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Kl§llk yiinUl, Ipekll, pamuklu bllO.mum 
kuma1,1lanmzla tuha..fl.ye ve clhaz ta.Jomlan. 
nlZl emniyetle tedartk edeblllrs1nl.z. 

1938 Reslmli Rafta n~rfyatmdan: 

ATATORK ALBOMO 
Ebedl eet Atat\irk'iin gen~llginden son 

g{lnlerlne- kadar 300 e yakm canll hatlras1-
ru ihttva eden 68 sahlfallk nlbiimii k1sn. blr 
zaman 1~lnde ilk tab'1 bitmll,!t.ir. (Ik1ncl 
tab'1 daha miitekfunll bir baskl ile ~lktl 

tedartk ctmeyenlertn acele ctmelertnl 
tavsiye cderiz. 30 ku~. 
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Ba$vekil diin ak$am 
Ank8raya hareket ettl 

B. CelB.I Bayar Basin kurumunu 
ziyaret ederek gazetecilerle bir saat 

kadar gOrU~tU ve birlikt~ 9ay ic;ti 
Ba~vekil, Istanbul Basin kurumu fahri reisligini kabul etti 

Fransa - Italya I 
hadisesi 

italya mebuslar meclisinde ge~en 
~aq;amba yap1Ian tezahiir, pek tabll 
olarak, Fransada derin akisler uyan
dlrd1. Fa~lst idarede f1rka ve politika 
inzibati ~ok kuvvetli oldugu i~in, ba.
Zl mebuslarm cFransadan Tunusu, 
Cibutiyi, Korsika adaslnl, Nis ~ehri
nl Savua vllayetini isteriz.> diye ba
gumalanru aleHi.de ve serbes bir par
lamen to hadisesi saymak gi.i~tiir. Ba
husus bu nilmay~i takibeden ne~ri
yat, az ~ok, tertib eclilmi~ bir m.izan
sen hissini veriyor. Nitekim, Fransa 
ve ingiltere elc;ileri Romada te~bbi.is
te bulundular. 

Bu hAdisenin, ruht ve siyasi ik:i 
tilrlil izah1 olabilir. 

Otori ter denilen idare ~ekilleri her
~eyden fazla halkm heyecanile y~ar. 
Bu rejimlerln tahrlk edici motoril, 
ideal kar~ismda ~o~kunluktur. Bu 
co~kunluk azallr, eimursa, rejim yil
rfunez, atalete dti~er. En biiyiik di.it
man, heyecan pistonunun paslan
mas1dir. Bunun i~n bu co~kun idea
li, bu hassasiyeti zaman zaman kO
lilklemek Jaz1mdlr. Tazyik altmda, 
az c;ok ferdi mahrumiyetler ic;inde 
y~ayan halkm goziinii daima biiyilk 
ideallere, hattft hudut ~m hedeflere 
dikmek Iaz1md1r. 

Fransa, son zamanlarda, politikas1 
neticesi ikinci safa dil~mil~ bir dev
lettir. Qekoslovakya Almanyaya, har
be girmeden hediye edilcbildi diye 
Fransa oyle geni~ nefes ald1, o kadar 
sevindi ve bayram etti ki bu sevincin 
manas1 anla~1lamad1, adetfi- muhare
be kabiliyetinden ~i.iphe uyand1. Bu 
harb psikozuna, yani sinlr hastal1g1 
derecesine gelen bu korkuya, son giin
lerin anar~i vakalanm da katarsamz 
«Deniz ~m ycrler ic;in italya ile bo
zu~maya degmez.> soz.lerlnin bile bazi 
Frans1z mahafilinden asla yiikselmi
yecegi iddia olunamaz. 

Bir balon rnahiyetinde olan ital
yan niimayi~lerinin ruhi funilleri 
bunlar olabilir. 

Fakat, hi~ blr siyasi mesele, han
gi rejimde olursa olsun, durup du
rurken ortaya at1lmaz. Mutlaka bir 
evvcliyat1, gec;mi~ sozi.i, eski hazirllg-t 
olmak gerektlr. Bunlar da meselenin 
slyasi sebeplerlni te~kll eder. 

Kendini Roma azametinin miras
CISI sayan f~ist italya, Tunusu Fran
sadan ~oktan istiyordu. Sekiz sene 
evvel, fa~st milislerin ~efi general 
Melchiori blr nutkw1da, Tunustan, 
hatta Maltadan, Nisden, Savuadan 
bahsederken ~oyle hayklrm1~h: c:Ta
blatm iradesi vc tarihin verdigi isim
lerle italyan olan topraklar, ebediyen 
b~kas1 elinde l:alamaz.> Aym za
manda, Tunustaki italyanlar biiyiik 
faaliyete ge~tiler, banka, ticaret oda
lan, matbuat gibl mtiesseseleri, mek
tepleri cllerine ald!lar. Bu suretle Tu
nusta, Fransa idarcsi altmda, fakat 
ondan daha J...-uvvetli ve daha hakim, 
yerli bir italyan hakimiyetl teessiis 
etti. Fransa tern~ etmeye ba~Jad1. O 
esnada, Habe~stan1 almaya karar 
vcrmi~ olan Mussolini, Tunusta gO
zi.i olmad1gm1 Fransaya gostermek 
i{!in Ba~vekil Laval ilc 1935 anlasma-
sm1 imzal8d1. · · 

(Devanu 6 nc1 sahifede) 
Necmeddin Sadak 

Ba~vekil ve tstanbul Vall ve Belediye relsi Basm kurumunda gazeteciler arasmda 

Evvelki gi.in §ehrimize gelen BR§ve- gazetecilere bilyiik iltifatlarda bulun-
kil B. Celfll Bayar, gazetecilerin dave- m~tr. Muhterem Celft.l Bayar, 
tini kabul ile diln saat 10 da, refaka- Tiirk matbuatmm otedenberi milU da-
tinde yeni Valimiz Dr. B. Liitfi Klr- valarda takib ettigi hatt1 hareketten 
dar, kalemi mahsus miidilrii B. Baki memnuniyctle bahsetmi.§, Tilrk gaze. 
Sedes oldugu halde istanbul Basm ku- teciliginin yaptigi klymetli htzmetle· 
rumu binasiru §ereflendirmi.§tir. BR§- rin ge~en sene Bilyilk Millet Meclisin-
vekilimiz gazete ba§muharrirleri, ya- de akisleri gorilldilgunil soylemi§, Tiirlr; 
z1 i§leri mildtirleri ve muharrirlerden matbuatmm rejime, hiikfunete, inkl-
miirekkeb kalabahk bir heyet tara- li\ba olan milzaheretinin ehemmiyet 
fmdan kar§ilanmI§ ve orta kat salona ve klymetinden ~ok iltifatkft.r bir 11· 
isal edilmi~tir. sanla bahsetrni~tir. 

BR§vekillmiz, burada etrafm1 alan · (De,·am1 4 iincii sahifede) 

Yalan bir haber 
Ankara valisinin batka bir 
vazifeye tayin edilecegi 

dogru degildir 
Ankara 4 (A.A.) - Son giinlerde 

istanbul gazeteleri Ankara valtsi Nev
zat Tandoganm b~ka bir vazifeye 
tayin edileceglne dair bazi haberler 
ne~retmektedirler. 

Haber ald1g1m1za gore, buna dair 
yap1lan ne~riyat tamamile as1ls1zdlr. 

Yerinde bir karar 
Valilerle polis miidiirleri 

istikbal ve te§yilerde 
bulunm1yacaklar 

Valilerle polis mildiirlerinin s1k s1k 
istikbal ve tc~yi merasiminde bulun
malan vakitlerinden milhim bir kl.s
mmm ahnmasma sebeb oluyor. Ha
ber ald1gumza gore hukumet, valiler
le polis mi.idilrle1ini bu rnecburiyet
ten istisna etmege karar vermi~tir. 
Kl\rar, bugiin1erde Vekiller Heyetin
den ~1karak alakadarlara teblig edi
lecektir. 

.. :l.kka •Ier a 

Her kazazede 
tazmlnat alma/1d1r 

Ne zaman bir otomo?:ril kazasi olsa, 
fe14ketzede aileyi ~oyle bir end4e a,U.. 

y<Jr: 

- Acaba mesul zengin mi? T~ \ 
nat verebilecek mi? 

Yahut: 

- Ah, fakir ~oforiln otomobili de
gil. de, onun <;arpti§i direktOriln h~ 

SUS: otomobili kabahatli ~a da ~ , 
vayi direktore tifsak ... 

Bunlara meydan k<ilmamak ilzere, 

mecburi sigorta tatbik edilse; ve bu 

meyanda da biitun acenteler, s~
lan nisbetinde buna i~tirak etseler ve 
her kazazcde, otomatik olarak muay
yen bir tazminat <ilsa... Bunu kanun
l~tirsak ... 

Belediye reis muavinligi 
Haber ald1g1m1za gore belediye reis 

muavini Rauf Dem1rt~m yerine Ak
~ehir kayma.kanu tayin edilm4tir. 

Yeni V ali ve Belediye 
reisi i$e ba$lad1 

Ba1fJekil diin geni ve eski Valigi 
ogle gemegine davet etti 

Yeni Vall ve Beled.Jye relsl Vall ve Belediye reisiyle go~iiyor . 
Yeni Vall ve Belediye reisi Doktor 

B. Lfttfi Klrdann istanbula geldl~ini 
dilnkil niisham1zda yaznu~tik. B. Lftt
fi Krrdar Haydarpa§a istasyonunda 
tr~nden indigi srrada kesif sis dolayi-

sile vapurlar i§Uyemediginden, an
cak: Kachkoyiinde oturan Selimiye 
!rrka kumandam Korgeneral Osman 
Tufan, belediye imar miidilril B. Zi· 

(De\"anu 4 iincil sahifede) 

Besiktas Fenerbah~eyi (1 -O) yendi 
G. Saray Istanbulspora 5-1, Hilal Vefaya 2-1, 
Topkap1 Siileymaniyeye 1-0 galip geldiler 

Diin binlerce seyirci Ulu Sefimizin habras1na hiirmeten ii~ 
dakika ihtiram vaziyetinde durdu 

Hiisameddin B~iktq fo"erdlerinln ayagmdan topu Jiapar~en 
(Ta.fsllA.t Spar sahifem1zdedir): 

.............................................................................................. 
{:{ 

~/~j 

CJaponya, Almnnya, italya arasmda blr 

Diinya - B~ma gelent ..• 
lttlfak yaplldl) - Gazetelerden -
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(-~-~~G~e~c~e_1_c_i _v~e-D_u. __ s_a_b_a_1_1_k_i_D_a_b_e_r_1_e_r __ J 
Son dakika ReisicUmhurun jAlman Hllriciye N az1r1-

F d I I I h d Kastamonu seyahati 
ransa a ta ya a ey in e l1met lnOnii bu alqam lllll Paris seyahati 
•dd tJ• •• • J Jd Ankaradan hareket §I e IDUmayI§ eryapI I ediyorlar Frans1z gazeteleri bu seyahati 

Nlimayi$~iler Korsika adas1nda ~=1·.~Ret1·s~mc~;ur'·~d~o~ memnuniyetle kar~1hyorlar 
~ w.u..u • r. Paris 4 (A.A.) - Gazeteler, Von manya bu neticeyi Berlin - Roma 

ltalyan konsoloshanesini tac:lad1 ~yuca ~~~s:%1=i:err~,dhanavdaa mt=d- Rikmbdbeanpterokpaz'unmakPansal.e ysazey1ayhoarlt~ ... hak- mihkvte1d'ininAlbir muvaffak1yeti say-
~ r .u ma a Ir. manyamn politikas1 bu 

Pariste .£a~istler ,·'e ant1·La~1·st'er ~:=~ bahren Zonguldaga gidecek- Matin gazetesi, 'iiOk memnun gorii- mihvere dayanmakladir. Pariste im-
/ I y L~ Ii y L~ nilyor ve diyor ki: cBu usuliin, dog- zalanacak vesika, Fransa ve Alman-

J I k b l' .J. Halk Ciimhurreiaini rudan dogruya ve vazih isti~are gibi yamn blr anla~maya vas1l olmak is-
arasznua farpi~maiar VU U U au sabtrltzhkJa bekliyor yap1CI bir faydasI olacaktlf.> tediklerine delildh'.> 

Kastamonu 4 (A.A.) - Reisiciim- Oevre gazetesi, Romada bu seyaha- Alman gazetelerine gore 
Londra 5 - Parlsteki Deyll Telgrat 

muhablrinln i§aratma gore italyan 
meclisinde Fransa aleybinde yap1lml~ 
olan tezahilrlerden dolayi, diin Fran
sada, Korsikada, Tunusta ve NiBte bi.i
yilk protesto mitingleri tertip edllmi§
tlr. 

Korslka adasuun merkczi olan Ajak
iiiyo §ehrinde niimay~ller polis ltor
donunu yararak italyan konsolosha
neslni ta§l3lJU9lard1r. 

Pariste fa§istler ile anti fa§istler ara
smda ni.imayi§ esnasmda vuku bulan 
arbedeler neticeslnde zab1taca 15 ki§i 
tevkif edilmi.§tir. 

Fransa hi.ikfuneti, yann Parise ge
lecek olan Alman Haricf ye Nazinndan, 
Berlin hi.ikiimetinin italyan milddei
yatma miizahir olup olrnad1g1.m so
racaktir. 

Paris 5 - Tunustaki protesto nii
rnayi~leri, italyan Kitabevi binasmm 
onilnde yap1I~1r. Kitabevinin cam· 
Jan klnlmit:br. Mitingten sonra niima
yi~~iler, polis kordonunu yararak ital
yan konsoloshanesi oniine giderek 

. Marseyyezi soylem~iler ve cya~m 

Fransa» diy bag1rnu~ardir. 

Polis nihayet ni.imayi~ilcri dag1t
m1~ ve nizanu iade etmf~tir. 

Paris 4 - Bi.iti.in gazeteler, italyan 
rneclisindeki tezahtirata dai.r makale
ler yaziyorlar. Figaro gazetesi cll
yor k1 : 

citalyadaki tezahilratm hedefi 
Frankoya muhariplik hakk1 verilmesi 
f~in tngiltereyi Fransa ilzerinde mil.
essir te~ebbilste bulunmaga sevket
mektir.> 

Jour - Echo de Paris ~ miltalaada 
bulunuyor: 

cMeselenin esas1, italyarun Fransa
run hakiki vaziyetlni bilmemesidir. 
italya !le anl~abllir, fakat erazi 
rnevzuubahis olmamak ~rtile .. ·! 

Petit Parisien diyor ki: cSon vaziyet 
uzerine Fransiz - italyan miinasebet
lerinin samimlle~mesi imkftnsizdlr. 
Bu milnasebat bir muddet bir .;1kmaz
da kalacakbr.> 

Ord.re diyor k.i: e:!talya Hariciye 
· Nazinnm sefirimize verdigi isahat 

bizJ memnun etm~r. Bu T'Uiyet 
ii~crine sefirimiz mezuniyet alarak 
Romadan aynlmah ldi.» 

Matin gazetesine Londradan yaz1-
llyor: 

Sir Perth, Ciano'yu ziyaret esnasm
da, mevzuubahis istekler italyarun 
resmt hatt1 hareketi ile tc§vik edilml§ 
oldugu takdirde bunun son ingiliz -
:italyan anlB.§masile telifi zor olacait
m, t;iinhi.i bu anla§ma mucibince iki 

SUdet erazisinde 
intihabat neticesi 

2,490,220 reyden 2,446,000 
reyi lehte ~1kb 

Berlin 5 - Diin Siidet erazisin
de mebus intihabati yap1l~t1r. 

2,520,000 reyden 2,490,220 rey mute
ber added~r. Nazi partisinin 
mebus namzedlerl 72,426 reye kar~1 
2.446,000 reyle Intlhab edilmi~lerdir. 

T eutonia kliibiinde kitab ve 
mecmua aergiai 

Teutonia klilbilnde bir Alman kitap 
ve mecmua sergisi at;Ilm1~t1r. Sergi
nln ki.i§ad resmi di.in saat 17 de bir 
90k daveUiler huzurunda yapllm1~
t1r. Sergide Alman kitap ve mecmu
ar11tii:mm E'n l!ilzel eserlerl vard1r 

taratm bati Akdenlzindeki statiikoyu 
muha!azayi taahhUt etmi~ bulunduk
lanru italyan hii.kfunetine blldirmi§
tir. 

Londra 4 - Pazar giinil '!Ilk.an ga
r.eteler, ingU.terenin, Fransa tarafm· 
clan Romada yapllan ~biise tama
men m\.izaheret etti~ni soylemekte
dlr. Observer diyor ki: 

clta.lya mecllslndeki tezahilrat tn
gll terede fena teslr yap~tir. Maa
matih bu tezahilratm tngmz B~eki· 
l~ Hariciye Nazmrun Romaya yapa
caklan seyahate rnani olmas1 muhte
mel degilcllr.> 

Sunday Times gazetesi, italyanla
nn lsteklerinin ingiliz - italyan anl~
masma uymad1gm1 soyliye1·ek dlyor 
kl: c!ngiltere, Fransaya kay1ts1z ve 
~art.Biz milzaheret edecektir. Akdeniz
de erazi vaziyeti degi§emez. italya bu 
hususta hayallere kaptlmamahd.Ir.:. 

Bu gazete, italyamn eraziden ziya
de Siivey{i kanalmda verilen resmln 
indirilmesini ve Cibuti - Adisababa. 
~endlfer hattmm idaresine i~tirak 
etmek istedigini soyliiyor. 

bur inoniiniin Kastamonuya t~rifle- ta ehemmiyet a.tfedilmemek istendi- Berlin 4 (A.A.) -Alman matbuatI, 
rt habtri btitiin halkt sevin~ ve heye- glni kaydederek, «Ni~in?» diye soru- B. von Ribbentrop'un Paris scyahati 
cana garkettl. Kastamonu, koyUileri- yor ve diyor ki: hakkmda tefsirata devam etmekte-
le ve kasabahlarile btiyiik inoniinii sa- dirler. cAcaba Almanya ile Fransanm b1r-
bll'$1Shkla beklemekte ve a.zami teza- birlerine kopekler gibi bakmakta de- Essen'de ~Ikan National Zeitung, 
htlrat hazulJit ile m~gul olmaktad1r. vam etmeleri, Cianonun derpi~ ettlgi B. von Ribbcntrop'un Paristeki ika-
CZJmcUden ko"'ylu~l .. r Reis1"ciimh· urumu metinden 1·st1'fade ede1·ek F1"'ns1z de\'-
Y .. - §ek.ilde bir A vrupa kurulmas1 i~in 18.- a -

'1lll g~ecegi. yollar ilztrlnde taklar Z1Dl michr?> let adamlarile Avrupa politikac;mm 
kurmakta ve yolunu beklemektecllr. bi.itiin mi.ihim meselelerini tedkik ede-

Berlin 4 - AlL1an Hariciye nezare- cegini yaz1yor. 

Go~menler 
Bir kafile daha geldi, Marma· 

ra Ereiliainde karaya 
~ikar1ld1 

Marmara Ereglisi (Hususi) - Bu 
sene Romanya ve Bulgaristandan ge
lecek g~enlerden bir ka.ftle daha 
vapurla gelm~ ve yolculanm ~kar

~tlr. G~enler kendileri i~ ha.
ZJilanan misafirhanelere yerle~tiril

mif}er ve Slhhi tedbirler almrm~tir. 

Bu son kaflle Trakyanm muhtellf 
koylerine iskan ecillmek iizere gonde
rllecektir. Oni.imiizdeki yaz mevsl
mlnde kendilerine yeniden evler ~ 
edilecektir. 

tinln fikirlerlni n~reden Correspon- Danzinger Vorposten diyor ki: 
dance Diplomatique, Alman Hariciye Alti y1l evvel Stresemann Pariste 
Nazmnm Parise yapacag1 seyahat Briand ile Kellog pakt1m imza etm~-
miinasebetile diyor kl: ti. O zamandanberi kollektif emniyet 

cA1man Hariclye Nazm, Fransa ile sistemi tamamen ~okmi.i§ti.ir. Fransa 
Almanya arasmdaki miistakbel miina- ve Almanya bir kere daha kar~Illl.§1-
aebetleri tayin eden beyannameyi im- yorlar. Almanya k01n§ula1ilc ban§ ve 
za i~ Palise gidiyor. Nazir bu seya- iyi anla§111a istiyor faka.t tahrib edici 
batle anl~a politikasma devam et- bol§evizme kar§l mticadelesine devam 
mektecllr. Almanyamn harici politi- edecektir. 
kas1 senelerdenberi Fransa ile bir an- Frankfurter Zeitung: 
l~ayi arzu ediyordu. B. Hitlerin Almanya, mi.i§terek Frans1z • Alman 
nutuklan bu hususta ~ok a~1kt1r. deklarasyonunu imza etmckle, dahilde 

imzalanacaJ.: vesika eski yanh~ du- kuvvetli ve mi.isalemetle§mi§ bir Fran-
~celere kaf§I vurulan ilk kazmadlr sa ile dostane bir ruh i~inde yanyana 
ve ikl hii.kiimetin sulh yolunda birlik- ya§amak arzusunu ifade etmektedir. 
te ~alI~alanru tern.in edecektir. Al- •ciiyor. 

Bir Alman gazetesi ne diyor? 
Berlin 4 - Alman gazetelerl, 1ta1-

yan meclislndeki tezahilrat miinase
beWe uzun ne~1iyatta bulunmuyor. 
Yalniz Berliner Tageblat gazetesi, yaz
chlt blr makalede diyor ki: citalya 
Ha~taru zaptemekle emelini tat
min et ti. Orta A vrupada serbetiye 
malik olmakla beraber Almanya Ak
de.nizde hl~bir tahhi.id altma girme
m~tir.> 

Bu/gar Ba~vekili 
Ankaraga gelecek 

Fransada urevler 
Normandie transatlantiii 

hareket edemedi 

Romanya yahudileri 
Memleket ikhsadiyahn1 yiizde 
90 niabetinde ele ge~rmi§ler 

Roma miili.katlar1 
Roma 4 (A.A.) - Haber .almdlgma 

gore, sir Perth dtin ak§Rm kont Ciano 
ile ik.inci bir mtilAkatta bu1unmu§ ve 
son ttaiyan meclisi tezahiirah ve !a
§ist matbuatuun ilhak milcadelesi tle 
hadis olan vazlyet mevzuubahls ol
m~tur. 

cltalyan Halk birliii• 
nu1ta toprak meaeleai 

cTu
yok-

tur» diyor 
Montauban 4 (A.A.) - italyalilann 

miihim bir kolonisini ihtiva eden rcttal
yan ha.lk birligi» italyan meclislnde
ki hA.diseleri protesto eden bir beyan
name n~retmi§tir. Beyannamede de
nlllyor ki: 

Memleketimizin en hayati menfaat
lerinl miidrik olan ve iki karde§ mil
let arasmda iyi anla§ma istiyen ital
yanlar s1fatile, memleketimizle Fran
sa arasmda bu yeni harb tahrikatm1 
reddederiz. Tunusta halledilecek top
rak meselesi yoktur. Hi~ bir §ey iki 
memleketi kar§l kaf§1ya koyamaz. 

Italy a 
Fransa -

-1 
0 

Ilk devre ltalyanlar ikinci 
devrede Franaizlar hakim 

oynad1lar 
Roma 5 - ttalya ve Frnnsa milli ta

kunlan diin Napolide 40,000 seyirci 
kal'§lSl!l.da senelik ma~lanru oynamI§
lard.JI. Italyanlar, ilk devrede hil:im 
oynamt§lar, iist iiste Frans1z kalesine 
a.km yapm1§1Ar, merkez muhacim Pio
lanm ileri siirdilgil topu Biavatti Fran
s1z kalesine sokarak oyunun yegAne 
gallblyet goliinu atm1§lard1r. 

ikinci devrede Frans1zlar hftkhn i\'e
ti ele alm1~lar ve mi.itemadiyen italvyun I 
kalesini slkl§tlrm1§lard1r. Fakat ital-
yanlar, colt: ~1ln bir mi.idafaa oyunile -1 
bu hucurnlan semercsiz b1rakm1§l:ir-
d1r. Bu suretle iLal) a Frnnsay1 1-0 yen
mfc:tir 

Sofyadan blldirlldigine gore Bul
gar Ba~eklli B. Koseivanof, ev
velce Ba.Fekil iken Reisiciim
hur ismet inoniiniin ve Bel
graddan donii~te B~ekil B. CelAl 
Bayann Sofyayi ziyaretlerini lade 
etmek i<;in y1lba~mdan sonra Anka
rayi ziyaret etmek niyetindedir. Bu 
zlyaret tarihi heniiz kati surette tes-
blt edilmenu_· ~_t_ir_. ____ _ 

Belfikada Kahine 
buhranz mi? 

Maliye naz1rhit i~in hi~ 
kimae bulunamad1 

Brilksel 4: - B~vekil B. Spaak, 1!
tlfa eden Maliye Nazinmn yerine ye
ni bir nazir bulamamlljtir. Bu sebeple 
Kabinenln mevkii nazik goriinmekte
d1r. 

Gazeteler, Kabine buhranmm bil
kuvve at;Ilm1~ oldugunu beyanda miit
tefiktirler. 

