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F rans1z ve ltalyan gazeteleri 
aras1nda miinaka§alar 

devam ediyor. 

Karadenizde ve Akdenizde 
1iddetli firhna ve tipi 

hiikiim siiriiyor. 
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B. Flandin : "Fransay1 korkutacak
lar1n1 zannedenler yan1llyorlar,, diyor 

• 
F rans1z ve Italyan gazeteleri aras1n~aki 

miinaka~~lar devam ediyor 
ltalyan Somalisinde bir Alman mustemlekesi 

tesis edildiginden bahsediliyor 
Paris 17 - Demokratik gazeteler 

Cemiyeti kongresi toplarumi;;trr. Kon
grede bulunan esld Ba~vekll B. Flan
din bir nutuk irad edcrek Fransiz .. 
'1ltnan anl~masmdan dolay1 mem
ll.uniyct beyan etmi~ ve demi~tir kl: 

(1}'ransa ernniyet di1enemez, bizzat 
lemine mecburdur ve buna tamamen 
bluktedirdir. Bazi komiiulan kabul 
tdilemiyecek istcklerde bulunurlarsa 
Fransa bunlan kemali silkunetle, fa. 
kat bi.iyilk bir azimle rcddedebilir. 
l-'ransayi korkutacaklarnu zanneden
ler ~ok yamhyorlar. Bunlar tehdidle 
hi~ hir ~y clde edemezler. lliikumetin 
~iristigi kalkmma i~htin devam etmesi 
1S:in elimizden gelen gayreti sarfe<le
ce~ 6•Z. 

Pantelleria adasi 
l'aris 18 - Frans1z gazeteleri ital

j'arun Tunus vesair Fl'ans1z toprakla-
11 'i.izcrindekl emelleri miinasebetile 
lnakaleler nc.~aine devam ediyorlar. 
Oazeteler Fransamn icab ederse kendi. 
11i mi.idafaaya mukted1r oldugunu da 
Yaz1yorlar. 

Bir gazete italyanm Pantellaria ada-
8Ini ~ok tahkim ettigini, bm aya yliz
lerce tayyare gonderdigini, bu tayya
l'elerle Tunusa akmlar yapllabilece-

Eski Fransu ~ekill B. Flandin 

gin! y~t1. Bir askert muha1-rir bu
na cevab vererek Pantelleria adasmm 
iki kilometre geni~liginde, 5 kilomet
re uzunlugunda bir kayallktan ibaret 
oldugunu, buraya tayyarelerin, bll
hassa harp tay~arelerinin inmesine 

Tiirk - Amei:ika ticaret 
anla§mas1 parafe edildi 

.. 
ttilaf ile iki taraf birbirine bir~ok 

Ankar~~~!.fe tenzila~~1An~!~~~~~t~. nuakls I 
A.) - Ti.irklye her ild uraf yekdlgerine kar~I Olan 
Ue Amerika bir- tediyat1 serbes dovizle yapmag1 kabul 
l~ik hiikfunet- etmi~lerdir. 
len ara.smda mil- Daha fa.zla tafsilatm aucak imza· 
Zakere edilmekte dan sonra verilmesi kabil olan bu iti-
olan ticaret. an- lat, her iki memleket ticari milbade-
l~mas1 projcsi lesini artttrmaga hizmet edecektir 
tlzertndc her iki ilmidindeyim. 
delegasyon tam ---- ----

bir itilafa varnu~ General Kaz1m 
\re :rnezkUr proje 

~~g~r~aa~e~~! Karabekir in beyanat1 
l'eisi ve hariciye 
lltnumi kfttibi B. Turk h~yeti reisl 
~urnan Menemen- ve Hariciye umumi 
Ciogiunun evinde .kitibi B. Numan 

Eski Sinop mebusu B. Riza 
Nur da miinhal mebusluklar

dan birine namzed gosteriliyor 

imkhl bulunmad1gt.m kaydetmekte
dir. 
Bir <;ek mebusunun makalesi 

Prag 18 (A.A.) - Mebus Charles 
Kut, Nedelmiliste gazetesinde Tu!}.US 

hakklnda milhim bir makale ne§ret
m~ir. Muharrir, Tunusun Fransa
run «Sildet mmtakas1» oldugunu iddi
a etmekte ve vaktile mare~al Lyautey' 
in FranSizlnra bir ihtarda bulunarak: 
<(~imall Afrikaya Fransizlan yerle~tir
mezsek orasm1 kaybederiz.i> dediginl 
hatirlatmaktad1r. 

ltalyan Somalisinde Alman 
·mustemlekesi 

Londra 18 - Reynols News gazete
sinin beynnma gore, italyan Soma,. 
Hsinde 1925 de ingiltere tarafmdan 
italyaya terkcdilen Kismajouda bir 
Alman mustcmlekesi tesis edilecektir. 
Buraya 3000 Alman gonderilmi§tir. 
Dkbahardan cvvel bunlann m.iktan 
be~ bin olacaktir. 

Bu gazete Almanyamn iki maksad 
takib ettigini soyltiyor: Kenyayi tah
did ederek Afrika i~lerine dogru yol 
a~mak ve eski ka1rak~hk merkezi O

lan Chimboneda bilyiik masrafla vii
cuda getirdigi deniz i.issiini.i tamamla
mak. 

150 milgon 
marklrk kredi 

Kati mukaveleyi. imzalamak 
iizere bir heyetimiz 

Herline gidiyor 

Ankara 18 (Telefonla) - Dost Al
manya devletinin milll iktisad Na.zip 
B. Funk Ankarada iken ckonoml ba

kanhg1m1zla 150 milyon markllk bir 
kredi i~in bir prensip anla§maSI yap
ml§tl. Bu anla§mada yalniz faiz rnilt
dan ve milddet tesbit edilm~tir. Di
ger csaslan da tekarriir ettirmek ve 
kati mukaveleyi imza etmek ilzere Har 
riciye Vckaleti umumi katibi B. Nu
man Menemcncioglunun riyascti al
tmda bir hcyetimiz oniimi.izdeki pa
zartesi gilnil Ankaradan Berline hare
ket edecektir. 

I»:l.kka~Iera 

Maha/le If UtUphanelerl 
Darafe edilmi~tir. lUenemencioglu Ankara 18 (Telefonla) _ Milnhal 

Parafe merasimlnden sonra B. M&- bulunan mebuslukla.r sec;imi Parti ku· istanbuldan, Parti kongresfne $U 
nemenciogluya milracaat ederek TiiTk rultaymdan sonra yapilacaktir. Miin- temenni yiikseldi: 
ticaretini pek ziyade alakadar eden hal mebusluklardan birine mu" teka1·d b Bir dalm yapralda:ri mesabesindekf r:: itilar hakkmda esasll maltimat al- general Kaz1m Karabekirin de Halle en kii<;iik firka ocaklanni kiitiipha-

ak istedik. Hariciye umumi kAtibi Partisi tarafmdan namzedlig'i konu-
bize ~agidaki beyanatta bulundu: lacagi hakkmda verdigimiz haber te- neler haline getirmek ve biitun ha],. 

«Amerika birlesik hilkfunetleri ile yid olunmaktadir. Bu ak~am Ankara km istifadesine koymalc. 
bir muddcttcnberi bu ililafh milza- Palasta kendisi ile go~tilgum gene- <;ok iyi bir fikir; ka.bul edilrnesini 
kerc cdiyorduk. Bugiin parafe ettik. ral Kaz1m Karabekir· bugiln de Reisi-n dileriz. Bu su.retle, Halkevlerinin ka· 

u metin ild hilkumet tnrafmdan cilmhur ismet inonil tarafmdan ka-
t""'vt' p d ' ld"kte k kr<. raJcterini tn~yan minimini ~1becik-

<4') c i 1 n sonra ve anca u- bul olundugunu vc Ankarada blr kac; -v· ... -
nunusani i!(inde imza edilecektir. giln kaldiktan sonra istanbula gide- ler yurdun her tarafma piiskiirille. 

Size ~mdilik ~unlan soyliyebilirim: cegini ve tekrar Ankaraya doneccgini eek dcm.ektir. Kitap kisTTUndan b~la-
:a.u itilaf ile her iki taraf yekdigerine soylemi§tir. 1/lP diger kollarm v.arifelerini. de ya-
~tr i;;ok tarife tenzilatI yapm1st1r. iti- Burada kuvvetle soylendigine go- V(l$ yava$ gorme§e b~larsa, bu te-
afm csns1 en ziyade mazhan milsaa- re, eski Sinop mebusu B. Riza Nur da 

B. Mussolini Carbonia 
~ehrini bir nutukla. a.r;f 1 
''Bogle fedakar bir millet hangi 

istikamets olursa olsun 
kirpmadan bakabilir ,, ff C:> .. 

gozunu 
Roma 18 (A.A.) - Mussolini, Sar

denya adasmda komilr madenleri mm
takMmda yeni yap1lan Carbonia §eh
rini a~trr. Merasimde adanm her 
tarafmdan gelen elli bin ki§i bulun
mu§tur. 

Mussolini adaya Bolzano kruvazoru 
ile ge~ ve ak§am yine ayru kruva. 
zorle hareket etmi§tlr. 

Carbonia 18 (A.A.) - Mussolini bu
rada soyledlgi nutukta evvela bu yeni 
§ehrin bizzat isminde kendi mukadde
ratmm men§eini ve kendisinden bek
lenen vazifeyi ta~1d1gm1 ooylemi§, bun-. 
dan bir sene evvel batakhk olan bu 
ycrdc bugtin 12 bin nilfuslu blr ~ehir 
yilkseldigini ve bu §ehrin yann 24 bin 

niifuslu olacaguu kaydcderek bunu 
italyan mllletinin te§kila~1hk kudre
tine medyun oldugunu tebari.lz ettir
m~tir. 

Mussolini, italyan komilriinii med
hetmi~ Sardenya halklllm meziyetle
rini say1p dokm~ ve bug{inku me
rasimin blr kac; sene evvel vatana 
ya.rdun i~n evll italyan ka.dm ve er
keklerin altm yiizi.iklerini devlcte ha
diye ettikleri gilniln ylldonilmilne mil· 
sadif bulundunu tebariiz ettirmi~ ve 
demi§tir ki: 

- BOyJe ag.r fedakirhklara katlan· 
masma bilen bir millet her kime olur
sa ol.sun ve hangi istikamete olursa 
olsun gozlerini larpmadan bakabilia·.» 

Tiirk enerjisi, ekonomi 
sava§1n1 da ba~aracakbr 
"~ok ~ahsmaoa ve blltlln ouelUkleri giderecek 
. sevk ile haz1rlanmaoa IUzum vard1r" 

lktlsad Vekili B. $akir Kesebir dUn 
aksam radyoda blr nutuk lrad etti 

Ankara 19 - Dokuzuncu ulusal 
ekonomi ve artmna haftas1 miinas&
bctile iktisad Vekili B. ~akir Keseblr 
diin a.Iq;am radyoda bir konkrans 
vermi~ ve seneden seneye iktisadi ha
yatrm1zda iftiharla gordiigU.miiz me
sud farklann yarat1lmasmda Ulusal 
ekonomi ve artirma kurumunun da 
bir faaliyet hissesi bulundugunu ve 
g~irdigintlz senenin mllli iktisad ba
klmmdan miihim gordi.igil bir ka~ 
noktaya temas edecegini soyllyerek 
ezciimlc demi~tir ki: 

cBzi zirai mahsullerimiz ge1:en seneye 
nlsbetle 1938 yllmda blr m1kdar fazlal1k, 
bazllan da noksanllk gO.stermi§lerdlr. Ma
den istlhsallnde ciizi blr artJ.l1 goriiyoruz. 
Henilz 938 scneslnln tam rakamlan e?i
mlzde olmamakla. beraber 37 ve 38 senele
rlne aid aynl devrelerin mukayesesi tah-

rnlnlzlml teylt etmektedir. Aynca bu sene 
zarflnda demlr cevheri istihsalAtma da 
ba.,Ianm~t1r. 

EndUstrl mamUla.tmda artl.!J vnrdll'. 
Tahmlnt hesaplaruruza gore, 37 senesl lle 
38 arnsmdnkl art!§ nukdnn 7-8 mllyon 11-
rayi bulmU§tur. 

Bu malilmat gc~lrdlglmlz senenln istlh· 
sal vazlyetlnden memnun olmakll~ 
hakll gosterebillr. Ancak unutmamahym 
kl, umumlyetle lst\hsalimizl daha pek 1:ot 
art1rmaya mecburuz. Diinya miivazcnesln• 
de her mllletin hakikt yerlnl ancnk kuv
vetl ve istihsal kudretl tayln ve rnuha.fa
za cder. istihsalinl en kisa zamandn en 
yiiksek hnddine kndnr n.rt1rmah {:all§mak 
her vatandll.§m §ahsi menfaatlnc de uy
gun mllli blr vazifedir.• 

B. :?akir Kesebir, Devlet~c miltema
diyen istlhsall artllllak ve klymetlen
dirmek i~in yeni imkanlar ve kolay-

(Devanu 4 iincii sahifede) . ............................................................................................ .. 
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d .~ebbiisten, pek r;ok hayirli neticeler 

e devlet muamelesidir. Ti.irkiye Ame- Halle Partisi tarafmdan milnhal me-?'ik d dogabilir: Biitiin bo<: vakitlerin ma- .......,. ft • • 
a an itllal cdecegi e~yaya mukabil busluklardan birine namzed gosterile- " ~ 

lzarni bir had ile mukayycd olmak cektir. kul, nezih, faydali bir $ekilde te$kildt- - Bi~re toriklerl ..• Yakalanacaklanndan bihaber, korkmadan akm 
Vartue scrbcs doviz tevziati yapacak- Doktor B. Adnanm da bugilnlerde lanmasma yardz.m edecek muazzam ediyorlarl .. 
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(-----------------------------~---,) _ Diba Geceki ve Bu Sabahki Daberler ,, 

Okmeydan1nda bulunan ReisicU~hur Universiteyi jPo/ongan1n <;ekoslovak-
1lk f1rsatta b . . i. t cesedin ·esrar1 

Maktul, Kao1thanede ~obanllk yap an Hasan 
imis, iki arkadas1 yakaland1 

Bundan bir hafta evvel Okmeyda
runda telsiz istasyonu altmda kuru
mu~ bir dere keuanna oldiirillerek 
birakllan yirmi bir ya~la11ndaki gen
cin hiiviyetini tesbit i~in zab1taca 
yapllmakta olan tahkikat bu sabah 
tenevvi.ir etmi~tir. 

Ernniyet ikinci ~ubesi cinayet ma
sas1 memurlan elde ettikleri bir ip
ucu iizerinde yi.iri.iyerek Ka.gidhane
ye kadar gitmi~ler ve maktuliln kim 
oldugunu meydana ~1karmaga mu
vaffak olmu~Iard1r. 
Me~hul maktul; KAg1dhane kQ.. 

ytinde; inek ~obanllg1 eden Hasan is
minde bir delikanhdlr. 

Oldtirfilen gobanm hiiviyeti bu su
retle meydana g1ktikta11 sonra; zab1-
ta memurlan hadisenin ilzerinden 
esrar perdesini yava~ yav~ s1y1rma
ga ba~anu~ardlr. 

GOrillen liizum iizerinc Kag1dha
ne koyiinde; maktul Hasanla ya~
dan temaslari bulunan iki gem; ya
kalannu~hr. Bu feci cinayeti ~lemi~ 
olan!ar da bugil.n sureti katiyede tes· 
bit edilecektir. 

Her tarafta kara k1~ 
hiikiim siiriiyor 

Besarabya vapuru karaya 
oturdu; ~40 yolcu tipiye t~tuldu 

Avrupada riehirler dondu 
Dun istanbulda hava-butun giin 

yagmurlu ge~mi~tir. Rtizgar ~al is
tikametinden hafif surette esmi~tir. 
S1ca.khk diin ug dereceden yukar1 
g1kamam~t1r. Gece bir dereceye ka
dar inmi~tir. Karadenizde firtma ~id
detini artt1rrm~trr. Bu sebeple diin 
ufak vapurlar Bogazdan d1~ar1 ~1ka
mam1~lardir. Akdenizde de firtma ve 
tipi vardir. 

Memleketin hemen her tarafmda 
hava soguk, karll veya yagmurludur. 
Evvelki gece Ankaraya kar yagm1~, 
termometre s1f1ra kadar inmi~tir. Kar 
bir santimetre kadar bir kahnhk ha
s1l etmi~tir. Fakat ogleye dogru eri
mi~. yagmur b~lami~tir. A~am ge
ne yagmurla kan~1k kar yagnu~tir. 
btin Ankarada en fazla s1cakhk 2 de
rece idi. 

Trakyada ve orta Anadoluda bir 
~ok yerlere kar yagm1~t1r. 

Y abanc1 m emleketlerde 
• . Karadenizin ~imal sahillerine kar 

yagmaktadlr. Romanya, Bulgaristan, 
Yugoslavyaya da <;;ok mikdarda kar 
Jagrm~t1r. 

Sovyet Rusyada, Polonyada ~iddetli 
soguklar hiiktim siirmektedir. Bir~ok 
nehirler dorunu~tur. Polonyada baz1 

Dortler konf erans1 
A lmanya dortlerin top

lanmas1n1 iatiyor 

Londra 18 - Sunday Dispatch ga
zetesi B. Hitlerin silahla11 azaltmak 
iC]in bir konferans toplanmasm1 tek
lif edecegini biiyiik ba§h.klarla yazi
yor. Bu gazete diyor ki: 

"B. Hitler Fransa, ingiltere, Al
man ya ve italya arasmda bir dortler 
pakti yap1lmasi i~in tekliflerde bu
lunmak niyetindedir. Bu tekliflerde 
biltiin silAh.lann Jlllkdarmm tahdidi 
ilcri siiri.ilecektir. 

Bazi nazi reisleri yeniden ~arld Av
rupada bir harekete kalkl§1lmasma 
taraftardlr. Fakat B. Hitler evvel! 
Fransa ve ingilterenin miitalealan
nm ogrenilmeslni istiyor. Bilhassa in
gil terenin silahlanmasmm s1rf tedafiil 
cldugu ve tecavtizt bir maksad bulun
madlgt hakklnda emin olmak arzu
sundad1r. 

ikinci kanun ibtidalannda Londra
ya gelecek olan B. Hitlerin katibi 
Wiedeman ve dort devlet arasmda 
milzakete fikrinin kar§1lanacagtm 
miizakere fikrinin nas1l kar 1lanaca-

yerlerde tennometre s1f~rdan a.i;;ag1 
30 der.eceye kadar in~tir. 

Almanyada ve 1ngilterede, Belc;ika 
ve Hollandada da §iddetli soguklar ve 
kar !1rtmalan htikum siirmektedir. 
Buralarda birgok nehirler ve gollcr 
donmu§tur. 

Bir vapur karaya oturdu 
~anakkale 18 (~am) - Roman

ya bandlrah Besarabia vapuru, Akde
nizden gelerek istanbula gitmek iize
re BogaZJ ge~erken kar t ipisinden Do
ganaslan mevkiinde karaya oturmu§
tur. 

Vapurun kurtanlmasi i~in Alem
dar t ahlisiye gemisi f}anakkaleden 
h areket etmi~tir. 

150 yolcu kar tipisine tutuldu 
·Di.in ak§am <;atalcamn Kumbur

gaz koyile Silivrinin Selim pa§a koyii 
arasmda Trakyaya otobus ve otomo
bille gitmekte olan 140 yolcu §iddetli 
bir kar tipisine tutulmU§lard1r. Kar 
tlplsi arasmda otobtisler k1smen yol
lamu §8.§lI"Illl§lar, k1smcn gamurlara 
saplanmJ.§lardlr. 

Bunu haber alan mahalli zab1ta, 
koylillerin de yard1mile bin mti§kiilfi.t
la yolcularm bulundugu yere varmi§
lar ve onlan alarak Kumburgaza gO
ttirmii§lerdir. 

Memel meselesi 
Lituanyan1n V ar§ova sefi

r inin beyanah 

Var§ova 18 (A.A.) - «Wieezor Wa~·
zawski» gazetesi yeni Lituanya sefiri 
Urbsizys ile yaptig1 bir miilakati :aci
retmektedir. 

Sefir Lituanya siyasetinin tama
mile miistakil oldugunu tebartiz et
tirdikten sonra memleketinin Memel 
halkmm muhtariyet taleplerini Me
mel statiisilniin ger~evesi i~inde tet
kik etmege hazrr bulundugunu beyaa 
etmi§tir. Lituanyanm yeni Berlin sa
firi Skirpa, bu hususta miizakerelere 
giri§ecektir. 

Sefir Memelin Almanyaya devredi
lecegi ve Almanya ile Lituanya arasm
da bir gilmril.k ittihad1 viicuda getiri
leceg'i. hakkmda dola§an §ayialan lrn
tiyetle tekzip etmi§ ve demi§tir ki: 

«Memel meselesi harig olmak tizere 
Lituanya ile Almanya arasmdaki mu. 
nasebatler memnuniyete §ayandlr. 
Almanya ile iyi kolll§uluk miinasebet~ 

leri idame etmek Lituanya siyasetinin 

ziyaret edecek gaga 1r lit art 
Rektor B. Cemil 
Bilseli'n beyanab 

Universite rektOrii profesor B. Ce
mil Bilsel, Ankaradan istanbula don
nri.i~ttir. Rektor gazetemize ~ag1da
ki beyanatta bulurunu~tur: 

Bir Ukrayna devleti viicude getirmek 
i~in tahrikat yapmamas1 isteniyor 

- Reisictimhur ismet inonti beni, 
killtiir bakam B. Saffet Ankanla be
raber kabul buyurdu. Kendilerine is
tanbul iiniversitesinin sayg1lanm ve 
bagllllg1m arzettim. Qok duygulan
d~ar, te~ekkurlerinin ve sevgilerinin 
ula~tmlmasma beni memur ettiler. 

Hi.ikumetin ba~mda Ctimhuriyetin 
ilme dayandlg1m ilan etmi~ olan Bti
ytik inontine kendi ell ile "kurulmu~ 
olan iiniversitenin nasll ~all~t1g1Ill 

ve kurulu~undanberi ne kadar inki
~af ettigini ve ne gibi eksik.leri bulun
dugunu arzettim. 

Universitenin t;all~malanm ve in
ki~fmi en yakm bir bilgi ve giiven 
ile takib ettiklelini beyan buyurdu
Iai;. Eksik.lerin tamamlanmas1 igin 
mtimktin olan her 9eyin yaptlacagw 
vadettiler. 

Reisic.timhurumuzun iiniversite-

Var~ova 18 (A.A.) - «Pat ajans1 
bildirlyor>: Yan resmi <information 
Polotique Polonai.se> gazetcsi diyor ki_: 

«Qekoslovakyada Alman aleyhtar
llg1 siyaseti iflas ettikten sonra baz1 
<;ek mahfilleri yeni hayallere kapu
rru~t1r. Bu mahfiller bu sefer de Qe
koslovakyay1, Sovyetler birliginin, Ro
manyanm, Polonyarun, Macaristamn 
ve ."?imali Slovakyanm zararma ola
rak bir Ukrayna devleti vucude ge
tirilmesine mi.isaid bir merkez haline 
getirmek istemektedir. <;ekoslovakya 
siyasetinin takib edecegi yoldan mesul 
olan devlet adamlannm bu gibi te
mayfillerih devleti nereye stirukliye
cegini di.i~Unmeleri lilznndlr. 

<;ek milleti ba.'?ma gelen felaketten 
sonra hakikatleri kavradlgm1 gooter
mi~tir. Bu itibarla herkesin sempati
sini kazanacagmdan emin olabllir. 
Fakat bir 1?3-rtla: <;ek mllleti devletin 
hakiki imkanlarnn ve <;ekoslovakla-

nn hakiki menfaatlelini gozden uzak 
bulundurmamal1d.lr. Bu ise heq;ey
den evvel kom~ularile iyi ge~inmek 
ve bu kom~ularla arasmdaki muna
sebetlerde elzem olan muvazeneyi boz
mamakla kabildir. 

<;ek milletinin mazinin derslerin
den istifade ederek eski hatalarma. 
dii~memesini temenni cderiz. Aksi 
takdirde <;ekoslovakyanm istikbalini 
iyi gormek imkam hasll olmaz. 

Polonya efk.B.n umumiyesi ise bU 
devletin i.'?lerinin yolunda gitmesini 
arzu etmektedir.> 

c;ek Ciimhurreisi Polon ya 
Ciimhur reisile goriitecekmi~ 

Budape$te 18 (A.A.) - cEsti Ujsag> 
gazetesinin ogrendigine gore <;ek dev
letinin yeni reisi Hacha, Noel yortu
su esna.smda Tatra mmtakasinda. 
Polonya Cfunhurreisi Moscicki ile bu
lu~acakt1r. 

mizi yiiksek huzurlarile ~ereflendir
melerini de istirham ettim, kudretli 
ve faziletli Devlet Reisimiz ilk f1rsat
ta tiniversiteyi ziyarete gelecegini va
detti. KendUerine. bagl11Ig1m1Zl ve en . 
derin saygllarrm1z1 ve te~ekkiirleri-
mizi arzeyledim.> · 

Romanyadan 3sene_ i~inde 
150 bin Y ahudi ~1kacak 

·ReisicUmhurun 
te$ekkUrleri 

Ankara 18 (A.A.) - Riyaseti Cum
hur umumi katipliginden: 

.Budape~tede sahibi Yahudi olm1gan 
diikkanlara · leohalar konuyor 

Dokuzuncu ulusal ekonomi ve ar
t1rma haftas1 miinasebetile Reisictim
hur ismct inoni.i yurdun her tarafm
da bulunan vatanda~lardan ve ku
rumlardan ytiksek ve samimi hislere 
terceman olan bir .;ok telgraflar al
m1~tir. 

