar sulhun 
muhafazasma !fah§maktayiz. Yen! 
yapmakta oldugumuz §imendiferler 
sayesinde mamuriyet kesbetrnege ba§
llyan Asyayi viistanm tabii servetin· 
den istif ade etmege balayoruz)) dedl. 

-Bu.yrun ..• 

Salih l\liinir <.;orlu 
Miltekaid bilyilk elc;l 

ic;eri girdller. Bir tahta merdiven
den ~ikmca, kar§ilarma gelen odamn 
kap1Sinda uzunca boylu, ba§1 yemeni
li, esmer, biraz erkegimsi bir kadm 
t8.§rall ve Rumellye rneyyal al1engile 
gelenlerl kar§1lad1. ilk b1raktigi intiba 
ha§in olmakla beraber, hareketleri o 
kadar munisti ki insam kendisine 
a11§tmyordu. Zmgir zingir titreyen 
Cenarun ornuzunu ok§iyarak: 

- Korkma klzun... Buraya gelcn
ler derdlerine deva bulurlar... Senin 
de uzi.intiin neyse soyle ... 

Halide hamm, rneselenin icab eden 
taraflarm1 anlatt1. Kadm giiltimsiye
rek: 

- Ooo ... Boyle i§ler ne ~ok, ne cok ..• 
Kac oziirlii kiz sayernde evlendi de 
kocalan f arkma bile varmad1... Sene
lerce rnesud yn§ad1lar... isimlerinl 
soylesem hayret edersiniz ... Ne kibar 
aileler1 neler neler ... Arna ben sir kii· 
pilyilm ... Burada olan, burnda kahr ... 
Haydi hanim k1zim, korkrna ..• Yat 
§Urac1ga ..• 
................................................. 
Hizmetine mukabil on be§ altim 

verirken, Halide hamm Sikl Slkl sor
du: 

- Hie tehlike yok mu? .. Asla §tip
he uyanamaz m1? 

- Asla harumc1gim... Yoksa ben 
bileklerimi §Urac1kta kes rim! 
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Sonja Henie ile miilikat 
Simdilik evlenmege niyetim yok, 

a~ktan ~ok korkuyorum ,, 
"Tyrone Power ile aram1zda dostluktan 

ba~ka hi~ bir ~ey yoktur ,, 
Paris (Hususi muhabirimizden) -

Lonja Henie'ye sordum: 
- Par~iitle athyonnu~unuz diye 

1.§ittim, dogru mudur? 
- Evet dogru ama annem duyma

sm. Hatta para§iitle atladlgim anne
min kulagma gitmesin diye gazetele
re bile yazdlrmachm. Siz yazabilirsi
niz, annem tiirkc;e bilmedigi ic;in ku· 
lagma gitmez. Bir giln Dick Merill 
Hollivuta gelmi§ti. Beraber tayyare 
karargahma gittik. O giin de orada 
para§i.itle atlama giinil idi, Dick «hay. 
di beraber athyalrm» dedi, ben de da
yanamadlm. Para§iitleri taktlk, yiik
seldik, yi.ikseldik, nihayet be§ yiiz 
metreye ~1kmca Dick «haydi>> dedi, 
ikimiz birden bo§luga atlamak zama
ru gelince Dick para§iitil ac; diye bana 
bagird1. Biribirimizden yiiz metre me· 
safe ile yere indik. 

Para§iltist olmak i~in spar bilme
nin ~ok faydas1 var, c;tinkil vticud top
raga indigi zaman para§iltiin siiriik
lemesi ile topraga temas esnasmda 
h1rpalamyor. Her ttirlti spor yapml§ 
idmanll bir vii.cud inmcgi ~ok daha 
kolayla§tmyor. Para§iit beni epeyce 
silriikledi, nihayet durdu ama ben de 
epey korku gegirdim. <;iinkii ertesi 
gtin stiidyoda dans edecegimden ba
caklanmda ufak bir anza filmin c;ev
lilmesini geri b1rakabilirdi. 

- Norve9 hilkumetinden ni~an al
n:u~m1z, tebrik ederim. 

- Te§ekki.ir ederim, ni§anun 
La Croix de St. Olaf'dlr. Tabil bu ~a
na ~ok sevindim. Bir giin hi~ habe-
1im yoktu, sti.idyoda me~guldum, 
Norve~ sefirinin bilhassa Va~gton
dan kalk1p bana ni~an takmak tizere 
Holllvuta geldigini soylediler. f?~r
d1m, ~an takma merasimi ic;n bu
yiik bir ~enlik yaptlk. Nutuklar soy
lendi, ni~n takllch. Annem de, ben 
de ~ok sevindik ve miiftehir olduk. 

Sporu hayatrmda da ~ok severim. 
Spo1u tevsi ve tc~ik i9in ellmden ge
leni yapanm. Qtinkii spor sadece bir 
eglence degildir, Slhhat tizerinde bu
ytik tesiri varchr. Qocuklar ktii;iik 
Ya.t>ta spor yapmaga ba.t>lamahchrlar, 
o sayede slhhatlerl iyi ve gtirbtiz 
olurlar. Dikkat edecek olursamz in
sanlann i;ogunun b~lan, biiyi.ik ke
mikleri 9arplk, boylan kJ.sad1r. Bu
nun sebebi sporsuzluktur. Yoksa in
sanlar sporun k1ymetini bilseler, bir 
nesilden otekine daha gtirbiiz, daha 
slhhatli dogarlar. Boy k1sahg1, bacak 
ve bel kemiklcrinin c;arp1khg1, bic;im
sizligi daha ziyade spora k1ymet ver
miyen milletlerde 9oktur. Neyse 
~imdi diinyada spora kar~1 daha bii
yiik alaka var. Her halde istikbalin 
Jnsanlan bizden daha s1hhatli vc 
daha giizel viicutlu dogacaklar. 

- Parisi begendiniz mi? ingiltere 
Kral ve Krali~esinin ziyaretinde ylne 
Pariste idiniz ve kendilerini gordi.inilz 
mil? 

- Pa1isi c;ok severim, Pa1isin ne 
kadar giizel vc cazib bir ~ehir oldu
~unu 9undan anlamah ki biitiin ec
nebiler en ~ok buraya ko~uyorlar. 
Pariste ikinci bir iyilik te Frans1zlar 
~ok zeki adamlar olduklan i9in ecnc
bilerle gayet iyi anla~arlar. Burada 
hi~ lisan bilmiyen ecnebiler rahat ra-

·hat gezerler. Mesel~ sizin yanm yir
•tik kelimelerM anlatm.aga. gah§b~m1z I 
.$. • A 

~eym manasmt daha tamamlamadan 
anlarlar ve sizi kurtanrlar. Bu, bir 
ec~ebi igin bi.iyiik faydadlr. 

Ingiltere Klral ve Kralicesini bir 
~ok yild.lzlarla beraber se:y~·ettik, ha-. . 

Sonja Renie ve Tyrone Power 

b•alan da vardl. Kral ~ok agrrb~ll 
bir adam. Kralic;e c;ok, amma c;ok 
sevimli bir kachn, biz ~anzelizede 
pencereden baklyorduk. Otomobiller 
tamam oniimilzden gec;tiler, biz sag 
tarafta oldugumuz igin otomobiller 
de o taraftan ge<;'tiginden ve Kral, 
Krali9e de tabii sag tarafa oturduk
lan i~in c;ok iyi gorilldii. Kralic;eye 
bayildrm, o ne muteva.zi kadln. Zan
nedersiniz ki kendi tebaada, hiikfun
danm selamllyor. Ahaliyl o kadar 
biiyiik bir tevazu ile selamllyor ki, 
dogrusu ya c;ok takdir ettim. Onun 
talihi, onun i~gal ettigi mevki diin
yanm en biiyiik mevkii, diinya. 
mn en btiyiik Krali~e1igi, bir Jnsan 
hie; aklmda yokk:en, oyle bir mevki 
c;lkarsa, ne oldum delisi olmasi icab 
eder. Halbuki Krali~e Elizabet diin
yanm en asil ve mtitevaz1 ruhlu in
sanlarmdan biri ~ ki bu kadar 
ha~met ic;inde katiyen gururlanma
llll~ ve kendine pek ya.kl~an, onu mil
letine, herkese sevdiren giizel tevazu
unu muhafaza etmi~. 

Gozleri pek gi.izelmi~ diyorlar uzak
tan farkedemedim. Ahliik1 da melek 
gibi i~. Biiyilk ile btiyi.ik, ktic;i.ik 
ile kiii;ilk olurmu~. Herkesin derdini 
kendi derdi gibi dln1er ve c;aresaz ol
maga c;ah~1rm1~. Dogrusu ingiltere 
Kralmm ziyareti esnasmda Pariste 
bulunduguma c;ok memnun oldum. 

- Evlenmege niyetiniz yok mu, 
yalmz sanatiniz.i mi seviyorsunuz, 
baska kimseyi sevmiyor musunuz? 

..:_ Bu sozlerinizle galiba artist 
Tyrone Power'i murad ediyorsunuz. 
Camm bunlar hep Hollivut dlizmele
ri Tyrone ile benim aramda dostluk
tan b~ka hie; bir§ey yok. Esasen 
c;ok ta gencim, evlenmegi dil~iinecck 
<;ok vaktim var. Ben kabil oldugu ka
dar a.t>kln pengesinden kendimi uzak 
tutmaga ~a.11~1yorum. insan ~km 
daima tath cihetini di.i~iinmemelidir. 
Biraz da ac1 cihetini dii~iinmelidir. 

Buzlarm ilstiinde keyifli keyifll s1q.
ra.rken, peyniniz belki d~ hakklmz-rla 
hayirll 01m1yacak bir ~kla me~gul 
olmsa buzlann i.istiinde muvazene
nizi kaybedip kemiklerinizi klrmak 
ihtimali vard1r. A~ki inkar etmem ve 
a~a inand1g1m ic;indir ki ondan 
orkar k anm. Amma bir giin ko-

kalamaga muvaffak: olursa ellmden 
ne gelir. Temennim ~dur ki, ya kar
~ma iyi bir adam ~1ksm onu seveyim 
veyahut Omriimiin sonuna kadar 1z
trrap cekmemek i~in kimseye a~lk ol
miyaynn. 

Maateesstif Hollivutta i;ok feci 8.§k 
maceralanna ~ahit oldum. ~km en 
fena ciheti miitekabil olmamas1dlr. 
iki gen~ arasmda miitekabil bir se
vi~e ne kadar tatlI bir ~ ise, bir 
erkek veya kadlmn birini sevip, sev
diginin onu sevmemesi, bazan de 
sevdiginin yalruz kendini sevmemek
le kalmay1p ba.t>ka birini sevmesi de 
sevilmiyen taraf i~in bir fela.kettir. 
Eger buna bir de ahlaks1zhk ilave 
edecek olursaruz, artlk sevilmiyen ta
rafm halini goztiniiziin oniine geti
rin. Evlenmek isterim anuna evlene
cegim adanun ahlakmm gayet iyi 
olmas1 ve beni de param iGin degil, 
kendim ii;in sevmesi ~arttir. Yoksa 
nc diye evleneyim? -

insan yalmz evlenmeyi dfi9iinme
meli, arkadan gelecek 9ocuk.lan da 
dil~iinmeli. Bir gok gocuklar, biiyti
yiinceye kadar, analan babalan bir
birlcrinden aynhyorlar. Hatta bazan 
anne bir tarafta ev1eniyor, baba obtir 
tarafta evleniyor, gocuklar da aile 
muhabbeti ne demek oldugunu bil
meden btiyiiyorlar. Bilhassa sinema 
alerninde bu kabil misallar c;ok var. 
iQlerindc 6ylele1~ var ki, bir 9ok de
fa evlenmi~, her defasmda da gocugu 
olmu~. anne bir, babalan ayn veya 
baba birannele1 i ayn, acayJp bir ha
yat . . . <;ocuklarm ahlak1 tisti.ine fena 
tcsir yapacak bir misal. Insan evle
nirse qocugu alma I ve gocuk da anne 
ve babasinm agusunda ~efkat vc mu
habbet i<;inde iyi bir terbiye alarak 
bi.iytimelidir. Yoksa anas1 ~arkta, ba
bas1 garpta biiytiyen, ana ve baba 
§efkatinden mahrum clan ~ocuklar 

serseri ve ekseriya ahlaks1zhga meyyal 
olurlar. 

