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Antakyada Tiirk - Frans1z askeri 
heyeti aras1nda anla1ma olmue 

Bu haberi veren Suriye gazetesi Turk k1taat1n1n 
dUn Hataya girmi$ olacag1n1 da yaz1yor 

Antakya 19 (A.A.) - 17 tarihli 
Kronik gazetesi Antakyadaki Turk -
Frans1z askeri milzakerelerinde Qa· 
nakkale meselesinin de mevzuu bahis 
oldugunu yaz1yor. 

Ayni gazete, diger bir haberde Liz.. 
kiyede iki bin Senegal askerinin 
Sancaga gitmege rntiheyya bulundu
gunu bildirmektedir . 

18 tarihli Eko do Siri, Anta.kyada
ki erka.m harbiye miizakerelerinin 
anla!jima ile neticelendigini, Sanca.
gm bir Tiirk vali tarafmdan idare · 
edileccgini asay~in milsavi llllkdar
da ve bir Frans1z kumandasmda Tilrk 
ve Frans1z kltaati tarafmdan temin 
olunacagrm ve Tilrk kltaatlll.lil pazar 
gilni.i (diln) resmen Sancaga gire
cegini yaziyor. 

Tiirkiye - Suriye muahedesi 
Antakya 18 (A.A.) - Anadolu ajan

smm hususi muhabiri bildiriyor : 
Arap ajans1 16 tarihli billteninde 

Haleb mahrecile ne~rediyor: 

~M 

Suriye htikumeti son iskenderun 
h.B.diseleri iizerine l?imall Suriyedeld. 
Tilrk hedefleri Iehinde ac;lktan ~ga 
hareket eden '1\?7k propaganda a.Jan~ 
Ian aleyhinde bir ~ok tedbirler al
llll~tJ.r. Ayni ajans, bir Ankara tel· 

Hataycla gen.el Kurmay ikincl bafkan•Asun Giindilzii istikbal: Solcla balk 
mVmeutlleri Ye Hatayh gen~ler, miDI klyafetli Jmlar, safda general Asun 
Gii.ncliiz karphyanJar arasmcla, istlklNlle gtden mektepli lazlar, selim resminl 

(Devamt yedinci sahifed.e) ifa eden Franm.z latast 

Dayan Sabiha GOk~en Atinada tayyareden inince brphyanJar arasmda: 
(Soldan saga dogru Dayan R111en E'ref, eski nazirlardan Yorgi Pesmazoglllt 

Dayan Sabiha Gok~en, sefirimiz B. Ru§en E§ref, Atina konsolosumuzun re
fikast, ata§ekomersiyal B. Naci Avay, Atina konsolosumuz 

Biikre!I 1_9 (A.A.) - Anadolu ajan· 
smm hususi muhabiri bildiriyor: 

Bayan Sabiha Gok~en, bugiln saat 
13,10 da Belgraddan Btikre~e muva· 
salat etmi~tir. Belgrad - Btikre~ yo
lunu bir saat 15 dakikada kateyle
mi~tir. Bi.Her~ hava: istasyonunda el
~imiz ve el~ilik memurlar1, mihman
dan prenses Marina Stirben, Hava ve 

Deniz Nezareti k8.tibi umumisi, istas
yon kumandam, enternasyonal hava: 
f ederasyonu k8.tibi umumisit hava 
metingini tertib eden cemiyet mil· 
messilleri, matbuat mfunessilleri, si· 
vil tayyarecilik dairesi reisi, erkek ve 
kadm asked, sivil ta'yyareciler, bii
yi.ik bir halk kiitlesi tarafmdan sami-

(Devanu "I nci sablfede) 

Eglence gerleri 
ucuzlat1/acak 
Diin Perapalasta bir 

toplanb yapild1 

Haber aldlgmuza gore hi.ikftmet 
tiyatro, sinema ve eglence yerlerinin 
ucuzJ.amas1 i1tin ba.zt tedbirler almak 
niyetindedir. Bu milnasebetle Da· 
hlliye Vekili ve Parti genel sekreterl 
B. :;Ji.ikril. Kayarun daveti lizerine ti
yatro, sinema ve gazinocula'r mUmes
silleri diln Perapalasta toplanlJllflar· 
dlr. Toplantida D8.hiliye ve Maliye 
Vekilleri, Belediye muhasebecisi ve 
varidat muduru, Beyoglu ka'ymaka
Illl, tiyatrocular1 temsilen B. ~ 
sinemac1lan temsilen B. Kadri, Naci, 
Cerna! ve gazlnocular namma da bir 
murahhas bulunm~tur. 

(Devanu 6 nc1 sahifede) 

Devlet Demiryollan Umum 
M!idiirliigiiniin bir izah1 
Muhterem gazetenizin 9 haziran 938 

tarihli nushasmm birinci sahifesinln 
ii~ilncu sti.tununda «Dikkatelr. Hem 
ucuz, hem zevkli! > b~1Ig1 altmd.aki 
yaziyi okudum. Bu yaz1da cYe~oy 
banliyo hattmm 545 numarall birin
ci mevki vagonundayiz... Kanapeler 
tamir edil~ ... Malzemenin m~
bams1 olmasma, itiraz edilemez ... 

(Devanu 6 nc1 sahifede) 

Yirminci aarin (Sari, beycu;, k1rm1z1, siyah) irklara ilave ettiii yeni irklar: 

Biiyilk Onder Atatiirk Savarona yatmda ~vekll ve Ankaradan gelen 
:Vekilleri kabul ederek kendilerile gorii§mliftiir. Yukandaki resimler evvelki 
giin Savarona yatmda ~ekibnqtil'. Resimlerde Atatiirk giiverted.e gezerlerken 
ve istlrahat ederlerken goriinUyor. 

Vekiller heyeti Atatiirkiin 
ba§kanbg1nda bugiin 

fevkalide i~tima edecek 
Mare§al F evzi c;akmak i~timaa i§tirak 

edecek, Ba§vekil ve vekillerin bu aqam 
Ankaraya donmeleri mulitemel 

Ankara 19 (Telefonla) - Genel 
Kurmay Ba§karu mare~l Fevzi Cak
mak, Milli Mudafaa Veklli general 
Ozalp bu a.k§amki eksprese baglanan 
husust vagonla istanbula hareket et
~ler, generaller, t't:.rada bulunan 
Vekiller ve mebuslar tarafmdan ugur
lan~lardlr. Hariciye VekA.leti umu
mi kA.ttbi B. Numan Menemencioglu 
da ayni trenle istanbula hareket 
etm~tir. 

Bilyi.ik Onderin ba.§kanllgmda Ve
klller heyetinin yarm istanbulda 
fevkalade bir toplant1 ya.pmas1 ve 
Hatay meselesinin de gorii§illmesi 
muhtemeldir. Bu i~timaa genel Kur
may Ba§kam mare§&l Fevzi Cakmak 
ile Hariciye Vekaleti umumi katibi 
B. Numan Menemencioglu da i§tirak 
edeceklerdir. B. Numan Menemenci
oglu Vekiller Heyetinin toplantlSl 
miinasebetile istanbula gittilinden 
i~timadan sonra yann ~amki tren
le Ankaraya donecektir. 

Maretal F evzi <;akmak ve 
Milli Miidafaa Vekili 

bu sabah geldiler 
Genel kurmay ba§karu Mare§al Fev

zi Qakmak, Milli Mudafaa Vekili ge
neral Kd.zun Ozalp, Hariciye Vekfiletl 
umumi katibi B. Numan Menemenci
oglu ve Emniyet umum miidiirii B. 
§tikrii SOkmensiier bu sabahki Anka-
ra ekspresile §ehrimize gelmi§lerdir. 

Sehrimizde bulunan vekiller 
Ankaraya doniiyor 

.Bqvekil B. CelA.l Bayar, diin og
~en sonra Savarona yatma gitmif 
ve Atatilrk tarafindan kabul edilmif
tir. B. CelAI Bayar, saat on befe dot· 
ru yat1 terketmi~ ve tpar kotrasma 
binerek Marmarada bir cevelan yap. 
nu~trr. 

~ehrim.izde bulunan aa.,vekil B. 
Celal Bayar ile Dahiliye Vekili B. 
~ilkrii Kaya ve Hariciye Vekili B. 
Tevfik Rti~tii Arasm bu ~mld. 
ekspresle Ankaraya hareket etmeled 
muhtemeldir. 

Maliye Vekili Ankaraya gitti 
Bir milddettenberi ~hrimizde bu

Iunan Maliye Vekili B. Fuat Agrall 
diln ak~ki ekspresle Ankaraya av
det etm~tir. 

Meclis ay aonunda tatil 
yapacak 

Millet meclisinin 24 haziranda fa;:; 
til yapacagi yaztl~t1. Fakat mec
llste bir ~ok i~ler bulundugundan iQ-

timalar ay sonuna kadar silrecektir. 

. 
PAZARTESiKONU~MALARI 

Berzah1n izd1rab1 
Yazan: Hasan Ali .. ntCEL 

AJtmc1 sahifemizde okuyunuz 



( DUn Geceki ve Dn Sabahki Daberler ~----------------------------J Japonya yeni bir taarruz ltalyada buUday Sirkeci istasyonunun Onii 
i~in haz1rlan1yor mahs~I~ bu. ~II az yak1nda geni~Ietilecek 

Roma hukumeti 1k1 11ktan ~ 
50 kadar Japon harp gemisi ~in birini te~cih. etm~k Nafia Vekili 8. Ali Cetinkaya ac1lacak meydan 
mevzilerini bombardiman edigor mecbur1yetinded1r hakk1nda te'dk1'klerde b. ulundu 

Roma 10 ((A(.A.) - Havai §erait 
Hangkeu 19 (A.A.) - Santral Ni- Kore .. Sovyet hududundaki dolay1sile bugday rekoltesindeki azllk 

yuz, rcsmi ibir teblig ne~retmeh~edir. hi.dise neticesi ortaya ~1kan ekmek meselesi, 
Bu teblig, 50 kadar Japon barb ge- Tokyo 19 (A.A.) _ Diln Mancukuo, hiikumetin nazan dikkatini ~ekmek-
misinin Hanhuei eyaletinde Yang~c Kore ve Sovyet hududlanrun birle~- te devam ediyor. 
nehrinin iki kly1smdaki Qin mevzi- tf.igi nokta civarmda Hangcung'da cir Zimamdarlar, iki §lk kar§1smda bu-
lerini ve ilti g\indenberi de 30 kadar Man~ukuo devriye kolu fie bir Sovyte lunmaktadir : Ya altm tediyatI ile ya-
Japon tayyaresinin Matang'1 bombar- devriye kolu arasmda bir ~rp1~ma banci memleketlerden bugday satm 
<hman etmekte olduklanru bildir- olmu~ ve bir Man~ukuolu asker ol- almak ve bu suretle vucude getirilen 
mektedir. mil~, bir digeri de yaralanmi~tir. altm stokunu azaltmak, ve yahud da 

Tokyo 19 (A.A.) _ Hung~ung ci- bugdaydan b3.§ka diger hububat un-
Tebligde Japonlann Yang~e sahil- . vanndaki hudud hadisesi hakkmda lanndan fazla mikdar konularak ya-

lerine asker ~rnu~ olduklan ilave ~ pllan daha ~o:::~Ui kaliteli bir ekmekle Domei ajamn ~daki tafsilat1 ver- -r-b· 
edilmcktedir. Diln Japon harb gcmi- mektedir: iktifa etmesi i~in yeniden halkm fe-
lerl, yeni kltaatm karaya ihracm1 20 ki~lik bir Man~ukuo devriye ko- dakarhk hissiyatma milracaat eyle-

himaye etmek i~in V~ ve f?ey- lu Hung~ung civanndaki tepeler mek. 
~Iaemino'yn. 200 obils atmi~lardir. uzerinde dol~rken 30 ki~ilik bfr Sov- Son haftalar zarfmda bu yolda ck-
Qinliler, milstevlileri piiskiirtmii~ler- yet miifrezesinln mltralyoz ate~ne mek yapilmas1 i~in bazl tecriibeler ya-
dir. ugramistir. 20 daldka silren blr mil- pllmt§tlr. 

Alman askeri mii§avirler 
<;inden ayr1hyorlar 

Hankov 18 (A.A.} - Alman asked 
m~avirler Qinden 24 haziranda kati 
olarak ayn1acaklardir. 

sademeden sonra Sovyet devriye ko- DJger taraftan korporasyonlar na-
lu tarded~tir. Her iki taraf da zm ekmek~iler korporasyonuna mii

racaat ederek bunlann mesuliyet his-
takviye kuvvetleri alarak kar~ kar- lerini kendilerine hatulatml§ ve hal-
~ya mevzilerini muhafaza etmekte- ka c(miimkiln oldugu kadar az paraya 
dir. Olen Man~ukuo askerinin cesedi- taami lezzetli bir ekmek remin etmeki> 
ni Sovyetler kaldimu~br. mecburiyetinde bulunduklanm bildir-

--------~----------------------------~----- ~tir. 

SUdetlerle muzakere 
iyi safhada 

Bir anla§ma yolu bulundugu 
zannediliyor 

Prag 19 - c;ekoslovakya ile Stidet
ler arasmda bir anla.§ma yolu bulun
Clugu zannediliyor. Ba.§Vekil hilkume
ti tutan f1rkaJann milmessillerinl pa
tartesi giinii i~ln bir toplant1ya ~$r
m1§br. Bu toplant1da vaziyet tedk1k 
edilecektir. Bundan sonra Sildetlerle 
milzakereye devam cdilecektir. 

Pari~ 19 - Bura mahafili gekoslo
~akyada bir anl~ma olacaguu umid 
tdiyor. Gazeteler, <;ekoslovak hilku
metinin klsa bfr tcreddildden sonra 
vaziyeti kavrad1guu yaziyorlar. 

Gazeteler Siidetlelin biltiln istekle
rini kabul etmek mevzuubahs olarm
yacaguu, ancak blr itila.fa varmak 
tcab ettigini roylilyorlar. 

Milli miidaf aa i1tikraz1 
Prag 19 {A.A.) - Milli Mildafaa 

J~in a~ll~ olan ianeye bir hafta i~n
de 300 milyon kuron mlkdarmda i§ti
rak edilmi§tir. B. Ben~, 100,000, Na
Zirlar da 200,000 kuron verml.perdir. 

Macar ve Polonyahlarla 
miizakere 

Pra.g 19 (A.A.) - B~ekil Hodza, 
muhtariyet~i Macar vc Polonyalt par
tilerin liderlcrini !kendisile go~ege 
'davet etmi~t1r. Bu miil~katin tarihi 
heni.iz katl olarak tesbit edilmemi~tr. 

Amerika bitarafhk 
politikas1n1 deoistiriyor 
Muahede ihli.l eyliyenler 
hakk1nda ekonomik tazyik 

daha dogru imit 

V~ington 19 (A.A.) - Gazetecile
re beyanatta bulunan ayan azasm
dan '.Hariciye· enciimeni reisi Pittman 
Amerikan bilarafllk politikasmda 
tam bir degi§iklik vukua getirilmesi 
iilzwnunu ilerl silrmil~tilr. Kongre, 
yeni bir bitarafllk kanunu hazirJa
maya davet olunacaktir. Fakat daha 
evvel kongre denizlerln serbetisi, bl
taraflann hukuku ve harp vas1tala
nrun tahdidi hakkmdaki kanunlar1 
tedkik ve miizakere edecektir. 

B. Pittman dc~tir ki: 
1.Kongre, muahedele1in tatbik edil-

mesi ic;in sulhcu usuller ta.tbik edilmek 
imkamm na.zari dikkate almak mec
buriyetindedir. Bir ~ok kimseler, bir 
muahedcyi takviye ic;in en iyi !(are
nin, muahedcye hiirmet ettirmek va
zifesinin orduya velilmesi fikrindedir. 
lialbuki muahede ihlal eyleyenler 
hakkmda ekonomik tazyik icra et
mek ~ok daha kuvvetli bir vamtadrr.» 

lfalyantar dUnya 
kupas1n1 kazand1lar 

Macarlar ikinci, Brezilya
blar ii~iincii oldular 

Pari~ 19 - Dilnya k-upas1 final ma
~. italyan ve Macar milli tak1m
lan arasmda buglin burada 60,000 
seyirci oniinde oynanm1~ ve italyan
lann 4 - 2 galibiyetile bitmi§tir. ital
yanlar, ~ok iyi bir oyun oynam1slar
cllr. Birinci devreyi italyanlar 3 - 1 

galib vaziyette bitirmi9lerdir. ilk go
lfi Colaussi, ikincisini Piola, iic;iincil
silnii gene Colaussi yapm1~lard1r. 

Macarlarm ilk golilnil Sengeller at
nu~tn·. 

ikinci devre ~ok heyecanh olmu~
tur. Macarlar ilk dakikalarda ~k s1-
kl akmlar yaptllar ve onuncu daki
kada ikinci gollerini yapt.ilar. Fakat 
20 nci dakikada italyanlar Piola va
s1tasile dordilncil gollerini att1lar ve 
neticede ma~ 4 - 2 kazand1lar ve 
diinya futbol kupasnu aldtlra. 

Diinya ucunciiH.igu i~in Bordoda 
Brczilya .ve isve~ milli taklmlan ara
smda yap1lan ma~1 Brezilyal1lar 4 - 2 
kazanarak dUnya il~ilncilsii olmu~

alrdir. 

B. Hitler Viyanada 
B. Goebbels de Viyanaya 
geldi operada bir temsilde 

bulundu 

Viyana 19 (A.A.) - Sala.hiyettar 
Viyana mahfilJe1inde Hitlerin ziya
reti hakkmda tam bir ketumiyet gos
terilmektedir. Bununla beraber Fuh
rerin ~imdi miltenekkiren Viyana
da bulundugu zannedilmektedir. 
HiUerin Viyanada bulundugu bu
giin resme.n. bildirilecektir. 

Viyana 19 (A.A.) - Goebbels, re
fakatinde Seys inkuart, Burkel ve 
Dr. Ley oldugu haldc ak~m opera
da Johann Strauss'm 1rQingene Ba
ron> ismindeki eserinin temsilinde 
hazir bulunmu~tur. 

Goebbels, temsilden sonra guzel 
bir ~ekilde tenvir edilmi~ olan ~On
brun ~tosunda aiitistlerin ~erefine 
bir kabul resmi yapmi~tir 

~ehir haricindeki yollar 
beyaza boyanacak 

Belediye, kazalara mani olmak ic;in 
f?i~i - Maslak yolu iizelinde bulunan 
ag~lan beya:za boyami~t1. Aga~lann 
bu suretle beyaza boyanmasmdan ~im
diye kadar iyl neticeler almnu~t1r. 

Belediye, ~ehir haricinde bulunan di
~er yollardaki aga~lan da boyatmaga 
karar ve1mi~tir. Aga~lar bu haftadan 
itibren boyanacaktll". 

Bogazdq bir 
kagik devrildi 

t~indeki 20 kitiden 2 erkek, 
1 kadm, 2 ~ocuk boguldu 

Diin ak~m i.izeri Beykoz ~kla

nnda feci bir deniz ~azas1 olm~tur. 
llaskoyde oturan dort aiJe efradJ, 
bilyilk bir bahk~1 kayigi tutarak Bo
gazda gezintiye fWl~lai:d1r. Kay1k
ta yirmi ki{;i kada1· vardl. 

Kay1k Bo~aza dogru acllmca. bir ta
raftan havanm sertligi, diger laraftan 
kilrek ~ekenle1in acemiligi, bir arahk 
kadmlarclan birinin vapur dalgasm
dan korkmasile muvazene bozulmu~ 
ve kay1k devrilmi~tl.r. 

i<;indeki yirmi ki~i i de dcnize do
killmil~, deniz iize1ini kadm ve er
kek ~1ghklan kaplruru~tir. Bu feci 
sahneyi goren, diger sandalc1Iar ve 
bir ~irket vapuru, bunlann imdadma 
yeti~~. on altlSl sag salim kurtanl
rm~larsa da Mlinir ve Tahir isimle
rinde iki erkek ile AdiJe is:minde bir 
kad.Jn, Nezihe ve Hikmet lsimlerinde 
iki ~ocugun ancak cesedleli ~ikarila
bilmi~tir. Nesibe isminde diger bir ka· 
dm hastaneye kaldmlm1~t1r. 

Is kanununun tatbiki 
lzmirdeki it~iler, y1l donii

miinii tertip ettikleri miting
le kutlad1lar 

hmir 19 ('relef onla) - i~ kanu
nunun tatbikinin y:ildoniim\i bugiin 
binlcrce ~~inin i§tirakile Ctimhu
riyet meydanmda kutlanm1~tir. Mi
tinge i~~i te~ekktilleri namma Ata
tiirk abidesine konulan ~elenklerle 
b3.§lanm1~tlr. i§c;i bandosunun c;al
d!g1 istiklal mar§mdan sonra kilrsil
ye gelen i~l bayan Remziye Klvan~ 
ve B. Salahaddin K1rhan tarafmdan 
nutuklar irad edilmi§ ve Atatiirk 
devrinde i§<;ilerin nail olduklan ko
layllklar anlat1lrn1§br. Yine i§c;ller
den bayan Fatma Merih okudug\J c;ok 
gilzel manzumesini cAtatiirk kur
ban olsun sana bilttin i§<;iler" dlye 
bitirm~tir. 

Sanayi birligi umurni katibi B. 
Mehmed Ali de bir nutuk irad ettik
ten sonra Vall B. Fazl1 Gille~ de bir 
soylev vermi§tir. Vall nutkunda, i§ 
verenJe i§<;i erasmda hi~ bir ihtilaf 
bulunmad1gm1, biltiin halkm mu
kaddes <lTi.irk>1 kelimesi etrafmda 
topland.Jg1m, i§ kanunu ile beklenen 
gayeye vanldlg1m anlatrm§tlr. 

Miting milnasebetile bilyiiklerimi
ze tazim ve §ilk.ran telgraflan c;ekil
mi§tir. Mitlng sonunda kadm erkek 
binlercc i§c;i ellerinde bayraklar ol
dugu halde bir gecid resmi yap~
Jardir. 

Planlar haz1rlandr, on be$ yirmi gUne 
kadar 1$e ba$1anacak 

Nafia Vekaleti Devlet demiryollan 
iadresi tara:fmdan Sirkecide bir mey
dan ~Ilacagm1 ve bir park yaptlaca
gm1 yazm1~tik. Bu i~e pek yakmda 
b~Ia:nacakt1r. ~hrimizde muhtelif 
tedkikler yapan Nafia Vekili B. Ali 
<;etinkaya meydan ve park i9ile de 
yakmdan alakadar olmu~, Devlet de
miryolla:n dokuzuncu i~Ietme mli
dilrliigilnc giderck tedkikatta bulun
m~tur. 

Vekil istasyon binasm1 ve miistak
bel rneydan civarm1 gezmit>, Sirkecl 
meydanmm a~1lmas1 i~in ~irndiye 
kadar yapllan haz1rhklar iize1inde 
dokuzuncu ~letme mildilril B. Nilz
hctten iza.hat alm1~tir. A«;Ilacak mey
danm pHinJarm1 Nafia VekAletinin 
mimari miiteha:ssis1 B. LOva hazirla
m~trr. MiitehassIS miiteaddid defa
lar Sirkeciye gelerek tadkiklerde bu
lunmu~tur. 

B. Ali <;etinkaya meydan hakkmda 
dokuzuncu i~letme mildilriine yeni
den baz1 direktifler vermi~Ur. Vekilin 
tedkiklerinden sonra meydamn ~1l-

mas1 bir giln meselesi halini alm1~tir. 
Meydana aid in~aat 15 - 20 giine ka
dar ihale cdilecektir. istimlak mua
melele1i nin icab ettirdigi formalite
lerin pek az kalan 1osrmlar1 da bu 
milddet zarfmda· ikmal edilecektir. 
Qalgih gazinonun tahliyesi ir;in tem
yizin nihai kararmm da ,bu milddct 
zarfmda bildirilecegi kuvvet1e zan
nedilmektedir. Meydamn yegane 
ptirilzlti taraf1 bu cihet olduguna gO
re ternyizin karan gelince mesele kal
m1yacaktir. 

Nafia Vekli B. Ali <;etinkay!'l Sir
keciden sonra Floryaya gitmi~ ve ora
da yap1lan bekleme yerini, merdi
venleri, peronu gozden ger;irilmi~tir. 

V enedik miilikat1 
ehemmiyetle kar§dand1 
Kont Ciano, gori.i~me hakk1nda 

B. Mussoliniye izahat verdi 
Belgrad 19 - Yan resmi Samu

prava gazetesi, .B~vekil ve Hai·iciye 
Nazm B. Stoyadinovi~ 'in Venedik'de 
italya Hariciye Nazm Kont Ciano ile 
yapt1g1 gdril~me hakkmda bir makale 
n~retmi~tir. Samuprava diyor ki: 

B~vekilin Venedik seyahati hu
susi mahiyettedir. italya ile Yugos
lavya arasmda mevcut olan anl~a 
Adriyatik denizinde si.ikiineti ve iki 
hiikO.met arasmda ihtiJaf tehlikele
l"ini ortadan kaldmm~tlr. Bu scbeble 
biiyilk bir ehemmiyeti haizdir. 

Venedik gorii~mesi hususi mahi
yette olmakla beraber herkes bunun 
suJh ic.in ycni bir garanti olduguna 
emln olabilir. Venedik'te sulhu temin 
eden italyan - Yugoslav paktmm tat
bikinden ba~a hie; blr ~ey gorii~ill
memi~tir. 

Belgrad 19 (A.A.) - Samuprava 
gazetesi Stoyadinovi~in italya se
yahatinden bahsederek Yugoslav -

Mzszr bir harb 
filosu gapacak 

lngiltereye timdiden birka~ 
gemi 1smarlad1 

Kahire 19 (A.A.) - :;iimdiye kadar 
ka~ak~I..lgm takibile m~gul olan ve 
maliye nezaretine merbut bulunan 
deniz sahil muhafaza ~kiJat1 bu ne
zaretten almrm~ ve harbiye nezareti
ne raptedilm4tir. 

Bu tedbir h\ikfunetin bir harb fi
losu t~kil etmek projeslle alakadar
dlr. Filhakika M1s1r ingiltereye iki 
torpido muh.ribi, iki denizalh gemi
si, iki mayn gemisi ve iki de destro
yer sipari~ etmi~tir. HilkO.met bir de 
mekteb gemisi satm almak fikrinde
dlr. 

Fransa -Surive 
Fransa 32 idam mahkiimunu 

affetti 
Berut 19 (A.A.) - Fransiz ali ko

miseri, Suriye hilkfunetine yaptig1 
bir tebllgde Fransiz k1taatma kar~ 
musellah mukavemette bulunduk
larmdan do1ayi idama mahkum edi
lan 32 Smiyelinin Fransiz - Suriye 
muahedesini.n akdi Uzerine Harbiye 
Nezaretlnce affedildigini bildirmi~r. 

italynn miinasebatmm her iki mem
leketin memmmiyeUni mucip bir tan:
da daha ziyade iyile§tigini goriiyor 
vc italya ile Yugosla~a arasmda her 
an bir harp ~ikmas1 ihtia'nalinin mev
zuubah-; oldugu eski zamnnlar1 ha
brlatarak bu ihtimalin art1k ebedi
yen ortadan kalkt1gm1 kaydediyor. 

Kont Ciano, B. Mussoliniye 
izahat verdi 

Roma 19 - Hariciye Nazm Kont 
Ciano Venedik'ten gelmi~ ve B~eki
lin bulundugu Reca della Caminatc
ye gitmi~tir. Kont Ciano, Venedik'te 
B. Stoyadinovi~ ile yaptigi gorii~e 
hakkmda B. Mussoliniye izahat ver
mi~tir. 

B. Stoyadinovi~ Akdeniz 
sahiline gitti 

Milano 19 (A.A.) - Yugoslavya 
B~vekili Stoyadinovi~ bir ka~ giin 
istirahat etmek iizere bu ~ oto
mobille Riviera'ya gitmi~r. 

Filistinde geni 
hadiseler 

T ecaviizlerin ~ogalmas1 iize .. 
rine halk enditeye dii§tii 
Kudiis 19 (A.A.) - Filistin tedhi~ 

c;ilcrlnin faaliyeti ~imdi Arab koyleri
ne teveccilh etmi~tir. Tedh~c;iler hal
kl siIAhh c;eteleri ia~e etmege icbar 
etrnekte ve polise malumat verilme
sine mani olmaga ugr~maktad.Jrlar. 

Bassael Fali.k mmtakasmda aha.
liden birinin cesedi kur~unlarla delik 
de~ olmu~ bir halde bulunmu~tur .. 

Kirbet ve Gazaza'da. tedhi~c;iler po
Jise maIO.mat verml~ olmasmdan ~tip. 
he edilen bir adanun zevcesini Oldilr
mii1?lerdlr. 

