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bir komisyon yapacak belediye. d~ ~vkaf I • 

\ 

Frans1z Hariciye Naz1r1 diin de 
sefirimiz B. Suad Davazla gOrii§tii 

F rans1z askeri heyeti reisi General Hutzinger, Orgeneral As1m 
Giindiiz ~erefine bir ziyafet verdi - Dort tahrik~i yakaland1 dordii 
aran1yor - Tiirk taraftarlar1na hiicum etmek istiyen A·raplar daj'Ibld1 

Paris 26 (A.A.) - Ha'rleiye Nazi.n 
Bone Tfukiye btiyti.k el~isi Suad Da,. 
VB.Zl kabul ederek kendisile go~

m~tilr. 

Antakya 25 (A.A.) - Anadolu 
ajansmm hususi muhabiri bildiriyor: 

Milletler Cemiyeti se<;im komisyo
nunun Cenevreye hareket etmek tize. 
re oldugu ve seyahat haz1rhgllll bi
tirdigi ogrenilm~tir. Bu komisyon 
gittikten sonra se~im Tiirkiye ve 
Fransa hilkumetlerince t~kil edile
cek bir komisyon tarafmdan yaptla
caktir. Fakat kay1t muamelelerine 
Milletler CemiY.eti komisyonunun b1-
rakttg1 yerden mi devam edilecegi yok-

yeni ba§tan m1 ba§lanacag1 hak-
11 hi~ bir malurnat mevcut degil-

raftan erkaru harbiye mil· 
._ 1 devam etmektedir. 

General Hutzingerin ziyafeti ,, 
Antakya 25 (A.A.) - Anadolu 

ajansmm hususi muhabiri bildiriyor: 
Frans1z askeri heyeti reisi general 

Hutzinger bugiln orgeneral Asun 

Giinduz ve Turk heyeti l?erefine bir 
ogle yemegi verml~ ve yemekte Tilr-
kiye B~konsolosu ile Vali de bulwi
mu~lardlr. 

(Devam1 10 uncu sahifede 
Yukanda Antakyadan bir goriini.if, (X ipretli, i9inde askeri miizakerelerln 
cereyan ettigi Antakya erkek llsesidir) apltda: Antakyada Asi nehrl sahili 

Matbuat kanununda 
yapdan yeni tadiller 

Gazete ~1karacaklar nakdl teminat oosterecekler 
nesriyattan kimler mesut tutulacak ? 

Ankara 26 (Telefonla) - Matbuat 
kanununun ba.zJ. maddelerinl deg~ti
ren kanun Ia.yihasmm diln Adliye ve 
Dahiliye encfunenlerinin muhtelit 
i~timamda: go~illdiigiinii, Dahiliye 
Vekili ve Parti genel sekreteri B. 
~ilk1·u Kayamn mezkur 1§.yiha hak
kmda izahat verdigini blldinni~tim. 
B. ~ilkril Kayarun izahatmdan soma 
Hilkfrmetin teklifi baz1 tashihlerle 
kabul edilmi~tir. 

Siyasi gazete veya mecmua. ~1kara
cak olanlann niifusu ell! bin ve daha 
~ag1 olan yerlerde be~ yilz, elll bin
den ytiz bine kadar olan yerlerde bin, 
yiiz binden yukan olan yerlerde b~ 
bin lirahk bir milli bankarun kefale
tini havi teminat mektubu vermelerl 
1Aznnd1r. 

Bu teminat matbuat SU!flarmdan 
dolayi hillanolunan para ceza.Iarlle 
ga:zete sahibinden ~ka bilumum 

milstahdemler ile basim ucretl ve kA
gld bedell icin imtiyazh kar~11Ik olup 
bu sebeblerle eksilecek teminat ta~ 

mamlanmacbk!(a o gazete veya mec
mua ne~redilemez. 

Her gazete ve mecmuanm istih
dam edecegi muhbir, muhabir, mu
harrir, ressam, fotograf~1, musahhih 
ve idare miidi.iril ile id.are haricinde 
abone kaydma veya ilan almaga me
mur olanlarm isimlerini mahallin 
en biiyiik millkiye memuruna bildirir· 
ler. 

Her gazete veya mecmuanm ne§ri
yatmdan dogan mesuliyet, umumi 
ne§riyati fiilen idare eden zat ile bu 
gazete veya mecmua sahibine aiddir. 
Muharrirler kendi imzalar1m ta§1yan 
yaztlardan ve ressamlar imzalarile ~1-
kan resimlerden dolayi gazete sahibi 

(Devarm ikinci sahif ede) 

F enerbah~e tak1m1 §ild 
oldu • §amp1yonu 

r,,ikta1 tak1m1 3 -1 maglub oldu 
~ 

Ye diger spar hareketlerinin tafsilatl spo~ 1allifemizdedir) 

Af kanunu 
.Layiha bugiin Mecliste 

gorii1iilecek 
Ankara 26 (Telefon) - Af kanunu 

IAyihaSI yarm (bugtin) Mecliste mii
zakere edilecektir. Evvelce de bildirdi
gim. gibi adliye encilmeninin tadilin
den ge~en bu layihaya gore, kanwi
dan yalmz yilzellilikler, heyeti mah
susa kararlarile mahkfun ola.nlar ve 
tstiklfil mahkemeleri mahkfunlan is
tifade edeceklerdir. Bu ii~ tip mahkfi
miyet haricinde kalanlara, at hilkilm
leri te§mil edilememektedir. 

Adliye encilmeni, projeye ilave etti~ 
gi bir kay1dla, bu mahkfunlarm idari 

bakunlardan kaybet~ olduklan hak
lann iadesine cevaz vermemektedir. 
Bu arada ytizelliliklere, tabilyet ve 
vatanda§llk haklarmdan mahrum 
olarak, yurt d1§mda ge~irdikleri mild
det zarfmdaki memnu olduklan hak
lar iade edilmemektedir. Mesel! bu 
arada, devlet hizmetinde ifa etmekte 
olduklan vazifeleri, miikteseb bir hak 
olarak, iddia edemiyeceklerdir. 

Sirkecide yeni bir giimriik 
binas1 yaphr1lacak · 

Ankara 26 (Telefon) - Gilmriik ve 
tnhisarlar Vekaleti Sirkecide yeni bir 
gilmriik binas1 yaptirmaga karar ver
mi§tir. Nafia Vekaleti binamn proje
sinl haz1rlamaga ba§lam1§tlr. 

Buyiik bir ma~ 
Maks Bear, Joe Louis 

ile kar,ila$acak 
Nevyark 26 (A.A.) - Eylfil aymda 

Maks Bear ile Joe Louis arasmda: bir 
boks m~1 yap1Imas1 i!;in bir kont-
rato lmza edilm~tir 

aras1nda 1hbiaf ~1kti 
Evkaf, kopriiniin Azapkap1 taraf1ndaki ayaklann1n 

ileri ahnmas1n1 istiyor. Bir komisyon toplanarak 
meseleyi tedkik etmege ba§lad1 

r 
t 

Sokollu Mebmed pqa camil 

Gazi kopriistiniln Unkapam tare,. 
flnda temel ayak ~t1 yalanda bi
tecek, Azapkap1 taratmda ayaklann 
~ma ~lanacakt1r. 

Fakat burad.a belediye ile evka.f 
arasmda bir ihtilAf ~1knu~tir. Vala.f
lar um.um mildti.rlugu, Azapkap1da
ki Sokollu Mehmed p~a camilnin 
miista.kbel vaziyeti hakk.mda. B~ve
kA.lote milracaat etmi9tir. 

Valaflar umum mildilrliigii temel 
a.ya.kla.n ytizilnden kopruniln daha 
yi.lksekte kalacag1ru ve mimar Sina
run eseri olan camiln manzarasllll 
bozacaglDl ileri silrm~, koprti.nlin 
biraz daha ileri almmasm1 istemi~ 
tir. ~ekfilet bu ~in miltehassis
lardan miirekkeb bir komisyon ta.
rafindan tedkikini muvaf1k bulmu~ 
tur. 

Bu maksadla Nafia Vekfileti ~ehir
cilik biirosu ~ti miihendis B. Hilmi, 
V'ekAlet koprill.er b~milhendisi B. 
Sermed, mtizeler miidi.iril B. Aziz, 
gtizel sanatlardan profesor Gabriyel, 
belediye imar ~ubesi mildilrii B. Ziya, 
~ehircilik miltehass1s1 B. Prost, bele
diye yollar ve kopriller miidilrii B. 
Galibden miirekkeb bir komisyon 
belediyede toplanarak tedkkilere b~-
lamt~trr. -

· Evvelki giin yaptlan bu toplant1-
da Sokollu Mehmed p~a camii ile 

Gazi kopriisilniin Azapkap1 cihetin
deki ~n miistakbcl vaziyeti g~ 
rii~illmii~tiir. 

Valoflar mtidi.irli.igu, koprtinUn 
yiiksekte kalan vaziyetile camiin 
manzarasuun bozulacagm1 ileri silr
mil~tti.. Halbuki belediye mi.imessil
leri, kop1iiniin Azapkap1 tarafndakl 
b~lillil klsmen 6, losmen de 3 met
relik bir geni~lik He camiden aynl
dJ.gm1 ve cantiin manzaras1ru bozma
dJ.gm1 iddia etmi!?lerdir. 

Koprilniln Azapkap1 tarnfmdaki 
ayaklanm daha ileriye yapmak i~in 
kopriiniin bi.itiln istikametini degi?
tirmek ve Unkapam cihetinde yeni
den ayaklar yapmak Ia.zimgelecektir 
ki bu, in~aat masrafm1 artt1racak ve 
in~aati ge9iktirecektir. 

Toplantida ayni zamanda camiln 
vaziyeti itibarile Azapkap1 meyda
mmn istik:balde alacagi ~kil de gO
riil?illmW,ti.ir. Henilz bir netice elde 
edilememi!?tir. 

Komisyon tekrar toplanarak katl 
bir karar verecektir. 

PAZARTESi KONU~MALARI 

Yeni mevzular 
Yazan: Hasan - Ali Yiicel 

Bugi.in altmc1 sahif ede 
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Kadm - Etrafm1zda blr tehlike dola~1yor bayiml .. 
Ogretmen - Hayirdir in§a1lahl.. Hi~ bir talebeyl sm1fta da b1rakmo.dun 
amma ... 
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( Diin. Geceki ve Ba Sabahki Daberler J 
Barselondan If alyaya t ayyare akm1 

yap1lacao1 haberi doQru deQil 
Hiikiimet~ilerin tayyareleri yaln1z Frankonun 

elindeki yerleri bombard1man edecek 
Paris 26 - Franko hiikumetine 

mensup tayyarelcr tarafmdan, Barse
lon hilkumetinin elindeki ac;1k §ehir
Jerin bombara1mam ilze1ine mukabele 
bilmisll olarak bu tayyarelerin geldik
leri yerlerdeki ac;1k {>ehirlelin bombar
dunan edHecegi dtin duyulmu{>tu. Bu 
habcr i.izerine Hiikumet~i tayyarelerin 
italyan §ehirlerine taarruz edecegi 
hakkmua baz1 Iivayctler ~1km1§t1. Bu 
rivayetlerin ash olmad1g1 anla§1lrn1§
t1r. 

son malii.mata gore Hiikiimet<;i is
panyanm tayyareleri ancak Franko
culara aid hareket ilslerini, bilhas.~ 
Majorka adasim bombardrman ede
cektir. Bu haber diin husule gelen en
di§ele1i azaltm1§t1r. 

Maamafih italyada c;1kan Resto del 
Carolina gazetesi, italyanm Majcrk 
adasmm bombard1mamna miisamat.a 
edemiyecegini ve bu adaya bir taarruz 
olursa kendisi taarruza ugramI§ glbi 
sayacagm1 yazmaktadlr. italyan ga
zetesinin bu ne§riyatma ragrnen is
panyol topragi olan Majork adasmm 
bombard1mammn vahim hadiselere 
meydan vermesi i.imid edilmiyor. 

Figaro gazetesi iki tarafa rla itidal 
tavsiye etmektedir Komiinist Huma
nike gazetesi ise Barselon hilkumeti
nin kararm1 halkh buluyor. 

1talyadan Fransaya nota 
Paris 26 (A.A.) - Ac;1k ispanyol 

§ehirlerinin bornbard1rnanma nihayet 
vcrilmedigi tnkdirdc Frankonun dos
tu olan memlckctlere kar~1 mukabele 
biJmisilde bulunacag1 ihtirnalinden 
bahis olarak Fransamn Barselonda
ki el<;iligi nezdinde yap1lan te9ebbils
ten habcrdar olan Roma htikumeti 

Romanyada dem~ r mu
haf 1zlann muhakemesi 
18 ki§iye aid yeni bir davaya 

ba~Iand1 

BiikTC$ 26 (A.A.) - Diln Demir 
muhaf1zlar te~kllatmdan 18 ki~inin 
davasmm iki celsesi akdedilm~tir. 

Evvela ithamname okunmu~, sonra 
~ahitler dinlenmi~tir. Davanm il!: 
dort gi.in devam cdecegi zannolun
matad1r. 

Y ahudiler, bircrok yahudinin 
idama mahkum edilmesini 

protesto etti 
Va~,·a 26 (A.A.) - Yahudilerden 

milrekkeb kesif bir halk kiltlesi, Filis
tinde bir ~ok yahudilerin idama mah
ktim ecli1mesini protesto i~in ingiliz 
elc;iligi onilnde nilmayi§te bulunmu§
Iarsa da polis tarafmdan dag1t1lm19-
Iardir. Ntimayi§~ilerden bir ka~1 tev
kif edilmi§tir. -----
~ocuklar1n1n oyunu yiiziinden 

iki kom§U ara11nda kavga 
Topkap1da oturan Mefharet ile, ma

halle kom~ulanndan Mesrure, c;ocuk
la11mn sokakta oynamas1 meselesin
den ka\·gaya tutu{>IDU{>lar, Mesrure 
bir tS§ atarak Mefharetin dirsek ke
migini k1nm~tir. Polis, Mesrureyi ya
kallyarak mahkcmeye vcrmi{>tir. 

Hayvan iirktii, iiatiindeki 
bahcr1van yere diiterek 

bacag1 k1rdd1 
Bebekte oturan Bahc;1van Ali, o ci

nrdaki tarlasmdan beygirle eve gelir
Aten, hayvan firkerek Aliyi s1rtmdan 
flrlat1p atrn1~. bu sukut neticesinde 
~ah~1vanm sol bacag1 kmlm1~tJr. 

Kad1n meselesinden kavga 
Kumkap1da oturan Agop, Sisak, 

\'e Karabet, bir kadm meselesinden 
Jfikol1 ve Todoli ile kavga etmi~er, 
Llribirlerini dogilp b1~ak c;ekmi~Ier
rur. Zab1ta memurlan vaktinde bir 
fniidnhalc ilc hadise kanlI bir ~ekle 
dtSkulmeden 1.~in oniine gec;mi~er, 
hep0 ini yakallyarak mahkemeye vcr
rn1~lerd1r. 

Paristeki masJahatgiiza11 vas1tasile 
Fransa Hariciye Nezaretine bir nota 
tevdl etmi§ ve maslahatgilzar Fransa 
Hariciye Naz1rlle yapt1gi uzun bir mil
lakat esnasmda bu notanm §ilmulii
ne dair taslihatta bulunrnu§tur. 

itaJyan rnaslahatgilzan a~1kca de
mi~tir ki, italya hUkurneti her han
gi bir hasmane hareketc derhal has
mane hareketle mukabelc edecektir. 

ltaiyanlarla F rankocu zabit
ler araa1nda hi.diaeler olmu~ 

Madrid 26 (A.A.) - Jlavas aj:ms1 
muhabirinden: Frankistler tarafmdan 
esir edilmi§ olan yedi milis neferi, 
Ciimhuriye~ilerin hatlanna gelmege 
muvaffak olmu§Jar n Saragos'da ital· 
yan ve ispan~·ol zabitleri arasmda bir 
taknn vahim hiidiselerc §ahit olduk
Ja.nm soylemi§lerdir. 

Avila'da da tspanyol n ecnebi nt
bitleri arasmda kanh bir talnm mii
cadele olmu§ n bu miicadeleler esna
!"tnda kumbaralar ablrru§br. Bu as
kerlerin beyanab resmi mahafilin is
tihbaratma t.etabuk etmektedir. 

Son muharebe 
Barselona 26 (A.A.) - Milli Milda

faa nezareti teblig ediyor: 
Diln Piiebla - Nalverde mmtakasm

da Mile la - do - Sariyonun §imallnde 
bazi tepeleli i§gal ettik. 

Aleora mmtakasmda dil§rnan, On· 
da'yi i§gal etti. Muharebe, bu kasaba
nm cenubunda devarn etmektedir. 

Be§i mmtakasmda §iddetli muhare
beler cereyan etmektedir. Bu mn;ita
kada dil§manm tazyikine rnukavernet 
ctrnekteyiz. 

Villareal mmtakasmda biltiin taar
ruzlari tardettik. 

If a tyan sefi rleri 
aras1nda deOis!klik 

Kont Grandi Hariciye, kont 
Ciano Dahiliye Naz1r1 oluyor 

Roma 26 - italyan sefirleri a1·a
smda. yakmda muhim degi~iklikler 
olacaktir. Ya.11 resmi bir habere gore 
Londra setiri Kont Grandi Ha.riciye 
Nazm olacaktir. Hariciye Nazin Kont 
Ciano, bugi.in B. Mussolininin idare 
ettigi Dahiliye Nezaretini deruhde 
edecektir. Kont Ciano aym zamanda 
F~st f1rkas1 katibi umumiligini de 
deruhde edeccktir. 

Paris, Prag, Ankara, Berlin, Nev
york sefirleri de degi~tirilecektir. Pa
ris sefiri Kont <;:eroni tekaild edJlmi{i
tir. Yerine, zaman1 gelince B. Bastl
yanini tayin edilecektir. Ankara se
fhi B. Karlo Galli de tekaiid cdilmi~
tir Ye1ine Kont Cianonun kalemi 
rnahsus mildtiril B. Beppo tayin edi
lecektir. Berlin ve Praga kimlerin ta
yin edilecegi heniiz belli degildir. 

Maarif Veki.Jeti orta tedrisat 
sube miidiirliigii 

Ankara 26 (Telefon) - Ankara Ga
zi lisesi f elsefe muallimi B. Akverdi 
Maarif Vekaleti orta tedrisat §Ube 
mildilrlilgiine, orta techisat §Ube mii
diirii bayan Tezer Ankara erkek lise
si felsefe muallimligine naklen tayin 
edilmi{>lerdlr. 

Naf1a Vekili geldi 
Nafia Vekili B. Ali <;etinkaya bu 

sabahki ekspresle Ankaradan {>Chri
mize gelmi~tir. Vekil; {>Chrimizde li<; 
g\in kadar kalacak ve nafiaya aid i~
lerin son vaziyetleri ile rne~gul ola
caktlr. 

lzmirde Atatiirkiin tun~ 
biistleri 

izmir (Ak~am) - Beledlye, Kiiltilr
parkm muhtelif mcydanlarma Ata
tilrkiln tun~tan bilstlerini dikmege 
karar vermi{>tir. Biistler, zalif kaide
ler i.ize1ine ycrlc~tirilecek, etraflarm
da tarhlar vilcudc &etirilecektir. 

Hatay telefonu 
Hathn in,aah bitti, Suriyenin 

cevab1 bekleniyor 
Ankara 26 (Tele!on) - Memlcketi

mizi Hatay yolile Suliye, Irak ve Ml
sira bagllyacak olan telefon hattmm 
in§aatJ tamamen bitmi§tir. Hattm ko
nu§maga ac;1lmas1 ic;in Suriye manda
ter hilktimetinln cevab1 beklenmckte
dir. 

B. Atif Eker 
Ank:tra 2G (Tc>lefonla) - - Bankalar 

yeminli milra'.kipligine Maliye Vekaleti 
.kambiyo miidih ii B. Allf Eker tayin 
edilmi~tir. B. Atlf Eker senelerdenbe
ri karnbiyo mildi.irliigilni.i muvaffak1-
yetle f dare emi~ degerli maliyecileri
mizdendir. 

Tiirkiye - f spanya ticaret 
anla,ma11 miizakeresi bitti 
Ankara 26 (Telefon) - !spanya 

Cilmhunyeti htikumeti ile hiikumeti
miz arasmda yap1lan yeni ticaret an
lB.§maSJ etrafmdaki miizakerelf'r bit
mi{>tir. Anla{>ma bugiinlerde parafe 
edilecektir. 

Son daklka 
Cin-}apon harbi 

20 gil siiriebilecek 
Japon Harbiye Naz1nn1n 

_gazetecilere beyanah 
Lomira 25 - Kioto ~ehrinden Do

mei ajansma bildirildigine gore• J a
pon Harbiye Nazm general Misaga
ki yaptJg1 beyanatta, Qin ba~kuman
dam general ~an-Kay-f?ekin biltiln ha
yati milddetince harbe devam etmek 
istemesi muhtemel bulundugunu ve 
bu takdirde Qni - Japon harbinin yir
mi sene kadar siirebilecegini ve Ja,. 
pon milletinin ona gore harulanma
s1 Jazimgeldigini soxlemi{>tir. 

Filistinde bombalar 
Dordii yahudi yedisi arab 

11 ki1i yaraland1 

Paris 27 - Filistinde tedhi§ hare
ketleri §iddetle devam ediyor. Diln de 
Yafa ile Telavivde iki bomba patla
m1§tir. ilk bombanm infilakmdan 
biri kadm digerleri ~ocuk olmak iize
re 4 Yahudi ag'tr surette yara1anmi§
tir. 

ikinci bombanm infi1ak1 neticesin
de dordii ag1r olmak iizere yedi Arab 
mecruh olmu~ur. ikinci bombanm 
infi1Umdan evvel han~erle Oldilriil
mii§ iki Yahudinin cesedleri bulun
mu§tur. Son giinlerdeki arbedelerde 
yaralanan iki Yahudi bastanede ol
mii§lerdir. 

Leh yahudilerinin dUnkU 
numayisleri 

Filistinde bir Leh yahudi
sinin idama mahkumiyetini 

protesto ettiler 

Var ova 27 - Diln Var§ovanm Ya
hudi mahallesinde bir ka~ bin Yahudi 
§lddetli niimayi§ler yaparak Filistin 
de divamharp tarafmdn.n bir Leh Ya
hudisinin idama mahktimiyetini pro
testo ctmi§ler, ingiliz konsoloshane
sini ta§hyarak camla11m kmm§lard1r. 

Lellistan Siyonist umumi komitesi
le Yahudi kadmlar heyeti ingiliz kral 
ve kralic;esine milracaat ederek idam 
cezasmm tahfifini istirham etmi§ler
dir. 

Tayyareci Ami Conson oliim 
tehlikesi ge~irdi 

I.ondra 27 -. M:e~hur kadm tay
yareci Ami Conson Valsal clvann
da yap1lan hava bayrarnmda yelkenli 
bir tayyarc ile uc;arkcn tayynresi 
yere dii~erek par~anm1~. me{>hur 
tayyareci blr hi.isnii tesadiif n · esi 
olru·ak enkaz altmdan sag ve im 
kw tanlnuitir. 

Biitiin Amerikada Nazi 
propagandas1 artm1§ 

Amerikanzn eski Berlin sefiri 
~iddetli bir bogkotai istigor 

V~ington 26 (A.A.) - Amelikamn 
eski Berlin sefiri B. Dad, ~ali ve 
cenubi Amerikada nazilerin yaphk
lan propaganda fa.aliyetinden b~his 
olarak radyoda bir nutuk soylemi~ ve 
1936 senesindenberi 500 ki1liyi ihtiva 
eden bir tc~kilat vticuda getililmll? 
oldugunu beyan etrni~tir. Bu te~kila
tm i~lerine 30 milyon dolar tahsis 
edilmi~tir. 

Cenubi Amerikan1n her tarafmda 
propaganda faaliyeli teksif edilmi~tir. 
Nazller dilnyamn her noktasmda 
Ame1ikan ticaretini zafa ugratmakta 

Gi~elerden 
~al1nan paralar 
H1rs1zhg1 yapan ufak 
ya1ta bir ~ocukmu1! 

Hali9 idaresinin Kopriideki rnii
f etti~lik odasile birinci ve ikinci gi~ 
Ierinin tavanlarmda, Adalar iskele
sindeki Akay hesab memurlugu oda
smm da dubalara istinad eden do~e
mesinde ac;1lan deliklerden giren h1r
s1zlann Hali~ gi~elelinden bir mik
tar para ile Akay hesab memurlugu 
odasmdan 70 lira ~ald1klarm1 ve h1r
s1zlann, korsan Davit admda bir sa
b1kah ile Moiz admda bir c;ocuk oldu
gunun zab1taca tesbit edildigini ve 
yakaland1klanm diln yazim~t1k. 

Emniyet rnildilrii B. Salih K1h~tan 
diln ald1g1m1z bir tezkerede, vakanm 
ufak y~ta bir ~ocuk tarafmdan ya
p1ld1gmm anla.{>1lm1~ ve tahkikata 
b~lanm1~ oldugu bildirilmektedir. 

Ankarada at yar1~lar1 
Ankara 26 (Telefon) - Bugi.in Uk

bahar at yan§lannm sekizincisi ve 
sonuncusu yap1ld1. Bu kO§ulann en 
biiyiigi.inii te§kil eden Atatiirk ko§u
sunda prens Said Halimin Romans1 
birinci, B. Ahmed Ozdemiri ikinci, B. 
Osmanm Floryas1 da ii<;ilncii geldiler. 

Birinci gelen ata 4200 lira ikramiye 
verildi. 

Japon gazetelerinin Fransa 
aleyhinde yaz1Iar1 

Tokyo 26 (A.A.) - Japonyanm 
~anghaydaki diplomasi milmessili 
B. Masayuki Tani, Japon gazeteleline 
Fransa aleyhinde yap1lmakta olan 
ne~riyat mtin~ebetile ~u beyanatta 
bulunrnu~tur: 

cQindeki ikametim esnasmda Fran
sanm ~ang Kay ~eke ya.rdlm etmi~ 
olduguna dair hie; bir {>CY i~tmedim. 
Bu gibi {>aylalann nasll meydan al
m1{i oldugunu bilmiyorum.> 

Hitler aleghinde 
ne~riyaf 

Poznan civar1nda gizli bir 
radyo istasyonu ~ah11yorntU§ 

var$ova 26 (A.A.) - Havas ajans1-
nm muhabirinden: Polonya gazete
sfne gore bir kag giindilr Poznan mm
takasmda bir radyo istasyonu Hitler 
aleyhinde ne~1iyatta bulunmaktadlr. 
Bu ne~riyat klsa mevcelerle yap1lmak
tadlr. Bu istasyon, Gestapo'nun ta-
harrlyati ve Almanyanm tah~it kamp
Jan ile hapishaneleri hakkmda mali't
mat vermektedir. 

Sadabad pakhn1n 
tasdiknameleri 

Tahran 26 (A.A.) - Tiirkiye biiyiik 
elc;isi ile Irak orta el~isi ve iran mas
lahatgiizan yanlarmda sefaretlerin 
elc;ilikleri erkam bulundugu haJdc diin 
Hariciye nezaretine gelerek Sadabad 
paktmm 10 uncu maddesi mucjblnce 
bu paktm iasdiknamclerini Hariciye 
Nazmna tevdi eylemi 

ve demokrasilerin kendi aralannda 
t~1iki mesaide bulunmalarma rnani 
olmaga ~ah~maktad1rlar. 