Fazla olarak pazartesi giini.i sosya
list frrk.asmm umurni kongresi, BrUk
selde toplanacak vc B. Spaak tarafm
dan, Burgos hiikfunetile mii.karenet 
tesisi i~n ittihaz edilrni~ olan karar 
hakkmda hilkmilnil verecektir. Mi.if
rit enternasyonalistler Burgos hi.iku
metine ~ddetle dil.~manchrlar. Hattft 
Barselona ile derhal diplomasi mi.ina
sebat tesis edilmesi i<;in sosyallst f1r
kasmm her ~eye ba;;vuracag1 soylen
bektedir. 

$anghayda 
Frana1z ve ltalyan bahriye

Iileri araamda kavga 
~anghay 4 (A.A.) - Bu a~m 

Frans1z konsesyonunda bir kahvede 
Frans1z ve italyan bahriyelileri ara
smda ~iddetli bir miisademe vukubul
mu.5, bir ttaiyan yaralanarak hasta
neye kaldmhm~t1r. 7 italyan tevkit 
edilmi~tir. Bu kavga s1rasmda ital
yanlar bir Amerikally1 yaralam1~ar
dir. Mi.iteakiben yeni bir kavga daha. 
<;1~, bu sefcr italyan piyade nefer
leri de i~ kan~arak iki Frans1z poli
sini yaralarm~lard1r. Silkunet ~buk 
indr rdilmistir 

Paris 4 - Transatlantik kumpan
yas1 vapurlarmda !;&11~ kamarot, 
ah~1. garson gibi milstahdemin grev 
llA.n etmi~tir. Bu yiizden Normandie 
transatlantigi diin a~ hareket 
edemenli~tir. Paristen bu vapur yol
culan i~n kalkan tren de hareket et
memi~tir. 

Paris 4 (A.A.) - Grev yi.iziinden 
Havr limanmda kalrm~ olan Nor
mandie transatlantiginin yolculan 
cAquitania> admdaki Amerikan va
puruna bindirilrni~tir. 

Paris 4 (A.A.) TransatlanUk 
kumpanyas1mn Havredeki memur ve 
milstahdemlerinin grev yapmalan 
ilzerine, kumpanya yiiz kadar kimse
ye yol vermi~tir. i~erine tekrar ba.c;
lamak istiyenler kumpanyaya i~ mii
racaatmda bulunmaga mecbur tutul
mu~lard1r. 

lngiliz Hava Naz1n 
Londraya dondU 

Franaada son aiatm tayyare
leri tetkik etti 

Paris 4 (A.A.) - ingiltere Hava i~ 
Jeri Nazm, bugiin cVilla Coublay. 
tayyare merkezini ziyaret etmi~ir. 

Orada Frans1z tayyareciliginin son te
rakkilerinin ifadesi olan on be~ tayya
re siralanm1~ bulunuyordu. Bunlann 
arasmda b~ yeni avc1, be{i bombard1-
man, iki tarassud, bir otojir ve iki av
c1 talim tayyresi bulunuyordu. 

ingiliz Nazm, cBourgeh den saat 
15 te hareket etmi~tir. Hareketinden 
evvel gazetecilere beyanatta bulwm
rak, ezciimle Frans1z Hava. Naz1rile 
i1d memleketi alakadar eden mesele
ler hakkmda gori.i~ti.igiini.i ve ingllte
reye, ingiliz mildafaa kuvvetlerinin 
sulh lehinde daha mi.iessir olabllmesi 
it;in elinden geleni yapmak nlyct1Ie 
v.itmekte oldmmnu sovle ist 

Bilkre~ 4 (A.A.) - Universal vc Ca
pital gazeteleri, Yahudilerin Roman
yay1 istila etmeleri tehlikesi kar~1sm
da bilyuk bir endi~e izhar etmektedir
ler. <;iinkil Yahudiler, memleket ikti
sadiyatma yi.izde doksan nisbetinde 
hakim olmaga muvaffak olm~ardlr 
ve mernleket killtiirilniin hilkimi mut
lalu kesilmek tehlikesini arzetmekte
dirler. 

Gazeteler, memleketin bu tehlike 
altmda bogUlmamas1 it;in derhal bu
na ka~1 harekete g~mek li.izumun
da ISrar etmektedirler. 

Varfova yiiksek ziraat mek
tebinde Y ahudi talebe ile 

~rp11ma 

Var~ova 4 (A.A.) - Gazetelere na
zaran Var~va yiiksek ziraat mekte
blnde Polonyah talebe ile Yahudi ta
lebe arasmda bazi hadiselel' zuhur ct
mi~tir. 

lngiliz Basvekilinin 
Roma seyahafi 

10 1kincikanunda hareket 
edecegi bildiriliyor 

Loml.ra 4 (A.A.) - cPress Associa
tion» un yan resmi bir tebligine gore, 
B~vekil c;amoorleyn ile Haricfye Na- 1 

zm lord Halifaksm Romayi ziyaretlerl 
tarihi kararl~tmln11~t1r. Nazirlar 10 
kAnunusanide hareket edecekler, 11 
kanunusanide Romada bulunacaklar
dir. Romadan 14 kinunusanide aynl
mak tasavvw·undadirlar. 

B. Ruzvelt miihim bir nutuk 
soyliyecek 

V~ingl<m 4 (A.A.) - iyi lla.ber alan 
mahafilde temin edildigine gore, B . 
Ruzvelt, ~im:i1i Karolin \iniversite
slnde radyoda soyliyecegi nutukta ha
rici siyasete miltealllk miihlm beya
natta bulunacaktir. Bu bcyanat, ken
disinin Almanya, italya ve Fransada
ki Amerlkan sefirle1ile yaptig1 goril~ 

i n ticPlerin µias c ktir 
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AKSAMDAN AKSAMA 

Y aya kald1r1mlanna dam 
Bu fikri ancak bOyle n.ikbin ve 

limidli blr giinilmiizde ortaya atabi· 
liriz. 
~ekll: 

- Gazeteciler tabiatlan ve mes
lekleri itibarile ar~t1nnaya ve ten
kide meyyaldirler ... Bu da bir mem· 
leket vazif esi oldugu i~n klymetll· 
d.ir. - diyor. 

iyi eserler b1raktiit Manisayi, ay
nld1gmdan dolayt miiteessir eden 
yeni \'alimiz de ~ s0zleri s0yliiyor: 

- Killtiirlii \'e ~ok ileri istanbul 
halktmn l'e matbuatmm yardunuu 
gorecegime eminim! 

+ .. 
Eger ba~ka bir gilnde: 
- Yaya kald1runla.nna dam ya

ptlsm! - fikrini yazsaycbm, «~dtr
m1~! » diye hiikiim giymem ihtimall 
vard1. 

- Yalm! - diyeceklerdi. - Yeri ya· 
p1lmam1~, ~opleri kalkmarn1' bir ,e
hirde gok dii~ili1i.iliir mil? Soba bo· 
rulannm is damlatt1gi bu bedbaht 
bcldcde ya&'lnur gill suyu gelir... 0 
mu kald1? ... 

Fakat Tiirkiycde «BA~KA ME~I· 

J,EKETLERiN BA~ARAMADIKLA· 
RININ BiLE USTESINDEN GEL-
1\IEK» azmi dogmm,;tur. tstanbl i~in 
de en ycni fikirlerin tatbikini iste
mek suretill", her hayalin bakikat 
olabilecegine ve bu kohne ~hrin en 
modem diinya ~ehirleri arasma gire
bilecegine dair olan kuvvetli imant· 
m1z1 ilade etmek istiyorum. . . . 

J...ouis Latzarus'iin Parise temennl 
ettigini istanbulun yeni a~tlacak ge
ni~ caddeleri i~in dillyorum. 

Bu Frans1z muharriri: 
«-1 Senelerdenberi her sonbahar 

yazanm, fakat dinletemem! - diyor. -
Halbuki, bu medenlyet ortasmda, 
sanki koydc imi~iz gibi yagmurda is
lanmak nc demek? ... ~emsiye, vilcu
diln ancak i.ist k1sm1m, empermeabl 
orta k1smm1 muhafaza eder. Nezle ve 
digcr hastahkla11n c;ogu, bu gibi is
lanmalann neticesidir. Bozuk hava
Iarda ticaret te durgunl~r- Nic;in 
btiti.m caddclerin yaya kaldmmlan, 
ba~tnnba~a orti.ilil olmasm?> .. .. 

Sanmm ki, arzu edilen gazetecl 
«a~t1rma» larmdan biri de, diinya 
matbuatmda ileri siiriilen yeniliklerl 
Tiirkiyc e£karma bildirmektir. Yeni 
belediye reisimizden alelide ~yler, 

plan dahili i~ler ve bunlara iliveten 
FEVKALADE YENiLiKLER bekledi
gimizi anlatmak ilzere, bunu, geJdi
ginin hemen ferdasmda yazdun. 

- Dur bakahm hele... Daha ne 
eksikler l'ar ... S1ra ile! - demeyiniz ... 

Bunlann hepsi birden olur: En ip
tidai ihtiyacm tatmini Ue en modern 
tesisat, ayni zamanda elele verme
lidir. 

Yeni a~1lacak caddelerimizde bina 
yapacaklar, belediyenin tesbit edece
gi tipte. biitiin yaya kald.m.rnuu 
kaplay1p upuzun umumi bir tjemsiye 
~kil edecek barmaklan yapmaga 
pek ala mecbur tutulabilir; diger kl
sm1lan da belcdiye tamamhyabilir. . 

1'ekrar edcyim ki, bu yazun, yeni 
vali \'e bckdiye reisimize «Safa 
geldiniz! » derken, kendisinden pek 
~ok ~ylcr, hatta olamaz gibi durup 
ta pek ala olabiJecek ~yler bekledi
gimizin ifadesidir. Yaya kaldmnuna 
dam istemek. sirf bir remizdir; gO
ziimiiziin yiikseklerde, yiikselmeler
de oldugunu gosterir... (Va - Nu) 

- Gc~en giln cumbur cemaat Me
cidiyekoyUn.deydik bay Amcal ..• 

Plin bitti 
Konservatuarin 
in~asi miinaka
saga konugor 

Belediyenin f?ehzadeb~mda yaptl
racag1 yenl konservatuar binas1mn 
plaru vaktile Alman rnimar1 Polzik 
taratmdan hazirlri.nmi~ti. Mimarm 
vefah ilzerlne bu projenin tatbild 

plamru yapmaga ~ehircilik rniltehas
s1s1 B. Prost rnemur edil~ti. B. 
Prost yapt1g1 tadilft.tla binanm cep
hesini de degl~tirmil?ti. Bu tadilat 
yiiziinden yilz bin lirallk istimlak ya
p1Imasma ihtiy~ goriilmil~tur. 

Konservatuann in~as1 i!fin banka
da bel? yilz bin Urahk bir para vard1r. 

Binanm in~ma Heyeti Vekilece 
Gilzel sanatlar akademisi prbfesor

lerinden mimar B. Arif Hikmet me
mur edilmi~tir. Miltehass1sa verilecek 

be~ bin lirahk tahsisat ta Heyeti Ve
kilece kabul edildikten sonra konser
vatuar binas1run in~asma artik ycnl 

bir mani kalmami~tir. Yeni vali ve 
belediye reisi B. L-0.tfi Klrdar, tedkik..: 
lerini bitlrdikten sonra bugilnlerde 
konservatuann in~as1 milnakasaya 
~Ikanlacaktir. 

Dlinkli sis 
Vapurlar ondan sonra aefer

lerini yapabildiler 

Diin sabah limammlZl kaplayan 
sis tabakas1 saat dokuza dogru hafif
lemi§, ondan sonra sis dagilmaga 
b&§lallll§tll". Sis yiiztinden intizam1 
kaybeden vapur seferleri ondan itiba· 
ren muntazaman yap1lm~tir. 

Dtinkii sis esnasmda posta vapurla
n olduklan yerde demirlemi§ler ve 
ancak sis a~llchktan sonra limana gi
rebilrni.flerdir. Sis yiiziinden kaza ol
mamI§tlr. 

Ogleden sonra hava a~mi~ ve giizel 
bir bahar havasi hilki.im stirmil§tlir. 
Terrnometre ogle vakti 18 dereceye 
kadar ~lkm1§t1r. Ak§am yedide 12 de
rece idi. 

Ta,hkta futbol oynarken 
diittii, kolu k1rdd1 

Sanyerde oturan Kemal isminde 
bir c;ocuk, ta§llk bir yerde futbol oy
narken dti§mil.§ ve bir kolu kmlmI§
tir. Polis, Kemali Etta! hastanesine 
yatirrm§t1r. ----

lki otomobil kazaa1 
~tor Yaninin idaresindeki otomo

bil, Q1ragan caddesinde ~opcii Halile 
~arparak muhtelit yerlerinden yara. 
lam~tir. 

B. CelAlln hususi otomobili Galata
da Necati bey caddesinde ~rated.din 
isminde bir ~uga ~arparak muhte
lif yerlerinden yaralanmasma sebep 
olmll§, yarall ~ocuk Etfal hastanesine 
yatirllrn~, §Ofor yakalanmi§b.r. 

Kur1un boru ~ahp ka~arken 
yakaland1 

Osman isminde biri, OOztepede ba
yan Hayriyeye ait bo§ kO§kten yirmi 
metre kadar kur§un boruyu ~allp ka
~arken polis tarafmdan yakalannu§, 
ttskildar adliyesine teslim edilrni§tir. 

~KfJAll 

Karilerimizin fikri 
Istimlaki kolayla1hracak 

bir usul 

Yeni Vali ve Belediye reisimize 
•Safa geldini.z!• derken ve ondan 
hayirli i~ler beklerken ~u noktayi 
hatzrlatalim: 

istanbulun imar planz seneden 
seneye ceste ceste tatbi1c edilecek; 
tabiatile bazi kiszmlar en sonraya 
kalacalc; bu sonraki kisimlarda, 
pl<in mucibince a<;zlacak meydan
larda, oyle binalarvardzr ki, onlil 
arkalz ayni mal sahibine ai.ttir. 
Arli:ada da malz olan mal sahip
leri, onlerindeki r;erden r;opten bi· 
nalan «Yiiksek yapzlar yapzltp ta 
manzaramzz kapanmasm» diye al
~lardzr. ~ayet ~imdiden meyda· 
nzn ar;zlmasma Belediy~ razi olur· 
sa ondeki kzszmlan bedelsiz daralc 
terketmege bazi mal sahipleri ra· 
zuurlar. Bazzlan da pek ucuz ver· 
mege hazzrdzrlar. Bu noktadan 
tedkikat yapzlzrsa, Belediye de is
timldk bedelinden kdr edebilir, 
$Chrin otesinde berisinde kola.y• 
lzkla ilmran vahalan da hastl 
olur. Boyle bir imkan mevcuddur. 
Dikkati celbederim. 

Bir emlak sahibi 

Yann1n deQilmis ! 
<;1kan dumanlar kiilbaab 

k1zarblmaa1ndan ileri 
geliyormuf ! 

Aksarayda oturan Siikuti ismlnde 
biri, evinin arka tarafma isabet eden 
B. Cevadm evinden fazla §ekilde du· 
manlar ~1ktigm1 gorrnti§, derhal polis 

karakoluna mi.iracaat ederek Cevadm 

evinde yangm oldugunu haber ver
rni§tir. 

Zab1ta bir taraftan itfaiyeyi haber
dar ctmekle beraber~ diger taraftan 

da vaka yerine ko§mll§, fakat giiliim; 
bir vaziyetle kar§IlB§Ililll§t1r. 

Yangm ~1ktigi haber verilen B. Ce
vadm evlnde, iskarada kiilbast1 Jmar. 
t1ld1g1, bundan civan kesit bir duman 
kapladlg1 gortilmil§tilr. 

Zab1ta memurlan vaziyeti bu §eldl· 
de tesbit ettikten sonra, ortada btr 
yangm olmad1gm1 anlami§lar, bunun 

ilzerine Silkutinin ihban hakkmda 

icap eden kanuni takibata ~
lerdir. 

Bir amele kaynar au ile 
ha1land1 

Yedikulede Gazhc;e~mede bir debai 
fabrikasmda c;ah§an Emin, tbrahim 
isminde diger bir amele tara!mdan 
tizerine kazaen dokillen kaynar su lle 
rnliteaddid yerlerinden ha§lanm~, be-

Tramvay 'irketi 
Beledige murah
haslari geni Vali 
ile gorii1ecekler 
Tramvay ~irketinin satm almmast 

icin Nafia Vekaleti ile ~irket arasm
da yap1lan rnilzakerec1e belediyenin 
noktai nazanm izah etmek iizere An
karaya giden belediye fen mli~aviri 
B. Mustafa Hulki ve makine rnlidtirii 
B. Nusret ~ehrimize donmii~lerdir. 
B. Mustafa Hulki ve B. Nusret, bura
da yeni vali ve belediye reisi doktor 
Ltitfi K1rdarla gorii~tiikten sonra ala
caklan yeni talimat tizcrine tekrar 
Ankaraya gideceklerdir. 

B. Lutfi K1rdar, tramvay ~irketi ile 
belediye arasmda ~imdiye kadar ge
~en i~erin safhalanm tedkik edecek 
ve bu hususta alacag1 neticelere gO
re talimatim tesbit edecektir. 

Y eni polis miidiiru ~ar§amba 
1abah1 geliyor 

tstanbul polis mtidtirlilgline tayin 
edllen B. Sadri Aka onilmilzdeki 9ar
~amba sabah1 ~ehrimizc gelecektir. 

Qorum valiligine tayin edilen eskl 
polis rnildilril B. Salih Klh!; ta per
~embe gilnil yeni vazifesine ba.5lamak 
tizere ~ehrimizdcn hareket edeccktir. 

$ehrin s1hhati 
Son zamanlarda nezle, grip 

~ogald1 

Son zamanlarda istanbulda, nez

le, grip gibi mevsirn hastahklan c;o
galmi~t1r. Hemen her evde bir nez

leli veya gripli vardir. Grip hatif 

ge~mekle beraber bazan ihtilft.t ta 

yapmaktad1r. Bunun ic;in tedbirli bu
Iunmak l!zundlr. Di.in bir doktor 
blze ~u sozleri s0ylemi~tir: 

- Son gilnlerde havalar mutedil 

gidiyor. Bir ~ok kimseler buna alda

narak ince elbise ile gezrnekte, ac;lk
ta dunnaktadlr. Bu, bilyiik ihtiyat-

SlZhktir. Artlk kl~ girdigimlzi unut

mama.byiz. Gilndiiziin saat ondan 

tlc;e kadar, giine~ klzgm zamarun

da nisbeten ince elbise lie gezilebilir. 

Fakat ~an, bilhassa geceleri 

c;ok dikkat etmek, riitubetten, cere

yandan kabil oldugu kadar k~ma.k 
llzlmdlr. 

Kendisinde klrlkllk hisseden ve ha
raretl ytikselen yataktan c;Ikm1yarak 
istirahat etmelidir. 

Cekoslovak ihracat firmalar1 
Qekoslovak konsoloshanesi taraf m

dan gonderilmi§tir: Qekoslovakyadaki 

arazi degi§ikligi bu memleket sana

yiinin ihracatm1 haleldar etmemi§tir. 
ray1 tedavi hastaneye kaldinl.rm§t1r • 
Zab1taca Iaz1mgelen takibat yapll
rnaktad1r. 

Yakmda <1ticad k1lavuz» adh bir 

Kad1koyde bir evde heroin adres kitab1 ~lkanlacak, bunda Qe-
bulundu koslovak ihracat firmalanrun adres-

Kad1koyde Fortiinenin evinde za. leri bildirllecektir. Bu firmalar Tiirk 
b1taca yap1Ian ara§tlrmada bir mlk- ithalft.~1lann isteklerini, evvelce ol-

tar heroin bulunmUf, Fortune hakkm- dugu gibi, tamamen tatmin edecek-
da kanuni takibata giri§ilm~tir. 1 lerdir. 

8ahite 3 

11 ..... ~p•da If 
> 

Biiyiik ke~ifler 
Bir ecnebi gazetesinde §Oyle b1r 

tetkik yaziSI gordilm. <1Hayatm haql 
sahasmda en ~ok, en bol k~iller ya.. 
pl.l~tJ.r?i> 

Bu sual etrafmda bir~ok kimseler 
fikirlerini s0yliiyorlar. Kimi <1en fazla 
ke§if bb sahasmda yapllmqtir, orta
ya yepyeni bir cerralthk ~lkml§t~.• 

BaZilan: <1En biiyiik kC§ifier sanayl 
sahasmda obn~tur.>) diyor. Bir los-
1m: Hayu ... En fazla, en bol kt1iflerin 
yaplld1i'J saha tayyareciliktir.» dlyor. 

Bunlann hepsi dogru olabllir. Fakat 
bu arada en bol ke§ifierin yapllcbp 
bir saha hie; kirnsenin akhna gelme
mi§ .. Zevkimiz ve midemis ufrunda 
yapt1gum1 kC§ifler ... 

~oyle bir sof ra iizerindeki yemek. 
Jere bir goz atacak otursamz, mide
miz ve diger zevklerimiz i~in ne bUyUk 
icatlarda bulundugumuzu derhal an
larSimz. 

Mesela bir uskumru dolmaSI az us 
kC§iflerden midir? Uskumru almacak, 
ic;i bo§altllacak bundan sonra f1stlk, 
iiziim, nane, darc;m almacak •.. Bunlar 
uskumrunun i~ine konulacak... Son
ra da bahk p~irilecek... • 

Bunu nasll akd etm~ler? Nastl dil· 
§iinmil§ler? Uskumru dolmasrm bul
mak az §ey olmasa gerektlr. 

t;erkes tavugunu ele aluuz. Cevisl 
k1yacaks1mz. Bu suretle ~1karilan ce
vizyai'J, tereyagma ka°'tmlacak, ta
vuk aynca p~irilecek... Bu klyilnuf 
cevizle baz1rlanan sal~a iizerine dl
killecek ..• Daha benim bilmedigim blr 
siirii karma karqtk amellyelerden 
sonra ~erkestavugu meydana ~
cak. •• 

GOriiyorsunuz ya, midemizln R'Yk· 
Jeri l~in de az kafa patlatmalnJf, • 
diifilnmemif, az ugrqmallllflZ ... 

Tavuk gogsu denilen tathyi bal
mak, kC§fetmek de az ve ehemmlyet. 
siz bir mesele midir? 

Bu midemize ait kC§lOer ... Ya ote
ld zevklerimiz ugnmda yaptJklan
m1Z? ..• 

Elinizdeki sigaraya baksamza blr 
kere. .. Zevkimiz ufrunda neler diiffln
Jnemifb. Tiitiin denilen bir yaprap 
ince ince klymak, bunu slgara kljJa. 
denilen incecik bir kai'Jt sannak, U. 
iid1 yapl§ttrmak ve bOylece i~mek.
insanlar hadsiz hesapsiz gaileler ara
smda bu yaprai'J Jnymap, sigara kl
jldma sanhktan sonra ucunu yalap 
agmtan, burundan dumanlan savur
mag. akletmeleri as teY midlr? 

Ya nargile? Ya nargile? Muhakkak
ki o da ba~b baflna bir icattir. 

Surahl gibi bir teyin qine su konu
lacak... Tepesinde blr liile buluna
cak ... Liilenin iistiine tOmbeki denllea 
bir madde... Tombekinln ilserhMle 
atef... Bir hortum nargileden usana
rak aizuuza kadar gelecek. Ve • 
nargileyi tokurdata tokurdata i~
sln.iz. 

ifte size zevk i~in, uzun miiddet 
diifiiniilmil§, icat edilmif bir 1ey •• 

Muhakkak ki midemiz ve bazJ zevk· 
lerimiz i~in yapt1jlm1z Jcatlan, ba§lra 
bir sahada yapml§ olsaydtk, bu ufur. 
da patlatt1gumz kafa yerine, bqb 
meseleler etrafmda zihin yorsaycbk 
biitiin diinyamn hall bamba§ka olur
du. Mesela biitiin bu gayretleri tayya. 
recilikte sarfetmi§ olsaycbk muhak
kak 1imdi insanlar teker teker kanat 
talup u~abillrlerdl. Eger tJb sahasm
da bu kadar ~bpaydlk kanserin, ve
remin qJSmi ~oktan bubn~tuk. 

Hikrnet Feridun Es 

Ba:v Amoa Galatasara:v 11.ltbtlnde ! .. 

B. A. - Ne diyorsun, Adetleri degtl
<Ur amma, Muhsin mi davet etti, yok-
1& Vasfi ml? ••• 

GALATMARAY STADI 

- Yok camm, blzim stadyomun te
melinl attlk! ... 

- Toren ll8S1l oldu? ••• 

- Bir arkada~ birk~ SOz aoyledi, 
Coban Mehmed de kurban kestiJ ••• 

(iS1.. .. 