Muhtelif yerlerde yedi Arab oldU
riilmil~tur. Haydudlar, Teberiye bele
diye reisine sokakta taarruz etmege 
te~ebbils etmi~lerdir. Tecavilzlerin 
c;ogalmas1 haI:kl endi~eye dii~ilrmti~
tilr. Ezcilmle Nablusta halk ~ehrin 
merkezine hicret etmektedir. 

Bita'da balk tedhi~~ilere ka.rlil 
silahla kendini miidafaaya mecbur 
kalarak miltecavizleli ka~maga icbar 
etmi~tir. 

~imalde hududa kar~1 yap1lan bir 
taarruz esnasmda tedhi~ilerden ikt 
ki~i olmii~ vc birkac ki~i de yaralan
m1~t1r. 
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AK~AMDfl_N AKSAMA, 

T enkidlerimizde 
samimiylz 

Gazetemizdeki «Dikkatler» sutunu
na ~u minada bir yazi yazID1'bk: 

- FilAnca tren vagonunun kana
peleri rahatm: yapib:m§. Bir ifin hem 
ucuz, hem zevkli olmas1 bbil degtl 
midir? 

Bu flkrac1gmuzm Devlet de.rniryol
lan ve Jimanlan J§letme umum mii
dii.rliigiinii renclde ettigine miiteessir 
olmalda beraber, n~riyaturuzm ta
kib edilerek acaba §ikayet yerinde mi, 
degil mi diye yaziJannuza kar§1 der
hal alika gosterildigine de memnun 
oluyoruz. 
. Hallan dileklerini aksettinnek i~in 
a~tigmuz siitunlardaki b~ok yaztla
n.nuz, ilgili makamlarca ve bu meyan
cta gene Devlet demiryollannca nazan 
itibara ahnnu~, tashihat yap1lm1§tir. 
BunJan iftiharla hatirlat1ra! 

Bahsettigim.iz vagon bize rahatsiz 
geldi. intibann1zi yazd.J.k. ~imdi ise, 
muhterem mildiirliigiin bugiinkii niis· 
hanuzda verdigi izahattan o vagonun 
ne ~erait altmda tamir edildigini og
reniyoruz; ve aldtguruz mektubu ka
nuni mecburiyetle olmaktan ziyade 
memnuniyetle siitunlanmiza dercedi
yoruz. 

Ancak bilmukabcle pek arzu ettigi
miz bir §ey varsa, o da yazilarmuzda 
daima samimiyet ve hiisnii niyet ara
rulmasidtr ki, anyanlar bulmakta gii~
liik ~ekmiyeceklerdir. 

Biz, Ciimhuriyet rejiminin ne bii
yiik ~ler yaptigmi biliyonu. Bunlan 
tebariiz ettirebilmek i~in kalemimiz 
daima fusat g0zliiyor. Ali <;etinkaya 
zamarunda N afia Vekaletinin neler 
yapbguun da biitiin millet gibi far
kmdaytz. ~imdi biitiin ~Ier, elbet te 
§irketler zamanile klyas edilmiyecek 
bir milkemmellik ve - en filast - milli
lik arzetmektedir. 

Fakat di.kkatimize ~arpan bir ufa-. • \ 

elk piiriiz olunca bunu yuarsak, yerli 
~in aleyhine kalem yiiriitmemiz ma
nasma nudtr? insaf edllsin! Oyle §CY· 
ler vardtr ki, bizzat b~takilerin dik
katini celbctme~ olabilir. 

Mesela o mevzuda bir tanesini da
ha soyliyelim: 

Gene aym Sirkeci - Y~ilkoy hattm
da ~oyle bir nizam var: ikinci mevki 
bir biletle trene biniyorsunuz; sik SJk 
olur a, birincide bir ahbaba rashyor· 
sunuz. Onun vagonuna gitmek ister
seniz, fark olarak sizden 16 kuru§ is
tiyorlar. Hatta ancak bir tek ist~
yonluk mesafe katedecek olsamz dahi! 
~yet bu nizamm bOyle oldugu sa

ym B. Ali (:etin.kayaya s0ylense, ben 
kendi hesabuna eminim ki: 

- Fiat indirilsin! • Emrini verecek
tir. 

(::iinkii bu, gayri tabii derecede yiik· 
sek ve §imdiki ucuz bilet iicretlerile 
nisbetsiz bir paradtr. 

Bu derece teferriiata, filanca dai· 
renin miidiirii degil, her giin gelib gi
'denler dikkat edebilirler. ~ikayetler, 
temenniler, matbuatm sahifelerinde 
yer bulursa, kimini hakh sayar, du
zeltirsin; kimini de «dogru d~iinme
m~ ! )) der, ge~ersin ... 

Biz de ihtimal, o vagonu tenkidde 
yamldtk. Bu sebeple ni~in kotii k~i 
olahm? ... 

Yazmuzda biltiin yerli mallara bir
den tariz olundugu telmihi dolayisile 
deriz ki, seri halindek.i nC§riyaturuz 
bu dii~iincenin aksini besJedigimize 
§ahiddir. Memleketimizde yapllan her 
§eyin «Ucuzn ve «rahat1> evsaftru bir
l~tirmesini istememize gelince, bu fir· 

,.· - Nakil vasitalan balk igin miib
l'em bir ihtiyagt1r bay Amca. Kad.lko
yiinde oturup Eminoniinde i§l olan 
bir kimse «Bugiin de yaya gidivere-

: ' d ' - ' yim. •• iyemez ...• 

• l '----------------------..-J __________ llml _______ , 

Tramvay cadde- \ Hak/1§ikllgetler1 I 
lerindeki tamirat 
Belediye Naf1a vekaletine bir 

miiracaatta bulundu 

Tramvay ~irketinin Beyoglu istik
lftl caddesinde yaptigJ. tamirin ~art
nameye muvaflk gorillmedigini yaz
rru~t1k. T~lar kAfi miktarda kum kon
madan d~en~tir. Halbuki bunun 
metaneti ic;in en az 15 santimetre de
rinlikte kum I!zrmcilr. 

Bu vaziyet kar.~ismda Belediye, 
Elektrik ~irketini takiben Tramvay 
~irketinin de htikfune~e satm alm -
mas1 i<;in mtizakere ~1laeag1 sirada 
~irketin gayet fena ~erait altmda yol
lari tamir etmesinden dolay1 satm al
ma bedelinin tesbitinde tamir masra
fmm da: mahsub edilmesini N afia Ve
kfiletinden rica etrni~tir. Vekfilet sa
tmalma bedelinden mahsub edecegi 
miktan Belediyeye verecek ve Bele
diye de bu para ile tramvay caddeleri
ni trunir edecektir. 

Bir otomobil kazas1 
Nikolavi<; is.minde 'birinin idare

sinde bulunan hususi otomobil, Be
yoglundan gec;mekte iken Kas1m is
rninde birine c;arparak yaralam1~tir. 
Kasrm tedavi altma ~. Nikola.
vie; hakkmda icab eden kanuni taki
bata giri~lmi~tir. 

Gazi koprusu 
Naf1a vekaleti ray do1en

mesini kabul etmedi 

Gazi kopril.siintin in~aat ~artname
sine gore mti.teahhid, koprtintin tize
rine tramvay raylan do$emege ve di
rekler koymaga mecburdur. Koprii
niin do~eme klsrn.1 yap1hrken bu mec
buriyet goz oniine alma:caktir. 
. Fakat Belediye, ~hrimizde yeniden 
trmavya hatt1 in.j;a edilmemesine ka
rar verildigini goz oniine alnu~, Gazi 
kopril.siine ray do~enmesi fikrinden 
vazge~ilmesi icin Nafia Vekfiletine 
muracaat etmi~tir. Fakat vekalet, 
~artname h iikiimlerinin tamamlle 
tatbik edilmesi lazun gelecegmi bil
direrek Belediyenin bu teklifini red
detmi~tir. Bunun uzerine koprtiye ray 
do~enecektir. 

·Emniyet umum miidiirii geldi 
Emniyet umum mudurii B. ~ti.krii 

Sokmensuer Ankara ekspresile !?eh
rimize gelmi~tir. 

, ......•.•................. -··················· 
satla ~u yerl~mi§ zihniyetlere k81'§t 
miicadele etmegi arzu ettikti: 

(<- Ucuzdur illeti var; pahahdir, 
hikmeti var!» 

((- Ucuz etin yahnisi yavan olur!)) 
Fikrac1gmuzla bunlann aksini tel

kine f;~mI§tlk. Mesela ucuz ayakka
b1 ille nasu yapmaSJD; ucuz yag ille 
mahhit olmasm; ucuz iskemle ille ~a
tirdamasm! inki§af halindeki sana
yiimizin boyle bir nasihate ihtiyac1 
yok mudur? 

Yoksa B. Ali Qetinkaya devrinde 
NafiamJZJn da ne gayrette, ne zihni
yette; yerli mallann da ne yiiksek 
klymette oldugunu fila ve rana biliyo
ruz. Yazdlklarmuz yanll§ anl~ilma-

sm. (Va - Nll.) 

Neden tiirk~e 
konu§muyorlar 

lzmirden bazi karilerimiz mil~· 
terek imzali bir mektup yazmt$· 
lar; diyorlar ki: 

«lrkan Turk, dinen mii.slilman 
olan aileler, mii.badil olarak Tii.r
kiyeye gelm4lerdfr. Bunlar mem-
1.eketl.ertnde rumca konu~urla.r

~· Tarihin hata.si! 
Fakat burada. da ayni suretle de

vam ediyorlar. «Haydi, diyelim ki: 
- Kotii bir itiyad! Eski yerle

rinde altfmt~lar, huylan yer et-
. I 

~···· 
Bu ailelerden bazzZannin bura-

da <togmu~ ve burada. buyumu~ 
qocuklan da rumcayi tii.rkqeden 
daha iyi bilip aralannda konu$U
yorlar. Buna ne demeli? 

Kas1mpasa cinayefi 
Hadisenin sarho§luk neticesi 

oldugu anla§1ld1 
Kas1mp~da bir kahvede Enver 

isminde bir gencin tabanca ile oldii
rilldugtinti. dti.n yazm1~tik. Yaptlan 
tahkikat cinayetin sarho~luk netice
si oldugunu meydana i;1kanm~t1r. 

Dort arkada:I? evvelki a~am bir kilo 
ra.kl alm.1~lar ve bunu fasilasIZ bir su
rette igmege bQ9lam1~larcilr. Kilolu
gun sonlanna dogru saat dokuza yak-
1~, dort arkadal? eglentinin de
vam. edip etmemesi hususunda mu
n~ya tut~mu~lardrr. Bu miina
k* gittikc;e l?iddetle~ ve bir ara
hk ortaya c;lkan bir taba'nca at~ • 
alarak Havuzlar idaresi tesviyecisl 
Enver ba.5ma yedigi bir kur~unla vu
rulup olm~tiir. 

Bu sirada sil!h l:esini duyanlann 
bir klsm1 kahveden s1v1~1p git~, bir 
klsmJ. da olduklar1 yerde kalnu~Iarchr. 
Az sonra zab1ta memurlan gelerek 

· tahkikata gi.ri~ince vaziyeti etra:file 
tesbit etmi~er ve maktul Enverin ar
kadai?lanrun Ahmed, Murad ve Ala
eddin olduklarm1 tesbit etmi~lerdir. 

Vaka'y1 muteakib kac;m1~ olan Ala
addin ile Murad da evlerinde yaka
lanarak getirilmi~ler, her iigii de bir
birlerine atflcilri.im ettikleri ic;in hak
lannda icab eden tahkikat ewakl 
tutulm.u$ ve diln geg vaklt Adliyeye 
teslim edilmi~lerdir. 

Bir ~ocuk kibritle oynarken 
entarisi tutuf tu, viicudiiniin 

muhtelif yerleri yand1 
Kumkap1da oturan dort ya.'}mda 

Antranik isminde bir c;ocuk evvelki 
ak~ kibrit yakara'k oynamakta iken 
entarisi tut~m~ ve vucudunun · 
muhtelif yerlerinden y~tir. Za
b1ta, Antranigi f?i.~1i yocuk hastane
sine yatirm1~tir. 

Tashih ve itizar 
Dilnku nil.sham1zda ii~iincii sahl

fede bir yanl~llk olm~tur. :;>ehrin 
tenvin bai?hgmm altma «Nafia Vekili 
tesisatm suratle ikmalini emrettb 
ve cH}lllcin tathiri:t ba.5hgmm altma 
da «Baz1 mtiesseseler masrafa i§tirak 
edecekler. yaz1s1 gelecek iken bunlar 
y~ konmu~tur. Tashih eder ve 
oziir dileriz. 

Ortamektep 
muallimligi 

Oniversitede bir miiaabaka 
imtihan1 a~ilacak 

Maarif Vekftleti her sene yeni 
orta mektepler ~tigmda:n, orta mek
tep muallim kadrosu geni~liyor. Ve
kalet bunu g0z oniine alarak her se
ne orta mektep muallimi ye~tirmek 
iizere bir imtihan agmaktad1r. Bu im
tihan bu sene ic;in de ~1lm~trr. 

Fakat vekalet bu sene gerek istan
bulda, gerek diger vllayetlerde yeni
den birc;ok orta mektepler agacagm
dan, illanektep muallimleri arasmda 
yaptlacak miisabakanm ihtiyac1 ta
mamile kar§1hyam1yacagm1 du§tin
m~tu.r. 

Diger taraftan orta mektep mual
bimligine gegan ilkmektep muallim 
leri yii.ziinden ilkmektep muallimleri 
kadorlar1 da taeyik ediliyor. 

Bunu nazan dikkate alan vekB.let, 
orta mektep muallimi olmak istiyen 
lise mezunlanna mahsus bir mil.saba
ka. imtihan1 a.c;maga karar vermi~tir. 
Bu imtihana 11 eylfilde b~lanacak
tir. 'Oniversitede yapllacak bu imtl
hanlara 18 eylfilde nihayet verilecektir. 
imtihanla'rda kazananlar derhal 
mti.nhallere tayin edileceklerdir. 

Be~ cerh 
Dordii kavga, biri kaza 

neticesi 
Pazar gecesi, ~ehrin muhtelif yer

Ierinde muhtelif yaralama. vakalan 
olm~tur: 

1 - Kanllcada oturan ve iki sene
denberi birlikte ya.~ayan yirmi yedi 
Yai?lannda Faik lie yinni y~Iannda 
Leman birbirlerile kavga et~ler, 

Faik Lemaru b1gakla ilg yerinden ya
ralam~t1r. 

2 - Balatta oturan Nuri, Mustafa. 
ve Siileyman isimlerinde iig arkadm; 
bir alacak meselesinden kavga etnli~
ler, Mustafa ile Nuri birlik olarak 
S-illeyman1 b1i;akla miitea:ddid yerle
rinden yarala.mi~lardrr. 

i~e el koyan polis, yarally1 teda\'i 
altma aldmm~. yara11yanlan yaka
ladJ.gi zaman Nuri.nin iizerinde aleti 
cerh olan b1gak bulunarak almm1~t1r. 
icab eden takibat yaptlmaktadlr. 

3 - Pai?abahc;ede Nevzad ile Ham
di bir para meselesinden kavga etmi~ 
ler, Hamdi eline gec;irdigi bir ~~e 
parc;asile Nevzadl kolundan yarala
nn~tir. 

4 - Fenerde Abdullah ve Hil.seyin 
isimlerinde iki akraba kavga etmi~
ler, Htiseyln eline gegirdigi bir gaz 
lambasrm Abdullahm bQ9ma f1rlata
ra'k yaral~trr. 

5 - Beyaz1tta oturan Giilsiim is
minde bir kadln yan sokaklardan bi
rinden gitmckte iken Sabahaddin is
minde bir gocuk tarafmdan at1lan 
t~la bai?mdan yaralnm~llr. 

Bir kad1n trenden iner inmez 
Haydarpa1ada oldii 

Evvelkl ~am Toros ekspresile 
Konyadan gelen klrk be~ y~larmda 
Emine isminde bir kaciln, Haydarp~a 
istasyonuna iner inmez Olmii~tiir. 
Cesed, Belediye doktoru tarafmdan 
muayene edilnll9 ve gomiilmesine izin 
verllm4tir. 

Ba.y Amca. Florya. treninde ! .. 

... Fakat boyledir diye de nakil va
s1talanmn baknns~ kalmalan icap 
etmezl ..• 

------
•.. MeselA. $irketi Hayriyeye bak: 

!.m~terilerinin g0nliinti ho~ etmek 
i~ elinden geleni yap1yor! ..• 

.. . Sonra §U Florya trenleri ! .. Yolcu
la.nn rahat1, istifadesi igin her f eda
karllgI. yap1yor... Fakat beri yanda 
oyle balmnsiz tramvaylar var ld ... 

(I :Ui.r -;11.rpll.d& JI 

S1k erk~k 
Bir glin Hollivutta tistii b~1 gayet 

babayam, kravati §oyle geli§i giizel 
baglanm~. a~lk renk pantalonu kul
landt&"i otomobilden yer yer yaglan4 

~ bir adama raslachm. Bu r.att gO
ziim ISmyordu. Sordum: 

- KJmclir bu? 
Cevap verdiler: 
- Tammaduuz JD1? M~hur sinema 

artistl Garry Cooper ... 
Hergiin Hollivud otelinin oniinde 

otomobiline binerken go:rdtigum gene 
iistfu1il b~uu pek ihmal eden gen9 bir 
a.dam vardt. Merak ettim. Onu da sor· 
dwn: 

- Kimdir bu zat? .. 
- M~hur milyoner Wanderbilt ... 
Nevyorkta en m~hur opera artist

lcrini gordiim. Erkekler gayet lddiasls 
giyiniyorlanb. 

Muhakkalt ki Amerikan kadtnlan 
diinyamn en §Jk kadtnlanndandJ.rlar. 
Fakat Amerika erkegi katiyen iistleri
ne ba~Janna chemmiyet vermezler. Ben 
biitiin Amerikada sekiz ay i~inde tek 
bir (1ziippe erkek1> tipine rashyama
dllll. Hatta sinema ve liilcs payitahtt 
olan Hollivutta da .. 

Romanya miistesna, ~vrupada da 
g~tigim yerlerde liizumsuz ve qm de
recede §tlc erkege rashyamadtm. 

Hele oyle sa~lan iki tarafmdan all
rup ensesinde birl~tirllmi§, ceketinin 
omuzlan yanltl§ar kilo pamukla ka
barb~, favurileri ~enesine kadar in· 
~ gen~lere tesadiif etmek kabil ola
madl. Biz ikide bir kadtnlanmtza ka
bahat buluruz: 

- Bu ne stis? Bu ne Iii.ks?. Bu ne tu
valet? .. Efendim sokakta, tramvay
da, vapurda bile boyananlar var ... Ar
tlk bu derecesi de olur mu?.. Fakat 
kadtnlannnz hakkmda s0ylerken bis 
keudimizl, erkekleri unutuyoru.z. Bu
giln biz de bir delikanh nesli vard.Ir Id 
bu strufm yarunda Amerikan erkekleri 
pek babayani, argo tabirile, pek k\i.liis
tiir peh ihti.mamsa kabrlar. Haydi dJ. 
yelim ki Amerikahlar, Amerikan erke
gi i§ten, gii~ten, para kazanmak ihti
rasmdan iistlerine ~lanna fazJa ih
timam edemiyorlar. Ya Avrupa? .. Ya 
Almanya ve saire gibi b~ok Avrupa 
memleketinin erkekleri? .. 

Muhakkak ki bizim erkek smift
nuz Rus erkeginC: Amerikan erkegme, 
Alman erkegine ve daha bir~ok millet· 
lerin erkgeine nisbeten tuvaletine daha 
di.i§kiin insanlardrr. 

Biule zaten giyinme, kU§anma, tu
valet noktai nazarmdan ilci tiirlii er. 
kek vardlr. tJ'zerlerine b~lanna katiy
yen ehemmiyet vermiyenler, iist baf
tan bqka bir§ey d~iinmiyenler ... 

tt~iincii bir sm1f erkek daha vardll' 
!tl, bekarbgmda tertemiz hatta ~ik gi
yinir, evlendikten sonra aksine kendi· 
sini koyuveriyor ... 

Halbuki bize ne ~m derecc slis d~ 
kiinlilgu, ne de ihmal edil~ bir laya
fet lizundtr. iddiaslz, temiz, sade fa
kat zarif bir giy~ ... 

Hikmet Feridun Es ··············································-Bir kadm tramvay durmadan 
inmek isterken diiterek / 

yaralandt 
Evvelki gti.n Tiinel - ~i~ll hattmda 

sefer ya'pan 157 numaral1 tramvay 
arabas1 Pangaltiya geldigi sirada ar
ka romorkta bulunan Naciye ismln
de bir kadm tramva:y durmadan in
mek iste~. muvazenesini kaybede
rek d~~. muhtelif yerlerinden teb
likeli surette yaralannu~tir. 

Bayan Naciye zab1ta tarafmda.'rl 
:;;~ Qocuk hastanesine yatml~tir. 

.. ... Carolan ldrden buzlu cam gibU ... 
B. A. - Ayiplama!... Arabalann 

i~indeki nizamslZllk d1§ardan gt>rfil.. 
mesin diye blr tedbir olmahl ... 
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Iktisadi ve mali hafta 
Amerika ve lngilterede' para bolluou - Memleke

timizde esham ve tahvilat vaziyeti 
Bir memlekctin iktisaden refah 

Icinde bulunmasma delB.let eden baz1 
ol~uler vardlr. Bunlarm b~hcalan 

~nlard1r: Devlet bti~esinde varida
tm seneden seneye frOg'almas1, vcrgi 
nisbetlerinln tezyidi hususunun aha
liye bar ~kil etmemesi, vergi nisbet
lerinin indirilmesine imkan basil ol
mas1; bankalar, ~irketler kurulmas1; 
dahili ve harici ticaret hacminln art
mas1; ticari mtivazenesinin, daha dog
rusu hesap mtivazenesinin lehte bu
lunmas1; efrad tarafmdan binalar ya
p11mas1; memlekette i~lz adam kal
mamas1; memleket harlcine seyahat 
imkanlanmn ~ogalmas1; millt pa:ranm 
miistekar bulunmas1 ve bilhassa ucuz 
taizle tedarik edilebilmesi. 

Boyle bir memleket, helc harp ga
ilelerinden de uzak bulunursa ~ilphe
mz ki ideal bir memlekettir. Ta.dad 
ettigimiz bu ol~illerin belki yalmz iki
.si umumi vaziyeti ifadeye kflfi gelir. 
~iinkil digerlerinin muhassalf1.s1d1r: 
Memlekctte i~iz kimse bulunmamas1 
ve paranm bol olmas1... Fakat bu ikl 
~yi bir arada gormek hemen imkan 
ha.iicindc gibidir. i~iz kimse bulun
rnay1p ta paramn pahah olmas1, o 
memlekette daha yap1lacak bir~ok i~
ler bulunduguna delalct eder ; bilakis 
l~iz bir arnclc sm1fm111 mevcudiyeti
De ragmen pa.i·amn ucuz olmas1 o 
,2llen1lekette umuru nafia ve saire i~i:i. 
7ap1lacak bir i~ kalmadlgm1 gosterir. 

Bu ikinci klSlm memleketlcrin ba
~nda Amerika ve ingiltere gelir. Ve 
i~ bundan dolayidir ki bilhassa in
giltere, memleket dahilinde rnahalli 
sarf bulamad1gt ii;ln, parasm1, ucuz 
~rtlarla ecnebi rnemlekctlcre ikraz 
etrnek siyasetini takib eylemektedir. 

Paranm ucuzlutruna misal olmak 
iizere ~unu soyliyelim ki gc<;en hafta 
Amerika maliye hazinesi tarafmdan 
91 gi1n vade ile ihrac olunan hazine 
bonolanna yi.izde 0,027 faizle adeta 
bhibirlerinin elinden kap1~ucasma 

talipler zuhur etmi~ir. (Orada hazi
ne bonolan miinakasa ile taliplerine 
ihale olunur.) Bir evvelki hafta faiz 
haddi ise yiizde 0,040 idi. 

Okuyucular1m1z hatirlarlar: Get;en 
sene, ingiltere, b~ senede sarfolun
mak iizere bir bucuk milyar ingiliz 
Ural1k azametli bir teslihat prograrn1 
hazlrlam1~ ve ilk yiiz milyonluk istik
razi rnevkii tedaviile ~1kanru~t1. Birin
ci tertip 400 milyor_ sterlini bulunc1ya 
kadar istikrazlann tevali edecegi ma
JUm bir keyfiyet idi, fakat ihr~ za
manlanm ve ~eraltini hi!; kimse bil
mlyordu. i~te boyle, guniln birinde 
(15 haziran 938), Maliye Nazm sir 
John Simon 80 milyon sterlin daha. 
istikraz etmege karar veriyor; key
fiyeti o giinil ilan ediyor, istikraz da 
saat 15 i 45 dakika g~e tamamile ka
pamyor. Faiz y\.izde iii;! 

••• 
Hatta zarfmda Amerika senatosu 

muhim bir ictimai kanun kabul ede
rek tasdik edilmek iizere Ciimhurrei
si B. Roosevelt'e gondcrm~tir. Bu
na gore ticaret ve sanayide asgarl 
ycvmiyeler tayin olunm~ ve hafta 
mesai saatlerinin Oi; tene zarfmda ka
deme kademe indi1ilmesl kabul olun
mu~tur. ilk sene zarfmda mesai sa
atlerl 44, ikincl sene zarfmda 42, 
ui;iincil sene zarfmda da 40 olacakt1r. 
Bundan b~ka 16 y~mdan ~gt ~o
cuklar ~all~tinlm1yacakt1r. 

••• 
Parlste n~rolunan Joumal gazete

sinde eski B~ekillerden B. Flandin 
Fransamn vazlyetinl ~u suretle tas
vir etmi~tir: 

«iki senelik Halk cephesinden son
ra Fransizlar, ingiliz veya Amerlkall
Jara kiyasen paralannm alt.I taksim 
yedi nisbetinde kuvvei i§tirnlyesini 
kaybetmi~lerdir. 1936 senesinde para
nuzm teminat1 olarak Bank do Frans
ta 4125 ton altm bulunmakta iken 
bugiin bu rniktar 2400 tona inmi~t1r. 
1936 dan 1938 e kadar istihsal endis'i 
102 den 89 a du~m~tiir. Bunun neti
cesi olarak 1935 te ticarct milva?.ene
si 5 milyar ~1k gastelirken ( 1938 de 
bu ~1k 19 milyara balig olmu§tur.n 

Fransiz kabinesi bu haf ta zarfmda: 
gene bir ta.knn mali ve iktisadi ka
rarnameler nei;;ret~tir; !akat piya.-

salar ne§eli gortinmilyorlar. i~Ier dur
gundur. 

Memleketimizde esham ve 
tahvili.t vaziyeti 

Yilzde yedi bu~uk !aizli Turk borcu 
servisinln badema rntinhasiran Tilrk 
paras1 ve mal ile yapllacag1 hakkm
daki niyetler tizerine Paris borsasm
da ~1ktan sat1~ar yap1larak bu ka
g1 tlann fiati 396 !ranga kadar d~il
rillmU, fse de, Ankara borsas1 bundan 
katiyen miiteessir degildir. QiinkU fi
at g~en hafta oldugu gibi 19 lirada 
kaln~br. Bu fiat iizcrinden istanbul
da da bir hayli all~\'eri~ler oldu. 

Dahili istikraz kagit1a.rim1zdan Er
gani 95,25 kuru~ta ge~n haftaki fi
atini muhafaza ediyor; S1vas - Erzu
rurn gene on para yUkselerek 98,50 
de kald1. Haftamn ~yam dikkat ha
d.iseleri Merkez bankas1 hisselerinin 
dort puan birden daha: ytikselcrek 
98,50 Iirada kalmas1d1r. Bu fiate talip
lcr vardir. 

Anadolu grupunda keza ciizi ytikse-
li~er vardir: 

Hisse senedleri: 24,55 lira, 
Tahviller: 40,60 lira, 
Milmessiller: 41,90 lira ediyor. 
Endtistriyel kag1tlanm1zdan Aslan 

Qimento 12,45 lirada gecen haftaki 
gibidir. Tramvay aksiyonlarma gene 
talip c1ktl ve fiat 14,60 lira.ya yiik
seldi. 

Di6rer baz1 nominal fiatler: Umum 
sigorta 11,25, ittihad1 milli 21 ,25, Ter
kos 6,05, Bomonti 7,35, ittihad De
girmencilik 11 ,20, ~ai·k Deginnenci
lik l, Telefon 8,40, Omnium 0.83, :;:>ark 
Ecza 2,50 liradu·. 

Gayrimtibadil bonolan gene 19,75 
kuru~tur. 

Turk altm1 1025 kuru~ta sabittir. 
MlSir Kredi Fonsiyelcrinde tebed

dlil yoktur: 
1903 tertibi : 107,50 lira, 
1911 tertibi 99,50 lirndlr. 