Bundan pek mutehassis olan is
met inonil sevgi ve te~kkiirlerile iyi 
dileklerini bildirmeye Anadolu ajan
Sllll memur etmi~tir. ----
Son daklka 
... m. ....... I ...... 

Bir ayllk motareke 
teklif edilecek 

General Franko bu teklifi 
kabul etmiyecek 

Paris 19 - Amerikadan gelen ha
berlere gore Lima konferansmda 
toplanm1~ olan Amerika hiikftmetle
ri! noel yortulan mtinasebetile ge
neral Frankoya ve Barselon hiiktlme
tine bir ayhk mutareke adkini tek
lif etmek niyetinde bulunuyorlar. 

Frans1z eski muha1iblerinden mli
rekkeb bir heyet te ba.'?lannda ba~ 
piskopos Verdier bulundugu halde 

Biikre~ 18 (A.A.) - Rumen ma.
kamlan bilyiik harpten sonra Ro
manyada yerl~en yahudilerin mu
hacereti hakkmda hti.kumet tarafm
dan tanzim edilen projenin tatbikl
na gegmek iizere Romanyadaki ya
hudi cemaatlerile muzakereye gir~ 
mi~tir. 

Bu projeye gore, ii~ sene i~inde 
150.000 yahudinin memleketi terket
mesi lft.z1m gelmektedir. Soylendigi
ne gore bu muhaceret i~in Rumen 
makamlan yahudi te~ekktillerine la
zim gelen nakdi muavenetlerde bu
lunacaklardir. 

Budape1tede sahibi yahudi 
olm1yan magazalar1n came· 
kanlar1na levha lar konuyor 

Budape~te 18 (A.A.) - Diin ilk 
defa olarak Budape.'?tenin baz1 maga
zalarmm vitrinlerinde halka miles-

Sovge~lerin bir 
orotestosu 

c;ek matbuabn1n Ukrayna 
meaeleaindeki Iiaan1na tiki.

yet edildi 

B. Bonneyi ziyarct ederek bu miita- Prag 18 (A.A.) - Sovyetlerin Prag 
reke teklifine yardlm etmesini rica elgisi Qek matbuatmm Ukrayna me-
etmi~lerdir. selesinde ittihaz ettigi taiz1 harekcti 

Burgostan buraya gelen haberle- Qekoslovakya Hariciye Naz.in nez-
re gore general Fra11ko, bu teklifi na- dinde prntesto etmi§tir. 
zikane. fakat kaiiyetle reddedecektir. Nazir matbuatm §ahsi miitalealar· 

C Y I 
serdettigini ve hiik.Um.etin matbuat iano, uoos avyaya i.izerinde hi~bir niifuzu olmadlg1 - ce-

Macar dostluQunu ••b•m :;:::~be i,Ieri 
famine callsacak Ankara 18 (Tele!onla) - Sermaye-

• sinin tamam1 devlet tarafmdan oden-
Roma 19 (A.A.) - Kont Cianonun mi§ olan iktisadi milesseseler yilksek 

Budape~te seyahati hakkmda italyan murakabe heyeti faaliyete b~lam1§-
siyasi mahafilinde, kaydolunduguna tir. Heyet muvakkaten Siimerbank bi-
gore, eger Macaristan Berlin - Roma nasmda gall§maktadlr. Bugiinlerde 
mihverine olan dostlugunu Yugoslav- Yeni§ehirde kiralanan binaya naklo-
yaya da te~il ederse bu, biiyiik bir lunacaktir. 
memnuniyet uyandn·acaktir. Kont bgrendigime gore mtirakabe i§leri-
Cianonun bu yolda Macaristana dost~ ni organize etmek i.izere Almanya ve 
~a tavsiyelerde bulunacag1 zannolu- Rusyadan mtitehass1slar getirtilmesi 
nuyor. kararla§IDI§br. 

sese sahibinin lr1 oldugunu bildiren 
leVhalar kondugu goriili:nti9tiir. 

lngilteredeki yahudilerin 
Almanyayi protestosu 

Londra 18 (A.A.) - Btiyiik Britanya 
yahudi eemaati te~kkillleri bir top
lanti yaparak, 29 k.anunusani tari
hinde btittin imparatorluk dahilinde 
metingler akdederek Almanyada ya
hudilere yap1lan fena muameleleri 
protestoya karar vcrmt.~lerdir. 

Macaristandan bir yahudi 
mebus ka~mI§ 

Budape~te 18 (A.A.) - Hususi bit 
maden milessesesinde mi.ihim mik
darda ihtilas yapan yahudi mcbuS 
Biro hakkmda bir tevkif mtizekkere
si jsdar edilmi~tir. Fakat Biro ecne
bi bir memlekete ka~maga muvaffak 
olmu~tur. 

Romangada yeni 
mi/Ii parti 

Kral partinin fahri reisi 
olacak 

Bilkre§ 18 (A.A.) - <cMilli ronesaas 
cephesi> ismini alan Romanyamn tek 
partisi, ilk defa olarak toplannll§tff. 
Parti nizamnamesinin tanzimi ic;i::J. 
dort azadan miirekkcp bir komisyon 
te§ekkiil etmi§tir. Gelecek hafta ."tz.i. 
kaydma ba§lanacak ve butiin Roman· 
yada propaganda toplant1lan tcrti? 
edilecekti.r. 
Do~an bir §ayiaya gore kral Karol 

bu partinin fa.hri riyasetini deruh:,e 
edecek ve Dahiliye Naz.in Caline3cO 
partinin umumi katipligine tayin ·2tli
lecektir. 

Siirgijne gonderilen Arapla r. 
serbes b1ralald1 

Berlin 19 - Ingiltere tarafmdan 
Sey~el adalarma si.irgil.ne gonderihni~ 
olan Arap §efleri serbes birakllmlo?lar
dll'. Dun bir ingiliz vapuruna binerek 
Beyruta hareket etmi§lcrdir. Beyrut
ta kendilerine bi.iyiik bir istikbal yap1-
Iacaktir. 

Roma 18 (A.A.) - italya Hariciye -----
Nazin kont Ciano bu sabah Budape§- J"unusta bir fatist tefi tevkif Manisada tenis meralo 
teye hareket etmi§tir. Kendisine, Ma- edildi Manisa (Ak~am) - Manisada te-
caristamn Roma orta el~isile hariciye Paris 19 (A.A.) - Tunusda Fransiz nis, son zamanda ehemmiyet ve1ilcn 
nezaretinin bir ~ok erkaru ve bir ~ok polisi, cavdo isminde bir italyan fa- bir spor olmu-?tur. Halkevi spor ko-
da gazeteci refakat etmektedir. Kont §ist ,sefini tevkif etm~tir. Bu adam mitesi, gen~ler arasmda bu guzel 
Ciano Budape§tede Macar devlet adam- rrklar arasmda di.i§manllk uvandrr- sporu yaymak igin tedbirler alm1~ ve 
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AKSAMDAN AKSAMA. 
----...-.----------------~ En mukadde1 milli 

tasarruf 

Mahallede bJr cenaw oldu. Mer
lium Arif pqalann bilfUk han1m he
tnen bir tepsl yemek yollamlf. 

Esld blr Ttlrk Adeti! Heniiz tama
lnile ainilp gltmemlf olmut heplmld 
•uw.assts ettt. .• Ayni muhterem ba· 
&un mahalleye yeni tqinan ve tam· 
•mfl hlr alleye de yine bir tepsl ye
Jnek gonderdiydi. 

Kiract bayan; illtramodernmif; du-
dak bfilriip: 

- Bize olmayacak! • demif. 
- Size efendfm. 
- Ne miinasebet? 
tzab etmi§ler: «Babalannuzclan 

INiyJe pnliik. Dilnya ve ahret mt!fga· 
lesinden dolayt vaktl olmayanlara ko
llu koqu yarthm eder. Hareketimiz. 
de bir fenahk, bir tahldr yoktur. Ka. 
buJ edin. lyi bir ananedir.» 

Eski nesll, mahalleli yardmurun 
Y&lmz bundan da ibaret olmathguu 
bilir. thtiyarlar, hal ve vakti yerinde 
Olanlar, babaycblar; veil ve vasiydller. 
1'tubta9lan maddeten, manen korur
dular. Edebiyatmuz ise, bu i§i sadece 
lnenfi ;Cibetlerinden tetkik etmi~ir: 

- «Maballenin namusu» diye ote
ldnin berikinin hareketine kan§1dar
d1, ne miinasebet?... • diye tenkid 
edilmiftir. 

Halbuki dul bir kadm1 evlendir
lnek; yetimleri okutmak, miimkiin 
Olanuyorsa bir diikkina ~1rak yerJq. 
tlrmek; a~ kahp kalmadlklanm tet
kik ederek yarcbm istemelerine yahut 
aukut etmelerine yakit birakmakSizm 
hemen muavenetlerine kO§mak; bir 
haltaya sap olacaklan zamana kadar 
felaketzede icizleri, nobetl., mahal
le zenginlerine besletmek... Bunlar, 
liizel idetlerimizdi. Ayni ~kilde ol
lnasa bile, bqka tiirlil, A vrupa ve A· 
lnerikavari hayirperver cemiyetleri 
halinde diribneleri Jizundir. 

Bumunun dibindeki sefalete, mad. 
di ve manevi ~kiinttiye seyirci kalan 
bahusus elinde imkin varken bir teY 
Yapmayan bir cemiyet sakathp oldu
iunu anlamall, kendi kendini tamir 
etmelidir. 

••• 
S1hhat ve i~timani muavenet veki-

letimiz var. Pek ~k i§Jer yapti ve ya. 
P1yor. Tiirk vatan1, - '8rlalara bile 
~ romantlk harikalar gOsterip -

on, on bet ytlda, on, onbef asnn 1,1erinl 
'batanlL Mazhariyetlerimiz, saymakla 
tiikenmez. Fakat bir mazhariyetimlz 
de mevcudu ki.fi gormemek, daha iyi
•ini istemektir. Alt1 okun biri olan 
ulnJati~thkD da bunu icap etttrir. 

Mazldeki mahalle tefkilat1, kurunu 
\'ustaiydi. 0 tJekilde devam edemezdi, 
Yllulacakt1, )'lkllnu§tar da ... Amenna ... 
llakikaten de, son zamanlanla asll 
\'azif esini milstesna ahvalde gorebili
Yordu, suf dedikodu ile, baskmlar 
teriip etmekle filin vakit g~iriyor
du... ~imdl ise, i~timai muavenet iti
Jnizi, devletin rehberliji altmda hal· 
km tqkilitlanmasile Jepyeni bir esas 
'iizerine kurmak devresine gelmi' bu
lunuyoruz. Bu, sanayi, ziraat, banka
lar, belecliyeler .Rib gibi, muazzam bir 
l§tir; miltehass1slann plan yapmala
l'IJU, o plirun tatbik edilmesini icap 
ettiren milli bir faaliyettir. Bunun 
~nlmas1 hayatumzm diger lasun. 
lanna da, maarif e de, ahlaka da, fab
likaya ~1rak teminine de, s1hhate de 
llh, ilh miiesslr olacakttr. 

i~timai muavenet qini, yukarda, 
Y•huz mahalleler, mmtakalar cihetin
den mewuubahs ettim. Bunun bir de, 
lneslekler klsm1 vardar. Yani bir fer-

8ahlfe I 

~ERiR BABERLBR~ 
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lkinci seyahat 
dolay1sile 

Yanl otobOsler 
Beledige aipari1 

1artnamesinl 
hazrrligor 

Belediyenin §ehirde i§letmek ilzere 
sipari§ edecegi otobusler i~in Avrupa
ya giden makine 1ubesi mildfuii B. 
Niisret Almanya, Fransa, italyada tet
klkler yapinl§tl. Bu tetkiklerden ah· 
nan netlcelere gore bir §&rtname ha· 
zirlanacaktI. 

Alcbgumz malumata gore Vall ve 
Belediye reisi doktor Lf1tfi Klrdar bu 
hafta i~inde istanbul yollannm mu
nakale ihtiya~Ianm tetkik ederek oto
biis §artnamesini haz1rlaya.caktrr. 
Otobiis §artnamesi hi.ikfune~e tasdik 
edildikten sonra miinakasaya konula
cakt1r. 

Sab1kah bir lura1z yakaland1 
Muhtelif tarihlerde muhtelif kim· 

selerden para ve elbise ~alarak ka~
maga muvaffak olan sablkah h1rs1z 
Saim polis tarafmdan yap1lan Sikt 
arama neticesinde ) akayi ele verml§ 
ve hakkmda kanuni muameleye b* 
lanm1§t1r. 

Aptesaneler 
Y enileri yapild1ktan aonra 

eakileri kald1rdacak 
Vali ve Belediye reisi doktor Lutfi 

Klrdarm Taksim, Harbiye ve ~i§lide 
bulunan ve ~ok ~irkin manzara arze
den aptesaneleri kaldlrmaga karar 
verdigini yazml§t1k. Aptesanelerin 
kalcbnlmasmdan evvel bu semtlerin 
ihtiyac1 ve kesafetl gaz ooi.ine ahnR
rak Sultanahmette ve Eminonilnde 
oldugu gibi temiz ve asri birer aptesa
ne in§S. edilmesi kararla§tmlm1~t1r. 

Bu aptesanelerin yerleri bugilnlerde 
· katl surette tesbit edilecektir. 

Bundan sonra yeni aptesaneler 
siiratle yap1lacak ve onu rniiteakip cs
kile1i kaldmlacakt1r. 

Kalb aekteainden oliim 
Oalatada Se~e sokagmda 19 nurna

rada oturan 1281 dogumlu tstanbullu 
Tahir otlu Ne§et odasmda olii olarak 
bulunm~tur. Oliim ~ilpheli gonll
mil§Se de belediye doktoru tarafmdan 
muayene neticesinde Ne§etln kalb 
sektesinden vefat ettigi anlq1larak 
defnine ruhsat verllmi§tir. 

•HllHllllllHllHllllllllllllllllnftHlllHllllllllllllllllfllllllllllllUUtllllllll-

din yalmz oturdugu yerde dejil, ~
hft•i't yerde i~timai ¥kilde sigorta
lanmast: Tekaiidiyesl kesilen memur
lar gibi, kazancmdan bir lusmmm -
devle• muteber ve garantlli - bir 
tqkilat taraf1ndan biriktirilmesl; fe. 
liket, ih*iyarhk; as1'ere gitme, ~ocuk 
dogi.nna, sakathk anlannda yarcbm ... 

Ancak bu i1d tekilde sigortalandtk"I 
tan sonra millet olarak ~tj§tigimb 
tam saadete ferd .olarak da dort hap 
mamur bir halde eri~mi§ bulunaca
pz. 

Tasarruf haftasmm sonunda bu 
imanmu tekrar &Oyliiyorum: En mu· 
kaddes milli tasarruf; ahliki, lnsanl 
ve medeni tasarruf budur! 

Memlekette bOyle bir fon'un vilcut 
bulmaSJ, milli servetimizin bir istinat
gllnm te§kil edecektir. 

(Va-NQ) 

$ikayetler 
lntizams1z otobii1 

seferleri 
-·· 

Kerestecikrden Eyiibe 4liyen 
otobilslerde nizam, intizam ka£. 
ma~tir. 

Hareket vakitleri muayyen tU· 
gildir. 

Her ilci tarafta dahi otolrlls yoi. 
cu ile ne vakit dola.rsa ancak o va
kit hareket eder. 

Cibali, Fener ve Balattan, el
hasil ara durak yerlerinden, oto
bilslere binmek imkdm yoktur. Bu 
yiizden Werimize vaktu zamam~ 
da yeti~mek imk.tlni olmamak~a· 
dir. 

Sirf keyfi otobiis seferleri ya,. 
ptlmaktadir. Bu hale Belediye 
Seyriisef er zabztasi alaka gostere-
mez mi? 

Bir intizama kcmmak tmkdni ol· 
maz mi acaba? 

Vasfi Ozer 

Limanda bir kaza 
Bir motor bir aandah batird1, 
aandaldakiler kurtardddar 

3043 numarah sanclalci Kadir ev
velki giin sebze hfllinden ald1p dort 
mi.i§teri He kurk~il kap1sma gec;erken, 
Arif kaptanm idareSindeki Seyyar 
motOrii sandala ~arpm1§t1r. 

Sandal devrilmi§ ve ic;inde bulunan 
All, Yasef, Manoi, ve Mehmed ismin· 
deki dort yolcu il~ sandalc1 Kadir de
nize dokiilmil§lerdir. Kazazedeledn 
feryadm1 duyan civardaki sandallar 
imdada ko§mU§ ve hepsini muhakkak 
bir oliimden kurtarDU§lard1r. Sandal& 
~rptig1 halde yoluna devam ettifi 
iddia olunan motor kaptam hakkm· 
da tahkikata b~lanmi§tir. 

lzin almadan kimae vazifesi 
batmdan ayrdmayacak 
~hir haricinde bulunan kazalarda

ki memur ve muallimlerin cumartesi 
giinleri ogled.en sonra otobiis ve diger 
vesait ile §ehre inerek pazar giinle· 
rini istanbulda g~irdikten sonra ba· 
zan pazar ak§&mlan, bazan da pazar
tesi sabahlan vazif eleri ba§ma don
diikleri gori.ilmektedir. Hi~bir memu
run resmen izin almadan vazifelerini 
terketmemesi ve vazif eleri b&§mdan 
aynlanlarm ceza gorecekleri alAka
darlara bildirilmi§tir. 

lmarethanenin kurtunlar1n1 
tamir ederken diiterek 

yaraland1 
Karagi.imriik Sultan mahallesincle 

oturan Kastamonulu Mustafa oglu Ha
c1 Karacan Eyiip imarethanesinin kur; 
§uWanru tamir ederken birdenbire 
milvazenesini kaybederek damdan 
qagiya yuvarlannu§tlr. 
~1 taljlara ~arpan za valll amele 

kanlar i~erisinde ve ifadeye gayrl 
muktedir bir halde hasta:neye kaldml
Jlll§tlr. Kaza etrafmda polis tahkikata 
bqlam1§t1r. Karacamn yarasi agmbr. 

Elini makineye kapbrd1 
Beykoz kundura fabrikasl kesfmha

nesinde ~ah§~m Hadi isminde biri, ell
ni makineye kaptirarak kestirmi§tir. 
Hadi, Ntimune hastanesine yatmlnuf
tir. 

lonsarvatuvar 
En miinasib gerin 

neresi oldugu 
tedlcilc edilecek 
Belediyenin yaptmnaga karar ver

dlii konservatuvar blnast hakkmdald 
proje tadllAtmm Nafia Veklletince 
tasdik edildiifni ve ln~t1 nemrete 
OURI sanatlar akademisi profe&Orle
rinden B. Arif Hikmetin memur edU
mllfnt Y&Zllllftlk. Blnanm lD.f8S1 l~ 
Belediyenin bankaya konmU§ bet yQs 
bin lirallk tahsisatl vardlr. 

Bu itibarla blnarun mi.inakasaya 
konmasma mani kalmamlftlr. 

Ancak Vall ve Belediye reisi doktor 
LQtfi Klrdar, konservatuvar blnB.81 
etrafµida esasll tedkikler yapmata 
karar vennlftir. 

Doktor LQtfi Klrdar, konservatuvar 
ve tiyatro binasuun selefi ttsti.indag'Jn 
dilfiindiliii gibi filehzadebqmda ml, 

yoksa, §ehrin bqka bir yerinde ml, 
yaptmlmas1 muvaflk olacagma d1.ir 
bir karar verecektir. 

B. Lutfi Klrdar, Taksimde de bu 
balamdan tedkikat yapaca.k ve bu hu
susta §ehircllik miltehasslSl B. Pros
tun miitaleas1m soracaktrr. 

Dispanserler 
Vekil gelmeden doktorun 

aynlmamaa1 iateniyor 

1ster vlllyete, ister belediyeye bail1 
olsun bilti.in hastanelerin, S1hht miles-
seselerin hekim, Slhhiye memuru \'e 
diger memur kadrolan dogrudan dog
ruya SJ.hhiye Veklleti tarafmdan ya
plllnaktacbr. 

tstanbul vilayetinin muhtelif kaza
lanndaki dispanserler de blrer hekim· 
cleD bqka, birer ebe, hastabaktci ve 
Slhhiye memuru vardlr. Dlspanser ta-
blpleri iCfnde veklletten mezuniyet 
a1anlar, yerlerine bir vekll gonderll
meksizin vuifesini terketmektedirler. 
Bu suretle bektmsiz kalan dispanser-
ler, Slhhiye memurlarlle ebelerin ve 
hast& baktcllann ellnde tnraklllyot. 
Nltekim son gilnlerde 1stanbu1 dls
panserlerinden ti~ilni.in doktorlan 
mezuniyet alm1f bulunmaktacbrlar. 
Dlspanserlertn bu surette hektmsts 
biralnJma-,.nda biiyiik mahzurlar gO. 
riilmilftilr. tstanbul vilAyeti, bunu 
nazan dlkkate alarak Slhhiye Veklle
tine miiracaat1' veklle~ mezuni
yet verllecek dispanser doktoru, ebesi 
veya Slhhiye memuru yerine vekil ta. 
yin edilerek gonderilmeden mezunf. 
yet alanlann vazif elerinden aynlma
sma miisaade edilmemesini rica ede
cektir. 

Bundan b&fka, vUAyetin blrJ Rum· 
ell, ~gerj d~ AnadQlll" Yakasln4a •l· 
Diak iizere llci seyyar bekinit 'ftlfthi'. 
Bu seyyar hekimler, kendi mmtakala-
nndald koyle~ birer birer dola§&rsk 
bu koylerdeld hastalan muayene ve 
tedavi etmektedir. 

istanbulun niifus kesafeti itibarlle 
ild heldmin kifayet etmedlli garill-
milftiir. Bu hekimlerin artinlmasi da 
aynca veklletten rica edilecekUr. 

ismet 1noniiniin uzun 'blr not def
tert, yine mun, ucu iyi a~ blr ka
lemi var. Ge~ seyahatinde hanaf 
kiylil Ile, hangi amele ile, banp es
nafla konU§tu ise bu kalem faaliyete 
~ti. Uzun not delterine ~ teJ• 
Jer kaydolun!}u. 

Bir devlet reisi i~in, vasatasn ota
rak ve vatandafln ayagma giderek 
memleketin derdini, arzularuu dinte. 
mek ne kadar yerinde blr Jttir. Nite
ldm tsmet tnintiniin umn not defte
rl, ne kadar milhlm memJeket mesele
leri Ile doldu. 

lpe gezdiji memJeketlere ait blr 
bhlok meseleler: ~if~ ~ 
tara, tohum temlzleme meselesl, pul
luk ve karasapan ifi, dokumaclhlr, 
babk~1hk, nakil VBSltalanmn dereler· 
den istifadesi, btiyiik demlr sanayil, 
amele meseleleri, koyJiiniin bayall, 
koy maarifi, koylerde isdi~ lfinla 
ucuzlatllmaSJ ve Jcolaylqtmlma11, kl
~ deniz vesaiti inpiyecWii, kif· 

Jiiniin g~im meselesi, gid.Uen yerler
deki t.abakhk, balorclhk vesaire Piii 
maham sanatlann ne halde olduiu-

ismet inoniiniin bundan evvelld se
yahatinin bilin~osu bu sa)'thiun if
Jenlen ~k daha ,eniftir. Ben de.W 
reilinin Jne¥gul olduitt meselelenlen 
ancak birka~lDl sayiyorum. 

Koy t,ini, menbaanda, maden ftinl. 
maden mmtakasmda, buyilk sanaJll 
yerinde fabrlkada tetldk etmek ma
hakkak ki en dogru, en mtikemmel 
~ tal'Zldir. 

lnoniiniin en bilyi.lk vaslflarmdan 
birl de budur. Denli yerlnde ve klylll
niin, ~~lnin, amelenln, ren~berln. 
esnaf1n afzmdan dinlemek... DeYlet 
relslmiz kif demiyor, yoqunluk de
miyor tetkik seyahatlerlne devam edl
yor. 

Cebindeki uzun not defteri tekrar 
meydana ~akacak ve ona yeni teYler 
bydolunacak. 1nonil ~nlon da ya
ptl.maml§ gtirdiigu hir talwn kii~ 
i§Jer dola)'lsile: 

- Biltiin bunlann yapdman ~ 
Reislctimhunm buraya plmesi Jlam 
nu! demi§ti. 

Devlet reisi.midn bu 8isU yalns 
~anion idarecilerine deill, bMtin dw
Jet cihazmadir. En lrii~ meniar. 
en ebemmiyetsiz i§l yaparken •un• 
hatutamab, ve ona pre phpnalu. 

Hikmet Ferldun Bl 
............................................... 

Benzin ahrken kavga ~ 
Ni§anta§mda oturan Enver, Tahtr. 

All, idris, Tevfik ve Hilseyin f0f6r Ah
medin idaresindeki otomobille San
yerden gelirlerken otomobilln benzlnl 
bitmif ve benzinci ismailden benzin 
istemi§lerdir. 

ismall otomobile benzin bo§lltirken. 
milfterller ve §Oforle benzinci arasm
da aitz kavgas1 ba§laml§, ~k ~e
meden kavga klzlfmlf, ve hepsl birbl
rine girmt'1erdir. Kavgactlar blrblrlnl 
doverek ortahgt velveleye verdllderin
den'"potis tuafmdan yakalanm11lar 
ve haklarmda taklbata l:Jaflantn11tir. 

·, 

Yurddaf: 
Tilrk koyliisii yurdumuzun e,

siz mahsullerini senln i~ln yeU,. 
tiriyor. 

Onlan bol bol ye ki, 
Koylilniln ytizii gillsiin. 

. L1usal Ekonomi ft Artuma 
Kunamu 

BaJ' ••oa •••A.la dalreda4e L. 

••• Ben oyle bekArlar tanmm kl ev
lenen arkada§lanrun dugiinime bile 
gltmezler ... 