I 
B. A. - Ugurlu kademll olsunl ••• 

1f8.llah stadm ilk ve SOD kurb.
olurl ••• 
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l,u iktisadi.ve ~ali hafta-l Yeni Vali ve Belediye Ba,vekil diin Anka· 
_., C 0 C A OZ a ft ,, risi i$e ba$lad1 raya hareket ettt 
Fransadaki son hadiselerin borsalarda tesiri, (Ba~ tarafl 1 inci sahifede) zuu bahsedince yeni val!miz, B~~:~i:-r;,= ·=~:~te. 

memlekefimizde esham ve fahvilaf vaziyeti ya, belediye §irketler komiseri ismail - Manisa halkl ~Ok kadiqinastir. ~~~g~t;:~~~~a~o::~~:~ :i:;:,~~~:: 
Bir Merkez bankas1 idare meclisi 

!zas1 tasavvur ediniz ki devletin yap
t1g1 kanunlara, hilkO:metin verdigi 
emirlere sistematik bir tarzda mua-
riz bulunsun, devlet memurlanru ve 
i~~lleli miitemadiyen kl~klrtsm, grev 
yapmaga ve hususi fabrikalar gibi biz
zat devlet icin harp malzemesi imal 
eden fablikalan da zorla zapt ve i:?· 
gal etmege te~vik etsin! Dilnyanm 
biitiin memleketlerinde - yalruz birisi 
miistesna - boyle bir adarnm yeri mti
kellef bir salonda dart ayakh maroken 
bir koltuk degil, a~1k havada alelade 
bir sehpa olurdu. Soylemege hacet 
yok, o mtistesna memleket Fransad1r. 
Bu yaz1lanmiz katiyen Fransamn da
hili i~lerini mtinak~a ve tenkid ma
hiyetinde telakki edilrnesin. Haddimi-
zi bilenlerdeniz. Maksadumz, klssa
dan hisse ~1karmak, k1pklz1l bir parti
zanhgm koca bir devleti ne gibi badi
relere silrlikliyebilecegini ve hiirriyeti 
sanlrJ Yikaye endi~esile bir hiikfuneti 
ne derece aciz ve meskenet i<;inde b1-
rakabi1ecegini tebarliz ettirmektir. 

Hadisenin mahiyetl nedir? Be~ on 
glin evvel Fransa htikuml;!ti iktisacli 
ve mali sahada bazi kararnameler 
ne9retti. Bunlardan bir k1sm1 vergi 
nisbetlerinin tezyidini, amele slillfm
ca en mUhim telakki olunam da, dev
let i~in ~al1~an miiesseselerde kirk se
kiz saatlik mesai haftasma bazi istis-
nalan istihdaf ediyordu. Komlinist
lerle sosyalistle klyameti kopard1lar; 
«kabul etmeyiz, dediler ve 30 tel}rini
sani gUnUne mahsus olmak ve kendi 
partilerine dahil devlet memurlanna 
da ~amil bulunmak tizere butiin Fran
sada umumt grev ilan ettiler. Hiik:U
met, gerek memurlara ve gerek ame
leye ihtarda bulundu, fabrika it?galle
rine ve amme hizmetini ifa eden mil~ 
esseselerin muattal kalmasma mtisa
ade etmiyecegini. ve memurlardan 
her kim greve ~tirak edecek olw·sa 
azledecegini bildirdi. Buna ra.gmen, 
men~ei yabanc1 olmak itibaiile ~ ara
lik kendisinden «i;ok bahsolunan eski 
bir Ba~vekil, eski bir Maliye Nazm, 
daha bazi eski nazrrla.r, Universite 
profesorlerinden bazllan ve gene bir 
klsrm mektep hocalar1 hiikfunetin 
aleyhine at~ piiski.irdiller ve olanca. 
kuvvetlerile muhalef eti te~vi.k etti
Ier. 

Grev yapildl ve muhtelif yerlerde 
fab1ikalar da i~gal edildi. i~gal edildi 
amma. her nasusa bu sefer hiikftmet 
h.-uvvetli bulunuyordu; yalruz Pariste 
kirk bin kadar askerle buyiik bir po
lis kuvveti tah~id etmi~ti. Hiikfunet 
onlan harekete getirdi, fabrikalan 
miisademe ile veya miisademesiz tah
liye ettirdi ve amme servislerini de te
min etti. Kabak, grevi yapanlarm ba
~mda patladl, ~linkil bunlar, hiiktirne
tin ihtan vechile, i~lerinden oldular. 

Mesele kapand1 m1? Hayir. Sosya
listlerin reisi, eski Ba~vekil, kendini 
maglub addetmiyor. Kendisini enter
nasyonal ~arktlarla kaq1hyan ve k1zil 
bayraklarla donatilan bir salonda irad 
eyledigi bir nutukta hiikumete kar§I 
tehdidlerini savurmaktan geri kalma· 
ml§ ve gayelerine muhakkak surette 
vaSll olacagm1, dinleyicilerin alkl§ tu
fanlan arasmda soylemi~tir. 

Hilrriyet iyi bir ~eydir amma, ne 
yalan soyliyelim, entemasyonal kuv~ 
vete dayanan ve milli varllg1 tehdid 
eden boyle bir hiirriyete bizim ak11m1z 
enniyor. 

iktisadi ve mall m~kilat i~inde 
Clrpman Fransa her zamandan ziyade 
milli vahdetini muhafaza etmek mec
buriyetindedir. Halbuki bu bir tiirlU 
tern.in edilemiyor, ve i~te bundan do
lay1dir ki dahili gailelere inzimamen 
~imdi de italyanm Tunus ve Korsika 
adasma goz dikmesl gibi hari.ci bir 
gaile ba~ gastermek iizeredir. 

Biitiln diinyanm gozleri hfilen Fran
saya mliteveccihtir. Bu ~erait tahtm
da Avrupa ve Amerika piyasalan fa
aliyetsiz bir hafta ge~irmi~ler ve bilu
mum esham ve tahviiat ile beraber 
grek ingiliz ve gerek Frans1z kambi
yosu sukutlarmda devam etmi~lerdir. 

Memleketimizde esham ve 
tahvilat vaziyeti 

tki haftallk bir tevakkuf devresin-

den sonra Ankara borsasmda tekttik 
muamela.ta b~lanmi~trr. Esham ve 
tahvilat tizerine ah~veri~ler az ise de 
be¢nci tertip S1vas - Erzurum tahvi-
1a.tma kay1t muamelesi hararetle de
vam etmektedir. 

Yiizde yedi bu~uk faizli Tiirk bor
cu hafta sonunda 19 lirada kapand.I. 
ikramiyeli Ergani 19,20 lira, S1vas -
Erzurum tahvillerinin ilk dort tertibi 
de 20,35 lira etmektedir. Bu fiatlere 
gore S1vas - Erzurum tahvillerinin be
¢nci tertibine 19 liraya kaydolunmak 
her halde daha k~rll bir i~ oldugunu 
okuyucularuruza hatirlatmag1 mtina
sip gortiyoruz. 

Anadolu grupu iizeiine de ciizi mu
ameleler yaptlm1~tir. Kapam~ fiatleri 
~unlardJ.r: 

Hisse senedleri: 25,35 lira, 
Tahviller: 40,30 lira, 
Mtimessiller: 36,60 lira. 
Merkez bankan11z son cotation'u

muzdanberi 2 puan daha kazanarak 
107 lirada kald1. 

Endiistriyel k3.g1tlar1m1zdan As
lan c;imento 9 lirada karars1zd1r. Di
ger kag1tlarm nominal fiatleii ~un
lard.Ir: 

Trarnvay 13,50 lira, Umurn sigorta 
12,50 lira, ittihad1 milli 21,75 lira, Ter
kos 6,35 lira, Uskiidar - Kadlkoy Su 
~irketi 2,55 lira, Bomonti 8 lira, itti
had degirmencilik 11,10 lira, ~ark de
girmencilik 0,81 lira, Telefon 8,50 li
ra,l?irketi Hayriye 19 lira, Omnium 
0,83 lira, istanbul Kasaplan 12 lira, 
~ark Merkez Ecza deposu 2,65 lira. 

Altin fiati 1025 kuru~ta sabittir. 
Gaylimilbadil bonolan biraz yiik

selmi~tir. Son muamele fiati 9 kuru~
tur. 

Mlsrr Kredi Fonsiye tal1Villeri de 
yiikselmi~tiJ:: 

1903 tertibi: i09,50 lira, 
1911 tertibi: 100,50 lira ediyor. 

Izmir Halk 
partisi kongresi 

Izmir vilayet meclisine 
ae~ilen ilyeler 

izmir (Ak§am) - Ciimhmiyet 
Hallt partisi merkez il~e kongresi, 
Halkevinde Vall ve Parti ba§kam B. 
Fazh Giile!f 'in reisliginde toplanm1§, 
gece yarisma kadar suren muzakere
lerden sonra nihayete ermi§tir. Mer
kez il~e yonkuruluna tiye olarak B. B. 
Tahir Bor, Haydar Aryal, Cemal Ka
vuk«i;u, Halim Cavid ve Bn. Belkis 
Bilman intihap edilmi~lerdir. 

Vilayet umurni meclisi azas1 se«i;i· 
mi de aynca ikinci milntehiplerle §e
hir meclisi azasmm i§tirakile vilayet 
idare heyeti oniinde yapllill.1§, izmir 
merkezi Uyeliklerine Dr. B. B. Kamran 
()rs, Dr. Bn. Se'da Emin, Sabire Salt, 
Ferid Eczac1ba§1, avukat Ahmed 
~tiloii Say, Dr. Osman Yunus, Ay§e 
igriboz, Nuri Fettah Esen, di§ tabibi 
Ali Halim Bayer, avukat Mmad <;1-
nar, Mehmed Seyrek ve Enver Ozgen, 
9e§mede yap1lan se~imde Qe§me ka
zas1 iiyeligine B. B. Mehmed Aldemir, 
Od.emi§e avukat Ekrem Oran, Ragib 
Turuncu, Selim bzsel, Hasan Serter 
Muharrem Baran, Menemen azallk
la.nna Belediye Reisi Idris, Osman 
Sapanc1, Ali Faik Ustiln, Bergama 
azahklarma Hasan Belli, Hasan <;ele
bi, Silleyman Baran, Kemal Nurat, 
Dikili kazasma Necati Ergiin, Tor. 
bah kazasma Rahmi GOk~e se~ilmi§
lerdir. Diger kazalardaki se~im hak
klnda heniiz malfunat gelmemi§tir. 

Halk opereti 
ilk biiyiik operet 
7 <;ar§amba 9 da 

<tiCiQE» 
Reji: Ra§id' Riza, Mii
zik: Sey!eddin Sezal 
Asal, Yazan: Yusuf Su-

rmi. T. 40335 * 
Takslmde (Bu gece) 

(KAYNANAM) 
Vodvll 3 perde. 

Yazan: Mahmud Ye.sari 

* 

Hakkl, turizm miidfuii B. Semuhi, ko- Hakklmda gosterdikleri alakatlan ~ok nunu, basm birligi kanunu mtinase-
operatif mudti1ii B. Baha, varidat mtitehassis oldum. Bu itibarla pek betile htikfunet~e gosterilecek bazi 
mtidi.irti B. Ne§et tarafmdan kar§ilan- bahtiyanm. Bir hafta, on gtin sonra kolayliklar i~in klymetli vaidlerde bu-
m1§tlr. tekrar giclip kendilerine veda ede- lunmu~tur. Bu arada istanbul Basin 

B. Lutfi Klrdar bir saat kadar Hay- cegim.» demi~tir. kurumu i~in daha mtinasib bir bina 
darpa§a istasyonu polis mevkiinde B. Liitfi .Klrdar bir miiddet sonra tedariki, gazetecilerin sigorta primle-
oturmu§tur. Bu esnada koprliden Ba~vekilimizin davetine icabet etmek ri gibi mesleki mevzulara aid husus-
Haydarpa§aya bir vapur gelmi§tir. iizere Perapalas oteline gitmi~ ve Mu- lar hakklnda da k1ymetli vaidlerde 
Bu vapurdan eSki Vali ve Belediye hiddin Ustiindag ile beraber B~ve- bulunmU§tur. 
reisi ile vilayet ve belediye erkam <;tk- kille birlikte yemek yemi~tir. Bu sirada istanbul basm kurumu 
mi§br. y eni V ali ve Belediye rei&i reisi B. Hakk1 Tank Us, Ba~vekilimiz. 

Sabik Vali ve Belediye reisi B. B. Lutfi .Klrdar, istanbul tib fa- den istanbul Basm kurumu fahrl reis-
Muhiddin Ustiindag vilayet, Bele- ligini kabul etmesini rica etmio:: ve B. kiiltesinden ~lktlktan sonra Mtinih- Y 
diye ve Parti erkan ve memurlarim Celal Bayar da bu ricayi kabul etmek de, Viyanada goz hekim!igi sahasm-
doktor Liitfi Klrdara birer birer nezaketini gostermi§tir. 
takdim etmi§tir. istikbalciler arasm- da ihtisasmi yapnu~, umumi harbin Bu tatll gorti§meden sonra B. Ce-
da vali muavini B. Hiidai, Belediye son seneleriyle mtitareke zamarunda lal Bayar hazrrlanan biifeyi .§ereflen-
reis muavinlerinden Ekrem ve Rauf, ~imdikl Berlin sefiri B. Hamdi Arpa- direrek gazeteciler arasmda <;ay i~· 
emniyet mtidtirU ve yeni g·orum valisi gm muhaciiin miidiirliigU zama- mi§lerdir. 
B. Salih Kille, Belediye fen i§leri mu- nmda muhacirin miidtirlUgtintin B~ekilimiz, bir saatten fazla Ba-
dilrii B. Hiisnii, umumi vilayet mec- slhhiye rniidiirliigtinii ifa etrn.i~, mint . sm birliginde kalrm§tir. 
lisi birinci reis vekili B. Necip Serden- milcadele zamarunda o zarnanki Hi- Ba§vekil Ankaraya gitti 
ge<;ti, Belediye muhasebe miidiiri.i B. laliahmer te~kilatile Nazilli cephe- Celal Bayar diin akl?amki trenle 
Kemal, Belediye fen mii§!aviri Musta- sine giderek ~ah~nu~t1r. B. Lutfi Klr- Ankaraya hareket etmi~tir. istasyon· 
fa Hulki, harita §Ubesi mtidiirti B. dar milli zaferden sonra bir mtiddet da kendisini vali Lutfi Klrdar, istan-
Galip, makine §Ubesi mi.idiirii B. Nus- izmirde slhhiye miidiirliigu ve goz bul komuiaru general Halls Biyiktay, 
ret, umumi vilayet meclisi muamelat hekimligi yapm1~tir. Umumi harbde eski Dahiliye Vekili f?iikrti Kaya, vali 
mtidilrti B. Ztihti.i, istatistik mUdiiri.i Su1·1·yede bulunan B. L.r·tf1' TT·rdar, u ~ muavini Hiidai Karataban, <;orum 
B. Tank Ziya, iktisat miidiir muavi- oradaki bir dartileytamda ~ah~mi~- valisi Salih K.111~, Muhiddin Ustfuldag, 
ni B. Halid, Beyog1u hastanesi mii- 't1r. mebuslar, Parti ve vilayet erk.am 
dti1 ii doktor Fikret, profesor operator Valimiz, biri 11, digeri 6 y~mda ugurlam1~lardrr. 
Burhaneddin ile sair zevat ve §ehri- olmak tizere iki ~ocuk babas1d1r. • ............................................. r 
mizin diger baz1 hekimleri ve B. Lut- Ailesi elyevm Manisada bulunmakta- Beyoglu Halkevinden: 1 - Bayanlarm 
fi Klrdann dostlan goze ~arp1yordu. dlr. Kendisi bir hafta, on giine ka- spor faaliyeti ogretmen bayan Semihaum 

Yeni vali B. Lufti Krrdar Haydar- nezareti altmda 5 Birinci kanun 938 pa-
dar Manisaya giderek ailesini ahp zartesi glinii ba§llyacaktir. 

pa§a nhtmunda bir polis mtifrezesi donecektir. 2 - Eski ba.yan uyelerim1zin kay1dlan-
tarafmdan selamlanrru§ ve Denizban- m yenilemeleri ve yeni kaydolmak isti-

h . I d (Ak ) Yeni valimiz, ~imdilik Park otelin- ' ' enlerin de ii,.er !otografla ve hi.iv1~·et km yakm sa iller vapur arm an ay ,, ,.. .,, de oturacaktir. Maamafih Muhiddin ciizdanla.riyle Ev!miz mudiiriyetine mii-
biri ile kopriiye ~lkml§tlr. Yeni vali- -· racaatlari rica olunur. 
miz Yapur kamarasmda Muhiddin Ustiindag Nil}ant~mdaki vali kona-
Ustilndag ve vali muavini B. Htidai giru tahliye ettigi i~in hemen kona-
ile muhtelif mevzular etrafmda gO- ga ta~mabilecegini halefine soyle-
rti§mil§tftr. Bu gorii§me srrasmda B. mi~, fakat doktor Lutfi K1rdar isti-
Muhiddin Ustiindag, halefine yeni se- cale liizum olmadlgiru ve derhal ra-
ne vilayet ve Belediye bii~esinin ha- hats1z olmamas1m selefinden rica et-
zrrland1g1 bir s1rada yeni vazifeye ba§- mi~tir. 

lamasmm <;ok iyi bir tesadiif oldug'unu B. Muhiddin Ostiindag1n 
soylemi§, Belediye ve vilayete ait baz1 beyanab 
i§ler etrafmda rnalfunat vermi§tir. 

Eski vali B. Muhiddin Usttindag, 
IBatvekili ziyaret diin ak~am Ni?fillt~mdaki vali ko-

B. Lutfi K1rdar, kopriide de yine nagim tamamile bo~tarak terk et-
bir polis miifrezesi tarafmdan selam- mi~tir. 
lanrn1§, ve Karakoyde Muhiddin Us- B. Muhiddin Usttindag, kendisini 
tiindagi. yanma alarak vilayet otomo- ziyaret ederek bir veda milla.kab is-
biline binmi§ ve dogruca Perapalas tiyen gazetecileri vali konagmda ka-
oteline giderek Ba§vekil B. Celal Ba- bul etmi~, de~tir ki: 
yan ziyaret etmi§tir. B. Celal Bayar, 
LO.tfi Klrdarla Muhiddin Usti.indagi «- Nobet deg~tiren bir asker gi-
ogle yemegine davet etmi§tir. Perapa~ bi ben de vazifemi ba~lm bir ele terk 
las otelinden aynlan yeni valimiz ederek istirahate ~ek.iliyoru.m. $\ip-
Parkoteline gitmi§tir. Muhiddin Us- hesiz ki her yeni kuvvetin bir feyzi 
ttindag, halefini Parkoteline kadar vardlr. Qok asil, halfik ve zeki olan 
te§yi etmi§tir. istanbul halkmm yeni mesaiden do-

Gazeteciler le miilakat lay1 refaha ve yeni u.mrana mazhar 
B. Lutfi Kirdar, otelde bir miiddet olmasm1 temenni ederim.> 

kalarak istanbul gazetecilerini kabul 
etmi.§ ve sorulan bazi suallere cevap 

1stanbul Belediyesi $ehir Tiyatrosu 

I 111111111111111 

11 t1111 
111111111 

Tepeba.~mda Dram lusnu 
10 Birinci kanundan 

itibaren 
Vindsor'un ~en Kadmlan 

istlklil caddesinde 
Komedi k1Sm1 

12 Birinci kanundan 
itibaren 

Dama ~tknu!f Bir Giizel 

TURAN TiYATROSU 
Sanatkar Naljid, Cemal 
Sahir, okuyucu Semiha 

ve Mezey va.ryetesi 

NUR BABA 
3 P . * 

Frans1z Tiyatrosunda, 
Yann ak~m 

Munir Nureddin 
Mevsimin ilk biiyiik 

Konserini veriyor 
Biletler: Beyoglu, Agacami Philips 

magazasmda sat11maktadlr. 

Oniimiizdeki t;ar§amba 
ak§am1 

vermi§tir. Bu arada vilayet ve beledi
ye memurlarmm degi§ip degi§miyece
gi hakklndaki haberler hakklnda de
mi§tir ki: 

- Memurinin hulmku, memurin 
kanunile muemmen bulunmakta
d.Ir. Bilhassa vali muavini arkada
~1mm degi~ecegine dair olan haberin 
katiyen ash yoktur. _ 

TAKSIM ve SOMER 

_ Mevcud belediye te~kilatmm tev
si veya ilgas1 i<;in bir tasavvur var 
nud.Ir? 

- Her §ey tedkik edilecektir. Faz. 
la te~t varsa ~1kanlacak, ihtiy~ 
gortiltirse ihdas edilccektir. 

Sinemalar1nda birden 
gosterilecek 

DANiELLE 
DARRiEUX'un 

$ahane ve emsalsiz §aheaeri · 

KATIA - istanbulun iman hakkmda mu
ayyen projeler var mid.Ir? 

- ~imdiden bir ~ey soy lenemez. 
Manisadan Ankaraya davet edildigim 
zaman istanbul valiligine tayin edil-

ikinci l\fAYERLiNG filminin Uk iraesi milnasebetile verilecek ~EREF 
Galalan i~iu biletler kap~J.lmaktadn·. Yerlerinizi temin i~in acele ediniz. 

digimi bilmiyordum. Ankarada yeni 
memuriyetimi tebelliig ettim ve an
cak iki gun kaldlm, Biiyiik ~ef inO
nfuliin iltifatlanna mazhar oldum, 
saym Ba~vekil He ve dlger Vekillerle 
gOiii~tfun. istanbul i~in icab eden 
tedbirler bundan sonra dti~tinillecek
til:. Yalmz her Vekaletten kuvvetli 
yard1m vaadleri aJ.d.Im.. Bu itibarla 
mevzuu bahis oldugu gibi bana ve
rllmi~ bir direktif yoktur. 

Bu SJ.rad.a gazeteciler, kendisinin 
Mani.sadan aynlmas1 milnasebetlle 
Manlsahlann Reislc\.imhur tsmet in
()ntine yaptlklal'l miiracaatlan mev· 

P.::!!. EN r L re=' R u En giizel gen!;lik filrnini 
'3 ¥ ~ a gonnege hazu olunuz. 

Amerikarun en me§hur sinema ylld.IZl. 

R 0 B E R T T A Y L 0 R ' un 
OKSFORD tmivERsiTEL:tLERi araswda ~evirdigi, misli goriilme.m.i§ 

derecede gi.i.zel, heyecanh - Nefis bir §aheser 

DELi GENCLiK 
Carsamba aksam1 MELEK.' te 
' Numarah koltuklar bugtinden allnabillr. 



? 
Pantalun, yelek, ceket, kravat ... 

Pantalonu bundan ii9 ytiz sene et'• 

vel V enedikll bit, terd icat ettL Bu 
adam Sen - Pantalon §ehrinde otu. 
rurdu. Bu §ehrin ta~ simalann
damb. Ona da balk bay Pantalon IA· 
bblDl takm.cyh. teat eclip diktigt el
l>iseye de pantalon adl verildi. 

Yolegi on bqinci asm1a Gille adin
da bir ingillz aktOrii icat etti. Bu Jwl. 
suz elbiseye de onun adlm verdller, 
Gille dediler.. Frans1Zcaya bu ad jlle, 
2-'ilrk~ye de yelek diye. g~ 

Ceket art.a ~aglar:da icat edllmi§tir. 

Boyun bag., yani kravat, fngiliz 
alaylanndan Ruayal Kravat alayi su
baylann boyunlanna takhklan bag. 
dan k~tir. Yava, yavq siviller de 
boyunlanna ba~ takmaga ba§lamilj· 
Jar Ye bu baglara §arkta boyunbagi, 
garbde Ruayal atllarak kravat den
mi§tir. 

Ceket,.. yeJck, pantalon mu eskidlr 
yoksa, ciibbe ile §alvar ml? .. Bunu an
lamak i~in §alvarla cilbbenin ne za
man lead edildiginl incelemek gerek
tir. 

~__,.----~----~~ 

Piramid yapmak i~in 
MlBlnn piramldlerinl goriip te hay

ran olnuyan yoktur • .Filvaki 150 metre 
,Uksekliglndeki bu t3,f yi~mlarma da 
bayran olmamak kabil degi:ldir. 

Milhendisler bugilnku modern va
mtalarla ne. kadru: zamanda bir pira
mid yaptlacagini ve k~ paraya ~
caguu hesab etmi~ler. 

Mlsinn bilyilk plramidinin aynin1 
~apmak ~in alt1 sene ~al19mak lftzlm
du'. Ve piramid ka~a maloluyor bill?'> 
mlslniz? 2,500,000 frangal... 

Alhn tiikeniyor mu.? 
Amerlkamn ke§finden, yani 1492 

den 1934 e :ka.dar topraktan 34,000 ton 
altm ~1kanlhn~tir. 

1934 tenberi de her sene muntaza-
man 600 ton altm ~1kanhnaktadir. 

~imdi soruyorlar: 
- Daha k~ sene toprak bize bu 
Jeologlar ~k bedbin. Onlara gore 

6QO. ton altml.! verebilecek? 
toprakta topu topu 12,000· toJl altm 
kalm!fkr. Yirml sene sonra altm ma
denlcrinde katre altm kalmlY.acakt1r. 

v·~u?. yeng~ 
ilml ad1 Erio~e Senensis, halk ara.

smda ad1 Kill1 yeng~tir. Bu mahlftk 
hem denizde, hem tath suda, hem de 
kai·ada y~ar. 

Bir tek Klll1. yengeq senede birkac; 
ton bahk OldiirO.r. Oldtirilr dlyoruz, 
«;ftnkii bu mahluk yalmz karmm do
yunnak tcin degll, oldil.rmek zevki icln 
oldilriir. A~ yakalarursa, ag1 par~alar 
ve k~ar. 

Kartvizid 
Kar.t.vizit on as1r evvel Orta Asyada

kullamlmakta idi. 
Avrupada ancak 13 ilncii Lui dev

rinde kullanllmaga ba~landl. O za.
man ilk kartvizitl basbranlar Frans1z. 
lard1r. 

18 incl as1r milddetince Belcikada 
iskambil ktlkttlar1 kartvizit g!bl kul
l.a.ml1r, lskambll kAg1tlarmm arkasma 
ziy.aretginin .ad.I yaz1hr veya basllmh. 
En bilyiik adamlann bile kartvizlt1 
lskambil kagitlaryd1. 

