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Polonyanin Macaristanla AI.~an Ik!is~d Naz~r1 
mft$terek hudud istemesi yeni bugun ~ehrimize gebyor 
• • : . Doktor B. Funk bu ak~amki 
zhtzlQflara ml sebeb olacak? trenle memleketine dOnecek 

Cek-Macar. milzakerelerine dUn 
ak,am Ko·mmorn'da ba$land1 

B. Henlein, gakinda biitiin Siidet topr~klarinda Alman 
Mebusan Meclisi i~in intihabat gapzlacagznz sogledi 

Cekoslovakya Ukraynablarla meskiin 
yerlerde ayr1 bir hiikiimet kurdu 

Va~ova 9 (A.A.) - Pat ajans1 tel>
lig ediyor: ingiltere hiiluimetinin 
V~ova nezdinde t~bbiiste buluna
rak mii~terek bir Polonya - l\faca
ristan hududuna k~1 ingilterenin 
vaziyetini i7.ah \'e tasrih ettigine dair 
ecnebi matbuatmda bazt haberler ~lk· 
m1~hr. 

Pat ajans1 bu !?ekilde ~ebbiis va
ki olmad1gm1 beyana mezundur. 

Al.MAN YA 

AL/'1ANYA 

-

AL/'IANLAltlN BULUN• 
DUlfLAIV Y414L~1' 

I. E H i STAN 

varfova 9 - Bazt yabanc1 mem
Ieketlerde bir haber inti~r etmi~tir. 
Bilhassa Alman radyosu tarafmdan 
yay1lan bu haberde, Polonyanm Ma
~aristanla mi.i~terek blr hududu ol
ma.s1 hakkmdaki taleplerinden ba
hisle Ingilterenin Qekoslovakyada 
irk prensiplcrine istinad etmiyen is
teklerde katiyen mi.izaheret etmiye. 
ceginl Polonyaya tebllg ettigi bildl
rilmektedlr. Bu haber resmen tek.zib 
edilmi~tir. 

~ekoslovakyada Almanyaya g~n yerlerl, macarlarla meskun sahayi ve 
Leh.istanla hudud ko~ugu i9in Macaristana ge~mesi istenilen 

Ukraynablarla meskft.n yerleri gosterir harita 

Yan resml Gazeta Polska bu tek- du. Qiinkii Polonya, irk prensipine 
zipten bahisle d.iyor ki: istinad etmiyen hi~ bir istekte bu-

cBOyle bir t~ebbils ~ok garib olur- (DeiiarTU 8 inci sahifede) 

Viyana sokaklar1nda 
giiriiltiilii bir vaka 

Katolik gen~liginin. Viyana kardinalini 
alk1~lamas1 iizerine Hitlerci gen~lik 
mukabil niimayi§ yapt1, kardinalin 
saray1n1 ta~lad1, binaya ate~ verdi 

Berlin 9 (A. · 
A.) - Propagan
da Nezareti dlin • 
Viyanada kardi
nal Innitzer aley
hinde bit· nilmayil} 
yap1ld1g1m res
men bildirmekte
dlr. Resmi beya
nata gore, a~am ~ 
y~lan 15 ile 20 
arasmda blr tak1m 
genc;Ier Viyana so
kaklarmda topla
narak kardlnale 
kar~1 ha.smane bir 
tavir takm1m~lar
d1r. 

Nezarct, polisin 
~·iddetle mi.idaha
le ederek kardina
lin yaralanma.s1-
na meydan verme
den siiratle inti
zam1 temin ettigi· 
ni bildirmekte ve 
Almanyamn A
vusturyadaki ko
miseri tarafmdan 
mW.e~ler aley- ~~im~~t~~~~'6,~~~~~7 _.,,.,,....-"'_.i..'-1._ ..... 

llmb. 1~1 ~daldetdli ~ted- KardinaJ tnnitzer ve Sent Etyen kilisesl 
ir er m 1gm1 · 

Uave eylemektedir. Hadisede methal
dar olanlar mahkemeye verilecek ve 
mahkemece tayin edllen ceza blttik-

ten sonra bir sene milddetle bir tah
~id kampma gonderileceklerdlr. 

(DevarTU 8 inci sahifedc) 

Ataturk, Nafia 
Vekilini tebrik 

buyurdular 
Ankara - Erzurum 

demiryolunun Erzincana 
varmas1 m iinasebetile 

' ~ekilen tebrik telgraflari 
Ankara 9 (A. A.) - Ankara - Er

zurum demiryolunun Erzincana var
mas1 miinasebetile Atatiirk, Cel~l Ba
yar ve mare~ Qakmak tarafmdan 
Nafia Vekill Ali Qetinkayaya gonde-

( Devami 8 inci sahifede) 
. 

Mare~al F evzi ~akmak 
Trakyaya gitti 

Bir kac; giindenberi ~ehrimizde bu
lwian mare~al Fevzi Qakmak diin ak
~am saat 10,30 da hususi trenle Trak
yaya hareket etmi~tir. 

.. :l.kka~I.e.- a 

Neslller ve Im/' 
Mekteb kitablarmm imlas1, obiir ldtab-

larmkinden ve gazetelerinkinden ayn. 
Mesel.:i. §U ba,l lldar goziimiize llqlyor: 
tTJcokul kitaplan 
Tabigat bilgisi 
1 - l.Uiirekkeb isimleri tek kelime ola

rak kullananlar matbuatta pek nadir: 
Blrlnci te,rin, ilk okul dlye ayn ayn ya
zanlar ekst•riyet. 

Z - Sonuna edat gelince akitab111 olo
yor diye, dogru imlanm kitab oldutuno 
samyoru7.. F.sasen «b, c, d11 harflerile nl
bayet bulan kelimelere dalr blr de teblil' 
n~edilmi~ll. lliikmiinii cliri billyorm. 
· 3 - Hemen herkcs «lablato diye yazt

yor. 
Oyleyse ayn ayn nesillerin ayn ayn 

imlalan m1 olacak? 
Okul kitabmda <1terimlerimi1 d.11 ko

rumn tarafmdan verllmqtlr.i dlye blr 
k&yd var. Aynl kurum, dll h uso.sundald 
rehberligln l biit iin m illete tetmU etmell 
YO biruti t emln etmell detu mlt 

. 

B. Funk Ankarada~ hareketinden evvel beyanatta 
bulunarak a~dan kredi sayesinde iki memleket 

ihracatin1n fazlala1acatin1 soyledi 

Yukanda ~ekll, Alman lktisad Naarile go~ilrken, apflda: M.isafirimls 
vo Alman biiyiik el~ilik erklm Nazi usulii selAm verirlerken 

Refikasmm ge~irdigi kaza dolayi- Misafir Nazir Haydarpa§adan hu-
siyle hareketini blr gi.in tehir eden sust vapurla Tophaneye ge~ecek ve 
Alman iktlsad Naz1n Dr. B. Funk, oradan da Perapala.s oteline gidecek-
Berlin elc;imlz B. Hamdi Arpagm r&- tir. Dr. B. Funk Takslm Ciimhuriyet 
katinde bugiin hususi trenle Anka- A.bidesine ~elenk koyacak, saat 12,30 
radan ~ehrimize gelecektir. B. Funk, da B. Muhiddln Ustilndag ile bayan 
Haydarp~a garmda Vali ve Beled.iye Ustilndagm verecegt ziyafette bulu-
reisi B. Muhiddln Ustiindag, Tiirko- nacaktir. Misafirimiz ogleden sonra 
fis mildfuii B. Cerna! Ziya, Alman ·1 mi.izeleri ve camlleri gezecek ve bu 
B~konsolosu, konsoloshane erkAru ve I ak§amki konvansiyonelle saat 20,30 da 
Alman kolonisl tarafmdan kar§1lana.- memlekeUne donecektir. 
caktir. (Devami 8 inci sahifede) 

Lig ma~lar1n1n ikinci haftas1 

Giine§ - F enerbah~e ma~1 
golsiiz berabere bitli 

Galatasaray, T opkap1yt 3 ·· 1, Be1ikta§, lstanbulsporu 
3 - 2, Vef a, Beykozu 2- 1 yendiler. Siileymaniye 

ile Hili l 2 - 2 berabere kalddar 

F enerbahte • GUn~ ma~mda Giin~ kalecisi Cihadm giizel bir kurta~ 
(Tafsilat spor sahifcmizdedir.) 
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#·~----------------------------------------~----------------------------, I Diin. Geceki ve Ba Sabahki Baberler I 
~~---------------------------------------------------------------' Ba§vekil. on bir bu~ukta 

Istanbula geliyor 
MilH MUdafaa Vekili 8,30 da geldi. Basvekilin 

BUkres seyahati gelecek ay yap1lacak 
Ankara 9 (Telefonla) - B~ekil 

B. Celfll Bayar saat 20,50 de kalkan 
trene baglanan hususi vagonla is
tonbula hareket etmi~tir. Ba~vekil is
tasyonda diger Veklller, mebuslar ve 
blr ~ok zevat tarafmdan ugurlannu~ 
t1r. 

Milli Mildafaa VekiU general Kazim 
Ozalp da saat 19,10 da kalkan ekspre
se baglanan hususi vagonla hareket 
etmi~ ve lstasyonda Vekiller, Mebus
lar tarafmdan te~yi olunmu~tur. 

••• 
Milli Miidafaa Vekili General KR-

zim C>znlp bu sabah saat sek1z bm;uk
ta §ehrimize gelmi§tir. 

Ba.§vekil B. CelaI Bayar da on bir 
bu~ukta §ehrimizde bulunacakl~r

lardlr. 

Ankara 9 (Telefonla) - Bilkre~ 

el<;imiz B. Hamdullah Suphi yann 
a~amki trenle istanbula hareket 
edecek ve obilrgtin istanbuldan kal· 
kacak vapurla Bi.ikre~e gidecektir. 

B. Hamdullah Suphi burada kal
dlgi miiddet~e. Ba.5vekU B. Cela.J. Ba· 
yarm Bilkre~e yapacagi seyahat prog· 
_ranu ile m~gul olmu~tur. Tarihi hen
niiz tesblt edilme~ olmakla bera
ber B~vekflimfzin te~nisani Jt;.inde 
Bi.ikre~e gidecegi anl~tlmaktadlr. 

Bir vapuru soyduktan sonra batnan 
bir sebeke yakaland1 

~ebekenin ba~1nda vapura bek~i olarak 
konulan adam vard1r. Bek~i su~~nu itiraf etti 

Pa~bah<;e onlerinde demirli duran 
Asya vapurunu soyduktan sonra ba
bran bir h1I"SIZ ~ebekesi meydana ~
kanlrm§, h1rsizlar yakalanrm§lard1r. 

Mustafa Re~t p~ veresesine aid 
Asya vapuru vergi borcundan dolay1 
mahcuz olarak P~bah<;e onlerinde 
demirli bulunuyordu. Vapura Abdul
lah isminde biri bek<;i olarak konul· 
mu~tu. Abdullah gi.inlerce bekc;ilik 
yaptlg1 vapurun yakmda satIJacagnu 
dti~i.inerek h1rs1zhk yapmay1, gemide 
para eder ne varsa sokilp satmay1 
dii§ilnmil§tilr. 

Abdullah dil§ilndilgi.i h1rsizllg-I yal
mz ba§ma yapmaga cesaret ede
mcmil?, ge<;en hafta bir gece, arkada
~ Aliye gitmi~ ve soygunculuk fikrini 
ona ac;m1§ o da kabul ctmi~tir. iki ka
fadar ~evket ve Nuri admda iki ki§i 
daha bulmu§lardir. 

Bu suretle, dort ki~iden milrekkep 

olan ~ete, ilk i<;timamda ~u karan 
verml~ir: <;almacak e~yayi satabile· 
eek cmin blr hurdac1 Ile sird~ bir 
sandalc1 bulmak ... Nuri isminde bir 
sandalc1 e~yayi ~mayi, ~ilkrii ve 
Ovakim de e~yayi ahp satmay1 ka
bul etmi§lerdir. Qete efrad1 bir kac; 
gece evvel Beykozdan Ahmedin san
dalma binerek Asya vapuruna girmi~, 
vapurun otesini berisini saklip elleri
ne ne ge~tiyse ald1ktan sonra kac;mI§· 
lar ve Ovakime satarak paraya tebdil 
etmi§lerdir. 

Abdullah gemide kalm1§ olan pus
layi da ald1ktan sonra geminin dibini 
delmi~, sular vapura hticum ederek 
batarken kendisi Beykoza c;Ikm1§tlr. 
Polisler, Abdullahm vaziyetinden ~iip
helcnerek kendisini yakalarm~lar ve 
sorguya <;ekmi§lerdir. Bekc;i Abdullah 
itirafta bulunmu§ ve §ebeke efrac:U da 
yakalanmi§tir. 

Filistinde ihtilil 
hareketi $iddetlendi 
Bir ~ok Arap ve Y ahudi aileleri Suriyeye 

ve Maveray1 Erdiine gitti 
Kudiis 9 - Alman ~iddetli ted· 

birlere ragmen Filistinde isyan hare
keti btiyfunektedir. Asilerin kullan
dlklan usul ~udur: inglliz askerin
den uzakta harekete gec;mek ve as
ker gelmeden evvel ~ekilmek ... Tay· 
yareler bazan bu plruun tatblkine 
imkan bira.kmamaktadrr. Mesela ge
~ende tayyareler Nakura'da 60 kf~i
lik bir ~eteyi imha etmi~Ierdir. 

Arab kongresinin toplanmas1 ve 
f evkalade komiserln Londra seyahati 
mlinasebetilc mesul mahafil tara
!mdan teklif edilen on ~ gi.inl iik 
miitarekenin reclcll isyan harekAti· 
nm ~ddetlenecegini gostennektedir. 
M.aamatih silAh bulmakta giic;liik: 
c;ekiyorlar. Gizllce glden sll8.hlann 
!iati ~ok yi.iksektir. Mesela bir rovel
ver 8 ingillz lirasma sat1hyor. Kur
~n tedarikl de ~ok gii~le~~tir. 
Bununla beraber asiler hari~ten te~ 
vik goriiyorlar. Irak gazeteleri ingi
liz polltikasma hiicum etmektedir. 

ihtllfilin biiyi.imesi korkuslle bir 
~ok Arab ve Yahudi aileleri Suriyeye 
ve Maverayi Erdiine gi~tir. 

Londra 9 - Yahudi maha.fili, in
giliz Miistemleklt Naznile Irak Ha· 

rtciye Nazin aramnd•ki konUflJl&
lardan elldife etmektedir. FWaUne . 
Yahudl muhacereUntn d\U'dwulma
..-..ri ve Yabudleft "'aWpt bU:-. - . 

lo verilmesinden endi~e ediliyor. Ma
amafih Amcrika Musevilerinden ge
len bir telgraf ingllterenin deruhde 
ettigi vazifeyi ifada devam edecegini 
bildirmektedir. 

Lomira 9 - Milstemlekat nezare
tl.Iµn teblig'ine gore pek yakmda Filis
tine dort piyade taburu daha gonde
rilecektir. Diinki.i gtin bir siirii sul
kasdler ve cinayctlerle ge~mi§tir. Arap 
~eteleri Ceninde 40 ev yakrm§lar, Lida 
trenini yoldan ~J.kanm§lard1r. Kudils
te vaziyet pek gergindir. Kudils ile 
civan arasmda miinakalat durmU§
tur. 

lta!yadaki yahudiler 
Amerika hiikumeti baz1 nok
talar hakk1nda izahat iatedi 

R07n4 9 (A.A.) - Bazi ingiliz ga
zeteleri, italyada bulunan Amerikan 
tabilyetindeki Yalmdilerin vaziyeti 
hakkmda Amerika hiikO.metinin ital· 
yaya tehdidAmlz bir nota gonderdigt
ni y~ardl. Diin ne~edilen res
mt bir tebllgde bu haber tekzib edil· 
mektedir. 

Bununla beraber, tebligda Amerika 
bG.kQmetinin bazl noktalann matlup 
fe)dlde turih edllmesinl istedili ve 
~~ buna ft.tti Pdili 
IADWl cnap 'ftftCeii.ll&Ye ..UJm• 
adlr. 

Son daklka 

~ekler Macarlar 
ile uyu,tular 

lki ~ek 1ehri Macarlara 
te11im ediliyor 

Kahire 9 - Vefd partisi, seyahat. 
ten avdet etmekte olan Nahas ve Mil· 
kerrem pR§alan ni.imayi§lerle kar§1la
mak lstemi§tir. Polis ku\'veti, buna 
mdni olmak isteyince, Vefdci niima
yl§~ilerin mukavemetine ugranu§br. 
Vuku bulan ~arp1§malar arasmda iki 
taraftan yi.iz ki§i yaralanmt§tlr. Ehem
miyetli surette yaralananlar arasmda 
Nahas ve Miikerrem pR§alar ile polis 
mildiirii de vardlr. 

Prag IO - Resmi bir teblige gore, 
Macar vc ~ek murahhaslan di.in ipti • 
dai bir itilaf akdetm~lerdir. Bu itila
fa gore Macaristanm §imali garbisin· 
de bulunan ~anoraya §ehri diin gece 
yansmdan sonra 24 saat ve iyolisa 
§ehri de 36 saat sonra Qekler tarafm
dan tahUye cdilerek Macar kuvvetleri 
tarafmdan i§gal edileceklerdir. 

1 Macarlar iki 1ehri 
i'gal edecekler 
Prag 10 - <;ek ve Macar murah

hasJan arasmda dun milzakereye 
ba§lanm1§t1r. <;ek murahhaslan, Ma
carlann ileri siirdiikleri arazi taleble
rlni not etmi~ler ve hudud iizerinde 
bulunan iki §ehri derhal tahliyeye ve 
Macar kuvvetleri tara!mdan SemboUk 
i§galine muvafakat etmi§Ierdir. 

Frans1z Hariciye 
Naz1r1n1n nutku 
« Miinih anla§mas1ndan daha 
etrafh neticeler bekliyoruz» 

Perigo (Dordonya) 9 (A.A.) -
Son beynelmilel hadiseierden sonra 
ilk defa olarak diin buraya gelen 
Dondorya mebusu, Hariciye Nazin 
Bone hararetle kar§Ilanrm~tir. Bone, 
bir hitabe irad ederek bilhassa de
mi~tir ki: 

..Munih konferansmdan daha ge
ni~ ve dal1a etra!h bir anla~ma ~1-
kacagm1 timid ediyoruz. Fakat ooy
le bir anl~mamn tahakkuk edebil
mesi i<;in bize yard1m eclllmesi ve 
Fransiz r;iilletinin kuvvetini ve di
siplinini gostermesi Iaz1mdir. Tehli· 
ke saatlerlndc tahakkuk eden itti· 
hnd bozulmamahdlr. 

Kral Aleksandrzn 
hatzrasz 

Samuprava gazetesi hararetli 
bir makale netretti 

Belgrad 9 (A.A.) - Samuprava 
gazetesi, ((Dokuz te§rinievvelin arife
sinde• b~hgi altmda ~oyle yaz1yor: 

.. Marsilya isrninin Yugoslav tari
hine cbedi olarak dahil oldugu feci 
dakikadanberi dort sene gei;mi§tir. 
Kral Aleksandr, tarihi.mizin en gilzel 
ve en biiyiik ismicllr.» 

Bu gazete, m~teakiben hatiras1 as
la olmiyecek Olan kral tarafmdan vil
cude getiiilmi~ olan muazzam eserden 
bahisle diyor ki: cYugoslavya, kendi 
kuvvetlni ve vazif esini miidrik ve Bal
kan sulhunun milbdii olup bu sulhu 
hayatl pahasma satm alm1~ olan bii· 
yi.ik kral Aleksandr'm arzusuna tev· ' 
fikan kerek kendisine, gerek b~ka· 
larma kar~1 btitiin vazifelerini ifa et
ml~ olduguna kani olarak miiteveffa 
krallll hat1rasi oniinde h~u ile egilir. 

Yugoslavya naibi saltanati prens 
Pol 'un ve nlyabet meclisinln kiyaset
ll idaresi altinda, b~mda faal bir hii
kfunet oldu~ halde biiyiik hiiki.imda· 
nnm arzulanm yerine getirmektedir. 
Kra1m etrafmda topl~ olan YU· 
goslavyanm kuvvetine, hukukuna ve 
1stikballne kanaati va.rchr. Yugoslav
~ ihttyar etmif oldulu bil.yUk fe- • 
dald.rblm mtlktfati, aulh n mWeU
.ml*a nfabl Glaeaktlr.• 

B. Hitler: "lngiliz 
mlirebbiliiine art1k 

katlanamay1z,, dlyor 
Ahen ve Sar m1ntaklar1nda da 

istihkamat yap1lacak 
Sarrbriikken 9 - Buglin, Kur

tul~ meydamnda muazzam bir 
halk toplant1S1 yap1lm1§t1r. Hitler, 
yetmi§ be§ hususi trenle buraya ge
tirilen 200 binden fazla bir halk kilt
lesinin oniinde soyledigi siyasi nutuk· 
ta ezci.imle demi~tir ki: 

«Eger, bugiinlerde sizi gonnege ge
liyorsam bunun sebebi g~en son haf
talar zarfmdaki hadiseleri siz, kadm 
ve erkek Sarhlar kadar hi~ kimsenin 
anlam1yacagma kani oldugumu peka
la bilirsiniz. Almanyaya tekrar kavu
§8.Jl milyonlarca ~i sizin ~ektiginiz 

aym istiraplar1 ~ekmi~ ve sonradan 
da sizin duydugunuz bahtiyarbiJ duy. 
mu~tur.l) 

Hitler, Almanyadan ayn bulunmu§ 
olan on milyon Almam da kurtarmak 
i§inin tahakkukundaki ehemmiyeti 
ve vehameti kaydettikten sonra soz. 
Ierine §Oyle devam etmi§tir: 

11Nihayet on milyon Almamn ve yi.iz 
bin kilometre murabbamdan fazla 
topragm Almanyaya iltihakl sulh ic;in
de temin edilebilmi§tir. Muharrikle1in 
ve beynelmilel f1rsatcularm bilti.in 
i.imitlerine ragmen bunun katiyen kan 
doki.ilmeksizin tahakkuk etmi§ olma
smdan dolayi biz hepimiz mesud ve 
bahtiyanz. 

B. Hitler, meselenin mushhane hal
ledilmesinden B. Mussolinin yard1m
lanm zikrcttikten ve daha iki devlet 
adammdan da bahsetmek istediginl 
soyledikten sonra demi§tir ki: 

<1Evet, bugiln Almanya sulh istl
yen devlet adamlarile kaqlla§mI§ bu-

lunuyor. Fakat, bunlar her an yerle· 
rine ba§kalarmm gelmesi muhtcmel 
olan memleketlerin bR§mda bulunu
yorlar. Ve bu ba§ka adamlar sulhe o 
kadar bagll olm1yanlarc:Ur. Mcsela, in 
gilterede 9amborleynin yerine bir 
Duff Kuperin, bir Edenin veya bir 
~orc;il'in gelmesi bunlarm derhal bir 
dilnya harbini a~mak hedefini takip 
etmelerine kanaat getirmek ir;in ka
fidir. Binaenaleyh, Almanya fevkala
de miiteyakk1z davranmal1. Biz dai. 
ma sulh istiyoruz. Fakat, her an ken
dimi2i mi.idafaaya da hazmz. Bunun 
i~indir ki, garp istihkamabm1zm 
ln~aatma azami enerji ile devama 
karar verdim. ~imdi, miistahkem mm 
takaJara Achen ve Sar mmtakalan
m da dahil edecegim. Bu tedbir, Al· 
manyanm emniyetini artiracakhr. 
Esasen bir k~ giine kadar buhran
ll aylarda alm1~ oldugumuz tedbir
leril kaldlracagum bildirmekle bah· 
tiyarun. Bu yiiz binlerce ki~nin ve 
ihtiyatlanmizm yurtla11na donebile
ceklerinden dolay1 memnunum. Ke
.za; bilyiik bir mertlikle hareket eden 
Alman rnilletine te~ekkilr etmckle de 
bahtiyanm. 

ingiltere, Versay dervrindcn beri 
alm1~ oldugu bazi tav1rlan yav~ ya
v~ degi~tirirse hie; fena etmez. Alman. 
ya, ingilizlerin takmd1g1 murebbilik 
harcketlerine art1k tahammiil cde
mez. ingiliz parlamentoculan Fi
listinde olup bitenlerle me~gul olsun
lar ve bizim i;;Ierimizi, kendimlze b1-
raksmlar. 

