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Atatiirkiin s1hhi vaziyeti Kahirede top~an:i~ Arap 
· A. b 

1 
• ._,, kongres1 bitti 

hakklnda feSml te lg' Filistinin taksimireddedildi, bir Arap hUkUmefi ku
17 Birinci te~rin 1938 

Riyaseticiimhur Umumi ka· 
tipliginden: 

1 - Reisiciimhur Atatiir· 
kun s1hhi vaziyetleri hakk1n· 
da. miidavi ve mii§avir tabip· 
leri tarafmdan bugiin verilen 
:rapor ikinci maddededir. 
2 - Reisiciimhur Atatiirkiin 
dii~r olduklar1 karaciger 
ha.stahg1, normal seyrini ta· 
kip ederken, 16/Bjrinci tef-

rin/1938 tarihine tesadiif eden 

pazar giinii birdenbire a§aia· 
daki araz1 gostermittir: 

A - Saat (14,30) dan (22) 
ye kadar gittik~e artarak de
vam eden umumi zaaf ile bir
likte hazmi ve asabi i.raz. Bu 
saate kadar nab1z dakikada 
(116), teneffiis (22) ve ha
raret derecesi (36,5) idi. 
· B - Saat (22) den bu sa· 

bah saat (10) a kadar yukar
da ismi ge~en araz ktsmen 

hafiflemit ve nab1z dakikada 
(104), teneffiis (20) ve hara
ret derecesi (37) olmu1tur. 

C - Y apdan muayene ve 
miit~vere neticesinde tesbit 
ve tatbik edilen miidavattan 
aonra umumi ahvalde hafif 
bir selah goriilmekle beraber 
vaziyet ciddiyetini muhafaza 
etmektedir. 

3 - Miiteakip sihhi vazi
yet raporlar1 netredilecek· 
tir. 

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

Cek - Macar mUzakereleri 
' yakrnda yeniden ba1lryor 

Lomira l.6 - Resmt ingiliz maha
filine gelen haberlere gore, Macaris
tan ile Qekoslovakya aralarmdald 
arazi ihtilMm1 ha.lletmek i~in pek 
Yaklnda tckrar mtizakerelere b~h
Yacaklard1r. <;ekoslovakya Macaris
tanla tekrar miizakereye g~me~e 
haz1r bulundugunu italyan Hariciye 
~ezaretine bildirm~tlr. <;ek - Macar 

ihtillfmm ha.lli i~m DOrtler konfe
ransmm i~timaa daveti fikrinden 
vazge~llrnl~Ur. 

Macaristan ile <;ekoslovakya ara
smda dogrudan dogruya anl~m im
k~nln ka.lmad1k~a ve bu anla~mayt 
temin i~ln biltiin ~arelere ba~vurul
madlk~ Dortler konf erans1 toplan
nuyacaktir. 

<;eklere verilen 10 milyon 
sterlin. avans 

Bu para miiltecilerin ihtigaflarina 
ve i§sizlere i~ bulmaga sarf edilecek 

Londra 16 - ingilterenin mali yar
dumm lstemek i~in diln Londraya ' 
gelmi~ olan Qekoslovak milli banmis1 
reisinin riyasetindeki heyet ile yap1-
lap ml.izakereler bittikten sonra res. 
mi bir teblig ne~redilmi~tir. Resmt 
tcbligde <;ekoslovak heyetinin mali 
Yard1m istemek i~in ingiltereye bir 
llluht1ra verdigi bildirilmcktdir. Bu 
n1uht1ra, Frans1z huktimetine de ve
rilecektir. Ingiltere, Fransa htikitine
tile mu~a,·erede bulunduktan sonra 
bu muhtiraya k1sa bir zamanda ce
vaµ verecekbr. 

Maamafih Ingiltcre hilktimeti, in
giltere bankasma dcrhal Qekoslovak
Ya hi.1ktimeti emrine 10 milyon sterlin 
avans vermesi i~in talimat verm~tir. 
llu avans, Si.idet era1.sinin i~gal mil
nasebetile Qekoslovakyaya ilt:tca.eden 
llluhacirlerin ihtiya~anna ve i~iz
lere I~ bulmaga harcanacakhr. c;e
koslovak heyeti, Londradan hareket 
etmezden evvel bu avans, mllliyet ve 
lrk fark1 gozetmeksizin muht~ mill-
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~ekoslovakyaya 10 milyon sterlin ' 
bir kredi a~an ingiltere bankast genel 

direktOrii B. Montagu 
tecilerin ihtiy~arma sarfedecegine 
dair teminat vermi~tir. 

Paris 16 - Macaristan, c;ekoslo
vakya ile tekrar milzakereye g~-

mek: temayillilnii izhar etmektedir. 
Bu sebebden dolayt, DOrtler konfe
ranSlmn i~timaa daveti tasavvuru 
terkedllmi~tir. iyi malfunath Londra, 
Paris ve Roma mahafili Macaristan-

( Devarrn 10 uncu sahifede) 

I»:l.k.k-•Ie.ra 

Universlteyl zehlr/lyen 
kurfun ocag1 

istanbztl Universitesini gezenl.er, 
avluda rnide bulandmcz, ba$ agntici 
bir koku duyarlar. Esasen, ortaligt da 
bir sis kaplamt$tlr. 

Talebe olsun, hocalar olsun hep ay
ni §eyden mil§teki: Pek yakmda bir 
kur§un f abrikast var. Bunun bacasin
dan sihhate cidden muzir olan kur~n 
halitasi gazlar ~kzyor. Btmun nasil 
verem edici bir zehir oldugunu biz 
matbaa miintesipleri de bUiriz. 

«$imdiye kadar pek ~ok milracaat
lar oldiysa da bu f abrika oradan b~
ka taraf a nakledilmedi» diye en sa
Ui.hiyettar agzzlardan i~ittik. 

Be$ binden ziyade en kiymetli gen
cimizi sinesinde topliyan Universite-
yi bOyle muzir bir hava U;inde birak-
mak affedilmez bir ihmaldir. ..._ 

Fabrikayi derhal oradan kaldirmak 
i¢n ne ltizimsa yapilmasmt ba~liyan 
bu ders ytlt miinasebetile ehemmiyetl6 
tekrarlanz. 

Es~en ya1.nia tiniversite meselesi 
de degil: Sthhate muzir sanayi cins
leri vardir,· bunlar, kalabalik ortasm
da tesis edilemez. 

Mizahi lstatistikler! •. (2) 
60 sene y~1yan bir ~r 

rulmas1, Yahudilere ekalliyet hakk1 verilmesi istendi 
Kahireden Pa-

ris - Solr gazete
sine yazl.11yor: Bu
rada toplanan it-
tihad kongresi, 
verdigi kararla 
fillen mesaisini bi .. 
tinni~tir. Kongre 
bu kararmda, Fi
llstinde bir Muse
vi htikfuneti ku
rulmas1 hakkm
daki Balfour be-
yannamesini red
detrnekte, Filisti
nc Musevl muha
ceretinin sureti 
katiyede durdu
rulmasllll ve Fi
Iistinde Musevile-
11n ancak ekalli
yet hukukundan 
1stifade edecekle
ri blr Arap hiiku
metinin tesisinl 
istemektedir. 

t 

Bu karar, Irak 
Hariclye Nazin B. 
Tevftk Essiivey
dinin son Londra 
seyabatinde ingi
llz rica.11le yapma.k 

Kudil.ste aglama duvan onilnde dua 
okuyan Musevilerdcn bir grup 

ta oldugu miizakerelerde ileri silrdii
gil. tez1n ~~ yukan aymdJ.r. Bir 
heyet Londraya giderek noktal na
zanm ingiliz hilkfunetine bildirccek
tir. 

Bundan sonra Kahirede daimi bir 

komisyon bulunarak Arap davasma 
yardun edecektir. Arap matbuatt. 
kongrenin kararlanm tasvip etmek
le beraber muhteriz gori.inilyor. Kon
grede emperyallst devletler ve bil-

{Devanu 4 ilncil sahif ede) 

Lig maflar1n1n iifiincu haftasz 

Besiktas, Topkap1y1 11- O maQIUb etti 
Giine§t lstanbulspora 3 - O; Beykoz, Hilale 5-2, G. S. 
Siileymaniyeye 1 ·0; Fen er, Vefaya 1-0 galip geldiler 

Gilne!j! • tstanbulspor ma91Dda, lstanbulspor kaleclslnln giizel blr top tut\l'11 
(Ma~lann tafsilat1 Spor sahifemlzdedir.) 

. . 

SO S"'ne yilchzlara bakarl ... 15 sene mehtap seyreder!. .. 20 bin "(Ahl), 20 bin (Ofl), 
50 bin (.Afk, hicran, elem, bill· 

4 sene ka.flye ararl .•• l 
' 

5 sene eserlerini ne~redecek \ Bir sene yemek yerl ..• 
gazete ararl ... 
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Son dakika 

lngiltere teslihat i~in 
yar1m milyar sterlin 

daha sarf edecek 
B. Camborleyn'in kabinesinde esasll tadilat 

' Yaparak bir temerkUz kabinesi kuracag1 soyleniyor 
Londra 17 - Avam Kamaras1, 3 te~ 

rinisanide devrei i~timaiyesine b3§ll· 
yacakt.Ir. HiikOmet, sil8.hlanmanm hIZ· 
l3§tmlmaSI i~in meclisten 500 milyon 
sterlin (bizim paramizla tic; milyar 
Ti.irk liras1) yeni tahsisat istlyccektir. 
Evvelce teslihat i~n verilen 400 mll
yon sterlin ile ingilterenin silahlanrna
sma sarfedecegi para 900 rnilyon ster
lin (5,400,000,000 TUrk lirasi) liraya 
balig olacaktir. Hilkfunet bu rnasrafla
n kapamak i~ln vergilere zam yapmak 
niyetinde oldugundan dahili bir istik
raz akdi i~in aglebi ihtimal avam ka
rnarasmdan mezuniyet istlyecektir. 

Bahriye NazJn Duff Cooperin istifa-

smdan ve Dominyonlar Nazm lord 
Stanleyin oliimilnden sonra Kabine
de rnilnhal iki nezaret vardir. B. Qam
oorleyn'in bu milnhalleri doldururken 
Kabinesinde esash tadilat yapacagi 
ve biltiln f1rkalann i§tirakile bir temer
kilz Kabinesi te§kil edecegi siyasi ma
hafilde kuvvetle soyleniyor. 

People gazetesi, ihda.SI tekarrilr eden 
Milli Hizmet Nezaretinin hava miida
faaSI, cephane ve milhimmat teda1iki.,. 
Sihht hizmetlerin tanzimi ve memleke
tin ia§esi i§lerile rneigul olacagm1 ya
ziyor. Mezkur gazeteye gore Milli Hiz
met Nezaretinin ihdas1, yap1lacak ye
gane is deglldir. 

Macarlar ile Cekler 
aras1nda kanl1 miisademe 

Polisfe Macarlar aras1ndaki musademede 11 i 
ag1r olmak uzere bi_r~ok kisi yaraland1 

Berlin 17 - <;ekoslovakyada Pres. 
burg §Cluindc vahim hadisf'lcr c;1kml§· 
tir. Cumartesi giinii ak§anu Presburg•. 
daki .Macar ahali, Macaristana ilhak
lan lehinde niimayi§ler yapml§lardir. 
Polis numayi~le1i dag1tm1~tir. Dtinkil 

pazar giinil, Macarlar kilisede milll 
rnar~Janm ~almi§Iardir. Ahali kilisc· 
den c;1karken zab1ta, numayi§i menet
mek ic;in mildahalc etmi§tir. Vuku bll· 
lan miisademede 11 i agir olmak iizere 
bir~ok ki§i yaralanllll§tlr. 

Hangi devletler Portekiz 
miistemlekesinin pe§inde 

B. Salazar: "Bu gibi maksadlar lfalya, Beleika 
veya Hollandaya atfedilemez,, diyor 

Uzbon 16 (A.A.) - B. Salazar ver
dijp bir miilakatta a§ag1daki beyanat
ta bulunm~tur: 

- BazI devletlerin Portekiz mils
temlekelerinin pe§inde olduklan !ikri 
bana maziden kalma bir fikir olarak 
geliyor. Bu musternlekelerin kim pe
§inde olacak? Bunlan mudafaayi mua
hcdelerle deruhte etm~ olan ingilte
re mi? Fransa mi? Hi~ bir zaman hi~ 
bir kimsc onu bOyle bir ~yle ittiham 
edememi§tir. Almanya mi? Fakat B. 
Hitler Alman milstemleke istckleri
nin yalruz eski Alman milstemlekele
rine taalluk ettf gmi ve diger herhan
gi bir mernleketin mtistemlekelerine 
§ilmulii olmad.guu bildirmeml§ rni
dir?n 

B. Salazar, bu kabil maksatlann 
italya, Bel~ika veya Hollandaya da 
at!edilemiyecegtnt ilave etmi~ ve soz
lerini bitirirken demi§tir ki: 

- Portekiz hfi.kimiyeti mtinak~ 

Fasizm aleyhinde 
bir Yahudi cemiyeti 

Paris 17 - Ramadan bildirildigine 
gore italyanm §imalinde fa§ist aleyh
tar1 bir cemiyet rneydana c;1karil~
tir. Bu cemiyetin bi~ok italyan §e
hirle1inde §Ubeleri vardir. Bu cemiye
tin ba~nda Kolorni nammda bir Ya
hudi profesor vard1r. Kcndisi Triyeste
de tevkif edilmi§tir. Kolorni italya da
hllinde ve haricinde Musevilerle tc
rnasta bulundugunu itiraf etmi§tir. 

Dino Filipson nammda bir Yahudi 
mcbusu da Floransada tevkif edilmi§· 
tir. Yahudiler arasmda daha baz1 tev
kiflcr yap1lmi§tlf. Sutrlular, fevkalade 
mahkemeye verilm~lerdir. 

kabul etmez bir §Cydir. Bizim rnilstem
lekelerimiz ba§ka bir milletten filtu
hatla ahruru§ degildir. Biz onlan ke§
fettik ve dairna bizim olmU§larchr.» 

B. Salaz~. ingiliz . Portekiz mi.ina
sebetlerinden bahsederken, bu miina
sebetlerin her zamandan daha iyi ol
dugunu, ispanya harbinin iki memle
ket arasmdaki ittifaka zarar verme
digini, bu ittifakm terazinin ke!elerin
de hak ve vecibeler tevaziin basil et
tikc;e daha kuvvetli olacagm1 soyliye
rek demi§tir ki: 

- Esasen, ingilterede bizim a~k 
hareketimfz umumi hayatim1zdaki is
tikrar takdir edilmekte ve hi~ bir za. 
man yalana c;1krnrum§ olan halisane 
hattI hareketimize giivenilmcktedir.» 

B. Salazar kaza ge~irdi 
Lizbon 16 (A.A.) - B. Salazar'm 

otomobili biitiln si.iratile gidcn bir 
taksiye c;anm~ ve araba hasara ugra
~tlr. B. Salazara bir~ey clmam1~tir. 

Kara Ali Bui oar Kiro'yu 
maQIOp etti 

Ankara 16 (A.A.) - Bugiin Cebe
cide Kara Ali ile Bulgaristanh Kiro 
arasmda on ~er dakik'11k dort ra
vund iizerine yap1lan profesyonel ser
bes giire~ miisabakasmda, ilc;tincil 
ravundun be~nci cjakikasmda Kara 
Ali Kiroyu yenmi~r. 

Tekirdagh Hilseyinle Manisal1 Ali· 
nin gosteri~ milsabakas1 da ilc;i.incil 
saniyede Tekirdaglmm galibiyeti lie 
neticelenmi~tir. 

Bu milsaba1'..alardan evvel yap1Ian 
Tekirdaglmm agabeysi Bekirler Ah
med arasmdaki mi.i.sabakay1, Bekir 
kazannu~tir. 

Ba1vekil 
bu sabah geldi 

Haydarpa~a istasyonunda 
merasimle kar~1land1 

Ba~vekil B. Celal Bayar bu sabah· 
ki eksprese baglanan hususi vagonla 
saat 8,35 de Ankaradan ~ehrimize 
gelmi~, Haydarp~a garmda vali, be
lediye ve parti erkan1, Deniz Bank 
erkan1 ve daha baaz1 zevat tarafm
dan kaJ1;1lannn9tir. 

B. CelaI Bayar, Acar motorile 
Dolmabah~e sarayma gihni~tir. 

Nafia Vekili 
Adanada 

Bugiin Tarsusa giderek 
tedkikatta bulunacak 

Adana 16 (A.A.) - Nafin Vekili B. 
Ali <;etinkaya, bugiin saat 10 da re
fakatfnde bir fen hcyeti oldugu halde 
Adanaya gelmi§ ve istasyonda vali B. 
Tevfik Hadi Baysal, Belediyc reisi B. 
Turhan Cemal Beriker, kumandan, 
emniyet mi.idilril, bir askeri klta, me
mW"in ve halk tarafmdan kar§1lan
m1§tir. Vekil, on dakika kadar gar sa
lonund:t istirahatten sonra otomobile 
binmi§ ve Adana ovasmda ac;Ilmakta 
olan biiyilk su kanallan in~aat; ile 
baraj yerini gezmi§tir. B. <;etinkaya 
bir ka~ saat kadar ovadaki tesisati 
tedkik ettikten sonra Seyhan bolgesi 
su i§leri te~kiHi tI §eflerinden i§ler hak· 
kmda izahat alm1§tlr. 

Ogle yemegini vagonunda yiyen 
VekiJ, bugiin yap1lrnakta olan i§leri 
miiteakib ba§lanacak olan ill§aatm· 
projelerini tedkik etml§ ve bundan 
sonra Vekilirniz, §ehir hipodromunda 
at ko~ulanm takib ctrni~tir. 

B. AU Qetinkaya saat 16 da husust 
vagonuna donmii§ttir. 

Vekil geceyi vagonda ge~irecektir. 

B. Ali <;etinkaya yann Tarsu.sa. gi
dcrek o bOlge ovasmda a~1lan bilyilk 
kanallar1 gorecek ve rcgillatOr yerle
rinde tedkikatta bulunacakb.r. 

Filistinde kanl1 
mosademeler oldu 
Yahudi mahafili, lngiltere
nin Balfour beyannamesini 
f eshedeceginden endi~ede 

Kudiis 17 - ingilterenin Filistin 
fevkalAde komiseri B. Mak Mic;el dil.n 
tayyare ile Londradan buraya gel· 
mi~tir. Di.in Gazze ~mendifer hatr 
tmda bir bomba patlanu~hr. Hatti 
rnuhafazaya memur ingiliz askerleri 
ate~ ac;arak 3 Arabi oldilrmill?1erdir. 
Kudi.is - Yafa yolunda. vukubulan 
miisademede 3 . Arab olmil~tilr. Diln 
Kudiiste bombolar ile bir ~ok knsd
lar yap1lm~tir. 

Kudtiste ~am kap1s1 civannda 
bombalar atll~tir. Cami ontinde 
patllyan bombadan bir ingiliz as
keri ve bir polis yaralannn~lardlr. 
Ba~a bir bomba da Kudilsiin diger 
bir mahallesinde patlam1~tir. 

Londra 17 - Buradaki Yahudi 
mahafili, ingilterenin Musevilere Fi
listinde bir yurd vadeden Balfour 
beyannamesini f eshetmek ve hi~ ol
mazsa muvakkat bir zaman i~in 

Filistine Yahudi muhaceretini menet
mek hususunda tceyyild etmekte 
olan niyetinden endi~e izhar ediyor
lar. 
KudU~ 17 - Bir Arap c;etesi, Kudil

si.in cenubunda Judeon s1rtlarmda bir 
ingiliz miifrezesine hiicum etmi§tir. 
Vuku bulan musademede 20 kadar 
Arap Oldilrillmil§ ve yaralanmi§tir. 

Londra 17 - Filistinden tayyare Uc 
iskenderiyeye giden Dcyli Meyl muha
birinin i§'arma gore ingiliz kuvvetleri 
Arap isyamm bash.rmak igin bilyiik 
bir taarruza hazirlamyorlar. 

Italya, kiilliyetli miktarda 
tiitiin ve arpa alacak 

ltalgan adalarzndan ge/ecek mallar 
kilring ile odenecek 

Y eni anla§ma ile ltalya, yumurtalanm1z, bahklanm1z, 
pamugumuz, hububat ve kuru sebzelerimiz 

i~in iyi bir mahre~ haline gelecektir 
Ankara 16 (Telefonla) - imzala

nan Tiirk - italyan ticaret anla~ma
smda italyanlar, Tiirkiyc lehine yilz
de 20 bir mar~ kabul et~lerdir. Bu 
suretle italyanlann meri olan gene! 
ithalat rejimimizdeki serbestiden is
tifade etmeleri imkan dahiline gir
Ini~tir. 

~imdiye kadar italyadan gelen bi
lfunum rnallar kontenjana tabi tu
tulmakta idi. Bu yeni vaziyet dolayi
sile italyan mallan serbes~e, hie; bir 
tahclide ve takyide tabi tutulmaks1zin 
girecektir. Piyasam1zm ihtiyac1 bir 
~ok mallar, bu suretle italya piyasa
smdan temin edilecektir. 

Bu serbestiden istifade ederek, 
miltemadiyen artmakta. olan italya
run ihracabm kar~Ilamak uzere Ti.ir
kiyeden yap1lacak ihracatm miiteka
bilen artrnas1 ic;in italyanlardan yiik· 
sek kontenjanlar temin edilmi§tir. 
Bilhassa 1ta1ya yumurtalanm1z, ba
hklanmiz, pamugumuz, hububat ve 
kuru sebzelerimiz it;in iyi bir rnahre~ 
haline gelecektir. Gei;en seneye kadar 
pamuk ihtiyac;lanm ba§ka yerlerden 

temin eden italya yeni anla§ma ile 
pamuklarnmzm kuvvetli bir alJCISl 
olacaktir. 

Bu yeni anl~ma ile italya rnem
leketimizden killliyetli miktai da da. 
tiltil.n alacakhr. Bunlardan ba~ka 

italyadan halen alacaklanm1zm klsa 
bir zamanda odenmesi i~in Iaz1mge
len tedbirler de almnn~ bulunmakta
dir. Esascn yeni anl~alarla ik1 
memleket arasmdaki iktisadi milna
sebctler geni~lemi~ olacagmdan bu 
alacaklanm1z· yakm bir zamanda 
tasfiye edilmi~ olacaktir. 

Yeni anl~anm faydah hilki.imle
rinden biri de ~udur: italyan adala
rile sahillcrimiz arasinda ccreyan 
edecek miibadelenin bir k1.mu kliring 
yolile yap1lacakt1r. Adalardan mem
lekctimizc gelecek bihlmum mallann 
bedeli kliring ile odenecck, buna 
mukabil memleketilnizden adalara 
gidecek canb hayvanla.r, kuru sebze, 
sigala yag1, kuru ilzilm, prina bedel
leri italyan kliringi ile odcnecektir. 
Kliringe tabi olan bu madtlelcr i~in 
ayn ayn kontenjanlar tahsis edil· 
~tir. 