Kocalann1 vestlyere b1raksnler 
Bir erkegin kansile ~v~ Wc

mas&, erke'fe 1¢n dayamltr: i~irab de· 
#ildlr. Kadin liiiyilk ma§azalardan bi
rine girdlmiydi, her dai.resine ugrar, 
ne kadar mal varsa hepsini ~kartip 
bakar, gozden ge9irir, lnceler, bin w 
mal sorar. EtkeJc, kansmin Pe# sira, 
surati 9attk1 dsaln gergin, nomurdana 
homurdana doltzF~ 

Bunu. nazan dlkkate alan Nevyor· 

kun biiyuk bir magazasi, kocalara 
mahsus bir vestiyer yaptircfi. KansUe 
al~veri$e gelen koca bu vestiyerd.e otu
ruyor. Kadzna ve kocaya btrer nu
mara veriliyor. Kadin 4fnl bitirtnce 
garsona numarasmi soylilyor, garson 
Jrocalar vesttyerine gUiip numarayi 
haykinyor. Koca, kansimn ~int bittr
dlgini anlavrp kalkiyor, 9zkzyor, kapi-

da kamile bul~uyor, gidiyorlar ... 

K1r~ehirde yeni ortaokul 
ln~aat yak1nda bitecek, talebe 

buraya nakledecek 

ltJllehfrdo yen! yapllan ortaokulun yandan giSrilnilf(l 

Klr§ehir (Ak§am) - iik zelzelede 
harap olan ortaokul binasi daha o za.
man Kfiltilr Bakanl1~1 tarafmdan Yik· 
tmlml~ ve nyp.i yerde 24 agustos 938 
tarihinde yeni blnanm bilyiik blr t~ 
renle temell atllm1§t1. 0 gilndenberl 
okulun in§aSI sUra.tle ilerlemi§ ve iki 

bucuk ay gibl kisa bir zamanda (10) 
dersahane ve okul idare klsrmru havt 
olan 1ki kath esas blnamn yap1 i§i ik
mal edilerek cam ve kap1Ian talolnu~ 
tir. Elektrlk, mozaik, su ve cat1 i§ler1 
b~aml§t1r. Havalar mtisait olursa 20 

gtine kadar bina biltiin tesisatile ik· 
mal edilecek ve sillh1 bir mahzur gorill
mezse §imdilik Halkevi binasmda oku· 
yan talebe hemen yeni okula nakledi
lecektir. Okul dh ektorii B. Cevdet Cin
ginin kanaatine gore yenl bina bu yil 
nievcudu (400) olan ve gittikce ar
tan talcbe ihtiyacma tam manaslle 
cevap verecektir. 

Baharda binamn diger kls1mlnn ya
p1lacakt1r. Bu klSlmlarda anfili IAbo:ra,. 
tuar, konferans salonu, kiltilphane ve 

ders aletleri odalar1 bulunacaktu. Bu 
yap1lan esas bina (57 bin) Iiraya mal 
olacak ve baharad yap1lacak llbe Ja. 
snnlarla yenl ortaokul blnasi (100) bin 
lirayi bulacaktir. 

Kir§ehlrin en bliyiik ve kalorif er te
sisatim havi yegane binas1 bu mek
tep olacaktir. Okulda 100 den fazla 1§
c;i ve usta ~ah§maktadlr. 

Eli.z1kta 12·dukkan yand1 
Eltiz1k (Ak§am) - ElAZikta adllye 

binasile umumt hapishane arasmdakl. 
di.ikkft.nlardan sabaha kaf§l ~1kan yan
gm on 1.ki dtikkt\m, muhtell! €§yalar
ln birllkte mahvetmi§tlr. Adllye blna
sile umumt hapishaneye sirayeti pek 
muhtemel olan bu ynngmda gerek it
f alyenin ve gerekse ye~en askerlerin 
bilyuk hlmmetleri gBrfilmil§tfu. A§ci. 
kahvehane, kunduraCI, corapc1 ve saire 
gibl esnaftan ibarct olmak iizere muh
telif sanat ve :rheslek erbabma aid olan 
bu 12 dil.kkArun yanmaslle ugramlan 
zarar ve ziyan 60-60 bin Ura tahrntn 
edllmektedlr. 

Pariste bUtUn doktorlarin 
diplomalarinin tedkik 

edilmesine IUzum g.Oriildii 
Pariste oldukc;a ,-----------~----..... --..... ----------. Burada yapJ.lan 

~hret kaz~ Pariste polis aekiz aydanberi doktorluk eden ve olduk~a kisa bir sorgu ken
blr doktorun ha- 1ohret kazanan bir jfencin bakikatte timarhaneden ka~nu§ dislnin g~ se
kikatte timarha- bir hasta olduiunu meydana ~1karm11 ve kendisini yakala- r ne ~ubatta tnna.r-
neden k~~ bir m1•tL Bu miinaaebetle biitiin doktorlann diplomalarmm ,, haneden k~~ 
dell olduguy anla- :s" b' dell ld,,x..• 

i.. t tkiki 1·· ·· ··1 ·· t•• ir. 0 "'O~nu ~ldlgrm ve kendi- i• e ne uzum gor.u mut ur • " meydana ~kar-
sinin yakalanarak lll.J$1r. 
h¥taneye gonderildigini yaznnftik. m~tir. Tlmarhane kai;k:uu sekiz aydan-
Bu miinasebetle esasll tahkikat ya- Polis mUfettiiµ doktorun bir bina.- beri doktorluk etmi~, bir ~k hasta.-
p1Imasma ve doktorlann diplomala- run altmci katmda tavan aras1 gibl la.ra baknu~tir. Bazi hastalar fi;in 
nnm tedkikine IUzum goiiilmii~tur. bir yerde kticiik blr odada oturdugu- me§hur doktorlan, ~a.gtrarak konsill-

FranSlz gazeteleri son hadise hak· nu ogrenlnce f akU1te klinik ~efinln tasyon yapllll~tu. Garibi ~u,, ki bak· 
kmda ~u malt1mat1 veriyorlar: boyle bir ye.rde oturmas1ru garib tigi hastalardan bir klsllll iyile~, 

Doktor Beneteau ad.Inda: 25 ya~a.. bulmuf ve faki.ilteye mi.ir.acaat et- diger 1osnu iyil~emi~e bile hasta.-
nnda btr gene ge~enlerde Porte mi~tir. Fakilltede Beneteau. admda hklan agu;la.pn.a.nu§tirl. .. 
Saint Martin. clvannda Corbeau so. bir kllnlk ,en bu1unmad1gi bildirllin· Dell doldor, olduk~ tam~ bir 
kamnda blr eczaneye miiracaatJa: ce ortada bir sahtek~rhk olacafilm doktorun klzml da tedavi e~lr. 
c:tki sene evvel tib fakilltesinden c1k- dil~ilnmil~, heme.n doktorun evine Klz sinlr buhranlannda.n muztarlb-
tun. Fakfiltede kllnik ~fiyim. Ma· ko~m~tur. di. Doktor Beneteau kendlsine yir-
hallenize t~d1m. Buradaki fakir Bu sirada doktor heniiz sokaga c1- m1 giln muddetle y~ ~ 
hastalara bedava bakmak lstiyorum. klyordu. Polis mwett~ bir kac; da· hindyagi al..ma.cam tavsiye et~ir. 
Blldiklerinize beni tavsiye edln.> de- kika i!';in polls merkezine gelmesinl Babasi bu garib ilflca §&§me.a dok· 
m~tir. soyleyince klzrru~: tor katt bir taVJrla: c:Tecriibe ecUn. 

Ecza.c1 bu milracaatt iyi ka~la.- - tmkftm yok, gelemem. Hastala.- muhakkak faydasmi gareceksinlz:. 
llll~ ve yeni doktoru blr k~ ki~iya nma gidiyorum... demi~tlr. demi~tir. Filhakika bu llft.c hasta.-
tavsiye etmi~tir. Milfettl~ evvelA polls merkezins run slhhati iizerinde olduk~ miihim 

Bunlar, doktorun tedavisinden ugramasi lbungeldigini soyJeylnce bir iyillk husule getirmi§tir! 
fayda gordiiklerinden ba~klllanna doktor sesini ytikseltmi§: <(Gelemem, 
tavsiye etmi~ler ve az mman lclnde hastalanm beni bekliy.or> diya b~ Doktor Beneteau bazl tlbbi gaze 
doktor Beneteau mahallede biiyiik g1rrm~t1r. telere makale ya~, bir ay evvel 
~ohret ~t1r. Bu sirada etrafa toplanan balk tibbi blr konferans ta ve~ir. Bir 

Bu sirada Polis miifetti;Ietinden ta doktorun evvell hastalanna git- delinln sekiz ay nastl bu suretle ca-
Dutrey bir doktorun onilne gelen1 meslne milsaade edllmesini temennl h~~a herkes ~~tadlr. 
meccanen tedavi etti~ini gortince etmi~erdlr. Fakat polls milf et~l, Tunarhane ka&kml ¢mdi tekrar 
~ilphelenmi~, doktorun nerede otur· nokta memuru ile birlikte doktoru VlllejuU ak1l bastahklan hastanesi· 
dugunu, naSil ya§ad1ttm tedkik et- karakola gltmege mecbur etmi~ir. ne gonderllml~tir. 

lhtiyar anas1n1 paras1 
icin Hldllrdll . -------

Maznun Seyfeddin. anaa1n1 
oldiirmedigi iddias1nda 

izmir (Ak§am) - izmirin §ehid· 
ler mevkiinde anasi 70 yB§mda Nazi. 
keyi, uzun zaman c;ali§arak biriktir
di~ 105 lirasma tama edeiek oldi.ir
mekle maznun Seyfeddinin muhake
mesine agir cezada ba§lamnt§tll'. trl 
yan, esmer bir delikanll olan maznu. 
nun ltizumu muhakemesine karar 
veren miistanttklik, onun idam ceza.
sma temas eden maddei kanuniyeye 
gl>re muhakemesini istemi§tir. Maz. 
nun mahkemede: 

- Ben katll de~lm. Adalet yerlnt 
' bulsun, anamm katut meydana Qlka.

nl.sm. d~ttr. Seyfeddtnin kardef. 
ler1 ve 11d kanSI, Nazlkenin l>ldfirW
dtllti yerde bulunan kanh mendillerle 
b1r aynarun evvelce maznuna aid 
old.u~unu ~yledikleri halde mahk• 
mede bu ttadelerini degi§tlrerek o i!a.
delerlnl korku tesirile verdiklerinl 
sOylediklerlnden mtiddeiumuminin ta
lebl ile mahkemece yalan yere yemin 
sw;undan haklannda takibat yapll
masina karnr verllmi§tlr. ~aban klZl 
Safiye admda 17 yB§mda bir klz, va.. 
ka gilnil Seyfeddlnle anasm1 blrllkte 
bir sebze bahcesinde sazllklar arasm
da gordtigilntl s0ylemi§tir. Cinayet 
de orada i§lenmi§, katil, mendllle ihtJ.
yar kadlIUll agzim, burnunu kapata.
rak nefes rumasma rnani olmu§, btr 
iple bog'RZllll slkarak onu b1dilrmt1§, 
uzun .zaman sebze bah~elerlnde ~ah
§arak birlktirdigt 105 llras1m belinde 
ta§1d1~ bez t~tnden alm1~, ka~m1§tir. 
Oel.miyen baz1 §ahidlerin dinlenmesl 
t~in muhakeme b~ka bir gilne b1ra.. 
k1lm1§tlr. 

lzmir boraa bina11 
izmir (Ak§am) - izm1r posta ve 

telgraf llllntaka mtldlirlil~. posta 
ve telgraf merkezi ittihaz etmek icln 
1zmir borsa binaSlru satm almak te.. 
§ebbustinde bulunmU§tur. Pazarllkta 
uyU§ulursa Avrupa §ehirlerinde oldu
gu gibi izmirde de modern blr borsa 
~a edllecektir. Anla§m.a mtlmkiln 
olmazsa borsa idaresl, daha yirmi 
bin lira sarf ederek borsa blnasma ay
n btr k181m ll~ve edecek, borsa satlf 
salonlanm tevsi edecektir. Borsa 
btnasuu satmak 1¢11 820,000 Ura U. 
tenmektec11L 

lzmirde tekerleklerinin kalml1Q( 7,5 
santimden dar arabalar isliyemiyecek 
Bir heyet bu karar1n tatbikinin ihracat 

mevsiminden sonraya b1rak1lmas1n1 istedi 
Beledlye reisi: "Verllen karar katidir 

tatbJki geclkmlyecektir" dlyor 

!emir (~am) - Son g\inlerde iz.! 
mlrde milhlm bir mesele baf gooter· 
mi~tir: Demlr tekerleklerinin kalmh· 
~ 7,5 santimetreden dar olan y.Ci.1' 
arabalanrun i~let1lmesi yasagi-. .. 

izmir ~ehir mecllsi, izmirdeki par. 
ke, ~e ve asfalt yollan lasa zaman· 
da tahrib eden dar demfrli tekerlekll 
arabalann ~ehirde f aaliyetlerinin 
men'ine karar verml~ti. Bu karara gtj.. 
re, araba tekerleklerindeld demir ak
sam, yedi buc;uk santimetreden dar 
olm1yacaktI. 

Bu karann tatbi.ldne te~ebbils ed.ll· 
dlk~e. aral;lacilann ~kftyetleri yuksel
mi~ ve tam iki buc;uk senedenberi ka.
rarm tatbiki gerl b1rakllnn~t1r. Nlha.
yet Belediye relsligi, 1 birinctkft.nun 
938 tarlhtnden itibaren bu karan, katt 
surette tatblke b~la.nu~t1r. HattA 
bundan bir milddet evvel de arabacJ.· 
Iara mtlteaddld defalar tebligatta bu· 
lunulm~, tekerlek lmalftthanelerinde 
demlr klsnu yedl bucuk santimetre
den dar tekerleklerin imaline mils&t
ade edilmemi~, imal edllenler de mil.
sadere olunm~tu. 

Yollarm muhafazas1 noktasmdan 
ehemmlyetle tatbik mevkiine konulan 
bu karar, arabacllarm itiraz sadala.rlr. 
le kar~~' yilzlerce araba A.tll k~ 
lmca, istasyonlarda bulunan mab$ul 
ve mallar, bah~elerde bulunan sebze
ler, velhasll nakledllmek lstenen bir
c;ok ~eyler ortada kalm~tir. 

Ticaret odas1 ve Borsa relslerile di· 
~er alftkadarlardan milrekkep bir ha
yet, vali B. Fazh GillCQ ile Belecllye re-
1si Dr. B. Beh<;et Uzu· ziyaret ederek 
bu karann tatbikinln, ihracat mevsl
mlnin sonuna bl.I'ak.llmasuu lste~ 
lerdlr. Bu tekllf tlzerine tedkikata 'b~ 
lannuJJtu'. 

izmtrde na.kllyat i~erinde kullaru
lan ytlzden fa.zle. kamyon vardlr. Bun
lar, a.raba memnu1y~t1 .tatb1k edillne41 

fevkallde bir ~ekilde faaliyete b~a
llll~lardlr. 

Belediye reisi B. Dr. Beh~et Uz, bu 
mesele hakkmda bana ~ beyanatta 
bu1wm11~tur: 

<-.- ~ehirde nakliyab. tem1n eden 
arabalann tekerleklerinin 7,5 sant1-
me ~lkanlmas1 hakkmd.a ~ebir mecll
sinin ild bu~uk sene evvel verdigi blr 
karar vardlr. Bu karar, zaman mman 
arabacllann miiracaatlan lle tatbilt 
mevkllne konmarru~ ve tehlr edllmii;
tir. Belediye, alti ay evvel gazetelerla 
vaziyeti flan etml~, ii~ ay evvel de bu 
karar ilful edilerek tekrar hatirlatll· 
nu~tll". 

Bir ay evvel, her arabac1ya Beledi
ye memurlan vas1tasile ayn ayn teb
llgat yap1l~, giln ge~tikce tedbir al· 
malan, 1 kAnunuevvelden itibaren 
karann kaU olarak meriyete konula
cag1, bu tarihten sonra tekerlegi yedi 
bu~uk santimetre olan arabalann 1.t
lctilmesine milsaade olunnuy~ 

bildirilml§tir. 
Fakat arabacllann milhim bir lo.s

rru harekete ge~m~, Beledlye.nin 
tebligatma Ia.kayid davrannll9tlr. Ka
rar kattdir ve tatbiki tehir edllmlye
cektir. 

Beledlye, ticari hareketin hicbir su· 
retle durmamas1 i~in l&zun gelen bti· 
tUn tedbirleri alIW~tir. ~imdl tekerle
gt yedi bucuk santime pka~ 18 
araba ~all~aktadir.. Bu miktar ya.
v~ yav~ fnzlal~acaktir. Esasen 
kamyonlar da ~aktad.lr. Beledl
ye, istcnildigl anda i§lerln gorUlmesl 
fcin §ehirdeki 120 kamyonu eline al
llll,tll'. Millhakattan da miiracaat 
eden kamyon sahipleri vard.lr. Bu iti
barla piyasada i~lerin duracagi mese
lesi mevzuubahis deglldir. 

~ehir yollannm b3*a suretle mu .. 
hafazasma imkan • gorlllmemi~tir. 
Bundan boyle yollann derhal bozul
m1yacagi tablt ve muhakkaktll'.•. 
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PAZARTESl KONUSMALARI: 

Nam1k Kemal 
Nanuk Kemal, bize, ikl biiyilk 

m e.fhumun ~mt ve heyecamru ge
tiren adamdtr; vatan ve hiirriyet. 

Kelimeslni demedim; ~iinki.i bun
lann her ildsl de Namtk Kemalden 
<Snee vardtlar. Vatah, dogulan yer 
mAnasma gelirdi; hi.irriyet, zenginle
rin para ile satm aldtldan koleler 
arasmda bulunmamak demekti. 

Yeni iki mefhumun ~m ve he
yecamm getiren ilk adam, Narmk 
KJemaldir; deyi~imin delillerini ~u 
ciimlelerde bulabiliriz: 

cfnsan vatamm sever, !;iinkil me
, ·ahibi kudretin en azizi olan hayat, 
havay1 vataru ten effiisle b•¥ar·• 

cinsan vatamm sever, !;iinlrii mad
deoi viicudii vatamn bir ciiziidiir.» 

"insan vatam m ~ever, ~iinkii h iir
riyeti, rahati, hakk1, menfaat l vatan 
sayesinde kaimdir.:. 

«fnsan vatamm !'ever, ~iinkii se
bebi viicudii olan ecdad.mm makberi 
siikunu ,.e neticei hayah olacak ev
Jad1mn cilvegah1 zuhuru vata.rubr.• 

<• insan ,·atamm sever, ~iinkii eb
n iyi ,·atan arasmda i!jtiraki lisan ve 
ittihadi menfaat ve ke1Sreti m uvane
set cihetile bir karabeti kalb ve 
uhiinet i efkir ha~nl olmu~tur.)) 

«insan vatamm se,·er , ~iinkii va
tan oyle bir galibin ~im~rt veya bir 
kat ibin kalemile ctizilen mevhum hat
lardan ibaret degil; millet, h iirriyet, 
menfaat , u hi.ivvet , tasarruf, hakimi· 
yet, ecdada h iirmet , aileye muhab
bet. yad1 , ebabet gibi bir ~ok h issi
yati ulviyenin i~timamdan basal ol
mu~ bir fikri mukaddestir .• 

Nam1k Kemal, bu s0zlerile vatan 
mefhumunu telkin ediyordu, fakat 
tarif degil, telkininde muvaffak ol
du. <;iinkil onu tarif edebilecekler 
ondan sonra yeti~tiler; tahakkuk et
tirecekleri ise yanm as1r beklemek 
laz1mgeldi. Nam1k Kemal, tanzima
tm ilfinmdan blr sene sonra do~

mu~tu :- bu sozlerini otuz il9 ya~mda 
yazm1~ti; y~asayd1 ancak seksenin
de idealinin ger~ekle~tigini gorebi
lecekti. 

Nam1k Kemalin vatan muhabbeti 
sarihti. Fakat di.i~ilndilgil vatan, hu
dudlan kan~tk bir mefhum hallnde 
kald1. Hareket nokta.s1 millet olsay
d1 bu ibhamdan kurtulabilird1. Hal
buki o, millet nedir iyi anlarm~ de
gildi. Lruk ve sol beynelmllelclligi 
~iddetle tenkid ettigi halde sag ve is
lam beynelmilelciliginden kurtula
mam1~t1. Vatam ~ah1s haline getird1-
gi zaman, onun rornantik hayalinde 
oyle bir vilcud canlamyordu kl onun 
bir kolu Kerbelada, bir kolu Ravzai 
nebide idi. Vatan, Nam1k Kemal na
?.anndn Hasamn, Htiseynin, Bed1in, 
Huncynindi. Tiirkiln oldugunu a<;1k
~a gorememi~ ve go~terememi~ti. 

Nanuk Kemalde hiirrlyet nie!hu
rnu daha belli, daha aydm, daha 
canhd1r. Qiinkli istibdada, zulrne 
gayzi vatan sevgisinden bile ~ddetli 
idi. Diyebilirim ki istibdada gayzm-

daki bu ~iddetten vatan muhabbeti 
dogdu. (Hilrriyeti Efkar) makalesi
nin yazih§ tarihi (Vatan) dan on ii~ ay 
oncedir. . Beyninin i~ine kadar girip 
orad.aki dil~iincelere bile musallat 
olan rnanevi bir tazyik altmda in
samn in~anhktan ~1kacagm1 o kadar 
derln duymu!?tu ki: 
Ne etsunkir imh;sin ah ey didan 

hiirriyet, 
Esiri a~km olduk ger~i kurtulduk 

esaretten. 
m1sralannda hilrriyete, onun ka
rasevdasma tutulmu~ bir a~1k gibi 
hitab ediyordu. 

Nam1k Kemal, getirdigi vatan 
~uuru ve hilniyet duygusiyle bizde 
ilk uyandmc1lardan biri oldu. Biltiin 
hayatmda iffet ve istikametten ay-
11lmam1~ olan bu bilyi.ik Ti.irk, bu 
duygu ve dii~ilncelerinde bir c;ocuk 
kadar saf ve masumdu. 

Sultan Aziz hal' edilip te kendisi 
Magosedcn istanbula dondiigti za
rnan kendi gibi vatamnm da htirri
yetc kavu~tu~nu zannetti. Bir se
neden biraz fazla bir zaman ge~mi~ti 
kl Nanuk Kemal Midillideki mah
pesine; ".atan da yeniden, rnilthi~, 

korkun~ bir istibdadm penc;esine 
dii~tiller. Her ikisi de oliim haline 
gelmedikc;e bu esaret boyundurugun
dan kurtulamad1lar. 

Nam1k Kemal, yanardag gibi bir 
adamd1. Biitiln eserleri birer feve
rand1. Kirk sekiz senelik k1sa om
riinde daima sars1ld1 ve her zaman 
sarsti. Durmadan yand1 ve yakti. 
AbdOlhamfd bu miithl§ ate§i sondiir
mek i<;in onu, hep dort ~evresi deniz 
olan yerlere sli11nlisti.i. Midilli, Rodas, 
Sak1z ... Fakat: 

Kurban edip viicudiimii ben rih1 
millete 

Terkeyledim ha)·atnm fikri hamiyyete, 
Cismim ademde olsa da hunum bogar 

seni 
Vennem mecal hen sana halka 

h iyande! ..• 
derken, goziintin onilnde dairna, 
istibdadm me~um timsali vard1. 

Namlk Kema1 gene ya~mda goz
lerini hayata kapad1gt zaman istib
dad, onu Oldilrdiim sannu~h. Hakikat, 
anlad1k ki bilsbiltiin aksinde imi~. 
Onun fikirleli ve !ikirlerinin evladla
r1, istibdad1 ve istibdadm muhte§em 
mesnedini bir daha dirilmemek iizere 
yere y1kt1 ve geberttL 

Narruk Kemal, bir feryaddl. Nam1k 
Kemal, bir isyand1. Soylemedi, hay
kird1. Dii~iinmedi, duydu. Anlatma
d1, telkin etti. ilim degil, ~iir yaph. 
Akla clegil, hisse; rnant1ga degil, 
mubabbete hitab etti. Milletin iza
nmdan c;ok vlcdamm arad1. 

Kalkm ey ehli ,·a tan! ... 
diye bagn§mda, onun giir ve er

kek sesini hal~ duyuyoruz. Narmk 
Kemal, uyam~ tarihimizin olmez bir 
vaveylfl.s1d1r ve oyle kalacaktir. 

Hasan • Ali l.'iJCEL 

ME~'UM KADIN 
A~k ve macera roman1 

Nak1eden: (Vi - Nu) 

- ~erminl gormege yarm gene gi-
diyor rnusunuz? 

- Evet. 
- 0 halde gene bernber gidelim. 
- tyi oluyor. Ktzcag1z blzi birllkte 

goriince seviniyor. 
- Zaten kendlslne bir§ey sorrnak 

Jstiyorum. 
- ~ermine mi? 
'_ Evet. Hem ona, hem size. 
- Neymi§? 
- NikAh1m1z1 hangi giln tamamlI-

yahm? 
ihtiyar adam, hayretle: 
- Ne diyorsun? - dedi. 
Deltkanh s<lzilnil tekrarlaymca, Ma. 