Hac1osman 
bagzri cinageti 

Cinayetlerin laskan~hk neti· 
ceai oldugu anla11hyor 

Hac10sman bayin cinayeti hak
kmda tahkikata devam ediliyor. Ci
nayetin Ali R1zanm kans1 Yanola 
yiiziinden oldugu tahmin edilmekte
dir. Ali R.lzanm Kartalda bulunan 
ablas1 ~endcnin bir muharririmize 
anlatt1gma gore; Ali Rlza, haziranm 
~inci pazar gilnii on senedir ugra
mad.Igi Kartale gozi.inde slyah g0z
lilk ve yanmda bir kadmla be.raber 
gitmi~, ve ablasmm kap1s1ru ~ald1gi 

zaman bayan ~ahende onu birdcnbi
re tan1yamanu~br. 

Bayan !?ahende, karde~ine kans1 
Yanola ile iki ~ocugunun ne alemde 
olduklanru so1mu~, Ali R1za da: 

- Ben onlan b1rakt1m! .. Yanolay1 
seven Muhiddin, cocuklan da beraber 
alm1~. Ben de bu yammdaki cSevim• 
le evlendim - demi~tir. 

Ali R11.a ile Sevim, bir saat kadar 
bayan ~ahendcnin evinde oturmu~
lar, kalklp giderlerken Ali R1za, abla
sma: 

- Allaha 1smarlachkl... Hakkm1 
belal et abla! ... Oidip gelmemek var, 
gelip bulmamak var! ... Ben Halebe 
tayin oldum gidiyorum! ... demi~tir. 

i~te bundan dart giin sonrad1r ki, 
Ali Rtza mahim cinayetlerl i~lemi~
tir 

Gerek Ali Rizanm ablasma soyle
dfgi sazlere, gerek ipsalada oldihii
lcn Muhiddinin iizerinden ~J.kan ev
raka nazaran; Yanolay1 derin bir ~k., 
la seven, fakat kadmm Muhiddinle 
mtinascbeti oldugunu hisseden Ali 
R.iza; Muhiddine yapb~ milteaddid 
ihtarlara ragmen; Yanoladan el i;ek
medigini ve onunla daima muhabere 
ettigmi anlaymca, her ne bahasma 
olursa olsun Muh1ddini 1mhaya 
karar ve~ ve kenclinJ, bu 1~ en se
ri bir ~kilde kavu~turabllecek ve bel
ld de firanm temin edeblleceti mU
lA.hazasile, hi~ blr ,,eyden he.berl ohm-. 
yan zavalh ~fOr Lftttlyi de ~ldUnnek 

• 

Benzinin sati~ 
fiati 

lktisad veki.leti bir liste 
haz1rlad1 

Ankara (~am) - iktisad Ve
kfileti, benzinin muhtelif ~hirlerde 
k~ kuru~a sat1lacagm1 gosteren bir 
liste hazirla~t1r. 

Bu liste ile tesislerinin mahalli 
gazhane veya ~ehre kadar olan nak
liye masraflan ile satctlara iskonto 
veya bayi kan da hesab edilmektedir. 
Per:akende e~a icin maktu sati~ ka
nun projesinin Kamutay encilmele
rinde tedkik edilmekte oldugu bu
gilnlerde iktisad Vekaleti, bu tedbir 
ile, sanayi ve umumi hayat i<;in bil
ytik bir istihlak: maddesi olan benzin 
tizerinde ald1g1 tedbirlerle aym ga
yeyi tem.ln etmi~ bulunmaktadlr. 

Bu listeye gore tesisattan mahalll 
gazhane veya ~ehre kadar esas ben
zin fiatlerine ~u nakliye masraflan 
zammedilecektir: 

Adapazan 24..14, Afyon 75.51, Ak§ehir 
88.80, Ankarn 98.16, Bilecik 45.29. Bolva
din 82.95, Boziiyiik 43,72, c;ankin 65.27, 
D!izce 43.14, Eski§ehlr 49, Oeyve 25.42, 
Ilgm 96.74, Keskln 123.28, Kiitahya 63.87, 
Polatll 76.73, Bolu 46.H, Gediz 66.40, Ba
hkesir 34.85, Band1rma 16.38, Blga 31.63, 
Bursa 28, <;:anakkale 22.63, Gelibolu 19.18, 
Gemlik 17.63, izmlr 17, Karablga 17.63, 
Karacnbey 29, Karamiirsel 14.63, Ke§an 
44.18, Mudanya 17.63, M. Kemalpa§a 35, 
Tckirda~ 22.63, Ynlova 17, f}arkoy 20, 
Adana 51.91, Ceyhan 60.89, Dlynrbaktr 
138.26, Ayanc1k 22.96, Bartin 23.46, Karn
denlz Ere~llsl 25.46, inebolu 24.30. zon
guldak 29.96, Alpullu 39.16, Babaeskl 43.90, 
<;:atalcn. 28, Qerkeskoy 31 .40. c;orlu 33, 
Edlrnc 50, Kirklarell 43, Liileburgaz 40, 
Sillvrl 26. Uzunkopru 47.05, Akhlsar 25.55, 
Ala§ehir 33.70, K1rka~a~ 29.78, Kula 51.70, 
Manlsa 15, Sallhli 22, Soma 31.53, Tur
gudlu 15, U~k 56.40, Mcnemen 19, Km1k 
33, Kemalpa.,a 18, Aydm 29.62, Burdur 
66.62, Denlzli 49.02, Dinar 70.67, E~irdlr 
76.62, Isparta 73.62, Nazllll 36.17, Odem~ 
24.05, Sand1kh 29.55, Snraykoy 42.18, 
SOkc 27.31 , Tire 21.65, Baymd1r 15, 
Buldan 48, Ak~ay 22.62, Ayvahk 
26.80, Bergama 26.50, Burhanlye 25.50. 
Edremid ve Havran 30.63, Antalya 37.62, 
MllAs 33.63, Mu~la 58.62, Urla 28, <;:e:}me 
29, Elfiz1t; 132.29, Anteb 100.62, Kam
man 85.94. Kayser! 97.03, K1r~ehlr 140.62, 
Konyn 106.92, Malntya 112.97, Mara~ 95.40, 
Merstn 32, Nev§ehlr 100.60, Nl~de 74.60, 
Urfa 109.78, Yerkoy 112.64, Bayburd 86.66, 
Erzincnn 137.66, Erzurum 105.66, Fatsa 
25.&7, Oerze 23.13, Glresun 25.01, Ordu 
28.50, Polathane 24.01, Rlze 30.01 , Safran
bolu 36.33, Samsun 24.67, Sinob 28.96, S1-
\'as 87.87, Hopa 26.01, ~arli 23.17, S urme
ne 24.51, Tireboht 23.51, Trabzon 31.66, 
Turhal 58.86, Zile 62.65, Alaca 52, Amasyn 
31, Bafra 27, <;:al'§alllba 12, <;<>rum 43, Er
baa 45, Giimu§hnc1koy 34, Havza 21, iski
l!b 52, Udlk 32 , Mecldozii 42, Menlfon 
34. Pa7.ar 54. Tokad 51 , Terme 22, Unye 
48, Vezirkopru 32, Y1ld1zell 55, Yozgad 80, 
Sungurlu 42, :}arlu!ila 72, Aksaray 43, Bor 
39.79, Konya Ercgllsl 39.65, Sillfke 33, 
Tarsus 15.32 ve Mardln, Bltlis, Siird !<;in 
Mardln lstasyonunda \"agonda tesllm 
104.58 kuru.,tur. 

Bayi kArlan mC'mleketin her tara
fmda yiizde 10 olarak tesblt edil
mi~tir. 

Qift biiyi.ik teneke benzinin pera
kende azamt satt~ fiati be~ ,ehlr ic;in 
~oyle tesbit edilmi~tir: Ankarada 660, 
istanbul, izmir ve Samsunda 580, 
Mersinde ise nakllye vergisi hari!; ol
mak ilzere 575 kuru~tur. Dokme litre 
benzinin Ankarada Azamt · sati~ fiati 
18, istanbul velzmirde 15 bucuk ku
ru~tur. 

Diger yerlerde azami sat1~ fiatleri 
istanbul ve izmirde i;i!t tenekesinin 
depo fiatl olan 521,75 kuru~ nakliye 
ve mahallt resimlerle sat1c1 kornisyo
nu ve bayi kar1 ilave cdilerek tayin 
ve tesbit olunacakt1r. 

Listcde muhtelif rruntakalara sevk 
edilecek benzinin o nuntakanm ben
zln almakta oldugu merkezler gozo
niine almmak suretile nakliye rnas
raflan hesab edilmi~tir. 
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surctile bir otomobil temin etmi~. fa
kat mukadderatm ~~miyan eli, onu 
da ayni aklbete siiriiklemi~tir. 

ipsalada cereyan eden ~itte cina
yete aid mahalllnde tanzim edilen 
tahkikat evrakmm blr suretl bugiln 
mtiddeiumurntlige gelecek ve kanl1 

hadisenin orada cereyan eden saf aha
tl daha ziyade anla~llacaktir. 

Katll ve maktul Ali R1zanm Ma
latyada oldugu tahakkuk eden kan.-
81 Yanola. hakk.mda mtiddeiumumlll· 
A1n mahalli mi.iddeiurnumtllglne yap .. 
~ miiracaata da bugi.in cevn.b gel· 
mesi beklenmektedir. 

Binael1(llyh ortada sadece f azla blr 
sevgl ve fazla bir klskan~b~ doAur
duRu fa.cla 1'ardlr. 

Ankara mektup/ari 

Ziraat bankas1n1n 937 
y1bnda faaliye 

Bankan1n yapt1g1 zirai kredi 
75 klisur milyon liray1 buldu 

• 
I 

Banka 937 senesinde ~if~iden 162 bin ton 
bugday ald1. 65 bin tonu sattld1. Geri kalan 

stok olarak 938 senesine devredildi 
Ankara (Ak~am) - Ttirkiye cum

huriyeti Ziraat bankas1 umumi he
yeti, bankamn 1937 bilAn~o ve kar 
ve zarar hesablann1 tedkik ve tasdik 
etmek ilzere, oniimiizdeki hafta ic;in
de toplanacakt1r. 

Banka umumi heyetinin bu sene 
yapacag1 bu ictimam hususi bir 
ehemmiyeti varchr. Qtinkil bu i!;tima 
bankanm yeni ~kilat kanunu ka
bul edildikten sonra yap1lan ilk i~
tirna olacakhr. 

Bilindigi gibi 1937 hesab y1h bal?
larmda kabul edilmi§ bulunan bu ka
nunla bankanm idali ve hukuki btin
yesinde esash dcg~iklik yap1lnn~ 

ve ana faaliyetine her ~eyden fazla 
~ifc;i ekonomisine faydah ve mil
cssir olabilecek bir v~he ve bir isti
kamet verihni~ti. 

Acaba, 1937 hesab y1lma boylc ye
ni bir llilviyet ve veche ile giren 
Tiirkiye cumhuriyeti Ziraat banka
SJ, bu y11l arkasmda b1rakarak 1938 
y1lma ayak basarken, bize neler ver
rni~; ~ift;inin kalkmmasm1 h1zlan
d1rmak yolunda ne kadar rnesafe 
alm1~ bulunuyor? 

Bankanm 1937 y1hndaki durumu
nu ve bu yil i<;inde yaptig1 i~lerin 
bir hulasasm1 ihtiva eden a~ag1daki 
satrlarc'la bu sualin a~1k bir cevab1-
m bulmak mtimkilndiir: 

Zirai kred iler 
Bankarun 1937 deki faaliyetinin 

mihverini zirai krediler te§kil etmi§
tir. Banka bu y1l i~inde yapt1g1 zirai 
kredilcrin mlkdan 75 kiisur milyon 
lira gibi, cidden gogils kabarta
cak, bilyiik bir yektin tutm~tur. 
Bunun 35 milyon liraya yakl~n 

mikdan sati~ ve istihsal, 19 mliyon 
Uras1 silrum ve sati~ kredilerine 21 
milyon liras1 da ziraatle alaka11 di
ger plasrnanlara aid bulunmaktadlr. 

Esash bir program dahilinde ya
p1lan kredi tevziatmda, bu tevzia
tm istihsalin artmasmda miiessir ol
msa.i ve <;if!;inin Oderne kudretini 
~amasi birinci derecede gowntin
de bulundurulrnaktadir. 

Yakm zamanlara kadar faliyeti 
k1sa vadeli kredilere inhisar eden 
bankanm, bu y1l icinde orta ve uzun 
vadeli kredilere de b~lanu~ olabil
mcsi mazhar oldugu inki~afm yeni 
bir delili say1labilir. Burada ~unu 

da hat1rlamak yerinde olur ki ban
kanm mtihim bir yekun .tutan zl
ral alacaklan yiizde 3 faizle ve 15 se
ne mtiddetle taksitlendirlim~ ve bu 
sebebden zirai ilaaz kaynaklan 
hayli daralm1~ bulunmaktad1r. Bu
na ragmen banka milstahsilin her 
tilrlti isiihsal vas1talan ve tercihan 
beygir ve pulluk edinebilmesine 
rnilhim bir para basretmi~ bulun
rn akta dir. 

Qif ~iyi toprak sahibi kllmak hak
klndaki ytiksek direktiflere uygun 
hareketlerde de banka uhdesine di.i
~n vazifeleli miisaraatla kar~11a. 

makta ve bu rnahiyette vaki milra
caatlan imkAn nisbetinde is'aftan 
geri kalmamaktadll". 

K red ilerin dagihti 
Kredile1in istihsal mevzulan iti

barile tevzii tarzma gelince. bu tev
zide ziraat ve istlhsal kredilerinin 
msfma yakm bir klsml pamuk, fm
d1k, Uziim, incir, tiltiln, zeytln gibt 
1hrac; maddelerinin istihsal iUbarile 
miltekasif bulundugu mahaller bl
rinci planda hesaba kablmaktachr. 

Zirai kredinin b!vziinde kilfrilk 
c;lf~ilerin , zirai kredi kooperatlfleri 
kanunu hi.ikiimlert dairesinde, te~ki
lA.tlandmlmas1 bankamn bilhassa 
ehemmiyet verdigi mevzulardan ol
m~tur. 

Bunun neticesi olarak kredi koo
peratif hareketi 1937 yilmda bfiriz 
btr surette llerleml~ ve genL,IemJ~ 

ve: - Filhakika 1936 ytlJ. sonunda 
61 bin olan ortaklar yekllnu 1937 de 
45 bin artarak 106 bini bulm~tur. 

Bu te~kkilllere 1937 yWnda. veli· 
len krediler 13 milyon lirayi bul· 
mu~, 936 y1lmdan devredilenlerle bir· 
likte ise 15,5 milyon Hrayi ~ir. 

Mahsullerirnize yeni mahr~ler ve 
yeni k1ymetlenme i.r..evzulan hazirla
mak ve bunlann silrtim ve sab~11U 
ink~f ettirmek maksadile viicude 
gethilen siirtim ve sat1~ koopera.tif
leri bankanm hususi alaka ve yard1-
m.ma mazhar olan mevzular arasm· 
dad1r. 

Banka ne kadar bugda y ald1 ?. 
Bankamn me~gul oldugu rnilhim 

ii;;Ier arasmda bulunan, bugday fi
nansmanma 1937 sencsinde tahsis 
ettigi mC'balig 12,5 milyon liray1 bul
mu~tur. 

Ayni senc i~nde dogrudan dogm
ya ~ift;iden satm ahnan 162 bin ton 
bugdaym 65 bin kilsur tonu satll
m1~ ve geri kalan mikdan stok ola
rak 1938 senesine devrolunmu~tur. 

Bugday finansmam ile bir taraf
tan memleket dahilinde ffatlerin dti~
memesi vcya ytiksclmemesi temin 
edilmektc, diger taraftan da bilhas
sa doviz getirecek memleketlere ya
pilan sati~alrla doviz kaynaklanm1z 
takviye olunmaktadir. 

Banka zirai mahsulle1in hazirlan
masma, i~lenmesine vcya sair ~kil
de ifragma yanyan te~bbilslcrle, 

ana maddelelini ziraatimizden alan 
sanayii korumnk hususunda da mu
him ad1mlar atmu~tir. Zirai kredi 
gn1pu i~inde bu gibi i~lere aid plas
rnanlar yekunu 21 milyon lirayi g~
mektedir. 

Bu pa.i·anm milhim bir klsm1 Su
mer Bankla ·mu~tereken kurulan is
partakoy bag1, Stin1er Bank ve i~ 
bankas1 ile rnil~tereken kurulan Ma
latya bez fabtikas!na plase edilmi!$
tir. Geri kalan k1snu ile de ~ker sa
nayii. canh hayvanlar ve umumi rna
gazalar ~irketleri ile Aksaray Azmi 
Milli ~irketine i~tirak cdilmi~tir. 

Ticari muamelelerin inkiiafi 
Banl:amn ticali muamcleleri de 

faaliyet program1run takib eyledigl 
seyrin neticesi olru:ak a.rt~t1r. 937 
yilmda ticart muamelelerin sene so
nu baligi 13 ktisur milyon lirabk bir 
bakiye gostermektedir. 

Ayni y11 icindc bankaya tahsil i~in 
verilen senedlerin k1ymeti 53 milyon 
lira gibi btiyiik bir yekun tutmu!?tur, 

Resmi taahhtidleri teminen - bil
ytik bir kisnu ecnebi bankalann 
mukabil tcminat1 ile - verilen kefalet 
mektublan da 14 milyon liral1k bir 
bakiye devreylemi~ir. 

Bankanm 1937 y1h i~inde yaptJgJ 
bu muamelelcrden 776 bin lira gaff 
kAr elde edilmi~tir. 
A~i sene sonundaki sermayest 

rnevcudu da 32 rnilyon liraya ba
lig olmu~. adi ihtiyatt bir milyon 
ktisur liraya va.i·nn~br. Deride mel• 
huz her tilrlil zaran kar~1layabil .. 
mek maksadile tesis ve mikdan dort 
rnilyon lira raddesinde bulunan kar· 
~hklar bu rakamlara dahil degildir. 

Ya.i1m as1rhk hayatm1 tama.mla
rnak ilzere bulunan bu en eski kredl 
muessesernizin, yeni bi.inyesine intt
bak hususunda gosterdigi yi.iksek 
kablliyete deUl sayabilecegimiz bu 
durumu fttlsi hakkmda bir terninat 
oldugu kadar, bir teb~r de sayabill
rlz. - timer K0stem 

Bu aqam Narhkap1 §en 
sinemasmda. 

21 Sall Oedlkpa§a. AznlC 
Bnh~esinde. 22 C~am• 
ba Be§lktn§ Aile Bah~e· 

slnde. 24 Cuma Bebell! 
Beledlyc ba.h~eslndc 

t1Q YILDJZ 



? Amerikada elektrikli sandal
~nrr k:~<dloliil lb>orr bc§ltDliil~a 
<dJ()rit ~<Q><eUJk d09JlYirdY 

Bir batmda birkag c;ocugun dog
mas1 h§.diseleri her tarafta c;ogal
maktadlr. ingilterenin Liverpol §eh
rinde madam Taylor isminde hamile 
bir kadm, gelecek temmuzun ortala
rmda doguracagi beklendigi halde bir
Cienbire agns1 tutarak dogurmaga ba§
lam1§tlr. 

Bir batmda dart c;ocuk birden dogur-. 
mll§tur. Qocuklardan ilc;il oglan ve biri 
kizdlr. 29 ya§mda bulunan bu kadm 
hirer birer dogwmak ~rtile evvelce 
dort evrn.d sahibi olmu§tu. ~imdi c;o
cuklan bir anda bir misli artrm§trr. 

Nevzadlardan dordilniln Slhhatleri 
yerinde oldugundan adlan konulmU§
tur. ilk dogan erkek c;ocuga lavtasI 
Cloktor Vilyama izafetle Vilyam ad1 ve
rilmi§tir. Tek klza dahi kadml dogurt
maga yardim eden hastabaklcmm is-

mine izafetle Verouica ad1 verilmi§tir. 
Dlg'er <;ocuklara Llverpolun iki me§
hur miivcllid tabibinin ismi verilmi§
tir. 

Bir batmdaki dart evladm babaSI 
yi.ik arabac1s1d1r. Bu adamm valdesi 
14 c;ocuk dogurmu§tur. Kendisi de en 
kilc;iigii yani on iic;iinciisti bulun11yor. 
ingilterede daha evvel bir batmda ola
rak 1935 senesi te~rinisanisinde dort 
c;ocuk dogmll§tu. Bunlarm da Uc;u og
Ian ve biri klz idi. Hala ciimlesi ya§1-
yor. 

Gerek yeni doganlardan gerek eski 
doganlardan k1z erkeklerden daha ag1r
dlr. 

ikizlere nazaran dortliller 2000 mis-
11 enderdir. Dortliller uc;liilere nazaran 
20 misli nadirdir. 

• ~~----------~---

Ormanlar h8kimi infikam1n1 allyor 
fngilterenin en me~hur, va~t hay

van avc1SI Robert Hoislet bir kaplan 
tarafmdan par~alanmi§tir. Robert Ho
islet uzun senelerdenberi vah§i hay
\•an avlardl. Afrika ormanlarmda sene
lerce kalm1§, saytSlz aslanlar, kaplan
lar ve diger bunlara benzer hayvanlar 
vurmU§tur. 

Son zamanlarda Hindistanda gene 
avla me§guldii. Bw1dan az muddet ev
vel ormana a va a~1km1§tl. Ga yet irl 
bir kaplanm kendine dogru gelmekte 

<eGece doktoru» servisi 
Fransa polis mudiiriyetindeki «gece 

doktoru» servisinin bir senelik f aaliy.., 
tini tesbit etmi§lerdir. Bir sene ic;inde 
S700 ha.sta miiracaat etmi§tir. Buser
viste be§ doklor ~alI§tigma gore gece
de doktor ba§ma tic; hasta isabet et
mektedir. Polis miidiiriyetindekt bu 
servisten umuldugundan fazla istifa.
de edilmi§tir. 

oldugunu gordil: Ve derhal silahuu 
ona c;evirerek biribiri ardma iki kur
§un att1. 

Fakat kaplan avc1ya yakl~nll§tt. 
Onu bir anda parc;alad1 ve yedi. Bu o 
kadar ani oldu ki, Robert Hoislet'in av 
arkad~lan yeti§ip kendisini kurtacak 
vakit bulmadllar. 

Bu hadiseyi yazan frans1zca bir ga
zete yaz1sma: <l0rmanlar hakimi inti-
kannm aldl» serlevhas1m koymu§tur. 

Fransada ~ahtan kamyonlar 
Fransada c;all§an kamyonlar umum.t 

bir kontrola tabi tutulmU§lardtr. Bu 
kontrol neticesinde kamyonlardan 
yiizde sekseninin frenlerinin iyl olma
dlg1 yiizde altrm§llllil direksiyonlann
da bazi bozukluklar bulundu~ ve ge
ne yiizde seksenin fenerlerln!n ayar
S!Z olduklan tesbit edilmi§tir. 

Sahte imzah tablolar 
Romada Morosini galerisinde yeni ve 

eski iigyi.iz elli dort tablonun miizaye
de ile sat1lacagi ilan edilmi§ti. Bu tab
lolarm me§hur Pagola koleksiyonun
dan ahnmi§ olduklan soyleniyordu. 

Mtizayedeye ba§land1g1 zaman hiikO.-

met butiin tablolan hac1z altma alm.1§
tir. Buna sebep de ucyilz elU dort tab
lodaki butiln imzalann ve tablolar hak
kmda gosterilen vesaikln sahte oldu
gu anl~1lml§ olmasidlr. Btrcok ki§t 
tevkif edilmi§lerdtr. 

Izmir kOrfez vapurlar1 
I 

~--...::=-.-.~.~~........,.~ 

Sur ve Eld vapurlan i 

izmir (A.qam)'. - Dents Bank tz- sine bqlaD.Dllftlr. L<>ndradan gettrtl· 
J11ir §Ubesi mtldd.rltl~fln Alman.ya. len yeni pervane de vapura talolmak 
da. Bremen tezgA.hlanna 81parlf ettt- iizeredir. Bay.rakll, ay sonlannd& 1z.. 
~ iki vapurun ~aat1 sonuna ermff- m1r • Kar§1yaka se!erler1ne tekrar 
tir. izmir • Kar§Iyaka arasmda ffle- bqhyacaktir. Efes ve Sur vapurlan 
mek ilzere sipar~ edllen bu vapurlar, Almanyadan getirildikten sonra Bay-
temmuz ay1 ortalarmda izmir llma.- rakll vapuru 1nclralt1 ve Qe§me plAJ-
nma gelecek ve tese!Him edilecekttr. Ian arasmda i§lemege b~llyacakttr. 
Son siirat tecrubelerl yapllan bu ik1 izmir Deniz Bank mtidtirUigii, tz.. 

mir tersanesinde yeni, miihim tesisat vapurun, vasati olarak saatte 12 mll 
stirati bulundugu anla§1lrm§t1r. Ya-. vilcude getirmi§tir. Bu sayede tersa-

ne, bfiyiik vapurlarumzi bile tamir 
purlara (Efes) ve (Sur) adlan kon- edebllecek vaziyete sokulmll§tur. 
mui;;tur. (750) §er yolcu alabilecek 
bi.iyiikliikte, kl§ ve yaz mevsimlerl 
i~in ayn tertibat1 havi bu vapurlarm 
radyo tesisat1 da vardir, mazotla. 
mtiteharriktirler. Makine tertibat1 
yakm iskeleler arasmda fazla manev
ra yapmaga mi.i.saiddir. Yeni gemiler 
otuz ti~er bin inglliz lirasma mal ol
mll§tur. Salonlann kapllar1 gayet 
geni§tir. 

Bayi·akll vapuru, tersanede k1zaga 
ekilmi , makinelerinin temizlenme-

Elaz1g ciizzam hastanesinin 
temeli atild1 

Elizig 16 (~am) - ~ark vna.. 
yetleri cilzzam hastaneslnin temlea.t· 
ma merasimi bugtin. saat 17 de ye.
p1lrru$br. Merasime dordilncil umu
mi n:tifetti~in nutkile b~a.nnn~ttr. 

Yeni hastane 96 bin lira.ya mal 
olacakt1r. Gec;en sene temell atilan 
memleket hastanesi infaa.tl bitmek 
iizeredir. 

zehirli gaz usulU • ye yerine 
taammU:m 

Amerikada idam ,-.--------··------------------·-
mahkfunlarllllil e- Amerikahlar idam 1i~in en iyi usuliin ne olacag1n1 

doldurdu. idam 

lektrikli sandalyeye anyorlar. Elektrikli sandalyenin pek insani olma-
oturtuiarak 01du- Id 

mahkfunu ancak 
bir iki defa nefes 
alabilcll, ondan so~ 
ra baylldl. 

rulmelerinin insani d1g1 anla11 1g1ndan §imdi zehirli gaz usulii 
01mawgi ve e1ektri- kabul edilmi§tir. Amerika hiikumetlerinden 
~in zannedildigi gi- bir ~ogu bu usulii tatbik etmektedir Bu zehirli gazla 

bl birdenbire insa- ~-----------------------·-----'' idam usulilniin Ka,. 
ru oldiirmedigi bir ingiliz ilim adaml bir de icerisinde on kilo zac;yagi ve su liforniyadan sonra biitti.n Amerikada 
tarafmdan isbat edilmi§ti. Bunun i.ize- bulunan bir ac;lk kap vardlr. Bu kabm ve diger memleketlerde kabul edilece-
1ine ge~enlerde Amerikada ilk defa iizerinde elege benziyen ba§ka bir kap gi ve elektrik sandalyeslle daragaclDlD. 
olarak zehirli gaz kullamldl. Rivayete bir iple asJ.l.t durur. Bu ipin ucu bina- yerine ge~ecegi zannolunmaktadll'. n. 
nazaran bu usul daha insant ~. ~m dl§ma kadar uzar. Elekli kabm ha §imdiden bell Amerika eyaletinden 

Bununla beraber Amerikada bir~ok iginde on tane slyankoliyum topagi idamlarm zehirli gazla infaz edilmesl 
kimseler elektrik sandalyesinin diger vardll'. ic;in kanunlar kabul edilm~tir. Zehirll 
usullere tercih edilmesi lazrm geldigl Sen Kanten'in ilk idam h0cresi olan gaz nefes borularrm bir anda tikamalr.. 
fikrindedirler. Amerikan kanunlann- bu bina iginde gegen gtin ilk idam ce- tad1r. Sen Kanten'deki idam esn~ 
da buna dair bir kayid yoktur. Bilalds zas1 infaz edilmi§tir. idam olunan da mahkfu:nun iki dakikada nefesinin 
kanun her memleketi idam i~ muva.- caninin ad.I Nayt idi. Diinyada ilk de· kesildigi ve yedi dakika zarfmda kab-
flk buldugu usulil tatbikte serbes b1- fa zehirli gazla idam edilmek §erefi (J >; binin busbutiln durdugu hususl sure~ 
rakJ.yor. Onun l~indir ki son zaman- bu caniye veril~ oluyordu. Nayt odai. te hocrenin ic;ine yerle§tirilen bir te-
lara kadar bir~ok Amerikan eyaletle nm ic;indeki sandalyeye baglandl. on- cessiis Aletile tesbit edilmi§tir. Tabil 
rinde idama mahkllm olan canller dar- dan sonra hapishane mtidiirii Nayt'at bu miiddet zarfmda mahkftm i;oktan 
agacma asilarak Oldiirii.lilyorlardJ.. beri kendisinden ge~mi§ bir halde bu,. 

ikll d 1 . -~ - «Son bir arzunuz varsa soyleyl-Elektr san a yerun insa.i.u olma- lunuyordu. Miitehass1slann fikirlert.-
nizl » dedi. !dam edilmek iizere olan dlgi iddia edilince ilk defa olarak Ka- ne nazaran zehirli gazla idam yalnll 

ahk~ Nayt pek ne§eli bir tavir takmarak ve liforniya, idam m umlanna kar§l daha az iztirap vermekle kalnuyor, 
smtarak: zehirll gaz usuliinil tatbik etmege b~- mahkftmu elektrik cereyarundan d~ 

ladJ.. Orada Sen Kanten haplshanesin- - «Bay direktor, miimkiinse bana emin surette oldiirmii§ oluyor. Esasen 
de gec;enlerde ktic;iik, yekpare ve tek bir gaz maskesi tedarik ediniz! » ceva- o kadar yeni zehirll gazlar vardJ.r k1 
bir odadan ibaret bir ta§ bina viicude brm verdi. bunlar insaru bir anda muhakkak su,.c 
getirildi. Bu bina dort c1plak duvarla Bunlat Nayt'm son sozleri idi. On rette oldtirmektedir. 
bir tavandan ba§ka bir§ey degildir. Ya.Q dan sonra direktor idam h0cresinden Tabil biitiin bu ~arelere hie; b~ vu,.. 
duvarlarm ic;ine kahn cam tabakalan ~1kt1. Kap1yi s1mSlkl kapadl ve ucu dJ.- rulm~ olsaydl daha iyl olurdu am• 
yerle§tirilmi§tlr. Odamn i~ine hava §anda bagh duran ipi kestl. t~eride Si· ma maatteesstif insanlarm hepsi me-
gec;mez bir kap1dan girilir. Odamn iQin- yankoliyum kab1 zacyagmm icine dii§· Iek degil, i~lerinde birc;ok canavarlat 
de e§ya narmna yalnlz bir sandalye, tu. Derhal zehirll gazlar odarun ic;lnl da var. 