10,000 Italyan giiniilliisii 
lspanyadan ayrdd1 

ConUllulere 11 If alyan haro gemisi ref akat ediyor, 
ikinci kafif e de 18 tesrinievvelde hareket ediyor 
Paris 16 - Di.in saat on yedide Ka

diks Iimanmdan italyan bandiral1 
Piemonte, Kalabria, Sardenya ve Li
gurya vapurlan ispanyada harp eden 
italyan gonillltilerinden 10,000 ki§i ala
rak italyaya miiteveccihen harcket et
mi§Ierdir. Bu dort vapura ikisi Faran
te ve Trieste olmak ilzere ii~ itaiyan 
kruvazoril ile sekiz torpido muhribi 
refakat etmektedir. italyan gonillltilerl 
kumandan1 generaf Brazzoli ile gene
ral Berti ve erkan1 harbiyeleri dart va
purun en biiyilgil olan Ligurya vapu
rile italyaya donilyorlar. 

Ademi miidahale komitesi miimessll
leri Kadiks limanmda bu gontillillerin 
vapurlara irk&b1m ve hareketini kon-

trol etmi§lerdir. Londradaki ademi mil· 
dahale komitesi milmessili B. Hem
mings ~imdi Malagaya giderek 18 te§
rinievvelde mezkur limandan ikinci 
italyan goniillil kafilesinin vapurlara 
irkabm1 ve hareketlerini kontrol ede· 
cektir. 

Burgos 16 (A.A.) - General Franko, 
B. Mussoliniye bir telgraf <;ekerek: 
«italyan goniillillcrinin bir k1smmm 
milli ispanyol davasma kahramanl1k
larile, kanlarile biiyiik yard.Imda bu
lunduktan sonra ispayol toprag1m ter .. 
ketmekte olduklan §U s1rada Frankist 
ispanyamn ttalya'ya derin mlnnettar
hgm1 iblag etmekte oldugunun bildir· 
mf~tir. 

Japonyada tek f 1rka 
le$kili kararla$ll 

lngilterenin miizakereye giri~mek teklifi 
T okyoda ~iddetli itirazlara ugr1yor 

Tokyo 16 (A.A.) - Kabine, diln 
prens Konoyc'nin riyasetinde toplana
rak bir tek parti ihdasi hakkmda mii· 
zakerelerine devam ctmi§tir. iyi haber 
alan mahfillere gore prens Konoye, 
miizakerelerin bidayetindenberi kabul 
etmek istemedigi diger nazirlarm fik· 
rine nihayet i§tirak ctn~itir. Mi.inaka
lat ve demiryollan nazirlan milsa!d ra
porlar vererek liberal, muhatazakar ve 
sosyal kiltleler partilerile yap1lan mli
zakereler netircsinde seri ilcrleme im
kftnlan gosteren bir itilaf zemini bu
lundugunu tasrih etmi§lerdir. 

Siyasi mahfiller, tek parti :fikrinin 
kati surette fiilen tahakkuk etmek 
ilzere bulundugunu beyan etmekteciir
ler. Umumi hayat totaliter devletler 
ornek tutularak yeindcn tanzim edile
cektir. 
lngilterenin miizakere teklifi 

Tokyo 16 (A.A.) - Miizakerelere ye-

niden ba§lanmasi hakkmdaki ingiliz . 
teklifi hiikiimet mahfillerinde tedkfk 
edilrnektedir. Tekli! §iddetli itirazlarla 
kar§ilanmaktadlr. 

Son tugyanda olenler ve 
yaralananlar 

Tokyo 16 (A.A.) - Domei ajans1 bll• 
diriyor: 

Eyalet merkezi olan Kagoshira'dan 
telefonla alman bir mesaja gore tug .. 
yan neticesinde 81 ki§i olmii§, 270 ki§i 
kaybolmu~ ve 357 ev harab olmu§tur. 

Sivaa - Erzurum hatbnda 
bir kaza 

S1vas 16 (Ak~am) - Sivas - Erzu• 
rum hattmm onuncu klsmmda kain 
yeclinci ttincldc bir tren derezine 
~arpm1~t1r. Bir rnilhendis olmil~, bir 
amcle de yaralannn~tir. Kaza sebebl 
tahkik edilmektedir. ~ 
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~SAMOAN AKSAMA 

Ne anne; ma1allah I 

htanbutun en itinah bususl m.ek• 
leblerinden birinin m.iidire odas1 ... 

$BlliR B.&BBRLBR~ 
Giinierden ~~ giinii ... 
M:iidiJ"e, blr masanm ba'1Jla otur-

·~· Oniinde kocaman bir defter. 
l'oculdan velllerine tesllm ediyor. 
IGmseyi bekletmemek i~n acele et
lllektedir. 

Bu sirada, gayet ~ak bir bayan i~ 
Ii giriyor. Halinden belli: MUnevver 
bir insan olmas1 Jaznn. 

- ~ugu almaga geldim. 
- Hangisidir sizinki ef en dim? ... 

.. ekteb heniiz ba~ladlit i~m tamp
llladtk, affedersiniz. 

- i~te bu: Erdogan .. . 
- Hayhay efendim ... Velisinden 

kig.d getirdlniz mi? 
- Ben annesiyim! 
Derterini muayene ederek: 
- Velisi, bizzat alacagim kaydet-
~. 

- Olsun.. Ben annesiyim dedim 
)'a ... 

1'1iidire, gayet sab1rh... Diger ~o
CUkJann kap1dan ~lkma miisaadele
lini imzalarken, ayni zamanda, ¥k 
:te rniinevver halli bayana izahat ve
liyor: 

- Efendim, usulUmiiz ooyle ... Ve
lisi nasiJ milnasip gordilyse, o ~kil
de ~1kmasma mUsaade ediyoruz ... 
Bu husustaki titizligimizi siz de tak
dir buyurmal1s1ruz... Tiirlil tiirlii 
ll\ilessif vaziyetler olabilir ... Aile ara
llnda ihtilifJar; yahut, ne bileyim. 
~ug.. bir tarafa gotiirmck, ka~ir
lnak... tlh... Tabii sizin i~in varid 
defiJse de umunu .kaidemiz ... 

- Soz1erinizi gUliin~ buluyonun ... 
Annesiyi.m diyorum size ... 

- l\lazur goriiniiz ... Velisinin te-
letonu var m1? 

Asabiyetle: 

- Var ... Fakat s0ylemiyecegim ... 
Ogluna hitap ederek: 
- Kallt! 
Erdogan, (belki de Nasreddin Ho

earun aksi oglu gibf om.riinde ilk 
deta olarak s0z dinleyip) hemen kal
kar ... 

- Gotiiremeuiniz... BOyle gotii
liilrnez ... 

- Haydi, ~abuk ... Firla ... Kap1dan 
~! ... 
~ocuk avtuyu ve mekteb kaplSl· 

llt - miidirenln, talebenin, hademe
llin ve kap1c1run ~,1an1~mas1 es
llasmda • 1Lf1verir. Anne, '°yle s0y
lenerek gider: 

- Ne demekmi~ bOyle mekteb!! ... 
G"t" · Im" Be i d o uremeznu, . . ... n annes e-
fil rniyim? ... Bu miiesseseden de ~·
ll:aracag.m... Sennayedarlara haber 
~egim; miidireyi de deg~irsin
ler! ... . 

Ve uzak.la.firlar ... 
• • 

Bir de, lizerine muhabbetle titre
difi sevgili yavrusunu ceti senin, 
kenugi benim! • di ye tahsil cihazma 
teslln1 ·eden eski ana babalan d°'ii
lliin! Kendileri fiske vunnaga k1ya
hlazken crhocamn vurduitJ yerde 
rtil biter!• derlerdi. Evlidlan izin
liz kald1it zaman gizlice aglarlar; 
fakat yilzbulmasm diye g0zya¥an
bt ~ocuga gostermezlerdi. 

0 telikki, elbette bundan iyiydi... 
Talebenin yanmda mektebi zem

lrletrnek, hocalan cahile ~k, 
~kanda anlattagun ~kilde de - ka

bahk ortasmda ve evlidlrun ya-
lllnda - zaten ancak manevi mfi

....._~deleri mevcud bulunan otoriteyi =-

I 8 
Talima me bu 
91/ Sehir Mecli
sinden fzkacak 
Belcdiye zab1tas1 talimatnamesi, 

§ehir meclisinin gec;en §Ubat toplan
tISmda klsmen milzakere edilmi~, fa
kat rnilnakasas1 bitmedigi ic;in talik 
edilmi~ti. H~ber ald1gun1za gore be
lediye re1sligi, belediye i~lerinin yeni 
ihtiy~lara gore tanzim ve idaresi 
ic;in belediye zab1tas1 talimatnamesi
nin bir an evvel tatbikini istedigin
den yeni §ehir meclisinin tc§rinisani 
toplantismda bu talimatnameyi ruz
nameye koyacaktir. Sabik 1neclis, ta
limatnamenin bazi maddelerini ka
bul, baz1arm1 da tadil i~in encilmene 
iade etmisti. Son sec;imde eski encU
men Azal~rmdan bir k1Sm1 intihap 
edilmediginden encilmenin yeniden 
te~kili Iaz1m gelmektedir. Talimatna
menin te~rinisani toplant1smda be
hemehal ~1karilmas1 ve kanunusani 
basmdan itibaren tatbika baslanmas1 . . 
dti~ilnillmektedir. 

Yeni belediye zab1tas1 talimatna
rnesinin hallo, bilhassa bir c;ok ima
lathaneleri, ticarethaneleri yakmdan 
alakadar cdecek milhim hilkilmleri 
ihtiva ettiginden talimatnamede in
~aat ve baz1 hazirllklara ihtiyac; gOs
teren noktalar i~in milhletler verile
cektir. 

Konservatuvar binas1 
1ntaata nezaret etmek i~in 

miitehaula bir Alman 
getirtilecek 

~ehzadebru;;mda in~a edilecck olan 
konservatuvar binas1, memleketimiz
de ~imdiye kadar yap1lan binalann 
hepsinden farklI hususi bir mimarl 
tarzmda olacaktir. Bilhassa modem 
bir Uyatronun haiz olmas1 icap eden 
biitiln vas1flar bu binanm in~asmda 
temin edilecektir. Belediye, bu mak
sadl temin etmek iizere daha esasll 
tedbirler almayi dil~iinmil~tilr: Ge
(_;enlerde ~ehrimizden aynhrken Pe
rapalasta kabul ettigi matbuat mu
messillerlne beyanatta bulunan Al
man iktISat Nazm B. Funk, Vali ve 
Belediye Reisi B. Muhiddin Ustilndag 
ile yaptig1 temaslar neticesinde Al
manyadan mimar, sanatkar gonderl
lecegini soylemi~ti. 

Aldlgumz malfunata gore Alman 
iktISat Nazm ile vali arasmdaki an
l~ma neticesinde in~a edilecek kon
servatuvar binasmm in~asma nczaret 
etmek ilzere Almanyadan bir mlmar 
getirtilecektir. Bu mimar bilhassa ti
yatro in~asmda ihtisasile tanmm1~ 
bir zat olacaktrr. Alman miman, mil
teveffa Polzik'in tanzim ve mimar B. 
Arif Hikmet tarafmdan tadil edilen 
planm tatbikini temin edecektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~iiriltmek... Bunlar, maalesef moda 
haline gcldi! ... 

l\lekteble aile elele vennezse, hat
ta ooyle ~1k ve miinevver halU an
neler mektebe zahir olamazlarsa 
s0ylenecek bir s0z vardir: 

Vay geldi ba~za ... 
Evlidlannuzm haynru gorelim! 

(VA - Nu) 

$ikayetler 
Hasta talebe k1z1n 

evrak1 
13 te~rinievvel 1938 giinlil ve 

7182 sayzli gazetenizin 3 iincii sa-
hifesindeki «$ikciyetler» siitununda 

«Hasta bir ktz talebe» ba~lzgi al
tmda gikan yazzda Kandilli kzz li
sesi talebesinden hasta bulunan 
Se;miha Demirin evrakma bu gii.ne 
kadar Bakanliktan cevap gelme
dtgi ve Tcendisinin evde iztzrap <;ek
mekte bulu.ndugu annesi Zehra ta
rafrndan .riJcayet edilmektedir. 

Halbuki Bakanltk tarafmdan bu 
kizin gilnde 60 kuru~ ilcretle Pre
vantoryoma almmasi uygun garid
mii~ ve kefiyet 12 Te~rini.evvel 

1938 giinlii ve 3932 39715 sayt.li 
yazimizla Kand.illi k:zz lisesine 
teblig edilm~ bulundugundan, adz 
geqen talebenin annesi Zehranzn 

bu husustaki ~ikayeti yersizdir. 
Key/iyetin gazetenizin ayni siltu
nunda aydmlatilmasmi saygzlanm
la Tica ederim. 

Killtiir direktorii 
T. Kut 

Eminonu 
meydan1 

lleride emlak bankaa1n1n bu
lundugu ada da iatimlak 

edilecek 

Eminonilndeki istimlak sahasmm 
tanzimi i~in i;iehircilik miltehassISl 
B. Prost tarafmdan bir proje hazir
land1gm1 yazm1~tik. 

Karakoy koprtisilnden Yenlcamiye 
kadar uzanan saha, hafif bir meyil 
arzetmektedir. B. Prost bu meyilin 
muhafazasinI zaruri gordilgilnden 
yiktmlan binalarm sahas1, bu meyil 
muhafaza edilerek tesviye edirecek
tir. Bahkpazan caddesi ilerlde istim
lA.k edllecek binalarm da yiktmlaca
g1 goz onilne almarak geni~letllecek 
ve koprilniin Valide han1 arsas1 ya
nmda sahilden itibaren a~1lmas1 ka
rarl~tmlan caddeye muvazi olacak
tir. 

Bundan b~ka Bal1kpazari cadde
sinin Yenicamiin cephesini kapayan 
ve ~di y1ktmlmaya b~lanan bi
nalardan itibaren M1s1r c;ar~1s1m sag
da. b1rakmak, camiin arkasmdan 
ge~mek ilzere i~ bankasuun onilne 
~1kacak bir cadde ac;1lacaktir. 
Bu yol, otomobil vee otobiislere, Ye

nicami kemerl yayalara tahsis edile
cektir. Ancak bu iki yolun aras1 ye
~lliklerle silslenecektir . 

Evkaf rntidi.irli.igil Yenicamiln ar
ka klsmm1 tamire b~lanu~tir. Yeni
camiin denizden manzarasm1 kapa
yan ve Emlak bankasma kadar uza
nan ada da ileride temin edilecek tah
sisat ile istimliik edilerek y1ktmla
cakt1r. 

Amele araa1nda doviif 
Kuru~e§mede Aslan vapurunda kO

milr ta§1makta olan amelelerden O.s
man, Dursun, ~erif ve ibrahim arasm
da kavga c;1kml§, ibrahim Osmamn 
ellerini tutmtl§, Dursunla ~erif de so
pa ile Osmaru dovmil§lerdir. 

Amele hastaneye kaldlnlm1§, ii<; mii· 
tecaviz yakalanm1§t1r. 

Ba.:v Amca. Kiprtlde r •• 

~ Akay vapurlanndan {A), denlz yol-1 ... Bacalar, tabll boyle, mihrap mumu I ... Evvelce Dcnlzbanka alamet olarak 
~vapurlanndan da C<;apa) i§arctlerl gibl sap.sun, yaZl.SlZ kalaca.k de~lll... (D. B.) harflerl konacak dcnlyordu ... 
ke8 nca Yerlerlne ne konacak, diye her-

tnerakta bay Amca,_ 

Yau kontrolU 
Bugiinden itiba
ren niimuneler 

tahlil ettirilecek 
istanbuldan gonderilen be~ donyag 

nilmunesinden ancak birinin gidai 
rnaddeyi ihtiva ettigtni ve diger nii
munelerin istenilen vas1flan haiz ol
mad1g1 ic;in S1hhiye Vek~Ietinden ge
len emir ilzerine yaglarm ciddi bir 
kontrolden gec;irilmesinln bildirildi
gini y~m1~t1k. 

Belediye s1hhiye milfetti~leri bu
gilnden itibarcn ~ehrln muhtelif pi
yasa yerlerindcn nilmune alarak 
kimyahaneye sevkedeceklerdir. Bu 
tahlillerin neticesi bir raporla S1h
hiye Vekaletine bildirilecektir. 

Haber ald1g1m1za gore S1hhiye Ve
kaleti bag1rsak, mide vc bu ka
bil hastahklardan ~ogunun bozuk, 
s1hhate muz1r yaglardan ileri geldi
gini goz ontinc alarak yag imal ve sa
t1~1 ic;in c;ok esash tedbirler alacak
tir. 

Yag gibi muhteviyati basit bir mu
ayene ve tedkik ile anla~Ilam1yacak 
milrekkep g1da maddelerinit! bu i~de 
mali, fenni sarn.hiyet ve kifayeti ol
m1yanlarm ellerinde bll'akllmas1 dog
ru gorlilmediginden yag istihsal 
edenlerle toptan yagc1hk edenlerin 
vaziyetleri yeniden tesbi tedilecektir. 
Bunun i~in bliyilk yag fabrikalan· 
nm da kurulmas1 ihtimali galiptir. 

Opera temsilleri 
Bir Alman opera trupu, ,eh· 
rimizde birka~ temaiI verecek 

Belediye, ~ehir halkmm yaz, kl!? 
rnevsimlerinde eglence vesaitinden 
istif ade etmesi i~in esaslI tedbir1er 
almaga karar vermi~tir. Gec;enlerde 
de yazdlgmuz gibi halka meydanlar
da meccani filimler gastermek i~ln 
Avrupadan seyyar sinema makinele
ri getirtilecegi gibi bu sene halka Av
rupanm en biiyilk artistlerlnin tem
sillerini g&termek i~in de bazi tedbir
ler almacaktir. Oniimtizdeki las mev
siminde Almanyanm en bilyilk opera 
trupundan biri ~ehrimize gelerek bir 
k~ temsil verecek, bundan sonra 
Ankaraya da giderek Ankara halkl
na da bu operalan tekrar edecektir. 

Belediye, Alman sanatkArlarmm 
yol masraflarm1 verecek, istanbul ve 
Ankaradaki misafirliklerini de temin 
edecektir . 

lki deniz ameleai ara11nda 
kavga 

Riht1ma ba~h Ege vapurunda ~ah
§an deniz amelesinden Hasan ile ayni 
yerde bagh bulunan izmir vapurw1da 
amele Tahsin bir meseleden dolayi kav
gaya tuttl§mtl§lar, Tahsin eline ge~ir
digi bir cisimle Hasam ag1r surette ya
ralam1~t1r. 

Hasan derhal Beyoglu hastanesine 
kaldlrllm1§, Tahsin yakalannll§tir. 

Komiir ~arpt1 
Kumkap1 Ni§ancasmda Tulumba 

~1kmaz1 sokagmda oturan 24 y8§lann
da Hasibe evvelki gece komiir ~arpma
smdan zehirlenrn~. Haseki hastanesi
ne kaldmlm1§tir. 

DD 
... Fakat ~imdlkl nvayetlere gore (De

ntzbank - Denizyollan> kellmelerlne 1.§a
ret olarak (D. D .l harflcrl konacak d1-
1orlar, bangisi munasip dersin?.-

Sahlfe I 

II ..... ~··· II 
Edebiyat~dann 

kulaklar1 ~1nlas1n 
Talebelik zamamnuzda cografya ki· 

taplannda stk sik ras geldigimiz bir 
dag ismi vardrr: Monblan ... 

Bu A vrupadaki dag bir Fr:ms1z ah
~1smm kafasmm i~inde yer etmi~. 

Kestaneli, wtlu, vanilyah, yumurtalt 
bir tatlt icad etmi§. Adamcag.z bu tat
lllllll isntlne de l.Uonblan demi§ ... 

Avrupah ah~1lar ayni zamanda mu
cittirler. Yeni yeni yemekler, tathtar 
icad ederler. Ve bwtlara da baz1 isim
ler takarlar. Kimi icad ettigi tathya, 
yemege ~ok sevdigi, mqhur l:!ir kad10 
artistin ismini koyar. Yahud da tamn
nu~ bir devlet adammm adm1, verlr 
veya biisbiltiin garip bir isim takar. 

Her sene baz1 Avrupa memleketlerin
de bir yemek miisabakas1 yap1hr. En 
m~hur ah~Jlar biitiin bir yiI J~imlo 

icad ettikleri yemekleri, tathlan yenl 
isimlerle bu milsabakada ortaya ~1ka· 
nrlar. 

G~enlerde bir yerde bir tatl1 tarifl 
gordiim. Burada deniliyor ki: 

cc Fra11S1zlann Monblan dedikJeri tat
bya biz gayet. hakh olarak Uludag di· 
yebiliriz.11 

Dogrusu mUkemmel bir filtlr ... 8en 
«adapte1> denilen §eyin yahm edebiyat. 
ta oldugunu saruyorum. Halbuki bu 
usul demek ah~1hkta da ba~lad1. 
~imdiye kadar bir~ok ed.ibba yilzde 

yiiz yerli eser diye ort.aya bir sUrU 
adapte eserler ~lkard1. Romanlardal.t 
uJanet»ler AY§e, «!\'larioler Fatma, 
<1Pier11ler Ali, (( i\Jbert11Jer Veli oldu ... 

~imdiye kadar bir~ok iideba yiizde 
romanc1lardan omek alnuf olacaklar 
ki <1Monblan11lan Uludag yap1yorlar. 

Amerikablarm mqhur bir tathsa 
vardir. Bwmn ismine de "Golden Ga. 
ten derler. «Golden Gaju San-Fransl'l
koda gayet biiyiik bir kopriinUn isml
dir. Tathyi icad eden ah~Imn dUkki.m 
bu kopriiniin tam ka~1smda imif. 
Adam da Amerikada pek me§hur olan 
tathsma bu ismi vermi~. Bari oldu ola· 
cak ... Amerikalt..lann bu bir koprii ls
mini t.q1yan taths1ru yap1J> adma da 
ya <<Unkapan1 kopriisil tathS111 yahud 
"Galata kopriisil pandispanyasin diye
llm. Eger Avrupahlar ve Amerikahlar 
da bizimkiJeri abp kendilerine go~ 
bunlann isntlni de~tirseler pek iyl 
olur. 

Mesela «imam baylld1nya <1PapH 
bayild111 diyebllirler. Ah~1lar adapte ya
parak hikayecilerin, romant"llann sa
J.ihiyetine tecaviiz ediyorlar ... 
Edebiya~dann kulaklan ~mlasm! .• 

Hikmet Feridun E!I 
............................................... 

Baca temizleyici merdiven
den atai1 diittii 

Kadikoyde Nuzhet tepesi sokagmda 
45 nwnarada oturan kasap Dimostenl 
evinin bacas1ru temizletmek istem~, bu 
~i ilzerine alan 65 y8.§mda Aleko ev
velki gece saat onda bacayi temizle
mek iizere dayad1g\ merdivenin devril
mesile du~erek ag1r surette yaralan
rn1§t1r. Aleko Haydarpa§a nilmune haa. 
tanesine kaldmlml§tir. 

V apurun vinci sag bacag1na 
~arpb 

Limanumzdaki §amand1ralardan bl
rine bagll Sovyet bandlrall Kiresina 
vapurunda tal1mil, tahliye esnasmda 
vin~ diregi kmlml§ ve ameleden Ab
dillcebbann sag bacagma c;arpm1§tlr. 
Amele agir surette yaralanml§, imdadl 
slhhi otomobilile Beyoglu hastaneslne 
kaldmlm1§t1r. 

