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Filistrride, alrnan tedbirlere Uzak Sarkta vaziye: 

b b lar patladr Sovyet k1taab •§gal 
ratmen, om a . . edilen yerden ~ekilmiyor 

Olenler ve yaralananlar var, gergi!1bk Jaoonga bunu musamaha edilmez 
'Ve halk aras1nda heyecan devam ed1yor bir tahrik eseri addedecekmi1 

Arap kadmlar1 lngiliz Kadmlar BirliQine mUracaatla 
KudUste at1l~n bombadan $ikiyette bul __ undular 

SOlda: Yolda dunnaia mecbur olan 

Kudiis 17 - Fillstlnde va.ziyet 
gergin olm.a.kta devam ediyor. Tel.A
fiv'de bir bomba patlaml~ll'. 1 olii, 
blr y'aral1 vardJ.r. ;Hayfa ye .AJrkida 
da bir eok taarruzlar olmu.,tur. 

iki giin evvel Kudilste Omer ~ 
mil clvannda patllyan bomba mu
nasebetile Arablar arasmda bilyiik 
blr heyecan vardJ.r. Arab ka~mtan 
ingiliz kadJ.nlar birligine miiraeaat-

bir tren, Safda: Petrol borularma kon utan ve ·~1an bir bomba 

la bu hMiseyi ve yahudilerin bom
ba atmalanru protesto e~ir. 

Ku.diis 17 - Bilkftmet memurlan 
tarafmdan lttthu edllm't elan fld-

detii tedbirlere ragmen bu sabahtanberi 
Yafa ctvannda bet kifi 6IcUirillm6f
tiir. Telvtv'de ti~ Arab olmfifW.r. Dlier 
taraftan yine ild Yahudi tabanca ile 
bir ihtiyar Arabi oldfumil.§lerdir. Ra
mat'da da bir Yahudi oldiirillmu1tttr. 

Maamafih memleketin baz1 yer

fertnde miinferid taarruzla.r vukuu 
bil~tir. AkkSda bir bomba yli
ziinden ii~ Arab yaralanmlftu". 

TedhiKiler, blr yahudi polfsl <>1-
dilnnilflerdir. Hebron ~ bir 
Arab bomb& isabetile telef olmUf, 
Saron'da da blr yahudi tedhl~fller 
tarafllldan itlAf edilm.i.ftir. 

.. Akka•Ier• 

010/ere hDtmet 

Tokyo 17 (A.A.) - l\loskovadan ahnan haberlerde Sovyet Rusyarun 
·sovyet lutaatam 12 temmuzda qgal ediimq olan hududdaki tepelerden 
· geri almaktan imtina edccegi s0ylenmektedir. Bu imtinam Tokyo hiildi
. nt•ti taralmdan «Miisamaha ediJmes bir tahrilu telak.ki edilecefi rivayet 
olunma.ktadtr. 
· Biitlin J'apon ku\'Vetlerinin Hankeu'ya dofru bir yiiriiyiq icrasa mak
sadile tahJid edilmi~ oldugu bir SIJ'ada Sovyetlerin meydan okumalanrun 
pek f ena bir zamana tesadtif ctmi~ oldugu umumiyetle beyan edilmcktedir. 
· Osani gautesi, hadise yalnmnda iki ftrkadan fazla Sovyet aSkerlnln 
·iah~id edilm.q QJdugunu hal>er ,·ermektedir. Hadisenin kuvvetleri iskan
dll dereceslnden ileri gitmesin~ ihtimal verilmemektedir. 

V ali Ve Belediye reisi ii 
arkada§lar1 geldiler 

B. A vni Y agiz: "Kaniim ki bu bir karar 
degil azametli bir derstir,, diyor 

dikten sonra kendisinl kar§1lamaga 
gelenlerln ellni Slkmlf ~e tefekkili' et
mi§tir. istikbale gelenlerin yiizilnde 
B. Muhiddln Ustiindag ile arkad8§1a
rmm beraat kazanmalanndan dolan 
memnunlyet alA.metleri g0ze ~rp1-
yordu. 

Daimi encilmen azasmdan B. A vni 
Yagiz beraet kararmdan rntitevellid 
ihtisas ve intiba1ru soran bir muhar
ririmize §U mukabelede bulunmu§tur: 

- Hakk1m1zda ve tamamen bir he
yetin iffeti aleyhinde yap1lnll§ tahld
kat, Ciimhuriyet adliyesinin yilksek 
irfanile kar§1l~ti. Kararda denildilt 
gibi: <1insan haysiyetlnin istidlal yoll
le asla y1Jnlan11yacagl» hakikati en 
yiiksek kiirsfiden haykmld1. Bundan 
daha belig bir §ey olamaz ki bcn ilbe 
edeylm. Kanilm ki bu, bir karar deiil, 
azametli bir derstir.>1 

K1z1lcahamamda Atatiirk 
giinii 

Klzilcahamam 17 (A.A.) - A~ 
tiirkiln Kmlcahamanu fere!lend.ir
dikleri 16 ternmuz gtiniinii kendilerlne 
bayram olarak kabul eden ve dort 
yildan beri bu mutlu gfulii bilyillc 
bir bayram olarak kutluyan Kizilca
hamamhlar diin de bu yll doniimilnft 
sonsuz bir sevin~ ve ne~ t~erlslnde 
te"sid cyle~ler ve Ulu Atalanna kar
~ olan ir;ten sevgilerini izhar etmf{J
lerdir. 

PAZARTESi KONU~MALAIU 

Voltaire ve Kandid 
(U11bU"'ldl ~ta~1 miinakatasi milnasebetlle) 

Yazan: Hasan - Ali YOCEL 
Bugiln altmc1 sahif emizde 
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Macar Ba§vekili Romaya Bir kUp para Frankocular Valans 
hareket etti BirkiamigU:;!~birtaneaide viliyetine girdiler 

Bir Italyan - Macar - Yugoslav kombinezonu 
yapilmas1ndan bahsediliyor 

Budape$te 17 - B~vekil B. imredi, 
Hruiciyc Nazm B. de Kanya, beraber
lerinde bir ~ok zcvat bulundugu hal
de resmi ziyarette bulunmak iizere 
bu sabah Romaya hareket etmi~ler
dJr. 
Budapc~te 17 (A.A.) - B~vekil ile 

Hruiciye Nazin, 1ta1ya ile Macaristrui 
a.rasmdaki samirni dostlugu A vustur
yanm Alrnanya ile birlc~mesinin 

mcrkezi ve ~ki cenubi Avrupada ih
das ctmi~ oldugu vaziycte fntibak et
tirmek rnaksadile Rornaya gitmekte
dirler. 

iktisadi sahaya rniiteallik olarak 
mti~ahitler, italya ve Avusturya piya1 
saJanmn, heyeti rnecrnualan itibarile 
Macaristan i~n hie; olmazsa Alman 
piyasas1 kadar mtihim oldugunu ileri 
.siirmektedirler. ital ya ile A vusturya, 
bu suretle Almanyamn iktisadi ve 
ldyast niifuzuna kar~1 bir miivazene 
•iicuda getirlyorlard1. Avusturyamn 
~anya ile birle§mesi, vaziyeti degi§-

tirmi§tir. Hali hazirda Macatistan, 
hasllat fazlasmm yiizde Jurk be§ini 
Alrnanyaya ve yalruz ytizde on nlsbe
tini italyaya ihra~ etrnektedir. 

Dahili siyaset saha.5mda Avustur
yamn ilhakmdanberi, Macaristanda 
nasyonal - sosyalist propagandasmm 
inki~af ettigi gori.ilmii~ttir. 

Harlci siyaset sahasmda, hall ha-
21rda ilk planda mevzuubahis olan 
mesele, Qekoslovak rneselesidir ve Ma
caristan Qckoslovakyaya kar~1 mua
hedelerin yeniden g0zden ge~irilme

sine miitealllk olan meta.libinl Alman
yanm miizahereti ile ileli siirmete 
gayret etmektedir. Alman - Macar 
dostluguna kar~ bir rnuvazene hu
sule getirmek i~in 1ta1yan Macar dost
luguna yeni bir esas tedarik edilme
lidir. Budape~te hiikiimeti, bir ital
yan - Macar - Yug06lav kombinezo-
nunun italya - Avusturya - Macaris
tan rnuahedesi yerine kaim olabil~ 
cegi miita1Aasmdad1r. 

Silihlanma yar1$1 
Giornale d'Italia'ya gore bundan demokrat 

dev le tier mesul imi~ ... 
Roma 17 (A.A.) - Silahlanrna me

!elesini mevzuubahis eden Giomale 
d'italia gazetesi, silill yru·1~mm bii
tiin avakibinden rniinhas1ran kendi
Jerine demokrat diyen duletlerin 
mesul tutulabilecegini yazarak diyor 
ld: 

Gerek Ame1ika gerek ingiltere sa
nayi ref ahm1 rniinhasiran silfth sipa
riJ?Jcrlne medyundur. Bu silah yari~1, 
<;ok vahim ekonomik buhranlar ~1ka
racak rnahiyettedir. Silahlanmakla 
beraber ekonomlk esaretten kurtul
ma.k ii;in ~al1~an 1talya 11e Alrnanya 
bOyle bir buhrandan kurtulabilirler. 

Diger taraftan silih yan~1 oniine 
g~ilebilecek bir harbin b~langic1m 

Mercanda bir cinayet 
Bir gen~, arkada11n1 
agir surette yaralad1 

, Diin gece Mcrcanda bir cinayet 
olrnu~tur. Mercanda Valide hamrun 
tlst katmda oturan ~Ukrti diin gece 
yans1 Cavid admda geni; bir ahba
bma tesadiif ederek ahp kendi odasi
na rnisalir gottirrnii~tur. 

iki ahbab bir mi.iddet konu~p ya
tak1anna yatt1ktan sonra geceleyin 

~kil eder, Bu yan~ ~an Fransa, 
i.ngiltere ve Amerika herhangi bir 
harbin rnesuliyetini i;ekeceklerdir. 
Valoa bu sil~h yar1~m demokrasi 
devletle1in tahdit edici hath hareke
tinl ileri suriip duruyorlar. Fakat ~u
nu itfrat etrnegi unutuyorlar ki, to
tauter devletler kendilerine ait olrna
s1, laz1mgelen topraklardan bir kari~ 
bile yer almrum~Iardlr. Frans1z ihti
yat zabitleri federasyonunun beyan
narnesi, ispanyaya yerl~tfrllen 1tal
yan ve .Alman toplarmm Fas, Tunus 
ve Cezairl Fransadan ayirmag1 istih
da.f ettigini ilAn etrnek suretlle dog
rudan dogruya tehdid ve tahrikte bu
lunmaktadlr. 

B. Roosevelt 
Biiyiik Okyanuata bir 

aeyahate ~1kb 

S4n Diyego C'Kalifomib 17 (A. 
A.) - Reisicfunhur B. Roosevelt, Bil"' 
yiik Okyanusta bir cevelAn yaprnak 
ti7.ere diin ~am Huston kruvazorii· 
ne blnmi~tir. , · 

Nevyork 17 .,..... Reisiciimhur B. 
Roosevelt istirahat ir;ln Btiyiik Okya
nusta bir seyahate ~lom9t1r. Polis, B. 
Roosevelt'in g~tigi yerde ~iipheli bir 
adam1 tevkif etrni~tir. Bu adamm bir 
cebinde bir tabanca, bir cebinde iki 
~~e viski bulunmu~tur. 

Hindiatan1n timalinde bir 
~arp1fma 

aralannda kavga i;1krn1~br. Kavga
da Cavid kamasm1 ~ekerek ~iikrii
yii sag bogninden ve kal~asmdan 
agir yaralam1~tir. Vakay1 habcr alan 
polisler yeti~erek !?ilkriiyii ifade ve
remfyecek bir halde Ce1Tahpa~ has
tanesine kald1rm1~lar, Cavid ya.ka
lanarak tahkikata giri~ilmf~tir. Ca
vid ~iikriiniin kendisine taarruz et
mek istecligini iddia ediyor. 

L<mdra 17 - Simladan bildirildigi
. ne gore, Hindistanm ~malinde asiler

le bir c;arp1~rna olrnu~tur. 1 ingiliz, 
2 Hindli nefer olrnii~tiir. 

Bir yanh~l1k 
Ila~ zannile tentiirdiyot 

• • 
u;m1~ 

Kurnkap1cla otura.n iskohi admda 
35 y~nda bir kadm hastalanm1~, 1 

ak~ iizeri konsolun iizerindc du
ran ~~edeld ilft~ten bir rnikdar i~
m~ir. iJa.c1 i~tlkten biraz sonra 
lskohi fena halde sancllanarak vii-
cudii kararrnaga b~lanu~br. Hasta 
kadm derhal Haseki hastanesine kal

dmllDl~br. Yap1lan muayenedc is
kohinin ilai; zannile tentiirdi.yot i~e
:rek zehirlendigi anla.,c;:ilnu~tir. Kach-

6,000 donilm 
fundahk yand1 

Y ang1n1n neden ~1khg1 heniiz 
beHidegil 

Diin Balorkoyiin Mahrnudbey nahi-
yeslne bagh S1~anhkoy civannda Der
bendde bir fundahkta yangm ~1km1~
t1r. Yangm ~buk biiyiimil§ ve itfaiye
den yard1rn istenrni§tir. 1stanbul itfa
iyesi kuvvetli blr rniifreze gonderdlgi 
gibi kazrna, kiirck ve ternizlik arnele
si de gonderilmi§tir. 

. run hayati tehlikededir. 
,J! 

Buna ragmen riizgftrm §iddetinden 
ate§ ~abuk sondiiriilcrnerni§, 6000 dO
.num !undahk yanrn1§tlr. Yangmm 

, neden ~1kt1g\ tahkik ediliyor. 

Enincan (Ak§alD) - Erziincana 
bagb Tercan kazas1 dahillnde Kotiir 
kopriisil civarmda Yunk kilise nam 
mahalde ~ah§rnakta olan derniryolu 
21 nci k1s1m ameleleri tarafmdan bir 
tQ§ kovugunun i~inde bir kmk kiip 
bulunrnws bu kiipiin i~inde 20 adedi 
giimii§ ve bir tanesi de halis altm ol
mak iizere otuz eski para ~1km1§tlf. 
Yakadan haberdar edilen kaymakam
la birlikte giden heyet rnahallinde 
tedkikat ve tahkikat yapm1§ bu hu
SUBta tanzim edilen raporla i;ikan 
paralar vilAyete gonderilrni§tir. Vall 
B. Fahri Ozenle ktiltiir direkto1ii ted
ldkat yapmka f~ln rnahalline gitmi§
Jerdlr. 

Elektrik Ucreti 
Eakiai gibi iki ayda bir 

tahail edilecek 

istanbulda elektrik abonele11, her 
ikt ayda blr istihlflk ettikleri elektrigin 
bedelini verdikleri halde Ankaradaki 
aboneler, bon;lanm he! ay Odemekte
dir. 

Ankaradakl usuliin §ehrimizde de 
tatbiki mevzuu bahsolhlU§, fakat yeni 
elektirk idaresi buna llizurn gormcmi~
tir. Yeni elektrik idar~. §irket zama
nmda rnii§terilerle ola~ rnilnasebet ~ek
linl degi§tirmek isternediginden a bone 
tahsil rniiddetini de gene eskisi gibi iki 
ayda bir yaprnagi rnuvaf1k gormii§tiir. 

Barbarosun tUrbesi 
Civardaki binalar1n iatimla

kine batlan1yor · 

imar plftnmm ilk tatblk e~ilecc}{ i§
Ierinin ba§mda B~ikt~taki Barbaros 
tiirbesi civarmm tanzirni • bulundugu 
malumdur. Tiirbenin avlusuridaki Be· 
§ikta§ rnuhaf1z1 Hasan 'pa§a ttirbesi ile 
diger mezarlarm Yahya efendi rnezar-

• hgma nakledilmesi kararla~tmld1gm-
dan bu mezarlann bugtinlerde nakline
~lanacaktlr. 

Bundan ~ka plan mucibince bu
ranm tanzimi i~in isUml~k edilecek bi
nalar tesbit edilmi~ ve bunlarm kiy
metlerine aid kayidlar tapu Ye vergi 
§Ubelerinden r;Jkanlm.I§tlr. Belediye, 
tahsisat temin eder etrnez derhal istim: 
lAk muarnelesine b~hyacakbr. 

Sus buoun oeliyor 
Vapur <;anakkaleye girerken 

bir yagc1 arkadat1n1 
aitr yaralad1 

I __ _.._ 

~aUale 17 (Hususi) - ·SU! va
puru bugi.in limanmuza girerken, 
makine dairesinde iki yagc1 arasmda 
kavga i;lkm1~t1r. Hiiseyin Malkan 
admdaki yagc1 arkacl~ Osman Dal
gaklfam b1r;akla ag1r yaralam1§t1r. 
Hilscyin milddciumumilige teslim 
edilmi~, yarah Osman da hastaneye 
kaldmlm1§tlr. 

Vapur bu gece limamm1zdan harc
ket edecek ve yann istanbuda bulu
nacaktir. 

Antalya mebuaunun cenazeai 
dun meraaimle kald1r1ld1 

Ankara 17 (A.A.) - Vefat eden An
talya mebusu Cel~l MengilibOril 'niln 
cenazesi bugiin ogle iizeli Hac1bayram 
carniinden kaldmlarak onde asker ve 
rnuzika oldugu halde Cebeciyc gotii
riilmil§ ve §ehithge defnedilmi§tlr. 

Cenazede Bilyilk Millet Meclisi reisi 
B . .Abdiilhalik Renda, rnebus ve asker 
arkada§lari haz1r bulunmakta idiler. 

Kazaya ugr1yan Frans1z 
tayyareai 

$erburg 17 (A.A.) - Dun ogleden 
sonra kazaya ugram1~ olan deniz tay
yaresi, birka~ giine kadar ilk ~er

burg - Dakar seyahatini yapacakt1. 
Kanatlarmm ar;1khg1 40 metre olan 

bu tayyarede her biri 1100 beygir kuv
Tetinde 2 rnotOr bulunuyordu. 

ileri hareketine devam ile bir ~ok 
miihim noktalar ele ge~irdiler 

Saragos 17 - Franko kuvvetleri 
Valans vilayetine girrni~Ierdir. Bu 
kuvvetler ileri hareketlerine devam 
ederek bir ~ok rniihim noktalan ele 
ge¢rmi~erdir. Hiikumet lruvvetle
rinden miihim bir k:Jsm1 as1l kiilli 
kuvvetJerden ayn.lm1~tir. Bun1arm 
vaziyeti naziktir. Muhtelif noktaJarda 
~ddetli rnuharebeler oluyor. 

.tfiikumetin tebligi 
Barselon 17 (A.A.) - N~redilen 

blr tebligde ezcilrnle ~oyle denilmek-
•-~~ . . 11a11r; 

Macaristan 
Yahudileri 

Petle ticaret bankaaJ miidiirii 
iatifa ediyor I 

Budape~te 17 (.A.A.) - Pe~te Tica
ret bankas1 rnildilrii ve Milli banka 
adrninistratOru B. Vayz, riyasettcn 
istifa edecek ve Milli banka statiisii
n~ tadiline dair olan kanun dolay1-
sile de bankadaki vazifesini terkede
cektir. Kendisi Yahudidfr. Mumailey
he eski Ticaret Nazm B. Tclezki'nin 
halef olacagl. zannolunmaktadll". 
Budape~te 17 - Matbuatta ~al1~an 

Yahudi muharrirlerin miktan yiizde 
20 olarak tahdid edilmi~U. Bu kanun 
ahkamma tevfikan ve di.in gecc hi.i
kO.met tarafmdan isdar edilrni~ olan 
kararname mucibince biitiin gazete
ler, 20 agustos tarihine kadar mu
harrirlerin bir Hstesini tanr.im ve hii
ktirnete tevdi. edeceklerdir. 

Bir Tiirk kruvazorii Y ugoa
lavyan1n Trikeni~a lim21.run1 

ziyaret edecek 
Belgrad 17 (A.A.) - 23 temmuzda 

Akdenizdeki 1ngiliz filosunun bir k1s
rn1 Trikeni.c;a Jlrnanma gelecektir. 
Bir italyan filosunun gelmesi de bek
lenilmektedir. Pravda gazetesinin is
tihbaratma gore, temmuz aymda bir 
Tilrk kruvazorti de bu liman1 ziyaret 
edecektir. 

Y1ld1nmdan yano1n 
Amerikada 250 yerde 

yan21n ~1kt1 

San Fransisko 17 (A.A.) - Sular ve 
orrnanlar servisi, y1Idmrn yilzimden 
San Fransisko mmtakasmm 250 rnuh
telif noktas1nda yangmlar i;1krnI§ ol
dugunu bildirmcktedfr. 
. Ate~i sondiirmege ugra§m yi.izlerce 

insanm i~e ve levaz1mm1 temin ic;in 
hadisc mahalline bir tayyare gonde
rilmi~tir. Satl yakmmda s1cak dalga
s1 ve y1ldmm yilzilnden zuhur etrni~ 
olan orrnan yanginlan 2000 ki§inin 
gayretile bastmlm1~tir. 

Romanya valde krali~eai 
Romanyaya doniiyo.-

Biikrc$ 17 (A.A.) - Romanya va1i
de kralic;csi Mrui, bugiln Lehistandan 
ger;mek suretile Dresd'den Qern~iye 
gelmi~tir. Krali~e. seya11at yorgunlu
gu sebebile bir rni.iddet burada ka!m1~
tir. 

Bu gece, krahn trcnile Sinaya'ya 
donecckt.ir. 

<;engelkoy]iilerin bir iikayeti 
Beylerbeyi ile Qengelkoy ru·asmda 

EmHi.k bankasma aid bir binada ha· 
vai fi~ek ynp1lan bir fabrika vard1. 
Ernl3.k bankas1 fabrikanm buradan 
kaldmlrnasma ltizurn gorrnii~ ve fab
rika Beylerbrginde ah~ab bir binaya 
nakledilmi~tir. 

Beylerbeylller, fab1ikru11n ah~ab 

bir binada bulunmasmm yangm tch
likesine scbeb olacagm1 ileri silrrnu:;;
Ier ve bir mazbata ile Belediyeye ~i· 
kayet ctrni~lerdir. Bcledivc. bu ~ka
yeti tedkik etmcktedir. 

~ark cephesinde Frru1klstlcr bugii 
de tazyiklcrine devarn etmi~lerdir. 

Tales rnmtakasmda Cilmhuriyet~iler, 
Pikalo tepesini geri alm1~lard1r. 

Franko hiikumeti Goring i]e 
Cianoya nitan verdi 

Burgos 17 (A.A.) - Nazirlru· mec
lisi, B. GOling'e KJZJI oklar ni~anmm 
bhinci riitbesini

1 
B. Ciano'ya IU}bel 

la Katolik ni~anmm birinci r.i.itbesin1 
tevcih etnn~tir . 

lngiltere kral1nzn 
segahati 

lngiliz gazeteleri, lngiliz • 
Frana1z doatlugundan 

bahaediyorlar 

Londra 17 - Gazeteler, kral ''e kra
li~eniri yakmda Parise yapacaklan 
seyahat miinasebetile ~irndiden rnaka
leler ne§rine b~lam1§lard1r. Sunday 
Times gazctesi yazd1g1 rnakalcd~ Franr 
s1z - ingiliz dostlugunun iki mernle
kct ii;in de ltizurnlu oldugunu kayde
dcrek ingiliz lnikiimdarlarmm Parisi 
ziyaretinin Fransa ile Almanya ara
smdaki eski z1ddiyetin izalesine yar
d1m ctmesini temcnni ediyo1·. 

Observer gazctesi diyor ki: .. ingiliz
Frans1z dostlugu bir sulh semboliidiir 
ve bugilh her zamandan ziyacle H.i
zumluclur. Bu iki hi.ikumet, askeri va
SJtalanmn miithi§ olmasma r.1gmen 
katiyen bh1 taarruz dii~iinmliyorlar 
ve sulhe bagh bulunuyorlar. Fransa 
ve ingiltere birbirinden aynhrsa Al
manya biittin dunyada misli goriilme
rni§ bir l1akirniyet tesis edccckUr. 

halyada ekmek meaeleai 
Roma 17 - Nc~redilen bir teblige 

gore, 21 ternmuzdan itibaren ckmek 
yiizde 90 bugday, yilzde 10 nusir unun
dan yap1lacakt1r. Fiatlere bir nnktar 
zam yap1lm1~tir. Bu fiatler gelccck 
haziranm sonuna kadar baki kala
caktJr. 

Letonyay1 orotesto 
Sovyet topraklar1 iizerinde 

Leton tayyareleri u~uyor 
Moskova 17 (A.A.) - Tas ajans1 

teblig ediyor: Letonyadaki Sovyet el
i;isi 13 ternrnuz tarihinde bir Leton 
tayyaresinin Sovyet hududu i.izerin
den iki defa u~mas1m Leton hiiktime-
ti nezdinde protesto etmege memur 
edilrni~tir. 

Sovyet rnakamatma gore bu hadi
se, ilk defa olarak vaki olrnu~ dcgil
dir. Ve Leton tayyareleri son zaman
larda Sovyet hududu iizerinden bir
i;ok defalar u~mu~lardir. 

Berlinde miihim bir miilakat 
Berlin 17 (A.A.) - ingiltcrcnin 

Berlin sefiri sir Nevil Henderson'un 
Hariciye rniiste~an Fon Vanzaker ile 
yaprn1~ oldugu miilakat hakk:Jnda 
Nasyonal Qaytung'da rnilhim bir 
rnakale intJ~ar etmi~tir. Bu gazete
nin mare. al Goring ile miinascbetleri 
oldugu rnalUmdur. I 

Yan resrni muharrir, bu rniilakabn 
mevzuunu bilhassa ispanya ve Qe
koslovakya meselelerinin te§kil ctrni§ 
oldugunu kaydetmektedir. 