Uk bey: 

- Ayol, ~1ld1rdm m1? Yoksa yanll~ 
m1 anhyorum? Nas1l giin tay1n eder
sin? .$ermin tevkifhanede. 

- Ne zarar var? Mernurlan oraya 
getiririz, nikah1 k1yanz. Bu suretle 
h em muhabbetime, hem hiirmetime 
emin olur. Zavalh pek bedbaht gorii
niiyor. Bu barekctimle teselli bulur 
belki ..• 

Tefrika No. 81 
__ J 

- Peki amma bir adli hata olur da 
k1z katil diye hiikiim yerse? 

- Ben de alem indinde cani telakki 
edilen masum bir k1zm kocas1 olu
rum. 

ihtiyar adamm gozleri ya~arla do
larak: 

- Ah, evltid1m ... Bu yaptigm hare
ket, fevkalade civanmerdlik... Allah 
seni bahtiyar etsin. Gel, opeyim ... 

Kollanm a~arak delikanlly1 bag
rma bastird1 ve sonra birdenbire 
sordu: 

- Annen ne diyor? 

- 0 da benim fikrimde ... Kend1si-
ni kandird1m. 

~ennin, Adnanm karanm i~itince: 
- Hay1rl - dedi. - Asla ... Bu yaph

gm fedaknrhga raz1 olamam... <;ok 
mlnnettar kald1m. <;ok te§ekkilr ede
rjrn. Fakat imkans1z. 

Ama ni~i 1 ~crmin? ... Nic;in? ... 
- <;iinkil lekesiz ve tertemiz o1arak 

karm olmak istiyorum. Uzerirnde hic;
bir ~tiphe bU.h1hmamali. 

F ransa - ltalya 
hadisesi 

(Ba~ tarar1 1 inci sahifede) 

Bu anl~maya gore 1945 senesinden 
soma italyanlarm Tunustaki imti
yazlan yav~ yava~ kalkacak, 1955 

den sonra italyan mektepleri frans1z 
kanunlarma baglanacak. 1965 den 

soma da Tunusta dogan her italyan 
i;ocugu frans1z vatanda~1 olacakti. 

Bu anl~ma, her~eyi uzak istikbale 

b1rakan mahiyctile dikkati celbetti. 
Habe~ harbinin zecrt tedbirle1i ital
yay1 Fransadan uzakla~tmnca, ve 

Tunus italyanlan ana vatana i.ii; mil
yon liret ve yirrni bin altm yiizuk 

hediye edince, italya, otuz sene sonra 
dahi bu italyanlan Fransaya bag1~

lamaktan vazgec;ti. ~imdi, italyan 

matbual! Mussolini - Laval mukave
lesinin kendi kendini bilfiil feshetti
gini yaz1yorlar. 

Mrselenin bu tarihi, siyasi evveli
yatma, Alman~·anm Orta Avrupaya 
hakim olmasilc Roma - Berlin mih
verindc. Berlin lehine bilyilk bir kuv
vet katbgm1 da ilave etmelidfr. Avus

turyanm ilhak1, <;ekoslovakyanm ia
mamen alman ntifuzuna ge~mcsi 

italyay1 pck memnun edemezO.i. 
Fransanm, siyasi hezimeti netic~si 
Orta ve ~ark Avrupasmdan tamamile 

elini c;ekrr.esi, Almanya ilc de anla~a
rak. Alma11yay1 garb hududlarmda 
emin vaziyl'te sokmas1. sade Orta 

Avrupay1 ve Tunay1 degil italyay1 da 
mihver miittefikinin nilfuzu altma 
sokuyor. Buna h--hr~1. ingiltere ile an-

1a~an italya, kendine Akdenizde yeni 
kuvvet ve kudret kaynaklan anyor. 

Avrupa k1tasmda fermanferma Al

m<;tnyadan, italyanm Akdeniz serbes

tisini istemi!? olmasma ~a~1lrnaz. 

Fakat, bilti.in bunlara ragmen, va
ziyeti ;;imdiden ciddi addetmek, fazla 

bedbinlik olur. Eger Fransa, Habe~is
tanm tek ve mlihim !imam olan Ci-

butiyi vermegc raz1 olursa, italya 
hem dahili politika, hem harici rnu
va!faluyet itibarile kendini tatmin 
edilmi~ saya.r. Belki de pazarhgm he
defi sadece 'Qudur. 

Necmeddin Sadak 

TASHi H 
Diinkii ba§makalcde: •On dokuzuncu 

ns1rda b!r me§ru'iyet = legiUmite diis
turu sulhu uzun 1aman korudth ciimle
slndrkl <me~ru'lyet) kellmesl, tartib yan
J1~hg1 netlccsi lmf'~rutiyet) ~eklinde i;1k
m1!jt1r. Tashlh ederiz. - N. S. 

Milanoda f afist kuvvetlerinin 
bir toplanbs1 

:\filano 4 (A.A.) - Fa~ist firkasi ge

nel sekreteri B. Starace. diin sabah 
buraya gelrni~tir. Mumaileyh, Mila
nonun fa~st kuvvetleri ile eyaletler

den gclmi~ olan f~ist km veUerinin 

rnuazzam bir toplanhsma riyaset. et

mi§tir. 

- Emin ol Id f?ennincigim, sen bu 
i~ten nasl1 olsa, alnm ai;1k, yi.iziln ak 
~1kacaksm. Hem dil~iinsene, sen be
nim ytizi.imden buralarda siiriikleni
yorsun. Eger ~imdi nikahlanmam1z1 
kabul etmezsen beni katiyen affetme
diglne kail olacag1m. Yapmad1g1m 
gJlgmhk kalm1yacak. 
Oyle yalvard1. oyle 1srar etti ki, niha

yet gen~ k1z razt oldu. 
Yagmurlu bir giln, Bediin tavassu

tile, tevkifhanede nikall muamelesl 
yap1ld1. imzalar atillp ta kanunen Ad
nanm kans1 olunca, .$ermin, derin bir 
saadetle agl1yarak, kocasma: 

- Te~ekkilr ederim, Adnanc1g1m! 
Bilscn sana kars1 nas1! bir ~~kran his
si duyuyorum. - dedi. · 

Erkek, kansma muhabbet1e uzun 
uzun baktJ. 

Malik beyle Gill hamm, tevkifhane 
mildiiriinden ald1klan izin i.izerine, 
yemek getirmi~lerd1. Bo~ bir odada 
sofra kurdular. Hep birden, bir an var 
ziyetin hazin halini unutarak, kendl
lerinl hakikaten bir diigiln sofrasm
da samp ne~eyle yemek yediler. 

O mi.iddet zarfmda ~erminin b~1-
na gelen feci vakadan hi9 bahsedil
medl. Lakin kahveler ic;ilirken, Malik 
bey: 

- Hepimizln i~ini kemiren ~u mc
seleyi tekrar a~acag1m. Bu klz1 katil 
sanarak nas1l hapse t1kt1klarm1 bir 
t iirlii akhm .fikrim &lmiyor. - ded1. 

I KanunucvYel 1938 

Polonyadaki Ukraynah
lar muhtariyet istiyorlar 
Polonya mebusan meclisinde 
~Ok ~iddetli munaka~alar oldu 
Var!?Ova 4 (A.A.) - Polonya me

busan meclisinde f1rtmalI bir celse 
olmu~tur. Ukraynah akalliyet me
buslarmdan vc rneclis reisi vekille
rinden Nudrey ~iddetli bir nutuk irad 
ederek Ukraynanm erazi baklmm
dan muhtariyetini istemi~ ve Ukray
nah rnebuslann bu bapta bir kanun 
Iayihas1 tevdi edeceklerini soylemi~
tir. Hatib, Polonya hududunun 
oblir tarafmda' bir Ukrayna devleti
nin tc~ckkiil etrni~ olrnasmdan dola
y1 bahtiyar oldugunu beyan etmek 
suretile sozlerine nihayct vermi~tir. 

Bu nutuk, Polonyah rnebuslar ta
rafmdan ~iddetli protestolarla kar
~1lanm1§tir. Hliktimet taraftan Bir
lik f1rkas1 mebuslanndan Ostrovski, 
~iddetli bir nutukla mukabele ede
rek Ukraynah rnebuslann hath ha
reketini teesstifle kar~Ilanu~ ve Po
lonya milletinin bin senedenberi Po
lonyaya aid olan cenubu ~arki ara
zisini kamnm son damlasma kadar 

Mustemleke i~i 
14 Birincikanunda A1manya

da tezahiirat yap1lacak 

Kasel 4 (A.A.) - Kasel milli sos

yalist birligi ~efi Weimich, milli miis

temleke cemiyetinin bir toplanhsm
da ezcilmle demi~tir ki: 

cFiihrer bu y1l nas1l on milyon Al

mam ana yurda baglam1J?Sa, milnasib 
vakti gelince milstemleke meselesini 

de o suretle halledecektir.> 

Haber verildigine gore, 14 kanunu
evvelde burada mustemleke meselesi 
lc;in bliyiik bir tezahilrat yap1lacak-

1 tir. 

M1s1rda Hidiv l amail abideai 
iskenderiye 4 (A.A.) - MlSlrda mu

kim italyanlar tarafmdan M1s1r mil
letine hediye edilmi~ olan Hidiv is
mail abidesi bu sabah kral Faruk ta

rafmdan resmen kil~ad edilecek ve 
merasimde italya ayan reisi hazir bu

lunacakt1r. 

200bornba 
V alanaiyada 17 ki,i 

daha oldii 

Valansila 4 (A.A.) - Bu sabah 26 
Savoia tayyaresi liman ilzerine 200 

bomba atm1§tir. Bir kac; cv y1k1lrn1§, 

17 ki~i olmii~ti.ir. 

K1zcag1z, munis sesile: 
- Ne yapalnn, arncac1g1m? Zavahir 

hakikaten o derece aleyhimde ki... 
- Peki amma. otekini has1l mcskut 

ge~iyorlar? Hani ~u gizlendigini gor
dUgi.in amele k1hkl1 gene;?... Onun 
aleyhindeki zavahir daha mtithi~ . . . 

- Fakat onu bulrumyorlarm1~ ... Ve 
bulmad1klan i~in de boyle bir ~eyi be
nim uydurdugumu samyorlar ... 

Ihtiyar adam, davetliler meyamn
da bulunan ~evkiye donerek, gozlcri 
ya~arla dolu: _ 

- Siz soyleyin, ~evki bey ... Bu de
likanlmm bulunmamas1 dogru mu? ... 
KJZJm onu gormi~ ... Demek ki mev
cud .. . $imdiye kadar nas1l oluyor da 
onu yakalamaduuz? 

Polis memuru, son derece rniltees
sirdi. 

- Bu beklediginiz olacakhr ... <;ok 
ilmid ederlm ki yakmda bu i~ temiz
lensin ... Bu vesileyle size, oldukc;a iyi 
blr havadis te vereyim: Gayet esasll 
bir yerden i~ittim ki klzm1zm katil 
olduguna evvelce katiyetle kanaat ge
tiren Bedl bey de ~imdi miltereddid
mi~ ... Hatta muamelenin ba.~tan bar 
lanmasm1 istiyormu~ ... 

GUI han1m. heyecanla sordu: 
- 0 mi.iddet zarfmda ~ermin bo

yuna bu zindan ko~elerinde mi kaJa
cak? 

- Maatteessiif, evet ... Ba~ka ~arc
si ~ ok ... Bununla beraber, umidle ka-

miidafaa edecegini soylemi~tir. 
.Nyni f1rkanm relSl general 

cSkwarczynski-. de mtihim bir nu
tuk soylemi~tir. General bilhassa Po
lonyanm Macaristan ile mu~terek 

bir hududu bulunmas1 liizumundan 
bahsetmi~ ve bu liizumun yalmz his
si esbaba rnilstenld olrnay1p ayni za
rnanda Polonyanm menfaati icaba.
tmdan oldugunu soylemi~tir. Gent>
rala gore Polonyanm harici siyaseti, 
Macaristanm Karpatlaralti Rusya.q 
hakkmdaki arnaline milzahf'ret et.
rnek icab eder. 

General netice olarak, Polonya i~in 
en milhim rneselenin yahudi mesele
si olup Polonya milletinin yahudile
rin niifuzundan tahlis edilmesi l~

z1m gelmekte oldugunu •s0ylemi~tir. 

Mebuslardan Ponkieniez de Po
lonyanm mtistemlekeler elde et.mes! 
muktezi ve bu emeli tahakkuk edln
ceye kadar rnilcadele etmesi lblm 
oldugunu s0ylem~tir. 

725 milyon 
A tlantik denizi ile biiyiik 

Okyanua ara11nda yeni 
hir kanal 

Va$ington 4 (A.A.) - NeV)'Ork 
Times gazetesine gore, resml mah111-
ler ve Kongrenin Va~ington azas1, 
Atlas denizini Nikaragua i.ize11nden 
Pasifik denizine baghyacak yeni bir 
kanalm in~asma bi.iyiik blr al&ka 
g0stermektedirler. Amerika ord.usu 
bu projeye miizaheret etmektedJr. 
Zira tek bir Panama kanal1 barb vu
kuunda kolayllkla tahrib edilebile
cektir. 

Ycni kanalm in~as1 masraf1 725 
milyon dolar ve uzunlugu 277 kilo
metre olacaktir. 

418 ltalyan yarah11 
anavatana dondii 

Roma 4 (A.A.) - Gradisca vapuru 
ispanyada yaralanan 418 italyan lej
yonerini hamilen Napoliye gelmi§tir. 

Meksika petrolleri ve 
A lmanlar 

Nevyork 4 (A.A.) - Meksikodan 
Nevyork Times gazetesine bildhiliyor: 

Meksika hiikumeti, idaresi hiik(nnet 
eline alman ingiliz ve Amerikan pet

rol fabrikalarm1 modernize etmek 
ic;in iki milyon be~ ytiz bin dolarhk 
makine, alat ve edevatm almmak 
uzere Almanyadan miihim mikta1cla 
kredi tcmin etmi~tir. 

h~, vaziyetteki vahameti hafifletir ... 
Gen~ k1z: 
- Hi~ iiziilmeyin ~evki bey ... ~im

di o kadar mesudmn ki saadctimin hai
yalile gec;irecegim ac1 gilnle1i di.J~1in
mlyecegim bile ... Bunlan bahtiyarh
g1mm bir sadakas1 tclakki edeceg!m ... 

Birkac; saat sonra, gardiyan kap1ca 
nezaketle gorilndilgiinden, ~evki, ) a
nmdakilere i~a:ret ederek: 

- Eh, dag1lma zaman1m1z geldi! -
de di. 

Hepsinin gozleri y~larla dolmm:tu. 
Opil~tiiler. Adnan. kansm1 kucaklad1. 
Malik amca homurdand1: 

- Bizde cdtigiln giinil hayatm en 
gi.izel giinildiir! > derler ... 

$ermin, gozya~Jan arasmda gillum
siycrek: 

- Amcac1g1rn! Ne olursa olsun, ha
kikaten en giizel gilnilm ... - dee • .. 
Hem de, ben eminim, ~cvki bey ben1 
kurtaracakhr, hakikt katili bulacak
tir. 

Polis memuru, azimkftr bfr sesle: 
- in~allah efendim ... - dedi. - B"n 

de bun a eminim ... 
••• 

Bedi, Ccnana vadettigi ~ekilde, fimi-
1ine milracaat etti. 

Amir, hayretle: 

- Ne? ... - dcdi. - Ba~ka bir iz mi 
bulundu? 

(Arhas1 'c. ) 
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ANKARA Reflk 
Ha/Id ~/ 

-8-
Hiinkir begendi bahai - Suriyeden aelen aael ve kefiye, 
Suriyeye giden albn ve giimUt - Mevaimln ilk yagmuru 

Yeni evim eskisinden c;ok ferah, 
~ok teml.z, mtik!mmel do~li bir ko
nak yavrusuydu. Fakat su ile yiye
cek te bulunsa. Eski evdeki pansi
yon sahibl kachndan uzak dil'fi~ be
nlm lc;In yerine konmaz bir yoksul
luk oluyordu. Ona ~ nuydlm? 

Akc;a pak~a bir madama IIllydl? Oda
ma glrip ~lkarken arkadan yuvar
lak kalc;alanrun ahenglni, onden to
parlak gogsilniln mimarlsini seylr
den ml zevk duyuyor, gozlerlnden mi 
fiham ahyordum? • 

Karakuru, y~hb~h bir kadmd1. 
o halde ben, marazt ~ka du~mu~. 
perversion, eh1i olmahy<;hm, ~irkin

den, ellili.kten heyecana gellyordum ... 
Bilemedlnlz, hemen ~rre yorma

yiruz: Bu kadm emsalslz yemek pl~
'riyordu. ille. bir hi.inkAr b~endi ya.. 
pard1. .. Bunu habralannun bir sa-

"hifesine [az daha, eskl dil ~hg1, 
altm hurufla... diyecektim!] sena 
1le kaydetmek borcumdur. Patllcaru 
eze do~e kaymak beyazl1~ma ve lez
zetine getiren, ete mlsli bulunmaz bir 
c;e~l verebilen bu duduyu rahmetle 
anmaga mecburum. Blc;arenin o~lu 
silrgilnde idl, gellni ve dort .torunile 
ne zorluklar ic;lnde y~1yordu; zan
nederim kendl yedikleri de ekmekle 
kavundan ibaretti. Onlann hesabma 
tamta.klr olan mutfaklannda bize 
htinkar begendi pi~rmeleri Iokmanu 
bogaz1mda b1raktiracak kadar htiz
nilme dokunurdu. 

Fakat kAt1r ah~1 kadln o derece 
·ilik gibi pl~irirdi ki lokmanm bo
gazda kalmasma imkan b1rakmazd1; 
teessiir, falan dlnlemez, kayar, gi~ 
derdil 

• •• 
Cemal p~arun Anadoluya, Suriye 

ve Liibnanhlan tehcir etmesl de ay-
' ni seneye rasgelir. Allah rahmet et
sln, pa~ ellmizdeki avucumuzda.ld 
altmlan Arab illerine c;eker, yerlne 
dili dillmize, huyu huyumuza uy
maz, bilrnoslu m~lahh sicak iklib 
mahltlkab yollnrdl. 

Bu, c;ok acayip bir politika tiiccar
hg1yd1, top att1racak blr hesabsiz ti
caret... Hac1lar, hocalar, ~eyhler ve 
kefiyeli beyler, nihayet yurdlanna 
dondiiler, altmlanmiz ise orada kaldl, 
bir miiddet ic;in ikamet tezkeresi al
d1lar, Suriyeye misilsiz bir refah ver
dl1er. 

Son senelere kadar, biz, Halebde 
altm liralanm1zla, gfunii~ mecidiye 
ve c;eyreklerimizle ab~eri~ ederdlk. 
Sonunda madent Osmanh sikkesi pi
yasadan c;eklldl; Fransiz tabilyetine 
girip (Fransa bankas1) na yerle~tl. 

Metropol Fransa onlan da somilril
vermi~ti! 

Altmlarnruza kar~1 Anadoluya yol
lanan yabanc1 adarn.Jar, Ankarada 
.;ar§I pazar, afal afal dola§trlar, ~et
re!il Tiirkc;eleriyle meram anlatmaga 
i;abalarlard1. insan alrurun kara ya
z1sm1 bilir mi hi~? Ben de bir giin 
gelip onlann ic;ine dil~eceglrni ak
hmdan gec;lrmezdfm. 

Yangmdan sonra htikumet bu zo
raki mlsafirleri kafile kafile kazala
ra dag1tiyordu. Keskin'e yollanacak 
lnsan katan arasmda Fransuva Hurl 
admda Lilbnanh bir gazete muhabi
rf de varnll.ti; meslekd~ oldugumu 
l~Itmif}, gellp benJ buldu. Ho~. be~ et
tlk. Zavalll korkudan boguluyor, 
Keskln 'c gonderilmekten kesilmege 
gidecekmi~ gibl i.irktiyordu. [Sonra.. 
dan 6grend1m, Arabcada b1ceta sek
kin derlermi~··· Keskin'e cok benzl
yen bir kellmel Nwnl tlrkmesln?] 

Teselllde kusur etmedim. 
Fakat sadece kuru teselli bir yar

dim sayilmazd!. K~ jan<tarma 
-< • 
kumandamru Qorum'dan tarudl~1m 
tctn m&ytl Huri'nln ellne parlak blr 
tavsiye mektubu verdlm, tesirine 
lnanmamakla beraber... Aldi, ferah
ladI, gitti. 

Gel zaman, git zaman tallh beni 
Beyrut'a d~iirmesln mi? Oel!¢rai 
gazetelerden o~reneo Sabik muhacir 
otelime kO§UP ge1di, sevincine hudud 
y.,ktu: 
7 

- Ya bey, dedi [buradald bey'J, 

Arab {liveaile beyk gibi okuyabilirsi
niz] verdiginlz tavsiye sayesinde 
Keskln'de gill gtbi yai;;adun. Kuman
dan mektubunuzu okur okumaz yal
ruz beni de~il, benimle gelenleri de 
tevkifuane · avlusundan kendi odaSI
na ald1, kahveler ikram ettl, evler 
buldu. Size minnettarhgim1 bildtr
mege geldim. 

Yaz1k ki Lilbnan cebellerinde otur
dugumuz koyler birbhine COk uzaktI, 
s1k konu~amad1k. Oyle olmakla ~ 
raber adamcag1z arar, sorardl. Bir 
ka~ kere de gelmi$, evde bularruum~, 
bir defasmda da aylarca yendlgi 
halde bitiremedlghniz mikdarda 
Bahsall admdaki me~hur Beyrut tat
hsmdan bol f1stlkl1 baklavalar geti
rip b1rakm.I{ltl. 
Y~arsak Suriye ahbablariyle de 

bakahm, yann, nerelerde ve ~eklller
de bul~acagiz? ~eytan kul&tma 
kur~unl 

• •• 
Bir gi.in, pencerenin ani.inde du

ran toprak testinin suyunu, yazdan
beri ilk defa olarak, serin buldum; 
kumlu, kire~U olmasma aldmruyarak 
kana kana, lezzetle i~tlm ve dil'1iln
di.im: Sonbahara girmi~lk, kl~ gell
yordu. 

Toprak tcstiler yaz mevsiminin 
gec;tiglni en evvel duyarlar. G\lne~ 

gokte daha yakic1, hava bunalbc1, 
hattft. geceler bile s1cak iken bir ~, 
bir saat gelir ki testilerde sular se
rinle¥r· Bunu bulutlar, ilk saganak
lar, derken yagmurlar, riizgarlarla, 
gi.iz ve kl~ takib eder. 

Bir mevsimden digerine girdigim.iz 
o gunlerde istanbulu s1k hatirlama
ga b~laJW~tim. Gurbette bOyle olur, 
mevsimleri atlarken iruan memleke
tini fazla dil~tinfu, fazla ozler. Hu
susile yazdan kl~ girerken ilk dO
killen ya~urun yurd ~mda pek 
htizi.inlii bir tesiri vardlr: Al1~bgrmz 
ev, oda, sokak; sevdiginiz kadm, c;o
cuk, dost ic;in birdenbire yilregi. ya.. 
kan bir &lZl, bir hasret duyarsllllZ. 

HattA bunlar arasmda ~oktanberl 
hie; dii,iinmeclikleriniz bile habra-
ruzda canlamr ve kendilerini size Oz
letir: ihtiyar dadlruz, emekdar blr 
u~ak, her sabah kap1mzi ~alan si.it
~il. her gun cigararuzi aldlgm1z ti.i
ti.incu ... Ba~1ruz1 o gurbet diyannda, 
ah~amadlg1ruz odamn penceresine 
dayar, dl~anya bakars1ruz. Almm.z 
s1caktrr, cam soguktur; halbuki sa.. 
dece alrumz illk, cam serindlr. 

Mevslmin ilk ya~muru iri, badem 
bic;iminde yabanc1 bir halkm iizeri
ne a~1r ag1r dokiilurken ya~1rnz k~ 
olursa olsun ruhunuzu bir oksiiz 
~ocuk melAli kaplar; yalruzhg1mzi 
ac;lkta, dagda, c;1plak kalml~ kadar 
duyarslillz. Islana.n damlar ve yol
larla beraber sizde de, ruhunuzda ve 
~klinizde de bir islannu~ hali var
dlr: KI~ gecesinl llk defa, dl~anda, 
a~1kta, rn1yavhyarak ge~inni~ kedi 
yavrusu kadar benliginiz ya$, Utrek, 
yorgun ve lians1zdlr. 

Maamafih ilk yagmurlar, kendi 
memleketinizde de olsa, gene huzi.in 
verir: Candan alAkah oldugunuz bir 
rnezar varsa, blr ana, evrn.d. sevglli 
mezan, derhal mermerin veya top
ragm tizerine dokillen ilk damlalan 
dli~iinlir, damlalann toprakta emlli
~ini, mermerde klnh~m1 goriirsilniiz. 

ilk yagmurlann ac1 hatrras1 ben
de gece yatlSl mektebiyle b~larm~ 
tir: Yaz tatllinden sonra mekteb ~1-
llrd1, gtinlilk giine~lik bir gilnde ... 
Bir kac hafta gec;er ge~mez hava bu
lutlamr, mevsimln birlnct yagmuru 
hazln hazln serpllir! koca mektebl 
y~ ve l~luk basardi. 0 zaman mi
nirnini ruhum evimin, anamm has
retinden filturla dolar, b~lffil suaya 
dayar, k6"ktekl havuzun fistiine bu 
ilk damlalarm nasil dii~tttg'1Jnil, na-
811 kabru;~ikiar yaph~rm dii~Uniir, 

r ~gn2una bir h1c;klrigm tik:and1giru 
duyardlm. 

