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Polonya ' ' Cekoslovakya ' . 

meselesi fabuk halledilmeli, 
·fazla bekleyemeyiz,, diyor 

Polonya, Macaristanla mii§terek hudud 
meselesinde 'Almanya ile anla§b m1? 
Cekoslovakya mukabil tekliflerirli Macaristana 

bildirdi, anla~~a _umulmuyor 
\1~\·a 23 - Yan resmi iskra. 

ajansi mi.ihim bir tebligde bulunmu~· 
tur. HiikUmet tarafmdan yazdml
d1g1 an1~1lan bu tebligde deniliyor 
kl: 

«Polonya, Macaristanla mil~terek 

bir hududa malik olmak i~in sonuna 
kndar ~ah~akta devam edecektir. 
Bu filae muanz olan baz1 hiik:Omet· 
lcr bunu anlamabdtrlar. M~rek 
Polonya - l\lacnr hududu, Polonyanm 
emniyetini temin edecek ve ko~
rile sulhperverane bir surette mfu1-
terek ~aga imkan hazlrhya· 
caktJr. 

Qekoslovak buhramnu\ derhal hal· 
lcdilmesi lfiz1mdir. Alakadar memle· 
kctlerin daha ~ok beklf'tnege ta· 
hamruiillerl yoktur.» 

Almanya ile anlatb m1? 
Berlin 23 - Bir isvi~re gazetesi, 

Polonya ile Macaristan arasmda m~
rek hudud tieslsl icin KarpatJ.araltl 
Rusyasmm Macaristana birakllmasi 
hakkmda Almanya ile Polonya ara
smda anla~ oldugunu yamu.,ti. 
Bu hususta Berlinde hi<;bir mahimat 
s1zmrum~b.r. Maamafih iyi malftmat 
alan rnahafil Almanyanm, Qekoslo
vakyay1 Karpatlara.lb Rusyas1m Ma
caristana vermege mecbur etmek i~ln 

Polonya Hariciye Nann B. Bek ~ekoslovakyadan Polonyaya g~en eraziyi 
gezerken bir kadmla gorii~iiyor 

Polonya ile anl~t1gma ihtimal ver
miyor. 

Macar - Qekoslovak miizakereleri 
onfuntizdeki hafta j~inde tekrar ba,r 
llyacaktir. Almanya bu miizakerelerin 

iyi bir neticeye iktiran etmesini arzu 
etmekle beraber iki taraftan biri tize
rinde tazyikte bulunmak niyetinde 
degildir. 

(Devam1 6 nc1 sahifede) 

B. COrcile bir cevap .. :l.kka.•Ie.ra 

Nizamlar halka uymah 

Amerika gazete kra/1 '' Tehlikeli 
ittif aklar l/apmigacagiz,, dig or 

Nevyork 23 - Amerika gazete 
krah Vilyam Randolf Horst Kalifor
niyada San Simeon ~ehrinde radyo 
ile n~edilen bir nutuk soylemU?tir. 
:Su nutuk, !ngiliz ricalinden B. <;or
~Uin 16 birinci t~rinde soyledigi nut
ka cevab olarak gosterilmcktedir. 

B. Horst nutkunda demi~tir ki: 
~ingiltere empcryalist politikas1 yii
Zi.inden bir hadise ~1kmca yard1m 
i~fn Amerikanm da milzaheretini te
lllin etmek istiyor. Bu maksadla 
Arnerikay1 propogandaya bogmaga 
~h~yor. B. QOrc;ilin nutku da bu 
CiimJedendir. 

:Su gayretler bo~tur. Amerikamn, 
s1rr kendi 1¥erile me~gul olacak ve 
lehlikeli ittifaklar akdetmiyecek ka
clat akh b~dad1r.> 

50 Ton zlf os sa~art .•• 

Amerika gazete krah B. Horst 

\ - . 

15 Sene 

Tele/on ralzatlzk, silrat, kolaylzk ve 
konfor i.findir. Halbuki birqok miif
tenler, ciletlerini odalannm her hangi 
bir noktasina, masalannm ~tna, ya. 
hut yataklarmm yanma nakledemez
ler. Zira kordonun bir b~uk metre 
uztmlugumi ge~memesi nizammi~ ... 

Bu n.izamm ne f aydasi var? Eski 
idareden mildevver olup tashihi unu
tul.dugunu samyoruz. 

Devletfi zihniyet ise, yalmz bu kil
~k misalde degU, gir4tigi her ticari 
:Je idari i~te ~u hedefe dogru gidiyor: 
Nizamlan halkin rahatina, kolayli§t· 
na, arzusuna, istifadesine uygun ~e· 
kilde kurmak ... 

Halk nizama degU, nizam halka. 
uymali! 

<;iinkii nizam gokten inme nas de
gildir; ahalinin ihtiy~lanni tanzim 
ifin demokrat idar,!ler tarafmdan ya
pilir. 