Paris Rus kiliseainde ikinci 
Nikolan1n bir heykeli dikildi 

Paris 17 - Pariste Daril sakagm· 
daki Rus kilisesinde Qar ikinci Niko
lanm blr hcykeli dikilmi9tir. Heyke1, 
dilnyanm dort tarafmdaki beyaz Ru~ 
Jann verdiklcri ianelerle yap1lrn1~t1r. 

lngi1tere krah iyiJeiti 
Londra 17 (A.A.) - Kral, bugiln 

Lodze parkmda bir gezinti yapm1stir. 
Kral ve kralii;e, pazartesi giinti i.on· 
draya avdet edeceklerdir. 
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AKSAMDAN AKSAMA 

Kor k1z1n gozlerile 
diinyaya ilk bak11 

Londrada 22 ya~ bir gen~ Iaz, 
&nadan dogma konnW,. AJncliyat 
yap~lar; mucize hastl olmUJl ve 
ronnege ~la~ ... 

l\'leger lozcag1z, biitiin ~hreleri 
giizel ve mesud sanmw~ ... insanta~ 
nn 9irkinligi ve somurtkanhgi gozii· 
11e ~rpnn ilk ~ey olmu~ ... 

l\lesafclcri ve istikametleri tayin 
etmek te bcllib~h bir derdini ~kil 
et~... Sokakta her nakil vas1tasr. 
sanki uzcrine yiiriiyor, onu ~yneme
gc gcliyormu~... Halbuki arada me
safe var ... 

Renklcr kcndisini oyalanu~... Bil· 
hassa 9i9ekler zcvkini ok.~nu.5 ... 

Hayvanat bah~esine g0tiirm~ler. 
Y cpyeni bir inkisar: Hayalinde ya
f?tyan vah~i mahlukat meger pek 
•iiyiikmiiJ1. Aydann fil kadar ve fil· 
l.eriu kablettarihi hayvanat kada.r 
ciisseli olmad1gma ~a~m1~! 

• •• 
Demek ki, iyi numara alan, yal· 

n1r. ~i9ekler! ... Biitiin siirat vas1tala· 
rile medeniyet, ba~belis1! ... Hayvan· 
larilc, insanlarile bu !ilem name!.. 
Diinyanuza ilk bakan gozde bu intiba 
basil oluyor ... 

Kendimizi bilelim ... 
Bu ilk a~Ilan Razar; en iii mi

hektir ... 
• •• 

Cidden ilk bakt~lann ~ok ktymeti 
vardtr. Ekseriya bir adama, goriir 
gonnez numara vcririz ve ancak o 
hiikmiimiiz dogrudur. Sonradan bin 
bir tesirle ka.naatimizi deg~tiririz ... 
Fakat gii.niin birinde oyle bir hadise 
zuhur eder ki: 

- Birinci fikrimde hakll llni· 
::-im - diye eseneniriz .... 

A\•rupay1 hayalimde o derece bii· 
yiltmii~iim ki, omriimde ilk defa 
olarak bir garb ~ehrini goriince: 

- Bu muydu? - diye dudak biik· 
tiim. 

Benimlc alay cttiler. Fakat o ~eh· 
rin o mahallesi, hemen akabinde be· 
Jedi bir inlulaba ugrad1. Demek, be
genmemekte ben hakb imi~im ... 
M~hur muharrirlerimbden birl 

de Avnipayi son zamanlarda gezdi ve 
ilk intiba1 menfidir. llak vermeli: 

Elbette diinyarruz ideal degil ... 
Sultan Selime Arzm haritasm1 gos

tenni§Jer: 
- Ne kii~iikmti~! • demi~. 
Bu s0z, dudaklarda asirlarca miid· 

det bir mizah ifadesi uyandtrd1. Fa· 
kat ~imdi anla!jthyor ki, bu ilk inti· 
ba da dogru bn~ meger: tnsanlar 
s1g~yor ~tc! ... 

Bir adab1 mua!jeret kitab1 okU· 
mu!jtum. O kor k1zm tahayyiil ettigl 
gibi miiellif ini gayet nazik. kibar, 
zarlr tasavvur ederdim. Lokantada 
uzaktan gostcrdiler ... 

Tabagma pab.r patJ.r ~ekirdekleri 
bo~tarak kiraz yiyordu: Nwnara· 
YI verdim... Sonradan istedigi kadar 
incelsin, cevahir yumurtlasm ... l\'Iut· 
laka onun bald.Id hii\•iyeti benim ilk 
gurdiij;ri.imdii! 

~air der Id: 
Gormemek yefdir roriip divane olmaktan 

seni! 
Bazan hayalimizde biiyiilttiigu· 

miiz oyle ~eyler var lti, goriip divane 
olmaktansa gormcmek cidden yeg· 
dir ... 

Elbette hayallerimiz 
daha giizel ! 

hakikatten 

Koca Nedim: 
Yok bu §Cbir i11re senirt vasfettigin dilber, 

Nedim! 
Bir pcri peyker goriinmu!J bir bayal olm~ 

sana! 

- Dilnyada ne muz1r, ne ellcri ke
BU.ecek mahlUklar var bay Aroca ... 

Temizlik 
Beledige hamam
lar if in talimatna
me hazirlzgacak 
tstanbulda tarihi k1ymeti haiz olan 

hamamlann muhafaza cclileceklerini, 
bunlarm ylktmlmasma meydan verll
mlyeceginl ve belediyenin bu hamam
Ian sahiplerinden satm alacag1m yaz-

mI§tik. 
Belediye, gc~en sene Fatih devrinden 

kalm1§ Mahmud pa§a. hamanuru satm 
atm1§tI. B. Prost, §ehir planma gore 
aynen muhafaza cdilecek hamamlan 
tesbit ctmi§ ve bunlarm yerlerini plan 
uzerinde gostermi§tir. B. Prost bu ha
mamlan tefrik ederken mimari bakl
mmdan k1ymetleri olanlan tesbit et
~. mimari klymeti haiz 0Imay1p da 
istanbulun tarihi hadiselerile milnase
betleri olanlan da mi.izeler idaresinin 
miltalft.asma ve tarihi membalara ba§ 
vurarak tayin etm~tir. 

Karilerimizin fikri 
A vrupada kuvvetli bir 
propaganda yapmam1z 

Iaz1m 

Bremenden P. a. imzasile ga,. 
zetemize yamiyor: 

Ben vatamni cok seven blr Tiirk 
kadm1y1m. Bir senedenbert Alman
yamn blr kac ~ehrlnde dola§1yorum. 
Burnlarda kaI'§1la§t11Pm tiirkliik aley
hlne baz1 vn.zlyetlerden pek miitees
slr oldum. Baz1 §ahsi milcadelelerim 
belkl blraz semere hns1l ettiyse de 
bu clbette kati de~lldlr. Umumi ka
naatleri yenmek. de~l§tirmek i~ln 
bamba§ka tartda, geni§ §ekUde ~al~
mak I!izund1r. 

Me.'lela Tilrkiycyl Osmanll impara
torlu~unun eski zamanlarmda. glbl 
tamyanlar, Tiirk kadmlarim feracell 
Turk · erkeklerinl cubuklu, tesplhll: 
plvarh tasavvur edenler pek ~oktur. 
Bizl goriince: 

- A ... Siz Turk miisilnilz? - diye 
hayret ediyorlar. 

Bremende blr sergi a111lm1§t1. Bu
raya bllhassa Almanlarla Italyanlar 
i§tlrak etti. Bir de, Almanya. ile tica
reti olan biitiln mllletler icln umumi 
blr paviyon yaplld1. 

Manleser bizim 'nefis izmlr lnclrle
rlmlz, iizumlerlmlzle Samsun tilt\in
lerlmiz. emsallne nlsbetle pek soniik 
olarak te§hlr edilml§tlr. 

Tarihi hamamlann satm almmasm· 
daki maksad, yalmz bunlarm alelade 
surette inuhafaza cdilmesinden ibare~ 
degildir. Belediye, bu hamamlan ele 
gei;irdlkten sonra mcvkilerine ve v~
ziyetlerine gore sm1flara ayuacak, b1r 
k1sm1ru gayet ucuz halk hamamt halin· 
de kullanacaktir. 

Alaturka hamamlar, pek iptidai bir 
haldedir. Gerek temizlenme ~artlan, 
gerck havlu ve i;1kmalar etiivden g~l-
1ilmeden mil§teriye verilmektedir. Be
lediye hamamlar ic;in bir talimtna· 
me hazirhyacak ve bu talimatname 
it;in muayyen bir milhlet verecE:ktir. 
Hamam sulannm behemehal Terkos ol~ 
mast ternin cdilecek ve her hamamda · 
~ama§irlarm, havlulann temizlenme-
si ic;in birer etilv cihaz1 bulw1acakt1r. 
Talimatname hazll'land1ktan sonra 
tedkik edilmek iizere ~ehir meclisine 
verilecektir. 

Her memleket kendlsl i1<in ecnebl 
memleketlerde ~ok iyi propaganda
Iar yapmakta ve kendlslni aslmdan 
tyl gosterme~e ~ah§makta lken aca
ba ni~in biz bu miihim ciheti icab1 
glbi ba§aramiyoruz ve kendl iyi var
h~1m1Zl ta111tam1yoruz? 

Bundan b~ka slnemalarda g0ste
rllen arablarm acayip ve ~lrkin k1-
yafetleri ecnebiler tarafmdan Tiirk 
k1yafeti zannediliyor. Her memleket 
kendislnln en iyl taraflanm fillme 
alarak sinemalarda meccani olarak 
W.,hlr ettlgi halde blze aid hti; boyle 
feye rMgelmlyorum. 

Berlinde bir kahve var. Burada 
her mllletln milli klyafetile ayn blr 
k~esi mevcud. Tiirk k~esi dlye de 
blr a.rah loyafetl tasvlr edlliyor. Bi
zim de miisluman olmam1z nedense 
bu iki milleti ecnebilerin birbirine 
kan§t1rmas10a sebeb oluyor. 

tedir. 

l 

Netice olarak ounu soylemek lsti
yorum: Bizl112 de cUter mllletler de
receslnde prope.gandaya ehemmlyet 
vcnnemlz ve yen! Turklyeyl biltiin 
giizelllltlcrile herkese tamtmauuz ll· 
zimd1r. 

Ge mi komiserleri 
Ay batinda ~ahtmaga 

ba1lamalar1 muhtemel 

I 

Denizbank Akay i§letmesi vapul'lara 
<1Gemi komiscrleri .. tayinine kar:ir ver
mi§ti. Halk arasmda alaka uyand1ran 
bu isabetli kararm tatbikine henilz gc
cilmemi§tir. Denizbank tarafmdan ha
z1rlanan gcmi komiserleri talimatna
mesinin bugiinlerde Almy i§Ietmesi 
mO.dilrlii~Une tebligi beklenmektedir. 

Denizbank Akay i§Ietmesinin 14 ta
ne vapuru vard1r. Her vapurda blr ge
mi komiseri bulunacagma gore 14 ko
miser tayin edilecektir. Bu memuriyet
lere hentiz tayinler yap1lmam!§hr. Ko
miserlerin f aydalI olmalah ic;in bu va
zif eye haric;ten kimse tayin edilmiye
cek, vapurlarda c;ah§Illl§ veya i;al~an 
tecrilbcli memurlardan istifade cdile
cektir. 

Gemi komiserlerinin ay ba§ma kadar 
faaliyete g~meleri kuvvetli bir ihtimal 
dahilinde goriililyor. Bunlara verilen 
mall§ da yakmda tesbit edilecektir. 

Yeni yollar 
507 bin liralik 
yolun in~as1na 

ba~lanigor 
~hrlmizde asfalt vc parke mozaik o-

larak yeniden in~a edilecek 507 bin lira· 
Ilk yolun ihale mukavelesi bugO.nlerde 
belediye ile milteahhid arasmda imza 
edilecek ve lll§aata yinni giine kadar 
b~lanacakt1r. 

ill.§8.8.ta, istanbul cihetinde Baht;e
kap1, Yenipostane caddesi, Ankara ve 
Bab1fili Beyog1u tarafmda da Ayaspa
~a - Gilmil§suyu caddeleri b~ta olmak 
uz~re ba§lanacaktir. Asfalt olarak in§a 
ed1lecek caddelerin milhim bir k1sm1 
P_~r~el~~ir. Bu yollardaki parke ta§lar1 
sokuldukten sonra istifadeye elveri§li 
olanlar aynlacak ve bu ta§lar, istan
bulun ~ok bozuk bir k1s1m cadde ve so
kakla~ma dO§enecektir. Bu in§ant, bele
dlyenm kendi vesaitile yap1lacakttr. 

507 bin lirahk yollardan ba§ka bu su
retle yap1Jacak cadde ve sokaklar k1s
i:ien belediye tarafmdan tesbit edilml§
t1~. B~nlarm tesbitinde mahalli t~ek
kullerm dilekleri ve evvelce yaya kaldt~ 
nmlart yap1ld1g1 halde ortt klSlmlan 
kalan sokaklar nazan dikkate almmt§· 
ttr. 

Motosikletten dii,erek a g1r 
yaraland1 

Balatta oturan Sarni admda birl mo
t~s~letl~ kopril uzerinden ge~erken, 
~1v1lerle ~aret edilen gegid yerleri ha
ricinde tramvaydan athyan Arif is
minde bir adamla kar§Ila§m!§tlr. 

Sarni Anide ka1'§1s1na ~1kan Arlfe 
~arparak bir kazaya meydan vermemek 
it;in cok slkI bir fren yapm1§ ve netice
de birdenbire oldugu yerde duran mo
tosikletten kald1nma f1rlam1§tir. Ayni 
zamanda motosiklet Arif e de hafif ce 
carparak yaralallll§tir. Motosikleti ida· 
re eden Sarni ag1r surette yaralanm1~ 
ve ifade veremiyecek bir halde Cerrah 
pap hastanesine kaldmlm1~t1r. 

Gu~ kurtuldu 
Sahilden fazla a~1lan biri 

az kald1 boguluyordu 

Kumkap1da oturan gozlilk~ii Kir
k.or Y~nimahalleye kadar bir vapur ge
zmtis1 yapm1§, sonra da serin!cmek 
ic;~n Yenimahallede denize girm~tir. 
~1rko.r bir hayli ai;Ilmi§, geri donmek 
1~~m1§, fakat kuvveti kesilince strt ils
tu yat1p imdad beklemekten ba§ka ~a
re bulamarnt§tlr. Bu halde sular Kir
koru Beykoz onlerine atml§ \'C bu 
milddet zarfmda hazazede bir hayli 
su yutarak baygmhk ge~inneye b~
lam!§br. 

Bu esnada oradan g~mekte olan bir 
motOr Kirkoru bogulmaktan kurtar
mt§, Tarabyaya i;1karm~tir. Kirkor Ta
rabyada tedavi altma ahnm~t1r. 

Bir boyac1 iskeleden diiterek 
yaraland1 

Kad1koyiinde Bahariye cadd~sinde 
doktor Necmeddin Rifatm evini boya
makta olan boyac1 Ridvan kurdugu is
keleden dil§mil§ ve muhtelif yerlcrin
dc_n yaral~nmt§tlr. Boyac1 ifade vere
m1yecek b1r halde Haydarpa§a Nil· 
mw1e hastanesine kaldmlml§, kaza 
ctrafmda tahkikata b~lanmi§hr. 

8ah1te 3 

II ..... .., ......... JI 
~ocuk te§kilah 

Cocuklara biiyiik ehemmiyct vcriyo
ruz. Onla.r i~in t~kilat yap1ypruz. Qo
cuk giinleri, ~ocuk haftalan haurhyo· 
ruz. Anierikada kendi hesabma rocuk 
t~ekkiillerini tedkik eden gen~ bir 
~rk doktoruna raslad1m. Goriililyor 
kt, memlekette ~ocuga kalll her dcvir
den fazla bi.r alaka vard1r. 
~ocuk haftalanm, rocuk giinlcrini, 

~ocuk tC§ekkiillerinl, ~ocuk kamplan· 
Ill ~ag. yukan biitiin diinya 1\meri
k~dan al~tir. Orada rocuk i~lcri ha· 
kikatcn rok miihimdir. 

Amerikada ~ocuklann tatil :;-nman· 
lanm iyi \'e istifadeli g~irmeleri, ha· 
yata kat"§• daha ziyade p~meleri i~in 
~ek dikkate deger bir ~ekkill \'ardar. 
Bu t~ekkiil memleketteki hemf'n he
mcn resmi ve hususi biitiin miiessese
lerle berabcr ~alt~maktadtr. Tatit olup, 
mektepler kapanmca ~ocuklar bu cita
til te§kilat1» na gelirler. Te§kilatm me
murlan, ~ocuklan, istidadlanna n ar
zulanna gore grup grup bUtiin miies
seselere gonderirler. ~ocuklar, tutil ay
Jannda, istedikleri miiessesede rahpr
lar, yerler, i~erler, hatta bi.raz para da 
kazamrlar. 

CocukJar ~kilita gelince kendilerl
ne sorarlar: 

- Tatilde nerede ~II$mak istersin! 
.. - Otomobil fabrikasmda... Biiyii

yunce otomobil i§ile m~gul olmak fs.. 
tiyorum ... 
~u arzuyu g?steren ~ocuJdar grup 

halmde otomobll fabrikalarma gonde
rilir. 

88.§~ hir grup ticaret hayatmda ~·
h~mak 1ster. Bunlar biiyiik magazala
ra gonderilir. 

~ocuklann bazdan~ 

- Tiyatrocu olmak b1.iyoruz. Aktar 
olmak uiyetindeyiz ... derler 

Bunlar da grup grup tiyatrolara tat. 
sim ed.ilir. 

Bu suretle tatil aylannda faaliyete 
g~e!l bu ~ocuk te§kilat1 milyonlarca 
~ocugu, hayata ka~1 daha pi§kin olma
lan, d~tindiikleri meslekte ~ekirdek
ten yeti§meleri i~in ticaret mil~ 
lerine, biiyiik magazalara, f abrikala-, 
ra, tiyatrolara gonderir. Hatti: 

- Biz gemici olmak istiyoruz... Di
yen ~ocuklar mi~ olara.k biiyilk va
purlara verilir, tatillerinl deniz ilstiin
de g~iJirler, biiyiik seyahatler yapar
lar ... Gemici olma.k istiyen bir rocufun 
tatil aymda mi~o olarak bir vapurla 
uzun bir seyahat yapmasm1 ve bu 
seyahatin onu ne dereceye kadar p1. 
§irecegiui tasavvur ediniz. 

~ocuklardan bir ktsmi memur olmalr 
niyetindedir. Bunlar da grup grup res
mi dairelere <«bUro garsonu .. olarak tfk
sim edilir. 

Biitiin bunlardan ~ocuklan ralqta
ran miiesseseler de ~ok memnundur. 
Ciinkii bu miiesseseler tatil aylannda 
gayet ucuza, hatti bazen bedavaya 30.. 
40 kiiriik yard1mc1 kazanmi$ olur. 

..Bu ~Jerden :maksad ~oculdann fl-. 
nullertndeki mesleklerlne ~ekirdekten 
y~ti§melerini, hayata daha yakmdan 
gorm~lerini ve tatil aylanm iyi g~ 
melenni temindir. 

Acaba bizde de bOyle bir tefldlit ya
ptlamaz nu? 

Hikmet Feridun Es 

Ziraat Vekili diin Ankaradan 
gel di 

Ziraat Vekili B. Faik Kurdoglu dftn 
sabah Ankaradan §ehrimize gelml§tir. 
Vekilin istanbulda k1sa bir milddet kal~ 
d.tktan sonra tedkik seyahatine i;1kma. 
s1 muhtemeldir. 

Bay Amca, Denizbankta. ! .. 

• . . Bazt h1rs1zllklara kleptomanl 
deyiP, Mazhar osmana ha.vale ede-

lim ..• 

• .. Fakat koca ~ehirde ~mlacak 
b~ blr ~ey yokmll9 gibi. .• 

I 

w Mllletin bin ihti~aml;-yapbr- B. A .. - Neyse, ge~mi., olsunl ... En 
d1g1 Trak ~apurundaki perdelerin ~1- ktymeth ~ey, diye gemJnin su"rat1'nl 

. nlmasma 111San tahammiil edemi-yorl ~irnuya ka.lkm~lar a 8en ona 
... · · baltl... ' 
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lktisadi ve mali hafta 
AfJrupa-Amerika pigasalarr-Memle
ketimizde esham ve tahvilat vazigeti 

:lspanyol meselesine, yabanc1 mu
bariplerin geri almmasma karar ve
rilmesi suretile, kendi kendine, yani 
yalruz ispanyollar arasmda hal ve 
faslolunmak imkfullan velillrken, c;e
koslovakya ihtilrumm da ~gi yuka
n ayni esas dahilinde, yani ecnebi 
devletlerin ve bittahsis Almanyamn 
mtidahalesine mahal birakmadan, 
~ hilkfunetile Sudets Almanlru·1 ara

mnda halledilebilmesi i~in, g~ haf
ta zarfmda Fransa ve tngiltere kabi
neleli tara.fmdan biiyiik gayretler sar
folunmu~tur. 

Avrupa siyesi ve iktisadi gazetele
rinin fikirlerine gore, Avrupada hali
bazlrda yegli.ne -point nevralgi,que c;e
kogolovakya meselesidir. Ingiltere, 
ceJtleli i1ma !~in, vaktile irlandah
Jara yaptigi !edakArhg1 hatirJatmak-· 
ta bni~. c;ek hiik"'limetinin onilmilz
deki hafta zarfmda ekalliyetler hak
landaki kanun projesini parlamento
ya tevdi edecegi soyleniyor. Zan ve 
tahmin olundugu iizere, bu kanun 
liberal bir tarzda Sudets Almanlanmn 
hukukunu vikaye ediyorsa, rnesele 
kalmarnak Jaz1m gelir 

Malfun oldugu iizere, Fransa, c;e
k.oslovakyanm tamarniyeti rnfilkiyesi
ni tekeffiil etmi~ bulunmaktadir. Al
manya tarafmdan <;ekos.lovakyaya bir 
lliicum vaki oldugu takdirde Fransa
nm ne yolda bir hatti hareket takib 
edecegi Fransiz gazetelcrinde oteden
beri milnak~ edilmektc idi. Baz.ila
n, Fransanm taahhudilnu ifa etrnesi 
laz1m geldigini, diger bazilan da, ah
val ve ~tin degi~~ olmasl hase
bile Fransa, taahhtidtinden beri oldu
gunu rnildafaa ediyorlard1. 

Fransa hilkumeti bu mi.ina~alara 
yabanc1 kalarak ftkrini ~mdiyc kadar · 
ihsas etmekten c;ekiniyordu. Halbuki 
son haft.a zarfmda <;ekoslovakyaya 
karsi taahhiidatma sadtk ve vefakar 
~ral~ca{,'1J11 resmen beyan eylem~tir. 
Bu beyanatm Avrupa siyasi mahafili 
fizerinde derin bir intiba b1rakbgm1 
gazeteler yazJyorlar . 

••• 
Meksika reisiciimhuru Cardenas'm 

ecnebi petrol kumpanyalan taiisatlm 
devlet namma istimlik etmesi fizeri
ne, kumpanyalann bin tUrl\i entrika
Jar ~e'w1rdigi, ecnebi devleUcrln Mek
sikadan petrol miibayaaa etmelerine 
mani olmak it;ln engeller r;ikardtkla
Jllll ''e hele Meksikarun milli paras1 
olan Pesoyu beynelmllel piyasada dil
fiirmege gayret etti.klerini bilmuna
sebe bu siitunlard:i yazd1gun17.J oku
yuculanm1z habrlarlar. Haft.a zar
f'1nda Berlinden Tayrnis gazetesine 
~ekilen bir telgra! havaclisine gore, 
Nevyorkta Davis and Co. nammda bil
yuk bir firmanm delfiletile Almanya 
Meksikadan JO milyon dolarllk ham 
petrol mfibayaa edecek, bunun 4 mil
yonunu altm olarak, 6 milyonunu da 
petrol istibsalinde kullamlmak iizere 
makinc ve sair tesisat olarak odeye
cektir. 

Partiyi kim kazamyor? diye Av1·upa 
mali gazeteleri tel~ g0steriyorlar. 
Kanaatimizce partiyi kazanan hem 
Almanya, hem Meksikad.Jr; ecnebi pet· 
rol }:umpanyalar1 degil! 

••• 
Avrupa ve Arnerika<'la, mahsulatt 

arziye ve ticaret ve sanayiin vaziyeti 
hakkmcla bir !ikir edinrnek ilzere en 
uf ak istatistiklerden bile istifade cdi
Jir. Bu meyanda deniz ,.e kara nakli
yat.1 hacmi, elektrik sarfiyat1, vergi 
tahsilat1, i~iz amcle miktanmn te
zayiid ve tenakusu, mevaddl iptidaiye 
fiatleri, borsalarda esham ve tahvilat 
fiatleri ilh. iktisadi vaziyeti ifade eden 
unsurlard1r. Haft.a zarfmda umumi
yetle madenlerin ve lbilhassa bakmn 
40 Sterline kadar yiikselmesi (1937 
martmda 75 Sterline kadar yilkseldik
ten sonra, ~ mayis nihayetinde 
32 Sterline d~~tii) Amelika ve 
Londra iktisadi mahaf"llinde iyi bir 
Jpret olarak telakki edilmektedir. 

••• 
Halta zarfmda Fransada mudafaai 

mllliye i~in yeniden bir istikraz ~il
m~t1r. Gerek tes1ihatm ikrnal ve ge
rek umumi istihsal noksanlanm telA
fi etmek iizerc 40 saatlik mesai usu-

lilniln tadili yolunda cereyanlar git
tik~e artmaktadir. 

••• 
Almanya, Avusturya ~ilinlerinin 

markla miibadelesi fiatini, makabli
ne ~amll olrnak ilzere tadil etmi~tir. 
Bir markm muadili 1,50 ~Uin iken, 
2,18 ~llne iblag edilmi~Ur. 