I spanyadan 50 - 60 bin 
gOniillii r;ekilecek 

/taiga ile lngilfere aras1nda bu 
hususta prensip anla~mas1 oldu 

Roma 9 - Salahiyettar mahafilden 
bildirildigine gore, ispanyada 18 ay
dan fazla hizmet et~ olan goniillii
Ierin derhal geri ahnmast hakkmda 
verilen karar, ispanyadan on bin Jd. 
§inin ~ekilmesini mucip olacakhr. 

ingiltere italyan imparatorlugunu 
ve Frankoya muhariplik hakluru ta
ruyacaktl.I". Kont ~iano ile Lord Pert 
arasmda esas itibarile anlCl§Jlla olm~
tur. 

italyan mahafili, italyan • ingiliz 
konu~malannm klsa bir zamanda is
panyadaki biitiin italyan Jntaatmm 
- tayyareciler ve miitehass1slar da da
hil olmak iizere - geri ahnmaSI husu
sunda bir anl~maya varacaiJru muh· 
temel gormektcdir. · 

Paris 9 - Fransiz gazeteleri, ital
yarun ispanyadaki gonillli.ilerl ~ek
mek karanru memnunlyetle kar~Ia
maktadir. Biltiln ga.zeteler bu hu
susta makaleler yaziyorlar. 

Oeuvre gazetesi diyor ki: cSon an
I~ma iizei-ine Franko saflannda bu
lunan gonillliilerden 50 • 60 bin ka
danrun gerl almmas1 lazimgelecektir. 
Bu takdirde Franko ordusuda an
cak 10 bin gonilllil. kalacaktir. jg. 
panyollar kal"§I kar§1ya kalJrlarsa 
cumhuriyet~ller . bir k~ ay i¢nde 
muzaff er olacaklardlr. 

Franko lruvvetlerini 
bombardunan 

Valins 9 (A.A.) - Cumhuriyet ha
va kuvvetlerl KWltellon, Burriana ve 
Villa Real c1vannda ke4fettiklerl 

1 Frankist Jota.lanm -gece bomba.rdl· 
man etmiflerdlr. 

AhJ811 a.otUA mender -hellellerl-

ne isabet etmi~tir. Bu mmtakada 
toplanan Frankist kuvvetle1inin ag1r 
zayiata ugrac:llklan tahmin edilmek
tedir. 

lki ltalyan f1rkas1 ~ekiliyor 
Salamank 9 - 23 mart ve Linoryo 

nammdaki ve 18,000 mevcudlu iki 

italyan f1rkas1, yakmda vapurlara 
bindirilerek italyaya gondcrilecektir. 
italya teknisyenleri bir miiddet daha 
Frankonun hizmetinde kalacak, harp 
malzemeleri de Frankoya b1rak1lacak
tir. Zira bu malzeme Franko tarafm. 
clan satm al1mm§tir. Nasyonalist ts. 
panyamn italyaya borcu 16 milyar 
lireti bulmu§tur •. 

lngiltere krah 
Y azm Krali~e ile beraber 

Kanadaya gidec 

Londra 9 - Sundey Taymis gaze
tesi yaziyor: ingiltere kral ve krali· 
~esi Kanada B~vekllinin daveUni 
kabul ederek gelecek sene Kana.da· 
yi ziyaret etmege karar vcrmi~erdir. 
Seyehatln yaz iptidasmda yap1lmas1 
ve 3 hafta devam etmesi muhteme1 .. 
dir. 

Nevkor 9 - Gazeteler ingiltere 
ltral ve krali~esinin Kanadayi ziyaret 
edecekleri haberi Amerikada bilyiik 
bir memnuniyct uyandmmftir. Kral 

ve 1a'ali~e bu mtinuebetle Nevyorlt 
llftpdlli •J&Zde dam edflm't'•dir. 
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AKSAMDAN AK~AMA 

Gazete okum1yan 
miinevverler 

Yiiksck tahsillni Avrupamn en bii· 
yiik mek teplerinden birinde gonnii§ 

bir tamdlguna: 
- Bakalnn (<Dortlern ne yapacak ? • 

dedim. 
-Efendim? 
- c1Dortler» diyorum ..• Ne yapacak· 

lar acaba? 
- Evet •.• 
Evvela bu b~tan savma cevaba hay· 

ret ettim. Soma israrla: 
- Dii~iinceniz nedir bu hususta? 
- Vallahi siyasetle u~rmyorum. 
Muhatabun miihendisti. Elbet ken· 

di meslcgi kendine bol bol yeter ..• Fa· 
kat «Dortler» meselesine dair malft· 
mab hatta filcri olmak politikacilik 
midir? 

inadrm tuttu: 
- Qinliler Japonlardan gene epey 

ganimet ~lar ...• diye a~trm. 
- Japonya Qini yutaca.ktir. Qinliler 

gibi afyonke§ler, uyamk ve gene bir 
millet olan Japonlara erg~ boyun ege
cektir. Zaten aralannda da kavga ha· 
lindeler .•• - diye basma kahp, modasi 
g~m~, hakikiligini kaybetmi§ miita
laalar yiiriittil. 

- Fakat ~mdi vaziyet degi§medi 
mi'? .. Qinliler bir intibah gostenniyor· 
Jar mt? ... Nitekim aralarmdaki karde§ 
kavgalanm b1rakttlar ..• Miittehid bir 
milli cephe te§kil ettiler ..• Yepyeni bir 
millet §Uurile ~arp~1yorlar ..• 

TafsiHit verdik~e, alakas1 artlyor· 
A J 

adeta hayretlc dinliyordu .. Derken bah-
si degi§tirdim: 
- Karlsbad otelcileri istanbulda ~a
~mak iizere miiracaat etmi§ler •.. 

- Nj~in? ... 
- OraSI Almanyaya g~tigi i~in ..• 

Malfun ya, Qekoslovakyadaydt. Gaze
telerde \)tkan haritalara dikkat etme
diniz mi? 

- Pek gazete okumam da! • diye iti
raf ctti. - Hem me§guliyet cok; hem 
bizim i§imiz ba§ka ... Hem de, gazetele
rin biiyiik bir lnsmIDI beni alftkadar 
et~yecck yazdar doldW'uyor ... 

l§te nihayet s0yletmi§tim: Gazete 
okumuyor. Dikkat edin: Yiiksek mii
nevver oldugu halde, ne yerli, ne ec
nebi hi~ bir gazcte eline almlyor ! .• l\fu
havereyc verdigi §eldl de bunu gosteri
yordu .. 

Bu in ,an, kcndi meslcginde istedigi 
kadar allame olsun, umumi malfunat 
tarafmdan aksak saytlmaz nu? Muasi. 
rmuz olan bir miinevver Hab~, Avus
turya, Qin, ispanya, {'ek ~lerini, Ha· 
tay zaf erini, fa§izm ve Milletler Cemi
yeti ~arpi§malanm, emniyet misaida· 
~~· rrk~.1hk cereyanlanm, yurddaki 
~1.sad, ~mran ve te§kilat hareketle
rm1, yeru kanunlan gazete rnemba· 
lanndan b~ka nerede ogrenebilir? 

Bunlan bilmemek ya.km tarihi· . · ~ ' 'l~lll-
d~ ~a.~adigimiz devri bilmemek degil 
nudrr. K1sacas1 «Diinyadan bihaberlik» 
saytlmaz mi? 
~ayed gosterdig·im ((Gazete okwru. 

yan milncvver» misali, yalmz o mil
hcndise mahsus olsaydt yaznna • mev-
zu yapmazd1m. Fakat bu gibilere ha
yatta pek ftOk rashyorum. 

. l\~uallim: memur, serbes meslok sa
h1b1 Jm~ ~i var; yekilnunu yaptruZ. 
Gazete satl§lanrun mecmuundan k 
f l ··k pe 
~z.aya yu selen bir rakam elde eder-

suuz. Halbuki, gazetelerin astl ~~ri ..... . . b m~.,.,. 
rJSJ u tabakarun haricindedir· tefrika 
ve saire i~in be§ kuru§u vere~er pek 
~oktur. 

«~ler ~oye. bir posta ~antas1 yaplla
cak. >• diye bu- havadis okuyunca: 

- Aman, iftine bir de gazete konul
sun! - diyoruz . 

.. ~~°:~yan koy, bize kiiltiirce eksik 
gorunuyor. Ya me.ktepte okudugile ka· 
Ian, meslegi icinde mahpus diin 
Iak d .. ' yaya 

.. a}'l munevver, muallim ve memu:r 
zumresi? .. Bunlar da dii§iindiiriicii blr 
rnevzu degiller mi? •• 

Sozlerini naklettigim miihendisin 
ciimlesine taktldtm: «Gazetel • b"fU 
yiik b

. ,_ erin u• 
rr 1U.Sm1ru beni alakadar etmiye-

c~~ y~JI~ dolduruyor.)> Dogru: Bu
giinku gunde, gazetelerimiz her sevi 
ye hitap i~in ~ah~1yor. Yalmz m·· ye-unev-
verlere mahsus n~riyatm ohnasi . 
muhterem milnevver, senin a1rucW::: 
dogmasma bagh ... 

- r;iksm, okuyahm. 
- Frans1zca bildigin halde Le 

Temps1 da okumadtgma gore, kaba
h~t ne.§I"iyahn eksikliginde degil, se
run alftlms1zhgmda... (Va-Nft). 

l 
Eminiinii meydam I 

B. Prost yeni 
• • pro1eyi 

hazirligor 
Yenicaminin onilnii ~mak ve 

Eminoni.i meydarum geni~letmek 
iizere yaptlan istimlak i~leri nihayet 
iki. ay i~inde bitecek ve istiml~k edilen 
binalar y1ktmlacaktir. 

~ehircilik miltehass1s1 B. Prost Be-
' lediye reisliginin istegi ti.zerine Emin-

onii meydammn tanzimi projesini 
haz1rlamaga b~lam1~t1r. Binalann 
yiktmlmas1 i~ bittikten sonra meyda
nm tanzimine hemen ba~lanacaktir. 
B. Prost bilhassa meydandan ge~ecek 
nakliye vas1talanmn g.eli~ gid~ isti
kametlerini tayin edecektir. Koprii
den gelecek araba, otomobil, otobils 
ve karoyonlar, Yenicaminin meydana 
nazaran sag ko~csinden ge~mek sure
tile Yenicaminin arkasmdan ve K~
pazan oni.inden i~ bankasile Osmanh 
bankas1 ~ubesi oni.indeki meydana ~1-
kacaklardlr. 

Kopri.iden BahgekapIBma kadar 
uzanan tramvay caddesinden yalmz 
tramvaylar, Yenicami kemeri altm
dan da yalmz yayalar gegecektir. 

12 do~ent i~in bugiin imtihan 
yapdacak 

Universitenin muhtelif fakillteleri
ne almacak 12 dogent i9in bugi.in im
tihan yapllacaktir. Taliplerin ekserisi 
asistan ve muallimdir. Bunlann liste
leri hazll'lanrru~t1r. 

Bedava • s1nema 
Halka meydanlarda filimler 

gosterilmesi dii§Uniiliiyor 

Son festivalde Beyaz1t ve diger mey
danlarda halka bedava meydan tem
silleri verilmi~ti. Halk bu temsillere 
gok ragbet etmi$ti. Haber ald1gumza 
gore, Belediye Avrupadan seyyar st
nema makineleri getirtecektir.Bu ma
kinelerle Beyazit, Taksim gibi mi.isait 
meydanlarda perde kurulacak ve hal
ka meccani filimler gosterilecektir. 
Bu husustald tasavvur henti.z tedldk 
safhasmdadir. 

Gazi kopriisii intaah 
Gazi kopri.isi.ini.in Unkaparu ba4 

~mdan i tibaren biribirine baglanan 
dubalann ti.zerinde bir hafta sonra 
beton in~aatma b~lanacaktir. Bu in
~aat bittikten sonra kopri.iniln pa.r
makllk ve korkuluklan yaptlaca.ktlr. 

Diger taraftan Azapkap1 b~mdan 
itibaren dubala.rm da biriblrlerine 
baglanmasma ba~lanrm~tir. 

Bir i§~i merdivenden dii§e· 
rek yaraland1 

Topkap1 saraymda elektrik tesisatJ. 
~lerinde gal~an Silleyma.n, glktigi 
merdivenden, milvazenesini kaybede
rek dti§mti§, ba§mdan yaralarum§tll'. 

~ikayetler 
Talebe onliigii yiin 
kuma§tan olmamab 

Her Ti.irk mektebinde mekteb 
dahilinde gocuklar siyah, yahut 
gri basit onlii.k giymektedir. Yal· 
niz milli bayramlara mektebin 
ken.dine mahsus kabul ettigi uni
forma ile 4tirak ederler. Bu usul, 
gerek sihhi, gerek ekonomJ. baki
mz.ndan r;ok iyi dii.$ii.nii.lmii.$tiir. 

Halbuki ecnebi mekteplerinden 
ba.zilannda r;ocuklara kalm yilnlii 
Onliik giydiriliyor. Evveza bunlar 
gok pahaliya malolmaktadir. Bun· 
dan maada sihM mahzurlan. da 
var: Tabii, yiinlii. olduklari ifin 
her hafta yikanilamiyorlar. Ba.sit 
bir temizUJcle - g(),ya temizlenip • 
tekrar ilzerlerine giyiyOTlar ve 
yanlanna kokudan vanlmtyOT. 
Her gun giyilen bir elbise nadiren 
y'lkanzrsa bOyle olacagi pek telJt.£
dir. H albuki evladlanmizi tegad
di hususunda nasil duri.lniiyOT
sak, temizlik bakimindan da oy
le dii.$iinmemiz ldzim. 

Pek r;ok temas ettigim anneler
le beraber hepimiz bundan mil$· 
tekiyiz. 

$i~lide Hac1 Mansur sokagmda 
\.. 8 numarada: Meld.hat J 

Dilnkil yagmur 
T ermometre 11 dereceye 

kadar indi 
Son gilnler zarfmda havala.r ~ok 

latif gidiyordu. Diln sabah hava ka
painl§ ve yanm saat kadar yagmur 
yagmi§tll'. Ogleden sonra bir arahk 
hava a~In.l§sa da ak§ama dogru tek
rar kapamI§tir. 

Diln yagmurdan sonra hava serin
lemi§tir. Termometre ak§ama dogru 
15, gece 11 dereceye kadar inmi§tir. 
Yagmur Karadeniz sahillerine ve kls· 
men Kocaeline de ya~tir. 

Y eni elektrik kabloau 
Elektrik idaresi tarafmdan istan

bula yeni bir elektrik kablosu uzatil· 
masma ba§laililU§tI. Kablo Eyiibe do~
ru uzatJ..lmakta ve kl~ gelmezden ev
vel i§in bitmesi i~in faallyetle ~~11-
maktachr. Beyoglu cihetine de havat 
yeni bir hat uzatllmaktachr. 

Kablolar ~ekildikten sonra aras1ra 
gorillen elektrik cereyanm1n kesllme
sinin onii almacaktrr. 

Y ang1n ha§langic1 
~ehzadeb8.§mda Milli sinemarun 

bodrum katmda evvelce gece yangm 
glkml§sa da sirayetine meydan veril· 
-- 1eden itfaiye tarafmdan sondilrill
mil§ttir. 

Galatada Kulak sokagmda Mehmed 
isminde bir 11ahsa aid kB.git ve pacav
ra. fabrikasmdan yangm g~. it
faiye tarafindan derhal sondil.rillm1* 
tttr. 

Et ihtiyac1 
Gelen heget 
tedkiklerini 

bitirdi 

l 

istanbulun et i~ini tedkik etmek 
iiezere, bir miiddet evvel ~ehrimize 

gelen Devlet Ziraat Kurumu miidU.. 
rii B . .!?efik ve baytari B. Naki Naci bu
r~ tedkikle1ini bitirmi~ler ve 
Ankaraya donm~lerdir. Tedkikler 
mezbahada, istanbula hayvan geti4 
ren celepler nezdinde ve Belediye ile 
diger alllkadar te~ekkilllerde yapll
rm~tir. 

Evvelce de yazdlgumz gibi, istanbu
lun en geni~ mikyasta kasaphk hay
varunm ~ark vilayetlerinden geldigt
ni goz oni.ine alan Devlet Ziraat Ku
rumu, ~ark.ta hayvan ihracatile me~ 
gul olan ve merkezi Karsta bulunan 
bir ~irketle birle~erek i:stanbulun et 
ihtiyac1m kar~1llyacak ~ekilde et i~ 
lerini eline almak istiyor. B. ~efik ile 
B. Naki Naci, buradaki ted.kiklerini 
blr raporla Ziraat Vekaletine bildire
eeklerdir. 

Ziraat Vekaleti, istanbul halklrun 
¢mdikinden daha ucuz miktarda et 
yiyebilmesi i~in nakliye, komisyon i.ic
retlerinde azami tenzilat yapmak, bll
hassa hayvamn agirllgmdan bir ~ey 
kaybetmemesi igin nakliye ~artlanm 
ISlah etmek fikrindedir. 

Ziraat Vekaletinin, ~ehrin et ihti
yac1m kar91llyacak yeni bir te~ekkUl 
kurmas1 ihtimali goktur. Bu hususta 
istanbul Belediyesinin de i~tiraki te
min edilecektir. 

Ucuz ge~i~tirdi 
Otomobilin albnda kalan bir 
~ocuk hurnu bile kanamadan 

kurtuldu 

2615 numaral1 otomobil Sirkecide 
Hiida vendigar caddesinden ge~erken 
Orhan ism.inde bir ~ocuga c;arpm1~tll'. 
Qocuk otomobilin altmda kalm1', her
kes tela~a d~mti~, ~ofOr sapsar1 ke
silmi~; fakat bira.z sonra Orban oto
mobilin altmdan burnu bile kanama
rm~ olarak c;1kmca, manzarayi goren4 
ler hayretten donakalJll.l!i!lardlr. Qo
cuk bu feci kazayi yalruz miithi~ bir 

korku ile atlatrru~br. 
1 Bir kamyon bir k1za ~arparak 

yaralad1 
Belediye civarmda oturan B. Nuri· 

n1n 13 ya~mdaki. klZl Neri.man Qar~
kap1da caddenin bir tarafmdan diger 
clhetine ge~erken Beyazit istikame
tinden gelmekte olan bir kamyonun 
sademesine ugnya.rak yaralanm~tll' . 

~ofor kazayi mti.teakip derhal ka~ ' 
~sa da etraftan h~diseyl g<>renler 
kamyonun 3156 olan prnka numa.rasi
ru te.sbit etmi~lerdir . 

Son gilnlerin vakaviinA ,, - aid bir enstantane: ..:Alman -..skerled Sil.det mmtakasma girerken 

II :01.:r ~:arp:ada JI 

Giizel bir i§ 
Maarif idaresinin yapttgi ~ok giizel 

bir i~i gordiim. Pek ho~uma gittl. 
Fakat kendi ~ocukluk, talebelllc za
mamma da aculun. 

Yalan akra.bam.dan birinin on ya· 
~mda bir ~ocugu var. Bu sene ii~ful
cii sm.t.ft bit~, dordiincilye ge\)" 

~··· Diin gece bu ~ocuklu akraba
lnl ziyarete gittim. 

Kil~iigiin babasl: 

- Size giizel bir ~ey gostereyim 
dedi. Diin bizim cocuguu mektebine 
ugradun. Hana: 

- Sizin oglunuzun dosyalanm ve· 
relim! dediler. 

Bizim ~ocugun ii~ senede yaptigi 
ders vazifelerinden ii~ tane gayd 

muntazam dosya tu tm~lar Bun· 
lard.an biri ~ocugun ilk senesine aid. 

Bu dosyada ~ocugun ilk elyazist, ilk 
yaptigi resim, ilk yazdlg-t raka.mlar. 

Mektebe b~ladtgi giinden itibaren 
vazife olarak ne yap~ hepsi bu 
dosya.mn i~inde idi. ikinci senenin 
dosyasmda da ftOcugun lkinci suuf

ta yapttgi vadfeler, il~iincii senede. 
iiciincii sllll.f dersleri. 

Mektep idaresi c;ocuk mektebe gir
digi ilk gfu1den itibaren ne vazite 
yapml§sa hepsini topl~. Biitiin 
~ocuklar icin de ooyle ayn ayn dos
yalar yapthyonnu~. 

Aynca her dosyada ~cugun mek
tebe geldigi ilk giine aid bir resim ve 
bir cedvel. .• ~ocuk ilk mektebe gel· 
digi zaman ka~ kilo im~. Boyunun 
ol~iisii... Konu~masmda.ki hususiyet. 
Hangi kelimeleri nastl teliiffuz et;. 

tigi ... 

ilk yazdt~ yaz1 bir insan i~in ne 
gilzel bir hatrrad.J.r. Bugiin hangiml
zin ilk yazdtgumz yazi evimizde du· 
rur? Hangim.iz mektebe ilk girdigl
miz giinii nastl kon~tugumuzu. bl
liriz? 

Maarif idaresi bOyle her ~uk 
i~it1 ayn bir vazife ve hattra dosyast 
tutmak suretile ~ok giizel bir i~ yap
lnl~ttr. 

Bu dosyalarm biiyiik bir faydast 
da bir ~ocugun seneden seneye ge
ftirdigi tekamillii, istihsali pek tyl 
g0stermesidir. 

Hakikaten yanundaki ~ocuk ken
di vazifelerine aid dosyalan ~evirir· 
ken dikkat ettim. 

ilk senenin kargactk burgac1k ~ 
ki.llerinden sonra fkinci senenin ba· 

~mda yaz1St dtizelm.ege ba~hyor. Se
ne sonunda adamalnlh okunakh bir 
yaz1. Uciincii sened.e yazi biisbiitiin 
diizgil11l~iyor. Hele dosyamn son

lanna dogru ~ocugun elyazlSl adeta 
benim yazundan daha okunakh, da· 
ha muntazam... Oyle bir «f» ler yap
~ ki baytld1m dogrusu ..• 

Resimler pek dikkate deger... ilk 
yaptlan bir kiraz agac1 yar. l{irai; 
tanele1i agacm go,·des.inden i.ri... Ve 
hi~ dalsiz, yapraks1z olarak kh-azlar 
birdenbire govde<len f~lonyor. U~iln· 
cu senenin dosyasmda resimlerdc de 
bilyiik bir salih goze ~1yor. 

~ocuk bu gfu:el battralan oniimde 
~tmrken hen kendi talebeligiml 
d~iinerek adeta mahzun oldwn. 
iik mektebe ba~dtgun seneden hen· 
de kalan yegane hatira tabanlanm· 
daki falaka acISI idi. Hala d~iin

diik~e ayaldarunm altt ~rur ... 

Himket Feridun Es 
... IMIHllltrllllUUllUllllUUJUHUllHllUlll1UlllllllllHlllH1UllHHHI•-

Silah atan bir sarhof 
yakalandi 

Qubukluda evvelki gece Rifat adln

da bir adam keyfe ge~, Qayirb~• 
mevkiinde silah atJlll$br. Tabancanm 
sesini duyan polisler Rifati yaka.la,. 
~lardlr. Rifat bu esnada silfilu ~ 

y1rhga atrm~sa da bir mii.ddet SOilI'li 

bulunm~tur. 

Ozii.m bollugu 
Piyasada ti.zfun bollugu devam edt. 

yor. Son gti.nler zarfmda izmirden. 
iri tanell rezakl ilzlimleri de gelme~e 
ba§lamI§tlr. QaVU§un ~ekilmesine mu• 
kabil yapmcak ve Izmir ti.zilmleri bol
dur. Fiatler 10 - 15 kur~tur. 
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lktisadi ve mali hafta II 
Pek hazin bir oliim 
Eski riitbeibali ricalinden ve mah

kemei tem);Z azasmdan merbum 
Huseyin Riilitii beyin torunu, istan
bul polis miifetti§liginden miitekaid 
bay Cevdet ~obanllmn kerimesi ve 
ticaret borsas1 .Iiboratuvar1 miidiirii 
Rii§tii ~obanh ile bukuk fakiiltesi 
son smaf talebesinden Muzaffer .;o
banlmm hem§ireleri Bogazic:i lliiesl 
talebcslnden bayan l\lefkure ~obanh 
girirtar oldutu hastallktan kurtula
m1yarak, pek gen~ ya§ta cumartesi 
giinii ak§am1 biitiin arzu vc iimidleri
nl kalbine gomerek diinyaya ebediyen 
gozlerini kapam1!}hr. 