- Hatti ~ yilDle sek· 
aenin1 vergi olarak vermeje hamdlr· 
Jar- I -B6ylelerlne beklrht ftl'li&lnlD l B. A. - OOntln blrinc!e, JOI& _.,, 

ne teslrl olur?.. evlenlrlerse masrafa a1•pn1f bul~ 
Jarl. 
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Ooktor Schaht'1n Londra seyahati - Frans1z-ltalyan 
ihtilaf 1n1n tesiri -Memleketimizde esham ve tahvilat 

Almanya ile Fr::msa arasmda g~en 
hafta imzalanan a.n.l~madan sonra 
bi.iyiik bir nefes Jan Avrupa siyaset 
alemi, ~imdi ~ark pazarlaruu elde 
etmek i!tin Almanya ile ingiltere ara
smda ba~yan rekabeti merakla ta
kib etmektedk Bu devletlerden her 
bil'i, digerinin siyasi bir maksad ta
kib ettigini, halbuki kendisinin yal
mz iktisadi bir gaye lie hareket eyle
digini herkese inandmnak istiyor. 
Belki her ikisinin de hakikaten siyasi 
maksadlan vardu·; fakat ~rld Av1u
pa memleketlerinin bunu anlama
dlklanm veya anladlklari halde ona 
gore tedbir ittihaz etmiyeceklerini 
d~iinmek safde1unluk olur. Zaten 
buna binaendir ki bu memleketler 
dedikodulara katiyen ehemmiyet 
vermemekte ve siyasi cephede daima 
uyamk bulunmakla beraber iktisa
den kendilerine gt>sterilen faydalar
dan Azami derecede istifade etmegi 
gi:izetmektedirler. 

Fakat bu iki devlet birbirlerine da
m~an alabildikleri rekabete gi-
1'¥rlerse bundan kendilerine fayda 
degil, zarar hasll olacag1m galiba an
lanu~ olacaklar ki, bu il?i gorti.~mek 
iizere ge~n hafta doktor Scaht 
Londraya gitti; bir ka~ giin kaldlk
tan ve mali mahafil ile temaslarda 
bulunduktan sonra Bertine avdet 
etti. Financial Timesin yazdlgma gO
re doktor Schaht, ingiltere bankasi 
guvernoril bay Montagu Normamn 
misafiri olm~ ve aralannda, ~ag1-
daki ii~ mesele mi.izakere edilmi~tir: 
1: Merkezi ve ~rki Avrupada ticari 
siyaset; 2: Yahudi muhacereti ve 
bunlarm Almanyada bu-aktlklan mal. 
lar hakkmda ittihaz olunacak teda
bir; 3: Almanyarun hall hazrr ti
careti hariciyesi ve istikbaldeki inki
~af ihtimalleri. 

ingilterede hakim olan kanaate 
gore Alman.ya, A vusturya ve Sildet 
arazisini ilhak ettikten sonra, dort 
senelik autarcie plarun1 ehemmiyetli 
surette tadil ve binnetice beynelm.ilel 
milbadeJAti teshil edcbilecek bir va
ziyette bulunmaktad1r. 

italya ile Fransa arasmda Tunus 
ve Korsika ihtilat1 bu hafta zarfmda 
~iddetini kaybetmemi~tir. iki taraf 
gazeteleri de varkuvvetlerile birbhine 
hticum etmekte ve yer yer m.itigler 
tertib olunmaktadrr. 

Memel arazisi hakkmda, Almanya 
ile Lituanya arasmdaki ihtilaf da 
patlak vermek i.izeredir. Almanya, 
bu araziyi ii;;gale · millleyya bir ha.Ide 
hududda iki kolordu tall~it etmi~tir; 
fakat Litua.nyamn. bu kuvvete kar~1 
koyacag1 hi~ de zannolunmuyor. Bu 
mcseleyi mevzuubahis eden ingiliz 
gazeteleri, bu ilhaki, Fiihrerin artlk 
Avrupada hie; bir arazi milddeiyatmda 
bulururuyacag1 hakkmdaki beyana
tilc nas1l telif etmek mtimkiin oldu
gunu soruyorlar. 

Bu siyasi kei;;meke~lere, Almanya 
tarafmdan Panama kanalmm, ital
ya tarafmdan da Si.iveyl\i kanahmn 
beynelmilell~tirilmesi milddeiyati ila
ve edilecek olursa umumi siyast va
ziyetin ve bunun neticesi olarak ik
tisadi ve mali durumun ne merkezde 
olabilecegi kendiliginden tezahtir 
edcr. 

Bu hafta zarfmda Siivey~ kanall 
aksiyonlan bilumum borsalarda ye
niden 1350 frank birden dii~ti.i. Bey
nelmilel m.ahiyeti haiz bir k1ymet 
boyle miihim bir sukut kaydederse, 
bu sukut diger kagitlara da sirayet 
eder; nitekim de oyle oldu. Maamafih 
Frans1z rantlar1 saglam yaziyetle
rini muhafaza etmektedirler. Bu da, 
Fransa hilktlmetinin, son umumi 
grev te~ebbilsiinti muvaffalnyetle bas
brmasmdan ve memleket dahilinde 
asayi~ ve intizam1 gi.inden gilne daha 
ziyade temin etmesinden ileri gel
mektedir. 

Bu hafta zarfmda da Amerikaya 
iltica etm~ bir hayli Fransiz serma
yeleri vatan yolunu tuttular ve faiz 
haddinin yeniden inmesine sebeb ol
dular. Filhakika. 2 sene vadeli Miida
faai milliye bonolarmm faiz haddi de 
yi.izde 3,50 den (3,25) e ; 6 ayhk Ha-

zine bonolanmn f aiz haddi de yilzde 
2,50 den ytizde (2,25) e tenezztil et
mi~ bulunmaktadlr. Yalmz frank 
piyasas1 di.izelmi~ degildir; o da fran
gm, haHi zay1f olan isterlinin bir 
peyki bulunmasmdan ileri gelmekte
dir. 

Memleketimizde esham ve 
tahvilat vaziyeti 

Gec;:en haf~ ctizi surette yukseldik
lerini bildirdigimiz ytizde yedi buc;uk 
faizli Tiirk borcu tahvilleri Ankara 
borsasmda yeniden bir yiikseli~ kay
dederek 19,15 lirada kaldllar. Dahili 
istikraz kag1tlannuz da isteklidir. 
Son muamele fia tlcri ~nlard.11·: 
ikramiyelf Ergani 19,42 lira 
Birinci tertip S1vas-Erzurum 20,32 > 
Diger tertipler 19 > 

MerkeE bankas1 hisse senedleri ye
niden 25 kuru~ bir tezaytidle 111,25 
lirada kapandtlar. Bu kag1tlara bil
hassa istanbulda talibler c;oktur. 

Anadolu grupunda ufak tefek te
beddiiller goriildil. 

Hisse sened.leri 25,35 lira 
Tahviller 40 > 
Miimessiller 37 » etmektedir. 

Endiistriyel kag1tlanm1zda Aslan 
c;imentoda bir c;eyrek lira gerileme var
drr. Son muamele fiati 8,80 liradir. 
Tramvay da bir lira gerileyerek 11,50 
lirada kaldi. Buna mukabil Umum 
sigorta yanm lira ytikselmi~tir. Son 
fiat 13 liradlr. 

Diger nominal fiatler: ittlhad1 mill1 
21,75 lira; Terkos 6,30 lira; ittihad 
degirmencilik 11,80 lira; :;;ark degir
mencilik 0,81 lira; Telefon 8,60 lira; 
Bomonti 80,05 lira; ~ark merkez ecza 
deposu 2,65 lira; f?irketi Hayriye 19 
lira. 

Gayri mti.badil bonolarma 9 kuru
~ talib vardlr. 

Tiirk alt1m yine 10,25 kmu~tur. 
Mlsir kredi fonsiyeleri gei;en haf

taki fiatlerini muhafaza ediyorlar. 
1903 tertibi 112 lira 
1911 > 102 > dlr. 

Bu ak§am 

Nobet~i eczaneler 
~i§li: Osma.nbeyde ~k Merkez, 

Taksim: istiklal caddesinde Kemal 
Rebul, Beyo~lu: Tiinelde Matkovi<;, 
Yiiksekka.ldmmda Vinkopulo, Gala.
ta: Top<;ular caddesinde Merkez, Ka
Simpa§a: Miieyyed, Haskoy: Sadik 
Akduman, Fatih: Veznecilerde Uni
versite, KaragumrUk: Ahmed Suad, 
Balarkoy: Merkez, Sariyer: Osman, 
Aksaray: Etem Pertev, Be§ild~: Vi
d1n, Fener: Vitali, Kumkap1: Belkis, 
Kilc;iikpazar: Hikm.et Cemil, Samatya: 
Kocamustapa§ada R1dvan, Alemdnr: 
Ali R1za., t;iehremlni: Topkap1da N11-
z1m, Kad1koy: Pazaryolunda R1fat 
Muhtar, Uskiidar: c;ar§1boyunda Omer 
Kenan, Eminonu: Be§il" Kemal, Hey
beliada: Halk, Biiyukada: l?inasi R1za . 

Ber rece a~1k eczaneler : 
Yenlkoy, Emirg~n. Rurn.elihisan, Or

takoy, Arnavutkoy, Bebek, Beykoz, 

I P9J}abah9e ve Anadoluhisanndakl ec·· 
t'laneler her gece a~1kt1r. 

" I 
IQ 

Yann ak~am l 
Sa.at 21 de me~hur piyanist 

LAZARE LEVY'nin 
Frans1z Tiyatrosunda 

Veda Konserl ..I 

111111111111111 

Ill.JI 
mum1 

i stiklal caddesi 

Komedi k1sm1 
Bu gece saat 20,30 da 

Dama ~1km1~ 
bir giizel 

TURAN TiYATROSU 
Sanatklir Na9id, Cemal 
Sabir, okuyucu Semlha, 

Meu·y varyetesl 
VAN GOLtt 

3 Perde 
Localar 100, heryer 20, 
paradi 10 kuru§tur. * 

Taksimde gece 21 de 

(SEKiZiNOi) 

Komcdi 4 perde. Yalon
da: Biiyuk mllll biJJ eser 

iNSAN 1\tABUT * 

Parfi konoreleri 
Izmir, l~el, Bolu kongreleri

nin miizakereleri 

izmir 18 (A.A.) - C.H. P. Vilft.yet 
kongresi diin ak§am nihayet bulmu§
tur. ilyonkurul ve btiytik kongre tiye 
ve delegeleri se<;ilmi§tir. Yonkmula 
sec;ilenlcr, $ehime Yunus, At1f inan, 
Mehmed Aldemir, avukat Ekrem Oran, 
eczac1 Faik, doktor Huseyin Hulki Cu
ra, eczac1 Ferid Baba Yoruk, kongre
ye sec;ilenler doktor Behc;et Uz, At1f 
inan, Mehmed Aldemir, Ekrem Oran, 
Rasim Dirim, Nuri Fettah, Tahir Bor
dur. Kongre kapamrken butiln mu
rahhaslann imzasile verilen bir tek
rirde Ankaraya gidecek delegelerin 
milli $efimiz ismet inontine izmirin 
sonsuz baghhk ve tahassilr duygula
rrm da bildirerek izmire te§riflerini 
rica etmeleri teklif olunmll§ ve bu di
lek alk~larla kabul edilmi§tir. 

Ak§am Ankara Palasta btittin dele
gelerin i§tirakile b~ytik bir ziyafet ve
rilmj§tir. 

Mersin 18 (A.A.) - tri; glindenberi 
devam etmcktc olan ic;el kongresi 
di.in ak§am gee; vakit sona erdi. Esas
h dilekler tesbit olundu. Bilhassa zi
rai kredi i§i, pamuk ziraati ve Mersin 
limanm in~as1, ktiltur ve yol mese
leleri hakkmdaki dilekler tizermde 
ehemmiyetle mi.izakereler yap1ld1. Ye
ni ilyonkurul ti.yeleri ve bilyiik klll'ul
tay delegeleri sec;ildi. Kongre delege
leri §erefine Toros lokantasmda bir 
ziyafette c;ok samimi hitabe yap1lrm§ 
ve hararetle alk1§lanrm§br. 

Bolu 18 {A.A.) - Ciimhuriyet Halk 
Partisi Vilayet kongresi Vall ve Parti 
ba§kam B. Salim Gtindogamn bir nut
ku ile a<;1lmli;;trr. Ebedi ~efin hatrrasi
ru tazizen tic; dakilra ayakta bir ihti
ram sillcltu yap1ldlktan sonra kon
gre mesaisine b~larrul? ilyonkurul 
uyelerini ve btiytik kurultaya gidecek 
delegeleri sec;mil>tir. 

Kongre milll ~ef inoniiye ve Bii
ytik Millet Meclisi reisligine, ~veka
Iete, Dahiliye Vekaletine, Parti genel 
sekreterligine tazim telgraflan ~eke
rek mesaisine son vermi§tir. 

lzmirde grip 
Tramvay ve otobiislerin on 

kapilar1 kapah tutulacak 

izmir (Ak~m) - Son zamanlarda 
izmirde grip hastallgimn salgm ~ek
lini ald1g1 hakkmda bir ~ayia vardlr. 
izmir slhhat ve i~timai muavenet 
miidi.irltigil bazi tedbirler alm1~t1r. 
Tramvay ve otobti.slerin on kapllan. 
mevsim sonuna kadar kapah tutula
cakt1r. 

S1hhat miidiirltigu, salgmm grip 
olmay1p koriza denilen ve iig ila be~ 
giinde gec;en bir hastallk oldugunu 
bildirmi~tir. Mekteplerdeki talebe 
mevcudu, hastallk sebebile yanya in-
mi~tir. izmir killtiir direktorliigii de 
.bu sebeplc mekteplerin muvakkat 
bir zaman ic;in kapatilmasma llizum 
qlup olmadlgim tedkik ettirmcktedir. 

izmirde bir kahvede kag1d 
oynarken kavga ~1kh 

izmir (Ak~an1) - Kftz1m ve Ab
dullah admda iki ~i sarho~ vaziyet;.. 
te kahvede kag1d oyna.rken Mehmed 
adlnda biri gelmi~, oyuna kan~m~
tir. Bu yilzden <;1kim kavgada Meh
med b1gakla Kazlilll ba~mdan ve gog
stinden ag1r surette, kavga edenleri 
aymnaga ~a11~an :ismaili de hafi! su
rette yaralam1~, ka.gm1~tI.r. Suc;lu, ta
kib edilerek tutulmu~tur. Yaralllar 
hastaneye kaldlnlm1~tlr. 

i9 Kanunuevvel 1938 

Tiirk enerjisi ekonomi 
sava~1n1 da ba~aracaktir 

I (Ba~ tarah 1 incl sahifede) Amerika anl~anmn da ayni fay

llklar hazirlamaya hadim tedbirler 
almd1gm1 kaydederek hazirlanan dot 
y1lhk ii~iincii ma.den programmm tat
bikine b~land!guu soyliyerek de
mi~iir ki: 

- Birlncl be§ senelik programm tam 
tahakkuku 107 milyon liraya mal olabile
cektir. Yeni di:irt senelik plan ba.§llca mo
dern ve ltizwnlu bazi sanayi is tl.hsalatmm 

artmlmasm1, iktisadi ist!klalimlzi ve mllli 
mtidafaarruz1 koruyacak yeni sa.nayl mii
esseseleri tesistni, limanlar ve biiyiik elek
trik santrallarunn ID§aSllll, denl.z ticaret 
filomuzun ve tersanemizin ihyasm1, bun
lara. irtibatl olan bir ~ok kil<;i.ik, biiyiik. 
i§lerin yaptlmaSIIll istihdaf etmektedir. 
Yeni planm tatbiki ile bugiinkii maden 
ist!hsalatmuzm klymeti lkl misline <;1ka
cak ve sanayi istihsalatmm k1ymeti de 
300 milyon liray1 ge<;ecektir. 

Bu rakamlar1 arzederken, son on sene 
i<;inde maden ve sanayi sahasmda. umu
miyctle ikl misli lstihsale yakla~makta ol
dugunu, Ciimhuriyetin biiyiik bir feyiz ve 
muvatfakiyeti olarak memnuniyetle ve 
iftiharla i§aret etmek isterim. 

Harici ticaretimiz 
1938 senesi harici ticaretimiz ge~en 

senelere faik bir inki~af seyri takib 
et~tir. Ancak bu sene lhracat ve 
ithalat miivazenemizin bira2 aleyhte 
ka.panmas1 muhtemeldir. Fakat bu 
halde bir stirpriz olmamaildl1·. ihra
ca.tim1z ~~en y1ldan fazladlr. ithalA-

tumz da madeni mamulat makineler ve 
fenni alat, nakll vas1talan g·ibi istik
bali haz1rlamaya, istihsali art1rma
ya yarayacak meyaddm muvakkten 
~ogalmas1 nisbetide artrm~tu. Aynca, 
bu arti~m kar~gi Ti.irk malla.r1 ih
racma tahsis edilmek uzere T. C. 
Merkez bankasmdaki kliring hesab
lanna gegm~ bulunuyor. 

Muvazeneli bir harici ticaret poli
tikam1zdan asla inhiraf E:tmeksizin 
istihsalatumzi ve ihracatnmzi mun
tazaman artirmak ve memleketimizin 
normal hayatm1 tazyik etmiyecek 
imar ve kalkmma ve miIU korunma 
icaplarma en uygun bir t?ekilde idha~ 
Hitt istikametlendirmek dikkatimizin 
esas1m te~kil etmektedir. 

Evvelce akdedilmi~ olup meriyetleri 
bu sene de devam eden btitiin tica
ret anla~malarma llaveten bu sene 
zarfmda yenilenmi{i olan Isvec;, Ro·· 
manya, <;ekoslovakya, ingiltere, Al
manya, italya anl~malan harici ti
caretimizin tanziminde faydall olm~
lardu-. U~ gun evvel Atinada imzala· 
nan ve bugiin Ankarada parafe edilen 

dall tesiri gosterecekleri Um.id edill
bilir. 

Sevgili dinleyicile1im; 
Atatilrk rejimi, TUrkiyeyi ekonomi 

hed-eflerine dogru yap1c1 ve yarabcl 
hareketlerile her y1l biraz daha yak-

la~tmyor. Artrrma ve yerli mall haf· 
talarmda milletge bu yakl~mayi go
rerek taze bir kudret ve gayret bul· 
maktay1z. Gi.ig ola.n b~langi.;; dev
resi gegirilmi~tir. Fakat oni.i.mi.izdeki 
senelerin meghul ~eraiti kaqismda 
milletimizi en mi.ireffeh ve yurdumu
zu en ileri bir scviye)·c yilkseltmek 
ve iktisadi istiklal ve varhgmuzi ko
rumak igin va.klt kaybetmeksizin da
ha pek gok g~maya ve bi.itiin gilg
li.ikleri iktiham ettirecek bir ~evk He 
haz1rlanmaya lilzum vardlr. 

Ekonomi sava~1 i~indeyiz. Ti.irk 
enerjisi bunu da b~ai-acakhr. Sav~
lar kazanmay1 bilen bti.yi.ik Cfunhur
reisimiz inonii bWi1mazdadlr. 

Bir kad1n merdivenden iner·· 
ken dii§tii, sobaya ~arparak 

yaraland1 
Haydarpa§ada Yeldegirmeninde ka

rakol caddesinde 104 numarada vtu
ran ibrahim klz1 60 ya§lannda bayan 
ihsan evinin merdivenlerinden incr
ken mi.ivazenesini kaybederek a§agiya 
kaymi§tlr. Sofaya d\.i~en kadm ora1h

ki sobaya yarpm1§, muhtelif yerleri 
yanml§trr. Bayan ihsanm feryadlru 
duyanlar imdadma k~mu~ ve kad!1u 
Haydarpa§a Niimune hastanesine lc~l
dirm1§lard1r. 

Vak1flar idareai lzmride 
apartunanlar yapbracak 
izmir (~m) - Vaklflar ida

resi tarafmdan Mezarhkba~ mev
.kilnde muteaddid apart.Iman ve aile 
evleri in~a ettirilccektir. Bunlann 
plfunlari haz1rla.n~l'ak beledlye fen 
heyetine verilmi~tir. AiJe evleri, ban
yo ve saire itibarile konforlu olacakt1r. 

Yugoslavya alt1n ticareti 
kontroliinil kuvvetlendirecek 

Belgrad 18 (A.A.) - 11Yugoslavens
ki Kurib gazetesin.in emin bir men~ 
badan ogrendigine gore memleketin 
piyasalarmda altm ticareti kontrolil 
takviye edilecektir. 

21 Birinci kanun f;ar§amba A.k~• 

' WALT DiSNEY • 1n 
Emsalsiz §aheseri... Sinema harik.asl ... 
Ve btiti.in di.inyamn en buyiik filmi 

PAMUK PRENSES 
ve 

YEDi COCE 
Frans1zca sozlii ve §ark1h filmin ilk 

iraesi §erefine 

TAKSiM ve SUMER 
Sinemalarnda 

GALA miisamereleri 
Biletier kap1~aktadlr. Yer1eri

nizi evvelden temin e~Uniz. 

MEL EK sinemas1n1n 
Muazzam <;OCUK HAFT ASI 

21 Birincikinun Cal'§amba ak.§ami ba§hr-r: 
Z BtlYtJK ve NEFis FiLM BiRDEN: 

1 - SHIRLEY TEMPLE K G. v. 
tara!mda~ Frans1zca. s0zia ~~arak yarati- Ir 1~801 

Ian gi:irillmeml~ derecede guzel blr film. Y 
2 - Miki Mavslar1n Babast ve Mucidi 

WALT DISNEY'in 
Ba§tan nihayete kadar renkli olarak ya

ratt1g-I §en ve harikulade gi.izel 

FIATLARDA KAT'iYEN ZAM YOKTUR. 
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POLiTiKA 
Japon - Cin harbi Uzak 
Sarkta siyasi gerginlikler 

doguruyor 
Uzak ~ark i§lerl yenl bir §ekil aldl. Japonya ~inin mukavemetini esas 

ltibarlle klnnlf oldugundan artJ.k bilyiik meydnn muharebeleri yapmak ve 
hiiyiik askcri harekatta bulunmak mecburiyetinden kurtulm~tur. Hindi.5-
tan bududu civanna ~ek.ilmi§ olan ~in hiikfuncti ~ete barpleri ile Japonla· 
r1 taciz ediyor. Deniz yollan tamamile J;;csilmi§tir. (;in hiikumeti ancak 
H.indistamn prlondaki limanlardan \'e yolsuz, daghk arazisi iizerlnden 
ailih ve milbimmat nlabiliyor. 

ingilterc, efldinumumiyesindeki bazi temayiillere he>§ goriinmek i~ 
Hindistan iizerinden (!ine silih ve miihim.mat gitmesine engel olmuyor. 
Fakat Fransa, Uzak §arktaki otuz milyon niifuslu Hindi (.':ini miistemleke 
imparatorlugunu kaybetmemek i~in bu miistemlekenin kara hudutlann
dan (!ine siliih ve miihimmat gitmesini kati surette yasak etm~ir. 

Japonya Fndi (!indekt harekittan ziyade, bu geni3 illkenin en zengin 
yerlerinl i§gal etmi, olmaktan dogan diplomasi meselcler ile u~r. 
Japonya ~nde kendisUe miittefik olacak bir yeni hilkiimet kurmak, aynl 
zamanda Q,indekt tngillz, Amerikan, Frans1z ve diger ecnebilerin biltiin 
imtiyHh mmtakalanm ve kapitiilisyon hakJanru ilga etmek istiyor. 

Bahusus ~inin umu.m ecnebi devletlerln ticaretine milsavi §erait ve 
hu1n1k dahllinde a~ ohnasrna dair 1922 senesinde V~ingtonda imzalan· 
DU§ olan dokus devJet muahedesini ilga etmegi arzu ediyor. 

Japonya bu imtiyu ve kayitlan llga ettikten sonra ~inde ancak vti· 
Cuda getirecegi yeni ldikfuneti taniyacak ecnebi devlP.tlerin alelide hukuku 
diivel ahkanu dahllinde tlcaret etmelerine miisaade edecegtnl anla~. 

Japonyanm bu yenl siyaseti Amerika ve ingiltere ile miina?.aaya d\q· 
lllesine sebep oldugundan Japonya ile Anglo • Sakson devletleri arasmda 
tiddetli miin.akaplar cereyan Ptmektedir. 