Piyasalar: Avrupa ve Amelikada 
esham ve tahvilat vaziyeti umumi
yetle iyidir. 

Memleketimizde eaham ve 
tahvilat vaziyeti 

Paris borsasmda yiizde yedi bu~uk 
faizli Tiirk borcu tahvillerinin bir ay
danberi mtitemadiyen tereffu ettiginl 
ge~en hattaki icmalimi;Z<fe yazrru~tik. 
~en hafta 430 frank raddelerinde 
olan UnJtiirk 465 franga kadar yiik
seldikten sonra 451 de kalrm~tir. Bu 
ytikseli~, harici istikraz miirettebat1-
wp kambiyo ile degil, tamamen mal 
olarak tediyesi hakkmda yap1lan iti-
13.fnamenin milsaid bir te.sir basil et
tigine delillet eder. 

Paristeki tereffiiii uzaktan takib 
ederek Ankara borsasmda da bu kA
fltiar hafta sonunda 19,22 lirada kal
m~lardJr. 

Dahili istikraz kag1tlanm1z iled ha
reketJerinde berdevamd1r: Ergani 96, 
S1vas - Erzururnlar da 99,50 kuru~a 
yilkselrni~lerdir. 

Ayni suretle Merkez bankas1 da 5 
puan kazanarak 109,25 lirada kalm1~
br. 

Anadolu grupunda tebeddill yok gl-
biclir: 

Hisseler: 24,90 lira, 
Tahviller: 40,75 lira, 
Miimessiller: 36,50 lira etmektedir. 
Endiistriyel kagidlann vaziyeti: 

Hafta. zarfmda Aslan Qimento epey 
sa.rsiJd.J; son muamele 9,85 lira iize
r:inden vuku buldu. Bunun iki sebebi 
var: Biri cimento giimrtiguniin 50 ku
ru~a indiriJrnesi, digerl de ~imento 

fabrikalanmn devlet tarafmdan mii
bayaa edilecegi ~ayialan. Trarnvay 
da aziclk geriledi, flati 13,85 llrad1r. 

Diger fiatler: Umum sigorta 11,25 
Ura, ittllw:h milli 21,25 lira, Bomonti 
7,10 lira, ittihad deginnencilik 11,90 
lira, Telefon 8,60 lira. 

Gayrlmiibaclil bono 8,62 kuru~a 

d~~tur. 
Altm 1025 liradlr. 
Ml.sir Kredi Fonsiyeleri: 
1903 W':ibi 106,50, 
1911 tertibi 96,.50 liradlr. 

Maarif Vekili 
(Ba, taraf1 1 Ind sahiffd~) 

Enincan 17 (Hususi) - Maarif Ve
kili B. Sa!f et Ankan bugiin ya~1larm
da orgeneral Kazim Orbay ve vali B. 
Fahri Ozen oldugu halde mckteplcri, 
Halk Partisini, Halkevini ve BC'lediyc
yi ziyaret etmi~lerdir. 

Vekil, Kan koyilndeki ntimune fi
danhgm1 gonnek iizcre de Kana git
mi§tir. Bu ak§.am ~ereflerine ordu mil
fett~ tarafmdan zabitan yurdunda 
bir ziyafet verilmi§tir. B. Saff et An
kan yarm Gilrnti§haneye gidecektir. 

Paraa1z frans1zca ve ingilizce 
deraleri veriliyor 

Uskiidar Halkevinden: Evimizde 
(Cransizca, ingilizcc) clersleri verilrne
ge b~lam1§t1r. Dersler paras1zd1r. 
Kaydolmak istiyenler Ev :l§yarhgma 
b~ vursunlar. 

El i,Ieri sergisi 
Ba1urkoy Halkevinden: 
Evimiz rosyal yard1rn §Ubesi el i§lerl 

sergisi 17/1/ 938 pazar glinii saat 14 de 
Halkevi kuragmda a~IlmI§hr. Sergi 
24/7 / 938 pazar gilnil ak§amma kadar 
h~r giin saat 15 den 18 e kadar umu
ma a~1ktir. 

Cigerden zehirlendiler 
Aksarayda oturan Vedad ve ailesi 

diln ~ bir cfgerciden aldlklan ci
gen yemil) ve yatm1~lard.Jr. Bir mud· 
det sonra zehirlenme aliim1 gO.Ste
ren ev hallo gece oat yanmda. irnda
dl Slhht otcmoblllle Cerrah~ bag

tanesine kaldlnlml¥ardlr. 

Romangadan 
gof men geligor 

Nakil itine bu hafta 
bailanacak 

Romanyadan g~men nakline bu 
hafta i~inde ba§lanacaktir. Nakllyata 
biran evvel ba§lanmas1 istanbul iskAn 
miidilrlilgunc bildirilmi§tir. iskdn mu
dilrlligu bir vapur kumpanyasile mu
kavele yapmaktadir. Bu i§ yann ak§a
rna kadar bitirilecektir. Sal1 veya ~ar
§amba gilnil de Uk kafileyi alrnak ilze
re bir vapur Kostenceye gidecektir. 

Bursada alaylara 
~!' r ~.,. 

•4~~1 ~ 

sancak veriliyor 
~ 

.,_ 

-.. 
0 

iskan rnildtirliigu iki vapur kirala
maktad1r. Bu rniinasebetle birinci ge
miyi takiben ikincisi de birka~ giln son
ra hareket edecektir. Vapurlarm behe
ri her seferlerinde 1600 g~men getire
ceklerdir. Bu sene Romanyadan gele
cek rnahacirlerin sayiSI 25,000 i bul
maktadlr. Nakliyat dort ay mtiddetle 
devam edecektir Buna 17 (Hu.sust) - Cilmhuriyet aJanmda to~ ve piyade 

Muhacirlerln ~iiz'i bir klsrni Trakya- mera.simle sancak verilmi§tir. Bancakla n, Reisici.imbur namma orgeneral F 
ya ve geri kalan ekseriyetl de Anadolu- reddin Altay v~tir. M~r~m ~ par~ak 
ya yerlc§tirilecektir. bu merasimden b1r sahneyi gOst~ek tedir. 

Saylavlanm1zdan B. Nazim g~men 
nakliyati i§lerile me§gul olmak uzere 
Romanyaya hareket etmi§tir. 

Bir laz pencereden dii§tii, 
aiir surette yaraland1 

Samatya tren istasyonu civannda 
oturan ~onun k1z1 Fofo diin kil~iik 
karde~i Anastasyamn yalmz ba.~ma 
sokaga ~1kmasma izin verme~, ~ 
cuk dinleme~ ve k~rru~tir. 
• Bu hal K~yu ~ok sinirlendinni~ 

ve kti~tik karde~inin geri donmesi i
!;in kendisine seslenmek \izere pen
cereye k~mu~tur. Fakat asabiyetle 
ne yaptigim bilmiyen Fofo a~1k butu
nan pencereden fazla sarkbg1 I~in · 
miivazenesini kaybederek on metre 
~. tren yoluna dii~mii~Uir. 

Klzcaiz ag1r surette yaralannu~ 
ve imdad1 s1hhi otomobillle Haseld 
hastanesine kaldlnlm~tir. Hadlse 
iizerine tahkikata b~~t1r. 

T 1bbiyenin 329 mezunlari 
diin bir toplanb yaptdar 

Eski tibbiye mektebinin 329 senesi 
mezunJan mektebi bitirdikle1inin yir
mi be¢nci yll doniimii milnasebettle 
dun ogleden evvcl Buyiikadada bir 
otelde toplanmI-?lardir. 

Mektebi tJbbiyenin 329 senesi me
zunlari 117 ~ idi. Bu doktorlardan 
berhayat olan 63 ki~i rnemleketin . 
muhtelif yerlerine dag1ldlklan ic;in 
dilnkii toplanbya ancak 26 doktor i:r 
tirik etmi~tlr. Toplant1da talebelik 
hayatmdan bal1sedilmi~, ~ki habra
lar canJandmlrm~br. 

Doktorlar ogle yemegini hep birlik
te yemi~ler ve ogleden sonra da Ada
da toplu olarak bir gezintl yapllll~ar· 
dir. 

Bagdad vapuru bir dubaya 
~arpb 

Diin sabah Haydarp~dan kopril
ye gelen Bagdad vapuru Kad1koy is
kelesinln Karakoy cephesine yana
~rken lSkele yanmdak1 nhtim tara.
!mda kopriinun «K> markal1 duba
sma bindinni~tir. 

Sadme i;;iddetli olrnu~, dubada bir 
metre yirmi santim uzunlugunda de
rin bir yara husule gclm~tir. insan
ca zayiat olrnarn1~tir. Bagdad vapu
nmun bru;; tarnfmda boyalan 151ynl

m1~tir. Vapur kazadan sonra sefere 
devam et~tir. 

Bir kayik devrildi, i~indekiler 
kurtanldilar 

Tophanede Sallpaza11nda otw-an 
Ahmed ile karde~ Mehmed 983 nu
marall bahk kay1gile Guneysu vapu- . 
rnna gitmi~ler ve vapurdan ii~ amele 
Ue bir gilmriik muhafaza memuru a
bp geri donmek uzere hareket etrn.i~ 
Ierdir. Fakat yolda kayik devrilmlf 
Ye i~indekiler denize dokillmtiflerdir. 

Bu esnada oradan ge~mekte olan 
liman idaresinin iki numarall ro
morkorli kazazedeleri bugulmaktan 
kurtarrru~t1r. Tahkikata oo.,Ianrru~ir. 

Bulgariatanda 1eriye mahke
melerinin selahiyeti tahdid 

ediliyor 
Sofya 15 (A.A.) - Mebusan mecli

sl bugiin Bulgaristanda ferlye mah
kemelerinin selAhiyetini atle j§lerine 
inhisar ettiren kanun lflylhasm1 itti~ 
faJ.-Ja kabul etrni§tir. 

Ankarada 
yatmur 

Evvelki giin :Ankara.ya yagan fid
detli yagmurlar yilzilnden baz1 evle
ri sulann bastlgim y~tik. Resim
ler yagmurdan sonra Ankara cadde
lerinin halini g0stermektedlr. 

Faaliyete ge~en it!aiye mwrezesi 
ve temizlik amelesi su baaan evleri 
bo.,alhm~larchr. 

Plljlara akin 

f 

Plijlardan bid 

Diln mevsimin en mcak giinlcrinden biri idi; termometre golgede 32 dere
ceye kadar ~1kml§t1r. Gtintin pazar ve tatil olmas1 rniinasebetile halkm buyiik 
bir klsuu erkenden plAjlara, selin yerlere gitmi§tir. istanbul sokaklarmda 
goze ~arpan bir tenhahk vard1. 

........................................... 1 .......................... , ...... .. 

Atait bakarken aaanaor 
~arparak yaraland1 

Galatada yeni yapllan nhtim bina
smda amele c;avu~u All, diln binamn 
ii~iincii katmda asansor bo~ugundan 
a{lag1ya bakarken yukandan inen 
asansor b~ma ~arpm1~tir. Ag1r su· 
rette yaralanan Ali hastaneye kald1-
nlm1~. kaza etrafmda tahkikata giri
~bni~tir. 

Y ozgad, Sinob ve <;anakka
le valileri mezunen geldiler 

Yozgad valisi B. Abdullah Feyzi, 
Slnop valun B. Fehmi, <;anal<kale va
lisl B. Aldf rnezunen ~ehrim.izc geJ
mi~lerdir. 

Rumelihisar1 mezarhgi 
Bebek - istinye yolunun ~1 mil

nasebetile Rumelihisan mezarl1g1mn 
blr klsm1 da istimlak edilerek yola 
yerilmektedir. 

Diln bir gazete, Rumelihisan me
zar11gimda talihi hiiviyetile tanmm1~ 

bir ~ok zevatm mezan oldugundan 
buramn yikllnlmasmm dogru 01ma
d1gm1 yaziyordu. Belediye, tariht hii
viyeti olsun olmasm, biltlin mczarla
n muntazam bir te~kilatla kabrista· 
nm muhafaza cdilecek kismma nak· 
lcttiginden bu mahzur yerinde gortil
mcrneUedir. 



• 

? 
yanon karno 

Milletlerfn yediklerine dair merakb bir istatistik 

Buyiik harbden onra yeryiiziiniin 
... gday, irior, yulat ~tihliki yiizde 

l Pn tenezztil e~. 
I 1 Buna mukabU :ker istlhliki art-

11'. rikaldar fevkatade ~k 
teket" yemeldedixler. Niif bqma se
laede 56 kilo :ker dii~iiyor. Ameri· 
bhiardan SOJU'a 46 kilo lie ifngiliz
ler, 26 kilo i1o Almanlar geliyor. 

J Et sarfiyati ~. Ancak 
· !:ok rnemleketlerdc Stgu sarfiyab. 

ltzalnu~. bwiun yerine koyun ve ku· 
, tu sarfiyati ~U'. 
I ihtiva cttifj iyod layisilo bahk 

niyor, sencde adam ~ 18 kilo 
bohk d~neldedir. Amerikada, ~· 
manyada adam b~c;ma ancak 10 kilo 
bahk yeniyor. ., 

.l.'umurta istihliiki artmaktacllr. 
Biiyiik harbdeu sonra ingllterede 

ad.am ba~ 17!, Fransada 149 JU· 
murta d~ektedlr. Bu saytlar barb· 
den once ingilterede 149, Fransada 
123 fdi. 

Sebze ve ye~ sarfiyatl da arll· 
yor. Vita.min rcklfunt bu :u-u~ 
belll~ sebeblerindendir. Bilbassa 
domates, fasulye, muz ~rfiyatt ~ok 
~hr.I 

eti ~ok f aydabdll'; bOyle oldugu 
hatde bahk en f azla ingilterede ye-

~~--------------:-~ 
Dalg1n Uyeler 

Londra §ehlr meclisi ge~en gµn ha- ~innege karar verdiler. Bu sirada b~r 
rarctli bir toplanb. yaptL Azalax ara- kopek havla.dJ, bek~ uyandl, ~ehir 
smda uzwi miinak~alar oldu; bu meclisi azalanna kap1yi ~ti. 

1 n;t~n~ka.~alar oylc uzadl ki, bin~ bek- Bu uzun siiren toplantida nelere 
~ismm kapllan kapay1p uyudugunun · . ·-ini teler heniiz yaz-

. f a.rkmda bile olmadllar. karar venlclig gaze 
Azalar, geceyi i~tima salonunda ge- macll. 

Mektep bahcelerl ziftleniyor 
• Bizde degil, Frnnsada, Paris lisele- Aynl zamanda dfu,>en talebeler i~ln 
-tin.in b~elcrini ziftlemege karar ver- tehlike daha azm~:.. . 
<w.cr. Sebep? Slh.b.at meselesi diyor· ilk partide Ma.ant Nezaretl135,500 

1 lar: K~m camurdan, yazm tozdan frank sarf ederek iki ~ilyilk lisenln 
kurtulmak icin. bahcelerini ziftliyecekbr. 

'~~~~~============~~~===================== 

Erzincanda bir ~ocuk 
bah~esi ve park yap1ld1 
Meyvac1l1g1n ileri gotilriilmesi 

, i~in te$ebbusler - At yar1$lar1 
F~b an ~~) - Or~neral 

XAzim U:rbaym saym refikalarulln 
Y.fi,ksek hima~e ve te§cbbilslerl neti
cesl olarak Erzlncanda bir ~uk 
bah~esi ve park viicude get~ir. 
Bu bah~enin bir klsnuna ~ocuklann 
eglcnmelerine mabsus sa11ncak ve 
athkannca ve daha b~a b~ 
oy:uncaklar ve diger bir losnunda da 
halkm oturup istirahat etmeleri icln 
sabit kanepeler konulmw;; ve glizel 
~algi ycli ve clans mahal.leri ya.pll
Im~tlr. 

Bu bahcenin tam ortasmda da bil· 
yUk bir havuz yapttn~tir. Bu ha
vuzdan icabinda yangmla.rda ara
zozler SU alacaklardlr. 

( Her gtin ~n yiizlerce hal
km bir dinlenme ve hava aiina ma
halli olan b bah~ede ha.ftada iid giin 
askffl bandonun ~almasma miisaa
de edll~tir. Denebillr ti ~brln 
biricik mesiJ:est Slr8fllfl8 rJrmif olalt 
bu b~enin ~w~ Evzincana dab.a 
b~ka blr giizellik verml~tir. • 

Erzincan meyva fidanl1gi 
Erzincarun Hah koy;Unde hilkft-

met taraf1ndan a.g~ olan f.idan:-
hkta verimli ~~malar deva.m ~._ 
yor. Bu fidanhkta yapilacak olan u~ 
bfnamc proje ve Jte~ifleri N~a. Ve
kilctinden tasdik edilerek v.ilAyete 
geldi~i haber alm~tlr. 

Kirk sekiz bin lira. k~ olan bu 
binalann y,aptlmasma. pek: yala~ 
b~lanac~ memnuniy,etle o~ 
mi~tir. 

VilAy,etimizdc ~tlan. bU de~rli 
niuesscsenin memleket iktisadiyatl 
~erinde ~ok bilyiik fayda tem.ln ~e
cegi dahai qimdiden kestirl.lnlektedll'. 
Y~ ve kuru meyvaiannuzm ~lahlle 
ugr~acak olan bu muessesenm Er
Zincan y~lcrinln ib.raCUll da te
nun edecegi ~iiphesizdir. 

At yari§lari 
Bw-a.dai Halkevi nan:una at y~

lan ve cirid oyunlan yap1~tir. Bi
lioci ko~ uc Y:%lnclaki yerli ya.om 
kan ve halls kan Arab .ta.ylanll8. 
ltlahsus olup mesafesi l,~~~ metre 
Olan bu kO§Uda birinclllgl L~~fi 
l"u:atm Ferhadl ikinciugi Abdur
r.ahma.n Giller~ Alucu. il~iincillil· 
IDi de Hakkl. Topragin. Y.LllilaZl kazan
:nu~tir. 

1Idnci ko~u 4 ve dn.ha yukan y~
taki yerli yanm kan, halis kan Arab 

at ve k1sraklara mahsu.s olup mesa
fcsi 1,800 metre idi. 

Bunda da birlnclligi Eyilp Bezlrci
nin Y1ld1zi, ikinciligl Omer Elita.~m 
(;eligl, ii~Onciililgii HakkJ. ilterin 
Alucu kazanmi~tir. 

U~iincil ko~ 4 vc daba JUkan ~
taki ycrll yanm kan ve halis ~ 
Arab losraklara mahsustu. Mesafesi 
2,600 metre olan bu ko~da blrinclll
gi ()rnerin Qellgi, ikinciligi Bezirci 
Eyiibiin Ytld.lZl, ii~Ulugti. de Rlt4 

Ia cankayamn Ylldmm1 kazan· 
~t1r. 

Memleket atlanmn lSlalu re 
katlr y~tirllmesi icfn bu sene vilA
yetimizde ilk defa yaptl11.cagmi evvel
ce bildirdi~ sun1 tohmnlama ~
Ierine baslaruru~tir. VilAyet veterlner 
miidiirll · prezen-atif usulile yapslan 
bu tohumiamaJann b~nda blzzat 
~aktadJ.r. Daha. ilk . ~iinlerde 

~iiracaatlar izdihalll ~ekliru alllll~-
tu'. . 

sencierdc tabil sufatlarla 
oe~en ·· ·· de u~ d&t ~gir mcvcuduna gore gun . 

ak t .rilir. ken bu seneki yeni k.lsr ge 1 
uliin emniyet ve sag1amiigm1 kav-

:an halk her giin yi.rmi.-Y~ ~:; 
lasrag1 sufada arzetmekte ve u a-
dar hayvan da muayene edielr:k to
humlruunaktadlr. Hayvan yet1~irme 
hevesi giinden gilne artrnaktadlr. 

Bir 1bca 
Erzincana on kilometre ~::~~ 

Dtca ve Horhor denllen 
bir kayn$ halk tazla akm etm=: 

. Yilda hi~ onnazsa bir kere . 
~~talann ve hususile romatiz-

bu kaynaklarda yikanmas1 
mahlann i·· 
bir iliyad halini alnu~r. Bu usu u? 
tatblkinde t>elki de bir mentaat \VS.I

dlr Fakat bek].enen faydadan daha 
· ar verdiglni de inkAr etmek 

~= :Xg,ildir. (;ilnkii: Horho11 denilen 
kiikilrtlii kaynakta her scne bir~ 

:vall1nm ooguldugunu ~tiyoruz~ t 

0~ giin KayseriU H~ .~g~~ 
Hiisey;in a.dmda biri de bu ~ u 
suyun n~rettfgi gazda.n bo~1* 

M .. ddeiumu.mllik bu suyun uze
tur. u .... t.,tir 
rinin tapatJJ,maSllll iste~ . 

Bilerek ve bilmiycrek burada. y:t· 
an balkm bu teh.Jµtclerden ko-

kall el . . ara.mak Iazundlt. 
i:unmas1 ~ar e.r1Ill • • • 
$Uy;wl ilzerinln kapa~ l~ll Vl· 

IV.yet beledlyeyc emir ve~ir. 

Bu yrl ziraat mektepleri 
talebesi kOylU ile beraber 

tarlada f al11iyor 
Zirant VekRleti bu J'll kamp devresl 

haricinde ziraat mektebleri ta.lebesin
den ailesi clf~i olanlarla tatil devre
sinde kendi topraklannda ~1i§1mya
cak olanlann mektebi teTketmesine 
milsaade etmemi§ ve bunlann ta.tu 
aylar1m rnekteplere ve vekA.lete bagll 
miiesseselerde vc koyliilere aid arazi 
iizcrinde tatbikatla g~irmesl icin bir 
program ynpm~tJ.. Bundan b~ ve
klUte, vckillete bagll ~ ve milessese
lere kendi ~lerini bitirdikten sonra el
lerindeki vas1talar ve. makinelcrle ci· 
varlarmdaki koylere yardun etmeleri· 
ni de ternin etmi~ bulunmaktad.Ir. Ha
len bu §ekilde muhtellf mahallerde ta
lebe ve zirai milesseseler koylii i~inde 
~h~mak~d1r. 

Ulus refikimiz muharrirlerlnden 
birini bu §ekilde talebenin ~a~rmya 
b~ad1gi Balgat kOyfule gondermi~tir. 

Muharrir, koylii ile talebe arasmda stir .. 
atlc teessiis eden muhabbet ve kayn~· 
mayi memnWliyetle gorm~tiir. Taleba 

bu koyde at k~lu dolaph bir~k ma
kinelerlle ~~ma.ktadlr. Bu ~~al~ 
esnnsmda dikka te deger ve makine te
kfUnil!ilne ait neticeler de elde edilmek .. 
tedir. Mesela Balgat koyliileri kendiler:I 
i~in samarun ekin kadar miihim oldu .. 
gunu s0yliyerek makinenin 9.zami nf.s.. 
bette dipten bi~rnesi i~in bir tahta kuJ.~ 
ruk dii§iinmii§ler ve koyde talebe ii& 
birlikte hemen yaprak makineye tak:· 
~ardrr. Bu suretle elde edilml§ neti
ce, filhakika koyliiniin saptan da hi~ 
kaybctmemesi baklmmdan son derece-
de iyi olmU§tur. Bazan koylii ile talebe 
vc ba§larmdaki muallimler arasmda 
miinaka§alar da olmakta ve bu surctle 
koylii tnlebeden, talebe koyliiden kar4 

§thkll pek c;ok i~tifadeler yapmaktru:hr. 
Qifgilerden Kerim dayi admdaki 90 

ya§Iannda bir ihtiyar koyiin tarlada 
~I§finlan icinde en y8§I1s1d1r. Talebe
den bit" kism1, orak kullanmas1m bilmf!4 
digi icin, ora.kla da blgi~ icin dersi bu 
ihtiyar vermekte ve bazan bi~egi ta.
rm dahilinde ynpm1yanlann kulaklan~ 
Ill da cekmektedir. 

Koyde ckin bic;ildikten sonra gefe
tirllecek rnakinclerle harmaru da tale
be yapacak ve ayni talebe bir taraftan 
da koyiin klllsik harman rnakinelcrini 
oldugu gibl kullanmayi ogrenecektir. 
Yekaletf;e yapllml~ progrnma nazaran, 

Uludaga hava 
hatti i~in teklif lu 
~imdiye kadar 7 6rma 

miiracaat etti 

Bursadan bildiriliyor. mudaga yap. 
tmlmast d~ilniilen hava hatt.t i~ 
muhteltf miiesseselerden rniiracaatlar 
gelmektedir. ~imdiye kadar yedi firma 
tarafmdan miiracaat vaki olmu§tur. 
Bunlar, bu i§le rne§gul komisyon ta
rnfmdan incelemnektedir. 

Teklif yapan miiesseselerden bir kls
m1, Uludag'tn havadan alm~ fot;o!• 
rafma ltizum gostermi§Ierdir. Bunlara 
verilen ccvapta, §ehtin imar plAm icin 
esasen §ehirlc birliktc Uludagm da ft>. 
tograf.1 almacag1 bildirilmekte ve ara
zi vaziyetini yerinde: garmek. ilzere §eh .. 
rimize bir miihendis gondermeleri l~ 
zumu da teklif edilmektedir. 

~artlan da.ha uygun gOriilen fumae
lar, bu tedkikleri yaptlktan sonra rur 
Zll'llyacnklan proJeyi alakadar ma-

r 
T alabe koyliiden ameli 
§ e y I er ogreomekte, 
sonra koyliiye makine-
lerin kullandmas1n1 og
retmektedir. Bu suretle 

arada stla bir 
kayna§ma oluyor 

Balgat koyiinde yiibek ziraat enstitiisii 
talebesine b~bk yapan ihtiyar 

Kerim da~ 
.., 

talebe bu i§ler haricinde kOyiin silt¢· 
liik, yumurtac1llk, meyvac1hk, anctl.11' 
ve k6y hayatml alAkadar eden diger 
lmsuslariyle de aIAkadar olacak ve 
koylii ile olruyup ogrendilderi ~yler 
hakkmda go~eler yapacaktir. 