Bir tiirk aliminin 
• eseri 

Farsi lranltlar1n da 
dikkatini celbettl 

Bay Zlyae4din Avmpa seyahati esna
smda Dem sefirlmlzle bhtikte · 

Tamnm11 muallimlerimizden izmir
U bay Ziyaeddlnin uzun seneler cal.Jf
ma nettcesi mtikemmel bir to.rt~ • 
Farst 10.gat meydana getirdJ.11nl, bU 
eaertni foto~aflarla teksir ettirerek 
garbtn ~ miiste¢klerine ve 
lraru.n da bazt mo.nevverlerine g03ter
d1Aini yazml§tlk. 

Ne§riyat1IDlz iran He.riciye ve Ma.
arif Nezaretlerinin dikkatinl celbettl .. 
~1 i~in, bay Zlyaeddin dost devletin 
konsoloslu~ tarafmdan gazetemiz va
Sitaslle aranml§tll'. Konsolosluk m11-
messllleri, TUrk ~limini davet etml§ler, 
eserl hakklnda malfunat istem.l§lerdlr. 
Bay Ziyaeddin, lOgatm muhtellf alb 
sahifesinin f oto~rafislni trana gond~ 
rllmek uzere konsoloshaneye tevdl e~ 

nrl.itir. 
tkt taraf kU.lttlriinft ayni C1erece llw 

gilendiren bu klymetll kitabm balll
mast i~tn lramn da allka g&terillji 
bu suretle anlafllmaktadll. 

Izmir F uar1 i~in yeni 
paviyonlar yap1byor 

Dev/et demirgollar1, I~ bankasi 
bii:gik birer pavigon yaptirigor 

Fuar J[omlted reJsJ ve Azua 

Izmir (Ak~am)" - Fuar sahasmda 
biiyiik bir ~altpna var.~ bankasl bit• 
yti.k ve yeni bir paviyon yaptlmlap 
karar vermi§tir. HazJ.rlanan pl~, fuar 
mfttehassw mimar B. Ootiye tarafm. 
dan tedldk edilmi~. i;ok begeni~tir. 
Devlet DemiryollaI 1 urnum. miidilrlil
lil de fuar sahasmdaki eskt paviyonu 
yiktmnaga bqlami§trr. Betonarme, 
yeni ve bftyiik bir paviyon yaptlracak
tu'. 

Manlsa paviyonunda yapllacak ta.
OilAt ve Manisa hava.llsi mahsullerl· 
n1n bol miktarda fua'rda t~hiri ii;in 
Manisa Ticaret odasmda bir kornite 
c~maga bqla.nu~tll'. Mugla vil!yetl 
de yent ve mUstakl.l bit paviyon iru;la 
ettirecektir. Muhtellf ticaret odalann
da.n, bu seneld fuara ne ~kllde ~ti
rak edeceklerl ve ne kadar yer iste
diklerl hakkmda fuar komltesine ma
lftmat gelmektedir. Bu sene ticaret 
9dala.mmzm. tua.ra daha ge~ mlk
faSt&. iftira.k edeceklerl anla¢mak
tadll. Sovyet Rusya. bu yil g~en ytl
!arda.n daha g~ bir surette fuara 
iftiralC edeeelin1 bildirmi~tlr. Fua'r 
aahast ctvanndald Cel&l )Jayar, Rtlf-

tu Aras, Refik Sayda.m, Vas1f c;;~ 
bul?arla.nrun parke d~esine b&f" 
l&:rmuftlr. i~t, fuar a~llma.zdaQ 
evvel bitirilecektir. Kiiltiirpark ve f\111 
ar sahasmda in~a.at ~erinde gecele
ri de call~Wna.ga ~l~tir. Qil.r. ·y 
!us.rm ~llma zama:mna iki oy ka.
~tir. 

Belediye reisinin teberriiii 
~hir meclisl, yedi sene belediye ~ 

isllgtnde ~ehir ve halk i~in biiyiik ve 
miihlm i~ler b~aran Dr. B. BehQet 
Uz'a on bin lira ikramiye verilmesfnl 
ka.rarl~tmru~, fakat belediye retstt 
a:sil bir f eragatle bu pararun 8000 ll• 
raslill ~ehir yollannm ~ma, 2000 . . 
llrasmm da Kir~ehir ve havalisi zelze. 
le f ela.ketzedelerine tahsisini meclla 
azasmdan rica etm~. meclls te bunu 
kabul eylemi~ti. tki bin lira, belediye
den Kiz1lay Kurumu izmir merkezi .. 
ne verilmi~tir. ___;. ______ _ 

1zmirde yat kliib 
izmlr (Alqam) - K&l1yakada 

25000 llraya Denizbank tarafmdan in· 
.p edilecek Yatkliibiln in§as:ma yakm· 
da b~lanacaktir. 
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PAZARTESl KONU,SMALARI: 

~ER~AHDN U~IQ)O~A~D 

I Bir gii.n tamam olmadan, afyonke~ 
bir <;inli gibi ltilesi ha~ha~ dolu bir
kac; c;ubugu iist iiste ic;ip bitil'm i~ ka
dar ba~1m donerek yilz otuz be~ sahi
feyi okumu:;; bulunuyoru!ll. Bu sahi
felerin kitab1, bana bir rii~·a oyunu 
gasterdi. Eflatun'un diyaloglannda'.ki 
fikir ve ~ah1s scrvetinden ba?ka dekor 
zenginligi vc lenevviiii hayalimi ora
dan oraya allp goturdii. Haydelberg, 
Ma<;ka. Paris, $anghay, Karagiim
riik ... Talebe odas1, !ilks bir bi.iro, mt~
hur bir dansoziin ~1k ''e zarif cvi,- kuy- • 
tu bir umumhane, muhtqem bir park, I 
alaturka ~ark1il bir bahc;e, bir ki.ilhan
beyi kalwesi... 

Bu dckorlar ic;indc <;inli bir fclsefe 
doktoru, Tiirk bir fclsefe do1;enti, zen
gin bir beyzade, miircbbiyc ile yeti~rni~ 
Dam do Siyon mezunu bir Ti.irk klZI, j 
bir Frans1z bankeri, S1rmasa<; Ay~e, 
Kontes Hatice, Benli Saadet, Fiyaka 
Nuri ve molon 9apkali adam ... Hcpsi 
d~nilyor, hepsi goruyor. hepsi 
i:;;itiyor ve hepsi yiyor, ic;iyor, ya~1yor 
ve hatta olilyor ... Fakat ba~ta Yakup 
olmak tizcre de dort arkada~1, ayn ayn 
birer kainat telakki§ini temsil ctmek- j 
tedirler. Felsefe doktoru Sun - Fu 
eski ve an:meci San Asyadir, kvntan
platif bir {,;inli. Do~ent Omer, liniver
site ve ilim, modem iskolastisizmdir. 
Yakup, diinyallg1 bol bir diletan. hat
ta bir Donjuan'dll'. Mathias, bir epi
kiirycn: Beatris. kadm ~ekline girmi;; 
insiyak, ~ehvet ve sanatt1r. 

kup, sonunda i~tiraki ruhta bir pey
gamber rolu ahyor. 0 da yalan ... 
Haydelberg ilniversitesi mezununun 
ilk lili.nizi Fiyaka Nuridir. Biri anlat
tim. obiirii anlad1m samyor. Halbuki 
anlatt1m zanneden timarhaneye, an
lamaga sava~an hapistianeye dti~i.i.
yorlar. Berzahm adamlan. Ne Cen
net,- ne Cchenncm ... Aralarmda bir 
te~bih vc tercih yapmadan soylliyo
rum, ne ~ark, ne garp! ... Necip Faz1-
lm (Bir.adam yaratma) smdaki Hus
rev de boyle degil mi? C~haletten hik
mete giden yolun berzah1: Cinnet! ... 
Onun da kahramam deli oluyor. Ne-
cibin Husrevi sll'~ ferdiyetinin hudud
lan ic;inde Glrpmmakta, · Yakup ise 
ic;timai, haLta beynclmilel gcni~ bir <;o-
1 Un ortasmda kendini bulmak i~in tis
t lin U ba~1m yolmaktad1r. Ba~ka tiir
hi olmas1 esasen kabil degildi. Ferdin 
ruhundaki tezad, delilik; cemiyetlekl 
tezadlar ise ihtilal dogurur. Yakubun 
tezadm1 (molon ~apkah) adamda go
riiyoruz. 0, bu sahte peygamberin 
clemonudur. Oyle samyorum ki Yakup-
ta muharririn $eytam ve tezadl ola
rak zihninde dogmu~ ve kendisile be
raber, fakat kendisinden bal;ika olarak 
ya~aim$hr. 

Son zamanlarda g·arptan ~arka, d1~
tan iGe, ba~kaclan bizc donme mescle
si birc;ok fikir adamlanm1z1 i~gal edi
yor. Ben donme mefhumile ifade edi· 
len ihtidalan hala berzahda olu~ ha
leti ruhiyesi saymaktay1m. Nic;in do
ni.iyorlar vc niGin sonradan donccek
leri bir c;1kmaza giriyorlar? Yolunu 
dogru sec;enler i~in donmeye degil, 
ilerlemek iizerc ancak yi.irilmege ih· 
tiyac; vard!l'. Hep berzahm izd!l'abL .. 
Buradan <;abuk gec;meliyiz. Cennete 
girmek i<;in Arnfatta kalmamalI. S1h
ha t nas1l bir uzviyet mi.ivazenesi ise 
ruhlarda ferdle cemi~ct arasmdaki 
ahenktcn dog·acak hikmet te sistemli 
bir kainat idrakine ermek mesele
sidir. 

Biitiin bu fikirleri bana soyleten, 
(Yakup ve Otekiler) isimli kitap ol
du. Celaleddin Ezine, Ti.irk okuyucu
lan ic;in yeni bir muharrirdir. Ad1m 
ilk defa duynyot·uz. Fakat o, c;:ic;:ek ac;
ma zama.nnu vc ham dcvresini gos
termeden olgun bir meyva halinde, 
zevkle tadllacak <;agmda bize kendi
ni vennegc muvaffa.k olmU$ bir mu
harrirdir. Garp dil ve edebiyatlanna 

Ben de kitabm ilk ytiz sahif esinde 
onlan boyle zannettim. Gordiim ki 
aldanrm~1m. Btiti.in bu ~ah1slar, soy
ledigim manzaralanm birer maske 
oJarak ku!lannu~lar. Sun - Fu, kon
tanplatif c;ehresinin arkasmda mtit
hi:;; bir harekft ve aksiyon adam1 sak
l1yormu~. Doc;ent Omer, kitaplann 
kalm parmakllkll satirlan arkasm
da hoppa, zi.1ppe, yiiziini.in boyas1 ve 
ka~mm yolunmasmdan ba~ka bir ~ey 
dil~i.inmiyecek kadar ku~beyinli bir 
k1za as1k oJabilecek bir ruh ta~1yor
mu~. Mathias, zevk ve ne~e lakaydi
sinin ~ekirdegi ic;inde kendisini ma
nen inti11ar ettirecek kadar kuvvetli 
bir ihtirasm zehilini gizlemektc imi~. 
Ya bu hoppa, gezgin ve r;allkU{>U Ya
kup; o, insanllg1 saadete gotiirecek bir 
mezhebin banisi ve onun haYari mi
za~h bir yay1c1s1 imi~ ... Beatris, felse
fe okum~ bu dansoz, gi.izellik ve sa
na~llµn kep.disine kazandlrd1g1 serve
tin timsalini adi bir muhitin insanla-. . 

fazla cli.i~ki.inlilgilne ragmen c;ok nezih, 
<;ok l1arcketli bir ti.irkc;e ile yaznu~tir. 

rm3r dan ~erper gibi dag1tmakta, ug-
runa mHyonlar babrm1s olanlara ver
medigi vi.icudiinii bir apa~a ikram et
mekte, varllgm1 doguran cemiyetten 
en korkunc; intikam1 alan, yaman bir 
rnahlukmw;;! ... 

Bunlar hirer rub ikizligini goste1i
yorlar. Te2:ad ic;indeler. Hi<;biri hik
met : sagesse'in yilksek huzur ve su
kfmuna, ruhun miil?kiil miivazenesi
ne ererneden kayboluyorlar. Hepsi 

bcrzahdalar. Bilhas~a onri.iriintin biiyilk 
bir klsmm1 yerli olm1yan bir hava ir;e
risinde gec;inni~ Tlirlc entelektilcli Ya.-

Eski bir tarife g·orc elfaz1,manasma uy
gun oldugu i<;in bu hilkme'vanyorum. ' 
Kendisiniri dedigi gibi bu kitap, ne pi
yes, ne romandir. Bana oyle geliyor 
ki o, hatta tam hir eser de degildir. 
(Yakup ve Otekiler), ancak biiyilk 
bir eserin projesi, esasll ve mtistakbel 
bir in~anm maketidir. Muharririni, 
daha ilk emegile vard!g1 bu muvaffa
klyetinde tebrik ederken, as1l biiyilk 
ve tam olarak vcrecegi eserin zevkine 
duydugum i~tiyak1 ~imdiden !fade et
meliyim. 

~asan - Ali YUCEL. 

Para Yii-ii:nde:n ... 
A¥k ve ma.cera. roman1 

Nakl~den: (Va-Nu) 

Son bir timidin tesirile gayriihtiya
ri rnmldand1: 

- Babam vazifcsini mi.idriktir ... 
imkaru yok, bu i§tc inad etrniyecek
tir! :i:yile§ir iyilc§mez senden af diler! 

Hadiye, meyus bir sesle: 
- Af! - dedi. 
Sanki iki kadmm konu§tugunu duy

mu§ da cevap vcriyormu~ gibi Liitfi 
bey hezeyamnda: 

- Hayat1m ... Biitiln hayatim onun 
J~in ... - diyordu. 

Saatler gec;ti. 
Odanm ic;inde bir oltim si.ikutu var

dl. Cenaze ba§mda bekliyor gibiydiler. 
Facia, fikirlerde sessizce hilkmediyor
du. Suzan, aglamamak i<;in, biltiin gay
retini toplam1§h. Pertevle dola§t1gi o 
mesud saatler §imdi ona ne kadar uzak 
geliyor. Sevmek, sevilmek timidi!.. Bir 
hayal... 

Gene kiz bu sadmenin tesirile Per-. ' 
tevi ne del'ece derin bir a§kla sevdigini 
anlad1 ve biltlin gayretile ufak bir i.imi
de sanlmaga kalkti: c Babam, kendlne 
geldigi z~man vazifestnl ya);>acakiir! 
Ve evimiz y1k11madan, saadetimlz de
vam edecek! 1 

Tefrika No. 9 

Yava§ sesle Hadiye hamma: 
- Senden §UilU rica ederim! Bu me

seleyi Pertev bey hie; duymasm ... 0, an
nesine son derece hi.irmet eder. Adeta 
peresti§ derecesincle muhabbeti vardJ.r. 
Bu maceray1 haber allrsa !evkalA.de 
miiteessir olacakt1r. Boyle bir leke onu 
Olilm derecesinde sarsar. Halbuki ben, 
Pertev beyin temiz ve iyi bir adam ol
dugunu biliyorum. Bari onu koruya
llm ! 

Kadm cevap vermedL 
D1§arda §efak ortah~1 aydJ.nlat1yor; 

hafif bir riizgar aga~larm dallanndan 
silzi.iliiyordu. Lutfi bey kmllldadJ.; i~inl 
~ekti. Kendisinde uykuda.n uyanan 
bir adam hall vardJ.. Hilmmarun Joz1l
llklar1 artik yanaklarmdan siltnmi§ti. 

Hadiye, kis1k sesle: 
- Uyaruyor! - dedi. · 

Yarah, tekrar i~ini ~ekti; kollanm 
gerdi. Kadm yava§c;a ilive etti: · 

- Yavrucugum! .. Sen odana git! .. 
- Seni yalmz m1 birakay1m? 
- Evet. Babanla ba§b~ kalmak is-

tiyorum. 
- Anne! Seni bu kada1· bedbaht ve 

Eglence yerleri 
{Ila~ tnraf1 1 inci sahifrde) 

Toplant1da fiatlerin ucuzlat1lmas1 
goru~tilrni.i~ttir. Murahhaslar bunun 
i<;in vcrgilerin indirilmesi laz1m gel
digini soylemi~lerdir. Vekiller bum 
iyi telakki etmi~ler ve bir proje ha
zu'lan masm1 bildirmi~lerdir. Proje, 
Dahiliye Vekili ve Parti genel sekre
teri B. :;:>iikrti. Kayaya verilecektir. 
Htiktimei icab eden tedbirleri alacaktir. 

Devlet Demiryollan Umum 
Miidiirliigiiniin bir izaht 

(Ba~ taraf1 1 inci sahilede) 
i-htimal verli mah ohnalld1r. Belki de 
tasa~ruf olsun diyc lilksten ka<;m1l
m1§t1r,.. dcnildikicn sonra «Fakat 
kanapeler en uzun boylu- adamlarm 
bile ayaklanm ycrden kesecek dere
ccde yliksek. rahal.s1z ve hesaps1~; .. ol
dugundan bahsedilmel-:tedir. 

Bahsedilen 545 numarall birinci 
mevki vagonm1 tamir vaziyetini ve 
§eklini tahkik ettim: Bu vagon diger
leri gibi ge9en sene $ark Demiryolla
rmdan satm ahnm1~ olan ve s1ra ile 
tamirclen gcc;irilip servise konulan 
vagonlann birisi bulundugunu mti- , 
§ambamsi dcnilen mal;remenin di:' ayni 
~irketten almt'l.n do~eme malzemesi 
oldugunu; kanapenin ise ne c?1inde 
vc nc de boyunda degi~mi~ bir ~ey ol
may1p senclcrden beri ayni banliyo 
hattmda scyahat edenlerin iizerindc 
oturduklan vc bu defa do~emesinin 

tamirden gec;irilerek daha temiz ve 
daha iyi bir hale getirilmi~ olmasm
dan ba!;)ka bir fark1 oimad1g1m anla-
d1m. • 

Nafia Vekaletinin paimi nez:>.ret, 
murakabe vc cmirl~ri altmda bulu
nan Dcvlet Dcmiryollan idaresinin, 
otedenberi, Nafia Vekilinden ald1g1 
emir vc direktif dairesinde, halkm is
tirahat ve kti<;tik biiyiik her tiirlti mli
racaaUarma 9ok ehemmiyet verdigi
ni vc Ti.irk halkaun huzur ve istira
hatine ve medeni varllgma. clinden 
geldigi kadar hizmet etmek istedigi
ni isbata gah~maga hacet yoktur. 

Ancak, kendisi pek de klsa boylu 
olmad1g1m zam1ettigimiz «Dikkatler~ 
muharririnin bu tenkidinde goze c;ar
pan mi.ihim nokta, kanapenin l?Ck1in
den zJyade yerli mall zannettigi mu
§ambams1 d6§eme malzernesini zcvksiz 
bulmasmda, ve yaz1sm1 da «Tasarrn! 
ve ucuzluk esaslan dahilinde meyda· 
na getirilen her §ey Hie zevksiz ve Ta- · 

hats1z nn olacak!> gibi c;ok ~ilmullft 
bir sozle bitirmesindedir. 

$imdiye kadar ba§ka yerden vaki 
oldugunu i~itmedigimiz bu tiirlii ~i
kayetin yerinde olmad1g1m1 ve deri.1iryol 
idaresinin halk i9in olan her h!zme
ti yapmakta zevk ve ~ere! duydugunu 
soylemcgi bir vazife sayar ve matbu
at kanunu mucibince bu cevabm ga.
zetenizin ayni sahifesinin ayni sii 
tununaa ne~rini d.ilcrim. 

NOT: 

Umum. milcliir 
A. R. Eren 

(Bu mektuba dalr iic;iinci.l sahifemizin 
birinci siitunundaki yaziy1 okuyunuz.) · 

endi§eli bir halinde nas1I yalmz bira- I 
kabilirim? 

- Korkuyorum, evet! Fakat ne olur
sa olsun yalmz kalmak istiyorum, yav
rum ... Sozi.imti dinle, git! biliyorum: 
Yammda bulunup beni miidafaa et
mek istersin ... Belki hentiz acunm ga
yesine ermedim. Belki beni daha fazla 
harap edecek §eylerle kar§Ila§acag·1m. 
Bunlara ~hid olmam isterim ... Fakat 
emin ol ki iztirabrm tahammillf ersa bir 
hale varmca, yegane s1gmagrm sensin; 
senin yanma gelecegim! Haydi yav
rum, git! 

Gene; k1z, kap1y1 ac;1p c;lkt1. Kendi 
odasma gidince, dosdogru pencereye 
yiirtidti. Sabahm alaca karanhg1 ic;in
de ortallkta hazin bir sogukluk vard1. 
Ba§mI cama dayad.l ve dalgm dal gm 
bahc;eye bakb. • 

Kalbi helecanla c;arp1yordu. 
Annesile babas1 arasmda, i§te, ~ok 

esasll bir ihtilaf ba§lanu~t1. Bunun ne-
ticesinde ya yuvalan kurtulacak, ya
hud hepsi birden mahvolacaklardi. 

«- '.Pertev» diye inledi. 
~er bu miicadelede ~dia hamm 

bertaraf edilmezse o hie; bir zaman 
sevgllisile evlenemezdi! Annesinin pe
ri§anhg1 O.zerinden gec;erek saadete 
kavu§amazch. Btittin §efkatuu, mu
habbetini s1rf ona ba~lamaga mecbur
du. Belki ancak bu suretle zavalll ka
duu teselli edecekti. Zaten rnant1k£a da 
boyle olmak laz1m degil miyd.i? Raki-
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lspanyada muharebe 
devam edecek 

maize me 
<;ekt~gini sogliigo_r 

. l\'la.~id 19 (A.A.) - Ba9vekil Neg- I 
rm dun ak§am radyoda bir nutuk soy
lemil?tir. Negrin, dort° ay evvel Ctim
huriyet ordusunun ademi mtidahale 
dolaY.1sile bir harb malzemesi buhram 
kar§1smda kalrru§ oldugmm, fakat o 
zamandanberi hi.ikumet endtistrileii
nin fevkaHide istihsalleri dolay1sile 
buhranm §imdi zail oldugunu soyle
mi§ ve demi§tir ki: uEsasen askerleri
miz di.i§mam magl(1b etmek i<fin mal
zeme musavatma ihtiya<; olmad1gm1 
yi.iz kere isbat etmi1;lcrdir.» 

r 
kar§1 mutlak bir bitarafhk ve iki mu .. 
harib tarafa kar§1 aym ve~hile har .. 
~ettir. Esasen bizim vaziyetimiz, in
gil terenin vaziyetine tamamile uy-
gundur. · ... -, 

Biz, ilk gtindenberi :i:11gilterenin is
panyaya kar§1 takib etmekte oldugu 
siyaseti tasvib ettik ve hi.ikf1metimiz
den ingiltere gibi hareket etmesini 
istedik. 11 · 

1talyan tayyarelerin f aaliyeti 
Roma 19 (A.A.) - Kastellond~n 

gelen haberlere gore goniilhi italy~n 
tayyare kuvvetleri Valina ordusu oniln· 
de harekata istirake devam etmekte
dir. Balear h~va kunetleri de keza 
faaliyetlerine devam ederek sahil bo
yundaki ~skeri hedefleri ve bu me
yanda \7_alansiya, Barselona ve Tara
gone'yi bombard1man etmektedir. 

Nutkunu bi-tirirken Negrin, hakiki 
ispanyollara hitab ederek §Unlari soy
lemi~tir: (IKazanacagumz §ey, her ti.ir
lil fedakarllga lay1kt1r. Biz, :i:spanya
nm ispanyollarm mall olmas1 i(fin 
mucadele ediyoruz Ye muvaffak ta 
olacag1z.11 

. . . 

Madrid 19 (AA.) - B. Negtin, dlin 
ak$am radyo ile ne§redilen nutkuntla 
Ctimhuriyetc;i k1taatm kahramanh
gmdan, kuvveimancviyelerinin fev
kalade yi.iksek oldugundan bahsetmi§ 
ve tekrar Ctimhuriyet<;i orduya girm~ 
olan 43 uncu firkamn sebat ve meta
netine i§aret eylemi§tir. 

Hatib, Cilmhuriyet9i ordunun zaru
ri olan btitiin malzemeye sahib oldu
gunu, fakat zafer elde edinciye kadar 
esliha ve mi.ihimmat istihsaiatllll art
tirmak muktezi bulundugunu beyan 
etmieytir. Hatib, muka vemet esbabm1 
§U sureUe tadad etmi§tir: 

«Ispanyanm istiklal ve tamamiyeti 
ic;in, halk<;1 demokrat cfunhuriyet ic;in, 
topragm onu i§letene aid olmas1 i<;in, 
iktisadiyatm inki§af1, serbes ve mii
reffeh :i:spanyanm iman ic;in harb 
ediyoruz. •> 

Bu hitabe, 35 dakika deYam etmi~
tir. 

Frankocularm ileri hareketi 
Salamanka 19 (A.A.) - Umumi 

karargah teblig ediyor: 
«Teruel cephesinde dii§mamn mu

kavemetine ragmen kltaatumz ilerle
mektedir. Muhtelif mmtakalarda di.i~
mamn yaptigi mukabil taarruzlar ag1r 
zayiatla tardedilmi§tir. 

Kastellon cephesinde Seco nehrine 
kadar ilerledik v.e Burriana civarma 
kadar geldik. 

Pcnnaroya mmtakasmda Elkueji
go, Mozon Blanco, Cerro Corchito, 
Cerro Pozo Porkuero, Elcuchilar ka
sabalarile Cerraco ve Castuera gec;it
lerini i§gal ettik. Monterrubeo yolunu 
kestik ve Calavar gec;idine kadar iler
ledik: 

Fransa ve bitarafhk 
Paris 19 (A.A.)- Figaro gazetesi 

ispanyol meselesi 
0

hakklnda §oyle ya
z1yor: 

«Bizim istedigimiz §ey, ispanyaya 

besinin oglunu, annesine nasil evlad 
diye kabul ettirebilirdi? Btiyle bir~ey 
olsa, saadetlerini c;alan kadm her za
man aralarmdakalm1yacak m1yd1·> Ha
yir, hay1r! 0, bunu yapamazd1. Annesi
ne heqeyi feda edecekti. Vazifesi bu
nu emrediyordu. Qok izt1rap c;ekecek
ti; ~ok iizillecekti; fakat annesinin yP.
mnda kendine teselli bulmaga c:;ah~a
cakt1. 

istikbalin me~hul agirllgile ezilmi§ 
bir halde §oyle dii~i.indii: 

«- Babam inad ederse .... )l 

Fikrinde devam edemedi. GOzlerini 
kapadJ. ve ic;inde vazifenin temiz ve aza
metli alevi yand1. 