Mizahi latatiatikler!.. (6) 
60 sene yM,ayan bir .~!Or: 

1 Meclis reisi diin giindiiz 
trenile Ankaraya gitti 

Dahilige, Haricige, Adlige · Vekilleri 
: de ak~am trenile hareket ettiler 
Blr kac; gilndenberi ~ehrimlzde bu

lunan. Biiylik Millet Meclisi relsi B. 
Mustafa Abdillhalik Renda, dun sa
bah saat dokuzda Ankaraya avdet 
etmi~ti. Meclis reisi Haydarp~a ga
nnda B~ekil B. Celal Bayar, Da
hiliye Vel'Jli ve Pa1'ti genel sekreteri 
B. ~tikril Kaya., Hariclye Vekili B. 
Tevfik Rii~tii Aras, Adliye Vekili B. 
f?ilkril Sara~glu :ve daha baz1 zevat . 
tarafmdan ugurlanmi~tir. 
Dahiliye, Hariciye ve A dliye 
V ekilleri dun aktam gittile r 

Bir miiddettenberi ~ehrimizde' bu-

lunan Dahlliye Vekili ve Parti genel 

sekreteri B. ~ilkrii Kaya, Hariciye 

Vekili B. Tevfik R~tii. Aras, Adliye 

Vekili B. f?ilkrii SafB\:oglu diln ak-. . 
~am eksprese baglanan hususi va

gonlarla Ankaraya git~lerdlr. 

Vekiller Haydarp~a gannda vall 

v~ belediye reisi B. Muhlddin Ustiln· . 

dag, polis mildliril B. Salifl K1hg, be. 

lediye ve parti erkdnile daha bazi 

ze.vat tarafmdan ugurlannu~larcltr. , 

' Y erebatait saray1 t4niir 
ve tarizini edilecek 

· Mahzenin iistiindeki bina ile yan1ndaki 
saha . Belediye taraf1ndan satin ahnd1 

Yerebatan saray1mn giro; yeri 

~ehrimize gelen seyyahlarm en gok 
ziyaret ettikleri yerlerden biri de Ye· 
rebatan sarayid1r. Belediye burasmm 
islah ve tanzimine karar vermi§, mah· 
zenin iizerinde bulunan binarun istim· 
lft.ki igin bir miiddet evvel te§ebbiiste 
bulunm~tu. 

Haber ald1g1m1za gore istimlak mua
melesi bitmi§, mahzenin i.istiindeki bi
na ile yarundaki saha belediyece on b~ 
bin liraya satm almnu§ttr. 

Belediye §imdi mahzeni de uzun bir 
vade ile maliyeden kirahyacaktir. Mah· 
zen kiraland1ktan sonra bclediye bu
rasm1 tarihi hiiviyeti muhafaza edil
mek §artile esash surette tamir ve 
tanzim edecektir. On be.§ bin liraya 
istimlfl.k edilen blna ile yanmdaki sa. 
harun bir k1sm1 Yerebatan - Nuruos
maniye arasmda asfalt olarak yeniden 
yap1lacak yola gidecek, yola gitmiyen 
klS1m da bir park halinde tanzim edl
lecektir. Mahzenin kiralanmas1 ~ine 
bugilnlerde t~ebbils edilecektir. 

Dlger taraftan Nuruosmaniye. Ye-

rebatan caddesinin in§am miinasebett
le istimla.k edilen binamn kar§ISmdaki 
adamn da istimlaki 1Az1ID gelmektedir. 
Yak.Inda bu adarun da istimlflk mua
melesine ba§lanacaktir. 

Madenlerimizin 
cihazlanmasr 

Etibank genel direktorii 
Londraya gidiyor 

Etibank genel direktOrii B. ilhami 
Nafiz Pamlr, Ankaradan istanbula 
gelmi§tir. Buradan Londraya gidecek· 
tir. 

B. Pamir'in ingiltere seyahati on 
hafta kadar silrecektir. Bu seyahatin 
sebepleri arsmda Etibank'm ingilt.ere 
ile alakah earl muamelelerile, maden
lerimizin cihazlanmas1 ve kredilerden 
faydalanma i;ekllleri hakktnd.aki mev
zular da. varcltr. 
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Hanken elektriksiz kald1 Geyve -Tarakll yolunda 

§ehir dii§mek iizere 
~inliler Kantondan fekilmezden 
evvel resmi binalari tahrib ettiler 
Hankeu 23 (A.A.) - Sivll ehalinin 

bilyilk bir klsnunm tahliyesi ii7.eri
ne Hankeu ~hrinde faallyet hemen 
durrnW;l gibidir. Elektrik cereyam 
veren 9in fabrikas1 f aaliyetini dur
durm~tur. 

FranSiz makamlan, Fransiz gan
botlanna yerle~tlrdikleri dinamolar 
v&S1tasile ~hre su ve elektrik vennek 
iizere ihtiyat tedbirleri alnu~ardlr. 

Hankeu'dan cenuba giden trenler 
bugiinden itibaren i~ememektedirler. 

Dilnkii hava akrm esnasmda vu
:tua gelen hasarat miihim degildir. 