Ayni z.·unanda Sibiryamn kara ~ularmda ve nehirlerinde Japon bahk· 
~ f.ilolanmn bahk avlamalan meselesinden dotayi Japonyamn Sovyetler 
birligi iJe miinasebah gerginl~tir. Japonya bu bahk saydl bakkunn 
devamb surette tarumnaSJDl istiyor. Sovyetler birligi ise Japonyarun bir 
giin kendisine turruz edecek d~man olmasl ihtimali bertaraf olmacbk~a 
biitiin Sibirya suJsmru Japon baltk~tlanna bll'nkmaga taraftar degildir. Sa
halin adaslmn §imalinde Japonlann ~letmekte olduklan petrol madenleri 
hakkmda da nnla~mamazhk ~~· 

U:zak ~arkta bugtin mesele sadece bir muharebe me~lesi obnaktan 
~·km~, bir tnraftan Japonya ve diger taraftan Amerika, Ingiltere ve Sov
yetler birligi arasinda neye varacait belli olmayan milnakaplar ve gergin· 
likler §ekllni alnu~1r. AK§AM 

-== 

? 
Osmanli saraylarznda kadinefendiler 

Osmanh pad~nnm nikahla- da hatun denmege ba~landl ve yavili' 
chklan kadlnlara kadmefendi der· yav~ bu kelirnenin yerini kadm ke-
lerdi. Bu iim·an on dolruzuncu astr limesi tuttu: Dilrubakadm gibi. 
ortaln.nnda Tanzimat devrile b~· Abdillmecid de,·rinde ilk teccddild 
lln~U'. On dolruzuncu asnn ortalan· hareketleri b~gosterince padi:;;ahla-
na kndar pa~ gozdelerine, nn nikahh kadm almalan usulii de 
odll.'Wdannn. nlkihhlanna sadece .kondu. Pa~ n.ikihladlgi kadl· 
hatun deninli. Daha sonralan haseki na, kadlnef endi dendi. Bunlar dort 
'.\•e sultan dendi. tane idi ve sirasile numarabydl: 1 in· 

«ltatun» kelimesi esld Tiirklerde ci kadmef endi, 2 nci kad.lllefendJ, 
oldugu gibi osmanblarda da kibar 3 ve 4 iincii kadmefendi. Vellahdler· 
kadm mefhumunu muhafaza etti le sair ~eh7.adelerin kanlanna bu 
~hnunm kanlanrun adl batun kell· iinvan vcrilmezdi. 
lhesile sxfatlandmlm1~tt. Birinci Os· Osmanh tarihinde son kadmef en· 
lhanm kanSI Malhatun, Y1ldlmmn di Vahideddinin 4 iincil kans1dJ.r. 
lmnSI Devlethatun, Fatihin kanst memleket dii§man i§gali altmda par-
Sittihatundu. ~aland1gi s1ralarda bu pad~ah, saray 

Fatihten sonra «hatun• kelimesi bah~1varurun klZlJU nikahlad1. Os-

. kiymetini kaybetti. Saraya her mille· manlt snraymm son kadmef endisi bu 
le mensub halayildar dold_u_._B,;..un_1a_ra __ ba_h~.;...1_va_n_lozuhr. 

Radium madeni 
ilk radium Bohemya'da, Yoha· 

§itnstaJ madenlerlnden istihsal cdildi. 
Bundan sonra Ame1ikada Kolora

Clo'da, Portekizde, Madagaskarda, 
N'orv~ ve GroenlAnd'da radium ma,. 
denleri k~fedlldi. 

1920 denberl yeryilziine radiumu 
Bel~lka Kongo'su vermektedir. 

Gomlege dair 
Yiin gomlek Roma imparatorlu

lunun sonuna do~ giyildi. O za,.. 
tnan blr yiin gomiek p1rlanta kadar 
kiymetllydi. Brotanya Dfikasl, Papa 
2 ncl Adriyene otuz tane hediye ettl 

BugO.nldl erkek gomlekleri 1830 da 
dikllmege b~ladl. Yuz otuz sek:iz se
ne evvel bugiln glyilen gomlekler 
lnevcud degildi. 

Filditi pazar1 
Yeryilzilniln en bilyilk fil di~i pa

zan Londradad1r. Her sene Londrada 
120 ton fil di~i satillr. 

Bu fil di~lerinin hepsi filin ~i de
gildir. Gergedan ve sair di~li hay. 
vanlann d~leri de piyasada fil di~i 
gibi si.irillmektedir. Bilhassa gerge
danla filin d~ini ayird etmek ancak 
miitehassislarca kabildir. 

lspanya ne i.lemde? 
ispanyarun satht mesahas1mn 

yilzde 60 uu Franko kuvvetleri ~ 
gal ctmektedir. Niifusun yiizde 57 s1 
Franko taraftanchr. 

Barselon hilkflmeti, ispanyamn 
satht mesahaslllln yiizde 40 1lll ~ 
gal ediyor. Nilfusun yiizde 43 ii hii· 
kftmet~idir. 

Anafordan ylylp lc;tikten sonra 
. Ge'm giin Roterdam'm lilks loka.n
talanndan birine Uci ~ adam ~ 
&'or. Bu.nla.r en aef(TTle yemekleri is· 
7narltyor vc yf.yorlar. Yemek arasin
da. ~arap listesinl getirtiyorlar ve lo
kanta sahibinin Uiraf etmege mecbur 
kai.dzgi ve~hile, ~arap intihabi husu.
rtlnda, birlnci simf m{4terllerden ol
duJczanm isbat ed.lyorlar. Yemek bitf.. 
1/or, fara.plar i¢liyor, Ud mil~terl k~ 
Ve i~erken en mutena Fransu lilcOT· 
lerinden ismarliyorlar. 

Bir taraftan bu ikf milgten s!gar~ 
Zanni savururken, dtger taraftan da 
loknta sahibi old~a lriJ:gfiJc bir ye-

yor. Bu aralik i1ct mi,4teriden birlri 
auaga kallciyor ve tel.efonun bulund~ 
gu yere giderek. Polis mildilrlugilml 
anyor. Tele/on bafitl4 gelen Emniyet 
memuruna ismini veri71or. Falnca lo
kantaila yemek yedigini, parasini ver.. 
mege muktedir o'Uzmiyacagmi, yamn
dakl bir ar~mn da aynt vaziyet.. 
te oldugunu sijylilyor vs haklarmda 
Uizimgelen mua.melenin ya'Pfl.'11Ul.St1U 
rtca edi.yor. Bir~ dakUca sonro lo
kantaya gelen poli.3 memurlan, yf.nnJ 
dOrt, yirmi bef y~lannda pk ikf ana.
f orcu1JU Tevkffha:ne1Je gotilrilrke:n., lo
ka:n.ta sahibi de elindekt hesap p1"la-

Biiyiik gemi yapmak 
hususundaki yarr1 yakrnda 

nihayet bulacakmr1 
Umumt harpten sonra vapurlann 

bilyilkliigu ve siirati '1urmaks1zm art
maktad1r. Evvela Almanlar (Bremen) 
ve (Europa) transatlatikleri ile bu
tiin diinya denizci mllletlerlnl geride 
b1rakm1~lard1. Daha sonra FranslZlar 
(Normandie) ve !ngilizler (Queen 
Mary) transatlantiklerini yaparak Al
manlari gectuer 

Fransizlarla ingilizler bu ild gemi
nin ~lerlni de yap1yorlar. Fak.at bun
lar bittikten sonra bu cesamette, ya· 
hut daha bilyilk gemi yaptmnagl kim
se hatmndan ge~irmiyecektir. 

Almanlar ¢mdiden rekabeti b11'8.k
m~ard1r. ingilizlerle FranslZlar da 
sonu mechul blr yola girerek miitG
madiyen gemilerinin cesamet ve su
ratlerini artt1racak degildlrler. 

Bahri i~tta blr dfi.stur varchr: 
Blr geminin silratini artbrmak i~ 
makine verimlnl 3 milsli arttirmak za. 
nnidlr. Makine verimini arttirmakla 
mahrukat sarf1 da o nisbette artar. 

Makinenin kuvvetini ve mahrukar 
tm sarfm1 artt1rmak ii;in de geminin 
hacmini arttirmak laz1m gelir. 
Ocminin siiratini arttumak i~tn 
biiyiiklilgiinft mti.tcmadiyen artt1r
mak iktisadi ve idari icaplara uygun 
blr ~ey sayllamaz. 

Bunun i~ ~ok biiyiik ve cok silrat
ll geml in~asma aleyhtar olanlann 
davasi son zamanlarda galebe ~abnar 
ga b~lanu~t1r. Btinlar geminin cesa .. 
met ve silrati ile iktisadi icaplar ara
smda makul bir nisbet bulunmasma 
li.izum gormektedirler. 

Mal sahipligi 
g apan hirszz I 

Mii§terilere kumat begendi
rirken magazan1n sahibi i~e· 

riye girince itler kart§tl 

Elilzlg (Ak§am) - Burada garlp 
blr h1rs1zhk olmll§tur: Tilccardan B. 
Ahmed magazasmm kaplSlru ~ekerek 
bir i§ i~in mahkemeye gitmi§tir. Bu 
sirada Ismail admda biri kendi diilc
kft.ru ilni§ gibi i~eriye girmi§, bir ta
raftan kuma§ toplanm diizcltirken, 
diger taraftan para ~ekmecesini k1ra
rak igindeki 30 lirayi ~lI'Illl§tlr. 

Fakat tamam bu s1rada i~eriye iig 
mii§teri girrn~ ve: 

- Bize paltoluk kuma§ gOster .. de
m.l§lerdir. 

H1rS1z i§i belll ctmemek i~m birk~ 
top kuma§ ~Ikarmi§tir. Mil§teriler ku· 
m~ bakarken lurSIZ kagacagi Sirada 
di.ikkarun sahibi i~eriye girmi§tir. 
Mil§teriler B. Ahrnedin tarudlgt ol· 
dugundan dilkkan sahibi lurslz1 ua 
bunlarm ahbab1 zannetm~tir. H1rsiz 
bundan bilistifade k~mt§tir. 

B. Ahmed bu Sirada ~ekmeceyi kl· 
nlmt§ gorilnce i§i anlami~ ve polise 
b~ vunn~tur. Polis hirSlZl yakala
lill§tlr. 

Beyoglu kaymakamhgi 
Beyoglu kaymakamhgma tayin ed.11- • 

digini yazdlgtm1z Baklrkoy kaymaka
nu B. Ahmedin tayin emri hentiz vi· 
lAyete gelmemi§tir. Emrin bugiin gee 
lecegi tahmln edillyor. 

l\~tT 
bi~ak1an 

ve JI LET 
tra~ ma kine
leri iki ayn par

~ad1r. Bunlar 
-· ........ birle~meyinca 

m ukem rneliyet 
temin oluna• 
maz. 

Normandie, Queen Ma
ry, gibi biiyiik vapurlar1n 
ikbsadi balamdan hirer 
ytlmn oldugu anla11lm1§· 
br. Bunun i~in yeniden 
yapbrtlmaama karar. veri-
len iki transatlantik bit· 
tikten aonra arbk biiyilk 
vapur infaa1na nihayet ve
rilecek, kii~iik, f akat yollu 
vapur yapbrilmasma ~a
h11lacakbr. 

Halbuki yukanda isimleri ge~ 
dart transatlant1k ile yapllacak diger 
ild transaUantik iktisadi noktadan bl
rer y1klmdlr. Masraf1 kanndan ~k
tur. Bu tahripkAr ~e s1rf mllll ~eref 
ve silrat rekoru rcmzl mavi flfunayi 
kazanmak h1rs1 ile devam ediliyor. 
Bunun ise sonu gelmiyecektir. 

Binaenaleyh yap1lan ve yap11makta 
olan alt1 gemi ile dilnya bahri in~aat 
tarihlndeki gayet buyiik ve gayet seri 
transatlantik yapt1rmak dcvrl kapa
nacakt1r. Bundan sonra yenl blr de
vir a~1lacaktir. Bu devirde gemilcrin 
cesameti fevkaiade bilyiimeksizin sil
ratinl son derece arttirmak gayesinl 
istihdaf edecektir. 

Bu maksad, muharrik kuvveti, yani 
transatlantik kazanlanndald buhar 
tnzyiki kuvvetini arttirmak ile milm
kiin olacakhr. 

Almanlann (Europa) ve (Bremen,· 
transatlantiklerinln kazanlan 23 at
mosfer, (yani buhar derecesl) lle *" 
lemektedlr. (Normandle) 28 buhar 
derecesile i~liyor. 

Almanlann uzak seferlerc mahsus 
yeni vapurlaruun cesametleri kficiik 
oldugu halde, siiratleri ~ok yilksektir. 
MeselA Potsdam vapurunun kazanl&
n 80 atmosf er ile hem idareli, hem de 
emniyetle i~lemektedir. 

Almanlar, gemile1in hacimlerini 
bilyiltmeksizin siiratlerini arttirmak 
sahasmda, halihazuda digcr denizcl 
milletlere tefevvuk et~erdlr. Uzak 
~ark seferleri igln Almanyada yaptlan 
vapurlann haclmleri 18,000 ton, ve 
makinelerinin kuvveti 26,000 beygir 
ve siiratlcri saatte 21 mil oldugu hal
dc, petrol sarf1 beygir ba~ma saatte 
290 gramchr. 

Bu gemilerden ild tilrbln - elektrik 
ile ve biri mftnhasiran buhar makine
sile milcehhezdir. Tahrik kuvveUert 
45 ile 80 atmosfer arasmdachr. 

Bu yeni gemilerin bug(in temin et
tikleri siirat, evvelce hacimlerinin blr 
buguk mlsli bilyilk tekneler ile temin 
olunuyordu. Mesela (Cap Arcona) ls· 
mindeki eski Alman transatlantigi 
saatte 21 mil silrat temini igin 27,000 
ton hacminde yap11Illl~t1. 

Hillasa her sahada oldugu gibl bah· 
ri in~t sahasmda da art1k tasarruf 
ve idare dii~tincesi her ~eyin f cvkinde 
saylld1gmdan, gayet siiratll gemilere 
malik olabilmek i~in, gemilerin ha
clmleri sonsuz bir silratte biiyilltiil
rniyecektir. - F. 

(GONON ANSiKLOPEDisi) 
Saur<dl~ny©.l a©J~~o 

Mussolini, Sardenya adasma gitti. 
Yeni tesis edilen bir komiir ~eh

rlnln ki.i§ad resminde bulundu. FB.§ist 
emellerinin hedefi olan Korsikayi ce
nubdan kavrayan bu adayi ~ sira

da ziyareti manidar gorillebUir. 
Mesahnst 24,100 kilometre olan Sarden

ya'mn nii.fusu 800,000 kadardll'. ~imali 
volkanlk crazldir; cenubsa ilk devlr ka
yalandll'. Garb klsml, §al'k klsmJ.ndan da
ha alcnktrr. 

ikllm malaryahd1r. Sahllln bazi nokta.
Jnnnda ebedi llkbahar hfildi..m siirer. YaR'
mur n.zcllr. Dereler ~k olmakla bernbcr 
faydalan azd1r. Ekserlyctle seller ynra
tlrlar. 

Ada biiyilk istUalnra ugramad11t1 lc;ln 
hnlk, olduk<;n saf blr rrkt1r: i.spanynmn 
eskl ehall.slnden olan iber'lerden oldukla· 
n sanilir. Kisa boylu, ~evil!: hnreketll, fa· 
kat dlmagcn tembel kimselerdlr. 

Sardenya fakir blr yerdir. Topragm bii
yiik blr klsm1 ekllmeml~tlr. Ekseriyetle 

A tatiirk'e yap1Iacak amt - kabir 
dolayisile cmozole> kelirnesl 

kullamllyor. 
Bu soz beynelrnilelle§mi§tir: Bilyilk 

ve milkemmel bir matem ~bidesi mil· 
nasmachr. 

Mozolc tabiri, Garbt Anadoluda, 
¢mdiki Denizll ve Mugla taraflann
da, milllddan 353 • 377 tarihlcrinde 
hiikmeden kral Mozol'un ismlnden 
alm.IIU§tlr. Bu hiikiimdar, zamanm 
Adetl muclblnce, he~esl Artemis
ya ile evle~tl • Vefatmda tahtta 
kalan Artemisya, biraderl ve zevci 
l~ln muazzam bir makber bina et-

. tlrd1 kl, eskiden cacaibl seb'ai filein> 

clnsl bozulmu~. kavruk ehli hayvnnlnr da 
~k mikdardn degildir. Snhlllerde hayll 
bahk aVI varsa. da bundan dahn ziynde 
italyanln.r lstlfade eder. Ada.nm mndcnt 
boldur. Romalllar d.nhl lstifade cderlc.r-
dl. iyl ta§ clnslerl ~1ka.r. Faknt yollnll 
vc llmanlar fena oldu~dan §imdlye kn-
dar bunlardan da imktlm derecede istlfa· 
de olunamamt§ttr. 

Adadn, prehlstorlk devlrlerdcn knlmu) 
baklyeler mevcuddur. Burnsuu cvvcla Fc
nikelller, sonrn. dn Anndoludan gelml.IJ 
Sardnn'lar miistemlekclc§tl.miliJlerdlr kl, 
Sardenya lsml de bunlardan gellr. Milte
aklb miistevliler Slr8. lie, Etriiskler, Orek
ler, Kartacalllar (512), Romalllar (238), 
Vandallar, GoUa.r, Blzanslllardlr. Sonra 
ndn, milstnkll oldu; onuncu as1rda dart 
muhtarlyete aynldl. 1022 de Plznlllar al· 
dllar. 1325 de ispanyadnn Aragonlar ge· 
lip burasuu ilhak eU.iler ve kalelerden 
~otninu yapttlnr. Ada 1714 de Avusturya
ya, 1720 de Savua hanedanma (ltalyaya) 
g~ti. 

dedigimz dilnyawn yedi acayib cse
ri meyarundadrr. Mozole, onuncu 
as1f(la mevcuddu. Rodos ~valyelerl, 
1522 de mozolenin bulundugu Ba,. 

l~arnas ~ehrinJn yerinde bir kale 
yaparlarken, bu m~ur abidenin ba. 

kiyesini malzem.e diye ~lar· 
dlr. 1846 da ingiltere Osmanh hfikft-
metile anl~arak mozolenin bakiye
lerl olan heykellerl Londraya, Brl· 
tanya miizeslne naklet~. 

Muazzam ve miikernmel makberle-
re her dllde mozole (mausolee) denll· 
mesl ~ bu tarihi hatira sebebl• 
ledir. 

I spanyada tekrar tahta ~lka.- Kral Alfons 1931 senesl rnay1smm 
cagi ha.kkmda haberler alman 14 tincft gilnti tahtmdan fcragat ede-

sablk tspanya kra11 on u~illlcft Alfons rek Madrid! terketmi~tir. Ondan son-o 
1886 seneslnde dolm~ ve dogdugu ra Barselonda Zamoranm muvakkat 
g1ln olan 17 mayista kral UAn edll- riyasetinde Ciimhuriyet llftn olun-
m1¢1r. Valldes1 Mariya Kristine 1886 m~tur. 0 zamandanberi kral Alfona 
dan 1912 seneslne, o~lu ~te vaml 
olunc1ya kadar ntyabet e~. Bu hayatuu ispanya haricinde g~inzlelw.. 
mfiddet zartmda fspa.nya K'O.ba ve Fl- tedlr. 1spanya kralllgma tekrar g09"" 
l1p1n adalarm1 Amerikaya terketmo- mes!. ~ye kadar blr~ dera. mev· 
le mecbui' ~ • ~ubahls obn~u. 



Sahife e AK§AM 

PAZARTES1 KONUSMALARI: D~mir rnelktupD©i1ro 

iyt verlm, iyi organizm. 
Bu dilstur, tabiat gibi cemiyet it;in 

de dogurur. Bir yerde ki diizgtin, ras
yonel, miivazeneli bir te§kilat yoktur; 
oradan zengin bir rand1man almay1 
ummamahd1r. 

edebiya't1m1z 
ze gosterecektir ki bu tiirlil davalan 
biltun cephe gormek laz1mdtr. Bu 
gozle kendimize bakallm: 

Her §eyden once bir edebiyat fakiil
tesi veya faktilteleri. .. Hukuk fakillte
si, fen fakilltesi, nas1l hukuld hadise
leri ve fenne mevzu olacak madcil h!
diseleri - diiniine ve bugilniine §amil 
olmak iizere - tetkik ediyorsa edebi 
vakalan da dtin ve bugiin dahil ola
rak inceliyecek bir edebiyat fakilltc
si. Bizim bir fakilltemiz var diyebilir 
miyiz? Tertip edilen edebiyat geceleri 
ve edebi §ahsiyet ihtifallerini, meseia 
Fransada Comedie Frant;aise artistle
rinden istifade ederek yaptmrlar. Hal
buki ileri memleketlerin edebiyat fa
ktilteleri, ooyle merasimler yaptlklan 
zaman ve1ilen konferanslar ne§r~di
lince, insan eline ciddi ilim adamlan
mn tetkiklerini, gorti§lerini ihtiva 
eden klymetli eserler alml§ olur. Oo
gall hemen hemen yiiz, oleli elli sene 
ge<;mi§ bulunan Nam1k Kemal hakkm
da profesorlerimizin dogru dtiriist bir 
kitaplan, hatta insicamll bir makale
leri mi inti§ar etmi§tir. Birinci i§, 
edebiyat fakiiltelerimizi bu mevzula
ra emek verebilecek hale getirmek, on
lan mazinin hazine ve tiirbelerine ka
panmaktan kurtarmak ve hayata i;1-
karmak olmalldir. 

c;tik heyet te§kil etmeleri Iazund1r. 
Bugtinkii hale gore olan §Udur: Ana 
merkezlerden veya uzak yerlerden ge
len bir romam, bir etiid kitabrm, oir 
§iir mecmuasm1 kitapc;1lanm1z, ancak 
sahiplerinin isimlerile olc;erler. Biraz 
duyulmU§ bir isimse bunlar uzerinde 
biraz dii§iiniirler. Ilk defa ortaya -;1-
klyorsa kitab1 gozden bile ge~irmeksi
zin reddederler. Halbuki bu milptedi
ler igerisinde t6tunacak ve tutulacak 
kim bilir ne istidadlar vardir Onlan 
kim takdir edecek? ileri memleketler
de en biiyi.ik muharrirler, once tabil~~· 
tarafmdan ke~folunur ve ortaya at1-
hr. Kitab1 basmak ic;in koyacag'l ser
mayeyi kediye yi.ikletmemek dti§tincc
sile kitapi;1, eserin keyfiyetini belirt
mek zaruretile onu gazetelerde tenkit 
ettirir, ismi tamttrracak tertibati allr. 
Bunu yapmadan kitab1 ne§retmez. 
Aksi takdirde ondan bir niisha bile 
satamaz. 

Izmir barosunda yeni 
te$kil8t tamamland1 

Edebiyatumz bu bakrmdan, tam 
manasile ba§Ibo~ bir miiessese halin
dedir. Onun da bir Tiirkofisi, onun da 
bir te§killtland1rma biirosu, onun da. 
bi-r propaganda nezareti, hatta onun 
da bir tekaiid sandig1 olmahydt. Ya
Zlk ki Tiirk edebiyatmm geni§ bir (ef
kanumumiyesi) degil, hatta dar blr 
(efkfm hususiyesi) bile yok. En bu· 
yiik kitap tiraj1 vasati bini ge9mez, 
muharrir iicreti 80-100 lirada dola~ir, 
«Giizel yaz~sm, aferin! ..• )) diyecek 
bir ad.am <;1kmaz; boyle bir edebiyat
tan ne bekleriz, bilemem. 

Baroga 105 avukat gaz1/d1 geni 
meclisi idare se~imi gapildz 

Son hafta i~inde Frans1z edebiyat 
muhiti yine t;alkandt, durdu. Bura
daki (durdu), bir tevaffuku degil, 'bir 
devam1 anlat1yor. Qi.inkii o muhit, 
hala ~alkanmaktad1r. 1938 Goncourt, 
Femina, Theophraste Renaudot edebi
yat miikafatlan verildi. Gazeteler, se
t;ilen kitaplan, kitaplarm muharrir
lerini anlatmakla bitiremiyorlar. Yal
ruz Fransa degil, biitiln diinya bu 
isimleri ~itiyor; kitaplarma ve sahip
lerine aiaka duyuyor; dil bilenleri on
lan allp okuyorlar. Bir defa, miikl· 
fat1 kazananlar, para kazaruyorlar. 
Hem de iki cepheden: Birincisi miiktl
fatm paras1, ikincisi o vesile ile sat1-
lan kitaplardan gelecek yi.izdeler. ra
bller yeni eser pe§inde. Kontrat miis
veddeleri §imdiden hazirlanrnaya ba§
hum§tlr. Tamlmak ve sevilmek, o da 
ba§ka! ... 

Ne giizel all§, veri§! ... Hem madcil, 
hem manevi. .. Hem kese doyuyor, hem 
goniil... Hem para kazanmak, hem 
§Ohret. As1l biiyiik kazanc;, bir ta§la 
bin ku§ vurmaktadtr. Filan zat bu se
ne §U veya bu miikafati ald1gi za. 
man, binlerce edebiyat mensubu, ruh
larile o miikatata namzeclliklerini ko
yuyorlar demektir. ~iiphe yok ki, bir 
Duhamel, bir Jerome Tharud, bir Lu
cien Fabre, Goncourt milkafatm1 al
mak arzusundan dolayi yeti§mi§ cte
gildirler. Nitekim bunlardan hic;biri 
bu mtikafat1 almak ic;in bir ktic;iik te
§ebbi.iste bile bulunma~Iardtr. Hep-

. sine bu mtikafatlar, habersizce, tepe
den inme gelmi~tir. Fakat bu mtikil
fatlarm, memleket it;inde yapt1g1 ha
va ve §eref, bu insanlann sdyini ve ze
kaslnl beslemi§tir, bunda da en kii
c;uk bir tereddiide yer yoktur. 

O halde biz ne yapallm? 
Boyle bir suale hemen cevap verip 

halledilecegini umacak kadar sat 
olmamahy1z. Yalmz bu sual iistiinde 
dti§iinmenin liizurnsuz kayitsiz kala
cak surette de vurdum duymazllk et
memeliyiz. Bence her i§te oldugu gibi, 
edebiyatim1zi tabii bir organ}zm ha
line getirmek ic;in de btitiin diinyada 

. neler yap1lml§ ve neler olmU§sa ev
vela onlar1 ogrenmeliyiz. Bu bilgi bi-

( Akfam)in edebi Tomani 

Universitenin didaktik mahiyeti dl
§mda, serbest bir edebiyat ve dil mties
sesesine ihtiyag vardir. Bu miiessese de 
iiniversite gibi resmi olacaktir: Bir 
akademi... Bu isimden tirkmemeliyiz. 
Tanzimat ricali (Darlilfi.inun) kelime
sinden kork.saydilar, bugiin bir iini
versitemiz zor vticuda gelebilirdi. Dli
§ilnelim; Avrupanm muhte§em aka
demileri, kurulduklan zaman ne idi
ler? Me§hur Berlin akademisi, ilk dem
lerinde takvim satarak kendini gtic;}Je
la idare edebilen bir heyetc;ikti. En ye
nilerinden biri olan Macar akademisi
nin kurulll§undaki tevazula gordi.igu 
biiyiik hizmet mukayese edilecek olur
sa noksan ile ba§lamanm mtikemmele 
varmak it;in ilk §art oldugu derhal 
meydana <;1kar. i§lerimizin en basitle
rinden bir misal verelim. 