B. A. - Yenl vapurlara sozUm yok. Fa
kat bu ~retlerl ~1yacak olan eski va
purlann y~1 dii§iinilliirse (D. D.> demek 
pelt munaslp olur! ... 
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lktisadi ve mali hafta J 
lngiliz liras1 ve Frans1z frang1 bu 

hafta zarf1nda yeniden d ·· $til 
Liquidation b~adl, bari tamaml

le bitsin de hcrkes ne kaza.nacak, 
ne kaybedecek o maliim olsun! Ga
liba Avrupay1 idare edenlerin hali 
hazrrda zihnini ~gal eden mesele bu
dur. c;iinkil c;ekoslovakya meselesi 
yati~m~ olmasma ragmen endi~eler 
.zail olm~ degildir. Umuml barbde 
halibler meyarunda hak11 veya hak
SIZ olarak erazi elde eden devletler, 
bize de hesab vermek s1rasi gelecek 
midir, diye du~ntiyorlar; fakat mag
liib memlekctlerin bir losnu dil~iin
celerini a~.tk bir surette ortaya at
madiklan i~in ingilizlerin dedikleri 
gfbi bir (unseaness), yani bir rahat
Sizllk ve bir istikrars1zhk havas1 da 
devam edip gidiyor. 

Siyasi cepheede hal boyleyken, di
ger taraftan Almanyamn iktisadi 
sahada mutekabil menafi esas1 tizc
rine bazi ~rk memleketlerile yapti
gi anl~malar, garb demokrasi mem
Ieketlerinde ayn bir end~ vesilesi 
te~kil ebni~tir. Prestigemizle bera
ber ticaretimiz de elfmizden gfdiyor 
diye tel~ ediyorlar. 

Tasvir ettigimiz vaziyeti, ingiliz 
kambiyosunun haft.a zarfmda bey
nelmilel piyasalarda irae eyledigi 
temevviicatta okumak milmkiindiir. 
Filhakika ikl hafta evvel duzelmege 
yiiztutmu~ olan sterlin be~ alti giln
denberi tekrar gerilemege ~am1~: 
tir. Dolara nazaran fiati 4,74 tiir ki 
klasik pariteden 12,5 cent ~g1 de
mektir. 

Merkcz banJ.!anuz bu sukuta mil
tenazir olarak hafta nihayetinde 
sterline 596 kuru~ fiat bicti. FranSiz 
mali gazeteleri sterlinin bu zaafm1, 
ahvali umumiyeye inzimamen, in
gilterenin Kudilste maruz kald1g1 
m\ik~killata atfctrnekte ve Uc tarafl1 
anlasma mucibince Amerikanm, bu 
suku'ta kar~ bir ~are bulabilecegini 
yazmaktadirlar. Bu ~are olsa olsa 
dolan da ingiliz liraSI nisbetinde 
dii~ilrmek, yani altm dolara yeni bir 
klymet takdir ctmektir. Zaten bu 
yolda bazi ~ayialar da deveran et
mektecllr. Fakat buna dair henilz ve
~ bir ka.rar yoktur. 

ingiliz lirasmm bir peyltl olan 
Fransiz frangma da Merkez banka
miz hafta sonunda 3,33 1/2 ku~ 
fiatini tesbit etmi~tir ki ~imdlye ka
dar frank bu derece hie d~memiiti. 

Fransa hilkumeti hafta zarfmda 
kara ve deniz kuvvetleri icin karar
name ~eklinde bir milyar uc yila 
mllyon fra.nkl1k bir munzam tahsi
sat kabul et1ll4tir. Bu masraf birkac 

giinlilk seferberligin neticesidir. Git
tilt~ kabaran bir biltce, gittikce co
galan bir bo~ ve daima i~ira kuv
vctf azalan bir para ile Fransanm, 
bu mii~ktil vaziyctten naSil kurtula-. 
bilecegi bir muammad1r. Bununla 
berabcr, hall< hi.ikumete kar~1 itima
dim csirgemiyor demek olacak ki 
rantlar bu hafta zarfmda da tereffii
lerinde devam etmi~lerdir. 

Almanyaya intikal eden <;ekoslo
vak erazlsinde tedavill eden kuron
lara mare~al Goering'in blr kararna
mcslle bir fiat takdir edllm~ir. <;ek 
kuronu 12 pfenninge ahrup verile
cektir. Siidet k1tasmm Almanyaya 
llhak1 ilzerine Alman endiistrisinin 
elde ettigi menafi ~unlardan ibaret 
oldugunu Avrupa malt gazeteleri ya
ziyorlar: <;Ckoslovakya porselen sa
nayiinin ~ dordii Almanyaya gc
~iyor; cam sanayilnin keza ~te dor
du, mensucat sanayiinin yiizde yet
m1¢, klgid sanayllnln yilzde altm1-
~ Almanlara intikal ediyor. Bunlar
dan ba~lca A1manlar senede 15 ila 
20 milyon um linyit madenl de is
tihsal edebileceklerdir. 

Piyasalar : Fsychologigue esbab 
dolay1slle Paris borsasmm gosterdi
gi mukavemet istisna edilecek olur
sa, ingiliz piyasasmm zaaf1 biltiln 
Avrupa piyasa.larma sirayet etmi~ 

bulunmaktadlr. Bilhassa B1iiksel 
gayri muntazam, Amsterdam da pek 
mtitcreddidir. Wall Street (Ncvyork 
borsas1) Avrupa nhvaline uzakta.n 

seyirci kalmakta ve binnisbe sakin
dir. Her tarafta faaliyet eksilmi~tir. 
Memleketimizde esham ve 

tahvilat vaziyeti 
Ankara borsas1 hafta zar!mda bti

yiik bir faaliyet gosteremedi. Maa
mafih b~1ca muamele goren ylizde 
yedi bucuk f aizli Tilrk borcu kdg1d
larirmz gecen haftaki 19,62 lira fiatl
ni muhn!aza ettiler. istanbulda da 
bu !iatler tizerine bazi muamcleler 
cereyan etti. 

Dahili istikraz .ka~dlanm1zdan ik
ramiyeU Ergani 19,15 liradadlr; S1-
vas - Ezrurum tahvilatmm birincl 
tertibi 20 lira; diger tertibler 20,05 
lira etmek suretlle b~aba~ fiati ge~
mi~lerdir. 

Anadolu gmpunda yalmz mti
messiller 30 kuru~ kadar yilkselmi~
tir. Son !iatler ~unlardir: 

Risse senedleri 
Tahvillcr 
Miimessiller 

25 lira 
39,90 » 
34,90 > 

Merkez bankalan bu hafta zarfm
da da 25 kuru~ kazanarak 105,50 li
rada kald1. 

Endilstriyellerde bilyilk bir hare
ket yoktur. Aslan <;imento 9,30 lira 
ediyor. Yalruz tramvaylara biraz il}
tahah.lar artm~1tir: 13,25 liraya talib 
vardir. Diger nominal iiatler: Umum 
Sigorta 12 lira; ittihad1 Milli 21,75 
lira; Terkos 6,35 lira; Uskildar - Ka
dikoy Su ~lrketi 2,75 lira; Bomontl 
7,60 lira; ittihad Degirmencilik 11 li
ra; ~ark Degirmencilik 0,82 lira; Te
le!on 8,40 lira; Omnium 0,85 lira; 
Kasa.blar ~irkcti 12 lira; ~ark Ecza 
Deposu 2,60 lirad1r. Tiirk alt1ru 1025 
kuru~ta sablttir. 

Gayri milbadil bonolan ilzerine 8 
lruru~tan muamele yap1ld1. 

Mls1r Kredi Fonsiyeleri gec;en haf
taki fiatlerini muha!aza cdiyorlar: 

1903 tertibi 103,50 lira 
1911 tertibi 94 lira etmektedir. 

II 
Ankan. - 6g1e n~rlyatl: 12,30 - 13: 

Alaturka olarak n~rlynt, 13 - 13,15: Ha
berler, 13,15 - 14: Knr1§1k plil.k n~rlyat.i. 
<O~le nefriynt1 teciibe mahlyettnde ola
rak yeni Btiidyoda olacakbr.} 

Akf'm ne§riyat1: 18,30 - 19,15: Kan~1k 
plak ne§riyat1, 19,15 - 20: Tiirk musikisi 
ve halk ~rk.wm (Radife Neyd.lk), 20 -
20,10: Saat ayan ve arap~a ne~riyat, 
20,10 - 20,15: Haberler, 20,15 - 21: Halk 
tiirkii YO incesaz fash (Tahsin Kara
kU§), 21 - 21,15: Kan§1k plflk n~riyatt, 
21,15 - 22: Stiidyo salon orkestrasi: 1 -
Jarnefelt: Berceusc, 2 - Paul L1ncke: 
Herzshcn, 3 - Tscbaikowsky; Russlscher 
Tanz, 4 - Lehar: Clo clo, 22 - 22,15: Ha
berler ve hava raporu, 22,15: Son. 

17 T~rinicvvel 938 Pazartesi 
istanbul - Ak§nm ne~riyatI: 18.30: 

Dans muslklsl (pl~k), 19: Konferans: 
Prof. Salih Murat (Fen milsahabelerl), 
19,30; Ka.rL§lk muslkl (plflk), 19,55: Bor
sa haberleri, 20: Hamlyet Yilceses ve 
arkada§lan tnrafnndan Tilrk musikisi ve 
halk p.rk1lan, 20,40: Ajans haberlerl, 
20,47: Omer R1zn Dogrul tarafmdan arab
ca soylev, 21: Saat ayan, Bcdriye Tii
zilrl: §an Stiidyo orkestras1 refakatlle, 
21,30: Darllttalim muslkl heyeU: Pahri 
Kopuz ve arknda§lnn tarafmdnn, 22,20: 
Havn. raporu, 22,23: Kemo.n konserl: Liko 
Amar, plyanodn. Sabo, 22,50: Son haber
ler ve ertesl giinUn program1, 23: Saat 
ayan, istlkl\il mar~1. son. 

Tiirk1ye F.cnebl 

sENELiK 1400 ~ 2100 k~ 

6 AYLIK '150 • 1450 • 

S AYLIK 400 • 800 • 

1 AYLIK 150 • • 

Postn ltt1hadma dnhll olm1yan ecnebl 
memleltetler: Sencua1 3600, altl ayh~1 

1900, iic; ayblP 1000 .ku~tur. 

Adres tebdlll i~ln ylnnl bel} kur~luk pu\ 
gondermel<; Uizund1r. 

22 ~bnn - Ruzub1z1r 165 
s. fmsak Gfu1el} Ogle Iklndi Akfam Yats1 
E. ll,Q7 12,44 6,31 9,35 12,00 1.31 
Va.. 4,35 6,12 12,00 15,03 17,27 18,59 

tdarebane: Bab1All clvan Acunusluk 
sokak No. 13 -· 

16 Te~rinievvel 1938 

Deniz lisesi 129 puanla IKahirede toplanan Arap 
askeri liseler atletizm I . b•tt• 

sampiyonu oldu {Ongresi 1 1 
iki haftadanberi Fenerbah~e sta;.. 

dinda tam bir intizam ve ahenkle 
devam eden askeri liseler atletizm 
milsabakalan Deniz lisesinin ~ampi
yonlugile sona erdi. 

17 muhtelif spor ~ubesinden mil
rekkcp olan bu atletizm milsabaka
lannda Deniz Uselilcr bu yll bilhassa 
atlamalarla, bayrak ve silrat ko~u
larmda ~ok fazla muvaffak oldular 
ve yapt1klari derecelerle aralannda 
milli tak1ma namzed atletler bulun
duiu,nu bize bir defa daha gosterdi
ler. Elbombas1 ab~1 memleketimizde 
ilk dcfa yaplldl. Bunda Denizden 
Halit 60,50 ile ilk de!a Ttirkiye reko
ru yapt1. Ciddi bir ~ah~ma eseri ol
dugu goriilen birinciliklerinden dola
y1 Deniz liscsini ve hocalan ihsan 
Varas1 tebrik ederiz. 

100 metre: 1 - Sermed (Deniz) 11,5 
S. 2 - Mchmed (Deniz), 3 - Melih 
(Deniz). 

200 metre: 1 - Halit (Deniz) 24,8 
S. 2 - Mehmed (Deniz), 3 - Sermet 
(Deniz). 

400 metre: 1 - Halit (Deniz) 54,8 
S. 2 - Mehmed (Deniz), 3 - Muzaf
f er (Kuleli). 

800 metre: 1 - Muzaffer (Kuleli) 
2,16 D. 2 - Rahmi (Maltepe), 3 -
Abdi (Kuleli). 

1500 meter: 1 - Muzaffer (Kuleli) 
4,47,8 D. 2 - Rahmi (Maltepe), 3 -
Ril~til (Deniz). 

3000 metre: 1 - Muzaffer (Kuleli) 
10,31 D. 2 - Necmi (Deniz), 3 -
Rahmi (Maltepe). 

4Xl00 bayrak: 1 - Deniz lisesi 46,7 
saniye, 2 - Kuleli, 3 - Maltcpe. 

4X400 bayrak: 1 - Deniz lisesi 
3,48,4 dakika, 2 - Kuleli, 3 - Bursa. 

Tek adlm: 1 - Halit (Deniz) 6,45 
M. 2 - Ali (Kuleli), 3 - Re~it (Mal
tepe). 

Yilksck: 1 -Nadi (Kuleli) 1,60 M. 
2 - Kemal (Kuleli), 3 - Mehmed 
(Deniz). 

Smk: 1 - Naci (Maltepe) 3,10 M. 
2 - Ntikhet, 3 - Galip (Kuleli). 

U~ ad1m: 1 - Halit (Deniz) 13,64 
M. 2 - Galip (Kuleli), 3 - Sabahat
tin (Bursa). 

Disk: 1 - Hayri (Kuleli) 30,25 M. 
2 - Necmi, 3 - Billend (Deniz). 

Cirit: 1 - Sabahattin (Bursa) 47,78 
M. 2 - Nuri, 3 - Re~d (Kuleli). 

Gillie: 1 - Biilend 10,89 M. 2 -
Necml (Deniz), 3 - Nadi (Kuleli). 

Elbombas1: 1 - Halit (Deniz) 60,50 
M. 2 - Haydar (Maltepe), 3 - Re~ 
(Kuleli). 

lkinci kiime mac;lan 
Diln Silleymaniye sahasmda ikinci 

ktime ma~1anna devam edilmi~ ve 

'(~ taraf1 1 inci sahifede) 
hassa ingiltere aleyhinde ~iddetli 
sozler soylenmi~tir. Delegeler, Arap 
miimessillerinin ingiltereye altm1~ 
giinlilk bir iiltimatom gondermeleri
ni ve bu miiddet zarfmda Araplarm 
mukadderatm1 memnuniyete ~ayan 
bir ~ekilde hallet.medlgi takdirde in
giltercye siyasi ve iktisadi bir boyko
taj yapmalarm1, en sonunda da dog
rudan dogruya herekete ge~ilmesini 

teklif edecek kadar ileriye gitml~ler-
•. ~dir. 

Bir arab gazctesi, yakm bir muvaf
!akiyetten bahsetmekte ve Filistinde 
bir Yahudi hilkumctinin kurulmasm1 
tamyan Balfour beyannamesinin 
feshedileccgini ihsas etmektcdir. 

Muhakkak olan bir fiey varsa in
gilterenin Filistlnin taksimi fikrin
den vazge~erek seri bir karar almak 
niyetinde bulundugu ve evvel emir
de tcrori1Jn1 durdurmak ic;in her c;a.
reye bru;; vurmakla beraber, Yahudi
lerden yeni fedakarhklar istiyccegi
dir. Bunun dogru oldugu te~rinisani 
basmda Filistine yeniden takviye 
h11~vctleri gondereceginden anlafill
maktadir. Aglebi ihtimal 20 te¢niev
vele dogru ne~redilecek olan Wood-

lzmitte ma~lar 
1dman yurdu Kocaeli 

§ampiyonu oldu 
izmit 16 (Telefonla) - Bugun stad· 

yomda binlerce seyirci ontinde hafta
lardanberi devam eden futbol lig ma<;
lan neticesini tayin edecek, finale ~a
lan izmit idman yurdu - Golcilk Id
manyurdu futbol takunlar1 ma~1 ya
p1ld1. Her iki taraf gok kuvvetli bir §e
kilde sahaya i;1kblar. 

Bilhassa Golciiklillerin ge~en hafta 
ge~en sene §ampiyonu Akye§ili 3 - 1 
yenmeleri ma~a fevkalftde ehemmiyet 
verdirdi. 

Mac;1, istanbuldan gelen hakem 
Necdet idare etti. Qok zevkli gei;;en 
rnai; izmit tdmanyurdunun 1 - 0 ga
libiyetile neticelendi. Bu suretle fzmit 
idmanyurdu takum Kocaeli §arnpi
yonu oldu. 

lzmirde ma~ 
izmir 16 (A.A.) - Bugtin yap1lan 

Jig maGlarmda Ate§, Alsancag1 2-0 yen
mi~ ve tl~okla Doganspor 1-1 berabe
re kalm1§lardlr. 

Taksim ligi 
Federe olnuyan kultibler arasmda 

yapilan lig m~larina diln Taksim 
stadlnda devam edilmi~ ve Pera -
Kurtulu!?u 6-2, f;U~li - Arnavutkoyil
nil 2-1 yenmi§lerdir. 

~ehir T. Komedi Josm1 

llllllJllllllll Bu ak§am saat 20,30 da 

111111111 

!~i:i::iAR 
3 perde komedl 

Ynzan: V. eeksplr 

head raporu bunu bildirecektir • 
~unu da kaydedelim kl, kongre, 

Filistinin Suriyeye baglanmas1 i~n 
Suriye dclegeleri tarafmdan ileri sil
rillen bir teklifi reddetmi~tir. Bu mii
nakasalann neticesi olarak Filistin
de so~ gilnlerde terorizm hareketleri 
~iddetlenmi~tir. Tedhi~~iler ihtiyat 
petrolleri, limanlar1, portakal bah~e
lcrini ve Rutenberg elcktrik verici 
santrallerl tahribe ugr~1yorlar. Kon
gre biiyilk blr karga~a.hk intibam1 
b1rakn11~, ingilterenin ihtiya~laruu 
hii; nazan dikkate almak istememi~ 
tir. - - ---

Zagrep ticaret akademisi 
Belgrad 16 (A.A.) - Bugiin Zagreb 

ticaret akademisinin yeni binasmm kil· 
§ad resmi icra edilecektir. 

Bu bina, Balkanlarm en giizel bina· 
larmdan birldir .. 

B. Mussolini seyahatini 
tehir etti 

Uoma 16 (A.A.) - B. Mussolini, 18 
ilkte!jrinde Torino'ya gitmck tasavvu
runda idi. Fal;at resrni bir teblig bey. 
nelmilel vaziyet dolay151le bu seyahatin 
b~ka bir taribe tchir edil1m§ oldugu
nu bildirrncktcdir. 

Bu ak~am 

Nobet~i eczaneler 
§i§li: Osmanbeyde ~ark Merkez, 

Takshn: Istiklnl caddesinde Kemal 
Rebul, Beyoltlu: Tii.neldc Matkovit;, 
Yiiksekkaldmmda Vinkopulo, Gala
ta: Top~ular caddeslnde Merkcz, Kn
Sllllpa§a: Mi.ieyyed, Haskoy: Sadik 
Akduman, Eminonii: Husnii Onar, 
Fa tih: Sara~hanedc :Ibrahim Halli, 
KaragiimrUk: Mehmed Arif, Bak1r
koy: Merkcz, Sanyer: Osmo.n, Aksa
ray : Nuri , Be§lkta§: Vidin, Fener: 
Vitali, Kumkap1: Liilelidc lio.ydo.r, 
Kii~ukpazar Bensason, Samatya: Ye
dikulcde Teofilos, Alemdnr: Ca~alo~
lundn Abdiilkadlr, l}chremlni: Ahmed 
Hamdl, Kad1koy: Alhyolda Merkez, 
Modada Nejnd Sezer, Uskiidar: Imm
hor, Heybeliada: Halk, Bilyiikadn; 
~lnasl Riza. 

Iler gece a~1k eczancler : 
Yenlkoy, Emlrgfm, H.umelihlsan. Or

takoy, Arnavutkoy, Bebek, Beykoz, 
Pa§nbahc;e ve Anadoluhisarmdaki ec
zaneler her gece a~1kt1r. 

TURA.'IJ TiYATROSU 
Halk sanatk!i;n Na§id, 
okuyucu Semlhn, Ml§el 
varyctcsi The Guides 

akrubat numaras1 
§iRiN KIZ 3 P. 

* Takshnde abide kar§l-
sinda, bu gece 
OTELLO 

5 perdc, esere bir salon 
orkestras1 re!akat eder. 

Tel: 40099 * 
Halk operefi 
Beyo~lunda (eski c;ag

I llynn) Halk Opcretl 

tiyatrosunda pek ya

klndn. aKma G~ces"i& nl 

bekleylnlz. 

111111111 Tiirk~esl: Avnl Glvda * 
Karagiimrilk - Kas1mpa~ay1 3 - 1, i•••••••m••••••••••••••••••mlilll•' 
Anadoluhisan - Y1ldmm Davutp~- , 

Telefon: 40335 

yi 3 - 1 maglUb etmi~, Kas1mpa~a ile 
Eytip 1-1 beraberc kalm1~lard1r. 

MAKSiM 
Salonu: 

Ziyafetler 
Ni$an ve DUgUn 

mcrasimleri ve bilcilmle 

Aile ziyafetlerl 
i~in mil.said ~eraitlc saym 
hallon emrlne amadedir. * 

~niimiizdeki ~ar~amba a~ami 

SOMER ve TAKSiM 
Sinemalan birden: Me~hur dans0z 

IMPERIO ARGANTINA'run 
Bilytik ve emsalsiz filmi 

ENDOLOS GECELERI 
~refine: GALA Milsamereleri 

~imdiye kadar ~cvlilen filmlerin 
en giizeli, Danslar. ~arlolar ve 

ispanyol kltaralan arasmda ·buyilk 
bir 8.Eik ihtiras filml. ' ._.,,, ______________________________ _, 

, Belki Artistlerinin ismini HENVZ tamnuyorsunuz: 
~OHRETLERiNt - YUK SEK KABtI .. iYETLERiNt HENUZ DUMA DINIZ 

Biz SiZE HABER V ERELiM: 
1938 llaziramnda Venedikde yapllau Film miisabakasmda FRANSA 

adma gonderilerek B t R t N C i L t K miikafatl kazanan 

GONAHKAR KIZLAR 
B t R S AN' A T ve D E H A A B i D E S i D t R . 

Ge~~ lus ANNE 
Rolunde 

DUCAUX Komedi }"ranc~.ise,in en ve Do_!'tor ROGER DUCHESNE 
gene; ve en guzd yld1z1 Rolunde 

6niimiizdek Car~amba: M ~ IL ~ K Sinemas1nda 



? <;ifekler ifinde de hayvanlar 
~ekoslovakva iktisaden de par~aland1 

~ekoslovakya slyaseten payl~dl
~--gibl iktisadi noktadan da par~a
-umi~tir. Bu memleket Avruparun 
lanayi ve maadin cihetinden en 
lengin memleketi idi. 

Bu hususta bir fildr edinmek i~in 
biittin Avrupa komiir madenlerinin 
~80 milyar ton tahmin olunan muh
le9iyatmdan yirmi sekiz ~ mil
&'ar tonunun Cekoslovakyada bu
IUUJnUf oldugunu 80ylemek Widir. 