Tokya 23 (A.A.) - Domei ajanst· 
mn Japon menbalanndan aldl~ ha
berlere gore, c;1n kltalan Yangtse 
cephesinde umwnt ricat halinde bu
Junmaktad!r. Qin kltalan, nehrin ~
mal ve cenup sahillerindeki Ilk hat 
mevzilerini terk ettikten sonra cenu· 
ba dogru geri ~eldlmektedir. Ricat 
bareketi, Hankeu • Kanton demiry~ 
Ju ve VW;ill:llg - Y~ yolu boyunca 
da gerilemekte ve Japon tayyareleri 
ricatte olan kltlan bombarchman ey
lemektedir. 

Yanginlar 
Hongkong 23 (A.A.) - Biitiin 

Kanton ~hrinde c;inlllerin ate~edigi 
yangmlar hAldmdir. Zengin mahalle 
istikametinde escn rilzginn tesirile 
Franslz - ingliz imtiyazh mmtaka
sma yakln yerlerde yeni yeni yangm 
ocaklar alevlen.miftir. ~imdiye kadar 
hi~ bir oliim taydedilmemiftir. Yan· 
gmlann tehdidi altmda bulunan 
Franstz Dumer hastanesi tahliye olun-
mu~r. 

Kantonda vaziyet 
Hongkonc 23 - Kantonun Ja,.. 

ponlar tarafmdan ~all tamamlan· 
Jlll§tlr. Hilltl'.imet memurlan ~eldl

mi~lerdlr. Bunlar 60 otomobilllk bir 
kafile lle giderlerken tayyareler ta,.. 
rafmdan gi>riilm6' ve mitralyaz ate
fine tutulm~. 

lngiliz - Japon 
mii11asebat1 

Japon naayonaliatleri uyuf
maia imkin gormiiyorlar 
Tokyo 23 (A.A.) - Bir nasyonallst 

propaganda ~kkillu olan ci!?iunso>, 
1ngiltere lle Japonya arasmda bir an
la.,ma hu.sultinil isteyen mutedll ma
hafillere fiddetle hilcum etmekte ve 
giindelik btiyilk bir gazete olan 
cYomluri ~imbun> da bir beyanna· 
me netrederek Japonyanm 1ngiltere 
lle ni~in uyu.f8Dllyacaguu if.ah eyle
lemektedir. 

Beyannamede Japonyamn diinya· 
nm en iyl ordu donanmasma, saglam 
bir lktisadiyata ve tiikenmez 1• im· 
kanlanna malik oldugu kaydedilmek
te, ingilterenin lse Japonya lie an· 
~a.clan hall hazirdaki kuvvetleri· 
le ~arkta Buyiik Okyanosta ve A vus
tralya.d'a haklanru ve menfaatlerini 
korumaia muktedlr bulunmadlp t&
bariiz ettlrllmektedir. 

Beyannamede, h\illsa olarak, '5Y
le denilmekredir: 

inglltere, Japonyaya karfl tecviz 
edilemiyecek bir tarZlhareket ittihaz 
ettlil takdirde, Japonlar onu oeza
Jandlrmaga azmetmelidirler. 

Beytehirdeki komiir madeni 
Kanya ve Bey~hri civannda kO

milr madenleri bulundugunu y~
t1k. Maden Tedldk ve Arama Enstitil
sil mildilr muavini maden miihendi· 
.sl B. Mazlilm. Konyaya giderek mil
tehasS1s Ziegler ve jeolog Zimmerman 
lie b!rllkt.e Bey~hirde tedkikler yap
nu.,tir. Konya gazetelerinln verdik
leri malftmata gore, bu tedldkler ne
ticeslnde kamilrtin ~k zengin oldu
lu a~Jm1ft.ir. 

Japonlar 9 gilnde 200 kilometre 
ilerle~erdir. Bu siirat herkesi ~ 
f1rtmi~tir. Kantona evvela tanklar 
ve arkasmdan blr milfreze asker 
g~tir. iki saat sanra 30 bin kifi
lik Japan kiilll kuvveti ~hre dahil 
OlmUftur. 

Geceleyin bir ~ok infilAklar ~itil
miftir. Qin bafkumandanmm emri 
iizerine resmt binalar, kopriller ber· 
hava ~- Dalla ehemmiye~iz 
binalara da ate~ verilmi~ir. 
~ kumanda beyeti ~di Houpe 

ve Honan vilAyetlerile ~van ve 
Kui~u vilA.yetlerini mildafaa i~in 
~~maktadlr. Bu maksadla Kan· 
ton - Hankeu §imendifer hatt1 00. 
yunca ilk mildafaa hatlan yapll
Dllfhr. 

f?imaldeki ~ askerleri de ricat 
ediyor. 