Art kelimesinin kar§1llgm1 Sangat 
~klinde mi, sanat suretinde mi, 
yoksa san'at tarzmda m1 yazahm di
ye tereddiit ettigimiz zaman kime ve 
nereye soracag1z? Dilin ve edebiyatm 
boyle basitinden en mlirekkeplerine 
kadar btitiin meselelerile ugra§acak 
resmi bir mercie ihtiya~ zaruridir. 
Bu ihtiyag, gecikme tabirile ifade 
edilemez; ondan i;ok daha hayatidir. 

Ut;iincii kademede kitap basanlara 
dii~n mtihim vazifeler gelir. Bunla
nn ba§mda, tabilerimizin okur yazar 
olmalanm zikredecegim. Emektar 
kitapc;Imiz, ibrahim Hilmi gibi, ken
lerinin milellif olmalanm tasviye et
mem. Fakat kitaptan anlayacak va
ziyette bulunsunlar. Bu kadan da 
kafi degildir. Kendilerine basllmak 
tizere gelen yiizlerce mtisveddeyi gd
riip tetkik edecek salahiyetli birer kii· 

Tefrika No. S 

Bu noktada (mtinekkid) ihtiyac1 
kendini gosterir. uMakalenize on lira, 
yirmi lira verecegirn. Bu kitap hak
kmda bir tenkicl yazar m1sllliZ?» de
mek, daima kitapc;mm hakk1dir. Fa
kat §UilU soylemek hakkI olamaz: 
ccBu cserin lehinde veya aleyhinde ya
zar rmsm1z?)). <;tinkti bu suale muva
fakat cevab1 verebilecek bir fikir ada
m1, miinekkid degil, bir h1rs1z ve bir 
dolandmc1 olur. Lehte veya aleyhte 
hiikilm vermekte mtinekkid serbest
tir; bu fikrini soylemek i~in sarfede
cegi emegin mukabilinde para almak 
ta hakl1 oldugu gibi... Miiellif ve ki
tap tarutmak i<;in biiyi.ik kiitiiphane
ler; gazeteler, rovtiler tesis etmi§ler
dir. Devrin en biiyilk adamlarma ya
z1lar yazdinrlar. Bu, hiGbir zaman 
ayip goriilecek bir i~ degildir. Modern 
diinyada propaganda en tabii usuller
den biri olmU§tW'. Yeter ki kazanmak 
i<;in namussuzluk edilrnesin. 

Mi.inekkidin kendine gelince; o, tak
dirlerinde hata da etse daima miies
sir olan bir §ahsiyettir. Sainte Beuve, 
Beaudlaire'i an1ayarnam1§ olabiltr. 
Fakat bu btiyiik §Ririn Frans1z ktiltti
rti i<;indeki tesirinden o btiylik mti
nekkidin Frans1z edebiyatmdaki izi 
daha m1 az derindir? Mesele, mesele
ler iisttinde miinevverleri ve halkI dii
§tindiirmek ve boylece bir ( efkan
umumiye) yaratabilmektir. isma51 
Habib olsun, Nurullah Atai; olsun, 
edebiyatmuza bu balnmdan hizmct 
etmi§lerdir. Nitekim Peyami Safa da 
son senelerdeki ozlii makalelerile bu 
vadide c;ok faydall olmaktad1r. ileriki 
bir konu§mamda Nurullah Atac; hak
kmdaki dli§iincelerimi bir vesile ila 
soyliyecegim. MUnekkid olarak ismail 
Habib igin dil§iindiiklerimi de evvelca 
yaznn§tlm. Her iki arkad8.§1min da. 
milnekkid s1fatile tenkid edilebilecek 
cepheleri yok degildir. Fakat bu cihet
ler, asla onlann milnekkid olarak yap
tlklan btiyiik hizmeti kiigiiltmez. Dii· 
§iinmek ve dU.§i.indiirmek, konu§mak 
ve konu§turmak, bunlar daima ve dai-

izmir (A.k~am) - Yeni avukat
hk kanununa gore izmir baro te~ki
lati tamamlan~t1r. Evvelce baroda 
80 avukat kay1th idi. Kazalardaki 
avukatlarm da baroya yazilmalan 
ve yeni baro lavhasmm hazirlanma
sile izmir barosunda mukayyed avu
ka t mikdan ( 105) e c;1k~tir. 

izmir baro heyeti umumiyesi adli
ye binasmda birinci hukuk mahke
mesi salonunda toplanrru~, yeni ba.. 
ro reisi ve idare meclisi sec;imini yap
m1l?tir. 

Baro heyeti umumiyesi toplantI
smda Atatilrkiin hatirasm1 taziz ve 
tebcil it;in be~ dakikahk, son yilda 
olen izmir barosunda mukayyed tic; 
avukatm hatiras1 i<;in de bir dakika
hk tebcil ve h\irmet duru~an yap1l
dlktan sonra, yeni baro reisi sec;imi 
yap1lm1~, toplant1ya i~tirak eden 74 
iiyeden 69 u reislige eski baro reisi 
avukat B. Munir Birseli intihab et
mi~tir. 

!dare meclisi iiyelikleri sec;iminde 
de avukat B. Tevfik Fikret Ada
man, B. Cemil Erldi, B. Saffet Hun
ler, B. Halil Sabri Gille<;, B. Mehmed 
Murad <;mar, B. HulUsi Selek. B. 
Emin Degermen, B. Nuri S1dln Erboy 
kazannn~lard!r. 

Yeni avukatllk kanununda avu
katlik mesleginde bulunan, fakat 
meslek ic;in vaziyetleri iyi goriilmi
yen hareketlerde bulumnag1 itiyad 
edinen baz1 avukatlar ic;in almabile
cek tedbir ve kararlan ittihazda ba· 
ro idare meclislerine geni.~ salahiyet
ler verilmi~tir. 

Baro idare meclisleri, uygunsuz 
hareketelerinden dolay1 baz1 avukat-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ma faydah olmU§tur. ismail Habibin 
beldecilige ve seyahat edebiyatma gi
dip eski vadisini terketmesini hi<; dog. 
ru bulmam; Nurullahm eser tenkidle
rini biralnp kronik yazmsama gonliim 
raz1 olmad1g'l gibL .. Ke§ki gent;lerimiz
den bu yola heves edenler de ~lksa ..• 

Has1h, Turk edebiyatmm b~1bo§, 
te§kilats1z, hatta peri§an vaziyetinden 
kurtulmas1 i<;in benim, ilk agizda dil
§i.indiiklerim bunlard1r. Bu dava et
rafmda daha fazla zihin yormaya de
ger, kanaatindeyim. Bir taraftan 
devlet, diger cihetten hususi miiesse
seler ve nihayet her yaratma ve yap
mamn ozii olan ferd, bu mevzuda fa. 
aliyete gegmelidir. Te§kilatSIZ bir ooe
biyat, inki§af edemez; edebiyat1 inki
§af etmemi§ bir milletin killti.irii asla 
kuvvetli olamaz. 

Hasan - Ali YUCEL 

yerek babas1 yerinde bir adama ver- bakan kalip halinde bir evdi. 
mi§ler. Bu adam da yine Manisada Evlendikten sonra da kendimi evi· 
bir evkaf tahsiJdan imi§. Elli y~ma, me baglayacak bu nevi hisler ve zevk-
top sakahna bakmadan km olmaya- ler bana yabanc1 kalml§tl. Q'iinkii ye-
cak bahanelerle dovmeye ba§latm§. ni girdigim alemde de kendimi igreti 

'Y' A.PRAK A$1SI 
Babasma evine kac;mak istemi§. Bu goriiyordum. Evirnizin en sade e§yas1 
sefer: bile ismarlama gelirdi. Qama§Ir ta-

BURHAN CAH/D 

- Hayalimde c;izdigim planlardan 
en h~uma gideni budur. 

Dedim ki: 
- Temenni ederim "ki kendiniz i<;in 

daha giizelini yapars1mz. 
Ayni dalgmllk ic;inde dudaklarim 

biiktii: Cevap vermedi. 
Meslegine t;ok bagll oldugunu bildi

gim gene; miman gozlerini saran dii
§iinceden kurtarmak it;in la.krrd1yi de
fi§tirdim. 

- Kocandir. Tahammiil edecek- k1mlanm1zdan mutfak bezlerimize l{a-
Eve gene; erkek almak fikrinde degi- sin! diye onceki macernsmm cezasm1 dar her §ey haz1r a1Imrd1. Salonumu-
lim. Yusuf aga el1isini· bulmU§ bir c;ektirmek ister gibi ytiz vermemi§ler. zu siisliyen kii<;Uk brode masa ortu-
emektar. Babamm eski adarnlann- Nihayet dayanamaml§, bir giin alnn~ leri bile Beyoglunun m~hur magazala-
dan. ba§rm, istanbuldaki teyzesine ka9mi§. rmdan gelirdi. Sokiigiimiizii adamla-

it;imde §imdiye kadar duymadtg1ra Hayat1mn ilk ad1rrunda almna bir ka- rumz diker. banyomuza vanncaya ker 
taze hisler ve g1c1klayic1 hevesler var. ra miihilr bas11Ip aile evinden uzakla§- dar biitiin temizlik i§lerimize ayn hiz-
E§yarm yerle§tirirken adeta yeni gelin tinlan Nuriye teyze evinde tabil istis- metc;iler bakardl. 
olmll§ bir koy lnz1 gibi ellerim titri- kal goriince art1k her §eyi goze alnn~ Evlilik hayat1mda bir gi.in 01s1m 
yor. ev misafir oldugu Use miidiirii ark'l- elime igne ald1gim1 hatirlanuyomm. 

Nuriye ~irin bir klz. Eli i~e yabyor. ~una iltica et~.. Bana tesadiifii Kocam zengindi, ipligi kac;an bir ipek 
Onun da garip bir macerasi var. Neti- adeta bir nimet blldi. Oda benim gibi ~orap ic;in bile iizii1memi istemez, 

¥:it-¥ ce itibarile benimle boyle mi.inzevi bir erkeklerden, cemiyetten, insanlardan elimden ahr, yirtar ve ertesi glin dilzi· 
Nihayet evim dO§endi. hayat get;irmege te§ne. nefret ediyor. Daha da yirmi dort ya. nesile yenisini yollard1. 

Mlinar Hikmete nasil te~kkiir edec&- Bana daha Kadlkoyiinde iken ma- §1Dda .. KIVIrclk siyah sac;h, parlak si- Bu hayat yiliarca sfu·dii ve ben evi-
gimi bilemiyordum. En kiic;ilk §eyler- cerasrm anlattl. Ailesi Manisah, ha.- yah gozlti tombul, end.am.lJ bir klz. min duvarlan, muhitimin hudutlan 
le ugra9tI. On b~ giin it;inde yatak bas1 orada galiba ziraat memuru jm~. Hayatta mesut olmak hulyasma ic;inde adeta ak§am sabah yemi ve 
odasmdan mutfagma kadar ~vin bii- Daha on sekiz YR.§mda iken kom~ula.- di.i§en lozlardan biri. Allah vere de bu suyu verilen bir kanarye gibi ya.,a.-
tiin eksikleri tamamlandl. nndan bir genc;le sevi§mi§. giin biitun yl1.gml1g41 ile sevdigi bu in- dtm. Kadlnllk hislerim ooyle ooyle 

Bir bu~uk aydanberi yammda du- Bir aile eglentisinde biraz bira ~~p ziva hayatmdan c;abuk b1kmasa! torpiilendi ve nihayet bi.itful o tanta.-
ran yeni hizmetc;irnle yeni evime yer- ne§elenmesinden istifade eden gen(,( Nuriye ile evi yerle§tirmek pek Jro- nall, te§rifat11 hayat tahammi.11 edil-
le§tim. Biz gelmeden evde bekgllik onu baglara goti.irmii§. Bu bag .ll~ lay olmadt. Yusuf. a~amn kans1 da mez bir i~kence halini aldt. 
eden, ev yaptlmadan evvel de bahgeye minden sonra da ortadan kaybolmU§. yardun etti. Bu eve girdigimdenbeli ~imdi duvara bir resim asarken, 
bakan Degirmendere muhtanrun aga- 1zmire ka~tigiru duymU§lar. Mahke- kadml1gi daha iyi hissetmege b~la- btifeme tabaklannu yerle§tirirken 
beysi Yusuf a~yi bekgi olarak yam- meye d~mti§ler. Ya§I on sekizi bir ay dun. Bir sigara tablasuu yerine koyar- oyle seviniyorum kil 
ma ald1m. Hi.kmet bey ona elektrik gec;tigl i~in c;ok bir ceza gorm~ ga- ken bile ic;imde kuvvetli bir benimse- Hem artlk benim. i<;in b~a ne zevk 

I Ian yalmz bir baro mmtakasmda de
gil, mtiteaddid baro rn.mtakalannda 
icray1 faaliyetten menedebilecek ka-
rarlan almakta yeni kanunla sala
hiyettar k1Imnn~tir. 

Burada soylendigine gore yeni ka
n una uymak ve ba.z1 kararlar aJmak 
gibi hususlar i~in miitalaalan alln
mak ve ona gore hareket edilerek tat
bikata gec;ilmek ic;in izmir ve Anka-
ra baro reisleri, istanbul barosunca. 
istanbu1a davet edileceklerdir. 

lzmir vilayetinin yeni biit~esi 
izmir (Ak$3.m) - izmir Vi1ayet 

umumi meclisi 9 ikincikanunda t-0p
lanarak izmir vil!yetinin yeni yu 
biitgesi iizerind:e mi.izakerelere b~ll
yacaktir. Vilayetteki muhtelif daire· 
lerin btitgeleri haz1rlanm1§, Vilayet 
Hususi muhasebe miidlirliigiine ye
rilmi~tir . S1hhat ve i~timai Muavenet 
miidiirliigii biitc;esinde izmirde biiyilk 
bir tebhir istasyonu in~as1 i~in tahsi
sat aynlmas1 teklifinde bulunulmu~
tur. S1hhat biit~esinden sonra vilflye .. 
tin en ytiklii butc;esi Nafia btit<;esidir. 
Bu klsllllda miihim bil: yekUn tutan 
turistik yollar tahsisatmdan ba~ka 

iki y1l evvel, in~as1 iii; senelik mi.ide
detle mi.iteahhitlere ihale edilmi§ oian 
vilayetin milhim yollan i9in bu sene
ki biitc;eye fazla tahsisat konu1mas1 
istenmi~tir. Qilnkii bu yollar, bu sene 
iginde ilunal edilecektir. 

Bu arada kopriller ~as1 ic;in de 
tahsisat aynlmas1 teklif edilmif?tir. 
Killtiir direktorltigii biit~esinde ~ehir, 
kaza ve koylerde ihtiyaca gore yeni 
okullar in~as1, Ziraat biit~esinde fi
danhklara yard1m, ziraat miicadele 
iljileri, Veteriner btitgesinde de ycni 
aygirlar mi.ibayaas1 ic;in tahsisat ay
rtlmas1 istenmi~tir. 

,Sehir oteli 
Birinci Kordonda ~ehri gazin0su

nun yerinde Belediyece in~a ettirl!e
cek 140 yatakh ~ehir otelinin planlarl 
Nafta Vekfiletince tasdik edilmi~tir. 

Vilayete ida olunan planlara gore in· 
~aata yakmda b~lanacakbr. Nafia 
VekB.leti, planm tefierri.iatI iizerinde 
kti~tik baz1 tadiller yapllmasm1 iste--

. mi~tir. Turistik yollann in~aGma b::w 
lanacag1 s1rada izmirde boyle biiyilk, 
konforlu ve ucuz bir turist otelinin 
in~asma kati lilzum vardI. 

~ehir oteli 140 yatakli oh.cak, 11er 
daire ve odasmda s1cak ve soguk sll 
tesisati, banyo, her oda ve daireniJJ 
ayn balkonu bulunacaktll'. Otelin et
rafmdaki yollar, tahtadan in~a etti
rtlecektir. 

biliyorum. Bir kad1n bunu kendince 
iti..raf ettikten sonra hayatrmn yelunU 
degi§tirmi§ demektir. Artik erkege h~ 
gortinmek ihtiyac1 kalmad1. Ger~i be· 
nim ya§Imda, hatta benden gok ya~U 
birc;ok tamdlklanm var ki hala genii 
erkeklerin bile b8.§m1 dondiirrnege 
muvaffak oluyorlar. 

Fakat bu oyle bir zorlay1§hr Jd, 
zahmeti zevkine degmez. Hele ooyle 
sevilmek ihtiyacile binbir gareye i>af 
vuran ya§ll bir kadin bu gizli didin
mesine kar§1 kendisine merhametle 
bak1ldlgllli gortirse ..• Bilrnem ki buna 
nas1l mukavemet edilir. Ben bu ac1yJ 
duymamak ic;in firtmadan kat;an )Ur• 
lang1~lar gibi yuvama c;ekiliy_orum. 

¥:(.Ji. 

Fikir adamlar1 ya§landlklan zamaJJ 
inzivaya c;ekilirler. Bag, bah~e hayatl 
si.irerlermi§. Bunlardan birka<;m1'0 
macerasm1 okumu§tum. inziva ~ebit 
hayatmdan b1kanlar ic;in lezzetli bit 
hayal. Dtinyayi slnema gibi seyret
mek igin boyle inzivaya c;ekilmek Ja· 
z1m. Yalmz, o hayata kaq1 i~inde ar
zu kahnamak §artile ..•• Hadiscle1i JJ• 

zaktan takip ederken insan daha sa· 
"'lirni oluyor. Dti§iinceleri, duygularl 
. t.isbiitiln bR.§kala§1yor. Mubakemesi 
daha kuvvetli oluyor. Qiinkii tesir a.I
tmda deg11 ••• motoriiniin, su tertibatnnn ~lemesini liba klz tarah da pek ileri gitmemi§ mek zevki duyuyorum. Babamm evi olabilir lti! Y1pranmarm§ viicuduma 
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YA~vEBA~ REFIK 
HALID 

-3-
lcadlara dair 

8erde mek mikda.n eski mekteb 
hocaiiti var ya, &r88ll'8. i~imde bir 
ders takriri arzusu uyamr; amma 
&bus ~ehreli, diinyasmdan bezmif, 
Girendiiine ve ogrettigtne bin plf
lllan bir hocamn ~inko balkona kif 
Jaimuru dokilliiyonnllf gibi mono
ton seaie vercUgi ders degtl ... Vaktl
le edeblyat ustahp olarak blr: 

"Yemek yemek ne demek bl nemek 
olunca semek 

linii ogre~tik, her kelimemn son 
harti kef ile bittiii 1¢11 bu, bir ma
rifet sayll1rdl. Maamaflh gene ciim
lenin qagi yukan blr minasI vard1: 
Bahk tuzsuz olunca yemek yemek 
ne demektir? ifte, ~uklugumda ve 
1en~lgimde tuzsuz takrirleri din
lerken ben de usulcac1k bu trusra1 
nunldanmhm. Zahir hocamn liklr
di saganagma tempo tutmak i~in! 

Fikrimce her dersin, hattl riyazi
yat ve Ara~amn bile - biitiin hayat 
gibi - Iltif e ve f&kaya, hit; olmazsa 
gilliimsemeye gelir bir noktasl var
d.ir. Doktorun bile giiler y\izliisii hu
taya yan fifa yerlne g~er. Bir uzun, 
lltmah hastabk devrine benzettigim 
'Ye sevdiglm mekteb i;agmda da fen 
hoca yiizii, kasvetli bir hastane ko
iufunda giizel ve endamb bir hasta
balnci kadar bende tahammiil kuv
vetini arttmrdl. 

Diyebillrim kl mektebde btraz oku
~abildimse o tath dilli hocalardan 
Okudum; muharrirlikte gene biraz 
Jazabildimse fen muharrirlerden al
d.igun zevkle yazd1m. 

Ah, Tiirki;emizde giil gibi bir ~l
~ekli kelime ile bafhyan gillmek ve 
gilliimsemek ne rayihah, ne renkll, 
ne yar~kl1, ne rninali dii~iiftiir ... 
l'rans1zcada crire> renksi7.dir, ne~
Bizdir. Sourire ise sourls dediklerl 
fJ.ndlk faresine pek benzed.ili i~in 
kapan gil>i dard1r, blraz da kiler 
kokar! 

Gelelim manahniitihirnlze: 
[Hocahktan bahsederken bizim za

n1amm1zm hoca tabirlerine ka~ 
tnak milmkiln olmuyor!] Arkad&.¥
nun bana lcadlan sayip doktiigu giin 
~ hocahtim iistilmde idi: 

- Biraz da sen ben1 dinle, dedim. 
loge ~1kan otomoblllerl, tayfasiz harb 
eden gemileri, Arzm bagnndan atef 
~aran. denlzlerin altmdan kuvvet 
koparan, yahut giinefin Sicagiyle 
tnakineler ~eviren fabrikalan, tel
Bizle fotograflar alan, sunl adam1ar 
ya.pan imallthaneleri, hepsiltl dln
ledirn. Dogru .. . Fennln son terekki
yati akla durgunluk verecek mahi
yette, zihne sigar ~yler degil. Fa
kat ~riyetin en biiyiik leach, icad
lann babasI ne bu sayd1gm Aletler, 
lllakinelerdir, ne de elektrlk. Asll 
Dliihim kefif . .. 

- Buhar m1, dlyeceksin? 

- . . . ASJ.l miihim kefif pek esld-
dlr. MilAddan bin alti yiiz, bJn yedl 
Yiiz sene evvellerine gltmeli. Filvaki, 
elimlzdeki vesikalara nazaran bu 
lhtira ~refini hangl millete vermek 
llzim, bilemlyoruz. Alman profes<>r
lertnden (Homel) Gilldanilere. atf etr 
tnek istiyor; Fransiz tilemasindan 
(DO Roje) Mls1rlllara taraftarllk edi
yor. Fakat ekseriyetin fikri Fenike
lilerde toplan1yor. Fenikeliler haldld 
tnucid olmasalar bile, her halde, lea
d! kemale erdirdiler; sadeleftirip 
halkm istlfade edecegi felde soktu
lar. ASJ.l bu icaddan sonradlr ki diin
ya aydmlanmaga, lnsanlar lflii g()r
mete, bulmaga bqladllar. 

- Anladun, ca.mm icadmdan bah
aetmek istiyorsun. Efsane ltibarile ca
llUn kifili FenikelilercUr. Bunun 
hakkmda ikl rivayet, ikl :masal var
du. Bunun birisi; 'Fenike sabntne i;i
kan bazl kiih«clle tacirleri, ocak 
Japmak i~in taf bulamazlar, gemile
rindeki k:iihercilelerl kullamrlar. A~ 
Yarup ta kiihe~e eriylnce kumla 
kanfir, cama benzer bir madde ha
ll} olur; ~lar, begenlrler, ~una, 
buna gOsterirler; cam da ke~edilml.f 
Olur, diger rivayet .. . 

~ - Billrirn: Bir ~ban kumsalda 
koyun}anm otlatirken hava karanr, 
hrtma kopar ve blr yild.inm dftter. 

erimesile cam hasll ol ur, ~oban bu 
~!fat maddeyi fehre gotiiriir, bakar
lar, tedkik ederler, illahir .. . 

- Amma bunlar tarihen sablt va
kalar degildir. Camm mucidi Mlslr
lllardlr; Fenikeliler cam lstimalini 
M1s1rhlardan ogrenmlflerdir. On se
kizinci siillleye mensub u~iincii 
(Tutmozis) ten evvel Fenikede cam 
malftm degildi: Halbuki Mls1rda bu 
Firavundan ~ok evvel cam kullam
lird1. (Tutmozis) in Suriye ve hava
lisine icra ettigi ii~ harb seferi ild 
memleket arasmda munasebat husu
liine sebeb oldu, Fenike ehalisl Ml
Slrda camc1hk ogrendiler ve demin 
dedigin gibi bu icad1 Fenikede te
kemmill ettirerek .. . 

- Malftm ... Aroma ben sana cam 
icadmdan bahsetmiyecektlm; bu 
milletin diger bir icad1 vard.I ki... 

- Ha, anlad.Im: (Purpr) denllen 
ve denlz bOceklerinin kabuklanndan 
~kanlan erguvanl boya. Rivayete 
gore bu boyarun ke~fine bir kopek 
sebeb olmu,. Kopek o bOceklerden 
yemif, agzmm etraf mdakl klllar IA.
tit bir renge boyanm1~; sahibi merak 
etmi,, bOcekleri klrmi~. ezmi~. kay
natrm11 ve bu suretle yeni bir ke~fte 
bulunm~. Masai klsm1 bu. Tarih ise 
Fenikelilerin (purpr) 1 Asurllerden 
ogrendiklerini tesbit ediyor. Yalruz 
taammiim ettiren onlardlr. Hattl 
eski (Sur) fehrindeki fabrikalarda 
boyarun en l1As1, enfesl yap1hr, Ml
ma sevkedilir, Fira\l\lnlM, kihin
ler, ~ rahlbler, prensler miithi' bir 
para mukabilinde satm alarak ... 

- Buda malfun. Boya lcadmdan 
bahsetse tdiin o cihetleri miinakafa 
ederdik. Ne cam, ne boya, hl9 blrl 
degil. Benlm s0ylemek istedlgim lead, 
biltun icadlann, fennln ve sanatm 
temel tafld1r. Biraz evv~l sayip d6k
tuiful o ihtlralann mekanizm&Sl 
i~inde, blr moWrde, bir ~arhda, blr 
(bobin) de, bir (tiirbin) de, bir ampul
de, hepsinde, her ~yde hattl bti
tiin fikrt mesnuatta ben o lhtiram 
izinl, tesirini, kuvvetinl buluyorum. 