Gene biitiin Avrupanm toprak al
llJlda bulunan llnyit mmiirilniin 
lnikdan 109 milyar ton olarak tesbit 
~llihnif tir. 

I Bunun on ild bu~uk milyan Qe
k08lovakyada idl. T~ komuril ma
nenleri ¢mdi Almanyanm eline ge
ten Pilsen ve Schlan havalisi ile Le
~~tanm eline giren Mohrish Os
WllU'dachr. 

B~l1ca linyit komtir madenleri Al
manyaya kalan Karisbad, Tcplitz ve 
Broks havalisindedir. 

Qekoslovakyanm bu iki tiirHi kO
miirden sonra b~llca tabii serveti 
her turlu demir cevheri ve orman
lardlr. Demir ve emsali madenlerin 
Cotu Almanyaya birakllm1~tir. 

Celtler ovada y~a.iI tercih et
tiklerinden daghk arazide y~1yan 
Almanlar sanayi ve maadini adeta 
inhisar altma alm1~lard1. 

Umum Cekoslovalcyanm camc1hk 
sanayiinin y\izde elli sekizi, mensu
cak sanayiinin yiizde elli be~i, sa
nayii hasebiyesinin yiizde elli iklsi, 
oyuncak sanayilnin, yiizde alt.nu~ 
ikisi ve musiki alatl sanayiinin de 
yiizde yetmi~ altls1 Almanyaya b1ra
lolan arazide kalm1~t1r. 

lngilterede noel hindi pazarlar1 ac;1ld1 
ing1lizlerde, neelde hindi klzart

!nast yemek en milhim milli idet
lerden biridlr. Hindi teda.riki ingi
lizlerin ~ica du~iincesini te~ 
eder Noele ~k zaman oldugu halde 
lilndiden ingilterede muhtelif hindi 
Panayirlan acll1Illi1t1r. Bunlardan en 
lnuhimmi Norfolktad1r. 
Ge~en hafta buraya memleketin 

belli b~h ~ifliklerinden on bin hin
di getirilmi~tir. Ayni zamanda in
Rilterenin her tarafmdan buraya 
lilkg otomobiller, yahut iki tekerlekll 
kOylii arabasl, yani her tiirlii naldl 
l'eaaiti fie binlerce mil.,terl gel~tir. 

Bu senekl kurak havalar mezrua.t 
~in cok zararh olmakla beraber hlD
cU besliyenler bundan istif ade et~-

lerdir. Bu seneki hindiler pek besli 
ve korpedir. 

ingilterede hindilerin biiyilklerin
den ziyade kilcuk ctissede olanlan 
makbuldur. Bunlar i~in daha yilk
sek fiat verilmcktedir. Sebebi de or
ta halli ailelerin mutfaklanndaki 
fmnlann kilcilk olmas1dir. Hindinin 
biltiin olarak k1zannasi usulden ol
dugundan kimse par~alamaz. Buse
beble herkes kendi mutfagma gore 
hindi arar. 
~imdi herkes bu seneld hindile

rin hangi cinsi daha nefis oldugu ve 
nasil p~irilmesl daha iyi olacaA'J. gi
bi bogaz derdi ile m~guldiir. Noele 
kadar bu bah1s bOylece devam edip 
gidecektir. 

150 bin franka mal olan telef on muhaveresi 
Parlsten bildirildigine gore g~en 

tun f?anzelize'deld bilytik bankalar
<lan biri cesurane tertib edilmi~ bir 
\lolandmc1l1ga kurban gitm~tir. Saat 
hire dogru serveznedann telefonu 
talmnu~, bankanm umum mildiiril
nun sesine benziyen bir ses vezne
dara 150 bin franl1k bir ~anta ha
Zlrlanmas1m, blr iki dakikaya kadar 
umumt mudunin amcas1 bankaya 
Ugnyarak bu paray1 alacagm1 soyle
~tir. Aradan bir k~ dakika ~
tikten sonra luks bir otomobil ban-

kanm kap1smm oni.inde durmu~. i~in
den ~k k1yaf ette bir adam g1km1~ ve 
dogru serveznedara giderek i~de 
150 bin frank bulunan ~antayi 1ste
Jn41tir. Serveznedar umumt mudil
Iiin amcasile karli1la~tiguu zannetti
gi i~in makbuz almadan gantayi ada
ma ve1~tir. Bunun bir dolandln
c1hk oldugu ancak aqam iistii he
sablar kapamrken an~lml~. fakat 

·ne banka detektifleri, ne de zab1ta 
memurlan dolandlncrmn izini bul
maga muvaffak ola~archr. 

Doktorlann balledemedikleri bir muamma 
Gecenlerd.e Budape~ posta me

tnurlanndan Aranyi 72 Y8¥llda ol
Clugu halde vefat ettl. Bu adam ga-
l'lb blr bastahga :tutulm\lf ve o has
lallgue ~hret kazaruniftl. Doktor
iar, kendisini senelerce tedavi ettlk
lert halde hastah~ g~ege mu-
~affak ola.mam1~rdl. Aranyi 1911 de 
bir ~imendif er kazasmda aitr suret
&e yaralannuft.1. Bi~ adam b&y
.lln b1r ha1de vagonlann altmdan 91-
ka.nlffilftl. Kend.tsl muayene ediJdi.. 
fl zaman beynlnin zedelendlgi ve 

yerinden aynadlgt anla.plmiff;l. Bun
dan sonra Aranyinin on aene ne p 
lert gonniif, ne de 1rulaklan ~~ 
Barekete de muktedir olamachgm-
dan sunt surette beslenmesl lizun
g~l. 

Aradan on sene g~tikten sonra 
Aranyi tekrar lyilefDllf, f akat mazl
yi tamamen unutmUftU. 0 on sene
yl sank1 uykuda g~irmJf gibl idl. On 
sene zarfmda ge~en hadlselerd.en ha
bert yoktu. Olruyup yazmayi da 
unuttugundan yeniden okuma ve 
yazma ogremnete mecbur olmUftu. 

_$ibi ah$am olunca uyuyup 
sabahleyin. uyananlar vardrr 

Nebatlarm da ,-----------------------------.. ni alan biiyuk blr 
kendilcrine mah- Nebatat alimleri ~i~ekleri, uyuyan ve uyum1yan ~i~ekler havuzu yalmz bafl-
sus ve heniiz in- diye iki biiyiik kJSma ay1rmak miimkiin olduiunu iddia na ~gal etmektedir. 
sanlar taratmdan ediyorlar. Niliifer, beyaz zambak, yaban auaeni, kahkaha Havuzun suyu da

tamamile aydmla- ~i~eii geceleyin uyu)·an ~i~klerdendir. Buna mukabil ima 28,30 derece 
tilamiyan esrarli liitiin ~i~ii, ak~am sefa11 giindiiz uyuyup gece uyamr- Wk bulundurulur. 
bir hayat i~inde lar. Victoria Regia denilen bir nebahn ~i~eii geceleyin Omro bir sene ol-
bulunduklan mu- su i~inde uyur, gilndiizleyin d11ar1 ~1kar. Kiiakiin dugu i~in her yil 

hakkaktir. Kokle- otunun esrarh bayat1... ba§lnda dikilir. ikl 
ri vaSitasile topra-~---------------------------~ metre 60 san-
gm derinliklerinden aldlg1 gorilnmez Maamafih ~i~ekler nebatlann, uyu- tim kutrunda on yapragi vard1r. 3 i-
kuvvetle semalara kadar yiikselen mu maya, istidadll yegane uzuvlan de- Ia 8 kadar ~~ek ~ar, 45 santimetre 
azzam bir i;mar agac1 kadar esrarll [,ri'dir. Diger klSlmlarmda da barlz kutrunda olan bu ~ii;ekler bir kilo 
bir rnevcudiyet var rn1dir? faaliyetler gaze garpar. Yonca, fasul- 725 gram agtrllg~ndadlrlar. Dort ay 

Nebatlann da tipkl insanlar gibi te- ye, ac1bakla ve akasyalann yaprakla- kadar solmadan mevcudiyetlcrlni mu-
nc!fus cttikleri, giine§ ve suyun biltiln n gilndilziln ufld vaziyette durdukla- hafaza ederler. Ve ~i~ekleri yukanda 
nimetlerinden faydalanarak hayatla- n halde giine§ batmca saplannm et- s0yledigirniz gibi gece suyun ii;.inde 
nm devam ettirdikleri mali'.undur. rafma toplamrlar. Yonca ve kaba durur, giindiiz olunca yava§ yava§ su 
HattA bazi nebqtlar insanlar g1bi gpz- yoncamn yapraklan geceleyin iist sa- sathma ~arlar. Ak~mleyin tekrar 
lerini kapiyarak uyurlar. Son za tlhlanm kal"§tlanndaki yapragm ilst iceri ~ekilerek uykuya dalarlar. 
manlarda bazi nebat <;i~eklerinin sathma yapt§tmrlar. Bu nebatm en biiyuk dti§mam yo-
aqam kapamp sabah ~tiklan ve Buna rnukabil nas1l yeryiizilnde sundur. Yosunlar yapraklar uzerinde 
hayvanlarm uykusuna benzer bir sU- glmdiiz uyuyup gece uyanan insanlar jelAtini bir sat1h viicude getirir ~e 
kt1n devri g~irdikleri sarih surette varsa nebatlarm i~inde de giine§ ba- yaprag1 kemirirler. Bunun i~ln havu-
meydana ~ikanlmI§tlr. tmca ~ii;ek a~an ve sabahleyin i;it:;ek- za yosun yiyen bahklar sahverilm~tir. 

lerini kap1yanlar mevcuttur. Tiitiln Victoria Regia nebatmm bir husu-
Bugiln nebatat illimleri ~i(;eklel"i uyu- Qi<;egi ve bizde halkm ak§am sefasi de- siyeti de bilnyesi i~inde hayvanlar g1-

yan ve uyurmyan ~i((ekler diye iki bil- dig'i eski gramofon borulanm andi- bi kendisine mahsus bir harareti ol-
yiik k1srma ayirmak milmkiin oldu- ran kii~iik ~i~ek bunlardandir. Gun- maSid1r. 1~inde bulundugu suyun ha-
gunu iddia ediyorlar. Meseld aslen dtizleyin temamen kapah duran ak- rareti 30 derece iken i;iceklerinden bi-
Amerikal1 olan fakat sonradan Avru- §am sefasi gi.ine§in son ziyalan ufuk- ri arasma konan bir derece 40 santi-

pada da yet~tirillp havuzlarm tezyinin· tan gekilmege ba§layinca derin uyku- grad hararet g0sterir. 
de kullamlan Victoria Regia isimli pet sundan silkinir, ortahk karannca bu- Bu nebat silratle bilyiir ve adetl 

§&yam dikkat nebatm ~i~i de insan- tun kabiliyetile a~arak biitun gece bi.tyildugu gt>zle ta.kip edilebilir. Ya-
lar gibi uyumak itiyadmdadir. Su f. uyamk durur ve sabahleyin giin~in p1lan bir tecriibede ~i~eklerinin yedi, 
~de yeti§ell bu nebabn ~i~ sabah Hk ipklarile beraber kapamr. sekiz yqmda blr ~ugu egilmeden 
olunca yavq yav&.§ su sathma dogru ~ekebilecek kuvvette oldugu anlB.§11-
yUkselme~e ba§lar, ogled.en sonra ta- ,Sayam dikkat iki nebat mi§tir. 
mamile ~1larak giiniin ziya ve hara- Bu milnasebetle gayet hassas ve ha- Kiiskiin otu dedigimiz nebata gelin-
retinden istifade eder ve ak§am iizerl }nti kabiliyetleri itibarile ~ayam dik- cc bu yaprak yaprak uyuyan garip bir 

kat iki nebattan bahsedelim. Bunlar- tt A l 1 k ti H' · tan hava sugumaga ba§laymca ag-Ir agir o ur. SI mem e e mdis d1r. 
suyun i~ine 9ekilerek gozden kaybo- dan biri yukanda ismi ge~en Victoria En hassas nebatlardan biridir. El ile 
lur. ... Rcgiad1r. Digeri ise hepimizin bildi- dokunmak §oyle dursun eli yaprak-

bri ve el ile dokunuldugu zaman der- Iann uzerine dogru yakl&.§tirmak der-
Nilifer, beyaz zanbak, yaban suse-

nl, yabani hlndibag, kahkaha ~i~egt 

hep uyuyan ~ii;eklerdendirler. Lale 
hava bulutlamp kararmag'a ba§lad1-
gi zaman sanki yagmurdan korkuyor
mU§ gibi kapamr. Japon lalesi gecele
yin kapallchr. Gilndilzleyin karanhk 
ve Sikmtill havalarda ise uyku basm~ 
btr adamm b~m onilne egip uyukla
masi gibi i;t~eg'ini topraga dogru eger. 

Nevyork liman1nda 
romorkHrculer orevi 

lhtilif, yeTJniyelere ufak bir 
zam yapmak auretile 

halledilecek 

hal yapraklanru kap1yan gilskun otu- hal kapanmasi i~in kafidlr. Uzun mild· 
dur. det elde tutulw-sa solar

1 
harap olur. 

Pek fazla biiyiik istidadmda bir ne- Ak§am iizeri yaprakc1klan kar§t-
vi nililfer olan Victora Regia Parts- 11kh olarak ik~er, iki§er biribirinin yii· 
te nebatat bah~esinde her sene bir ser zune kapanir ve kendilerinden sonra 
i~lndeki hususi seylrcilere gosterilmek· gelen yaprak sap1 ilzerine yatarlar. 
tedir. A vrupada yeti§mi§ yeg~ne nti- Boylece 20 saat siikCm i~nde kald1k-
munesidir. S1cak memleketlerde ya- tan sonra 21 inci saatte hareket bB.§-
§Iyan bu nebat ya§ad1gi muhitin ha- lar ve boylece kendl i~indeki gizli ha-
vasma gore is1tllm1§ serde kendi ismi- yatma devam eder. ~· H. R. 

Izmirde 140 yatakll 
biiyiik bir of el yapzlacak 

Giizel Sanatler Akademisi profesorlerinden 
B. Arif Hikmet projesini haz1rlad1 Nevyork 16 (A.A.) - Romorkor ge

mlclleri ile patronlar arasmdaki ihtilAf 
g6riinii§e g0re yakfnda halledllecektir. 
Sendika yevmiyelere zam yapilmasi *hrimizde turistik oteller yap1la-
ha.kkmdald taleblerini hafifiettt~i l~in cagim yaznu~tik. Memleketin bir ~ok 

ofisi mildfuii B. Cemal Ziyaya gon
derdigi mektupda gerek proje ve ge
rek maketlerin istanbul Tiirkofisl 
rnildilrliigtinde miitehassl.i bir heyet 
taraf mdan tedkildni arzu ettigini bil
dirmi~tir. 

yerlerinde de asri tesisati havi seyyah 
sendika miimessilleri ile romorkor pat. oteleri ln~as1 mukarrerdir. izmir Be-
ronlan arasmda bir anl8§111a hastl ol- lediyesi derhal harekete g~erek 
ml.l§tur. Sendika reisi Josef Ryan, sen- Birtnci kordonda korfeze naz1r 
dika azalanna, i~ilerin vazifelerine glS-
re yevmiyelerlne ayda 5 ile 7 dolar ara- 140 yatakl1 biiyilk ve giizel bir otel 

yapt1rmaga karar venni§ ve bu hu
smda zam yapllmasi hakkmda patron susta istanbul Tiirkofisi miidiiru B. 
lar tarafmdan yapllan teklifi kabul et. Ccmal Ziyarun yard1num istemiftir. 
melerinl tavsiye edecegini beyan et-

izmird.e turistlk asfalt yollann inmJ§tir. 
Anlqrnamn metni pazar 8-qam1 sen· ~s1 h8.ZU'hklan yap11lrken ~ehre aid 

Bugiin Tiirkofiste bir toplant1 yap1 .. 
lacak ve izm.lr turistik otelinin ma
keti gozden g~irilecektlr. 

Turkofis reisi 
an.- bildirtl ...... -~ Fakat b bilumum imar hareketlerini gozden 
™ QZMJna ~ ... r. u Buai•n Y arm Ankaradan 
mttddet zarfmda grev devam etmekte ge~lrmek \izere tzmirde valinin refs- •-· 
ve 225 romorkord.e ~allpn 2,000 gemlct hgt altmda vilA.yet lmar komisyonu- gelmeai bekleniyor 
Cabfmamaktadu'. nun toplanmas1 mukarrerdir. Bu top-

_____ Iant1da ~r plA.nma temas edilerek Tiirkofis reisi B. Burhan Zihninln 
lkramiyeli Mwr tahvilleri imar hareketlerini idare icin ecnebl bugiin, yann Ankaradan ~hrimlze 

ketideai mUteh&SSJSlar celbl iizerinde kon~- gelmesi bekleniyor. Tiirkofis reisi is-
Kahlre 16 (A.A.) - Yume 3 faizll Iacak ve baz1 yenl kararlar verilecek- tanbulda bir ~ giin kalarak Tiirk-

ve ikramlyell Mmr kredi fonsiye tah· tir. Bu arada go~lecek meselele- ofis istanbul ~besinde m~ul ola-
villerintn dilnkii cek.lllfinde: rin ehemmiyetlilerinden birinl de yu- • tac• l . 

1903 senesi tahvillerlnden 670.o .. n cak, ihracat ve ithalat Ir enle te-
~ kanda mevzubahsOlan otel i§i te§kil maslarda bulunacaktlr. 

numarah tahvll 100,000, 1911 senest edecektlr. 
tahvlllerlnden 384,614 numarah tahvll Esasen 1zmirin otedenberi bOyle B. Burhan Zihninin riyasetinde 
50,000 frank ikramiye kazanml§lardll\ btiyiik ve gilzel blr otele ihtiyaci var- blr heyet pek yakmda ~ehrimizden 

Beynelmilel Gztim baii di. Butiin konfor ve medenl ~artlan Atma.ya gidecektir. Yunanistanla 
kongreai haiz bulunacak olan bu otelin pro- aranuzd& yeni bir ticaret ~ 

Lisbon 16 (A.A.) _ ttzfun bait kon. jesi.nl gftze1 sanatler akademlsl pro- mas1 imzalanacaktir. Atina rnilzake-
greslndeki beynelmllel dahnt b~ fosHr'lertnden B. Arif Hikmet hazirl&- relerl sonunda ikl memleket menfaa-
komisyonu, gelecek beynelmllel 11zttm. :rnlftn'. Projeler Nafia vekiletinin tas- tine uygun ve Tiirk - Yunan tacir-

~ Ankara 16 (Aqam) - Ankara Cilmhurlyet Halk Partlsl Clftnld1 icttmmm ~ kongreslnfn 1941 seneslnde :AU. vlbinden ~ttkten sonra 1nli8-ata lertnin daha iyi i~ler gorebilmelerinl 
-:~hlrdeki yeni ~da yapDll§tu'. Yukanld kli§e bu l~ttm•da ib~ Dada tap1anm111na ~ IUbartlt bef1an11caktlr. tem1n eden bir anlqma hazlrlana-

L:.........::~llllltt...kllSIDlJ:u.JZijlst.eJ:ll.YOJ:.~~~~~~~~~~~-1...iiSSJ~addlr.,_~~~-=-__J~tmdJr..JSlladb!LD~~!mL~i.Lcakm~~·~~ 
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PAZARTESl KONUSMALARI: 

Yahya Kemal meselesi 
f?airimiz, 
<Sirt1mdan ge~niyorlar.> 
Diye durmadan ~ikayet etse de 

ondan istifade etmekten bugilniln ka
lemleri bir tiirlii vazgec;emiyorlar. 
Hele son yedi sekiz giln, hakkmda o 
kadar yaz1 yaz1ld1 ki buna (Yahya 
Kemal haftas1} dernek yanll~ olmaz. 
Ahmed Hamdi 'fanpmann, Cumhu
riyette c;1kan Klymetler ve Tahmin
ler b~hgi altmdaki makalesi, Fazil 
Ahmedin bir sene .kadar once yaz1l
m1~ bir yazisma ccvabdir. Degerli 
arkad~1m, bu makalesini ya o za
man yazm1~ ve ilstilnde dikkatle 
~liyerek ancak aylar sonra ne~redi
lebilecek hale geldigine hi.ikmetml~; 
yahut ta bir y1l once okudugu bir 
makalenin ihtiva ettigi fikirlerl zih
ninde milnak~ ederek vard1g1 ka
naatleri bize yeni bir hamle ile s0y
lcmi~tir. 

Ahmed H~ . .mdi, ~airimizln (t1kne
fesligi) hakkmda Faz1l Ahmedin ile
ri silrdilgil tJbbi olmaktan ziyade 
cdebi te~hise itiraz ediyor ve ~yle 
diyor: <Hay1r, sesini bu kadar gtizel 
idarc eden bir ~ire tiknefes denile
rnez. Hatta daha ileriyc giderek di
yebiliriz ki pek az !?airimiz, onun ka
dar giir scslidir. ~ilphesiz ki Yahya 
Kemalin ilham1 vehid bir ilham de
gildir. Fakat bir bak1mdan bu, onun , 
i~in bir kusurdan ziyade blr meziyet
tir. c;ilnkti Yahya Kemal eserlni 
kcndis:ni tahdid ederck yapan ~ir
le1 dendir. Zaten dogrusu ~stenirse 
cdPbiya t1m1zda hakikaten velud ad
dedi'cbi ecPk kac; ~airimiz var?> 

Yirmi srneyc yakm l>ir zaman 
oluyor ki Ahmed Hamdi, Yahya Ke
ma'e €J..?lkhr ve bu n~kmda sad1ktir. 
Onun, tisted1 i~in soyliyecegi en 
muhal mubaiagalar bile bana batm1-
yor. Nitekim Ahmed H~m ic;in soy
ledikleri de boyle batmam1~ti. Hatta 
mi.ifrit b"geni~ ve hayran olu~!an, 
bana zevk bile veriyor. Bir zamanlar 
Siilcyman Nazifin de Abdillhak Ha
mide ed"bi riitbeler ve ilahi man
siblar tcvcih ettigini gorrnU~tilk. Se-
11eni dinlemek, bazan sevileni dinle
mekten daha lezzetli oluyor. 

$airimlz hakkmda okudugum bir 
yazi daha var. Onu arkad~lanmdan 
biri ehemmiyetle haber vermeseydi 
bulup okumama imkan olm1yacakti. 

(Yedi Gun) i.in son sahifelerinde 
genc;'erin suallerine cevab veren sii
tunlardan birinde ~airimizin ~u beytl I 
sarf, nahiv ve belagati ile mantik 
ve maani bak1mmdan tenkid edilmek
tedir: 
Hazan ki, dunnadan evrak1 subesii 

dokilliir 
Hazinesinden eteklerle rengil bu 

dokillilr 
Tenk:dlerinin baz1lannda, bu ~iiri 

gazel degilmi~ gibi tashih eden ta
raflar bcrtaraf edilirse muhatab1 
olan gence verdigi nasihatlerl dogru 
bulmamak ~ok gtii;ti.ir. Kim oldugu 

bclli olnuyan bu milnekkidin eline 
Allah kimseyi dii~tirmesin. 