B. Docl, bundan sonra Hitler ile 
Mussolininin dilnyada hakim olmak 
hususundaki niyet ve tasavvurlarnu 
izah ve t~lih etmi~tir. Hatib, netice 
olarak, demi{>tir ki: 

cMuahedeler ahkarnmm ihlal edil
mesi takdirinde demokrasilerin {>id
detli bir boykotaj yapmalan icab eder, 
a.ks! takdirde orta gag zamanlanna 
riicu edilmi~ olur.:. 

Matbuat kanu
nunda yap1lan 
yeni tadiller 
(Bn~ taraf1 I inci sabifede) 

\'C umumi ne§rlyat1 idare edenle bir
likte 'l'tirk ceza kanununun 64 tincii 
maddcsi mucibince §erik say1hrlar. 

Mtistrnr nam ile veya imzasiz vc re
m:zli imza ile inti~ru· eden yazilar mu
harrirle1 fnin huviyetle1ini mahallin 
en bilyiik miilkiye amlri veya Curn
huriyet miiddeiumumisi her istedigi 
zaman gazete veya mecmuanm sahib
le1inden ve umumi ne~riyatl idare 
cdenlerden sorabilirler. 

istenilen bu mahimat1 vermezler 
veya yanh~ olarak verirlerse gazete 
veya mecmua inti§ar etmekte bulun
dugu takdirde mahkemeden almacak 
kararla kapatihr ve n~riyatm mahi
yetine gore yap1lacak kanuni takip 
haric; olarak bundan dolay1 3 aydan 
eksik olmamak iizere hapis cezasile 
cezalandml1rlar. 
~u kadar ki, takibat yap1lmaclan 

evvel istenilen malumat bildirilccek 
olursa terettiip edccek cezanm dort
te ii~ti ve takibat esnasmda bildirilir
sc yanSI indirilir. 

Muhbir ve muharrirler ve yaz1 i~le-
1i mildiirii tasni ettikleri veya as1l
&z oldugunu bildikleri haberlerin ne§
rinden dogacak suc;lardan mesul olup 
gazete veya mecmuanm sahibile 
umurni 11e~riyatm1 idare eden kimse 
de Tilrk ceza kanununun 65 inci mad
desi mucibince mil§terek say1llrlar. 

Matbualar vas1tasile i~lenilen sui;
Iar aleyhine altl ay·i~inde ac;1lm1yan 
divalar istima olunmaz. 

Muvakkat maddeye gore de bu ka
nunun meiiyete girdigi tarihte inti
{>ar etmekte bulunan gazete ve mec
mualar alt1 ay i~inde teminat ha.k
londaki maddeler hilkiimlerine tev
fika mecburdurlar. 

Lehistanda 
MiJli birlik kamp1 miiess1s1 

siyasi hayattan c;ekiliyor 
Var~ova 26 (A.A.) - Milli birlik 

kamp1 mi.iessisi ve reisi albay Koe, 
siyasi hayattan ~ekilmege karai· vcr
rni~tir. Mumaileyh, dun eski muha
riplerin Polonyamn siyasi hayatmda 
milhim rol aynamakta olan lejyoner
ler birligi nanundaki te~kilRh reisine 
istifasm1 venni{>tir. 

Milnakalat NaZin bay Ullih, bu bir
ligin i;yasetine intihap edilmi{>tir. 
intihab esnasmda mare~ Smigli-.Riz 
hazir bulunuyordu. Mru·e{>al, bu mii
nasebetle bir nutuk soyliyerek albay 
Koe'in b~ka bir takrm vazlf eler da
ha ifasma davet edilmi~ oldugunu 
soylemi~. fakat bu bapta taslihatta 
bulunmrum~br. -----

lki yang1n 
Diln ak~m. Biiyiik~kmece istas

yonu civanndaki fundahk tutu§IDU§, 
bir mikdar saha yand1ktan sonra 
sondtiri.ilmil§ti.ir. Bu sabah ta Haskoy
de Tataroglu sokagmda B. Refj~in 
evinden yangm ~1km1~, k1smen yan
d1g1 halde itfaiye tarafm·1 - sonc;lu-
1 ulmti ttir. 
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AK$AMDAN AK$AMA 

Bir dostuma 
kapah mektup 

Siz benim ~ok eski dostumsunuz. ~o
cuklukta beraber oynardik. Sonra ha

yatlannuz ayn d~tii. Avruparun yiik

sek mekteplerinde edebiyat tahsil et

tigmizi ve birka~ garp dilini iyi yaza· 
cak derecede ogrendiginizi haber al
dtm. 

MC§hur bir pirimizin beytidir: 
Ben bu haletle tenezziil mil ederlm §l're? 
Neyleylm kurtulamam tab'1 hevesnAkim-
L den! 

Siz de onun gibi, maddi bir ihtiya-
CIDlZ olmad1i't, bizler tarzmda giinde. 
lik gazeteci mesaisine kendinizl ver
mek mecburiyetinde bulunmad1giru:1 
halde, . • tab'a hevesnakiniulen kurtu
lanuyor • kitap yaz1yorsunuz. 

Esaslt bir tahsil, gorgii hamult-niz, 
miisaid zamamnmz ve biitiin imkanla
nmz var. Biitiin bunlara sahip olarak 
~kard1i'tmz kitab1 okudum ve hiisuii
niyetle okudum, emin olun... Lakin 
mrf size yiiksek klymet atfettigim, o 
luymetin sizde bulunduguna emin ol
dugum i~in. eserinizi begenmedim. 

Ni~in mi? Hi~ bir i~timai manast 
yok da ondan ... t,te mihekki: ~1karah 
hayli zaman oldu, ka~ tane sattm1z? 
,(Demek ki balk tutmad1.) Miinevver
ler arasmda ne derece akis uyand1r
dm1z! (Halbuki balk i~in deg.ii de yiik· 
sek edebiyat olarak yaztlan bir eserin 
hatta ecnebi dillere edebiyat1m1z1 tem
silen terciime olunmas1 Jaz1md1r.) 

- K1ymeti Jimdi anlqtlamad1 .. ile
riki nesiller farkeder belki ... 

Kanaatimce ooyle bir iddia da art1k 
varid olamaz ... ~ohreti gadre ugramIJ 
ve sonradan anlq1lm~ sanatkirlar, es
ki asirlara goreydi. NC§ir vaSitalan
run bu derece inkipf ettigi ve miite
nevvi zevkteki miinevverlerin bu dcre· 
ce ~ogaldJit asnm1zda bir eserin layik 
oldugu aksi tesiri uyand1rmamas1 ka· 
bil degildir. Kabilse bile istisnarun is
tisnastd1r. Sizin esere bu piyango ras
Jar m1 bilemem ... 

Muvaffaluyetsizligin hatasm1 Jcen
dimizde aramahyiz ... Kanaatime gore, 
sizin sii~emeniz de ~1kmaz bir yola 
sapmamzdan ileri geliyor. 

Garpte bile mqkUk olan bir t81'Z1 
model diye al~siruz... Sanki biiim 
memleket miicerreb, klAsik qkile ka
ruksamq gibi... 

Edebiyatm da itbalat ve ihracat di
ye iki 'ubesi var: Bu sizinkisl ithalat 
edebiyat1 ise roman, hikaye, piyes ~e-
1idlerinin biitiin diinyada muvaflak1-
yet kazanmi§ tarzlanna bizim fakir· kii· 
tiipbanemiz bu kadar mii,takken ne 
demege en az mubta~ oldugumuz nii
muneyi getifmeli? .. Yapt1i'truz ebem 
ve miihim kaitiesine uymuyor. $ayed 
ihracat mah ise, • yani kitap1mz1 bu 
memlekette dogm~ bir fikri mahsul 
diye gostereceksek • o da degil. .. ((iin
kii, garp edebiyatfm bilenler: 

-Filancamn feklinclen ahnma! ~di-
yecekler ... 

Binaenaleyh, olmad1! 
Emek verirken, 1unu diqiinmeli: 
- Kimin i~in, ni~in ooyle yaziyo

rum? 
- Kendim i~in? 

f - ~yleyse kendin okursun ... 
Halbuki, sa.mimiyetle soyliiyorum: 

Sizin gibi yetifmi§ bir miinevverdcn 
laymetll 1eyler ~akacaguu katiyen bi
liyorum .. Biz de okuyabm, balk da se
ve seve okusun ... 

(Vft-N(1) 

- ifte, spora verllen ehemmlyete blr 
CteW daha bay Amca: Herkes lork ya
flll8. kadar spor 1apmaga mecbur ola
cakl .. 

imar i'i 
Ku/edibinde 

ge~il bir saha 
viicude getirilecek 

~ehircllik miitehassIS1 B. Prost, ts
tanbulda bah~e ve parkla'r teslsi ile de 
me~gul oluyor. Eminoniinden Siiley
maniyeye dogru ~llacak yol gilzel bir 
saha ile siislenecegi gibi ~ehrln i¢ncle 
ve dl~mda baZJ. parklar ve bah~eler 
yapllacaktir. 

Karakoy meydanile Oalata kulesi 
arasmda ye~il bir saha yap1lacak, bu 
rnilnasebetle baz1 binalar istirnlak: cdi
lecckir. Yeni l{arakoy - Taksim cad· 
desi a~11Irken bu saha da vi.icude geti
rileccktir. 

B. Prost istanbul ve Beyoglu nazun 
plmla:nna gore rnufassal projeleri ha
z1rlamaktadir. Bu arada Karakoy ile 
Kule arasmda ~1lacak saharun plA. 
mm da hazirhyor. 

Bir bisiklet h1rs1z1 yakaland1 
Ernniyet direktorlilgil ikincl ~ube

si, bir bisiklet h1rsm yakalarm~tir. 
Nusret isrnindeki bu delikanll, muh
telif bisikle~ilerden bir saatligine bi
siklet kiralamakta ve bir aral1k :fll'sa
tma d~ilrerek savu~up gitmekte idl. 

Nsret, bu ~ekilde be!} rnuhtelif yer
den bisiklet k~1rarak b~kalanna 

satm~. fakat sonunda Ali ismindeki 
bir blsiklet\:iye bu l~i yapraken yaka; 
larum~t1r. 

30 mektep 
lntaat ciimhuriyet bayram1na 

kadar bitecek 
Cumhuriyetin 15 incl yildonilmil

ne rashyan onilmuzdeki 29 ilkte~rln
de 30 koy mektebinin ~1lacag1ru 
yazrm\)t1k. 

Koy halkt, kendi kby rnmtakasm
da yap1lacak binanm temel, ~att 
klsmtlanm ve dort duvanru kendl 
masraf1 ve vesa.i.ti ile yapacak, bina
run dahili klsunlan ve teferrilati vi
lftyet bti~esile tamamlanacaktir. 

VilA.yet, bu otuz mektebi Cumhu
riyet bayra.mna kadar behemehal ye
tio\Jtinne~e karar vcrdiginden kendi
lerine aid klsmm bir an evvel biti
rilmesi i~in mekteb in\)SAtlle me\)gul 
olan koylere tebligat yap1lm1~tir. 

Mekteble1in in~1 i~in bilt\:eye ko
nan 35 bin lira.llk tahsisat ile blr 
rnilnakasa ~1lacak ve otuz mektebin 
imkali bir milteahhide verilecektir. 

Mekteblerin Slralan, ders levaz1rru 
Maari! mlidilrliigunce temin edlle
cektir. 

Bogaz, adalar ve Anadolu 
yakaa1 harita11 

~hrin Bogaz, Adalar ve Anadolu 
yakasma: a.id mufassal harit.alann bl
tcrek tasdik edilmek iizere Nafia Ve
kft.letine gonderildigini yazrm~t1k. Na
fia Vekaleti bu haritalan tasdik Ue 
Belediyeye lade etmi~tlr. 

Evvelce istanbul, Beyoglu ha.'ritala
n yapllrnI§ ve basllmt§tlr. Bu sefer tas
dik edilen paftalarla istanbul ~ehri
nin biltiln haritalar1 tamamla:n~ttr. 
Haritalar bilhassa irnar plA.mn tanzi· 
rninde ~ok 1.§e yaramaktadlr. Tasdik 
edllen paftalar ya.kmda Belediye ta
rafmdan bastmlacaktir. 

JlKlllll 

Hakli ~ikagetler 
Kiil yagmuru 

Eyiibde oturan blr karlimizden al
d1t1miz §lkA.yette ~ok dlkkate de~er 
bir noktaya temas edllmektedir. 

Bahariye semtinde blr fabrlka bun
dan ii~ gi.tn evvel her ne sebeple lse 
imha etme~e karar verdl~l bezlerl 
yatnu.11. ve bu yakt~tan ~tka.n. miit
hif kUllii blr duman u~ giln Eyiib 
fizerine bir kill ya~muru yatd1r
m111t1r. 

Bu imha i~i. her halde fabrlka ora
da bulunduk~a gene tekerrilr ede
cek... Bunun blr an evvel onilne ge
~llmesi i~in alakadarlann dlkkat na
zarlanm celbederlz. 

• .. 
Boyle eglence olur mu? 

Balatta oturan B. Nazmi yaz1yor: 
uBalatta Molla9J1kl mahalleslnde 

Hoca All soka~mda yer yer blr ta
kun ~ukurlar vard1r. 0 clvardakl ba
zt ~uklar - sozde e~lence olsun 
dlye - bu cukurlam manda terst ve 
emsali gibi mtizahrafat doldunnakta 
ve iizerinl de mahirane bir §ekllde 
ortmektedirler. Buradan gei;enler, 
bllmlycrck bu cukurlara bat1p c1km
ca fena bir manzara lle kar§tlaf1yor
lar. Mahalli bele'11ye zab1tas1 bu i§ln 
oniine gei;eblllr zanmndayim... • 

Tek miltevelli 
Rum ve Ermeni cemaatleri 
~urayi Devlete miiracaat 

ettiler 

Yeni vaklflar kanununun tatbiki
ni kolayl~t1ran nizanmamenln ne~
ri iizerine istanbul ve Beyoglu evkaf 
miidilrliikleri kendi rruntakalannda 
bulunan biitim vak1f mutevellilerini 
vakfm vaziyeti, va.ridab, vaktm te
sis rnaksad1 ve saire haklonda blr 
beyannarne vermege davet e~ti. 

Beyannameler verildikten sonra 
evkaf idaresi, islam vak1flanrun ote
denberi mlitevellilikle idare edlidigi-
1tl gozonilne alm1.!} ve yeni kanunda
ki hii.kiimlere istinad ederek azhk 
v~flannm tek rniitevelli usulile ida
re edilmesi i~in birer imtihan ~nu~
t1. Mtitevellilig\! talip olanlardan bu 
imtihanda muvaffak olanlar, tercih 
edileceklerdir. 

Fakat gerek Rum, gerek Enneni 
cemaatleri Devlet §urasma rnilracaat 
ederek tek mutevellilik ta:fini hak
k1run yeni vakJ.flar kanununa gore 
vak1flar ida.resine aid olmad1g1111 ile
ri silrm~ler ve evkaf idaresinin mil
tevelli tayini i\:in ~t1g1 imtihanm 
kanuna mtlgayir oldugunu iddla ey
lemi~lerdfr. 

Davac1lar, evkaf tarafmdan ~llan 
irntihanm da tehir edilmesinl iste
m~lcrse de ~urayl devlet bu talebl 
hentiz kabul veya red etmediginden 
evkaf mudiirltlgil, ru;t1gi imtihanla
ra devam ctmektedir. 

Beyoglu semtindeki ekaJliyet va.
klflanna tek miltevelli tayini 1\:ln 
~1lan imtihan bit~ ve imtihan ne
ticesi evkaf urnum mildilrliiilgune 
gonderilm4Jtir. Evkaf umum mtidilr
lilgil, imtihanda. kazananla.nn yeni 
vazifele1ini tasdik edlnce yeni milte
vellller ~ ~lyacarklardlr. 

Da.vacllar, yen! vaklflar kanununa 
gore ekalliyet vaklflan varidatuun 
gayrl safi hasllatmdan yalruz ytiz
de be~inin evkaf mtldiirlii~iine a.id 
oldugunu ve ancak bu varidatm tah
sill i~ln evkatm vakl! muamellt ve 

Sanatoryom 
100 gatakl1k 

pavigon egliilde 
af1lacak 

Heybeliada sanatoryomunda yapll
makta olan 100 yata'kll yeni paviyo
nun hazlran b~mda. ~1lmas1 evvelce 
d~illmil~til. Fakat blnarun ~1 
biraz gecikmi§tir. Yeni binarun ta
mamlarunas1 ve mefru~atuun hazlr
lanmas1 i{:ln iki ayhk bir rniiddete da
ha ihtiy~ vard1r. Yeni 100 yatakllk 
pa'viyon ancak oniimilzdeki eylfil ba
~mda ~1labllecektir 

Heybeliada sanatoryornunda teda· 
vi edilmek uzere lnilracaat eden has
italar, Slhhiye Vekftleti tarafmdan 
miiracaat tarihine gore, s1raya kon
maktadlrlar. Fakat rniiessesedeki ya
takla'r ~ok rnahdud, tedavi miiddetlerl 
de haylice uzun oldugundan, miiraca
at eden hastalarm s1ras1 bazan b~, 
alt1 ayda bir gelmektedlr. 

Yeni 100 yatakll paviyon a~lld1ktan 
sonra s1ra bekleme rnilddetinin h&
rnen hemen yar1ya inecegi temln edll
mektedir. 

Bundan ba§ka baz1 hastalar resrnl 
sanatoryomlarda ucreti mukabillnde 
tedavi edilrnek istiyorla'rd1. Meccant 
yatak rnlktan bu ihtly~lan kar~tla
maga. kafi gelrniyordu. Bu milhim 
nokta goz onilne almarak 100 yatak
hk yeni paviyonun 20 yatag1 iicretll 
olarak aynl~t1r . 

lhlamur toplarken 
Bir kad1n aga~tan diiferek 

old ii 

Kartalda oturan 45 ya,.c;larmda ba
yan Muazzez lhlamur toplamak iize.. 
re merhum Hac1 Ahmedin kO.,kiiniin 
bab~esine gitmi~ ve agaca ~lan~tir. 
Kadm 1hlamur toplarken ayagi kaya
rak d~m~ ve olrnu.,tilr. . 

Aradan birk~ saat g~tikten son-
ra o civarda oturanlar kaduu agac 
altinda. olii olarak gonn~ler ve Kar
tal jandarmasma malfunat verml~ler
d.ir. 

Yapllan tahklkatta hilviyeti anla.
~tlm1~ ve muayenesi yaplld1ktan son
ra cesed morga gonderihni~tir. 

Bir kamyon bir tramvaya 
~rpb 

~hrernanetine aid ve ~ofor Yunu
sun idareslndekl karnyon, Bah~eka
p1dan Eminonilne gitmekte iken onft
ne c1ka:n blr ata ~arpmamak i~in di
reksiyon ~. bu s1rada bir Harbi
ye - Fatlh trarnvayma. ~arp~. hasa
ra ug~tir. 

B~ikta.,ta otura'n Hasan isminde 
blrl, caddenin bir tarafmdan diger 
tarafma. g~ekte iken ~of6r Mehme
din idareslndeki otomobilln sademesl
ne ugranu.,, yarala:nm1~t1r. . ............................................. , 
hesablanru kontrol edebileceginl ll&
rt silnneMed.irler. 

Evkat idaresi, bu iddiayi reddet
mekte miitevelll taylnl hakkuun d<>l
rudan dogruya kendislne aid oldu
lunu 80ylemektedir. ~ftrayi devletln 
bu hususta verecegi karar, allkadar
larca merakla. beklenmektedir. 

Bay Amoa. Aka~ iskelesind.e ! .. 

B. A. - Eyvah, desene Id bayanlar 
oliinciye kadal' spordan bq kaldmum
yacaklarl ... ' 

- Hayir, maksadtm kadmlann blr 
tfu'Ui klrkl 8fllladlklanru iyma etmek 
detu, spora verilen ehemmiyetl anlat
matl .. 

... O<>receksin bay Amca, bunun yal-1 
ms S1hht detll. lktisadl, tcttmal, hattl 
beledl faydalan olacakl.. · 

II ..... ~..-.·•· II 
Bizde a1k dii1manl1gi 

Nevyorkta, mC§bur «Enternasyonal 
kazino» da kii~iik bir revii seyretrtt1'
tlln. Reviideki komik oyunun sonunda 
ii~ ~ift ipgi evlendirir ve arkasmdan 
halka donerek: 

- Burasi Amerika .. , der, Amerikada 
qk hCJ1eyin iistiindedir ve 8§1klar dal
ma hiinnet goriirler. 
G~en giin istanbulun bir mesire 

yerinde bu Amerikan reviisii rtkluna 
geldi. BW1lSI tenba bir ~ambktt. tki 
~ift, iki golgeli agacm altma ~kihni§, 
birbirlerine dal1p git~ler .. 

Bir arahk mesire yerine ii~ erkek get. 
di, ii~ arkad&J ... Sanki ~amhkta bqka 
oturacak yer yokm~ gibi gittiler. Tam 
i.pklann arkasma, enselerinin diple. 
rine yerlqtiler. Biraz sonra da keyif
leri ka~ bi~e q1klar, kalktdar, tin 
tm iskelenin yolunu tuttular. 

Bizim balk muhakkak ki diinyarun 
en terbiyeli, en nazik insarudJr. Fakat 
bana oyle geliyor ki, bazdannuzda deh-
1etli bir qk ve i§tk diqmanbi't var. 
Bir~gumuz ipklan rahatsu, tedirgin 
etmege bayibnz. 

Tamd1i'tm gayet gen~ bir kan lroca 
bir giin bana dedi kl: 

- Sokakta, yahud bir gazinoda bid 
qtlt zannedecekler diye Odiimiiz pat
hyor ... 

Hayretle sordum: 

- Sebep?. 
- ~iinkii oturdugunm bir kar kah· 

vesinde, yahud allf verq ettijinlz blr 
diikklnda sizin qtk oldufunuzu hls
sederlerse daha fazla para almafa kal
klyorlar, daha ~ok para istlyorlar, Da
zi esnafta 1u kanaat var: Bir mal a1-
Apga daha yiiksek bir flat sUylenlne 
gen~ adam, yanmdald sevglllsinden •· 
tana.r ve lstenilen parayt verlr ... 

Bunu ben kendi gOzii.mle de gtirclGm. 
Beyoglunda, Galatasaraycla bir rthl 1-
niimde lid l§lk, sokaktald bir ~
tan ~i~k althlar. Kii~ilk: cfngene ~ 
gu, ufak bir ka.ranfil demetlnl lflkla· 
ra yirrnl bef kunqtan aplt vermeclL 
Ayni k:aranfillerin hem de daha bDJft 
bir demetinl ben 15 kunqa Mtm ahbm. 
Bir~ok yerlerde saatle sandala blnme
fe k:•llnpniz. Eger Apbann ve yam. 
nnda aevgillnk vana mutlaka sandal
cmm slzden istiyecegt blr saatllk ldra 
paras1 daha tmluca olacakttr. 

Klpn sinemalarda clalma gorilrdOlll. 
Sinema salonunda b~k bot yerler 
oldugu haJde bavJan gldeder, otar
mak i~ln i§lklar yamm terclh ecter
ler. 

Halbuki yeni diinyada YUlyet ta
mamile bunun aksinecllr, Blriblrlne 
Apk ~lftleri tedirgln etmemek ~in .__ 
kes el birligile hareket ecler. 

Barlarda, gradsiyel denllen yiiksek 
binalann iiserlndeki iistil ~ kabveler 
de bir ~lft oturuyor deiil mi! Dellkan· 
hnm parasa yetifjmezse gazinonun •· 
hibi gellr. Eger parasaz ~iftin blribirle
rine ipk olduldanlll giriirse gazino sa
bibi eksigine Odenen hesabl hot gtirftr. 

Bu Amerikan barlannda, ~ kah
velercle, eglence yerlerlnde ~k ras ce
linen eeylerclendir. 

Parldarda biribirine dahmt ild lp
im yanma hi~ kimse sokulmu. §imcll 
bunlan dii§ilndiik~e kendi kendinir. 
«Zavalb bislm ipldar!.11 diyorum. 

Halbuld u§ark atk memleketi» Ola• 

rak tamtahr. Acaba bisdeki bu atk ft 
i§tk diipnanhjt nereclen gellyor? .. 

Hikmet Feridun Kl 

B. A. - Evet, madem Id bllet glple. 
rinde Sll'8. umlilnil ogrenemec2tk, but 
pazilanmm kuvvetlendirellml •• 
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I lktisadi ve mali hafta ,_ 
Avrupa piyasalannda siyasl endiseler yUzUnden is 
azd1r. Memleketimizde esham ve tahvifat vaziyefi 

Bir ka<; ay evvel ispanya sulann
da bir Alman gemisine taarruz vaki 
oldugu zaman Almanya devlcti dcr
hal bir filo gondermi!j ve mukabele• 
bilmisil olmak iizere ispanyada a~1k 
bir ~hti topa tutmu~tu. Gazetelerde 
okuyoruz, giln ge~miyor ki blr ingi
liz gemisine de hiicum yapllmasm; 
~mdiye kadar batmlan gemilelin 
adedi belki on, on be~i buldu; fakat 
buna ragmen inglltcre zecrl hi~ bir 
tedbire tevessill etmemi~tir. Aczin
dcn mi? Hayir. Beynelmilel sulhii 
muhafaza etmek kaygusundan. Qiin
kil biliyor ki kendisi de kuvvet isti
maline kalkl~cak olsa bulamk suda 
avlanmak istiyenlerin ekmegine yag 
silrecek. iyisi mi, varsm sulh ugru
na be§ on gemi batsm! Yalmz bu 
meseleyi kendi haline birakmak ta 
i§ine gelmediginden - ~iinkii ticaret 
filosuna biiyilk bir zarard1r - bir 
taraftan vapur ~irketlerine ihtaratta 
bulunarak, ispanyaya kaQak e~ya 
naklettikleri takdirde kcndilerini hi
maye etmiyecegini ve binaenaleyh 
tehlike ve hasan C:ze almalan la
zim geldigini soylemekle beraber, dl
ger taraftan da i~in siyasi cephcdcn 
hallini tesli edecek tedbirler alrml?tir. 

Bu cumleden olarak Fransa tari
kile ispanyaya yap1lan nakliyatm 
konb-olii meselesi uzerinde alakadar 
devletler arasmda mutabakat ve ya
banc1 muhaiiblerin ispanya topra
gmdan geri ~ekilmesi hakkmda da 
itilflf basil olmu~tur. 

Bu havadisi vercn Avrupa siyasi ve 
rnali gazetcleri: Gokten bir k~ dam
la rahme.t yagd1, diye seviniyorlar. 

<;ckoslovakynda gerginlik biraz 
ia.il olmu~ benziyor. Velveleli haber
lerin mcfkudiyeti buna delalet eder. 
Buna mukabil <;in - Japon harbi 
olanca ~ddetile devam cdiyor. Son 
gelcn malumata gore Japonya, <;ine 
kan~ ilam harbe karar vcrmegi dil
~tinuyor iinl~. Siyasi oyunlar ne ka
dar giiltin~, ayi1i zamanda ne kadar 
fecidir! 