Biitiin icadlann dogdugu yer dl
ma.g degil midir? i'te bu en kud
retli maddede mevcud sihlrli kuvvetl 
toplamak, saklamak, icabmda nakll 
ve tevzl etmek lcin k"1edilen A.let, 
elbette ihtiram en milh1mml, en 
esashsldlr. Bunu insanlar blr k89 yilz 
asir evvel buldular ve adma ... 

- Y&Zl, dediler, degil mi? f?iindi 
anladllnl 

- Evet, yazi. .. Fenikelilerin yir
mi harften miirekkeb elifbas1 ! Bu 
llet o kadar eskillgine ragmen bu
giin diinya yiiziinde mevcud biittln 
ihtiraattan daha fazla ragbettedir. 
Ne Edisonun gramofonu, ne Lum
yerin sinelll88l, ne Markonlnin tel
sizi, ne de emsall YazJ. dereceslnde 
harikullde addedilebillr. Her ihtinu 
biz ona, bu -Bl dinam08Una bO~ 
luyuz. 

Buram b()ylece - yani lcadlarla ~ 
famm pek denk olmad.Igi - anl~
d1kt81n ve Sezar'm hakkl Sezar'a ve
rildikten sonra art1k SU"a zamanima 
rasllyan siiril sepet ke'1flerl hlklye
ye geldi. Hanglsirulen ba.fbyayim? 

tsterseniz en sadesindell\ (blsk-
let) ten! 

(Arkas1 var) 

~ 
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Sahife 1 

Hollivudun Donjuan1 
~~----------------------------~----~ 

TyrOne Power, sOylendigi gibi 
Annabella ile hakikaten evlenecek mi? 

~,.. 

Son zamanlarda Holllvuddakl Jon 
promyeler arasmda kendislnden en 
~k bahsedilen Tyrone Power'dir. 
Bunun bqllca 1ki sebebi vardlr: Bl
rincisi Tyrone'nin diger biltiin Jon 
promyelerden daha gen9 olmas1, ikin
clsi de bir ~k tarunnuf sinema ytl
dlzlanrun bu delikan11yi sevmesi ve 
bu sevda yiiziinden i;1lgmhklar yap
mas1dlr. 

Tyrone Power, Nevyorkun tenha 
rnahallelerinden birinde dogmUftur. 
Babas1 ve bilyiik babasl aktOrdii. Fa
kat bunlar sahnede ancak kui;iik 
roller yap1yor ve pek az para kaza
nabiliyorlardl. 

<;ocuklugunu epeyce mahrumiyet 
i!;inde g~iren Tyrone tahslllni yap
tlktan sonra baba sanatma silliik 
etmege, ak.Wr oJ.maga karar vermiftl. 
Fakat onlar gibi kii~iik tiyatorlarda 
ufak roller yapmaktansa Hollivuda 
gidip orada talihlni denemegi muva
f1k bulm~u. 

Tyrone iki sene evvel, 20 yqmd& 
iken Nevyorktan kalkarak, Holllvud 
yolunu tutmuf ve 936 tkincl kAnu
nunda slnema ~hrine vas1l olmUf
tu. Burada tal1h kendisine derhal 
giller yiiz g0stermifti. Bir ~ok jOn 
pr0myeleri bulmU§ olan t1l1m. direk· 
torlerlnden Zanuck sokakta bu de
llka.nhya raslam1'- gencin boyunu.,. 
posunu, taVl'llU begenerek kendJslnt 
f1JJm Qevlrmegt tecrO.be etmeslni tek· 
ill etmi~ti. Tyrone bu teklifl derhal 
kabul etmi~ ve ~ yildlzlardan 
Alice Faye'ln ~vireceil Sing Baby 
Sing tiliminde m~ bir rol yap
mak ii;in ~al1~a baflamifti. 

Tyrone me'1tur yllchzm ldeta gol-

gesi halini ~·· Ona biitiin emel
lerini aruatmlf, kendislne nasihat et
rnesini, muvaffak:lyetl i~ yardmn
ru eslrgememesini rica etmlfti. 

Sevimll deHka.nh Allee Fay'in ho
fUna gitmifti. Giizel yildlz artiste 
kabil oldugu kadar yanhm ediyordu. 
Fakat tamam 1" baflanac&gi za.. 
man rejisOr Tyrone'yi ~agi~: cSen 
bu role gelmiyorsun, bqkasmi ala
cajlz> diye tebligde bulunm.u. 

Bu teblig delikanhnm bilttln hul
yalariru altiist etmifti. Tyrone ko
f8l'ak: Allee Faye'i bulmllf, ona va
zlyetlni 1zah etmif ve hiingilr hiin
giir aglanu.ft1. Allee, delikanhyi te
selll et~. ona Omkl vermif ve ak.
'8-Dl Tyrone'yi ldl~iik bir lokantada 
yemege gotiirmiiftO. Artlstin aa.Ierl 
Tyront!'yi epeyee tesldn etmiftl. YJI
dlzm ellerint 0pm~: uHayatta sfz 
benim yeglne dosturn ve hA.mim ola
calwruz. Muvattak olur da blr gOn 
sizlnle birllkte fillm ~evirirsem, be
nl yetlft1rdiiiniulen dolayi iftlhu 
edeceksiniz> demi.ft!. 

Allee otuz y&flllda ldi. Bu tecr11-
besiz gencln safiyeti, ~ehreslnin sert 
hatlan h°'™ gitmifti. DeHka.nl1J1 
epeyce mOddet himaye ettl. B1k Ilk 
birlikte g6riinttyorlardl. Fakat btr 

8olda 'f)i_.,. llftlllenlm , ... OaJDol', ..... u1lstl 
Dk btmaJe ,.tea Alice Faye 

gttn Alice blr suvareye giderken ken
dillne refakat etmek istiyen Tyrone'· 
ye: cDellrdin mi? . . . Ben ~ t&Dm
Dllf btr ytlc:hzim. Her yere her haDgl 
bir adamla gidemeDl> cevabml ve
rfnce ara1an ~lm•f, Tyrone, Alice
den aynll:mft1. 

Bu mada bir tesadill deUkanhya 
yarcbm ettl. Zanuclt'lDl ~ 
cLondra. PostasI> tlHmtnde miihim 
blr rol alc:h ve bu rolde ~k muvaffak 
pldu. Biitiin mtlne)dddler zekAsm .. 

dan, kerujtstnden lntifar eden p.ya.. 

m dikkat bAktmlyetten, ~ehresinin 
erkek gi1M1111b"'en bahaediyordu. 
Tyrooe tuc fittmde mqhur olm•u. 
Derhal iyi bir iDU.kavele imzaladl ve 
kendisine gtize1 blr ev yaptinh, bu
rada yerleftl. 

Artist bir muddet sonra Norve~ 
Sonja Henie Ile birlikte blr fllim ~e
rirmege bafladt. Tyrone, bir gun 
Norv~li artiste: cSlz tipkl bir periye 
benziyorsunUZ> dedl. Sonja da ar
tiste blr N0FYe9 qk f&rkw ogretti. 

iki artist her yerde blrlikte g~ 
riinmege ~~achlar. Sonja delikanb
ya "1lt olm.u. Onunla evlenme
gl dtifilnuyordu. Fakat Tyrone'nin 
menaceri: cYlribi yqinda evlenmek 
olmaz. Bu hem siz1n icin, hem Sonja 
i9in fena net~er verin dedi ve iz
divai; fikrlne iptidadan sed i;ektl. 
Nihayet Sonja lle Tyrone birbitlerin
den aynld.Ilar. 

Bu s1rada Hollivudun tamnmlf 
y1ld.Izlanndan J'anet Gaynor, gen~ 
artiste q1k oldu. Qllgmca bir qk ..• 
Janet bir zamanlar blr ~ok ~klan 
reddetmifti. Nihayet bundan 8 sene 
evvel Lydele Peck adlnda Nevyorklu 
zengin blr ba...'lkerle evlerunifti. Fa
kat bu lzdlv~ uzun siinnemif, ild 
1ene sonra &~lard.I. 

Janet ikinci ve ilcilncii defa ola
rak gene lenlln 1ki if adamile e•
lendl. Faklt bu. izdi~lar da uzun 
sttrmed.i. Kendlslne slnema muhl
tinde de bir 9Qk klmaeler lfik oldu. 

:ifte bu lrad8r ~k timae1er tara
fmdan sevttmlf olan Janet ~mdi 
otuzunu ~oktan g~ iken bu de
likanhJ1 sevm.lftl. tt~ ay ildsi hep 
beraber gezdl. Janet, Tyrone olma
dlk~a blr yere adlm atmiyordu. Fa
kat bu ~ blr miiddet sonra s0n
dii. Daha dol'rUSu Tyrone, Janett 
blraktl. 

Delikanll bu mrada filim ~evirmeJc 
fem HoWmda gelmif olan Franm 
yildlp Annabella}'l g0rm~ ve ~ok 
IJelenmiftl. 'l'ylUne, FranS1Z artistl
nln pefis1ra kufayordu. Nihayet tamf
blar, gijrOf&tller.. Son pytalara ba
lahrsa birbtrlertnl aevdiler ve evlen· 
mete karar verdiler... Bunun i~ 
Annabellanm lmcaa1 Jean Murat'· 
clan aynlmal1 Jlmmdl. Artist ~ 
aya getdl. Bu IP giirilltilatlzce hal
Uni tem1n etU ft bu suretle aerbM 
kaldl. 

Tyrone, Annabella tle Cenubl 
i\merlkada Arjantlnde blrl~ek i~bl 
aOzl~. Dellkanh blr k~ haft& 
evvel Arjantine gittl. Annabella da 
aon gilnlerde yola i;ikt1. ikl sevdab 
Buenos Ayreste birlei;ecekler . Acaba 
hakikaten evlenecekler mi? ... Evle
nirlerse bu izdiv~ ne kadar ilre
cek?. . Bunlara ~il.k hi~ killlSI 
btt cevab veit!*ltyor. 



Sa:hl!e I AK:f AK 

I ~Hiii1,sBe;'koza 7 -1; 
Topkap1, Besiktasa 5-0 

maolub oldular 
~ref stadmda giiniin ilk ~1 Bey

koz ile HilAl a.rasmda yaplldl. izzet 
Muhiddinin idaresinde yaplla.n oyu
na talmnlar §11 ~ekilde ~lkttlar: 

Beykoz: Kandilli - Bahadt.r, Halid .. 
Saadettin, Mustafa, Cahid - Kl-run, 
Cahid, ~ahab, Gazanfer, Ali. 

Hil!l: Suad - Akif, Sel~ - Musta
fa, Zeynel, Muhsin - ilhan, Rauf, Na
lm, Fahir, inayet: 
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Musabakaya Beykozun hiicumu tle 
~and1. ilk dakikalarda nisbeten 
kolay ak:mlarla oyuna. hakim bir va
ziyete ge~en Beykozlular ii~iincii da
kikada Ali vas1tasile ilk gollerini yap
tJ.lar. 

Fik:ret talammm 'ii~iincii galibiyet goliinti yaparkm 
==-=========================-111::1==============================-· 

TAJnrtv STADI: FENEKBABQE STADI: 

Galatasaray, Siileymani
yeyi 4 - 0 magIUb etti 

ilk dakikada yedikleri gol HiliUll
lerl ~~uttI ve ge~ glizel oynama
ga bal?ladllar. 19 uncu dakikada ildn
ci golil yapan Beykozlular oyuna ta
mamile hfildm oldular ve biraz son
ra ii~iincii gollerini atmaga. muvaf
fak oldular. Hilal bu sayidan sonra. 
biraz canla.mr gibi oldu. Soldan yap
tiklan bir hiicumda yegane golleri-

Veta, Fenerbaheeye 4 -1 yenildi 

Ogun ,amur yiiziinden zevksiz ge~ti 

Sarilacivertlilerin dart goliinii 
iki Fikretler gapti 

TakSim stadmda gtini.in yegane 
m~1 Galatasarayla Silleymaniye ara
smda yaptld.I. Az bir- seyirci 6ni.inde 
cereyan eden bu m~ sahanm miit~ 
gamurlu olmas1 yiizfulden zevksiz bir 
~kilde ge~. Yerletini bulannyan 
paslar ve garnura. saplarup kalan to-
pu sokmek bahaneslle a'ttlan tekrm> 
ler mtisabaKa.yi bir kor dorusiine ~e
virdi. 

Futboldan ba§ka ~eye benziyen 
ve biiyi.ik bir herciime.r~ i~inde g~ 
miisabakada daha aktl1.J. davranan 
sankum1ztltlar dort sayi kaydederek 
sahayi galip olarak .terkettilex. 

Adnan Akmm . hakemligi altmda 
sahaya ~lkan takurilar ~ ~ekilde di
zildiler: 

Gala tasaray: Faztl - Lutfi, Ad.nan -
Ekrem, Musa, Celfil - Necdet, Salim, 
Mehmed, E~ak, Biilend. 

Siileyma.niye: Muv.aifak - Biirhan, 
Ruhi - ibra.him, Martayan, :Ibrahim -
Rauf, Nedret, Dani~, Nizameddin, 
Diran. 

Mtisabakaya Galatasaraym hiicu
mile ba¢anch. Dakikalar tierledik~e 
sanklnmzrltlann oyun U.Zerinde hi· 
ldm bir i,vaziyete ge¢gini goriiyoruz. 
Top Sfileymaniye rus1f sahasmda do
l~yor :ve ~amur yliziinden \UZUil vu
~ ya.pmak im.klm olmadigmdan ka
lelerinin ontine silaf?I?lRk mecburiye
tinde kalan Siileymaniya miidafaas1 
cansipaxane ~~or:du. Silleymani
y.eliler de sol~lkla.n Ya.sita.sile ender 
olmakla beraber bir hayli tehlikeli 
akm yaptllarsa da Lfttfinin ye.rinde 
mudahaleleri net.ice almalanna mA.:ni 
oluyordu. 

Sarik1rm1z1 hiici.iinlan :Siileyma
niye kalesi oniinde milhacimlerin kl
sa pash oynamalan yiizfulden erir
ken 32 ncl daldlmda Sfileymaniyell 
tbrahimin tapu elle tutmaSt penaltiya 
sebeb oldu 'Ve Salim sikl bir ~title ta· 
krmmm birinci sayism1 yapti. 

Bu goliln akabinde Necdetin kale 
cizgisine !kada.r gotilrerek genye ~ 
verdigi topu, Billend .:yet4ere.k plase 
bir vur~la ikinci defa. olarak Si.iley
maniye kalesine atti ve ilk devre Ga
latasaraym 2-0 galebesile nihay.e.t. 

~ bir vur~la takmurun ii~iincU go
liinti yapti. 

Bu say1 Sfileyrnaniyeliler iizerinde 
buyiik bir tesir icra etmil? olacak k1 
sinirlenmege ve asabi bir {iekilde oy
namaga b~adllar ve bu sirada Dani~ 
hakem tarafmdan oyundan ~dL 
Sfileymaniye 10 ki~ olarak oyuna de
vam etmek mecburiyetinde kalch. 

30 uncu dakikada Salimin ~a.hst 
gayretile dordil.ncti. sayiyi da kayde
den Galatasarayltlar bu golden sonra 
yava~adtlar ve m~ bu llekU degi~e
den 4-0 Silleymaniyenin ma.gliibiye
tile nihayetJendi. 

Galatasaray tak1mmm ibii tiin hat
larmda anla~a goze garp1yordu. 
Yalruz.. gamuru hesab etmiyerek yer
den oynamalar1 hata idi. Takrmda 
~ta Celfil olmak iizere Lutfi, Musa, 
E~fak muvaffak oldular. 

Siileymaniye talammda Diran, 
Nedret ve Ruhi takunm en iyi oyun
culan olarak goze garpttlar. 

$AZi Tezcan 

jlzmitteki ma~lar 

ni yaptilar. Seneb~mdanberi yaptlklan mtisa.- 1 

Devrenin sonuna dogru bir sayi bakalarda . alchklan iyi derecelerle 
daha ~J.karan Beykozlular devreyi b~ta giden klublerimiz arasma ka-
1-4 galip olarak bitirdiler. ttlmaga muvaffak olan VefaWar haf-

ikinci devreye on kil?i ile b~liyan tamn en milhini macm1 diln Fener-
Hilftliler sert bir oyun tatbikine te- bahc;e ile yaptllar. 
vessill ettiler ve hakem bu yfizden Galatasarayblarla berabere kal-
bir oyunculanm ~Ikard!. Bu suretle maga muvaffak olan y~Ibeyazltlar 
dokuz 'kll?i kalan mm.i list uste ti~ sa.- Muhte~em, Latif, Vahid ve Mehmed 
yi daha yiyerek sahadan 1-7 maghlp gibi en miihim dort oyuncusundan 
olarak aynldl. mahrum bir t.akllnla sahaya ~Ikma.k 

BE~iKTA~ • TOPKAPI mecburiyetinde kald:ll.arsa da Fener-
Giiniln ikinci m~1 Be~ta.., ile bahceliler onlarm bu eksikllginden 

Topkap1 arasmda yapildl. Halid Ga- fazla istifade edemediler ve ancak 
libln i.daresinde sahaya. c;1kan tak1m- dort gol yapabildiler. 
Iar ~u $ekilde dizildiler: Havanm yag1$ll olmasma ragmen 

Topkap1: Abdillkadir - Htristo, Se- saha diger stadlara nazaran iyi idi. 
mih - Besim, Sabahaddin, Yunus - Ahmed Ademin hakemligi altmda 
Tahsin, Hamid, Tahsin, KA.mil, Yu- sahaya ~lkan taklmlar ~u ~ekilde di-
nus. zildiler: 

B~iktai;;: Mehmed Ali - Taci, Ht- Fenerbahce: Hiisameddin - Y~ar, 
risto - Feyzi, Osman, R.1fat - Fuad, Lebib - Naci, Angel.id.is, R~ad.- Fikret, 
i;;eref, Sabri, Hakkl, Haya ti. Ali Riza, Fikret, Esad, ~an. 

Be~ikta.~m hticumile ba~llyan oyun Vefa: Ahmed - Siileyman, Orhan -
Topkapt i<;in derhal ciddi bir tehlike Kenan, Lutfi, ~iikril. - Ad.nan, AbdW?, 
oldu. U~ miihim oyuncusundan mah- Sulhi, Hilseyin, Ziihtil. 
rum olan siyah beyazlllar dUzgi.in Oyuna Fenerlilerin soldan seri bir 
oyunlarile Topkap1yi s~t1nnaga hi.icumile bal?land1. ilk dakikalarda 
ba~lad1lar. Topkaptltlar bu hiicumla- Vefamn .;;ok canh bir ~ekilde oynarug1 
n kcsmek ic;in canla b~la ~ah~yor- goriiltiyordu. Her iki taraf h!kimiy-e-

Buraa ve Eskitebirliler lardi. !1.5 inci dakikaya kadar devam ti kendi lehine ~virmek i~ln ~al1~1-

g
alib ,aeldiler eden :bu tazyik nihayet semeresini yorsa da muvaffak olamiyordu. Za-

'° vermege b~ladl. man zaman Vefa ve Fener oyun iize-

im.it 18 (Telefonla) - Tiirkiye fut- 16 nci dakika.da Sabriden ald1g-t rinde hA.kim oluyordu. 
pasla ~ref birinci, 32 nci dakikada 25. . a~1~1·~· k d d d 

bol §ampiyonlugu Kocaeli grupu bi- mc1 c:uuiu:a.ya a ar evam e en 
Sabri ilcinci Be~ktq gollerini ~lkar· bu bera.berlik Fenerlilerin uzun pas-

rinciliklerine bugiin gene futbol fede- dllar. Bu srrada Hak.kt penalt1 kllr1r- ~ al ·· · ~ larla oynamaga ba,:;;alam an uzenne 
rasyonu ikinci reisi B. Ziya Ate~in ne- di ve devre -0-2 Be.Pkt~ Iehine :ka- bozuldu ve sanlaeivertliler hakimiyetl 
zaretinde devam edildi Bava ~k ya.g. pand.1. kurdular. 31 inci dakikadn. ktiGiik 
murlu oldugundan saha ~ decya- ikincl devreye gene Be~~hla- Fikret Ali ltizadan aldi'" derin bir 
SI .halinde !l.di. 1~ b. nn s1r..i hiicumlarile ~andt. 6 nc1 pas1 iyi kullanarak sol ko~ed.en Vefa 

ilk mac;1 Bursa §ampiyonu Acar dakikada Sabri talamimn iic;uncil sa- aglarma taktl. 
Idmanyurdu ile Kiitahya §ampiyonu YJ.Sllll yapti. Bu mada HakkJ. gene Bu sayi ye~ilbeyazlJ.lan sarsar gibi 
U§ak Gen~lerbirligi yapttlar. Her iki bir penaltl ka~irch. Oyun tamamen oldu. Fenerliler Vefa kalesini daha 
takun da 4 - 4 berabere ma.&1 bltirdik- siyah beya.z iistiinliigu altmda devam ziyade tazyike b~ad1lar. 
I · a t 'd · ediyordu. 35 inci da.kika.da ~ef, 40 enn en emdi ed1len yanm saat zar- 35 inci daldkada yine kUGtik Fik-
fmda Bursalliar giizel 'bir oyun ~a- mo dakikada Ha.k:kJ. :v8.Sltasile i.k1 gol ret GOk uzaktan ~ektigi ~title Vefa 
rarak 3 gol daha attllar ve 7 • 4 galib =i=~ar m~ o-5 kalecisinin hatasmdan istilade cderek 
geldiler. ildnci golii yapti. Usttiste yedikleri ild. 

Ikinci ma9 grupun en kuvvetlisi Es- Gayrifedere ma~lar1 gol Vefa mudafaasllli bocalamaga 
ki§ehir §ampiyonu Demirsporla Ko- Di.in Taksim stadmda federe olnu- sevketti ve heniiz kendilerini topla-
caeli §3.mpiyonu izmit idmanyurdu yan klilbler arasmda lig m~lanna ma.clan Fikretin u.stahkh bir ~lle 
arasmda idi. Birinci haftayun 0 _ 0 a devam edildi. Kurtul~ • Pera B ta- ~ilncii golU de yediler ve devre bu 
bitti. M~m sonlanna dogru bariz ibir kunlan ma~ Kurtulu~ 0-2 kazan- ~ekil deiiFleden 3 - O Vefa aleyhine 
ofsayddan attiklan golle galib vaziye- di. kapandl.. 
te ge~en Eski§ehirliler bir gol de kale- Ayni kliiblerln birinci talnmlan Ye~ilbeyazltlar ikinci devreye bi.i-

:iKiNci ll>EVRE cinin topu i;amurda elinden k~uma- arasmda yapllan m~ 1se 0-0 berare: yiik bir luzla b~ladllar ve ikinci da-
-~ 81 ile yapttlar. Bu suretle Eki§ehirliler re neticelendi. .kikada bir favul at~dan L"dtfi va-

lendi. 

Silleyma.myelilerin bilcumile ~ 2 - O galib galdiler. -~ s1tasile yegane gollerini kazandl.lar. 
la.nan <>yunun !I.kind dewes:l ta.ma- L• I tv l" Bu samdan sonra. oyun zevksiz bir .c::e-

G J t hAki • "" alt.mda - 1g mar art puan ce e 1 ~
6 

" 

degil?meden 4 - 1 sa.rllAcivertlilerin 
galebesile nihayetlendi. 

NASIL OYNADILAR ? 
Fenerbahgede Htisameddine fazla 

bir i~ d~edi. Ya~ar Lebibden dalla 
90k ru;;Bti bir oyun Glkardl. Haf hat-
tmda Angelidis ile Nacl iyi degildi. 
Re~ad bu hattm en iyi oyuncusu oldu. 
Hiicum ha.ttmda Fikretlerden b~kasl 
muvaffak olamadtlar. 

Vefalilar: En iyi oymyan Lutfi idl. 
KalecUeri heniiz c;ok tecriibesizdir. 
Haflan ~ok bozuk, hucum hattmda 
da Sulhi ile Hiiseyin g~ttlar. Diger 
uc;U i!? gorecek halde degildiler. 

Izmir ma~lar1 
Alaancak - O~oku 5 - 2 yendi 

izrnir 18 (Telefon) - izmirin en 
kuvvetli iki klubu olan Alsancak ile 
it~ok diin biiyilk bir kalaball.k oniin· 
de Alsancak stadmda kar~1l~ttlar. 
Biiyiik bir enerji ile ~ah~an Alsancak4 

I1lar ilk devreyi 2 - O galip bitirdiler. 

Ikinci devrede oyun bir arallk 2-2 
beraber vaziyete geldi ise de bu ~ok 
uzun siirmedi. Daha miiessir oyru· 
yan Alsancak list uste 3 gol daha ya4 

parak ma~1 2-5 !kazandl. 

Voleybol turnuaai 
Beyoglu Halkevi tarafmdan tcrtib 

edilen voleybol turnuasma dun ba~lan· 
IIlllltll'. 37 tak1mm kaydedildigi bU 
milsabakalann u~iincil ka.tagorileri 
a.rasmda yap1lan kar~malarda 

Pangaltt lisesi - <;elikkol taknruna 
9--15, 12-15, Senjozef A, Senm4;el B 
ye 7-15, 13-15, 10-15, italyan lisesi -
Peraya 2-15, 5-15 galip gel1I14lerdir. 

Adalarda yeniden ~am 
dikilecek 

Noel mtinasebetile gizlice gam ags
c1 satllmasmm oniinti almak iizerft 
her sene ibelediyece bazi emirler ve
rilmekteclir. Bu sene bu emir tekraf 
edilmi§ ve Noel mtinasebetile ag'acla
nn tahribine gidenler hakkmda. ga· 
yet agrr cezalar verilecegi. alft.kadar .. 
Iara blldirilm~tir. 