U9tincii yaz1, Nurullah Atac;'mchr. 
Yahya Kemalin Mihrabad gazelini 
onceden begenmemi~. Fakat sonra
dan onda ne harikalar bulmu~. ne 
f evkaladelikler ke~fetmi~, bun Ia
n bilgin, zeki ve ntiktedan rni.inek
kidimiz oyle ihtimamll bir dille, oyle 
hayranhklarla anlat1yor ki okuyup 
ta ~~amak elden gelmez. Hatta bu 
ilk begenmemede mazur gorilnmek 
i<;in gee; anlay1~h olmay1 bile kabul
dcn c;ekinmiyor. Bununla beraber, 
~airimizln Avrupa donti~iinde, kendi
sini ne kadar gili;liikle ona affettir
digini unutmu~ gibi, bu gazeli, velev 
muayyen bir anlayabilrnc zamam 
i~in olsun, begenmemek ctiretinde 
bulunmasm1 hayretle kar~1lachm. Ah 
Ha~im, sen bugilnlerde sag olmahy
dm!. .. 

DOrdtincti yazi, muhterem hoca
m1z profesor Mustafa ~ekip Tun<; 
tarafmdan yaz1lm1~tir. Makalenin 
ad1 (Tann ~air) dir. On be~ yirmi 
sene evvel Yahya Kemal, bir yazism
da onun i9in: cBiiyiik Turk filozofu> 
demi~ti. Reaksiyonlan biraz ge9 
olap lenfavi miz~h hocanuz. bu ha
lisane tevcihe, tevekkrli yirmi sene 
bekleyip oyle mukabelede bulunma
mll?!. .. (Tann ~air) i dikkatlc oku
dum. Di~ gorilnti~e bakmca muhte
~em bir apoloji zanmm veren bu 
iki siltun, hakikatte ~airlmlze 

~imdiye kadar ugrad1g1 tenkidlerin 
en ac1sm1 yapmaktadir. Yahya Ke
malin deg~memezliginde kemal bu
lusu ve sanatm en yilksek haddine 
c;1kt1g1 i<;in velud olamiyacagm1 soy
leyi~i, fazla ihtiyats1z ve biraz da can 
s1k1c1 bir htikilm oluyor. 

M'uhterem profesariln, makale
smm iki yerinde Yahya Kemali 
(Osman Turk ~iiri) nin en miikem
mel bir pertav tipi addetmesinde 
ben c;ok ac1 bir kanaatin gizlendigi
ni gortiyorum. Osmanh devri tarihe 
intikal ettigine gore, ~rimiz ancak 
bu devri ckendisinde kathyor> ve bu 
devir ile beraber kendi de tarihe in
tikal ediyor demek. Mustafa ~ekip, 
bunu mu soylemek istiyor ? 

Be~inci yaz1 Orhan Seyfinin; (Bu
giin) de ... ~airlmiz, Tann olduguna 
gore kendisinden kitap istiyor; mat
bu ve musahhah bir kitap ... Yumu
~ huylu Orhan Seyfiden ooyle bir 
hadn~inashk beklemezdim dogrusu. 
Tanndan kitap istenir mi? 0, kimi 
mtinasib gortirse ona kitap inzal 
eder. Ben Orhan Seyfinin yerinde 
olsayd1m, evvela cpeygarnberiniz, 
veya peygamberleriniz kimlerdir?> 
diye sorar, bu belli oldukta."l sonra 
dilek~emi sunardun. Hilsni.i Mutlak 
yere iner mi ve toprak tisttinde te
celli eder mi? Hakikaten Allah, Scy
finin giinahlanm affetsin!. .. 

Galiba daha ba~ka yazilar da var; 

ME$'UM K·ADIN 
A,k ve macera roman1 

Nakleden: (Va - Nu) Tefrlka No. 38 

. Ailesi esash bir servete malik; 
~ocuklugundanberi muntazam y3.§3.
rn1§; gen~ken kuzinile sevi§mi§ler; 
belJ senedir de evliler; kurduklan aile, 
ntimune diye dillere destan! .. Hulasa, 
o gi.ine kadar inkltasiz bir bahtiyarllk 
silsilesi i~inde YR§aYIP durmU§tu. Ha
yattaki yegflne kederi de en sevdigi 
arkad~1 ismail Kenarun feci oli.imii 
olmu§tu. 

ibnilkasnn P~ karIS1 kap1yt 
a~1p i(;eri girlnce, Memduh, hi.irmet
kar fakat soguk bir eda ile onu selam
ladJ. 
Oen~ kadm muamelenin soguklu

gunu farketmemi~ gibi, m'illtefit bir 
gilliimseme ile: 

- Vay efendlm, nas!l oldu? <;oktur 
gortinrnediniWi. Hannn efendi 8.fiyet
tedirler in~aallah. .. Ne iyi, ooyle er
kence bana siirpriz yaptm1z ... 

- Vallahi ef en dim, sizi rahats1z et
tim. Af buyurursunuz. Buraya hazin 
bir vazif e ile gel dim. 

- Ne gibi? 
- Az :iaman evvel vefat eden ar-

kad~1m... ismail Kenan ... 
Gene; kadmm, muhatabma di.im-

dilz bakan gozlerinde zerre kadar 
~k1nl1k alruneti gorilnmilyordu. 

- ismall Kenan? ... Evet ... Zavalll 
~ocuk ... Feel oliimtinii duydugum za
man c;ok lizilldilm ... Sanmrn Intihar 
etmi~ ... Hepinizln kederinize uzak
tan samimiyetle i~Urak ettim ... Fakat 
bu miiessif hadise dolayisile beni zi
yaret etrnenizin sebebini anlay8.llll
yorum. 

- Her ikimize de ac1 gelecek bu 
muhavereyi k1sa kesmek iizere evvelA 
size ~unu soyliyeyim ki, ismall benim 
en aziz arkada~nndJ. .. S1r~1ycbrn ... 
Kederlerini ve sevin~lerini hep bana 
hik!ye ederdi .. Yani size kar~1 olan 
rnuhabbetini de bildigirni anlatmak: 
istiyorum ... 

Leman bu muhaverenin int surct
te ald1g1 cereyan kar~1smda hafif ce 
irkildi ve azametli tavnru takmarak:~ 

- Ne kadar muhabbeti olursa ol
sun, zannetmem ki efendim, arkad&
fllllZ, hiimma11 beyninde kurdniu-

fakat ben goremedim. Anl~1hyor ki 
bugiln i~in ~ailimizin l?ahsmda top
lanan bir dava kar1?1smday1z. Esa
sen ben de bu dti~ilnce ile konul?ma
nm adma (Yayha Kemal rnesclesi) 
dedim. Davay1 l?Oyle forrntilleyebili
riz : 

cDivan edebiyab, Avrupai bir esas 
elde ettigi takdirde kendi ~eklile ya
~ayabilir .> 

Her edebiyat rntiessesesi, bir dev
rin, bir cemiyetin mahsuliidtir. ~iir 
dehas1 da o devir ve o cemiyet ic;inde 
yetil?ir. Bu hakikat bilindikten son
ra ooyle bir davay1 ileri siirebilrnek 
i!;in Turk cemiyetinin ~u on, on bel? 
sene ic;erisinde gec;irdigi tahavvilli.i 
ve ba~ad1g1 ronesans hareketini ta
mmamak ve ondan tamamile gafil 
olmak Iaz1mgelir. i9inde ne kadar 
yiiksek, ne kadar ince bir duygu ve 
fikir bulunursa bulunsun, degil bil
yilk kiltlenin, hatta mahdud bir mii
nevver ztimrenln dahi anlamad1gi 
ve anlamamakta rnazur oldugu katI
l?Jk bir dil, asla y~mak hakkma sa
hib olamaz. Abdillhak Hamid ve ak
ranlanm oldilren bu ·dildi. Eger ga
zel yazrnakta ve eski i.istadlann hep
sinden daha milkemmel de olsa 
o form ic;inde kalmakta devam ede
cek olursa - 9ok yaz1k! ... - Yahya 
Kemal de olecektir. 

Hazan, Ttirkc;e degildir; siibesu 
Tilrkc;e degildir; rengii bu Tiirkc;e 
degildir; derv!zei mazi Ti.irkc;e degil
dir; rnev'idi mehtab Tiirk~e degil
dir; bunlar ve benzerleri dtin, bu
giin ve yann Tilrk'~e olamachlar ve 
olam1yacaklardir. iddia edebilirim 
ki bunlardan kurdlan ~iir binas1 da 
Tilrkc;e degildir. BOyle anlay1~nun 
dogruluguna en biiyiik delil, bunlan 
begenip goklere ~ikaranlarm bu ~ 
kilde tek nusra ve tek bir cilmle soy
lememekte 1srar edi~leridir. 

Umumi harb ic;inde mahurdan gazeli 
ve giizel ~k1larile Yahya Kemal, o 
devirde ktiflti peksimet, siipilrge c;O
p\indan ekrnek yiyen blzim neslimi
ze k1~lada ' ve barb sahnesinde ne
~eli zamanlar gec;irtti. Bunu unuta
cak aram1zda kimse yoktur. Bogazi
~i kly1Iarm1 ve oralara akseden saz 
seslerini uzak illerdeki hasretli gO
nilllere sindirmek kolay i~ degildi. 
Fakat bugiin?. . . Bugiln, memleket 
genc;ligi ne boyle bir rnahrumlyet, ne 
de bu tilrlii bir hasret l~indedlr. Ona 
b~a ¥!Y s0ylemek liz1m. Art1k Foto 
Magazin 'de Mirabad, Maksim Bar
da ~eyh Galibe rasgelmek gibi ol
rnuyor mu? <;ok isabetli ve giizel fi
kirlerinl zevkle ve hilrmetle dinledi
gim aziz ~rimizin belki sanatkara
ne yapllnu~. klymetli, fakat ancak 
bir mezar ta~1 kitabesinden bai;;ka 
bir akibetl olm1yan bu esk!likten ka
lemini kurtarmasm1 dilerim. 

Onda biiyiik bir pir ve sanatkar 
hiiviyeti bulmasam kendisini belld 

hayali hamlan siae hakikatmi~ gibi 
anlatm1~ olsun ... 

Memduh, ses c1karmadan bakt1. 
gene kachnm ne demek istedigmi an
lamaga c;a11~yordu. Leman devam 
et ti: 

- ifadenize gore, ismail Kenan 
guya size benimle rab1tasmdan bahs
etmi~ ... 

- Evet efendim, tekrar ediyorum; 
arkada~nn benden bir ~cy gizlemezdi. 

KadJn yine magrur halile: 
-Bence, namuslu bir erkek en aziz 

arkad~ma dahi bir kachnla m~te
rek olan srrrm1 f9J1 etmez. I.Akin ooy
le soyledigime bakarak zavall1 ismail 
Kenaru fena bir hareketle ittiham edi
yorum sanmaym. Diiriist insan bir 
namus lekeslni gizlemekle miikellef
dir. Bizimse arannzda ayip sayilacak 
hie; bir mtinasebet yoktu. 

Memduh, bu sazlerin kar~1smda 

af all8.llll~t1. Gene; kadm erkegin ~
klnllgmdan lstifade ederek: 

- A ... evet .. - dedi. - Arka~m1zm 
vefatl tasavvur edemiyeceglniz dere
cade beni sarsti; fakat bundan dola· 
y1 kendimi miittehirn sayam1yorum ..• 
Bilttin namuslu kadmlara sorun; i~
te ben de size soruyorum; siz kl leke
siz blr insan olan zevcenizin fikirleri
ni bilirsiniz: NE YAP ABiLiRDiM? ... 
~erefini, namusunu bana tevdi etmii;; 
bir kocam var. Ne istersem peki dl
yor; beni ~llgmlar gibi sevlyor... Onu 
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Erzincan halk1 biiyiik bi 
bayram giinii ya~ad1 

Ilk tren bu 1eh.re girerken gii.zel 
nutuklar soglendi, kurbanlar kesil 

Erzincan ( Ak
~am) - ilk tre
nin ~ehrlmize gi
ri~i (;Ok heyecanl1 
merasimle kutlan· 
Inll?tlr. Bu mes'ut 
giinii kutlamak 
i~in btiytik bir tO
ren program1 ha
z1rlanm1~ ; civar 
koyler halkl da 
torene davet edil
mi~ti. ~ehir ba~

tan b~a donan· 
mi~h. istasyon
da kurulan tak et-
rafmda on binler
ce balk toplan
m1~tl. 

Dordtincii umu
mi milfetti~ Gene
ral Abdullah Alp
dogan, vall Bay 
P1ahrl, komutan
lar, sivil ve aske
ri rnernurlar, bii
yiik bir kaflle ha-
linde gelerek talon 
ontinde yer aldJlar. 
Lokomotif uzak
tan gortin iir goriin-
mez, umurni mti.
fetti~ general Ab
dullah kordelayt 

Yukanda: DOrdilncii umurnt milfetth# general Abdullah 
kurdeliyi keserken, a~gida: tlk tren Erzincan 

istasyonuna giriyor 

keserek ilk tren yav~ yav~ yoluna 
devam ederek talon altmdan g~er
ken bilyilk bir alkl~ tufan1 koptu. is
tasyonda nutuklar soylenirken loko.. 
motif sevini; dildiiklerile etrfai cmla-

tiyordu. Bu mes'ud giln ~erefine 
koyliiler tarafmdan blr r;ok s1g1rlar 
ve koyunlar kurban edlldl. Erzin
can halkl, btiyiik bir sevinc ic;in
dedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
de rencide edecek ooyle bir hiikiim 
ve temennide bulunmazdim. Biz on
dan A~ Deniz ve Ses glbi fiirler 
bekliyoruz. Gazel vadlsi onun i~in 
- hie; degilse - kendisini takliddir. 

Akmc1lar, ne bir kimseye benzedi; 
ne b~alan ona benzer ~iir yazdi
lar. ~airlmizden bu ti.i.rlil ilharnla
rm dogu~unu lstiyoruz. Eger i;ok 
sevdigi Osmanh mazislni bize ver
mek lstiyorsa kalemi, ~ir kadar 
nesre de muktedirdir; yazsm ve oku
yallln. Bugilnkii Tilrk cemiyetinin· 

dinamizmini geriye (;ekmekte ve Mih • 
rlbadlan !bA.d eylemekte ne gii
zellik var? Biz maziyi, lstlkbale ko
~bilmek ic;in ancak: bir luz kaynB.gi 
olarak kabul edebiliriz. idealimiz, 
bilmelidir ki geride degil, ileridedir. 

Aziz ~irimiz Yahya Kemal, mena
kibini r;ok sevdigi rnilletinin bu ilerl 
hamlesinde teslrli bir rol almak is
temiyor mu? 

Hasan • Ali YtiCEL 

aldatabilir miydim? ... Zavalh bir de
llkanll bana !flk di ye vazif elerimi,, 
rnevklimi, ~erefimi unutma11 m1y
chm? ... 

Memduh kenciini toplam1~ti. Kat'l 
ve sert bir sesle: 

- Affedersiniz, efendim ... Arkada
~urun can ceki~irken dudaklarmdan 
dokillen baz1 sazler - pek vlZih olma
makla beraber - ~mdi s0ylediklerlni
zin tamamile aksini gasterlyordu ... 
Onu oldiiren lakaydlnlz degilmi~, 
bila.kis ... 

- Ne demek? ... ismail Kenan bey 
metresi oldugumu mu sayle~? 

- Pek all tahmin edersiniz Id 
efendim, merhum gibi merd bir er
kek bu tabirleri kullanmaz... BOyle 
blr ~Y soylemedl. !Akin ortada bazi 
vesikalar, deliller v~ ..• 

Gene kadJrun yanaklan samimi bir 
igblrarla klzararak: 

- Vesika rn1? ... Delil ml? ... Nere-
de~? Birl mi gorm~? ... Bir mek-
tubum mu bulunmu~? ... Aman ya-
rabbil Dedikodular lnsanlan lekele
mege kAfi bir Afetmi~ rnegerl Rica 
ederlrn Memduh Beyef endi, ooyle Adi 
iftiralara ehemmiyet vermeyin ... Si
zin dostlugunuz benim ic;ln loymetli
dir. Eskiden s1k s1k gelirdiniz. Bu fe
lakettenbcri serntime ugramaz oldu
nuz. Beni kabahatli tellkki etmeyinl 
Salona girdigi zaman Lemarun yegA
ne d~ilncesl Memduhun ne dereceye 

lngiliz Dominyonlar Naz1r1 
old ii 

Londra 16 (A.A.) - Dominyonll:\r 
Nazm Lord Stanley, Kanada'dan avd~ 
tindenberi gei;en ay nakledllmi§ oldu~ 
gu Londranm bir slhhat yurdunda sa· 
at 2,30 da vefat etmi§tir. Mtiteveffa 
44 y&.§mda idi. 

Londra 16 (A.A.) - Bu sabah olen 
lord Stanley, parlarnento tatilinin 
ilk gi.inlerlnde Kanadaya hareketin
den biraz evvel bacagmdan yaralan
m1.ft1. 

Seyahati esnasmda yaras1 veha
met kesbettlgi icin bacagm1 al~1ya 
koymak: mecburiyeti hasll olm~tu. 
Dominyonlar nazm, ztyaretini klsal
tarak 25 eylftlde Londraya donmii~ 

ve Londrada derhal nakledildigi kli
nikte bu sabah olmil~tilr. 

Bel~ikada Komiin intihabati 
Rriiksel 16 (A.A.) - Yann biltiln 

Bel~ika kornmilnlerinde kommiin in
tihabati yap1lacaktir. 

kadar meseleye vA.klf oldugunu anla
maktI. Delikanlmm silkutu, tereddii
dil, esasll bir ~ey bilmedigtni isbat 
edince ic;i rahatla.dI ve birdenbire ak
lma mutad lblisllklerinden biri gel· 
di: 

Bu oglan sakindi, mes'uddu. Sag
lam bir dimaga, bir fikre sahipti. 
Benligi, seciyesi vard1. Onu kendine 
~1k edip ayaklanna kapandJrmakl. .• 
Ne biiyiik blr zevk olacakt1. .• 

i~in l(;ln sevinerek 
c - Evet ... - diye d~iindil .• Zaten 

carum sllo.lrmyor muydu? t~ bana 
yeni bir eglencel. .. > 

Delikanh yine terblyeli ve soguk 
edasile 

- Ben buraya slzln hatti hareke
tinizi tenldde gelmedim. O cihet ba· 
na ait bir if degtl ... Arkada.pmm fe
lalretlnde belld m~ebblbslniz, belld 
degnsinizl... Once de .sOylemiftim. 
Vazifeten sizi rahatsiz ettlm. 

- PekfilA. ..• Buyurun ... neymi~? ..• 
- ismailin annesi, ogluna yaz-

m1~ oldugunuz rnektuplan iade edi
yor. (Ceblnden clkararak:) i~te ... 
Soylediginiz gibl, bunlar aleyhinizde 
blr ittiham vesikas1 olamaz. ir;lerin
de fen a hi(; bir ~ey yok... Kachnca
g1z, bilmukabele oglunun size gon
derdlgi rnektuplarm benim vas1tamla 
iadesini rica ediyor. 

(Arkan var J 
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.(Sapa) GalatasaraY. • Siileymanln m•91Dda Siileymaniye kaleclsl Jfomerden gelen t.opa Jrurtanyor. (Ortada)' Cavat Giirkan mania •tlark-. .(Stlcla). GUD.et. fstanballpar ma~ t. Spor , 

Giine§, I. Sporn 3-0; G. S. 
Siileymaniyeyi t .;. 0 yendi 
Her iki tak1m da birinci devreyi 1-0 gallb bitirdiler 

Gline§Ie tstanbulspor, lig ma~Iann
daki ilk milsabakalarrm Taksim sta
dmda oynadllar. Sahada adedi ancak 
bilil bulabilecek kadar az bir seyir
cl varch. Giine§ takJm1, g~en hafta 
da oyruyarmyan Niyaziden ba§ka he
nilz Fener ma~daki sakatllg1 g~
memi§ olan Rebiiden de mahrumdu: 

Cihat • Faruk, Haris - Yusuf, Rlza, 
1brahim • Melih, Sel8.haddin, Hakk1, 
Omer, Murad. 

1stanbulspor §U §ekilde sahaya ~lk· 
ti: 

Baim - Samih, Ali - Enis, Seyfi, Ta
nk - Bahri, R1dvan, Orhan, Enver, 
1smet. 

Hakem Ahmed Adem. 
Daha ilk dakikalarda oyunun §ek

li kendini g0sterdi: 
Buna mukabll Samihden ba§l1yan 

sert bir oyun tarzile 1stanbulspor bil
tiln {ayretini sarfediyor. 

Giine§ taklrm hAkim ve a~ik bir o
yun oynarken az kalch bir gol yiyor
du, Cihachn ayakla topa giri§i kaleyt 
kurtarch. 

Gilne,in birinci golii 
On sekizinci daklkaya kadar h1r~m 

bir §ekilde devam eden oyun gtt
tik~e istanbulspor kales! oniinde Sl• 

kl§b. Muradm ileri dogru ortalad1~ 
bir topu, zamarunda firbyan Melih 
vole bir vuru§la tstanbulspor agfan
na gonderdi. 

Giine§ 1-0 galip vaziyete g~tikten 
sonra aradaki fark1 a-;mak i~in daha 
gayretll oynamaga ba§Iad.i. Scl8.had
dinln ve Melihin iist iiste c;ektikleri 
miiteaddid §iitleri kaleci Salm ~ok gil
zel plcnjon ve blokajlarla tuttu. 

1stanbulsporlllar gayretll ve ~ok 
~etin oyunlarlle bu tazyikten kurtul
dular . .Muradm milteadid defalar of
saydde kalmaSI sari siyahhlarm i~inl 
kolayl8§tlrd1 ve bir arabk oyun miisavl 
bir vaziyete girdi. Devre (1-0) Giln&
fhl gallblyetile nettcelendi . 

tkinci devre 
ildnci devre claha sert ba~ladl. 

Oyunun ba_,mdanberl her dakika bl
raz daha artan sertlik Sal8.haddini 
.sakatbyacak blr dcreceye kadar c;1kti. 

Giin~ ikinci golii 
Sekizlnci dakikada Murad yakala

<hg-t topu siirdii ve yerden ortaladl, 
demarke bir vaziyette bulunan Hak
Jn durdurmadan yerden k~e plA
ae etti. Giin~ (2-0) galib vazlyete 
g~lnce daha hA.kim blr vaziyet ald1. 
Fakat sert bir §ekilde cereyan eden 
oyun i~lnde Giine§lller netlce alanu
yorlar. 

Giln~ ii~ilncii golil 
Oyun bu netjce ile bltmek ilttrey

ken, Giln~n yaptigi bir akm esna
llllda istanbulspor sol beki kolay bir 
topa iska g~ti. Hakk1mn Ant ve gi.i
P.el blr ~iitu yanl~ yer tutmu~ olan 
kalecinin bo~ b1rakt1gi zaviyeden i~e
ri girdi ve oyun Giine~ (3-0) gaU-

._blyetUe bltti. 
N8S11 oynadilar? 

G\ine~ takunmda miidafaa ve hal 
hatti fena deglldi. Bilha.ssa ibrahim 
:ze1 oynadi. Yalruz, bilha.ssa blrtn
..... ~evrede Rlza ve Yusut topu fazla 
..... ya kaldlrdJJar. Biicum hattmda 

Melih ve SalaAhaddin bfr ha!ta ev
velkine nisbetle daha iyidiler. Hakla 
topu yiizil kendi kalesine doniik ola
rak bekledigl, C>mer ve Murad topu 
fazla ayaklarmda tuttuklan i~n mu
vaffak olamadllar. 

1stanbulspor tak.lmmm oyununu 
dogrusu sukutu hayalle kar~1lad1k. 