Gene bu programa nazaran talebe
nin, oniimiizdeki ta.tu devrelerinde iki
§er., ucer hirer makine ile koylere dagll~ 
mast ve orada en ihtiyar ~ifcinin ktJi. 
mandasma verllmesi ve muallimleri ta .. 
rafmdan yapbklan i31erin ve muvnfta
klyetlerii dereceslnin kontrol edibnesi 

icap etmektedir. Talebenin koy:Ierde 
alacag1 nwnm-alar suUf derslerinden 
ala.caklan numaralar gibl tcrfilerinde 
miiessir olacaktll'. 

Meyvaclllk, sii~iiliik, tereyagcibk. 
peynircillk, yogur~uluk, yumurtac.WK. 
tavuk~uluk, tav§anclhk. a.nc1hk, hay
vanc11lk, hububat ve meyva anbarlan, • 
sulardan i~e ve toprak sulanrnasi iclr( 
istifade, gi.ibreliklerin, koy ve ah1rlann 
il1§B. tarzlan, ambalaj, piyasa ve ~
IAt meseleleri, talebenin koyde tarla ve 
haricinde ugl'a.§ncag1 ve bu numaraya 
esas olacak olan i§ler arasmdad1r. Tal~ 
be de bu ~11.§ma tarzmdan ve hayat 

ve tatblkatla temasmdan pek cok mem· 
nun goriin_iiyor. Ve ~in en iyi ciheti, ta .. 
lebenin iptida tipkl koylil gibi koylil v&! 

saitile ~all§tmlmakta ve ondan sonra 
koylilye «onlar da benim kadar ~al191· 
yor1> itimad1 verdikten sonra makine 
ile mesaiye devam edilmekte olmas1dlr. 
Dlger kayda deger bir nokta, koylilntln 
bugiinkii <;al.J§ma tarzmdan hi~ birisi
nin istihfaf edilmeyip iyi clhetlerlni ve 
sebeplerini ve daba iyi yapmak bnkl
nim aram1ya ugra§malandir. Bu su
retle koyliiniin itimad1 ve alftkasi daha 
~ok artiyor, hatta diln trladn kuyruk
suz bl~er rnakinesinin ekinin sap kls
nundan miihim bir par~ayi tarlada b1 .. 
raktJ.g'i ve orakla bic;i§in bu balnmdan , 
aaha istifadeli oldugu ve yahut da be
hemehal orada koyde yaptl~ olan 1 

kuyrugun kullarulmasi menuubahs o
lurken, talebenin her iki §ekli derhal 
tatbik ve hakl1 noktalan samim1 ~kn .. 
de beraberce arar goriinrnesi ihtiyar 
~if ¢ler iizerinde akla gelmiyecek de
recelerde sevin~ teznhuriine vesile ol
mU§tur. Koylii, dededen kalma ~all§ma 
usuliinii deg~tir diye ba§lam1yan ve 
fakat kcndi bilgisile o usule vc koylil 
bilgisine aid malfunatJ hep bir nray 
bc1-abcrce getirip daha iyi yol unyan 
bu tarzdan daha gok memnun oluyor. 

Talcbc yemekleri mekte~e ve ade
ta bir kamp hallnde tcmin olunuyor. 
Koyliiye her hangi ~kilde rahats1zhk 
vcrecck vcya bar olacak ahvale meydaq 
vermcmiye bilhassa c;all§lhyor. 'ralebe
nin beraber getirdigi daha milt.ekftmil 
bir kilrek, bir tmmk veya her hangi 
bir rnakineye koyliiniin gostcrdigi dik
kat ve alllka ba§h ba§ma nnzari ~eke· 
eek bir haldedir. 

Bir y1tamn hUcumuna ugrayan bir i~ei 
• otiim tehlikesinden kurtantdr 
f. 

j 

J 

kama vereceklerdir. Projeler arasmda B. ~erafeddin Kesen ameliyat yaparken , 

~LmuvafJ.k goriililrset dag tesisati Man'lin (Ak§am) - Bura memlckct panzehJr olacagi dii§iincesile Yusufa 
o firmaya yaptmlacakt1r. hastanesi ba§hekimi bay §erafeddin Kc- kilolarca silt i¢riyorlar. l 

Karpuzu almak isterken 
lokomotif ~arpb 

Baklrkoyilnde oturan Remzi diin 
Kumkap1 tren istasyonunda tren bek
lerken elfudeki karpuz d~rek de
miryolunun ortasma yuvarlanm~br. 
Remzi karpuzu al1p ~ekilirken blr4 
denbire Edirne postam. gelmi~, Rem
zi k~ lStedigi mada lokomotif 
OD1ZW13: ~arak: ~tu. Rem,,-
zi ted&vi altma kaza etrafwt. 
da tahklkata b~laDll§tJ.1' I 

sen §akir oglu Yusuf achndaki vatan- Bir saat sonra hastaneye getirileo, 
da§1 muha.kkak bir Olfunden kurtarmig- Yusuf a klymetli ba§hekim. bay §era.
tu'. Yusuf, ta§ ocaklannda ~al.I~ bir f eddin Kesen, derhal yllan scrumu ve-
ameledir. Su i~mege gittigi yerde kor- sair tibbi tedbirler tatbik ediyor. Erte-
kunc blr yilarun hiicumuna ugruyor. si giin Yusufun ayagi kanuna kadar 1 

Ve bir bucuk metre uzunlugunda. ve bl· §i§mi§ ve midesinde yanmalnr basil ol,. 
Iek kal.wbgmda olan y1Ian Yusufun sag IDU§tur. 
ayagunn 00§ parmagile iki pannak ara- Vuki miidavat neticeslnde hastamn 
smdan sokuyor. Yusufan feryadl uzeri- biltiln agn ve gayri tabiilikleri gidirll .. 
ne h5dise mahalline k~ etraf.takiler mi§, yalruz kangren bir §ekil alan bat
firar hallnde olan yilan1 Oldilrmekle be- parmag1 kesilml§ ve hasta degerli ope-
raber Yusutun parinafilm ve o.yaguu rator §erafeddin Kesene hayatrm bol'O" 
bir iple bogarak yilan zehirlne kal"§l lu olarak taburcu edilm~tir. 
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PAZARTESl KONU$MALARI: 

Voltaire ve Kandid 
Frans1zcanm ba§ka bir ad1 Vollairc'in 

dilidir. Voltaire, Frans1z edebiyatl ka
c1ar dilnya fikir tarihinin de ate§ten 
yaratllml§ bir zeka §eytam, olmez bir 
dcmon'udur. Ku1land1g1 fikirler oyle 
tenevvi.tlti, oyle zengin ve oyle GOktu ki, 
onun eserlerine girmi§ kelimeleri tam
yanlar, frans1zcay1bir10.gat kadar s1h
hatle ve salahiyetle ogrenmi§ sayllabi
lirler: 

Voltaire'in felsefesi belki eskimi~, U
yatro piyesleli belki modadan dil§
rnil§tilr. Fakat bir ~aheseri vardlr; onu 
okumadan diinya edebiyatmm muay
yen bir merhalesine eri§mi§ olmak hit; 
kimse i~in milmkiin olamaz. 0 kitap, 
daima yeni, daima laze ve her asHda 
moderndir. Candide: kandid [~J her
giln biraz daha gene; kahyorsa bunun 
sebcbi, her Gagda ayni hayat muam
mas1 ka!"§tsmda bulupan be§erc hitap 
etmesini bildigi ic;indir. <;ocuklar ihti
~arlar, fakat ihtiyarlarm ya§ad1!t! dem
lcrde de gene c;ocuk vard1r. 

Kandid'i, Voltaire altmI§ be~ ya~m
da yazd1. Dogumundan altm1§ be~ y1l 
uzakta, olilmtine yirmi y1l kaclar ya
Jun ... dmrilniln en olgun bir <;ag1 .. Gor
mil~, gcc;irmi§ bir adam olarak ... Yaz
d1gi kti~tik roman, bliyiik bir acfamm 
muhte§em b.ir davasile alay ef.mek 
i~in ... Bu kitapta Voltaire, Lc~bniz'in 
optimizmini yere vurmak gayretile 
s1rf zeka ve istihza haline gelmi§tir. 
Biri imanm, obiirii inkann miimcssili 
idiler. Biri yapan, obiiri.i y1kanch. 

Alman filozofu diyordu ki, yarat1l
maSI rniimkiin olan alemlerin t'I1 gti
zeli, en iyisi budur; bizim alemhnizdir. 
Frans1z filozofu cevap olarak alayh, 
.alayh guliiyordu. Kandid, bu miistehzi 
gillii§iin kelime ve cilmleleridir. Lizbon 
zelzelesi, Yedi scne muharcbelcri onu 
bedbin ctmi§ti. Hele ilerliyen ya§mm 
birer birer kendinden ahp goturdugu 
hayat kudretlerini dii§ilndilk~e hayat1 
ve kainnt1 goril§ii zehirleniyor, sara11-
yor ve karanyordu. 

Bilttin bu felaketler, Kandid isimli 
saf insamn §ahsmda canlamr. Enkizis
yonlar, katliam1ar, Paraguvaym bia
man cizvitleli, bula§Ik ha.stahklar, 
n§k ve hasret, her tilrlii rnahrumiyet 
ve sefalet, onu birer kere ziyaret cder. 
Buralarda bize de igneli imalar vok de
gildir. Zavalh Kandid, Voltair;,'in di
magmda bilttin dtinyay1 dola§H". O di
mag, yerytiziintin ~ok degi§ken zanne
dilen rnanzarasmdan bin kere daha ka
fl§Ik ve korkun~tur. 

Optimist Lelbn!z'i filozof Panglo.'I 
temsil eder. Marten, pesimizmin 
mtimessilidir. Voltaire, bu iki ada
Im, hi{: iltimas etmeden soyJctir, 
gezdirir ve ya§atir. Fakat hiikiim 
verecegi vakit, pesimist Marten, kuv
vetli bir mantikla daima galib gorii
nilr. c;tinki.i onun sozlerinde kendisi
nin di.i§ilnccleri samiml olarak vard.lr. 
Bu iki §Rhsiyeti olur olmaz yerlcrde 
sahneye ~1karmaz. Davasma yem bir 

delil verdikten sonra onu milnaka§a ve 
tahlil etmek istedigi zaman Pan~los'la 
Marten'i kar§m1zda bulursunuz. 

Voltaire, insan ii;in mukadder her 
tii1'lli Jelaketi bi~are Kandid'in ba§ma 
yagdud1t,r\ halde onu son nefese geti
rir, fakat oldilrmez. Bununla her l>e§C
ri vasfm Usti.inde insan iradesi oldu
gunu isbat etmek lster gibidir. Rabat 
bir §atodan kovul, sevgilinden aynl, 
hapsedil, ,hastahklara tutul, her tilrlil 
belaya ugra; fakat gene dipdiri kal... 
Bu ancak, irade dedigimiz daynmkh 
kudretle olur. Onun i<;in Kandid, ben
ce be§er iradesinin dahiyane yaz1lm1§ 
bir kasidesidir. 

Bizim ic;;in ldtabm en ~ok alaka ve
rici cihetlerindcn biri de Turklerf! aid 
par~alan ihtiva etmesidir. Amerika da 
dahil olmak iizere Kandid, hemcn bil-
tiln diyarlan dola§mI§tlr. Her tlirlil fel
sefi milnaka§alara §ahid olnm§tur. Ni-
hayet Tilrkiyeye gclir. Vakamn ba§lI
ca §Rhsiyetleri orada blrl~irler. Pang
los, bir Ti.irk filozofu olarak bl1.c tak
dim edilen dervi~e insanm nlc;;in yara
tlld1gm1 sorar. Dervi§ §Oyle cevap ve
rir: 

- Sana ne, boyle §Cyler senin nene 
gerek?! .. 

Kandid, dilnyadaki fenal1klardan 
bahscder. Dcrvi§ten ald1g1 cevap §U

dur: 
- iyilik olmu§, fenahk olmu§, bun

dan nc <;ikar? Bizim sultan, M1~ira bir 
gcmi yollad1g1 zaman i~indeki farele
rin rahat olup olmad1gm1 dii§iini.iyor 
mu? 

Bu ccvaptan sonra Panglos at11Jr: 
- O halde ne yapmah? 
Dervi§ k1saca: 
-Susmah! .. 
Der. Fakat Turk dervi§, yalmz sus

masm1 tavsiye ile kalan bir fatalist de
gildir. Bagmda, bah~esinde ~ah§an ve 
hayatuu alnmm tclile kazanan bir 
adamd1r. Voltaire, btitiln bah1ts11hkla
nn c_;ah~ma ilc, verimli olma ile iza
lc edilebilecegmi Tilrkiln dflinden soy
ler. Kandid, bu davaya o kadar inan
IDI§tir ki, kitab, onun §U sozile biter: 

- il faut cultiver notre jardin. 

Bu gi.izel ve gi.izel oldugu kadar mil
him eserin tilrk~esini, okuyucular, 
gen~ bir liyakatm kaleminde buluyor
lar. Fehmi Balda§'J tercilme ic;;in boy
le ozlii \'C olmez bir kitab1 SCt;tiginden 
dolay1 tebrik edelim. Kendini kolay ko
lay teslim ctmiyen dili ve \ishibile Vol
taire, hr.rhaldc onu 1;ok yormu§tur. iyi 
gilre§ebilmek i~in kuvvetliye sava§ et
mek ~etin, fakat en emin yoldur. Gen~ 
ve ~ah§kan Fehmi Balda§'dan yeni ve 
muvaffak hamleler beklemek, eski bir 
hocas1 Sifatile, benfm i~in rncsud bir 
tcmenni oluyor. 

Hasan - Ali YUCEL 
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[ • J Kandid: Voltaire. Turkc;eye c;evircn 

Fehmi Bald~. Kanaat Kitapevl. 50 kr. 

r Para Yiizii:nde:n. ... 
I Afk -ve ~~cera.--roma.n1 
L Nakleden: (Va-Nu) Tef1ika No. 37 

- Neden? .. Yann gider onu bulu
rum, kendisini sevdigini ve ona lay1k 
temiz bir k1z oldugunu soylerim. Otel 
meselesini anlatmm, babamn evini 
bcnim yilzilmden tcrkettigini izah 
ederim ... 

Suzan ba§Im kald1rarak: 
- Beni mtidafaa et, annel Arna sa

km Bedia hammdan ba.hsetme! Haki
kati ogrenirse ~ok sars1Iacagma erni
nim! 

- Meselcyi oldugu gibi anlatmm 
amrna isirn soylemem, i.iziilme! 

Annesinin bu s0zleri, biran i~inde, 
Suzanm kalbinde ufak bir funid uyan
d1rm1§tl. Fakat sonra dii§iinerek tek
ra.r nevmidlige kap1ld1. 

Hayir, Pertev, imkam yok, Hadiye 
hammm samimi if adesinc inanm1ya
cakti. 0, gene; k1zm kabahath oldugu
na oyle kani idi kl... Yiiziine kar§l ye
min bile etmisti. .. 

11- Vallahi odadayd1mz! » 

Bu kadar katiyete kar§l, annesi ne 
'C:!ese, ne soylese onu kandrram1yacak
ti. Bangi annc cvladm1 miidafaa i~in: 

- Kiz1m bigiinahtirl Kabahat1 
yoktw·! , demez? 

Hem iistelik Pcrtev, Suzana: 
cKim bilir, annenlzi de kandlr-

m1§sm1zd1r ! » demi§ti. 
~imdi, gene oyle sanacakti. 
0: 
..- Kap1da dinledim, gordiim, i§it

tim! •> diyordu. 
Lfltfi beyin haremi,. k1zmm dti§tinCe· 

lerini okuyormu§ gibi, ciimlenin arka
s1m tamamlad1: 

- Her halde Pertev bey kap1da din
lerken bir kadlnm konu§tu~unu i§it
rni§ olacak ... Belki de bana kurulan tu
zak buydu. 

Art1k sabah oluyordu. Biraz dinlen
mek lazimd1. Uykulan olmadlg1 halde, 
yan yana, yatagm iizerine uzanchlar. 
Sabah olunca, ilk evvel Suzan !irladl. 
i~te gene hnzin bir giin ba§hyordu. Ve 
bunu takib edecek giinler de, gene ooy. 
le iimidsiz, muztarip uzayip gtdecekti. 

Hadiye, kizina: 
- Bak, gorcceksin, nasll mesud ola

caksm ... Birazdan Pertev beyle konu
§Uruftl. Belkt de al1r geth1rlm... ~le 
yemegine geldl~n zaman onu buraaa. ' 
bulursun. 

Gen(' loz S6S ro1 lro ..-w. orlJU\ hnAtn.. • I 
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Erzincanda 
sel f elaketi 

$imdiye kadar 19 cesed 
bulundu 

Erzincan (Ak§am) -Temmuzun ye
dinci per§cmbc giinti yagan §iddetli 
yagmurlar yiiziinden bazi koylerin su 
hiicumuna ugrad1gm1 bildirmi§tim. Ge
len haberlere gore seller Cimin nahiye
sinin Folel'i~, Pi§kidag koylelinde mil
him tahribat yapm1§t1r. 

Yagmur ba§lad1ktan bir miiddet son
ra yi.iksek yama~lardan h1zla inen sel
ler ,.e sellerin getirdigi ta~lar t;arphk
lan binalan harap etmi§lerdir. Scl fe
Jaketine ugryanlar ancak ka~arak can
lanm kurtarabilmi§lerdir. 

Bu felaket csnasmda vali Fahri 
Ozcnle killtfa direktoril Tercan ka
zasmdaki asari atikanm hafriyatmdan 

-donmckte idiler. Yolda sci hadisesini 
habcr ahr almaz hemcn mahalline gi
derek icab eden tetkikall yapmI§ \'e na
hiye mildilri.ine laz1m gelen talimat1 
.vererek vilayet mcrkezine donmii§tilr.. 
• l3uradan vaka yerinc giden kaza jan~ 
darma komutam ile tedkik heyeti da-

. ha geni§ tahkikat \'C tedkikat yapmI§
Jardu:. K1z1Iay kurumundan da mil
messiller yard1ma ko§mU§lard1r. l?im~ 
dilik yapllan tahkikata gore Keleri9 vc 
Kalolar mmtakasmda 79, Pi~kidag 
koyiinde 14 hepsi 93 koy evi, blitiin ev 
e§yalarile seller altmda kalm1§t1r. Kc
leri~ ve Biteri!.( koylerinin de mcklcplc-
1i y1k1lm1~tir. Ni.ifus zayiatma ge-

. lince, ~imdiyc kadar 19 cesed bu
lunmu§tur, hayvan zayiall henliz tes
bit edi1ememi§tir. Hi.iktirnct felaketze
-clelere yard1ma ~ah§tyor. Vali Dahili
ye vekaletinden bun ra yard1m yap1l
rnasm1 istemi§tir. Halk ta yard1m cde
cektir. Koyltilelin soyledikl~rine gore 
baskm yapan suyun irtifru dort b~ 

metre kadar idi vc herhangi bir eve . 
~arpm1§sa bir dakikada cvi tahrip et-
·rni~tir. 

Tavuk~u d iikkanlar1 sik s1k 
muayene edilecek 

1 Tavuk<;;u diikkanlarmm 1slab1 ile ta-
• vuk Jcesme ve soyrna i~lel'injn intizarna 

sokulmas1 ii;in belediyece haz1danan 
talimatnamenin bu ay sonunda tatbik 
edilccegini y.11.m~tik. Talimatname 
blikilmlerinc gore dilkkanlanm 1slah 
_etmek i~n tavukculm·a altI ayl.Jk miid
det verilmi§ti. Talimatname tatblk e
dildiktcn soma hilkiimlerine uym1yan 
tavuki;u dilkkanlar1 derhal kapat1la
caktll'. 

Bundan ba~ka baz1 ta-.·ukc;;u diikkan
larmda c1hz, iyi beslenmem~ zay1f ta
vuklarm kesilip hlka verildigi gorill
mektedir. Halka satilan tavuklardan 
bir kism1 Trakya ve diger civar yerler
den gelirkcn baytar muayenesinden 
ge~lriliyor. Fakat koyliini.in ulu orta 
getirip tavukgulara sattig1 tavuklar 
arasmda baytar rnuaycncsinden gec;
miyenler vardir. Belediye, tavuk~u dilk
kanlanm ve tavuklan s1k s1k baytar 
muaycnesinden gei;ireceklerdir. 

niine egdi. O, Pertevin ilma edilmiye
cegfne katiyen emindi. 

Maamafill, ogleyin i§tcn ~ikmca, he
lecanla eve gcldi. Yolda hep:· 

«- Belki §imdi annemle beraber ev
dedirl » diye dii§ilni.iyordu. 

SabirSIZl1kla, adeta ko§ar gibi yii
riiyordu. Odanm kap1s1m a~ar a~maz, 
annesinin yapyalmz masa ba~mda o
turdugunu gordii. 

Kizmm sualini beklemeden, kadmca
giz: 

- Bulamad1m ... Hastaneye gelme
mi§ ... Yemekten sonra gene gidip anya
catJm! - dedi. 
Ak~m iistli terzihaneden ~1karken, 

Suzan annesinin kendisini kap1da bek
ledi~ini gordii. 

- Gittim; gene bulamadnn. Maama~ 
tih, oturdutu evin adresinl aldlm. Bu
giin hi~ bastaneye ugrama~. Kimse 
onu gormeml§ ... Belki yann ... 

Ana k1z, yanyana, Tophaneye don
diller. Sofrada Kanarya, ses ~tkanna-
dan onlara bak1yordu. 

Suzan b~1m onune egmi§, tabagm
daki yemege dokunmuyordu blle ... Ha
diye hamm yalvard1: 
. - Ye k.lzlm ... 
_ -1".§tiham yok ..• 

Oece yattlklan vakit anne, yavrusu
nun gizli gilli ~J.amgm1 hissettt. Onu 
bit ~uk gtbi g~stlne b@st1rarak: 
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Hindistanda hayat , 
Hind prenslerinin serveti 
Hind ~if~i ve i~cisi nas1I ya~ar 

ve nasal eglenir ? 
Berlin (Ak~am) - Hindistanda 

~ikan ingilizce ve Ordu lisarunda ya
z1lm1~ bir ~ok gazetelerin Alman
yada bay Habiblirrahman Kureni 
admda bJr mi.isliiman Hindli muha
bhi Yardll". Bay Krey~i ile tam~ti{l1. 
Kendisile gorii~iirken Hindistan ve 
ora hayat1 haklonda .malumat iste
dim. Bana dikkate ~ayan ~eyler an~ 
Jatti. Bunlan, faydah buldugum i~in 
bildiriyorufo: · 

- Hindistanda, takliben ii<; yiiz 
clli ·milyon adam, bir cemaal hay

0

all 
ya~ad1klan g1bi, birhirlerine de fev
kalade baghd1rlar. Bu dev gibi kii
melcrin i~gal etmi:;; · olduklan saha
nm, sonsuzlugu. vilsati, pek c;ok igti
mat' farklar1 intac; ediyor. Hind 
)p:en~c1ini11 .«K~t> i i<;inde ba:fan · 
~am mfl~;asilc ef sane~i mikyasla.1•a 
\'aran servet yigmlarma tesndGf cdi
Jir. Hinchsf"ariCia, afag1 :YilJ..-iri yedl 
yiiz Hind prensligi !lJ.evcuddur. · . 

i~g?-1 cttiklcri saha, ehalisi otuz 
milyon hcsab edilen hiikumetlerle, 
zengin bir adamm mi.ilkiyeti altmda 
bulunan bir erazinin vlisatin_i ~a

m1yan kil<;ilk hi.ikf.nnetlcr aras1119a
d1r. Bunlan idare eden prensle1in 
mal1 vaziyetlerinin tenasi.ibu de i~

gal cttiklcri sahaya gore degi~ir. Bu
tiin Hind prensleri, zanncdildigi ka
dar zengin dcgillerdir. 

Hind prenslcrinin serveti, umumi
yctle koylti ehalinin sabu· ve hama
rathg1 ilzerine miicssestir. Takriben 
iki yi.iz elli milyon Hindli dogrudan 
dogruya ziraatle ugra!?ir. Bu halkm 
ekserisi c;iflik sahibidir. Her ne ka
dar bu !;iflik sahlblerinden her biri, 
yalmz chemmiyetsiz bir erazi i~let
mckte isc de, milyonlarca miistahsil
ler, bu efsancvi servetlerin meydana 
gclmesi ii;in r;;ah~1rlar. Bu da Hind 
•Nabab> Jarmm ve Hindistanm Av-
rnpahlar 11azru1nda · di.inyamn en 
zengin adamlari ve memleketi ola
rak tanmmalarma yard1m cder. 

Bu milyonlarca ~if ~iler yamnda 
Hind amelesi, memleketin i~timai 
hayatmda gittikge biiytiyen bir ehem
miyet iktisab cdiyor. Bunlarm mev
kii, ziirram mevkiinden daha iyi
dir. Bk Hindli amele ailesinin mai
~et masraf1 ayda Jo.rk rupi - bizim 
param1zla yirmi lira - olarak hesab 
edilmi~tir ki iptidai bir y~ayi~ tar-
21 demektir. 

Bu kirk rupiyi ancak iyi bir giln
delik alan amcle sm1f1 kazamr. Alel~
dc bir amelenin ayhk varidatI yir
mi ile otuz rupi arasmdadll'. Doku
ma sanayiinde ~ah~an kadmla11n 
ayhklan daha azd1r. 

Bu ~erait da.iresinde Hind amele
sinin hayat1, ister kll'da, ister fabri-

- Uyu yavrum uyu, yarm ben Per
tevlc konu§urum! - diyordu. 
.. Lakin ertesi gtin de delikanhy1 bul
mak kabil olma.d1, kadm ak§am iistii 
i§inden a vdet eden klzma: 

- o gilndenberi ne evinde, ;ne hasta
nede kimsc onu gorrnemi§! - deJi. 