Adadaki camhk:lardan bazilan za.
manla tahrip edildiginden seyrek olan 
yerlere yeni fidanlar dikilmesi ve bils
biltiin ~1plak olan sahalara da agaq 
yeti§tirllmesi i~in aynca bir proje 
hazrrlanacaktlr. 

men a a asaray irl. miye4.& Grup §ampiyonlugu ~ sah giinii Y kilde devama b~lach. Her iki taraf 
g~ti. Rilzgft.nn da lehlerinde olmasi yapllacaktir. Yalmz Eski§cllir oyun- 0. G. B. 1\1. A. Y. P. neticeyi kabul e~ bir ~de oyna- Otomobil kazafi 
sanklrnuzi takmnn h8.kimlyetini fa.z.. cularmm ildsinin lisanslannda klup ~ikta§ 9 7 2 - 37 11 25 mag-a b~ladt. Bu Slrada Vefadan Beyoglunda ~air N!g§.r sokagmda 
lala~t~tl. isimlerl silinerek degi§tirtldigin- Galatasaray 9 7 1 1 29 10 24 Sulhi ile Fenerden Naci arasmda ufak Kitap~1 apartnnanmda oturan Agop 

Sekizlnci dakikada merkezd:°b ya- den vaziyet Ankaraya telgra.fla .sorul- Fener 9 6 2 l 25 6 23 bir miinaka~a ge~tL Hakem her iki- Ke§i§, Hamalb8.§1 caddesinden ~er-
ptlan bir Galatasaray akmmda Su- du. Eger bu vaziyet tahakkuk ederse Vefa 9 5 2 2 18 16 21 sini de oyunda.n ~dtgmdan tak:un- ken Be§ikta§ll §OfOr Hiiseyinin idare-
Ieymaniye mlidafilerinden tbrahim Eski§ehirliler maghib sayilarak hmit Beykoz 9 3 3 3 23 15 18 lar onar ki~ ile oyuna devam ettiler. sindekl 3048 numarall otomobilln sa-
!;amurlu sahada kaleciye pas ve~k ve Bursa final macrm yapa.caktll'. Ta- tst. Spor 9 2 1 6 13 22 14 Devrenin sonlanna dogru Vefa demesine ugram1§ ve Ke§i§in ayag-I 
glbi bir hataya d~tii ve hatas1 gone hakkuk etmezse Bursa· Eski§ehir kar- "'iileymaniye 9 1 3 5 7 18 14 mudafilerinin ilerde bulunmasmdan kln~ttr. 
neµcelendi. <;amur ylizilnden kendisi §Ila§acaktll'. Topkap1 9 2 - 7 7 31 13 istlfade eden Flkret takmllnm dor- Yarah Alman hastahenesine kaldl• 
ile kaleci arasmda saplarup kalan to- Sporculara Halkevinde bir !tay ziya. Hila.I 9 1 1 7 12 28 12 diincii sayisrm da yapmca m~m ne- n~. §OfOr yakalarui.ro.k. ta1lkikat~ 
paE~fakseribk~lkl~ayeti~t~i~ve'S'..Xw:.....i_.f~e~u~v~e~ri~·lm~·~u~r • .__~~~~~~~..L...:.,....,l'lllf!IWl!!llll!!lllll!!!!!l11!!!91 .. ~!!l!lll!!!!lllll!! ...... -L~U~ce~:s1~b~elli~o~ld~u~ve~m~fis~sa~b~a~ka~b~u~~k:ll~L..!b~B.§~la~nm~1§~Q~~~~~~~~~~~__J 
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Sulu kar yag1yordu, etraf buz gibi 
ldi. Cevad tramvaym sahanhgma 
~lkti. Vay, vay, vay ... B1~ak gibi kes
kin blr ruzgar etraf1 kas1p kavuru
Yordu. Tramvay durunca indi. Otur
dugu apartimamn yolunu tuttu. 
~imdiye kadar bekar ya~am1~ti. Her 

ncdense evlenmek aklmdan bile ge~
nli~ degildi. Fakat bu ki~ gilnil, don
durucu ri.izgann altmda cvine glder
ken bekarligm zorlugunu dil~ilni.iyor
du. Oturdugu apart1manda kalorifer 
Yoktu. l?irndi eve gidince soba ya.kmak 
laZ1Illd1. Ah bu soba yakmak!... Ce
vad yalmz ge~en biltiln bekarhk ha
Yatmda ~u kor olas1ca sobanm kolay
ca nastl yalalabilecegini bir tiirlti 
adamakllll ogrenememi~ti. Bir soba 
Yakmak i~in dakikalarca eli yiizii ka
ra i~nde ugra~1r dururdu. Aksi, tu
tu~rnak bilmez bir de sobas1 vardi. Ea-

2an bu sobanm kcyfi gelir, ~abuk ya-
nard1; bazan da aksiligi tutar. ta~ 

!;atlasa yanmazd1. 
Sobay1 yaktiktan sonra kenclisine 

yemek hazirlamak, ot~yi beriyi biraz 
dilzeltmek gibi i~lerle me~gul olmak 
laz1md1. 

Baz1 i~gi.izar bekarlar vard1r. Elle
rinden her i~ gelir. Yemek pi~irirler, 

hatta gama~1r bile y1karlar. Cevad boy
le becerikli bekarlardan de~ildi. En 
Ufak bir cv i~i gormek i~in saatlcrce 
Ugra.t>1r, oteyi beriyi fena ha!de dag1-
t1rd1. 

Apart1mana gelince anahtan ile ka
p1yi ac;t1. Evin ic;i de d1§ans1 gibi deh
~etli soguktu. ilk i~i sobaya ko1?mak 
oldu. (;1ralan odunlarm arasma yer
le~tirdi. Kibriti ~akt1. Odam41 i~i du
rnana boguldugu halde, bir ti.irlil so
ba yanmak bilmiyordu. Bugiln gene 
Sobanm aksiligi i.istilnde idi. Ccvad 
belki yanm saat ugra~tlg1 halde soba 
•bana rmsm?> bile demiyordu. 

N'ihayet sinirlendi. Etraf a duman
lar sa~n sobay1 kendi halinc b1rakt1. 
Elleri cebinde bir a~ag1 bir yukan do
l~maga ba~ld1. O kadar sir..irli idi ki 
nerede ise bir iki tekmede bu kara 
surath, aksi tabiatli sobay1 devire
cekU. 

Apartlmanm koridorundu dola~ir

ken bir arahk gozleri d1~anya, biti~ik 
apartimana ili~ti. Yanmdald aparb
rnan, kencli oturdugu apart1mana son 
derece yaklnd1. Adetft. iki apartiman 
I~ l~e gibi idi. Bit~kte iki k1z karde~ 
oturuyordu. Bunlardan biri geni; bir 
kadmdI. Oteki henilz mektebe gidiyor
du. Geni; kadln pek hamarat ~eydl. 
Oevadm ne zaman gozleri biti~k apar
timana ilii;;se, geng kom~usunun hanl 
har11 bir i~le me~gul oldugunu gt>
?'Urdu. 

i~te Cevad gene koridorcla dola~ir
ken biti~ikteki kom~usunun c;al1~tig1-
n1 gori.iyordu. Gen~ kadln mutfakta 
Yemck hazirllyordu. ~vad onu daha 
iyi seyredebilmek i~in elektrigi son
diirdi.i. Korldorun penceresi!1e yak
la~ti. 
Gen~ kadm mayonezli ballk yap1-

Yordu. Uzun bir kay1k tabag1 i!;inde 
hazirlad1gi mayonezli bahk uzaktan 
bile ne kadar i~tiha verici idi. Soguga 
ragmen biti!?ik apart1man mutfak 
J>enceresi daima a~1k dururdu. Gen<; 
kacim ~imdi bu ~Ik pencere oni.ine 
gelmisti. Cevad onun ylizlinii daha 
1Yi gcirebilmek maksadile kendisi de 
koridorun penceresini a~h. Bu esna
da burnuna neiis bir yemek kokusu 
geldi. Demek, kom~usu mayonezli ba
hktan b~ka bir ~ey daha pt?iriyordu. 
A<; karnma bu yemek kokusu ne ka
dar i~tiha kabartic1 idi. 

Biraz sonra, biti~lkte, rnutfagm 
Yarundaki odada nefls bir sofra haz1r
lanw. Sofranm bir ko~esinde tir vazo
nun i<;inde <;i<;ekler gaze ~arp1yordu. 

Cevad bunlan uzaktan seyrederken 
kendi kendine: 

- l?imdi ~u giizel <;ii;;ekli sof ranm 
b~mda, ~u enfes yemeklerin kar~
Blnda olmag1 ne kadar isterdim ... 
dedi. 

Her halde kar~1daki oda s~cac1k ola
Cakti. 

Bundan sonra Cevad, kendi yannu
Yan sobas1m, buz gibi odasmt ve ak
~ yemegi diye yiyecegi oteberiyi dil
~Undu. 

:;;imdi biti~ikte iki klz karde~ <;igek
li masanm b~ma ne~e ii;inde otur
rnu~lar, nefis yemekleri at1~tirmaga. 

b~lrum~lardI. Cevad: 
- Mesud insa.nlarl . . . di ye fis1ldac1I. 
Bundan sonra soguk oda.c;mda ma-

sasmm i.istilnde tereyag1, beyaz pey
nir, iki portakaldan ibaret olan alc
~am yernegini yedi. Buz gibi yatagmm 
i<;ine gircli. 

Riiyasmda hep ~i<;ekli sofralar, ka
y1k tabaklar i<;inde mayonezli levrek
ler, gilzel gilzel salatalar gordii. 

Cevad midesine dil~ki.in bir adam
dI. Fakat lokantada yemek yemesini 
de sevmezdi. Her lokantanm yaglill 
begenmezdi. F1rsat buldulq;a yemegi
ni sevdigi birka.<; lokantaya giderdi. 
Lakin ekseliya yemegini evde yeme
ge mecbur olurdu. 

Bundan sonra adet edinmi~ti. Her 
ak~am eve geldikten sonra koridorun 
penceresinden biti~iktcki kom~usu
nun haZll'ladig1 yemekleri seyrediyor
du. Hele penceresini ac;;bg1 zaman bi
ti~ikten si.izillcn buram buram yemek 
kokulan Cevad1 giledcn g1kanyordu. 

Kar~1daki ev, Cevadm goztine bir 
saadet yuvas1 halinde gariinmege 
b~lam1~ti. He1· oda ~i<;ekli ve aydm
hktI. Kar~1daki geni; kadm hi<; te gti
zel degildi. Fakat son derecede iyi bir 
ev kadlill oldugu anl~by01du. 

Kadmlar, erkeklerin kalblerine gir
mek i<;in ti.irlil ti.irlti. vas1talara mti
racaat ederler. Bu kar~1daki kom~u da 
Cevadm kalbine, mutfagmm ~1k pen
ceresinden etrafa sa<;tig1 buram bu
ram, gilzel yernek kokulan ile giri
yordu. 

Cevad, kar~1dald. kom~u hakkmda 
iyice malumat sahibi olmu~tu. Kom
~usu epeyce parah bir duldu. i~i, gti.
cil, biltiln zevki evinin i~leri ve ken
disinden ki.i~iik olan k1z karde~iydi. 

Bazan pencereden Cevadla gen<; 
kadm goz goze geliyorlard1. Bir an bi
ribirlerine baklyorlard1. Fakat gem; 
kom~u gok ciddi bir kadlnd;. Hemt:n 
b~m1 i;eviriyordu. Lakin b~ti~ik mut
fakta pi~en yemeklerin kokusu Ce
vadl. allak bullak ediyordu. Hele o her 
~m kurulan glizel sofra... Sonra, 
kom§usunun soba yakmak hususun
daki meharetine Cevad hayran kal1-
yordu. Gene;; kaclin sobay1 ne kadar 
~abuk, ne kadar kolayhkla yak1-
yordu. 

Vakla, gene;; kadm gtizel degildi. 
Fakat mutfagmda etrafa giizel yemek 
kokulan sac;;arken glizelle~iyor, Cevaci 
onu A.detA dtinya gilzeli gibi goril
yordu. . 

Nihayet bir vesile ilc ahbap oldular. 
Cevad hemen gen<; kom~usuna evlen
mek teklif etti. ~imdi eski inat~1 be
kar, yeni mesud evli her ak~am s1cak 
bir odada, c;;i~ekli bir sofra ba~mda ne
rIS yernekler yiyor ... 

Hikmet Feridun Es 

Ev, Apartaman 
klralamak i<;in 

«Akiam»ln KO<;OK 
iLANLARI En ailrath ve 
en ucuz va11tad1r. * 

Bursa belediyeai para yerine 
yiyecek verecek 

Bursa (~m) - Bursa beledi
yesi fakir ve mullt~lara yapbg1 yar
d1m ~eklini tebdil ve islaha karar 
vcrmi~tir. 

Mahalle mi.imessillerinden alclikla
ri vcsikalarla belediyenin yapbrdlg1 
tahkikat tizerine kendilerine ekmek 
baglanan, fakat ekmek yerine bcdeli 
ve1ilen fakirlerin sayis1 gi.inden gii
nc artmaktayd1. Bu ~kilde yapilan 
yard.mu, butc;;eli tahsisat ile denk
le~tirmek kabil olmadlgmdan, bazi 
seneler de yap1ldlgt gibi, gtiniln bi -
rinde yard1m paras1 bitiyor ve gii
dillen gaye de semeresiz kal1yordu. 

Bunu gozontine alan belediye, ek
mek yardmum da kl~hk odun, kO
milr yard1mi ~ekHnde toptan ve yll
da bir defaya mahsus §ekilde yap
maga karar vermi~tir. Belediyeden 
ekmek alanlann bir listesi tanzim 
edilmektedir. Bu seneki tahsisattan 
kalan para ile un satin almarak, fa
kirlerin say1 ve ihtiyaglanna gore 
tevziat yapilacakbr. 

Bu suretle (Bursa belediyesi ek
mck ve para veriyor) diye civar vi
layetlerden, hatta ~ark vilayetlerin
den kaklarak Bursaya gelenlerin ha
reketlerine de sed ~ekilmi~ olacagi 
gibi, hakikaten muhta<; olup ta bele
diyeye milracaat edemiyecek dere
cede <;ekingen duran bazi flkaraya 
yard1m imkam da temin edilecektir. 
Bu tarzda yardlma muhta~ kimsele
rin ararup isimlerinin bildirilmesi 
i~in zab1ta ve mahalle mi.imessilleri
ne emir verilmi~tir. 

~}}2!l'Jf·• 
Tiirkiye RadyodiliUyon Postalan 

DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 
T. A. Q. 19,74 m. 
T. A. P. 31.70 m. 

ANKARA 

183 Kcs. 
15195 Kcs. 

9465 Kcs. 

RADYOSU 
Pazartesi 19/ 12/ 938 

TURKIYE SAATiLE 

120 Kw. 
20 Kw. 
20 Kw. 

12,30: Miizik Ckuartet - Pl), 13: Saat 
ayan ve haberler, 13,10 - 14: Tiirk miizi
gl (Halk tiirkilleri - Pl) , 18: MUzlk <c~
lencell plaklarJ, 18,30: Turk milzltl (in
ccsaz fasll), 19,15: Saat ayari ve haber
ler), 19,25: Miizlk tbir solist. - Cfunh. Bal$k . 
Flarm. Orkes. dan Klarlnet1st Hayrullah 
Duygu) 1 _ Sonat No. 2 (Brahms) CPlyano 
Cemal Re§it} , 19,45: Konu§ma <Doktorun 
saatl) , 20: Turk miizil';l - CMiinlr Nured
dln - Konserl) 1 - Eski ljark1lar, 2 - Halk 
tiirkillert, 3 - Kendi eserlerl, 21: Saat 
ayan ve p:i.ra, kamblyo ve toprak mah
sulleri borsaSI, 21,15: Miizlk (ku~uk or
kestra) 1 - Der Vlld§i.its - uvertiir (Al
bert Lortzing), 2 - Esmeralda No. 3 - Vais 
lant (Drigo). 3 Ojen Onejin <Caykovskll, 
- Kaprls - <Bortkievi~), 6 - Fagelqvittr 
- Kauris - rnortkievlc), 6 - Fagelqvitter 
<Emil Valdofel), 22,15: KonWjma, 22,30: 
Sinema sesl. 23.30 - 23,f5 : Son haberler 
ve yannkl program. 

Yurdda§: 
!1Vilcudumuzun gen~ ve dim; 

kalmas1 i~in, §ekere ve §Ckerli §ey
lere ihtiyac1 vardir.1> 

Sen de gene; ve din<; kalmak 
istiyorsan, her giln §ekerli ~eyler 
yemegi ihmal etme. 

Ulu.sal Ekonomi ve 
Arltirma Kurumu 

• 

ile SABAH, OGLE ve AKSAM 
her yemekten sonra muntazaman di1lerinizi fir~alay1n1z 

Istanbul Defterdarhg1ndan 
Galatada Dudavendigar harunda bulnnan maliye devairi ile Galatada 

Enamotarhi hanmda bulunan muamele ve istihlak vergileri miidiirltigu ka· 
loriferieri ic;in 65 ton levamarin koml.irii beher tonu 14 lira 50 kUI"U§ mu

hammcn bed.el iizerinden ac;Ik eksiltme ile ahnacakt1r. Eksiltme 2/1/939 
paz:irtcsi gilnti saat 11 de yaptlacakhr. Talipler §artnam.esini her gtin milll 
Emldk miidiirliigJndc gorebilirler. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin !138 senesi Ticaret vesikalan ve % 7,5 te
minat makbuzlarlle mczkur gtin ve saatte mi1ll Emiak miidfu'liii\inde topla.
nan komisyona muracaatlan. (9124). 
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TURAKiNA 
TARIHi ROMAN 

Yazan: iSKENDER F. SERTELLi Tefrika No 3 _.J 

Akay, saraya geldiginden beri bu kadar heyecan 
duymam1fb. f§ittigi 1ey acaba dogru mu idi? 

Ve zabite danerek: 
- Siz evinizde altm tasla mt su 

igersiniz? 
Diye sordu. 
Subo ccvab vermedi ... Sadece i~l-

ni i;;ekerek, yere baktl. 
Yava~ yavR{i dI~nya g1kh. 
Atlanna bindiler .. 
K.aranhklara kan~arak kuliibedf>n 

uzakl~blar. .•. . ,. 
Akay oliimle ka1·§1 kar11ya ... 

Gilrgi.iziin zindanda oldilgil ve ce
sedinin dagda vah~i hayvanlar ag
zma abld1g1 haberi saray i<;inde ~ar
~abuk yaytlnn~h. Turakina, eski 
di.i~marunm oli.imi.inden ~ok mem
nundu. 

_, Hasmnrun biri obur dilnyaya 
gitti. Qing - Kay da prens Kotanm 
yanma ka<;tI. ~imdi oliim siras1 onun
dur. Elbeite gi.iniln birinde elime 
dil~r ... 

Diyordu. Akay, Gi.irgfz hanm 
oliim haberini duyunca aglam1~ti. 
Almy onun sui;;suz olarak zindana 
abldiglill biliyordu. Geni; klz, Gilr
giizc yardim1 clokunamad1gma ya
myordu. Subo hakikati Akaydan giz
lemi~ti. Subonun boyle hareket et
mekte hak.ki va.rdi. Turakina., Gi.ir
gtiz ban hakkmda c;;ok ~iddetli emir
ler vermi~: 

- Ona yard1m edcnleri asbnnm, 
demi~ti. Muhafiz zabiti Akay1 ~ok 

sevdigi halde, Giirgi.iz hamn bir ~o
ban kulubesinde ya~makta oldugu
nu bir tilrlil s0yliyemiyordu. Yann, 
obi.ir giln Akay bu Sll"l'l if~a cdivere
cek olursa, Subonun b~1 yere dii~

ti.i demekti. Gen<; zabit kendi ken
dine: 

- Biraz daha sabredeyim, diyor
du, Akay1 denemeden bu i~i ona 
ac;runam. 

Subo, imparatori~enin zulmilnden 
korkuyordu. Cellad ba?Im vursa ra
z1 olacak, bunu gaze alacakt1. Fa
kat, o, celladdan ziyade dcmir izga
rah zindanlara ablmaktan korkuyor
du. i~kenceye hi~ tahanunillii yok
tu, gozil yilgmd1. Bilhassa Gilrgu
ziin akibetini gozlcrile gordi.ikten 
sonra, busbiitlin y1lm1~ti. 

Subo, Akaym aglamasma da da
yanam1yorclu. Almy, amcasmm oli.im 
habcrini ald1g1 glindenberi gozya~1 
dokilyor, Subo ile de eskisi g1bi ala
kadar olmuyordu. Subo bu vaziyct 
ka191smda daha fazla tahammUl ede
mezdi. Bir ak~am sevgilisini gordil: 

- Benden ni<;in k~1yorsun, Akay? 
Ben, senin dileklerini yerinc gctir
mek i~in, canmu tehlikeye att1m. Bu
tiln bunlan, seni sevdigim ii;in ya
p1yordum. Bu ak~am sana derdimi 
dokmck istiyorum, Akay! Beni din
le .. ve benden kagma! 

Diye yalvard1. 
Akay, gene; zabitin elinden kur

tulmak i~n: 
- imparatori~c beni bekliyor .. yo

lumu kesmel dcdi ve yilrilyup git
mek istedi. 

Subo, gene; klzm kolundan yaka
lad1: 

- Seni bll'akmam, Akay! Her za
man seninle konu~mak firsah elimc 
d~mez ... Biraz beni dinle ... SOyliye
ceklerim var sana! 

Akay kagmakta israr ediyordu: 
--.. Ben, erkeklerden nefrct cdiyo

rum. Olilnceye kadar e~iz ya~ama
ga karar verdim. Derdim ba~1mdan 
a~nu~. Bana derdini a~ma sakm! 
Seni teselli edecek halde degilim. 

Subo dayanamad1: 
- Amcan y~yor, Akay! Onu ben 

olilmden ve i~kenccden kurtardlm ... 
Sana kendi derdimi degil, bunu soy
lemek istiyordum ! 

Akay birdenblrc mihlan~1 gibi, 
oldugu yerde kaldI: 

- Ne diyorsun, Subo ... Amcam ya
~1yor mu? 

Subo: 
- Evet... O ya~yor. Hem de ~ehir 

dJ.~da bir lnlliibede. 
Daha fazla izaha.t veremedi. Ar

kadan ayak sesleri geliyordu. 

Gene;; zabit yav3.?c;a f1stldad1: 
- ~imdiye kadar benden ka~1yor

dun, ~imdi de ben kac;acagim. Hay
dl, kovala bakallm bcni... 

Subo sarayin dehlizleri a1-asmdan 
silzilH.ip gitti ve o ak~m bir daha 
goriinmedi. 

Almy sendellyerek ka~nu~tJ. 
Odasma dondilgti zaman, Mogol 

sarayma geldigi giindenberi bu ka
dar heyecan duydugunu hatirlarn1-
yordu. Gilnlerdenberi herkesin Oldti
guni.i sanc1Ig1 Gi.irgilz han sahiden 
y~1yor muydu? Yoksa bunu, kendi
sini avlamak. iein Subo mu uydur
mu~tu? 

Akay kendini yatagmm ic;ine atti. 
Dizlcri tutmuyordu. Kalbi kopa

cak gibi <;arp1yor, beyninin i~nde o 
giinc kadar hissetmedigi korkunc; 
ugwtular duyuyordu. 

Akay o gece yemek yemeden 
yatti. .. 

Uyuyamadl. 
Giirgiiz han rumn ilk tam~1g1 ve 

ilk kouu~tugu erkekti. Akay, iri ya
p1h, merd kahramanlardan c;ok 
ho~lamrd1. Giirgiiz lrnn da hcybetli 
bir erkekti. Ona Rusyadan gelirken 
el uzatm1~ti. Akay, i~te bunun ii;in 
seviyordu onu. 

Suboye gelince, bu gen<; zabit te 
onun kadar, belkl de ondan daha ~ok 
cesurdu. Bir kusuru vard1: Fazlaca 
~1mankti. Oktay ban, buti.in maiye
tindekilere oldugu gibi, ona fazla 
ylizvermi~ti. 

Subo gengti, giizcldi, yak1-?Ikh bir 
erkekti. Fakat, biitiin bunlar neye 
yarard1? Akaym kalbini avltyam1ya
cak kadar beceriksizdi. Ustelik - ya
::;;a bakm1yarak - bir c;ok kadmla da 
sevi~mi~, gontil eglendlrmi~ti. 

Akay ona nas1l inansm, nas1l bel 
baglasmd1? 

Eger Gilrgiiz han ger~ekten yas1-
yorsa, Akayin ondan ba;;ka bir er
kege gonill venn('sine imkan yoktu. 
Akay, Giirgiiz han1 - zindana dii~ti.ik
ten sonra - daha c;;ok sevm~ti. 

Akay o gece sabaha kadar uyuya
mad1. 

* Akay sabahleyin erkenden kalkb, 
sarayin bahc;;esine inui... Eline bir 
gop alarak, agac;;Iardan birinin dibin
dc durdu... Etrafma bakmd1ktan 
solll'a ye1·e egildi.. gozlcrini kapad1 .. 
topragm tistilne bir taklln ~izgiler 
c;;izdi. Ve birden gozlerini ac;;arak ye
re bakl!: 

- bltim ... 
Diye hayklrmak istcd!. Etraf

tan c;ekindi. Vlicudi.i titrlyorclu .. . 
Yerdc ne gorrnil~tii? Ncden oliim di
ye bagi11m~t.i? 

f?imdi, Gilrgtiz hanm ya~d1gma 

inamyordu. Falcat, kendi adetlcrin
ce talihini yerde dene1 kcn, olfimlc 
kar~1la~m1~tI. Akay bu faldan hie;; te 
memn un olmad1. Talihi ona, yi.iri.i
yecegi yolda Olumle, fclaketlerle, iz
t1rablarla kar~1l~acaguu haber ve
riyordu. 