Ben ~ok ic;li bir c;ocuktum. Sonra 
da i~li blr adam olara.k kaldlm. Fa
ka t htizntimtl ne~ ya.ldlzma sarma
it bir haysiyet meselest bllmtf, bu-

Sahife 1 

En bUyUk iptili: TUtUn 
Para ile tedarik edilemiyen bir~ok 

§eyler tiitiinle . elde ediliyor 
Barselona giden bir Frans1z gazeteci: ' ' Bir paket 
sigara ile biitiin Barselonu satin alahilirsiniz,, digor 

Keyifli bir sigara I~ 
Tiltiin tlryakilifl ba§ka hicbir ,eye 

benzemez. Gilnde klrk elli sigara tc;
mege all§~ olanlar birdenbire til
tiinden mahrum kallrlarsa diinya goz· 
lerine zindan kesilir. Yemek ic;mek, 
aramaz1¥, tutiiniin derdile deli diva
ne olurlar. 

Bu hal tiittin bulunmad1g1 zaman
larda cok goriilmii§tiir. Muhasara al
tmda bulunan bir kalede tiltiln bula
mayan askerlerin c;abuk kuvvetten 
di.i§tilkleri, §evklerini, ne~elerini, mu
kavemet kuvvetlerini kaybettikleri bir 
cok defalar kaydedilm1§tir. Fazla tir
yaki olanlar agac; yapraklanm kuru• 
tarak tiitiin gibi ic;mek ve kendllerini 
aldatmak suretne ancak ayakta dura
bilml§Ierdir. 

Umuml harpte, ttitiin a.zllg1 yiiziln
den, birc;ok memleketler biiyilk slkln
blar ce~lerdir. Bu Slkmt1 bilhassa 
A vu.sturyada ~k §lddetli idi. 0 za
manlar Viyanada en adl clnsten giln
de Ud sigara alabllmek tcin sabah ka
ranhgmda tevzi mahalll oniine gele
rek saatlerce s1ra beklernek lazimdl. 
Viyanada tilti.in, bilhassa iyi cins til
tiln ek:mekten klymetli idi. Tiitilnle 
her §eyi tedarik etmek kablldi. Umu
mi harbln sonlarma dogru bir mlid
det Viyanada kalan bir zat §U iki ga.. 
rip vakayi anlatm1§br: 

- istanbuldan Viyanaya giderken 
yaruma fazlaca sigara alrnI§bm. Bu 
sigaralar, o zamarun en iyi tiittini.i 
olan Aliyi.ilAla cinsindendi. Bir giin 
agzunda bir sigara oldugu halde soka
ga ~lkt1m. Bir mi.iddet me§hur Ring 
caddesinde yilrtidiim. Bir ara.llk ar
kamdan blrc;ok kimselerin geldi~e 

dlkkat ettim. Acaba her nedense §tip
helenerek beni takip mi ediyorlardl? .. 
Merakla bir mag~zarun ontinde dur
dum. Arkadan gelen kalabah.k da 
durdu. ~oyle bir bakbm; iclerlnde bir 
~ok kadmlar da bulundu~u gor
d\im. Takip filan gibi bil' ~eyin mev
zuubahs olmadlguu anladnn. §u hal
de bu kalabahk benden ne istiyor
du. 
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nu da yapabllml~cilr. i~llll~iml sa
ka1 gibi yilz\imde uzatmag1 sevrnern. 
Bu i~te de ne~ (Jilet) ine milracaat 
blr terblye kaidesldirl 

(Ar.kasl var) 

Dil~iiniirken en btiyilk dost 

Bunu dii§iini.irken sigaramm ii~te 
iklslnl icti~ gordilm ve kalan klsnu 
yere attim. Derhal o temiz klyafetll 
lnsanlardan birkac;1 izmarite htlcum 
etti. O zaman bunlann sigara tirya
kileri oldugunu anladun. Slgaramdan 
~1kan dumanlarm kokusunu kokla
mak ic;ln bent takip etmi§ler .•• Kendl
lerine ac1dlm, yanimdald sigaralar1 • 
hepsine yet~miyecegi i~in - ortadan 
lkiye bolerek dagittun. GOrsenhl ne 
memnun oldular, ne kadar sev1nd1-
ler ... ~ik kadmlar, kendllerine sank1 
tek ta~ blrer ytiziik, yahut klymetli 
bir elmas hedlye etmi§inl gibi mem
nun oldular, bir~ok te§ekkilr ettllert •• 

Viyanadan tstanbula. gelecelim za.. 
man yer tutmak i~ yatakh vagon 

· idaresine gitm~tim. Bana bllet vere
cek olan g11enin rnemuru iQeriye tmi
rlnln yaruna gitml§: uBir iki dakika 
bekleyln» dedller. Bir sigara yaktun, 
gl§enln oniinde durdum. Filhakika 
lki daklka ge~meden memur geldi. 
Benlmle konu§maga b8§1adl. :t1k sBzU 
§U oldu: 

- Balkan treninde b~ miittefik 
devlet (Tiirkiye, Almanya, Avusturya, 
Macaristan, Bulgalistan) ic;in alti§ar 
yatak aynlm1§ttr. Bu yataklan her 
rnem.leketin sefaretindeki at~emill

terler tevzi ederler. Biz, onlann lsan 

ii2erine paruuu allr, btleti veriri!. 
- i;lu halde lien de bizim ata§eml· 

Utire miiracaat edeyim. •• 
- Evet, fakat blr d&kika durunm. 

Durdum. Memur, derin bir nefes ~e
kerek slgaramdan ~1kan dumam kok
ladlktan sonra: 

- Sigararuz ne gi.izel kokuyor .. de-
dL. 

- Evet.. Halis Ti.irk tiitilnlidtir. 
- Belli, belli •.. 
- Mtisaade ederseniz size birka~ 

tane takdim edeyirn. 
- Yoo, si~ bu gilzel ti.itilnden rnah

rum etmek l!temedim. 
- Za~n yok, ben esasen tiryald 

de~Uim. Sonra memlekete gidiyorum. 
istanbulda "1tiin boldur. · 

Bunu sbylerken cebimdeki kutuyu 
~ardlm, l~nde kalml§ olan sekJz si-
1aray1 uzattim. Memur klsa blr tered
diit ge~irdi: 

- Nas1l olur? ..• dedi. 
- Alm carnm alm. Ehemrniyetll 

bir ~ey degil. 
Isranm i.izerine adeta elleri titri!e

rek aldl, ihtimamla ceblne yerle§tirdi. 
SelAm verip gi,enin oniinden a~ nla
cagun s1rada: 

- Durunuz, durunuz .. dedi ve def
ter c;ikardl. Deftere baktiktan sonra 
§U SOzleri illve ettl: 

- Sefarete kadar zahmet etrnenize 
hacet yok. Sizin ata~emiliter birkac; 
giin ic;in Galic;yaya gitti. Bilttin yerler 
evvelceden tutuldu. ~imdi, yatakh 
vagon istiyenler hep bekliyorlar .. Ben 
ba§ka bir yol buldum. Be~ milttefik 
t~in aynlan altlp.r yerden ba§ka c;ok 
hatm say1lanlara verilmek ilzere ya
takll vagon idaresine iki yer b1rak1J
m1§tlr. Bunlan size verecegim. Siz
den daha ziyade hatm say1hr kim5e 
mi bulacag\z ... 

t 

Adamcagiza t~ekkilr ettim, iki ya-
takh vagon biletlni aldlm. Sekiz siga
ra beni bilyiik bir ki.ilfetten kurtardl, 
bir~ok paranm goremiyecegi i§i gor
di.i. 

11-:/-1(. 

Paris Soir gazetesi son nilshalann
dan birinde buna benzer bir iki vaka 
yaz1yor. Gazetenin Barselona gonder
digi muharrir diyor ki: 

- Barselonda yiyecek azd1r. Fakat 
balk tikayetc;i deglldir. Verilen bir 
parc;a siyah ekmek, biraz patatesle 
karn1m doyuruyor. En ~ok §ikllyet tii

, tilnstizlilktend.ir. Barselonda hcmen 
hie tUttin kalmam1§tlr. Sigara, ancak 
baric;ten ~de bulunuyor. 

tspanya hududundan ic;eri girdik-
ten sonra bindlgim otobilste bir siga
ra yaktim. Butiin yolcularm c;ehresl 
d~l. K1m1si gozlerini kapayarak, 
ba§1m arkaya dayatarak kendinden 
gec;tt. KJmtli aRzim burnunu oynat
maia, garip garip hareketler yaprna
la bBfladl. Bu manzara kar§Ismda 
ayakla.nm suya erdi. Herkese blr siga
ra \'erdlm. Ancak o sayede sigaranu 
raha~ icebildim. 

Bar&elona gelince, tiryakileri tiltiln-
8ilzlfilrten ne yapacaklanru bllmez btr 
halde buldum. TO.tttn altmdan kiy
metll blr lftira va:ntam. olmU§. Yumur
ta, tereYal, tavuk, kumB§, aya.kkab1 
gtbi 1eyler ortahkta yokken ttltiln 
bunlan gizlendiklerl yel1.erden ~an.. 
yor. Altmla bulunmayan 1eyler tu.. 
tttn le tedarik edillyor. 

Barlarda hpe.nyol senoritalanna 
evvelce ¢~ atilmb. ~1 en btt,6M 
iltilat bir telt sigara atmaktlr. Arl!ai 
bunu tehaltikle abyor ve gHAstlnd.t 
·aakhyor!. 

Bir gece bir ingillz sahneye y1rml 
sigarahk bir paket atmca herkes he
yecandan ayaga kalktI. Bu tomar 
1ngiliz liraSI at1lsa bu kadar bUyUk 
tesir yapamazdl ... 

ilk giln gorti§tiiklerim: Bir pake~ 
sirara ile blitlin Barselonu satm ala
biJirsiniz 1 demi§le1di. Dirka~ giln kal
d1ktan son ·a bunun dcgrn olduguna 
ben de J·, naat ,gctirdim.1.1 



~EREF ST ADI: 

Besikt as kuvvetli rakibi FenerbahGeYi 
(1-0) maQIUp etti 

Birinci devre berabere bitti. Oyunun 
giizel oldu ikinci devresi 

Lfg ~larmm ikinci devresl diln 
b~dJ.:. Haftamn en milhim miisaba.
kas1 ~eref stadmda oynanan Fener
bah~ - ~k~ ka.r~ll~asi idi. 
!'.~ ehemmiyet~ sicak, riizgars12 
ve giine~li blr ha va ~ef stadma yf>
di blnden fazla seyircl topl~tl. 

Talnmlar 
Saat 14,50 de takunlar sahaya ~.tlt

ttlar. Para a~1 neticesinde Fener
bahce giine~e ka.11ll ~ag1daki ~ekilde 
dlzllcil: 

Hiisameddin - Y~ar. Lebib - Meh
med ~ad, Ayta.n, Esad - Saim, All 
Riza, Fikret, ~an, Orhan. 

Buna mukabll B~~ ta.klllunda 
Nuri ve ~eref yoktu: 
Mehmed Ali - Hilsnii, Faruk - Rifat, 

Osman, Feyzi - Hayati, Hakkl, Sabrl, 
~eref, Fuad. 

Hakm: Adnan Alan. 

Saat on be~te hakem b~lama dil
dilgfinii ottiirdilgil zaman, seyirciler 
ve oyuncular ayakta, Ulu ~ef e hiir
meten u~ dakika hareketsiz ihtiram 
vaziyetinde durdular. 

Bu vakur siikutu miitea.kib oyun... 
Fenerbahcenin topa v~yle b&f
lad.L. 1lk dakikalarda. ~ takl
m1 hUcuma ge~tl Havadan. ve en~
jik bir oyun ile slyahbeyazlllar daha. 
ilr;iincU. dakikada netice allyorlard.L 
Sa.brl, Hilsameddinin yere indirdigi 
b·r topu gilzel bir ~1~la yakaladl. 
A vuta girdi. Oyun havadan oynaru
yor. Oyunculann garp1k ~lann
dm idmans1z olduklan belli. B~k
l" ~ tak:murun hAkim, fakat neticesiz 
o:-unu on daldka kadar devam etti. 
H!if hattmda bulunan Hiiseyinin bir 
tc,a. iska ge~i¢ Be~~ kaleslnl teh
f:l;:eye sokuyordu. Yine Hiisnii topu 
k1fa ile kurtardi. Mchmed Re~adla, 
Y ~ t~ attllrken bo~ bulunmalan 
F .merbahgeye bnhal1ya mal oluyor
ci t. ~erefin yakmdan, stltl ~iitii.nft 
r .isam£ddin plonjonla. kesti. Fakat 
b · ke edemedi. Hayatinin yakmdan 
i;' ktigi ~ilt havada.n avuta gitti. 

yarak hareketine mAn1 oldu. 
Fenerbah~e takmu yavq yav&.41 da

ha dilzgiln oynuyor. Aytanm. f°"erd. 
hattim besle~, Flkretin bilhusa 
~lklan idaresi sayesinde ~ ta
lanu yine bir tehlike ~inli. Mebmed 
All topu ywnruk1a kurtanh. 
B~~n bir ak1m esnasmda Sab

ri ~ok gfizel blr ~ape yapti. Topia ka- , 
!eye girecegi sirada Esad arkasmdan 
yeti~ti ve topu d1regt s1yrrarak kor
nere gonderdi. Biraz sonra devre sl.fir 
mfir berabere bitti. 

ikinci devre 
ikinci devre daha serl b~ad.l. 1I.k 

dakikalarda Fikret sagic yerlnden 
uzun bir ~ape yapmaga ~ebbils 
etti. Be¢kt~ miidafaas1 bunu ~elme 
fle kesti. Frikfk netice vermedi. Biraz 
sonra Hakkl yakmdan k~eye blr ~iit 
~ckti. Y~ar topu tuttu. Hilsamedd.in 
de uzertne yatarak tehlikeyi bertaraf 
etti. Blrinci devrenin ba.i,langicmda 
oldu~ gibi yine Be~ikt~ hAkfm. 
Fenerbah~eliler Fikretln oyunu ~

Iara dogru ~mas1 sayeslnde yaTaf 
yava.i, dilzeldi. Saimden gelen blr to-

pu Fikret on sekiz pas icinde ya.ka
ladl. ustiiste ild cairmdan sonra cek
tigt ~ilt Faruga ~arparak gerl dondil. 
Orhamn giizel bir ~iitii.nii Mehmed 
Ali bloke etti. B~ikt~ bir akmmda 
Hayati topu ortaladl. HakkJ. ko~eye 
giizel bir kaia vurdu. Hilsameddln bu 
plaseyi milkemmel blr plonjonla kur
tard1. 

Oyun siiratlendl ve diizeldl. Arlik 
oyunculann acemillklerindcn eser 
yok. Fikret ylne miisaid bir firsat ya
kalach. ~iitii havadan gitti. Bu s1ra
da Rlfat sakatlandl. Sahadan dl.~ 
~lkamadl. Kale direginin yanmda 
bacagllll ovuyor. Tam bu sn-ada ~a
ban muda!aaya g~tl. Mehmed All ile 
kall1 kar9JYa kaldl. Kale direginln 
yamnda duran Rlfat ~abamn iizerl
ne gikt1 ve tehlikeyi uzakla~irdJ. Sa
imin gfizel Wr ~fitil avuta gitti. 

Siad duhuliyelerinl 
art11rmak zararl1 

bir istir! 
.KOnforJii, modem bir stadllmz 

olmad1fl mahlmdur ve stadSl.Zhk 
istanbulun eski blr derdidJr. 

Mevcud sahahlmmzm kapah 
trlbUu.leri u. seyirci aldl~ i~ ma
~ M1tama saatinden ~k evvel 
gelemiyenler. tribiin bileti dahi 
alsafar oyunu bilyiik bir Slkm.ta 
~rule seyrederler. 

Dilhullye seyircilerine gelincc, 
hakild futbol amatfuleri olim se

yircilerimlzin senelerdenberi gos
terdikleri mukavemet cidden tak:-
dire Jiyiktu. Yum kJzgm gilnq, 
lafln yafmur altmda bir bu~uk 
saat ayakta dumaak t.ahammillii
nil gOsteren diihullye seyircllerl
mm yalnm takdlr degll sporculuk
lanndan dolayi: tebrik etmek dahi 
vuifemizdlr. 

Son umanlanla nedcnse stad 
fiatlerl yiikselmek lstida.dlm gos
teriyor. Nitekim diln de, ~ref sta
duun ~ibUn tfatleri ye~ ~, 
dUhuliye tiatleri elli ~ ~lka
~tu. 

Eski fatler olan, elli ve yirmi 
bq ~ Wle, seyircilere ~ktiri
Jen e&iye&e nisbetle, fazla oldugu 
hakle hunu bir misli daha art1u
mak staclla.r ~n kirh degil zarar. 
hdu. Qilnkil b~k kimseler had
dlnden fazla ~ ve.rerek Slkmta 
~ektense daha ucuz oJan ~ 
ka eglence yerlerini tcrcih edecek
lerdir. Stad sahibi kliiplerlmlzin 
bunu d~iinmelerl kendi menfaat-

- leri icab1dir. 

\.!!'!!!!!!II!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!-
. lkinci kiime ma~lar1 

tkinci kUme klilpler arasmdaki 
ltg maglanna di.in Taksim, ~ere! ve 
Siileymaniye stadlannda devam edildl. 

Taksim stadmda yapllan Anadolu
hJsar - Karagiimrtik lIUl.fil 2-1 Anado
lubisar1n. galebeslle neticelenmi§tir. 

eercf stadmda yap1lan Anadolu -
Fenery1lmaz m~1 her iki tarafm. bi
rer say1sile beraberlikle bitmi§tir. 

Sillcymaniye stadmda Galata~nc
ler lie Altmordu 4-4. Ortakoy ile Eyiip 
2-2 berabere kalmi§lardlr. 

Gayrifedere ma~lan 
Fedcrc olm1yan kltipler arasm.da 

tertib edilen lig rna~lanna diin Tak
slm ve ~eref stadlannda devam edll
mf§tlr. Bilyiik bir kalabaligm heye
canla takib ettig! bu ma~larda Arna
vudkoy - Galatasporla 0-0 berabere 
k~, ~~ - Kurtulu.,u tamamen h!
kim blr oyundan sonra 4-2 magifrb 
etm~tir. 

§eref st.admda yaptlan Pera - Bar
kohba kar§Ila§maSI Peramn iistiln bir 
oyunundan sonra 4-1 galebesile uett
celenmi§tir. ---- -

Barutgiicii sahas1ndaki 
ma~lar 

Diln Barutgilcti sahasmda miitead
did futbol ~Ian yap1lm1.§tlr. Ni§an
tR.§spor ve Barutgftcil klilplerinin B. 
tak1mla11 ma~mda Barutgiicii 6-2 ga
lib gelmi§ ve her iki takurun blrinci 
tak1mlan hirer golle berabere kalnn§
lard1r. Doganspor ile Barutgiicii gene 
taklmlan arasmda yaptlan ma~ Do
gansporun 2-0 galebesile nihayctlen
mi~tir. 

iik sertllk hareketi ~ene Aytan 
a asmda oldu. Bereket versin ki bu 
h u-elret, oyun esnasmda bir kac defa 
t ( kerri.ir etmekle beraber yalmz bu 
i!.:i oyuncu arasmda kaldl. 

Be¢k~m mukabil akmmda Hak
kl Hilsamm b~ birakt1gi kaleye topu 
g0nderdl. Avut ..• 

............................................... 

F.enerbah~enin kiicuinlar1, sag ~ 
~ .t.imin lilzumundan fazla sogukkan
h ~ ve Orhamn topu fazla ayagmda 
b idemesi yilzi.inden neticesiz, hattA 
t hJ1keslz kalm1yor. U1t ortada uzak
tr n ~tit ~ekmege ~el~yorlar. 

Ilk y1rmi bc:,J dakika, Fenerbah~ 
t kmu, B~ik~m ta.rZllll kabul etr 
n. ~ vaziyette oynadl. Bundan sonra 
h f hattmm bilhassa Aytanm mun
t. mm oyunu sayesinde vaziyet yava.i, 
y , ~ deg~mege ba~lad1. Aytanm sag 
l' tf yerinden ortalad1gi topu Fikret 
k mere att1. Kornerden gelen topu 
E ¢kt~1Ilar demarke bulunan Fu
~ ·a gonderdiler. Ya~ar Fuadl tutanu
y •• cagllll anlaymca belinden yakalJ.-

BC§ikt~m galibiyet goUi 
Oyunun bitmesine dokuz dakika 

var. Ya.,ar on sekiz pasm k~da 
endbol yapti. Feyzinln ~ektig! frikild 
Hiisameddin elle vurarak uzakla:;;tir
maga te~ebbils etti. Fener miidafileri 
onlerine dil~en topa vuramadtlar. Ha
yatinin sol, havadan falsolu bir vu-
-1~ Be~ikt~a gallblyet goliinii ka

zandlrdl.. 
Bundan sonra oyun mutevazin blr 

~ekilde cereyan ctti. tld taraf ta blr 
~ey yapamadan (1-0) Be¢kta~ gall
blyeti ile bitti. 

Nasti oynadtlar? 
Be¢kta~: Mehmed All, Hilsnil, Fa

ruk mUselles1 vazi!eslnl blhakkm yap
ti. Ha.f hatti zarai'slzdl. Hileum ~ 

tmda Hayati ve Hakkl durgun idiler. 
~ref beklenen oyunu gooteremecil. 
SantrCorverdle, sol a~1k · fena aynadl
lar. Takun umumiyetle ikincl devre 
daha tyi idi Be§ikta§m saldn oyunu 
~ayam takdlrdir ve boyle oynadlgx 
takdirde muva.f!ak olacagma ~ilphe 
yoktur. 

Fenerbahg.e: Hiisameddin golde ha
ta11 olmakla beraber fena deglldi. Ya
~ar idmansizdl.. Leblb giizel oyna.dl. 
Haf hatt1 takmnn merkez sikleti idl 
ve bu hat bllhassa blrtnci devrede gil
zeldl. Hilcum hattmda Salm ve Orhan 
~ok durgundular. ~abanla, All Rlza 
vasat bir oyun !flkardllar. Fikret ber
mutad takumn en 1yi oyuncusu oldlL 

Hakem Adnan A.km, bu ~ gilzel 
~ ettL Ulvl 7-ENAL 
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Feyzin.ln blr kafa YUnqU 

TAK.SIM ST ADI: 

G. Saray Istanbulsporu 
( 5 -1) maiJIUp etti 

Sari k1rm1z1hlar birinci devreyi 
1 - O maglup bitirdiler 

Taksim stadnun yeg!lne mtihiin 
~ Galatasaray ile istanbulspor 
arasmda oldu. 

Taklmlar tam saat 15 te sahaya 
~ttlar. Galatasara.y takmll, siyah 
forma giymi~. yalmz sol tara!ma klii
bilni.in Uk harflerini ~1yan ve ilze
rinde ~efimizln olilrn tarihi bulunan 
rozet ~e~ti. San kl.nruzlhlann bu 
formalan miizelerine koyacaklan ha
ber almm1~hr. Takunlar ve seyirciler 
maca b~lanmadan cvvel il~ dakika 
Ulu ~efimlze hiirmeten. :iht1ram vazi
yetinde durdular. GOzlerl y~ bu 
silkuttan sonra oyuna b~andl. 

Takllnlar: Galatasaray: Fazil -
Lfttfi, Adnan - Ekrem. Bedil, Musa -
Hayri, Silleyman, Salim, E9fak, Bii
lcnd. 

istanbulspor: Salm - Salim, Faruk
Enis, Seyfi> Tar.tlt - Nejad, R1dvan, 
Orhan, Bahri, Kadir. 

Hakem Necclet Gezen: 
Oyuna istanbulspor b~adl. Faka.t 

topu kapan Galatasara.y forverdi ilk 
alum sol~ yapti ve san siyahhlar 
ilk daklkada ciddi bir tehllke atlatb
lar. Oyun serl bir tarzda devam eder
ken sol~ Kadir istanbulsporun ye
gfule golii.nil onuncu dakikada ath. 
iki dakika sonra buna mukabele eden 
Galatasarayhlarm golil hakem tara
fmdan of sayd addedilerek sayilmadl. 
ilk haftayim Galatasarayin k~1rdl
gi milteaddid gol nrsatlan 1Ie bitti 
Oyunun bu klsmmda biribirlerine kar-

~ yaptl.klan sert hareketlerden dole.
YI hakem Seyfl ve E~ oyundan ~1-
kardJ. Galatasaray birinc1 devreyi 1-4 
maglup bitirdi. 

ikinci haftayim seri bafladJit ze.
man top hemcn istanbulspor rustf 
sahasma intikal etti ve be¢nci daki
kada soiaclktan topu silren Bfilend 
kalecinin kapattigi ko~eden topu ag
lara gonderdi. 3 dakika sonra Saimin 
hatah bir ~ndan istifade eden 
Salim ildnci golU ath. 6 dakikada ild 
gol istanbulsporu ~~1rtt1. Bundan 
istif ade eden Galatasaray Bill end va
mtaslle 11-22 ve 35 incl dakikalarda 3 
gol daha atti ve ~ 1-5 glbi ~1k 
bir farkla kazandl. Sonlara dogru 
oyun durgunla.5rm~ ve top gittigi yer
de kalmaga b~~a 

~ aSll oynadtlar? 