Sinema y1ld1zlanmn iginde aile 
hayatlan ntimunei imtisal olanlar 
oldugu gibi, pek fena misal olanlan 
da vardlr. Annem. ahlak cihetine 
gok kiymet verir, bana daima bu lm
susta ~ok dikkatli olmakhg1m1 sby
ler. Hakk1 da var, c;tinkil insan fena 
arkada~larla di.lser kalkar.sa, biitun 

Mersinde ihracat f aaliyeti 
hararetli bir §ekil ald1 

Tahmil VB tahliye islerlndeki uuclUk -Mersinde 
elektrik Ucretlerl ~9! yUksek 

~~-.... ' 

Mersfnde giimril1' :Je yolcu lskeled 

Mersin (Aqam)" - ~eluimi.zde ili- j Elekfrili iti 
racat faallyeti hiimml1 blr ~ekil al· Mersinde halledilmesi elzem olan 
~tir. Limanda yfik allp veren vapur- milltlm ~Ielerden birisi de elekt~ 
lann adedi her giin yedi sekizden ~- · '-"'d.ir M 
gi dii~memektedir. Her sene killli· 1..,.. • er~de elektrigm kilovat1 21 

kuru~tur. Bununla beraber her evin 
yetli miktarda zahire ve pamuk sev- senevi 108 kilovat elektrik yakmasi 
keden Mersin iskelesinin, limandan ~art tutulmu~tur. Bir ay zarfmda is-
mahrum bulun~, iktisadi bilnyesi- ter be-? kilovat yalomz, ister hi~ yak-
ne miihim bir tesir icra ettigi gibi, may1mz, o aya isabet eden 9 kilovat 
talunil ve tahliye i~lerinde da zorluk elektrik iicretini vermek mecburiyeti 
~ektirmektedir. vardrr. Bir ayllk 9 kilovat bed.ell olan 

Va.kla Mersinde deniz, tahmil ve 181 kuru~ iizerine yiizde on inhisar 
tahliye i~erine mani olacak derecede resmi ve yiizde iki bu~uk ta Belediye 
miitemadi dalga11 olmuyorsa da kl- resmi !lave edilmektedir. 
ytlann stg olmasi ve vapurlarm sa- ilk tesisat i~in 25 lira alan sirket 
hilden c;ok uzakta durmasi, vakit kay- bu tesisata bes. lira depozito mu'kabi
bedilmesine· sebebiyet vermektedir. 

Mersinin ehemmiyetli olarak dort linde ilave ettigi elektrik saati i~in de 
iskelesi vardir. Bu iskelelerin ikisi it- her ay 13 kurul? aynca icar almakta-
halat ve ik1si ihracat mallarina tah- dlr. Saat ne kadar kullantllrsa kulla-

mlsm, icar olarak verilen 13 kurus 
sis edilml~tir. Bu iskelelerin kii9tik saat bedelini a~tig1 halde saat gen~ 
olmas1 ve her birine ancak ii<; dort ~irkete ait bulunmaktadlr. 
mavnadan ziyade yana~amamas1, ih-
tiyari kafi derecede kaqihyamamak- f?irket 39 sene miiddetledir. Bunun 
tadlr. 9 senesi gec;mi~tir. Mersin hallumn 

Liinan ~rketinin Denizbanka ilhak <;ogunu amele smlf1 te~kil etmektedir. 
edilmesi, ~imdiye kadar gorillen nok- Bu zavalhlar, pahallllg1 yti.ziinden, 
sanlann tela.fisi hususunda i.imid.ler elektrikten istifade edemediklerinden, 
hasll etmektedir. ha18. gaz 18.mbalan altmda ya$amak-

Tahmil ve tahliye i~lerinde sarfedi- tadirlar. 
len emekle elde edilen rand.lman ara- Yurdun birc;ok ~ehirlerinde elektrik 
smda biiytik fark vardlr. Rlhtrm bo- fiatleri indirilmistir. Mesela Istanbul 
yunda deposuzluk yiiziinden tepeler ve izmirde ytizd~ elli nisbetinde ten-
gibi y1guan 9uvallar, hamal s1rtlann~ zilat vardlr. Adana ve Ankarada fab-
da iskelelere ta.pnmakta ve burada rikalar <;ok ucuz elektrik istihsal et-
mavnalara doldurularak vapurlara mektedirler. Bunlara klyas edilerek 
sevkedilmektedir. Mersin elektrik iicretlerinde !ahif 

:;>imendifer iskelesinde bulunan ve bir fiat farkJ. gorillmektedir. 
elektrikle l~liyen vinc;ler ancak Dev- Elektrik f abrikasmda iki motor 
let Demiryollarmm malumesile ~ti- mevcuddur. Bunlardan biri mazotla 
gal edebilmektedir. Diger iskeleler- tahrik edilmekte, digeri ise komtirle 
den biri yolculara ve ayni zamanda !;al1~tinlmaktadlr. Mersinin bir sahil 
gtimriige ait oldugu cihetle ihracat memleketi ve ayni zamanda simen-
mallarile alakadar olamamaktadlr. difer giizergfillmda oldugunu ~azan 

Hinterland.I gayet geni~ olan Mer- itibara al1rsak gerek komfuiin ve 
sinin ihracat mallan ic;in geni~ ve gerekse mazotun nakliye ucretlerinin 
uzun ayni zamanda vin~ tertibatrm ~rkete ucuza mal oldugunu hesabla-
haiz bir beton iskeleye ihtiyac1 varchr. makta gii<;ltik c;ekmeyiz. 

............................................................................................... 
bilir. Benim filimlerimde bile bu hu- yapar, egleniriz. Bazan da ufak se-
susa !;Ok dikkat edilir, 9iinkii ~lk: sa- yahatler yaparun. San Fransisko 
~lk bir~ey yaptirmak isterlerse yap- Kanada, Meksikay1 gezerim. Meksi~ 
mam. Esasen kontratlmda da bu kanm danslanm, Kanadamn golle-
kay1d. ~ar~1~. . rini ~ok severim. Carum soguk ister-

- I?1tt1g1me nazaran Holllvutta se, bahusus tabii buzlarda kaymak 
filim ~irketleri bundan sonra ac;lk sa- istersem Kanadaya giderim. <;ok 81• 

c;lk filimler. c;evirmiyeceklenni?? cak memleket ve keyifli insanlar gor-
- Evet. l1?ittiginiz dogru. Kadln mek istersem Meksikaya giderim 

klilpl~rinin bu cihete c;ok ya:wrru ol- artik orada danseder, ciinbil~ ya.par: 
~~· Bir. ~ok masraflarla i;evrilen bazi eglenirim. Eglenmegi, giilmegi seve-
fi~mle1:1 !akhla~-, ~mpanyalar ~iit: rim. Gam ve kasavetten ho~lanmam. 
h11? za.1 a1 Iara gm:liler. Art1k ~1md1 Karekterim neselidir ve niyetim oy-
c;~k d1kkat. ediyorlar. Bu kliiblerin le kalmak ve n~scmi kaybetmeden QI. 
bir tekmesini de zavallI Simone Si· mck isteiim. · 
mon ycdi. Allah ic;in, Simone Simon Amo"'kad bul d v hl"k y •• • • - ....._1 • a un ugum zaman 
a a a mugay1r denecck muh1m b1r herkes birbi · h . ·· d h · · 
kabahah olmad1g1 halde kadln kliib- . . r~ne, er gun a a 1Y1-
lerinin ho~una gitmiyecek ufak bir y~~n d1meli, d1ye de~s verdiklerini gor-
hatadan dolay1 Hollivutu terketti, dum, deme~ buna ~~yorsunuz?. 
belki ileride tekrar Hollivuta gider - On~ ~_uphe m1 ed1yorsunuz. In· 
amma ~imdiki halde bir mi.iddet filim san kendim ne kadar bedbaht tasav-
c;cviremiyecek. vur ederse o kadar bedbaht olur. 

. Bilakis kendini bahtiyar addetmeli 
- Holhvutt~ ya~amaktan mem- ve daima da bahtiyar olacagm1 dii-

nun musunuz. .. 1. m· 1. v 
• • v ~unme i, g me i, eglenmeli, slhhatl 

- Holl.~vutu c;ok sev1y~rum, dogru- daha iyi ve bahtiyar olu~. Bu bir na-
s~ c;ok guzel me1nleket, msan orada zariye degil, ayni bir hakikattir. Hat-
gun.c~e, ~1kv~avaya doyuyor. ~~kat ta ~imdi Amerikada hekimler bu na-
bemm mesleg1m kar, buz meslegi ol- zarivenin dogruw olduv nl~..:i·kl _ 
d w d t· . . gunu a i:IA.li a 

ugun an ~~mleke imm o tabii pa- nndan hastalanm bile bu suretle te-
tinaj ~erlermi gok ~r~yoi~m.. daviye ~al!~yorlar. Bahtiyar ve uzun 

Hol11vutta c;ok I~ eglemy?rum, y~amak ic;in gillmek, eglenmek, bah 
orada Norvei; koloms1 va1 , smema tiyar o1duguna ve ba.htiyar olacaITTi-
arkadaslanm da GOk iyidirler. Qah~- na kendini ikna etmek laz1mdlr. 

0 

m dl m zaman arkad~1anmla spor B. o. 



8ahi!e 8 

Haftan1n notlar1 Romanya tampiyonu 
gelmiyor 

-,.-
ADIL GiRAY 

Romanya futbol ~piyonu olan 
Ripensiya talmrumn, Fenerbah~e ve 
Gtine~ klilplertle ikl ma~ yapmak ilze
re bu ha!ta J?Chrimioo gelecegini ev

Bisim bir oyun sistemimk var mtT. 
Pazar gilnii Takaim sltadmda btr 
~ futbol miisabaka81 gijrdilk. 001'
diigfun:ilz taknnlan, kazanan, kayb&
denlerl, takdir veya tenkid edecek 
degiliz. Yalmz oyunlanru seyretti~i
mlz takmtlarda en ~ok t,e yarayan 
oyunculann alilkla.r oldugunu not et
tigimizi yazacagt.z. 

Pazar giinii liU oyunculan sa.hada 
gordiik: 

- Rebil: Giin~ sol~1g1, 
- Ertugrul: Anadoluhisann sol-

~1gi, 
- Billend: Galatasaraym sol~gt, 
- Sabrl: Galatasaraym sag~1gi, 
- Diran: ~i~i taklmmm sol~gt. 
Bu scne b~langili ve idman ~

larmda gordiigumi.iz bu oyunculann 
~ogu ge~cn sene sivrilmi§ futbol 
culardI. Bazi usta f utbolculannuzi 
goz oniinde bulundursak bunlann 
da a~lk oyruyan oyuncular oldugu 
meydana ~1kar. 

Birka~ misal: 

Fikret: Fenerbah~e sol~1gt, 
Necdet: Galatasaray saga((Igt, 
Salfilladdin: Giine~ sag~1g1, 
Eiwef: Be~ikt~ sola~1gi, 
Niyazi: Fenerbah~e sag~1g1, 
Hayati: Be~~ sag~1gi ilh ..• 
Bu listeye ilave edebilecegimiz da-

ha bir ~k iyi futbolculannuz vardlr. 
A~lklarla oyun tarn suilstirnal edil

memek ~artile en ~abuk netice veren 
sistemdir. Milll ki.ime m~lannda 

Giine~ gollerinde iki ~lk SalAhad
din ve Rebiinin biiyilk hisseleri var
d1r. Fenerbahce akmc1lan ekseriyet
le sag ve sol~Ik Niyazi ve Fikret ile 
oynarlar ve rnuvaffak olurlar. B~ik
t~ takimlnm en tehlikeli ve netice 
veren akmlan soldan ~ref vas1ta
sile yaptiklar1 ini,ierdir. 

Galatasaray muhacim hattim yil
dinm silratile ileri f1rlatan sag~lk 

Necdet ve sol~1k Billenddir. Bu mi
sallerden de anla.¢1yor ki. bizim son 
senelerde en f azla parhyan oyuncu
lanm1z ~lk oyruyan muhacimleri
mlzdir. 

Bize oyle geliyor kl. bilerek veya 
bilmiyerek her taklln kendini ~
larla oynamak sistemine kaptI~tir. 

Zaten bugiin i~in miisbet netice 
veren sistem de budur. 

400 metre rekoru 
Ge~en sene Mclih Biikrel?teki Bal

kan oyunlannda 400 metre ko~uda 
ikinci olmu~ ve beynelmilel klymet1 
olan bir rekor da yaprm~1. 0 zaman 
hepimiz (Melih) in yapt1gi bu reko
run kolay kolay klnlrmyacagm1 zan
netmi~tik. 

Fakat Belgraddaki oyunlarda 
(Goren) 400 metrede birinci oldu. 

Hem de (Melih) in rekorundan da
ha iyi derece yapt1. 