Bu gene; taknn, miltemadiyen ka~
ki oyunculan takib edecegine topu 
kovala.sa daha ~ok muvaffak olacakl 
Gen-; ve istidadll bir tak1m. Yalruz 
ldarecllerl bu taklma sert ve tekm&-
11 oyundan evvel haklkl futbol ogret
melidirler. Bu suretle randman1 • yal· 
mz topa dikkat etmekle - bir misll 
daha artacaktir. 

Hakem, oyunu zapb rapt altma 
alamadl ve bazi of sayd kararlarmda 
hataya dii~til. 

Galatasaray - Siileymaniye 
RiizgAn Iehlne alarak oyuna b&f

hyan Galatasaray takmu fU ~kilde 
cllzildi. 

Sacid - Salim, Li.itfi - Ekrem, Be
dii, Celal - Needed, Si.ileyman, Meh
med, ~f ak, Bill end. 

Silleymaniye: 
Muva!fak - Ruhl, Biirhan - tbra

him, Orban, ibrahim - Muza.ffer, 
Nedret, D~, Nizameddin, Ralf. 

Bak.em Kemal Halim. 
Galatasaray oyuna ba.,lar ~la

maz hiicuma g~ti ve ilk dakikalarda 
h9.kimlyeti ele aldl. Silleymanlye ta
klml, dagmlk bir oyun oynuyor. 

Galatasaraym golil 
Yirminci dakikaya kadar oyun sa

n .kmruztl1lann hakimiyeti altmda 
devam etmi~, tek tiik Stileymaniye 
akmlan Galatasaray hat hattmda 
kesilmi~ti. 

Necdete haf hattmda ve sagic; ye
rinde iken bir favul yapt1lar. Favulil 
Necdet ~ekti. Silleymanlye bekl hava
dan gelen topu kafa ile kenara dog
ru vuracagma hafif bir dokvnU§la 
Mehmed Yllmazm ayagma verdi. 
Mehmedin klsa bir ~ Galatasa
rayi 1-0 galip vaziyete ge~irdi. 

Ha!tayma kadar oyunun bundan 
sonraki klsnu, Galatasaraym hAklml
yeti lle, fakat stlu~k ve neticeslz blr 
~de cereyan etti. 

tldnci devre 
ikinci devrede oyun aynl ~kilde 

b~ladl. Galatasaray takJmI hAklm 
ve bu hA.klmiyet gtttik~e art1yor. so.. 
leymaniye aleyhlne iistiite olan kor
nerleri kalecl ~ok giizel oyunu ile 
kurtanyor. Billendin gol olabllecek 
bir '1itii Ruhlnin ayagma ~arpb. 

Oyun Galatasaraym hfildmiyetl al
tmda devam ediyor. Fakat netloe yok. 

Oyun, Galatasaraym 1-0 galibiyeti 
ile bitti. 

NaSJl oynacblar? 
Galatasaray takunmda miidafaa 

ve ha! hatti iyi idi. Fakat muh.aci.m
ler bir hat iizerinde oynadtlar ve hie; 
demarke olmaga ugra.,madilar. Sil
leymaniye talmwnda kaleci ~k iyi 
oynadI. Bekler ve haflar glttik~e aro
tan blr gayretle ~- Fakat htt
cum hattl mildafaayi tazI1kten tur-

kalecisi t.opa Rakkmm onilnde kaparkEJI 

Sahalardaki inzibata 
dikkat edeliml 

Diln Takslm stadmda yapllan 
mac;lardan blrinde blr seytrci ta
ra!dan bulundugu taknrun yedl
gi golil protesto i~in sahaya ¢t
b ve tehclldkir bir vaziyet alarak 
yan hakemile miinaka..?ya ba~a
ch ve bu miinaka~ maalesef ol
dukc;a uzun siirdi.i. 

Seyircilerin bu minas1z ta.,km· 
bklarmm ve ilerl geri bagm~lan
nm oniine biran evvel g~ellm! 

\, -- a J2!ll! ~~~¥ 

Gane~ teniste de 
1ampigon oldu 
Bir aydir devam eden istanbul 

tents pmpiyonlugu miisabakalarmm 
son ~Ian diln Giin~ ve Fenerbah
~e ten~ilerl arasmda o~~tir. 
Dilnki.i miisabakalarda Gilne11 tenis
-;llerl (8-1) Fenerbahc;elllerl maghlp 
etmege muvaff ak olmu~lard1r. 

Dablde, David - Baldini c;ifti, i. 
Cimcoz - Armitage ~ftinl Fehml -
Ciras c;iftl, Alleddin - Z1ya ~tint, 
tek miisabakalarda Nlfan, ibrahim 
Cimcozu, Fehmi, Armitage'1, Baldi
ni Nlhadl, ctras Billencll ye~er
dir. Fenerbahc;entn yeglne galibiy&
tini eski ve tanimm§ futbolcumuz 
Zeki R1za, Farugu yenmek suretile 
kazarum~tir. 
Giin~ - Fenerbah~e tenis~erl 

arasmda Suadm oymyacagi 1kl tek . 
ve ikl c;ift miisabaka daha vardir. Bu 
ma~lan Fenerbahc;e kazansa dahi 
Gilne~ gene Istanbul pmpiyonudur. 

Futbolden, atletizmden ve deniz
den sonra teniste de ~piyonlugu 
kazanan Giin~lileri tebrlk ederlz. 

BE~iKTA~ STADINDA: 

Besiktas, Topkap1y1 
11 - 0 yendl 

Bu n etic e m e vsimin 
g e l rekorudur . 

Dun Be~iktal} st.admda giiniin y&
glne lig ma.-;1 Topkap1 ile Be~ktq 
arasmda yapilmi~ ve Slyahbeyazlllar 
rakiplerine 11 gol atarak mevslmin 
gol rekorunu tesis etml~erdir. Dk 
kar~1Ia.,ma her iki kliibiln B. taklm
lan arasmda yapllm1~ ve Topkap1ll· 
lar hakeme itlraz ettiklerlnden hiik
men maglQp olm~ardlr. ikinci kar
~a.,ma Topkap1 ile ~ktq blrinci 
talwnlan arasmda Tankm idaresln
de yaptl~tir. Bu mac;a Be~lktqblar 
§oyle c;lknn§larchr: 

Mehmed Ali - Nurl, Faruk - Rifat, 
Enver, Fuad - Hayatl, Rldvan, NA
zun, Hakkl, ~ref. 

Biiy\ik bir siiraUe oyuna bqhyan 
~lkta.,War derhal Topkap1 kalesinl 
abloka altma alarak sira lle gol yap
maga ba.,lam~ardlr. Bu devrede 
Hakk1 ve NAzun vas1taslle 5 gol ya
pan Siyahbeyazltlar iklncl devrede 
haklmlyetlerinl muhaf aza ederek 
Hakk1 vasitaslle 4, Rldvan ve Hayati 
vas1ta.sile birer gol daha yaparak 
m~1 11 - O gibl ag1r blr say1 f arkile 
kazanm1slardir. , 
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taracak muv~y~t Ve oyun g0s
teremedi . 

Kemal Halimin ldaresl vaaattJ • 
:mri 'IENil 

Atl1 mini miisabakalar1 
~ok muntazam oldu 

Musabakalar buyuk bir kalabal1k 
taraf1nda alika ile tak1p edildi 
Sipahiocagi tarafmdan tertlp edl

len sonbahar konkurhiplklerinin bi· 
rincisl diin Harbiyedeki Sipahlocati 
sahasmda muauam blr kalabahk 
oniinde yapllch. Biiy\ik blr intizam 
ve milkemmeliyet ic;inde g~en mii· 
sabakalar al8.ka ile tak.ib edildi. 

Ziraat bankas1 miiWatl: 
Giiniin ilk miisabakas1 olan bu ya
~ Sipahioc~ ve AtlISpor klO.blerl 
talebeleri ~irak ettikler. 8 atm ~ti
rakile yapJlan miisabaka nettcesinde 
Cavlt Tul~a Dogan ismindeki at ilze
rinde blrinci, Hasan Yiicesoy ikincl, 
bayan Jale Enekizi ile iic;iincu olmt111-
lardlr. 

Gi.ilsiim t.lhan miiklfat1: 
Subaylardan maada her nevi blni

cilere mahsus olan bu milsabakaya 
10 suvari 1¢rak etti ve neticede C. 
vit Tul~a EneklZI ile blrlncl, bayan 
l(ela.hat Aksel ildnci, Cavit Tul~a 
Dogan lle uc;iincii oldu. 

t, bankas1 miikifat1: 
.,Her nevi atlarla biitiin binicilere 

mahsus olan bu mlisabakada hie; 
hata yapmadan tegmen ihsan Akel 
Hm~al lle birinci, Sal8.haddin iW ile 
ikincl, Avni LeylA ile iic;iincii oldular. 

FENER STADINDA: 

Sipahiocaii milkifati: 
Zatt atlara bin~ biitiln suvarile

re mahsus olan bu mi.isabakada en 
deferli sivll blnicilerimlzden olan Or
ban Aziz Mebriike lle birlnci ve tek
rar Olga lle iklncl, 'Mela.hat Aksel 
Murad ile O.c;iincii oldular. 

Suvari biniclllk okulu milkifab: 
Her nevi atlara blnm~ olan biitiin 

suvarilere mahsus olan bu miisabaka 
bilhassa Avrupada parlak muva!fa
klyetler kazanan suvarilerimiz i~in 
tertlb edildiginden ve mania nisbet
lerl ~ok fazla oldulundan sivil bini
ciler i~tirak edemedl ve miisabaka 
yalruz suvarilerimiz ara.smda yap1ldL 

Neticede parlak bir parkiirden son
ar yilzbaf1 cavat Giirkan Y1ldlz ls
mincleki abyle hi~ hata yapmadan 
1.46 saniyede blrlncl, yine hata yap
madan yilsbaf1 Salm Puladkan Ka
nad lsmindeki atiyle lklnci, Yuzbql 
Cavat Kula J'ttstokan islmll atiyle 
yine hata yapmadan uc;iincil oldutar. 
ve bu hat&a oldugu gibl, yine bahsl
kar§llandllar. lltisabakalann ikincisl 
gelecek ha.fta pazar giinii yapllacak 

Federe olmlyan klupler arasmda 
mii~rekler tertib edllecektir. 

Fenerbah~e Fefay1 1 - 0 yendi 
Ma~ heyecanh ve s1k1 oldu. Beykoz, Hilili 5 - 2 yendi 

Fener stadmda giiniin ilk k&ll11q
masiru Beykoz ile Hila.I yapttlar. ilk 
devresl 2-2 berabere biten oyun 1ldn
ci devrede tamamen Beykozun hA1d
miyetl altma girdi. Ve rakiplerine 
iistilste 3 gol yapan Beykozlular ma
~1 5-2 kazand1lar. 
FENERBAH~E - VEF A: 
Giiniin ikinci kar~tla~1 Fener

bahc;e - Vefa arasmda yaplldl. ~azi 
Tezcanm hakemllgi altmda yapllan 
bu ma~ takunlar ~u ~kilde ~1km1~
lardl: 

Fenerbahc;e: Hiisameddin - Ya.,ar, 
!Jebib - Re~ad, Aytan, Esad - Salm, 
Nacl, Yqar, ~ban, Fikret. 

Vefa: Ahmed - Salm, Vahid - Ab
dll.f, Ltitfi, ~iikrii • Muh~m, Hiise
yin, Sulhl, I.Atlf, Receb. 
Ma~ saat on ~te Vefamn hi.icu

mile ba.,Janch. Ve top buyUk bir 
siiratle evvell Fener sonra Vefa ka
lesine 1ncll. Vefarun hucumunu Ya
~ kar~adl. Fenerln a.kmmda Na
ci miisald vaziyette kaptlg1 topu fe
na kullanarak avuta ~lkarch. Oyun 
miisavl bir ~kilde cereyan ediyor. 
Hilcumlar a.yru derecede tehllkeli ... 

Onuncu dakikada Fenerln soldan 
Fikretle yaptigi hiicumda top kome
re ~1karild1. Fikretin ayagmdan Sai· 
me gelen topu Saim, ~k sogul<kanll 
davranarak sert bir ~i.itle kaleye. 
soktu. 

Fenerin bir iki tesirslz hilcumun
dan sonra yirmi yedinci dakikada 
Li.itfinin derln bir vu~le Fener ka
lesine ani bir hiicum yapan Vefall
lar miisaid bir brsat yakaJamaga 

muva!fak o\dularsa da Muhte~min 
topu havaya atmas1 uzerlne netice 
alamachlar. 

Son dakikada Fener aleyhine bir 
serbes ~ kazanan Vefa, Muhte~11 
va.s1tasile Fener kaleslne gilzel bir 
'tit gt>nderdi. Avutla neticelenen bu 
~iltten sonra ilk devre sif1ra kar~ bir 
gone Fenertn lehinde olarak kapandl. 

ikinci devre: Kar~1 hi.icumlarla 
on be~incl daldkaya kadar devam 
eden oyunda Fener muhaclmlerl bir 
lki firsat ~irchlar. Vefa miidafileri
le ~arp1~arak sakatlanan Te sag~1~a 
ge~en Ya.'8r Sanllclvertlileri eksik 
oynamak mecburiyetinde biraktigm
dan Fenerbab~ takmu A.hengini ta
mamen kaybederek gell~ giiziel oy
namaga bqladl. 

Bu vazlyetten riizglnn yardunlle 
1yi istifade eden Vefaltlar hlklmiyetl 
ele almaga muva!fak oldular. Liitfi
nin gayretll oyunile Fener DJSlf saha
smda ilerllyen Vefahlar Fener kale-

1 
sini tehclld ediyorlar. 

Miitemadlyen dei1fen Fener mu· 
hacim hattI ~ slgorta edecek 
bir sayi ¢taramad11Dldaa Fener mtt-l 
da!llerlle Vefa akmCilattntn :anilcade
lesi ~ok ~tin ,.e o nlsbette beyecanh 
bir tekil aldl. Ve miisabaka txSylece 
ve 1-0 Fenerbah~enin galebeslle nf· 
hayet buldu. 

Ma.-; umumiyet itibarile heyeca.nll 
oldu. Fenerden Ya.,ar, Lebib, Fikret 
Vefadan Salm, Liitfi ;mtrfa!fak oldu
lar. Hakem bu ~etln m~1 lyt i~ 
etti. 
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Belki dilnyanm en rahat adamlann
dan blri idi. Bir ticarethanede kil~ilk 
bir memurdu. Kazanc1 azd1. Fakat ona 
yeti§iyordu. Qiinkil onun hayatmda 
oyle bilyilk bir masraf kaplSl yoktu. 
1t;ki it;mezdi. ~1kllk, giyim ko§Um me
rakhs1 degildi. SigaraSI yoktu. Kumar 
bilmezdi. Kadmlara kar§l son derece 
mahcuptu. Zaten giizel bir adam da 
degildi. Zayif, esmer, kavrulmu§ bir vil
cudii vard1. Hayatmdan bir kadm ma
ceras1 get;medigi muhakkaktl. 

Acaba bedbaht m1 idi? dersiniz? ... 
Bllfil{is son derece mesud bir adamd1. 
Bu rahat ve kaygusuz hayatl i~inde 
onun da pekala zevkleri vard1. <;ah§
ttgi ticarethaneden ~1kmca aheste 
aheste, hemen hergiin get;tigi yollar
dan evine gelirdi. Fakat ara Sira yo
lunu degi§tirir, kitapc1sma ugrar, art
t1rd.Jg1 paraJardan epeyce kitap allrd1. 
Ecncbi dili bilmedigi ii;in dtinyaca me§• 
bur bilyilk eserlerin til.rkc;e tercilmele
rinin ~1kmasm1 beklerdi. Boyle bilyilk 
eserlerin turkt;esinin ~1kt1g'lm l§itincc 
hemen kitapi;1 dilkkanma damlar, mu
hakkak o kitab1 ahrd1. 

En bilyilk zevki edebiyatti. Fakat o 
kimseye, en yakm arkada§larma bile 
bu zevkindcn bahsetmege, her nedense 
utanird1. Geceleri odasma kapamp giz· 
Ji gizli. §iirler yazd.Jg1 da olurdu. Pek 
yakmdan goremedigi kmmz1 kadm du. 
da.klar1, derinliklerine hit; bir zaman 
bakmaga ccsaret edemiycccgi ye§il ka
dm gozleri, hit; ok§amadlg1 uzun, kum
ral kadm s~lar1 i~in s1ra sira Illl.Srala
n dizerdi. Sonra bunlann altma kii
~ilcilk bir Ahmed c;ekingen imzastll! 

• atardl. 
Zamanenin yeni §airleri kotil ~iirle

rlnden bile iftihar ve azamet duyarken 
o bazen kaleminden ci;lkan gilzelce 
manzumeleri bile -sanki bir kabahat
:mI§ gibl - snklnrdl. Bu §ilrlerin bir tek 
okuyucusu vard1. Oda kendisi ... 

Senenin her mevsimi i~in kendisine 
zevkler bulmu§tu. Mesela k1~ sa9 so
basmm i.istilnde kestane keha b1 ya par. 
Yazm en s1cak gilnlerinde de evinden 
d1§~m ~lkmazd1. <;ok sicak yaz giinle
rinde evinin kO§esindeki buzcudan buz 
ahr manava kadar gelirdi. Yaz 
meyvalanmn en ucuzlanndan bir ke
se kag1d1 kan§1k yemi§ a11rd1. Mesela. 
dart be§ erik, blr salklm iizilm, bir iki 
§eftali, dort be§ kayiSI ... 

Evine gelince buzu kendi elilc y1kar
d1. Bilyilk~ blr ~lnko tas1 vardl. Mey
valan ve buzu bunun it;ine koyardI. 
o soyunup dokiintinceye kadar buz iis
tfindeki meyvalar da adam akllh sogur. 
du. S1cak yaz gdnlerinde gelecek mi
safiri filftn olmadlg1 i~in o i~inde bir 
fanile ve bir de ic; pantalonile dola§1r
dt. 

Bu vaziyette meyva tasmm ba§ma 
gec;er, bir yandan sogumu§ yemi§Ieri 
yerken blr taraftan da gene kitab1ru 
okurdu. 

Hayatmda bilyilk rahatm1 ve saade
tini bozacak ki19iik bir golge bile yok
tu. Fakat blr arahk kendisini epeyce 
iizecek blr hfi.dise oldu. 

Yazd1gi §ilrlerden bir tomanru c;ah§• 
tigi ticarethanede masasmm iizerinde 
unutmu§tu. Bu §iirler kendisile daima 
alay eden muzip bir arkada§mm eline 
ge~mi§ti. !rfan, bu manzumeleri bu
lunca mal bulmu§ m1gribiye donmi.i§
tli. O giinden sonra Ahmed CJekingen'in 
ismi «~air» kalrnI§tl. §air a§agi, §air 
yukan •.. O arkada§larmm kendisine 
taktigi bu fsimden hem utaruyor, hem 
hiddetlenlyor, kendisine «§air» denil
digi zaman kulaklan 1ki kil!;iik doma
tes gibi kl7.anyordu. 

Kendisinl pek kizd1rrnak istedikleri 
zaman onun arkada§Ian arasmda pek 
mC§hur olan c(Gozlerin» manzumesini 
ytiksek sesle okurlardl. uYe~il gozlerin 
1ki okyanusu» diye ba§hyan bu manzu
me okunurken Ahmed c;ekingen c;ile
den c;lkard1. 

Ahmed Qekingen etraf1 bilyilk ve 
son derece lilks apartllllanlarJa ~ev
rilmi§ harap, tahta bir evde oturuyor
du. Evi ~ok pahah ve zenginlerin otur
dugu bir semtte icll. 

Ancak gene adamm evi oturulrn1ya
cak derecde harap ve kullam§stz oldu
gu i~in ona burasm1 ucuza kiralarm§
lard1. Ev sahlbi bu kolme, tahta binay1 
Yikttnp, ko~Ian gibi arasina yeni, 
asrt, lilks blr bina kurdurtmag'J. dil§ii
nfiyordu. 

Ahmed Qekingen'in evinin tarn kar
§ISinda gayet biiyilk, gayet liiks bir 
apart1man vardl. Bu apart1manm tam 

-- . - -- - ~--- - .... -.. ---------...... .. -
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kencll pencerelerine bakan bir dairesin
de son derecede gilzel, hayat dolu bir 
gene; klz oturuyordu. Bu tam manasi
le asri bir k1zdl. Hatta bir giin kendl 
kulland1g1 bir otomobille bir k~eyi 
stiratlc doncrken az daha Ahmed Qe
ldngeni czecckli. Mahcup, s1k1Igan de-

• likanh bu gene; k1za hayret dolu gozler
le bakard1. Ne bamba§ka bir mahluk
tu o ... Ahmed <;ekingen bu gent; kIZI 
bir giin apart1manm kap1s1 oniinde, 
gayet §lk otomobilinin ic;inde, direksi
yonun ba§mda, nar c;ic;egi dudaklan 
arasinda bir slgara tilttiiriirken gor
m~tu. Buna da §a§ffiI§tI. Kendisi er
kek oldugu halde sokakta sigara ic;rni
yordu. Sokakta degil evde de ic;mezdi. 
Halbuki kar§Iki koID§usu ac;lk otomo
bilinde etraf1 seyrederken sigarasim 
tiittiirilyor, kirnllZl dudaklan arasm
dan top top dumanlar c;1kanyordu. 

Bir milddet sonra kcndisi ile ticaret
hanede daima alay eden arkad8§1 irfa
run, k8f§ldaki gilzel ko~usile uzaktan 
akraba oldugunu ogrenmi§ti. 1rfan I 

arasira kar~1daki apart1mana geliyor
du. Bir giln Ahmed c;ekingcn evinden 
c;lkrru§tl. Gene koID§unun lilks otomo
bili kap1da duruyordu. Birdenbire ar. 
kasmdan: 

- Ahmed ... Ahmed! ... diye bfr ses 
i~itti. 

Dondii bakti, irfan giizel kom§U5U· 
nun otomobilinden kendisiru ~agmyor, 
du. Ahmed c;ekingen selam verip gec;
mek istedi. Fakat Irfan onu israrla ~a
g1rd1: Mahcup adam otomobile yak. 
la§t1. irfan, Ahrnedi, yanmdaki gene; 
k1za takdim etti: 

- Mehlika sana gayet hassas bir §al· 
ri takdim edeyim ... Ahmed <;ekingcn ••. 
Hani kendisinden sana Slk Slk bahse
derdim. «Tam kar§mda otu111yor11 de
~tim ya ... i§te kendisi ... <;ok mah· 
cup, ince ruhlu, gill yaprag1 kadar ba.s
sas bir genc;tir ... 

irfanm alayla kan§Ik sozleri ic;inde 
«§air» kelimesi gene Ahmed 9ekinge
nin kulaklarlill iki domates gibi k1zart
m1§b. Ne cevap verecegini §a§lrrn1§tt. 
Birkac; kelimc tekerledi. !rfan ona: 

- Bir ak§am gezintisi yapacag\z. Bo
gaza kadar uzanacag1z. Sen de gel ..• 
Ahmed ozilr dilcdi. Ge1rnek isterniyor
du. Fakat trfan yava§~a ona egildl: 

- Gel ... Yoksa §imdi senin me§hur: 
((GOzlerinl> rnanzumesini okurum ha .•• 

irfanm bugtin biltiin muzipligi uze. 
rinde idi. Ustelik Mehlika da gelmes1 
ic;in Ahmede rica ediyordu. 9aresiz 
otornobilin arkasma bindi. Saatlerce 
dol~t1Iar. 