O dakikada Subonun sozlcrini ha
brlad1: 

c- ~imdiye kadar sen benden 
ka<;1yordun.. ~imdi de ben senden 
kai;;1yorum. Haydi kovala bakahm 
bcnl!> 

Akay bahi;ede fazla kalmad1 ... Fa
lma baktiktan sonra odasma dondi.i. 

Gilrg\iz han hakkmda fazla mah'.i.
mat almak i<;in, ger~ek, Subonun 
pe~ini kovalamak laz1md1. .. 

« Onu bu gece rilyada 
gordiim .• » 

Turakina, ak1l hocasile konu~uyor: 
- Giirgilz'i.i kel?ki Olmeden -affet

seydim ... Onu bu gece rilyamda gar
di.im. Fatma! 

_, Onu affetscydiniz, ilkonce - si
ze te~ekkilr edecegi yerde - taht1m
Zl devirmege kalk1~1rd1. 0, olmege 
miistahakb, Oldii. Siz de, yurdu
nuz da tehlikeli bir adamc'ian kur
tuldu, imparatori~em! 

(Arkasi '\'31') 
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Cunku ASPiRiN.rseneler~ 
,~ ) .. - I .,, 

~~n~en her fUrlit ·sogu_,.kal~ 
gmliklarina va-:"'agrilara . kars1 
, , ' ---

teslrl ~a~maz .. bir:'.ilacy oldugunli 
... .... I; ~ 

lsbatretmi~fir. 
.... ' .. . ~~ 

A S P I R I N in 'fesfrinden 
eminj.olm~k' ici.2)uffen 

kasina dikf<a! ediniz. 

. ..,. 

~mar· 

Siimer Bank 
Karabiik Demir ve <;elik fabrikalar1ndan: 

F abrikam1z i~in liz1m olan 6000 ton dolomitin Bar
tin suyu bogaz1nda Bogazkoyii civar1ndan ihrac1, deniz 
tarikile Zonguldak ve;ta Filyosa nakli ve vagona tahmili 
iti bir miiteahbide ihale edilecektir. lsteklilerin tafsiliti 
oirenmek ve fartnameyi almak iizere 20/12/938 tarihin
den evvel Karabiik Biirosu Miidiirliigiine miiracaat etme
leri ili.n olunur. 

YURT Gi$ESI 
her ay biiyiik ikramiyeler vererek rekor kmhit gibi bu 

lte~idenin de en biiyiik ikramiyeleri olan 

45.000 ve 12.000 
Liray1 yine YU R T G I ~ E SI vermiftir 

Siz de tlostJanruz gibi saadete ve bahtiyarbga ka~mak isterseniz 

Y1lba~1 biletinizi, YURT gi~esinden ahn1z 
Gi~tnizde Liletlt•r tiikenmelC iizeredir. Acele ediniz. Son giinlere kalma

yuuz. Ta~ra siparu,teri kabul olunur. 
Adrese dikkat: t~ bankas1 ka.Jl1smda 17 No. da 

YURT gi~esi sahibi Mehmet KIV AN<; 

Dahiliye Vekaletinden: 
Sefrrihisar st1 i~ine r1it kapah zarfla miinakasa ilim: 
Se!erih isara takriben sekiz Km. de su isalesi, depo in§as1 §eh ir §ebekesi 

ve diger bilctimle ~nilteferr! i§Ierin yap1lmas1 i~in kapah zarn a eksiltmeye 
~kanlm1§t1r. 

1 - i§in muhammen bedeli 59672 lira 62 kuru§tur . 
. 2 - I.stekliler bu i§e ait §artname, proje vesair evrakl 300 kurU§ mukabi

lindc Da~i!iye Vekaleti Belediyeler imar heyeti fen §efliginden alabilirler. 
3 - EksilLme 30,'l / 939 tarihine rastlayan pazartesi gilnu scaat on birde 

Dahiliye Vekfileti binasmda toplanacak Belediyeler imar heyetinde yaplla
caktir. 

,! - Eksitmeye girebilmek i<;in isteklilerin a§ag1da yaz1h teminat ve ve
saik1 ayni gt1n ~aat ona kadar Komisyon ReisUgine teslim etmi§ olmalan ld
z1mdJr. 

A - 2490 say11l l: anunun 16 ve 17 incl 111addelerine uygun 4233 lira 65 
kuru§luk 111uvnk~mt te111inat . 

B - Kanurmn iayin ettigi vesikalar, 
C - Kam . .11mn ciordilncil maddesi 111ucibince eksiltmeye girmeye bir nia

ni bulunmad1gma dair imzab bit mektup, 
D - Eeled1yeler imar heyeti fen §efiiginden 111iinakasaya girme igln ala

caklan vesika, 
5 - - Tekhf mcktuplan ihale gilnu saat ona kadar makbuz mukab111nde 

Komisyon Reisligine verilecektir. 
Postr. ilP. gondcrilecek teklif mektuplanrun iadell taahhutlil olmasi ve 

n ihayet bu saate kadar komisyona gel.mi§ bulunmasi llzundlr. 
Bu i~ Inltkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler imar heyetl 

fen &efligir.e mura<'aat etrneleri. (5092) (9073) 

Maliye V ekiletinden: 
1 - 31, 'Kanunuevvel/937 tarihinde ilb edildigi i.izere esk.l Bronz bef ku

ru§luklarla yilz paral1klar ve nikel bir kuru§luklar 31/ KAnunuevvel/938 ak
§anu.cdan itibaren tcdavillden kaldmlacaktlr. Ellerinde bu nevi para bulunan
!ar 31/Kfl.nuuuevvel 938 ak§amma kadar bilOmum mal sandlklarile Ciimhuri
yet MerkPZ vc Ziraat bankalarma 111iiracaat ederek miibadele ettirmelldirler. 

2 - Tednvillden kaldmlan bu nevi paralar 2257 nUDlarall kanunun sekl· 
zlnci maddcsi mucibince 1/ Kanunusarii/939 tarihinden itibaren bir sene ur
flnra anca!\: mal sand1klanna ve Ciimhuriyet Merkez bankasma Y.apllacat te-
diyat ta ku1lam1abilecektir. (4964) (8806) 

AKQAM 19 KAnunuevvel 1938 ;= 
-~ 

Satlam ve Ucuz 

H esap 

Defterlerl 

Fiyetler 

AK$ AM Matbaas1nda 
sat1lmaktad1r. 

Birinci hamur kai1d ile 
Sahife Kurul} - 200 140 

300 175 
400 250 

Kahn. banka kii1d1 ile 
Sahife Kur~ 

200 160 
300 200 
400 275 

Y evmiye ve kasa defterleri - Defteri 
kebirler - Muavin defterler 

.... Kami/en /ngiliz preae kartonile cildli 

A~1k eksiltme ilan1: 
Haydarpa~a Llsesi sattnalma kurumundan: 

Cinsi 

Tavuk eti 
Hindi eti 

Ayva 
Gfun~hane el1113.Sl 
Portakal c80• lik 

Kayis1 c:~ekirdekli> 

Ceviz i~i 
Cam fIStlk 
Kuru uztim cNo. 12> 
Ku, ilziimii 
Kuru incir 
Fmdlk i~i (kavrulm~> 
Uryani erik 

Tahan helvas1 
Pekmez 
Tahan 
Tel kadai! 
Yass1 kadaif 

Terey&.gt 
Kaymak 

K ilosu Tahmin bedeli Tutan ilk teminat ihale giln ve saatl 
Kuru~ Lira Lira 

3000 58 1740 365 22/ 12/ 938 per~embe saat 
6500 48 3120 14 ~lk 

5000 
6000 

15000 Ad. 

2500 
1000 
500 

2500 
500 

1500 
800 

1500 

4000 
8000 
3000 
1000 
1000 

1500 
500 

11 
18 

4 

48 
55 
180 
25 
20 
23 
90 
25 

34 
22 
36 
22 
20 

120 
135 

-4861 

550 
1080 

600 -2230 
1200 

550 
900 
625 
100 
345 
720 
375 

4815 
1360 

660 
1080 
220 
200 -3520 

1800 
675 

2475 

168 22/ 12/ 938 pe~111be saa' 
14,30 a~1k 

362 22/ 12/ 938 per~mbe saa' 
15 a~lk 

264 22/ 12/ 938 pe11eDl.be saal 
15,30 a~1k 

186 22112/ 938 peJ1eDl.be saat 
16~ 

Hay~ Lisesi pansiyonu i~in yuka.nda cins, :miKtan, tahmin bedelleri, ilk teminatlan ve eksiltDle giln '9 
saatleri yazlh yiyecekler parti hallnde ~tk eksiltmeye konulm~tur. 

Eksiltme Beyoglu istiklll caddesi Karlman kar~ISmda Liseler Al1111 ve Sat1m Konrlsyonu btnasi i~inde toptanacd 
kolllisyonda yapilacaktir. 

istekliler ~rtnameleri mektebde gorebilirler. isteklilerln belli giln ve saatte earl sene Ticaret odas1 vesikaslle 'bli' 
likte komisyona gel111eleri. c8894> 

T. i BANKASI 'n1n 

939 KUMBARA iKRAMiYE. PLANI 
32,000 Ll'RA MOKAFAT 

Kuralar : 1 $ubat, 1 May1s, 26 Agustos, 1 Eylul, 
1 ikincite$rin tarihlerinde ~ekilecektir 
~ iKRAMiYELER: 

1 .&4et 2000 lira.11k 2.000 lira 
6 ., 1000 

" - 6.000 
" 8 

" 
600 

" - 4.000 
" 18 

" 
250 ,, - 4.000 

" 80 
" 

100 
" 

8.000 
" 96 

" 
50 

" - 4.'750 
" 250 ,, 26 

" 
8.250 ,, 

435 32.000 

__... ~---...;.. ... ~ 

T. I, Bankas1na para yat1rmakla, yaln1z para biriktirmi§ 
olmaz, ayn1 zamanda talihinizi de denemi~ olursunuz. 
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Yavrunun FOSFATi_N NECATi yedir. Bah~ekap1 SALiH 
NECATi oUrbUz, tombul, saglam, neseli olmas1n1 istersen 

n Sa~ bak1m1 
Giizelligin en birinci ~arti. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve s~ dokillmesini 

tedavi eden tesirl milcerreb bir 
iH\iydlr. * 

KiRALIK EV 
Kalorifer ve sicak su tertibatll 

Bogaz ve Marmaraya naz1r on blr 
odal1, bah!;ell bir ev kirallktir. Ad
res: Ayasp~ Saray arkas1 30. * 
~ocuk bak1m1 kitab1 
~ent Dr. Miinir Ahmed Sarpye

rin yazdigi 2 ci basum ~·knu~h.r. 

'1'afra saticilanna tavsiye olunur. Her 
ktia~1da varcbr. 

Daktilo Aran1yor 
Tilrkce ve ingUizceyl iyl bllen erkek 
lekreter daktllo aranmaktadlr. Pe
rapalas otellnln kap1cisma. miiracaat. 

* 
Dr. BESIM RU.SEN 
rrahp• Hastanesi Dahlliye 

ehas&Sl 1;aqikap1 Tram::l 
Durak. Ahun Ap. * 

Selanik Bankasi 
Teals tarihi: 1888 -·· /dare merkezi : 

,STANBUL ( Salata) 
Tur/dye ~ubeleri: 

ISTANBUL, (Galata, Yenicami) 
ME RS IN 

ADANA Bnrosu 
Yunanistan 1ubeleri: 

SELANIK, AT1NA, 

Her tOrlO Banka muamelltt 
Kirahk kasalar 

....................... 
OSM"NLI BANKASI : 

TORK ANONIM ~IRKETl 
TES!S TAR1H1: l86S 

Sermayesl: 10.000.000 lngUiz llra11 ..... 
TOrklyenln ba~hca ,ehirlerlle 

Paris, llarailya, Mis, Londra ve 
Man~ester'de, lltair, XibrlS, lrak, 
lran, Fillst1n Tl Yunanlstan'da 

fUbtlerl. Yugoslavya, Romanya, 
6uriye n Yunanl&tan'da FHyallerJ 

vardlr. 
I ..... I 

Her tOrlD banka muamelelerl 
yapar 

Dr. IRFAN KAYRA 
ROntgcn miitehasslSl 

TUrbc, Bozkurd klraatlianesi lta~1-
sinda eski Klod Farer sokak No. 8 - 10. 
tltlcden sonrn 3 ten 7 ye kadar * 

ZUK 
MEYVATUZU 

En ho§ ve tabii meyva uaarelerinden yap1l1111~br. Tak
lid edilmes.i kabil olmayan bir fen harikas1d1r. 

iNGiLiZ ~NZUK ECZANESI 
BEYOOLU • ISTANBUL 

Kirabk hiiyiik magaza 
Her i§e clveri~li, konforlu, mckemmel ve bliylik bir magaza kirahktir. Ye

nipostanc arkasmda 4'1 No. lu 

Mazon ve Betton Ecza deposua miiracaat 

ROMATIZMA, 
LUMBAGO, 
ARKA-BEL-DIZ, 
KALCA AGRILARI 
\.'e S I Y A T I K ' e 

KAR~I 

Yaln1z 2 CARE VAROIR. 
' 1) BURSA va YALOVA 

KAPLICALARI 

2) 
BiR · TUP 

MERHEMi 

Devlet Demiryollan ve Limanlan t~letme 
Umum ldaresi llanlan ._ __________________________________________________ _. 

Beherinin muhammen bedeli 115 kurU§ olan 10000 adet ~am agacmdan 
yapllm1§ maden diregi 3/1/939 sail gilnli saat 15,30 da kapall zarf usulil 
ile Ankarada idare binasmda satm almacaktir. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 862,50 lirallk muvakkat teminat ile kanwmn 
tayin ettigi vesikalari ve tekliflerini ayni giln saat 14,30 a kadal.· komisyon 
Reisligine vermeleri Iaz1mdir. 
§artnameler parasiz olarak Ankarada malzeme dairesinden Haydarp~ada 

Teselliim ve Sevk §cfliginden dag\t11acakt1r. (9174) 

* Muhammen bcdcli (29580) lira olan 6000 adct gabyoni (takviye sepeti) 
13/1/1939 Cuma giini.i saat 15,30 da kapah zarf usuli.i ile Ankarada Idare 
binasmda satm almacaktir. 

Bu i~e gilmek isteyenlcrin 2218,50 lirahk muvakkat tcminat ile kanu
nun tayin ettigi vcsikalan ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a kadar komis
yon reisligine vermeleri rn.z1md1r. 

:?artna1Y1eler 148 kuru~a Ankara ve Haydarpa~a vcznelerinde satilmak-

Siimer Bank 
Karabiik Demir ve <;elik f abrikalar1ndan: 

F abrikam1z i~in laz1m olan 40,000 ton kirec; ta§lllln 
lrmak - Filyos hath iizerinde Bahkis1k istuyonu yak1n1n

dan ihrac1 ve Baltk1s1kta vagona tahmili bir muteahhide 

ihale edileceldir. isteklilerin tafailah ogrenmek ve §art
namcyi almak iizere 20/12/938 tarihinden evvel Karabiik 
Biirosu Miidiiriiliigiine n1iiracaat etmeleri ilan olunur. I ___________ , 

1939, YILBA$1 
Hava Kurumu bUyUk piyangosu 

Bi.iyi.ik ikramiyesi 
(ti00,000) Liradzr 
Ayr1ca: 200.000, 150.000, 100,000, 

70.000, 60.000, 50.000, 
30.000, 20.000, 15.000 Jirahk ikramiye

lerle (400.000 ve 100.000) lirahk iki adet miikafat 
vard1r ... 

K~i<lc YJlha~1 geccsi yapilacaktu·. Biletler - (2,5), (5) ve (10) lira
hktir ... Val{it kaybetmeden hemen biletinizi ahmz. 

Hi{: BiR HEDiYE 

HACI BEKIR ~eker ve lokumu 
kadar makbule gt~mez 

ALi MUHiDDiN 
HACJ,,BEKiR 

1\Icrkezi: Bah~<·kap1, ~ubeleri: Beyoglu. Karakoy, Kadlkoy 

Uykusuzluk • 
Smir agr1lar1 -
Asahi oksii -
rukler - Bay-

g1nbk 

IYi EDER 
TATLI BiR 

I UYKU 
TEMiN EDER a.-------- Her eczanede bulunur. 

Vao1 i~leri ilan1 

Ba§ donmesi .. 
<;arp1nh ve si
nirden ileri ge 
len biitiin ra-

ha ta1zhklar1 

IYi EDER 
TATLI BiR 

UYKU 
TEMiN EDEDR 

Naf1a Vekaletinden: 
1 - istekli ~1kmam1~ olan Erzurumda grup in§aatmm ikmail yine ay~11 

§artlarla ve pazarhk usulile eksiltmeye ~1karlln11~hr. 
Kc§if bcdeli 245.933 Jha 49 kuru~tw·: • 
2 - Eksiltme 23/ 12/ 938 ~a~am'Ja gtini.i saat 16 da Nafia Vekaleti yap1 

i§leri eksiltrne komisyonu c..da.smda yap1lacaktir. 
3 - Eksilt:11e §artnamesi ve buna mliteferri evrak 6 lira 15 kUrtt§ bedcl 

mukabilinde yap1 l§leri umum mi.idiirh.igiinden almabilir. 
4 - - -eksiltrneye girebilmek i~in isteklilerin 13,549 lira 17 kuru§luk mu

vakkat teminat vermeJerl ve Nafia Vekaletinden almml§ ehliyet vesikas1 
gosterrnelPri la11mdir. Bu vesika eksiltmenin yap1lacagi gtinden en az sek;z 
giin evvcl bir istirla ile N'afia Vekaletine mi.iracaatlan ve istidalarma en a.= 
bir kalemde 150,000 lira k1ymetinde bu i§e benzer blr i§ yapt1gma dair i§i yap
tiran idarelerden allnml§ vesika ili§t~nl:nesi muktazidir. Bu miiddct zarfm~a 
vesika talebinde b\llunmayanlar eksiltmeye giremiyeccklerdir. (5090) (907:!) 

ii inhisarlar U. Miidiirliiiiinden : I 
I- idaremizin Cibali fabrikas1 i~in kadranh ve otomatik tartan cinste 

1 adet 500, 1 adet 300 v.e bir ad.et 200 kilogranu tartabilecek kabiliyette ce
man 3 adet baskill ~artnnmesi mucibince ~1k eksiltme usulile satin almacak-
hr . 

II - Hcpsinin muhammen bedeli 2500 lira ve muva.kkat teminati 1137.50 

liradir. 
III - Eksiltme 30/ XII 938 tarihine aslayan p~embe giinil saat 14 te Ka

bat~ta Levazun ve Milbayaat ~besindeki Allm komlsyonunda yapuacaktJr. 
. IV - =?artnameler paras1z olarak her giin sozii g~en ~ubeden almabllir. 

V - Eksiltmeye i~tirnk etmek istiyenlerin fiatsiz fenni teklif ve kataloklan
m cksilternc giiniinden bir hafta evvellne kadar inhisarlar Tiltiin fabrikalar 
~ubesine vcrmeleri ve tekliflerln kabuliinii mutazammm vesika almalan Ia-
2amd1r. 

VI - tsteklil~rin eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatte yiizde 7,5 giiven· 
. me paralarilc birlikte yukarida ad1 ge~en komisyona gelmeleri ilan ~unur. 

(8'160)' 

UzunkoprQ BeledJyesinden: 
Belediyemiz Zlcktrik tesi~atmrla istihdam edilmek i.izere (100) lira i.ic

reti rnaktua ile iklnci mmf chliyetnameli bir elektrik §Cfi almacnktir. Talip
lerln 21) 12/9~'8 tarihine knclr.r Belcdiyc Enctimenine mtiraca::i.t!ari. (9030) 
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Grip, nezle, bron~it, ha~, di~, romatizma, nevralji, 
k1r1kl1k ve tekmil agr1lara kar~1 

GRiPiN TERCiH I • 
I EDiNiZ 

Gilnkii bir f ek kase almakla hastallg1 def eder ve 
ilerlemesinin DnUne oeGmis olursunuz. Bir tek kase 
«GRIPIN» en muannid bas, dis ve romatizma 

aQnlanDI; UsUtmeden mUtevellid sinir ve 
adale aQnlanm izaleye kafidir. 
Kat'i tesir Seri $ifa 

"Gripin,, bu yagmurlu ve soguk havalarda viicudiiniizii 
hastahlHardan koruyacak en kuvvetli ilacdir. 

Bir ka~e "Gripin,, ~ok lusa zamanda sizi rahat ve 11hhate 
kavu1turur. lcab1nda giinde 3 aded alabilirsiniz. 

Her yerde 1srarla Gripin 
isteyiniz ve Gripin yerine 
ba$ka bir marka verirlerse 

~iddetle reddediniz. 

R s 
En gl\JJ~en 

YILBA$1 

HEDiYESiDiR 
6 Lam bal 1 Su per 

Fiat1: Bakalit kotulu 

T. L. 133.-
Ceviz kutulu 

J. L. 140.-
Te1hir ve sat1§ salonu: 

Galata, Karakoypalas No.16 

Tiirkiye Pamuklu Dokuma ve Pamuk ipligi 
Fabrikalar1 A. $irketlnden: 

Baklrkoy ve Kayserl Fabrikalarmuz kaput bezlerinin sat~ fiatlan rusag-ida gi:isterilmi§tlr 
Bu fiatlar tabrikada teslim ve pe§ln tediye §a.rtlle muteberdlr. • 
Bir balyada.n eksik satl§larda fiatlara. yiizde 2 zammolunur. 

KAYSERi FABRiKASI MAMULATI 
Tip : 14 Anahtar marka 75 santlm bezln 36 metrellk topu 640 Kr§. 
Tip : H Anahtar marka 85 santlm bezin 36 metrelik topu 704 Kr§. 

BAKIRKOY FABRiKASI MAMUL.i\TI 
Tip : 9 Kartal marka 85 santlm bezln 36 metrelilc topu 675 Kr§. 

-------•Tiilp•: •9illliiKiiiiartailiiiill marka 90 santim bezin 36 metrelilc topu '105 Kr§. 
AmbaHl.j ve nakllye ucreti mii§teriye aiddlr.------------ii 

A. LETUA L 
L. HOVAGIMYAN 

fstiklal caddesi No. 437. Tel: 43752 
Diinlada me§hur Pariste KLAVERiNiN en son sistem ve 
rnctin GF.NLERi, yeni §ekilde SKANDAL ve son moda metin 

, HESTOS StJTYEN GORJLARI gelm¥ir. Kull~ giizel bir 
~~~~;' tuvaletc ~ok delfilet eder. 

tsmarlama Ltiks ve slhhl . korseler yaplhr ~ 

87 SENELiK MEVCUDiYETi 

esnasmda oldugu gibl daima iyi cins 
mallan her yerden mi.isait §artlar ve 
ucuz fiatlarla satmaga devam ede
cektlr. 

Tren9kotlannuz, Koverkortlannuz, 
Renkontlanm.l.Z ve Gabardinlerimiz 
bl9im, clns, ve §lkllk itibarile emsal
slzdlr. 

Beyoglu BAKER magazalan 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi ne~iyat miidiiril ~evket Rado 

Aqam Matbaasi 

Fikir biraz ciir' etkarane goriilebilir .•• 

Fakat neticeleri ~ayan1 hayrettir 
re•••f· VE Kadm olmarun yegine 
,--1;;, lrTll &. BA GI maJizurunu unutturur. 

F• E M • l VE icad edilince kadm inamhmyacak derecede 
I BA GJbll,rilk bir serbestiye ve emsalsiz bir rahata 

.kavlt~tu. 

Her ay tekerriir eden m~ki.il ve iiziicii giin· 
r ~ ••,·1. VE w l<'rde kad1ru biitiin dii§i.ince ve eziyetlerden 
,-.:;;;;. lrli BAGlkmtardt. Hayattru ve aile saadetini sigorta 

('t ti. 

F E M 
• L VE En ince elbise ve en dar banyo mayolan al· 
I BA (iJt1mla sezilmez, kullanan. kadm bile. 'JllCVCU• 

di~ etini kat'iyyen farketmez. 

FEM• L VE Mikroblu bezlerin ve pamuk tamponlann ka· 
J BAGw ldmJarm biitiin l1ayatlanna mal olan rahim 

vc tenasiili 1st1rablarm1 ortadan kaldmr. 

FEM•L ve Kam emici ve muhafaza edici beyaz ve Jar. · 

I w mm hususi iki cins pamuktan kiritya ·hari· 
bagt kalarile mikrobsuz bir ~ekilde yap1~tll'. 

FEM.L ve Bay:mlann (ayltk temizlilderinde) en birin-1 bagt ci yardrmc1S1drr. Slhhatini seven her kadm. 

ve BAGI 
kullanrnahd1r. FEl\tiL kuc;uk \C yum~ak oldugundan el ~antaruzda bile 

ta§mtr. lier cczane ve ticarethanelerde buiu:nur. 

SiNGER 
Bayanlara mahsus elmasil ve p1rlantah Singer saatlerinin yent 

modellcri gelmi§tir. Fiatlan 75 lira ila 500 IiradI.r. 
-EMSALLERi GiEi ON BE~ SENE GARANTiLiDiR
Ta§radaki muhterem mti§terilerimize arzu ettikleri 

takdirde yeni katalok gonderilir. , 
st NG ER SAA1.' MAliAZALARI - tstanbul Eminonii. Tel: 21964 

Batun agr1lar1 

100/100 ge~irir. 
BA$ - Di$ - NEZLE - GRIP 
Kad1nlarin ay sancilar1na kar§J 