Pencerenin onunde, riizga11n kova
ladlg1 yapraklar ur;U§tu. 

I(.~¥- . 

Suzan odadan ~ikdlktan sonra Ha
d.lye, kocasmm ba§I ucuna dondti. 

L'lltfi bey, gozlerini ~arak elini al
runa gotilrdti; pans1manlanm yokla
d.l. Sonra sag tarafma dondii. Yere do
k:tilmil§ mektuplan ara kap1dan gor
di.i. 

Ba§llll biraz kald1np uzatt1. Sert bir 
bakl§la Hadiyeyi siizdi.i. 

Kadm, duvara dayanarak, sadece: 
- Sana yazm1~ oldugu mektuplar!-

dedi. 
- Bunlari nas1l buldun? 
Sesi, boguk ve sertti. 
- Senin dela.Ietinle ... Biitiln bir gtin, 

bir gece, durmaks1zm say1klndm! 

Barselonu bombard1man · 
Ba1·selo11 19 (A.A.) - Franko t~y .. 

yarecileri bu sabah iki saat hemen hi9 
durmadan Barselonu bombard1man 
etmi§lerclir. Ogieye dogru 25 ki§inin 
oldiigi.i, 60 ki§inin yaraland1g1, 5 evin 
harab oldugu ve bi..rka($ yerde yangm 
~1kt1g1 gori.Umti§tilr. 

Fransadan ahnan erzak 
Burgos 18 (A.A) - Fransaya iltica 

eden Htiktimet~i 43 i.incil fukanm er
kamharbiyesinde ele ge~en vesikalar
dan anla§Ild1gma gore, bu f1rka son 
zamanlarda miinhas1ran Fransadan 
aldlg1 erzak ve miihimmat ile tutuna
bilmi§til'. 

Bu fll'ka nisan sonundanberi Fran· 
sadan 40 bin kilo un, 1000 litre yag. 
50,000 kilo sabun, 1000 kilo kahve, · 
2 bin gift c.izme, 1000 kilo §eker ve 
miihimmatile birlikte 200 hafif mit
ralyoz alm1§tir. 

F rankocularln yeni bir ~ 
taarruzu 

l\1ac1rid 19 (A.A.) - Estramador 
cephesipde Franko kun-etleri 15 ha
ziranda Toledo ile Kasseres vilayetle
rinin birle§tigi Arabispo mmtakasm
da Ciimhuriy~t<;i me,·zilerine kar11 
giri§mi§ olduklan taarruzu bugtln 
tekrar ele almI§lardJ.r. 

Di.i§manm tazyiki bilhassa Karas
kalejo ve Petroso iizerine tevcih edil
mektedir. Bugi.in dti§man birbiri ar
dmdan dokuz hucumda bulunmu~ ve 
nihayet Climhuriyet<;iler baz1 tepele
ri terkederek geri t;eki1mi§lerdir. 

Kordoba vil~yetinde Frankocular 
Cilmhuriyetc;ilerin Kordobanm 60 ki
lometre §imali garbisinde bulunan 
Peneroya dagmdaki mevzilerine hil
cum etmi§lerd.ir. Burada da asilerin 
tic; taarruzu pi.iskiirti.ilmii§ fakat dii~
man Patuda yamacmt i§gal etmefe 
muvaffak olrnu§tur. 

-Nededlm? 
- Aylardan beri o kadJ.nla benim 

aramda miicadele ettigini anlattm. 
Erkek cevap vermedi. Hadiye deram 

etti: 
- Bir soz daha soyleclin. 
-Ne? 
Kadm iirkek iirkek: 
- Bo§anmak! - dedf. 
Lutfi bey, ba§ml daha ziyade uzatt.I 

ve elile yarasm1 tutarak: 
- iyi i§itmiyorum... Bw·am agrl· 

yor ... Ha ... Attan dil~ttim .. . Kulaklan~ 
da ug'ulduyor ... Ne demi§im? .• 

Kadm tekrar et ti: 
- Bo§anmak! 
Kabahatiy~ de hi1km\inii bekli· 

yormu§ gibi kocasma bakti... Hayiri 
:;Jlmdi ate~i ge~dlkten soma her hat
de bu al~ak~a sozii soylemege cesard 
edemezdi. 

Fakat erkek metin bir ahenkle: _ 
- Hayirhs1 da odurl 
- Ne diyorsun? 
Kadmm bu sualinde oyJe bir korJru. 

oyle bir heyecan vard1 ki. .• 
Llltfi devamla: 
- (IBoylesi daha iyidh'! » diyorum ... 

Hastallgrm esnasmda i<;imi tamamen 
dokttigi.ime memnunum dogmsu! 

Hadiye, duvara dayanmasma rag
men bacaklarmm kesildigini his<.:ecle
rek bag1rd1: 

(Arlia I Yar) 
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Bayan-Sabiha-GOk~en, 

Dayan Sabiha Gok~en ye Atlnada Tatoi tayyare karargilu kumandant 
binbap Falkonakis 

,... (Bq. tara.f1 1 we· . ahifede) 
ID! dostluk teza.hiirlerile kar~annu~

- tu. 
Romanya ga.zetele1i, bugtin da.hi 
~k tayya:recili~i haklanda n~rlyat
lanna deva.m. ed.iyorlar. Gazeteler ve 
mecmualar, bu bahse uzun makale
ler tahsis eylemektedirler. 

Ezcilmle bugi.inki.i. LO Moman ga
zetesl, Sabiha! Gokcen serlavhas1 al
tmda n~rettigi <;ok giizel bir maka
lede, mill! hi.ikfu:net kuruldugundan
beri Ttirkiyede tayyarecilige verilen 
ehemmiyett, tafsilati ile kaydetmekte, 
:Bayan Sabiha Gok~en yeni Turk ka
dmllgmm timsali d.iye gostermekte
dir. Bayan Sabiha Goki;enin i;ok gen<; 
y~ma ragmen, gayet kuvvetli isti
dadlarla tayyarecilikte muvaffakl
yetler elde ettigi ve hususile Dersim 
ha,rekatr sn·asJ.nda askeri tayyareler
le :Jrahramanca iVazif esini gordtigtinti 
tebariiz ettirmektedir. 

Bi.ittin gazeteler, Bayan Sabiha 
Goki;eni bu Ba'lkan turnesi ile elde 
ettigi m\lvaffakryetten dolayi tebrik 
etmektedir. 

Bu ~am Rumen tayyareciligi na
mina bir' ziyafet velilecektir. Yal'm 
ak~am da elgilikte, misafir ~erefine, 
bir ''ziyafet vardl.r. 

Bayan· Gokgen, bugtin saat 16 da 
vwrubulacak olan hava metingine i~-· 
tiri:lk eyliyecektir. 

Ra~yoda Sabiha Gok~enden 
sitayit le bahaedildi 

Bilk'fe~ 19 (l\.A.) - Anadolu ajan
smm hususi muhabiri bildiriyor: 

Ba.yan Sabi.ha Gokc;en bugiln en
ternasyonal, hava: metingine i~tirak 
etmi1} ve bti,ti.in hallon samimi alaka
s1 ile saat 17 ,30 da. bir Q.l_;Ull y~p~
tir. Uc;~tan , evvel radyo vas1ta.sile 
tayyarecimiz . ha.kkll1da c;ok sitayi~

kir ciimleler soyJeruni~tir ve bilhas
.sa: «'Bize dost ve.milttefik Ti.irkiyenin 
ve tayyare<;i~\gi.nin selarruru getiren 
bu gen~ ve cesur ve tercemei llali 
muvaffa.lnyetlerle dolu tayyarecinin 
~ahsmda biz de karde~ TilTkiyeyi ve 
Tiirk tayyareciligini selamllyoruz• 
denmi~iir: · · · · · 

... ... . . . . . . . . ' 
Fransa-Almanya 
Almanya sefiri Fra na1z Bat
vekili §erefine ziyafet verdi 

Paris 19 (A.A.) - Almanya btiyilk 
elt;isi bugtin B~vekil Daladiye ~ere
fine bir 6gle ziyafeti verm~tir. Bu 
ziyafette ~vekil muavini ~otan'dan 
ba.,ka yakmda konferanslar vermek 
tizere Baden - Baden'de toplanacak 
olan Frans1z - Alman dostluk cemiye-
tinin ictimama i~tirak edecek diger 
zevat da hazir bulunmu~la.rdlr. 

B. Ruzveltin kii~iik oglu oldii 
Nevyork 19 (A.A.) - Reisicumhu

nm en kilt;tik oglu Con Ruzveltin 
An Lindzey Klark ile izdivac1 mera
atmle dtin te.sid edilmi~tir. 

, ... - ---4-•i.. -cci.-... ----

Arjantinde Afmany~ •rl!!~ 
tinin a~t1ii bir dava ' 

Buenos - Aires 19 (A.A.) - Hitle
rin bir karikattirtinti ne§retmi~ clan 
!Argentinises Tageblrutt gazetesl aley
binde Alman sefareti tarafmdan ac;1-
lafu. dava, bfr ademi ~esuliyet kara-
11le net1celenmt~tir. 

Halk, a'vdette Sabiha Gokc;ene 
d~tlUk tezahiirlerl yapm1~tir. 

Belgraddan hareket 
Belgrad 19 (A.A.) - Anadolu ajan

smm hususi muhabiri bildiriyor: 
Bayan Sabiha Gokgen, bu sabah 

saat 10 da Bilkre~e miiteveccihen 
Belgrad tayyare meydamndan u~

mu~tur. 

istikbalde bulunanlarm cfunlesi, 
te~yide de hazir bulunm~tur. Yu
goslav asked hava kuvvetlel'i kuman
dam, refakatinde lark! miitecaviz 
tayyare zabiti ile, ta'yyare meydaruna 
gelmi~ ve Bayan Sabiha GOk<;eni se
rn.m1am1~tlr. Ttirk ve Yugoslav mar~
lan c;almdiktan ve rasimei veda ifa 
olunduktan sonra Bayan Gokc;en be
~U$ bir c;ehre lie hazurunun birer 
bj.rer ellerini s1kn11$ ve pek din<; ve 
zinde bir halde tayyaresine binerek 
havalanm~ ve iig defa tayyare ka
rargalum selfunlad1ktan soma Bilk
re$ yolunu almI~tir. 

Diin ak~am elc;imizle refikas1 ba
yan Haydar Aktay tarafmdan bir ak
~am yemegi verilmi~ ve -onu takib 
eden suvare sabahm dordilne kariar 
bi.iyiik bir ne~e ic_;inde gec;m~tr. 

Bayan c;tokc;en, dun ~erefine verl
len ~gle yemegi esnasmda Yugo.slav 
askerl hava kuvvetleri kumandan1 
general Yankovic; tara!mdan Yu
goslav hava ~an1 ve a~am el
~ilikte ve1ilen ziyafet esna.smda 
da Kral namma Naib tarafmdan 
verilmi:; olan beyaz kartal ni~a

m Harbiye Nazin general Marig elile 
tevdi edilmi~tir. Bayan Sabiha Gok
~en, gerek general Yankovic; ~e ge
rek Harbiye Naz1n general Mari~e. 
i~bu nl~anlardan dolay1 hararetli .. 
bir surette te~ekkiirde bulunmu~ ve 
bunlan k1ymetli bir hatim olarak 
daima: muhafaza edecegini Have et
mi~tir. 

Bayan Gokc;en, giller yuzu ile me
tanetini gosteren sevimli nazarlarile 
Belgrad muhitinde' ve bilhassa tay
yarecilik ve hil.vac11lk aleminde fev
kalade iyi bir tesir brralmu~hr. 

Ok atmak 
Okmeydarunda miisabakalar 

tertip edild i 
Ok, ancak bir zama'nlar b~ca 

sporumuzdu. Son as1rda ihmal edllen 
bu giizel sporu yeniden canlandlr
mak it;in esasll t~bbilsler b~Iam~
tir. Bu maksadlal Okspor Kurumu ta
rafmdan en esld stadnmz olan Okmey
danmda milsabakalar tertib edilmi~
tir. 

Diin b~llyan bu miisabakalara bir
~ok merakhlar i§tirak etmi§tir. Mtisa
bakalar bir~ac. hafta stirecek ve net1-
cede bu senenin rekorculan anla§1la
cakt1r. 

Bir ~ocuk blr ma vnatl:! o.~- l 

ken ambara d iittii, ag1r 
yaraland1 

Ayvansarayda otura:n on y~lann
da ~~~fq v~ Rasim isimlertnde ild. 
~ocuk, sahile ba~ll bulunan brnJ bir 
mavnada oynamaktalar iken All mu
vazenesini kybederek mavnamn am
barma dii~m~, bu sirada bac~1 blr 
~ivi.ye taklla'rak ehemmlyetli surette 
kesildigmden polis tara.fmdan Ba.lat 
Mustvi hastanesine yatmlni1~br. 

lzmHte . AtatUrk on nu· 
Diin viii.yet bah~ainde ayni 
1ofra kuruldu ve Biiyiik ~efin 

tarihi nutkundan par~alar 
okundu 

izmit 19 (Telefonla) - Ataturk, 
17 sene evvel bugtin izmiti §ereflen
dirmi§Ier ve vilayet bahgesinde veri
len 120 ki§ilik ziyafette efkar1 umu
miyeye hitaben tarihi bir nutuk irad 
etmi~lerdir. izmitliler bu mesud gi.i
nti her sene oldugu gibi bu sene de 
fevkalad~ merasimle kutlarru~lardl.r. 

:;lehir bayraklarla stislenmi§tir 
Viliyet bah9esine 17 senc evvelki gi
bl ayni §ekilde sofra kurulmu§tur. 
Halkevi, ttim bandolan, i.issiibahri 
orkestras1 bahc;ede yer almi§lardi. 
Vali B. Hamid Oskay, general Miir
sel, amiral Fahri ve bayanlan, vilayet 
erk~m, Halk partisi, Halkevi men
sup!an gengler, binlerce izmitll bah
geyi doldurmU§lardi. 

Merasime istiklal mar§I ile ba§
landr. B. Yiice tarafmdan o giinkti 
hat1ralar anlatildi. Ti.irkGe muallimi 
B. Nuri Ozdogan tarafmdan da, 
Biiyilk Onderin o gi.in irad buyur
du.klan nutuktan par<;alar okun
mu~tur. B. Nuri Ozdogan .Atatiirkiin 
nutuklarmdaki: 

«Tilrkiye halln as1rlardanberi hiir 
ve miistakil y~amtl? 'Tc istik.lfilini bir 
lazimei hayatiye ieiakki · etmi~ bir 
kavmin kahraman eviacllaruhr. Bi.itiin 
cihan emin olsun ki bu millet i<lama, 
imhaya degil, ihyaya, hakkl hayata, 
hak1n istiklale milstahak ''e elyakt1r .. , 

Pan;;ay1 okurken bahc,;eyi dolduran 
kalabahk: 

- Ya~a Atatiirk.. Varol Atati.irk .. 
Diye bagmyor vc Btiyiik Onde1·i 

tasavvur edilmez co§kunlukla alkI§
hyordu. Bundan sonra §erbetler, bis
kiiiler dag1tild1. Orkestra ve bando
lann c;ald1g'I par<(alarla. merasime ni
hayet verildi. izmit elektriklerle ten
vir edilmi~tir. 

-~-

izmirde diinkii ma~lar 
:istanbulspor kliibi.i birinci futbol 

takmu :i:zmit idman yurdu birinci 
futbol takmu ile bir mac; yapm1lltir. 
<;ok kalaballk seyirci kar~1smda ya
p1lan bu magm birinci devresi 1 - 1 
id.i. ikinci devrede iz.i-nit idman yur
du 1 gol daha 'atti. Fakat istanbul
sporlular son bir dakika ic;inde attik
lan bir gol ile berabcrligi temin etti
ler. Oyun 2. - 2 ~itti. 

Bu mac;ta'n onpe buranm iki rakib 
kliibil idm:µi ynrdu ve Akye~il B. 
taklmlan kar~lla~tilar. 1 - 1 berabere 
kald1lar. 

Japonyada ku1r la§hrma 
kanunu 

Tokyo 19 (A.A.) - Irk1 koruma 
ofisi irsi kusurlan olanlann k1s1rla~
tirilmasma ve bu bapta ·bir kanun c;1-
kanlmasm1 hiikfunete tavsiyeye ka
rar vermi~tir. Bu baptaki kanun la
yihasmrn. meclisin onUmli.zdeki i<;ti
ma devrcsinde c;1kacag1 ii.mid ediliyor. 

Antakya 
(Ba~ tai·a11 1 h~ci sahi(ede) 

grafmda ~llJ,:iciye Vekili Dr. Arasm 
te~rinievvelde Smiyeyi resmen ziya
ret eyliyerek Tiirkiye. - Suri ye mua
hedesinln musaddak suretlerini teati 
edecegini bildirmektedir. 

As1l11z bir haher 
'l.fplep 19 (A.A.) - Halep muhaf1z

l1g1 matbuat biirosu bir tebliginde be1il 
bin imza ile yabanc1 bir millet cTtir
kiye» ye bir arzuhal verileceginin a.s
h olmadl.glill ve memleket ve FrallSlz 
hiikl'.imeii aleyhinde ne~redilen be
yanname meselesine gelince, 30 ka
dar beyannamenin Antakyada tabe
dilerek iki yabanc1 tarafmdan Halep
de tevzi eclildi~ini ve bunlann tevki! 
edilmi~ oldugunu bildirmektedir. 

T iirk propagandau yapb diye 
Antakya 19 (A.A.) - Anadolu ajan

smm hususi mul1abiri bildiriyor: 
~£a ~lkan «Eddi~a~ gazet~si 

Tlfrk :Pi·opagandasr yaptigmcia.n do
lay1 bir ay mtiddetle tatil edilmilltir. 

Sinemala r1n isimleri 
deiittiriliyor 

Antak:ya 18 (A.A.) - Anadolu ajan
Sl hususi muhabiri bilcliiiyor: 

Ampir sinemas1 Gfulduz adrm al
dlktan sonra Roksi sinemas1 da Halk 
adm1 alnu~tlr. tskende11rn. sinema
la.nmn da bu yolu takip edecekleli 
blldlrllme ktedir. 

SahHe 7 
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NANEMOLLA 
Nanemolla gene Nanemollallgma 

avdet etti, ogilre ogtire kamaradaki 
yatagma serildi. Ba§l yast1klann ara
sinda; yanmda yans1 kesilmi§ bir gaz 
tenekesi, gasyan bi.re gasyan. 

Osman aga, ~avu§lar, onba§1lar da 
has1rlarm ilsttinde ayni halde. Zincir
krranla Salih kaptan, kar§I kar§1ya 
hfila ati§tll"madalar; kamaraya ses
lenmedeler: 

- c;ocul<:ken salmcakta yatmadm 
mi, tahtaravalli oynamadm m1 be ir
fanc1g1m! 

- Yammrza gel, bir iki parlat, turp 
gibi olursun pa§azadem! 

Gece yansmdan evvel izmir lima
mn.:-:i demiralblar. 

irfan hal~ kafasmr kaldlracak hal
de degil. Hie; bir taraf1 tutmuyor; 
bulant1s1 baki; knruldarken hadi te
nekeye ... 

R1za bey dald1 kamaraya: 
- Ay1p be, dellkanhsm. Kalk ~u 

yataktan, bak ne soyliyecegim! .. 
Yataktakinin cevab1 zor anla.~11!

yor: 
- Pek harab1m Riza beyefendi! 
- Beyef en di ne oluyor. amca de, 

evlad! ... 

- Son derece ba~1m donuyor 
amca. Gozlcrimi a<;am1yorum mi.it
hi~ karanyor .. 

- Kulak ver bak ne diyecegim. 
Yann buradan kalklp Saklza, Sisa
ma, Bodl.·uma, ondan sonra Rodosa 
ugnyacakmu;1z. Salih kaptan (f1rt1-
na uzayacaga benziyor, Rodosu tuta
m1yacag1z. Alaiye, Krbns, Mersin, :ts
kenderun ve Suriye iskelelerin.den. 
donii$e kalacak galiba} diyor... Ev
lad beraber silrilldiik, beraber gidi
yoruz. Birbirimizden aynlmakhgnmz 
dogru degil. Toy, cahil bir gern;sin; 
bu gibi ~eyler ilk defa bW?ma geliyor. 
Gurbet ellerde peii~an olursun ... Qa
buk kalemle kag1d! al eline, htinka
ra bir telgraf i;ek; Ak~'ya naklini 
rica et ... Giin ola, harman ola . .. 

Salil1 kaptan: 

- Oyle ya, dosdug1u soz. Rodos
ta seni bekliyen ela gozUi yarin mi 
var?... Qabuk yaz telgraf1, ~imdi bi
rini gonderip ~ektirelim!. .. derken, 
hasmn usttinde biraz derlenebilmi~ 
olan Osman aga da: 

- Bizim merd oglu merd alaybe
yimizin sozunden i;1kma pa~adem, 
diyordu. ~ana ol desin, ~u dakika 
cannm veririm ... 

Nuh ~avus ta ilave ediyor: 
- 0 on iimde olsun, isterse kasab

haneye gotiirsi.i.n. Boyun eger, arka
smdan giderim ... 

Bunun yarm1 yok mu? .. Ertesi giin 
de vapur orada. Kalkarsa ak~ama 

kalkacak; belki de gene geceliye
cek... Zincirkiran igkilikle tuttur
mu~tu i9te ... 

Kamaraya lamba, kalem, kag1d ge
tirdiler. Irfan dogrulabilmege ne 
kadar davrantlrysa, yapamadI. Ba.µ, 
beyni hala finl fml; midesi donup 
duruyor: .. 

R1za bey kalemi, k~g1d1 aldr. Bu
yurun karalad1g1111: 

Be~ikta~ saraymda sultan Aziz 
han hazretlerine 

cPadi98.hrm, bu devlete nice hiz
metler eclerek cennetine kavu~mu~ 
eski bir vezirin benim gibi su~suz, ka
bahats1z bir oglunun, muha.rebelerde 
ve e~klya takiblerinde cansiperane 
hamiyet ve gayretler gostermi9, vti.
cudti delik de~ik olmill;l, en emekdar 
alay beylerinden, Zincirklran lAkabi
le millakkab Riza beyi, al~a.k, rezil 
ve namussuz bir mabeyincinin sozi
Ie siirgiin. ettin. Ben toy ve tecrtibe
siz bir gencim. Rodos kalesinde ya
payalmz _helak olacaguna cell~da 
teslim edin belki hakklmda dal1a ha
yrrlr olurdu. Merhametine ilticaen 
fuumaileyh R1za beyle beraber Aka-

• ya izarmm1 miibeyyin fermam hu
mayununuza muntazmm olbabda ..• 
ilh ... 

Yazd1g1111 yiiksek sesle okuyunca, 
irfan gozleri biiytiyerek donakaldi. 
Dogrulacak, dogrulanuyor. 

- Aman amca bey, oyle bilmcm 
nesi cinli bir adama bu yaz1hr nu? .. 

diyecek, dili i9lemiyor. 

Sa1ih kapta.n da sasalam1~h. Kas 
yapaYJm derken g·oz c;lkarmak der
ler buna. Dimyata pirince giderken 
evdeki bulgurdan olmak bundan c;1-
kar i~te. 

Hiinkar bu telg-rafI almca Nemrud 
oldti. gitti; gencin ba~1 da biisbi.itiin 
nare yand1 bitti. iradc haz1r: 

- Am.cam Abdiilmecid ban o 
Tanzima t zmlt1sile cellad1 kald1rma
sayd1 goktan kestirttimdi kafas1m 
ibllsin... Fiza.na stiriilstin. Boynun
da, ayaklannda lalc, 101 sene zin
danda kalsm! ... 

Zindrkll'an, bagmyor: 
,__ Nas1l, yaman olmam1l!J rn1? 

tamtamamma yazmarru~ m1y1m? 
Bunlara her zaman efendim, sulta
mm sokmez; arada bir de boyle dob
ra do bra ister ... 

Pat1rd1ya boguyordu: 
- Haniya, nerede? Kim gidecek? 

Rizeli bunu kime c;ektirteceksen !;'a
iir buraya. Telgrafhano iicreti de 
benden ... 

Kesesini g1kar1rken Salih kaptan 
elini tuitu: 
• - Danlm.m, ·o da bizden olsun. 
Yer bana kag1dr! .. 

Nanemollaya bir i~ret ge<;ip ka
naradan ;1kt1; biraz sonra donilp 
gel di: 

- Ser .1.rnmarotu karaya sald1m. 
~imdi telgrafi c;eklirecek! .. Haydi de
dJgin de oldu R1zac1grmr. 

Fikri l?Uydu: Yanm bekleyip bir 
aralrk irfam yalmzca gonnck bera
ber dil~ilnilp ta;mup, suya sabuna 
dokunmaz, merhanLcti calib bir f?ey 
kaleme almak. 

Hem bu, boyle dogrudan dogruya 
olmaz. Adeti, htinkar nezdinde ha.
tin sayilan, kudemadan, buyti.k rtit
beli bir zat delaletile atifet dilemek; 
yani telgraf1 onw1 yedile verdinnek. .• 

Ertesi sabah erken erken kamara
nm kap1sm1 vurdu. :tnari, cleniz tut
rna bitabhgmda11 ve uykusuzluktan 
o gece dort be~ ~aat uyuyabilmi~, 

epiyce canlannu~b. 

Si.irg\.iyi.i <;ekti; birbirlerine ! 
- Ge<;mi~ olsun delikanh !.. 

- Sana da kaptan! .. dediler. 
Oyle ya, ikisi de bi.iyiik bit varta. 

a.tlatmi~ sa11hr. Bir defa Nanemol
Ie., olfunden beter olan Atrika <;olle'
ri cehenneminden kurtuldu; kaptan 
da postu kurtardl. 

Zira vali, kumandan, Ii.man reisl 
ve adamlan vapuru sanverirlerdi. 
Telgraf1 i;eken g-enrl m"i.irettebetm
danm1~; her halde ka.ptan da birlik 
ve o kafada diye ... 

Rizeli diyordu ki: 
- ( Asmaaltmda zahireci Yordan 

agaya) tarzmda padi~aha telgraf ~e-
kilmez. Bunun da bir yolu var. On& 
miitekarrib, riitbece miisilr veya ve
zir, ~ahs1 mergub bir zat araya koy
mak, istil'ha:_mnameyi ona verdirmek 
usuldendir. Yok mu oyle . bir baba 
dostun? 

irfan di.i~i.inurken aklma Bolkeyif 
geldi: 

- Var; Meclisi hassa memur Tay
yar p~a ... 

- Tamam, miikemmel, ondan A1A· 
sm1 m1 bulacag1z? Keyif ehli, kalen.
der me9reb. hayll'hah bir 2:athr da ... 

Gei;enlerde, Kadirgadaki konagma 
gittigini, p~anm gayet candan bu
Iundugunu, iltifatlar ettigini, (ba
~ ne zaman slk111rsa bana gel) 
dedigini de anlatti. 

Bu Nanemolla pismgm, h1mb1-
lm katmerlisi i;ifte kavrulmu~u de
sek hata da olmaz sanki ..• 

Evet, adama gittin; hiimu muarne
Ie de gordiin. Kuyrugun bu kadar 
sikl~mca dii~eydin ya. ocai;ma! ... 

Ona bunu soyle, verecegi ceyab1 
biliyoruz: 

- Derdden, mihnetten ba~1nn ka
~1yacak, dogn1 durust nefes alacak 
saatim, dakikam oldu mu ltl? ..• 

Uzatm1yalrm, miisveddeyi beraber 
yapillar. Yazd1la1·, bozciular. cizcliler; 
nihayet ~tum kag1da beyaz ettiler: 

(ArJ;a<=1 ':w) 
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Yunan kaleclsinln blr lCurtuqt • Fenerbah~e takmu Giin~in verdlfl tiontle - Fenerbali~nln hirlncl golft 

Sanlaciverdlilerin 30 uncu y1ldOnUmii GUI kupas1 finali yap1ld1 Yiizme miisabakalar1nda 
... mer as i m I e k u 11and1 ±:::!~:=r~ bir Tiirkiye rekoru k1rdtl\ 

dmda yaplldl. 
100 Metre:. 
I irfa.:n Fenerbahfe, Panatinaikos - Enosis 

muhtelitini (2- 0) yendi 
Di.in Fenerbah~ stadmda on bine 

yakm seyirci oniinde Sarllaciverdll
ler 30 uncu ytldoniimlerini biiytik 
merasimle kutladllar. Saat 16 da Fe
nerbab~eli emekli ve f aal sporcular 
bir'tsmi ~d ya.pttlar. Bayrak me
rasiminden ve saygi ile d.inlenen is
tlklal mar~mdan sonra Fenerbah!;&
llle1in and i~ merasimi ya.plldl. 
Bundan sonra SanIAclverdlilerin ~a: .. 
h~asmdan ve gayelerinden bahse
den bir nutuk s0ylendi ve Fenerbah
~EJi kilgilkler arasmda bir gciste~ 
~l yap1ldl. 
Saat 17,30 da Fenerbah!tenin 30 ui1-

cu y1ldoniimii milnasebettle davet 
edilen Pa.natinalkos - Enosis muhte
litl - Fenerbah!;C ma~ma srra geldl. 