Suzan ses ~lkarmad1. 
Gen~ doktor lnz1 iterek ka~t1gi vakit 

acaba nerelere gitmi§ti? O gece Suzan 
yemeklere gene el si.irmedi. Annesi yal
vard1: 

- Blraz olsun ye kIZJm, 
- Bogaz1mdan ge~miyor, anne. 
- Amma yavrucugum ooyle a~ ya-

§3.nrnaz! Di.in ak~m da b~ey yeme
din ! Ogleyin de oylel Sonra vallahi 
hastalanacaksm ! 
• - Yiyemcm anne ... 

Biraz oturdular, onlan avutmaga 
~all§all kanaryamn c1v1Itim btle kar et
miyordu. Her ikisi de dalgm dti~unu
yorlard1. Anne, artlk yalmz yavrnsu
nun derdile i.iztlltiyor; Suzansa mahv
olan 8.§kmm iztirabile klvramyordu. 

Gene o bitmek, tiikenmek bilmiyen 
ac1 gece b8.§Iad1. K1z uyuyam1yor, Ha
c.tiye hamm onu teselli ediyor: 

- ttzillme .. Bak goreceksin mesud 
olacaksm!.. - diyordu. 

Sabahleyin Suzan bitap bir halde 
kalkt1. OOzlerlnin etraf1 simsiyah, !:Ok
mi.i§tU. Birllkte i~e gitmek i~in onu al-

kada olsun, oldukga yeknesakt1r. Ya.
klc1 s1cak saikaslle sadece k1sa. bir 
pantalon giymek mccburiyetinde kR
lan Delhi amelesi, i~ini bithir bitir
mez, hemen · evine ko~ar, en a.di bir 
amelenin bile malik oldulu bir ak
~am clbisesini g·iyer ve sokaga Jir
llyarak, memleketin en kalabahk yer
lerinde bir amele gibi degll, fakat 
kerli fcrli bir adam gibi dola~ir ve 
digerlerin arasma kan~n-. 

Thauwari pazan cDelhi> nin en 
biiyiik bir eglence merkczidir. Hind· 
lilerin en ziyade begendikle1i butiin 
eglentiler orada bulunur. Burnlan 
gene rakkaselerin ve muzikac1la11n 
sanatlanm gosterdikleri yerlerdir. 

Amele, ucuz olan bu eglenti yer-
1erini zlyaret etmekten ~ekinmez. 

i~eriyc girecek paras1 olm1yanlar, 
sokaklarda bir a~ag1 bir yukan doln
~1rlar ve hulyalanna dalarak bu ren
garenk tezahiirlere uzaktan bak
makla iktifa ederler. 

Ekscriyetlc memleket dahilinde 
~evrilmi~ filimleri gosteren sinema
lar, Hind amelesinin pek ziyade rag
bet ettigi yerlerdir. Avrupa ve Amc
rika amclelerlnin devam cttikleri sair 
eglenti ycrlerlne yerlilerin tlevam et
memeleri, keselerinin miisaid olma
masmdan ilcri gelir. 

Hindlilere has olan muhtelif dinle-
1·in bi.iyilk dini bayrnmlari, Hindis
tru1da en mil.him hadiselcrdir. Bu 
bayramlar arasmda Hindlilerin Da
sara. bayramile Hind milslilmanla11-
nm kurban bayramlari ilk saf1 te ·kil 
eder. Bu bayramla.rda ehali, mcydan
Jara, yahut ta eski zamanlardanbe1i 
Hindlinin meftun oldugu rnukndd~ 
mahallelere akm cder. Koyden koye 
dol~arak icray1 sanat eden muzikac1-
lar, bu bayramlar mi.ina.sebetile orada 
toplamr1ar, aJaca bulaca kiyafetU rak
kaseler sanatlanru gosterirler. Bu 
hal, Hindli ameleye, kendisinin de 
bir an i~in olsun bir cNabab> oldugu 
zehabm verir. 

Seyircileri en ziyade i~gal eden 
bir ~ey vru·sa o da, i<;inde cazib hay
van dogil~lerinin icra edildigi iptidat 
ve adi barakalard1r. Bu fll'~attan 
bilislifade en az talihli amele bile, 
artt1rd1g1 pek ciizi bir paray1 bu 
ugurda sarfeder. Tercih edilen hay
van dogil~lerl, horoz ilc billblil dO
gii~leridir. 

Pehlivanlar, halk1 en ziyade i. gal 
eden ''e al8.ka uyand1ra11 bir spor 
eglencesidir. Giindiizle1i 48 dereccl 
hararette olan bir golgeliktc yap1hr 
ki pek yorucudur. Gtire~er siltc il9-
tilnde degil, fakat bu husus ii;in ev
velden haz1rlamru~ topraklar iisti.in
de yap1hr. 

maga g'elen Kanarya mcrakla sordu: 
- Nen var? Hasta m1sm? 
- Hay1r ... 
Konu~mata bile rnecali yokn 

Terzihanede lozm hali matma
zel Anastasm da nazan dikkatini ce). 
betti: 

- Sen tsok derd var, bayan ... ~om:US 
oku ... Amur romam .. ilats gibi gelir ... 
Derdini unutur ... - dedi 

Boylece btr giin daha gec;ti Diger 
giinler de ayni §ekilde biribirim takip 
etti. Suzan soluk, meyus kendi derdile 
ka vruluyordu. 

Tcdiye gunil, kazandlg1 pai ay1 i;O
riince biraz sevindi. 

Kanarya, ne§eyle: 
- I§te artik birinci suuf i§Giler ~t

rasmdasm! .. Adam akllh para kazam
yorsun! - dedi. 
Gen~ k1z, annesine memnuniyetle ll

ralan saydl: 
- Bak, anne! Kendimizi kurt~myo

ruz ... Fakat bunlarm hepsi Kanaryan1J1 
sayesinde ... 

Hadiye harum paraya bakmar.h bile ... 
0, dikkatle k1ziru stizilyordu. Bu ta1e 
gehi:ede beliren iztirap vc yorgunluk 
izlerini meyus nazarlarla tedkik edi
yordu. Pertev kizim tahkir ettig1 gtin
denbe1i, yavrucak on lki saat muntn-
2am uyumam1§t1. Sofray1 kuran J{a· 

narya sahte bir nEl§eyle: 



• 
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Madleine Carrol'la miil3kat 
Artistin a§k, gen~lik' sihhat ve 

spor hakk1nda diitiinceleri 
Paris (Hususi muhabirimizden)

SeYimli sinema artisti Madlelnc Carrol 
ile yapt1g1m millakatm ilk kl.Sllllll1 bil
dirmi~tim. Bugiin ikinci klsrn1m ya-
21yorum. Artiste sordum: 

- Qok felsefi dii~tinceler var. Aca
ba ahiret, uzun omilr, a.'}k hakkmda 
nc dO§ilnilyorsunuz? 

- Ahiret! ... i~te bir kelime ki diin
ya kuruldu kurulah kimse cevabm1 ve· 
r€mcmi~tir. Ahiret hakkmda benim 
kanaatim :;;udur~ Bu diinya oldugu 
gibi, ba.'}ka. bir diinya veya ahiret ne 
ii;in olmasm? Etraf1m1zi ihata. eden 
muazzam esran, kfilnatm biiyilklii
gilnii goriirken, ve bu varllklann 
it;inde ya.'}arken, varllk it;inde diger 
bir varllk, hayat J~nde <liger bir ha
yat, Ccnnet, Cehennem, miicazat, mii
kafat ne ic;in olrnasm? Olabilir de, 
olm1ya bilir de ... insanlardaki hissi
kablelvukua bakilacak olursa diger blr 
hayat olmas1 laz1m gelir. 

- Hanri Ford, insanlarm hayata 
tekrar geleceklerini ve kendisinin de 
'1aha miltek8.mil olarak hayata tek
rar gelecegini iddia ediyor? Ne dersi
niz? 

- Eevet, Hanri Ford'un filni bu 
merkezdedir. Fakat benim bu husus
ta kati hi~bir fikrim yoktur. Ki;111 is
temez ki hayata tekrar gelirse daha 
mi.itekamil, daha bahtiyar olarak gel
~esin? M~hur ~airlerden biri ~oyle 
s"ovlemis: ' .; . 
Kainatm ucumt gonnege goziim 

• er41TUZ: 

Esra nm ke~f etme§e aklzm yett.rnzez, 
?fe ifin ~ali~ayim lm esrari _ 

esrarlandirmaga?. 
Kainat hakkmdaki fikrlmi anlat

mak i!;in bundan giizel bi~ misal bu
lamam. 
· .....'... Uzun omiir ve gen9lik hakkm· 
da dil~iinceniz? ... Lindberg ile ~· 
Karel suni kalb, ciger filan yapmaga 
~a11:;;iyorlar, muvaffak olmalan ihti
mali var midir, derslniz? 

- Yeryiizi.inde imka.ns1z bir ~y 
yoktur. Belki muva!fak olurlar amma 
~rndik.i balde dil~ilncelerine bir ha
yal diye baklllyor. insanlar maatte
essiif ~ok !;abuk ihtiyarllyorlar, i;ok 
c;abuk oliiyorlai·. Yarattlklan, y~at
bklan b1raktiklan eserler kadar ya-

' I §1yam1yorlar. Gene Kont Dartua ya 
geliyorum. Alb hafta i!;lnde yaptirdl
gi ~atosu hAla ya.'}lyor, kendi kill ol
mu~. insan igln degil em, altnu~, y~t
mi§ sene yilz elli sene omi.ir bile 
azdll". Insanlar tam hayatta tecriibe 
goriip tckamtil ettikleri bir sin~e .?Iii
yorlar. Gern;lik 0 kadar k1sa suruyor 
ki insan goziinil a~1p kapaymciya_ ~a
dar ihtiyarhyor. ihtiyarlamam.ak.~~m 
· . d b' csi·ar·I Bild1gim !;are ned1r? O a ir · . 
b. . Iai· "Ok gayn s1hhi 1r §ey varsa msan ~ 

' ·· Hi ve ha'-•at yQ_c::1yorlar. insanm a9 goz .. .. 
J _,.. .. urlu 

milvazenesiz yarat11mas1 losa ~~ di 
.:>lmasma sebeb olmu~tur. Ne i~m . -
yecekslnlz? izah edeyim: Evvel~ m
san ne ylyecegini bilmedigi gibi, ~ok 
yiyerek slhhatini tahrib eder. Ondan 
sonra hayatta ne kadar zevk ~a:s: 
hepsinden !azla fazla tatmak. istl~-
rek ve yahut tatarak s1hha.~in~. s~1;;_ 
timal eder. insanlann k1sa omurl~. 
masmm en bilyilk sebeplerinden bm de 
~ok zenginlik ve ~ok fikarallkttr. c;~k 

al. rok swzengin hayatim i;abuk ya§ • ..,. ~ 
istimal eder; yilz sene y~iyacagi. yer
de elli esenede olilr. F1karaya gelmce 

~. c:::uras1-o da fazla sef alet kurbamwr. ¥ 

t tir sar-m bilmeli ki s1hhat bir serve • 
folunursa ~abuk biter. 

- A~k haklonda dil~iinceniz? . 
- ~1k olmak kabiliyetinde ola~ bir 

insan l~n ~k pek tathdir. Heikes 
a .. 1k olamaz fl!:Ik oldu zanneder 
""'/ , 'Y al ~k-
amma aldarur. Hayatta Y an~ 
1ar ciddi ~ktan daha goktur. insan~ 
~k olmas1 i~in e~ini bulmasi iaznn 
du-. Acaba bu e.p nerededir? A~upa
da mi? Asyada mi? Afrikada m1. Olr 
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A.rtistin son resimlerinden biri 

dan ot69l hakikl ~k deglldir. Mesell j 
bana sonrarsamz size derim k:i ~m 
lslk olabilecefim ~ahISlardan bm de 
Kont Dartuadir. it;imden oyle_ geliyor 
ki eger 0 asirda diinyaya gelm111 olsay-

d muhakkak 0 giizel prense ~1k 
im, 

olurdum. . . ·t 
_ spora ~ok merakllSlmz, diye 1~1 -

t . ? 
im. dlr 

_ Her tiirlii spora m:~aklm .~ar _? 
fakat bilhSSSR yilriimeg1 .v~ ~zm~g1 

. bir dalgi~ gib1 yuzenm. 
~~k sbe~enhimk, Aye anlatay1m: Bir giin 
Size ir " · sal ill · . d Santa Monika l erm-
Hohywood, .a. . b" rahk !ilim 
de filim ~evinyordu:irn~r a bal1settik. 
arkad~l~mdan a uzaklara g1debili
((Ben ded1m, dah . idecegini iddia 
rim:t o, daha uzaklara g crkek llti-
etti Bahsettig-im arkad~ _ · 

· iizmege b~a
miz de denize dald1k, y zak].as~t1k; 
d.lk. Sahilden epeyce u ; 

b. denbire ccana\ ar var, 
arkad~m ir _ - a b~adl. 
dikka.t eb diye bagirmag . . . 

. d .. nmek i~m bir 
Ben de korkarak gen o elime sert 
hareket yapt1gun esnada 

. i hemen yakladlm. Der-
b1r ~e~ ge~t ~rdigim sert ~y bir ok 
ken ellme g belli de sfiriikle
suratile k~mai.a ve ·,.1nde aklim ba-

v e b~adi Bir an I-r 
meg ldi Blr de ne bakay1m? Deni-
~~:.i~d~ suya yakm gid~n canava

-unu .. can hevllle yakala-
rm Iruyrug b ·· iik bir korku 
m1 m Bu de!a daha uy 
~ · Jruyrugunu birakt1m, 

ile canabvar1nn1 aldl buttin si.iratile kag-
canavar 8.'11 ' ku 

ti· ben de sahilc vasll oldum, ~or -
' •nld Herkes beni tebnk etti. 

dan ba, ..... im. anima so-
Dediler ki, eger canavar y ¥ 

d v zaman ~askmllkla Jruyrugu
kul ~~cak yerdc' kac;maga <;all§Sa 
~u. im o bana saldlracakml~· Halbu-
1m1~ • h yvan kork-
ki kuyruguna sanlmca a -

korku ilc bana saldmnag1 unu
mu~. t - dan hayatllll kurtulmu~. 
tup k~ igm di ha.yatHm kendim 
Bilmiyerck ken 

kurtardlm. 
Yiizmeyi ~ok severim amrna Bilyi.ik 

Atlantigi hi<; sevmem, c;ok tehlikeli
dir. Qok yiiri.iriim, s1hhat i~in, gent; 
kalmak ft;in yiiriimek gok iyi ~eydir. 
insan yilrilrken ayni zamanda da ha
va ahr; hem viicudii idman yapar, 
hem kam temizlenir. HoUywoodda 
bazan arkad~lanmla yiiriime yan~1 
yapanz. Bir kere bahsettik. Holiywood
dan San Diyego'ya kadar yayan git
tik. Fakat ~ok yorulduk. Ordan Mek
sikaya ge~tik. Orada bir gece kaldlk. 
Ertesi giinii otomobille Hollywood'a 
avdet ettik. 

- Long ~an at ko~ulan gece ~en
liklerindc bulundunuz mu? 

- Evet, c;ok goriilecek bir eglence, 
bllhassa llava.i fi~ekler pek gilzeldi. 
Havai fi~kler Amerikada da pek gii
zeldir. Btiyilk Atlantik sahillerinde 
bilhassa San Diyego'da ~ok ~enlikler 
yaparlar. Havai fi§ekler atarlar. Fa
kat bu fi~kler tehlikesiz degildir. 
Amerikada senede yuzlerce ~ her 
tilrlil fi~kten yanar. o aksam Long 
~an'da dikkat ettim, itfaiye askerlerl 
vard1.Qtinkii bazan tribilnler ve ten· 
teler dil~en luvilc1mlardan tutu~uyor; 
Amerikada boyle ka:aalar ~ok olur. 

- istanbulu gormek ister misini2? 
- istanbulu ~ok gormek arzu ede-

rim. Bilhassa yazm ... Qilnkil ii;;ittigi
mc gore Marmara denizi yilzmek i~in 
diinya " yilziinde en gilzel deniz imis. 
Amerikadakl gibi canavarlar da yok
mu~. Gilzel bir memleket, sakin bir 
deniz, parlak bir !}ark gnne:;;tnin al
tmda o denizdc yiizmck ne 18.tif olur. 
istanbula gidersem, merak ettigim 
:;;eylerden bhi de cami minarelcrlne 
t;ikmaktlr. Yeni Tilrkiyeyi, Tiirk ka
dmlanm ~ok takdir ediyorum. Oku
yuculanmza samimi seiamlanm1 soy-
lemenizi rica eel :i. B. o. 

Yuan: Sermtd Muhtar Alu! 
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NA N EM 0 L LA! 
Kil!tilgi.in yamb3.§mda oldugunu 

unutmu§; aklma blle gelmiyor, gi:>zii 
hi~ bir §ey gormi.iyor. 

Fll"lad1 gazinodan ... 
Araba maraba aramadl, sormad1. 

Yiiriimtiyor, ko~uyor; ko~arken s11t
nyor, athyor ... 

Bir an cvvel Koskaya gidecek; ya. 
rm sabah erkenden Merkez kuman
danhgma ba~vuracak. 

Bcklemege, bir giln ge~rmege ta
hammuli.i yok. Daha olm.azsa mti
saade etsinler de Selanige kadar, fi
mendif erle veya vapurla kendi besa
bma gitsin. Eline bir kAg1d versin
ler, oradaki kltalann birine kan~
sm ... 

Meyit yoku~ndan Azapkap1sma 
bir hamlede v3.ljfl1 ... Kopril at;1k; Un
kapanma kayikla gec;ti... Zeyrek, 
Vefa yoku-51amu bir solukta c;1kb. 

Konaga geldi. Elbiselerini i;1kanna
dan, kendini yatagm ilstiine attJ. 

Kendi kcndinc, deli gibi bagll'd1: 
.....- Benim Kilc;ilklerle, Karak~

yanlarla a11~ve1i~ yok, kahbeler 
pe~inde ne i§im var art1k!... Cehen
nemin clibinc gitsin kaltakl ... 

················································ 
irfan gozle1ini ~ar ai;maz, - gi

yinmegc falan hacet yok, elbisesile ve 
ayakkab1larilc yatm1~ zaten - kendi
ni sokaga attl. 

0 saattc Seraskerkap1s1, Merkez 
kumandanhg1 a-;1k olur mu? Gilne~ 
bile dogmami~. Sokaklar bombo~. 

Bir an evvel SeUmige varmak, ora
dan cepheye gitmekten ba~lca bir ~ey 
di.i~iinmiiyor. Acaba o dilmeni bozu
lan vapur ~ile a.;1kla11nda tamira
tm1 bitirdi mi, limana geldi mi? . .. 

En kestirme yollardan Sirkeciye 
indi. Kayik iskelesfnin oniine .. 

Oyle biiylik, yahut biiyiicek, a~ 
y1ld1z bandirah gemi yok oralarda ... 
Kar~lara baktI. Goze goriinenler hep 
ecnebi postalan. Hepsi Nemse, Fran
s1z, Rus bayrakh. 

Daha nice bir bekliyecek? Kudretl 
yok artik ... 

Mcrkcz kumandanhgmdald ahba.b 
zabitJer: 

- ir!an bey karde§lml:z, dediJer, 
«Medan Tevfik> bir miiddet daha 
g~kecege benziyor. Diimeninln ta
mlri bltmemi~. Yakmlarda gelecek 
bafka vapur da yok!. .. 

irfan kalakald1; cevab veremiyor. 
Diyorlar ki: 

-- Pek yalmzsan, yalmzllktan ca.
nm s1lnbyor da, bir an evvel kitaya 
kan~rnak istcrsen ... 

Sozler.ini agizlarmda yanm b1-
rakt1: 

- Teessiif cderirn, anlamadm1z be
ni... Hayn·, yahuzhktan, yalmz kal
dlg1m i~in, camm s1klld1gmdan de
gil. Zaten ha.yatta otedenbeli yal
mz1m; bu hale ah:;;ig1m ... Maksacllm 
o degil; muharebeye gitmege karar 
veren, canatan adam durmamah, 
gitmeli. Beni s1kan, i.izen, uykumu 
kac;U"an o! ... 

- Estagfurullah, hA.~. dediler~ 
soyca asil, ruhc;a da kibar blr deli
kanh oldugunuzu anlad1k. 

Art1k, siz diye konu~uyorlar: 
-. isterseniz sizi Altunizade ismail 

efendmin toburuna (1) yolllyahm. 
Tabur, dal1a kadrosu dolmadlgi ic;in 
~md1 Rami kl~as1 civarmdaki c;a
d1rlarda ve talimlerle me~gul... Be~ 
on gime kadar hareket edeceklcr .. 

irfan bir gilnii bile aylar kadar 
uzun buluyor. Be~ on gun nas1l bek
ler? ... 

Sordu: 

- Mesela kendi hesab1ma, kara
dan veya denizden Sellnige kadar 
gitsem. Oradaki amil"lere milracaat 
etsem, k1tala1111 birine benl almazlar 
mi? Bu kabil degil mi? ..• 

Ytizba.'}l ve millaz1m efendiler, (bu 
nas1l vezirzade?) kabilinden blrbir
lerine bak1yorlar, (ne hamiyetli, ne 
merd gen~) manasma i~aretler ge
~iyorlard1. 

Sultan Aziz bendelerinden bir c;ok 
biiy\ik rtitbeli kimselelin ogulu, da
mad1, tor1.mu olup bol keseden hiin
kar yaverligine veya hassa ordusun
da ~ehzacle Yusuf izzeddln cfendl 
maiyctine vc1ilmi~, b1yiklan ~ikma
dan 3 tizbasi, sol kolagas1, sag kola-

' 

gns1 riltbelerlnc ermi~ .. ~mdi nc;1kla 
kalm1~ olan bir silru delikanh, h< r 
giin sabahtan ak~a kadar se1 as
kerin, Dan ~ura reisinin, Hassa mec
lisi erkanlarmm kap1la11nda el c:tek 
operek iltimas koparmaga s1ra bek
liyorlar. 

Meramlan harbe gltmemf'k, Btan
bulda kalmak. 

Yilzba.~1 ve miilaz1m cfendiler, di
yorlard1 ki: 
-. Dediglnlz nigin kabil olma~m 

bey birader? .. Zaten ba:;;hca t.ecem
mii, sevkJyat mahalli Selanik... Ar
zu edersen, hie durma, oraya git!.. 

irfan, agzm1 b1~k at;acak halde 
degil. 

- Baka11m, dedi; kadcr neyse o 
olur. Bclki yann obiirgtin, gene ug
ramas1 H1timalini, gelemezse ve na
sibsc vurup gideccgini soyledikten 
soma vedal~tJ, helall~h, daireden 
!tlkh. 

Meydanda Beyazid camiine dog
ru milthi~ bir akm ... En ~ta sa-
11kblar, medrese talebeleri. Aracla 
zabitandan Jd~fler, slviller, kat.ipler, 
t;ar~t, pazar esna!lan, ta.'}rahlar ... 
Koca.ka11lar, ~uklan elde, kucakta 
kadmlar da var. 

Gene mi soft.alai· ayakland1? .. Vli
kelfldau blrinin yeni bir cenazesi nti 
var?. 

irfan sordu: 
- Ne var? 
Bir sankh cevab verdi: 
- Me~hur Ali Suavi efendi bugtin 

de Ba.z1d camiinde vazedccckmi ! .. 
irfan kalabal1ga kan~ti, camie gir

di. 
i~erisi hmcahm~. Kadir gece in

deki Ayasofya camiinin haline ya
km. 

Ali Sua·.i efendi (2) kiirsi.iye c;i'k
rn1l), kar~1smda binlerce ki~i, ytiksek 
sesle, son derece heyecan i~inde ve 
ate~li bir dille ooyleyip duruyordu. 

Sll"blya prensi MiUimn Bosna 'e 
Hersek as1lerile ittifak edip onlara 
yard1mmdan, Bab1aliye gonderdigi 
ki.istahane mektubundan, ikinci bir 
tahrlratmda '(muayyen vergi muka
bilinde Bosna, Hersegi kendi aske
riJe f~gal etmek) teklifinden, ba.dll 
hande olan bu talebe viikelA mecll
since cevab veriJmemesi iizerine Ka
radag ile beratier Devleti aliye~e Ham 
barb edi~inden... a~m1{ih. 

Si:>ziine devam ediyordu: 

- Sll"biya .ordusunun ba~mdn bu
lunan kumandan, (Ta~kend) i zap
tetmi~ olmakla magrur, me~hur Rus 
generali c;ernayeftir. Bu adam ~im
di bizlere meydan okuyor. istanbul
daki baz1 ahbablarma mektuplar 
yazm1~. (Ttit·kiyeye harb a~tik, J -
tanbulday1z. Bana orada mtinasib 
blr ikametgflh hazirlaym!) demi . 
Bu hezyannameler Rus gazetekrin
de ne~rediliyor. 

Cemaatten sesler: 

- Ali Osman devletinde kan kal
manuli samyor gafil !. .. 

- imdad1 bari ve restil ile, ol 
tafrafuru{i ta kumanda ettfgi asakrr 
de makhur ve peri~an olacak i~allnhl 

- Moskoflu Silistrede b~ma gele
ni unutmasm. Daha sag1z, pacalanm 
sivatip gene ka~1rt111z!. .. 

(Arkas1 var) 

U) Altm11zade ismall efendi Ha:l 11ye 
tficcarlanndan ve istanbUIWl marur 2en
glnlerlnden. Sllih ve cephane hark, bu
tun masraf1 kendisine aid olmak uzrre 
bin Jcl~llik blr gonfillii taburu te~kll t-t
ml§. 