(Melih) in yapttg1 rekorun klyme
tini azaltm1yarak diyebiliriz ki bil
tiln nazarlar yeni rekora ~evrilrn~tir. 

(Melih) in rekoru 49,9 saniye idi. 
(GOren) bu rekoru 49,4 saniye ola

rak biisbtiti.in saglam1Rl?tlrd1. 
~imdi akhm1za gene ayni sual 

geliyor. 
(Mellh) ve (GOren) den sonra 

onlardan daha iyi derece yapacak 
atletimizi ne zaman allo.~llyacagiz? 

Bekliyelim . .• 

~ -• ~likrop! ..• 

Stadyomda bir ma~ seyrediyoruz. 
MU.sabakanm seyi.rcilerinde heyecan 
son haddini bulmu~. Bagiran, ~ag1-
ran, hayklran. Hatta kii{reden... Bir 
a rabk yanmuzdaki avaz, avaz bagt
nyor: 

- Ya~a Mik1·op! ... Varol Mikrop! ... 

__J 

velce bildirmi~tik. 
Son dakikada haber ald.Igumza gO

re, kendilerine teklif edilen i.i~ilnci.i bir 
mc1 kabul etmiyen Rumenlerin ~ehri
mllie getirtllmesinden vazg~ilmil?tir. 
Bu vaziyet k~r~ismda cumartesl ve 
pazar giinleri yap1lacak ecnebi m~
lan akim kalm1~trr. 

'---

Gazeteciler Siileymaniye ile 
kar11aa11yorlar 

Bu pazar gi.inii Silleymaniye kliibii
niln meydana getirdigi sahanm kil-

mam. i¢n neden bu kad.ar haykm- ~ad resmi miinasebetile, Gazetecller 
yordu. Bonra anladl.k. taklm1 ilc Silleymaniye mi.itekaitleri 

Talomlardan birinde oyruyan ka~Ila~acaklard1r. 
oyunculann blrine ,(Mikrop) lsmi T~ekkillfi.ndenberi yapt1g1 rniitead-
Y~. did kar~Il~malan hep galibiyetle bi-

. (Mikrop) oyuncu to pa vurduk~a. tiren Matbuat talwnmm bu sef er kl 
ca.Inn yaptlkca, ~ut attlk~a onu tu- kar~;il~adan da yilziini.in akile ~1-
tanlar, taraftarlan hep bir ailzdan: kacagi tahmin edilmektedir. BiiyUk 

- Y8.{188&... Mikrop ... diye b~m- bir iddia hallne giren bu kar~1l~ada 
yorla.rdl. her iki talo.mm kadrosu alft.kadarlar-

Bir spor meydarunda Mikrobun ca gizli tutulmakta olmasma ragmen 
bu kadar ~ ve te~i gormesi hoi; biz Matbuat takmurun bu rn~a ~oy-
b~y degil amma ~m o heye- le bir kadro ile ~1kacagm1 fun.id et-
canh zamanlannda kime derdinlzl mekteyiz: 
dinletebilirsiniz Foto Nam1k - Refik Osman, Ercil-

Futbolculann 1l41eri mend - Osman Kavrak, Ahmed Adem. 
ingilterede son zamanlarda fut- Murad Kaya • ~azi Tezcan, Ercu-

bo1culann di~ rnuayeneleri mecbut1 mend, Sedad, IDvi, Besim. 
olmUJ?tur. Klube girecek ve futbolcu Yukarida isimlerlni kaydetUgirniz 
olmaga namzed bir gencin bir dii; oyuncularla miiteaddid ~alI~alar 
dokturundan dil?lerinin saglam oldu- yapan gazetecilerln Siileymaniye te-
gunu blldlren raporu olmas1 IA.zim- kaiidleri ka~ismda tatbik edecekleri 
chr. Buna sebeb ~dur: taktik hakkmda gizli rniizakereler 

D~lerl sa.glam olrmyan bir gencin yapt1klan aynca haber almm1~tir. 
midesi de vazifesini IAyiklyle gore- Siileymaniye Spor Kliibii Ba~kanhtm-
mez. dan: 

Kliibilmiiziin 28 incl yildonilmiinil kut-
Midesi saglam olrmyan blr insanm lama. merasimi 25/ 9/ 1938 Pazar gilnii saat 

iyi sporcu olmas1 mii.mkiin degildir. 12,30 da Veznecllerde Universite ecznnesl 
Bir sporcu iyi ~ignemell, kuvvetlt ye- kar§tsmdakl kliip merkezinde yapllacak-

meli, iyi hazrnetmeli; bunlar l?a.rtt1r. ttri.yn1 giin saat is de kliibiimilzlin yenl 
Bu ~rtlann esaslan da saglam yaptmm41 oldu~u ljehremtnlndeki stad 

~ere malik olmaktlr. a~llacakt1r. 
Bu miinasebetle matbuat futbol takl-

Bir atletimiz Yunanistana rntyle klilbiimfiz muteka.tt !utbol ta.k1m1 
arasmda saat 15.30 da blr milsabaka ve 

da vet edildi Oalatasaray birlnci futbol takunlle klil-
Onilmtizdeki aym i.kisind'e Atina- bilmtiz blrlncl tutbol taklm1 arasmda saat 

da yapilacak olan Macaristan _ Yuna- 16,30 da blr mfisabka lcra edilecektlr 
Dikko.t: (Sta.d ~ehreminl Tramvay te-

nistan atletizm rniisabakalanna son vakkut mo.hallinln sa~da hasta.ne clhe
Balkan oyunlannda 400 metrede bi- I tine glden parke cadde ilzerlnde ve tram
rincilik kazanan Tiirk atleti Goren i vay tevakkut mahalllne ikt do.klkallk me-

1 safededld 
rcsmen davet edilmi~tir. I 

Atletizm federasyonu reisi bu da- I 
veti memnuniyetle kabul ettiginl bil· j 
dinnekle beraber, vaziyeti blr kere de 1 

Ti.irk Spor Kurumundan sormu~tur. ! 
Oradan gelccek cevaba gore, GOren 'in 
Yunanistana gidip gitmiyecegt belll 
olacaktir. 

Yunan federasyonu, ayz:ica 00-
ren'in mensup bulundugu Oline., klii
bilne de miiracaat et~tlr. .. 

* Istanbul AnadoluyakaSI Athsopr klii
bunden: nH EylUI 1938 tarihlnde klilbil
miizun Ko.d1koyilnde Feneryolunda Fuat 
pa§a. ko:skilnde kaln idare merkezinde ya
pllan fevk.alMc heyetl umumlye toplan
tlBlilda yenl heyeti ldare lntthabl mUza
kere cdll~ ve heyeti ldareye a4a~1da 
islmleri yazlll zevo.t se~Uml§tlr: 

Relsllg-e: Ata Knya aelen, lklncl relsll
~e : Siileyman Ali Sub3.111~lu, umumt kA
tlpllte: Ga.Up Atakul, azallgu: Seyfeddl.n 
Koranakc1, azah~a: De~n Mormln, aza
hta: Osman Ozgen, azallp: Necatl Berker. 

lkinci kiime Jig ma~lar1 
MUsabakalar 2 tesrinievvelde basllyor 

istanbul futbol ajanl1gi tarafmdan ikinci kiime kliipler arasmda tertip 
edilen lig maclannm fikstilriinii tanzim etmek icin diln aksam mmtaka 
rnerkezindc kH.ip murahhaslarmm i§tiraklle bir toplantI yap1lrn1§ ve 1938 • 
1939 senesi lig ma~lan prograrm hazirlanm1~t1r. . 

Siileymaniye kliibiiniln yeni yapt1rd1gt stadda lid devre olarak oynana
cak olan bu ma~lar 2 tC§rinievvelde b~hyacak 15 §ubatta nihayetlenecek· 
tir. Miisabakalara Anadolu, Eyiip, Anadoluhisar, Fenery1Imaz, Beylerbeyi, 
Galatagen~ler, Ortakoy, Altmordu, Karagilmriik, Kasunp~a. Davudp~, 
Bogazi~ispor olmak iizere 12 klUb i§tirak etmektedlr. ikinci kilme klUplerl 
arasmda tanzim edilen fikstiir a.p.g1dadlr. 

~AM. Kliiplerimize bu seneki m~larda muvaffak1yet diler. 

2/10/1938 
Ano.doluhlsar - Fener Y1lmaz 
Beylerbcyi - Anadolu 
Kasimpa§a - Gala.ta: Genoler. 

9/ 10/1938 
Bo~a.zic;lspor - Eyiip 
ortakoy - Altmordu 
Ka.rag\imrilk - Davutpa,fa 

16/10/1938 
Knragiimriik - Anadolu 
Anadoluhlsan - Da.vutpa.Qa 
Ko.stmpa.Qa - Eyilp 

23/10/ 1938 
Ortakoy - Galo.ta Gen~ler 
Bcylcrbeyi - Fener Yllma21 
Bo~nzl~lspor - Altmordu 

30/10/IJ.938 
Kns1mpa§ll. - Altmordu 
Anndoluhl.san - Anadolu 
Ko.ro.gUmriik - Beylerbeyl 

6111/1938 
DavutpaQa - Fener Yllmu 
Bo~azic;lspor - Ortakoy 
Eyiip - Oalata Oen~ler 

13/ 11/1938 
Kasunpa.Qa. - ortakoy 
Anadoluhlsan - Beylerbeyi 
Anadolu - Da.vutpa§a 

20/11/1938 
Karagiimrilk - Fener Yllmal 
Altmordu - Eyiip 
Bo~azic;ispoli - Oalata. Oenc;let 

27/ 11/1938 
Kasunpa§a - Bo~c;lspor 
Anadolu - FE!ner Ytlmaz 
Ano.doluhlsan - Kragilmrillt 

4/ 12/ 1938 
Beylerbeyl - Do.vutpa~ 

Altmordu - Galo.ta Ocn~ler 
Ortakoy - Eyilp 

• 23 EylU.l 1938 

Cekoslovakyada miihim vikalar 
(B~ taraf1 1 nci sahifede) 

Prag 22 (A.A.) - Diger naz1rlar: 
Mtinakalat: Kameniski, Maarif: Su
bert, Nafia: Genel Kurmay refs mua
vini general Usarek, P. T. T ., Dumo
vski, Ticaret: Janasek, Ziraat: Reich, 
igtimai Muavenet: Horak, Adliye: Fji
nor, Temyiz mahkemesi reisi: Brno. 

Prag 22 (A.A.) - Qekoslovakya 
radyosu saat 15 de n~rcttigi bir hi
tabede biitiln devlet topraklan i.ize
rinde devlet makamlanmn ve emni
yct teJ?kiIAtuun vaziyete hakim ol
dugu ve devlet otorit~sinin kati su
rette muhafaza edilecegi bildirilmek
te ve yalan haber ne~redenlcrin ha
ber verilmesi istenmektedir. 

Radyo, Morlenbad'm yabanc1 un
surlar tarafmdan i~gal edildigi hak
kmdaki haberi yalanlarru~tir. 

Kabinenin iatif as1 kabu 
edildi 

Prag 22 (A.A.) - B. Benes, Kabi
nenin istifas1m kabul etmi~tir. Yeni 
Kabine, bugiln ogleden sonra tel?kil 
edilecektir. 

Prag 22 (A.A.) - s: Benq'in sag 
ell olan Prag belediye reisi B. 7.enke
lin yeni Kabineyi te§kile memur edil
mesi muhtemeldir. Zannolunduguna 
gore milll kahraman general Sirovy. 
kabineye girecektir. 

Siidetler idareyi ellerine 
ald1lar 

Berlin 22 (A.A.) -Alman istihbarat 
biirosu, Eger'den ald.Iit a§ag.daki ha
beri ne§retmektedir: ~arpmba • per
§embe gecesi ve bugiin sabahJeyin Sii
det Almanlar, ((ek lisanile milte'kellim 
halkm sakin olduklar1 arazi hududu
na kadar olan yerlerde intizam ve asa. 
yi§ hidematiru ellerine alnu§lard1r. su. 
det Almanlar, henilz ~k te§kilit1 ile 
mesai birligme devam etmektedirler. 

SUdet arazisindeki ne§e ve sevincin 
tavsifi gayri kabildir. Evlerin cephe
lerinde gamali ha~lt bayraklar dalga
lanmaktadir. 

Sildetler, kurtulmalarma tekaddilm 
eden son saatlenle nilmune lelkil ede
bilecek bir silkiin ve intizam dahilinde 
hareket etm~Ierdir. 
~ek jandanna ve polisleri art1k he

men hemen hi~ meydana ~lkmamakta
d1rlar. 