Saat 17,30 da evvelcl Yunan takmu 
sahaya ~1kh ve halln selamladl. Bi
raz sonra Fenerbah~elller halkm 
co~un alkI~lan arasmda sahaya flr
ladllar ve onlar da tribi.inleri selam
ladllar. TakJ.mJar saha ortasmda top
land1klan zaman, Gfule~ ~ampiyon 
gi.ire~~ilerl tarafindan t~an muaz
zam buketl, gene ~ar arasinda 
Fenerbah~eye verildi. K.Isa bir mera
sfmden sonra taklmlar, hakem ~azi 
Tezcarun idaresinde ~u ~ekilde dizil
dilcr; 

Panatinaikos Enosis muhteliti; 
Ripa (E.) .. Gaspa.'ris (E.) Papadop-l 

los (E.) - Sirkos (P.) Kondulis (E.), 
ipofandi (P.) - Miyalds (P.) Ma.ro
pulos (E.) Canetl (E.) Trlandafilis 
(P.) Hristodulo (E.) 
Fenerbah~= 

Hiisameddin .. F.azil, Y~ar - Esad 
Aytan, Re~ .. Fikret, :;;aIJan, Y~ 
Ali Rtza, Nacl. 

Para atl~ru kazanan Fenerbah~e 
~iddetle esen riizgan lehine alara.k 
oyuna b~lad1. ilk akm1 Yunan1d ar 
yaptllai·. Esadm kestigi bu akm Fik
retin ayagma kadar uzand1 ve Yunan 
kalesinin onli kan~ti. Topu a.yagma 
alan Fikret stiratle ha!beki ve beki 
arkasma takb. ve ortaladl. Yunan 
mi.idafaas1 bu akuu gil~iikle kurt.ar
d1. Hemen arkasmdan Fikretin kar
~i miidaf a.ayi, Adeta saha.da yok .. 
m~ gibi silratle g~p ka.Ieye indigi
ni gordiik. Gene Yunan mudafaasi . 
birbirine girdi. Fikretin kalllsma 
isabet eden, mlsafirlerin miidafaa ce
nalu ~~nm~ ve kan~~t1 . 

Fenerbah~cnin birinci golii 
Esad topu tekrnr Fikrete verdi. Ge

ne Fikret seri bir driplinkle kendisinl 
tutmaga ~bahyanlan siiratle ~ti 
ve topu ~barun oniine, golil yapsm 
diye yuvarlad1. ~abanm plase bir ~ii
tU Fenere ilk golii kazand1rdl. 

YunanlIIar golii yiylnce gayrete 
geldiler. Sag~1klan Miyakis hep de
marke kallyor. Fakat bildlgim.iz ve 
tan1digmuz Miyakisin yerinde Adeta 
gtilgesi var. ikl defa topla beraber 
avuta !;lkt1. Gene Fikret tara!mdan 
a~1lan bir aklnda Yunan kalesi mu
hakkak bir gol tehlikesi atlattl. Na
cinin bo~ kaleye ~ektigi ~iltil, tak1-
mm en iyi oyunculanndan bi.ri olan 

solbek kafa ile yatarak kurtardl. 
Fenerin hakimiyeti devam edlyor. 

Fakat Yunan mildafilerinin topu mil· 
temadiyen havaya kaldlrmalan Sa.
nldciverdlllerin oyununu bozuyor. 
Ayru zamanda Fenerbah~e u~ ortasi 
topu arkalan hasun kaleye donUk 
olarak bekledikleri i~in Fikretin mO.
daf aayi allak bullak ederek getirdi~ 
akmlar netice vermiyor. 

Oyunla Fikreti tutmarun ka.bil ol
madl~ goren Yunan muhtellU 
miidafa.am. favfil yapmaga ba~IadL 

Ve tam yirm1 be~inci daklkada sat 
haflan, Fikreti on sekiz pas i~lnde 
tekmeledi. Hakem ~azi de hakh ola
rak pen.alhy1 verdi. 

Fenerbah~enln ikinci golil 
Pikretin ~ekti~i penalhda ~ok en

teresan bir vaziyet gordtik; 
Yunan kaleci topun hareketine 

dikkat ctmedi ve topun abldlgi yerln 
tam aksi istikametine atlld1. Ve bo~ 
birakt1gi yerden de top yuvarlana yu
varlana girdi. 

Fenerbahge topu yere ip.dlrerek oy
nad1g1 zamanlar, Yunan takmuna 
tam bir hB.kimiyet gasteriyor. Akm
lo.nn merkez ~ikleti Nacinil1 cenah1-
na dondil. Nacinin ik1 ortalayi~1ru 
All Rlza vole ile Yunan kalesine gon
derdi. 

Havadan avut. 
Top Fikrctln tara:fma ge~U~i za

man Yunan mildafa:ast tam bir aclz 
i~inde kal1yor. On sekiz pas dl~da 
faviille tutmaga ugr~1yorlar. 

Fener miidaf aas1run zamanSiz bir 
gen pas1 az kalSin pahabya mal olu
yordu. Fakat Hilsameddin tam za
manmda ~1karak toplad1. 

Devrenin sonuna dogru Yunan
ltlar bir gayret gosterdiler. Fakat 
(2-0) hk avansm verdi~ emniyetle 
oymyan Fener mlidaf aas1 bu akmla
n onledi ve devre bu netice ile bittl. 

1kinci de\Te 
ikinci devreye tak!Il1lar de~i~ 

olarak ~1kttlar. Fenerbah~ede Fikre
tin yerine Orhan, soli~e Billend

4 
gir

mi.!iler, ~aban sagi!te gei;mi~U. Yu
nanhlar da miitemadiyen favfil ya,.. 
pan sag haflanru de~i~irm4Jerdi. 

ilk daklkalarda gene Fenerbah~e 
hrutlm bir oyun ~1kardl. Fakat dakf
knlar ilerledik~e ~iddetll rilzgA.rla be
rabcr harekete ge~en Yunanhlar hft.
kimiyeti cle ald1lar. Fakat Fenerbah
~e mi.idafaasmm yorulmamasi ve gay
retle oynamasi bu akmlann netlce
lenmesine manl cldu. Topun havaya 
kalkmasi, Yunanhlann sistemll ol
m1yan ~al1~lan, Fener mildafaasi
nm kan~mas1 oyunun kalitesini t~ 
mamile bozmu~tu. Miyakis ve sagi~in 
birka«; tchlikeli \)iltli havadan ve ka· 
lenin yamnda.n avuta gitti. Oyunun 
sonuna dogru Fenerbah~e tekrar ha
rekete gecti. Fnkat her ikl talom da. 
neticeyi degi~tirecek bir i~ goremedi
Ier. Ve oyun Fenelin (2 - 0) gallbiye
tile bitti. 

Nas1l oynadllar 
Fenerbalu;enin gallbiyeti Fikrctin 

II Halftk 
200 Metre~ 
I trfa.n 

(F. B): 
:ca. s>: 

11,11 

23,3 
II Gtiren 
400 Metre:, 
I Guren 

:CF. B)~ 
.(Gu ): J 

II ibrahim 
800 Metre, 
I Rec~b 
II Galib 
110 Maniak.~ 

'(Gu.): 
(Ankara): 

(Gil.), 
(Ankara); 

I Faik ' (Ankara}', 
II Vasfi (H. S)j 
1500 Metre.1 
I Gallb 
II Receb 
5000 Metre: 
I Artan 
II Hiiseyin 
400X4 Bayrak: 

'(Ankara}, 
(Gii.). 

(B. J), 
(D. S)J 

I Ankara takmll 
II Giine~ ta.knru 
Yilksek: 
I Pulad (G. S)' 
II Jerfi (Ankara). 
Uzun atlama: 
I Siireyya (F. B): 
II EyYan (H. S) 
ti<; adim atlama: 
I Feth! (Ankara) 
II Halid (Gil.)'. 
Gillle atma: 
I Ate.!i (Kastamonu) 
II Arat (Gil.) 
Disk: 
I Yusuf 
II Yavru 
Ci rid: 

(H. P)' 
(Oil.) 

I ~elit (Gil.) 
II Valsi.s (T Y. Y.) 

62,t 

2,3 

3,4!1 

1,81 

6,33 

13,72 

14,09 

39,20 

43,59 

Milsabakalar neticesinde yaptlan 
tasnifte 48 puanla Giin~ atletizm 
ekibl blrincl, 22 puanla Galatasaray · 
ikinci, 21 puanla Fenerbahce il~iincil 

oldular. GUn~ talamma atletlzm 1ede
rasyonu tarafmdan Gill kupam me
rasimle verilmi~Ur. 

Barutgiicii aahaa1nda diinkii 
miisabakalar 

Diin Barutgiicil sahasmcla yapllan 
m~ ve ~lerin neticeleri: 

Barkohba gen~ - Barutgiicil ii~iin
cil gen~ 4-1 Barutgilcii, Barkohbai 
B. - Barutgilcii birinci gen~ 4-3 Ba
rutgticli, Barkohba A. - Ba.rutgiicU 
B. 3 - 1 BarkC>h~ galip. 

Milli takun gfu~ilerinden kii~Uk 
Hiiseyinin hakemligi altmda: yapuan 
Batkohba .. BarutgiicU gilr~ mii
sabakasmda 4 - 2 Barutgiicii galip. 

Yunan mildafaasiru oyunun ba.{imda 
allak bullak ctmesi ve biltiin ltakmun 
alman netice ile kuvvei maneviyesi 
yilksek bir oyun ~1karmaslle kabll 
oldu. 

Mi.idafaa. blrincl devrede vazi!esinl 
yapt1. Hilsameddin biltiln ll1B.9 esna
smda iyi ldi. it..'i bek hcniiz tam id
manb degillerdir. Haf hatt1 vnzlfesi
nibilhassa devrede ~ok iyi gordt1. 
Hiicum hattmda Ya~ tamamile 
hareketsizdl. Di~er oyuncular olduk
~a iyi ~a.lt~t1lar. 

Yunan muhtellUnde, ka1eci solbek, 
santrhaf, sa.ntfor ve sagi~ iyi oyna· 
dllar. Ulvi Yenal - ' 

I 

Yilzme mi.isabakalanna iftirali eden yiizilciilerden bir grup ve 400 metre 
kii~iikler birincisl BeykO'llu :Ibrahim 

~en hafta ~ta yapl.l.tIWa 
takarrur ettigl halde teh1r olunan 
yti.zme y~lan dftn Moda havuzun· 
da yaptldl. Eide edllen neticeler ~-
la.rdlr: 

100 metre serbes (bilyii.lder): 

1 - Vedad (Beykoz) 1.12.2 dakika 
2 - iskcnder (Beykoz) 1.3.3 da.kilat 

Aynl yan~ mti.sabaka haricl 
Galatasamyh Mahmudle. Rauf gir
diler. Mahmud bu mesafeyi 14 da
kikada katetti. Arkasmdan Rauf 1.8 
dakikada iyi blr derece yapti. Bu 1k:1 
derece mevsim b~la.ngic1 olmak iti
barlle ~aya.ni dlkkattir. Bu yil.ziicil
lerden bu mevsim rekorlar beklene
bilir. 

100 metre serbes (kiiciiJcler ): 

1 - Ozdemlr <Be~kta.,) 1.17.9 D. 
2 - Kema1 t 'J, S ) 
3 - Mehine' B.) 

200 metre sirtasui ( bilyilkler): 
1 - ~amil (G. S.) 3.28.9 dakika 
2 - iskender (Beykoz) 
100 metre sirtiistiJ. (~kler ): 
1 - Kema.l (Beykoz) 1.38 dakika 
2 - Ma.ru1 (B~~) 1.40 daldka: 
3 - Gilltekin (G. S.) 
200 metre kurbagalama. (bii.yilkler ): 
1 - Saffan (Beykoz) 3.39.2 daklka 
2 - Ki1~ilk ~ll (G. S.) 3.40 > ' 

Apoyevmatini 
kupasz f inalinde 

Sitli Galatasporu 2-0 
maglup etti 

Diln sabah Taksim st.ad.mda ~~ 
lie Galataspor Apoyevmaatini ku-

" pas1 finali_i~in hakem Caferin idare
sinde ~1l~tllar. Birlnci devrede 
sert blr oyun oynandl ve hakem ~
linin soli~ini oyundan ~kard1. ikincl 
devrenin 10 uncu ve 35 incl dakika
smda: iki gol atan ~i~li, Galatasporu 
(2-0) yencrek kupayi kazanm$ 
muvaffak oldu. 

Tekirdaol1 ~ra Ali 
Band1rmada yap1lan gijret 

beraberlikle bitti 
Bandzrm.a 19 (Hususl) - Tekir· 

dagh Hii.seyin pehlivan buglin 90k 
kalaballk blr seyirci onilnde Kara Ali 
ile k8Jlll~t.J.. Yarun saat silren cok 
heyecanh ve zevkli gilr~ten sonra 
ild pehlivan_ berabere kaldtlar • 

200 metre TcuTbagalama (k~)) 
1 - E ftal (G. S.) 3.55 daldka 
2 - Kemal (~Ud~) 
3 - Artln (Beykoz) 
200 metre serbes (bilyiikler): 
1 - Vedad (Beykoz) 2.50 dakika 
Mahmud Y3.n? harici gi~ ve 2.33 

dakika:da bu mesafeyi katet~Ur. 
400 metre serbes (kii.f(iikler): 
1 - ibrahim (Beykoz) 6.39 dakika 
2 - Kli~ilk Kerual (G. S.) 
3 - Alaaddin (Be~kt~) 
500 metre serbes (biiyiikler): 
1 - Halli (G. S.) 7.35.2 dak:ika 
(Yeni Tiirkiye i·ekoru) eski rekor 

Beykozlu ismailde icli, derecesi 7.•'5 
clakika idi. 

2 - Ali (Bcykre) 9.30 dakika 
4X100 bayrak YGT1$Z (kii¢Jkler): 
1 - Beykoz talonu (ibrahim, ser-

lds, Artin, Kemal) 5.4-0 dakika 
2 - Be~ik~ (Ozdemir, Hikmet, 

Recal, Alaadclln) 
Kiirek bayrak yar~ (3X 100) bil

yillder arasmda: Ga.ia.'tasaray takuru 
milsa.baka. harici girdi derecesi 4.11.3 
Beykoz aynl mtisabakayi yapacaktL 
Halbuki (3Xl00) yerlne 100-200-100 
olarak yanll.~ bir yarn; yapb.lar. 

Bu y~larda Orhnm goremedik. 
gelecek milsaba.kalara i{;tirak edece
gini ii.mid ecliyoruz. 

$ildma~i 
domif inalinde 

Betiktat Beykozu 4-1 yendi 

Giin~. Be¢kt~ oyna.mamasJ 
ilzerine Siyahbeyazhlar diln ~ 
stadmda Beykozla kar~~blar. Sert 
blr ~de oynanan bu ma~ta Bey· 
kozlu Galibln kolu lanldl. Birincl 
devreyi B~kt~ (2-0) galib bitird.L 
iklncide B~iktSi att1gi 2 gole mu
kabll bir gol yedl ve neticede maci 
(4-1) kazandl. 

Be¢kt.M, B talonu - KaslnlpM,a 
ma~iru Be~ikta.~ar (1-0) kazandl· 
lar, 

istanbuLsporla Silleymaniye (1-1): 
berabere kaldllar. 

Kocaeli lig ma~lari 
lzmit 19 (Telefon) - Kocaeli lig 

ma~larma 3 temmuzdan itibaren b&f
lanacakhr. 



( =~i{ Erkek vapur, ka<don B<aptan ) 
DOrt be§ kadm salonun bir ko§esine 

s:ekilrni§, erkeklerden bahsediyorlard1. 
Feride dudak bi.iktu: 

- Erkek degil mi? dedi, hepsi ayni 
darphane makinesinden ~lkmlll pa
ralar gibi biribirine benzerler ... Hepsi 
de zalim insanlardlr ... 

Ay§e Feridenin s0zi.ini.i tasdik etti: 
- Dogrudur ... Erkek demek zuhim 

de.rnektir. Hele kocalarm c;ogu zavalh 
kadmlara g0z a~tJ.rmazlar. 

Arkada§larnun bu 507.leri uzerine 
Ferhunde giiliimsedi: 

- Ben bu fikirde degilim, dedi. Bir 
kadm isterse en huysuz en za.lim erke
ii kuzu gibi yapabilir. Erkekle ka.dm 
neye benzerler bilir misiniz? Vapurla 
kaptana ... Erkek blr vapurdur. Kadln 
onun kaptamd1r. F.ger kaptan meha
retli ise vapurunu ~ok iyi idare eder. 
Ben kendi hesab1ma en zalim, en huy
suz bir erkegi yola getirecegime emi
nim ... 

Bu esnada biz de ooyle hararetli ha
raretli konu§an ,gen~ kadmlann etra
fma topl8.llllll§t1k. Hepimiz erkekleri 
vapura, kadmlan kaptana benzeten 
Ferhundeye g0ziimiizii dik~tik. Fer
hunde geni; bir kadmdl, heniiz evli de
gildi. 9ok iri yar1, gii~Jii lruvvetli idi. 
Hatta bazi arka~lan onun i~in !!peh
livan gibi kadm! ,, derlerdi. 

Ferhunde soztine devam ediyordu: 
- Rezalete bak.llllz efendim ... Bir~ok 

erkekler sofrada, kar1larmm pi§irdik
Jeri yemekle1i begenmc7.ler, c;orbanm 
biraz tuzu fazla ka~sa: aBu c;orba §ap 
gibi olmu§! » diye kiiplere binerlermi§. 
Hatta cskiden boyle yemek begenme
}ip sofracla, tabaklan, c;anaklan, sa
hanlan alt ii.st eden erkekler varm1§. 
Bu nc biiyiik bir saygis1zhkt1r. Bir ka
dln, saatlerce mutfakta, ocagm kar§l-
8lllda kan ter dokstin, yemek pi§irsin. 
Sofraya geUrsin ... Erkek biraz fa7.la ka
~an tuz i~in mesele c;lkarsm, aksilik et
sin ha ... Dogrusu bir erkek bana kar§l 
ooyle hareket etse ben yapacaguru bi
llrim. 

Ferhundeyi dinlerken biz erkeklerin 
tiiylerimiz tirperiyordu. Yammdaki ar
kada§im kulaiJma fISildadl: 

- Vallahi azizim bu kadm klzmca 
kocaslru dover de. .. ~undaki bazulara 
bak biradcr ... Boks §aIDpiyonu Demp
RJ gibi kadm ... Bunun eline d~ecek' 
Ji:ocanm vay haline ... 

Dort be§ ay sonra gayet merakll bir 
havadis dillerde dola§maga ba§lad1. 
Ferhunde bizim Sarni ile evleniyor
mll§. 

Ferhunde iri yan, giic;lii ~uvvetli, 
pehlivan gibi bir kadm olmasma rag
men zavall1 Sarni zay1f, ufak tefek, 
lrupkuru, c;elimsiz bir adarndl. Herkes 
~lktan ~1ga s0ylemernekle beraber 
bic;are Saminin haline ac1yordu. Arka
da§lan biribirlerine: 

- ZavallI Sarni, diyorlard1, muhak
kak ka.nsmdan dayak yiyecektir. 

Ferhunde de gezip tozdugu her yer
de, erkeklerden bahis ac;1lmca daima 
tekrar edip duruyordu: 

- Erkek bir vapurdur. Kadm da bu 
Yapurun kaptam ... Biltiin idare, vapu
run dilmeni kaptanm elindedir. 

Nihayet Ferhunde ile Saminin ev
lenrne i~leri bitti. Kan koca beraber 
yqamaga ba§ladllar. Ferhunde ye
mek pi§irmege merakll bir kadmd1. 
Ah<;i tutmad1lar. Gen<; kadm yemekle
ri kendi pi§iriyordu. Sarni yemekleri 
gayet tuzsuz yerdi. Ralbuki Ferhunde 
az tuzlu yemeklei-den hi~ lezzet almaz
d1. 

Evlendiklerinin daha ilk aymda sa
mi yernekleri son derecede tuzlu bul
maga ba§larn1~tI . Fakat gen<; adam ga
yet sessiz bir insandi. Bir alqam evine 
elinde kilc;iik bir kavanoz portakal 
marmelfld1 ile geldi. Sofraya oturdu
lar. Yemekler gene Saminin yiyemiye
cegi kadar tu7.lu idi. Gen~ koca kan- · 
sma: 

- Ferhundecigim... Miisaadc eder 
misin? Bilfenin Gzerinde marmelat ka-

' yanozu var ... Onu bana uzat... Biraz da 
tereyag1 getirmcni rica edecegim. Mar
melatJa Tereyag yiyecegim ... 

Fe1·hunde: 
- Fakat bu kadar ~ok, bu kadar c;e

§idli yernek dururken rnarmelatla terc
yag yenir mi? diyecek oldu. 

Sarni cevap verdi: 
- Ycmekler fevkalade nefis ... Fakat 

biraz tuzluca ... Malllm ya, f azla tuz 
bemrn i~ iyi degildir. Eger dokunma
sayd1, bu nefis yemeklerden t1ka basa 
yerdim. Fakat dokunuyor ... 

Ferhunde portakal rnarme!Rti ile te
reyagm1 getirdi. Sarni o kadar yemeg'e 
elini bile si.irmedi. Portakal marmela
t1 vc tereyagilc kam1m doyurdu. Sof
radan kalktI. 

Ertesi giinil gene Sarni yemekleri 
tuzlu buldu. Bu sef er de nazikane bir 
tavirla kansma: 

- Ferhundecigim ... Benim portakal 
marrnelati ile tereyag1m uzabr m1sm?. 

- Fakat Sarni... o kadar c;ok yerne
gimiz var ki... 

Sarni giililrnsedi: 
- <;ok ve nefis yemekler ... Lakin sa

na izah ettim gi.izelirn ... Ben de bu ne
fis ycmeklerden yernek isternez mi
yim ... Sen bana oradan portakal mar
melib Ile tereyagrm uzat .. 

ttc;iincii, dordilncii, be§inci giinler 
Sarni biitiin o nefis yemekleri tu:r.lu 
buldu. Portakal rnarrnelatI ile tereya
gi yedi. 

Ferhunde o kadar ugra§arak yapti
g1 c;~id <;e§id yemeklere kocasmm el 
silrrnedigini gordiik~e isyan etmek is
tiyordu. Fakat Sarni portakal marme
lltm1 isterken o kaclar nazikti ki... Son
ra kocas1 yapl1g'! yerneklerin nefis fa
ka t biraz tuzlu oldugunu soylUyordu. 

Ferhunde yava§ yav~ pi§irdigi ye
meklere att1gi tuzu eksiltmege ba§la
rn1§tl. Sarni gene yemekleri kendisi 
i~in tuzlu buluyor, portakal marme
latm1 sofraya getirtiyordu. 

Nihayet Ferhunde yemeklere kocas1-
nm istedigi kadar tuz atmaga ba§lad1. 
Art1k Sarni sofrada, Ferhundenin yap
bg1 bilttin yemekleri btiylik bir i§tiha 
ile yiyordu. Gen~ kadm da bundan 
son derece memnundu. <;unkii Ferhun
de yemek p~innege merakh bir kadm
d1. yapt1gi yemeklerin de i§tiha ile, 
zevkle yenBmesini isterdi. i~te nihayet 
istedigi de olmu§tU. Yemek meselesi de 
ooylece halledildi. 

Ferhunde pokere son derece di.i~ktin 
bir kadmd1. Ahbaplan evine gelince 
gen~ kadm gece yansmdan c;ok sonra
lar, g~ vakitlere kadar poker oynard1. 
Sarni ise aksine pokerden katiyyen haz 
etmezdi. Sarninin biitiin zevki bo§ za
manlannda tamd1klarile edebiyat hak
kmda konu§makt1. Gen~ adamm ede
biyata kar~ bi.iytik bir merak1 vard1. 

Sarni evvcla kansmm a§Jn derecede
ki poker merakma itiraz edecek oldu: 

- Kanc1g1m ... Bu ge<; vakitlere ka
dar poker oynaman Slhhatiru boza
cak! .. dedi 

Ferhunde derhal cevap ve.rdi: 
-A, rica ederim Sarni... Benim h\ir

riyetime kan§rna ... 
Sarni o me§hur nezaketle cevap ver

di: 
- Peki, peki kanc1g1m ... 
Bundan sonra adet olmu§tu. Gece 

ahbaplan evlerine gelince Ferhunde 
kendisi gibi poker merakhs1 arkadct§la
rile bir masanm bct§ma oturuyor, saat
le.rce poker oynuyordu. Ahbaplan ara
smda Necla admda bir de gen~ kadm 
vard1. Necla gilze1di. Roman ve ~iir me
rakl1SJ idi. Pokerden katiyyen ho§lan
rnazd1. 

Ferhunde ile arka~lan bir kenar
da poker oynarlarken N ecla ile Sami de 
yaz geceleri kap1lan daima ac;1k du
ran balkonda edebiyattan, rornanda~ 
§iirden bahsederlerdi. 

Bazcn i1d pa.rti arasmda Ferhunde
nin kulagma balkonda edebiyattan 
bahsederken kocasile, Neclamn kullan
dlklan kelirneler gelirdi. Ekserya a§k· 
tan, sevi§meden, gzili derdlerden, Fu
zulidcn, Nedimden bahsederlerdi. Fer
hunde arada bir ba§m1 ~evirip onlara 
bakard1. Mehtaph bir gecede bir bal
konda Necla gibi giizel ve mana.l.l bir 
kadmla 3.§k, gizli 1ztiraplar, §iir hak
kmda saatlerce konu§an kocasm1 ya
Va§ yav~ k'l.Skarunaga ba¥aIIU§b. Son
ra Saminin ne kadar edebiyat mei·klI
s1 oldugunu bilirdi. Necla da edebiyat
tan ~ok iyi anlard1. Kocasile bu gi.izel 
kadm yanyana gellnce biribirlerlle tat-
11 tath konu§acak bir~ok ~eyler bulabi
liyordu. Ayni §eyden zevk ald1klan ic;in 
az zamanda aralarmda bir samirniyet 
de doguv~~ti. 

Art1k Ferhunde, Necla ile kOCSI bal
konda edebiyattan, §iirden bahseder
lerkcn gonill rahatile poker oynayam1-
yordu da ... 

Nlhayet gen~ kadm poker partileri
ni k1sa kesmcgc ba§lad1. Bir iki oyun 
oynad1ktan sonra hernen balkona ko
§Uyor, yanm yarnalak bilgisi ile edebi
yat bahislerine kan§mak istiyordu. 

Ferhunde birka~ kere kocasma: 

- Sarni Necla ile saatlerce ba§ba§a 
konu§man tuhaf bir§ey dogrusu ... di
yecek oldu. 

Fakat Sarni hemen cevap verdi: 
- Nono§um, sen pokerden ho§lam

yorsun. Saatlerce poker onyuyorsun. 
Benim en bilytik zevkim edebiyattan 
bahsetrnek ... Ben de siz poker oynar
ken Necla ile edebiyat hakklllda konu
§uyorum. Ben senin hiirriyetine na
Sll hiirrnet ediyorsam sen de beni ma
zur gormelisin. Degil mi §ekerirn? 

Diye bilyilk bir nezaketle kestiJip 
atrm§t1. Fakat Ferhunde Necla ve ko
casile edebiyattan bahsederken soyli
yecek bir§ey bulam1yordu. Bu rnesele
lerin pek cahili idi. Nihayet gene; ka
dm okumaga karar verdi. Bir siiri.i ede
biya t kitab1 ald1. Yava§ yava§ edebiyat 
hakkmda kocaiuun al!kasm1 uyand1-
racak, onun ho§una gidecek §eyler s0y
liyebiliyordu. Hatta bazen Necladan 
da giizel §eyler anlatiyordu. 

Art.ik pokeri b1rakm1~. romanlara, 
§iir kitaplarma merak sarrm§t.J.. Ak

§amlan kan koca -kafi derecede tuzlu 
nefies yemeklerini yedikten sonra - sa
lona ~ekiliyorlar, ba§ba~ tath tath ko
nu§uyorlardi. 

Tabiatlelinde birc;ok farklar, aynllk
lar oldugu halde Ferhunde yava§ ya
VS§; her hususta kocasmm zevklerini 
kapmaga ba§lanu~t1. B~ tiirlii ol
masma da imkan yoktu. Sarni o biiyilk 
nezaketile her rnesele hakkmda biltiin 
kavga kapllanru kp.patm1§t1. Bir giin 
Sarninin evine ye.rnege gitmi§tik. Fer
hunde kocasmm etrafmda pervancler 
gibi donilyordu. Sofraya bir yernek ko
nuisa kocasma hemen soruyordu: 

- Kocacig'lm, tuzunu nasil buldun?. 
Fazla degil ya ... 

Yemekten kalkt1k. Ferhunde gene 
kocasma: 

- NonO§urn, bugiin yeni bir tercii
me roman ald1m ... Yansma kadar oku
dum . .Anlatayim mi? 