O siralarda Fatih softalan da u~ go
nilllii taburu rviicude getinnloler. Be~koz. 
Sultantye, llaltalimam ~a)'Jrlannda, re4H 
zabltlerlntn nezareti altmda tallm gor
medeler. 

Kezalik Edlme, izrnlr, Trabzon glbl ha
m vl!A.yetlerde de gonilllU bayraldan 
~1lm1,. Blnlerce kl§I, altma toplanm1~. 

(2) 81rbi)"L muharebesl a~hnca, mer
hum her giln Istanbul, Be§lkta, tarafl \e 
U11kiidardaltl bGytik camllerln blrlnde 
Juirsilye ~Jltar, etrafma. blnlerce kl§i top
lamu.,. 

Devletl allyenln ve Avrupa.nm sayasi va• 
rlyt>tinden, ufuklarda korkun~ kam bu
lutlar bellrdiA1Jlden, f1rtmanm ~lmalden, 
~anl Rusya cihetlnden kopaca~ndan. te
yakkuzun ve tehltkeye hazirll~m ha
mlyyct, vatanperverlik icab1 ve cumlcoye 
bol"lt oldu~undan bahsederek halk1 1nU
baha. davet edennl§. 

Hcrkes galeyann. gelerek htlngiir hun .. 
gilr a~lnrlnr, yuk:mda dcdll::lmiz glbl of• 
talar bile gonullu taburlar1 tc§kil e:ylc.rle• 
m1 
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Matbuat tak1m1 lstanbulspor 
mUtekaidlerini 3 -1 yendi 

Mac cok eglenceli cereyan etti, Matbuat 
talam1 iistiin bir oyun oynad1 

· 1*tbuaf; takmu ' 

Ge~en sene Galatasaraym ytldonfi. .. 
mimde Galatasaray mtitekaidlerinl 
1 - O yenen Matbuat taklnu diin de 
Anadoluhisannda istanbulspor mil· 
tekaiclierini 3 - 1 yendi. Me.~m ~ok 
egtencell bir hava i~inde g~e~ 
tahmin eden bir~ merakblar ogte
den itibarcn Anadoluhisarma alan 
etmege ba§lam1~Iard1. 11 de kopriiden 
kalkan vapurla Hisara g~ gazete
cilcr Anadoluhisa.r kliibilniin gazete
ciler §Crefine verdigi samlmi bi!" ogle 
ziyafetinden sonra bir rnilddet a~ 
havada dinlendiler. Nihayet saat dar
de dogru soyundular ve tam dort bu
~ukta onden Matbuat taklm1, arka
dan istanbulspor alk1§lar arasmda sa
baya ~lkt1lar. Hnkem Ciimhuriyetten 
Ahmed ihsan. Tak1mlar §U §ekilde 
diLildiler: 

Matbuat: Foto Nam1k - Ercumend, 
tzzet Muhiddin (kaptan) - Osman 
Kavrak, Ahmed Adem, Murad Kaya
hnn - A. Fuad, ~azi Tezcan, Sedad, 
Osman Miinlr, Sa18.haddin. 

istanbulspor miltekaidleri: J fltfi -
Aclnan, Nuri - ismail, 8ami, <;anlm 
Hamdi - Pehlivan Kemal, ihsan, ~
kir, salahaddin, Ali. 

Oyuna Matbuat tak1mmm hUcum
larile ba§land1. Sedad gibi eski hiiner
letinden ~ok f azla kaybetmemi§ kiy
metli bir oyuncunun yardlmile gaze
teciler istanbulspor kalesini sikl§t1n
yorJard1. Fakat soli~ mevkiinde ?Ynt
yan haberci Osman Miinirin boyuna 
1ka g~erek f1rsatlar ~mnas1 yi.iziin
den bir tilrlii gol cikaranuyord~. is
tanbulsporl ular bu tazyikten ancak 
sol rnilda!ileri Adnan Akm sayesinde 
kurtuldular. Adnan Akm - hak~rnllk
teki rekabet hislerinin tesirile mi aca
ba? - §azi Tczcamn kaba etlerine mil
kemmel bir telanc yap~tlI'dlgi gibi 
biraz sonra da zaten ortada mevcudi
yeti li..Lzumsuz olan Osman Miiniri de 
sahn harici etti. 

ild tarafm da ~1rd1g1 bir~ok fir
satlardan sonra ve kalecimiz roto Na
nugm f edakarane kurtan§lan sayesin
de birinci devre 0 - 0 berabere bitti. 

ikinci devrcye Matbuat tak1m1 ol
duk~ degi§ik bir §ekilde ~1kti. Bu 
devrede riizgar lehimizde oldugundan 
kazanacag1m1z rnuhakkak gibi idi. 
Nitekim daha ilk dakikalarda Sedad 
birlnci goliimiizil yapt1. istanbulspor
lular buna biraz sonra 9anlm Hamdi 
vaSlt.asile mukabele ettiler. Fak:lt ar
t1k i§ k1ZI§m1§tl. Sola~ga ge~en ~hmcd 
Adem ald1g& ileri bir past gayet iyi 
kullanarak tam modern futbol kaide
erine gore oyn1yan usta bir a~1k gibi 

i"eri ka~ti ve galibiyet golumuzil yaptl 
Bu golden sonra sahaya k1ymetli 

futbol ajarum1z B. Abdullahm hiicum 
cderek dtidugil Ahmed ihsamn elin
rl 'n al1p hakem mevkline ga;tigini 

ayretle gordiik ve bunu pek ~ok is
to.nbulspor dostu olan ajanm Sansi
) ahlllan maghibiyetten kurt..armak 
Uemesine hamlettik. Filhakika B. 
Abdullah sonradan vaki beyanntmda 
d¥>digi gibi tak.lm1m1za bir penalt1 ver-

• 1; l 

mek niyetlle hakemlik mevkiine ge~
ti~ halde 150 klloyu apn izzet Mu
hiddinin haline acimasi yi.izilnden bu 
~ten vazgepp oyunu dogru diirii.st 
idare ettl ve oyun da boyuna izzetin: 
cVakit tamam, vakit tamam. .. > diye 
bagnmaslle dcvam cde.rek 3 - 1 gall
biyetimizle neUcelcnd.i. 

Nasil oynadtlar? 
Takmmruz milke.mmel bir oyu."'l oy

nadl. Kalede foto Nanuk bi~ok feda
kft.rane kurtan~ar yaparak ytiksek 
klamm belli etti. Bilhassa rniiteaddid 
defalar topu bacaklanrun arasmdan 
avuta ge~ircrek herkesi heyecanlan
dlrmas1 fevkalade idi. Mildnfaada 150 
kiloluk izzet Muhiddin Apak istanbul
spor forverdlerine bir tank gibi kar§1 
koydu. Haf hattmda maruf hakemi
rniz Ahmed Adem taknmn bclkcmlgi 
idi. Bilhassa hakemligindeki gibi oto
riter tavn takmarak arkada§lanm 
idare etti. Forvel'd hattmda Gedad 
hakikaten birinci siruf bir oyuncu gi
bi ~all§tl. Bu hatta A. Fuad, ~azi Tez
can da iyi oynad1lar. 

Takunumzm. ii;;Ierinde Liltfi. Sal8.
haddin, Sami gibi oyuncular bulunan 
istanbulsporlulara elde ettigi galibi
yet ~k klymetlidir. istanbulspor ta
kmunda mildafi Adnan Akmm hakiki 
bir futbolcu olmad1gma bin kere ~iik
rettik. Zira bu zat rnesela miihim ta
klmlardan birinde oynasayd1 sahala• 
mmzda sagiam oyuncu kalmazch. 
M~tan sonra gOrii~tiigumilz ~a?.i Tez
can ve Osman Miinir Adnan Akmdan 
~k §ikayet etmekteler ve ted~vileri 
i~in tazminat istiyeceklerini s0ylemek
tedirler. 

Adnan Alon da Nuri Bosutla yapt1-
g. bir m~avereden sonra futboliln 
sert bir oyun olduguna karar \"crdi
gini vc bundan sonra yapacagi ha
kemliklerde bu gibi sertliklere miisaa
de cdecegini bilclirdiginden Be.5ikta§ 
kliibU onilmiizdeki mevsim yapacag1 
biltiln mar;Iara hakem olarak Adnan 
Akmt teklif edecegini haber ald:k. 

* Gazeteciler ma~mdan sonra istan-
bulsporlular Anadoluhisar birinci tn
k1m1 ile ka!"§tl~rak 3 - 1 galib geldi
le1·. 

Hepimize kar§l biiyiik bir misafir
perverlik gijsteren Anadoluhisar klii
bii idarecilerine te§ekkiir etmegi bir 
bo~ biliriz. Tevfik Kuy~ 

Y elken yar1tlar1 
Diin, olimpiyad rotasi iizerinden 

tcrtib edilen yelken yan~Ianna 15 
§arpi ~rak etti. c;ok muntazam bir 
§ekilde cereyan eden ~ netice
sinde gene Bilrhan Kunt birinci gel
m ege muvaffak oldu. ikinciligi sekiz 
dakika farkla Salfilladdin, :i.igilnciilil
gii de Hayri ald1lar. 

Bay Hikmct, Behzad ve R1zamn 
gayretlerile su sporlanna ehemmiyet 
verilmekte oldugunu goriiyoruz. Mev
simin ilerlem~ oldugunu nazan itiba
m alarak bundan bOyle daha Slk mti
sabakalar tertib edilmesini temennl 
ederiz • 

BKI&• 

Tiirkige bisiklet 
mukavemet 
hirinciligi 

Orlian, Eyiibii yarim tekcrlek 
boyu farkla mailub ederek 

birinci oldu 

Milsabakarun biiyiik favorilerinden 
Ta.lilt 45 incl kiolmetrede makinesi 
_ bozuldugundan y~ terketti 
I 

' 1938 yill Tiirkiye bisiklet mukave-
met birinclligi, diln istanbul - Edime 
asfalt yolu uzerinde yaplldI. 14 bOI
genin, 37 k~ucusunun i§tirak ctti~ 
bu biiyiik yarl.§8. saat 7 ,30 da, Topka
p1dan ba§landl. 

Yan~m be~inci kilometresinde ba§· 
ta giden istanbullu Agobun arkasin
dan yoku~a ~ mint takundan 
Eyiibiin ve akabinde izmitli Orhanm 
yapilll§ olduklan kuvvetli ve ~i!te 
atak neticesinde 37 ki§ilik kafilenin 
sekizinci kilomteresindeki vaziyct §U 

neticeyi gO.steriyordu. 

Birinci Poloton: 
Orhan, Eyiip, TalAt. Milli taktm na

nuna giren bu ii~ gencin yamnda An
karadan Erdogan, izmirden Bayram 
geliyorlard1. 

400 metre geride sira ile izmit.Iiler, 
istanbullular, Eski¥iliirliler ve diger 
bolgelerin ko~uculan yarl.§8. devam 
eel iyorlard1. 

15 inci kilometrede vaziyet ayru §e
kilde devam etmekle beraber mesafe 
daha f azla a~llDl.l§tI ve Biiyiik~ekme
ce koprilsiini.i g~tikten sonra ve 42 n
ci kilometrede. izmirli Bnyram gerile
digi icin bitinci paloton 4 ~ kalm~tl. 

Bu sirada rnilli tak1mdan Talat, 
45 inci kilometrede, g6z Yll§lan ara
smda, makinesinin bozulmasindan 
dolayi yarl§t terketmek m'ecburiyetin
de kald.l. 

Silivriyi g~en tiisikle~ilerln hirinci 
p0lotonu kapriiden sonra daha on dart 
kilometre giderek 78 inci kilometrenin 
yakmmdaki ~e~eden, iyi. bir rekorla 
garlye dondiiler. Bunlan Eski~hirli 

Halil, Qanakkaleli Mustafa ve Dcniz
lili Mehmed, istanbullu Torkum takib 
ecliyordu. 

37 ki§iden ilk finale varrmyan yal
ruz Muglall Osmanla Mcrsinli KAmil 
olmu~tur. DOnil~te riizgar ve steak.la 
milcadele etmek suretlle kO§ucular 
~k h1rpalanm1~lard1r. Bilhassa Siliv
rinin bozuk kaldmmlanndan gec;mek 
btitiin yan§~1lar iizerinde iyi te:rlr bt
rakmam1§t1r. 

Biiytik~ekmeeeye 5 kilometre kal
d1g1 s1rada Orhanla Eyiibiin rilzgara 
kar§1 tutturduklan, 40 kilometrelik 
(tempo) ya uyrumyan Erdogan yav~ 
yava§ birinci plotondan aynld1 ve 35 
kilometre kala, s1cagm da verdigi te
sirden yorularak yan§t birakt1. Onde 
giden iki gen1;te kilometreler azald1k
CS heyecan artmaga bal]lad1. 

Ogle s1ca.gi tesirini ziyadel~tirdigi 
bir s1rada birinci p0loton finale var
mak ve yan~1 5 saatten a~1 bir 
rekorla bitirmek icin biit.i.in gayret 
ve cnerjilerini sarfetmege b~adllar. 

Bitime tam 200 metre kaldigi za
man Orhanla Eyiip arasmda 938 
senesi ~ampiyonlugu i~n kuvvetli bir 
milcadele ~1. 8 saniye siiren bu 
~etin di~eden sonra izmitu Orban 
yanm tekerlek f arkile Eyilbti. g~e
rek ~piyonlugu kazand1. 

Rekor be~ saat yedi dakikadlr. 

Miisabakay1 bitiren gen~lerden 
onuncuya kadar olanlann derece ve 
isimleri ~oyle tesbit edilmi~ir: 

1 - Orhan M. T. dan izmitli 5 S. 7 D. 
2 - Eyilp • » dan Ankara 5 S. 7 D. 
3 - Halil Eskil?ehir 5 S. 27 D. 
4 - Mehmed Denizlili 5 S. 28 D. 
5 - Mustafa Qn.nakkale 5 S. 34 D. 
6 - Torkum istanbul 5 S. 34,5 D. 
7 - Aliladdin Ankara 
8 - Ahmed Konya. 
9 - Zekeriya Eski~ehi r 
10 - Sabri Bal1kesir 

156 kilometre mesafe dahllinde ya· 
ptlan bu birincilikte alman teknik de-. 
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T enis finalleri diin oynand1 
T ek erkekte Suad, fek kad1nda bayan Gorodetski, 
~ift erkekfe Ibrahim Cimcoz - Armitage, muhtelitfe 

Bayan Gorodetski - Arevyan kazandllar 
Bay Muhiddin Ostiindag kupas1n1 en fazla puan 

topbyan Dagahk kliibii ald1 

Tenis ma~lanna ~ edenlerden bit' gru.p '(ortada tek etkek 
finalini Jrazanan Suad giriilmektedir) 

Diln Dagcll1k klilbii kortlannda 
B. Muhldd.in Ustiindag kupasmtn fi
nallerl oynandl. Saat ildde ba.~llyan 
tek erkek mii.sabakaslllclan itibaren 
kordun etraf1 tenls meraklllan ile 
dolmaga b~amu; ve giizel blr tenis 
giinii ~br. 

Tek erkek miisabakasl fialini Su
sndla Telyan oynadtlar. Bundan bir 
miiddet evvel Challenge cup finai
linde Telyan Suad1 m~l vaziyete 
sokm~tu. Halbuki bu iki oyuncu ~
smda Suad lehine bilyiik bir !ark 
mevcuttur. Bu defa daha iclmanl1 ve 
nefesli ol.-ak Telyam knl9JSUla nlan 
emektar Suad aradaki klas farkuu 
tcbarilz ettiren bir netice ile galip 
geld.i : 6-2, 6-1, 6-2. 

Suad sert servisleri, daima son ~iz-
• giye ya.km dii~en uzun sag vuru~-

lar1 ile m~a tamamile haldmdi. Bil
hnssa solunu bulan uzun ~arda, 
Telyan seyirci kalJyordu. Zay1f bir 
servise dayanan oyuniyle Telyan mu
tad toplayic1 oyununu da g0stere
medi. 

Tek kadtn mi.isabakasmm finalini 
bayan Gorodetski ile bayan Kurtelli 

· oynadtlar. Tek erkekte oldugu gibi 
bu iki bayan arasmda d.a biiytik !ark 
vardl. Bayan Kurtelli m~1. evvelden 
kaybedilm~ ~kilde gayet gev~ek ve 
IAkay1d oynacil. (G-0). (6·0) gibi kati 
neticelerle ve bayan Gorodetskinin 
uzun ve serbest vuruslarile devam 
eden m~ ancak on · sekiz dakika 

I 

siirdU. 
Muhtelit miisaba.kasmm finalinde 

bayan Grodetski ve Arevyan ile ba
yan Kurtelli ve Krist oynadllar. 

Bu ma~m miicadeleli olacagm1 tah
min ediyorduk. Fakat oyle olmadl . . 
Arevyanm filedeki diizgiln vole oyu
nu, buna mukabil, Kristin beklenen 
mukavemeti g0sterme~i m~m yir
mi bir dakika gibi ~ok Iasa bir za
manda bitmesini int~ etti. 

Bayan Gorodetski ve Arevyan 6-1, 
6-1 gibi fnrkl1 bir say1 ile bayan Kur
tclli ve Krist muhtelitini yendiler. 

Bu ilk ii~ miisabaka, finalistler 
arasmdaki oyun seviyesi farkmm 
~1khgmdan dolayi ~k ktsa siinnii~ 
ve dogrusu seyircileri tatmin etme
mi~ti. Fakat buna mukabil dort set
te biten ~ift crkek miisabakas1 giizel 
ve heyecanh oldu ve ilk menfi tesiri 
dagitt1. 

Qi ft erkek finalinde Baldini - Jaffe 
~m He Armitage - ibrahim Cimcoz 

rcceler memnuniyete deger mahiyet
tedir. 37 ki~den 24 ki~i yan~1 tama
men ikmal etmil?, digerleri bisiklet.
lerinin bozulmasmdan dolaYl yan~ 
terketmi~erdir. 

Ekip tasnifinde Eskil?ehir 17 saat 
34 dakikada (3 ko~ucunun tutan) bl-
1inci, izmit ikinci, Bursa da. il~iincU 
olmu~tur. 

Vites ve taklm halinde derece alan 
bisikle~ilere, federasyon tarafmdan 
kupa ve madalyalar yarm verilecek
tir. 

~ifti kar§ll~ttlar. Birinci setin ilk uo 
oyununu Baldini - Jaffe ~itti kolay
llkla kazand1. U~iincil oyundan sonra 
Amtitage'in volelerl ~ yerlerl bul
maga b~ladl ve ibrahlmin henfi.z 
~illlllyan oyup.una ragmen ilstiisto 
il~ geym aldllar. (3·3) olduktan sonra 
ibrahim, Armitage'm oyunu saye
sinde dilzeldi. Buna mukabil Baldini 
ile Jaffe yerlerini kaybettiler. Oyun 
,(3-4), (4-4) olduktan sonra Cimcoz 
ve Armitage ~k uzun silren bir 
geymden sonra (5-4) ileri ge~tiler. 

Jaffe servisini kaybed.ince ilk sett 
Cimcoz - Armitage (6-4) kazand1Iar. 

ikincl setin ilk oyununu yine Baldi
n i - Jaffe kaza.ndJ.. Fakat Armitage, 
ahengini bulan giizel oyunu ile mai;1 
(2-1) taklm1 lehine ~evird.i. (2-2) den 
sonra Cimcoz ve Armitage i.istiiste 
dort oyun kazandllar ve lkinci seti de 
(6-2) aldlla.r. Arada bu derece fark 
olmasma ragmen her oyunda biiyiik 
bir c;eki~e oldu. 

U~iincil set mticadele i~inde ge~ti. 
Baldini ve Jaffe buyilk bir dikkatle 
oynamaga bru?ladllar ve eksert oyun
larda bilhassa Baldini rakiblerini bo
zacak derecede hiicuma g~ti. Fakat 
buna ragmen (4-4) oluncaya kaclar 
ibra.him ve Armitage hep ileride idi
ler. Ve 5-4 de onlann lehine oldu. 
Onuncu oyunda evvela ibrahlm kolay 
bir sm~1 yaparnamak, wnra da 
Armitage topu fileye takrnak: suretne 
iki m~ bol kacm:War ve bundan son
ra sinirlenerek setl 5-7 kaybettner. Bu 
arada bilhassa Baldini dikkatli, seTt 
ve gUzel oynadt. 

DOrdiincii sette Baldini - Jaffe <;lf
tinin mukavemet g0sterecegi beklenl
yordu. Faka.t, ibrahim - Armitage 
bir arahk (5-2) gibi ~1k bir fark elde 
ettiler. Baldininin giizel oyunu m~m 
ancak a1eyhle1ine (6-4) bitmesine 
yardun etti. 

Zevkle seyredilen bu dart sette Ib
rahim Cimcoz - Armitage ~lrti her 
bakundan rakiplerine faik bir oyun 
g0sterdiler. Armitage sogukkanlt, 
vole oyunile, m~a bozuk ~hyan ib
ra.hlmin kuvvei maneviyesinin ve 
oyunun dilzelmesine 8.nn1 oldu. Bal
dini ve Jaffenin bilhassa yer tut~an 
hata11 idi ve rniistakar bir oyun oyna
yamaddar. Miisabakalardan sonra 
galiplerin kupalan da~bld1. Bay Mu
hiddin Ustilndag kupasm1 en fa.Zia 
puan kazanan Dagc1llk kliibil aldl. 

Ulvi YENAL 

Giizel b~hyarak Edirne - istanbul 
bilyiik ya11~mdan sonra bu sef er de 
1938 y1h birinciliklerlnln muvaffa
k1yetle b~anlmasmda bisiklet fede
rasyonunun bilyuk alakasim ve eski 
b~kan Cavidin gayretinl takd.irle 
k~Ilanz. 

Bu yan~1 c;ok yakmdan takib eden 
rnatbuat spor muhabirleri bu yeni 
~hirler aras1 yan~annm ziyadel~
mesi i~ln te~vik mahiyetinde yan~lar 
yaptlrmak istediklerinl fede11l8}'0n 
miimessllllgine bildir~lerdir. 



HER AK§AlU 
BiR HiKAl~ Musiki ile tedavi 

Sabiha cigarasm1 yaktr. Salonun 
bir kO§esinde, §i§man bir kadmJa ko
llll§an Ferdiye dalgm dalgm bakb. 
Uzun zamandanberi Sabiharun i~inde 
F'erdiye kaf§I, pek tath hisler vardi. Fa
kat gene adam bir tiirlil bmm anlam1-
yordu. Sabiha ona ne kadar timid ve
rlci sozler soylerse soylesin gene nafi
Je idi. Bazen birliktc dansediyorlard1. 
Bu csnada gene kadm, kum1z1 dudak
bmm Ferdinin kulagma yakla§tlrarak, 
bir erkege pek biiyilk ilmidler verecek 
kelirneler f1s1ldad1. Fakat Ferdi, Sabi
bamn sesinin heyecandan titredigini 
lJile farketmezdi. 

Gene kadm uzaktan Ferdiye bakar
ken dii§iiniiyordu. Bu kadar sanatkar 
rublu bir erkegin bu derece (1vurdum 
tluymaz •> olmasma imkan var m1yd1? .. 

Bir arabk Sabihanm gozleri oturdu
iu kanapenin bir kenanna b1ralulm1' 
bir gazeteye ili§ti. Gazetede §U kelime
lerl okudu: uMusiki ile bir~ok hastahk
lar tedavi cdiliyor11. Sabiha elini uza
tarak gazeteyi ald1. Deroin goziine ili
§en makaleyi ba§tan &§ag1ya kadar 

• okumaga ba§lad1. 
Bu esnada Ferdi de onun yamna 

yakla§IDI§tl. Gen~ adam giililmsiyerek: 
- 9ok merakh bif§ey okuyors11nuz. 

galiba ... dedi, o kadar dalm1§bmz ki, 
yammza yakl8§t1g1mun bile farkmda 
olmad1mz. Sabiha gazeteden gozlerini 
lt.ald1rarak Ferdiye ta th tatll baktJ: 

- Evet ... dedJ, ~ok rnerakh bil' yazr ... 
Musiki ile birc;ok hastalJklar tedavi e
diliyormu§ ... Mesela kalb hastalanm. 
Jrendllerine kemanla giizel parcaiar 
dlnleterek iyi ediyorlarm1§ ... Tuhaf de
tll mi? Siz bunun hakkmda ne dersi
niz? 

Ferdi rnusiki ile c;ok me§gul olmu~
tu. iy1 keman c;a1ard1. Gillerek gem; ka
dma cevap verdi: 

- Benim buna akhm yat1yor ... Ame
rikada rnusiki ilc tedavi rneselesi etra
fmda birc;ok tecriibeler yap1hyor ... Sa
bihanm ba§mm ic;inde bir §im~ek c;ak
b. Gozlerini siizerek delikanllya biraz 
daba yakhi§tr: 

- Ben de kalbimden hastay1m ... de
di, siz de iyi keman ~ahyorsunuz. Beni 
musiki ile tedavi etsenize ... BakalJm bir 
tecriibe yapahm ... Musikinin insanlar 
l~in ne derece f aydah oldugunu og-

Size zal1met olmazsa yann tccrilbemi
ze devam edelim. S1hhat meselesi bu ... 
Tabii her§eyden el1emmiyetlidir ... 

- O halde yanna kadar Allaha1s-
marlad1k. 

- Gille giile ... 
Artlk Ferdi hergiln Sabihamn evine 

geliyor, saatlerce ona kemanla ('n gii
zel musiki par~alanm dinletiyordu. Ba· 
zen de Sabiha Ferdinin aparhmanma 
gidiyordu. 