Bir 1talyan gazeteainin 
makaleai 

Roma. 23 (A.A.) - cGiornale d' 
italia> gazetesinde Virginio Gayda 
hiilAseten ~yle demektedir: 

citaiya, Qin • Japan ihtllafmm 
bq!angicmdanberi Japonyarun aske· 
t1 kuvvetlerini takdir ettigi i~in, Uzak 
~ktan gelen haberleri memnuni
yetle ve hayret etmeden kar~lamak
tadlr. Kantonun sukutu Qin muka
vemeti i~in oldiirlicii bir darbe, bii· 
yQk demokrasller i~in de nah~ bir 
aiirprizdir.> 

Gayda, bundan sonra, c;tne, kemall 
cesaretle ve vaklt kaybetmeden, Ja
ponya ile dogrudan dogruya miiza
kereye giri~esini tavsiye etmekte ve 
~an llA.ve eylemektedir: 

c~imd.1 miimkiin olan yegane ~a
reihal Japonlann tam bir muzaffe
riyet elde etmeleridir. Japonlann 
Hint Okyanusu sahillerinde bulun· 
JD8Sl - kl bundan ictinab edilebillr
dl - ortaya beynelmilel yeni meseJe. 
ler ~~br.> 

Otomobil yar1$1 
Alman marka otomobiller 
birinci, ikinci, ii~iincii geldiler 

Donington Park cDerby civan> 23 
(A.A.) - 250 mlllik beynelmilel Duk 
de Kent biiyiik otomobll miikAfatuu 
Auto - Union Alman markall bir o~ 
mobille saatte vasati 80,49 mil katet
mege muvaffak olan itaiyan Nuvolari 
~· ercedes - Benz markall 
bir otomobille Y8l'lf8. ~tirak eden 
Long lkinci, ayni markal! bir otoma. 
bille Seaman ~ilncii ge~tir. 

Bulgariatandaki auikaad 
tahkikat bitmedi 

Sofya 23 (A.A.) - Resmt teblig: 
General Poof ve binbql Stoyanov'un 

katilleri meselesi etra!mdaki adll tah· 
ldkat daha nihayetlenmemi§tir. 

Fakat ilmdiye kadar elde edilen 
maltimata gore, cinayet, daha ~ocuk
Iugundanberi cinai temayuller g<>ste. 
ren Kirov'un ~ eseridir. Blr~ok , 
aene evvel, koyiinde bazl koyli.ileri oJ. 
dilrmil§ ve o zaman mahkftm da ol
mll§tu. Katilin miiddeiumumiye hi
taben bll'akt1ti bir mektup, Kirov'u 
yi.ibek §8.hsiyetleri oldiiriip bilihare 
intihar etmek suretile me§hur olmak 
iatlyen bir maniak olarak gOstermek
tedir. 

Tahkikata devam olunmaktad!r. 

Lileli cinayeti faili yakaland1 
CUma rtesi g(lntt (Sileden sonra We

llde, bir kadm ve para meselesi yiiziin. 
den arlt&dllp Hiidaiyi kalbinden vu
rup oldiiren cigerci Bami, vakayi mu. 
teakip k~llll§t1. Zab1taca yap1lan slkl 
takibat neticesinde 8ami, bu sabah Ak· 
sarayda glzlenmekte oldugu bir evden 
~lkarken yakalannu~1r. Sami, bugiin 
og\eden soma adllyeye tesllm edilecek
tir. 

Bir araba dereye diittii, bir 
kamyon devrildi 

Tarakb (Ak,am) - Mudurnudan 
pirinc; yilklil olarak Geyve pazanna 
gelmekte olan bir arabanm atlan 
Tarakh ormanlanndan travers t~
yan kamyondan ilrkmil~, araba yo
lun solundaki dereye yuvarlanarak 
parc;a parc;a olmu~tur. 

Arabada bulunan Tarakhnm Ya
kub koyiinden Halil oglu Mevlftd 
yaralannn~ ve hastaneye gonde:ril
m1,tir. 

Geyve pazanndan 24 yolcu ile Ta
rakhya donmekte olan Ahmedin ida
resindeki atobiis bir virajda devri
Ierek milfterilerden Mehmed ve 
Salim adlannda lki ki'i yilz ve elle· 
rinden hafifc;e yaralanrm~trr. Maki
ne 20 dakika i~nde dogrultularak 
yoluna devam ettirilmi~tir. otobilsiln 
camlan kmlm1' ve karoseri hafifc;e 
zedele~tir. insanca telefat ol· 
mami~br. 

Bir mebusumuz HldU 
Muila mebuau B. Nuri 

Tunamn cenazeai bugiin 
kaldmlacak 

Mugla mebu
su B. Nuri Tuna, 
diin sabah Eren
koyiinde Kozya
ta~dald evinde 
vefat ebni~tir. 
Cenazesi bugiin 
kaldlnlacak ve 
ogle namazi Sah· 
rayicedid caml
sinde kllmdlktan 
sonra Sahrayice
did mezarhgma 
gomiilecektir. 

Kederll allesl
ne beyam taziyet 
eyleriz . 

Merbum B. Nurl 
Tuna 

Bir yunan vapuru gece 
karaya oturdu 

Evvelki gece f1rtmada iki 
yelkenli par~aland1, dort 

kayik da karaya oturdu 

Karadenizden gelen Yunan bandl
ra11 Komistire vapuru diln gece yan
smdan sonra Tarabya onilnde kara
ya oturmUftur. Vapur sonradan kur
tanlnu~br. 

Fu1:1nan1n tahribab 
Evvelki gece c;1kan f1rtma karada 

ve denizde bazi tahribat yapm1~t1r. 
Davudp~ iskelesine bagh olan 53 
tonluk Ahmed Nurinin komiir yilklil 
yelkenlisi par~alan~. ayn1 mahalde 
demirli bulunan ismall kaptanm ida
resindeki 15 tonluk kayigile Karabi
gallogiu islnailin 28 tonluk bilyiik 
kayig1 karaya oturmu~tur. 