HARRY 
BAUR 

·HC~'U'!r.L.- MARCELLE 

~-' 
Avrupa borsalar1nda vaziyet - Memleketimizde 

CHANTAL 
ve PIERRE RICHARD lV I L L lU 

RASPOTiN esham ve tahvilat vaziyeti 
- l\luhte§em Filminde pek yalunda SAR A Y sinemrunnda 

Seferberligin ilanile beraber hemen 
birkac; gtin zarfmda ilgasmin Fransa
da milyarlara maloldugunu ogre
niyoruz. Bir o kadar rnasraf1 da ingil
tere hazinesi yi.iklendi. Bu, harp ol
madan yapllan masraftrr. Acaba olsa 
idi dilnyamn hali ne olurdu? diye di.i
~iiyoruz da bu korkunc; neticeyi 
hayalirnizde tecesstirn ettiremiyoruz. 

Tevekkeli degll, ingiltere <;ekoslo
vakyaya derhal on mllyon sterlin ik
razda bulundu; daha da otuz milyon 
vermegi vadetti. Bunu yapmayip ta 
barbetseydi, belki bizzat kendisi mil
yarlarla ifade olunabilecek bir yilk 
altma girecekti. 

Fakat bu birk~ giinlilk seferberli- · 
gin bilhassa Fransayi fena halde sars
t.Ig1 anla~hyor; o derece ki, bilf.(;ede 
ac;J.lan rahnelerl kapatmak lc;in Dala
dier hi.lkfunetl par1amentodan gene 
fevkalade salahiyetler taleb etmek 
mecburlyetinde kald1. Fevkalade sala
bi~ etlerden maksad, kanuniyeti son
ra teklif ve kabul olunmak iizere hil
kilmt!tln, muvakat kararnamelerle is
tedigi i~ gorebilmesi demektir. Mec
llslerden ge~p alelilsul kabul olunan 
Bi.itc;e kanunlan milstesna, Fransa tic; 
senedenberi hep muvakkat kararna
melerle idare olunuyor. Bu mi.iddet 
zarfmda yalmz iktisadi ve rnali degil, 
fakat ic;timai, adli ve sair sahalarda 
c;ikanlan kararnamelerin yekilnu bin 
iki ytize ballg olmu~ur kl bu bir rekor 
te~kil eder. 

Gerek mebusan rneclisi ve gerek 
ayan meclisi bu sefer de Fransa hti
kumetinin istedi~ri vasi salahiyetleri 
verdi; fakat 15 te~rinisaniye kadar 
devam edecek blr buc;uk ayhk bir 
mtlddet i~n kabul etti. Bru;;vekll Da
ladier, mecliste izahat verirken kam
biyo kontrolii ve devlet rantlanmn 
mecburi tahvill hakkmda deveran 
eden ~ayialan ~ suretle tekzip ettl: 

cKarnbiyo kontrolilne esasmdan mu
anzim; c;unkii evvelemirde kontroliln 
istilzam ettigi si.iri.incemeler dolayisi
le sermayenin kac;masm1 teshil eder; 
saniyen, biri dahllde, biri da bari~te 
iki tUrHi klymeti haiz bir Fransiz pa
rasmm mevcudiyctini istemiyorum. 
Fransa, geni~ mikyasta ipt1dai mad
deler ithal eden bir memleket bulun
dugu ic;in, iki turlil paraya tabi tutul
mas1, endilstrlsinin tamamile mahv1 
dernektir. Totalitaire mernleketlerde 
kambiyonun kontroli.i, c;al~kan arne
le sm1fma birc;ok m~kat ve mahru
miyeti muclp olmu~tur. Ben Frans1z
lan bunlardan vareste ktlacagun. 
Rantlann mecburt tahviline gelince, 
rnii~kill zarnanlarda vatan1 kurtarma
ga ko~ara kar~ nasil boyle bir mu
amelede bulunabllecegimi ben de an
lam1yorum.> 

I~te, Maliye Nazm Marchandeau'
nun beyanatile de teyid edllen bu gi
bl terninat neticesindedir ki haliha
zirda §iddetll surette hi.ikiirn siiren pa
ra s1kmtisma ragmen, gec;en hafta
danberi ba~hyan rantlann ve bunlan 
takiben bllCUnurn endilstri ve banka 
lig-ttlarmm tereffilu devam etmekte
dir. 

ingilterede, bu cereyanm akslne 
olarak, devlet eshanunda bir tedenni 
mil§ahede olurunaktadlr. Dally Ex
pres'in yazdlgma gore, bunun se
bebi, yalonda yeniden milhlm bir is
ti.kraz akdolunacagi hakklnda Stock 
Enchange'de deveran eden §ayialar
dir. 

Hafta zarfmda ingiliz liras1 dolara 
kar~ vazlyetlni biraz daha diizelterek 
4,80 dolara kadar ~1krn~tir. Maama
fih classlque parlte'yi bulmak ic;ln da
ha 6 sent kazanmas1 1Azlmd1r. 

1ki baftadanberl Alman kamblyo
m ve muhtelif efektif mark !iaUeri 
Avrupa borsalannda cote edilmez ol
m~ken, ha!ta zarfmda yeniden gO
rilnmege ~adl. Gerek bunlann fi
atinde ve gerek Alman f onda ve es
hammda ~ayam dlkkat tereffiller var
dlr. 

Fransada kirk saatlik hafta mesa! 
usulilni.in endilstrl ilzerinde yaptig1 
eltm teslrln izalesine ugfa!l1ld1gi i,;u 
sirada., Amerlka.da Detroit ~ehrinde 

bir otomobil fabrikasma mensup 6000 
amele 32 saatlik i~ haftas1m taleb 

eden beynelrnilel arnele konfederas
yonuna milzaheret etmek i.izere grev 
llan etmi~tir. Bu da bru;;ka! 

Alman iktlsad Nazm Dr. Funk'un 
Borsa 2 

memlekeUmizi ziyareU ve Almanya
nm Tilrkiyeye 150 milyon markhk bir 
kredi a~as1 esas1 iizerine bir anlru;;
ma hastl olmas1 c;ok muclbi memnu
nlyet bir hadisedir. Endilstrilei,;rne pla
nuruz bundan azami istifade edecek
tir. 

Memleketimizde esham ve 
tahvilat vaziyeti 

Ankara borsasmda yiizde yedi bu
~uk faizli Tiirk borcu tahvilleri bu 
hafta zarfmda da iyi niyetlerinde de
varn ile 19,62 liraya kadar yi.ikseldi. 
G~n haftadanberi 20 kuru~luk bir 
tereffii daha dernektir. 

Buna miitenazir olarak dahili istik
raz kag-Itlanm1z da bru;;a ba~ fiati bul
dular. Bunun sebebi, kupon zamam
nm yakla.pnas1d1r. ikramiyeli Erga
ninin !lati 19,15 lira, S1vas - Erzuru
munki 20 lirad1r. 

istanbulda bu kag1tlar iizerine bir 
aral1k 2i>,05 liraya kadar da talib 
~lkt1. Anadolu grupunda muarnele az
dlr; son fiatler i,;unlardrr: 

Hisse senedleri: 25 lira, 
Tahviller: 39,90 lira, 
Milmessiller: 34,60 lira. 
Merkez bankas1, hafta zarfmda 4,25 

lira birden frrhyarak 105,25 lirada 
kald1. Ankarada blr arallk 106 liraya 
kadar aranlldl. 

Endiistriyel kagiuar meyanmda 
Asian Qimento 9,55 llraya kadar mu
arnele gordiikten sonra 9,10 lirada 
kald1. Tramvay hisselerine bazi talip
ler ~1kmas1 ilzerine fiat 11,75 ten 
(12,45) e kadar yiikseldi. 

Diger nominal fiatler: Umum sigor
ta 12 lira, ittihad1 Milli 21,75 lira, 
Terkos 6,35 lira, O'skildar - Kadlkoy 
Su ¢rketi 2,75 lira, Bomonti 7,60 lira, 
ittihad Degirmencillk 11 lira, ~ark 
Degirrnencilik 0,84 lira, ~irketi Hay
rlye 19 lira, ~ark Merkez Ecza Deposu 
2,60 lira, Tiirk altm1 1025 k~tur. 

Gayrimiibadll bonolan hafta zar
fmda 30 para yi.ikselerek 8 kuru~ta 
kaldilar. Mls1r Kredi Fonsiyelerinde 
yanrn§ar lira tereffii vard1r: 

190? terttbi: 103,50 lira, 
1911 tertlbi: 94 lira ediyor. 

mrB-~ 
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istanbul - Ak.§am ne§riyat1: 18,30: 
Salon muslklsl: Kad1koy Halkev1 n amma 
doktor Bchzat idaresinde, 19: Kon!crnns: 
Prof. ~lh Murat CFcn miisahabelerl) , 
19,30: Incl vc nrkada§lnn tara!mdnn Tiirk 
muslklsl ve halk §arkllar1, 19,55: Bors:i 
haberlerl, 20: Saat ayan, Hamlyet Yi.i
ceses ve arkada.§lar1 tarafmdan Tiirk 
musikisl vc halk. §arkJlar1, 20,40: Ajans 
habcrlerl, 20,47: Omer R1za Doarul tara
fmdan arabca soylev, 21: Saat ayan: 
Orkestra: 1 - Slede: Mnr§, 2 - Lehar: 
Kio klo potpurrl, 21,30: Dari.ittallm mu
alkl. heyetl: Fahrl Kopuz ve arkada§lan 
tarafmdan, 22,10: Havu. raporu, 22,13: 
V1yolonsel konserl: Muhlttln Sadak, pl
yano refakatlle, 22,50: Son haberler ve 
ertesl gilnlln prograuu, 23: Saat ayan, 
lstiklM ma~1. Bon. 

Ankara - oa1e ne§rlyatI: 12,30 - 13: 
Alaturka pllk ne§rlyatl, 13 - 13,15: Ha
berler, 13,15 - 14: Karl§lk plAk ne§rlyatt. 
<5tle nC1rlyatl tecriibe mahlyetinde ola
rak yenl stfidyoda olacakt1r.) 

Akfam nC1rlyab: 18,30 - 19,15: Kan§1k 
pllt netrlyat1, 19,15 - 20: Tiirk muslkisl 
ve balk p.rkllan (He.Ink Recall, 20 - 20,10: 
saat ayan Te ara~a ne~rlyat, 20,10 -
20,15: Haberler, 20,15 - 21: Halk ti.irku
lerl (Mustafa Ca#lar ve Semahat Ozden
ses), 21 - 21,15: Karl§Jlt plA.k ne~riyatl, 

Cenazesi bu sabah Feneryolunda 
istasyon kar!j1smdaki haneslnden kal
dmlarak sevdiklerinin gozyiqlar1 ara
smda ebedi istlrahatgahma terk 
edilmi§tir. 

N/Janlanma 

,---------------------·----..... ~ 
I LUCiEN BARROUX ve ~~~~ ~~~~~ 

ASRi EVLiLER 
Biiyiik zeraf etler komedi filminde goriileceklerdir. 

Bu ~~amba ak~ammdan itibaren 

SOMER sinemas1nda Eczac1 binba~1 merhum Necati I 
km Nihal Giirevin ile Tiirkiye t~ 
bankas1 umum mildilrlilgu me-
mu~ renW~fiNu~G~~in ~--••••••••••••••••••••••••••••~ 
ni~n toreni cumartesi ak~m1 ~ehir T. Komedi klsm1 

l 

4 

Fatih Jlalkevinde iki tarafm ya

kmlan \'C dostlan arasmda ya
pilnu~br. 

Gen~ ~iftlere saadetler temenni 
e<lerlz. 

BULMACAMIZ 
6 1 8 Q 10 

Soldan sata 1 

l - Galata clhetinde bir mahalle. 
2 - O~tiilmii!J bu~day - Kaba ve ne

zaketslz. 
3 - Zarf - islm - Ba~ma «Go konursa 

giizel kokulu bir ctit;ek olur. 
4 - Bir erkek lsml - Faslla. 
S - Tasflye. 
6 - Erbnp - Familya. 
7 - Tersi muti demektir - Nida - Tersl 

Ii; i;amaisirlanndan biridir. 
8 - Blr calg1 - Asmak - Ba§ma E ko

nursa Adalar denizi nuntakas1 
olur. 

9 - Habaset. 
10 - Sergiize§t. 

Yubndan qap: 

1 - Renkten renge giren hayvan. 
2 - C>i\it. 
3 - El de~eml~ - Tersi benzer olur. 
4 - Tahassiir edatl - Bilyiik blr hay

van - Ba§. 
5 - Avanak - Ev. 
6 - Cenup vllliyctlcrimizden' biri -

Meydan. 
7 - Biltun - $art ll!.hlkas1 - Vergt. 
8 - Beyaz - Dini merasim - Uzak nl

daSJ. 
9 - Tababetln bir Qubcslnde m\itehassis 

10 - NC3rcdcn. 
G~en bulmacarnlZIIl balli 

Soldan sata: 
1 - Beccrlkll, 2 - Anku§u, 3 - Kllim, 

Rake, 4 - Alon, Ha§ln, 5 - Kabile, 6 -
Ai;, Mir, 7 - Hikll.ye, 8 - Hararet, 9 -
Kava.ta, 10 - Arabab, Fi. 

Yuk.andan a'jat1 : 
1 - Bakarn., Ka, 2 - Erik, Har, 3 -

C1hz, Hava, 4 - Ekin, Dirab, 5 - Rum, 
Kata, 6 - i~. Hnmarat, 7 - Kurablye, 
8 - AfS!ret, 9 - Kll. Of, 10 - McnckfSe. 

IZMIR--· 

21,15 - 22: StUdyo salon orkestrasi: 1 -
J~rnefellt: Berceuse, 2 - Paul Llncke: 
Herzchen, 3 - Tschaikowsky: RU381scher 
Tanz, 4 - Lehar: Clo clo, 22 - 22,15: Ha
berler ve ha.va. raporu, 22,15: Son. 

111111111111111 
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Bcyoglunda 

Bu ak~m saat 20.30 da 

YAl't.'Ll~f,fKI~AR 

KO:\IEDYASI 

3 perde komcdl 
Yazan: V. ~eksplr 

Tiirk'"esl: Avni Glvda * 
(Eskl 

~agllyan} Ycnl halk 

operet t lyatrosunda 

ynkmdn ba§hyor. 

Biiyiik Operet 

M. Yesari ve 

Sey!ettin Asal 

* 
~ari;;amba giinii ~Iklyor 

izzet Melih 
Her ouzellioe as1k 

Hikiyeler, gorii~ler, seyahatler 
SATI~ YERi: 

lkbal Kitabevi 

* 

Bugi.in rnatinelerden itibaren 

$DK 
Sinemasmda 

2 biiyi.ik Film birden 

ROMEO ve JuLYET 
l?imdiye kadar gosterilen Filmle
rin en gi.izeli, a.l?k dolu sahneler 

Aynca: 
Dr. S 0 K R A T 

I 
~k, heyecan ve Gangster Filmi 

POL MUNI'nin 
en gtizel filmi 

TURAN TiYATROSU 
Halk sanatkan Nal}id, 
okuyucu Semlha, Ml§el 

varyetesl 

I 
SARA YLI NAi.JUE 

Komedl 3 P. 
-a...ni111u;, , Halk gecesl: Localar 100, 

heryer 20, paradl 10 ku-

ru§. * 
ERTU{;BTJL SADi TEK TiYATROSU 

Takslmde abide knr111-
smda. 14-10-938 (cuma) 

giinii ak§am1 
OTELLO 

Esere bir salon orkestras1 
i~tirak eder. 

Tele!on 40099 * 
Kirahk kapah yuzme havuzu gazino 

ve mO~temilat1 
Ankaranm kl~hk eglence yeri ihtiyacm1 kar§1layacak olan ~ocuk sarayi 

caddesinde c;ocuk esirgeme kurumu tarafmdan in§a ettirilen 25 metre uzunluk 
9 metre geni§Uk ve 1.70 il& 3.50 metre derinligindeki kapah yiizme havuzu, ga
zino ve rni.i§temilatl kiraya verilecektir. 

ihalesi 20/101938 per~ernbc giini.i saat 15 te Ankarada <;ocuk esirgeme ku. 
rumu genel merkezinde yap1lacaktrr. ~artnamesini gorrnek ve daha fazla rna
lfunat almak isteyenlerin kurum hesap i§leri direktorli.igune milracaat etrne-
leri. (7233) 

istanbul P. T. T. Vilayet mOdurlOgunden: 
1 - Bezi idare tarafmdan verilmek iizere 2200 adet posta ~antas1 dikimi 

ve i.izerlcrinin yazllmas1 ac;1k ekslitmeye konmll§tur. 
2 - Muhammen bedel 1540 lira muvakkat teminat 115 lira 50 kurU§tur. 
3 - Eksiltme 21/10/ 938 cuma gilnii saat 13 de btiyilk postahane birinci 

katta P. T. T. ahm satim komisyonWlda yapllacaktir. 
4 - isteklilerin ni.imuneyl ve §artnameyi gormek ve sair hususat hakkm

da izahat almak teminatlarm1 yatirmak iizere ~ah§rna gtinlerinde bilyiik pos
tahane birinci katta idarl kalem levazllll klsmma eksiltme giin ve saatinde 

938 ticarct odas1 vesikalan ve terninat makbuzlarile komisyona miiracaatlan. 
(7180) 

Istanbul deniz ticaret mOdOrlOgunden 
Mildi.iriyet ve miilhakat limanlan i<;in a~1k eksiltme ile 8 tak1m marokcn 

koltuk vc kanepe yaptmlacakhr. 
isteklilerin 21/10/938 curna gi.ini.i saa t 14,30 da % 7,5 teminatl muvak

kate olan 105 liraya aid makbuz veya banka mektuplarile Galatada nhbm iize
rinde deniz Ticaret rniidiirlilgli ~atmalma kornisyonuna ve §artname ve nti
muneyi gorrnek isteyenlerin de mi.idi.irl yet idare §Ubesine milracaatlan ilan olu-
nur. (7202) 

Ankara belediye riyasetinden 
Su i§leri idaresi i~ln bir miibendis ile bir Fen memuru almacaktir. Talip-

lerin a~1da yaztll vesi.kalar1 Ankara Belediye riyasetine gondermeleri. 
istida «Fotografll1> 
Nii!us cilzdaru suretl 
Tercilmeihal 
Diploma. veya Naf1a vekft.letinden allnm~ ruhsatname sureti. (4164) (7234)' 

Sinema dilnyasmm en parlak ikl ytldm 

CHARIL.ES 
BOYER 0 GRETA 

GARBO 
Sine mac1bk tarihinin 

·Kontes 
en giizel filminl Y,arattilar 

Valev11ka 
Halkmuzm bu muazzam film! ME l EK YB •• p EK sinemalang~~tdearllaeynicektzamanir da "ijJ, 

raha~a gorebllmesi ic;in u.i 7..J 
FiLMIN iI.K iRAESi ,..,, b . M ELEK 

rniinasebetile onilmiizdeki var~am a gecesi 
sinemasmda verilecek GALA MOSAMERESt blletleri pmdlden sattlmaktadu. Tel. 40868 

~-------• NAPOLYON SERGiSiNI iPEK sineman yakmda SEBVET PIYANGO llfesi camekinlarmcla teWk ediniz. --------~ 



Dlinyan1n en uzak adas1 
Di.inyamn mamur ve silldln yerler-

Cien en uzak ve hiicra ko~esi Tristan da 
Cunha adas1dir. Bu ada Atlas Okyanu
sunun cenubundadlr. Cenubt Afrika
run en cenup noktasi ttmidburnu ile 
cenubl Amerikada Arjantinin merkezi 
Boennos Ayres arasmda mefruz bir hat 
~izilecek olsa bunun tam ortasma bu 
ada isabet edecektir. 

Bu ada hakkmda biitiin diiny!IDlll 
ve hatta dilnya sularmda bilmedigl 
yer bulunmad1g1 zannolmnan inglllz 
Bahriye nezaretinin edlnmilJ olduiu 
malumatm c;ok yanll§ ve noksan oldu
gu anla~1lml§tJ.r. 

Adamn ha1itas11851 senesinde kap. 
tan Denham tarafmdan yap1lIIU§tJ.. 
ingiliz Bahriye Nezareti bunu resmt 
vesika addederek muhafaza etmi.§ti. 

Gec;ende Norvec;li bir fen heyeti bera
berinde ingillz milhendis Craword ol
dugu halde adayi ziyaret etmi§, aylar-

ca tedkiklerde bulunmU§ ve adamn ye
ni bir haritasm1 tanzim ic;in haz1rllk 
yapm1§tir. Bu malumat tngiliz Bahri
ye Nezareti haritas1 ile mukayese edil .. 
digi zaman arada buyiik fark oldu~ 
gorUlmi.i§tiir. Bunun tizerine Bahri ye 
Nezareti yeni bir harita c;1karmak ve 
evvelkini iptal etmek i.izere bu malft. 
mat1 ve vesaiki ~tetmi§tir. 

Cenubi Afrika bahri istasyonu kuman
dam vis amiral Lyon tarafmdan dog
rulugu tasdik edildigi tedkiklerin neti. 
cesine gore ada yusyuvarlak bir §ey
dir. Kutru yedi bm;uk mildir. Ortasm
daki dagm tepesi denizin sa thmdan 
6760 ayak irtifadadir. Tepede bir son
mi.i§ yanar dag-I agz1 olup bunun i<;in
de de derin ve ge~ bir gOl bulunmak
tadir. Adamn nwusu 80 kadarchr. Bun· 
lar kazazde tngiliz ve Amerlkan gemi
lerinin ahfad1dir. 

TUrkiyede lisan 1slahat1 hakk1nda 
Londrada blr konferans 

Son zamanlarda ingilterede munev-
:ver sm1f en ziyade §arktaki ilmi ve tari
hi i§ler ve hareketlerle alakadar olmak
tad1r. Bu i§lerde ba§llca mti.tehass1s il· 
mi mi.iessese olan kralhk merkezi As
yaya ragbet fevkatade artrm~trr. 

Gec;en birka~ sene ii;inde cemiyetin 
azalan yiizde otuz nisbetinde artml§· 
t1r. Demek oluyor ki, 1ngilizler daha 
ziyade yakm ~ark ve orta §ark ve mer
kezi i§leri ile ilmi cihetten ugra§an bu 
cemiyet vas1tasile §ark i§lerlnde ihtisas 
edinmege bi.iyi.ik temayi.il ve arzu gos
termektedirler. 

Cemiyetin itibari artmas1 nisbetin
de azalarm1 tatmin edecek eserlerl. 
haritalan, el yazilanm ve konferanslar! 
~ogaltm1§tlr. O derecede ki, Londramn 
Grosvenor caddesinde bulunan merke· 
zinde bilyilk kiltilphanenin raflari ye. 
ni tedarik olunan kitaplan istiap ede
mez bir hale gelmi.§ti. 

Nihayet cerniyet Londramn gobegin
de Clarges caddesinde <;ok muhte§em 
bir bina tutmu§ ve burada §arka aid 
dUnyanm en zengin kiittiphanelerin
den birini vticude getirmi§tir. 

Buradaki konferans salonu <_;ok ge. 
ni§ oldugundan cemiyetin buttin aza
lannm haz1r bulunmalanna miisait
tir. Yeni binada ilk verilen konferans 
Ttirkiyedeki lisan ISlahatma aittir. 

ingiliz zadeg§.n evldduun tahsil etti· 
gi me§hur Eton mektebinde yeti§en ve 
buranm bir zaman kaptani olan A. Pal· 
lis bu miihim konferans1 ve~tir. Bu 
zat anas1l Atinah oldugu gibi §arkta 

fiilen ~ok hizmet etmi§tir. Me§hur in
giliz devlet adam11 eski Ankara sefirl 
ve §imdi V~ington sefiri bulunan Sir 
Ronald Lindsuy ile birlikte M1s1r Ma

liye nezaretini ingiliz devleti namma 
islah etmi~ti. 

Dllnyan1n jeoloji haritas1 yap1lacak 
Beynemilel jeoloji ha1ita komisyonu 

Prusya jeolojl enstittistini.in Berlinde
ki dairesinde toplanmaga ba§ladl. Bu 
heyetin vazifesi Avrupamn 1-1,500,000 
mikyasmda ve bilti.in dilnyamn da 
1-1,000,000 mikyasmda jeoloji harita
larnu vilcude getirmektir. 

Bi.itiin dilnya memleketlerlnin ayni 
mikyas: tizere jeoloji haritalanmn tan· 
zimini ilk defa ileri SU.ren ve tervi9 
eden alim Almanyah profesar Hauc
hecorne'dir. Bu zat 1882 senesinde top. 
la.nan konferansta bilttin A vrupa mem· 
leketlerinin ayni mikyas i.izere jeoloji 
haritalarmm tanzim edllmeslni tekllf 
etm~t. 