Berlin 22 (A.A.) - Alman istihba
rat bilrosu Sildet topraklarmda, Siidet 
Almanlan."'!lll asayi§ servisini ele ald1k
lan haklo.nda verdigi haberi tashlh et
rnektedir. 

!stihbarat bilrosu, Sildetlerle mse
kun biltiln mmtakadan §irndilik yal
mz Eger mmtakasmda Siidetlerln asa
yi§i temin ettiklerini tasrih etmekte
dir. 

Pragda bir niimayit 
Prag 22 (A.A.) - Saat 7 de Prag 

caddelerinde ni.imayi.5ler tekrar b~a
mIJ?t1r. Fakat diinkft nilmayi~Ierl ya
panlar ki.i~iik burjualarla memurin 
ve rniistahdimin iken, bu sabahki nil.
ma~lerl ameleler yapmlJ?lar ve yir- · 
rni§er ki§llik siralar te§kil ederek §eh· 
rin merke'Line dogru gitmi.,ier, mllll 
aziz olan Sen venseslas'm A.bldesl 

Yefatllll teessilrle yazdlguwz izm1r 
mebusu miitekaid general KA.zlm 
1nanc'm cenazesi dUn CerrahpB.§8. has
tancsinden askerl merasimle kald.Inl
m~ ve Edimekapuiaki §ehldllge de!
nedilml§tir. 

Ccnazede §ehrimizde bulunan me. 
buslar, generaller, Vali ve Belediye re
isi B. Muhiddin 'O'sti.indag', askeri er· 
kan ve sair zevat vardl. 

oniinden bi.iyilk bir intizam i~inde 

g~mil?lerdir. · 
Niimayi~~ilerln onilnde rnilli ii~ 

i-enkli bayraklar ve cHududlanm1zi 
muhafaza edelim• ibaresi bulunan bir 
lavha geliyordu. Halk, siikt1n i~inde 
caddeyi i~gal etmi~tir. Milli mar~ ~a
lmd.Ig1 zaman herkcs sag elinin ti~ par 
mag1m kaldirarak Ciimhuriyete sada
kat yemini etrni~lerdir. 

Yaya kaldznmlarmda kadmlar hiin
giir. hiingilr aglamakta ve halki y&
rinde tutmaga ugr~an bazi polil 
memurlarz da sakitane goz ya~lan 

dOkmekte idi. 
Niimayi.$9iler, sef arethanelerle Ri

yaseticii.mh ur ~atosunun bulundugu. 
mahalle olan sag sahile dogru iler'le
mi~ler ve «Y~aszn ordu, hudud.lan
mizi miidafaa edelim, vatammizi mii
daf aa edelim» diye ba§trmi$lar ve <;o"lo 
maruf bir manzumenin ~u par~asini 
okumu~lardir: «Eger beni terkedecek 
olursan ben mahvolmiyacagzm., bent 
terkedecek olursan sen m.ahvolacak
sm.» 

Sokollar1n haz1rhg1 
Prag 22 (A.A.) - Qekoslovak rad

yosu Bohemya rmntakalannm bUyiik 
bir lasmmda Sokol ~eflerini , t~kililt 
mildiriyetinin emirlerini almak i.izere 
muhtelif rnahallerde toplanmaga da
vet etmektedirler. 

<;eteka ajana1n1n bir tekzibi 
Prag 22 (A.A.) - Alman radyosu, 

Sovyet Rusya Komilnist partisi erkfl
nmdan yedi zatm Qekoslovakyaya gel· 
mil? ve diln a~am Prag Komnist pal'
tisi ile goriii;;meler yapm1i;; olduklanm 
haber vermektedir. 

Qeteka ajansma, bu hnberi kati su
rette tekzib etmesi i~in salflhiyettar 
mahafil tarafmdan mezuniyct veril
mi~tir. 

Sevgilisinin annesini yarah· 
yan delikanh yakaland1 

Samatya civarmda Mo9C admda 
bir delika.nll kom~ulanndan Agobun 
k1z karde~i ile evlenmek istemi§ fa
kat Agob buna raz1 olmam1~t1r. Sev
gilisinin kendisine verilmemes!Jlden 

hiddetlenen Mo~ diin eve giderck 
Agobla kavga ~1karnu~ ve b1gagnu 
~ekip tehdide b~larm~t1r. 0 . s1rada 
Agobun annesi Sofya araya girerek 
ay1rmak istcrken ,Mo~e bu defa da 
Sofyayi kolundan yaralamtJ?tlr. 

Vakay1 rniiteakib yakalanan 
Mo~e diin adliyeye teslim edilm~ ve 
Sultanahmed ikinci sulh ceza mah
kemesinde yap1lan sorgu neticesin
de tevkif edilerek tevkifhaneye gon
derilmi~tir. -----

0~ kirs1zla, yataklari 
yakaland1 

Burgazadasmda bakkal ((irakhgt 
eden isteyfo, Dimitri ve Andreya lsmin· 
de ii~ gen~. Loiz isminde bir kad1run 
odasmdan alt~ lira ~~lar ve bu 
paray1 da Yanko isminde birine sak
lat~ard.Ir. Madam Loizin miiracaau 
iizerine polis t,i meydana c1kaf11W1 ve 
hepslnl mahkemeye v~tlr. 

....... 
Bir a&8ri miifreze cen.azenln ijnQn. 

ae gitmekte id!. Ba§ta Ba§vekll B. Ce. 
I 

Ift.l Bayar olmak tizere bir~ok ~elenk· 1 

Ier gonderilrni§tl. Merhum general KA-
z1rn, miihim hizmetlerde bulunmu~ v._ ' 

Qanakkalede Llman p~nm crkft.ru 

harbiye reisligini yapm1§ k1ymetll bir 

askerdL Aile.sine taziyelerirnizi suna-

riz. 



' 

HER ~Al\f 
BiRniKAl.~ Bir psikokog 

Bay Vehbi, i~lerile son dercce me~ 
gul bir adamdl. Aym .zamanda ken
dini fevkalude ince bir pesikolog te
lAkld ederdi. i~te bu suretle sagda 
solda ahvali ruhiye tedkik ederken 
AtJf isminde meslegi belirsiz bir ada
mm kendi kansma lrur yaptigi ~iip
hesi kalbine d~tiL 
~oyle dil~ilnilyordu: 
c- Seza. yirmi b~inde. .. Heyhat! 

=ram benim y~rmn yans1! Ona eg
lence laznn ... Bo~ bir za.marunda bel
ki de bu delikanlmm ta.th sozlerine 
kapilir.> 

Atif1 muhitinden uzakla~tirmak ic;in 
bin blr ~e d~iinilyor, fa:kat bular 
Jniyordu. 

O sabab, bir taksiye b~ti. Tam 
oturdu(ju zaman, kanepenin ilstilnde 
unutulmu~ bir i~ ~tas1 buldu. Ki
me aid oldugunu ogrerunek i~n ac;ti 
ve i~deki zarflarda Atifm adresini 
gfuiip ~tanm da ona aid oldugu
nu anlad1. 

Merak! galebe c;alarak mektuplar
dan birlni okudu ve irkildi. Daha zi
yade ar~brdI, oteki .zarflan da a~ti. 
okudu. Bir siiru pullu, miihiirlii kll
gidlar ... 

~ilpheye mahal yoktu: Biitiin bu 
evraktan ~tl1yordu ki, At.if em
niyete ~yan olnuyan bir tc~tin 
ba~mda ... 

Ses ~kartmadan ~ntayi alarak, 
beynl alevler ic;inde, otomobilden 
in di. 

••• 
Evinde karisi Seza ile kalmca: 
- Bu sabah garib bir ~ ke~fct

timl - dedi. - Benim i~n bir vicdanl 
mesele haline geldi. Seni hakem ta
yin etmek istiyorum. 

Ve evralo, mektuplan ~lkar1p 

okudu. 
Kadmm hay.retler ~nde :kaldlgm1 

farkediyordu. Oh! Bu :sure.Uc dcli
kanlrmn dizginlerl nrtlk ellne g~
~ bulunuyordu. Onun t.ecaviizle
rinden ma.sun kalaraktl. Zira Beza, 
boy'le dalavereci oldugunu ogrendi
gi bir adamm sazlerine elbette ehem
miyet vermezdi! 

Erkek devam etti: 
- Vallahi bu Atifl bu derece ~r

kef e bul~m1~ sanmazdlln. ~ayed bu 
kigidlan polise verirsem mahvoldu
iu gtindur. Hapse bile girer ... t~e 
onun icin tereddud ediyorum. Bana 
bir iildr ve.rl 

Kadm susuyordu. 
Vehbi lse, kendi kendine: 
«-Ne kadar dil§iinsem bu mii

kemmel ~ekli bulamazd1rn. Eger Ati
f1 kanma haber verrneden polise tes
ltm etseycllm belki de bic;areligi mer
hametini celbederdi. Fakat ooylece, 
alicenapllk bende kalJyorl > 

Sonra, yiiksek scsle sordu: 
- Ne yapmall?-. Acaba ~endisine 

iyi bir nasihat g~ 1tafi midir? ... 
Bu i~lerden ~ekilmesini vadettirir; 
bir miiddet de iburalardan uzakla.c;
masiru temin ederim... Merhametll 
davranmaSI i~n Sezanm kendisin
de:n rlca etmesini be1tl1yordu. Halbu
ki beklediginin aksile kar~1l~tJ. 

- Bu ogtan yalancidlr. sana her 
.lstedigini vadedecektir. Kendisini Ie
kellyen evrakt senden kopa.rdlkta.n 
sonra gene bildiginl yapacaktir. Se
nfn vazifen ve en dogru ifJ bu rezale-

ti polise haber vermek ... 
Vehbl tereddiid i~indeydi. 
Fakat kadm o kadar isyanla, o ka

dar katiyetle soyl\iyordu ki, ona hak 
ve.rerek ~tayi karakola gotUrdl.i. 

••• 
Bunun iizerine Atif yakaland1 ve 

bir sene hapsc mahkfun oldu. Bay 
Vehbinin evinde artlk bahsi bile edil
miyordu. 

Ar:adan epey zaman ge~ti. 
Bir giln Atlfm bnpisten tekrar ~k

tig1 i~tildi. Vehbi kansma: 
- ~aallab ~ektikleri dersi ibret 

OlmU§tur; bundan ooyle diizelirl - dedi. 
Fakat Seza, hfila ofkellydi. 
- Naml ooyle dii~ebiliy:orsun? ••. 

O adam olur mu hie;?... Eger kendi
sinde utanmanm zerresi bulunsayd1 
bu rnahalleye adlmml atmazch. 

Erkek, hiddetin bu kadanru da iaz
la buluyordu dogrusu... Fakat giin 
gect.i.k~e Sezanm asabiyeti artlyor. 
pollse haber verdikleri bu adamm 
intikam almasmdan korkuyordu. 

Kadmlarm asabiyeti ne .kadar da 
sacma!. .. Her ~eyi ifrata vardmrlar ... 
Vehbi artik ka.nsile bu sinir bozan 
meseleyi lronu~aga karar verdi. 

Bir g\in yazihanesinde otururken, 
.kapISl §.iddetle acild1. Seza, peri~an 
bir hade kendini i~eri attI ve kocas1-
nm kollan arasmda bayiluken: 

- AW' benim iistilme bir el silah 
att.I! - diyebildi. 

Vehbi hemen doktoru ~girtti. Ka
mm ayiltmaga ~aladllar. Fakat 
Seza goz1erini actig1 halde manas1z 
sozler soylemekte devam ediyordu. 

Hekim, bunun bir beyin hilmmasi 
ba~angic1 Qlduguna t~ koydu. 
Bedbaht koca, keder i~dc soyleni
yordu: 

- Karnrun ha.kkl vamn~.. Al~ak 
herif!.. . .Biro.en mtikam aldL. F.akat 
~ ibana Qekmedi de kanma hii
cum etti? ... 

Seza, yatqgmda aghyordu. 
Doktor, Vehbiyi bir kenara ~eke

rek: 
- Art1k At1ftan korkmaym1z ... 

zevcenizin iizerine bir el silah attik
tan sonrn tabancasm1 kenedine ,e
Virdi ... Oldii. Gc~i~ olsun, kurtul
dunuz! - dedi. 

Soma, hastayi i~aretle: 
- Salon bayana ¢mdilik blr .{iey 

soylemeyin... Beyhude yere sarsm1~ 
olursunuz ... 