Fethi kaptanm idaresindeki 24 ton
luk Bartin admdaki yelkenli Ye~koy 
~1klannda karaya dil'1!lil~tilr, Za
fer kaptanm 80 tonluk yelkenli ka
yigi da gene Ye~oy a~1klannda 
karaya oturmUftur. Ye~koyde bir 
de ballkc;1 kay1g1 par~alannu~t1r • 
• Karada da bir~ok ag~lar devril
mi~, evlerin kiremitleri u~u~tur. 

Filistin k1yam1 
Kudtiate diin de 
karga1abklar pkh 

Kudiis 24 - Suikasdlar diin de 
devam etmif, Kudiiste karg&faliklar 
~~t1r. Bir polis oldiirillmil~tilr. 
Asller · Kudiis civannda Yahudilere 
aid olan Flllstinin en milllim ~
~lerini tahrib eylemt,lerdir. Taberi
ye ~endlfer hattma blr bomba 
atllmi~tir. Yafada bir ~k evler Arab
Iar tarafmdan yalnl~. 

Bel~ika krah Londradan 
dondii 

Londra 23 (A.A.) - Bel~ika kra11, 
Josa bir miiddet kaldtlrtan sonra diin 
ak~ Briiksele d()nmek iizere Lon· 
dradan aynlmlftu'. 

F rarisa silihlanma i§ine 
devam edecek 

Gazeteler: '' Ald1g1m1z ac1kl1 dersi 
unutmaga imkan goktur,, digorlar 
Paris 23 (A.A.) - Exelsior yaz1yor: I 

Almanya ve italyada harp malzemesi 
imaiatma verilmi~ olan h1z, FranSIZ ve 
ingiliz teslihatm1 pek c;ok g~mi§tir. 
Bu sebeple Fransa ile inglltere, istesin· 
ler istemesinler italyan ve Almaniarla 
ayn1 hizaya gelmege ~ab§mak mecbu· 
riyetindedirler. BOyle blr§ey bu iki 
,memleketin, havada tefevvuk iddiasm
da bulunam1yacak olan italya ve AI· 
manya ile te§riki mesaide bulunmala. 
nna hie; bir v~hile halel vermez. Kuv
vetler arasmdaki muvazenesizligin or
tadan kalkmasi sulhe mUZir olmak §(Sy, 
le dursun, bundan boyle yeni emriva
kiler tehdidinden bade olan A vrupada 
klymetli bir emniyet ve itimat unsuru 
olacaktir.» 

Le Journal diyor ki: <1Arbk mi.iphem 
vaziyete ve tereddildlere nihayet ver
mek zamam gelmi§tir. Almanya, §im-

8. Benes sigasi 
beganat vermigor 
Ecnebi memleketlerde iate

diii kadar kalabilecek 

L<mdra 23 (A.A.) Sunday Chronicle 
gazetesi Benes taraf mdan diln Lon-
drada yapllan beyanab ne,retmekte
dir. Benes demi~tlr Id: 

cBen arbk sadece bir vatand84rm. 
Bundan sonra hayat1m1 tanzim et. 
mekle me~gul olacagrm. Qekoslovak
yamn istikllli ve mukadderati pek zi
yade salA.hlyet sahibi bir hilkfunet 
elindedir. Bundan sonra ne olacaguu 
ancak peygamberler bilir. 

c;ekoslovakyada ~i ~lerimi, ec
nebi memleketlerde istedigim kadar 
kalabilecek ,ekilde tanzim ettim. 1n
gilterede ve Amerikada siyasi beya
natta bulunm1yacag1m ve gazetecller. 
le millakat yapm1yacag1m.> 

Londra 23 (A.A.) - Ogrenildigine 
gore, B. Bene~. ingilterede pek muh
temel olarak ii~ ilA. dort hafta kala
caktir. 

B. Bene~ yalruz ~ikago ilniversite
sinden degil, fakat daha bir c;ok yer
lerden davet alrm,t1r. Bunlann han
gisini kabul edecegi hakkmda daha 
hie; bir karar vermi~ degildir. 

Yahudi dUsmanllQ1 
Varfova iiniver1ite1inde bazi 

badiaeler oldu 
Var~ova 23( A.A.) - Var~vada 

Yahudiler aleyhinde bir takun hAdi· 
seler olmUftur. Nasyonallst talebe, 
Yahudi arak~ann1 dersahnenin 
sol tarafmdakl siralann1 ~al ve ya
hutdershaneyi terketmege icbar eyle
mi~erdir. 

Bunun uzerie hafit arbedeler ol
mu~tur. 

Ayan izahii ae~imi 
Paris 23 (A.A.) - 97 sandalye i~ 

bugi.in yap1lan lyan ~imlerinde ilk 
turda 54 A.za ~ilm~tir. 
~ilen azamn politik vaziyeti ~Y· 

Iedir: 
2 si yeni olmak iizere 14 ciimhu

riye~i, 1 i yeni olmak iizere 7 sol ce
nah ciimhuriye~i, 4 ti yeni olmak 
iizere 26 radikal . 