• •• 
Avusturynnm bor~lanm tamm1-

yacagma dair devletlere yaptig1 teb
ligat iizerine Almanya Ue ingiltere 
arasmda iktisadi milnascbat halel
dar olmaga b~Iam1~tr. 

Alrnanya, kencli noktai nazarmda 
sebat edccek olursa, ingilterenin 
-Oniimilzdcki 1 lemmuzdan itibaren 
Almanynya kar~ Wr karnbiyo 
clearingi tesis ctmege karar venni~tir. 

Daha ~imdidcn bir c;ok ingiliz ti
carethaneleri, Almanyadan gelen 
milhim mikdardaki sipari§lcri rcddet,.. 
mi11Ierdir. Financial Niws gazetesi 
diyor ki: cDawcs ve Young istikraz
Janmn blrer siyasi istikraz olduguna 
Reich hukumetinden b~ka dilnyada 
inanacak kimse yoktur. Bu noktai 
nazar kabul edHmi~ olsayclI, hit; blr 
dcvlet halici bir istikraz akdedemi
yecegi gibi, bOyJe bir devletc Odiin<; 
parn. vcrebilecek saf veya ahrnak bir 
kapitalist de bulunamazdu 

••• 
Sermayeyi, istihsali, i~lleri ve 

mustehlikleri korumak ir;in Fransa 
hilktimeti itarafmdan ahiren karar
name suretile ittihaz edilen tedbir
ler meyamnda mahdud mesuliyetll 
Llmited ~irketleri sennayelerinin el
li bin franktan a§B.gi olmamasma ka
rar ve1ilmi~ir. EJli bin frank bugiln
kii kurs He 1750 lira eder. (Ticarct 
kanunumuza gore bizde de limited 
~rketlerin sermayesi asga1i 1000 
Jirachr.) 

••• 
Fransada devlet memurlan, ko

mtinist ve sosyalistlerin tahrikah fle 
yeniden man§ ve ticretlerinin zamm1 
ic;in hiikumete mi.iracantta bulun
rnu~lar ve taleble1i isaf olunmad1g1 
takdirde grev ynpacaklanm bildir
mi~lerdir. 

••• 
22 haziran tarihli information ga

zetesinin yazd1gma gore, Ciimburi
yet htikumetimiz tarafmdan ahiren 
mubayaa c<lilen ammc hizmeti mii
esseselerinin bedeli i~tiralarma mu
l·ab1l \ erilecek sencvi taksitler Tilrk 
Im:. 1 olarak tes' iye edilecek ve 

bu Tilrk liralan o mliesseseler tara
fmdan ticaret emtias1 olarak ihrn~ 

edilebilecektir. Bu mcyanda Haydar
p~a limam ~irketi, Anadolu ~imen
dif eri ve Mersin Adana l?irketlcri ak
siyonerleri - iazim gelen mezuniyet is· 
tihsal edilmek iizere - oniimiizdeki 
4 Temmuzda fevkaladc i<;timaa davet 
olunm~lardir. 

Avrupa piyasalan: Siyasi endi§e
lerin devam ve bakas1 yilziinden i§ 

sahasi dar, ah~veli~Ier de mahdud
dur. Umumi ,tereddiid i~inde Lon
dra borsasJ biraz fnaliyet gosteriyor. 
Fransada yeniden bir istikraz yap1la
cag1 hakkmdaki §ayialar resmen 
tekzlb edilmi~ ise de bu havadis Palis 
borsas1 iizerinde naho~ bir tesir icra 
etmekten hali kalmarn~ ve rantlarla 
beraber bir ~ok esham ve tahvilat 
yeniden gerilemi§Ierdir. 

Memleketimizde esham Vf! 

tahvilit vaziyeti 
Ankara borsasmda i~ler normal 

bir surette cereyan ediyor. Yiizde ye
di bU!;Uk faizli Tiirk borcu tahvili ge
~en haftaya nazaran 5 kunt~ fazla
sile 19,05 lirada kap::mdi. 

Dahili istikraz kagidlanm1zda onar 
para lereffti vardir: ikramiyeli Er
gani 95 kuru~, S1vas - Erzurum 98.75 
kuru~ etmektcdir. 

Anadolu gurupunda yalmz miirnes
sil senedleri az1c1k gerilemi~tir. Son 
fiatler ~nlardir: 

Hisse senedlcri 24,55 Lira 
Tahviller 40,60 > 
Miimessiller 41,75 > 
iki giin ev1-·eline kadar Merkez 

Bankasmm Ankara borsasmda fiati 
97 ,50 lira iken buradan vaki olan 
talepler iizerine 99,50 liraya yiiksel
di. Endilstriyel kag1dlarim1zdan As
ian Qimento 40 kuru,? kadar ger!
liyerek 12,05 lirada kald1. Digerlerin
de milhim degi~iklikler yoktur. 

Xominal fiatler: Tramvay 14,60 li
ra; Umum sigorta 11,25 lira; ittihad1 
Milli 21,25 lira; Terkos 6,10 lira; Us
kiidar : Kaclikoy su ~rketi 2,50 lira; 
Bornonti 7,35 lira; Telefon 8,40 lira; 
omnium 0,83 lira; ittihad Degirmen
cilik 11,30 Jira; ~ark Degirmencilik 
1 lira; ~rk Merkez Ecza deposu 2,50 
liradir. 

Gayrl milbadil bonolarm fiati 10,25 
kuru~a du~mil~lilr. Tiirk altim 1025 
kuru~ta. fiatini muhafaza edlyor. M1-
s1r Krcdi Fonsiyelelinde ciizi gerile
meler vard1r:. 

1903 te1tibi 
1911 tertibi 

107 Llra 
98,50 lirad1r. 

Usak memleket hastane
sinde kyruklu bir cocuk 

doQdu · 

Dogan kuyruklu ~ocuk 

U~ak (Ak~am) - Hastancmizin 
k1ymetli opera'tOrii Dr. Kudret Oge 
dort be~ sencdenberi hummal1 bir fa
aliyetle c;al1~maktadir. Gosterdigi 
eserler ve kurtard1g1 canlardan dolay1 
memleket kendisile iftihar etrnekte
dir. Bu sebeplerden, hastaneye ve ken
disine bUytik itimad ve sevgi uyandir
mi~t1r. 

Son giinlerde (Seza'riyen) ameliya
tile alm1~ oldugu kuyruklu bir gocu
gun nadir vakayiden olmas1 itibarlle 
resmini gonderiyorum. 

AK5AM 

Bostanc1da bir cinayet 
Para meselesinden aras1 a~1k 
olan eski arkada§1n1 yaralad1 

Evvelki gccc yansma dogru Bos
tanc1 istasyonu civannda bir cinayet 
vukua gelmi~tir. Devlet demiryollan 
yatakh vagonlarmda kondi.lktorh.ik 
eden B. Muzaffer, Bostanc1da Vilke
la caddesinde 38 numarah bir evde 
ot urmaktadir. 

B. Muzaffer, evvelki gece saat yir
mi dorde dogru evine gitmek iizere 
Bostanc1 istasyonu clvanna gelmi~, 

bu s1rada bir gOige He kar~1I~m1~tir. 
Bir kenarda bekler gibi hlssetigi bu 
golgeden ~liphclenen Muzaffer, az 
sonra bu adamm kendine dogru gel
diglni gormii~, daha yakla~mca da, 
bunun eski tamd1klanndan alacakhs1 
oldugunu gorrnii§iir. 

Ali cebinden biiyiik bir bu;ak 
~1karm1§ ve Muzafferin vticudil
niln alt klsmma dogru bir ka9 dar
be savunnu~tur. Muzafferin bacag1· 
na isabet eden b1~aklar fazla kan 
akmasma scbebiyet evrdigi i~ln ol
dugu yerde y1k1hp kalm1~, Ali de bu 
firsattan istifade cderek savu~mu~
tur. 

B. Muzefferin yanmda buIW1an 
blr dudilk, bu Slrada 1~ yaram1~, bu
nu 9almak suretile istimdad etmi~; 
bekt;i ve polisler gelmi~lerdir. 

Polis, kendisini kim vurdugunu 
sormu~. o da Aliyi soylemi~tir. Yra
lan agir ve falza kan kaybetmi~ olan 
Muzaffer, hemen bir otomobile ko
narak Haydarp~a Nurnunc hastane
sine yatirln11~tir. 

Ali, diin zab1ta memurlan tarafm
dan yakalanrm~tir. Bugiin Uskiidar 
mtiddeiurnumiligine teslim edilecek
tir. 

Devrilmis sandallar 
Biriainin i~indeki iki gencin 

boguldugu anlatihyor 
Evvelki giin biri Marmara a~1kla

rmda, digeri de Galata nht1m1 kena
rmda devlilmi~ iki sandal bulundu
gunu, Marmara a~1klarmdaki san
dalm, Petraki ve Mruika isimlerinde 
iki Rum genci tarafmdan kiralanm1:;; 
olmas1 dolay1sile, bu sandalda bu iki 
gencin bogulmu~ oldugu neticesine 
vanld1gm1 yazm1~tik. 

Bu sandal sahibi Temel Tayyar za
b1taca sorgu ve kefalet altma alm
m1~hr. 

Hadise hakkmda zab1taca yaptla:n 
tahkikatta, sandalm Ku~dilinde otu
ran on dokuz ya.5mda Petraki ile on 
yedi y~mda· Marikaya bir lira muka
bilinde kiraland1g1, iki gencin Fener 
satdmda oyun seyrettikten sonra bu 
sandalla denize a<;1ld1klar1, lakird1ya 
dalarak karadan bir hayli uzakl~tik
lan, bu s1rada ~ddetli esen rilzgarla 
kabaran dalgalarm tesirile kiirek ve 
iskarmozlann klnld1g1 ve neticede iki
sinin de bogulmu~ olduklan tesbit 
edilmi~tir. 

Diin tekrar sorguya ~ekilen kay1k<;1 
Tayyar, sandahm kiraya vermedigini, 
Moda sahilinde bagh bulundugu bir 
Slfada ~mlm1~ oldugunu soylemi~
tir. 

Aym 21 inde kayiki;1 Tayyann san
dalmm kayboldugu hakkmda zab1ta
ya ve Llman idaresine miiracaatine, 
evvelki giin bulunan sandalm numa:
rasmdan da bunun Tayyann sandah 
oldugu tahakkuk etmesine gore, bir 
gazetenin iddiasmm aksine olarak, 
bu hldisenin Yanola - Ali Riza rnese
lesile hi9bir alal~as1 olam1yacag1 sara
haten anl~1lm1~tir. Qilnkii Ali Riza
nm ilk i§ledigi iki cinayet aym do· 
kuz ve onuncu giinleri olmu~tur. Ya
nolay1 oldiinnii~ olsa bile bu tarihten 
evvel olacagma nazaran, daha be~ giln 
evvel kaybolan bir sandalla o hadiseyi 
alakadar g0stennek zab1ta mahafilin
de gilli.in<; bulunmu~tur. 

R1ht1mda devrilmi§ ve numaralan 
silinmi§ bir vaziyette bulunan san
dal i§ine gelince, kay1kta tahtalar 
arasma s1k1§mI§ olarak bulunan 
ve i~inde taze yap1lm1§ oldugu 
tcsbit edilen palarnut dolma
smdan, sandal i~inde mutlaka bir 
veya birden ziyadc insan bulunacag1-
na delil eaddedilmektedir. !~te bu in
san veya insru1larm bir kazaya m1, 
yoksa bir cinyete mi kurban gittikleri 
hentiz tesblt edilememi§tir. i§in daha 
esrarll tara!1, henilz sandalm sahibl
nin orta.ya ~1kmam1~ olmas1d1r. Zab1-
ta, tahkikatl de11nle~tlrmektedlr. 

aziran 193 

Hikimler kanununun baz1 
maddeleri degi~tirildi 
Ruznameye ahnan 

enciimeninde ald1g1 
layihan1n adliye 

son ~ekli yaz1yoruz 
Ankara 26 (Telefonla) - Hakim

Ier kanununun baz1 maddelrinin de
gi~tirilmesi hakkmda.ki kaoun lft.yi
has1 meclisin ruznamesine almm1~ 
t1r. Adliye enciimcninin baz1 tadille
rine ugnyan bu rn.yihanm ald1g1 son 
{iekli aynen bildiriyorum: 

1 - 2556 say1h hflkimler kanununun 
yedi maddesl a§a~lda yaz1h ~killerde de
~l~tlrller<'k numarnlan kar§1smda yaz1b 
maddelerln yerlne konmu~tur. 

2 - Namzedler, hlikimllk ve miiddelu
mumilik sm1C ve derecelerine d&htl de
tlldirler. Bunlara; devlet memurlan 
maa§atlnm tevhld ve teadillii hakkmda. 
kl 1452 sny1ll kanunun 11 incl dereceye 
tahsis etti~i maa§ ver111r. 

16 - Ttirkiye Hukuk takiiltelerlnin bl
rlnden doktorn diplomasi alanlarm nam
zedlikte gec;lrdlkleri miiddet blr senedlr. 

Bir Tiirk Hukuk ta"killtesinden c;1kmak
la beraber inglllzce, Almanca, Frans1zca 
veya Italyanca lisanlarmdan blri lie oku
nulan blr memleket Hukuk fakiiltesindcn 
llsans veya doktora tahs!Unl lkmal etml§ 
olanlar bir sene namzedlik yapt1ktan 
sonra muavlnllk s1mflanna 13 ilncii mad
dcnln hukiimlerl dalreslnde ve yalmz l}l
fahi imtihanlan yap1larak kabul olu
nurlar. 

Bu maddede yaz1h §artlan haiz olan 
namzedlere 1452 sayih kanunda yazih de
recelerden 9 uncu dereceyc 22 nci mad
denln !kine! f1krasmda beyan olunan 
§artlar dalreslnde doktor dlplomasi al
mt§ olanlara blr se.nellk namzed mildde
tlnde 8 incl dereceye tahsis olunan 
maruj verilir. 

22 - 16 11c1 maddenln iklncl f1kra
mnda yazih ~artlan halz olanlar mua
vlnllk sm1nannda ameli vukuf ve ka
blliyct bakmundan ehllyet gosterml§ ol
duklan takdlrde o sm1flarda bir sene 
hlzmetten sonra ui;linci.i s1111flann sekl
zincl dereceslne aynlablllrler. 

Bir Tiirk Hukuk fakiilteslnden c;1mak
la beraber ingilizee, Almanca, Frans1z.ca 
veya italyanca llsanlarmdan blrlle ders 
okunulan bir memleket Hukuk fakiilte
slnde lisan tahslllni ikmal ve ayr1ca bun
lann blrinde hukuki bir mevzu iizreine 
doktor diploma. ve unvanm1 da alm1' 
olanlar muavlnllk sm1flnrmda ameli \ u
ku! vc knblliyet bak1mmdan ehllyet g0s
termi§ olduklan takdirde o suu!la.rda blr 
sene hlzmetten sonra uciincii sm1flann 
yedlnci dereceslne ayr1Jabllirler. 

43 - Ayirma tedklkah neticeslnde 
terclhan terfie lay1k goriilenlerden 22 in
cl maddenin 2 nel flkrasmda beyan 
olunan §artlan halz olanlar miimtaz ola
rak tcrfle lay1k de!terlne gectlrlllrler. 

16 ve 23 nci maddelerln iklncl f1kra1a
nnda ynz1h 4artlan halz bulunanlardan 
mesleki vazlyetleri ltibarlle mezkur mad
deler hukumlerlnden lstlfade edem~mi§ 
olanlann yabanc1 memleket hukuk fakiil
teslnde gec;lrmil} olduklan mutad ve mu
ayyen tahsll miiddetl vazilede ger;mll} sa
yilarak ktdemlerlne zammolunur. ~u ka
dar ki 47 ncl madClenln lklnci f1krasmin 
tatbikatmda bu muddetln yalmz dort se
nesl nazara alm1r. 

47 - Haklmllk ve miiddelumumilik 
mesleklnden veya bu meslekten sayi
lan vazlfelerden vekfllet hl:l:metlerlne, ce
za ve tevklf evlerl miidiirliiklerlnc ah
nanlarm bu memurlyetlerde gec;lrecek
leri miiddetler hl'lkimllkte gei;ml~ say1l1r. 

Nel}riyat. evrak ve levaz1m miidiir ve 
memurlari!P. katlb s1n1fmdan olanlar b!
rincl f1kra hiikmiinden istlfade edemez
ler. 

Blrlncl f1krada ya:r.ih olanlardan miis
te§ar. iic;iincii derecede man!} alan umum 
miidiirler ve tert111 heyeti relslnden maa
das1 derece ve sm1f terfllerlnde iklncl 
babm lklncl ve iir;iincii fas1llannda ya
zill hiiki.imlere tevflkan ayirma mecllsl 
tedklklne tAbi tutulurlar. ~u kadar kl 
aymna mecllstnln tcdklklne tAbl olanla
nn ikinci ~mtfa aynlabllmelerl l,,;ln belJ 
sene miiddetle blillil hlkimllk veya miid
deluommillk etmilJ olmalari liiz1mdir. 

Aymna mecllslnin tedklklne tAbl ol
m1yanlarm hAklmler kanununun 1 ve 
2 numarah cedvelerlnde yazll1 vazifeler
den birinc taylnlerl hallnde vekAlet hiz
metlerinde iktlsnb eyledlklerl haklar na
zara alm1r. 

94 - Inz1bat meelisi, temyiz mahke
mesi lklncl relslerlnden tir; ve temylz 
l'lzasmdan iki znt lie tefti§ hcycti relsl ve 
ceza. itleri umum miidiiriinden tel}ekkill 
eder. Bundan ba§ka, liizumu hallnde he
yeti tamamlamak iizere temylz hakimle
rinden lki lhtlyar Aza da bulunur. 

inz1bat mecllsine dahll olan temylz 
hAklmlerl lki .~enede blr Adllye Veklli tara
fmdan intlhab olunur. Miiddetlnl doldu
ran azamn yenlden intlhab1 calzdlr. 

Mecllse, temylz relslerinden en k1dem
llsi reisllk eder. 

inz1bat mecllsi, be.is kl§lnin toplnma
slle karar verebllir. itti!ak has1l olm1y:m 
i§ler mecllsln biitiin nzaslle miizakcre 
olunur ve ekscrlyetle karara baitlamr. 

92 ncl maddede gCisterllen haller hari
clnde 86 nc1 maddenln B, c, D, E bend
lerlnde gosterllen cezalardan her hnngl b!ri 
derece gozetllmekslzln tatblk olunablllr. 

95 - Inz1bat meclisi knrnrlanna, ala-• 
kadar hnkimc tebll~inden lt~baren otuz 
giin 1c;lnde lt.Iraz olunab111r. Itlraz, tem
ytz blrlnci ve fklncl reislemlden mute
§Ckkll heyet tarnfmdan tedklk edUir. He
yetin tel}ekkiil edebllmesl lc;in en az do
kuz kl§lnin bulunmas1 11artt1r. Kararlar. 
miirettcb adedlnln ilc;te !kl eksenyetlle 

verllir. CVeya yedi ki§inin blr reyde t-0p. 
lanmaslle verillr). 

Meslekten ~1karllmay1 fstllzam eden· 
~lerln itirnzen tedklklnde milddelumumt
llk vazlfesl ba§miiddeiumuml tarafmdan 
yap1hr. Muterlz lsterse mildataasm1 blz
zat hazir bulunarak, vektl g~ndererek 
yapar. 

Adllye Vekili, !nzibat meclisi karanm 
blrinc! f1krada yaz11t milddet l!;lnde umu
ml heyete tedkik ettlreblllr. 

Meslekten ~1karma karanna !tlraz, kn
rarm lnfaz1ni durduramaz. 

Muvakkat madde - A) Hlkimler kn
nununun miivakkat maddesinln 2 sayih 

, bendlnde yazih sorgu haklmlertndcn ay
nl bendln lktncl !1krasma gore lmtlhan 

\ verenler 10 uncu dereceyt g~memek. ti:i:e
re bulunduklan derccenln lkl derece yu
kansmdakl sorgu hflklmllklrlne tayln 
edilebllirler. 

Muvakkat madde - B ) Bu kanunun 
tatblkl dolay1slle kadrolarda yapllma l 

111.zimgelen de{;l§ikliklerl kanunun n~rl 
tarlhlnden ltlbaren !kl sene i,,;lnde t<:drl
cen yapma~a Adliye Veklll sallhlyetlldlr. 

Muvakkat madde - C) 74 iincfi mad
denin, ayirma mecllsinin tedkfkine tflbl 
olanlarm, lklncl sm1fa aynlabllmelerl if;ln 
be!} sene miiddetle bilfiil haldmllk veya 
muddelumumilik etmll} olanlan lzumuna. 
dalr hiikmilniin tatblklnl ~ sene miid
detle tehlre Adllye Veklli snllhlyeUldlr. 

Bu prole lle 2556 say1h hlkimler lmnu
nunun 17 ncl maddesinde yaz1ll ve hil
klmlcrln mmf, derece ve mafU1lanna. aid 
olan cedvel de de~l§t!rllmektedlr. Bu ced
veli de aynen bildlrlyorum: 

Sm1C1 Derecesi Memuriyetl Mnn~1 

Muavlnllk 10 Hakim muavinll~i, 
icrn memurlu(;u, 
sorgu haklmligl nza 
muavinligi 35 

Ui;iincii s1mr 9 Sorgu hakimlitl, 
haklmliti sulh hakimligi, icra 

memurlugu, !era 
mua.vin M.klmll{li, 
1cra haklmlilti, mah
keme AzahiP, ha-
kimlik 40 

I Sorgu hnkimll{;i, 
sulh hiikimli~I, !era 
muavln hAklmligi , / 
lcra hliklmll{;i , 

mahkeme fl.zahf;1 , 
hii.kimlik 45 

~ Borgu ht\klmli(;i, 
sulh hilkimligi, !c

m munvin hliklmll-
gi, lcra hliklmll~i, 

hakimlik, mahkeme 
relsligi, temylz mnh
kemesl raport.Orliif;li 55 

& Icra hl\kimligl, hfl
kllmlk mahkeme rf'
lslll';I, temyiz mah

iklncl i;uur 
hil:lmllk 

5 
kemesl raportorliirtu ';'0 
icra haklmllgi, hn
kimllk, mahkeme re-
Jsllgi BO 

4 Hakimlik, mahke-
me reisllgl 90 

Birlnci sm1! 3 Temylz mahkeme-
hiiklmlik si azahg-i l 00 

2 Temyiz mahkeme-
st lklnci relsllgl 125 

1 Temyiz mahkemc-
sl blrincl reisllgi 150 

Bu altfam 

Nobet~i eczaneler 
:}l~U: Osman1-}·de f;iark Merkez, 

Taksim: istlklal""caddesinde Kcmnl 
Rebul , Beyo~lu: Tiinelde Matkovl<;. 
Yiiksekkaldmmda Vinkopulo, Gala
ta: Topc;ular cnddesinde Merkez, Ka
s1mpa§a: Miieyyed, Haskoy: Asco, 
Emlnonii: Agob Mlnasyan, Fatlh: 
Veznecllerde tlnlversite, Karagiimruk: 
Mehmed Arll, Baknkoy: HUU, Snn
yer: Asaf, Aksaray: Nurl, Be~lkta~: 
Halld, Fener: Balatta. Husameddln, 
Kumkap1: Lalelidc Haydar, Kii<;ukpa -
zar: Necati, Samatya: Yedlkulede 
Teo!Uos, Alemdar: Ali R1za, ~hre
minl: Ahmed linmdl, Kadlkoy: All1-
yolda Merkez, Modada NeJad Sezer, 
tJskiidar: <;ar§tboyunda Omer Ke
nan, Heybellada: Halk, Biiyiikada: 
f}inasi Rtza. 

Her gece a~tk eczaneler: 
Yenlkoy, Emlrgln, Rumellhllan, or
t&ktiy, Am .. •utkoy, Bebet, Beykos. 
Papbahce n Anadoluhlsanndakl ec
zar.eler her gece ac1ktir. 

Qar~amba. ak~anu 

Y~ilkoy istasyon 

3 

Bah~esinde 

YILDJZ 

Akba muesseseleri 
Ankar11da her dilden kitap, ga

zete, meemua ve kirtaaiyeyi ueuz 
olarak AKBA mileaaeaelerinde bu
labilirsiniz. Her dilde kitap, rnec
mu;i eipari~i kabul edilir. Jetanbul 
gazetelcri icin ilan kalfol, abone 
kaydcdilir. Undervodd yaD ve he-
18p maklnelerinin Ankara acenteai, 

Parker dolma lr.alemlerinin Ankarada 
aabf yeridir. Telefon: 3377. 

1 
I 

• 
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Londrada hattatUuk 
sergnsn 

J,ondrada hatta.thk ya.nl hU.sniiha.ta 
l!Lld bir sergi ~Jldl. A~tosun sonuna 
bdar ~ kalacak bu m*erde el ya.-
"1Sllllll terakkiya.tl sa.fhalan gOSterll
Jnektedir. 
~mdiye kada.r lngilterenln pa.yi

~htmda bOyle blr serginln ac1Idikt va
ki deglldlr. Bu sergi mUnasebetlle 1'1l
riuz matbua.t1 hilsnuhatm zamarunm:· 
li4 llerlemeylp billlds gertledigt ve cok 
Re~meden bu sans.tin oleceg1ni yaz1~ 
rorlar. Qiinkii artlk imza atmak bile 
okuyup yazmamn blr miyan sayilma
t;hgim ve esasen rnC§hur adamlann bi
le imzalan okunmayip ancak daktilo 
Ue yazilml§ §Cklinden nc oldu~ anla.
itld1gm1 kaydediyorlar. 

Asrl fen ve teknlkler hallo hokkaya 
l,talem bat1rmaktan uzakl~t1nna.kta
air. Maahaza bu rntize hattm ve yazt- . 
run nas1l meydanr. geldlgtni ve nasil 
llerledigini rniikemrnel surette gozfulU. 
ne koymaktad1r. Bundan ba§ka tarl
hin m~hur simalanrun hatti desUerl 
Ile y~ imzalarllllil aslllan da 
i.e~hir edil~tir. 

tlk yazi Afrikanm orrnanlannda ve 
i:spanyamn §imalindeld Santander ci · 

vanndaki daklarda kablettarih zaman
larda yq1yan lnsanlann Rayalann 
'llzerlne hAk ettikleri resimlerden ~. 
ml§tir. Bu glbi mana ifade eden ve 
tslmlere delA.let eden resimler cski Ml
mhlann, Qinlileriu ve eski Meksikall
m~.nn yaz1lar1m icada sebep olmu§tur. 
Nihayet modern alfabeler meydana 
~lmi§tir. 