Bir arahk kadm arkada§larmdan 
biri Ferhundeye sordu: 

- Ferhunde ... Nas1l gene erkekle 
kad1m, vapurla kaptana benzetiyor 
musun? 

Ferhunde giildii, cevap verdi: 
- Evet... Gene ayni fikirdeyim ... Er

kekle kadm vapurla kaptana benzer
lei-. Yalrnz vapur k.adln, erkek kaptan

dlr ... 
(Bir ytld1z) 

Tlrktre Zcneb• 

n.NBl.1& 1400 ~ 2700 k\IRI 
I AYLI][ 7DO • l~ .. 
I AYLIK 400 • IOO • 
1 Al'LIK 110 • I 

Pol'- IWbadma dahll ~ 
ecnebl memletetler: S.nellll 

..... aHI aJl!ll 1100, " 
aylllt 1000 kuruftur. 

.&dr'H t.etldDI lfbl J'lnD1 bet 
hnl.flull pul 16ndennell llcm411. 

Rebiiilahir 21 - Ruzuhmr 4i 
& i...ak C..,.. °'9 lldMI Akt- r ... , 

'E. 11.25 8,43 4,32 8.33 12,00 2,04 
.2,09 4,27 12,15 16,UI 19,«. 21,48 

Bu akpm 

NObet~i eczaneler 
~l§ll: Osm~nbeyde $ark Merkez, 

Taksim: isUklal caddeslnde Kem al 
Rebul, Bey~Iu: Tiinelde Matlrnvl~, 
Yi.iksekkaldmmda Vinkopulo, Gala
ta: Top<;ular caddc.sinde Merkez, Ka
Simpafa: Va.sit, HaskOy: Haltciotlun
da Barbut, Eminonii: Be~fr Kemal, 
Fntih: ismall Haklo, Karagfunriik: 
Ali Kemal, Baklrkoy: istanbul, San
yer: Nuri, Aksaray: Cerrahp~ada 
§ercf, Be§lkla.t: Silleyman Rcceb, Fe
ncr: Emilyadl, Kumkap1: Asadoryan, 
Kticiikpazar: Hasan Hulusi, Samat
ya : KocamtL-rt.afapa.p.da Rldvan , 
Alemdar: ~emberllta.~a Sim Raslm, 
~ehremlni: Topkap1da. Nazlnl, Kad1-
koy: S~iitli.i~e§mede Hulftsl Osman, 
1.Jskiidar: Iskele ba.tmda Merkez, Hey
bcllada: Tomns, Biiyiikada: Halk. 

lier fere ai;1k eczaneler: Tarabya, 
Yenlkoy, EmlrgA.n, Rumell.h1san, Or
te.toy, Amavutkoy, Sebek, Beytoz, 
Pa4abah~e ve Anadoluhlsanndakl ec
sauler ber gece aeiktu. 

r------------------------------~ 

Di!;ti KORSAN 
Tari hi Deniz Romani 

Yazan: fskender F. SerteJli Tefrika No. 31 

Mogol zabiti ~ad1nn i~inde bir golge gordii. Arkas1ndan 
ko~tu ve: - "f§te o .. Rom ah papas bizi dinliyormu§ !,, dedi 

Saidin Racerle evlenmelerini ho~ 

gormek i~in kabile e!radun teskin 
edecek bir ~are vard1: 9eyhin <haya
tirn1 kurtardll) demesi ... 

9eyhi oliimden ku1taran her han
gi bir adam, biitiln kabilenin mu
kaddes tamyacag1 bir ~hsiyet ola
bilirdi. 

Sahib bu noktayi Aykut'a bahse
derken: 

- Saidi ancak hazret miidafaa 
cdebllir ... 
~U. Acaba hazret k1zim mem

nun etmek i~in bu yalam .kabul 
edecek miydi? 

* Aykut ltan, biiyiik Mogol ordusu
nwi el~ s.lfatile ~yh Abdullahm 
yarunda misafir bulunuyordu. i?cyhi 
denize ~aga ve diger kabilelerin 
gemilerile birl~ip Bizans i.izerine yii
riimege te§vik eden de" kendisiydi. 

Aykut, kendisi kadar degerli ve 
mu.ktedir arkad~larile go1ii!ierek, 
bu noktada fikren birle~§lerdi. 

Aykut, kardinal istcllonun kabile
den aynlacagi giin ~k heyecanllyd1. 

- Bu adamm Rornadan buraya 
geli¢, dostluk eseri degildir, diyordu. 
Kardinallar Avrupay1 kana boya
maktan Ye kii~iik milleilcri dairna 
harbe sevketmekten hO§.Iarurlar. 
$eyh Abdullah bu hakikati anlJyama
mi~ olacak ki, ooyle ~n ye des
sas bir adanun dostluguna inana.rak 
kcndisine iltifat ediyor. 

Aykutun bu sOzi.ine Sahib ~ ceva
bt verdi: 

- Ben, bu adanun biiyiik bir ca
sus oldugunu saruyorum. Bir ka~ ke
re hazretc bundan bahsederek ~iip

helerimi ac;tm1. Fakat saziimfi din
letemedim. 

- Razret ne diyor? 
- Ne mi diyor? <Papa hazretleri, 

h1ristiyanllk aleminde Allaha en ya
km bir din adarmd1r. Boyle bir adam
dan bize ne fenahk gelebilir?» diyor. 

- Papa Kleman diinyamn en 
miifs!d ve f ettan bir adan11d1r. 0, 
Allaha degil, ancak §eytana en ya
km bir adamdir. Hazret Avrupahla -
n nnhyamam1-li ... Rornadan buraya 
gelen bir papas bo~u~una gelir 
mi, Sahib? 

- Ben de ooyle dii~iiniiyorurn. Fa
kat, bundan fazla bir <f$ey soylirnem 
hazrete. 

- 0 halde ben soyle1im . 
- Fena olmaz. Yurdumuza vc 

yurdd~anmiza biiyiik bir f yilik 
yapnu~ olursunuz! 

Aykut, Sahible gorii!iiirken, ~ad1-
rm orta oolrnesi arkasmdan uzay1p 
giden bir golge gordii ... Yerinden f1r
ladl ve golgenin arkasmdan bakti: 

- f~te o... Kardinal bizi dinliyor-
mu~. 

Sahib bOlmenin ote tarafma ge<;U ... 
Kimseyi gorernedi. 
- Meydanda kirnseler yok. Size 

hayalet gorunmii~ olmal1 ... 
Mogol zabiti hiddetle bafird1: 
- Beni g0zleJim aldatrnaz. Birl 

dinliyen odur. Haydi ko~! Onun ar
kasmdan git ve ~di nereye girdigi
ni, ne yaptrgiru ogren. 

Sahib ko~arak ~adirdan ~1kt1 . 

MJsafir ~admna dogru yiiri.idil. 
Kardinal misafir ~admnda yoktu. 
Sahib birdenbire ~~rdl ... 
N~Were sordu: 
- Romah. mi.safir nereye gitti? 
- Sitti Hacerle hurmahklarda do-

la{>1yor. Sahib! 
Sahib hurrnal1klara ko~unca, bir 

agacm dibinde lld golge gordi.i. 
- i§te onlar, ba§ba§a ve.rmi§ ko

n~uyorlar. 
Sahib onlan tamd1. Fakat, Hacer

den ~ekindigi ic;in yanlanna sokuJa
mad1. 

Tekrar Aykutun yanma dondu. 
Sahib kumaz ve gfuiiltiiyi.i sevmez 
bir adamd1. Ortahgi kan~tirmamak 
f~ln. Aykuta yalan s0yledi: 

- Romal1 pa.pas ~admnda uzan
m1~ yahyor. Size hayalet goriinm~ 
dedim ya ... 

Mogol zabiti hayretle dudaklanm 
bUkerek kendi kendine soylendi: 

- GOzlerim ilk defa beni aldat1-
yor. Gordiigtim golge, Romah pa
pasm gOlgesiydi. O bizi gi7.lice din
ledL 

- Bu bir kustahhkt1r. ~yhin mi
safiri bu kii~ilk.ltigu gOstermez. 

Dedi. Sahib de emindi ki, kendile
rini tec~ils eden, kardinaldan b~
dan biri degildi. Fakat giderayak 
bir giirfiltu ~1kmasma meydan 
vermemege ~alI§an Sahib, Ay-
kutun !iiddetinden korkuyordu. Mo
gol zabiti ~ok kuvveUi, ayni zaman
da da r;ok asabi bir erkekti. Kardi
nalm i~i ~rac1kta bitiriverecek 
olursa, Aykuta kim ne yapabllirdi? 

Kardinaldan Said de ~ilpheleniyor .. 
du. Denizden dondiikleri gilnden
beli: 

- Bu herif ne bekliyor bw·ada? 
Neden memleketine donrntiyor? ... 

Deyip duruyordu. 
Aykut odasma ~ekilirken: 
- Sahib! dt'di. Bu Allaha yakm 

adam ne zaman. buradan uzakla~ 
cak? 

Sahib gozlerini a~arak giiJdil: 
- Bugiln defolacak, merak et

rneyin! 

* Sahilde hazirlanan kiit;iik bir yel-
kenli, 1iizgann ~1kmasi i~in 1kindi 
vaktini bekliy01·du. 

Kumsalda oyruyan Arab ~ocukla
nnm bagnwialanm duyanlar, sahil
dc bir yolcunun yola ~1kacag1m an
hyorlardJ. 
~eyh Abdullah, kardinal istelloya: 
- 'Ugurlar olsun, Papaya selam 

s0yle. Bizden kenclisine bir zarar gel
mez. Kcndisinden de bir !enahk 
ummuyoruz. 

Demi~ti. Kardinal yclkcnliye 
yerl~~i. Hacer sahilde oyna~an 
~ocuklarla konu~uyordu. 

Aykut kendi adamlarile kumsala 
inmi!iti. 

Fakat, Aykut, Hacere gori.inmek 
istemiyordu. Kardinal1 ugurlamaga 
gelmi~ gibi ohnam.ak ve Hacerc bu 
hissi vermemek i~ biraz geride ku
mun iistilne oturmu~lard1. Yelkenli
yi uzaktan seyrediyorlard1. 

Hacer de Aykutun yanma sokul
madr. 

Hacerin yarunda zenci bir kole ile 
Sahibden ba~ bir kimse yoktu. 

Ruzgar birdenbire denizin tistiin
de hafif ~irpmtila.r yaparak hunna 
yapraklanm harekete getirmi~ti. Ge
mi derhal yelkenini ~kti, sahilden 
ay:ilI;i3ga ba~lad1. 

Kardinal istello, geminin kiipe~te
sinden sahilde toplananlan vc bilhas
sa Haceli selaml1yordu. 

Gemi riizgari bulunca yola diiziil
dil . 

istello bilyiik bir emniyet ve mem
nuniyetle memleketine doniiyordu. 

istelloyu Akdenizde Korsan adala
nna birakacaklard1. istello oradan 
bir b~ka gemi ile Venedige gidecektl. 

istelloyu gotilren yelkenli sahilden 
uzakl~mca, Racer, Sahible konu~
rak dondii. Yolda Aykuta ve arka
d~anna rasladl ... Uzaktan soguk 
bir tebessi.imle ba§lill ~evirip ge~ti. 

Aykut o gilne kadar Hacere: Kr
ZJm .. diye hitab ediyordu. Aykutla 
Hacer arasmda otuz YW? fark vardi. 
Aykut, Hacere, Harndaniler arasma 
geldigi giindenberi kotii gozle bak
mami~tI. Ve Racer de Aykuta !;Ok 
hiirmet ede1di. 

Ya pndi? Fettan papasm sahll
den aynlmasile bu hava neden de
~~ti? Hacer neden Aykutu ~jy
neyip ge~iyordu? 

Bu i~e Aykut kadar Sahib de ~at
m~ti. Kendi kendine: 

- Ke~ki papasla Hacer hurma
hklar arasmda kon~rken dinlesey
dim. Acaba bu fettan herif, ~yhirnl
zin klzma Aykut hakkmda neler 
sayledi? diyordu. 

<;ad1rlarma vard1lar. 
Aykut ta arkada~arllc dondil 

* 
Sahib kosarak Aykutun yanma 

geldi: 
(Arkas1 var) 
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istanbul - t>~le ne11rlyat,1: 12,30: Plakla. 
TUrk musiklsl 12,50: Havadls, 13,05: Plflk
la Tiirk musiklsl, 13,30: Muhtellf plllc 
nel}riyat,1, 14: SON. 

Ak11am nel}riyat1: 18,30: Plakla da.ns 
muslklsi, 19,15: Coculclara. masa.l: Bayan 
Nlne, 19,55 Borsa haberlerl, 20: Saa.t aya
n: Orenvlc arsatha.nestnden naklen, 
20,02: R1tat ve arkad~lan ta.rafmdan Tilrl' 
muslkiia ve ha.lie §arlo.lan, 20,45: Rava ra
poru, 20,ts: Omer Riza Do~rUl tarafmdan 
aro.bca s0ylev, 21 : Fastl Sa.z Heyetl: ib
rahlm ve arkadqlan ta.ratmda.n, 21,45 : 
ORKESTRA: 1 - Ponclyelll: Danza dell, 
ore. 2 - Qaykovsky: Romans, 3 - Basic: 
Roz Mus. 4 - Berje: Kowboy Ube, 22,15: 
Ajans haberlerl, 22,30: Pllkla sololar, 
opera ve operet parcalan, 22,50: Son ha
berler ve ertesl giintin program1, 23: SON 

Ankara - O~le ne§rlyat1: 12,30: Kari
§1k plak ne§rlyati, 12,50: Plllk: Tiirk mu
siklsl ve halk 11ark1lan, 13,15: Dahill ve 
haricl haberler. 

Ak§am nc§rlyat1 : 18,30: Kar1§1k plflk: 
ne§riya.t1, 18,50: ingUlzce ders CAzimc 
ipck), 19,15: Ti.irk musiklsl ve halk §ll.r
k1la.n (Senret Adnan ve arkada§lan), 20: 
So.at ayan ve arapca ne4riyat, 20.15: 
Ti.irk muslkisl ve halk §ark1lan ctstanbul 
radyosu okuyuculnrmdan Semahat ve ar
kndn§lan>, 21 : Muslkl konWJmasI (Halll 
Bed!), 21,15: Stiidyo salon orkestraS1: 1 -
Mendelssohn : Romance &ans paroles 
No: 20, 2 - Beethoven: Adagio sostenuto, 
3 - Humpries: Serena.ta Lnmentosa, 4 -
Heinz Link: Pfnnnkuchens Geburt.stag, 
5 - Leber: Cloclo, 22 : AJ11ns haberlcrl, 
22,15 : Yann kl program ve lstiklii.l mal'!j1. 

Avrupa istasyonlart 
Saat 20 de 

Berlin 20,10 orkestra - BreSlav 20,10 
•Prenses Nofretete. muzikah radyo p\ye
sl - Deutsch!. S . 20,10 konser - Hambg. 
ve Danzig 20,10 mnr§lar - Kolonya 20,10 
plak ne§riyat1 - Konigsbg. 20,10 sollstler, 
20,25 opera ve operet havalari - Miinlh 
20.10 askerl muzlka - Sanrbr. 20,10 ma111-
lar - Stuttg. 20,15 orkestra - Vlyana 
20,10 salon muziko.s1 - Athlone 20,30 ir
landa muzlkast - Berom. 20,55 orkes
tra - Brilksel II 20 plyano - Budap. 
20,35 dans - Bi.ikre§ 20,05 orkestra -
Hilvers. I 20,55 askeri muzlka - Hfi
vers. II 20.55 salon muzlkas1 - Oslo 
20,35 kemnn konsert - Paris P. T. T. 20 
sollstler konserlne devam - Riga 20,05 
orkestra. - Sofya. 19,45 denberl senfon. 
konser - Stokholm 20,30 orkestra - Rad. 
Toulouse 20,15 operet konserl - Va~va 
20,30 muzlka. 

Saat Zl de 
Berlin 21 aMaskeli Balo~ Verdi'nln ope

ras1 - Breslav 21 muzikah plyese de
vnm - Kolonya 21 mandolln - Konlgsbg. 
21 opera ve operet havalarma devam -
Milnih 21 askeri muzlkaya devam -
Snarbr. 21 orkestra - Stuttg., Deut.cshl. s .. 
Fronkft. ve Vlyana 21 orkestra - Bari 
21,15 Yunanca ne4riyat - Belgrad 21 
opera - Budnp. 21,45 clgan muzikas1 -
Budap. n 21,20 orkestra - Biikre11 20,35 
salon muzlkas1 - Helsing!. 21,10 ma.ruf 

fhavalar - Kopenhag 21 muzlkall piyes
Kovno 21,30 - 23,30 konser - Lille ve 
Limoges 21,30 - 23,30 orkestra. - Lyon, 
Bordo 21,30 - 23,30 aSaltlmbangues. 
Oo.nne'in opereti - Marsllya 21,30 - 23,30 
orkestra. - Rad. Pam ve Nls 21 - 24,30 
cDallla ve Srunson• Snlnt - Snens'ln ope
ras1 - Paris P. T. T . 21,15 salon muzlko.
s1 - Prag 21.05 keman - Bratislava 21,20 
orkestra - Bott.ens 21,40 konser - Stok
holm 21,45 konser. 

Saat 22 de 
Berlln 22 opera.ya devam - Breslav, 

Frankft. vc Viyana lstasyonlari 22 
Stuttg. tan nakle devam - Deutsch!. S. 
22,15 salon muzlkas1 - Kolonya. 22 or
k0stra - Belgrad 22 operaya devam -
BrUksel Il 22 salon muzlkas1 ve do.ns -
Budap. 22,50 orkestra - Bi.ikre§ 22,45 
Droltvlc 22.35 orkestra - Helslngf. 22,10 
~igan muzlkas1 - Hilvers. I 22,46 salon 
muzlkasl - Kopenhag 22,30 keman -
Londra 22 askeri muzlka, 22,30 haflf mu
zlka - Midland 22 orkestro - Rad. Paris 

122 opera.ya devam - Prag 22,15 senfon. 
konser - Roma 22,30 senfon. konser -
Sofya 22,10 ho.fl! muzikn - Rad. Toulouse 
22 konser. 

Saat %3 de 
Vlyana 23 orkestra - Dl~er Alman ls

tasyonlan Kolonyadan naklen gece muzl
kas1 - Belgrad 23 opera.ya devam -
Brilksel 23,10 orkestra - Kopcnhag 23,15 
orkestra - Londra. 23,25 dans - Lyon ve 
Bordo 23 operete devam - MllAno 23,20 
plyano - Oslo 23,15 dans - Rad. Paris 
ve Nls 23 opera.ya devam - Roma 23 kon
sere devam - Stokholm 23,15 or.kestra. 

Saat %4 den itibaren 
Alman lstasyonlo.n saat 1 e kadar ev

velkl programlanna devam - Budap. 
24.25 cazband - Droitvtc 24 clans -
Kopenhag 24 pl{Lk nel}riyatl - Rad. Pam 
Te Nls 24 operaya. devam - Roma 24 
konsere devam - Stuttg., Franktt. ve 
Deutshl. S . l - 4 gece konscrl - Di~er 
J.lmo.n lstasyonlan Kolonyadan naklen 
1 - Ii' gece muzlkasi. 

Akba muesseseleri 
Ankaroda her dilden kitap, ea· 

z:ete, mecmua vo kutaaiyeyi ueuz 
olarak AKBA miiesseaelerinde bu
labiliuiniz. Her dilde kitap, mec· 
mu.:i eiparioi kabul edilir. latanbul 
gazetclcri ic;in illn lcal$ul, abone 
kaydedilir. Undcrvodd yazi ve he
aap makinclcrinin Ankara acentelli, 

Parker dolma kalemlerinln Ankarada 
sallo yeridir. Telefon: 3377. 
.. 1 .................... ... 

Sa~ Eksiri Komojen 
Sa~lan besler, koklerini kuvvetlendirir; dokiilmesini onler, kepekleri giderir. 

iNGiI .. iZ KA.NZUK ECZANESi 
Beyoglu - istanbul 

Naf1a VekB.letinden: 
Eksiltmeye konulan i~. 
1 - Tokatta Kaz ovasunn sulanmas1 i~in yap1lacak gomenek Regillatorii ile 

sulama kanall i.n§aat ve smai imalat1, ke§if bedeli d 225 00011 lirachr. 
2 - Eksiltme 7/ 7/ 938 tarihine rastlayan per§embe gilnti. saat 15 de Naf1a 

veka:Ieti sular umum mtidtirltigii su eksiltme komisyonu odasmda kapal1 zarf 
usulile yap1lacaktir. 

3 - istekliler eksiltme §<lrtnamesi, mukavele projesi, baymchrhk i§Ieri genel 
§artnamest, fenni §artname ve projeler (15011 lira mukabilinde sular umum mti.
dtirlilgunden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye gircbilmek isteklilerin ((50 5001• liraltk muvakkat teminat 
vermesi ve «400 bin lirah.k Nafia su i§lerini veya buna muadil Naf1a i§lerini 
taahhiit edlp muvaffatiyetle bitirdigine ve bu kabil nafia i§lerini ba§armakta 
fenni kabiliyeti olduguna dair naf1a vekaletinden almrm§ milteahhitlik vesikas1 
ibraz etmcsi. isteklilcrin tcklif mektuplanm ikinci maddede yaz1h. saattan bir 
saat evveline kadar sular umum mildilrlilgi.ine makbuz mukabilinde vermeleri 
laz1md1r. Postada olan gecikneler kabul edilmez. (3657) 

Kapah zarf usulile yap1 eksiltmesi 
V ak1flar Umum Miidiirliigiinden : 

1 - Ankara'da Bankalar caddesinde Osmanh Bankasi ittisalindeki vala.f 
arsa iizerine yaptmlacak Borsa, Vakil' Paralar mildilrlilgu ve apart1man binas1 
in§aat1 maa mti§temilat. topdan goturii olarak kapall zarf usulile ekslltmeye 
konulmu~dur. 

2 - Bu in§aatm rnaa mi.i§temilat ke§if bedeli (196432) Ura (33) kuru§dur. 
3 - Bu i§e aid proje, fenni ve hususi §artnarne ile eksiltme §artnamesi ve 

rnukavele projesi (9) lira (82) kur~ mukabilinde Ankarada Vaklfiar Umum 
Mildilrlilgti in§aat Miidilrliigunden, istanbulda Vaklflar Ba§miidiirltigu Ba§mi
marllgmdan, izmirde Vaklflar Mildilrlilgunden almabillr. 

4 - Eksiltme 27/ Ha·dran/ 938 tarihine rastlayan' pazartesi giinii saat 15 
de Ankarada ikinci Vak1f aparhmanda Vaklflar Umum Mtidurhigu in§aat Mti.
dilrlilgunde toplanacak koroisyonda yaptlacakt1r. 

5 - Muvkkat teminat (11071) lira (62) kuru§dur. 
6 - Bu eksiltmeye girecek olanlar 1938 senesine aid Ticaret odas1 vesikas1 

ve 1938 yilma aid ola.rak Naf1a vekfiletinden al.ml§ ve en 9.§ag1 ylizbin lirallk tek 
bir bina ill§aatiru yapm1§ ve muvaffak olrnu§ bulundugunu bildiren yap1 mti
teahhitligi vesikas1 gO.stermeBi ve bizzat Ytiksek Miinar veya ill§aat mtihendisi 
olmas1 veya bunlardan blri ile mil~tereken teklif yap1p mukaveleyi birllkde imza 
etmelcri 1A.z1mchr. 

7 - Teklif mektuplan 27/Hazlran/1938 paznrtesi gUnii saat 14 de kadar 
Vak1flar Umum Miidiirliigu in§aat mildiirlii~fulde milte§ekkil komisyon reisligi-
ne makbuz mukabilinde verilecektir. 

8 - Kapah zarfiarm ihzarmda, teklif mektubunun yaz1ll§mda, bu zarfia
rm tevdiinde ve posta ile gonderilmesinde taliplerin <1249011 sayih kanunun 32, 
33 ve 34 cil maddelerine harfiyen riayet etmeleri liizumu ilan olunur. (3371) 

T. C. Ziraat Bankasi Istanbul ~ubesinden: 

Istanbul semtindeki mUsterilerimize kolayllk 
~ yerleri istanbul cihetir.de olan saym m~terilerimizin Galataya kadar 

yorulmamalan i~in tahsile vea:rekleri senetlerden ba§ka biltiin §Ube ve ajans
larim1z tizerine verecekleri havalcleri de 20 Haziran 938 tarihinden itibaren, 
MlS1r~r§1S1 civannda Tahrnis sokagmdakl emtea depomuz btirosunda adi 
gOnlerde saat dokuz bu~uktan c;,1 b~ buc;uga, cumartesi gilnleri dokuz bu~uk
tan on bir bu~uga kadar kabul ederek emirlerini stiratle yapacagim1z1 arze-
d<>riz. «34980 

Tiirkku~u Genel Direktorliigiinden 
Ankara ve Inonilude bulunan Tiil'kku§u mensuplarma yaptmlacak gom

lek ve kravatlar eksiltmeye konulmu~tur. 
Mensuplarm adedi 55, yaptmlacak gomlekler iklsl hfild ve ikisi beyaz ol-

r.1ak uzere dorder adettcn 220 tanedir. Ayrica 1\0 tane siyah ve 110 tane beyaz 
kravat vaptinlacakt1r. 

Beynz gomleklere 250, hftki gomleklere 300 kur~ fiat takdir edilm~tir. Kra-
vatlarm tanesi :-,o kuru§tur. Bu !iatlar Ankarada Kurumda teslimdir. ihalesl 
22/ Haziran/ 1938 ~a~mba gilnii saat 15 de Ankarada Tiirkk~u Genel Direk

torlilglinde yaptlacaktir. isteklilerin belli glin ve saatte vesaik ve 50.33 llradan 
ibaret ilk teminatlarile birllkte milracaut etmelerl, buna aid §artname ve kumq 
nil.munesinin her gun Tilrkku§U Oenel Direktorliigil.nde goriilebilecegi ilA.n olu-
nur. (3592) 

Istanbul Oniversit e rektorlUgUnden 
Edebiyat fakillteslne bagll yabanc1 diller mektebi yaz kurlan 20 Haziran 

~38 pazartesi giinil derse ba§hyacaktll'. 
Haziran imtihanlarma girmeyen ta lebe bu kurlara devam ederek eyliil imtl-

hanlarma girebi\eceklerdir. (3678) 

' 

TURK HAYA KU RU MU 
BUYUK PIYANGOSU 
O~iincii ketide 11/ T emmuz/ 938 dedir. 

Biiyiik ikramiye: 50 ,000 llrad1r. Bundan ba11Ca: 
15.000, 12.000. 10.000 lirabk iJaamiyelerle (10.000 ve 
20.000) lirahk iki adet miikifat vard1r •.• 

§lmdlye kadar binlerce ~Jyi zenctn eden bu plyangoya qtlrak et. 
mek suretile sis de tallinhi deneyiniz ... 

inhisarlar U. Miidiirliigiinden: 
Mlktan Clnsi Ta§iyacagi ylik Muhammen Muvakkat Ekslltme 

saati 
12.-
12.SO 

bed el teminat1 
1 Adcd Kamyon 6 ton 3660.- 289.56 
1 Adet Kamyon 3 ton 2960.- 217.50 

I - ~artnameleri mucibince satm almak istedigimiz 6 tonluk 1 ad.et ve I 
tonluk 1 adet kamyon ayn ayn a~lk ekslltmeye konm~tur. 

II - Muhamrnen bedelleriyle muvakkat teminatlan hlzalarmda gOsteril· ' 
mi~tir. i 

III - Ekslltme 22/,VI/ 938 tarihine rastllyan Qar§amba gilnii hizalannda 
gosterHen saatlerde Kabata§ta Levazim ve milbayaat §Ubesindekl Ahm komisyo
nunda yap1lacaktll'. 

IV - ~artnarneler parast?. olarak her gtin s<>zii g~en §Ubeden almabilir. 
V - isteklilerin kanunen kendilerinden ararulan vesailc ve % 7,5 gtiven

me paralariyle birlikte eksiltme i~in tayin ed.ilen giin ve saatlerde yukarda adl 
ge~cn komisyona gelmeleri ilan olunur. (3343) 

. * I - Idaremizin SlVas Ba§mildilrltik binasmda §artname ve projesi muci-
blnce yaptmlacak ka!orifcr tesisat1 i§i 17 / Vl/938 tarihinde ihale edilemedl~in
den al(1k eksiltmesi 10 giin temdit edilmi~tir. 