24 ayan lzallgl i~ yap1lan ~lm· 
de namzedlerin hie; birl \izerinde 
mutlak ekseriyet hasll olmadlgmclan 
kati ~im ikinci tura birakllnu~br. 

Guadelup'd'aki A.yan azas1 secimi
nin neticesl ise henilz almamami,tir. 

Kalb aekteainden oliim 
Galatada Agacamisinde oturan 

diye kadar sil8.hlanma i§ini ihmal et
mi§ olan devletlerin §imdiki ~all§ma
lanru durdurmak ister gibi gorilnil
yor. ingiltere ve Fransa, muallAk me
seleleri halletmeden evvel sil8.hlar1 b1-
rakmak hi.i\)'asmm kendilerine neye 
mal oldugunu unutamazlar. Bu kadar 
aclkll bir dersi gazoniinde bulundurma. 
maga imkAn yoktur.» 

Ordr gazetesinden: ~imdiki ahval ve 
1erait dahilinde Almanyadan ne bek· 
Ilyebiliriz? Wtlerin Renani'nin aske
ri i§galini milteakip s0yledigi bir nu
tukta yirmi sene bize kaf§1 harb etme
mek taahhildiinden bahsetmi§ti. BOyle 
bir taahhi.idiln ameli k1ymeti, itiraz gO. 
tilrilr bir§eydir. Dahili kalkmma ikmal 
edilmeden evvel giri§ecegimiz her mi.i
zakere, en qagi fiatten yap1lan bir sa
tl§a benzemek tehlikesini arzedecektir. 

Frans1z vapuru 
aranmadi 

Hidiae aadece nazikane ma
lumat teatiainden ibaret 

Paris 23 (A.A.) - Bazi g8.2Jeteler, 
Kasablanka'dan aldlklar1 bir telgra
f a atfen, Bordo'dan gelen Meklles is
mindeki Frans1z vapurunun Portekiz 
sahilleri ~1gmda bir Alman tahtel
bahiri tarafmdan arandlgm1 yazmak
ta idiler. 

Halbuki umuml Transatlantik kum., 
panyasmm merkezine bugiin gelen ve 
Bahriye Nazmna arzedilen maliima
ta gore, hadisenin iki gemi arasmda 
beynel.milel nezaket kaideleri muci
bince, radyo vas1tasile hiiviyet ve ta
kib edllen yola dair maltimat teatisin
den ibaret oldugu an~11rm~br. 

lki lrlandamn birlettirilmeai 
meaeleai 

Londra 23 (A.A.) - ~imali irl~ 
B~vekili Lord Cragavon, Sunday Dis. 
patch gazetesine beyanatta buluna
rak, iki irlandanm blrle~esi i~in 
De Valera tarafmdan yap1lan teklifl 
kabul etmedigini s0ylemi~tir. Muma
ileyh bu maksadla yapllacak t~b
biislerin dahili bir harbe sebebiyet ve· 
recegi kanaatindedir. 

ltalyada bir tevkif 
Marailya belediyeainin ko
miiniat azu1ndan David Leon 

yakaland1 

Roma 23 (A.A.) - cMessaggero> 
gazetesinin Koniden aldlg1 maltima
ta gore, Marsilyanm komiinist bele
diye dairesl azasmclan olup bir ka1 
konferans vermek iizere italyan hu
dudu civanndaki kasabalara gitmi~ 
olan David Leon g~en per~embe gi.i
nil gezmege ~1knu~ fakat bir daha 
avdet etmemi~tir. 

Bu gazetenin ilAve ettigme gt>re, 
David Leon italyan topraklannda 
pasaportu olmad.Igi icln Karabinye 
dlevriyeleri tarafmdan tevldf ~
tlr. Hududu ni~ ~ttli anlqllmca
ya kadar, David Leon Koni ~hrinin 
hapishanesinde kalacakt1r. 

Buyuk vapurlar 
Franaa, Normanclie'den bii· 
yiik vapur yapbrm1yacak 

Paris 23 (A.A.) - Diln akpm ap.-
gidaki teblig ne§redilmiftir: BaZ1 Am&! 
rika gazeteleri, umumt transatlantik 
kumpanyasuun bir uSUper Nonnandie 
in§a ettirmege karar verdigmi bildir• 
mi§lerdir. Bu haber mezkftr kumpan• 
yanm salflhiyettar makamati taraflll• 

Mehmed, evine giderken sokakta bir
denbire fenahk g~iremege ~am111 
ve yere dfulerek olm~tiir. Muayene 
sonunda Mhmedin kalb sektesinden 
6ldugil anl8flhmi;;br. , dan teyid edllmemlltk. 
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AK.$AMDAN AK$AMA 

Milli yemeklerimiz 
ihya edilmeli 

Boyuna §ikiyetltt ~tiyoruz: 
- l\Udem kaymyor! 
- Tabii kaynar ... Ah §U yemekleri-

miz .•• Sofam yagda kavur, komilre ~e
vir •.• Bu temel iizerine gida sistemini 
kur ... :lnsanda ne safra kesesi kahyor, 
ne bObrek ... 