I 

1913 senesinde toplanan beynelmilel 
jeoloji kongresinde de gene Alrnanyah 
Alimlerden profe.sOr Beyschlog bil.tiln 
dilnya i!;in ayni m.lkyasta olarak bir 
jeoloji haritamn yap1IrnaSllll teklif et
mi~i. Kongre bu teklifi kabul ettikten 

Ah~diktan general oldu 'l 
Avusturalyada ~inll bir bah~ivamn 

oglu Bdyttk Harpte asker oldu. tyt ye: 
mek p~lrdlgi i~in mut!a~a verdiler. 

Harpten sonra Qine gltti, gU.mrUk· 
te btr vazl!eye tayin edildi. 

1925 de general Qan-Kay-~ek gfun
riik memurunu general yapt1. 

Ho dung adrm tq1yan bu general 
1930 da Alman Boerin kumandasm
dakt orduyu magIO.b etti. f}imdi de 
Mogolistan ordusunun ba§kumanda

ruym~! .• 

Brezilya 
Brezilya Amerikanm en bi.iyi.ik dev

letidir. Mesahas1 8 buguk mllyon kilo· 
metre murabba1d1r. 42 milyon niifusu 

vard1r. 
Brezilyanm resmi dili Portekizce-

bQ§ka haritalarm tanzim ve ne§ir ~inl 
Almanya devletine tevdi etmi§ti. 

Almanya devleti de bu iji bir komis· 
yona tevdi etm.i§ ve tab vazif esini de 
harita tabmda dilnyada emsali bulWl· 
m1yan Prusya jeoloji enstitilsi.ine bl· 
rakm~tl. 

Enstitii §imdiye kadar birka!; mem
leketin ve sahamn haritalanru yap~ 
ve ne§ret~tir. Bu haritalar hari~te 
ve dahilde takdirle kar§llaruhgmdan 
komisyon biitiln Avrupa ve dlinyarun 
tabakatillarz haritaslnl haz1rlamaga. 
b~lam~t1r. 
~imdiye kadar ne§l'edilen haritalann 

ba§mda jeoloji vaziyet ve §eraitt c;ok 
kal"l§Ik olan Akdeniz havzas1 ile §ima• 
Ii Avrupa memleketleri haritas1 bulu .. 
nuyor. Avrupamn ve biitun dtinyanm 
ayni mikyasta jeoloji haritaianmn 
meydana getirilmesi ilim sahamnda 
emsalsiz ebedi bir muvaffakiyet ese
ri te~kll edecektir. 

Yirmi senede yirmi harp 
Biiyiik Harp biteli 20 sene oldu. Bu 

yirmi senede dilnya su1h ve sQkdn 
i~tnde ya§iyor san1yorsaruz aldamyor .. 
sunuz. Rusya • Polonya harbt oldu. 
Baltlk memleketlerinde ve Ftnlandi. 
yada harp oldu. Slberyadan Japonlan 
c;lkarmak ic;in harp oldu. Fransa Ab
dti.lkerim ile sava§tI. tngiltere irlanda 
ihtilA.li ile ugra§tl. italya Habe§istan
da harp etti. Qin - Japon harbi lie ts. 
panyada bogU§malar devam ediyor •.• 

Leylekler gelmiyormu1 
Alsas koyli.ileri mtiteessir... Koca 

Alsasta topu topu yirmi i.ig leylek yu. 
vas1 kalm~... Leylekler artik Alsas 
koylerine gelmiyor ... Sebep? .. 

Yeni a~1lan fabrikalar1n gtiriiltii· 
sil... Leylekler kendi gagalarmm git· 
ri.iltilstinden ba§ka gilriiltiiye dayana
mazlar. Sonra da Alsasta batakllklar 
kurutuldu, kurbaga kalmad1. Leylek· 

Denizde biten nebatlardan 
istifade sahasi son 

zamanlarda 
Zamanuruzda hasad, ta.rla ve 4;iflik· 

lere mahsus degildir. Okyanuslarm ve 
denizlerin dibinde de karada oldugu 
gibi senenin muayyen mevsiminde ha· 
sad yap1Imakta ve ekin toplanmakta
dir. 

Denizin dibinde yeti1en 
nebatlar muayyen mev
siminde toplanmaktad1r. 
Bunlardan bi r k1sm1 
giibre, bir k1sm1 gida, 
bir k1sm1 da iii~ olarak 

kullandmaktad1r 

zaman biitiin ahali atm1, e§egini ve 
arabasm1 denize si.iri.ip otlan toplarlar. 
Deniz hasach budur. Bir e§ek yiikii de· 
nizotu i.ic; §iline yani bizim para ile tak· 
riben bir buc;uk liraya satillr. 

Qifc;iler bu otlan satm alarak pata
tes tarlalarma sererler. Bu gilbre saye. 
sinde mendil kadar kaya oyuklannda 
bile patates yeti§tinnek mi.imkiln olu
yor. 

Denizin dibinde biten bahri nebat
Iar riizgarlarm sevki ile plajlara gel
digi zaman banyo yapanlan ' hayli ra
hats1z etmektedir. Halbuki diger sa
hillerde rilzgann sahile attlg1 ve ytg· 
dlg1 bu bahri otlar halk ic;in ayni ni- \_,.. _____________ ,....J 

Deniz hasad1 zamarunda ~lkanlan 

bahri otlar yalmz taze halde degil ku
l'l.l tulmll§ halde de kullamhr. Bahusus 
sahilden uzaktaki tarla ve c;ifliklerde 
bu kurum~ bahri otlara ragbet fev
kaladedir. Hasad zamarunda yiizbin
lerce ton bahri ot kurutulup bayagi 
otlar gibi balye haline getirilir. Soma 
vagon, kamyon ve arabalar ile dahile 
sevkedilir. 

rnettir. Qtinkil bunlar karadaki bug
day ve diger hububat ba§akla11 kadar 
servet rnemba1d1r. Bu bahri nebatlar
dan k~konmaz ve patates yeti§tirmek· 
te c;ok k1ymetli olan potas ve nitrojen 
istihsal edilmektedir. 

Bahri ebatlarm t1pta biiyiik lay .. 
meti vardlr. Bunlardan c;lkabilen siyah 
bir mayi romatizmamn ve burkulma
nm tedavisinde birebirdir. Evlerde de
nizotu banyosu s1hhat ic;in biiyi.ik fai· 
deler vermektedir. 

Zamamrruz gilrilltii ve medeniyet 
galkalesi devridir. Gilr\iltiiyii azaltmak 
i§i hiikumetlerin, belediyelerin ve ferd .. 
lerin b~llca dii§iincesini te§kil etmek
tedir. Gilrilltilyti kesmek ic;in en miies
sir vas1ta bahri nebatlarchr. §imall 
Amerika Mtittehjd htikumetleri sahil· 
lerindeki §ehirler bundan i;ok istifade 
edlyorlar. 

Mesela Nevyorktaki radyo siti (Radio 
City) deki bu ti.in studyolarm duvarlan 
ve menfezleri deniz otlarmdan ori.ilen 
levhalarla tJ.kanmaktadlr. Bu suretle 
stiidyolara haric;ten liizumsuz ses ve 
gtirliltttlerln gelmesinin onil almmak
tadlr. 

Dahas1 var: Deniz otlari yalniz ses 
degil ayni zamanda ate§ dahi kesmek
tedir. Ad eta as bet tabakas1 vazif esinl 
gorttr. Bundan ba§ka madenlerin pas
lanmasma kal'§I en miiessir ~are den~ 
otland1r. 

tngllterede kurulan muazzam bir 
fabrika deniz otlanndan mahsus SU• 

rette kaba mensucat yapmaktadir. Qu" 
val bezi gibi olan bu mensucat at~-

Tokatta hava 
kurumu haftasi 
Bayanlar kolu, bir haftada 
241 kiiaur lira para topladl 

Tobt Bava Kurumu tiayanJar 
kolu AzaSl 

Tokat (Alqam) - Tokat Hava Jro .. 
rumu her yil oldugu gibi bu sene de 
lft.ylkile c;all§m~. mUsa.mere ve piya:n· 
golar tertip et~, aynca fillm getlr· 
terek hasllat teminine gayret etmi§
tir. Bu hususta hizmetleri dokunan 
Tokat Hava Kurumu Bayanlar kolu
nu tebrik etmek bizim ic;in bir vecibe
dir. Bayanlar kolunun bir haftallk ~ 
h§maSI neticesi olarak kuruma sine.. 
madan 106 lira 35 kuru§, miisamere
den 41 lira 35 kuru§ ve piyangodan 
da 93 llra 60 k~ k1 ceman yekftn: 
241 lira 30 kuru§ hasllat temin edll· 
mi§ ve bu para cemiyet veznesine ya
tmlmt§tlr. 

ten ve pastan muhafaza edilecek e§ya
y1 sarmakta kullarulmaktad1r. 

MeselA denizotu mensucatmdan ya. 
p1lan bir ortii ile muhafaza edilen bir 
piyano yangm ic;inde kalsa bile bQya
sma kadar saglamhgmI muhafaza 
eder. 

iyod ve karbunat do sud 'un as1l 
kaynag1 deniz otlandir. Cenubi Ameri. 
kada !?ilide zengin nitrat madenlerl 
ke§fedilmezden evvel bu maddeler in
gilterede mtinhasiran bahri nebatlarm 
yak1larak kill haline getirilmesi sure
tile istihsal edilmekte idi. 

§u kadar var ki, yak1lan otlarm bey
bude tebahhiir eylemesi bu usuldeki is. 
tihsali iktisad1 cihetten pek faideli bu
lundurmamakta id.i. Bu yiizden ~iliden 
nitrat getirtmek daha karll gorillmek
te idi. Qi.inkii 20 ton deniz otundan an. 
cak bir ton kUl istihsal ediliyordu. Ve 
bu ktillerden de yikanarak iyod ~;Jt:a. 
rilmakta idi. ~imdi bahri nebatlarm 
yakllm8.SI usulti c;ok isl8.h edilmi§ ve 
iktisadi bir hale konulmu§tur. Artlk 
~ili nitrat madenlerine ihtiyac; azal
m1§tlr. 

Deniz otlarmdan sanayi cihetinden 
istifade i;ok ge~le~tir. Diger taraf. 
tan deniz otlannm gtibre yerinde kul
lamlmas1 ingilterede <;ok taamrnilm et. 
mi§tir. Britanya adalan sahillerine 
med zamanmda dalgalar killliyetli 
miktarda bahri nebat yigmlar1 sahile 
atmaktadtr. Cezir zarnanmda sularm 
~ekilmesi ile bu nebatlar kayalarm ve 
ta§larm arasma slkl§IP kalmaktad1r. O 

Kurutulmu§ bahri otlann piyasast 
bir tonu bir bm;uk ingiliz liras1dlr. De
nizotlarmdan c;ok ince olanlan hayvan 
yemi olarak sarfedilir. Gayet besleyi
cidir. iki cins varchr: Biri ar;1k ye§il ve 
digeri mor siyahtir. Bunlara halk de
niz marulu derler. ingilizler ogle ye. 
meklerinde bunlan salata olarak yer
ler. Maden amelesi bu deniz otla11ndan 
koyun eti ile yemek yaparlar. Deniz 
marullan yazm siiratle btiyi.ir. 0 za. 
man ucuzdur. Bir kantan 5 §iline ve
rirler. Diger mevsimlerde yirmi §iline 
kadar ~lkar. 

Yenmesi kabil olan deniz nebatla
rmdan Dorset sahillerinde <;1kan bir 
nevi yosundan ~1kanlan ila~ broll§itin 
ve akciger iltihabmm tedavisinde kul
lamllr. Bu itibarle zehirli gaza kar~1 
da ilagtu. Ger;en umumi harpte zehir
li gazdan hastalanan ingiliz askerlerl 
bu ila<; ile tedavi edilmi§ti. 

Deniz nebatlan o kadar mi.itenevvi
dir ki, bunlardan karada biten sebzeler 
kullamlmaksl.zm c;e§id bir sof ra tertip 
etmek miimkiindi.ir. Qilnkii bu otlann 
k1zartmas11 pi.iresi, c;orbas1, salatas1 ola. 
bllir. Denizin taibatm yardtm1 ile yeti
§en nebatati karadaki mahsulflt kadar 
hem mugaddi hem de §ifalldir. - F. 

Karabiik f abrikalar1n1n 
in§as1 ilerliyor 

$ubatta bir k1s1m in~aat bitecek, 
lngiltereden miitehassislar gelecek 

Kara.bilk demir ve i;elik: fabrikalan 
i4;in temaslarda. bulunmak ii1ere 

• bundan bir miiddet evvel Londraya 
giden Silmer Bank umum miidi.iri.i 
B. Nurulah Sumer dun sabahki eks
presle itiehrimize donmil~ti.ir. 

Umum mudilr, Londradaki Brasser 
§irketile evvelki mukaveleye miltem
miln bazJ. yeni anl~malar hususun
da mutablk kal~t1r. Bu anla§tna
lar, Karabiik demir ve c;elik fabrika
lanmn kurma ve ~letme ~erine aid 
muhtellf hususati ihtiva etmektedir. 

Kanbiik fa.brika.la.nrun miihim 
bir losnu ~ubatta bitecek.tir. Yilksek 
fmnlar bu inpatm b~da geliyor. 
Bu miinasebetle makineleri kurma 
'e ifletme ifleri i¢n hazrrhkh bu
lunmak tca.b etmlljltir. Brasser ~
ketile evvelce yap1lml§ olan anla.§ma, 
Karabttk sanayllnin muhta.c; oldu~ 
ma.kine ve sa.ire gibl tesisat i~lerlne 
aid malzeme teniini hususlanru ih
tiva ediyordu. 

Fabrika ~aatimn bir hayli irlerl
le~ olmas1 dolayisile bu mukavele
ye ek olrnak iizere kurm.a ve i§letme 
ifi!lerine liizum hasll olmu~tur. 

Yapllan anl~ardan birini de 
ingiltereden miitehass1slar gelmesl 
key!iyeti te~ ediyor. 

Slimer Bank umum miidfuil B. 

«- Karabiik f abrikalanrruzm in
~t1 ilerile~ bulunuyor. ~ubatta 
mtihim bir los1m in~aatm tamamlan
rru~ olmas1 18.zlmchr. Bu itibarla Lon
dradaki Brasser ~irketile bazi anl* 
malar yapt1k. ingiltereden buraya 
miitehass1slar gelecektir. Ahla~ma
lar kurma ve i~letme i~lerine aiddir.> 

B. Nurullah Sumer bugi.in Stimer 
Bank istanbul ~ubesinde me~gul ola
cak, muhtelif i~ler hakkmda izahat 
ald1ktan sonra bu a~mki trenle 
Ankaraya gidecektir. 

Siimer Bank urnurn mildilru bazi 
i.!Jler i~in hafta sonunda tekrar An
karadan ~ehrimize gelecektir. 

Bu ak§am 

Nobet~i eczaneler 
1}1.§li: Osmanbeyde "ark Merkez, 

Takalm: istiklal caddestnde Kemal 
Rebul, Beyoilu: Tiimlde Mat.kovlc;, 
YiiksekkaJ.dmmda Vinkopulo, Gala
ta: Topc;ular caddesinde Merkez, Ka
sunpalja: Vas1f, Haskoy: Hahc101tlun
da Barbut, Eminon ii: Agob Minas
yan, Fatih: Veznecilerde Universlte, 
Karagilmriik: All Kemal, Bak1rkoy: 
HllA.l, Sanyer: Asa.f, Aksaray: Cer
rahpaoada. fJeref, Bei)lk~: HaUd, 
Fener: Balatta Hiisameddln, Kumka
p1: Asadoryan, Kil~iikpazar: Necatl, 
Samatya: Kocamustafapa§ada R1d
van, Alemdar: Ali iza, §ehremlnl: 
Topkaplda. Nazun, Kadlkoy: so~tHl
c;e§mede HuHis\ Osman, Uskiidar: 
Ahmediye, Biiy\ikada: Halk, Heybell-
ada.: Tomas. · 

Her gece ac;1k eczaneler : 

Cumhuriyetin on be~incl yildontt· 
mi.inde parlak bir balo verilmek fizere 

Nurullah Sumer di.ln sabah kendisi
le go~n blr muharririmize, Ka.ra
btik demir ve ~ellk f abrikalari ii; in 
Londrada yapti~1 temaslar etraf1nda 

iOYJ~!lPIUG 

Yentkoy, Emlrgan, Rumelihlsan, or
takoy, Arnavutkoy, Bebek, Beykoz, 
Pa§abahc;e ve Anadoluhisarmdakl cc
zanelet her gece ac;lktlr. 





Safda: Be§iktq, fstanbulspor ~ fstanbuJspor bleelslnin lbclvanla Nlmmtn oniinde bir ~ ortada: Gilnet • Fenerbah~ OJUDunda Lel6 l'w lialealnl kurtanrkea, eolda: BeJkes 
Vela ~da ~ fiUel bir bfa vunqu 

Giine§ - F enerbah~e ma~1 
golsiiz · berabere bitti 

Sari lacivertliler birinci deorede, 
Gii.ne1liler de ikincide igi ognadilar 

Diln, Gilne~ ve Fenerbah~ taklm
lan Kadlkoy stadmcla kar'1l~tllar. 
Alt1 bine yakm futbol meraklls1 bu 
miihim m~1 .seyre ge~ti. 

TAKIMLAR 
Saat on be~ on gei;e b~1yan ma
~ tak1mlar, hakem Adnan Akmm 
idaresinde ~idaki ~kilde i;1krnl.r 
larch: 
Fenerbah~: Htisamedclin - Y~, 

Lebib - Mehmed Rqad, Aytan, Esad .. 
Naci, Semih, Yap.r, eaban, Flkret. 

Gilnef: Cihad - Faruk, HA.ris -
Omer, Rlza, ibrahim - Salfilladdin, 
Murad, Hakkl, Rebii, :Melih. 

Gilnet taklmi Nlyaziden mahrumdu. 
BlRiNCi DEVRE 

Fenerbah~ riizgi.ra, Gune~ takum 
da Giin• k&ll1 oyuna bqladtlar. 
:bk on daldka san llcivertlller yer
den ve giizel blr oyunla hiicuma ~
tiler ve Fikret cenahmdan ilstttste 
yapbklan aJnnla.rla Glnet kaleslni 
9CJ1ber I~ akhlar. Bu hOcumlar
dan b1rtnde Fllaet, Farukta.n siynldt, 
topu gi!Rl bir vuru'1a sag k~ye 
g6nderdi. Cihad, bu ~iitii yatarak 
tuttu. Fakat bloke edemedi. ibrahim 
komere atarak kalesini kurtardl. 
:bdnci ltir akmda Fikretin ortaladlit 
topu ~ kafa ile m.,ari atti. tik 
Giln~ alnrunda Salfilladdin topu 
avuta ortaladl, Fener hat hatt1 ilk 
dakika1ardan itibaren vaziyete ve 
vazifeslne hAkim, gilzel bir m~ t;I
kanyor. 

Oil.Def takum topu ha.vaya kalchr
maia bef'adl, Oyun havadan oyna
myor, fakat oldukt;a heyecanb, gii
zel ve hatamz. 
Fenerbah~, yine hiicumda. Fikre

tin havadan bir ortlay1~1ru Cihad 
fevkallde bir plonjon ve blokajla 
kurtardl. 

On be~i dakikadayiz. Gune., ar
tik tazyikten kurtuldu. Hat hattllllll 
y&V&f y&V&f vaziyete hWm olufile 
oyunun fekll delifti. B1lhassa ()mer. 
karflsmdaki tehllkeli Fikret cenahuu 
g(lzelce marke etmete bqlad!. Rebii
nin havadan bir filttlnii Hiisameddin 
komere atb. Otlnq il~ orta.a kale 
6ntlnde )'8.llhf vazlyet alarak &glr 
bJr oyun oymyor. Takmun on dakika 
kadar silren hAkim oyununa r&gmen 
net.Ice yok. Fenerin a.JnnJan seyrek, 
fakat tehllkell. B1r1 Flltret, biri de 
Nacl tarafmdan ~en ild filtil de 
Cihad uataca kurtarch. Ottnq, u9 
ortammn muvattak olamachguu gO
rilnce Melih1 santrtorverde, Murach 
IOI ~ita ald!. Hakla sagt~ oymyor. 

Ottnqin akmlan Slkl&fb, vaklt 
~ i~ Hiisamedc:Un topu mil
temadlyen ~ atiyor. l'1kretin yenl 
bir OrtalaYlfllll Cihad y&tarak tuttu. 
l'enerbah~ aleyhine verilen trikikl 
8aJAbaddin avuta att1. Birinci devre 
llflr Slflra berabere bitti. 

tKINct DEVRE 
Ddncl devre de Fenerbah~ lehine 

kll. OOnefte Rebil sol., Murad 
80119 oymyor. Fenerbah~ede de Nact 
De Semlb ~ ~lrmifler. birincl 

devredeld ~pneden sonra iki ta
lwn da birblrini tartmi~. birinciye 
nisbetle daha durgun, takat daha 
!azla bllerek ve gorerek oynuyor. 
1Ik on dakika oyun miitevazin ... 
Yavq yava., Fenerbah~e &.gtr basma
ga ~1yor. Oline~ haf hatti bu taz
yUcten takumru ~ar~abuk kurtardt. 
Birinci revrenin aksine olarak, top 
yerden oynamyor. Oiine~ kalesinin 
onilnde komerden gelen bir top teh
like oldu. Farugun gtizel blr kafa 
VW'UfU kaleyi kurtanh. Oilnef in· 
saydlan, Melihe ep.pelik pas ha:m
lamaga U~r&'1yorlar. Bir defaamda 
muvaffak da oldular. Fakat Yqar 
yandan yeti~rek topu kornere attt. 
Giinq aleyhine verilen bir frildkten 
Fenerliler istitade edemediler. GUnq 
takmu dakikalar llerledik~e bAJdmf
yeti ele ahyor. F.sad1n, Mehmed Be
pdm Ye arkada LeblbJn muvatta
klyetll oyunlan ftstUste yapllan bu 
alonlari kesiyor. Mellhin onilne dil· 
~n ikinci bir e~pelik pasta ltiisa
meddin gtizel bir t;lkl~a kalesinl kur
tarch. Fenerbah~enin seyrek alonla
nnda il~ orta topu tazla ayakta tut
tuklan ve ~k mk!¥k oynad.lklan lt;in 
muvaffak ol8JD1yorlar. 

Son dakikalarda Sallhaddinin ka
pal1 mviyeden ~ek'1gi f{it avuta gittl. 
Oiinq talwmmn hAkimiyeti artar
ken ~ m!ir Slfir berabere bitti. 

NASIL OYNADILAR? 

Birincl devrenin ilk y&nsmda Fe
nerbah~e hAkimdi. Clhadm giizel 
oyunu oirnasaydt, netice alabllecek
lerdi. Oline~ talomi devrenln sonla
nnda ~1ld1. Fakat il~ ortarun topu, 
yilzleri kendi kalelerine doniik ola
rak beklemeleri ve agu hareket et
rneleri yilziinden muvaff ak olama
d!lar. 

ikinci devrenin ilk yarw miisavi 
ve klsmen Fenerbah~nin baskm al
tmda get;tl. Devrenin ikincl Ya.nsm
da ve bilhassa sonlannda Otinq &.gir 
basmala bqladl. Oyunun umumt 
cereyaruna bakllacak olursa ~ 
berabere bitifl tamamlle hakh bir 
netice idi. 
Fenerbah~ t,alnmmdan Hiisamed

din ve Lebib iyi idiler. Yqar, ~ 
hattaya nisbetle diiZelmifti. Fener 
hat hatb muvaf!ak oldu. BIJbesaa 
Mehmed Ref8d iyi kif, Yalruz Esad 
bir arahk ~&fb ve bozuldu. Fe
ner hilcum hattmda Fikreti ~ahftira
madllar. u~ ortarun i~de en iylal 
Yqardl. Digerleri ve Naci istenen 
randunaru veremedller. 
Oiln~ taJnmmda Clhad mftkem

meld.1. iki bek emniyetslz ve vasat 
bir oyun ~Ikanhlar. Oiinqln ild yan 
hat1, 6mer ve ibrahim saharun en 
1yi oyunculan idller. Riza oyunun 
ba.pnda tutuktu. Fakat arkad8.flan
mn lyi oyunu ile ~tld!. Gilnq hii
cum hattinda 8allhac:ld1n ve Hakkl 
umnJmadlk derecede aiir oyns<hlar 
ve muvattaloyetalz bir gtlnlerinde idi
ler. Murad ve Rebil nlabeten daha 

Spor aahalanm1z1n 
nezahetini temin edeliml 

Futbol aeyircUerimiz, A vrupa
nm biJ1ok yerlerlndeJd futbol me-

rakblanna nlsbetle daha ~ -
kin ve terblyelldlr. Bllhassa ya-
banc1 takunlara karp dahna Tfirk. 
Hife has neaket ve misafirpener
lllderini gijsteri.rler. 