Erkek, gilnJerce, bir hastabak.lc1 gl
bi, kansma baktl. Seza iyile~ek 
uzereyken, btihran11 bir sesle, koca
smm kulagma: 

- i;;ekerim Sana ben bir-:;;ey itiraf 
etmege mecbururn! - dedi. - <;ok iyi 
bir adam oldugun i~ 1beni aff ede
cegine cminim! Sen AtJ.f1, beni kan
d1rmasm siye hapscttlrmi~tin, Fakat 
Jlcyhat, biz onunla ~oktandir i~ iler
~ bulunuyordult. Hatta ben on
dan b1lam~tlm. Oysa pe~imi birak
rmyordu. Nastl ktlrtulacagmu bilml
yordum. Tam o sirada evrak cantasi 
meselesini ortaya ~1kardm. Ben de 
istifade ettim. ~di anllyor musun? 

Vehbi, omuzlanm sllkti ve kendi 
kendine: 

- Zavalh yavrucak1 ... Ha.18. no'be-
tin tesiri altmda sa~a:hyor, zid git
mege gelmez ... 

Nakleden: (V8- • Nu) 

RADVOLiN 
ile SABAH, OGLE ve AKSAM 

her yemekten sonra muntazaman di~lerinizi hr~alay1niz 

Biitiin 

agnlar1 . . 
ge~1rrr 

%3 Eylfil 938 - Coma 
Ak§am ne§liynti: Sa.at 18,'30 Dans mu

slkisl Cpluk). 19 Konfemns: Selim Srrr1 
T.arcan ( Gencierde knrakter terblyesU 
19,30 Dans muslkisl (plflk). 19,55 Borm 
.haberlerl. 20 Sant aynn: Grinvl~ rn.satba
neslnden naklen. Vedia Riza. ve nrkada~
lnn tarafmdan TUrk musikisl ve halk §ar
kllan. 20,40 Ajans hnberlerl 20,47 Omer: 
R1za Dog-rul tarafmdan nrnbca soylev. 
21 Saat ayan: Orkestra: 1 - Siede: Ma?'§. 
2 - DJoas: Gclscha. 3 - Dlrlgo: Polonez. 
21,30 Settar Kormiikr,:ii ve saz <CSerlerl: 
Tanburl Refik, e<:msetttn ve arltn~lan. 
:22,10 Bava raporu. 22,13 Kndlkoy Balkevi 
namma: Mandolin kovartert konserl, Zfya 
Aydm Kan 1dareslnde. 22,50 Son haberler 
:ve ertesl giinun progr:mu. 23 Sant :ayar1, 
ist.iklal mar§l, son. 

Ankara - O~le nCFiynb: 14,30: Knn
§ik plil.k ne§rlyat1, 14,50: Plfilda Tiirk mu
sikts1 ve hn1k §:U'kilnn, 15,15: Ajans ha
berlen. 

Aqam ne§rlyatl: 18,30 Kn.~lk plflk ne§
rjyatJ.. 19,15 Tiirk musiklsl ve balk §arkl
lan {Hlkmet Rlza). 20 Saat ayan ve arab
ca ne§rlyat. 20,15 incesaz :tash (Tnhsin 
Kamku§). 21 Doktor Muzaffer Sezer ta.ra
!mdan blr konUflllll: CM vzu: Alie hnya
tmdn ideal kndln). 21,15 Stiidya salon or
kestra.sJ: 1 - Friedrich zlkoff: Romanesca. 
2 - Struauss: 0 Scheiner Mal. 3 - Micchll: 
Racl al Bufo. 4 - Bizet: L'Arlesienne. 
22 AJans hnberleri ve hava rnporu. 22,15 
Yannki program ve son. 

Avrup:i i tasyonlan progmnu 

S:iat 20 de 
Berlin 20 - 20,45 plilkla melodller ve 

operet p:i~alan - Breslav 20,15 oda mu
slkisl :- Hamburg 20 oda muslkisl 
(Schubert) 1n Okteti - Leipzig 20 bando 
muzikasl - Stuttgart 20 plil.k konser ha
valan - Budape§te 20,40 <Verdi) nin 
(Aida> operaSl Cplakla) - Budnpe§te ll 
20,15 §arkllar - Biikre§ 20,15 iplflk ne§rl
yati ve 20,55 (Weber) in CF:relschiiz) ope
raSJ - var§OHl. 20 §ark1lar ve 20,30 §en 
muslkl. 

Sn.at 21 de 
Berlin 21,10 <Mozart) :in :plyano sonnti 

vc 21,30 kan§lk muslkl - Leipzig, Danzig 
Tc Vlyana 21.30 Strat.iburgdnn nnklen 
(,Faust) konserf: <Muhtellf bestegarlann 
Faust iizerine yazd1~ pa~lar) - Deu
tchlands. 21,10 )Romeo vc Juliette) ope- . 
ras1 - Frankfurt 21,15 hnfif mustki -
Kolonya 21,10 Trio konseri - Miinlh 21,20 
orkestra konseri ve piyano ile (Liszt) 
konsertosu - Atholne 21,SO oda musiki
sl - Belgrad 21,- 21,30 halk i§a:r'lnlan -
Pra~ 21 - 21,45 keman ve orkestra kon
scrl <Oodard'm konsertosul - Budape§te 
21 plflkln (Alda) operasma devam -
Bukrc§ (Frelschiitz> operasma devam -
Florans 21,30 senfonik konser - Paris 
CEiffeI>, Brodleaux, Lille ve Limoges 21,30-
23,30 §en ak§am - Paris 21;30 - 23,30 
(;Le Chandelier) islmli komedi - Paris 
P. T. T. 21,30 - 23,30 orkestra konseri ve 
keman vllonscl so.lolnn - Strntzburg 21.30 
- 23,30 <Faust) konaert. 

Saat 2% 4e 
Breslav 22,15 oda musiklsl - J,elpzlg, 

Danzig ve Vlyann (Faust) konscrlnc de
vam - Deutschlrulds. <Romeo ve Juliette) 
oper.usma devam - Frankfurt 22,.15 kn
n§ik muslki - Miinih 22 Konscrc devam -
Stuttgart 22,15 senfonlk konser ve 
(Brahms) m piyano konsertosu - Athlone 
22,30 - 23.30 fen :saat - Bordeaux, Liller, 
Ltmnges ve Paris (Eiffel) fen aqama ~
vam - Budape§te 22 (Alda) operasma 
devnm (plflkla) - Bu~ 22 (Frelschiitz) 
operasma devam - Flornns 22.40 kadar 
senfontk konsere devam - Droitvich 22 
scnfonlk konser <Beethoven'in lltincl sen
fonisl) - Lonclra (Reg) §arkl, plyano vc 
orkestra ilconseri (Liszt ve Schuber'in eser
lerl - Mllfrno 22 - 22,45 pllLkla Napoli 
§arktlan - Paris 22 komedlye devam -
Paris P. T. T. 22 konsere devam - Roma 
22 Trio konseri - Stratzburg 22 Faust 
konserlne devam - Va.?'§OVa 22,lD - 22,50 
konser. 

I Saat 23 de 
Brcslav 23;30 dans musl.kisl - Deu

tschlands. 23,30 - 23,45 kii~iik gece kon
scri (flot ve plyano lle Sehubert.'1n eserl -
Konigsberg 23.30 kan§1k muslld - Dlitcr 
Alman tsta.sYonlan Lelpz.ig'den naltlen 
23,45 den 1tibaren gece konserl 
Bordeaux, Lille, Limoges ve Paris !Eiffel) 
23.30 u kndar §en ak§ama. dcvam - Bn
dape§te 23 Alda opcmsma devn.m 
(pliikln> - Biikre§ 23 (Frelschutz} ope
rasma dcvam - Florans 23 dans musl.
klsi - Hilversum I (23,40 - 24,10 vlyolon
sel ve piyano konserl - Konpenhag 23,25-
23,45 keman vc Qembolo konseri - Lut
semburg 23,10 - 23,40 Beethoven kovar
tetl - Paris P. T. T. 23 konsere devam -
Pra~ 23,25 - 24 plflkla §en havalar -
Prag II 23,30 - 23,55 modem muslkl -
Roma 23,20 ~en musikl - Strasburg 23,30 n 
kadar Faust konserine dcvnm - Vn~vn 
23 orkestra 1:onserl vc plyano (Saucrtn 
piyano konscrtosu). 

aat 24 den itibaren 

Dcut.schla.ncls. 24 orkestra konserl ve 
piynno - Dlger Alman istasyonlan Leip
zig den naklcn progromlnnna devam -
Budnpe§te 24,10 ~tngene orkestram -
Florans 24 dans muslklsine deva.m - Parts 
ve stratzburg 24 - l ,30 gece konseri -
Frankfurt, Deut.scbland&. ve Stuttgart 
1 - 3 gcce ltonseri Ckn.n§lk muslld) -
Dl~er Alman istaSYonlnn KOnlgSbergden 
naklen 1 - 4 gece mus1kisi. 

KO<;OK ILAN 
okuyucularum.z ara.smda 

EN SERI, 
ENEM!N 

EN UCUZ 
vasitadlr. Ahm satun, kira i§lerin
de i§ ve i§Ci bulmak icin istifade 

edlniz1 * 

• 

Dl$1 KOR 
TarihT Deniz Romani 

Yazan: lskender F. Serte.m Tefr1ka No. 124 ---• 

Prenses lrininin ka~mas1 Bizans1n Arap 
muhasaras1ndan kurtulmas1na sebep oldu 

Yanguu sandilrmege ~ah~yor
dum. Gemiyi yanmak-tan kurtarmak 
i~ ne milmkfinse yaptim ... Bu ara
da herkes kendini denize atiyordu. 
irlniyi aradlm, bulamadlm. O da her
kes gi'bi kendini denize atnuJ; ola
cakk Deniz i.i.stiinde dola{ian kayik
lan gorilnce iriniyi l.~dlltlanru 
umarak g~ bir nefes al~. 

Emir Necib forsalardan bir klsml
run k~tigim anlaymca: 

- Pr~ jk.~mm§lardrr, dedi, 
hemen §imdi :sahilleri sa.ralun ... mu
haribler irlniyi aramaga b~la.smlar. 

- O halde iben de gideyim arama
ga. .• 

- ~ek filft.. Hemen atla bir kayiga. 
Anadolu klyilanru bR§tan b~ arayi
ruzl 

- Vasilyos nastl? 
- B1rah.-tigin gibi. Fakat, tecriibeli 

ihtiyar korsanlar, onun yann 1ozuu 
tekrar goriirse iyil~ecegini idclla edi
yorlar. 1riniyi mutlaka bulmallyiz. 

- Onun k~acagim akllmdan bile 
~ezdim. 

- irlni ibabasma kaVU§mak hulya
sile hilf bir yere gidemezdi. Onu Bi
zanslJ forsalardan biri kac;mm§ olsa 
gerek •. 

- O halde biltiin sahilcrdeki Rum
lan slln§tirmahyiz. 

- Haydi, onu nasil ~mlmsa, ge
ne oyle gayret ederek, zekaru g0stere
rek eld.e etrnege ~alt§! GOreyim seni.. 
bO§ dOrune, Geylftn! 

Gcce yanSl derhal ka.yiklar haz1r
lancb •. §alopelere muharibler bindiril
di. Anadolu kiy1sma yayilmaga b~la
d1lar. 

~ir.• 

Prensesin izi bulunamaymca, 
donanmada iayan batlad1 
O gece ve ertesi giin biitiin Anado

lu sahillerinde prensesi arad1lar .• 
ufak bir iz bile bulamadilar_ 

Nec.ib Hayyat bu vaziyettcn 90k mii
teessirdi. Ertesi giin ak~ma dogru 
Halil Geylan boynunu biikerek gemi
ye dondu. 

- Aramadlk bir ko§e kalmadl. iri
niyi bulamachk, decll. 

Bu hAdise yiizilnden Gey1an1a Neci
bin aras1 bir hayli ar;1lnu§tt. 

Necib Hayyat: 
- Bu yangma sen sebeb oldun? 

Dcdi. iriniyi yamna almakta israr et
mescydin, §imdi o yanuruzcla. buluna
cakt1. 

Geylan: 
- Bu, bir tesadiiftiir, ya Emir! - di

yerek kendini mfidafaa ediyordu. 
Yangm ~a elbette her ~yden on
ce gemimi kurtarmaga ~b§acaktnn. 
~imdi ne yapacagun? Bana hangi ge
miyi vereceksin? 

Necib Hayyat dii§ilnceli)'.di.. sagdan 
soldan gelen rcisler Vasilyosun knll
l1gmdan da iimidlcrini kesmi§lerdi. 