- Evet ..• Hatta duymU§tum ki, bir 
morgcu: 

ccTilrk cesedlerini, haz1m cihazlann
daki tahribat §ekline bakarak, dlger 
m.illetlerinkinden tefrik miimkiindilr! » 

demi§. 

Feci §ey ... 
Eskl Tiirkler, uzun omilrliililklerl, 

saglamhklan, kuvvetlerile m~hurdu
lar. ~imdi fakir tabakamiz, mahlut ip
tidai mevad yemekten, orta hallilerle 
zenginler de kotil bir tabahat yiiziin
den kendilerinl berbad ediyorlar. 

IrlamIZ1, bir taraftan sporla oldugu 
gibi, ote yandan da makul bir mutfak 
usulile korumahyiz. 

- Nedir teklif ettigin yani? - diye
cekler. - Kabag. h~labp, iizerine azt· 
c1k tereyagi koydurtup alafrangadll' 
diye halka yedirtmekse maksadm, 
olacak i~ degil bu!... Bizim millet 
bOyle ~ylere yana~z... Kalya· 
dan, dolmadan vaz ge~iremezsin! 
Biitiin Tiirklere evlerinde frans1z
ca konu~urmak nastl kabil degilse, 
bir milletin tabahati.ni de kokiin
den degi~tirmege kalkmak o derece 
abes bir gayrettir ... Yemeklerin bars 
~ubesi oldugunu unutmamah ... itiyad
Iar arasmda kokl~mi§ bulunurlar ... 
Gurbet diyannda vatan hasreti ~eken
ler, Bogazi~i manzarasile, Siileymani
ye camisi ile, i~-tanbul tilrk~esile, ince 
sa.zla beraber kandil simidini, demir
hindiyl, kuzu i~i piliivi ve imamba
yild1yi habrlarlar ... Vatanm anaSJn 
arao;mda bunlar da vard1r ... Tabahatte 
inkllap derken, Mazhar Osmomn (Dort 
zeytin tanesi, iki kuru incir, bir bardak 
siit) kabilinden semplist listelerini de 
tamime kalkmak bir nevi iitopidir! ... 
Frengine monii gibi bu da olamaz. .• 
Ni~in akmttya kiirek ~ekmeli? ..• BiziD'.l 
millet alaturka yemekten ayrilmaz ... 

iddia dogru! 
()yleyse yapacak ~ fU .kahyor: MllJt 

yemeklerimizi 1slah! ... 
0 uzun omiirlii, iyi slh.hatli eski 

Tiirkler de, bunlan yer; ko~ minderle
rinde oturup hareketsiz kalsalar bile, 
seksen, doksan y~ma kadar safayi ha
tirla sa~, sakal agartirla~ ... Fakat 
kulland1klan malzeme hali~; ah~1-
lan hiinerli im~ ... Sahanlanndan misk 

gibi bir koku yiikselir; lokma agnda kO
piik gibi eriyiverir; dil damak, musiki 
par~as1 dinlem~ kulak nevinden, zevk
Ienir; mide Lokman hekimin merhemi 
silriilmii§cesine rahatlarm1§. 

KJSacasi: Tiirk yemegi bu degildi; bi· 
zim nesil ihmal etti; berbadl~tinp bu 
hale soktu! inkar kabul etmez haki
kattir ki, bilhassa ~u on ~ yirmi se
ne i~inde Tiirk mutfag. inktraza yiiz 
tuttu. Bolulu iistadlarm biribirlcrine 
zincirleme g~irdikleri mesleki sir, ar
tik varis bulunmamakta, • diger ma· 
nada: • s1rrolmak iizeredir. 

Ilarsmuzm obiir ~ubelerinde derle
melcr, taramalar, ar~brmalar, tara§
tirmalar, tasniller, tamimler, propa
gandalar, eleman yet~tirmeler yapil
d1g. gibi, milli ah~1hgumz1 da ayni yol
larJa canlannuya nail etmek mecburi
yetindeyiz. 

Eski yemeklerimizi iyi p~irenlerin 
_ hiinerleri fenni §ekilde tesbit edilmeli; 

- Elektrik borcunu vermedigi igin 
ke~en gtin Tramvay ~irketinin cere
l'atu kesllcll bay Am.ca .•• 

-I: 
lstanbulun imar1 
Bakirkogiin imar 
plani §imdiden 

haz1rlanacak 
o$ehircilik miltehasslSl B. Prost is

tanbul ve Beyoglu naz1m planlanm 
yaprru~, fakat Baklrkoy, Ye~ilkoy ve 
civarmm plftnlanru geri b1rakrn!§t1. 
Son zamanlarda Baklrkoy Belediye 
hududu ic;inde yeni baZI fabrikalar 
tesisi hakkmda Belediyeye miiracaat
ler yap1lmas1 uzerine Baklrkoy ve ci
vanrun nazun planmm bir an evvel 
yap1Imas1 lftzim gelmil?tir. 

Bunun ilzerine B. Prost, baz1 esas
lar tertib iederek Istanbul - Liilebur
gaz as!alt yolunun iki tarafmdaki sa
halann tayinini, Belediye imar mii-
0.iirliigiine bildirmil?tir. !mar mtidiir
lilgii ~imdi bu sahada tedkikat yap
.rnaga b~lam~tir. 