Yahm kendJ taJamJannm ara
smdald kaqllqmalarcla buan 
milfrit Jdii1>9illerin Jiizumundan 
fazla COftuldaruu gtiriiyoruz. 

Bir Jdiip tarafdanmn kendi ta
lmmru te§vik etmesi hakh ve ta
biidir. Fakat rakip oyunculara ha
karet etmege hi~ bir zaman hak1a 
yoktur. Sporculuk nesahet ve ter
biyesine aykm, kulaklan tumah
yan bu INlimfma1ann ve yuhala
nn ontine tamamlle ~- Jimn
dll'. Bu nevi aeylrcllerl, birkq ma~
ta dJfllft at.Jc futbol sahalarmu
a temklemlf oluruz. En kestirme 
~re budur! 

Aakeri liaeler atletizm 
f&Dlpiyonu1 

Alkert llseler arumda cumartesl 
gttnU b8fbyan atlettzm milsahaDJa
nna dQn de Kadlk6y stadmda devam 
~tir. Alman dereceleri yaziyo- • 
ruz: 

200 metre: 
I Halid Deniz 24.8 
II Mehmed Deniz 
m Senned Deniz 
BOO metre: 
I Muza!fer Kulell 2.16 
II Rahmi MaJ,tepe 
m Abdi Kulell 
YiUcsek atlama : 
I Nadl Kulell 1.80 
II Kemal Kulell 
III Mehmed Deniz 
Cirld: • 
I Sabahaddin Bursa 4'1 .'18 
II Nuri Kulell 
m Re~ Kuleli 
Miisabakalara hafta i~inde devam 

edilecektir. 

Muhaf1zgii~liiler Demir
aporlulan yendiler 

Ankara 9 (Telefonla) - Lig ~ 
lanna bugiin de Muha!izgilctt 8&ha
smda devam edilm1ftlr. Mubaflr.gil
cil - Demirspor arasmd& yaptlan ~ 
1 - O Demirspor aleyhine neticelend.1. 

,... 

Lig ma~an puan cetveli 
0. G. B. M. A. Y. P. 

Oalatasaray 2 2 - - 6 1 6 
Vefa ' 2 2 - - 4 2 6 
Oiinet 211-325 
Bef1ktq 2 11- 5 4 5 
Fenerbah~e 2 - 2 - 2 2 4 
Topkap1 2 1 - 1 3 4 4 
Silleymaniye 2 - 1 1 3 4 3 
H1lA.I 2- 1 1 3 4 3 
Beykoz 2 - - 2 3 5 2 
tst. Spor 2 - - 2 2 8 2 

iyi oynachla.r. Mellhin top kontrolii, 
bilhassa sol ~ iken tena id.1. 

Her ik1 talnmm da mevsimin ller
lemesi lle diizeleceklertni ve bu mev
sim giizel JD84il&r seyredecegimizl 
umuyoruz. Hakem Adnan Aklnm 
ladresi iyi idi. IDvi YEN.AL 

I BE§IKT A§ ST ADI: 

1 Be$ikta$ - lstanbulsporu 3 - 2; 
Vefa, Beykozu 2 - 1 yendiler 

Be§ikt&§ stadmda gilniln ilk ~ 
Beykoz ile Veta arasmda oynandl. Ke
mal Halimin hakemllil albnda yap:
lan bu kar§1lqmayi Beykozlulann 
kazanac&gi tahmin edllirken bir haf· 
ta evvel Gilne§lllere kar§l muva!ta
klyetli bir oyun ~lkarmanm verdigi 
gururla sahaya t;lkan Sansiyahhlar 
biitiln bu tahminleri alti.ist edecek 
derecede bozuk bir oyun c;Ikardllar. 
Ve bu yersiz gururlanrun cezasim 
maglubiyetle ~ektiler. 

Oyuna VefaWar ri.izgan lehlerine 
alarak bqladllar. 

Devrenin ilk dakikalan tamamen 
Vefa hikimiyetl altmda get;iyor ve 
Beykozlular da arada Sll'ada !akat 
tehlikell aJnnlarla bunlara mukabele
ye ~yorlardl. 35 incl daktkeda ka· 
lecinin hatasmdan tsti!ade eden Sul
hl slkl bir siltle Vefarun birinci golil
nii yapbyse de Beykozdan Said iki da
kika sonra bir karg&§allkta taklmm1 
berabere vaziyete soktu ve birinci d~v
re 1 . 1 nihayetlendi. 

ikincl devre her ik1 taratm canla 
bafla ~ahpnUJ yiizilnden mtttevazm 
b1r fe]dlde ~ti. ~m beraberllJrJe 
neticelenecegt tahmln ecllllrken de
marke vaziyette b1l'ak1lan Bilseyin 
uzaktan ~ektigi bir §iitle i1st ktifeden 
Vefarun galibiyet golilnft yaparak 
bu tahminleri bozdu. Ve oyun bu §ekil 
degifmeden Beykozun 2 - 1 mailftbl· 
yetlle nlhayetlend.1. 

Beflktq - lstanbulspor 
GUniln ikinci m~1ru Ahmed Ade

min hakemligi altmda Befiktq lle 
:btanb~r yapblar. Beflkt&§hlar 
~en ha!taki taklmlanru aynen mu
ha!aza ediyorlardl. Buna mukabll i:.s
tanbulsporlular eak1 taJnmJanndan 
8amlh mUatesna tamamne gen~ ele
manlardan tefk1l edUmi§tl. 

Be§iktaf: Mehmed Ali - Nuri, Faruk· 

T AKSIM ST ADI: 

RUat, Bedii, Feyzi - Hayati, Rldvan, 
NAzlm, Hakkl, Bfref. 

lstanbulspor: Balm • Ali, Samih • 
Tank, Seyti, Enis • Bahri, Cevad, Or· 
ban, Rldvan, ismet. 

Oyuna Befikta§m seri hiicumlarile 
bafland!. SafJ.1 aollu yapt1klan akm
larla oyun ilzerinde tarn bir hA.kirnl
yet kuran Siyahbeyazlllar 5 incl da
kikada Nlizmun plase bir §utile gali
biyet gollerini yapt1lar. 

25 inci dakikadan itibaren miisavl 
oekle giren oyun devrenin sonuna ka
dar bu §ekllde devarn etti ve tam 
42 nci dakikada miidafaaslDID ileride 
bulunrnasmdan istlfade eden Nblm 
ofsayd vaztyetinde yakaladlgi bir top. 
la BefiktqJ.n ikinci golilnii yapt1 ve 
devre 2 • 0 bitti. 

ikinci devreye istanbulsporlular 
t;ok canh blr §ekilde b~lad1lar. Gen~ 
oyuncular vasitaslle yapbklan hii· 
cumlar Be~ta§ miida!aasm1 sars
ma~a b~ladl. Nltekln 20 net dakika
da bu ~allfmalanmn miikAtatlanm 
gordiller ve Orban uzaktan ~ektigt 
bir §iltle talaDllDln blrincl goliinil yap. 
ti. Oyun bu golden sonra ~ok Sllo bir 
~§'Ile haline elrdl. Bu arada birt;ok 
aert hareketlere f8h1d olduk. 

28 incl d1kttad.a bir korner ab§ln
dan Bakla tabmma ~iincil goUl 
yapmaga muvattak olunca Be§iktq. 
Illar gallbiyetln garantiye girdiilne 
htikmetmi§ olacaklar k1 oyunu gev§et
tller. Bu gev§elllede dikkatslzllgin de 
tesiri oldugu g&iikilyordu. 

Oniann yavqlamasmdan istlfade 
eden Sansiyahhlar tekrar hilcumlara 
b8.§lachlar Ye 40 mc1 dakikada Bahrl 
V881tasile tkinci gollerini yapblar. 
Son daldkalar lstanbulspor hAkiml· 
yeti altlnda ~yse de vaziyet detif
med.1 ve ~ 3 - 2 ~arm 
galebesile neticelendi. 

Galatasarag, Topkapigi 3-1 gendi 
Sii.legmanige ile Hila/ berabere kaldi 

Taka1m stadmda ilk ~ flazl Tez-1 
canm hakemlig1 lle Siileymaniye • m. 
W arasmda yapllch: 

Dildiikle beraber gayet muntazam 
akmlarla mw kalestne aJanata baf
hyan Siileymaniyeliler bu i1st1inliik
lerini devrenin ortalanna kadar ida
me ettirdiler ve biri devrenin ba.fla
nnda sou~ Nedret digeri de devrenin 
ortalannda Danlf tara!mdan ablan 
ild gol kazanchlar. Devrentn IOlllann
da bir ftrildk abpndan Rauf HUAUn 
birinci goliinil yapb. Ve devre 1-2 bit
ti. 

ikincl devre tamamUe miitevazin 
bir i;ekilde ve miltekabll akmlar am
smda ~tl. Daha muessir hftcumlar 
yapan H1W merkez muhaclmi V&Sl· 

taaile beraberlik saywru yapti ve ; 
~ bu i;ekil degipeden 2-2 beraber
likle nihayetlendi. 

Galat48af"ay • Topkapi: 
Gilniin ikincl ~ Oalatasaray lle 

Topkap1 arasmda Tankm hakemllgi 
altmcla yaptld!. Oalatasaray ~oktan
beri sahada gormedigimiz Necdet 
ve Salimi arasma alarak fU ~ekilde 
~Ilam§b: 

Sacld - Ldtft, Adnan - Ekrem, Be
dil, CelA.l - Billend, Effak, Sallm, Sii
leyman, Neadet. 

Topkap1 lse get;en haftaki kadro
sunu muludaza edtyordu. "1md11e ka-

dar miidaf&Ma OJJUy&n Sp.Jfmln merkem 
muhaclml mnldine gelmesi san lm
m1mhJann daha mtiessir oynamam. 
na sebep oluyordu. :bk dakika1ardan 
itibaren h•khnlyeti a1an Galatasa
ray 22 ncl daldkeda Salim VUltaai

sile birincl ve 8CID deldblarda BWend 
vasitasile lldncl goller1ni yapblar ft 
devre 2-0 Galatasaray lehtne :tapandJ. 

:tkincl de91'9J1! Toptapllilar enerjik 
bir oyunla baflad1Jar. Ve bu ~allf"'B· 
1anmn m0k4fatuu 10 uncu dakikada 
KAmfUn &JBll1e bir gol kar.anaralc 
glSrdiiler. Valyetin tehllkeye girdlil
ni hisseden Oalatasaray muJ>aclmJe
rl tekrar harekete g~erek Topkapl 
kalesini ~enber it;tne alchlar ve 30 
uncii dakiHada ~ec1nln ~ 
t;arparak geri gelen topu, 8allm ye
tlferek i~eri atb ve telnmm1 1-3 va
ziyete getirdl ve m~ bu "tilde Oa
Iatasaraym galebesile nihayetlendL 



sahlfe I 

T aksim - Ma~ka aras1nda 
yeni bir cadde a~dacak 
Bostanlardan ge~ecek bu caddenin alt 

lasm1 park baline getirilecek 

$ehircllik rnutehassis1 B. Prost'un 
istanbulun muhtelif yerlerinln ia
tikbalde alaca.gi ~ii hakkmda mu
fassal planlar hazirlamaga ~adI
giru yazm11?tik. Bu planlar klsun kl
simd1r. Her kls1m bitince Nafla Ve
kaletine gonderllecek ve tasdik edli
d1kten sonra tatbikine ba.,Ianacaktlr. 

B. Prost her ~eyden evvel biiyiik 
cadde ve meydanlarm tesbitine lil
zwrt go1111ektedir. Muhtasar plMda 
caddelerin istikametlrei ve yeni ~1-
Iacak yollar gosterilmi~tt. ~imdi be
lediye imar miidiirliigii, B. Prost'un 
nezareti altmda bunlann te!erriiati 
ile ug~maktad1r. 

Istanbulun Beyoglu tarafmda biri 
Azapkap1dan Taksirne, digeri Yiik
sekkalchnmm yarundan ba!iibyarak 
TOphanenni iistunden gegmek iizere 
gene Taksime dogru lk1 geni.~ cadde 
a~1Iacag1m yaznu~tik. Bunlardan 
ba~ka blr il<;ilncil cadde daha ~tla
cakt1r. Bu cadde Takslm bahc;esinin 
arkasmdan b~llyacak, eskl Harbi
ye mektebi olan yedeksubay okulu
nun arkasmdan gcc;erek vali kona
gi caddesine dogru dl.iz bir hat ~ek
linde gelecektir. Cadde doktor M. 

.Kemalln Emek apartunarunm ar
kamndan bir kavis ~erek Ma<;ka si
llhanesl Onllne ¢taca.kttr. 

Bu yolun alt klsmmda kalan ve 
Dolmabah~edeki saat kulesinln onii
ne kadar uzanan saha giizel bir 
park haline getirllecektlr. 

Yeni cadde Karakoyden Takslme 
kadar uzanacak olan geni~ yolun bir 
devanu olacak ve M~kadan bir ta
raftan Dolmabah~eye, diger taraftan 
Valide ~e~mesine dogru uzayacaktir. 
Bu suretle Be~ikta., Beyogluna yeni 
bir cadde ile baglannu~ olacaktir. 

Yolun M~ka.dan Valide ~efU1esl· 
ne ve T~hk yarundan Dolmabah~e
ye inecek lwumlari i~ln l\l~ka me
zarllgmm bir klsmmm kesllip yola 
ilA.ve edilmesi 1az1mgelecektir. 

B. Prost, Azapkap1 - Taksim ve 
Unkapam - ~hzade~ arasmdaki 
yollardan sonra ~ehrin en giizel bir 
noktasm1 te~kil eden Takslm - ~
ka yolunun tercihan a~1lm.asm1 mu
vaf1k gormektedlr. Esasen bu yol, 
bostanlardan, hali eraziden ge~ecegi 
i~in istlmlak i!fln de biiyilk bir mas
rafa ihtiy~ hissedilmiyecektir. 

Polonya Macaristan 
(~ taraf1 1 incl sahifede) 

lunmam1~tir. Polonya gazetelerinin 
lisanmdan bahsediliyor. Bu gazete
ler orta A vrupa meselesi halledilir- ' 
ken muvaf1k gijrdilkleri her tiirlil 
projeyi ileri siirmek hakkma malik
tir.> 

Kurir Poranni de diyor ki: «(:ekos
loftkya lehindeld bu propaganda,~ 
lrim9enin 11ldammyacap blr feYdir. 
Siyesin Sihsyasa Polonyaya riicu et
atlftir. Zira pek kesif bir Polonyah 
kiitle Ile mesktin idL 
IU~terek Polonya - Macar:istan hu

duduna gelince Macar milletine sami
mi bir dostluk baglarile baglt olan 
Polonya milleti, Macar istellerine mti
zaheret etmekten bqka bir §ey yap
ma~tir. Biltiin Polonyablar, Maca
ristan ile mii~terek bir hududun zaru· 
ri olduguna kanidlrler. BOyle diifiin
melr onJann baJdadn ve kimse onla
n bundan menedemez.,. 
ler 

Oltimatom bazirlanm11? 
Londra. 9 - Londra gazetelerl Po

Ionya ile Macaristamn Ceko.slovak
yaya blr filtimatom vererek Ukray
nahlarla meskfln yerlerin Maca.ris
tana verilrnesinl istiyeceklerini y8.Zl
yorlar. 
Va~va gazeteleri bu milnasebet

Ie hararetli makaleler n~retmekte, 
Polonya - Macar hudud kom~lu~
nun Am.tpada muvazeneyi ve sulhil 
kuvveUendirecegini yazmaktadirlar. 

B. Henleinin nutlru 
Ray~be.rg 9 (A.A.) -Burada ya

pllan bir toplantJda Henlein, s0yledf. 
gi bir nutukta JO tefr:inieV\-elde Siidet 
topraklanmn tarafmdan i~gali bitiri
lir bitirilmez Moravyanm cenubi Avus
turyaya ve Bohemyanm cenubu da 
Bavycrn) a raptediJecegini ve miiteba
ki Ja mmda merkezi Rey~enberg ol
mak iizcre bir vilayet haline getirile
ce~rini bildirmi~tir. 

Yakmda biitiin Siidet topraklllnn
da Alman mebusan meclisi i~in inti-

babat yap1laealJm da ilave etmi§tir. 

<;ek - Macar miizakereai 
ba1lad1 

Korn.mom 9 (A.A.) - Macar Hari
ciye Nazm Kanyanm riyaset etttgt 
Macar heyeti bugiin buraya gelrni§ ve 
Cekoslovak heyetile miizakerelere saat 
19 da ba§lami§tlr. Milzakerelere saat 
21 de fa.sJla verilm~ ve Macar heyeti 
Qekoslovaklar tarafmdan ak§am ye
megine ahkonulm~larchr. 

Tuna ilzerindeki kopril hdlA tel 
orgiiJerile kapalJ olup koprilniln alt1-
na konulm~ olan dinamitler de da
ha ~1kar1Imam~1r. 

Y eni bir hiikumet 
Prag 9 - <;eteka ajansmzn bir teb

l:tgine Qiirt1 <;ekoslovakya huk-0.meti 
ile Ukraynalilar ve Karpatlaralti Rus
lan arasmda yapzlan mii.zakere bit
m4, bir mukavele imzalanmz~tir. Bu 
mukavele mucibince Ukraynaltlarla. 
Karpatlaralti Ruslanmn bulunduk
lan sahaya Slovak!.ar gibi tam muh
tariyet veril:m#tir. Burada da 'bir hfl.. 
kumet kuro.lm~tur. Bu hiikftmetm 
BapJekili B. Brodi.dir. B~vekil nazir

lan se;icecek ve milzakere i~n Praga 
milmessi1ler gonderecektir. 

~ek Kabineai, Slovak ifleri
nin Slovak Kabineaine 

devrini taavip etti 
Prag 9 (A.A.) - Qeteka ajanSI ta

ra.fmdan ne~r&dilen bir teblige gore, 
gekoslovak Kabinesi toplanarak Slo
vakya i§lerinin derhal Slovak}ra Ka
binesine devri hakkmda clde edilen 
anlapnayi tas\1b etmi§tir. Kablne na.
kil muamelesi usullerini tesbit etml§ 
ve Slovak Kabinesinin ~gidald tarz. 
da kati olarak te§ekkiililnii tasvib ey
lemi§tir: 

Tsso, Ba§vekil ve Dahiliye Nazin. 
Cermak, Maarif Nazm, Durcanskl, 

Adliye, Slhhiye ve i(;timai Muavenet 
Nazin. Teplanskl, Ziraat, Nat1a, Ti
caret ve Mallye Nazin. Vihner. Mfl
nakalat Na.zin. 

10 Tefrlnievvel 1~38 

AtatUrk, Nafia Vekilini 
febrik buyurdular 
(B~ taraf1 1 incl sahifede) 

rilen telgra!larla Nafia Veldllnin dor
diincil umumi miifetti~lige, Erzincan 
vallsine ve Ankara - Erzurum hatt1 
ln§8.at ba§miidiirlilgilne ~ektigi tel
graflan s1ra He ~ag1ya dercediyoruz: 

Alman Iktisad Naz1r1 
bugiin §ehrimize geliyor 

Bay Ali Qetinknya 
N afia Vekili 

:Ankara • Erzurum demiryolnunun 
Erzincana ~tigi haberini bUyilk 
mem.nunigetle a.lcUm. Muhterem hal
kin bu mil.him ve mesut hadiseden 
'J)e!r, yerinde olarak duydugu sevin~ 

1Wlerlni fzah ederken bana karp 
glJsterdiginl bildirdiginiz duygular
dan ~ok miltehassis Oldum. Kendile
rlne seldm ve sevgilerimle iyi dilek
Zerimin ibl4g eailmesini rica ederim. 
Sizl. tellrik ve muvaffakiyetiniztn de
vamim temenni eel.er muhabbetle goz
lerinizden i)perim. 

K. Atatiirk 
Bay Ali Cetinkaya 

Nafia V ekili 
Ankara - Erzurum demiryolnunun 

~ Erzincana ula4tigz hakkmdaki telgra
fimzi aldim, tqekkil.r ederim. Bilyilk 
$ef Atatilrkiln yilksek direktifleri al
tinda ve oted.enberi CilmJiuriyet 11..ii.
ktlmetimizce azimle tatbik edllmektB 
bulwnan demiryol~ siyasetim.izin 
a.zimli ve dirayetli ida.renizle vardigi 
bu yeni merhaleden d.olayi sizi ve Na
fla men.suplanni tebrik eder, Ja.ymetU 
cali~anmzda daimi muvaffakty
yetler tem.enni. ederim. 

• 
Bay Ali Qetinkaya 

Nafia Vekili 

B~\·ekil 
C. Bayar 

Yiiksek eserJerinizin arasma katta
(tnaz demiryollanmndan Sivas - Er
surum hathrun Erzincana kadar uza
dlfuu bildiren telgraf1mza alcbm. Bu 
muvaffakiyetinizi de tebrik eder te
,ekkilrlerimi sunanm. 

Genel Kuramay B~kam mare~al 
Fevzi <;akmak 

4 ilncii U. l\liifettitlige 
ERZiNCAN 

Sureti lnpat ba11miidiirliiiiine 
Erzincan 

Demlr do§cme i§lnln Erzlncan istasyo
n una ul~masi munasebetile g0stcrdi!;iniz 
nlAka vc hlsslyata te11CkkUr ederlm. 
~afia alleslnln ve Ctimhuriyet milhendls, 

muteahhlt ve ~cllerinin ~~maz blr if 
progrnnuru ve Erzlncana varma idealinl 

• tahakkuk ettlrmek icln ihtiynr eyledlklerl 
emsalslz gayrct ve fedakftrh~m semeresl 
olan bu eserl halkmuz ve ordumuza mllli 
bir arma~an olmak ilzere sunablldlgimden 
dolayx §ahscn ve nafia aUcsl namma bah
Uyarllk hlssetmekteyim. 

Bu eserln ehemmlyeL ve o.zametlnl her 
ha.Ide tarihl.n daha iyi takdir edecel,tlnl 
iimld eder, oniimiizdeki sencnl.n bu giin
Ierlnde hattm Er . .mruma da ula~t1~m gi)r
mekle bir kat daha bahtiyar olac~uruz1 
§imdiden arzederlm. 

Sa1m Bay F. Ozen 

Nafia Vekili 
AU <;etirikaya 

Vall - Erzincan 
Suretl bcledlye relsi bay H. Alsunok ve 

Slvas - Erzurum hatt1 ln~at batmtidiir
liitune: 

Ankara - Erzurum hattmm Erzincana 
varmas1 ve trenl.n istasyonunuza itlrmesl 
milnasebctile halkm gijsterdlr?l mllll ala
ka, oevk ve heyecanm1 blldlren telgrafmw 
aldlm. 

Anavatanm en eskl bir mcrkezlnln yur
dun di~er k~elerlle ba{Uanarak maddi 
ve manevt varh~mm yenl ve parlak blr 
devreslnln b~lam11} olmas1 saadetlnln 
mllletlmlz ve halk1m1z icin cu§ ve hurWJa 
ve en yilksek hcyecanlara. de~erl vardJI'. 
§lmdlye kadar mllli hayatm her tilrlti 
yoksuzlutunu ve zahmet ve mii§klllerlnl 
c;ekml4 olan kahramanlar dlyan yurt 
p~nm bWldan bOyle yenl blr hayata 
ve refaha ka~masi elbette mukadderdlr. 
Bunu ifade etmek bana mfiyes.1er olduR'tz 
ic;ln Ciimhurlyet hiikftmetinln mesul blr 
veklll olarak ne kadar sevlnsem ve sevin
cinlze lftlrak etaem yerl vardlr. 

Ciimhuriyetin on beflncl ytldonilmii 
bayrammdan sonra bUyiik merasimle 
hatt1 i§letmeye acmaya ve slzlert yurdu
nuzda sclamlam~a §ltap edece~ml bUdl
rlr, heplnlzln gozlerlni ijperlm. 