II - Ke~if bedeli -6000- lira -50- kurU§ ve muvakkat teminat1 450 lirachr. 
III - Eksiltm e28/ Vl/ V38 tarihine rasthyan sall giinil saat 14 de Kabatq

ta Levazun ve Miibayaat §Ubesindeki Alim Komisyonunda yap1lacakt1r. 
IV - ~artname ve projeler 30 kurll§ bedeli mukabilinde inhisarlar LevazlIII. 

ve mtibayaat §Ubesiyle Sivas Ba§mildilrltigilnden almabilir. 
V - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan kanuni vesaik ve % 7 ,5 

gilvenme paralariyle birlikte yukarda ad1 ge~en komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. (:·;mn) 

* 1 - ~artnamesi rnucibince 15 adet mahruti ~ad1r satm almacaktir. 
2 - Eksiltme 21/ 6/ 938 tarihine rastlayan sall giinti saat 13 de Kabataf

ta levaz1m vc milbayaat §Ubesindeki alJm komisyonunda yap1lacaktir. 
3 - ~artnameler paras1:z olarak her giin sazil ge~en §Ubeden almabilir. 
4 - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giln ve saatte % 7 ,5 gilvenme 

paralariyle birlikte yukarda ad1 gP!;Cn komisyona gelmeleri ili\n olunur. (3393)' 

Alt1 benzin tank1 yapt1r1lacak 
1- Merzifonda Tayyare meydarunda Tiirk Hava kurumu tarafmdan yap

tmlacak 25 er tonluk G tane benzin tankmm in§as1 kapah zarfla eksiltmeye ko
nulm~tur. 

2 - Ke§if bedeli 57.540 «Elli yedi bin be~yi.iz kirk .. lira 97 ((Doksan yedi• 
kur~tur. 

3 - ilk teminat ·1.127,0.i dort bin ytiz yirmi yediu lira be§ kuru§tur. 
4 - Ke§if evrakiylc proje ve §artnameler 288 kuru§ mukabillnde Ankara 

Tilrk Hava kurumundan verilecektir. 
5 - Eksiltme 4/7/P3G pazartesi giinil saat 15 de Ankara Ttirk Hava kuru· 

mu b9.§kanltg1 bina"l•nda satma1ma komisyonunda yap1lacaktll'. 
6 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayill kanunun 2 ve 3 cil 

maddelerinde yaz11! 1JC.'lg~l·:?1Jc ve milteahhitlik vesikalariyle birlikte teklit mek
tuplanm eksiltme saatind~n bir .:>aat evveline kadar Ankarada Tilrk Hava Ku
rumu B9.§kanltg1 binasmda te§ekkill eden satmalma komisyonu reisllgtne ver-
melidirler. (35';1) 

Nafia VekB.letinden: 
18/ Temmuz/ 938 pazartesi gtinil saat 15 de Ankarada Vekalet Ma.lzeme Et

slltme Komisyonunda 41500 lira muhamen bedelli Font Boru ve teferriiatt 
kapalI zarf usuliyle eksiltmeye konmll§tur. 

Eksiltme §artnamesi ve teferrtiatI 208 kuru~ mukabilinde Ankarada vek'
let rnalzeme Mildtirltig'ilnden almabilir. 

Muvakkat teminat 3112 lira 50 kur~tur. 
isteklilerin teklif mektuplanru, talirnatnamesine gore Vekaletten almm~ 

Malzeme rnilteahhitligi vesikas1 ile birlikte 18/Temmuz/938 pazartesi giinil. sa-
at 14 e kadar Vekalet Malzeme Mtidilrlilgilne vermcleri 18.zimchr. (3183) 

Devlet Demiryollan ve Limanlar1 l~letme 
Umum ldaresi llanlar1 

21/ G, 938 tarihinden itibaren izmir - Band1rma hattmda haftada 4 giln 
.i§lemekte olan muhtelif katarlar seferden kaldmlarak yerine her giin seri yolcu 
trenleri is1etilecegi. 

Eski§t>hir - Bahkc·)ir hattmcla haftada i.ic; gun 1.§leyen muhtelit katarla
rm her giin i§lctilecegi. 

Ve Ala~ehir - izmir ve Soma - izmir hatlarmda gilnlilk birer otoray ser
visi ihdas olunacag1 muhterem halka ilan olunur. (1875) (3685) 

* ismi, muhammen bedcl ve muvakkat teminat1 9.§$da yazth muhtelit clna 
Amyant ve klingrit, salmastra, vagon ve bina camlan, rnll§amba ve linoleum 
6/ 7 / 938 car§amba gilnti. saat 15 den itibaren ayn ayn kapah zarf usulil lie An
karada idare binatmda satm allncakbr. 

Bu i§e girmek isteyenlerin hizalarmda yaz1ll muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettigi vesikalan ve Naf1a Miiteahhitlik veslkasi ve teklifierinl ayru 
giln saat 14 de kadar komisyon reisligine vermeleri lil.zrmchr. 

~artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarp~ada 
teselliim ve sevk §efliginden dag1ttlacaktir. (3692) 

ismi Muhammen bedeli Muvakkatteminatl 
Lira K. 

1406 18 
512 63 

1127 33 
844 69 

Amyant, klingrit 
Salmastralar 
Camlar 
MU§amba ve linoleum 

* 

Lira K. 
18749 00 
6835 00 

15031 00 
11262 50 

Muhammen bedel, rnuvakkat tcminat ve miktarlan 9.§agida yaz1ll 2 gurup 
tesisat ayi1 ayn ihale cdilmek §artiylc 1/ 8/ 938 pazartesi gilnu saat 15 den itl
baren s1ra ile Ankara idare binasmda kapah zarfla sntm almacakt1r. 

Bu i§e ghmek isteyenJerin a§ag1da gosterilen muvakkat teminatlariyle ke-
nunun tayin ettigi vesikalan ve Naf1a miiteahhitlik vesikasi ve tekliflerinl aynl 
giin saat 14 de kadar her gurup i~L'l ayn zarf halinde komsiyon reislig'ine ver
meleri lflz11.od1r. 

~artnamelet 255 km.u~ mukabillnde Haydarp~a ve Ankara veznelerinde 
sat1lmaktad1r. (3513) 

Ourup isim 

1 
2 

Muzayyak hava tesisat1 
Tav ocaklari ve hava gaz1 teslsat1 

Muhammen Muvakkat 
bedel Lira Teminat Lira 

17 ,500,- 3.562,50 
110.000,- 6.750,-

Denizbank Akay f1letmesi Miidiirliigiinden : 
Adalar - Anadolu - Yalova hattI yaz tarifesi 22/Hazlran/938 ~ar~amba 

gilniinden itibaren tatbik olunacakt1r. Yeni ta.rife iskelelere asilml§ttr. (3698), 



20 Hazh an 938 

Sclndinavian Near 
East Agency 

Gala.ta Tnhir hnn 3 ilncii tat 
Tel: 44991 - 2 - 3 

6\·ens-ka Orient Linien GothenbUl'g 
Gothenburg, Stoltho1m, Oslo, Dantzlg, 

Ddynla Copcnhag Abo Reval ve· butiin 
Baltlk llman1ari §ar'k ve Karaden1z bafl1-
e.a Hmnnlari arnsmda 15 gtinde blr azlmet 
Te avdet i~ln rnuntazam postalar. 

Gdynla - Dantzlg - Gothenburg ve OSlo
dan beklenen vapurlar. 

Bragcland vapuru 23 Hazirana dotru. 
Balmaa vapuru 26 Hazlrana do~ru. 

Aasne vapuru 28 Hazlrana dolru. 
Yabnda :W.anbuldan Hamburg Roter

dam - Kopenhag, Odynia Oothenberg, 
Dantzig - Stokholm, ve Oslo llmanlan 
tcln harcket edecek vapurlar. 

Brageland vapuru 24 Hazirana dogru. 
isa vapuru 1 Temmuza do~. 
Aasnc vapuru 28 Hazlrana dotru. 
Fazla tafsi\flt ifOln Oalata'da Tahir han 

I ililcii katta Uln acentahtma muracaat. 
Tel: 44991 - 2 - 3 

AK$AM 

MATBAASI 
Rotatif makinelerinde 

reaimli ve renkli gazete 
ve mecmualar1, bask1 ade
di yiikaek risale, kitab ve 
her nevi matbualar1 en 
temiz fekilde en ehven 
teraitle basar. 

* Devamll i§ler ii;in hususi §erait 
tesbit edilir. Fazla tafsilat i~in 
matbaa idaresine miiracaat. 

Telefon: 20497 

Sahl1k ve kiral1k 
Modern yal1 
Micellded ve modern on iki 

oa.11 iki kath birinci kalta bet 
ikinc1 1'atta yec1i odah ~i ve 
~ifi J;oyali telefon, elektrik, 
la'a"falazi, terko1, alaturka ha
mami, b~esi, nhtimi mevcut 
Boiuin en nezib hir aahili 
~an Yataikoyde iakele yaJa. 

~'da '(76)' numarah kuleli 
7at1 llem lrirahk hem aatihkt1r. 
MezkU'r yahya miiracaat. 

Or. Mehmed 
Osman Saka 
Goiii• ve Dahill haata· 

bklar miitehaas111 
Istanbul, Belediyesi ka~1smda Si
nanafa dalrelerl Piyer Loti caddesi 
No. 19. Ogleclen soma Saat 2-7. 

Te1efon: 23565 

Dr. Hafiz Cemal 
(LOKMAN BEKiM> 

Dahlli7e mlltehassu1 
Paurclan bapa ailnlercle otleden sonra 

... , (2,5 tan 8 ya) kadar lstanbalda Dl
~yolun4a (lM) numaral.a hususi bbi
aeslnde bastalann1 bbul ecler. Sal.a, ea
marteal siinlerl u.bab ,9,5 - 121) bak.lkJ 
flkaraya mahsastur. Maayenehane Ye ey 

telefon: W98 - 21044 

Dr. IRFAN KAYRA 
ROntgen miitehasSIS1 

Adres: Dlvanyolu Bozkurd kiraatha
neal kartlSlndakl eskl Klod Farer .so
bk AalaneJ: Apr. No. 8 - 10 Otleden 
IOlll'IL 3 ten 7 ye kadar hastalanm 

k&bul eder. 

UmumEmlak 
Acentesl 

Dala'- Omerablt hall 2. Cll bt 
~ No.I& 

&HV•N ••RAITL• 

EMIJK iDARESi 
K1RALIK APARTIMAN 

EMLAf{ 
ALIM ve SA TIMI 

TELEFON: 49419 

p";J1t101 ve n~batat aur· 
. - felera!' oldiireo ~eadur • 
Pompah keplar deni11uada 

aallhr Ve daima kullanalmata 
hazirdir. Ayr1ca .. tin aliD1cak ak· 

Mma 7okt•r Hatar•t ac;1n oldiiriicii, 
nbze ve DCbatla;- i~e uraraazdir Ze~irli 
ldir • Prauk "• 1aiieu1rdir 

U.u•I ..... u .J ......... '"•"'"' Calal& YOJVlda Ha• ' 

Merzifonda in~aat 
1-Merzifonda Tayyme mcydanmda Tiirk Hava Kurumu tarafmdan yap-

tmlacak. 
A- <134.777'1 lira 36 Kr. Bedcli kP.§iflt Eti.iv ve c;ama§irhane. 
B - <•3.692., Jira !l6 kurrn:; ke!Sifli Yagdeposu 
C - <•8.48511 lira 16 kuru~ ke~if Ii CP.phanelik 
Q - «13.32'i» lira 7"1 kuru5 ke5ifli Umumi mutbak, 
D - «10.727» lira 50 kuru~ 511 ~onluk su deposu, 
E - o33.44GJJ lira 28 lmru~ ke~ifli erat pavyonu, 
F - <l2,341 » lira 86 kurus kesitli kanalizasyon, 
G - < 17.468» Ura k e§ifli halici kablolarla haricl tenvirat, 
H - 117,400J> Lim 53 kmu§ ke§if.li elektr ik santral binasi. 
l - 32.87~ lim 50 lruru~ ke§ifli yolun tutar1 olan 164.539 Ura 88 kur~ yi.iz 

al tml§ dart bln ~ilz otuz dokuz l ira :seksen sekiz kurtl§ltik ~ t kapall zarf
la eksiltmeyc konulmu§tur. 

2 - Teminat !l.477 hradir. 
3 - Ke~if evrakiy:e proj·~ ve §artnameler 823 kuru~ mukabillnde Ankara 

Ti.irk Hava kurumu taraimdan ve1 iiecektir. 
4 - Eksiltme 5/ 7/ 938 sah gi.tnu saat 15 de Ankara Ttirk Hava kurumu 

ba§kanhg1 binasmda satmalma komisyonunda yap1Iacakt1r. 
5 - Eksiltrneye girc.;ckler kanuni teminat ve 2490 say11I kanunun 2 ve 3 

ncU maddelerinde yazih belgelerle ve mi.iteahhitlik vesikalariyle birlikte teklif 
mektuplarm1 eksiltme saatinden !Jir saat evveline kadar Ankara Tiirk Hava 

) 

Kurumu b8§kanl1g-I binasmda te§ekktil eden satmalma komisyonu reisligine 
vermelidirler. (,570) 

l'_....UMlUI r .... 1$ 

Yiitdeld siyab bealeri 
ft sivilceleri tamamen 

tiderir ve a~1k . ft ber· 
rak bir ten temin eder. 
FACiAL LOSYONU, 
c:fldi temizler ve . kuv· 
-.etlendirir: Sabah ve 
akpm kulla1un1z. 

Ba~hca parfiimorilerde ...... ,. 

Pal'f um 

INTERMEZZO 

MATBAACILARA 
lktisad Vekaletinden 

11 - A. - Tilrkofis < Haftahk Enformasyon Bi.ilteni»nin hacm1 1-2 forma ve 
baskI adedi 3000 olmak tizere 48 say1sm111 muhammen bedeli 3.500 lira. 

B. - Tilrkofis (!Ayhk Bi.ilteni in in hacnu 3-7 f orma ve bask1 adedi 2000 ol
mak iizerc 1 J say1simn muhammen bedeli 4.800 lira. 

C. -Ti.irkofis (\Ayhk Fransuca 1 Biiltenin Economiquenm hacm1 3-5 forma ve 
baslu adedi 15l!O olmak tizere 11 say1smm muhammen bedeli 4.000 lira. 

D. - (lsmai Millkiyet gazetesi., nin hacm1 1-3 forma ve bask1 adedi 600 ol
mak i.izere takriben 10 say1smm :nuham,men bedeli 750 lira . Miifredati ve tah
mini bedelleri yukanda gosterilen mevkutelerjn bas11mas1 i§leri ayn ayn ol
mak iizere a~Ik eksiltmeye ~1karilm1sbr. 

2 _ Taliplerin ~:) 7,5 llisbet!nde niuvakkat tcminat akc;elerini Malsand1k
Jarma yahrd1klarma makbuzlan veya Banka Mektuplariyle birlikte gelmeleri 
lAzlmdlr. . 

3 - ~rtnmneleri Ankarada !ktisat Vekaleti levaz1m mildilrliigilnden is-
tanbulda '!'ilrkofis ~ubeS:nden paras1z olarak almabilir. 

4 - A~1k ekslitme l / Temmui 938 cuma giinti saat 10 da Vekalet satmal
ma komisyonu huzurunda ya1:nlacaktir. (3580) 

Ankara Cezaevi Direktorliigiinden: 
1 _ Ankara Cezaevinin haziran 938 iptidasmdan may1s 939 sonuna ka

dar bir senelik ihtiyaci olan beheri 9GO gram itibarile §artnamesinde yaz1ll 
prtlar dahilinde blrinci nevi ekmck ~1 giln mtiddetle ve kapah zarf usuliyle 
miinakasaya ~Ikanlnu§tn·. 

2 _ :thale 21/Haziran/ 938 tarihine rasthyan sall gi.inii saat 15 de Ankara 
CUmhurlyet MU.ddeiumumiligindc toplanan komisyonda yap1lacaktir. 

3 - tstekliler muhammen bedelin ~; 715 gu olan 2246 lira 94 kuru§luk 
muvakkat teminat vereceklerJir. 
4- Ekslltmeden mtitevell1t riisum, tekali! ve damga resmi ilan iicretleri 

ve lndelhacce ekmegin tahlil Ucr~t masraf1 ve sair bilci.imle masraf mtiteahhi-

de alttir. 
5 _ Tekllf mektuplan 21/Haziran/ 938 sah giinU saat 14 de kadar sira 

No. Ju makbuz mukabllinde ikinci maddede yaztl komisyon reisligine veri- , 

lecektir. 
6 _ ~rtnameyi gormek ve fazla izahat almak isteyenler mesai saati zar-

fmda Cebecide Cezaevi DlrektOrlilgune mi.iracaatlan ilan olunur. «1563» <<3187 > 

Epema ve en muannit cild yaralanndan kurtulmak i~in. 

Jwllamnu:. Binlerce basta)'I k\li'tamuthr. Eczanelenlen isteyfnb. 

Sahife 11 

c I L D 
iizerinde yapdan en ion tecriibelerin 

TOKALON 
KREMi 

ile tecriibelerinl 
yapma.k i~in bir 
cild miitehassLS1 ta
rafmdan 17 ila 7 2 

Ya.t>lannda 

107 kadm intihab 
edilmi§Ur. 

iste neticeterj: 
Tecr:Ubesl 

yapilan 

Siyah .benler 1:1 
A~1k mesamel.er 19 
Buru~ukluklar 22 
Oev~k cild 14 
Yagh cild 18 
Kuru cild 17 

107 

Muvaf
faloyet 

17 
18 
19 
12 
18 
16 

100 

Her sabah daha gen~ 
gorUnmeQe ~alls1n1z! 
BU AK~AM YATMAZDAN EV
VEL y\izfuliize penbe rengindeki 
Tokalon kremini silrfulilz. Terld
binde, gen~ hayvarllann cild hii
ceyrelerinden tstihsa1 edilen 
Biocel cevhe1i vardrr. Siz uyur
ken cildinizi besler, buru~ukluJc-

1ayan1 hayret, 
semerelerinl 
liiirOniiz. 

fler harzgi bir kremi Joullanmaa
da.n evvel bu basit hcriibeyi 

Jf4pmiz. 

ii.an giderir tt taze ., nermin ve 
gen~ ikahr. YARIN .SAB!\H, be
yaz renkteki (yags1z) Tokalon 
kremini siirunuz. Gayet besleyi
ci, lruvvctlendfrici ve beyazlatl
c1dlr. Siyah benlcri eritir, ~k 
mesameleri s1kl~tmr. En esmer 
ve sert bir c11(1i beyazlatara'k gji
Y.ell~tiri1 VP NUnlUiµttlr. Bilhas
sa pudra i~ ideal bir esasbr. 50 
y~anndaki kacbnlar, bu basit 
usu! sayesinde ~imdi 30 y~9Xln
da goriineblliyorlar. Yukar1ki re
simler, clld imsuru olan Toka
lon kremini kullanmadan ve kul
l8J1d1ktan scnraki kadlnlann ha
kf ki fotograflt'rld1r. B~ka hi1tbir 
ruiistahzar ile kablli klyas olma
yan Tokalon l;reml dairna mil
tr.hayyir- netlcel°er vertr . 

Yap1 leleri 11an1 

Nafia Vekaletincten: 
1 - Eksiltmeye konulan i§: Ankara istasyon civannda Gen~lik Parka 

blrinci lusl.Il1 ~atid1r. 
Ke§i! bedell 300,000 liradlr. 

2 - Ek.siltme 27 6 938 paz:mtesi .giinii .saat ll :de Nana Vekaleti yap1 
i§leri ekSiltme ltomi~onu odasmda kaplJI zarf 'USl.1liyle y.ap1lacakbr. 

3 - istekliler e'.ksiltme ~esi ve buna. miiteferli iev.mk1 115 lira bedel 
mukabilinde yap1 i~leri umum rr.tidilrliigiinden alabilirler. 

4 - isteklilerin 15,750 lirahk muvakkat teminat vermeleri ve Naf1a Ve
kAletlnden al.umu§ mi.iteahhitllk vesikasi ibraz ve buna benzer yaptlg1 en 
biiyiik in§aatm bedeli en az 150,000 lirahk olmasi ve 'isteklinin bizzat diplomaJ1 
Yilksek Miihendis veya Mims.r olmaSI veya bu p.rtlan haiz olan bunlardan 
birisiyle mi.i§tereken teklif yapmasi ve mukaveleyi birlikte imza etmesi 19.z1m
d:.r. 

5 - istekliler teklif mektup!arm1 ildnci maddede yazill saatten bir saat 
cvveline kadar yap1 ekSiltme !lx>misyonu :reislifine ma:kbuz mtikahilinde tes
llm edeceklerdir. 

Postada ola.cak eecikmclor kabul edilmez. d442J1 

~Ot<OLAKSl"1 

Bir adedi miileyyln iki adedi milshildir. 
En muannfd kabizlarda bile tesirl kat'i, lezzeti gayet latif, rakibsiz mil· 

leyyin milshil <;iKOLATASIDIR. 8 adedi 20 Kr. Eczanelerden araym1z. 

Askeri mekteplere maasll Ugretmen aran1yor 
1 - Kmkkale Askeri San'at Lisesine Riyaziye, Erzincan Askeri Orta Okulu

na Riyaziye, Tabii ilimler, Konya Asken Orta Okulu ile Ankara Gedikll Erba~ 
hazirlama orta okuluna blrer Riyaziye ogretmeni almacalttJ.r. 

2 - isteklilerden; Killtur Ogretmeni olanlann veya ()gretmenllge kanunl 
ehliyeti bulunan De,·:iet Memurlanmn milktesep haklari g0z onilne almmak 
p.rtlyle 30:40 lira asll ma.a§, 

Yi.iksek Okul mezunlanndan olup yeniden ilk memuriyete g~eceklere de 
barem 12 derecr.den ma&§ verllecektlr. 

3 - otretmenllk i~ln ba§llca prtlar §unlardlr. 
A) ~retmenlik Dlluni vas1! ve ehliyetinl haiz olmak ylni (Uae icln, Uni• 

versite Riyaziye lJPt erfnden, Yilkselt MQhendll mekteblnden veya YObek tit•, 
retmen okulu Riyaziye §Ul'esinden mesun olmak.) 

Orta mektepler i~in: Yukanda yaml1 il~ Ytlksek Okuldan veya orta 6gret
men okulundan me?un buJwunck ve yahut Upiverslte de imtihan vererek enl 
Uyetname alml§ clmak.) · 

B) - Yqi 45 den Jukari otmamak 'Ye emekll bulnnmamak. , 
C) Aske rt okullarda en az ii~ sene hizmeti §&rtm olanlk kabul etmi§ oM ~ 

mak. 
4 - Yukanda yaz11I prtlan tamamen tapyanlardan istekll olanlann ~ 

lek~eleriyle blrlikte hal terciimesl, httsnilhal Varakas1, ntuus tezkereai ~ 
ve noterlik~e musaddak diploma veya ehllyetname suretlerinl Ankarada Aske 
liseler miifettl§ligine gondereceklerdlJ;. 

5 - tJci.incii maddede yazill evral{ VJ veaaik ve genel p,rtlara nazaran <+. 
retmenligi uygun &orillenl&clen lilzumld C1ller evrak sonradan istenecektir. 

.(879). 13082)~ 



Sablfe u 

Herkesin iizerinde ittifak 
ettigi bir hakikat : 

Sabala, iile ve aifam ,_. ;,_emelcfen •nr• 

kullanmalc 
iariile 

RADYOUN 
n:-1 • • • • _.., ennm tertem•z, 

bembeyaz ve •P •i· 
lam yapar. Ona J'ir· 
mici Ull' ldmrumm 
harikalanndan biri· 
dir, denilebilir. Ko· 
kuaa giizel, lezzeti 
bot, mikroplara Jrar. 
t• teairi yiizcle p.lir. 

kullananlar, di$1erini en ucuz 
$eraitle sigorta ettirmi$ say1l1rlar 

Mazot yakar 

"HEIDENIA,, ocaklar1 
~ ve sayftye ~ gayet Jmnamfh ve bil· 

baaBa arfiptt pek U 'ft 1flemeal pranti Olma.a 
lUbariyle heryerde fuJa railJet k•zpnm11tir. Sabf 
depolan. tzMiB, Ou1 b1ilVan No. 12 Tel. 3'137, 

!sTANBUL, Oalata Yoleu aalonu karpnnda 
pottR >utusu lS4;J, Tel. am. 

Dijer saUt yerlerl: lleyoilunda Karlman'da ve 
Nea.·aiork baJrlraHyeal.; ~ Yddm. Bar· 
gaz adasmda Yani K1Ppoilu ve YenJ.klSyde Hrfs.. 
to Na~Jka BakkaHyesl 

D'l.,~at: Enelld 11lnlarumzda emen (Gu ocaklan) yazi1m1fdt. 
/Cj Halbuki ocaldarmuz (Gu cfeiil Muot oeaJrJan)cllr, 

ADEMi iKTiDAR 
ve BEL8EV$EKLlilNE KAR$1 

HORMOBiN 
TaWeOerl. Ber eeunede ara:JllllS. 

(l'Nta lmtmnl 1!55 Bormo111n) Galata, lstaUal 

~ ve chf ba8ur memelerlnde, baaur 
memelerinin her tttrlfl lltihaplannda { 
cerahatlenmif f1*tilllerde, kana-
;yan baaur memelerinln. tedavislnde 

RE KT A 
Fennln yenl 
blr harlkas1 

Slkletl • ~. 

2 DAKiKADA BUZ 
ve dondurma imali 

Bat ..... cla, tnnak keaanada, Onua 
......... ()temeltlllnilde, ~ 
...... ••dvMJlerlalle, ............, ~ ... ,. .......................... ,.. .. . 
.............. ebmpa .... ........ 
.......... ... derlaal ..... olan lt8olmle 
J9iWde 1* POllCPAOL&S a1s1 derbal 1nma 

1ra ...... Tu. .......... .lsaba& 
daderlllr • 

... Jwled: 08KA ....... : ........ __ .......... 
'l'el: 1117t - Aalraia: Aufuialar ...... 
.. J.llo..., Tel: 1171 - t.alr: llikhMI& 

• ..... Tel: 11rr. 

·Istanbul Oniversitesi A. E. P Komisyonundan: 
Clm1 Mllrtan kilo Muhammen ftati Teminati 

Odun 318"150 Beher 2b0 kilosu 320 kuruf 306 Lira 
istanbuI ttniveratt.esi merkezi 1le tefekldlllerlne aimacak odun 4/7 / 938 pa

artest g(lnii saat 15 do RektOrUikte ~ ekslltmeye konulmU§tur. 
i.teklllerin lhale giinfi kanunda yazlh vesika ve t.emtnatlarlle komisyona 

plmeleri. (lartname, Uste her gttn Rektarlillde g(Srillilr. (35'17) 

Sizi giinlcrce ubrab ~kmekten brtarlr 
En t14deW bat. dlt ajnlanm tlffltmekten mtltefelM 
lriittin ana 'ft smlan keBer. NmleJe, romatimlaya, 

kmkhta karp ~ mflealrdlr. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve bObrelderi yormaz ! 
tcabmda gilnde 3 k8§e almabillr. !smlne dikkat: Taklidlerinden salarwuz ve 

Nevrmln yeri1?e b8§lta blr mark& verlrlerse fiddetle reddedinlz. 
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Kad1nlar i~n 

l'emal Sth•netfl 

Emin Fidan 
Kahine: Beflktaf 
Erlp apartunan , 

Tel: 44395, n sua
diye lstuyon JanL 

istanbuI aall18 mahkemell I nci B. 0-
lrellnden: 

38/1'11 
Nef'et 8arhan tarafmdan ta. Koca

mu.stafapqa Arabacl IO. U Ho. da maklllll 
Sten bllen ttametsllu mevhal bul111Wl 
Zettye ale)'hlne !tame olunan geglmals
llk 1ebeblle bnpnJM. da't'Ulllda mWel
ale)'hln itametelbmm meohullJetlne bl· 
naen dava arzuhalln1n 10 g1ln zarfmda 
cevab verllmek ilzen 15 g1ln mfkldeU. 
7et'Dll gazetelerden blrtJle Ulnen tebllll
ne tarar yerUerek . da:ra arsuhal auntt 
dtftllhaneye tallk ed1lm1f olduiandan 
teblll yerlne ~eJc iblere llf.n olunur • 

... Dr. A. Aaim Onar -• 

OrtakOy 
$iFA YURDU 
t.Mnbulun en llse1 J81'1Dda, Pldl 

blr parJc lOIDde. Ironton mDMn..,, 
bU1ml 111. ll:adln .... ertet ber &ldt 
baltahJc1ara &Olk butane. 

DolWn .... kadm ameUJat.larlle fl· 
tat. apandlllt, bum' .... dJler amell18-
lell lOID oot UC111 huul flatler. Orla
UJ, t.ramt'Q JQlu. Mualllm Nacl cad. 

111 - 111. Teleton: tmL 

........ ?!=: kudreMDI artlnr, ......... ldnr ~ ... " 
,W8lllll' 1 I ab ............... , .... ilr81111 ·k,ft .... 
sarken 1"nmalr ballerinl glderfr. Bol ic1rar temln eder. Slhhat Veklletlmlsln 

resml rubsatuu bak bulunan llELllOBU) her eow·w llalun•. 
DIKKAT: BELMOBL(), ldranDm tmm1iJenk mnllePldr· 