Necib Hayyat, Geylana: 
- Merak et.me, sana bir yelkenli 

bulacagun! Hele biraz dinlen, istira
hat et bakahm .• 

Dedikten sonra, seslerini git~e 
yii.kselten reislere dondil: 

-. Vasilyostan umid yok, arkad~
lar! Irini kac;masaydl, belki k1zuu tek
rar goriince akh ba§ma gelirdi. Fakat 
§imdi bu ihtimal de kalmad1. 

Reisler hep bir agi.zdan: 

- O halde ~p gidelim artJ.k. Mu
hasaranm devammda J.Srar etmenin 
mftnasi yok. Her giin bir tiirlil zayiat 
veriyoruz. Diin hilcumda muhanolcri
mizin bir ~gunu kaybettik •• bugiin 
yangmda bir gemi ..• Yann f1rtma ~
kacak; tcknelerimizin blr lnsnu ka.ra
ya vuracak. Paranuz kahmyor •. yiye
cek tedarikinde gii~iik ~ekiyoruz. 
Gemilerimizin kalafata ihtiyac1 var ... 
Biltiin bunlan gazoniinde tut.arak he. 
men donmeliyiz. 

Diye ba~ ba§lamt§lardL 
Emir Nec1b birdenbire .§3.§aladL. 

irininin kaybolU§UllU bahane ederek, 
korsanlann bu kadar ileri gideceklerl
ni ve Bizans muhasarasuu brrakip 
d.Onmekte lSral' edeceklerini tahmin 
etmiyordu. 

Prenses trlninin gemiden ~masi, 
Bizansm kurtubnasma yardlm etmi§. 

tir denebilirdi. O ak§am ba§hyan bu 
muhalefet, ertesi gti.nu biitiin donan
may:i sardl ve ikorsanlar isyan halin
de: 

- Yurdumuza ddnelim •.• 
Sadalarile yelkenlere sanldllar. 
On salt.a yani Akropolis istikame

tinde (§imdiki Ahtrkap1) onlerinde 
duran on dart gemi yelken ~ak 
:Marmaraya dogru a~1ldl. 

Emir Nec1b, Geylana: 
- ~u tedbirsizligmin verdii:,ri neti

ceyi gori.iyor musun, HaIH? 
Diye bagmyordu. 
Arttk donanmanm ba~ma ge~p ~a

nakkaleye dogru yol almaktan b~ 
~e yoh'tu. Korsanlar dorunek f1kri 
etrafmda birl~i~lcrdi. 

Emir Necib, bu ittifak kru~da 
tek lba§Ina ne ) apab1lird1? Ha1buki, 
Venedikli Antonyo, Emiriilbahre: 

- Bugiinlerde imparator Mihai1in 
sulh tekliflerini alacB.giz.. donmiyc
lim. 

Diye yalvanyordu. 
Emir Necib, kahraman Saidin b* 

ladlgi muhasarayi onuna kadar de
vam ettirecck ve Bizan 1 i gal edecek
ti. Bir trini hadisesi butun bu ernel
leri ve plfmlan alttist etmi§ti. O giin 
ak§ama dogru amiral gemisinden 
(harek t) i~-veti verildi. 

Geride kalan gemller de yelkenlerl
ni §i§ircrek Klzkulesi onlerinden iki
§er ii~er ge!;mege vc amiral gemisini 
takibe ba§lad1Iar. 

Korsan gemilerinin ani donii§iinii 
goren BizanslJian bu s1rada i~nden 
scyretmek §ilphesiz <;ok hcyecanh bir 
~ olurdu. Nccib Hayyat bunu dii§iine
rek: 

- Ke§ke Bizans1 muhasaraya gel
meseydik, dedi, §imdi imparator Mi
hailin ve vezirlerinin surlardan bire 
baklp k:ahkahayla ve sevin~le gi.ildiik
lerinl g(jriir ve i~itir gioiyim. Y-azik! 
ElimiY.de bulunan bir devrln tarihini 
Jmpamak mfunkiin iken, onu ~ 1b1-
rak1p gidiyoruz. Kubilay ordularmm 
istilasmdnn kurtu1an (Bizans) arab 
mubasarasm1 da kolayllkla atlatm1§ 
oluyor. Romah Kostantinin imar et
tig\ bu gU7.el §ehrin ne yazik ki tils1-
mnn bulamad1k. Sekizinci Mihail bu 
sav~ta galib degilse de. magh1b sa
yilmaz. Qiinkil, Bizansin kap1lanm 
bize a~mamakta israr gOsterdi .. ve Bi
zansblan arab istilasmdan kurtard1. 

••·••••••··•·••·•••••··•···•········•···•······· 
········-···~································ 

1KINCI KISIM 
Hi.cer dalgalarla bogu~urken .• 

«-Blzans surlar1 0111.inde sik1§1p 
kalan Sald'c yard1ma gtdiyoum. 
Allahm1 seven vc ell klhc; tutan 
miicahitler benimle blrlikte gel
sln.• 

Hl\cer, nihayet iyil~mi§ ve Saydavt 
.kabllesile anla.§arak, onJann korsan
lanm kendi 1daresi altma almi§tJ. 

Hftcerln kabilesine mensup be§ bil
:yiik yelkenli vardi. Racer bunlan 
- ibirle§ik arab d9nanmas1 Bizansa git. 
tikten uc; ay sonra - ~ahsi nufuz ve 
~bbilsii ile tedarik edebilmisti. 

Bir giin Arabistan sulannda goril
nen korsan Haccac, Hacere ~yle bir 
haber gonderdi: 

«Said Bizan ta maglllb olmnga 
mahkfundur. Arab donanmnsi 
Bizansm tdsimh surlan oniinde 
~p kalm~ll'.» 

Hfi.cer bu habere inanmak istemi
yordu. Fakat, Haccac gibi me§hur bir 
korsanm arab donanmasmdan ayi11Jp 
dfuunesi HRceri telft§a dii§iirdi.i .• 

- Said mii§kill. vaziyete dii§memi~ 
olsaydl, Raccac Bizanstan donilp gel· 
mezdi. 

Dcdi.. i§te bu haber Hacerin bhan 
evvel harekete gec;mesine ve yard1mc1 
bir filo ile Saidin imdadlna ko§masi
na sebeb olm~tu. 

HAcer, ~ yelkenlinin eksiklerinl 
ta.mamlamaga ~h§1rken, Saydaviler
den de on yelkenll gelince, Hacerin 
yiizii gillm~tii. Hacer dcrhal sahil 
boyundaki muhariblere §U haberi gO. 
riindii: 

(Arkasi \ar) 
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T.C. ZiRAAT BANKASI 

Sermayesl: 100.000.000 Tiirk llras1 $ube ve Ajans adedl 262 
PARA BlRlKTlRENLERE 28.800LlRAlKRAMlYE VERECEK 

Ziraat Bankasmda kumbarall ve lhbarSiz tasarruf hesablannda en u 50 llras1 bulunanlara senede 4 defa 
cekllecek kur'a Ue ~ag'ldald pllna gore ikramiye dagitllacaktir: 

4 Adet J .000 Lirabk 
4 lt 500 • 
4 lt 250 • 

40 lt 100 
100 » so • 
120 lt 40 • 
160 • 20 • 

4,000 Lirai 
2,000 • 
J,000 • 
4,000 lt 

5,000 • 
4,800 • 
3,200 ., 

D1KKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene i~inde 50 llradan qap dil§meyenlere :kramiye ~lkdltl tak· 
dirde 7o 20 fazlasile verllecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyhll, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde ~ekilecektir. 

0 

l-U~i::<.TOi:<LO.r[LAt.<kTT ~N. 
KOr:<UYACAk.PARANDIR. 

U[Q AYlN 

IS EyltU 1938 

KaD01rnfe1r Tesnsato 
Bursa Kaphcalan Til.rk Anonim ~irketi; Qelikpalas hamam dairesinin 

koridorlarma ve husust banyolarma kalorifer tesisat1 yapttnlacagmdan bu 
tesisatI yapmaga istckli olanlann hazirhyacaklan proje ve teklifnamelerlni 
6/10/938 per§embe gtinil ak§amma kadar Bursada Qelikpalasta §lrket bUro
suna tevd.i etmeleri lilzumu ilan olunur. 

Devlet Demiryollan ve Limanlan 1,1etme 
Umum ldaresl llAnlar1 ... _____________________________________________________ ... 

Muhammen bedelleri ile muvakkat teminatlar1 8.§agida yazih porselen ve 
.zi.icaci yemek takrmlan 1/11/938 sall giinil saat 15 de kapah zarf usulil ile An
karada idare binasmda satm almacaktir. 

Bu i~e ginnek isteyenlerin hizalannda yaz1ll muvakkat temlnat ile kanu .. 
nun tayin ettigi vesikalan ve tekliflerini aym giin saat 14 de kadar komisyon 
reisligine vermeleri I!zimdlr. 

~artnameler parasiz olarak Ankarada Malzeme dairesinden Haydarpa§a~ 
Teselliim ve Sevk §efliginden dag1t1lacakt1r. (6497) 

Muhammen bedel muvakkat temina\ 

Porselen yemek taklmlan 
Ziicnci yemek takllnlan 

* 

Lira K. • Lira K. 
10000 750 
15000 1125 

Ankara istasyommna birinci, ikinci peron ile umumt helft etrafi, Gazino 
bah~esi ve idarel umumiye bah~esi onundeki piyade kaldmmlanrun asfaltlan
mas1 ~i kapalt zlrf usulile eksiltmeye konmu~tur. 

1 - Bu i~in keslf bedeli 13000 lirad.lr. 
2 - !stekliler §artname vcsair evrak1 D. D. yollannm Ankara ve Sirkecl 

veznelerinden 65 kuru~ mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 3/10/ 938 tarihinde pazartesi gilnil saat 11 de Ankarada 

D. D. yollan yol dairesinde merkez bilinci komisyonunda yapllacaktir. 
4 - Eksiltmcye gil'ebilmck i~in isteklllerin teklif mektubu Ue birlikte ~a. 

g1da yaz1h teminat ve vesaiki ayni gtin saat 10 a kadar komisyon reisligine 
tevdi etmi~ olmalan laz1mdlr. 

A - 2490 sayilI kanunun ahkamma uygun 975 lirallk muvakkat teminat 
b - Bu kanunun tayin ettigl vesikalar 
c - Naf1a vekaletinden musaddak ehliyet vesikast. 
Ehliyet vesikas1 muamelesi i~in isteklilerin hemen tahriren Na.f.la vekAl&-

tine miiracaat etmeleri. (6443} 

Beykoz Deri ve kundura 
Fabrikas1 T. Anonim $irketlnden 
Fabrikamazda mevtut bo~ ~uvallar 26/9/938 tarihinde mi.izayede ile sa

tdacaktll'. ~artname hcrgiin Fabrika Ticaret servisinde gorillebilir • 
Milzayedeye i§tirak i~in Ticarct odaSt tescil vesikasmm ibrazi prlttr. 

Ankara devlet konservatuvarana s1navla paras1z 
ve yat1h talebe a~n1yo1 

I- 1HTiSAS BbLUMLERi: 
Teganni, Piyano, bestekarhk, kcrnan, viyola, viyolonsel, fiililt, obue, fagot, 

trombon, ve diger orkestra aletleri. 
II - SeQim smavma girme §artlan: 
a - En az ilk okulu bltirmi§ olmak 
b - Teganni §Ubeleri i~in 16 ya§mdan ~agt olmamak 
m - Se~im smavlar1 istanbulda 4-8 birinci te§rin 938 de Galatasaray 

lisesinde veya Ankarada 11-15 birinci te~rin 938 de Miizik Ogretmen okulun· 
da yaptlacaktir. 

IV - isteklilerin dilek~e ile !stanbulda veya Ankarada ad1 gecen okullara 
en ge~ smavm ba§llyacag1 gtine kadar miiracaat etmeleri Iaz1md1r. 

Dilek~eye baglanacak vesikalar. 
a - Ntifus teskercsi veya tasdikli ornegi. 
b - Okul diplomas1 veya tasdikli ornegi 
c - Saghk raporu 
d - Hi.isntihal vesikaSJ. (6547) 

e~~' BUyUkdere Beyaz Parkda c~~~r~~si -· 
saat 9,30 da N A $ i T ve arkada§lan 

Sabaha kadar m ev s i m son u' G re 0 f'in vcda Eglenceler gecesl 

Kaloriferler i~in almacak 350-450 ton yerli Somikok komiirii kapall zarfia 
eksiltmeye konulmu§tur. 

Tahmin edllen bedeli · On bir bin yedi yiiz ve ilk teminatt sekiz yiiz yetm~ 
lira elli kurtl§tur. 