Nafia Vekili 

(~ taral1 1 inci sahifede) 

Alman lktiaad Nazir1n1n 
beyanab 

Ankara 9 (A.A.) - Alman 1ktisad 
Nazm doktor Funk buglin saat 13 de 
Ankarapalasta Anadolu ajansmm ve 
Tiirk gazetelerinln miimessillerini 
kabul ederek ~Idaki beyanaita 
bulunmu~tur: 

- Tiirkiyeyi ziyaret eyledigimden 
dolay1 fevkalade bahtiyarrm. Bu fir
sattan bilistifade buyilk devlet adanu 
ve biiyilk asker olan Tiirkiye Cilmhur 
Ba.,kan1 yeni Tiirkiyenin yap1cis1 ve 
dAhi koruyucusu Kemal AtaUirke 
Alman devlet ve hillalmet reisinin se
Iamlarnu ve hayranhgrm iblag et
mekle bahtiyanm. Yeni Tiirklyenin 
her tarafmda yap1c1hk iradesile bii
yiik faaliyet temposu mil~ede eyle- · 
dim. Tiirkiye Ciimhur Bw,ikamnm 
idealile me~bu bulunan Tiirk devlet 
adamlanmn biiyilk d9.hinin gaye
Ierini tahakkuk ettirmek ve millet ve 
memleketi yeniden kurmakla mer 
gul olduklanm gordiim. 

Tiirkiye Cilmhuriyeti Ba.,vekili ve 
diger Vekillerle yapt1gun miizakera_t 
gayet dostane ve gayet miisait bir 
hava i~inde cereyan etmi~ ve fikirler
de tam bir mutabakat bulundugunu 
gostermi~tir. Her iki taraf, yapilan 
muzakerelerden memnundurlar. 

Tiirkiyenin bu yap1c1hk devrinde 
milli ekonomiye biiyiik bir rol isabet 
etmektedir. Milli ekonomi, Tiirkiye
nin kalkmma hareketinde n1iJietin re
f ah ma ve devletin emniyetine hadim 
bulunmaktadu. Tiirkiyenin her tara~ 
fmda biitiin kuvvetler kudretli bir 
milli ekonomi viicuda getirmek ~in 
miikemmel bir sureHe birle,tirllmif 
ve tepllitlancbnlllllftll'. Tiirkiyenin 
T8Si tabii zenginliklerinden daima 
artan bir tempo ile istifade eClilmek
tedir. Milli ildisadiyat daima bir yii.k
seli¥ anetmektedir. Memleketin sana. 
yilqme programt siiratle ilerlemekte
dir. Tiirkiyenin mall vaziyeti saglam 
esaslara istinad etmcktedir. Tiirkiye 
hiikumeti taraf mdan her tarafta bii
yiik yanbmlar gormekte olan ziraat 
dahi giinden giine kuvvetlenmekte
dir. 

Tiirkiyede smai mamulat biiyiik 
bir ihtiya~ arzetmektedir. Bu §erait 
tahtanda Tilrkiye ile Almanya arasm
da §imdi akdedilecek olan kredi mu
kavelesinin biiyiik laymet ve ehemmi-

lkinci kiime ma~lar1 
Diln Silleymaniye stadmda ikinci 

kilme rnaQ}arina devam edilmi§ ve al
t1 tak1m blrbirlle kar~la.§mI§t1r. ilk 
oyun Eyiip - Bogazi~i arasmda yap1l
rn1§ ve Eyiip 4 • 1 galip gelmi§tir. 
ikinci oyun Ortakoy Altmordu ara. 
smda yap~ ve Ortakoyliiler 2 - 1 
kazaruru§lard1r. U~ilncii oyun Davud. 
PB§R Y1ldinm ile Karagilmriik ara.
smda oynanmI§ ve Karagiimriik hA.
kim blr oyundan sonra oyunu 4 - O 

/ 
kazanm1§t1r. 

Barutgiicii aaha11ndaki 
ma~lar 

Barutgilcii sahasmda dun rnuhtelif 
futbol rna~Iari yap1lml§t1r. Ilk ma~1 
Liyonspor ile Baklrkoy Rum takun1 
yap~Iar ve 6 • O Liyonspor galib gel
mi§tir. Barutgiicii gen~ takunile Be
zezyan lisesi arasmda yap1lan ~1 
Barutgiicii 1 • O kazanlill§tlr. ~re
rnini Halkevi B. takunile Barutgi.icil 
B. taklmlan 1 • 1 berabere kalm1Jlar
d1r. Her iki klilbiln birinci talwnlan 
arasmda yap11an ~ Barutgiicilniln 
2 • o magltibiyetile neticelenmi§tir. 

Ali <;etlnka.ya Biiyiik giiret ler 
Ankara - Enurum hattl inpat T&tJkOpril 8 (Aqa.m) - T•oprii 

BapniidiirliitiiJie panay1nnda bugiln on bin seyirci 
Enillcan onilnde yagb giireper yaplldI. Yann 

Hattan Erzlncana vannas1 ve trenln 
mllli tezahiiratla istasyona girmesi, mild Tekirdagh Hilseyin, MiilAyim ve Ba-
tarlblmlzde nafia atlesi hesab1na kaycJo- baeskill ka~a~cakJardir. 
lunacak en yiiksek ve en §erefll hicllse- , 
lerden blrldlr. 

Bu mazharlyet milletimizce ne kadar 
§Yk ve beyccanla tesit edllse yerl vardll'. 

inkiliib1 yapan ve yapbran AtatfirkiiJi 
ilhamma biitiin varhpyle bath olan na
fia. ailesinln Ciimhurlyetin mukaddes ide
ali olarak yenlden ibina.ya ba~ladljt Tirk 
vatananm demir aflann1 yapmak suretlle 
bu uzak dlyarlara kadar gostermekte ol
dutumuz medenlyet, refah ve saadet me
lf&leslnln Ila iemb topraklarda rictlda 
getlreceti lnktliba ve :yenl hayata dlfiln.-

mrnurrnrnnri==n rrnn 11 mi ri 

diik1:e hissenize diiten gunu ft ifUbann 
ne kadar yilksek ve ulvi oldutunu takdir 
etmck pek kolaydar. · 

Tiirk milletinin yeni blr saadet yola 
olan bu tiattm gene kendi yetl~irdigi ev
litlaranm gayret ve fedakarhklarlle daha 
oteye, Erzuruma da ula~tmlacal't haklun
dakl iimld ve itlmadunm berkemal olclu
tunu teyld eder, candan tetekkirlerimle 
oiimlenbia ~ operim. 

Nafia Vekill,: AU Qetinkaya 

yeti vardir. Bu kredinin essalan hak· 
Junda Tiirkiye hilktlmetile tam blr 
mutabakat elde ed~tir. 

Almanyada Tiirkiyeye yap1lan it
halat yilzde 40 ila 50 nisbetinde btr 
mevki ~gal etmektecllr. Almanya <la.
hi senelerdenberi Tiirkiyenin en biiyilk 
mahre~lcrinden biri bulunmaktadlr. 
Her ikl memleket iktisadiyatI birbiri
ni ideal bir tarzda itmam eylemekte. 
dir. i.ki mernleket arasmda bu seneki 
ticarl milbadelenin rubu mUyar mar· 
ka bali~ olacagi tahrnin edilmektedir. 

Akdedilecek olan kredi rnukavelesl 
sayesinde Ti.irktyede bilyiik ve ehem
rniyetll sinai ve askeri tesisat vi.icuda 
getirmek miimkiin olacak ve bu su
retle istihsalAt, ticaret ve miinakala.t 
vasi mikyasta artacaktlr. 

Bu kredi, tabii istihsalat ve ihracat 
csasatma istinat etmekte oldugundan 
blla mil§killat fiil sahasma ~1kacak 
vc her iki memleketin nefine hizmet 
edecektir. 

Tiirkiyenin b~ehrinde vaki olan 
ziyaretimin ve yapt1gim temas ve mil
zakerelerin Tiirklye ve Alrnanya ara
smda mevcut iktisadi milnasebetlerl 
inki~a! ve tarsin edecegine kaniim. 

Gerek Tilrklye Cilmhurlyeti hiikQ
metinin, gerekse Turk milletinin hak
k1mda g6stermi~ oldugu dostane hils
nil kabulden dolay1 son dcrece mii
tehassis ve milte~ekkirim. 

Tiirklye Cilmhuriyeti iktisad Vekill 
ekselans ~akir Kesebire de ~ok milte
~ekklrim. Mil~arilnileyhin Almanya
Yl ziy&ret i(;in taraflffidan vaki olan 
daveti kabul buyurduklanndan dola
Yl da f evkaiade memnun oldugumu 
sozlerimi bitirmeden soylemek lste
rim. 

Ref ikamm ge~irmi§ oldugu kazadan 
dolay1 yalmz resmi rnakamatm degil 
Tilrkiye milletinin bi.itiln tabakalan 
tarafmdan g6sterilen samimi ve kal
bi alakadan dolayi derin §ilkranlan
m1 bildirmegi bir bor!f addederim. 
Bize gosterllen bu derin sempatiyi hi~ 
bir zaman unutmayacag1m.n 

Bu beyanattan sonra, eski bir ga
zeteci oldugunu bildiren Nazir gaze. 
tecilerle samlmi hasbihal yapm1~ ve 
muhtelif suallere cevap vermek liit
funda bulunmu§ ve <1Ziyaretimizin 
semeresiz kalmachgm1 goreceginizden 
emin bulunuyorum > dem~tir. Gaze
teciler Nazira ~ekki.ir etmi§ler ve 
bayan Funk'a acll afiyet temennisin
de bulunmu~lardlr. 

Viyana sokaklannda 
gUrUlfUIU bir vaka 
(~ taraf1 1 inci sahifede) 

Saldhiyettar rnahfiller, karga.,ah
gm Kardinal Sent Etyen kilisesinde 
va1z ettilden sonra sokaklarda kato
lik gen~ligi tarafmdan alk1~and1g1 

s1rada vukua geldigini ila\•e etmek
tedirler. O arahk gen~ Hitlerciler bir 
mukabil niimay~te bulunmu~lar ve 
ba~ piskoposun saraymm oniinde 
toplanarak ta.c;Iarla camlan klrnu.r 
lard1r. Aym mahfiller sag ve salim 
bulunan Kardinal innitzer'ln hfilen 
saraymda bulundugunu beyan et
mektedirler. 

Lontira 9 (A.A.) Viyanadan 
R.Oyter ajansma bllcllrildigine gore 
Viyanada nazllerin yaptigi niimayif 
esnasmda kardinal innitze1·'in otur
dugu saraym pencereleri kmlnu~, 

bina lasmen muhasara edilm~, CfJ& 
sokaga attl~ ve sa.raya ate~ veril
~tir. Kardinal taraftarlanndan 
baz1 kimselere dayak at1lnu~tir. 

Soylendigine gore bizzat kardinal 
de cam parc;alan ile hatif~e yilziln
den yaralan~trr. Fakat bu haber 
resmen teyid edilrnemi~tir. Nilmayi.,. 
ten evvel kilisede kardlnal gen~ ka
toliklere dern~tir ki: 

«Ge~en aym i~inde hemen her 
~yinizl kaybettiniz. Katolik mahfil
lerinden ve luristiyan birliklerinden 
mahrum kalchruz. Fakat bunlara 
ragmen papazlanmzla birlikte yenl 
birlikler viicude getireceksin!z. Ne 
olursa olsun b~ cumlelerden mil.
teessir olrruyaca.k olan idealist bir 
katollk: gen~ligi mevcud oldugunu 
biliyorum.> 



Arkada§1m Muradlarda misafirdim. 
Dir arahk hizmetgi k1z bir§ey silkmek 
~ bal.kona ~lkti. Fakat k1zcag1z tel§.~ 
*de, hemen tekrar i~eri kac;ti. Mu-
l'adin kar1s1 Ncdimeye: • 

- Aman efendim ... Geliyor.! •• Diye 
haber verdi. 

Nedime evvela anl1yamam1~t1 : 

- Klz ne geliyor? 
- Hediye gcliyor efendim, hediye! ... 
Hediye gelmesi Muradm kansmm 

1lzerinde korkung bir tesir yapm1~b. 
~di Nedime hizmet~i klzdan daha 
telA§lJ idi. 

- Gene mi hediye geliyor? ... Gene 
ltli hediye? ... Eyvahlar olsunl .. . 
~yle pencereden dl§anya bir goz 

attim. Koylil k1yafetinde bir adam
cag1z, elinde bir yumurta sepeti ile 
Muradm cvine dogru ilerliyordu. Sepe. 
tin tizerindeki san yumurta talqlar1 
gUne~ l~Igmda altm tozu gibl pmldl
}Ordu. 

Nedime banyoda trq olan kocasma 
Beslendi: 

- Aman §irndi tr8§m Sll'asI degil ... 
Ro§ bak ... Gene bize hediye geliyor ••• 
:tie yapacagiz §imdi? 

Murad yuziiniin bir taraf1m tra§ et
IIli§, oteki yanag1 heniiz sabunlu oldu
tu halde banyodan dI§an firlad1. Ayn! 
tel~la: 

- Ne? ... Gene mi hediye! ... diye ba
i\rd1. 

Ncdime saga sola emirler veriyordu: 
- Aman hi~ sesinizi ~1karmayimz. 

Pencerelerin oniinden uzakl8§llllZ kt 
sizi d1~andan gormesinler ... Hediyeyi 
getiren adam kap1y1 c;alar, ~lar ... Bizi 
evde yok zanneder ve gider ... Kap1yi 
~mamaktan b8.§ka ~are yok ..• 

Ben bu hal kar§tsmda deh§etll §8§11"• 

IIII§tlm. tnsan, kendisine hediye gtsnde
rllince memnun olur, hO§una gider de
tll mi? 

Fakat bu evde hediye geliyor diye 
herkesi biiyilk bir korku ve telq alllll§

tt.. Arkadqrm>- kans1, hizrnet~isi ses ~1-
karrnamak icfil ayaklarmm ucuna ba
sarak yuriiyorlardI. Arka tara!ta, gu
ile§ gormedtgi i~in d.aima elektrik ya
kilan bir oda vardl. Ne olur, ne olmaz. 
•Hediye getiren adam l§Igt sokaktan 
goriir11 diye elektrik s0ndiirillmii§tii. 
Adeta sanki tayyare hucumundan kur· 
tUiuyorm\1§ gibi eve bir oliim sUkllne
tt gelmi§ti. Arkadq1ma ya~ fJ.sll. 
dad1m: 

- Yahu bu ne teJA§?. 1nsan hediye
den bu kadar korkar nu? Bil~ benim 
blldlgim ooyle §eyler hO§a gider ... 

Murad parmag1ru dudagma gotiire
rek: 

- Aman sus. .. dedi, bir kere §U hedi· 
yeden kurtulahm da sonra sana olan 
biteni anlatmm. 

Arkadq1m 80zilnii bitirir bitirmez 
aokak kap1sa aci ac1 ~almmaga bqla
ch. i§te o zaman evdeki teIA§ son rad
deye geldi. Kap1 ~almmaga bqlad1gi 
anda herkes oldugu yerde heykel gibi 
kalrni§ti. Kimse ses ~karmarnak i~in 
kil~iik blr hareket yapnuyordu. Kap1 
~almmadan once gezinenler ayakta 
kalnu§ti. Oturanlar da bir tiirlii yerin
den kaJkmafa cesaret edemiyordu. 
Kap1 ~nd1, ~lmd1, ~almd1. Rediyeyf 
getiren adam arnmada ina~1 i.mi§ ha. •. 
Bir tiirm kap1dan gitmek istemiyordu. 

Nihayet kapmm zili keslldi. Yava§
~ pencereye yaklqtlk. Sepetll adam 
llmdi kar§Iki korn§unun evine dogru 
llerliyordu. Oitti, kBl'§Idaki evin kap1-
lllu ~aldI. Ko~unun hlzme~isi kap1-
JI ~ti. Hediye getlren adam sepeti 
komJunun hizme~e bll'akarak ellle 
lluradm evini gosterdi. Onun yiiksek 
lesle hizme~iye: 

- Geldikleri zarnan bu sepeti onla
ra veriniz ... «Size hediye gelmi§!» deyf
lllz. Olur mu? dediA'fni pepim.iz f§ittik. 

Murad f evkalade cam s1kllm1§ blr ta. 
'tlrla: 

- Eyvahlar olsun ... dedi, adam ge
ne blzim n&mlm1za hediyeyf b1rakti .•• 
Gene yanchkl ... 

- Can1m, §U hediye meseleslni ba
ll& anlatsana. .. dedim. 

Arkad8.§nn yamma oturarak anlat
lbaga b~lach : 

- Efendim bizim Marmara k1yism. 

HEDDVELfER ] Di!;Si KORSAl\T 
Tamchgimm ismi Kcnand1r. I 

Uzun zamandanberi bu hasis ahbab1-
mm yilzilnil gormemi§tim. Bir giln ka
p1m <;almdI. Bir de baktlm. Bir adam
cag1z, elinde bir sepet •.• 

Adam: 
- Bunu size bay Kenan hediye gon

derdi, dedi, ~iflikten geliyorum. MotOr
lc istanbula mal getlrdik. Bizim bay 
bu sepeti de slzin eve birakmam1 soy
Iedi. <1Taze yumurta. Qiflik mall ... <;o
luk ~ocuk i~sin! » dedi. 
~1m11§tlm. Hasisligi ile me§hur 

ahbabim bana bir sepet taze yumurta 
hediye gondersin! ••• Kanma bunu soy
Iedim. 

- Zavalllya demek ki, iftira etmi~
ler .•. Bak nazik adarnml§ dogrusu .•. Bi
zi tA oradan dil§ilnmil§ hediye gonder
mi§ ... <1Bir ~ilriik elma, bir goni.il alman 
derler, dogrusu pek memnun oldum. 

Art1k iki il~ gUn blzim evde Kena • 
run medhini yaptlk, durduk. Be§inci 
giinii gene kap1 ~ahnd1. Ayni adam, .• 
Bu sefer elinde hediye sepeti yerine hir 
mektup varch. Ac;tim. Kenandan. ~oy
le yaz1yordu: 

uGOnderdigim yumurtalardan mem
nun kaldm1z mI? •• Bizim adamlar ts
tanbula indik~e gene size oteberi yolla
malt istiyorum. Muradc1gim, sana bir 
ricam var. Bizim istanbulda bir evL'niz 
oldugunu biliyorsun. Onun tapu sene
dini nas1lsa kaybetmi§hn. ~te sana ha
z1rlad1g1m istiday1 gonderiyorum. Ku
zum, ugrq, §U senedin yenisini c;1kar 
bana gonder ... Senden ikinci bir istir
harmm da §U •.• Bizim kiic;ilk oglan, 
malfun ya, istanbulda dogmU§tur. 0-
nun da niifusu kaybolmu§ Bu husus
ta Ib1m gelen muameleyi artlk sen ya
p1verirsin ... Niifusun yenisinl biran 
evvel ~Ikartmak 1Az1m ..• Vakil bu i§ 
i~in buradan ugrqmak kabil. Fakat 
sen bunu yerinde, tstanbulda takip 
edersen c;ok iyi olur. 

Ha bak az daha unutuyordum. :Bu
rada bah~eme nadide kartopu ~i~ekle
rinden dlkmek istiyorum. Bana biraz 
~ic;ek sogan1 gondert olur mu?» 

Bu mektubu almca §8.§Ird1m kald1m. 
Tapu dairesinin yerinl bile bilmiyor
dum. Kendi niifusum kayboldugu za
man yenisini nas1l ~lkaracagum bir 
tilrlii akll erdirememi§tim. Sonra c;i
~ekten de hi~ anlanuyordum. Onun 
istedill ~~ek soganlann1 nBSll bula
caktun? 

Fakat kar1m Nedhne: 
- A Murad ... dedi, adamcag1z bize 

o kadar nezaket gtisterdi. Sen de onun 
i§ini yap camm ... 

Oradan Qi~ekpazanna kO§tum. Ke
narun i§lerini yaptim. istedigt ~i;;ek 
soganlarm1 da gonderdim. 

Bir hafta sonra kap1 ~ahndl. Vay ..• 
Bizim hediyeci ... Elinde bir sepet... 

- Bunu bay Kenan size gonderdi ... 
dedi. 

Aldlk. Bu sefer bir sepet armud ... Va
klA buruk, olmanu§, ham meyvalar am
ma. .. Ne de olsa hediye ..• Kannun dedi
gi gibi bir ~ilriik elma bir goniil alma. .. 

Aradan gene bir hafta gei,;ti. Gene 
Kenandan bir mektup: 

«Muradc1gim, 
Armudlan begendin ml? Afiyetle ye

mi§Sinizdir in§Rllah... Karde§im sana 
blr angariyem var. Bizim biiyiik keri
meye bir talip ~1ktl. Kendisi istanbu
lun epey uzak~a bir sayfiyesinde otu
ruyormu§. Kuzum Murad, mektubumu 
allr almaz. Uzakllgma bakma. Hemen 
bizlm damad namzedlnin oturdugu 
sayfiyeye kOf. ~u zat hakkmda yertnde 
tahkikat yap. KOJD§uiarla gorilf. Bana 
bildir. Sonra ikinci bir ricam da §u. .• 
Bizim 1stanbulda bir kiracumz var. 
Bu gayet aksi bir adamd1r. Altl aydlr 
kirayi «evi tamir ettiriyorum! » diye 
vermiyor. Halbuld evimin tamire filan 
ihtiyac1 yoktur. Birka~ kere kendisin. 
den kira istemek i~ln adam gonder
dim. 1ki defa gonderwgim adamlardan 

ayr1lam1yorum. Sen git, bu aksi adam- TarihT Deniz Roman1 
dan paralan al ... i§te senden iki kil~iik L 
rica. .. Ha aman unutnuyay1m. Gec;cn ._ __ _ Yazan: tskender F. Sertelli Tefrika No. 140 

serer gonderdigin ~I~ek tohumlan i§i- Hacer gece giivertede uyuklarken, ~eytan 
me yaramad1. Ba§ka cinslerden bana h k k • · d ·· t 
bir miktar daha gondermegi de ihmal an~erini ~e ere iizer1ne yiiru u . 
etme ... » 

Bu ikinci mektupta soylenilen §CY· 

Ieri de yapmaga ~ali§tik. Fakat ne he
diyelerin ne de angaryc mektuplanrun 
arkas1 kesiliyordu. Onun bana yilkle
digi angaryeler i~in avu~ dolusu para 
ve uzun bir zaman sarf ediyordum. Bir 
sepet elma bana bazen 10-15 lira para 
ile giinlerce taban tepmege mal oluyor
du. «Bir ~ilriik elma, bir goniil alma ... » 
derler ya ... Bir sepet elma ile ahbabrm 
bana ne i§ler gordiirtmiiyor, ne para
lar sarfettirmiyordu. 

Nihayet hediyelerden bucak bucak 
kac;maga b~ladlk. Hediye getiren ada
ma kap1yi a~m1yorduk. Fakat o kola
yim bulmu§. ~te ooyle civardaki ya 
kasaba, ya bakkala hediye sepeti b1ra
k1p gidiveriyor. Bir§ey degil bakkahn 
kasabm ~1rag1: 

- Size hediye geti~ler ... Buyru
nuz ... diye bir i§ yapmI§ gibi gelince 
olanlara da iistelik bah§i§ de veriyoruz. 
Tabii arkasmdan angarye mektubu ..• 
tlstelik tamd1klar arasmda: <1Kenan; 
Murad1 hediyelere boguyormu§... §u 
Murad Kenanm az IUtfunu gormedi ... » 
diye de bir dedikodu •.. Tam bu s1rada 
kap1 ~almd1. Kaf§lki evin hizme~isi 
hediyeyi getirdi. Sepetle beraber Mu
rada bir de mektup uzatt1. Murad mek
tubu ~t1, okudu: 

e<Muradc1gim, 
Sana bir sepet yumurta gonderiyo

rum. Bizim ~iflikte ~h§Rn adamlanm-
. dan ii~ii !stanbula gitti. Bunlar sat in
sanlarchr. Orada burada yatamazlar. 
istanbulda kaldlklan miidde~e, dort 
be§ giin, sizde yat1p kalsmlar. Selam-
lar ... Rikmet Feridun Ell 

A KS/RIK 
NEZLE 

BUtiln gOQUs . 
BASTALIKLA&ININ 

Kara habercisidir. 

Hastal1k ihtimalleri 

GRiPiN 
alarak yok edebilirsiniz. Gripin, 
Radyolln miiesseselerinde f evkalA
de itinalarla h8Zll'larur. Rahatsiz
llklan, agnlan defetmekte blr 
panzehlr kudreti gtssterir. Kalbi
nize, midenize ve bObreklerinlze 
yorgunluk vermez. 

icabmda 3 k~ almabllir. isml
ne dikkat, taklidlerlnden salanllllZ 
ve Gripin yerine ~ bir marka 
verirlerse ~ddetle reddediniz. 