JJaz1 yazi tarzlan §lmd1 tamamlle 
maziye ka:rt~nu~trr. MeselA. tspanyada 
hilldim si.iren Vizigotlann yazIS1 kA-
tlplerin t.enbelli~ yahud mtibal§.ga& 
dolayisile gitgide okunmaz hale gele
rek kaybolmu§tur. 
Ronesans devrinde italya okunakll 

yaz1 bulmak i~in ~arlman dcvrine 
kadar donmemi{I olsayd1 bugiin in-
gilterede eski usul yiiksek Alman ha'rf
~erinin istimal edildi~ gormiyecek
tik. Scrgide hem giizel hem de okunak-
11 imzalardan blrl de eskt ingiliz krali
~est Elizabete aittir. 

Bir romanc1n1n kUaplann~ okutmak i~in ~are 
Edgar Vallas ingilterede bilyiik bir 

iofilet kaza11d1ktan sonra escr!crini, 
~merikada da yaymak istemi§, ve ye-
1u diinyaya ayak basm1~tJ. Amerlkab
lar fazla kitap okumaga d~kiin ol
Jnad1klan i~in onun eserlerine lakn
)'id kaldtlar. 1'1ethur zab1ta romanlar.: 1 
muharrlri Vallas ~1ld1racaktt ... Nillayet1! 
Jcendisini bir reklam miltehass1sma tav-1 
siye ettiler. Vallas onunla goru,til, kAr·i 
tla yan yanya taksim usulUnii kabul 
etti. Reklam §11 tanda yaplldt: 

1 «He.rgiin birka~ ki§iye otomobil ~ar-

Hapishaneye 11gmayan adam 
tahliye edildi 

ingllterede birisile kavga ederek ha
pishancyc d~ 246 kiloluk bir adam 
Naz1rlar Meclisi kararile tahliye cdil
mi§ti. Bu tnhliyenin sebebi §U idi: 

Mahkurna s1gabllecegi. bir hilcrc bu-

p1yor ve kazazedeler mahkemelerc mil· 
racaat ediyorlar, ve her defasmda da 
§Oforlcr hakh ~J.loyordu. Sebebi de ka
Hyo ugnyan kimseler Nevyorkun ka· 
llabahk caddelerinde Vallasm roman· 
J:anm okuduldan i~in kendilerinden 
e-ererek otomobillerln altma d~
yorlardl. 

Bu miirettep br-alar o kac1a.r ~ 
galdt kl, gazeteler romalllanndan 
o kadar fazla bahsettller Jd, lasa blr 
zaman sonra \'allu mllyonla.rla kitap 
satmaga ~ladt. 

lngilterede seyyar postane 
ve telefon santrallar1 

ingilizler urnumi hizmetlerde kolay
llklar yapmak icin bilyiik gayretler 
sarfetmektedirler. Son zamanlarda sey. 
yar postahaneler ve telefon santralla- I 

lunamam1§tl. Her yerd.c dola§tmhru§, r.1 tesis etmi§lerdir. ~ehrin iglnde do-
koridorda oturtuhnu§, ba§ma gardl- la§an ot.obilsler her mahallede dura· 
yanlar dlldlmi§ler, fakat killfete daya- rak, mektuplan almakta ve telefon et-
nanuyarak tahliye etrni§lerdi. . meleri ~~in halla beklemektedir. 

Gazetecilerin elinden kurtulmak kolay m1? 
-- Bay reis, My~ blr k4rar almak 

m,u1iakkak wzimdi! dedi. 

Hastaliklarrn tedavisinde 
musikiden istifade etmek 
usu Iii gi.ttikf e yayiliyor 

Slhhatirnizlnye- ,_------------------------------------------------....... rlnde olmas:t ru- · Musikiden bilhasa haf1za ziya1na ugnyanlari tedavi 
Bugiln baz1 dok

torlar veremlller
de gorillcn miit&
madi oksilrilgi.in 

cudurnuzla ruhu- hususunda ~ok 1ayan1 dikkat neticeler ahn1yor, 
muz arasmda tam musiki kan deveran1na, teneffiise, damar sertligine 
bir muvazene bu-
lunmasma bagll- dogrudan dogruya tesir etmektedir, siyatigin 

muslki ile kesilip 
kesilmiyeccgi me-

dll'. KOtii d~iin- fliitle tedavisi miimkiinmiit selesi ile ciddi su
rette m~gul olu-celer kafanuzi sar- ~---------------------------' 

dlgi zaman, vilcudumuz istedigl ka.-
dar saglam olsun, slhhatirniz bozlu
rnu~ demektir. Biltiln tek!miililne 

i:ragmen insanlann yalmz biinyelerl 
tizelinde milessir olabllen tababet, 
ruhurnuzda b~gosteren aksakltldan 
gidermekten heniiz ilciz bulundugu 
ncin filimler aras1ra bozulan bu mu
vazeneyl b~ka bir vas1ta ile lade ct
menin 98.)'esini ar~tirmaktadlrlar. 

Amerikanm en §ohretli simalarm
ijan biri olan doktor van de Wall'in 
fikrine gore tibbm aciz gostercligi an
iarda viicutla ruh arasmdaki muva
zeneyl ternin edecek en elverl~li vasi
ta musllddir. 

1920 senesinde Nevyork senfonik 
orkestrasmda ve Metropolitan Ope
rada ~ll§an van de Wall ((musild 
ile tedavb usuIUniln ilk miidafileri11-
den blridir. Yinni sene evvel rnusiki
nin insan ru.hu hlizerindeki tesirlerinl 
incelemeye b~lam1~h ve bu rniid
det zarf mda. a:detA. yeni bir ilmin 
esaslanm vazetti, Kendisi bugtin 
Ame.rikanm blr cok tip milessesele-
1inde vc hapishanelerde bllflil ~alt~ 
makta.dll'; Kolombia iiniversitesinde 
de bir kilrsil sahibidir. 

Bununla beraber ruh hastal1klan
run tedavisinde musikiden istifade et· 
mck fikTl tamamen yeni blr~ey degll

ir. Eski Yunanlllar Apollonu hem 
musiki, hem de tib ilahi olarak ka
bul ederlerdl. Miladdan 400 sene 
evvel Hippocrate hastalru·1m ilaht 
dinlernek ilzerc mabedc gonderirdi. 
Aristo rnusikinin insaru tehyi~ edici 
bir hassas1 olduguna kanidl. insan
larll} opera.ya srrf haZllll kolayl~t1r
rnak icin gittiklcrlnl .sOyliyen Vol
taire'in bu istihzasmda bir hakikat 
hisses! va:rd1r. 18 incl asirda yapllan 
Arap hastanelerinde muslkl dairelerl 
bulundugu malfundur. Floransada 
harpten donen yarall.lara konser din-

Son zamanlarda musikiden bilhas
sa ha11za ziyama ugnyanlan tedavi 
hususunda pek ~ayan1 dikkat netice
ler alm~tir. Zira musikinin unu
tulm~ §eyleri hafizada canland1r· 
makta ~ok miiessir oldugu goriilil
yor. <;ocuklugunuza aid blr ~a.'rkly1 
dinlerken haf1zan1zda hayat1mzm o 
devresine aid bir ~ok hatiralar uyan
maz rm? il?te haf1za ziyamm teda'vl
sinde rnusikinin bu hassasmdan isti
iade edilmektedir. 

~ikago delilerevinde hafiza ziyama 
ugranu~ yuz hasta me~hur bir piya.'
nist tara.f mdan evvela hastalann ~o
cukken dinledikleri ninnilerden b~
lama.k ve bilal1ara genclik ~arlalarma: 
ve daha yenilerine ge~mek suretlle 
tednvi edilrni~ler ve hcr~eyi yeniden 
hatirllyarak hafizalanna kavu§m~
larcilr. 

Qocuk dogururkcn ~1ld1ran ve bir 
daha ~ocuk yilzU gormege tahammiil 
edemiyen bir kadm me§hUr musiki~
nas Brahms'm Berceuse'iinii dinliye 
dinleye iyile~i~tir. Konu~mak has
sasm1 kaybeden blr italyan ktzi bu 
afete ugra:d1ktan ii~ ay sonra ~ocuk
lugunda: dinledlgi bir prkl soylenirken 
birdcnbire konu~aya b~lanu~tir. 

Qok sevdigi kansmm olfuntinden 
duydugu teessiir sa1kasile birdenbil'e 
gozleri kor olan bir ad.rum tedavi ic,in 
her ~areye b~ vurulrnu~, en son ola
rak bir plyanist davet edillni~tir, Pl-

yorlar. 
Temple Unversity'de yap11an tecrfi

beler gCistermi~tir ki, musiki kan de· 
veranma, teneffilse ve dama.r sertll
.gine dogrudan dogruya tesir etmekte
dir. Mesela Mavi Tuna'run bunlan 
silratlendirdigi, Weberin cValse daveb 
isimli eserinin bilakis agirl~rdlgt., 

Maca:r iRapsodsinin tahrik etUgi tes
bit edilmi~tir. 

Musiki ihtizazlarmm kuvveti tah-
min edilemiyecek kadar fazladir. Bir 
doktor flutle siyatik tedavisinin gayet 
iyi neticeler verebileceirint, ~iinldl 

mitten 'i{lkan ses dalgalannm hastaya 
hafif bir rnasaj tesirl yaparak agnla
nm azaltbg1m iddia etmektedlr. 

KlSmen hissi iptal etmege luzum 
olan ameliyatlarda musikinln, sinirle
ri yati~~mnak ve operat-Oriin cal1~ 
sm1 zorl~t1racak olan adale gergin
likleiini aza1tmak hususunda cok fay
das1 oldugu anl~llmI~trr. Nitekim 
Minneapoliste me~hur bir operator 
ameliyat salonunda bir gramofon bu· 
lundurmaktad1r. 

Musild ile teda\1 usulilnde ciddi blr 
metoda sahip olan doktor va:n de 
Wal~a muhtelif has'tallklara tatbik 

edilmek i.izere hB.Zirladl~. ila~larda.n 
degil, rnusiki par~a.lan, notala'r ve ~ar
kllardan 111urekkep r~eteleri daima 
ehemmiyetle ka1'§1lamyor. 

yanist evvela agrr bir mclodi ile i~ Bu vaziyet kp.r~ISmda cMusild :ru-
b~laml.{i, bir miiddet sonra hastanm lmn gidas1dlr> sozil ylrminci asnn ni-
daba n~ell havalar istedigl gorillm~ hayetsiz ke§meke§i, huzursuzlugu, gil-
ve devamh ·musiki tedaVisi sayesinde riiltii patrrdlSl a'rasmda yuvarlanan 
sinlrlerlnin tamamen yat.I~tig1 ibir SJ· insanlar icin gitti~ m8nal1 blr saa 
rad.a bedbaht ada.nun gozlerl de ~ll1- olnuya b~l~ demektir. 
venni~Ur. ~. H. R. 
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Fransiz 'bankasi idare meclisi bun

Clan bir miiddet evvel frangin dfi$me
rf miina.sebetile mil.him miizakerele
re gi1"4mf$ti. Gazetecf.ler net1ceyi klJ. 
pmm oniinde ve karanlikta bekliyor

lardi. Sa?>aha kar$J. kapi a¢4i, u., mu
frellef za.t d~an ¢'War, otomobfl.6 bt
nerlerken, ~lerlnden biri : 

Osirada ga.zeteci ilerl atildi: 
- l4ilsaadeni.m efendim. 

. letmek e.dettl Nihayet 30 sene evvel 

- Cevap veremem. 
- Demin. soyledi§iniz ciimleye de-

vam ediniz. .. 
- E'Det, benzin.6 811. ~tirmak 

kararmi vermek ldztmdi,, diyorduk. .. 

T ophanede k1skan~bk 
yiiziinden kanh bir vaka 

·Bir koca, kendis!nin arzusu !iii/if 1na 
.gezmege giden karzszni garaladl 

Diln ogleden sonra kskancWr. yiir 
ziinden blr cinayet olml.J.\Jtur: 

l'ophanede blr evde, seyyar ba., 
satarak ge~en All kans1 AyfiC ile 
oturmaktadlrlar. Alinln son zaman
iard.a i~lerinln iyl gitmemcs1 arada 
bir gecimslZlik dogurm~. filk S1k 
kavgalar b~anu~tir. 

Diin, kan koca gene birbirlerine 
dargm durmaktala.r iken Ay~ blr 
arahk ko~arla gezm~e gidecegl
Jli soyl~, All bun.a. muvafakat et
~e~tir. 

liy~e gitmekte J.Srar etmlf, JUJ. de 
tazla blr fiey soylemiyerek evden c1~ 
kip gtt~tir. 

All; kru1S1 gezmcge ~Ikbgi takdir
Cie gegecegi. yolu tabmin etrol~. ve bu 
;.vol i.Izerinde bir ka.hvede oturarak 
gt5zetlemege ba~larn1~tir. AU, bir ara
l.Ik, krulSmm. Bogazkesen yoku~a 
dogru hunekte oldugunu gom1il~ ve 

Ali; hi~ 1A.klrd1 etmeden, cebinde 

ta.,ldl~I bir kamayt Clkarllllf gelifl 
giizel kadnun muhtellf yerlerine sap-
larru~t1r. • 

Bu lj)Ckilde dokuz kaclar b1~ ya
ras1 alan kadm, kaldmm 'iizerine yi~ 
lalmif, derha.l ye~ polis memur .. 
Ian ~mak iizere ola.n Allyl yakalat
~lar, Ay~yi de canlruttarani. 
Beyo~lu hastanesine gotilrm~Ierdir. 
Ay~enin yaralan tehllkell olup Slb.
hi vaziyeti ag-trd1r. 

NOVOTNI 
Scrin ve golgell bah~esinde 

OGLE YEMEtll 
Tabl Dot: 

• kap yemek 75 kuruf. 

Willlatn .lames Bostondakl blr sih.hat 
yurdunun gilnliik teda.vi programma 
musikiyl llive et1ll4tir. 

Doktor van de Wall ilk defa olaralC 
Ncvyork kadmlar haplshanesindeld 
m&hkftmlan ha:ft.a:da bir giin ~arla 

soyletmek iizere blr yere toplamaga 
karar verdlgi zaman az daha klya.
met kopuyordu. Herkes doktora bu 
ka.dmla:nn oyle musikiden, ~arlodan 
anllyacak ci.nsten olmadlklanm an
Iatmaya ~~t.I ise de o cllnlemedl. 
Evvelft. kavga ~ark1lanndan l~e ba:tr
ladl; yav~ yav~ tonu degl~tirdi ve 
nihayet saldn havalarda ka:rar ktldl. 

1 Bir milddet sonra doktorun soyletti~l 
birka~ §arkl ile azgm mahpuslarm 
millayim kadmciklar haline geldiklerl 
goriildil. 

Bir giln bir deliler evini ziyaret eden 
van de Wall etraf1m ~eviren miita
kallis ~ehreler, uzerine dikil~ sabit 
gozlerden milteessir olarak kendisine 
blr piyano getirilmesini emretti ve 
cEski eviin> isimll hazin bir ~klyi 
B()ylemeye b~ladl. Bu esnada bir ka,o 
sesin kendlsine refakat ettiginl duy
du. ~arlay1 bitirip geri dondilgii za. 
man ~ mucize ile kar~~ti: O sert 
ve korkunl( ~ehreler yumu~~. o 
sabit gozler insani bir mAna ile doJ. .. 
m~tu. t~oo o zaman musiklnln blt1 
takun bedbaht insanlara yeniden 
funid ve kuvvet verebilecegme blt1 
kere daha kani oldu. 

Bugiin cani ve deli ISlahhanelerinde 
musiki ~k mUhim bir mevld. tutmak
tadir ve doktor van de Wall da artlk 
yalru.z degildlr. CUrtkU blr cok ldm.s&-

• kahveden f1r1Iyarak yolunu kesm.i~tir .. ••••••••••lll•lllllliillll 
ler muslk111e tedavi usuliiniln ehem
miyetini tasdik etmi~lerdir. 

fznlir (Akpm)' - izm1r Sanat Okulundan bu yll mezun talebe, §lmdiden 
Sumer Bankm mlihtellf iabrikalanna ve milesseselerine yerle§lllif, ~e b&.§la
llll§lardlr. Hayata etIJ.an blr kls1in talebeden bqka, bir .kl.mu da yUksek tahsl
le devam edeceklerdir. Yukandaki reslmde bu y.ll Sanat okulundan mezun 
talebe, mildilr ve muallimferile bir arada goriinUyor. 

AVRUPAYA TALEBE GoNOERiLECEITiR 
TUrklye ~eker Fabrikalar1 

Anonlm $1rketlnden 
Fa'brikalarmuzda bir ytl staj yaparak q, yalNlna dil 1·e bilgi balamlann· 

dan geregt gibl hazirlauiliktan sonra Slhhat ve kudretleri en .iyl bir ka~ 
Use mezunu Smal kimya Elektri.k ve ma.kine milhendisi yeti.§tlrllmek 
fuere Almanyaya gonderilecektlr. 

Staja kabulde bilhassa ien derslerinde not \1lZiyetle.rl, Ahnanya'ya 
gonde.rilinede ise staj ncticeleri esastu. 

1steklilerln Trnunuz sonuna kadar n~ag.da yaZih belgcleri, istanbul· 
da 'l'a~handa Tilrk Endustri ve teclm Anonim §irketi DirektOrlugune 
gondermelerl Iazimdir. 

1 - Ilal tercilmesi, 2 - S1bhat raporu, 3 - Mczuniyet 1·e olgunlu.k 
notlannm tnsdikll suretlerl, 4- 9X12 ii~ tane boy totograf1. 

Not: Staj talimatnamesl bilrodan ahnabillr, lsteyenlcre posta ile de 
gonderillr. 
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PAZARTESI KONU~MALARI: 

YENi NIEVZULAR 
Son Ulkil mecmuasmm fikir hayah 

bolumimde Nahid Sirn'mn cEdcbi
yat tanhimiz i~in yeni tcdkik mev
zulan> uze1inde, dikkati ~ekecek 

chemmiyettc bir yaz1s1 vardJ. Muhar
rir, Mahmud Rag1b'm Tiirk edebi~ at1 
i~inde musikiden ilham alarak yaz1l
m1~ yaz1lar hakkmda yapmakta oldu
i,ru bir etud dolay1sile ~byle bir mev
zuun tcdkik edilebilecegini Heri sti-
1 uyor: Tilrk edebiyatmda ecnebi tip
ler. 

Ve diyor ki · 
Boyle bir etud. ayni zamanda 

memleketim1zde ecnebiye kar~1 duyu
lan hisler1n de bir miyanm, bir aksi
ni te~kil edecektir. Bir saf Jzai kalb 
isimli b) uk hlkayesini nevinin en gi1-
zel numunelerinden biri addettigimi 
de 1stitraden soylemege kendimi bor~

lu buldugum Saffeti Ziya'nm Salon 
ko~elcrinde adh ese1 inde kibar bir 
Turk gencinc arabasmda ycr 'crerek 
iftihann son haddini ona bahseden le
van ten madamdan Huscyin Rahmi
nm $tzsevcli'sincleki serseri ve en bi:i
yuk mai~et vas1tasm1 kans1 te~kil 
eden tatllsu frengine kadar, Tilrk ro
man, hikaye ve hatta tiyatrosunda 
namiltenahi mosyo \'C madam vardir 
ki en c;ogunu Frans1zlar te~kil eden 
bu kutlenin hususi bir tedkikten ge
c;hilmesi birc;ok bak1mlardan ragbetc 
deger bir i~ olur.> 

Nahid 81111, cdebiyat i~lenle ugra
"anlanm1za - buna kendisi de dahil 
olmak ilzere - c;ah~mak, ugra~mak ve 
araJ?tirmak ic;in ne geni~ ve ne bo~ sa
halar oldugunu isabetlc i~arct etmek
tedir. Bizde, kor degneglni bellcmil? 
gibi kronolojik bir edebiyat tarihi yap
mamn dil?mda cle a' uca s1gar bir 
c;ah~a goze ~arpm1yor . Ya sadece 
\esika ne~ri, yahut edebiyatm sir! 
olmuslerine tercemeihal... Bunlar, 
luzumsuzdur, faydas1z demek iste
miyo1 um. Fakat kifayet etmedigi ka
naaUndeyim. 

Yeti~mi~ mudekkiklerimiz iGerisin
dc daha ba~ka mevzulan inceliyecek 
kudrette olanlar yak degildir. Fakat 
bunlarm ~ogu, ~a11~ma odala1,ndaki 
masanm ba.,mcla pek az oturabiliyor
lar. Yaz1k ki esersiz ~ohrct Ye esersiz 
hizmet modasma labi olmaktan ken
dilerini alarmyanlar ekse1iyette. Bun- .. 
lann, her ~eyden once, ~fahi adam ol
:makt an kendilerinl kurtarmalan ve 1 

yaJmz kahp 01~ alemden <;ah~ma hoc- I 
1·csine donmeleri 13.zim. Bunun z1dd1 
da var. Bir k1S1m muharrirlerimiz, c;ok 
) azim ve ~ok eserim olsun zorile dik
katsiz ve himmetsiz, sermayele1inden 
~gm islere heves ediyorlar. Bulduk
lan mevzuu, bir iki sene daha besliye
bilseler, tam vaktinde dogmu~ bir c;o
cuk gibi s1hhatli eser verecekleri yer
de boyle yapmay1p ayhk, m; ayhkken 
onlan meydana c;1kanyorlar 'e yap
t1klan dikkatsizlik hatalan yuz\.mden 
okuyucunun itimadm1 kaybediyorlar. 

Bugun Turk edebiyati ic;in ne uni
~ CI'Siter ~ahsiyetler, ne de matbuat 

aleminde serbes c;ah~anlar, heni.iz bU
ttin dencbilecek, muayyen bir mevzuu 
etrafh blr surette kavratacak kiymet
te bir eser vermi~ degilllerdir. Profe-
or Fuad Koprillimiin Ilk mutasav

i·i1larz, Pertev'in Kbroglu 'su, Abdill
uaki'nin Yzmus Emre'si. daha mtikem
mel ve miitekamil l?ekille1i ile bugi.ln 
de kendilerine arknda~ beklemekte
dirler. Bu hususta ve daha yeni mev
zularda Edebiyat fakultemizinin ne~
riyatm1 dort gozle beklemekteyiz. is
tanbul univcrsitesi yeni kuruldugun
danbe1i dort y1l bittigi halde dort ba
~1 mamur, etrafh bir tek etUd vcrme
mi~tir: mUhim ve esash bir tck me
tin ne~retmemi$tir. 

Ge~en gun saym Kultur Bakamm1-
zm yanmda gordiigum Universite rek
toru B. Cerni! Bilscl 'e ~u fikirlerim1 
soylemi~tim: 

Faktiltelerimizin tcrccme ve konfe-
1 ans seklindeki mesa1sini, ne~redil

mege b~lanan eserlerde iftiharla, 
memnumyetle gbrmekteyiz. Bu ~alI~
malann chemmiyetini tasdik etmeklc 
be1 abcr ye-tmedigini, ilmi ar~tll'ma
Jara universifemizi sevked1s bak1mm
dan asla kafi olmad1g1m soylemeH
yim. Mesel:l Hukuk fakultesinde de· 
gerli bir ccncbi profesoriuniiz, hukuk 
felsefesi ve tarihi hakkmda bir ese1· 
yaznu~, Qahskan ve k1ymetli do~entl 
bunu dilimize ~e,·irmi~ . <;ok sevdigim 
lJir talebcm olan bu fikir arkad~1mm 
tercemesini dikatle okudum ve cid
den istifade ettim. Fakat gozlerim, bu 
kitabm sahifelerinde· mevcuddan 
ba1?ka bir ~cy arad1: Biz neredeyiz? 
Turk hukuku, Tiirk hukukunun fel
sefesi, o neredc? Bu mevzuda bu de
gerli d~ent, ~ok degil, bir iki forma
hk bir yaz1y1 birkai;; sene i9inde ha
zirlamall \ e bize verebilmeli idi. Ori
jinal etild ad1111 verebilecegimiz bu 
titrlii ~ah~malai-, Edebiyat fakilltemiz 
iGin de varid degil midir? (Diger fa
kiilteler miistesna olmamak uzere) . .. 
Mesela romantizm. Bunu bir geng ali
mimiz, mevzu olarak alsa, btitiin dUn
ya edebiyatlarmda zaten haz1r, yaz1l
m1s cihetlcrini gtlzelce toplad1ktan 
sonra bunun bizim edebiyat1m1za ne 
suretle ve ne yoldan intikal ettigini 
anlatsa, eserler ve miiessirlerdeki iz
lerini, yerlerini gosterse ne milhim bir 
hizmet etmi~ olur. Universitemizl ve
rtmli bir mm ocag1 yapmak i~in bu 
nevi Gah§malara ihtiyac1m1z var sa
myorum. 

Bu fikrle1imi kendisine bi.ittin sa
mimiyetimle ve Tlirk irfanma en can
dan bag1mla soyledigimi saym rektor, 
bu ciheti tedkik edecegini \'e ettirece
gini vadctti. Te~ekki.irlerimi burada 
da tekrarlanm. Bu tiirlil mesai b~
lad1g1 zaman ana meseleler, derhal 
kendilerini ke~fettirecektir. Do~ent 
Enver Ziya Karal'm 1797-1802 Fran
sa - M1s11· ve Osmanh imparatorh•iu 
adh kitabmda ui; dort senelik • tarih 
parc;asmm tedkiki bize bu klsa zama11 
i~inde yakm mazi ve siyaset bak1m111-

Para 'Y'iizii:nde:n ... J 
A'k ve m~-;era. ro~a.n1 

Nakleden: (Va-. '(1) Tefrika No. 16 

Fakat her nas1lsa eli ~arparak ku
tu de,·1ildi, pcmbe somaktnin iistiine 
pudralar yay1ld1. 

Bedia hamm, dalgm, zilmini miite
madiyen timmhyan kelimeyi kili;iik 
parmagile bu tozlara yazd1: 

PARA 
<•- Zengin olmak... Hadiye hamm 

gibi zengin olmak. .. ; 
Sonra giilerek, puclralar1 i.iflcdi ve 

yazd1gi kelime de, toz gibi, uc;up gitti. 
'f.'f.'f. 

Suzan, ag1r ad1mlarln odasma gir
di. 

Annesi oradayd1. Gene; klZl gortince: 
- Gelmeni bekliyordum. Sen baba

nm yanmdan c;1kt1ktan sonra ben de 
o odada fazla durmad1m. 

Kocasmm kendisine soylcdigi ve 
~imdi kalbini tmnalI) an sozleri tek
rar etti: 

- Bo~amrsak servetimin yansm1 
sana vc1iririm ... Zaten aram1zda her
~ey bitmisth. Sen joluna git 'e hcnl 
.unut' 1 

Y. na yak11a Suzana anlatti: 
Brm n:ind n kogdu Me'ktup-

~ Ju 

vaziyet kar§1smda tabii artik gidccc-
gim ... Buradan uzak bir yere kat:~ca-
g1m ... Onun tahkirlerini, tezyif eden 
nazarlanm gormek istemiyorum ... 
Utanmadan, benim kar§1mda, o kart1-
nm mektuplarm1 opuyordu! .. 

Iztirapla ellerini ogu~turdu. Bir 
milddet sustu. Saatler, sessizce aklµ 
gidiyordu. Arada s1rada Hadiye, naka
rat gibi: 

- Evet, gidecegim ... Maclem ki beni 
kogdu! .. - diye mmldamyordu. 

bgleye dogru, ana - k1z, yanyana 
oturmu§lar, dalgm dalgm dii~imiir

lerken, hastanm odasmdan bir ses 
i~lttiler. 