Biribirlerine son derece ah~m1~Janfl. 
Bu musiki ile tedavi onlan pek sarnimi 
etmi§tf. Sabiha Ferdiden her aynll~m
da gen(( adama: 

- Size nastl tefekkiir edecegimi bil-
miyorum ... diyordu, hakikaten kalbim
de biiyiik bir ferahhk hi~iyorurn. Bu 
gidi§le galiba hi~ bir §eyin kalm1ya-

cak ... 
Musikinin gene; kadma daha iyi tesir 

etmesi i~in arasira ((tedavin zamamm 
mehtapll gecelere de ras getiriyorlar
d1 . .BOyle zamanlarda ya Ferdinin apar· 
timarumn denize kar§I olan geni§ baJ
konunda otururlardi. Yahud da geni; 
adamm kotrasi1e mehtapll denize ae1-
1Irlard1. Ferdi de bOyle ay1§1gt altmda 
giizel b!r kadmm yamnda, durgun bir 
denizin iistilnde CO§tukc;a CO§Sf. ke
manla ne giizel pari;alar c;alard1. 

.BOylece musiki ile teda,•i haftalarca 
devam etti, durdu. Fakat bu i§ bir de
dikodu halinde etrafta ~alkanmaga 
ba§Iamt§tl. Bir giln Sabiha ile Ferdi 
bir ~aya gitmi§lerdi. 
• Bir ahbabr Sabihaya sordu: 

- Musiki ile teda\iden bir fayda gO. 
rilyor musunuz? 

Sabiha cevap verdi: 
- 9ok ... Pek c;ok faydasm1 gordiim. 
Bu esnada Sabihanm aile doktoru: 
- Kalbinizden hasta oldugunuzu 

bana soylemerni§tiniz ... Miisaade eder
seniz sizi bir muayene edeyim ... dedi. 

Doktor ertesi giinil Sabihalann evine 
geldi. Gene; kad1m muayene etti: 

- Kalbiniz ((Ok iyi... Fevkalade ... de
di. 

Bu strada Ferdi de e\'e gelmi§ti. Sa~ 
biha onu giilerek kar~1lad1 : 

- Bakm1z, dedi, §imdi doktorum 
muayene etti. Kalbim iyile§mi§ ... Gor
dilnilz mii? Musiki sayesinde iyi ol
dum. 

renml§ oluruz. Doktor gittikten sonra Ferdi ne§esiz 
Ferdi musikinin hayram idi. insan- bir tavirla: 

Jara hava, su gibi musikinin de pek bii- - Demek art1k iyi oldunuz, dedi, fa-
yiik bir ihtiyac; olduguna inamrd1. De- kat ... Ferdi rnahcup bir ~ocuktu. Bir-
Jikanh giiliimsedi: denbire sOzilnii kesti. 

- Peki... dedi, vak1a musiki ile teda- Sabiha sordu: 
Yi usullerini bilmiyoruz, fakat bir tee- - Nic;in sustunuz .. •<Fakat1> dedlnfz 
riibe yapahm.. s0ziinilziln arkasm1 getirmediniz ... 

Sabiha Ferdiye biraz daha sokuldu: Ferdi bir cesaret g&terdi: 
- Tedaviye ne zaman ba~llyoruz? - Siz iyi oldunuz ... Fakat bu sefer 
- Yarmdan itibaren... ben hastalandim. 
O gece Sabiha rnemnun evinc don- Saahiba merakla sordu: 

dii. Yatagmm i~inde yann ba§hyacak - Nerenizden? .. 
olan rnusikl tedavislni dil§iinerek. Uy- - Ben de kalbimden ... 
Jmsuz saatler gec;irdi. Gem; kadm tatlJ bir giilil§le cevap 

Ertesi giinii ogleden sonra Ferdi, Sa- verdi. 
bihanm apartlmamna geldi. Sabiha _ Bari bende sizi tedavi cdeyim .. . 
~ik mavi, gayet dekolte bir elbise giy- Fakat musikiden de hi<; anlamam .. . 
mi§ti. Salonda yanyana oturdular. Acaba sizi nasJl tcdavi etsem ... 
Gen~ kadm tedaviye ba§lamadan evvel Ferdi onun yanma oturdu, gene ka-
Ferdiye likorler ikram etti. Delikanh: dmm elini tuttu ve kulagma f1SildadI: 

- Art1k tecriibemize, yahud tedavi- _ Benimle evlenmekJe ... 
mize b8§11yabiliriz degil mi? .. diye so- Hikmet Feridun E~ 
nm ca Sabiha hem en cevap verdi: 

- Tabii, tabii ... 
Ferdi, kemanm1 eline aldt. Fevkarn

de guzel c;ahyordu. Sabiha §imdi Meta 
ba§ka bir ruemde y8§1yor gibi idi. Pen
cerelerdeki f es rengi perdelerin arasm
dan siizillen giine§ Ferdinin sari sa<;
lanm I§1ldatiyordu. Gene; kadm ba~1-
n1 oturclugu koltugun arkasma day1-
yarak kernan sesini dinliyordu. 

Bal1kesirde 
2 otomobil kazasi 

Bir kiti oldii, bir ~ocuk 
ag1r yaraland1 

Bahkesirlc SuSigirhk arasmda fcci 
bir otomobil kazas1 olmu~tur. ~ofOr 

Sadettinin idare ettigi yiik kamyo
nu Bahkcsirden Band1rmaya gitmek 
iizere harcket ctmi§tir. Yolun, Sus1g1r
J1ga ii~ kilometre kadar olan k1smmda 
Hamidiye mahallesinden ~erif, Sultan
~ayir koyiine arabasile kalbur makine
si gotilriirken bu kamyon gec;;erken 
arabaya §iddctle c;arpmt§, bu esnada 
arabac1 ~erif ba§mdan aldlgt ag1r bir 
yara neticesinde Olmii§Uir. 

Arabada, ~erifin yanmda bulunan 
.Adem admdaki arkada§ma bir§ey ol
mami§trr. 

Hakim B. Hilimii Aydmll ,.e jandar
ma kurnandam vaka yerine giderek 
tahkikatl yap1m~trr. ~ofOr tevkif edil
rni~tir. 

Bahkesirde de B. S1rrmm idare ctti
gi otomobil Fazhkuyusu civanndan 
gec;erken inonti mahallesinden Riza og
Ju 13 Ya§larmda Ahmet admda bir i;o
cuga i;arpm1§tlf. Ba§mdan, vi.icudunun 
muhtelif ycrlerlnden agtr surette yara
Jana.rt ~ocuk memleket hastanesine kal
dmlm1§tlr. 

Tahkikata devam edilmektedir. 

Y eni Sinop valiai ite ba§lad1 
Sinob (Ak~) - Uzun zaman

danberi milnhal bulunan Sinob yali
ligine tayin cdilen Mardin valisi B. 

Fehmi Vural ~ehrimize gclmi~tir. 

Vali iki ay izinle istanbula hareket 
etmi~tir. 

~arbon ha1tahg1 
Sinob (Ak~am) - Bir haftadan

beri ~ehir dahilinde ~roon hastal1g1 
goriilmcktedir. Hastahk daha ziyade 
bilyilk b~ hayvanlardadir. ~imdiye 
kadar yirmi hayvan olmil~ti.ir. Sekiz 
insan cla memleket has tanesinde te
davi altmdad1r. 

~ehir s1hhi kordon altmdad1r. Ha
ric;ten hiy bir hayrnn sokulmuyor. 
~ehir dapilinde ~1s1z tek bir hayvan 
b1rak1lmam1~hr. 

Bu akfam 

Nobet~i eczaneler 
i.;;t~f: Osmanbeyde ~ark Merkcz, 

Takslm: Istlkliil caddeslnde Kemal 
Rebul , Beyoglu: Tiinelde Matkovl~, 
Yuksekkaldmmda Vlnkopulo, Galata : 
To~ular caddeslnde Merkez, Kasim
paµ : Vasi!, Ha.skoy: Hahc1oglunda 
Barbut, Emlnonii : Sallh Neeati, Fa
Uh: Hamdl, Karagiimriik: All Kemal, 
Bakirkoy: HllAI, Sanyer: Asa!,, Ak
saray: Cerrahpa§ada ~ere!, Be~iktais: 
Halld, Fener: Balatta Hi.isameddin, 
Kumkap1 : Asadoryan, Ku~iikpazar: 
Yorgt, Samatya: Kocamustafapa§ada, 
R1dvan, Alemdar: Divanyolunda Esad 
!]ehremlni: Topkap1da Naz1m, Kad1-
koy: SOtudlu~eismede Hulusl Osman, 
Uskiidarda: Imrahor, Heybellada : To
mas, Buyukada: Halk. 

Ber rece a~1k eczaneler: 

Yentkoy, Emlrgln, Rumellhlaan. or
takoy, Amavutk<Sy. Bebek, Beykoz, 
Papbahi;e ve Anadoluhlsanndakl ec
zar.eler her gece a,1ktu. 

macunudur 
Bir arallk Ferdinin gozleri de Sabi

haya ili§ti. Sabiha, ba.§1 arkaya daya
lllk, giizel ve bl~imli boynu meydanda, 
gogsii heyecanla inip kalkarken ne gii
uldi... 

0 giinii birkac; saati beraber ge~irdi-
ler. Aynl1rken Sabiha: 

- Size c;ok, ~ok te§ekkilr ederim ..• 
4liyordu, kalbimde Meta bir fer3hhk 
Jllssediyorum. Zannederim ki, tecriibe
lJliz ~ok iyl netice ,,.erecek ve siz beni 
Dlusiki ile tedavl edeceksiniz.. Sonra 
&en~ adamm gOzlerinin i~ine bakarak 
aordu: 

Yf'mek kmntJlan di§ aralannda ~gneme sa

t1hlarmclaki ~ukurlarda kahrsa ekfir ve hastl 

olan asit mineleri bozar, d~Ierin ~iiriimesine 
)'OI a~ar. Hele bu asitler biitiin g-tte agmla bJ· 

rakJld.Jii takdirde muar mikroblar milvarlar
ca artar ve difler siir'atJe bozulur, beya;ligmi, 

- Tecriibemize ne zaman devam 
edecegiz? 

Ferdi cevap verdi: 
- E~r emrederseniz ve i§iniz yok-

a yann ... 
Sabiha ehemiyemtli bir tav1rla: 
- Rica ederim, dedi, insanm sihha

t.U:aden daha muhim bir i§i oJm.· mu? .• 

~aglaml1flm 

Di~i KOR.SAN 
TarihT Deniz Romani 

Yazan: fskender F. Scrtelli Te!rika No. 59 

l~panyol dilberi mabuda yalvarmaga gidiyo-rd_u_ • ..
Magaran1n kap1s1na gelmi~ti ki ince bir ses duyuldu 

Santoslular Maryananm hayati ile 
uzaktan uzaga alakadar olmaga 
~lam1~lard1. 

Santoslulardan bid, son gi.inlerde 
Arablarm Bizans1 i~gale hazirlandlk
lanm duymu~tu. Bu, uzaklara ka
dar a~1lan bir bahk~i idi... Bu habe
ri korsanlarclan duymu~u. Bu ka
::iaatini arkad~lanna da anJatm1~ 

ve Fernandonun bu kadm1 Santosa 
blrakmakta ba~lca bir m.aksad ve 
sebeb olacagm1 ileli silnn~til. 
Ballk~mm sOzleri biltiin adah

larda ayni merak ve tecesstisi.i ya
ratrnJ~ti: Maryana acaba Santosta 
ni<;in kald1? 

Hie; kirnse onun Fernando tarafm
d~n .terk edildigini akhndan bile ge
~l~JnJyordu. 

Adal1lann reisi bir giin Maryana
ya bah~ede raslad1. Maryana, Jero
zalem rakkasesi [1] gibi adamn bu 
sessiz k~esinde kimse ile konu~ma
dan y~yordu. 

ihtiyar reis, Maryanaya Kudilste
ki yahudi rakkasesinin hikayesini 
anlatarak: 

- Onlar talihsiz insanlanms de-
"' di, Hebron'da kendilerinden ba~lm 

kimse yokmu§. Fakat sen burada 
yalmz degilsin! Seni hcpimiz scviyor 
ve say1yoruz. Biltiin dileklerini yap
maga hazmz. Her gun sana taze 
bahk ve eskl ~ab ikram cdecegiz. 
Envcrano kansile bcraber dagda ya
ban ycmi~eri yiyerek y~rm1~. Zey
tin mevsimi geldigi zaman sadece 
zeytin yerlermi~. Burada her ~ey var. 
Taze iizilm bile. 

Maryana bu hikayeyi dinlcrken 
dii~iiniiyordu. 

Acaba kendisi de - giiniin birin
de - ayni akibcte mi ugnyacakb? 

ihtiyar reisin dilinin altmda soyle
mck istrdigi gizli bir ~ey vard1? 

M.aryananm ilk sozil ~u oldu: 
- Fcrnandonun rnuzaffer olarak 

donccegini umuyor rnusunuz? 
ihtiyar: 
_, ~iiphesiz, diye cevab verdi, :tiiiP

hesiz ki rnuzaffer olarak donecek. 
Oyle bir kahramanm maglUb olma
sma imkan var m1d1r? 

- Arablar vurucu insanlar m1dir? 
- <;olde vurucudurlar amma, de-

nizde ba~lar1 !;abuk doner. Dil~man
Jarmdan once dalgalara yenilirler. 

- Sizi uzun y1llardanberi burada 
korsanlann tecaviiziinden kim koru
yor? Askeriniz yok.. kaleniz yok .. 
hi<; bir kuvvetiniz yok! 

- Askcrimiz, kalemiz, kuvvctimiz 
yok amma, hie; bir adada bulunm1-
yan hamimiz var. Donal Adanuzm 
hamisi bizi her turlii tccavilzden 
korur. 

- !?irndiye kadar adamz hie; bir 
tecavilz ve istilaya ugramad1 m1? 

- iki kcre bu tehlikeyi ge~irdik. 
Birincisinde Vcnedikliler geldiler .. 
sahilimize asker c;1kard1lar.. bir 
rniiddct burada kald1lar. Fakat, o 
yil k1~ mevsiminde o kadar milthis 
firtmalar oldu ki.. asker yiycccksiz 
kald1 .. a~hktan k111ld1. 

- Siz onlan besliyemediniz mi? 

- Biz sade bahk yiyerek te y~-
yabiHriz, Dona! Fakat onlar ekmek
siz ve etsiz y~1yamazlard1. Hepsi 
mahvoldu. (Santos mabudu) onlan 
oidilroil. 

(l ! • Suleyman pcygamber zamamnda 
Kuduste Enverano adh bir §air vard1. Bu 
talr lnsanlann zulmiinden kar:arak Heb
ron datma Utica elm!~. Ylllarca orada 
yafaml§tl. Giinun birinde Enverano blr 
yahudl rakkaseslle milnasebette bulunu
yo1 ve ondan ~Ir_ k1z ~ocu~u diinyaya ge
llyor • . Qocuk .buyuyor ve c;ok giizeJle§lyor. 
O dev1rde gtizel lazlann saraya almmas1 
iide~t~ ealrin klZint da cebren saraya 
goturuyorlar. 

Efsaneye gore, klzm anas1 daj;da i:tl
dinyor ve kocasmdan ba§ka hii; kimseyl 
tanumyor. Enverano o zaman .. oJum 
Rat811 dlye blr §llr yaziyor. Bu §ilrde: 
•Sana yalmz kocan lazimd1. Yehuda senl 
bana verdl ve gozlerfne benden ba_,kn 
ktmseyi gostermcdl!D diyor. Rakkase dag
lann koynunda oltiyor ve son nefeslne 
kadar Enveranonun ka~1smda raksedl
y~r. (Iki munzevi) nln hayatm1 dnynn 
Suleyman bu hadiseden miiteessir oluyor 
rakkuenln k1zlle evleniyor. • 

-, Venedikliler bu hadise kar~sin
da nc yapttlar? 

- Korktlru·.. ve blr daha asker 
getirr~1ediler buraya. 

- Ikincisi?. 
- ispanyol korsanlanrun tezavil-

ziine ugrami~k. Adamw bir sabab 
i~al ettiler. Ve aylarca blzi eair 
gibi kulland1Jar ... KlzlanDllZI, kan
Jan1nJz1 evlerimizden al1p gemUerlne 
goturdiller. 
~ (Santps mabudu) n&Sll gtis 

yumdu bu felakete? .. . 
- Goz yumar nu hi~? Hepimiz ona 

yalvanyDr, ondan yardlm istiyorduk. 
"O«i; ay bize zulilm ve i~ence yaptilar. 
Fakat bir gun (Santos) onlan de
nize doktii .. rntithi~ bir f1rtmaya tu
tularak sahillerimizde boguldular! 

- O halde beni de bir kere bu, 
mazlumlan himaye eden mabudun 
huzuruna gotilriin! Ona Fernando
~un muzaffcr olmas1 l~in yalvaraca
g1m . 

ihtiyar yol gosterdi: 
- Haydi, benimle beraber gel. IJu 

ku~fik tepenin yamacmdak1 kaya
l1klarda bir magara var. Santos ora
dachr. 

* Magarruun oni.inde durdular. 
Maryana de1inden gelen ince blr 

ses duydu. 
<;ekindi. Bir kai; ad1m gerl ~e

kildi. 
i:htiyar re!s: 
- Korkmaym! dedi. Santostan 

zarar gormezsiniz I 
Maryana: 
- ic,;e1ide bir kadm var. 
Diye mmldand1. 
ihtiyarm kulagi &gir ~UyonhL 

Fakat ince sesi o da biraz sonra duy
mu~tu. 

- Evet, diye ba~ru sallad1, bir lta
dm yalvanyor. 

- Girccck miyiz? 
- Hayu·. Santos lid kifiyi birdeD 

dinliyemez. Onun ~asm1 bekU,. 
cegiz. 

__,, Bu yalvan~lar ~k uzar JDJ? 
- ~iJndi biter. AdaWar onu fazJa 

rahats1z etmekten ~ldnirler. 
Maryana magaramn apnda da. 

ruyordu. 
i:htiyar reis: 
- Bu saatte (Santos)a hi~ blr 

zair gelmezdi. 
Diye soylenirken 

ra elile: 
- Sus ... 

,Maryana ihtiya-

i~reti vererek ~m magaradall: 
h;cri uzatt1. 

Ve mabuda yalvaran kadlru dmle
mege ba~ad1. 

c- Bu sabah, tamam otuz blr gfiD 
oldu, ulu ma bud! Ayaguun dibi~ 

otuz bir giindenberl yalvanyorum: 
Sen, Arab akmc1lanna yanhm et. 
Bizans1 zaptetsinler. Ciinkii onlu 
Bizansa vannca, her ~yden o~ 
hapisha~~eleri, zindanlan bolJaltacak• 
Jar.. . OHim mahzenlerinde lnliyen 
ma.hkumlan serbes bll'akacaklar. 
Kocam da gilne~i , diinyayi gorecek 
Ben de ona kavu~cagim. Sen bans 
merhamct et, ulu mabud! Sen, be
nirn i~in, biltiin mabudlann en mer'4 
hamctlisisin ! Beni ve onu bu 80l1SUS 

i~kencelerden, bu tahammiil edllmes 
izbrab1ardan sen kurtaracaksm!> 

Maryana ka~la11n1 ~tarak baflDI 
arkaya i;evirdi: 

- Burada, Fernandonun majlO.. 
biyetini istiyen bir lwhn var. Onu. 
hemen susturmallyiz, baba! 

ihtiyar ~~rd1: 
- Ben, (Santos) un oniinde dlS 

~okiip yalvaran lnsarun aizmi kaJ 
patmaga muktedir degilim, Dona1 
Biiyiik bir giinah i~ediniz ~i. 

- Hayir. Onu ben susturacag11n:. 
Kocasmm zindandan kurtulmasi i~ld. 
Arablann muzaffer olmasuu lstiyor. 
Arablar muzaff er olursa, Fernando 
hai·bi kaybeder, rnagh'ib olur. 
. ihtiyar reis, ispanyol dilberinla, 

kolundan tuttu: 
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fstanbul - Oi:;te ne§rlyo.tt: 14,30: Plak-
1& Tiirk muslkisi, 14,50: Havadls, 15,05: 
Plakla Tilrk muslkL~. 15,30: Muhtellf 
plak nc§riyat1, 16: SON., 

Atc.,am ne§rlyatt : 18~0: Plakla. dans 
lfu.uslkisi, 18,50: Rtfat ve arka.davlan tn
rafmdan Tiirk muslkisi (Nahavent fasll>, 
19,15: Qocuklam. mllSa.l: Bayan Nine, 
19,55: Borsa. habcrlerl, 20: Saat ayan : 
Orlnvic rn.sathaneslnden no.klcn, 20,02: 
Mustafa Qa~lar vc arka.dMlci.n tarafmdan 
(l'urk musikisi, 20,40 : Havo. rnporu, 20,43: 
Omer R1za. Do~l tarafmdan arobca 
Soylev, 21: Saat ayan, ORKESTRA: 1 -
Kcler - Bela. "uvertur Fransez, 2 - Planket: 
~ klo§ db kurnvil, 3 - Tostt: Tristtezza, 
4 - Mak - Dover: Sabat enfernal, 21 ,30: 
Fa.stl So.z Heyetl : ibro.hlm \'e arkndMla
n tarnfmdan Turk musiklsl (Karclttar 
fa.sh>. 22,10: Mtizik ve varyete: Tepeba§l 
Beled1ye bahcesinden naklen. 22.50 Son 
habcrler vc ertesl guniln programt, 23: 
Saat ayan: SON. 

Ankara - Ogle ne§riyo.t1: 14,30: Kan
§lk plak ne§riyati. 14,50: PlA.kln Turk mu
s1klsl ve halk §ark1lari, 15,15: Ajans ha
berleri. 
A~am ne,?riyatt: 18,30: Ptak n~rlyat1, 

19,15: Turk musikisi (Makbulfl), 20: Saat 
ayan vc ara~a nc§rlyat, 20,15 : Tilrk mu
sikisi ve halk §ark1lan (Handan), 21: 
~onferans: (~vket Siireyya Aydemlr), 
*l,15: Slidyo salon orkestrasi: 1 - Vittorio 

~
uilxlanl: A Te Sola, 2 - Chopin: Noc

urne No : 2, 3 - Drlgo: Esrne.ralda No. 2 
as des Bohemlens, 4 - Mlchiels: Czardas 

No. 1, 5 - Siede: B1elliebchenJ 6 - Josef 
Oungl: Traume au! den Ozean, 22: Ajo.ns 
haberlerl, 22,15 : Son. 

Avrupa istasyonlan 
Saat 20 de 

Berlin 20 hafif muzlka - Deutschl. S. 
20 konser - Kolonya 20 plak ne§rlynt1 -
\Milnlh 20.15 harlf mutika - Budap. 
19,30 danberi clngene c;n.lgis1 - Milano 
20,30 konscr - Oslo 20,30 kcman -
Prag lI 20 konser - Reval 20 haflf muzi
lta - Sofya 19,45 denberi senfon. kon
ller - Rad . Toulouse 20,40 haflf muzl
ka - Var§Ova 19.30 danberi muzlka. 

Saat 21 de 
Breslav 21,10 orkestrn. -Danzig 21.10 

operet muzlkas1 - StuttgBrttan naklen 
,aertin, Frankft., Leipzig 21.15 muzika -
Kolonya 21,10 mandolin - Konigsbg. 21,10 
muzlkah plyes - MUnih 21,10 dans -
Vlyanadan naklen Deutschl. S. 21,15 ope
rl\ muzlkast - Athlone 20 konser - Bari 
£1,15 Yunanca ne~rlyat - Belgrad 21,40 
plyano - Berom. 21 orkestra - Bordo 
21,30 senfon. konser - Brilksel 21 plak 
nc§riyat1 - Bilkre9 21 orkestra ve sonra 
keman - Grenoble 21,30 konser -
Lyubllana 21,30 ham muzlka - Limoges 
ve Lille 21,30 konscr - Londra 21 piya
no - Lyon 21,30 - 23,30 konter - Mnr
$Uya 21,30 - 23,30 konser - M. Ceneri 21 
opera muzlka.s1 - Rad. Parls 21,30 - 23,30 
orkestra - Paris P. T . T. 21,30 - 23,30 or· 
kestra - Reval 21,50 opera· konsert 
Riga 21,35 keman - Scottish Reg. 21 
vlyolonsel - SOfya 21 konsere dcvam -
Stokholm 21 asked muzlkaya devam -
Rad. Toulouse 21,30 haflf muzika. 

Saat 22 de 
Breslav 22 orkcstraya. devam - Dan

zln 22 operet muzlkasma dcvam 
Harnbg. 22,40 plnk n~riyat1 - Kolonya. 
22 orkestra - Konlgsbg. 22.10 sohstler -
Miinlh 22,10 konser - Stuttg., Berlin, 
Frankrt. ve Leipzig 22 muzlkaya devam -
Vlyana ve Deutschl. S. 22 opera muzlka
sma devrun - Athlone 22 salon muzlka
!Jt - Bclgrad 22 opera. (plO.kla> - Bukre~ 
22.45 konser - Droltvlc; 22 do.ns - Hel
slngfors 22,10 ~ingene c;alg1S1 - Londra 
ve ondan naklen Kopenhag 22,20 or
kest,ra - Milano 22,10 cMaurtce• opere -
Midland 22,15 orkestra. - Prag 22 or
kestm - Prng II 22,30 klii.slk operet mu
zlka.<J1 - Roma 22,30 sen!on. konser -
Sofyl\ 22 e~lence ve dans - Rad. Toulose 
22,10 haflf muzika - Varwva 22,10 .konser. 

Saal !3 de 
, Alman l.stasyonlan 23,30 da Kolonyadan 
naklen muzlka ve dans - Brilksel 23,10 
pllt.k ne§rtyatl - Brilksel n 23,10 caz
band - Budap. !3 orkestra - Droitvlc; 
23,25 salon muzlkas1 - Florans 23 dans -
Kopenhag 23,20 haflf muzika - Londra 
23,25 dans - Liiksembg, 23,35 salon mu
zlt.am - MllAno 23 operete devam -
Scottsh Reg. 23 Isk~ya danatan 
Stokholm 23,15 Mendelsohn eserlerl -
Rad. Toulouse 23,45 !Ulm havalan - Var
.§OVa 23 pll'tk ne§rlyat1. 