Galatasaray formilnti bulamallllf 
bir taklm halinde idi: Gol adedini 
kAfi gormfi~ bir vaziyette oyun oyna.
dl. Forverd attigi gol adedinin ii~ mfs.. 
Ii firsat k~mh. 

istanbulspor takmu emektar beld 
Samille kw:ban gitti. G~ ve ener
jik bir takim ~de y,egftne eski oyun
cu idL Agirllgi yiizilnden ge~n top
lara manl olam8.Ill8Sl neticesi takum. 
magIO.p vaziyete d~iince sertlige bllf" 
ladJ ve bu sertlikten Galatasaraym 
sagac1g1 epl hissedar oldu. Ha.kem 
tecLiibesiz hareketleri lle ~1 iyi i-
d.a.re edemedi. N. I. 

FENERBAHf;E ST ADI : 

Topkapt, Slileymaniyeyi 1 - 0 
Vefa, Hilali 2-1 maglup etti 

Fenerbah~e stadmda giiniln ilk ma
i;rm Vefa ile IIllAl yaptilar. Tankm 
idareslnde yap1Ian miisabakaya ft~ 
dakika devam eden matem tevakku
fundan sonra Vefarun hiicumile b~ 
land1. Derhal oyun iizerinde hfiltim 
bir vaziyete ge~en Ye§ilbeyazlllar Hf. 
ldl kalesinl tazyika bR.§ladllarsa da 
muhacimlerinin kale oniinde aksa
mas1 yiiziinden netice alamad1lar ve 
devre 0-0 berabere bitti. 

ikinci devreye bilyilk bir azimle b~-
11yan Ye§llbeyazhlar· 10 uncu dakika
da Muhte§em vasitaslle blrlnci golle
rlni yaptilar. HUM be§ dakika sonra 
Salim vasitaslle beraberllgt temin et
tiyse de btlyUk blr gayretle ~ah§an 
Vefahlar gene Muhte§em vasitaslle 
gallblyet golUnii yapma~a muva!fak 
oldular. Ve ma~ bu §ekil deg1§mcden 
2-1 :Vefarun galebeslle nlhayetlendl. 

Topkap1 - Sfileymanlye 
Gi.ini.in lkinci ma~m Topkap1 lle 

Siileymanlye yaptllar. Halld Oallbln 
idaresinde yapllan bu~ Silleyme.
DiY.elllef ~ ta.Jnmmdan ttQ oyuncu 

alarak kuvvetli bir §ekilde ~1ktilar. 
Ilk dakikalan Silleymaniyenin hA.

kimiyeti altmda g~en ma~m blrlncl 
devresl 0-0 berabere nihayetlendi. 

ikincl devrede Silleymaniyenln hA
ldmlyeti gene devam ettiyse de mil
dafaamn ilerde bulunmasmdnn isti. 
fade eden Topkaptl1lar blr arallk Ant 
bir hticumla KAmll vas1taslle ycgA.ne 
gollerlni yaptilar. Ve ma~ bu §ekil de
gl§meden Topkapuun galebeslle neti
celendt 

Llg ma<;:lar1n1n 
puan vazlyeti 

0. G. B. M. A. Y. P. 
Be§iktR.§ 7 5 2 - 27 8 19 
Galatasaray '1 5 1 1 20 10 18 
Vefa 7 5 1 1 14 9 18 
Fener '1 4 2 1 18 5 17 
Beykoz '1 2 2 S 18 11 18 
Topkap1 'l 2 - 5 7 21 11 
Hll~ 'l 1 1 5 10 19 10 
1. Spor 'I 1 1 6 7 17 10 

Silleymaniye '1 - 8 4 5 13 10 
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( IHTiYARLAR ] Egitmenler 
lzmirin kazalar1na 18 kad1n 

egitmen tayin edildi Salona girdigim zaman goztime tu
haf bir manzara ill§ti. Gen<;ler bir 
pp halinde bir kO§eye c;ekilmi§le~di. 
kendi aralannda kontl§uyorlard1. Ih
µyarlar da bir kO§ede toplanmi§lar, gii
li1§iiyorlar, gayet §en bir tarzda c;e
ne c;ahyorlard1. 

Evvelft. gen<;lelin yanma yakla§tirn. 
KonU§tuklarma kulak verdim. Spor
dan, sinemadan, kadm, erkek moda
lanndan bahsediyorlardl. 

Bunadn sonra kendi kenclime: 
- Bakahm ihtiyarlar ne konU§u

yorlar? .. dedim. Onlara dogru ilerle
dlm. Bu gece ta. ilk genc;Iik zamanla
nndan biribirilerini taniyan ihtiyarlar 
buraya toplanm1§lard1. 
i§te arhk yetmi§ini <;oktan a§bg1 soy

lenen Sarni Servct .. Kar§1smdaki bem
beyaz sa<;;h, S§ag1 yukan kendislnden 
birkac; ya§ kti~tik olan bayan Kadri
yeyi y1llarca evvel tamrd1. Artik te
miz yilzlti ihtiyar bir kadm olan ba
yan Leyla, daha <;;ok geni;, <;ok giizel, 
bir kadmken §imdi yam ba§mdaki 
koltukta oturan ~emslyi bilirdi. ~m
.si de artlk <;;okmti§ ve ihtiyarlarm§tl. 

ihtiyarlar grubunda hemen herkes 
bribirini ta gem;liktenbeli tamyorlar
d1. ~imdi arbk yilztinde eski gen<;lik 
zamanmdan hi<;bir iz kalmayan Sarni 
Sen-et yamndaki ak sa<;;lI bayan Kad
riyeye: 

- Ah efendim, dedi, §imdi hatm
ma ne geldi biliyor musunuz? Sizin 
kirk sene evvelki haliniz. Ne giizel, ne 
harikulade cazibeli kadmd1111z. Ben 
iki arkada§imla beraber sizin hayran
lanmz arasmda idim. Size meftun
duk ... 

Ben §R§lrlnt§tim. Bu ihtiyar adam 
kar~1smdaki kadma onun hakkmda 
eskiden besledigi hisleri ne kadar ac;lk 
~lk soyltiyordu. 

Sarni Servetin bu sozleri ilzerine 
bayan Kadriyenin klzacagm1 saruru§
tun. Fakat ne rnilnasebet? .. Kadriye 
gilliimsecU, §ehadet parmagm1 tehdid 
eder gibi Sarni Servete dogru sallaya
rak: 

- Siz de gen<;liginizde az degildi
niz bani.. Siz de az degildiniz ya ... de
dt. 

Sarni Servet alaka ile sordu: 
- Aman o zamanlar sizin nazan 

dikkatinizi celbetmi§ mi idirn? 
Kadriye hAlA giililrnseyordu: 
- Hareketlerlniz nazan dikkati 

celbetmlyecek gibi degildi ki... Siz o 
aman ele avuca s1gmaz uc;an c;ap
kmlardandm1z. Kac; kere arkama 
dOfttl~ilniizii bilirim ... Kai; kere ... 

~lmdi Sarni Servet de glili.iyordu: 
- Ne diyordunuz efendim ..• Sizin 

aac;rmzm ucunu gormek ic;in giinlerce 
arkamzda taban teper, kundura eski
tirdik .•• Hey gidi gi.inler hey ... 

Onlann ooyle son derece samimt, 
~lk ac;1k kon~rnalanna hayret i!;in
de kalllll§brn. Sarni Servetin son sozti 
ttserine Kadriye: 

- Siz, arkarnda giinlerce taban te
per, kundura eskitirdiniz arna biltiin 
bu gayretleriniz hi<;bir fayda vermez
di kt... Oh olsun ben de size sa~1mm 
tellni gastermedirn ya ... 

- Danlmaylillz efendim ama o za
manlar ~ok merhametsizdiniz ... 

Kadriye gilldti: 
- Siz de pek kendinize giivenirdi

niz camm ... Genc;liginiz, yak1§1kl1g1-
mz sayesinde btittin gene; kiz, gen<;; 
b.dm kalblerini k1sa bir zaman ic;inde 
elde edivereceginize kani oldugunuz 
yQztinilzden belli idi. 

- Ne yaparsm1z efendim? •. Genc;
ut ... tnsan o zamanlar kendisine biraz 
fazla gilveniyor ..• 

Bayan Kadriye birdenbire gayet 
milhim bir sir hatirlam1§ gibi Sarni 
Servete: 

- A size senelerce sonra fevkalade 
alA.kadar olacagm1z bir s1rdan bahse
deyim ... O zamanlar, henilz daha c;ok 
genc;ken benirn pek samimi bir arka
dqun size ~llgm gibi S§Ikti ..• 

Sarni Servet yerinde dogruldu: 
- Aman demeyiniz ... Kim bu? ... 
Bayan Kadriye gayet k1sa bir tered-

dtlt de\Tesi ge~irdikten sonra: 
- Eskiden, bu arkada§Im ve siz he

ntlz gen~ken dlinyada bunu soylemez
dtm. Qiinkil o zaman bu, arkadR§Im 
t~tn de, slzin i!;in de belki milhim bir 
tehlike olabilirdi. Fakat §irndi oyle 
Uli? Bu arkada§Im da, siz de, ben de 
&rtlk ihtiyarlad1k. Unumuzu eledik, 
elegirnizi duvara asbk. Bunun i~in 
artik bugiln bu bilyilk s1rn size soy
iemekte hic;bir rnahzur gormtiyorum •• 

Sizi ~tlgm gibi seven kimdi bilir mi
slniz ArkadR§lm ~aziye ... 

Bu isim iizerine Sarni Servet yerin
den si~rad1 : 

- Ne diyorsunuz? Ciddi mi soylil-
yorsunuz? ... 

- Tabii ..• 
Sarni Servet adeta afallamt§b: 
- Buna ne kadar hayret ettigimi 

dilnyada tahmin edemezsiniz. <;iinkil 
ben sizin giizelllginize meftundum 
ama dogrusunu islerseniz ~ziyeye 
kalbden tutkundum .•. Fakat o derece 
magrur bir k1zd1 ki kendisine 8§klm1 
anlatmak i<;in oyle clddi bir te§ebblise 
giri§ememi§tim. 

- Evet, kendisi son derece magrur 
bir klzd1. Fakat eger te§ebbi.is etmi§ 
olsaydlmz herhalde gayet iyi bir neti
ce ahrd1mz. Onun da sizi sevdigini 
anlardm1z ... 

Sarni Servct: 
- Ah bilir mi idim? •.• dedi, biittin 

bunlan siz bana o zarnan anlatsaydl
ruz ya ... 

- 0 zarnan bunu anlatmakta mah
zur vardi. ~imdi i§ degi§ti. Bayan 
Kadriye §imdi kahkahalarla giiliiyor
du: 

- Yalmz ben o zamanlar size bli
yilk bir f enallk ettim. Sizi blr aral1k 
~aziyenin goztinden dti§tirdiim. ~azi
yere sizin bir u§lp sevdi>> oldugunuzu 
onilnilze gelene taklld1gmiz1, hatta 
benim de pe§ime dil§tilgilniizii soyle
dlm ... Aman yarabbi, ~aziye o zaman, 
bu soziim ilzerine nc kadar milteessir 
olm~tu ... 

Sarni Servet: 
- ~k olsun size ..• dedi, g1yab1mda 

biiyilk bir dostlukta bulunmu§sunuz, 
dogrusu ... 

Bayan Kadriye gtilmekte devam 
ediyordu: 

- Dogrusunu isterseniz ben o za
manlar sizinle c;ok alay ederdim. He
le klvnk b1y1klanmz1, kordonlu ke
lebek gozlUgiintizii fena halde dilime 
dolam1~bm. K1v11k b1yiklanmz akrep 
kuyruguna benzedigi ic;in size <'Akrep 
kuyrugun ad1m da takmI§tlrn. $aziye 
ile beraberken sizi uzaktan gordlik mil 
hemen pe<;emin altmdan f1s1Idard1m: 

- Akrep kuyrugu geliyor! ... 
Sarni Servet: 
- .A§kolsun dogrusu... diyordu. 

Halbuki ben o vakitler o b1yiklarunla, 
kelebek gozli.igiirnil ne kadar begenir, 
kendime ne kadar yakl§hnrdlm ... De
mek onlar sizi boyle gtildi.iriirmi.i§ .. 

ihtiyarlar ge<; vakitlere kadar ko
nU§tular. Biz Sarni Servetle beraber 
<;;lktlk. 

Yolda ihtiyar dostuma: 
- Siz ne kadar samimi, ne kadar 

a<;;1k a~lk konuijuyordunuz? •• dcdim 
- Eehh ... dedi, genc;lige ait hisleri

mizi, habralanm1Zl arhk birbirimize 
~I.le ac;Ik saylernekte hi<;bir mahzur 
yok... Gen~ degillz kl sOzlerimizden 
birer mana ~1karabm ..• i§te ihtiyarh
~n da bu imtiyaz1 var... Halbuki 
kar§uruzda konWJan gen<;ler grubu
nu gordiln mil? Onlann hepsi his
lerinl kabil degil a<;1k a<;lk birbir
lerine sayliyernezler. Bugi.inkil duy
gulanru ,hatiralanru 40-45 sene sonra 
rahat rahat birbirlerine anlatabilir
ler ... 

izmir (Ak~am) - izmirin Kizll!;ul
lu Egitmenler kursundan mezun ka
dln ve erkek 80 egitmen, vllayetin 
muhtelif koylerinde 1 birlncik.anun
dan itibaren tedrls faaliyet ve vazife
lerine ba~lam1~tir. DOrdil. kadm olmak 
ilzere 36 egitmen Bergamaya, ikisi ka
dm olrnak iizere 32 egitmen Ocleml~e. 
7 kadm egitmen Urlaya, 3 kadm egit
men ~e~eye, 1 kadm egitmen Kara
buruna, 1 kadm egitmen de Seferihi
sara verllmi~tir. Kadm egitmenler, 
koylerde tahsil <;$ dt~daki klzlara 
ve koylii kadmlara. bic;ki, diki~, nakl~, 
ziraat sanatlan, ipek bOcek<;;lligi, ~<r 
cuk bakum ve ev idaresi ilsulleli gOO
terip ogreteceklerdir. 

Tilrkiyede ilk defa izmirde yeti~ti
rilen kadm egitmenlerden, koylii ka

dm ve klzlarm1 yeti~tirmekte ~ok isti
fade edilecegi iimid olunuyor. Ucii Ber
gama, ii~ii de bdemi~te alt1 gezicl 
b~ogrtrnen faaliyette bulunacak, 
egitmenlerin f aaliyetini Slkl ~ekilde 
kontrol edeceklerdir. 

SENELiK 

8 AYLIK 

3 AYLJK 

1 AYLIK 

TilrJdye Ecnebl 

1400 lruruf 2700 lrurut 
750 

400 

150 

1450 

IOO 

Posta 1tt1hadma dahll olnuyan ecneb1 
memleketler: Senelltt 3600, alb. ayhtt 

1900, ii~ ayhlJ. 1000 kunqtur, 

Adres tebdlll ioln )'irml bef Jnuufluk put 
c6ndermelt llzuncllr. 

3enal 13 - Kasun %8 
S. imsak Oilnet Otte tktndi AkAJam Yat.n 

E. 12,43 2,27 7,23 9,47 12,00 1,38 
Va. 5,21 7,09 12,04 14,28 16,41 18,19 

Idareha.ne: Bab1'11 cln.n AclDlu.sluk 
sokak No. 13 

Ni~ANTA~,KARAKOL 
~ISINDA 

Saadet Ap. 5. 6 oda ve holii havi bol 
gune~i kirallk 2 daire. Kalorifer, st
eak su. Apart. 3 cii dairesine miira
caat. Tel. 43785. * 

Bu a.1qam 

Nobet~i eczaneler 
"(41!: Osmanbeyde f?ark Merkez, 

Taksim: Istlklal caddeslnde Kemal 
Rebul, Beyo~lu: Tilnelde Matkovic, 
Yiiksekkaldmmda Vinkopulo, Oala
ta: To~ular caddeslnde Merkez, Ka
sunpqa: Miieyyed, Haskoy: Badlk 
Akduman, Eminonii: Sal1h Necati, 
Fatlh: Hamdi, Karagiimriilc: All Ke
mal, Bakll'koy: istanbul, Sanyer: Nu
n, Alcsaray: Cerrahpa.p.da ~ref, 
Be~lkta~: Siileyman Receb, Fener: 
Emllyadl. Kumkap1: Asadoryan, Kii
~iikpuar: Yorgl, Samatya: Kocamus
tafapa§ada R1dvan. Alemdar: Divan
yolunda Esad, ~ehremlni: Topkap1-
da Nazun, Kad1koy: ~tlii~e11mede 
Hulust Osman, Uskiidar: Selimiye, 
Heybeliada: Tomas, BiiyUkada: Halk. 

Ber reee ~all eeaaaeler : 
Yenlktiy, Emlrgb, Rumellh1san, Or

takoy, Amavutk~y. Bebelc, Beytoz, 
PQf8.bah~ n Anadoluhlsanndakl ec·· 
mneler her gece ac1ltbr. 

RADYOLiN 
ile SABAH, OGLE ve AKSAM 

her yemekten sonra muntazaman di1lerinizi ftr~alayin1z 

Maliye V ekiletinden: 
1 - 31/Kfmunuevvel/ 937 tarihinde ilan edlldigi iizere eski Bronz be~ ku

ru§luklarla yilz parallklar ,.e nikel bir ku111~luklar 31/ Kanunuevvel/ 938 ak
§ammdan itlbaren tedavi.ilden kaldmlacakt1r. Ellerlnde bu nevi para bulunan
!ar 31/ KAnunuevvel/ 938 ak§amma kadar bilfunurn rnal sand!klarile Cilrnhuri
yet Merkf"z vc Ziraat bankalanna mtiracaat ederek miibadele ettlrmelidirler. 

2 - Tedaviilden kaldmlan bu nevi paralar 2257 numarall kanunun seki
zinci maddesi mucibince 1/ KAnunusani/ 939 tarihinden itibaren bir sene zar-
1m~a ancak mal sand1klarma ve Ciirnhuriyet Merkez bankasma yap1lacak te-
diyat ta kullamlabilecektir. .<•964) (8806) 

Sahife 9 

Di"i KORSAN 
T a ri ht D e niz R oma ni 

_ __ Yazan: iskender F. Sertelli Tefrika No. 192 
----~ 

Melik bin Nasir, Bizans imparatoruna bagird1: "T ahbn1 
payla1mak istiyen kumandanlar1na m1 giiveniyorsun?,, 

- Kimdir bu kadm? 
- Relsimiz. 
- Kendinizc ba~a bir ba., bula-

madtruz nu? 
- O, hepimizln en cesuru idi. 
- Di~i korsan muhasaraya devam 

edecek mi? 
~ ~ilphesiz, devam etmek azmin

de olmasayd1, beni buraya gonderir 
miydi?! 

- Seni ni~in gonderdi buraya? 
- Bizansm i<;yilziinii yakmdan 

gormek ma.ksadiyle ... 
- Bir hafta i~inde ne1er gordiin, 

sayle bakalnn? 
Melik bin Nasir sustu. 
Kollarma &.girhk veren zinclrleri 

yere b1rakti. 
Periklis, elindeki kam!;iyt saUamak 

i~in irnparatordan milsaade istedi. 
Sekizlncl Mihall: 
- Hayir, diye elini uzatti, ona 

vurma! 
Ve nobetc;ilere ~iddetle bagird1: 
- Qaziin ~u adanllll zincirlerini... 
Periklis mA.ni olmak istedi: 
- Ne yap1yorsunuz, ha.,rnetmeabl 

Bu canavann zincirlerini ~ozerseniz, 
hayatlillZ tehlikeye di.i~r ... 

Sekizinci Mi.hail, tereddild etme
den ayni sazlerl tekrarlaymca, asker
ler, Petmnun kollanndaki ve ayakla
nndaki zincirlerl cozdliler. Arab kor
sam diz c;okrnil~ bir halde yerde du
ruyordu. 

Sekizinci Mihail: 
- Bizans surlarmi tek ba~ma a.,

maga muvaffak clan bir adanu tak
dir etmeliyiz, dedi, Romah Kostantin 
devrindenberi, bu cesaretl - bugiine 
kadar - hi~ kimse gO.sterememi~ti. 

Bu, sadece cesaret degil, bir mucize
dir. Haydi, bu mucizeyi gosteren 
adamla beni ba~ba~ b1raklmz! 

Nobet<;iler perde arkasma ~ekil
diler. 

Periklis ayakta duruyordu. 
imparator, Arab korsanma yer 

gosterdi: 
- Otur bakal1m ~uraya, cesur 

adaml Seninle biraz konu~1m ... 
Korsan, imparatorun gosterdi~i 

yere oturdu. 
irnparator sordu: 
- Awn ne? ... 
- Melik bin Nasir ... 
- Anan Rum mu? 
- Hayir, anarn da, babam da 

m iisl iima ndJ.r. 
- Rumcay1 nerede ogrendin? 
- Adalarda ... 
- Bir Rum kadar giizel kon~u-

yorsunl Senin Arab oldugunu hi~ 
kirnse tahmin edernez. 

- BOyle olmasaydl, ben de Bizan
sa gelmege te~ebbi.is eder rniydirn? 

- Benden ~hrin teslimini istiyen 
reisiniz, bu cesareti kimden allyor? 

- Benim gibl, kendisine canla b8{1· 
la bagh olan arkad~anndan ... 

- Bizansa senden ba~a kimse gir
di mi? 

- Ben sonw1cusuyum... Evvelkl
leri tannruyorum. 

Melik bin Nasir, Rum imparatoru
nu kasden ~ilpheye dti~ilrrnek isti
yordu. 

Sekizinci Mihail, kendi kendine: 
«Ne sogukkanll adam!J> diye Illlnl
dandlktan sonra, Arab korsamm iyi
ce avlamak fikriyle biraz daha gU
lUmsedi: 

- Sen menf bir adama benziyor
sun! Hakikati s0ylersen, seni affede
cegim, Nastri Haydi, bana Bizansta 
neler gordilgtinii, neler ogrendlgtni 
anlat! 

- GOrctligilrn ve duydugum ~eyle
ri anlatirsam, cammz slklhr .. . Beni 
sayletmeyinizl Cezama raziy1m. Be
n! ~buk Oldiiriiniiz! 

- Hayir. Senl Oldi.irmiyecegim! 
Bizansta neler gordilgiinu ve neler 
duydugunu senin agzmdan i~tmek 
istiyorum. 

- Hakikat ac1dlr. Fakat, madem
ki israr ecliyorsunuz; anlatay1rn: Bir 
haftadlr ~rln dart ko~esinl dolq
tun. Yerlllerden, sizin lehinizde ko
n~ hi~ kimseye raslamachrn. Her
kes siulen mfifteki .•• 

Mihail hafif~e b~m salhyarak 
sordu: 

- Ne diyorlar benim i~in? . .. 
~ c<;olugumuzu, ~ugumuzu, 

yunfumuzu rnahvetti. Arablarla an
l8fsayd1, bu derece peri~n olmaz
dlkb diyorJar. 

- Bu neticeden ~ilphe yak ki, sen 
de ~ok memnun oldunl 
- ..... . 
-B~ka? ... 
- Memurlarmtzm ve bilhassa mai• 

yetinizdeki adamlarm zulmiindcn 
de ~ikayet ediyorlar. 

Pcriklis soze kar1~b: 
- Zultimden ilk ve son ~kayetc;i, 

muhakkak ki, senden ba~a bir kim
se degildir! 

Sekizinci Mihail birdenbire ciddi
le~ti: 

- Andigoniye, saray1rna gir:nek 
fstedigini saylemi~inl Girseydin, ne 
yapacaktm? 

- Buraya girince ne yapabilece
gimi siz pek Ala tahmin edcbilirsi
niz! 

- Senin agzmdan duymak istiyo
rum bunu ... 

Melik bin Nasir son dakikalanm 
y~d1g1m biliyordu. Online bakarak 
cevab verdi : 

- Arablarm ~ehre c;abuk girebil
meleri ic;in, burada her ~eyden once 
goriilecek bir i~ vard1: Sizi OldUr
mek. 

imparator ayaga kalkti: 
- Ben oliince, kumandanlar1m 

~ehrin kapllanm a~acak m1 samyor
sun? 

- f?tiphesiz. <;linkii, bugiln gii
vendiginiz kummidanlar, sizin olil
milnilzden sonra Bizans tahtma otur
rnak sevdasma di.i~eceklerdi. Bu ara
da yerliler de bu sonsuz kavgalar
dan usanarak kap1lan a~maga mcc
bur olacaklardt. 

Sekizinci Mihall, o giine kadar en 
yalon adamlanndan bile duymad1gi 
ooyle bir haber kar~smda titreme
ge ba~adl: 

- Bunlan kimden duydun sen? 
Diye bagirch ve korsamn yanma 

s6>kuldu. 
Melik bin Nasir: 
- Halktan duydum, dedi, siz te

baaruza kulagm1zt verseniz, daha 
neler duyacaks1mz! 

- Onlan da anlat ... Korkrnal 
- Korktugum i<;;in degil, korkma-

d1gim i<;ln anlatiyorum. Olecegiml 
bllmlyor degllim. 