Hadiyc: 
- Dinle! - d<:di. 
- Ayak sesi! 
- Galiba Lutfi ) atagindz.n kalkt1. 
Gene; ktz, yaYasc;a: 
- Evet! - dcdi. - Kalkm1§ olacak ... 

HalbUki Pertev bt): Klm1ldamrsa 
sanc1lanu·• 1 demi§ti. 

Tek1 ar, do1 t kulak kes1lip, dinlt>di
ler, odada mutereddid ylnuyen ag1r 
ayak scslc11, kapamp a~1Tan dolap pn
tutJ 1 •.• 

AK.$AM 

lzmirde haz1rhk 
Yunanh ve M1s1rh fiitbolciiler 

lzmire davet edildiler 

Panayir miinasebetile Istanbul 
ve Ankara muhtelitlerinin de 

i§tirakile miihim miisabakalar 
yapilacak 

izmir (Ak~am) - Futbol federas
yonunun, fuar sczonunda izmirde 
miihun futbol temaslan tertibine 
te~ebbus etmesi izmir sporcu
lan ve halk arasmda menmnuniyet
le kar!j1lanm1~t1r. Bu miisabakalara 
bilhassa Mts1rhlarla Yunanhlann 
davet cdilmesi, diger miihim ecnebl 
tak1mlannm cagmlacag1 hakkmda
ki haber iizerine Izmir muhtelit ta
k1mlannm simdiden hazirhklanna 
bal?lanm1~tir. 

Istanbul kermesi miinasebetile M1-
Sll'dan Istanbula davet edilen kuvvet
li futbol takum. federasyonun goster
digi arzu euzeline evYela izmire ugri
yacak, Izmir muhtelitile bir milsaba
ka yapacaktll'. Bundan baJ?ka fcdera.s
yon, cylUlun Bk haftasmda Pire ve
ya A tina muhtelitini izmirde iki ma~ 
yapma'k ilzere davet etm~ir 

Gene fuar gunlelinde Istanbul, An
kara \'e Trakya muhtelitlerile izmir 
muhteliti arasmda tzmirde Federas
yon kupa.c;1 miisabakalan yap1lacak
tir. 

Fuibol federasyonu, antrenor B. 
Horesi, izmir sporculanm c;al1~tirmak 
iizere Izmir b61gesi emrine venni~tir 
B. Hores, yakmda izmire gelecek, Iz
mir muhtelit tak1mm1 yeti~tirmek 

i.izere ~al1~1tirmaga baJ?hyaca1dir. 

Sun'i S?ol 
Kulttirparkta Viicude getirilen suni 

gol ii;in hafriyata dcvam ediliyor. Suni 
gale Izmirin tarihi ·e meshur suyu 
olan ( Agora suyu) ak1hlacakttr . .Ef
sanclern gore bu suda y1kananlann 
vilcudlan miitenasip, omiirleri uzun 
olumm~. Fuar komitesi, Agora suyu
nun B~duraktan K1ilttirparktaki ga
le ak1t1lmas1 tesisatm1 muteahhid B. 
Niyazi Ersoy'a iha.l etmi~tir. ';rerisat 
10 agustosta bitmi~ \e gole ak1hl
m1. olacaktir. 

Efsanelere gore f aydah oldugu, in
san omninil uzatt1g1 soylenen Agora 
suyu ile bakahm Ilk banyoyu kim ya
pacak? 

.••.•................•..•......••••••••.• , .... , 
dan ne milhim davalar gizli oldugunu 
ne gtizel gosteriyor, Fikir hayatim1z, 
bu .YOldaki emeklerle geli~ecek, giir
biizlel?ecektir. <;all~malarumz1 sistem
lemck, metodla.rtmnak i~in birinci ka
demesidir. Her sahada boylc tek tek 
ettidler ve tahliller yap1ld1ktan sonra 
bilyi1k terkiblere ve 'kolektif ~ah~ma
lara imkan has1l olacaktir. O zaman 
bizim de dilnya dillerinde mehat ola
rak aranacak eserlerden miirekkep 
k1ymetli ve milli bir kUtiiphanemiz 
viicude gelecektir. Bu muvaffak1yetin 
hayali bile bana heyecan veriyor. 

Hasan • Ali YUCEL 

· lfaOi)e, merakla, kanadi araladi. 
LUt fi oeyin sai gll1 ba§1rla ~apkay1 zor
la oturtmaga ~a1J§tlg1m gordu. Erke
gin bitkin. harap bir hali vard1. Oteki 
kap1da duran birine §U emri Ycrdigini 
i~ttile1: 

- Otomobilim hazll' olsun! 
Hizmct<;inin sesi: 
- Efendim ! Tamirden henfo: gelme-

digini bllmiyor musunuz? 
- 0 halde atmu hazirlaym. 
- Aman efendim, kabil mi? .. 
- Ne? .. Bana kar§1 m1 geliyorsun? .. 

Derhal emrim dinlensin ... Ko~. soylc! 
At1m haznlansm! 

Halsizlikten b1ittin vilcud1i titriyor
du. Gozleri, ate§in tesirile panl panl 
yamyordu. Elini yast1gmm altma sok
tu. Bcdia hammm mektuplarm1 ~1ka
rarak, cebine yerle~tirdi. Etrafma ba
lnnd1. Arand1 ve mmldand1: 

- Her§eyi ald1m .. Ba§ka bir§CY kal
mad1. 

Yanaklanndan terler ak1yorrlu. Qr.k
tigi 1zbrabm tesirile dudak1arm1 mn
yordu: 

- Acaba resim nerede?. 
Yaz1 odasma gh'di. 
Suzanla annesl de buradayd1lar. 

Hasta onlara bakmadan yuriidti. Kon
sol uze1 in de bumburueyuk du ran resmi 
acteta h1rsla almak istedigi zam::m 
sendeledi 'e diz ustii yere dil~tti. Ge1w 
k1z h la. 
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Beyoglundaki Aynalu;e§
me esasb tamir edilecek 

Belediyece yo
Iu geni~Ietmek 

i<;in mahallinden 
kaldmlmasma li.i
zum goriilen 
Beyoglunda Te
peb~1 civarnda 
bulunan tarihi 
eserlerden (Ay· 
nah~e~me) in 
istanbul milzele
ri iclaresi tara
fmdan yerinde 
restore tamiri 
suretile ihyasma 
te~ebbils edildigi Mimar B. Kemal 
haber almm1~tir. Alt.an 

Bu husus hakkmda mi.izeler mi
man, eski eserleri korurna encilmeni 
azasmdan bay Kemal Altan diyor ki: 

- Bir semtc adm1 vermi~ olan 
Beyoglundaki 4'AynalI~e~me:. hied 
1145 tarihinde yap1Im1~tir. Ayni ta
rhitc Tophane<le in~a cdilen blrinci 
Mahmud c;e~mesine getirilen suyun 
bir kolu buradan gec;mekte idi. 
1145 de Turk sanatkarlan, ulusal 
zevklerden dogan gilzellik kaideleri
ne uygun bir .sils sanatm1 bu c;e~

melerle meydana koymu~lard1. 
Bilhassa meydanlar ortasmda 

•Meydan <;e~mesi> ad! verilerek in
~ edilen eserlerimiz, her medeni mil
letin tezkhi nam i¢n rekzetmi~ ol
duklan amtlardan daha kuvvetli bir 
rcmiz vc mana ta~1maktadll'. 

Bu ~e!jmelerimizin en bariz husu
siyeti, yilz sahhla11nda bulunan 
kabartma ince i~Iere aid altm varak 
ilzerine i~lenmi~ ~ic;ek, yaprak ~ekil
leri, Ak1tma denilen istalaktit si.is
ler ve ~ini mozayikten kenar sulari
le c;eYrilmi~ kitabeler i~erisindeki o 
dev1in me~hur ~airlerine aid man
zum tarih yaz1landir. 

- Baba, baba! - dedi. - Allah Riz2r, 
i<;in bize ac1 ! . 

Erkegin oyle p<.:ri~an bir hali vard1 
ki, Suzan: 

- Kendine de ac1! - diye ilave et.ti. 
Erkegin ~ erden kalk.mas1 i~in yar

d1mda bulundu. Fakat Ltitfi bey, ken
dini ayakta hissedince, ses c;lkartma
dan ilerledi. Hadiye, ona yakla§arak: 

- Atm1 1smarladm. Nereye gidiym·· 
sun? 

-Sana ne? 
- 0 kadma gidiyorsun, biliyorum: .. 

Bu kadar izt!l'ab1 ancak onun a§kile 
goze alarak ytirilyebilirsin! 

-Sanane? 
Kadm yalvarmaga ba§ladt: 
- Lutfi! Allaha§kma ... Son de!a sa

na rica edlyorum, kendinl topla! .. Eu 
deliligi yapar da kalklp gidersen art1k 
bir daha benim yilzilmil goremezsin! 
Sen eve dondiigiln zarnan ben bura
dan ~1km1§ olurum ... 
Bah~cde bir ki§lleme i§itildi. LOW 

bey, biitun kuvvetini topl1yarak pcn
cereye yakla~b ve a§ag1ya sordu: 

- Haza· m1? 
Merdivenc dogru yiirumege ba~lad1. 

Ne!esi kesiliyordu. Arkasmdan Hadi
ye, tekrar yah ard1: 

- Lutfil .. Q1Idirdm m1? .. Ciddi soy
li.1yorum: Gidersen bir daha beni Jm
mda bulamazsm ! . 

- B n lf.BtE:n k~ndimlzi bo~anm1~ ~-

sii~ §elrilleri ve tarihii kita~sl 

Beyoglundaki Aynahce~mc ile be
raber yapllan blrinci Mahmuda ajd 
cTophane ~9mesb ic;in bir vesikada 
~oyle denilmektedir: 

"Ka.sabai Tophanei amirede vi 'ki mt \ -
dm1da muceddeden bina ye in§a: d1len 
~e§mesarl hUmayun ile dort goz kebh ru 
ha1Jncsl, neccaran ve hnccaran \ c salr. 
amele iicretleri ve lm1a masraf1nm blr t~
dlye ibrnnamesi 1le uenva1 mcsamlr, 'e 
t\J~t1 timur, kur§un, nltm \nrak ve bo)a 
ve ruham1ham ll§lenmcmi§ ham ta 1 'e 
rnham1 masnu ll§lenerek §ekillendmlml~ 
ta~l ve horasan \'C sair nhcara mutealllk 
levazun ic;ln (kirk altll 1 bin kuru~ selu111 
dort ak<:e) masraf parnsmm S..1.dra • m 
Hekimo~lu AU pa§a. muvacehc Uc 'c 
gumrlikemlnl Hac1 Ahmed ycdd1le mrfo
lunmu~tu. 

(Aynahc;e~me) bugiln nc kadar 
harab olsa iki yiiz sathmda me\'cud 
kemer te~kilati1 tezyini :p1otifl n 
elan guzelliginl muhafaza tmek
tedir. 
Aynah~el?meyi meydandan .kaldir

mak degil, bur.u, semt ad1m ya a
t.an bir abide gibi meydan 01tasm
da - yerindc restore surctilc tamir 
ve ihya ederek - b1rakmak ~ilphe iz 
tarihe ve ecdad yadiganna kars1 da
ha ~et·efli bir hizmet sirasma gec;er. 

Esasen Beyoglu gibi bir semtte 
tek, tiik kalmt~ bu gibi mimari 'fiirk 
cserlerini bilyiik blr ihtimamla se
ve, seve korumanuz icab eder. 

Y eni telef on 
numaralar1m1z 

Gazetemizin telefon numaralannda 
de~l~lkllk oldutu ti,;ln yenl numara
lan okuyucularmuzm dikkatlne ar-
2ediyoruz: 

Bqmuharrir %0515 
Yau i§leri 207tS 

idare, Uin n abone 2HU 
Ak~am matbaasa <Midiir) Ut9'1 

y1yorum! - dlyerek Lutfi, kap1da11 d1-
§an c;1kti. 

) 

Merdivenin parmakhgma tutuna tLl
tuna indi. A§ag1da, u~agm kendisilc 
berabtr gitmegi teklif ettigi, Lutfinin 
de bu.nu reddettigi i§itlllyordu. 

- Kimsen1n yard1nuna ihtiyac1m 
yok! .. 

Hadiye, yaptignu bilmeden, gaj i'i· 
ihtiyarI, merdivenlerden inmege b3~-
1ad1g1 s1rada, kocasmm tele!ona git1i: 
gini gordil. 

Suzanm babns1, yorgun, bitap b1r 
sesle, numaray1 lstedt. Ve hemen aka
binde: 

- Alo ... Kimsinlz? ... - diye ~ordu. 
Birdenbire sesi yumu§ad1 ve ok~nr 

gibi: 
- Ya ... Hicran sen misin? .. Yalmz 

nusm? Oeliyorum... Iyile§l'Jledim am
ma, gelecegim ... 

Rcseptoril kapattiktan sonra, oda
dan ~lkt1. Yilzilnil yepyeni bil' ha~·n t 
kaplam1§ gibiydi. Hadiyenin · me\ ru
diyetini bile farketmcden ge~ip gitti. 
Ba~1 yukarda, vticudli asabiyctle ge111-
mi§, otomatik ad!mlarla y:Uriidii. nall
~c kap1sindan d1§anya <;1kt1. 

Kadmcag1.z, gozlerile onu takip edi
yordu. Mermer basamaklarm onunde, 
bir seyisin tuttugu duru ktsrak, kcn
dini kurtal'mak ic;in cabal1yordu. S yi! 
efendisinin solgun ve b1tap bir halde 
yakla§tlgm1 (Arka 1 \'3r) 
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Hem kilise, hem klUp! 
Bura.da. a.yni za.ma.nda. gii.zel bir 

fJO-cuk eiJlence yeri de va.rdzr 

Kllisaiin kulesf, el 1'1erlle meft'Ul olan ihtiyar kad1'1w. ~Uk bah~de oymyan ~uldar, jbnnastik yapan 
.kadmlar, .rida, Jdy oymyan kadmlar,· v~en papas ye ,viu radyo ile idare ede1?' ·radyocu 

' Nevyorkun en kibar mahallelerin
&n birinoen buyiik bir ,~.i!IBe kulcsi- · 
nli1 yilkselaigi goruliir. 120 n1etrc ylik
srJ.:likte clan bu kilisenin j~inde olup 
biten §eylerin ahiret i§lerile ekseriyet
le l.1ic; f.lf1lrM1 yoktu .. ·. Pazar giinleri 
tC'planan sadaka: paL·.1.1~11:· ba~rahib 
tarafmd; n otomatik bir makineden 
g~irilerek aynhr ve tasnif edilir. Per
~embe gi..inleri kadmlar kilisenin i~in
oe bulunan dort bilyiik kiy salonunda 
kiy oynamakla vakit ge~ilirle'r. 

Kilisenin kti~lik ~ocuklara mahsus 
bir ana mektebi va'rd1r . .Anneler kill
sede dua ederken, kiy oynarla~ken, 
~ocuklan da mtirebbiyelerin nezaretl 
aJtmda ana mektebinde oynarlar. 

Pazartesi ve cuma giinleri jimnas
tik gi..ini.idiir. River Side kilisesinde 
kadml~r bUti.in. ko~fru cami b~den 
terbiyesi salonlannda musikili beden 
terbiyesi yapa1:lar. Bunun ic;in yek
nasak bir jimnastik tin if ormas1. giy
m.ek mecburiyeti vardlr. Her bir be
~en terbiyesi kursunun i.icreti iki bu
.;uk dolardir. 

Tabii pazardan paza.ra kilisede iba
det te edilir." Her paza.r kilise dairesl 
lunca.lunr; doludur. Papaz Fosdik en 
iyi vaiz olara.k ta111nm1~hr; herkes 
onu dinlemek ister. 

Bir hocrenin i<;inde oturan radyo 
makinisti ,~az esnasmda hocresinden 
bakarak papa.zm sozlerini radyo ma
kinesinde aya.r eder. VazJ.fesi papa
zm sesini ne tiz, ne de kaba, ikisi or
ta.s1 ve ho~ bir ahenkte halka dinlet
mekteir. 

f;ocugu olnuyan, oyun oynamak 
veya jimnastik yapmak is-temiyen ih
tiya.r kadmlann da kilisede Yakit ge

-~irecekleri hususi salonlan va:rcllr. ih-
l&.I -- - - ~ 41- ~~, ............. 

tiyarlar burada toplarurlar ve el i~le-
l'ile me~gul olurlar . Burada ortilen 
§eyler fakir ailelere dag1~~-. Gcc;en 
sene zarfmda. bu suretle 2000 ka.t el-
blse dag1 µirm~ tn~ , · 

.- ;tive¥ ~cie knisesi Amerikanm bu 
ta.rzdald yegane kilisesi degildir. Bir
~k Amerikan kiliselerinde buna ben
zer testsat vard1r. Amerikalllar kilise
ye devam edenleri yalmz dini hisle
rtne gijre degil, hayatm biitiln ~ube-

lerine uygun gelen tesi.sa.t ile kavra
maga ~~yorla.r. -

Verllen lane para.Ianru buyii.kle1ini 
kii~iiklerinden ayrran otomatik ma.ki
ne ve kiy oyunu salonlan gibi tefer-
1iiat1 bir killseye ya.k:J.4tll'IJllyan Av-
111 palllar az d~ildlr. Fa.ka.t Amerlkell 

bu hu.susta ba_,ka tiirlii du~tinuyor. 

Diyor ki: tPazar giinii kilisede dua 
eden ve per~embe gtinii kiJ?.sede kiy 
oymyan m1 daha dindardlr; yoksa 
per~embe gti.nil b~ka yerde kiy oyu
nu oynayip ta pazar gtinti killseye git.
mlyen mi?:. 

izmirde p18i mevsimi baslad1 
Aliaga plaj1nda yapt1rilmakta olan 
biiyiik gnzino bir aya kadar bitiyor 

<;"menin gii.zel p!Ajmd1t bllnyo yapanlardan bir gmp 

izmir (Ak.fa'm) - Burada plaj mev- bu plajm temizligine ve gazinola.rm
simi bB.§iluruftir. Halk, akm akm <;e~- daki g1da maddelerinin temizlik ve · 
me, Aliaga, Candal'l1 ve inciralt1 plaj- ucuzluguna dikkat etmektedir. Gon- . 
Iarina gidiyor. Koyu s1ca.klar iyiden derilen bir<;ok Belediye memur ve 
iyiye b~larm~hr. <;e~e plaj ve ihca:- amelesi bura.da i;alJ~makta, Bele-
lannda bulurian evlerderi ~ogu ~imdi- di.Ye talimat ve nizamlanna aykm bir 
den kiralannu~tir. Menemenin Ali- harekette bulunulma.masma dikkat 
aga na11iyesinde bulunan be~ kilomet- etmektedirler. 
:re· uzun'iuiundaki prnjda vil~yet lm- Bir kls1m halk ta yaz1 F~ada, Ode-
susi idaresince bir 1azinQ in§a etti- mi~in Bozdag yaylasmda, Golciikte, 
ril:mesine o~iitnii§t1r. fn§a~i. bir ay tzrnir Verem miicadele cemiyetinin 
zarf1t1dan bitirilecektir. Bergamanm Yamanlar dagmdaki <;amhkta: 1 tem-
cruida.rh plajmm da bu sene fazla muzda ac;acag1 kampta ge<;innek ilze-
ziyare~i c;ekecegi anl~1hyor. re hazirlanrnaktadlr. izmir Ogret-

izmirin :i:nciraltl plajma. gelince, menler birligi, yalmz ogretmenler i<;in 
§ehre yakm olmas1 sebebile halk bu- Focada bir ka.mp kuracakt1r. Vilayct-
raya daha btiytik bir ragbet goster- ~e. za)·1f talebeler i~in biri Bozdag 
mektedir Son defa ~ehir h1.1dudu i~i- yaylasmda., digerj Foi;a p1ajmda iki 
Jle a1md1kt&n sonra izmir belediyesi, JQmlerhaym a9llacaktir . 
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NANEMOLLA 
Muradm cillusundan sonra viikela 

heyeti her gi.in Bab1alide, geceler1 d<! 
konaklarmda toplamyorlar, miihim 
meselelerin milzakeresile me§gul olu
yor~ard1. 

Bu pek mill1im vakada ba~ roHi 
oyruyan, serasker Hliseyin Avni palla 
ile ~l1ray1 devlet reisi Mitat pa~aydt. 

Sadrbam Mehm.ed Rii~tii p~a 
hamiyetli, gorgiilii, hayli de insatlJ. 
bir zatsa da ' zeka ve kudretQe gev
~ekti. Vtikeladan iktidar ve dirayet 
sahibi kimselerin tesirinden kurtula
maz. onlann r~ylerinden aynlamaz
di. 

Nitekim boyle biiyiik Qap~a bir i~e 
boyun cgmesi ve nza gostermesi, 
Hi.iseyin Avni ve Mitat pa~alara uy
mak mecburiyetinde kalI~mdan ileli 
gelmillti. 

Serasker Hiiseyin Avni p~a. mem
leketini c;ok seven, orta1Ig1 di..izelt
megi cidden arzu eden, askerlik k:ly
meti yliksek! gayreti e~siz, icraatm
da ~iddetli bi.r zath. 

Islahat taraftan. olmakla beraber 
fazla muha!azakar ve mutlak idare 
taraftariycll. Me~rutiyetin tatbiki 
fikirlerinden uzakti. Onun kanaatin
ce mes1uti bir idarede soz ayaga 
d~er; i~ler btisbiltiln kanllir ve so
nu arab saQma doner. 

Tarihler kaydediyor: 
Muradm cilhisunda.n sonra, onun 

reisligi altmda toplanan vukelA. mec
lisinde, memleketin hilsnil. idaresi, 
mevcud sui ahvalin izalesi i<;in mU
zakerat yilril.yi.ip giderken, sagdan 
soldan reyler beyan edilirken, Mitat 
p~a: 

(N ecat ve selametin ancak me~
ruti idarede idiigiinil, her ~eyden 
akdem bunun tatbiki) fikrini ortaya 
koymu~tu. 

Yeni padi~ah b~ile tasdik i~aret
lerinde bulunurken, serasker palla su
rat c;atar, ka~ kaldmrm1~. Sadrazam 
bunu farkedince: 

- ~imdi · daha miistacel me;;agili
miz var. i~bu meselei miihimmeyi 
vakti aha.re t.alik edelim... diyerek i~i 
kapatm1§. 

Be~inci Mmad tahta i;Iktig1 vakit 
36 ya~larmda kadar. Omriinii harema
galan · ve cariyeler arasmda ge~ir
mi~. Saray duvarlan haricindekl 
llem ahvalinden haberdar de~il. 

Son senelerde daha slkl nezare' 
altmda, adeta goz hapsinde bulun
dumlu~w1dan sinirleri bozuk. Te
reddiidlti, vesveseli, sebats1z, meta
netsiz bir halde. 

Dilinde, idarede islahat, terakkl 
ye yan~ak, Avmpa medeniyetine 
taraftarllk gibi basmakahb l!flar 
var; fakat bunlan tatbik ettirecek 
adam degil ... Gev~k mi gev~ek. 

ilk giinle1inde, baz1 Avrupa hi.i
kiimdarlanm taklide kallo~~-

., Mesela, yamnda iki haremagas1, 
mabeyincisiz, mu~ursuz, yaversiz, 
arabaya atla1m~; Beyogluna boylan
Illl§. Ecnebi kitabc1 (Depasta) birada·
lerden en so~ gelen <• Figa.ro>1 gazete
lerini allp - guya o gaz.eteyi munta:i:a
man okw·mu§ - dalm1~ •7 Ktin)) msga
zasma ... 

Caddede duran durana ... Yeni pa
di~ahm ta kendisi oldugunu kestiren 
yok. 
~ Bu her halde ~imdiye kadar 

sakll ~ehzadelerden ''era damadlar
dau biri; acaba kim?.. diye bakan 
bakana ... 

•Kiln» magawsmdaki satic1lar da 
~~km ~a~km kar~1la.rla.rken, pe~deki 
mtisahib agalann lodemlisi: 

- :?evketmeab efendimiz hazretle
ri ! .. deyince dtikkAndaJdlerin hepsi 
elpern;e divanda, manken kesiliver
mi~ler. 

Ve hazret, elinin numarasin1 soy
leyip bir ~ift eldiveni al1p ~1km1~. 

Onun, a.klldan yana ga.yri miisel
lah olu~una Istanbul ha.lkmca ilk 
kanaat, bu «Kiln~ magazasmdan el
diven all~1 ohnu~tw-, derler ... 

Nanemolla acarlaruyor 
irfan Hocap~adaki killtisHir ote

lin alt kahvesinde, Azizin oli.imiin
den b~ka. ikinci bir havadis daha 
duymu~tu. 

Sultan Muradm ciilusunun dor
dilnci.i glhli.i Snbiya ''e Karadag i1e 
harlJ ba~lam1~ ... 

Delikanh b1hvede duramadI. Ken-

dini yok1uyor. Koskaya gidecek, o 
bayku~ yuvas1m gorccck takali yok. 

Peki bunw1 sonu ... Bu boylc de
vam edemez ... 
Ba~1m aldl; tramvay yolundan 

~ag1 dogru yiirtiyordu. Bir tarafl 
gozti gormiiyor, amma zihni i~liyor: 

Ne yapmalJ.?, nereye gitmeli? .. Ne
fes alacak yer neresi? 

Hie; farkmda. degil; Koprtiyti gec;
mi~, Galatay1 bu1mu~. Ti.inele kadar 
gelmi~ti. 

Buralarda ne j~i var? .. Dondti ge
riye.. yilrtidti, yilrildii. 

Sirkecide, araba vapurunun iske
lesinde ... 

Etraf a.skerle hmcahmc;. Salapur
yalar ,mavnalar ya.na~1p yana~1p do· 
luyor; a<;1ktaki vapura asker t~1-
yor ... Muharebeye gidiyorlar ... 

Mehmedcikler diigiine gider gil i 
~en ... Daha yakmda olan vapur dn 
t1khm tlklnn... B~lan 13.z ba:;;hkl1, 
boyunlan renk renk yazmalJ, Kara~ 
deniz u~aklan. 0 taraflann bir re
d.if taburu... Kemanlar, ti.irki.iler, 
oyunlar ... 

Nanemolla kara.n verdi, verecek. 
Bu aslanlann arasma kat1hvermek. 
0 da bu vatarun evl!d1. istanbulda 
boyle miskin miskin, pisipisine sii
runmedense er meydanma, kannc:\ 
karannca. ka.n~mak, bin kat hayirh
dlr, miibarektir. 

Zaten bu candan ge~mi~; olilrse 
~ehid. kalirsa gazi. 

Ve verdi karan. 
Mavnada. askeri bindiren kolagr

smm yamna segirtti: 
- Mti.saade buymun, ben de ara

larma s1kl~yim. Gontillii olarr-k 
ha.rbe gitmek istiyo1um! ..... 

Kolagas1, ona ~tan al?a~ya bal·
b. <;elimsiz ve mahallebici beyi k1-
yafetli gordtigti i~n gozil tutmam1~h. 
Bununla. beraber o ta.bur nizami~·e 
taburuydu. Harigten gonilllii al =:
mazdi. 