Ak§am olm~, giizel bir mehtap t;1k
m1§tI. Bilyilkderede deniz kenarmda 
durdular. Burada irfan mehtaba kar
§I Ahmed Qekingen'in «G0zl€rin» man
zumesini okumaga ba§lamaz rm? Ah-

I 

med u~urtmasi elinden kap1lan blr ~o
cuk gibi yalvararak irfanm elindeki 
manzume k8.gldlru almak istiyordu. 
Fakat Mehlika: 

- Son derece giizel blr §iir! ... Btra
k1mz okusw1 ... Ne gilzel! Ne giizell ..• 
diye onu te.skin etti. 

~iir bitince gene k1z: 
- Siz haltikaten kuvvct1i bir §airsi

niz ... dcdi. Bir sigara yakt1. Alune•le de 
bir tane uza ttI. Gens; a dam igmek iste
rniyord u. Fakat Mehlikamn isran kar
§ISmda sigarayi ald1. Onun oksilre ok
silrc, acemt bir taVIrla sigara i~i§i Meh
likanm pek hO§una gidiyor, kahkaha
larla gi.ili.iyordu. 

0 gece aynl1rken Mehlika Ahmed <;c· 
kingene: 

- Sizden pck ho§landlln. Muhakkak 
gorU§mek isterim. Siz bamba§ka bir 
gen!;siniz ... dedl. 

Ahmed o gece evine donilnce bam
ba§ka bir insan olmu~tu. i<;i §iirler do
lu idi. ~imdiye kadar bombo~ ge~en ha
yatma 8.deta ac1yordu. Mehlikanm k1-
z1l dudaklari aklmdan ~1krmyordu. Bu 
dudaklar o gece riiyasina ~e girdi. 
Mehlika gen~ adamm hayatmda ilk de
f a bu kadar yakmdan temas ettigl bir 
kadmdl. 

Ertesi gi.ini.i, daha ertesi gtinil, daha 
ertesi giinil Mehlika ile arkada§hklar1 
iyice ileri gitrni§ti. Hatta bir ak~am 

Mehlika ile beraber ba§ba§a bir otorno
bil gezintisi yaptllar. Ahmed Qekingen 
o gece Mehlika ic;in yazdlg1 bir §ilri ona 
okudu. Fakat delibnh, gen\! krzm goz
lerinde §eytanca bir panlti farkediyor, 
buna bir mana veremlyordu. 

Fakat bir giin Mehlikadan acaip bir 
mektup ald1. Bunda deniliyordu kl: 

nBeni affetmenizi rica ederim. Siz
dcn bana uHayatmda hi~ bir ~k ma
ceras1 g~erni§, son derece mahcup 
bir adaml> diye bahsettiler. Ben de size 
bir §aka yapmak istedim. Size kar~1 ya
lanc1 bir alaka gosterdim. Hatta size 
uSeven bu· kadm» rolilnii oynadun. 
Maksachm sadece kiic;iik bir §akadan 
ibarett1. Beni affediniz ve unutunuz ... n 

O giinden sonra Mehlika ona selam bi· 
le vermiyordu. Fakat gent; adam a§k 

it;inde idi. Art1k kl§ln kestane pi§irdi
gi, yazm buzlu meyva yedtgl odasi ona 
ltOk mana!.lz gellyordu. 

Derdini unutmak i~in arkada§Iarile, 
Hatta irfanla gezip tozuyordu. Gece 
yanlan, hatta sabaha kar§I eve donii
yordu. i~kiye de ah§mI§tI. Gtinde iki 
paket sigara ona az geliyordu. Mehli
kay1 unutrnak it;in kendisine ycni ma
ceralar anyordu. Artlk §iir yazmag1 da 
b1rakm.1§b. §imdi Ahmed c;ekingen: 

- Hi~ bir §eye yanmam ... Eski huya. 
tima dOnemiyorum ... Eski rahatim kar-
t1 .•. Ona yamyorum ... Bir kil~iiciik §a-
ka yi.iziinden rahatim bozuldu ... Ne me
suddum! ... diyor .. 

Hilonet Feridun Es 
. ... . 
. \ . ...,... . .~ • . '· i- i ' . . I . . . ~ .. 

Bir Gripin almadan evvel 

Ist1rabm ve agruun en ~ddet
lisinl en kolay en ~abu.k ve en 
ucuz g~irmenin ~si bir 
k~ GRiPiN almakbr. Mideyi 

bozmaz, l>Obrekleri ve kalbi 
yormaz. 

,_ 

Aldlktan Be~ dakika sonra 

Ucuz - Tesirli - Zarars1z 

icab1nda gUnde 3 ka$e allnabilir 
ismine dikkat. Taklidlerinden sakmm1z ve Gripin yerine ~a 

bir marka verirlerse ~iddetle red ediniz 
• • • w" :. - - ' . ..- • • •. 1! 
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Selim birdenbire han~erini ~ekti ve Ha1ili yere serdi. 
Kiveliyi kucakhyarak hasm1n1n gozii oniinde ka~1rdd 

- B1rakm1z onu, aslanlanm! Ra
cer gclince, kime isterse versin. Ba.
na inerhamet ediniz! Kardel?lerimiz 
dil~anla c;arp1~rkcn, sizlerin bura
da bir kadln yiizilnden ~ab~maruz 
hem ay1p, hem de gilnahbr. 

Halli frrs.l. .. 1 ka~ll"mak istemiyordu. 
Dcrhal palasma sa11larak kmmdan 
~ekti: 

- Onu seviyorum dedim ya - di
ye hayklrdI • Kiveliyi almadan bir 
ycre gidernem. 

Adamlanna ern.retti. Hepsi birden 
gemiye yayildtlar. Yalmz il~ ki.~;i 
Selimi muhafaza etmek i~in yanmda 
kald1. 

Selim: 
- Onu ben de scviyorum, dedi, 

0 halde Kiveliyi ikiye oolelim ... ya,. 
nSim ben allnm. YanSim da sen ... 

- Hay1r. Onu ben sag olarak ahp 
goturecegim. Hem de senin goziiniin 
oniinde. 

Selim sogukkanllhguu muhafaza 
ediyordu. 

Halil i;ok hiddetliydi. Ok yaym-
dan ~1lam~ti bir kere. 

iki tilkinin de bir av pe~inde kO-?· 
tuklan belliydi. 

Halil: 
- Bendcn once davrandm. Sen 

de Kiveliyi k~irmaga geldin, degil 
m1? 

Diye bagmu. Selim: 
- Evet, dedi, onu ben gotiirecek

tim. Fakat, sen gotiiremiyeceksin! 
Ve hancerini 9ekcrek, Halilin iize

rine c;ekirge gibi at1ld1. Halllin pa
lasi birden yere di.i~til. Korsanlar 
Sclime sanlJp geri !tektiler vc kolla
rmdan yakaladilar. Fakat, ne ya.
z1k ki, kilc;iicilk bir han~er, Halilin 
koskoca govdesini bir anda de~ver
mi~i. 

Halil kanlar i~inde yere yuvar
landl. 

Hasan Elatta~ ~a~rrm~. o, ikisi
ni de korumak ve K.iveUyi ikisine de 
vennemek istemi~ti. Ugurlu gemfde 
boyle kanh bir hadisenin olu~u mil
cahidler iizerinde ne f ena tesir ya
pacaktl. 

- Burasrm cenk meydaru Illl san
duuz? Dii~anla c;arp1~aga neden 
gitmediniz? diye bagrrarak yere egil
di, Halilin yarasrm sarmaga ba!?ladJ.. 

Hal.Hin yamndaki muhaf1zlar bir 
~ yaramanu~. Selimi geriyc ~ek
mekte gecikmi~lerdi. Halil yere yu
varlanmca, hazin bir tavirla b~l 
kaldirdl: 

- Sellin, dedi, ben sana klymak 
isteseydim, elime ~ok fusat get;Jni~
ti, klmseye sezdirmeden gebertirdim 
sen!. Bir kahbe yilzilndcn beni yara
ladm. Unutma ki, benim 0cilmil sen
den alacaklar varchr. 

Selim bu sozleri yan duydu, yan 
duymadl ... Derhal gemlnin amban
na inerek Kiveliyi ald1, yiizilnil ve 
viicudiinii orterek ~1kard1, kcndi ka
yigma bind.irdi. Halil, Kivelinln oni.in
den gec;tigini gorecek halde degildi, 
~k bitkindi. GOzlerini kapam1~, h1zh 
luzll soluyarak yerde yatiyordu. 

Elattas, Halilden il.rnidini kesmi~ti. 
Halilin adamlan, reis1eri.ni kucak
hyarak gotiirdiiler. 

Halil kendi gemisine gelinceye ka
dar gozlelini ac;amadl. 
Y~ayip Y3¥Illadlgi belli degildi. . .. 

Bizans dilberi kucaktan 
kucaga dolatirken .. 

Kivell korsanlarm eline esir dii~
tilkten sonra, bir miiddet Saidin ge
misinde kalmJ.i;, Venedikli Antonyo 
lle sev~. ondan sonra Necib Hay
yabn gozdesi olln~tu. Kiveli bu 
arada, Bizansa kac;an Aryiisle de oy
na.,m1~ti. Necib oldilkten sonra (Ugur 
gemisi) nde hapsedlldl. Burada da 
erkeksiz degildi ... Geminin dilmen
clsi Saun onu seviyordu. 

Sellin, Kiveliyi k~1rmaga karar 
verdigi zaman, Hali! de bu sehhar 
kadirun ~ndan peri~n bir hale 
gelmi~ti. Biltiin erkekleri birbirine 
g~iren Kivelinin biiyi.ilii gozleri bir 
~ ka.ynagiTia benziyordu. Ona kim 

baksa, talollp kahr ve i~ine derhal 
bir ate~ dil~erdi. 

Kiveli nihayet, kucaktan kucaga 
dola~rak, ¢mdi de Selimin elinc d ·· 
mii~tti. 

Bu arada Kivellnin garib ve me
rakh tallhini ogreniyoruz. Vaktile 
Bizanslt bir falCI, Kiveliye ~unla:n 
s0ylemi~: 

«- Sen, biltiin omrilnde, on iki 
erkekle ya~1yacaksm ! Bunlarm ya
ns1 senin yiizilnden Olecek. YanSI a$ 
kmdan peri~an olacak. Ve sen, bil
tiln bu hadiseler arasmda yuvarla
rup gidccckshi, mesud olnuyacaksml 
Hayatm kirk yapna kadar bOyle iz
hrablar, i~kencclcr, hir-ranlar i~inde 
ge!;ecek. Miitemadiyen sevilcceksin! 
Fakat, yalruz sevilmek neyc yarar? 
Sevmek tc, scvilmek kadar bir ih tl
y~ degil midir? Senin y1ld1zm b1>y-
1e dogm~ ... Kirk yai:;ma k dar, sar
Ianna ak dil~i.inceyc kn.dnr kucak
tan h"Ucaga, elden ele~ dilden dlle do
l~aksm ! Kirk ya~na ge1digin za
man ne olacak, bilisor musun? Guz 
1erin yiiksekte, saraylarda. Fakat, 
sen ancak bir ~oban kullibesinde 
mesud olacaksm! Gene;, yak1~1kh bir 
~obam seveceksin! Bu sevgi seni onu 
kulilbesine kadar siirkliyccek ... Ora
da mesud ve bahtiyar olacaksin! H 
le kirk ya.51m bekle bakal1m. O za
mana kadar b~mdan gc!;enler, Bi
zans tarihi kadar biiyiik bir cild dol
durabilir! > 

Kiveli, Selimin ge1ms1ne geldigi 
zaman, Bizansl1 falcmm sozlerini h 
tirladi. Y~1 hcniiz yinni be~i bul
ma1m~h. Kirk y~ma varabilrnek 
i9in, daha on b~ y1lhk uzun bir za
man vardI. Oniindc a~1Ian on be~ 
y1lhk bu ~etin ) oldan nas1l yilriiye
cekti. Korsanlarm eline dii~tiigii 

gilndenberi, kendisi i!;in ii~ ki$i ol
mil~ say1labilirdi. On ikiyi doldur
mak igin, daha ne kadar bekliye
cekti? 

Kiveli hatirasm1 yoklad1. Sade 
bunlar rmyclJ. olenler'? 

Misinaya gittigi zaman, orad 
kendisile evlenecek olan day1smm og 
lu da bir deniz kazasina kurba 
gitmemi~ miydi? 

Kiveli bundan sonra, imparatoru 
saraymda gec;en hayabm da gozil
niin oniine getirdi. Gene; bir hassa 
zabiti ile sev~tigini vc bir giin bu za. 
bitin attan dil~iip oldilgiinil, bir 
~rin kendisi i~in destanlar, medhl 
yeler yazdlgiru ve nihayet onun da 
imparator tarafmdan idam edildigi
ni hatirladl. Kiveli bu ~iri sev 
gibi olmu~tu. ~air bir ihtilale kan-? 
rak, yerlilerden biri tarafmdan Bl 
dilriilmek istendigi halde kurtulmu~ 
fakat biraz sonra., irnparatorun cel
IAdlan elinde can vermi~ti. ~air· 

olilmiinil ba~ka ~airier ne hazin, n 
ac1kll bir lisanla tasvir ~tmi~Ierdi. 

Kiveli bu ~airden sonra, imparato
run hazine katiblerindcn biriyle ta 
m~yor.. delikanlmm safhgmdan is 
tifade ederek hazineden iki bilyilk 
zilmriid t~1 ~111yor. Bu hadise me 
dana !;J.kmca, Kiveli bir kena:ra ~e 

kiliyor, meydanda hirs1z olarak kati 
kahyor. imparator bu delikanhyi 
Hayirs1z adaya sihiiyor. Zavalh c 
cuk ycsinden adada olilyor ... 

Selim Karvan bunlan bilseydl 
acaba bu kadar me~um vc tehlikel 
bir kadm1 sever ve yanma allr m1yd1 
cA~km gozil kor, kulag1 sag1rd1r! 

derler. Hangi a~k, muhtemel tehli 
keleri dil~iinerek, ma~kasmdan v 
ge~mi~ti? 

Kiveli, biitiin hayatmda kendlsf 
iltin olenlerin say1s1 yediyi buldugun 
tahmin ediyordu. Bu hesabda yarul 
marm~. kirk ya~ma kadar be~ ki 
daha oldilrecek demek'ti. 

- Nihayet, mesud olacagim ya 
diyordu. Kim oliirse, ka9 ki~i Olilrs 
Olsiin. 

Oyle ya. Mademki, biitiln tehlike 
Jere ragmen kendisi ya~1yacakt1 .. 
Olenlere ac1manm ne rnanasi vard1 

(Arkns1 var) 



I 

Sahife JO 

<;ek - Macar miizakereleri 
yak1nda yeniden ba§byor 

( s fora 1 l inci sahifede) 
la c,. · JVak:; urasmda dogrudan 
dogruya 'Vl--.1 "hut diplomasi yolile pek 
yakmda tekrar milzakereye ba!?lana
cagi noktn.smda hemfikir bulunuyor
lar. 

Budape§tede nikbinlik 
Budap~e 16 - <;ekoslovakya ile 

olan ihtilrum halli hususunda bura
da nikbinlik gosteriliyor. Malumat 
sahibi Macar mahafilinin :fikrlne go-
1·e Almanya ve italyanm nezareti al
tmda tekrar miizakereye b~lana

caktir. Fakat bu defaki mi.izakereden 
de bir netice <;1kmazsa, o zaman dort 
devltin miidahalesi icab ettigi llave 
edilmektedir. 

M ilzakereler bu sefer de 
akim kahraa 

Roma 16 (A.A.) - Giornale d'italia 
gazetesi, Macar - <;ek muzakerele1inin 
tekrnr ba§lamasmdan bahsederken, 
bu yeni milzakereler de akim kald1~ 
takdirde dart devletin §iddetle milda
hale etmeleri icabedecegini, zira bu 
devletlerin Milnihte Macar isteklerini 
teslim etmi§ olduklarm1 kaydediyor. 

<;ek Hariciye Naz1r1run 
Almanya seyahati 

Prag 16 (A.A.) - Czeske Slovo ga
zetesi, <;ekoslovak Hariciye Nazm B. 
§valkovski'nin Almanya seyahati hak
kmda tefsiratta bulunarak diyor ki: 

ctB. Hitler Qekoslovakyanm Alman
yaya kar~1 halisane bir hath hareket 
takib edecegi hakkmdaki teminatm1 
kaydeylemi§tir. Bu, bilyi.ik kom§urnuz
la mtinasebetlerimizde yinni senelik 
devreye nihayet veren bir merhaledir. 
B. i$valkovski'nin beyanati hukume
tinin ve btitiln bir milletin arzusuna 
uygundur. Bu, hadiselerin inki§af1-
nm emrettigi politika blr vaklad1r.> 

halyanm Macaristana 
tavsiyeai 

Roma 16 - italya, Macaristana 
Riltenyanm kendi mukadderatm1 
plebisit ile tayin etmesi noktasmda 
israr etmesini tavsiye etrnl~tir. Gorii
n~e gore Alrnanya da bUn.u tasvib 
ediyor. $imd1ye kadar italyada hil
kumet mahafili, Rtitenyarun plebisit
siz Macaristana ilhakm1 iltizam edi
yorlard1. italyan siyasl mahafili 
Alrnanya ile italya arasmda noktai
nazar ihti1Af1 bulunrnad1gi noktasm
da israr ed.iyor. 

Hakim olan fikir Macaristanla 
(;ekoslovakyamn aralarmdaki ihtilat1 
halletmek i<;in serbes b1rak1lmalan 
mcrkczindedir. 

Qek Batvekili Ciimhurreisligi 
aalahiyetlerini kullanacak 
Prag 16 (A.A.) - Harbiye Bakan

llgmm bir tebliginden: B~vekil gene-
ral Sirovy'nin B~vekilligi miidde
tince Cilmhur b~kanhgmm ~ag1daki 
selahiyetlerini kullanacag1 anla~1l

maktadtr: 
1 - Milli meclis daimi komitesinin 

~ikaracagi biltiln kanun ve kararna
melerle enternasyonal muahcdelerin 
ve Ciirnhur b~kanmm tasdiki laz1m 
olan biltiln icra emirlerinin imzalari
mas1, 

2 - Devletin dahilde ve hari~te 
~ahsen temsili, 

3 - Memleketin silahlI kuvvetleli
nin b~kurnandanbg1. 

~ek - Polonya hududu 
kapabld1 

Va~o\'a 16 (A.A.) - Polonya ma
karnlan, <;ek kronu uzerinde spekil
lasyona mani olmak ilzere 16 ilkt~
rlne kadar Polonya - Qek hududu
nun kapatilmasma karar verrnl~ler
dir. 

Muhtar Karpatlar Rusyasi 
Kabinesi topland1 

Prag 16 (A.A.) - Muhtariyeti haiz 
Karpatlnr Rusyas1 Nazirlar meclisf, 
dtin ilk toplanbsm1 yapnu~t1r. 

Karpat • Rua muhtar hiikiimeti 
Prag 16 (A.A.) - Uzhorod'dan Qe

teka ajansma bildirillyor: 
Karpat - Rus muhtar hil.ktlmetinin 

Uk bakanlar meclisi diln toplal1llll§ ve 
bakanllklan azaSI arasmda katt §e· 
kilde tevzi etmi§tir: 

Ba§vekalet ve Maarif - Andrej 
Brody, Dahiliye - Baclnsky, Nakliyat -
Revay. 

Diger hizmetler, bakan unvamm 
haziz olm1yan htikumet azasma veril
mi§tir: 

iktisad - Fenick, Sosyal yard1m ve 
S1hhat - Volosim, Adliye - Prespack. 

Macar murahhaalar Petteye 
dondiiler 

Budap~tc 16 (A.A.) - B. imred1, 
dUn ak~rn B. Deranyi ile Kont 
Csaki'yi kabul ctmi~tir. Bu iki zat, 
kendisine B. Hitler ve B. Mussolini 
ile yapm1~ olduklan gorii~me hakkm
da mahl.."llat vernli~lerdir. 

Bir Macar tekzibi 
Paris 16 (A.A.) - Karpatlaralti 

Rusyasmda bir ka~ tcdhi~~i Ma.carm 
ve bu rneyanda coklu ha~lar .. isimli 
Ma.car partisinin ~cfi Zalassi'nin og
lunun tevkifine dair verilen telgra! 
haberleri hakkmda Macaristan el~i
ligi tarafmdan ne~redilen bir teblig
de binba~1 Zalassi'nin evlenmedigi ve 
oglu olrruyacag1 bildirilmektedir. 

Bir i talyan gazetesinin 
makalesi 

Roma 16 (A.A.) - Voce d'italia 
gazetesinde Virginio Gayda, Qekos
lovakya meselesinin tamamile halle
dilrnesi laz1mgeldigini kaydettikten 
sonra ~oylc dcrncktedir: 

cBundan evvclkilerine inzimam 
edecek olan tadilat ve klrpmalann 
pek ag1r gelecegine ~iiphe yoktur. 
Fakat bunlar <;ekoslovakyay1 selame
te gotiirecekler ve bu ci.imhuriyetln 
yeni top1·aklarmda tam bir . nizarn, 
hududlarmda sulh ve asayU} temin · 
edeceklerdir.> 

Leh mahafilinin iimidleri 
Var$ova 16 (A.A.) - Havas ajans1-

mn muhabiri bildiriyor: 
Siyasi Polonya mahfilleri italya 

ile Almanyanm Prag iizerinde mues
sir bir tazyik yaparaR bu hilktlmeti 
Macar taleplerini kal.ml etrnege ic
bar edeceklejini ilmid etmektedirler. 
Fakat Slovakya ve Karpatlaralti Rus
yasmda vaziyetin tehlikeli olmasr 
dolayisile bu tazyikin biran evvel ya
pllmas1 1Az1mgelmektedir. 

Slovak mebuslarmdan Sidor'un 
Polonyamn tavassutta bulunmas1m 
istemek ilzere Var~ovaya geldigi hak
kmdaki haber ne teyid ne de tekzib 
ed!lmektedir. Diln ak~am Hariciye 
Naz1n muavini Jan Szembek ile Qe
koslovakya ve Macaristan el~ileri 
arasmda yap1lan rnillakat enasmda 
bu meselenin goril~illrnti~ olmas1 ih
timalden uzak degildir. 

Parise, Berline, Romaya, Londraya 
ve Var~vaya tevdi edilen Macar no
tas1 harig olmak ilzere ~imdiye kadar 
Polonya hilkfunetinden Slovak18£la 
Macarlar arasmda tavassutta bulun-. 
mas1 hakkmda hi<; bir resmi talepte 
bul un ulmam1~tlr. 

Selanik Bankasi 
Teais taribi : 1888 -·--

idare merkezi: 

iSTANBUL ( 8alata) 
Turkiye ~ubeleri: 

ISTANBUL, (Galata, Yenicami) 

MERSIN 
ADANA Bnrosu 

Yunanistan ~ubeleri: 

SELANIK, ATlNA, 

Her tOrlO Banka muamellt1 
Kirahk kasalar 

Dr. Haf 1z Cerna I 
Lokmanheklm 

Dahiliye miitehassiai 
· Divanyola 104 

l\luayene saatleri Pazar harl9 her &iiJl 
2,5-6 Sall, Cwnartesl 9,5-U fukaraya 

T. 22398 * 

Yiiksek iktisat ve ticaret mektebi direktorliigiinden 
Okulumuza yeni talebe kayd1 20/ 10/ 938 tarlhine kadar uzat1lmi§ttr • .(7387). 