Saat U den itib:1.ren 
Alman istasyonlan 24 de Kolonyadan 

Qa.klen muzika. ve dansa. dcvam - Budap. 
24,15 ctngene ~lglSl - Droltvic; 24,15 
dans - Kopenhag 24,15 - 1,30 dans -

mo.no 24 dans - Stuttg. 'Ve Frankrt. 1 - 2 
gece konserl - Di~er Alman istasyonlan 
1 - 4 Kolonyadan naklen haflf muzika. 

Y e§il giin bayramt 
Ye§ilay kurumu Oenel Sekreterli!tln

den : Ye§ilglin ba.yram1mm uyelerimizle 
illku arka.d8,4lanmmn i!}tirakile bu sene 
Mudanyada kutlamatta karar verdik. 

24 7/ 938 pazar gilnii sabaht saat 8,30 da I 
Tophaneden hareket edecek olan TRAK 
vnpurunda. yer bulabilmek icln 22/'1/938 
cuma gunu saat 14 e kadar. gelmek is
tlyenlerln genel sekreterlllte veya. Cab,1-
~l unda Qocuk Eslrgeme kurumu blna
Sl~daki Ye§lll\y merkezine milracaat et· 
meleri rica olunur. 

Dr. ~laf1z Cerna) 
(LOKMA.."tf BEKBI) 

Dahiliye miltehass1S1 

IENELt.lt 
I AYLIK 
I AYLIK 
1 AYLIK 

TQrkf11e J'cmbt 

HOO kuruJ 2'i00 kut\11 
'150 • J'60 • 
400 • 800 • 
1~0 • • 

Polta ltUhadma dahll olnu.Yan 
ecnebl memleketler: BeneUtt 

HOO, altl ayl11t 11100, Oo 
ayJJtt 1000 kut\lftUI. 

Ad.rN tebdW toln ytnn1 bet 
turuf}uk pul &Ondermek 1Az1mdll'. 

Cemaziyelevvel 20 - Ruzuhmr 74 
1. l1111ak ca... otie lld.adl .Akf- Y ••11 
E. 6.54 9,03 4,41 8.39 12,00 1,56 
Va. 2,33 4,42 12,20 16,18 19,38 21,34 

AK$AM 

MATBAASI 

AKIJ&M 

Bu sayida: 
Vitaminler - Kan koca 
ge~im s1.rlar1 - ya vru -
muzun sathi•, ('ocu~un 
odas1 - Bir kadm: Be!f 
~ehre - Nasal )'apmah -
Ya..'jml bulabilir misiniz, 
bunlan blli,yor musuun -
Ha)'lr, en birinci guzcl
llk miistahzan zamanm
da istifade ediniz. - Kii
petilnizin tmnelilc za
mam? 

Temmuz say1s1 ~1kt1. 
Gene 40 sayfa, 4 rank 

Ayr1ca 8 sayfa ek - Bir biiyiik omcklcr paftas1 • 15 kumf. 

l1Ier: 
Diizgii.n bir yak& DUll 
1aplh.rT - Spor enek cc
kctl - Yas i~in Krote blr 
balu - PJij ~antaa -
RAFYA saJ'fiTO 7astlit -
Vual perde - FlomUa De 
zarlt ortiiler - Ketcn 
iizerine iili bir talam • 
Renkli ketenden blr re
mek ortiis(i - Yemlfoi 
kadm renkll 7asdlk -
3 ~ocuk mayosa. 

• 

;.: .• , •• · I ,, • .... ' ' . • ... 

~ ~_,., .. ~'f .. ~ ...... .'~ .. ',.~,,. ·~ ~ , , , · •• . _, 
,-tr."~~ ~ 

Rotatif makinelerinde 
resimli ve renkli gazete 
ve mecmualar1, baslo ade· 
di yiiksek riaale, kitab ve 
her nevi matbualar1 en 
temiz §ekilde en ehven 
feraitle basar. 

* Devamll i~ler i~ln h ususi §erai t 
ODEON-No.5 ODEON-No.1 ODEON-No.O 

tesbit cdllir. Fazla tafsilat i~in 
matbaa idaresine mi.iracaat. 

Telefon: 20497 

Dr. IRF AN KA YRA 
ROntgen miitehass1S1 

Adres: Dlvanyolu Bozkurd k1raatha
nes1 ka~1Smdak1 eskl Klod Farer so
kak Aslaner Apr. No. 8 - 10 C>ileden 
sonra 3 ten 7 ye ltadar hastalanm 

kn.but eder. 

Her banyodan sonra sa~1mz 

Bu ~ekle girerse 

BRiYANTiN PERTEV 
onlan dilzeltmeyi tem.in eder. 

Bir~ok doktorlar taraf mdan 
muvarfalayetle tecriibe 

edilen 

VIROZA PATI 
Siz de tecriibe ed.Jniz! 

Vi ROZA 
GUN~iN ve Yaruklann 

K.a.n ~1banlan. el ve a.yak 
parma.klanrun arasmdald 
ka.pnt1lar, dolama, meme 
iltihab1 ve ~atlaklar, fleg· 
monlar, yaruklar, brq 
ya.ralan, ergenlikler, ve 

koltuk alti ~1banlan 

OksOrenlere ve 
golOs nezlelerine 

\ 

KATRAN HAKKI EKREM 

·ll\llDIMD8>Atl»A 
CAN ll(UQTACll~, 

-.. 
En ~abuk ve en 
emin bir surette --10 kurustur-- ~•iiiiiiiliiiiiiiiiii;;;-=i;;;:;;::;:;n 
TEDAVt EDER Moda Deniz banyolan!. 

Dr. KAMIL GOREN 
~I.Ill ~ocak Bastanesl ROntren Miitehaosisa 

Beyotlu Taksim, istlldtil Caddesl (Oskeperan Apartunanl No. 1) Ma.rt XO§e 'O'stii 
Teleton: 40128 

Pazardan bqka hergtin saat 15 den 19 a kadar 
PO~TATiF R 0 N T G E N VARDIR 

Dr. SAADET KAMIL GOREN 

Sa~ Eksiri Komojen 
Sa~lan bester, koklerlni kuvvetlendirir; dokiilmesini onler, kepeklerl giderir. 

iNGiLtZ KANZUK ECZANESi 
Beyoglu - istanbol 

Pat.ardan b~ka riinlerde otleden soma 
laat (2,5 tan 6 ya) kadar istanbulda DI· 
vanyolunda (10t) numarab husul bbl· 
nesinde bastalann1 kabal eder. Salt, C1l• 
martesl ciinlerl sabah «9,5 - 1%.t haldld 
flkaraya mahsustur. Mua1enehaae ye IT 
klefon: !2198 - ZlMt 

Emraa btanlf• Basta nest Bin.teen miitehassw 
.. ___ Kad.Lkof. IWntgen Apartunaw No. 1 - Telefon 60149 Sahlbl Necmeddln Sadak JJmuml netrl1at miidil.ril ~evket Rado 

AkpmMatbaaa 

,. 
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Scandinavian Near 
East Agency 

Galata Tahir ha.n 3 iincU kat 
Tel : 44991 - 2 - 3 

Svenska Orient Linfen Gothenburg 
Gothenburg, Stokholm, Oslo, Dan_~g, 

DdYnla Copenhag Abo Reva! ve butun 
B:lltJk limanlan ~ark ve Karadeniz b~1-
ca lfmanlan arasinda 15 gunde blr azbnet 
Ve avdet icln muntazam postalar. 

Gdynln - Dantzlg - Gothenburg ve Oslo-
dan bcklenen vapurlnr. 

Gotlnnd vapuru 17 Temmuza dogru. 
Gdynla vapuru 17 Temmuza dogru. 
Birkaland vnpuru 26 Temmuza dogru. 
Ynkmda Istanbuldan Hamburg Roter-

dam - Kopenhag, Gdynla Gothenberg, 
Dantztg - Stokholm, \'e Oslo llmnnlan 
tcln hareket edecck vapurlar. 

GotJand vapuru 17 Tcmmuza dogru. 
Gdynia vapuru 17 Temmuza dobrnt. 
Birkaland \ apuru 26 Tcmmuza kadar. 
Fazla tafsiHit lcln Galata'da Tahir han 

I iincil katta kliin accntah!tma milracaat. 
Tel : 44991 - 2 - 3 

11Cild unsuru olan 

bu BIOCEL 
BURUSUKLUKLARI 

HAKiKATEN GiDERifi. " 

Tesiri hemen 
hemen sihra

mlz oldu. Bir ka~ hafta zarfmda b~
ni 10 ya§ daha gen~le§tirdi. Bir m~
tebasSis bnna demi§tir ki: Viyana U
niversitesinden bilyilk bir prof esO
riin ke§fi olan Biocet cevne11, ~imdi 
pembe i·engindeki her Tokalon kremi 
vazosunda mevcutur. Her ak§am yat
mazdan evvel bu kremi kullammz ve 
sabahlan da beyaz rengindeki Tokalon 
kremini kullammz. En esmer ve .sert 
bir tene ~abucak bir gern;lik parlakllgi 
ve tabii giizelligi vcrecek ve buru§uk
luklardan kurtararak beyazlatlp yu-
mu§atacaktir. . 

DiKKA T: 30 Ha.ziran 938 de ~ekil
mesi mukarrer ola.n piyango bazi 
teknik sebebler dolay1sile 15 Tem
muza talik edilmi§tir. 

<;ok oturanlar 
t~leri sabit ve hare
ketsiz olanlar daima 
f ena haz1m ederler. 
Evlerlnde veya ~le
rlnde oturanlann uz
vlyette toplanan zl
hir ve toksinleri ko
Jaybkla de!edemezler. 
~er almmas1 latif, 
tesiri tabii ve kolay 
olan MAZON'dan her 
gun blr kahve k~1~1 
ald1klan takdirde bu
tiln zihirleri tard ve 
defcderler. Viicuda ra
hatllk, ferahhk, Mi
DE ve BARSAKLA
RINI hafif ve kendi
lerini tamusSJhha his-

AKf}AM 

.3i1Y!51Z 
Jinek!Pri 

FLIT 
I LE 

lil DUllU/fUZ 

I •• 
IJlftu•I HtH11 I ....... . 

•••••••• r.a111ta Y••• .. • M•• I 

Nafia Vekiletinden . 
I i c:· A"dm Batakllb'l kurutmak arnehyab, ke§1f be-1-Eksiltmcyc konu an ~· J 

deli «47 25~11• lirad~·· 7 1938 tanhine rasthyan pazartesi giinii saat 12 de Naf1a 
2 - Eks1Jtme _5, -~ a·· 1··- .. Su Eksiltme komisyonu odasmda kapah zarf 

vekaleti Sular Umum Mu ur ugu 

usulilc yapilac~khr. k ·it e <:aitnaJnesi mukavcle proJ·esi, Baymd1rl1k i§lcri ge· t tekhle1'" e si m -s ' • • 3 -
5 

• ' • 1, lame ve projeleri c•2 >lira 1136» kuru§ mukab1hnde Su-
nel §artnamr~i, ~en~~ ~~:n alabilirJer. Eksiltmeye gfrebtlrnek i~in isteklilerin 
Iar Um~m MudurJu~ t teminat vermesi, 1.20» bin lirallk Nafia Su i§lerini veya 
«3544» hrah~ ~~f:: i ~rini taahhtid edip muvaff ak1yctle bitirdi~ ve bu kabil 
burnt ~ua?1: b §akta kabiliyeli olduguna dair Naf1a vekaletinden almml.§ Nafia l§lcrm1 a§arm . 

··t hhitlilt ,·esikaSl ibraz etmcs1. 
mu ~ _ isteklilerin teklif mektuplarm1 ikinci maddcde yaz1h saatten bir saat 
ewcline kadar Sular Umurn ?4udiirlligiine makbuz rnukabilinde vermeleri la
z1md1r. 

Postada o!an gc·cikmPler kal:-u1 Eclilmez. (2290) (4255) 

Askeri Veteriner Okuluna talebe 
kay1d ve kabulii 

1 _ Ankarada Askcri Veterincr okuluna bu yil tam devreli devlet sJvil Ji
selerinden 1938 de pek iyi derecede rnezun olan ve olgunluk imtihanlanm ver
rni§ olan a§ag1dn yaz1h va.s1f \'e ~eraitJ haiz 30, 35 ~lcbc almacaktJr. 

A _ Ti.lrkiye Ciimhuriyeti tebaasmdan \'e Tiirk irkmdan olmak. 
B - Ya~1 yirrni bir ya~m a.5rn1~ olmamak. . . . . 
c _ Bedcn ve ~ckkiiJJeri ve ~1hhati orduya ve her 1khmde h1zmete eh·erI§· 

li olmak , Dil rekaketi clc.11lar ahnmaz. > • • • 
lJ · - }{usursuz vaz'1 tavll", ahlA.k ve sec1ye sal11b1 oJmak. 
E - · Ailesinin hi<; bil' fma haJi ve ~ohreti olmamak. . 
crZabita vesikasin, c•ordu mt'nsubu ve devlet memurlarlle cmekliJerin ~o-

cuklan icin vesika aranmaz.,: . _ • , d . 
2 _ istcklilcrin muracaat istidalanna §U ves1kalarm baglan~1as1 lazim 1r. 

··f ·· dam \Cya musaddak sureti "Kabulde aslmm ibrazi ~arttm>. A" Nu us cuz -
· 1 t · J akkmda tam te<:ekkUJlii Askeri hastane fotograflI raporu ve ~1 B: S1h la I l 'I • 

k&gidt. . · t vc olgunluk §ehadetnamesi veya tasdikli sureti Hkabul-C: Lise mezun1ye 
ibraz1 ~arttll"». .. . 

de asJmm d -1 takdirde halen rner'i ''e bundan ooyle ~1kacak kanun, ni-
D" Okula aim ig · · k d" · · t Uk · l · kabul etugi hakkmda ,·chsinm ve ·en ismm no er -zam ve talimatname en . 

"kl" tanhhiid ~neciI. .. 
ten tasdi · 1 • k ge?en ~idikli bay1lma ve marazi ~1rpmrnaya muptela 

E s r'al1 uyur en ' ~ ' · "b" h t I kl d : a ' noterlikten tasdlkli t.aahhiidnames1 bu g1 1 as a 1 ar an 
01macllg1 hak~n~~en ev\ el mah.ll olduklan sonra~a~ ~~1l~~~r okuldan ~1-
birile okula girm .. ddetc aid hi.ikumet masraf1 vehlerme ooettuihr. 
kanllrlar ve b~ m·ub lunduklan ·verlerdeki Askerlik §Ubesine istida ile miiracaat 

3 __: istek!ile~ ·ue 2 nci maddedeki evraki ikmal ettirildikten sonra istan
cdeccklc_r vc §Ube eit nlann Haydarpa§a Asken VeteriJ\er Tatbikat Okulu Mu
bul ve r.1varindan ° a ch:ar yerlerdekilerin Ankara Fakiiltesi Askeri Talebe 
dilrltigilne, Ankara ve . 
• . . - . ··nderileccktir. 
Am11l1gme ~o miiddcti : E)hihin on h<'~ine kadard1r. 

4 - Mura~aath 1 imUhanma tabi degildir. ~ehadetnarne dcrecelcrine ve 
5 - Kabu. du ~redir. istekli adedi tamam olunca kayid i~leri kapamr ve 

miiracaat sirasma .~0 caat cttikleri Askerlik §ubelerile tebllgat yap1hr. 
kabul edilenlerc mura (64) (4132) 

- Sandalyalar, K~ryolalar, Portmantolar 
,·esaire mob1lyalar 

Or. Hazim Peki~ 
Cildiye ve ziihreviyeci, Beyogl~ 
lngiliz sefardi, tramva.y durak 

•eri No. 26 

FABRiKA FiATINA SATILIVOR . 
Asri Mobilya Magazas1: Ahmed Feyz1 

ac:a '-"OKU~ll No. 66. Tel. 23407 istanbul, R1zap -i: .J ,.. 

Cildinizin tahri§ edilme
mesini isterseniz ? 

Dilnyamn her taraf mda seve seve 
kullan1lan, ve clldi tir~tan sonra 

pamuk gibi yumu~tan 

PO KBR 
T1ra$ b1~aklar1n1 

kullammz. 

Sahife 11 . 
=-~ . 

S1hhi muesseseler artt1rma ve eksiltme 
komisyonundan : 

Cinsi Miktari Muhammen Muvakkat Eksiltme Saat ' 
fiat teminat §ekli giin 

<;orap 5766 ~ift 30 K. 214.69 A~Ik 3 8 938 10.30 Mcndil 3832 adet 15 K. 
Gravat 1860 adct 30 K. )) )) 

Patiska 3500 metre 57 K. 304.50 J\~1k 3, 8 933 p 
Amerikanbezi 3500 )) 59 K. 
Paltoluk kuma§ 1100 )) 460 K. 379.50 kapalI 3/ 8/ 93'3 11.SO 

istanbul Leyli Tip ta leb~ yurdu i~in mcvcut §artn~me ve nilmuneJeri gibi 
yukarda cins ve miktarlan ya?.1h nlh kalem e§ya cksiltmeye konulmu§tur. 

1 - Eksiltrr:e Cagaloglunda Istanbul S1hhat ,.e ii;timai muavenct Mu .. 
diirliigu binasmdaki komisyoncla ~ ap1lacaktir. 

2 - Almacak e~yamn cins miktar, muhammen fiat, Muvakkat t~mmat, 
eksiltme ~ekli gil11 vc saatleri yukanya yaz1lm1§hr. 

3 - isteklilerin earl seneye rut ticaret odas1 vesikast ve 2490 say1h ka• 
nunda yaz1ll bclgeler vc bu !~~ yeter muvakkat teminat makbuz veya banka 
mektuplanm belli giin \•c saa11.a komisyona verrneleri. 

4 - istekliler c;emberlith§ civarmda Fuatpa§a tiirbesi kar§1smda Leyll 
Tlp talebe yurdu merkezinden §artname ve niimunelerl gorcbilir ve alabiJir
lcr. 

5 - istekliler kuma§a teklif edecekleri fiatla11 hem rakkarn ve h('m de 
yaz1 ile yazarak ve zarfm ilzerinl milhil.rliyerek ihale saatinden bir saa~ ev-

' vel komisyona vermele1 i. ( 4446) 

I " 

Devlet Demiryollan ve L.:imanlar1 l~letme 
Umum ldaresl llAnlar1 

' lcl 

A§ag1da muhammen bedelleri ve muvakkat temirrat1ar1 yaz11t mu11te1if t 
gurup tczgahlar ayi·1 ayn ihnle edilmek §artile l/9/ 938 pcr§embc giimi ~aat 
11 den itibaren s1ra ile vc kapah zar! usulii ile Ankarada idare binastndn sa
tm ahnacaktir. 

Bu i§e girmek isteyenle1i11 n§ag1da goste1ilen mi}(tarda muvakkat temi· 
nat ile kanunun tayin ettigi vesikalan ve Nafia Mtiteahhitlik vcsikala11m ,.~ 
tekli!Jerini aym giin saat 10 a kadar komisyon reisligine vermcJeri rn.z1mchr. ( 
~artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesinden ve Haydar. · 

pa§ada Tesellilm ve Sevk §emginden dagit1lmaktad1r. : (4494) 
Gurup Tczgahm cinsi Muhammen Muvakkat 

No. bedeli teminat 

1 Bir adet ~apak alma presesi ) 
Lira Lira 

Bir adet civata ucu !reze tezgah1 ) 
u~ adet civata di~ ac;ma tczgah1 • ) 40000 3000 
Bir adet otomatik rondela kesme tezgah1 ) 

iki adet ~ubuk kesme tezgahi ) 
iki adet doner kok ocng1 ) 
iki adet frikstyon civata ve per~in presi ) 

2 iki adet somun otomati ') 
Bir adet » » .) 20000 1500 
Bir adet otomatik somun dis 111,;ma tezgalu ) 

I :Jamlnul~g~:~,~~~nn~:~:~~~~~: ~~~t~~~:.~acagm~ d:lr ! 
maddeden ibarct olan sihhi ~cndt asagiya yazI1m1§tJr. llan olunur. 

l - Her tiirlu ku1Iamlm1~ hahlar, tephirhan le1i:fe dezenfekte ediJerC;k 
milhiirlenmi~ olarak alnup, satJJacaktJr. 

Dezenfekte edilmemi§ veyahut uzerinde buna dair miihrii bulummyan. 
kullamlm~ halllann ahm ve sat1m1 yasaktir. ' 

2 - Evvelden rnilbayao. roilmi§ olarak dil~karl \Cyahut depolanflda de
zenfekte edilmemi§ olan kullamlml§ hall bulunan hahGJlar, bu emrin kendi· 
Jerine teblig ve gazetelerle ildn1ndan itlbaren nihayet 6 ay zarfmda mc,cut 
biitiln kullamlm1~ hahlanm dezenfckte ettirerek 'Uzerlerine tephirhancnin 
ku11un miihril.nil vurdurmaga rnecburdurlar. 

3 - Diikkan veyahut depolannda bu mi.iddet nihayetinde dezent kte 
edilmem~ veya miihiirsilz olarak kullanllm1§ hall bulunduran veya satanJar. 
hakkmda Hlfz1ss1hha kanununun 85 fnci rnaddesine aykm hareket cilrmtin-
den dolayi kanuni takil>atta bnlunulacakt1r. ~.) (4583) 

Kartal Belediyeslnden : 
1 - A~1k eksiltmeye kon11ian i§: Kartal Cumhuliyet balk partisi binasi 

ve okuma sruonunda yap1lacak tadilat ve tamirat jn~atJd1r. 
Yap1lacak i~ bndAdi oolme, tavan, kap1, Siva, badana yagh boyad1r. 
Bu insaatm yalmz i§~ilikleri a~1k eksiltmeye konulmu§tur. 

• 2 - Eksiltme 2617/933 sru1 giinil saat 1 de Belfdiye dalresindc ,mute~ k4' 
kil daimi enciimen huzurunda yap1lacakt1r. Bu i§e i§tirak edeceklerin bu i~ 
Jeri yapmI§ ve yedlerinde ehliyeti fenniye vesaikini ibraz etmeleri '§3rtbr. 

3 - Bu l§e ait izahat almak ke§fi gormelC isteyen1er he1• gQn belcdiye T~ 
yasetine mtiracaat edebilirler. . (~561) II " 

, ................................................................................. ..... 
' inhisarlar U. Mii:dii:r{i;giinden : 

I - ~artnamesi mucibince 27 adet Durbin ~1k eksiltme uswile satm ah~ 
caktir. . 

2 - Muhammen bedeli maa tef erruat 2 adedi ·bcheri 115 lira 25 adt>di 60 
I §er lira hesabile tamarm 1855 lira ve muvakkat teminatl 139,12 liradlr. , 

3 - Eksiltme 27/ 71938 tar1hine rastlayan ~ar§amba giinii saat 11 de Kaba-., 
tqta levazim ve miibayaat §Ubesindeki abm komisyonunda yap1lacaktir. 

4- ~artnameler parastz olarak her giin s0zil ge~en §Ubeden almabilir. 
5 - isteklilerin kauunen kendilerinden aramlan vesaik ve % 7,5 gcven•J 

me paralarile birlikte eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatta yukarda ad1 g~eJJ 
komisyona gelmeleri ilft.n olunur. (4380) 

* ' 1 - idaremizin Uskildar dcpolar gurubuna bagll ~~msipa~a i~lemc cvi vq 
biirolannda §artnamesi mucibince yap1lacak olan transit mahalli dcmir came4 

.tan, banko, vc s1hhi :tesisat i§i ~lk eksiltmeye konmu§tur. 
2 - K~iC bedeli 4827 lira 40 kuru§ ve muvakkat teminah 362 liradir. 
3 - Eksiltme 25/ 7/938 tnrihine rastl1yan pazartesi giinu saat 10 da Kl\11 

batll§ta levazim. ve milbayaat §Ubesindeki al1m komisyonunda yap1lacaktir. 
4 - l?artnameler 12 kuru~ bedel mukabilinde her giin SOzii ge~en §Ub dell 

almabilir. 
5 - isteklilerin kanunen kendilcrinden nran1lan vesaik ve % 7,5 giiven

me paralarile birlikte eksiltme icln tayin edilen giin ve saat te yukauda adt 
gecen komisyona gelmeleri ilan olunur. <14334~ 

Askeri Fabrikalar umum mUdUrlUQUnden 
Ilirinci S1mf Tes\'iyeci , ·e Tomaci ahnacakt1r. 

Kmkkalede bulunan bir fabrikam1z i~ be§ blrinci sm1f tesviyeci ile be~ 
tornac1ya ihtiyac; vnra1r. i steklilerin Ankara'da SllRh, istanbulda Zeytinbumu 
vc izmirdc Sil{ih fabrikalanm1za mUracaatl~ .(4192). 



kadar boyu lie ne de dogru- sOyluyor, 1sted1a1n1 
ne de iyi biliyor, ve nasal da yuksek sesle uan edlyor I 

Sutunun daima taze kalmase icin, g1aa1ar1n1n bozulmamas1 
icin, ve ?•hhat icinde buyuyup adam olmas1 icin ona blr 
FRIGIDAIRE . 1az1md1r. 

o $imdi bilmiyor ama. FRIGIDAIRE. annesl icln de buyuk 
bir kolayhk ve ne$e menba1 01acakt1r. Onun sayeslnde 
bircok ·ozuntuie·rden kurtulacak. ve her sahada tasarruf 
temin edebilecek misafirlerine soguk $erbet, dondurma. 
ve saire ikram edecektir. 

Babas1 da ickisine istedigl kadar buz kubleri katabilecektir. 

Hulasa BA y SEBEK SA YESiNOE butun aile s1hhat ve 

ne$eve .kavu$acakt1r. 

• 