- Ben, Raceri seviyorum. seyid! 
dedi. i~imi yakan onun ate~dir. Be
ni, o yendi. 

Selim Karvan birdenbire ~rdl. 
Bizansm mavi ve esrarh kubbesi b~1-
na ylkilacak gibiydi. f?eytarun s0z
Ieri onun da goolerini bir anda ka
rartrm~ ve dizlerinin bagm1 ~oziiver
~ti. 
~b kadehi Selimin elinden yere 

dil~tii: 

- Ne diyorsun, ~ytan? Haceri mi 
seviyorsun? 

Kaplan avcw gazlerini yere in
dirdi: 

- Evet, Seyidl O Di~ kaplaru se
viyorum ben. 

- Onu ~olde avhyamadm nu? 
- Hay1r. Pusu kurdum, pusuma 

dil~edi. Tuzalt haz1rlad1m, kendi 
tuzag1ma kendim dii\itilm. 0, benl 
yendi dedim ya. 

- ~ta yenllen erkek, sevgilisine 
muvaffak olarnaz ... Bmm sen bilmi
yor musun? 

- Ben ~olde herkesi ve her ~yi 
yenerdim, seyid! Boyle gaze goriin
miyen bir ku\ila hi~ ~arp1\imam1\itlm 
\iimdiye kadar. 

Sellin Karvan, ~ytani elde etrne
nin yolunu bulmu~tu. Hacerin Ara
bistandan yarchma geli~, Selimin 
biitiin plAnlanru altilst etnili}tl. 

- Benim dedigtrni ya.parsan, onu 
elde etmi~ olursun! ~imdi beni dinlel 

Dedi. ~ytanm elindeki ~b tes
tisini ~ekip aldl. 

- Kula.giro bana ver ... GOzlerini 
~I 
~ silkindi: 
- Sent dinliyorum, seyid! 
Selim Karvan anlatmaga ~adl: 
- Racer, senm ve benim blldigi-

m.iz kadmlardan degildir. Onun ikl 
cam varcbr. 

- Ne dedin, lld can1 nu vard!r?I 
- Evet. Ona muvaffak olmak I~, 

ilk once onun blrinci canm1 almak 
IAzlm. Naml... Kendine giivecebW
yor musun? 

- Ben, onu lkl kere oldiinnek fs
tedim, Seyid! Fakat, ikisinde de 
hani;er elimden yere dii~til. Onu vu
ramadrm. 

- O halde, o seni sindirmi~. Ken
dine giivenemiyorsun demek! 

- BOyle oldugunu bilseydim, der
hal vururdum. Ebediyen olecek diye 
korktum. 

- Ke\)ki vursaydm! Ondald (iblls 
ruhu) nu geberttikten sonra, Hacer 
tekrar dirilecek ve merhametli bir 
kadm kahb1 i~inde derhal sana elinl 
uzatacaktJ. Onun (iblis ruhu) nu 
Oldiirmeyince, Raceri merhametli bir 
insan olarak goremezsin ! 
~ytan dil~i.indil: 

- iki canh i:nsan olur mu hi~, se
yid? Ben c;olde bir c;ok kimseler 01-
diirdiim. Hepsi de biraz sonra buz 
gibi donup kalch. Dirilmedi. 

- Herkes onun gibl olmza. Boylesi 
yi.iz binde bir ~lkar. Hacerin iki canl1 
bir mahlUk oldugunu ben babasm
dan ~tmi\)tim. Eger onu Oldilrebilir
sen, hakild Hacere l\ite o zarnan ka
vupc.aksml 

Kaplan avc1S1, Sellin Karvana s0z 
verdi: 

- Giinun birinde ona ka~a
gim demek?... 0 halde bu i.,i yapa
cagim. 

nos kap1smda yaralanmasmdan kor
kuyor ve onun bu cenge i~tirakini 

kalben istemiyordu. Onu bWldan 
menetmek i~in bir ~are vnrd1: O ge
ce Haceri Oldilrrnek. 

~eytan, Hacerin birinci caruru yok 
ettikten sonra, Hacer sakin, mer
hametli bir kadm olarak tekrar di
rilecek ve ~eytanm kollanna atila
caktJ. 

BOyle olunca, kaplan avc1S1 kim
bilir ne kadar sevinecek, mesud ola
caktl. 

Bu i~, o gece, sabah olma.dan bl
tinnek gerekti. 

Zaten Selim Karvan da ona boy
le tembih etmemi~ miydi? 

I \)te, Hacer guvertcde U) uyor . NO
bet~iler rn:akta .. . Hava sakin ... $ey
tarun elini tutacak bir ferd yok. 

- Oh, dedi, bu fll'sat1 ka~mnam~ 
11yim. Onun (iblis rnhu) nu gc
berttikten sonra, Racer derhal diri
lecek," onu kollanmla kucakla)lp 
seveccgim. 

Hani;erini ~Ika1ch. 

O ne?! Elleri gene eski i gibi tit
remege, bacaklanmn bag1 ~ozulme

ge ba.fladl. 
Onu bu sef er de vuramazsa, bir 

daha bu fJ.rSatl nasil ele g~recekti !J 
Ertesi giin kara harbine gidecek 

olan biitiin mucahidler erkenden uy· 
kuya dalnu'1arch. 
~ytan kendini yokladl ve cesare

tini toplamaga ~1~ blr ik1 adlm 
yilriidu. Han~eri kolWlun altma 
sakl8.lD.lftl. 

Bir arahk dumen tarafmdan bir 
ses ifitlldi. 

Bu, Gemelin seslydi. 
Gemel tekrar Hacerin gemisine 

gelmi~ti. 

Hacer ondan aynlamazd1. 
Oemel, Di~i korsanm akll hoca· 

Slych. 
Bu ses te nereden ¢tti ya? ... 
f?eytan diregin arkasma sindi. 
- Ya ~di yakalan1rsam ... 
Gemel hlzh h1zl1 oksiiriiyordu. 
~ dizleri titredi. 
- Acaba bu kurnaz tilki uyumu

yor da etraf1 nu tecessiis ediyor? 
Dlye nunldand1. 
Oksiiriikler ardisrra devam ed.1-

yordu. 
~ytan, yaslandlg1 direkten s1yn

hp ~am1yordu. 

- Eyvah ... Ya ~imdi, Racer goz-
lerinl ~arsa? .. . 
~eytan bunu dii~iinilrken, korktu

guna ugraru .. . Daima ku~ulu uyu
yan Hacer, oksilriik seslerini duyun
ca, blrden gOzlerini ac1vermisti. 

Kaplan avc1s1, diregin dibinde ke
di gibi titriyordu. Derhal harn;erint 
koynuna soktu ... Biraz geri ~ekildi 

ve oldugu yerde - nobet~iler gibi -
dol~a b~lad1. 

Di~i korsarun sesi yiikseldi: 
- Kimdir 0 oksilren? ... 
Gemel uzaktan cevab ve1di: 
- Benim, Sittil 
- Neden oksilriiyorsun? 
- Etrafmda hayaletler dol~yor 

da .. . 
Hacer birden yerinden f1rladl : 
- Kim dol~yor burada? ... 
Hi~ kimseden cnab alamaymca, 

han~erlni ~kerek saga sola ko~tu. 
Ve blraz geride ayakta duran kap. 
Jan &VClSIIll gordil: 

- Ne yap1yoraun orada? 
~ sogukkanhhkla cevab ver-

di: 

blrini d<>A'miif· Ben billyorsun, l§imden ~----------.. 

- Fakat, kimseye se7.dirmlyecek
sinl Yaltalarursan bile hi~ korkmal 
o, tekrar ve hemen dhilip sen! kur
taracak ve senin kollanna atilacak: 
cBen de seni sevlyorum, koca aslan!:t 
diye hayklracak. 

- Nobet bekliyorum, Sitti! 
- Neden gidip yatmadm? 

~eytan o giin meyhaineden sevin~· 
le ~1kt1. 

- Yann sabah dogu~ gidecekler 
yatWar ... Nobet beklemek bana d~
tii, Sittil 

RADYOLiN .. 

'•' •• 
lki canh kad1n ! 

- Sen gitmiyecek rnisin harbe? .. . 
--1 Gltmek isterdim, Sitti! Fakat, 

bac&.glrnm blrine hfildm degilim. 
C<>ktanberi onu gii~ilkle surilkliiyo
rum. 

- Ne var bacagmda? 

ile SABAH, OGLE ve AKSAM 
- Bilmiyorurn, Sitti! Galiba bir 

Cla, istanbula olduk~a yakm bir kasa. 
bada oturan bir ahbab1m1z vard!r. Ken. 
dist son derecede hasistir. Fakat deh
fetl1 de zengindir. Bu adamm oturdu
tu yerde ~iflikleri, zeytinliklerl, hatUl. 
husust ormanlan var. Qifligin, zeytin 

Jiklerinde yeti§en rnaIIan tstanbula sa- her yemekten sonra muntazaman di1lerinizi fir~alayin1z 
tar. Kendisinln bilyilk bir motOril var-

O gece f?eytan 1~ ~k iyi bir frr
sat vard1: Racer geminin giiverte
sinde uyukluyordu. Ertesi sabah ka
ra hilcumuna hazirlanan muharib
ler ~acaklar, Racer de bunlarla 
beraber (Romanos Portas) a yilrii
yecekti. 

Kaplan avClSl, Selim Karva.run de
dilderlne inaruru~. Hacerin Roma-

gece ambarda fareler 1s1rnu~. ~~ti . .• 
- Deniz suyu ile yikamadm m1? 
- Y1kadlrn. Ge~medi. 

du. Malian bu motor 1stanbula getirir. (Arkasa var) 
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NACl<;AGLAR 
KIM YA 

LABORATUVARI 
idrar, kan ve sair hayatl tabUller 

yaplllr. 
Beyo~lu: Foto Kanzler tisttinde. 

istikla.I caddesi Emgen Apartrmam 
No. 65. Telefon: 35 - 212 

Her sabah 
daha gen~ 

oorunuyorum 
II II II 

PARiSTE : 
Bayan Grebert diyor ki: 

<(Uyamr uyanmaz, hemen el 
aynama sanllyor ve yiiziim-
deki buru§uk· 
luklanmla ~iz· 
gilerimin giin
den gti:ne kayb.:il
dugunu kemali 
hayretle goriiyo
rum.» 

11Bir hafta zarfmda mucize de
necek bir tarzda gengle§ip gtizel
le§meme cidden §a§trm. Bi.ittin 
arkada§lanm buna nas1l muvaf
fak oldugumu soruyo~lar ve beni 
candan teb1ik ediyorlard}.)) 

Bu usulti tatbik et~ olan 
binlerce kadmlar, bir hafta zar
!mda birkac; Ya§ genc;le§~ ve bu
ru§ukluklarla 4.tizgileri tamamen 
kaybetmi§lerdir. A.limier, buru
§ukluklanmizm ancak ihtiyarla
maga ba§lad1gmuzda rneydana 
c;lkt1g1m ke§fetmi§lerdir. Qlinku 
cild ihtiyarlaymca baz1 hayatl 
cevherlerini kaybeder, bu cildi 
besleyip kuvvetlendiriniz. He
men tazeleyip genc;le§ir. i§te, Vi
yana Universitesi profesorlerin
den doktor Stejskal'in §ayam 
hayret ke~fi olan ve B10CEL ta
bir edilen ve gene; hayvanlardan 
istihsal edilen cild huceyreleri 
hiilasas1, bugtin pernbe rengin
deki Tokalon kremi terkibinde 
m.evcuddur. Her alqam yatmaz-

.dan evvel tatbik ediniz. Siz uyur. 
ken cildinizi besleyip gengle§
tirir. Ve bum§ukluklan giderir. 
Bir hafta nihayetinde on Ya§ 
daha gen4.tle§mi§ gortineceksiniz. 
Giindiizleri de beyaz rengindeki 
Tokalon kremini kullammz. Si
yah noktalan eritir, ag1k mesa
meleri slkla§tmr ve birka~ gi.in 
zarfmda en esmer ve sert bir 
cildi beyazlatip yumll§atacakt1r. 

... ! .................. ~ 

Laborant aran1yor 
Fen Fakiiltesi Sltlai Kimya Enstitii· 

sii i~in erkek veya kadm bir ccUbo· 
rant» a ihtiya~ va.rdl.l', Verilecek uc-
ret 30 - 40 lira olup evvelce boyle bir 

I 
vazifede buJunanla.r ve bir ecnebi 
lisam bilenler tercih edileceklerdir. 
isteklilerin istanbul, Cagalokhmda Si
nai Kimya Enstitiisiine mti.racaatlan. 

Paris ve Londranm en bUyiik moda 
mtiesseselerinden ~1km1§ patroniar 
Uzerinde bi~llmi§ bayanlara. mah.su.3 

MU~AMBALARIN 
zengin ~e§itlerl her yerden miisald 
§eraitle ve ucuz fiatlarla B A K E It 
mag-azalannda satllm.aktachr. 

Hususi ~e§itlerimiz yalmz ma~aza
m1zin dahillnde te§hir edilmi§tir. 

Desenlerin hakkl mahfuzdur. 

. 
t• •• • .,...__ .. 
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Me$hur Alman gUzellik mUtehass1s1 Pro fesor D o ktor E. W NTER 

•• 
taraf1ndan 

formUIU yap1lan VENUS u RASI 
Pudraclhk sana'tuun ve kimya fenninin en son ~aheseridir. Her tene ve her simaya yara~ ve cildi harikulAde cazibeli ve giizel g0steren son mo"

renklerde VEN tt S pudralanm saym bayanlara tavsiye ederiz. Deposu: Nureddin Evliya Zade mu.es~. -esi istanbul • 
==================================-~ 

Vuksek ziraat enstitusu rektorlugunden 
1 - Kurumumuz 3 Faktiltesine mensup talebeler igin 400 taktm keten i~ 

elbisesi aclk eksiltmeye konulm~tur. 
2 - ihalesi 15/10/ 938 cumartesi gtinil saat 10 da Rektorliik binasmda mii

te§ekkil komisyon tarafmdan yaptlacaktir. 
3 - Muhammen bedeli «1800» muvukkaten tem.inat 135 lirad1r. 
4 - Daha !azla izahat ve parasiz §':\rtname almak isteyenler Enstitumiiz 

Daire Miidiirli.igune miirncaatlan. (4025) (7010) 

Istanbul Oniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Fen Fakiiltesine 17 / 10/ 938 pazartesi giin'ii saat 15 de kapalI zarfla ecza 

almacaktrr. 
Muhanunen bedeli (5490,65) lirad1r. isteklilerin teminat tutan olan 

(411,80) liral1k makbuzla tekliflerini ihale saatinden bir saat evvel rektorlii-
ge vermeleri lbte her gtin rektorliikte gorilltir. (7067) 

Teknik okulu ·-mudilrlugiinden: 
Cinsi Aded Tu tan ilk teminat 

Kul114l Lira. LiraK. 

Karyola 100 1400 1400 105 
Battani ye 100 825 825 61 88 
Resim malzemesi 18 Kalem 363768 3637,68 272 83 
Yatak 100 1000 1000 

Yorga..11 lOG 450 450 
Nevresim 700 600 4200 

Yasbk r...thflan 370 50 185 437 62 

5835 
OkUlumuz ihtiyac1 olan yukanda cins ve miktan ile tahmin bedeli ve tu

tan Vt.! ilk t€minati yaz1h olan 5835 lira tahmin bedelli yatakhane levazum iha
lesi yapllmak i.izere 21/ 10/ 938 tarihine rastlayan cuma giinii saat 10.30 da 
kapah zarf usulile digerleri aglk eksiltme ile karyola saat 9,45, battaniye saat 
10 da reshn malzemesi saat 11 de eksiltmeye konacaktir. Eksiltme Gumii§su
yunda ytiksek mtihendis mektebi muharnbesinde toplanacak olan satmalma 
komisyonunda yapllacakt1r. isteklilerin niimune ve §artnameyi gormek ve ilk 
teminatlarm1 yatrrmak uzere eksiltmeden bir giln evveline kadar Y1lfuzda bu
lunan okulumu.za gelmeleri ve eksiltme Giinii de 2490 sayill kanun ile ~artna
mede yaz1ll vesaiki ve evsa.f1 cami teklif mektuplanru eksiltmeden bir saat ev
veline kada.r komisyon ba§kanllg1na makbuz mukabilinde vermi§ bulunmalan 
Iaz1md.Ir. Posta gecikmeleri kabUl edilm.ez. (7178) 

S1hhat ve ic;timai muavenet vekaletinden: 
Yurdumuzda halen mtinhal bulun1m eczane yerleri a§agida yaztlldlr. i§bU 

mahallerde eczane a9mak ruh.;atnamesi miistahak olan eczac1lara verilecegin
den taliplerin 1/10/ 938 tarihinden itibaren muteber olmak tizere onbe§: gi.in 

zarfmda bu husustaki dilekgelerinde 24 ; 11927 tarih ve 964 No. lu eczacI.lar ve 
eczaneler hakkmdaki kanunun ikinci maddesinde yaz11l vesaiki rabtetmek su
retile mtiracaat etmeleri '\le i§bU miiddetin hitammdan soma vukubulacak mii-
racaatlarm kabul edilmyiecegi iJan olunur. (7040) 
Vila yeti Kazas1 
Ankara Beypazan 
Aydm Bozdogan 
Agu «Beyazit1i Igd1r 
Ballkesir Erdek 
Bolu Gerede 
Qanakkale Lapseki 
Qankm Cerke~ 

IUze JM:erkez 
istanbul Maltepe 
istanbul Tarabya 
izmir K-emalpa§a «Armutlu nahiye-sb 
izmir Ku§adas1 
izmir Odemi§ «Adagide nahiyesb 
isparta igridir 
Kastamonu :i:nebolu 
Kastamonu '1'a§koprii 
Kon ya Ilgm 
Kiitahya Tav§anll 
Malatya Ad.Iyaman 
Manisa Gordes 
Mara~ illbistan 
l\fardin Merkez 
Tekirdag Karabiga nahiyesl I 
Tekirdag ~arkoy 

Tokat Zile 
Trabzon Pola thane 
Urfa Merkez 

P. T. T. Fabrika mudurlugOnden 
Muhtelif hat bak1c1 al&tile deveboynu demirl imalinde kullarulmak ttzere 

on dort kalem lama demiri ve stdre ~lk eksiltme ile satin almacaktl.l'. Mu
hammen bedeli 725 lira 47 kuru~ olup eksiltme 21/10/938 cwna glintt sabalu 
saat 10 da yapJ,lacakt1r. 

isteklllerln §&l'tnameyi gormek i~ her giln eksiltmeye girmek i~inde 54 
lira 41 kllrU.§tan ibaret muvakkat teminatlanm vezneye yatrrdlklanna da.ir 
olan makbuzlarla beraber muayyen gUn ve saatte fabrikada mute§ekkll ko-
misyona miiracaatlan. (7189) 

D 1E 'N i 'Z BA·N 'K 
Motorpomp satin ahnacakt1r 

Banka.Jmza mensup mtiessesat ihtiyaCJ i~in pazarhkla il~ adet Moto
pomp satm ahnacakttr. Pazarhk 8-11-938 giinti saat 15 de bankanuz Ma
teryel dairesinde yaptlacakttr. ~artname almak isteyenler hergiin ve pa
zarbga ginnek lsteyenler yukanda yazili glin ve saatte mezkdr daireye mil· 
racaat etmelidirler. 

. "' 

Mi/yon /area 
ki~inin s1hhi ve 
idareli sabunu 

Milyonlarca pratik kad1nm bulduklart 
ve kulland1klan ideal sabunu olan 
C A DUM sabunun u siz de kullanm1z. 
Gayet kurudur , fazla kopurur v e ko
kusunu son damlas1na kadar muha• 
faza eden en ekonomik bir sabundur. 
En s1hhi bir sabun olup en hassas 
cildleri bile mUkernmelen temizler 
ve beyazlat1d 

MEYVATUzu 
En hot ve taze meyva]ar1n usarelerinden istihsal 

edilmit tabii bir meyva tuzudur. 
Emsalsiz bir fen harikas1 oldugundan tamamen taklid edilemez 

INGiLiz KANZUK ECZANESi 
Beyoglu - istanbul 

'2jiJenJ 
Fenni ve sih.hl bir smette imal edilen 

Bih1mum yamklar, trr13.1 yaralan v. s. 

TEDAVi EDER iYB ::I:l:E 
MRMEfi 

\. . 
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DABKOVI<; 
ve ~ki. 

Vapur acentahg1 

GDYNiA AMERiCA SBiPPiNG 

LiNES aPALESTiNE LiNEo 
15.000 tonluk Iii.ks 

POLOK:I:.& 
Tra.nsatlantlk vapuru Ue 1~ giinde 
blr muntazam postalar: 

~JSTANBUL • Kl>STENCE (paza.r) 
~TANBUL - F.iLisTiN Cper§embe) 

Avdet (Plre) taritlledlr. 

Yolcu ve e§YO.l tlcartye allr. Klls
tenceye yakmda gtdecek vapurla.r: 

18 T. evvel saat 16 da. Flllstine yakm
da gldecek vapurlar. 21 T. evvel saat 
16 da. 

aSCHlJLDT • ORiENT • LiNE 
~yayt tlcarlyc nakll l~ln serf posta: 
f5ARK - GARP BATl'I (Hamburg, 
Beremen, Anvers. Yunanlstan, Tilrkl-

ye Bulgarlstan Romanya ve avdet 
E§ya tabliyesi l~in bcklenen npurlar 
Arion vapuru 10 T. evvele do~. 
Tahrnll 1~1n beklenen vapurlardan: 
Troyburg vapuru 21 T. evvele do~ru. 

H. PAJKURtC 
Vapur acentas1 

•ZETSKA PLOviDBA A. D• de Kotor 
Balkan antantmin ekonomlk konfe
ran5Ulda tesis edilen enterbal.kanik 
hat. Biiyijk liiks modern 

1'LOVOER,, 
npuru De istanbul, Kostence, Plre, 
Korfo, AmavuUuk, Dalma!:ya sahlli, 
Triyeste, Venedlk n Susak arasmda 
muntazam post.a. 

Yolcu ve e~yayl tlcarlye a.lll'. 

Tenezzilh ve zevk aeyahaU lc;ln 
Mtlstesna tmsat. 

KOSTENCEYE 
ilk posta 10 T. evvel saat 19 da. 

PiRE, KORFU, Arnavutluk Dal
ma~ya .a:ihlllerl, Venedik ve Trlyes-
teye ilk posta. 15 T. evvel sa.at 15 te. 

HeJ: nm tatslllt l~in Oalatada 
<Yolcu salonu ka.r§lSUlda) umuml 
acenteute: Telefon: 44708 ve bfttiln 
ae)'ahat ldarehanelerlne miiracaat. 

Scandinavian Near 
East Agency 

Oalata 'l'ahlr ban 3 ilnctl tat 
Tel: 44991 - 2 - a 

8 vensk& Orient LlnJen Gothenburg 
Ootbenburs, Btokholm, Oslo, Dantzlg, 

J)dynla Copenhag Abo Reval ve btlttln 
B&lb.k llmnnlan p.rk ve Karadenlz bath· 
• l1manlan arasmda 15 gilnde bU: az1Inet 
re aTdet ~ muntazam postalar. 

Odynla - Dantzlg - Gothenburc Ye Oalo
d&n beklenen vapurlar. 

Pohzanmaa vapuru 10 T. Evvcle do~. 

Blrkaland vapuru 12 T. Evvele d~ru. 

V1ngaland vapuru 20 T. evvele dogru. 

Yakmda istanbuldan Hamburg Roter· 
dam • Kopenhag, Odynir. Gothenberg, 
Dantzlg - Stokholm, ve Oslo Umantan 
lcln han.ket edecek vapurlar. 

Pohzanmaa vapuru 10 T. Evvele do~. 
Blrkalnnd vapuru 12 T . Evvele d~. 

Vlngaland vapuru 20 T. evvele dotru. 

Fazla tafslllt l~ln Galata'da T&h1r ban 
I 0.ncfi tatta k!in acentalJtma mQracaat. 

Tel: 44991 - 2 - S 

ROMANYA SEYRISEFAIN iDARESt 

Hareket edecek vapurlar: 

Oituz vapuru 11 T. evvel sail sant 10 da 
(K0stence, Sulina ve Kalas) a. 

Durostor vapuru 12 T. evvel ~nr§amba 
saat 12 de CKOstence, Sullna ve Kalas) a. 