Eksiltme 29/9/93S per§embe giinii saat 10 da vekfilet levazim miidilrHi
gunde toplanan eksiltme komisyonu tarafmdan yapllacaktir. 

~artname Ankarada Levazan miidiirliigunde ve tstanbulda Dolmabah~ede 
YekA.let matbu evrak anban mernurlugunda goriilebllir. 

istekliler 2490 say1ll kanunun 2 ve 3 ilncii maddelerinde yazill belgeler ve 
ilk teminat makbuzu veya banka kefalet mektuplarile birlikte kanunun tart .. 
fatma ve §artnamedeki §eraite uygun ve noksans1z olarak yazacaklan tekllt 
mektuplanru havi kapall itarfianru eksilt.me saatinden bir saat evvel komis-
yon riyasetine vermeleri. (6331) 

Mali~1e vekaletinden 
1-Eksiltmeye konulan i§: Bir metre eninde on unsluk yinni bin metre 

kanavice. 
2 - ihale a~lk eksiltrne suretile yap1lacaktir. 
3 - 'l'ahmin edilen bedell ii~ bin ve muvakkat teminat1 1ki yiiz yirm1 bef 

llradir. 
·i: - Eksiltme 26/9/933 pazartesi giinil saat 10 da vekllet levazim miiddr

liigundeki ekslltme komisyonunda yap1Iacaktir. 
5 - ~artnamesi levazrm mtidtirliigi.inde ve 1stanbulda Dolmabahce Mall .. 

ye evrakl matbua anbannda gorillebilir. ts.teklilerin 2490 sayih kanunun 2 ve 
3 ilncii maddelerinde yazih begeler ve muvakkat teminat makbuz veya banka 
ke!alet mektubile birlikte belll giin ve satte komisyona gelmeleri. (6242) 

Istanbul Oniversite rektorlugunden 
Universitede Hukuk Fakiiltesinde Dcvletler Hukuk, Deniz ve Kara tic~ 

reti, i:ktisat Fak\iltesindc i§letme iktisad1, Edebiyat fakiiltesinde Arap Fars fi· 
lolojisi ve ilk zamanlar Tarihi D~entlikleri ~lktir. Talimatnamesi mucibln· 
ce 17 11.kte§rin 1938 pel'§embe gilnu saat 10 da imtihanlan yapllacagmdan 11-
teklllerln §imdiden rektOrUige bq vunnalan. .(6573) 



23 Ey11ll 1938 

BOMANYA SEYRISEFAtN 1DARES1 
Hareket edecek vapurlai: 

Transilvanla vapuru 24 Eyl(U cuma.r
iesl saat 13 de (Kfistence) ye. 

Romania vapuru 27 EylfU Sall saat 18 
de (Pire, Beyrut, Hayfa ve :i:skenderlye) ye. 

10 Blrincl te§rlnden ltibaren TRANsiL
VANiA ve BASARABYA vapurlan her 
cuma giinii tam saat 11 de Iskenderlye 
Teya Beyrut tarlklyle istanbuldan Pire Te 

Bayfaya hareket edeceklerdlr. istanbul
dan Kfistenceye hareketleri :lse her pazar 
giinft saat 16 da olacaktlr. 

Fazla tafsilAt l~ln Galata Yolcu Salonu 
karpsmda Tahlrbey hamnda tstanbul 
umumi acentalltma muracaat. Telefon: 
4H49 - 49f50. 

HASTANELER 
MEKTEPLER, BANKALAK 

VAPUR iDARELERt, 1STASYON
LAR, OTELLER, GAZINOLAR 

elhasll umumi helilan olan 
yerlerde 

Pis ve FENA KOKULARI 
gidermek ve her tarafa inti~ 
eden ve hastahklann menbru olan 
MIKROPLARI oldiirmek i~in 

Amerikada h8Zll'lanan 

" P U R Q ,, lardan 
mutlaka apteshanelere asmahdlr. 
Apteshanelere hafif ve ~ bir 
koku cia.gibr ve bu d&.gltma 6 ay 
devam eder. PURO alaturka ve 

alafranga i~n ayn ayn 
yap1~1r. 

HER EVDE MUTLAKA 
BULUNDURUNUZ. 

MOBil YALARINIZI 
GUVELERDEN muhafaza Te ~il

riimemesini istiyorsaruz ayni za
manda eoD'aruZI da muhafaza 
etmek istiyorsaruz yine bu fabri
kanm gardroplar i~n yapt1rd1gi 

"PURO,, iardan al1n1z. 
Cuzi bir masrafla hem mobilya
IllZl hem i¢ndeki .klymetli ~ya
lllzl G'tlVELERE kar~1 korum~ 

olursunuz. 

SiNF..K, SiVRISiNEK, TABTA
KURUSU, PiRE, HAJ.'UAM BOCE
Gi, KARINCALARI. Amerikada 
bhinci mallarla hazirlanm1~ ve 
cliger milmasilleri gibi fena kok
mayan ve tesiri muhakkak olan 

"PURO,, mayii 
kullamruz. Birincl mal olmakla 

beraber fiatI ~ok ucuzdur. 

Umumi deposu: MA z ON ~ 
BOTTON Ecza de~u Yeni pos

tahane arkaSJ. No. 47 
Toptan alanlara tenzilat vardlr. 

AKfAM 

--MODERN--

-----Tiirkiye 
BARBAROS SA YISI 

Kapagmda Barbarosun u~ renkli nefis bir resmi ile 

yann 32 sayfa olarak ~ooyor. 
Bu sayuia: Fevzi Kurtoglu, Bela\ Ekrem K~u. Ziya fjakir, Celll 

Ergun, Ali Riza. Sey!i, Ragib ~vki, Jurie de la Graviere ve Mahmut Yesari, 
Aka Giindiiz, Said Kesmer. 
Aynca bir ~ok tablolar, Barbarosun sav8.§ §8.fkllan, resimler, veslkalar. 
Ttirklerin biiyiik denizcisinin hayaa, harpleri, maceraJan, ftCiz siElert 

Yann Miiveailerden lsteylnis. 

Jktisat Vekaleti 1~ ticaret 
Umum mudurlugQnden · 

Tiidf7ede Yanrm Siprta 1,1er1y1e meuul olmak mere b.nani bikimler dairesinde 
tesell edllerek bu&'iin faaliyet hallnde •ulunan ve (11,IN, ... ) Frank .ennayeli La 
Baluu Yan&'m Sl&'orta §irketi bu kerre miiracaatla §lrket emu mukavelenamesinln 
... 1 maddelerindekJ biikimlere Uift ve &enkis nretiyle tadilit yapllcbluu Wldlr
mlt ft ba h ...... aid limn plen ftS&lki vermi11tir. Keyflyet Sl&'orta §lrketlerinln 
teftq ye miirakabesi hakkmdaki 25 Raziran 1921 taribll b.nanan I nc1 madded bii
kiimlerine muvaflk ririilmiit olmakla ilan olunur. 

Yap1 i1leri ilan1 

N af ia Vekdletinden: 
1 - isteldi ~kmam1~ olan Ankarada ~andarma subay okulu arkasmdaki 

Jandarma matl.>aas1 ikmali in§aatl yine ayni §&rtlarla ve pazarllk usulile ek
siltmeye ~1knnlm1~tir. Kc~if bedeli 19 575 lira 50 kuru§tur. 

2 - Eksiltme 10/10 938 pazartesi giinii saat 10 da Naf18 vekAletl yap1 
i~leri eksiltme komsiyonu odasmda pazarllk usullle yapllacaktir. 

3 - EksUtmeye girebHmek i~ isteklilerin 1481 Ura 85 kuru§luk muvak
kat teminat verme1eri 18.zundlr. 

4 - Eksiltme §artnamesi ve buna milteferri evrak bir lira bedel muka
bilinde yap1 l§leri umum miidilrliigilnden almabillr. (3854) (6689) 

Siimerbank genel direktorliigunden : 
Miihendis kimyager ve sanat okulu mezunu abnacak 

Sivas Qimento fabrikaSI ihtiyac1 i~in miitehassts olarak yeti§tirilmek iize
re bir kimyager, bir makina miihendisi, bir elektrik miihenclisi ve il~ sanatlar 
t'kulu veya duvarci usta mektebi ~ezunu abnacaktlr. 

Taliplerin tabsillerini bitirdikten sonra en ~ iki ii~ sene meslekleri da
bilinde ~§arak tecri.ibe gormil~ olmalan ve askerliklerini yapllll§ bulun

malan 18.zlmdlr. 
isteklilerin tahsil \'e hizmet vesaiki musaddak suretleri1e 15/ 10 938 ta-

rihine kadar Personel servisine tahriren milracaatlan. (3905) (6754) 

I · I Istanbul beledlyesl llAnlar1 I • ,-
itfaiye deniz motf>rii icin bir kaptan abnacaktlr. Almacak olan kaptarun 

liman kaptanllg1 §ehadetnamesini haiz ve Bogazm her noktasuu iyice bilir Te 
Marmara havzasma gidebilir kudrette olmas1 lazimdlr. Talip olanlann yedin
deki vesaikle Itfaiye Mtulilriyetine mliracaatlar1 ilan olunur. (B.) (6547) 

Istanbul Bankalar ve miistahdemini cemiyetinden: 
pazarhksiz sah" :::necburiyeti kanunu 1 Te§rinievvelden itibaren tatbik 

edil egi den bu h;susta pzetelerde nep-edilen karamamenin tatbikinde es
nafl~I~ tereddlit edilen maddeler varsa izahat almak ilzere Cemiyet mer
kezine muracaat etmelcri ilan olunur. 

Bayramic; askeri satlnalrna komisyonu 
ba$kanhg1ndan : 

Miktan Tutan Teminatt thale &ekll 
Cinsi tesl Gilnil Saati Kilo Lira muvakka • 

Lira 

KARACiOEB 

Buh ran Ian 

Sadeyai 24000 24000 1800 26/9/938 Pazartesi 15 ~k ekslltme 

1 _ Bayrami~teld kltalam; ihti~ olan 24000 kilo sade yag kapah 
zarf usulile 26/8/ 938 Kiinilnde eksiltmeye konulm~ verllen fiyatlar muvaflk 

Baz1 baZl blr ufak ta
racljter buhram ge~lri
yorsunuz. Almmaai l~-
tlf ve kola7 olan 
MAZON'dan sabahlan 
a1; tanuna blr kahve 
ka'1il almati tecrilbe 
edln1a. Karaciterlerin 
naml daha iyl gidece-
linl goriirsiinilz". 
Ayn! zamanda Vars& 

KABIZLira 
defedecektlr. Mlde Te 

BARSAKLARINIZ 
daha muntazam lfllYe
oek, ricudtlntlale blr 
ferahhk blssedecek, lf-
t.ih&DD ve 11bhatlni& 

dbelecekUr. 

MAZON 
MZYV'ATUZU 

ZAYi - Emlnonu MalmudlirlilA'iinden 
enakta olduium tckaftd maa§1mda kul-

dl tatbik mublirfumi kaybettlm. 

g0rillmemiftir. 
2 _ 2490 say1ll kanunur. ~O nc1 maddesine g()re blr ay 1¢nde pazarbkla 

aimmasma karar velilmi§ oldugundan miiracaat edecek tallplerin 28/9/938 
pazartesl gumi saat 15 de mliracaatlan. 

3 _ ~ameler kom•syonumuzda paraSiz verilir. 

4 _ i§tirak edecek taliplerin kanunun 2 ve 3 i.incii maddesine gore veslka-
larlle beraber gelme!eri. c60l81 

Ziraat vekaletinden 
Veki.le* yabanCl memleketlerden klerink yolu lle damtzllk olarak 250-

SOO ba§ Breton aygir ve klsr&gl 30 bq sat kan ingtllz KJsratt, 100 b8§ Monta
fon buntner mek ve Bogasi satm allnacaktlr. Bu hususta fazla malfunat al
mak isteyenlerin 25 eyli.il 938 tarihtne kadar Veterlner wnum miidilrlilfilne 
mttracaatlan (3846) (8878) 

Zlraat VekAletlnden: 
Bayvan hastabklan miicadelesindekullan11mak iu.ere kapah art usulii ile 

12 kalem mualece ve fenni alet satm abnacakttr. 
Mnhammen fiat 13890 muvakkat tem,lnat 1042 liradlr. Miina.Jrasa 5/10/938 

tarlhine mttsadif ~§&lllba gO.nii saat 15 de vekAlet blna&nda satm alma ko
misyonunda yap1Iacakt1r. 