Dr. A. A81m Onur --

QrtakOy 
$iFA YURDU 
i.stanbulun en giizel yerinde, gen~ 

blr park lclnde, kontoru mUkemmel 
balwnl lyl, kadm ve erkek her tftrhl 
hastallklara aclk hastane. 

Dotum ve kadm amellyatlarlle f1-
tlk, apandlslt, basur ve dle"er amellye
ler lcln cok ucuz hususl flatter. Orta
koy, tramvay yolu, Mualllm Nacl cad. 

111 - 115. Telefon: 42221. 

Dr. FETH i 
LA BORA TUV ARI 
Cerrahpa~a hastanesJ 

bakterlyologu 
Kan, idrar, balgam, mevadi gal

ta tahlillerl VB (fDRAR VASITA
sll.E CEBELllilN ILK CONLER.IN. 
DE KA Tl ~Htst) yapilir. 
Beyoglu : Takaime giderken Mefelik. 
aokaga Ferah cpart1mam Tel. 40534 -BANKA KOMERCiYALE 

iTALYANA 
Sermaye ve ihtiyat ak~esi 

847.596.198.95 ltalyan liretidir. 
Merkezi !dare: MILANO 

ltalyanm .:;a~hca 1ehirlerind~ 
$UBELER1 

fngiltere, lavi~re, Avusturya, Maca· 
riatan. Yugoslavya, Romanya, Bui· 
garistan, M1S1r, Amerika Cemahiri 
Miittehidesi, Brezilya, · $iii, Uruguay, 

Arjantin, Peru, Ekvatcr vo 
Koht.nbirada 
Af ilyaayonlar 

tsT ANBUL $UBE MERKE.Zf 
Calata Voyvoda caddesi Karakoy 
Palaa (Telef. 44841 /2/3/ 4/5) 

$ehir dahilindeki acenteler: 
latanbulda: Alalemciyan hamnda 

Telef. 22900 '13/11/12/15 Beyog
lunda: latiklal caddesi Telef. 41046 

IZMIRDE $UBE 

Dr. IRFAN KAYRA 
Rontgen miitehassISt 

Tiirbe, Bozkurd k.lraathanesl ka~1-
smda eski Klod Farer sokak No. 8 - 10. 
(:)~leden sonra 3 ten 7 ye kadar * 

1' T~rlnlevvel 1938 

inhisarlar U. Mii.diirliigiinden: 
Cinsi miktan Muharnmen 

beheri 
L. K.S. 
-.17.25 40 Ilk ~ivi 2000 kilo 

Fiber 2m2 25 m/ m) 

B. 
tu tan 
L. K. 
345 

>1 » 30 11 ) 240 kilo 3.40.- 816 
)) )) 40 )) ) 

Muvakkat Te. 

L. K. 
25.88 

61.20 

Ekslltme 
sa.atl 

14.-

14.30 

~., 

I - ~artnarneleri mucibinr.e satm almacak yu.karda cins ve mikt I yaZlll 
2 kalem malzeme ayn ayn a~1k cksiltmeye konmu§tur. 

II - Muhamrncn bcdellcrile muvakkat teminatlan hizalannda gosteril
mistir. 

III - Eksiltme ?.4/ X/ 938 tarihine raslayan pazartesi giinii hizalannda 
yaz1ll saatlerde Kabata§ta levaznn ve mubayaat §Ubesindeki allm komisyonun· 
da yap1Iacaktir. 

IV - ~artnameler paras1z olarak her gun sozii gc<;en §Ubeden ahnabilece
gi gibi fiber niimunesi ce gortilebilir. 

V - isteklilerin eksiltme igin tayin edilen gun ve saatlerde % 7,5 giiven
me paralarile birlikte yukanda ad1 ge<;en komsiyona gelmeleri ilan olunur. * (7239) 

I ·- ~artname ve pro1esi mucibince Adanada yapt1nlacak tuz anbari ve 
ba§mildilrlilk apartimam in~nat1 19/ IX/ 938 tarihinde ihale ed.ilemediginden 
yeniden kapall zarf usulile eksiltmeye konmu~tur. 

II - Ke§if bedeli 22.917 lira 15 kurU§ ve muvakkat teminati 1718 lira 79 
kuru~tur. 

III - Eksiltrac 20/ X 1938 tarihine rastlayan per§embe giinil saat 15 de 
Kabata§ta levaz1m ve milbayaat §Ubesindeki ahm komisyonunda yap1la.caktir. 

IV - :-;1artname \'e projeler 115 kuru§ bedcl mukabilinde 1nhisarlar umum 
miidiirlligil !evaz1m ve milbayat §Ubesile Adana ve Ankara ba§miidiirli.iklerin
den almabllir. 

V - Eksiltrneye I§tirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesaikinl ihale 
giinilnder:. 3 giin cvveline kadar inhisarlar Urnum Mtidiirlilgil in§aat §Ubeslne 
ibraz ederek aynca ehliyet vcsikas1 alln mas1 laz1mdlr. 

VI - Muhilriti teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci mad~de yazw 
in§aat §Ubcmizden almacak ehliyet vesikas1 ve % 7,5 giivenme paras1 maltbuzu 
veya teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapall zarflarm eksiltme giinii 
en ge<; saat 1-::1 cle kadar ) ukarda ad1 ge~en ahm komisyonu ba§kanhgma mak-
buz mukabilinde verilme.:;i lflz1md1r. (7140) 

* CinsJ Miktan Muhammen Be. Muvakkat Eksiltme 
L. Beheri Tutan teminat1 saatl 

K. S. L. K. L. K. 
Bez ((Katrabli i<;in11 1000 metre -. 40.- 400.- 30.- 14.-

Me§in » 11 1600 ayak -. 37.50 600.- 45.- 14.30 
Pirin<; ko§e ,, >1 3200 adet -. 10.- 320.- 24.- 15.-

I - Nilmuncleri mucibince satm almacak yukarda cins ve mikdan yazih 
3 kalem katrabli malzcrne~i ayn ayn a~lk eksiltmeye konmU§tur. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatlan hizala11nda gosteril
mi~tir. 

III - Eksiltme H.l/ X .'938 tarihine rastllyan ~ar§abma giinU hizalannda 
yazw saatlerde Kabatn§ta Levaz1m ve Miibayaat §Ubesindeki Ahm komisyo
nunda yap1Iacakhr. 

IV - Niimuneler l'ler gun sozti ge~en §Ubede goriilebilir. 
V - isteklilerin eksiltme i!;in tayin edilen gtin ve saatlerde % 7,5 giiven

me paralariyle birlikte yukarda adl ge~en Ahm komisyonuna gelmeleri illn 
olunur. (7139) 

--------~~ --
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Prof. Dr. Hulusi Beh~et• 
Beyoglu - istiklal Caddesi -

Gi.iney Palas No. 1 e t~mm1~tlr. 
Gi.iney Palas, Kanzuk ingiliz 
Eczahanesi yamndadir. * 

ROl\IANYA SEYRfSEFAiN iDARESi 

AK$ M 
MATBAASI 

Hareket edecek vapurlar: Rotatif makinelerinde resimli ve 
Peles vapuru 20 T. evvel pe~mbe saat 

11~ de (Kostence, Sulina ve Kalas) a. 
Transllvanla vapuru 21 T. evvel cu

ma saat 15 de (Plre, Beyrut, Ho.y!a ve 
tskendcrlyc) ye. 

'l'RANsi:LVANIA ve BASARABYA vn
purlari her cuma g\inii tam saat 15 de is
kenderiyc vcya Beyrut tariklylc istanbul
dan Pirc vc Hay!aya. harckct edeccklerdir. 
istanbuldnn Kostcnccye ha.rcketleri tse 
her paznr g\inii sno.t 16 da olacakt1r. 

renkli gazete ve mecmualan, baskf 
adedi yUksek rlsale, kitab ve her ( 
nevi matbuafan en temiz !?ekilde en ~ 
ehven $eraitle basar. ~ 

Devam/1 if/er /~/: hususi ferait tesbit 
edlllr. Faz/a tafsil~t i~in matbaa idare-

~ sine mOracaat. T elef on : 20497 
Fazlo. tn!slUl.t ii;in Galata Yolcu Salonu 

kar§tsmdo. Tahlrbey hanmda. Istanbul --.;;:: --~~~ 
umumi acental~ma miira.caat. Telc!on: 

49449 - 49450. 

istanbul Defterdarlrgrndan: 
Cins ve bulundugu mcvki Muhammen bedeli 

IJra Kr. 
Emsali arasmda en giizel ve §Ik Beyoglunda l?i~hane yoku~unda kain eski ~i§hane karakol binasi enkazl 667 37 

Mobilyalar satan Ayasofyada Sultanahmet Qe§mesi arkasmda kain Adliye Emanet 
(Eski HAYDEN) Yeni dairesinde ~l1 muhtelif cinste yiiz kalem e~ya 110 06 

Yukanda cins ve bulunduklari mevkl . yaz1h enkaz ve e§ya hizalanndaki 
BAKER Magazalan muhammen bedeller iizerinden a~1k arttmna usulile ayn ay11 satilacakbr. Her 

Ziyaret ediniz. SALON; YEMEK ve ikisine ait tediyc §Craiti ile diger §eraitlerini ogrenmek isteyenlerin her giin 
YATAK ODASI takimlarmm zen- milli Emlftk idarc~ine ve mi.izayedeyc gireceklern de 24/ 10/ 938 pazartesi giinii 
gin ~~itleri her yerden eyi §artlar saat on dbrtte '. {, 7.5 pey ~ki;elerile Milli Emlak Miidtirli.igtinde toplanan Komis-
ve ucuz fiatlarla bulursunuz. I yona gclmeleri. (M.) (7324) 

I .._&1:11 ... ••----•- Beyoglu Vak1flar Direktorlugu llanlan 
.-. FERN - LINE -... 

Tiirklye ~ :me~k~arasmda Vak1flar umum mUdUrliiOU Tasdelen ve 
Norvec; b~1.~~hPos;:,BROOK Defneli melilba sulan isletme mUdUrlUOUnden: 
vapuru: 20 Birincite~rine dogru Ta§delcn ve Dcfneli sularm11. istanbul Belcdiyesi hududu dahilindeki sab~1 
Norve~ bandirah FERNMOORE Tevfik 'l'cldnc ve1ilmi~tir. Otcmatik makinelerle el degtlirilmcden doldurulan 
vapuru: 15 fkincite~rine dogru sular istanbulun her yHinde a~ag,daki fiatlarla sat1lacaktir. 
IJmamm1zdan kalkarak ve milsa- Ta~dclcn Delneli 
it ~eraitle e~yay1 ticariye alarak Kuru§ Knru§ 
NEW-YORK ve PHiLANDELFiA- 3.50 0 0,30 litrelik §i~e 
ya harekct edecklcrdir. Fazla taI- 4 0 0,50 » §i~ 
silat i~in Galatada Frenk hamnda 12,50 14 3 » Galon 
3 i.incil kattaki acentallga milra- 50 55 30 » Damacana dukkanda 

caat. Telefon: 44707 /8 60 65 30 » » Evlere teslim 
Posta kutusu 

1360 
Yukardaki fiatlardan fazlaya su ahnmamaSI bundan fazla fiat talep cdildf-

gi takdirde idaremize malUmat verilrncsi ahaliyi muhteremcden rica olunur. M 

T.C. ZiRAAT DA.NK.&S:I 
K urulu§ tarihi: 1888 

Sermayesl: 100.000.000 Tiirk llras1 $ube ve Ajans adedl 262 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BlRIKTlRENLERE 28.800 LIRA lKRAMlYE VERECEK 
Ziraat Bankasmda kumbarall ve ihbarsiz tasarruf hesablarmda en u 50 liraSI bulunanlara senede 4 defa 

~eldlecek kur'a ile 3.§a&'ldaki pl.Ana gore ikramiye dagittlacaktll': 

4 Adet .1.000 Lirabk 
4 lt 500 )) 

4 J> 250 
40 » 100 ]) 

100 » 50 » 
120 » 40 » 
100 » ~ • 

4,000 Li.ra 
2,000 • 
1,000 » 
4,000 » 

5,000 • 
4,800 Jt 

3,200 • 
1 DIKKA T: Hesaplarmdaki paralar bir sene i~inde 50 liradan a§agi dil§meyenlere ikramfye ~lkdlgi tak· 

dirde % 20 fazlasUe verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyhil, 1 Blrincl kanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarlblerinde ~ekUecektir. 

·----~---·-"""t~ 

Yaln1z Cadum 
sabunu o kadar saf 

o kadar idareli d1r 
Nic;1n Cadum· sabunu, her tarafta 
terclh ediliyor? c;unki: en saf ve en 
h\tif bir aurette kokuludur ve eynJ 
zamanda c;ok idarelidir . ... 
Fezla m1kdarde kopurur ve cildl 
mukemmelen temizler. Hakikaten 
be~ereyi vikeye eden, yumuitaten 
ve guzelle~tiren a1hhi bir sabundur. 
Sonderece kurumu• olduS)undan 
yava:; yava~ erir. 

I 
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Birinci ke§ide: 11/lkincitetrin/938 dedir. Biiyiik 
ikramiye: 40.000 lirad1r ... Bundan ba!ka: 15.000, 
12,000, 10,000, lirahk ikramiyelerle (20..000 ve 
10.000) lirahk iki adet miiki.fat vard1r ... 

Yeni tertipten bir bilet alarak '.i§tirak etmeyi ihmal ctmeyiniz. Siz 
'1e piyangonw1 me~'ud ve bahtiyarlan arasma girmi~ olursunuz. 

Telefon abonelerimizin nazan dikkatino 
Istanbul telefon direktorlugunden 

3054 No. lu kanuna dayanan tallmatname hlikrnune gore telefon makine
Ierinin ve teferriiatmm nakli milnhasiran idaremize ait iken baz1 abonelerin 
bu nakll i§lcrini blzzat ~apt1rd1klari gortilmekte ve kanun hilkmune gore ken
dilerind.en ceza almmaktadir. 

Gayn fenni bir §Ckilde yap1lmadan miltevellit anzalar ve §U cezaen tedi· 
yeden zarar gormckte olan ~bonelerimizin idaremize habcr vermedcn telefon
lanru naklett1rmemlerini kendi menfaatlan noktasmdan da nan ctmcgi lil· 
zumlu buldum. (7477) 

Oevtet Demiryollan ve Limanlan l~letme 
Umum ldaresl ltanlan 

Muhammen bedeli 52500 lira olan 3000 ton ~imento 25/ 10/ 1938 sall giinu 
saat 15,30 da kapah zarf usulil ile Ankarada idare binasmda satm almacak· 
br. • 

Bu i§e girmek isteyenle1in 3875 lirallk muvakkat teminat ile kanunun ta. 
yin ettigi vesikalan ve tekliflerinl ayru gtin saat 14,30 a kadar komisyon rcls
ligJne vermeleri lAzimdlr. 

§artnameler 260 kuru§a Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde satilmakta-
dlr. (7259) 

Miitercim ahnacak 
lktisat Vekaletinden 

Tilrkofis merkezi ii;in mi.isabaka ile iyi Fransizca ve Almanca bilen bir 
mutercim almacaktir. Aynca bir lisan bilenler tercih edilccektir. imtihanla 
tesbit olunacak iktidarma gore 200 ila 300 llraya kadar ayhk i.icrct verilecek. 

tir. 
Mal\lrnat almak i~in taliplerin Ankara ve istanbul Tiirkofis dairelerine 

milracaatlan. (7459) 
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"\itUn ele1t1111c a1111iu\\at' 

BiRi BiRiNE BENZERLER •• 
s=-akat bunlar1n cam mahfazalar1nin icinde hangi esrar- sakhd1r 'f 

Ampulu tetkil eden her cam mahfazanm icinde elektrik cereyan1n1 ziyaya tahvif 

edecek blr tak1m maddeler vard1r. 

Bu maddelerin m1ktarma ve bunlarm montajina gosterilen itinava o6r•. tevellDt 

edecek ziya, istihlak edilen ayni m1ktar elektrik cereyanma mukabil -daha • fazla - veya 

noksan olabilir. 

Tungsram, vasi te,kilftb, 65 senelik tecrUbesi, .imalit safhas1nda " aijttercH6.I 
bOyuk itina ve kontrolu ile ve bilhassa araftlrma laboratuvar:lar1n1~ verdil)!.,.u!Y J. yUkjii 
neticelerl lie, satin ald101niz her ampul iQin en yilksek temlnab arzeder 

~· 

( 

. 

BOURLA BIRADERLER 
ISTANBUL 

ANKARA 

Ban.ka, ~irket, Ticaret
hane, i~ adamlanna 
ve her aileye li.zun. 939 ECE AJANDASI 

Deposu: Ankara caddesi Antap magazas1 No. 111 Mehmet Sadlk 

i Z Mi R 

~.Blu
mum Jartaslyecl
lerde bulunur. 

Kab1zllk Barsak, karac1g-er ve midenin kusurlu ~lemesi demektir. Bu il~ Mazon Meyva Tuzu uzvun iyi i§lemesini temin icin rnuhakkak gece yatarken ve sabah 
ag karruna bir kahvc k~1g1 MAZON MEYV A TUZU 

alllllr. Ahnmasi gayet latif, tesiri tabii ve kolaydrr. 

nun ismi takli.d edllebillr, 
fakat ne terkib, ne de tesl.ri 
taklld edilemez. Mazon 1sim 
ve horoz rnarkasma dlkkat 

. 
Bobreklerden idrar torbasma kadar yollardaki hastahklann mikroblanm ko· Biiyiik servetlerin bir pula sabldlit sihirli k*··· 

Bu s&de milbalaga yoktur. i~ bankast kar~ismda 
kilnden temizlemek i~in (HELI\IOBLO) kullarumz. 

Ma/Iii Cemal G~1es/ 
Binlerce, yiiz binlerce lira kazanmak ihtimalini vatand~Iarma arzediyor ••• 

Bu f1rsattan istifade i~in acele ediniz 
Biletlerini MAL-OL CEMALDEN alanlar, isabetli bir if yaprm~ olurlar. 

'l'aliradan ya1nlacak si1m~ler siir'atle mahallerine gonderilir ..• 

) 

BObreklerin ~alJ§mak kudretini artmr, kadm, erkek idrar zorluklanru, eski ve 

yeni belsoguklugunu, mesane iltihabm1 bel agrISrm, s1k s1k idrar boz.mak, ve bo

r;•rken yanmak h~llerini giderjr. Bol idrar temin eder. S1hhat Vekaletini11 

ruhsntm1 haizdir. Her eczanede bulunur. 

DiKKAT: HELMOBLO, idranruz1 temizliyerek mavil~tirir. 

. I --------- -- - - - - ----- - -

Ticaret ve Zahire Borsasmda intihap 
Intihap Hey'etinden: 

K U R T U L U S ---.. !Asian ve Eskihisar miitte-
Doktorlar, Bankac1lar, Katlpler, Mektepliler velhas1l biitiin I hit ~mento ve SU kireci 
rniirekkepli kalemle yaz1 yazanlar, mtirekkebin ceb- fabrikalar1 anonim 
Ier.ine akmasmdan, kurumasmdan, ve ucun bo-

1 
zulmasmdan kurtaran yegilne 1irketinden: 

TIKU DOLMA KALEMI t L A N 
A vrupada dahi tasclik olundugu gibi 
Almanyamn bu icach miirekkebli 

A~lk birakll
chg1 halde her ne 

§ekilde durursa dur
sun rniirekkeb akmaz ve 

kurumaz. TIKU en saglam 
ve en kullam~ll miirekkebll 

kalemdir. 

kalemle yaz1 yazmak mec
buriyetindc olan halk1 
hakikaten bu eziyet
ten .kurtarmI§tlr. 
TI.KU ucu asm
maz, bol mii Siyahtan maada y~il, mavi ve kirm1zi 

renkleri de ayni fiatta satilmaktadrr. Her 
yerde arayimz. Taklitlerindcn sak1mmz, iize

rindeki «Tiku., markasma dikkat edlniz. Fiat1 3 liradlr. 

rekkeb allr. 
kuvvetli basilirsa 
3-4 kopya ~1ka

nlabillr. Deposu: Havuzlu han No. 1, istanbul. 
T~aya posta ile gonderiJir. 

YOksek ogretmen Okulu direktorlOgunden 
Okulumuzun Fizik, Kimya, Riyaziye, Tabiiye ve Tarih bOitimlerine mii-

27 Te~rinievvel 1938 tarihine mii
sadif per~mbe giinii saat 15.30 da 
Galatada Agopyan hanmda ~irket 

merkezinde inikat edecegi gazeteler
le ilA.n olunan fevkalade hissedaran 
heyeti umumiyesinin, i~timada ha
z1r bulunmak ilzere miiracaat eden 
hissedaran adedinin kesretine bina
en, aym gun ve saatte Beyoglunda 
Tcpeb~mda Belediye Bahgesinin 
kar~1smda kain cCasa d'italia> bina
smda i~tima cdecegi saym hlssedara
na il:ln olunur. 

i stanbul, 14 Te~rinievvel 1938 
Meclisi idare 

sabaka ile yeniden talebc almacakt1r. Milsabaka imtihanlan 20/ 10/ 938 tari- GOZ DOKTORU 
hinde yap1Iaca.kt1r. isteklJlerin belgeleri ile birlikte okula ba§ vurmalan ilan J] •--I!!!!!, 

~1~1?.!:~1m111111111111111111m1111111111111111a11na\7.!~.~~1•11•m11111m111nmm11111111111111111•111• .... ••-••lllllln..,.,.18- .NURI _FEHMI I 
Sah.lbl Necmeddin Sadak Umumi ...; t .. d .. .. 4;: k,.. Rad Istanbul beled1yesl kar{l1smda , 

n'<"i'uya mu uru yev .... o A be k A art * 
Ak1am Matbaaa ••yim•r•llllip••"••••••mi 

Ticaret ve Zahirc borsas1 idare hey'etinde bir azahk i~in miltemm.im in· 
tihap yap1Jacagmdan intihR.p ctmek ve intihap olunmak haklom halz olan
larm listeleri 17/ T.Evvel/ 938 tarihine mtisadif bugiinden itibaren ii~ gi1n 
milddetle istan!Jul Ticaret ve Sanayi odas1 lie Istanbul Ticaret ve Zahlre 
Borsas1 Koridor vc Sa~onuna as1lllll§ti.r. Bir itirazt olanlann 19/T. Evvel/938 

~r§amba giinil ak§amma kadar yazi ile intihap hey'etine rntiracaatlan ve 
intihap 21/ T. evvel/ 938 tarihine milsadif cuma gilnii saat on birden on ilce 
kadar Borsa idare hey'eti salonunda. icra edlleceginden intihap etmek hak
kuu haiz olanlarm da mezkur giin ve saatte gelerek reylerini istirnal etme
Ieri ilan olunur. 

MEYVATuzu 
, En hot ve taze meyvalar1n usarelerinden istiliaal 

edilmit tabii bir meyva tuzudur. 
Emsalsiz bir fen harikas1 oldugundnn tamamen taklid cdllemet 

iNGiL1Z KANZUK ECZANESi 
Beyogiu - istanbul 