10 Blrlncl te§rinden ttlbaren Tfu\NSiL
VANiA ve BASARABYA vapurlan her 
cuma giinii tam saat 15 de iskenderlye 
veyn Beyrut tarlkiyle istanbuldan Pire ve 
Baytaya. ha:reket edeceklerdlr. istanbul
da.n K0stenceyc harekeUeri lse her pazar 
gilnii saat 16 da olacaktl?'. 

Fazla tafsilft.t l~ln Galata Yolcu Balonu 
br§tSmda Ta,hlrbey ha.runda. Istanbul 

umumi acentall~ma. miiracaat. Telefon: 

t9449 - 49450. 

inhisarlar U. Miidiirliigiinden : 
I - izmir • DomoYa bauliyo ~omendofer hath iizerindeki ~1gtl1 istasyo

nundan idaremizin ~amaltt tuzla~ma ~artname ve projcsi mucibince yaptla
cak su isalcsi ameliyesi lmpah zar{ usulii ile eksiltmeyc konmu~tur. 

II - Ke~if J1cdcli 20325 lira 13 kuru~ \'C mm·akkat teminab 1524.39 Jira
dir. 

111 - Eksiltme HiX/938 tarihine raslayan cuma giinii saat 15 de Kaba
~a levaz1m ve miibayaat ~nhesindeki al1m komisyonunda yapilacakbr. 

IV - ~artname ve projelcr 102 kuru~ bedel mukabilinde inhisarlar Umum 
miidiirlilgii lf'vaztm ve miibayaat ~ubesile Ankara vc izmir ba~miidiirliigiinde!l 
ahnabilir. 

V - Eksiltmeye i~tirnk t:tmek isteyenlerin fenni evrak '\'e vcsaikini bilhassa 
on bin Jirahk bu gibi i§lcri nmvaffaluyetle yap~ oldukJanru gosterir vesika
yt iha1e giinunden 3 giin evveline kadar inhisarlar in§aat §ubesine ibraz ede
rek aynca ehliyet Te cksiltmeyt: ~tirak vesikaSI aJmalnn Jazund1r. 

VI - Miihiirlii teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede yazili 
in~aat ~ubemizden alm acak t:ksiltmeye i§tirak vesikast ve muvakkat giivenme 
parnsi makbuz \'eya bnnka tf'minat mektubunu ihtiva edecek olan kapalJ zarf. 
Jann eksiltme giinil en gee; ~aat 14 de kadar yukarda ad1 ge~en abm komisyonu 
ba~kanhgma m akbuz mukabilinde verilmesi lazundir. (6893) 

* I - idaiemizin Cibali depolar gurubuna bagh Bahariye deposu i~in satm 
almacak listesinde cins ve mikdan yazih 78 kalem eczay1 tibbiye a~1k eksilt
meye konmU§tur. 

n - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 430,45 lira ve muvakkat 
teminat1 32,28 Ii.rad.tr. 

III - Eksiltme 17/X/ 938 tarihine raslayan pazartest giinil saat 16 da 
Kabata§ta levaz1m ve mubayaat §Ubesindeki allm komisyonunda yap1lacakt1r. 

TV - Listcler paras1z olarak her gi.in sozi.i gec;en §Ubeden almabilir. 
V - isteklilerin cksiltme i~in tayin edilen gtin ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte yukar1da ad1 ge~en allm komisyonuna gclmelcri ilan olu-
nur. (7069) * 

l - idaremizin Karaagac; barut deposu tapa, sa~ma, fi§ek anbarlarmda 
§art.name ve proje$i mucibince yaptmlacak kerevet in§as1 pencere tecdit ve 
tadili ve tamir :§leri heyeti umumiyesi birden a~1k eksiltmeye konmu§tur. 

Il - Ke~! bedeli (2941,30) lira ve muvakkat teminat (220.60) liradir. 
m - Eksiltme 18iX/ 93e tarihine raslayan sall giinii saat 14 te Kabata§

ta levazim ve mubayaat §Ubesindeki alim komisyonunda yap1lacakt1r. 
TV - ~artname VC proJeler (15) kUfU§ bedel mukabilinde SOZU gec;cn 

§Ubeden almabilir. 
V - isteklilerin cksiitme ic;in tayin edilen giln ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte yukanda adt ge~en komisyona gelmeleri ilan olunur. (7070) 

* I-· idaremizin Kabata~: §arap imlahanesi ile anbar arasi ge~idinin 
p.rtnamesi mucibince demir ~3 ti ve camekanla ortiilmesi i§i pazarllkla eksilt
meye konmu§tur. 

II - Ke§iI bedeli 1043.f:O lira nmvakkat teminati 78.30 lirad1r. 
m - Eksiltme 12/X/ !138 larihine rastlayRJl ~r§amba gtinil saat 14 de 

Kabata§ta Levazim ve mi1bayaat ~ubesindeki alim komisyonunda yap1lacakt1r. 
TV - . ~artnamelcr J)aras1z olara k her giin SOZU ge~en §Ubeden almabilir. 
V - lsteklilerin eksiltme i~in tayin edilen glin ve saatte % 7 .5 giivenmc 

paralarile birlikte yukanda ad1 g~£en komisyona gelmeleri ilan olunur. (6885) 

* I -- Ayn ayn kapalI zarf usulile eksiltmeye konulup 20/ VI/ 938 tarihinde 
ihale edilmeyen izmirde yaptmlacak tiltUn bak1m ve i§leme evi in§aatiyle te
mel kaz1klan i§"i blr k\.il haUnde ycniden ihzar edilen §artname ve projesi mu
cibince kapal1 zarf usuJile eksiltmeye konulmu§tur. 

II - Heycti umumiycsinin ke§if bedeli 764426 lira 33 kuru§ vc muvakkat 
teminati 34827 lira 5 kuru~tur. 

III - Rl~siltme l/XI/ 938 tarihine rastlayan sah gtinii saat 11 de Kaba
ta§ta levaz1m ve milbayaat §Ubesindeki ahm komisyonunda yap1lacaktir. 

IV - ~artname ve projeler 38.22 lira bcdel mukabilinde inhisarlar leva
ZJ.m. ve miibayaat §Ubesiylr: Ankara ve izmir Ba§miidiirli.ikleri.nden almabilir. 

V - Fenni ~artnamesindc izah edilen csaslar dairesinde yap1lacak temel 
kaziklar1 i§i Fianki, Rodi~. Stern, Simples, Brechtel, Abalorenz, Miharlis Most 
vesair firmalarm usul ve ~istemlerine veya bunlara milmasil sistemlcre gore 
yapllacaktir. 

VI - !steklilcrin diplomali milhendis veya mimar olmalan, olmad1klan 
takdirde ayr.i cvsaf1 haiz bir miitehasslSl in§aatm sonuna kadar daimi olarak 
i§ b8.§mda bulunduracaklanm noterlikten musaddak bir teal1hlit kagid1 ilc te
min etmeleri ve bundan ba§ka asgarl 500,000 lirallk bu gibi in§aat yaprnt§ ol
duklarm1 gosterir vcsikayi 1hale giini.inden 8 giin evveline kadar inhisarlar 
umum mtidiirltigii in§aat ~ubesine ibraz ederek aynca miinakasaya i§tirak ve 
ehliyet vesikas1 almalan Jaztmd1r. 

VII - Milhi.i1lil teklif mektubunu kanuni vesaik ile 6 mc1 maddede ya
Zill eksiltmeye i§tirak vesikas1 ve % 7,5 giivenme paras1 makbuz veya banka 
teminat mcktubunu ihtiva edecek olan kapalI zarflann eksiltme giinii en ge<; 
saat 10 a kadar yukarda ach ge~en al1m komisyonu b3§kanhgma makbuz mu-
kabilinde ver\lmesi lilzrmdtr. (6492) 

* I _ Listesinde cins ve mlktan yaz11I 119 kalem tesviycci aletleri a~1k ek-
siltme usulile satin almacaktir. 

n _ Munammen bedeli 'i'51.93 lira ve muvakkat teminati 56.12 lirad1r. 
ur - Eksiltme 13/ X/ 9Sa tarihine rasltyan per§embe giinil saat 16 da Ka

bata§ta Ievazim vc milbayaat §Ubeslndeki al1m komsiyonunda, yap1lacaktir. 
TV - Listeler paraslZ olarak her giin sozi.i ge~en §Ubeden almabilir. 
v _ isteklilerin eksiltme i~in tayin edilen giln ve saatte 7o 7,5 giivenme 

paralarile birlikte yukarda aC.1 gcc;en komisyona gelmeleri ilan olunur. (7197) 

* Cinsi Miktan Muhammen Be. % 15 bulundugu Eksiltmenin 

KURTULUS 
Doktorlar, Bankac1lar, Katipler, Mcktepliler velhasil biltiln 
mtirekkepli kalemle yaz1 yazanlar, mtirekkebm ceb-
lcrine akmasmdan, kurumasmdan, ve ucun bo
zulmasmdan kurtaran yeganc 

TIKU DOLMA KALEMI 
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Avrupada dahi tasdik olundugu gibi 
Almanyarun bu icad1 miirekkebli 
kalemle yazi yazmak n:ec
bwiyetinde olan halk1 
hakikaten ~u eziyct
ten kurtarm1§br. 
TIKU ucu asm
maz, bol mii

A~1k b1raktl
dlg1 halde her ne 

§ekilde durursa dur
sun miirekkeb akmaz ve 

kururnaz. TIKU en saglam 
ve en ~u"uam~h miirekkebli 

kalemdir. 

rekkeb allr. 
kuvvetli basillrsa 
3-4 kopya ~Ika
nlabilir. 

Siyahtan rnaada ye~il, mavi ve klrm1zi 
rcnkleri de aynl fiatta satllmaktad1r. Her 

yerde araym1z. Takliti~rindcn sakmm1z, iize
rindeki c<Tiku ., :narkasma dikkr ... t ediniz. Fiat1 ::l JiradJr. 

Deposu: Havuzlu han No. 1, istanbul. 
T~raya posta ile gpnderilir. 

Tliccar - Bankac1 - Muhasebeci 
PazRrtcsi \'e pl'r~f'mbe giinleri saat 17-19 ve 19 - 21 e kadar iki 

ders \'e1·ilir. Urnlii defterinin dort §ekilleri Ticari hesaplann tekmili, 
bono, poll~·<:', rek, Jmmhiyo kaideleri ameli surette dort ayda tamamen 
ogretilir. S'm imtihnndan ge~en talebeye 1'1uhasebeci ~ehadetnamesi ve-
1;Iir. Progran11 almak ve kaydolmak i~in Alemdar caddesinde No. 23 
Amedkan Erkck Hsan ve Ticaret dersancsine milracaat. llususi ders de 

verilh'. la 

Istanbul Vila yeti daire miidiirliigiinden: 
1 - idare mccmuas1mn agustos, eyllil aylarmdan itibaren Te§rinievvel 

ayi hari~ olmak l.izere 9 ayhk nushasmm §artnamesine gore bas1mi 10/Te§
rinievvel/ 938 tarihinden itibaren 21 gi.in miiddetle a~1k eksiltmeye konulmu§
tur. 

2 - Mecmua en a§agt alt1, en fazla 15 forma olacaktu. Liizumu halinde 
ck olarak. 40 formaya kadar ayn kitap halinde ilavesi yap1lacakt1r. 

Ek formalar.m bedellcri de mecmua formalan gibi tediye edilecektir. 
3 - Beher nushasmm bask1 adedi 3500 olacaktir. 
4 - ihale gilnii 31/ Te§rinievvel/ 938 tarihine milsadif pazartcsi gilni.idilr. 
5 - Talipler % 7,5 hcsabile 146 lira 60 kurn§ muvakkat teminat akc;;esini 

malsand1gma y~ ttracaktir. 
6 - Talipler ihale giinii saat 11 de Vilayet binasmdaki ahm sat:m komis

yonuna ve ~artnameyi ogrenmek i<;in de her giin vilayet daire mildiirliig'ilne 
mi.iracaat eylcmcleri. (7288) 

Istanbul Defterdarhg1ndan : 
Maliye §Ubelerinde mcvcut ciltleri eskim~ 1217 adet defterin yeniden 

ciltlettlrilmesi muhammen bin yiiz kirk yedi lira altml§ be§ kUI'U§ iizerinden 
a~Ik eksiltmeyc konUlffiU§tUr. isteklilerin Ve §Craitini ogrenmek isteyenlerin 

hergiin Milli Emlak idaresine ve eksiltmeye gireceklerin de Ticarct odac;1 938 
senesi vesikas1 ve % 7,5 nisbetinde pey ak~elerile 13/ 10/ 938 per§embe giini.i sa
at on dortte Mill1 Emlak Mildilrliigilnde toplanan komisyona gelmelen. lM.) 

(6926) 

Devret Demiryollan ve L imanlan l~!etm 3 I 
Umum ldaresi llanJan 

... _______________________________________________________ _ 

Muhammen bedeli 52500 lira olan 3000 ton c;imento 25/ 10/ 1938 sall giini.i 
saat 15,30 da kapalI zarf usuli.i ile Ankarada idare binasmda satin almacak-
tir. 

Bu i§e girmek isteyenlerin 3875 lirahk muvakkat teminat ile kanunun ta-
yin ettigi vesikalan ve tekliflerini ayru giin saat 14,30 a kadar komisyon reis
ligine vermeleri lazimdir. 

l?artnameler 260 kuru§a Ankara ve Haydai pa~a veznelerinde satilmakta-
chr. (7259) 

* Ankara istasyonunda yap1lacak demir c;ati in§aatl kapalI zarf usulile ek-
siltmeye konmu.stur. 

1 - Bu i§in ke§if bedeli 6374,70 Iiradir. 
2 -- 1stekliler §artname vesair evralo D. D. yonarmm Ankara ve Sirkeci 

vezuelerinden 32 kurtJ$ mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 22/ 10/ 938 tarihinde curna1·tesi giinu saat 12 de Ankarada 

D. D. Yolari yol dairesinde Merkez birinci komisyonunca yap1lacaktir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek ic;in istcklierin teklif mektubile bh Iikte a§ag1-

da yaz:ll teminat ve vesaiki ayni giin saat 11 e kadar komisyon reisligine tevdi 
etmi~ olmalari laz1md1r. 

a - 2490 sayill kanun ahka.mma uygun 479 lirahk muvakkat teminat 
b - Bu kanunun tayln ettigi vesikalar. 
c - istek1ilerin bu gibi demir in~ti nerelerde yapt1gma dair beyanname 

vermesi Iaz1md1.J". (4165) (7235) 

* Muhammen bedeli 13500 lira olan 90000 adet me~eden mamul tirfon ya-
tag1 18/ 10/ 938 sah gunii saat 15,30 da kapalI zarf usuHi ile Ankarada idare 
binasmda satm almacaktir. 

Bu i§e girmek isteyenlerin 1012,5 lirallk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigi vesikalan ve tekliflerini aym giin saat 14,30 a kadar komisyon re
isllgine vermeleri Ia.z1mdtr. 

~artnan1cler parasiz olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarp3§a-
K. da tesellilm V\> scvk §efliginden dag1ttlmaktachr. (7065) 

beheri tutan teminatI mahal §ekli saati 
S. L. K. L. K. 

tskarta c;ul 
» ip 
» Kmnap 

1385 Kg. * 
6124 Kg. Muhammen liedeli 24905 lira olan 41080 Kg. muhtelif cins ~elik Ue 800 adet 
1713 Kg. bandaj c;enc toma kalemi 19/ 12/ 938 pazartesi giinil saat 15,30 da kapah zarf 
9222 13.- 1198.86 179.83 Ahukapi ~ik arttirma 14.- usulti ile Ankarada idare binasmda satm ahnacaktrr. 

Siilffuii do karbon 170 K.'80.- 136.- 20.40 Cibali !ab. pazarllk 14.30 Bu i~e girmek isteyenlerin 1867,88 lirallk muvakkat teminat ile kanu-
Iskarta §i§e 190 K. 10.- 19.- 2.85 Pa§abah<;e F. pazarllk 15.- nun tayiu ettigi vesikalan ve tekliflerini aym giin saat 14,30 a kadar komis-
mantan 200000 adet yon reisliglne venneleri laz1md1r. 
tskarta ip 3839 kilo 20.50 787.- 118.- §emsip8.§a D. a~ik art. 15.15 ~tname1er paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa-

» ~ 7l6~13~ ~~ 1~ » » pam~l~M ~p_da __ te_s_el_h_~~-~-s_~~k~~-fl_i~i-~_d_en_d_a~~~~~--dt-r_._(~7-13_5~) _______ _ 

)) Kanavi~e 2921kilo15.50 452.76 67.92 )) )) ~Ik art. 15.45 Kad1n model aran1yor 
Toros klz talebe Yurdu » Kmnap 1228kllo18.- 221.- 33.15 §ark dep. pazarhk 16.-

I - Yu.karda cins ve miktan yazili 7 kalem malzeme hlzalannda yazih AkadP.mi resim ve heykel §Ubesi atolyelerinde ~a11§tmlmak i.izere kadm 
t.J'niversiteli bayanlara mahsus usullerle sat1lacaktir. modellere ihtiya<; vardlr. Arzu edenlerin Fmchkhda Giizel Sanatlar Akadcmi-

resmi ruhsatJa senelerdenberi II - Muhammen bedellerile % 15 teminatlan hizalannda g0sterilm~r. sine miiracaatlan. (7289) 
~Jbm~ bulunan yegine mti.eae· III - Arttll"IIla 21/X/938 tarihlne rastlayan cuma gi.inil hizalannda ya-
Mdlr. TafsDAt almak i~n ~- 1111 saatlarda Kabata§ta levazim ve miibayaat §Ubesindeki sat!§ komisyonunda 
de~daJd yu.rd mfidiirliifiine yapllacakt1r. 
mtineaat ec1nmena1r. AJhk lb· IV - Ni:imuneler ·manesnenin ulunduju mahallerde giiriilebilir. 
met Uereti 'J JilrMlr. '!I - 1st.ek1Uerin % 15 teniJ>.atlarlle birllkte yukarda adJ ~ komlsyo-a.----------.. , ~,_ ,..elmtleri ilf.n otunm. .('Htl} 

Deniz gedikli erba, orta okulu mOdOrlOgOnden 
Okulumuz tiirk~e ogretmenllli i~ edebiyat iiniversitesi mezunu bir is- ' 

tekll manmaktadlr. Ders adedin!, maat mlktanm ve sa1r maltimat1 Ol'z'enm.eJC 
ve kabulii hallnde llzun gelen enakl bamlamak ftzere KasmPafac:la okul mGi-
diirl(ijiine ~ • 0 meet 'fl117). 
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Tiirkiye Pamuklu Dokuma ve Pamuk 
F ABRIKALARI A. ~IRKETINDEN : 

lpligi 

Bak1rkoy ve Kayseri Fabrikalaruruz kaput bezlerinln sat~ fiatlerl a.~g1da gosterilmi~tir. 
Bu fiatlar fabrlkada. tesllm ve pe111n tediye ~rtne muteberdlr. i 

Bir balyadan ekslk sat14la.rda flatlara yilzde 2 za.mmolunur. 
KAYSERt FABRtKASI MAMULATI 

Tip : 14 Anahtar marka '75 santlm bezin 36 metrelik topu 640 Kr~. 
Tip : 14 Anahtar marka 85 santim bezln 36 metrellk topu 704 Kl"lj. 

BAKIRKOY FABRtKASI MAMULATI 
Tip : 9 Kartal marka 85 santim bezin 36 metrellk topu 675 Kr~. 
Tip : 9 Kartal marka 90 sant1m bezln 36 metrellk topu '705 Kr11. 

AmbaJaJ ve nakliye iicreti m~teriye aiddlr. 

Ni$ANTA$1NDA ( Eski Feyziye) 

Yat1l1 1$1K LiSESi Yat1s1z 

Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Resmt liselere muadeleti tasdik edil~tir. Ana, ilk, orta ve lise k1sun.larile 
fen ve edebiyat kollan vard.Ir. Lisan tedrisatma hususi ehemmiyet verilir. Yeni yap1lan paviyonla mekteb asrl bir 
~ekle ifrag edilmi~tir. Klz ve erkek talebe i~m ayn daireler vard.Ir. Talebe kayd.I i~in her gun ondan on altiya kadar 
mi.iracaat edilebilir. Fazla mahimat i~in tarifname isteyiniz. Tel: 44039 

Tiirk Antrasiti 
Her nevi soba ve ocaklarda kullamlacak yegane komilrdilr. 

Ti.irk Antrasiti 
Size en ucu.za mal olan yegine komiirdiir. 

V akit ge~irmeksizin 1imdiden tedarik ediniz. 
Sat~ merkezi: Galata (Yolcu Salonu kar§1smda) Tahir han 

Uykusuzluk • 
Sinir agr1lar1 -
Asahi oksii • 
riikler - Bay· 

ginhk 

IYi EDER 

5 inci kat. Telefon: 44915 

Tatb bir U Y K U temln eder. 

Her eczanede bulunu~. 

Bat donmeei • 
(:arpmb ve si-
nirden ileri ge 
len btitiin ra-

hats1zhklar1 

IYi EDER 

Fazla yemek 
Bazan insan kendisini 
tutam1yarak, ve yahud 
bir bayram, ziyafet ve-
ya davette mutaddan 

Fazla yer ve i~er. Fa
kat ~ok ge~meden vii
cudda agirhk l\UDEDE 
EK~iLiK veya kusma 
liizumu, elbastl bir 
keyif bozuklugu bisse .. 

dilir. 0 zaman derhal 
yarun bardak taze su
ya bir kahve ka!jtp 

MAZON katarak i~iniz. 

Keyifsizlik alametleri 
zail olur. i~ilmesi ia-
yet litiftir. Tesiri seri, 

l!olay, tabii kat'idir. 
..... ~-.::--:-~,,..,....~· 

MAZON 
ME,YV.A T'UZU 
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Avrupamn bayat, kurtlu ~ocuk g1dalarmdan salan1ruz! 
Yavrular1mz1n midesjni abur cuburla doldurmayuuz! 

Tabii, saf, lezzetli 

na ~ocuklar bayihyor. Qok i§tahh ve severek biiyii.rler. Bu saf ozlil unlann 
vitamini bol gidasi c;ok ve kalorisl yiiksektir. Butun ~ocuk doktorlan buna 

§ehadet eder. llvrupada daima diplomalarla musaddak birincill~ 
kazanml§t1r. Bu kadar yi.iksek evsafa malik tabii gida ancak -

HA~AN OZLU UNLARIDIR. 

Pirin~, Yulaf, Mercimek, Bugday, irmik, Palates, M1sir, 
Tiirlii, Bezelya, Badem, (:avdar Ozii unlar1n1 

~ocuklar1n1za yediriniz. 

iLKAT1 
Daima kanunlar1na sad1kt1r. 

Yaratan kuvvet, her insana slhhat ve saadet i~inde y~amak haklam 
vermi§tir. Her tiirlii suiistimal ve tabiat kanunlanna aylan hareketin ce
zas1 oliimdiir. 

Yurdd~! Her zaman kendi kendinin doktoru ol! Biitiin uzviyetini goz. 
den g~ir ve gordiigiin en ufak bir inza ilzerlne derhal faaliyetc g~. Ken
dinde dii§kiinliik, halsizlik, ~tahs1zhk, kansizbk, kuvvetsizlik, tembellik, 
korkakltk nu hissediyorsun? Bunlar uzviyetin imdad ~aretidir. \'abuk ye
ti§ ve hayat eksiri olan 

Kan, kuvvet ve istiha surubu 
i~miye ba~la, FOSFARSL tababetin esasm1 t~kil eden biitiin doktorlar ta
l'afmdan takdir edilen en miihim ila~lann gay et f enni bir surette t~rikin
den yapilm~ emsalsiz bir kudret §urubudur. 

Kam tazeler ve ~ogaltir, i§tihayi a~ar, hafiza ve zekayi yi.i.kseltir. Sinir. 
Jeri, adaleleri saglamla~tm.r. Azim ve faaliyeti yiikseltir. Ve biitiin kudret
Ieri uzviyette topbyarak omrii tabiiyi biitiin n~elerle g~irlr. FOSFARSOL 
giine§ gibidir. Girdigi yere saghk, dinclik ve gen~lik sa~ar, her eczanede bu
lunur. 

PATi 
BASt:lt l\1E:\IBLERiNi 

CERAHATLANI\11~ FiSTULLER 

ve 

Sahibi Necmeddin Sadak 

HER TtlRLtJ iLTiHAPLARI 
TEDAVt 

Umurni n~riyat miidiirii ~evket Rado 
".k~am Matbaasa 