Almacak mualece ve fenn! Aletln 1artnamesi levazim mildilrliigilnden pa
rasiz olarak verillr. Tallplerin mezkftr tarihte terninat mektuplanm ve 2490 
sayill kanunun 2 ve 3 iincil maddelerinde yazih vesikalanru havi olan teklif zart. 
lar1Il1 saat 14 de kadar satm alma komisyonu b8.§kanhgma teslim etmeleri ve 
saat 15 de de komisyonda ham bulunmalan. (6546) 

Tiirk Okutma kurumundan 
Havarun muhalefetinden dolayi tehir edilen Darii§§afaka deniz gezintisl 

25/Eylill/938 e miisadif oniimiizdeki pazar giinil icra edilecektir. 
............................................................................................... 

Sahihi Necmecldin Sadak Umumi netrlyat mOdiirii ~ket Bado 

Sahife 11 68-----· Ki,, Beklemeyiniz ! ------~ 
KURK MANTOLARINIZI 
her yerden tlaha ucuz, daha itina11 ve ayni zamanda uzun vade ile 

vettsiye fimdiden alabilininis. 

...._.__A_RJ!1~, Mfil!tJ!!!~ Ii~}.'!!!s!NESi 
Antalya Umumi Nakliyat 

. . T_urk Anonim ~irketinden: 
§1rkf:tunizde 1stihdam edilmek \izere puantorlere ihtiyag vardlr. Yazi-

Sl diizgiln ~-e seri olma.k, kirk JB§lndan fazla olmamak ve Askerlifini yap
~ olmak, ~raya gidebilecek vaz.iyette bulunmak ve kefil irae etmek §8.rl

br. Bu §er&iti haiz olanlarm §lrketimize mti.racaatlar1 lisan bllenler tercih 

edllecektir. -----------

iTALYAN LiSESi 
ve ltalyan ticaret mektebi 

Tom - Tom sokak Beyo~lu Tel: 41301 
Pazardan maada her g\in saat 10-13 arasmda kayit muamelesi yaplhr. 

inhisarlar U. Miidiirliigiinden: 
I - C~Ueri prtnamesine ekll listede yazlh ve kAat iizerine bMJJm11 ya

m ve barf nfununelerine uygun olmak p.rtlle satm ahnacagi ve l l/VIll/938 
tarihinde ihale edllecegi llAn edllen 350 kilo harfm mnhammen bedell deglf
tirlld.iginden yeniden a~1k eksiltmeye konmll§tur. 

II - Yeni tesbit edllen muhammen bedeli beher kllosu 250 lruru§ hesa
blle 8'15 lira ve muvakkat teminab 65.63 liradrr. 

m - Eksiltme 5 10 938 tarihine rastlayan ~ba giimi saat 14 de 
Kabata§ta levaznn ve mtlbayaat §Ubesindeki aiun komisyonunda yapllacak.. 
tu. 

IV - ~'.ll"tnameler parasiz olarak her giin sozii ~en §Ubeden ahnabilir. 
V -· istel:lllerin ekslltme i~in tayin edilen giin ve saatte o 7,5 giivenme 

paralarile blrlikte yukarda ad1 ~en komisyona gemeleri ilan olunur. (6642) 

* Miktan Muhammen bedll Muvakkat temlnat1 Eksiltmenin 
~i Saati beheri Tutan 

LK.S. L.K. L K. 
Yazbk jelatin 200 Kilo -. 78M 314.18 
KI~ jelatin 2bo Kilo 

23.57 A~Ik eksiltme 11 

40 llk ~ivi 2000 Kilo .15,05 301.- 27.57Pazarhk 11,30 
I - ~artnameleri ve ni.imunesi mucibince satm abnacak 400 k1lo jelatin 

~1k eksiltmeye ve 2000 kilo ~ivi 2/ IX 938 tarihinde ihale edilemediginden ye
niden ve pazarl1k.la eksUtmeye konm~tur. 

II - Ml!bammen bedellerile muvakkat t.eminatlan hizalannda gOsteril
mistir. 

IlI - Eksi1tme 26/IX 938 tarihine rastlayan pazartesi gi.ini.i hizalannda 
ya;nll saaUerc:ie Kabata§ta levazun ve milbayaat 1ubesindekl allm komisyonda 
ya]Silacakt!I". 

IV - ~artnameler paras1z olarak her gun sOzti ~en §Ubeden almabile
cegi gibi jelatin ntimuneleri de gortllebilir. 

V - isteklilcrin eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatlerde r, 7 5 gtiven
me paralarile birlikte yukarda ad1 g~en komisyona gelmeleri llan olunur. (6247) 

Sultanahmet erkek san'at okulu ve arthrma 
eksiltme komisyonundan: 

Nevi Miktar1 .Fiyati Eks. T. G. S. Ilk teminat §ekll 
K. S. L. K. 

Sal~ 400 Kilo 26 ) 
tnce tuz 1300 » 4 50) 
Ku. Sogan 4500 » 8 50) 
Yumurta 30000 • 1 80) 
Patates 8000 • ., ) 182 93 A~1k 

B. Peynlr 1800 • 42 ) Paza.rtesl 
Ka§er peynir 400 » 67 ) 11/10/938 14 
Kesme feker 5000 » 29 ) » » 108 .,5 A~Ik 

Okulun Mayis 939 sonuna 'kadal' yukarda yazih seklz kalem erzakl 21/9/ 
938 tsrihindekl eksiltmrde ih&le edllemediAtnden ihale miiddeti on giin um-
blnnstlr. . 

Ekslltme C&galoglunda yilkaek mektepler binasmda toplanan komisyon
da yap1lacaktJr. Eksiltme}'e girecekler afJIU g~en kanunda yamlan evsaf1 haiz 
olmalan ve Tiearet odaslrun 938 Jlh belgesin1 tapmalan llzundlr. istekliler 
g0sterilen saatte komsiyona ve §&rtnameyi gormek isteyenler okula gelmeleri 
llAn olunur. (6148) 

Kad1koy Vak1flar Direktorlugu llanlar1 

Muhammen Pey ak~ SemU mabaUesl 
bedell 

L. K. 

No. Cins1 

L. K. 
M 15 
92 62 

4 81 1tsk\idar Pazarba§l lllrollu 120-122 Arsamn tamami. 
8 95 • 8e]Amta11 tcadiye Camhca 14 • » 

• ea1d 
500 16 3? 51 » Ahmet~elebl Tahrlrlye 8 Ahpp evin tamami 
320 80 24 05 ~i Beylerbeyl Camhca 60 lt » 
e1 84 4 M UskUdar Pazarbafl D1bek 26-"8 A.rsanm tamanu 

Yukand'l cln.s ve mevkli gOsterilen yerler:ln sahlmak 11sere ihaleled 19/9/ 
938 gtiniinden itibar~n bir ay zarfmda pazarllkla icra edilecektir. lsteklnerin 
Kad1k0y Vaklflar Miidilrliigiine gelmeleri. (6741) 

Istanbul s1hhi muesseseler artbrma ve eksiltme 
komisyonundan: 

Haydarpa§& Niimune hastanesine 1Az1111 o1an 500 kilo net idrofil pamuk 
a~1k eksiltmeye konulmustur. 

1 - Eksiltme 28 9 938 ~ar§amba giinii saait 14,30 da CagaJoglunda Sih· 
hat ve i~tlmat :Muavenet Mildilrli.igu binasmda kurulu komisyonda yap1lacak
tll'. 

2 - Milhammen fiyat: Beher kilosu 150 kul'U§tur. 
3 - Muvakkat garanti: 56 lira 25 kuru§tur. 
4 - istekliler §artnameyi her gtin komsiyondan gorebilirler. 

5 - 1.stekliler cari seneye aid ticare t odaSI vesikasile 2490 saylh kanunda 
yaZill belgeler ve bu i§e yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektu-

te bel11 · ve saatte k ona e1erL (8352) 



Sahlfe 12 AKfjAM 

90 dereceli halis limon cicekleri 
HASAN ve NESRi kOlonyalar1 
DUnya itriyat mUtehass1slan bir araya gelse Hasan kolonyasmrn blr damlas1m vUcude getlremez. 

Nesrin Limon ~i~elcleri Hasanin garJrusudur. Losgon fie Lavantalar hirer ~aheserdir. 

Ttirkiye \·ekiU 
Umumisi: NECIP ERSES Galata. Karakoy, Sesli Ban, 

2 nci kat, Telefon: 41453 

SAVIN Ov~U~g!i~~~!~~!!~~~'d•~~~!!~ENLERiN , 
Her lisandan_ :r_nektep kitaplamlJ.Zl tedarik HA$ET K1.TAPEv1·'ne milracaat ,,, 

etmek 1~m Ankara'da ve istanbul'da ediniz 

~-------- Ni~ANTA~INDA ( Eskl Feyziye) ---------.. 

Yatih I $ I K L i S E S i YatlSU 
emleketimizin en eski husust lisesidir. Resml llselere muadeleti tasdik edllm~ir. Ana, ilk, orta ve Use klsunlarile 

fen ve edebiyat kollan varchr. Lisan tedrisatma hususl ehemmlyet verillr. Yeni yapllan paviyonla mekteb asrl bir 
klc ifrag cdilmi~tir. K.lz ve erkek talebe i~n fl.yn daireler varch1·. Talebe kaych i~in her giin ondan on alt1ya kadar 

muracaat edllebllir. Fazla malftmat l~in truifname isteyiniz. Tel: 44039 

---------------------· DR. iBSAN SAMi --· 

OKSOROK SURUBU 
11 Slrop Pectoral,, 

Eski ve yr.ni butun bksihiikleri g~lrir, balgam soktilrilr, broll§lan temizler, 
nezle ve gripten korur, gogusleri zayif olanlara bilhassa pyam tavsiiledir 

1NGiLiz KANZUK ECZANESi 
Beyoglu tstanbul 

EREGLI KOMORLERi ISLETMESI 
· Genel direktorlOgOnden 

KiMYAGER ARANIYOR 
Komiir ntimunelerini b.laat almak ve kOmilre milteallik bilmnum 

tahlilleti yapmak 1izere bir klmyager almacaktir. Tallplerin muhtasar 
terciimei halleriyle ve taleb ettikled ticret sUaedilmek suretlyle Zongul· 

dak'ta iJletmemize yaa De mtiracaat etmeleri. 

Gonokok B$1S1 
BelsotukluR'u ve lhtllA.tlanna ka111 pek 
teslrli ve taze aflchr. Dlvanyolu Sultan 

Mahmut turbesi No. 131. * 
Memur aran1yor 

Mahtelif mabeme satq1 I~ Piyasayi 
bllen, tecrubell ve faal bir memura 

ibtlya~ vard1r. Galatacla Belyos 
miiessesatana miiracaat. * 

Tilrk~e ve Almancaya vaklf 

Bayan sekreter 
aran1yor 

Tiirk~e ve Alrnanca lisanlanna 
blhaldun valuf terciime ve yaza 1,1e
rinl miikemmelen yapmata muktedir. 
Bir bayan sekreter aranayor. An11 
edenlerin tahsil dereceleriyle tercii
mel ballerine aid enak ile blrllkte 
Belildqta Hayreddin iskelesinde 
Aastro • Tirk 'irketine miiracaatlan. 

M. Rif at KtiprUIU 
ye aslstan1 

AVNt Tt1RKCAN 
~akapa tramvay caddesi No. 99 

-· EY Erenkiy, Telefon: 5213 * 

'in 

Tercih edilmesindeki sebep 

Biitiin agnlan, hastahk 
ba1langi~lar1na kar11 tesiri 
yiizde yiiz olan ve bi~ 

zarars1z en kuvvetli 
miisekkindir. 

GRiPIN 
Nezle, soguk algmbfl, grip rahatiuhklannda ha¥, di§ mafsal, roma· 
tizma, ist\b ve adalc agnlannda icabmda giinde 3 kqe almabilir. fs. 
mine dikkat taklidlerlnden sakmuuz ve Gripin yerine bqka bir marka 

verirlerse 1iddetle reddediniz. 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVSEKLIClNE KARSI 

• 
HORMOBIN 

Tabletleri. Her eczanede arayum. 

(Po~ta kutusu 1255 Honnobin) Galata, Istanbul 

Biitiin diinyada takdir edilen en birinci kuvvet turubudur. 
Giinef gibi girdigi yuvalara haatabk girmez. 

Her Ect'ancde bulunur. 

TORK ve PARTI 
BA YRAKLARINIZI 

Sumer Bank Yerli Mallar Pazarlar1ndan al1n1z. 
Pazarlar1m1z, F eshane mamulat1 bayr~klar1n yegane satu; yeridir 