- Arkadas, dedi, bu babda hi~ bir 
emir alamadlk. Allah senin gibileri 
din ve devlete bagi~lasm; helal slit 
emmi~ bir delikanh imi~sin ... BalJI 
seraskeriye, merkez kumandanhgm 'l. 
mtiracaat et; onlar icabma bakarla1· .. 

irfan kalakalcb... Oradan ay11la
nnyor, gidemiyor.: 
- Kolagaagrm, dedi, ~u oniimti:zde

k.i obiir vapura girmekligimde de 
mahzur var m1? 

Kolagas1 samirnile¥Ui~ti: 
- Karde~m, o hi<; mtimkiin de

gil. Zira onlar Bogaz d1~mda gtinler
ce karantine beklediler. GOrilyorsun 
ya, gemmm mcrdiveni bile imliri:
memi~; ~ehi.rle temas halinde clegi!
ler; bir iki saat sonra hareket ede
cekler! .. . 

irfan koskos oradan aynldt. 
Ogleler olmu~, gec;mi~. Sabahle

yin agzma kuru ~aydan ba~ka bir 
~ey koymanu~. A~ m1, tok mu gene 
haberi yok ... 

Harbe gitmegi, kamm · ak1tmag1 
goziine alan kimse caruru di~i_ne tak
nu~ say1lir ... 

Nanemolla, Aka kalesinden donii
~tinde ba~ka bir ad:un olmu~tu. Bir 
mUharebe b~ad1gm1, Sirkecideki 
ve vapurlardaki askerleri gorcltik
ten sonra karu daha ziyade kaym
yordu. 

Serasker kap1smm yolunu tuta
cakken aklma geldi: 

- Qingene vast lle ne diye lmr
~Jla.~nuyorum? Hi~ degilse Eytam san
cllgmdaki ~mdan versin ... 

Si.ileymaniyeye kadar yiiri.ise val:lt 
ge<;ccek, bir arabaya atlad1. Araba
c1ya beteldi: 

- Qabuk ytiri.it; yoksa ~1kanm ye
rine, ben ahnm dizglnle1i!. .. 

~eyhisHim kap1sma geldi; da.ld1 
i<;eriye. Odac1lara, muhzirlara .M>ru
yor: 

- Burada bir ~ingene vard1; ne
rede o? 

Bu gozleri donmii~ gen~ten ka~a.n 
~ana.... Divanhanelerln blrinde, 
ka.vugunu arkaya at~. }?ir kap1dan 
biti~ige girmek ilzere bulunan kilise 
diregi enseli, gilvcnde tavirlJ, her 
halde ytiksck~e mevkili birini onledi: 

- Bu batakhanede Edime k1ptile
rindcn Kas1m admda bir tlolandm
c1, bir kalpazan vard1. Hangi odada
d1r o? ... 

(A1·kn~1 \ ar) 

e-
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~ o)'Wlcular ma~tan en•e1 salia(]a oturuyorlar .. Fenetbah~e santdoru ~ftill, Feyzi :ve tla1da ile miicadclelerae .. lliisamcddill ve Esad topu kcsmege ~ 1*1yorlar 

$.lid finalinde ~ 

F enerbah~e milli kiime ikincisi 
Be§ikta§I 3-1 yendi 

Be~kt~ vc Fenerbah~e .takunlan 
~ild finall i~in Fencr stadrm doldu
ran old~ kalabal1k bir seyirc.i kiit
lesi onilnde diin ka.Tl}IIS§t1lar. 

Tnknnlar ,.e hakem 
Hakem F.er.idun Ktllcm idaresinde 

sahaya ~1kati taktmlar sayle yer al
d.llJ.r; 

Fenerbahce: tHiisruneddin - i:~, 
Faz1l - Re~, IA.ytan, .Esad - \Naci, !All 
R1za, Y.~, ~. Lcbib. 
B~ta{l: Mehmed :Ali - i.Enver, Fa

ruk - Rifat, Feyzl, Fuad - Hayati, 
Muzaffer, .Hakkl, ~eref, ~ref. 

Ankaradan heniiz lisans1 gelmedigi 
i~in Be~hlann itlrazlan 1izerine 
hakem, Y8*ar1 .oyuna kabul etmedi 
ve Y~r sahadan ~ti. Lebib beke 
gc~ti. Sola~1ga Orhan girdi. 

Birinci cle\Te 
Fenerbah~e rilzgan arkasma ~ 

rak Oy'Una b~ ve ilk .aknn yaptt 
ve riizgarla beraber nisbl bir hllki
miyet tesis etti. ilk dakikalan Fener 
bir ikl firikik .kazaruyor. '.Birini Meh
med Ali :plonjonla kwta:riyor, .digeri 
av.ut. 

O,yun iyava§ yav.a§ musavt blr ce
reyan lalma~a b~llyor. ..Hakkuun 
~~refe verdigi mil.said bir a>as1 ~ref 
fazla bekletti ve ~ird.l. Be~ 
mtiessir akmlar yapmaga ba~ladl. 
Hakkldan 'ki&.1f eden bu alonlar Fe
n"rinkilerden daha korkulu. 

15 incl dakikada .Fenerli Y~ 
~cktigi Slla bir ~iltil ehmed Ali ge- l 
riye dogru gilzel bir SI~rayi~la. kor
n0re atarak k'Urtard1. 

Riizg8.nn ~ard.lmile F.enerliler Be
~k~ kalesini ~ii.te tutuyorln.i-. .Fa.kat 
netice yok ... 

Esad, Hayatl beraber topa s1crad.l
lar, top avutta. Hayati, Esadm rtizeri
nc attld.l ve yumrukladI. Oyun bir in
kita devresl g~lrdi. lllakem Hayatiyi 
~1kannamak garabet ve gafletini .g0s
tezfyor. Bunclrul sonra oyun sonii.k 
ve heyecansiz bir rna.nzar.t. arze.tme
ge ba§ladI vc .saha ortasma inhfsar 
eden yen:iz dega.jma.nla.r iha.linde de
vam ederkcn soia&1k Orhan topu 
ka.ptl. V.e .kale oniine do~ ~ndel
ledL 

Fenerin birinci golii. 
Yere dil~n topu ~~ mildafi

Iert uza.klR§tlnnak dsterken yerden 
yav~ bir vu~la topu Y~ra werdl
Ier. 0 da mfisaid vazlyettc .Online ge
len topu yakalad.l. Yerden ve sa~ za.. 
viyeden B~ kalesine soktu. 

Be~lkta~hlar golii.n hizile canlanir 
gibi oldular. Fakat oyun ancak saha 
ortasmda. be~ claklka dol~ti durdu. 

iF.enerlller lii.zgft.nn ya.rdunmdan 
istifade e dere.k uzaktan ~iit .atmat11 
deniyorlar, lfildn ekserlsi isabetsiz. 

Fenerlller iki komer kazaruyorlar. 
Orhan milkcmrncl atiyor. Ve Be~lk
~ kalesi ikl milhirn gol tehlikesi at
lat1yor. 

Rifat bozuk. Orban topu her al1~n
da kale 1~ tchlike olacak vaziyette 
ge~~ler yap1yor. Fcncrlilcr haftayi-

j Diinkii ~n istatistigi 
Birinci ikinci 

Fcner lChlne got 
~La§ lchlne gol 
Fener lehloo komer 
'Be§U:ta.Q 'lebtne korrrer 
BC§lktruJ kaleslne nvut 
'Fener kaleslne n vnt 
Fencr nleyhlne ofsayt 
l3e~iktruJ aleyhine ofsayt 
B~Urta.i; kalcslnln 
mildahalesi 
Fcner kaleslnln 
miii:lahalesl 
BC§lkta.i; nleyhlne 'fnvill 
Fener aleyhlne :tavtil 
BC§ikta§ nleyhlne endbol 
Fel'\$!r aleyhine cndbol 
Be§lk~ aleyhine tac 
Fener aleyhlne tac 

devre de 
a 2 
0 1 
6 4 
2 2 

14 5 
.a 'l 
1 0 
0 l 

18 l2 

Soruyoruz __ .,_ 

Dfinku ma~n 'ha'ltemi B. Feridun 
Klh~n soruyoruz: 

a. - Oyurrun bldayetinde 'raklblne 
yumruk at.an &yattyl ne icln saha
dnn dt~an c;1kannad1? 

2 - J3lr arnltk sakntlnnan 'Mehmed 
Ali tennvl edflinclye kadnr oyunu 1tte-
dcn durdurdu? 1 

3 - Fenerbnhc;enln lkincl goliinden I 
£Onra neden Be§ikta§l1 oyuncula.rla ) 
miina~aya glrl$ti? ~ 

mm son on dax:ikasmda. baslayi art
tmyorllar. Y~ann 20 nnetreden Qek
Ul:ri ~tu :Mehmed till igii~lUkle tuta
bildi. 

F.lakki sn.ntl'hafn g~erek deianse 
fayda.b yard1mlar yapb.. Miidafi Fa
ruk giizel ve canh oyn1yarak gollerln 
faz1a1a$ffinstna :mAni oluyor. Ve bOy
leliklc oyunda blr tevaziln hasil ol
clugu S1ralarda. haftayim 1 - O Fener 
lehine bitiyor. 

ikinci devre 
lkinci haftaymm ba§lamasile Fene

rin ikinci goliinu goruyoruz: 
Fencrin ikinci golil 

Sola~Iktan topu alan §aban kale- • 
nlil lhernen agzmaa 'bekllyen Y~ra 
verdi ve 1la§ar da goUi yapt1. ~u gol 
Be§ikta§ltlarm itirazma sebep oldu. 
Ukln bakem 1blr mud<let rnuna~
aan sonra 1kararm1 'Verdi. Riiz@,r dur
du. iFener gene nisbi bir h!kimiyet 
kuruyor. Bc§ikta§ kalesi tehlikeler ge
cirmekte devam ediyor. tt~iincii daki
kada l3~ikta§hlar ac1l1yorlar. Faz1l 
Hak1c1ya, :favul yap1yor. Frikigi Fey
zi .¢kiyor. 

~n birinci golii 
Hakkl ve Hilsameddin ayni anda 

topa ~Ik1yorlar. Haklo kaleciye gayet 
euzcl ve favulsiiz bir §RI"j yap1yor. Hii
sameddin topu tuttugu halde elin- . 
den ik~myor. 

Qekllen §iitii Esad gogsile Jmrtan. 
yor. Hakla uc k~inin mi.idahalesine 
~·agmcn topu silrilkliyerek hafif bir 

l burun VUI'U§ile bo§ kaleye soktu. 
13 Un.ell dakikada Mehmed Ali bir 

carp~a sonunda sakatland1, oyun, 

gene intikaa ugradl. Oyuna tekrar 
ba§lanmca durgun lbir vaziyet '\'a.I' 

Fakat !BC§ikt~lllar golden aldlklan 
luzla ·e ilmidle 'hnkim oynzyorla.r. !Fe
nerliler vakit g ~irmege callro'or.lar. 
Be~kt~tlann santradan kaleye 

dogru ~avaland1rcliklan topa Hilsa:m 
gok a:cele bir ~ yaptL Top on\i.ne 
vurara'k: :kcndislni ~ti. lJf1.kin JHiisa.· 
mm rnalfun :v.e me~hur ~a.nS1 yndnn 
ettl. Top ka.lenin list diregine ~ti. 
Geri ge1en :topu iFaz.11 kornere atabildi. 

20 nci dakikada !Bc~ikt~ oyunu 
Fener ims1r sa.hasma intikal eCtlrdi. 
Lft.kin, Hakkl hari.!;, Be~i~ hilcum 
lla.ttmm acemiligi gol -0lmasma rnfl.ni 
oluyor. 

Feyzi ikinci devre yine santhafta 
oynuyor ve 'bocal1yor. Yorgun bir hlill 
var ... Be~ik~ 'hakim, 'arasira 'Yap11an 
Fener .aklnlanm ~aruk glizel miida
halelerle ·~:e QCVini~erle onli.iyor. ~
banm bir ~ti.i avut.a igidi,yor. 

Sagdan ip~ak igetirilcn opa. 
~re! s1kl :brr fUt Qekti. Hilsam ,gilzel 
bir p1on3on1a ~ornere att'l. lKomerden 
gelen topa Hakk1 s1~rad1, berabetinde 
s1grayan ikl Fcnerli arasmda yere 
d~tii., ylizUnden sa.katlandl ve saha.
y1 terketti. 

Fenerin ii~iincii .golii 
Enverin .ters blr Vun1$U Na.ciye git.

ti. 40 mc1 dakik!lda. Naci ~ruunla "Fu
ad1 gecerek 'Sii:r:du ve ~utii. ~ekti, JMeh
med Ali zaviyeyi kapam1~ olmasma. 
ragmen -ge~ yatt1gmdan golii yedt 
Biraz sonra da oyun :J. - 3 Fenerin ga
libiyeti ile bitti. 

NaSll oynadlw? 
M~ heyeti umumiyesl itibarile 

umulan heyeca.n ve zevki seyreden
lere veremedi. Bunda mevsimin geQ
mesinin tesiri olsa gerektir. 

- Fencrbahce -
Hilsam her zamanki gibi ~ansll icli 

Faz.il ve Lebib onle1indeki iki gilzel 
cenah haTmm y·ardunlarile fena oy
tnadtlar. Bunda l3~1I muhacim
le1in bugilnkil durgunlugunun wi
rl de vardrr. Fener ha.flan mutad 
iyi oyunlar1ru oynadllar. R~ bil· 
hassa cok iyi idi. Orhan for hattmda. 
Fikretin bilyilk ~1g1m doldurdu. Ali 
Riza Juui.c., cliger f orlar da vazif elerlnl 
yapt1lar. Ali Riza bir ~ gibi geriye 
yardrm etmedi. ~iltlerinde ve pas ve-
1i~lerinde isabetsizdi. 

Bc.'fild.a~ 
Mehmed Ali bir hayll tehlikclert 

onledi "'e muvaf!a.k oldu. F.aruk mii· 
dafaanm icinde miltad giizel, sakin 
ve ~uurlu oyunile temayiiz etti. Envet 
vazif eslni yapt1. Fuad bermutad bir 
hayli tekme att1. Bundan blr rniiddet 
evvel yine bir vesile ile sordugurnuz 
~ag1daki suali tekrarhyoruz: 

- Acaba B~kt~ kliibii idarecilert 
Fuadm tekmesinin onilne ne zaman 
gecebllecekler? 

Rifat Qal~ti. Fakat bugiln muvaf
!fak bir oyun ayruyan Orharu tutmak
ta cok gilcliik cektl. Fcyzi agrr, yor
gun ve durgun,d~ 

~ 

Yiizme te~vik yar1§lar1 
Mahmud 100 metrede yeni 

bir Tiirkiye rekoru yapt1 
Dlln Moda. yilzme havuzunda. mevslmln 

uclincU yuzmc :te$Vlk miisa.bakalan ya
~nld1. Diinkii tnusabakalann en §aya111 
dikka.t hadlsesi gene yUzUci.l Mabmudun 
100 metrede ycni t>lr Tiitkiye rekoru yap
mnsultr. Teknik :neticeler: 

'Biiyiiklcr: 
100 metre serbeS: Beykozdan iskender 

glrdi. Netlcede 1,12 glbi eok d~ lblr deoo 
irece Ille bitlrdi. Uiisaba.ka ha.rlcl ~'\!Zen 
!Mahmud (G. S.) l,03;2 lle yenl Tiil'Jdye re
koni yaptL 

lbO m-etre si:rtustii: Bu Ya:nea 1k1 3'iizti. 
cl\, glrdi Nettceae ~ en. S.> 1;so,1 ue 
blrtncl, FJkre"t CB.~ 1;31 Ile ikinct 

!1.00 metre ikurba~alama.: IBeyltozda.n yal
niz Saf!an .girdi. 1;35,4 ~etece :ue yalmz 
YiiZdil~il ~cln ~e kendl blrlncl o1du. 

800 metre .serbes: Buy~ 1930 denberl 
m.cm1eketlmizde yapllnuyordu. :Merhum 
~r <G. S.) o :llman H,18 ile :rekoi: yap
~tl. Dilnld1 yanga Beykozda.n ik1 yilzilcli 
glrdl. 'Nctlcede Vedad 13,29 Ue blrlncl oldu. 
Ve yen! rnkor ya.ptl. is ·ender (B.) l5,S9,9. 

MUsabakn. haricl yilzen Halll CG. S.) 
12,36,2 1le Vedadm da. rekorunu klratak 
yenl Tiirkiye rekoru yapt1. 

4X200 IOO.yrak: Yalniz 13eykoz talamt 
glrdl. il.2,01 ile blrlncl oldu. 

K iic.iikler: 
8 ·1.§t d~m.k ietti. Sonunda: 
!!. - Scrkls (B.) !l,20. 2 - K. Kemnl (G. SJ 

1,21. 2 - (;zdemir (B. J. K.) 1,21.,G. 4 - Gu
caaddln CG. S.). 5 - 'P. 'Kema.l (G. S., . 

iOO metre mrUistii: Be~ta§ ve Beykoz-
dan I :yiizilcii girdl. 

l • Kemal (BJ il.,39,l 2 - M ruf (B. J. K.t 
1,11,4 3 - N~ti CB. 3. K.} 4 - Osman 
(B.1. K.). 

200 metre 'Kur~ala:ma: Bea m b1t 
~ ett.lkl bu m baka.da: 1 - Efdal 
(G. $.) '.8,U,f 2 - Kemal (B. J. K .) 3,48.1 
3 .. Artln (B.~ :1,2,4. 

400 met.re :serbe.s: ttc lkli.ipten b ~ yiizUcQ 
rdl. l - ibrahlm (B.) '6,28,2 2 - Reeal 

{B. :J. R.~ 6,87,'4 3 • !Kemal CG. S.) 4 -
i'\lladdln (B. J. i[{,). 

IX50 bayra.k: 
Bcykoz: ibrahlm, Kemal, Sergls, Artln 

2,18 ile birincl, Be~ikta§: 6zdemlr, Rlk
met, Recal, Nevzad 2,25 1le iklncl. 

Su topu musabakalan yapllamad1. Mil
snbaknlnnn sonunda Beykoz 81 puanla 
blrlncl, Oalntnsaray 13 puanla iklncl ol
mu§lard1r. 

Diinkii serbes giire§ler 

Dilnkil gilr~lerden iJd enstantane" 
Dun Taksim stadlnda yap1lan serbest gUre§ mtisabakalarmda TeklrdaA'IA 

Hiiseyin, Millftyiml · yenm~, Kara All ile dunya "§anlpiyon1anndan oldu~ 

iddia edilen Cak ~i arasmda yap1lan gum§ te beraberlikle neticelenmi§tir. 

Maraton yar11mda Ankarab I 
Selim kazand1 I 

Mcmleketimizdc ilK defa tertib edil
mi§ olan maraton yali§I (42,195 M.} 
diln Fenerbah~e sta.dile Ma.ltepe At!§ 
mektebi arasmda gidip gel.melt sure
ile yap1ld.l. Zonguldaktan ;iki, Ankara
dan ~. izm1tten lld, istanbuldan ye
dl atletin i§tirak ettigi yarJ.§1 Ankarall 
Selim kazand1. 

Teknik neticcler: 
1- Selim (Ankara) 3 S. 21 D. 5 S. 
2 - Hilmi (istanbtil) 3 S. 44 D. 32 S. 
3 - Ali (Ankara) 3 S. 45 D. 49 S. 
4 - Meluned (Ankara) 4 S. 3 D. 4 S. 
5 - Re§nt (Istanbul) 4 S. 3 D. 35 S. 
6 - ibrabirn (izmit}' 4 S. 7 B 5 S. 
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Hakkl. ve lasmen Muzaff er harl~ 
diger f orlar hemen yok gibi idller. Mu
zaffer ~al~t1. Hakla dun sakin ve g(i
zel bir mB:9 ~1kardl. 

Ilaken1 
Baz1 yerlerde fuzult ihtarlar ve mu

Clahaleler yapt1 ve bir final m~uun 
gergin havnsm1 yat~tirmak icln 
da:ima idarei maslahat yoluna gitti. 

Vlvi YENAL 

,Yunan muhteliti ~i1liyi 
2-0 yendi 

Bir haftadanberi §ehrlrnlzde bulu~ 
nan Yunan muhtellti dordilncti vo 
:son ma~1rn diln sabah TakSim st;a.. 
dmda biiyii.k bir seyirci kutlesi onUn· 
de gayri lfederelerin en ktivveli klilbU. 
:§1§11 ile yaptI. istanbulsporlu Sarnl
nin idaresinde yapilan bu ma~a ~l§U 
taklm1 Vahaptan ma.hmm ola.reJC 
:VIastardi ve Eyiiplil ~iikril ile takVi· 
ye edilmi§ blr §ekilde ~1kti. YunanlI· 
lar da mutad kadrolarin1 muhafaza 
ediyorlardl. Birinci devrede riizgAr al· 
tma dii§en Yunan muhtellti enerJUC " 
bir oyunla ~i§llnin nklnlanna kat'§J. 
ikOydu ve devre 0- o berabere bitti. 
!ldnci devrede riizgan lehlerine alflll 

mUhtelit talom ~i§li kaleslnl silo§tlr
maga ba§lad1. 14 tincii daklkada 1ner.o 
ke~ muhacimleri vas1taslle bir gol ya,. 
pan Yunanlilar 30 uncu daldkada 
penaltidan ikinci say1lafllll da Yap. 
maga muvaffak oldular vc ~ da 
2 - o kazanwlar. Oyundan sonra. iki 
takmun baz1 oyunculan a:rnsinda uf ali 
bir hftdise ~Iktiysa da pollsln Yerinde 
blr mudahalesile bernraf edild.J. 
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Gayet ciddi bir adamdl. Kirk ya§I
na geldigi halde hala evlenmemi§ti. 
Gtinleri, aylari, seneleri lo§ kiiti.ipha
nesinde, kahn cildli kitaplann arasm
da geciyordu. Fakat §akaklarmdaki be£ 
yazla§ml§ sac;larma ragmen giizel bir 
erkekti. Onu hi~ bir gene; kadmla gO
ren olmarm§tI. Zaten Hakk1 daima da 
80ylerdi: 

- Benim ic;in en gilzel kadm, iyi bir 
ldtap kadar manall olamaz ... 

Senelerce beraber ya§adlg1 laz kar
de§i Selma evlenip izmire gittikten 
sonra hayatta bilsbtitfin yalmz kal
JDI§b. Ona muhakkak bakacak bir!-5i 
lazundl. Bir ha!ta lc;in 1zmirden Is
tanbula gelen k1z karde§i Selma ona 
lyt bir hizmetc;i k1z bulmu§tu: Ay§~. 

Bu gayet gene;, ufaclk atJ.zlI, iri, si
yah gozlti ta§rah bir klzd1. Belki ba~
ka bir bekar erkegin yanma girseyci 
dedlkodu olurdu. La.kin Hakk1 o kndar 
ciddi, kitaplarile o kadar me§gul bir 
adamd1 ki, Ay§enin onun hizmetine 
girmesi etrafmda kimse agzm1 ac;1p 
lriicuk bir dedikodu bile yapamazdi. 

Hakkmm b0.§m1 kaldlrip da Ay§enin 
y\izilne bile baktig1 yoktu. Gene; hiz
metc;i klz, diinyay1 ktitiiphanesinin 
dort duvan arasma s1k1§rm§ bir yel·den 
lbaret addeden ef endisinin etra!mdo. 
pervaneler gibi doniiyordu. Ane eve 
geldikten sonra her tarafta goze ~ar
pan bir degi§!klik vard1. Evin her ko · 
§eSi temizlikten pml pml yamyordu. 
Gene; k1z sabahlan topladlg1 taze <;i
~klerle Hakkmm kiitiiphane odasm1 
stisltiyordu. 

Sonra Ay§e c;ok istidadll, gordiigii 
iyi §eyleri hemen ve gayet kolayilkla 
taklid eden bir k1zd1. Hakkmm k1z 'kar
de§i Selma ona giymedigi elbiseleri 
vermi§ti. Ane bu elbiseleri kendi vii
cudiine uygun bir §ekilde diizeltmi~
ti. Ak§am tistleri i§ini bitirdikten .1;on
ra bunlan giyiyor, evin arka tarafm
daki balkona oturuyordu. Boyle za
manlarda eline efendisinin gazetelerin
den birini a11yor, roman tefrikalarim. 
okuyordu. Turk harflerini c;ok giizel 
ogrenmi§ti. Az zamanda c;ok incelmi§
ti. Adeta oturu§una kalkl§ma bir ze
raf et gelm§iti. Biti§ik apartimandaki 
gen~ ve gilzel kom§U kadmlann sac;la
rmm §ekline, soz soyleyi§lerine, her !§ey
lerine dikkat ediyordu. Kendisi de sar;.
lanm dilzeltmi§, uzun kak\.illerini yu
kanya kaldirml§ti. Selmamn verdigi 
elbiesleri giyince onu zarif bir §ehir ka
dmmdan ayird etmenin imka.m yok
tu. Fakat kitaplarmdan ba§ka hie; bir 
§eye dikkat etmiyen Hakkmm Ay~e

deki bu degi§ikligi gordilgii bile yok
tu. 

Aradan bOyle aylar gec;ti. Ay§e giln
den gilne incele§iyordu. Hakklya ade
ta candan bir akraba gibi baklyordu. 
Bazen de gene; k1zm gozleri efendisi
nin bir kitap uzerine egilmi§ ytizilne 
dallp dahp gidiyordu. Hakk1, bu dal
gm bakl§larm da farkmda degildi. 

Bir giln Ay§e k1zararak bozararu 
Hakkmm odasma girdi: Gene; klzm 
elinde bir mektup vardl. Pembe uzun 
bir zarf ... 

Hakk1 okudugu kitaptan ba§ml kal-
chrarak sordu: 

- Ne var Ay§e? .. 
AY§e utanarak mektubu uzatti: 
- Bir mektup efendim ... 
Hakk1: 
- Bana degil mi? Ver bakay1m ... de

dt. 
Mektubu aldl. Ac;ti. Bu ne garip bir 

mektuptu. <t<ffinltimdeki kadm ... » diy~ 
~hyordu. Halon imzaya bakt1.. Ah
med ... 

Hakk1 Ay§eye dondil: 
- Bu mektup bize degil galiba ... 

Sana kim verdi bunu? 
Ay§e ellerini ugu§turarak cevap vPr

tli: 
- Kar§muzda oturan delikanl1 ... 

Bu sabah ben bahc;eden ~i(!ek kopan
yordum. Mektubu parmakl1gm arka
smdan atb, sonra da bana seslendi: 
ddektubu almaz m1sm1z? Rtizgardan 
ucacak .. » dedi. Ben de allp size getir
dim. 

Hakkl bu sefer merakla mektubu a,,-.
t1. Demek kaq1daki delikanl1 Ay§eye 
abayi yakm1~t1. Gen~ adam mektubun
da neler neler yazmam1§tl ki.. Ay~enin 
gozlerini : <1Mehtaps1z, karanllk bir kts 
gecesi kadar kapkara, fakat bir agus
tos gtine§i kadar s1cak gozlerinizin ne 
kadar yaklc1 bak1§lan var .. » diye tarif 
ediyordu. 