Hlzh h1zh soludu, anlatmaga ba~
lad1: 

__, Andigoninin kocas1 size BizanSl 
yakmamz1 tavsiye ediyormu~. Ge~en 
gun ot y1gmla11m yaktird1gtmz za
man, herkes benim gibi, ilk once, 
~ehrl ate~lediginizi ve Neron gibf, bu 
ate~ln ka~1smda harp t;alarak ~ 
rab i~tiginizi sannu~ti. Biraz soma 
hakikat anl~ldi. Fakat, halkm hfi.
rn. boyle bir inam~1 var: cimparator 
~ebri yaka.cak.. ve bizim yuvalan
nuzm ankaz1 uzerinde yeni bir ~ehir 
kuracak!> diyorlar. 

- Halka bu hissi veren, general 
Anivas olsa gerek ... 

Periklisi yanma ~agird1 ve sordu: 
- Sen ne dersin bu i~? 
- Bunlann hepsi yalan ve uydur-

madlr derlm, h~metmeab! BOyle 
bir baldm l(lplagm sozilne inamllr 
tru? 

- K1yafeti peri~n. Fakat, dtiz
giin, makul konu~uyor. Onun boyle 
bir ~ey uydunnasma imkan yoktur. 
0, duyduklanm soyliiyor. Eger ~hir
den donmege muvaffak olsayd1 ve 
reislerlne bunlar1 anlatsaydt, sonu
muz neye vanrdl? 

Melik bin Nasir giildil: 

(Arkas1 var) 

~YAKINDA 

TURAKiNA 
T arihi roman 
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AY ... BU SANCD..AR ..... . 

AY ... BU IZTIRABLAR .... .. 

Bu rutubetll giinlerde sa.ncilar 

tekrar ~ladl 

SiLKO 
sayesinde bu SANCI ve 

IZTIRABLARDAN kurtuldum. 

Size de tavsiyem: 

Bir defa SiLKO'yu tecriibe eclinls. 

KURUMU 
26 NCI TERTiP 

BUYUK PIYANGOSU 
lkinci ketide: 11/Birinciki.nun/938 dedir. Biiyiik 

ikramiye: 45,000 lirad1r ... Bundan batka: 15.000, 

12,000, 10,000, lirahk ikramiyelerle (20.000 ve 
10.000) Jirahk iki adet miiki.fat vard1r ... 

Yeni tertipten bir bilet alarak qtirak etmeyi ihmal etmeylniL S.ls 
tJe piyangonun mes'ud ve bahtiyarlan arasma girm)f olununus. 

Gumruk muhafaza Genel komutanhg1 
istanbul sat1nalma komisyonundan: 

1 - 18 X 600 eb'admda 12 i~ ve 12 dl~ arazl binek otomobll lA.stiginin 
7/12/ 938 ~r~amba giinii saat 11 de pazarhg1 'aptlacaktir. 

2 -.... Evsat ve sartnamesi komisyonda goriilebilir. 
3 - Tahmini bedeli 822 lira ve ilk teminat1 62 liradlr. 
4 - f steklilerin giln ve saatinde kanunt vesikalan ve ilk teminat mak· 

buzlarile Galata Eski ithalat Giimriigiindeki Komisyona gelmeleri. (8798)' 

Adi: Diinyan1n agz1nda tat olan 
Vuz elli y1lhk buyuk ve hakh ~ohret 

ALi MUHiDDIN 
HACIBEKiR 

1'Ierke'Li: Bah~ekapt, ~ubeleri: Beyoglu, Karakoy, KadlkOy 

..-- tkametglhlarda 

Masaj ve enjeksiyon:J 
Taksim Valde <;~me 15 numarada 

Bayan ANJEL'e miiracaat 

* 
Dr. IRFAN KAYRA 

ROntgen miitehassm 
Turbe, Bozkurd klraathanesi karfl· 

Slllda eski Klod Farer sokak No. 8 - 10. 
()tleden sonra 3 ten rz ye kadar * 

AK$AM 

MATBAASI 
Rotatif makinelerinde 

resimli ve renkli gazete 
ve mecmualari, baala ade· 
di yiiksek riaale, kitab ve 
her nevi matbualari en 
temiz 1ekilde en ehven 
1eraitle baaar. 

* Devamll ifler i~in hususl §et'ait 
tesbit edllir. Fazla tafsll~t i~ln 
matbaa idaresine milracaat. 

Telefon: 20497 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umwni ne¢yat miidtirii ~evket Rado 

Akpm Matbaaa 

B KAnunuevvel 1938 

Devlet Demlryollan ve Llmanlan lfletme I 
,__ ________ u_m __ u_m __ l_d_a_re_s_1 __ l1l_n,lar_1 ______ __. 

Muhammen bedeli 6230 lira 40 kurl.L$ olan 2000 kilo taran.mt§ kenevir, 
200 kilo tngiliz sicimi, 2200 kilo muhtelif ebatta kenevir ip, 1800 kilo knt
ranll kenevir ip, 200 kilo kalafat ipi ile 1200 kilo muhtellf clns halat 13/12/, 
938 sall giinil saat H de Haydarpa§ada gar binasi dahilindeki komisyon ta
rafmdan kapall zarf usulii ile satm almacaktir. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 467 lira 28 kur~luk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettigi vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflann ayni g{1n saa' 
14 de kadar komisyon relsJigine vermeleri Iazrmdir. Bu i§e ait §artnameler 
komlsyondnn paras1z olarak dag1tilmaktadir. (8594) 

* Mtiteahhidinin teahhtidiinii ifa edememesinden dolay1 namma miibayaa edi-
lecek olan 22000 lira muha.m:tnen bedelli lft.stik malzeme 16/ 1/ 1939 Pazar
te31 giinu saat 15,30 da a~1k eksiltme ile Ankarada idare binasmda satm all· 
nacakt1r. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 1650 lira.llk muvakkat terninat ile kanunun tayin 
ettigi vesikalan hamilen tayin olunan giin ve saatte komisyon reisliginde bu
lunmalan lazimdir. 

~artnmeler paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarp~ada 

Teselliim ve Sevk ~efliginden dag1ttlacaktir. (8726) 

* Muhammen bedeli 47700 lira olan sekiz kalem kazma, kiirek, .yaba ve tir .. 
nuklar 19/ 1/ 939 per§embe glinti saat 15,30 da kapall zarf usulil ile Ankarada 
idare binanndn. satm almacaktir. 

Bu i~e girmek istiyenlerin (3577,50) lirahk muvakkat teminat ile kanu. 
nun tayin ettig1 vesikalan ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a kadar komfs. 
yon reislfgine vermcleri laz1mdlr. . 

~artnameler 230 kuru§a Ankara ve Haydarpa§a vezneler lnde sat1lmakta.. 
dlr. (880!)) 

inhisarlar U. Miidiirlii.giinden: 
Muhammen B. % 7,5 
Behe1i Tutan teminab 

Cins! Mikdan Li.Kr. Li.Kr. Lira Kuru~ 

Eksiltmesi 
~ekll. Saatl 

Beyaz toz yald1z 100 kilo 2,80 280.- 21.- Pazarhk 14 
Slinger kagidl. 15000 adet -,8 1200.- 90.- A~lk 14,30 

I - Yukarda cins ve miktan yazll1 iki kalem malzeme ~artname ve niimu
neleri mucibince nizalarmda yaz1ll usullerle ayn ayn satm almacaktlr. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarmda gosteril
m~tir. 

III - Eksiltme 7/ XII/ 938 t::irihine rastlayan ~ar§amba gilni.i hizalarmda 
yazll1 saatlerde Kabata~ta Levazim ve miibayaat ~ubcsindeki allm komisyo
nunda yap1lacaktir. 

IV -- ~artnameler paras1z olarak her giin ~i:izii ge(;en §Ubeden almabile
cegi nilmunelerle goriilcbilir. 

V ·- istelile1in eksiltme if;in tayin edilen gi.in ve saatlcrde % 7,5 giiven· 
me paralarile birlikte yukarda adl gecen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8485) 

* I - idaremizin Pa~abah~e milskirat fabrikas1 i~in &artnamesi muclbince dorl 
adet alttan stirme araba Ue lOOXllO ebadmda 20 adet platform a~lk eksiltme 
usulii ile satm almacakhr. 

II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 900 lira ve muvakkat te
mlnatl 67,50 lirad1r. 

III - Eksiltme 21/ XII/ 938 tarihine raslayan car~amba gilnil saat 14 de 
Kabata§ta Levaz1m ve miibayaat ~ubesindekl ahm komisyonunda yap1lacakt1r. 

IV - ~artnameler her giln paras1z olarak sozii ge!;en ~ubeden almabilir. 
V - Eksiltmeye i§tirak etmek istiyenlerin fiats1z fenni tekliflerini tetkik 

edilmek ilzere ihale giinilnden bir hafta evveline kadar inhisarlar Umum mii
diirlilgii milskirat fabrikalar §Ubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulilnii mu
tazammm vesika almalan lazimdll'. 

VI - isteklilerin eksiltme i(;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gUvenme 
paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en komisyona gelmele1i ilan olunur. (8712); 

Izmir telefon mudurlugunden: 
l - id&.re !htiyaci i~in muhtelif cins ve evsafta on kalem ~iplak ve kapah 

telefon telleri ile galvenizli kablo talik tell ve halah ai;1k eksiltmeye ~lkanl· 

IDlStir. 
2 - Muhammen bedeli (3.009) ii<; bin dokuz lirad1r. Muvakkat teminatl 

(225.67) iki yi.iz yirmi be§ lira altm~ yedi kuru§ olup eksiltmesi 9/Kftnunusa
ni/939 pazart.esi gilnil saat 16 da izmirde Telefon mildilrlilgi.i binasmdaki sa
tin alma kom;~:yonunda yap1lacakt1r. 

:! - Taliplerin muvakkat teminat rnakbuz veya banka mektubu ile kanu. 
nt vesaik.lc mczkur giin ve saatte komisyona mi.iracaatlan. 

4 - ~artnameler her gtin istanbul Telefon mildi.irliigi.i ,Lcvazim amirligt 
ile Jzmir Telefon rntidilrlilgilnden parasiz verilecektir. (4121) (8511) 

BURSA MERiNOS 
Fabrikas1 yunlerinin 

TOPTAN ve PERAKENDE 
Sall§ yeri : 

SUMER BANK 

Yerli Mallar Pazarlar1 

Giimriiklere kolcu ahnacakt1r 
lstan bul Giimriikleri Ba~miidiirliigiinden: 
Gilmrilkler i~in 12 lira asli ayhkll kolcu almacakhr. isteklilerin en az orta 

tahsll gormi.i§ olmas1, memurin kanununun dorduncii maddesinde yaz1h §art
lan haiz bulunmas1, askerligini yaprm§ veya tecil edilmi§ olm::is1 ve yB.§1 30 dan 
yukan olmamaSI lazundll'. 

Orta derecede tahsil gormi.i§ istekli c;lkmad1g1 takdirde daha dun derecell 
istekliler arasmda miisabaka yap1lacaktir. isteklilerin 15/ 12/ 938 tarihine ka
dar 'bir dilek~c ile mliracaat ve slcil servisinden verilecek liste muc~bince bel
gelerini 23/ 12/ 938 tarihine kadar ikrnal etmelerl lazimd1r. 

MO.sabaka imtiharu 26/12/ 938 giinii saat 13,30 da Ba§mi.idilrltikte yap1la.-
cakt1r. (8778) 
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KABIZ MISINIZ? 
Bu aq&m bir bflk 
MAZON almlz. Yann 
netlceslni gorilrsiinilz. 

SA6Ll61NIZI KORUYUNUZ : 

ZUK 
MEYVATUZU 

En hot ve tabii meyva uaarelerinden yap1lmi§tir. Tak
lid ec:lilmesi kabil olmayan bir fen harika11d1r. 

iNGtLiz KANZUB! ECZANESt 
BEYOOLU • iSTANBUL 

Maliye Vekaleti 

ve Tii_rkiye Ciimhuriyeti 
Merkez Bankas1ndan 

28/5 ve 15/12/193-l tarih ve 2453/2614 numarah kanunlar muci
blnce ihracma .selihlyet verilen ve geliri tamamen S1vas • Erzurum 
demir yolunun inpsma tahBis olunan % 7 gellrli S1vas • Erzurum istik· 
razmm 20 senede itfasi me§rut 4,5 milyon llrallk be§inci tertiblnin ka
yid muamelesi 5/12/938 e.k§anu nihayet bulmak iizere 19/11/ 938 saba
hmdan itibaren ba§.laml§tlr. 

Tahviller namiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira itiban Joy. 
mette blrlik ve 25 Ilk olarak iki kupiire aynlmt§tlr. Bu tahviller umumt 
"e miilhak bu~elerle idare olunan daire ve mtiesseselerce viliyet husu.sl 
!dareleri ve belediyelerce yapllacak milzayede ve milnakasa ve mukave
lelerde teminat olara.k ve hazinece sattlml§ ve sat1lacak olan milli emlik 
bede~rlnin tediyt"sinde bqa baf kabul olunacaklan gibi gerek tahvil 
ve gerek kupon bedellerinde tahvillerin tamamen itfasma kadar her 
UlrlQ vergi ve reslmden muaf bulnnacaklardlr. 

Tahvillerin ihra~ fiatl % 95 olarak tesbit edilmi§tir. Yani 20 lirahk 
btrlik tahvlibedeli 19 ve 500 lirahk 25 lik tahvil bedelide 475 lirad1r. 

Kayid muamelesi Tilrkiye Ciimhuriyet Merkez Ttirkiye Ciimhuri
yeti, Ziraat, Tilrklye :i§, EmlAk ve Eytam Halle, Tilrk, Ticaret, Belediye
ler bankalan ile Siimer, Eti ve Denizbanklar tara1mdan icra edilmek
tedir. Diier bankalar vasitasile de tahvil alnm temin olunabilir. Senna. 
ye ve tasarruflanru en emin ve en ~ok gellr getiren sahalarda i§letmek 
1stiyenlere keyfiyet ilan ve 15 g\inltik Suskripsiyon miiddeti zarfmda 
bankalara milracaatlanrun kendi menfaatleri iktizasmdan bulundugu 
ip.ret olunur. (R444) 

Preventoruim - sanatorium direktorlOfOnden: 
Almacak komiiriin cinsi 

Xdple 
AJllaan kolru s1listre mah 

Kuruma 
teslim ahnacak tutan muvakkat 
tahmin miktar teminat 
ol~fi. 
Lira Kr. 
17 75 
28 

ton 
25 
75 

Lira Kr. 
443 75) 

2100 ) 

Lira Kr. 

191 

2543 75) 
Haydarpa§ada Valde bagmda bulunan kurumumuz i~ln satm almacak 

mlltar ve muhammen fiati yukarda yazlll komtir a~1k eksiltmeye konulmU§· 
tv. 

Eksiltme 21/12/938 tarihine tesadtif eden ~al'§arnba gilnil saat 15,30 da 
isWlbuldn Cagaloglunda YUksek rnektepler muhasipligi binasmda toplana
cak komisyonda yap1lacaktir. 

isteltlUerin eksiltme saatinden bir saat evveline kadar muvakkat teminat
Jaruu tozil g~en muhasiplik veznesine yat1rarak alacaktlan makbuzlarla yu
brd&. &08terJen liin ve li&&tte komisyon ve f&linameyi iC)rmek iltiyenlerin de 

. AltOAM 

MAZON Meyva Tuzunu 
Sahtfe 11 

tsmt takltd edllebillr. Fakat ne tertl

bl, ne de teslri taklld edilemez. MAZON 
i.sim HOROS markasma dikkat. 

AK~AM'1n FAVDALI NE$RDVATI 
Bu Irita plan 10rduniiz mii? Bir def a aoriineniz bir aile lriitii~ 
hane1i i~in ,ok deierli olduklann1 1iz de tudik edecek1iniz. 

Yeryiizii GOkyiizii 
Y cuan F ailr Sabri Duran 

150 lrurut 

* Bir Tiirk K1z1n1n Amerika Yolculugu 
Y azan: F aik Sabri Duran 

75 kurut 

* Nereden Geliyoruz 
Y azan: F ailc Sabri Daron 

40 kurut 

* Pierre Benoit'nin en giizel eseri 

DEVLER KALDIRIMI 
Tiirlrfeye feviren: Halit Fahri 

75 kurut 

~ocuk analan, babalan : 
cYavruma ne hediye verecegim .. > 
diye artik d~Uumeyiniz. i~te em
niyetle se9f bil12ceginiz giizel he-

diyekr ~unlar: 

COGRAFYADA 
ILK ADIM 

Yazan: Faik Sabri Duran 
50 kurut 

Cocuklara Cografya 
K1raatleri 

Yazan: Faik Sabri Duran 
SO kurut 

----
Tarlh Otrenlyorum 

Yazan: Ahmet Refik 
30 kurut 

Btitiin <liinya dillerine ~viii~ 
bir kitap 

0CELERveDEVLER 
MEMtEKETINDE . 

Giilliver'in Seyahatlerl 
Tilrkqeye reviren: Ercilment Ekrem 

75 kurut 

Yiizde 20 tenzilith kupon Teyzl• yer·I • AKSAM gazetesi - Istanbul 
• Muallim Ahmed Halid kitabevi 

Bu kuponu kesip sip~ mektubunuz
la gonderirseniz kitap fiatlerinden 
yiizde 20 tenzilAta hak kazarursllllZ. 
Siparif bedelini o suretle hesap ederek 

Para yerine mektup l~lnde pul gonderilebilir. 

g0nderlniz I 

(~AM) okuyuculanna mahsus tenzilat 
kuponundan istif ade ediniz ! 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu1 tarilai: 1888 

Sermayesl: 100.000.000 Tiirk llras1 $ube ve Ajans adedl 282 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BIRIKTIRENLERE 28.800 LIRA lKRAMIYE VERECEK 
Zlraat Bankamnda kumbarall Ye ihbarsiz tuarru1 hesablannda en u so llru1 bulunanlara aenecle 4 defa 

pkilecek kur'a ile qafldaki pllna sore ikramiye datJ.tilacaktlr: 

4 Adet 1.000 Lirabk 
4 • 500 
4 • 250 

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

DlKKA T: Hesaplarmdaki paralar blr J>ene iCinde 60 liradan Afail 
dlrde % 20 fazlasile verilecektir. 

4,000Lira 
2,000 • 
1,000 • 
4,000 • 
5,000 • 
4,800 • 
3,200 • 

dtipneyenlere ikramlye clkd1g1 tak· 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyl'Ol, 1 Birlnd klnun, 1 Mari.,.. 1 llulran tarlhlerlnde tek11e('ektfr. 

• 
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<;ii 

Leke 

Ergenlik 

Sivilce 

Burusukluk 

POrsiikliik 

c;irkinlik 

izale 
eder 

Beyaz blr 
~eh re 

Ldtlf blr 
cild 

Parlak bir 
ten 

Gergin bir 
viicud 

Cazibeli 
genclik 

Giizel bir 
•• yuz 

Billur 
gerdan 

temin 
eder 

IS KAnunuevvel 19311 

BUtUn gOQUs 
IL>\STALIKLARININ 

Kara habercisidir. 

Hastahk ihtimallerinl 

GRiPiN 
alarak yok edebilirsiniz. Grlpln, 
Radyolln mllesseselerlnde fevkalA.
de itinalarla haz1rlarur. RahatSIZ
llklan, agnlan def etmekte bir 
panzehlr kudreti gC>sterir. Kalbi
nfze, midenize ve bobreklerinize 

yorgunluk vermez. 
icabmda 3 ka~ almabilir. i smine 
dikkat, taklidlerinden sakuuruz 
ve Gripin yerine b~ka bir marka 

verirlerse ~lddetle reddediniz. 

Sa~ bak1m1 
Giizelligin en birinci §artl. 

H A S A N yagh ve yafsiz ac1badem, yagsiz kar ve yanm yaih gece ve giiD dilz kromlerl ~illeri ve sivilcelerl ve lek elerl kat'iyyen izale eder· ihtiyarlan 
gen~l~tirir, gen~lerl gilzellf:fUrir. B A S A N ismine ve markasma dlkkat Hasan deposu. - ------ ------ --- ~ - - --

Fikir biraz ciir' etkarane goriilebilir ... 

Fakat neticeleri ~ayan1 hayrettir 
r~•·,·· VE)(. Kadm olmamn yegane 
r~IR~ &. BAul mahzurunu unutturur. 

F E M • L VE tcad edilince kadm inamlnuyacak derecede 
I BA Gfbilyiik bir serbestiye ve emsalsiz bir rahata 

~a\~U. -

• Her ay tekcrriir eden mil~kill ve iiziicii giin
r ~M1• • VE lerde kadtm biltiin d~iince ve eziyetlerden r I;;: j I. BA Gf kurtarcb. HayatmJ \'e aile saadetinl sJgorta 

ettl. 

F E M .1• L VE En ince elbise ve en dar banyo mayolan al
BA GJhnda sezilmez, 1ruIIanan kadm bile mevcu

dlyettnl kat'iyyen farketmez. 

FEM• L VE Milaoblu bezlerin ve pamuk tamponlann ka-
) BAGldmlann biitiin hayatlanna mal olan rah1m 

ve tenasiilii 1stirablanm ortadan kaldmr. 

FEM• L ve Kam emici ve muhafaza edici beyaz ve Jar-
) b 

rmzi hususl lld cins pamuktan kimya harlag. kalarlle m.ikrobsuz blr §ekilde yap~. 

FEM. L ve Bayi.nlann (aybk temizliklerinde) en birin-1 haft cl yarduncmdir. Slhhatini seven her kad1n. 

ve BAGI 
kullanmahcbr. FEMiL kil~ilk 'H yumupk oldugundan el ~tamzcla bile 

t8Jlllll'. Her eczane ve ticarethanelerde bulunur. 

KURTULUS 
Doktorlar, Bankactlar. KA.tipler, Mektepliler velhastl btitiin 
miirekkepli kalemle yazi yazan1ar, miirekkebin ceb-
lerine akmasmdan, kurumasmdan, ve ucun bo
zulmasmdan kurtaran yeg-.lne 

TIKU DOLMA KALEMI 
Avrupada dahi tasdik olundugu gibl 
Almanyarun bu leach milrekkebll 
kalemle yaz1 yazmak mec
buriyetinde olan halkl 
hakikaten bu cziyet-

Ac1k b1rakll
d.lg1 halde her ne 

§ekilde durursa dur
sun miirekkeb akmaz ve 

kurumaz. TIKU en sa~lam 
ve en kullaru~ll milrekkebll 

kalemdir. 
ten kurtarrru~tir. 
TIKU ucu asm
maz, bol mii-
1·ek.keb ahr. 
kuvvetll bas.illrsa 
3-4 kopya ~lka
nlabilir. 

Siyahtan maada ye~il. mavl ve klrllllZl 
renkleri de ayni fiatta satilmaktadlr. Her 

yerde araym1z. Taklitlerlndcn sak1rumz, iize
rindeki «TikU·> markasma dikkat edlnlz. Fiati 3 Ii.rad.Ir. 
Deposu: Rikardo Levi Havuzlu han No. 1 h:tanbul 

~~~===-=~~- Tafra1• posta De conderWi. 

A. LET UAL 
L. HOVAGIMYAN 

lstiklal caddesi No. 437. Tel: 43752 
Diinyada me§hur Pariste KLA VERiNi.N en son sistem ve 
rnctin GF.NLERt, yenl §ekilde S~'\"DAL ve son moda metin 
KESTOS SOTYEN GORJLARI gelmi~tir. Kullam~ giizel bir 

tuvnlete ~ok delAlet eder. 

ismarlama Lfi:ks ve sihhl. korseler yapJ.hr. 

Izmir telefon mudurlOgunden: 
1 - ida.r<. ihtiyac1 i'tin muhteli! ebatta 4 kalem 60 adet demir manisman 

dire~ aclk eksiltmeye 'tlk~ti.r, 
2 - Muharnrnen bedeli (1.618) bin alt1 yiiz on sekiz liradrr. Muvakkat te. 

minat (121:35) yiiz yirmi blr lira otuz be§ kur~ olup eksiltmesi 9/k~unusa
ni/939 pazartesi giinii saat 15 de izmirde Telefon mtidtirlilgil binasmdaki sa
tin alma komisyonunda yap1lacaktrr. 

3 - Taliple1in muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile kanu
nt vesaikle mezkOr giin ve saatte komisyona miiracaatlan. 

4 - ~artnamcler her giin istanbul Telefon mtidiirli.igil Levazim amirllgl 
ile izmir Telefon mudilrlilklerinden parastz verilecektir. (4120) ,(8510) 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve sat; dokillmeslnl 

tedavl eden tesirl mticerreb blr 
ilA<;dlr. 

-
Dr. Hat 1z Cerna I 

Lokmanheklm 

Dahiliye miitehaaaiai 
Divanyola 104 

Muayene saatleri Pazar harlo her cilD 
Z,5-6 Sall, Cumartesl 9,5-U fukaraya 

T. %2398 * 
87 SENELiK l\'IBVCUDiYETl 

csnasmda oldutu glbl daima 1y1 cma 
mallan hexi yerden miisait §artlar ve 
ucuz flatlarla satma~ devam ede
cettlt. 

Tren~kotlaruwz, Koverkortlannuz, 
Renkontlanmiz ve Oa.ba.rdlnlerhnlz 
blclm, clns, ve §lkllk 1tibarile emsal
slzdlr. 

Beyoglu BAKER magazalan 

1939 
Modellni dinlemeden ba1ka blr 

Radyo almay1n1z. 
8 Lambal1 super 

Fiat1 : Bakalit kutulu 

T.L.133.· 
Ceviz kutulu 

T.L.140.· 
Te~hir ve sat1~ salonu: Galata, Karakoypalas No. 16 