Hakkl bu ctimleyi okuduktan son· 
ra Ay§eye bakt1. 

- Klz gel, yakla§ bakay1m ... dedi. 
Ay§e §S§km §a§kln Hakk1ya yakla§

t1. 
Hakkl gene; k1zm gozlerine dikkatli 

dikkatli baktL Hakikaten bu gozle•: 
kapkara ve bakl§lan c;ok s1cakt1. 

Kar§1ki gen<; adam mektubunda Ay
§eye: <1Ne sade, fakat ne zarif giyini
yorsunuz. Sizi hi(! tanumyorurn. Fa
kat yii.ksek bir zevkiniz olduguna ka
nilm.» diyordu. 

Bu cilmleyi okuduktan sonra da 
HakkI giiltimsiyerek gozlerini Ay§eyP. 
~evirdi. Sanki gen~ klz1 ilk defa gE
riiyormu§ gibi onu hayran hayran stiz
dti. Hakikaten AY§e ne kadar sade gi
yinmi§ti. Bu sadelik ic;inde bir zeraf et 
vard1. Hakkl o zarnan §imdiye kadar 
Ay§eye hi~ dikkat etrnediginin farkt
na vard1. Gene; k1za sordu: 

- Ay§e, sen bu gilzel elbiseleri ne-
1·eden buldun? ... 

Ay§e giililmsedi: 
- Bayan Selma vermi§ti. VU.cudi.ime 

gore dtizelttim. 
Hakk1 i~inden: 11Bu gene; kizm yi.i

zilni.i goziinti ac;mak dogru degil... Bu 
rnektupta ne yazdltmdan ona bahset
memeliyim .. >• dedi. Pembe zarf, k9g1-
d1 y1rtarken AY§eye gayet ciddt bir ta
virla. 

- Bana bak Ay§e ... dedi, bir daha 
oyle herkesten mektup a1ay1rn demc ... 
Sonra kar§Iki apartimana bakan pen
cerelerin onilnde oturma ... Anhyor mu
sun ? .. 

AY§e ba§ml ontine egdi: 
- Peki efendim... diyerek odadan 

c;1kti. 0 kap1dan <_;lkarken Hakkl gen~ 
lozm arkasmdan bakti. 

Aradan bir hafta gec;mi§ti. Ay§e ge
ne pembe bir zarfla Hakkmm kar~1s1 · 
na dikilrni§ti. Hakk1 §a§ird1: 

- Gene mi ayni zarf kag1d? .. Ben 
sana kirnseden rnektup alma .. dememi§ 
miydim? 

Ay§e s1kllgan bir tavirla: 
- Ben kirnseden mektup almad1m 

efendirn ... 0 kar§1ki delikanh mektu
bu bahc;eye atti. Uzakla§Ip gitti. Ben 
de ne yapayun? 

Mektubu size getirdim. 
- Peki mektubu b1rak.. Sen i~inc 

devarn et ... 

Ane mektubu masanm iizerine b1-
rakt1ktan soma uzakla§b. 

Hakkl bir mtiddet rnektuba elini u
zatrna.ch. Sonra gene merakla uzand1. 
Bakalrm, kar§iki delikanll gene neler 
yumurtlami§ti? Mektubu ac;ti. Gen~ 
adarn bu sefer de Ay§enin uzun kiri;ik
lerini, kii<;iicilk agzm1, zarif endamm1 
medhediyor, mektubun sonunda: «Si
zin is;in her§eyi yapabilirim, hatta em
rederseniz hayatlarun1z1 birle§tirmege 
bile btitiin kalbirnle hazmm .. >> diyor
du. HakkI §a§1rdl. Boyle konu~n1adan 
anla§madan bir evlenme teklifi !.. Va
k1a bu biraz garipti. Lakin belki de cid
di olabilirdi. Herhalde Ay§enin btmu 
bilmesi Ia.z1rndi. Belki de gene; k1z kar
§lki delikanh ile evlenmek istiyecekti. 
Bu onun i(!in timid etrnedigi bir k1s
metti. Ay§eyi c;agirdI. I§i ona ac;ti · 

- Bak .. dedi, bu delikanlI seninle ev
lenmek istiyor ... Herhalde iyi bir k1s
met ... Ne dersin?. 

Ay§e omuzlanm kaldJJ"d1, gayet ba
sit bir cevap verdi: 

- istemem ... Ben onu sevmiyo:·ttm 
ki... 

Hakk1 ta§rall kizm verdigi bu ceva
ba §~trml§ kalnu§h. ~imdi onunla 
konu§urken, Ay§enin ka§ma, goztine, 
kirpiklerine, agzma, viicudilne bakar
ken aklma kar§iki delikanlmm yaz
d.lklar1 geliyordu. Gene; adamm her§eyi 
dogru ve milbalagas1z yazd1g1m anla
d1. Bu kadar gen~ ve giizel bir km ya
mnda tutarruyacagm1 anlad1. Fakat 
Ay§e o kadar sad1k, hamarath ki... 
Sonra oyle gtizel yemekler pi~iriyor, 

kendisine o kadar iyi baklyordu ki, 
Ay§eden aynlrnak onun i~in <;ok mil§
kiildti. 

Sonra yah11z bu kadar m1? KarB1ki 
delikanlmm ciimleleri Hakkmm Ay§e 
yzerine dikkatini c;evirmi§ti. Delikan
hnm gozile Hakk1 Ay§eyi c;ok gGzel 
bulmaga ba§larn1§tl. Hakikaten gene; 
klzm dudaklan c;ok kirmlZl, gozleri ~ok 
kara ve bilyi.iktii. Kirpikleri o kadar 
uzundu ki, yi.izilne golgeler yay1yordu. 
Artik Hakln kitaplarmdan ba§ka biraz 
da Ay§e ile me§guldil. Kar§Jki delikan
lmm mektuplan yava§ yava§ Hal<k1ya 
AY§eyi sevdirrnege ba§lanu§tJ. Oen~ 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor. 

NEVROZiN 
Varken 1sbrab 

~ekilir mi? 
Ba,, dlt atr1lar1 
ve ii~iitmekten rniitevellid 
btitiin agn, siz1, sanc1larla 
nezleye, romatizmaya kar~1 

NEVROZiN 
ka~ele1ini ahmz. 

icabmda giinde 3 ka~ 
ahnabillr... ismine dikkat. 

Taklidlerinden salammz. 
ve Nevrozin yerine b~ka bir 

rnarka verenleri ~iddetle 

reddediniz. 

Ttr1d118 Ecnebi 

HOO kuruJ 2'i00 kurut 
'160 • lUO • 
400 • IOO • 
150 , • 

Pod& lttihadma dahll olml1U 
ecnebl memleketler: Benellll 

HOO, altt aJllR't 1800, Og 
•Yllll 1000 kuruttuJ'. 

Adna tebdW toln Jtrm1 bet 
kurufluk pul candennet 11.zundU'. 

Rebiiilihir 28 - Ruzuh1z1r 53 
S, lmHk Ct.., oti. Jkiaill Alct- l•lll 

E. 6,26 8,H 4,32 8,33 12,00 2,03 
2,11 4,29 12,17 16,18 19,45 21,48 

Ev, aparbman, k~k, sayfiye 
kiralama mevsiminde Afil?AM'm 

KUCUK ILANLARI 
kiraczlar ve bina sahipleri ~in 

En emin, en 1iiratli ve en ucuz 
vcu1taJir. 

3 defasi 100 kUn.t$ i-.------1• k1za s1k1 s1k1 tenbih ediyordu: 
- Kar§lki apartimana bakan bilti.in 

pencerelerin perdelerini kapalI tut ... 
Bahc;eye, c;ic;ek toplamaga s1k SJk (flk
ma anla.dln mi. 

Hakkl Ay§eye o kadar all§ml§tI ki ni · 
hayet evlendiler. Evlenmelerinin ilk 
giinti Ay§e Hakklya: 

- Bir§ey soyliyecegim amrna bana 
k1zm1yacaks1mz degil mi? dedi. O kar
§Iki, delikanhdan geliyor diye getirdi
gim mektuplann hepsini ben yazdlm. 

HakkI §a~ird1: 
- Neden? 
- gtinkii siz benim yliziime bile bak-

Dllyordunuz. Hep kitap okuyordunuz. 
Biraz yilzilme baksamz diye bunJar1 
yazdlm. 

- Peki bu kadar §airane §eyleri na
s1l yazdm? .. 

- Hep romanlardan kopye ettim ..• 
Bana klzd1mz rn1? 

Hakkl bir§ey soylemeden ~en~ kan
sm1 kollanmn arasma ald1. 

~Bir y1ld1z) 

Sahife 9 

Di!$i KORSAN 
TarihT Deniz Romani 

Yazan: iskender F. Sertem --- Tefrika No. 38 __ .J 

Kabile aras1nda herkesin dii~iindiigii bir ~ey vard1: 
Bizans. Ve Hacer Bizansa kavu~mak istiyordu 

Zantoya Arablar: cYirt1c1 Kaplan» 
derlerdi. Zantonun hig ~akas1 yok
tu.. tuttugunu yere c;arpardl. 

Yirtic1 Kaplan o giln sahilde dola
l?an Hacerin yanma sokuldu: 

- Bugiin ~ok asabisiniz Sitti, ni
~in? 

- Sana oyle geliyor, Zanto! Hie; 
bir ~eyim yok ... 

- Gemilerin yaglanmas1 c;ok sii
recek mi? 

- iki haftaya kadar bitecek. Ne
den sordun? 

- Tekrar denize ~1kmyacak rn1s1-
mz? 

- Qadlrda y~amak seni de s1k1-
yor galiba?! 

- Deniz daha heyecanh, daha eg
lenceli, Sitti! Karada hurma ag~lan 
insana cevab vermlyor. Fakat, in
sau dalgalarla c;ok iyi konu~biliyor ... 

- Sen de denizi sevmege ba..~ladm, 
Zanto! Denizde t;ok dol~an, denizde 
olihmil~ ... 

- Olilm, her yerde gelir bulur in
sam, Sitti! Ondan kac;lbr m1? 

- Denizde olmeyi tercih ediyorsun 
dernek?! 

- Elbelte. Biz, vatans1z kimsele
liz. Karada oliirsem, mezanm, kire<; 
kuyusundan ba~ka bir yer olmlya
cak. Denizde oltirsem, le¥ro hi~ ol
mazsa bir ball.gm kamm1 doyurur ..• 

Hacer giilerek yiiriidil. 
i~ilerin yamnda durdu. 
Ve gilr sesile bag1rd1: 
- Ne yap1yorsunuz burada? 
i~iler hep birden cevab verdiler: 
--. Bir an evvel denize ~1kmak i<;in, 

~ah~yoruz, Sitti! 
Hacer, b~1 karaya c;ekilmi~ bir yel

kenlinin yanma sokuldu: 
- <;abuk bitrneli bu i~ler... Ba

bam da bu sefer bizimle beraber ge
lecek. 

Deniciler sevindiler. 
- Hazret bizirnle beraber yola c;1-

ka.rsa, yalmz Bizans1 degil, ba~ka 

Ulkeleri de zaptedebiliriz. i~imiz on 
be~ yirmi gtine kadar bitecektir, Sitti! 

- i~ler bitince nereye gidecegimi
·zi biliyor musunuz? 

- Bilmez olur muyuz? Bizansa gi
decegiz .. 

- Bizanslllann bizden kuvvetli ol
dugunu soylilyorlar .. 

- inanmaym, Sitti! Biz, gec;en
lerde Korsan adalarmdan gei;erken, 
kral Mihailin ordusu dag1ruk, hazi
nesi bo~ ve kumandanlan arasmda 
ge~imsizlik oldugunu, Rumlarm 
harbden bezdigini duyduk. Bizansta 
kar~1rruza <;1kacak hangi kuvvet var? 

Hae er dii~tindii? 
- Evet. Kar~1m1za c;1kacak Bizans

ltlardan korkrnuyoruz. Fakat, ~ehri 
muhasaraya ba~laymca, bilti..in diin
ya h1ristiyanlarmm birle~p tizerirni
ze yi.irilmesi muhtemel degil mi? 

Arab denizcilerinden biri elindeki 
yagll bezleri yere birakti: 
'- Onlar kolay kolay birle~emezler, 

Sitti Hacer! Bizans1 muhasara eder
sek, btitiln miislilman rnemleketler
den yardlm gorecegiz ve onlar, bi
zim kar~1m1zda birlei;;mek imkamm 
bularruyacaklar. 

- Sebebi. .. 
- Qiinkti, Av1upablann Bizansta 

gozleri var. Hepsi de oraya el atmak 
istiyor. Bu fikir ve emelde olan mil
letler bir gaye ve bir maksad etra
fmda nas1l birle~ebilirler? 

Hacer bu kulag1 delik denizciden 
epeyce malumat alm1~ti... Bir iki 

ad1m daha yakla~ti: 
- Sen, Korsan adalannda Rurn

larla gorii~tiin mti? 
-1 Gorii~tfun, Sitti! Adanm bahk

~ilarmdan bir c;ogu Rumclu. Fakat, 
onlar kral Mihailden btiytik zaferler 
beklemiyorlardl. 

- Bizans krahm zayif m1 bulu
yorlar? 

- Hay1r. Mihail iyi bir askermi~ .. 
muhalibmi~ ... Qok zeki bir adamm1~. 
Fakat, maiyetindekilerin her biri 
bir ba~ka yerde kralhk kurmak fik
rinde imi~. Boyle olunca, Latinler
den Bizans1 alan Rumlar, bu esrar
engiz ~ehri kolay kolay muhafaza ve 

miidafaa edemiyeceklerrni~. Adalar
dak1 btittin Rumlar bu inaru~la ya
~1yorlar. Benimle beraber bu adala
ra ug11yan arkada!iilanma ayn ayn 
sorunuz. Hepsinden ayni sozleri i~i
teceksiniz, Sitti! 

Arab denizcisi yalan soylemiyordlL 
0, Akdenizde ugradlg adalarda, bii
tiln Rumlann bu fikirde oldugunu 
gormil~tti~ Hacer biitiln gemicilerle 
konu~tu .. ve ayni sozle1i duydu. Bi
zansa gitmek i~in ruhunda duydugn 
temayiil ve incizab1 yenmek kabil 
degildi. 

Sahildeki i~c;ilerle derdle~en Ra
cer sevin~le c;admna donmil~tii. 

• •• 
«Bizans»l i1gal riiyas1 devam 

ederken .. 
Hacer odasma gelir gelmez, sad1k 

hizmetc;isine: 
- ~u a.ynay1 c;J.kar, Zanto! diye 

seslendi. 
Zenci kadln hayretle yiizilne bakb: 
- Ona bakmamaga yemin etmi~

tiniz, Sitti! Guzelliginizden ~iiphe mi 
ediyorsunuz? 

- Hayn·. Giizelligimi, <;irkinligimi 
dti~iinmi.iyorum. ihtiyar Akabe ba
na: c-Aynaya b~a. rnagrur olur
sunl :i> demi~ti. Bugiin aynada guru
rumu gormek ve tartmak istiyorum. 

Su-tmdaki ortiiyti yatagmm kena
n.na atb: • 

- Bizans1 zaptetmege hazirlanan 
bir kabilenin klZl, bu gururu duy
mazsa, yola GJkamaz. Haydi, ~ ~? 
aynamn ortiilerini... 

Zanto odamn ko~esine gitti. 
Sihirli aynay1 c;1kardJ: 
- Korku}·orum, Sitti! Ac;maym 

bu aynay1 ... 
- Ac; diyorum sana ! Bugilnlerde 

neden he1· arzuma mani olmak is
tiyorsun? 

- Size ac1yorum ! Kendinizi gtizel 
goreceksiniz.. ve Bizansa gitmeden, 
b~kasmm zaviyesine gitmege karar 
vereceksiniz! i~te bundan korkU)"O
rum. Sitti! 

Hacer aynay1 eline ald1, yatagmm 
kenanna otQrdu .. 

Klvirc1k sac;lanm elile di.izelt' i. 
Ve gozlerini ac;arak, aynada birini 

gormii~ gibi hiddetle bag1rd1: 
- i~te, onu gortiyorum. Ta ken-

disi... 
Zanto ~!iialad1: 
- Kimi goriiyorsunuz, Sitti? 
- Ba~na demir Zll"h gec;irmi~ .. bir 

elinde kalkan ... Obiir elinde k1hc; .. . 
GOzlerinden ate~ ve yildmmlar sa
c;1hyor ... ii;;te o! Bir geminin ba~m
da, kayalar gibi ~e1t ve korkunc; .. . 
Dalgalan, f1rtmalan yararak; rliz
garlan, kas1rgalan yen~rek ilerli
yor ... i~te, onun scsi: dleri!> diye 
haykmyor. Ta kendisi. 

Zanto heyecan ic;inde titriyordu. 
Hacerin gozleri yivinden d1~an 

f1rlarru~ gibiydi. 
_ Kendimi gori.iyorurn, Zantol 

Aynada. d~an i.izerine yi.iri.iyen 
heybetli bir muharib, korkun~ ''e 
yirtic1 bir kaplan gorilyorum. Ve sen 
yammdasm! 

Hacer birdenbire kendini yatag1mn 
i(!ine buakb: 

- Haydi, al ~u sihirJi aynayi! Koy 
gene eski yerine ... 
~eyhin k1z1 o giin kimse ile konu~

rnadi. 
Saatlerce yatagmda dalgm, di.i

eylinceli, yattL 
«Bizans~ 1 i~gal hulyast, bir kurd 

gibi, Hacerin beynini kemirmege 
ve buttin benligini sarmaga b~la
m1~tI. 

• •• 
Sahib, ~eyhin cariyelerinden bhile 

konu~uyor: 

- Saydavilerlc anl~maga karar 
verdi, degil mi? 

- Karar verdi amma, bu i~i kim 
yapacak? Araya kim girecek? 

- Aykut han araya girmege soz 
vermisti. Soziinde durnuyacak nu 
acaba? 

(Arkas1 var) 



Sahife 10 

Antakyada erkin1harbiye1 

gOrii§meleri devam ediyor 
(Bq taraf1 1 incl sahifede) I 

Dort tahrik~iyi haber verenler 
taltif edilecekler 

Antakya 25 (A.A.) - Anadolu 
a jansmm hususi muhabiri bildiriyor: 

Dortayak mahalleslnde tahrikB.tm 
devam etmesl ve iki gUn evvel yine bir 
jandarmarun yaralanmas1 i.izerine bu 
gece bu mahallede hiiktlmet tarafm
dan ~iddetli taklbat ve ar~mna ya
pllrmi;; ve mevkuf bulunan Zeki Ar
zusi'nin karde~ Nasip Arzusl de da
hil oldugu halde 4 tahrikft~1 tevkif 
edilmii;; ve aranan diger dort talebesl 
bulunamam1~tir. HilkOmet sokaklara 
asker ikame etmi!;l, mahalleyi samu~ 
ve ehaliye hltaben duvarlara bu dort 
tethi~~iyl haber verenleri taltif ve 
gizliyenlerl ~ddetle tecziye edeceginl 
bildiren kAg1dlar yap1~t1rmu;tir. 

Araplar ara11nda 
Antakya 25 (A.A.) - Anadolu 

ajansuun hususi muhabiri bildiriyor: 
Fatikiye koyilnde rnuhtelif Araplar 

dG.n Tilrk ta.rafta.rlarma hiicum et.-

rnek istemi§lerse de yeti§en asker ta
rafmdan dag1tilrru~lardlr. 

Bir Arap gazetesinin 
Fransaya tavsiyesi 

Antakya 21 (A.A.) - Anadolu 
ajansmm husust rnuhabiri bildiriyor: 
~amda ~1kan Fata el Arap gazetesl 

Sancak hadiseleri iizerine Suriye va
ziyetinden bahseden bir rnakalcsinde 
Fransaya, eger halA. Suriyedeki rnen
faatlerinl korumak ve vaziyeti istik· 
rar ettirmek istiyorsa ~imdikl Suriye 
ile Li.i.bnan1 ve bU.tiin sahlli ihtiva 
eden ve isvi~re ilniyonuna benzlye
cek olan. blr ilniyon tesis etmesinl 
tavsiye etmektedlr. 

Hamidiyeyi ziyaret 
iskenderun 25 (A.A.) - Anadolu 

ajansmm hususi muhablrl bildiriyor: 
Bir k~ gilndiir Payas limanmda 

bulunan Hamldiye mektep gemisl 
dUn 1skenderun ve Beylanltlardan 
milrekkep bir heyet tarafmdan. ziya
ret edllml{ltir. Heyet gemide izaz ve 
ikram ed1~ ve rozetler verilm~tir. 

Gorun ortamekteb istiyor 

Halk:m orta mekteb ya pl.lmak l~ln aytrdlfl blna 

Goriln (Alq;am) - Goriin Sivasa 
bagll ~irin bir kaza merkezidir. Kaza.
nm killtilr vazlyetl cok ilerldlr. Ka-

saba icinde iic ilk okulda 172 si klz ve 
618 i erkek ceman 790 cocugun mek-
teplere devam ettigini soylemek kAfl
dir. GOrilnliller l>ircok defalar Maarif 
vek8.letine milracaat ederek bir orta.
mektep ac1lmas1m rica: e~er vekA
letten ileride muallim bulundugu hal
de arzularmL"l yerine getirilecegt va-

' dm1 almi~lardlr. 

Kasaba halkl ortamektep lttihaz 
edilebllecek blr blna a~lardtr. 
Ba.,ta kaza kaymakanu olmak ilzere 
G<Srtinde bul unan. ve yU.ksek tahsll 
gorm~ memurlar, ortamektepte mec
canen ders verm.ege ha.zlr bulunduk-
lanru beya:n ediyorlar. GOrilnliller, be
lediye relslerinln rlyasetlnde bu me
sele haklonda maari! vekAletlle temas
ta bulunrnak l~ Ankaraya: blr heyet 
gonde~erdlr. VekAletin halkm bu 
hakll dileglnl yerine getlrece~lnl umu
yoruz. 

Kad1nhan1nda koy kalk1nma i'leri 

Kursu bitiren kiy muhtar ve kltibled 

Kadmhant (Ak§am) - Koy kalkmma ~lerlne bUytik blr ehemmiyet ve

rildiginden halk cok mer.anundur. 
Tele! on §Cbekesinin tevsil, slhhl imdad ~killtt vi.i.cude getirilrnesl ve 

bunlara bcnzer koylilni.i.n milbrem umumt ihtiyaclarmm en serf zamanda 
ba§anlmae1 hususunda geceli, giindiizlii call§an kaza A.mlr ve rnemurlan halk 
tarafmdan takdir cdllmektedir. 

Bilhassa koy muhtar ve kA.tlplerinin tevsli maltlmatlan icin ac1Ian kursa 
biltiin muhtar ve katipler i§tirakle azamt surette faydalailIW.§lard1r. 

Yuk:mki kli§e, kursu muvaffak:Iyetle ikmal eden rnezunlarla miite§ebbls 
ve c'!egerli knymakanumtz B. Hayri Bingol ve mesai arkada§lanm gO.stermek· 
tedir. 

•............................................................................................. , 
Fransada bir kamyon bir 

kopriiye ~arpb, 1 olii, 6 
yarahvar 

Ba.r-lO-Diik 26 (A.A.)-Bircok askerl 
hamil olan. bir kamyon, diln ak~ 
Fenle - Surs'da bir kopril.ye ca.mu.t
tu. Qarpma neticesinde askerlerden 
bir taknm Omen nehrlne dil~m~er· 
d.lr. Bir zablt veklli telef olmW1tur. 
6 ask~r. ciddl surette ya.'ral~tir. 

Romada yeni bir kongre 
R<nna 26 (A.A.) - B. Mussolini, 

bu sabah Kap1tol'da ucilncft cSal ve 
n*• m1lll kongreslnin k~ resmi· 
ni icra etml~tir. Bu kongreye bir ~ok 
ecnebl memleketler mfunessllierl tf
tirak etmi~tlr. 

Roma valisinin h~edl hltabe
sinden sonra Amerika ve Alman mu· 
rahhaslan ve onlsn taldben B. Musao
linl blrer nutuk &Oyl~lerdir. . 

,--, ' : ~-=--" . ' ~ \~j; -.. . . .. ~ .. ' 
. I .Ji.,,. ;{,.~.'Q• f..!.,-6.,~· 0 ~ '\ 1 , 
• 1lrt, ,, ... ' • ~ - • , .,. ":-" • 

Z1 Hazlran 938 Pazartesi 

istanbul - O~le ne§rlyat1: 12,30: PlAkla 
Turk muslkisi 12,50: Havadls, 13,05: PlAk
la Tiirk musiklsl, 13,30: Muhtelif plAk 
ne§rlyat1, 14: SON. 

Ak§am nc§rlyat1 : 18,30: PHUtla dans 
muslklsi, 19,15: <;ocukla.ra. masal: Bayan 
Nine, 19,40: Piyano solo: Konservatuvann 
kilcilk yavrularmdan yed1 ya§mda Giilse
r en Muhlddln Sadak tarnfmdan, 19,55: 
Borsa haberlerl, 20: Saat ayan: Grenvtc; 
rnsathaneslnden naklcn, 20,02 Rtfat 
ve arkada§lan tarafmdan Turk mu-
slkisl ve halk l}arkllan, 20;45: Hava rapo
tu, 20,48 : Omer Riza Do~rul tnrafmdan 
arabca soylcv, 21 : Saat ayan: Fasil Saz 
Heyetl: ibrahl.m ve arkada§lan tarafm
dan, 21,45: ORKESTRA: 1 - Nikolai: Le 
komer do Windsor, 2 - Donizetti: Lafly 
dii rej lman, 3 - Strauss: Llbeszavber, 
22,15 Ajans haberlerl, 22,30: Plakla. solo
lar, opera ve operet parcalan, 22,50: Son 
haberler ve ertesi giiniin program1, 23: 
Saat aynn, SON. 

Ankara - O~le ne§riyat1: 12,30: Kan
Qlk plftk ne!Jriyati, 12,50: Pl~k: Turk mu
slklsl ve halk §ark1lan, 13,15 : Dahllt ve 
harlci haberler. 

Akl}o.m ne11rlyatl: 18,30: Kanl}1k plA.k 
nel}rlyat1, 18,50: ingllizce ders (Azlme 
Ipekl, 19,15: Tiirk musiklsl ve halk §ar
kllan (Servet Adnan ve arkada§lan) , 20: 
Saat ayan ve am~a ne11rlyat, 20,15: Turk 
muslklsl ve halk 11arkllan (Semahat ve 
arkad~lan) , 21: Konferans: (§evket Sii-
reyya Aydcmlr), 21 ,15: Stiidyo salon or
kestram.: 1 - Beethoven: Celebre Bagatelle, 
2 • Paul Llncke: Herzehen, 3 - Tschal
kowsky: Russischer Tanz, 4 - Leher: Die 
Blaue Mazur, 22 : Ajans haberlerl, 22,15: 
Yannki program. 

Avrupa istasyonlara 
Saat 20 de I 

Berlin 20,10 orkestra. ~ Brcslnv ve Vi- I 
yana. 20,10 konser - Danzig 20,10 operet 
havalan - Deutsch!. S. 20,10 konscr -
Frankft. 20,15 konser - Hambg. 20,10 or
kestra. - Konigsbg. 20,10 e~Iencell kon
ser - Leipzig 20,10 orkestra - Mi.inlh 
20,10 orkestra - Saabr. 20,10 operet ha
valan - Stuttg. 20,10 orkestra. - Athlone 
20 konser - Berom. 20,55 uistcdl~lnl Bl
Ien Bir Kadm• Oskar Strauss opereti -
Budap. 19,35 tenbert c;lgan muzlkasi -
Bilk.ref 20,05 opera. konscri - Hilvers. II 
20,55 senfon. konser - Loncira 20,30 ke
man - Prag II 20,30 orkestra. - Reval 
20 operet muzlkas1 - Sofya 20 senfon. 
konser, 20,45 konser - Va~ova. 20,30 -
21,45 konser. 

Saat 21 de 

Breslav ve Viyana. :::1 konsere deva.m -
Deut.schl. S. 21 orkestra - Hambg. 21 
orkestraya devam - Miinlh 21 konser -
Stuttg. ve ondan naklen Berlin, Frankft. 
21 ejtlence muzlka.s1 - Athlone 21,35 sa
lon muzlkas1 - Bari 21,15 Yunanca ne§· 
rtyat - Belgrad 21 opera - Berom. 21 
operete devam - Bfikre§ 21.35 salon mu
zlkasl - Helslngt. 21,10 FinlA.ndiya dans 
muzlkasi - Kopenha.g 21,30 orkestra. -
Kovno 21,30 - 23,30 senfon. konser -
LUie 21,30 - 23,30 konscr - Limoges 21,30-
23,30 Rus muzlkast - Marsllya 21 ,30- 23,30 
konser - M. Cenerl 21,30 kcman - Oslo 
21,45 konser - Rad. Paris 21,30 - 23,30 
orkestra - Prag 21.15 - 22,55 cNls Kata
n• operet - Reval 21,10 Glgll !Jarkllan 
(plA.kla.) - Riga 21,15 sollstler - Roma 
21,30 senfon. konser - Sofya. 21 konsere 
devam - Sot.tens 21 orkestra - Stokholm 
21,45 1:.svec - Amerlkan konserl. 

Saat %2 de 

Breslav, Hambg., Kolonya, Leipzlg, 
Miinlh, Viyana ve Danzig 22 gala gecesl -
Deutschl. S. 22,15 salon muzlkas1 -
Stuttg. ve Berlin konsere devam - Bel
grad 22 opera.ya devam - Budap. 22,30 
opera orkestras1 - Biikret 22,45 asked 
muzlka. - Drotvlc 22,15 - 23,40 orkes-
tra - Helslngf. 22,10 c;lgan muzlkas1 -
Hilvers. I 22,10 - 23,25 orkestra - MllA.no 
22,35 salon muzlkas1 - Paris P. T. T. 22 

salon mt.izlkas1 - Roma 22,30 orkestra -
Sofya 22,10 muzlka - Rad. Toulouse 22 
konser, 22,15 opera. parcalar1, 22,30 dans
Va~va 22,10 salon muzlkast. 

Saat %3 de 

Viyana 23,30 orkestra Ue gece muzlka-
81 - Kolonyadan naklen dl~er Alman ls
tasyonlan 23,30 dans ve c~Ience - Belgrad 
23 operaya. devam - Briiksel II 23,10 
dans - Hilvers. I 23,40 konset. - Hll· 
vers. II 23;50 da.ns - Kopenhag 23,20 
Balon muzlkasl - Londra 23,25 dans -
Lilksebmg. 23,20 Bel~ika muzikasl - Ml
llno 23 balk muzlkasi - Oslo 23,20 ko_!!:. 
ser - Roma 23 orkestraya devam -
Btokholm 23,15 askeri muzlka. - Rad. 
Totilouse 23,15 Havayl muzikas1. 

Saat H den itibaren 

Alman lstasyonlan 1 e kadar evvelld 
programlanna devam - Budap. 24,10 
cazband - Droltvli; 24,10 dans - Florans 
24 dans - Kopenhag 24,05 - 1,30 dans -
Lilksembg. 24 dans - Rad. Totilouse 24 
askert muzlka. ve e~lencell konser -
Frankft., Stuttg. ve Berlin 1 - 4 gece kon
serl - Dliter Alman istasyonlan 1 - 4 
Kolonyadan naklen radyo orkestrasi, 
mandolln ve tarkl. 

Bursada ( Aktam ) in 
satt1 yeri 

cAKfJAM• p.zeteal ve cAK$AM net
rtJ&tl• Bursada mtlnbaman Atattlrt 
eaddell Otullar Pazal'Ulda aatwnat
tadlr. ~ abonelertne hlLIUll 
temllit yaplhr. Babibl Ba)' J:aada 
mllraeaat. 

Izmir (Ak§am) - izmirln Dumlupmar Ukokulundan bu yil 95 talebe 
mezun olmustur. Dumlupmar okulu, son sistem tedrisata ehemrniyet veren 
bir mektebiIYlizdir. Mektebin 40 ki§ilik bir korosu ve mandolin taklffil vardlr. 
Ders yilmm sonu milnasebetile mektebde hazrrlanan sergi, haldkaten rnuvaf
fak olmu§tt'.r . Mekteb mildilru B. Gaffar Giineri ile mesai arkada§l ogretmen
leri takdil' cderiz. 

Yukandaki resimde Dumlupmar okulu son sm1f talebesinden bir kism1 
ba§muallimlerile gCirilnilyorlar. 

Izmir tehri i~indeki ah1rlar 
kapatbr1hyor 

izrnir 25 (Ak~am) - Belediye, ~e
hir dahilindeki 15 kadar alun bit' 
hafta sonra kapattiracaktir. Bu ah1r
larda (2,000) araba beygiri bulun
makta'.d1r. Ahirlann ~chirden uzak
l~tmlmasile, karasinek milcadelc
sinde iyi neticeler almacaktir. 

Kastamonuda sancak verilme . . 
meras1m1 

Kastamonu. 25 (A~am) - Orge
neral Fahreddin Altay, yanlarmda. 
tiimgcneral Kema1 Gokce oldugu hal
de diln a~ ~ehrimize gelml~tlr. Bu
giln Kastamonu alayma, kalabal1k 
bir halk kiltlesi onilnde merasimle 
sancak verilmh;tir. 

Devlet Demiryollar1 ve Limanlan l~letme 
Umum ldaresi llanlari 

ismi, rnuhammen bedel ve muvakkat teminat1 a§ag1da yazill muhtelif cins 
Amyant ve klingrit, salmastra, vagon vc bina camlan, mu§amba ve linoleum 
6/ 7 / 938 i;af§amba gilnil saat 15 den itibar.en ayn ayn kapall zarf usuli.i lie An
karada idare binasmda satm almacaktir. 

Bu ~e girmek isteyenlerin hizalnrmda yaz1h muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettigi vesikalan vc Nafia Muteahhitlik vesikas1 ve tekliflerini aym 
giln saat 14 de kadar komisyon reisligine vcrmeleri laZlilldlr. 
~artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarp~da 

tesellilm ve sevk §efliginden dag1tilacakt1r. (3692) 
ismi Muhammen bcdeli 

Amyant, klingrit 
Salmastralar 
Camlar 
Mu~mba ve linoleum 

Lira K. 
18749 00 

6835 00 
15031 00 
11262 50 

* 

Muvakkat teminatl 
Lir.a K. 
1406 18 

512 63 
1127 33 
844 69 

Muhammen becleli 52455 lira olan 1 No. h liste ile 39000 lir:a olan 2 No. 11 
liste muhteviyat1 11. cil grup lokomotif yedekleri 11/ 8/ 938 per§embe giinil sa
at 15 den itibaren ayn ayn kapah zar.f usulile Ankarada idare binasmda satin 
almacaktir. 

Bu ~e girmek isteyenlerin 1 No. h liste muhteviyati icin 3872,75 ve 2 No. 
11 liste muhteviyati i~in de 2925 lirahk muvakkat teminat ile kanunun tayln 
ettigl vesikalan ve ~af1a milteahhitlik vesikas1 ve tekliflerini ayru giln sa.at 14 
e kadar komisyon reisligine vermeleri IAz1md1r. 

~artnamcler 195 kuru§a Ankara ve Haydarpa§a vcznelerinde satilmakta-
d1r. (3807) .. 

isim, mikdar vc muhammen bedeli ile muvakkat teminatlan ~da ya
z1h 6 liste muhteviyati muhtelif malzeme 13 7/ 938 i;ar§amba giinii saat 15 den 
itibaren kapall zarf usuli.i ile Ankarada tdare binasmda satm almacakt1r. 

Bu i§e girmek isteyenlerin hizalarmda yazill muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettigi vesikalan, Naf1a rnilteahhitlik vesikas1 ve tekliflerinl aym gfin 
saat 14 de kadar komi'iyon reisligine vermeleri lazrmd1r.\. 

~artnameler parasiz ol:lrak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa
§ada Tesellilm ve sevk ~cfliginden dag'1t1lmaktadlr. (3890) 
No. lsmi Muhammen bedel Muvakkat teminat 

Lira Lira 
1 Adi hamiz1 kibrit, sut kostik ve soda 1007,50 . ~5,57 

2 Beyaz ve arap s:.bunu 5793,00 . 434,48 
3 Verniklef 3610,00 270,75 
4 Grafitler 1646,00 1 123,45 
5 'Ostil~Ier 15000,00 1125,00 
6 Toz boyalar 6255,00 469,13 

Istanbul Giimriikleri Bat Miidiirliigiinden : 
Mezat kaime No. si (1088 H F marka 121/ 5 No. 11 kanuni safi sikleti 1081 

kilo ag1rhgmda 282 lira 36 K. degerinde boyah demir kaba rnamula.t MKN 787 
KJ 6/ 25 M ve N Ks. 2320 K 920 L 27 KD. emaye demir abdeshane levazmu) bu 
kerre tclndeki e~ya dahile sat1lrr MKN 1253 EC 10 M ve N Ks 8 K 500 O 76 LD 
sellolt firkete demirle milrettep MKN 1254 E C 10 M ve N Ks 83 K 838 L 34 KO 
gilmil§ yaldlzll selloit firkete demirle miirettep MKN 1085 D B G 471935 M ve 
N Ks 78 K 63 L 37 Kcl §asi &.ksammdan radyator MKN 9511 ACM 6358/1,4 Me 
ve N ES. 572 K 189 L 3R KD adl cam kapakll kavanoz 1549 sayill kan.un muct
bince 29/ 6/ 938 gilnil saat 13 de Sirkeclde Re~adiye caddesindeki gilmrilk sat11 
salonunda kerre i<;indekileruen haric; ~yalarda aktarmaya 2490 sayih kanun 
hilkilmleri dairesinde satillr, lsteklilerden malm degerinin % 7 bucuk pey ak
cas1 makbuzu ile maliye iinv~n tezkeresi istenir, pey ak~lanrun saat 12 ye 
kadar yatmlmas1 mecburldlr. (3912) 

TURKIYE 

$i$E va CAM FABRiKALARI 
ANONIM SOSYETESINDEN: 

Pa~abala~e ~i§e ve cam iabrikanuzm ihtiyac1 olan 800 ton ~avclar 
sapmm tedarlki, 8 'l'cmmuz 938 tarihll cuma ~ii saat 11 de milnaka
saya konulmu§tur. 

Taliplerin !Jarlnnmeyl gormek veya fazla izahat almak Usere sos. 
yetlmizin Galata Pe"embe pazan it harunda kiln tstanbul bilrosuua 
milrac:iat eylemclerl. 
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c;ok tes1r11 KESKiN KA$ELERi UsUtme, grip, nezleye ve aQnlara hire birdir. istanbul 
Bah~ekap1 SALiH NECATi 

HR$RRRT 
s1bhahnizi·· 
hhdid edigor 

(,, ~~ .. 

O!ILRHI 
IT 

ile ii~ iiriiniiz 
:hn~ .. 1 ...... I lreapl•, lllHhl, Calolo, vo,ffllo Hie I 

Egzema ,.e en muannit cild yaralarmdan kurtulmak i~in 

kullammz. Binlerce 11astay1 kurtanm.~tir. Eczanelerden isteyiniz. 

Bursa Belediyesinden: 
Arazoz, Motopomp ve Kamyon miibayya ilan1 
Burm Belediyesi tarafmdan bir itfaiye arazozii bir motopomp ve temizlik 

f§leri i~in de bir ;camyon satm ahnacaktir. 
Sat1c1Iar; vereoil~cek!cri rnakinclerin fenni ve hususi ve mali §artlanm 

ve kataloklanm haz.an sonuna kaclar Bursa Belediye Reisliginc gondcnne-
lcri ilan olunur. (~::.!41) 

Y iiksek Ziraat enstitiisii Rektorliigiinden: 
1 - Kurumumuzun ihtiyac1 i~in 300 kilo kiii;ilk geyik marka sirt kosele ile 

34 kalem kundurac1 malzemesi a~1k eksiltme suretilc satm almacaktir. 
2 - 8/ 71938 ta1ihine rniisadif cuma giinil saat 16 da Rektor1ilk binasmda 

mi.ite~ekkil komsiyonda ihalc yap1lacaktir. 
3 - Muharnmen bedel 918,50 ve rnuvakkat teminat 70 lirad1r. 
4 - Fazla izahat ve paras1z §artname almak isteyenlerin Enstitii daire mil

dilrlilgiine miiracaatla11. (1999) (3823) 

' '\ 

Dr. A. Aaim Onur - .. 

Ortakoy 
$iFA YURDU 
btanbulun en giizel yerinde, genLt 

blr park i~inde, ltonforu mliltemmel , 
bakmn lyl, ltadm ve erkek her tilrlu 
hastallklara a~llt butane. 
~um ve kadm amellyatlarne f1-

t1k, apandtslt, basur ve dlter amellye
ler i~in ~ok ucuz husust flatler. Orta
ltoy, tramvay yolu, Mualllm Nacl cad. 

111 - 115. Telefon: 42221. 

Sat1l1k ve kiral1k 
Modern yal1 
Miicedded ve modem on iki 

odah iki kath birinci katta bet 
ikinci katta yedi odah i~i ve 
d1t1 boyah telefon, elektrik, 
hava1az1, terkoa, alaturka ha .. 
mam1, bah~eai, r1hhm1 mevcut 

Boi azin en nezih bir •ahili 
olnn Vanikoyde iskele yak1-
b.inda (76) numarah kuleli 
yah hem kirahk hem aabhkbr. 
Mezkur yahya miiracaat . 

Dr. FETH i 
LABORATUVARI 
Cerrahpqa hastanesl 

bakterlyologu 
Kan, fdrar, balgam, mevada ga.t

ta tahlillerl 'Ve (lDRAR v ASrr A· 
SILE CEBELI~ ILK GONLERIN. 
DE KA Tl TQHlsl) yapzlir. 
Beyoilu : Takaime sid erken Metelik 
eokaiJ Ferab a parbman1 Tel. .ofOS34 

Dr. Mehmed 
Osman Saka 
Gogiis ve Dahili hasta· 

hklar miitehass111 
istanbu~ Belediyesi ka~smda Si
nanaga daireleri Piyer Loti caddesi 
So. 19. Ogleden sonra Sut 2-7. 

Telefon: 23565 

l~llDlll1H~ADA 
CAN KUQTAQ.lll. 

M. M . Vekale ti Hava m Uste$arllg1 
Diyarbak1r Tayyare Alaymda ~ah§rnak uzere bir elektrik fen memuru ah•· 

nacaktlr. Verilecek i.icret asgari 111081> azami 210 lirad1r. isteklilerin evraklari
le blrlikte Ankaradakiler Ankarada Hava Mi.iste§arllgma, istanbuldakiler is· 
tanbulda Ye§ilkoyde Hava aktanna anban miidiirliigune, izmirdekiler izmir 
Tayyare A1ay komutanhgma ve Diyarbakirdakiler de Diyarbaklr Tayyare AlaJi 
komutanhgma milracaatlan. (1926) (3717) 

~O K O LAK S iN 
Bir adedi rnfileyyin iki adedi miishildir. 

En muannid kab1zlarda bile tesiri kat1, lezzeti gayet rn.tif, rakibsiz mu· 
leyyin mi.ishil <;iKOLATASIDIR. 8 adedi 20 Kr. Eczanelerden araym1z . 

I inhisarlar U. Miidiirliijiinden : I 
I - Ni.imune ve §artnamesi rnucibince 10000 kilo tdnga ipi pazarbkla sa-

tm almacakt1r . 
JI - Pa1arhk 5/ VII/ 933 tarihine rasthyan sal1 gi.inii saat 15 de Kabata§

ta Levazun ve Miibayaat §Ubesindekl Ahm komisyon'unda yap1lacaktir. 
III - ~artnameler parasiz olarak her giln sozii g~en §Ubeden almabilir. 
IV - 1steklilerin pazarhk i~In tayin edllen giin ve saatte 7o 7,5 giivenme 

paralariyle birlikte yukarda adl g~en Abm Komisyonuna gelmeleri Uln olu-
nur. (3633) ~ 

* , 
I - ~rtnarnesi rnucibince pazarllkla satin almacak q.600 •> ton ~avdar sa.

pmm eksiltmesl teklif edilen ~rtlar kabul edilmediginden 10 giin temdit edil· 
mi~tir. 

II - Pazarhk 8/VII/ 938 tarihine rasthyan Cuma giini.i saat 11 de Kaba· 
ta§ta Levaz.Im ve Mi.ibayaat ~ubesindeki Ahm komisyonunda yap1lacaktir. 

III - ~rtnameler paraSlz olarak her giin sozii ge~en §Ubeden almabilir. 
IV - isteklilerin pazarhk i~in tayin edllen gi.in ve saatte % 7,5 gilvenrne 

paralarile birlikte yukarda ad1 g~en komisyona gelmeleri nan olunur. (3921) 

* 1-Numune ve ~artnamesi mucibince 15.000 kilo kalm kmnap pazarhkla 
satm alm .. ~caktir. 

II - Pazarllk 5/ 7/ 938 tarihine rasthyan sah giinil saat 14 de Kabata§ta 
Levazun ve Mi.ibayaat §Ubesindeki alun komisyonunda yap1lacakt1r. 

III - ~rtnameler paras1z olarak her giin st>zu g~en §Ubeden almabilir. 
IV - 1steklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte r-;, 7 ,5 giivenme 

paralariyle birlikte yukarda ad1 ge~en Ahrn Komisyonuna gelmeleri ilan olu-
nur. t3636) 

Haydarpap Lisesi sahnalma kurumundan: 
Haydarpa§a lisesi pansiyon talebesinin May1s 939 gayesine kadar 188000 

par~a ~ama§mnm yikattmlmas1 kapah zarf usulile eksiltrnel?e konulmu§tur. 
Eksiltme S0/6/ 938 per§embe gi.inii saat 11 de istanbul Kiiltiir direkt.Orli.igii bina
s1 ic;lnde liseler muhasebcciliginde toplanacak olan komisyonda yap1Iacakt1r. 

Tahmin bedl?li 6970 ve i!k teminat 523 lirad1r. 
tstekliler p.rtnamcyi okulda gOiebilirler. • 
isteklilerin cari sene ticaret odasi vesikaS1ndan maada ~ama§1r y1kayic1 ve 

~ama§tr makinalar1 ve teferriiatmm yevmiye 6000 par~a ~ama§u· y1kayab1le
cek ve kurutabilecek kucirette olauguna dair aynca tlcaret odas1 vesikas1 ibraz 
etmeleri rnecbuiidir. Bu vcsikalann teminat makbuz veya banka mektubile bir
likte 2490 sayih kanunda yaztl1 taiifat. dairesinde hazulanacak teklif mektup
lannm di§ zarfma konularnk eksiltmeden blr saat eVYeline kadar komisyon 
ba§kanhgma rnakbuz rnukabiJinde: verilmesi 18.zlmdir. Po~tada vaki olan gecik-
meler kabul edilmez. (3552) 

M. M. Vekaletl Hava mUste$arhg1ndan : 
Hava Milste§arhgmm g0sterecegi yerde ~ali§tmlmak i.izere «210 - 165 lira 

ayllk iicretle bir mimar almacakbr. isteklilerin ap.g1daki yazil1 evraklarile 
Ankarada M. M. Vekaleti Ilava Miistqarllgma, tstanilulda Hava Aktarma an
bnn Miidiirli.igiine mi.iracaat etmeleri. 

Talip fazla ~t1g'l takdirde miisabaka imtiharuna tabi tutulacaklan ilan 
olunur. 

1 - Turk olmak. 
2 - Mimarhk diplomasm1 haiz bulunrnak. 
3 - Askerliginl bitirrni§ ve diger veklletlerle ilgili olll}amak. 
4 - Ecnebi kadm ile evli bulunmamak. 
5 - 8agllk durumu yerinde olmak. 
8 - Hiisnil hizmet ve hi.isnilllal vesikalanm hamil bulunmak. 
7 - fie adet vesika fotografi. (1925) (3716) 

Harp Akademisi KomutanhCJ1ndan: 
Harp Akademisi eratmm temmuz 938 blr ayllk ihtiyac1 olan ikl bin kilo 

mi'Jr eti Akademi satm alma komi~onunda bulunan evsaf ve §artlan dahi
linde pazarhkla ve yevmi ihtly~ nisbetinde allnacakt1r. isteklilerin Be§iktaf 
kaz8Sl Malmildiirliigune ~atmlml§ elli iki lira elli kur~luk teminaT makbuzu 
He blrlikte 28/ hazlran/ 938 sal1 gilnii saat on birde Akademi satm alma komis-
yonuna miiracaatlan. «3899J> 

TURK HAYA KU RU MU 
BUYUK PIYAN80SU 
O~iincii ketide 11/. Temmuz/ 938 dedir. 

Biiyiik ikramiye : SO ,800 lirad1r. Bundan batka : 
15.000, 12.000, 16.000 lirahk ikramiyelerle (10.000 ve 
20.000) lirahk iki adet miilliat vard1r .•• 

ljimdiye k.adar binlerce kiJiyi zen,m eden bu piyangoya i§tirak et-

mek smetlle sis de taliinid deneyinis ... 

MOBiL Y ACILARA 
Ankarada Havuz ba§mda yap1lmakta oian sinemamn bin ki§ilik mobilya· 

Sim Eyh.il iptidasmda teslim etmek iizere yapmaga ta.lip olanlar resimleriyle 
Ternmuzun onuna kadar Ankaradn Havuz ba§mda Kiz1lay kar§1smda Ragib 
Soysal Yazihanesine rniiracaatlan. 

Istanbul Oniversltesl RektorlUgUn d e n : 
Universitede Roma Hukuku Ceza Hukuku, ve Devletler Umurni hukuku, 

umumi iktisat vc iktisat Doktirinleri Tarihi, Fizyoloji, Mikrobiyoloji Histoloji, 
Hayati Kimya, Sinir hastahklar1; Umumt Kimya, Heyet, Tecrubi Fizik; Orta 
zaman Garp tarihi D~cntlikleri a~1kt1r. talhnatname mucibince ilk te§rin 1938 

ayi ba§mda imtihanlan yapllacagmdan isteklllerin Rekto11Uge bqvurtnalar1,. 
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Y AKIN DA IZMiR $UBESi A()ILIYOR 
HASAN Miiatahzarab Hasan Depoaunun biitiin 1ubelerile sabt yerlerinde ve acentahklarmda Eczane, Tuhafiye, Bakkaliye, H1rdavat magazalarile 1 

biitiin diikki.nlarda ve Anadolunun ve Tiirkiyenin her taraf1nda ayni fiatla maktuan aablmaktad1r. Muhterem miitterilerin nazar1 dikkatini celbede-
riz. Hasan depo1u pek biiyiik fedaki.rhklarla bunu temin etmittir. Markaa1na dikkat. Taklidlerinden sakin1n1z. · 

•• • muess1r 
............................................................................................... 

• 
If Yemek kmntilan di~ aralannda ~igneme satih. 

larmdaki ~ukurlarda kabrsa e~ir ve hastl olan 
asit mineleri bozar, di§lerin ~iirilmesine yol a~ar. · 
Hele bu asitler biltiin gece agazda biralnld1i't tak
dirde munr mi.kroblar milyarlarca artar, ve di§ler 
siir'atle bozulur, beyazbgm1, saglamhi'tm "tama
men kaybeder. Aguruzm sihhat ve giizelligini mu
hafaza etmek i~in: 

oktoru 
iyor ki: 

Di1lerinizi Sabah - 6glen - Ak,am, her 
yemekten sonra 

R A D Y O L I N ile f1realay1mz ! 

OTOMOBIL ve 
MAKINIST okulu 

Taksim - Stadyom 
~OFOR OLACAKLARA: Yeni ders 

devresi b~langic1 11 temmuz 938 dir. 
Devre muddeti tit; aychr. Kendisini 
makineden anlar bir §OfOr gibi takoim edebilmek ve tutacagi meslegin ehli 
olmak i~in okulumuzdan diploma almak Iflzlmchr. Teori dersler 25, Direksiyon 
talimlerlle 50 lirachr. Ka}1d muamelesine b3.§lanml§t1r. Tafsilf&t i~ln prograrr4 
!steyiniz. 

AMATOR RHl.h'ETNAl\IESi AIACAKI,AR: Her zaman milracaat edebi
lir. Hususi Teort dersleli ve Direksiyon talimlerile Belediye imtihanlanna kisa 
bir zamanda haz1rlan1r. Tclefon: 42508. 

PARFOMLER 

=====EN SON 

$AiRiNiN 

ICADI== 

SlLJllCl l 
$ark1n gizli1 ve sehhar· cazibesi, · 
l , .. 

Parisin ~zkllgt ve inceligi, 
Baharz n bu tun tazeligi .... 

h;te sizin ic;;in, COTY'nin haz1rlad1"1 en 

son parfomu ••A SUM A,. 

COTY 
ME~HUR FRANSIZ MARKASI 

OIKKATI Paris COTY fabrikalarmda imal ve ihzar 
edilmis ftir frans1z mustahzandtr. 

• • 
YAZ MEVSIMINDI: 

ZEVKLE RADYO DiNLENi 

f AKAT ... 

RADYOlARiYLE 

TLiR Kl VE VEKiLf: 

NECIP.' ERSES 
'STANBUL GALATA' 
gesLi HAN zULFARUZ·~ 

i~ ve CWi basur memelerinde, basur 
memelerinin her ttirlli iltihaplannda 
cerahatlenmi§ fisttillerde, kana
yan basur memelerlnin tedavisinde 

R KTA 
daima muvaffalayetle 
~iFAYI TEMiN EDER 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEV$EKLlcJINE KAR$1 

HO i 
Tablctleri. lier eczancde araymtz. 

(Posta kutusu 1255 Honnobin) Galata, istanbul 

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

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 
Beyoglu - istanbul 

Sahibi Necmeddia 8adak VmumJ nqriyat miidibii Sevket Bado 
Akfam Matbaau 

Dr. IRFAN KAYRA 
Rontgen miltehass1S1 

Adres: Dlvanyolu Bozkurd k1raatha
nesi katllSlndaki eskl Klod Farer so

kak Aslaner Apr. No. 8 - 10 l>~le~en 
sonra 3 ten 7 ye kadar hastalanru 

kabul eder. 

Kad1nlar i~in 