Halicin Karakoy tara.fmm hafif ve 
daha ic;erilere dogru tedrici surette 
ag1r sanayi mmtakalarma tahsisine 
karar verilmesl Uzerine, Hali~ sahilin
de yeni fablika tesis etmek iizere he
ron hi<;bir bo~ arsa kalmad1gmdan, 
sanayi erbabmdan gogu Baktrkoytinde 
f~brika tesisine liizum gosterrnil?ler
dir. 

Belediye, bu zaruret kar~ISmda imat 
faaliyetine bilahare bal?lamakla bera
ber, burada tesis ve in9a edilecek fab
rikalarm yerlerini tesbit etmek ilzere 
Baklrkoy naz1m plamm da bir an ev· 
vel hazirllyacaktir. 

Cop istasyonu 
Belediye Etyemezde yap

maktan vazge~ti 

Etyemezde bir <;op yukleme iskelesi 
yap1lmaga b~landtg1m ve bundan do
lay1 halkm ¢kayette bulundugunu 
yazm~tik. 

Belediye, onilmiizdeki yaz mevsi· 
minde Samatyada bir yilzme mahalli 
yapmaga karar vermi~tir. ~imdi ya
p1lmakta olan c;op yilkleme yeri bu 
yiizrne havuzuna yilz metre mesafe· 
dedir. Belediye, ytizme havuzuna bu 
kadar yakln bir yerden <;oplerin yilk
letilmesi ic;in bir istasyon yaptlmasm1 
dogru bulma.dlgmdan, c;op istasyonu
nu Etyemezde yapmaktan kati suret
te vazge~mil?tir. 

Yeni c;op yilkleme istasyonu Davut
p~da yapuacaktir. 

Bir otobiia yolda hirine 
~arparak yaralad1 

$<)for Cevdetin idaresindeki otobils 
Sirkecide Mehmed Ziyaeddin isminde 
bir adama <;arpm1~, muhtelif yerlerin
den yaralanmasma sebebiyet verrnt~
tir. Tahkikat sonunda yarahmn sar
ho~ olarak caddede dola~makta oldu
gu anla.?1lm1l?tir. 

·······································~······· 
bunlarm vazth tarifli kitaplan ~1kartl. 
mah; ah~thk meslek mektepleri a~1l
mah· Sihhate nafi, mahsullerimize , . 
uygun, Iezzetli ~~idlerin balk ara. 
smda propagandas1 yapllmahdir ... 

Muhakkak ki bu da goriilmesi icap 
eden zaruri ~Ierimizden biridir ... Her 
g~en giin. s1hhatimiz, harsmuz, tes
bit edilmekte gecikcn k1ymetli tabahat 
vesikalanm1z noktasmdan ziyandir. 

(Va-Nu> 

AKfJAM 

llA E 

$ikayetler 
Ziraat i§~ilerinin 

cumartesi tatili 

Memlekette bir i~ kanunu ·z:ar. 
Her i~ sahibi ve i§qi bu kanunun 
hiikii.mlerine riayete mecbur. Yal· 
niz bu i~ kanummun ziraat ame
lesine ~amil olm.adigi malum. 

Gerek Devlet milessesati ve ge
rekse ~hasa ait i$ yerlerinde CU· 

martesi giinil amele ogleye kadar 
~alt$zr ve yevmiyesini tam o'larak 
alir. 

H albuki: Biz Sitma milca.dele 
te$kildti amelesi, kanun qiktigm
danberi cumartesi gii.nleri yanm 
yevmiye <Umaktayiz. Cumartesi· 
leri U~e, ~ bU~Lga kadar fazla 
mesai yaptz§imzz da olur, gene 
yevmiyelerimiz yarzm verilir. 

Biz fakir adam'lan.z. i¢mizde 
tam yevmiye almak i~n kanunun 
bah$ettigi yanm gilnde ak$a.ma 
kadar ~al,z~ma.ga ra;q. o'lacak'lar 

bile vardl.r. Ka.nunun verdigi bu 
hak aca.ba bizden ni<;in esirgeni· 
yor? Kanunda b~kaca bir istis
naiyet var mulzr? Alaka.da.r ma-
kaml.ann nazan dikkatini celbet

menizi rica ederim. 

Sitma miicadele amelesinden 
bir kariiniz 

I. MU st ak Mayakon'un 
cenaze merasimi ----

Cenaze diin ihtif a lit ile 
kald1rild1 

Pariste, bir ameliyattan sonra ve
fat ettigtni teessilrle yazd1g11ruz kly
metli muharrir Siird saylav1 B. isma
il M~tak Mayakonun cenazesi diin 
ihtifal ile kaldmlm1l?t1r. Cenaze Te~
vildye carnisine nakledilmi~ ve ora
da namaz1 lalmdlktan sonra. Zincir
likuyudaki Asri mezarhga gotii.rille
rek defnedil~tir. 

Cenazede BW?vekil namma kalemi 
mahsus mudilril B. Baki Sedes, Dahi
liye Vekili namma b8.l?katib B. Ziya 
bir c;ok mebuslar, vali ve Belediye 
reisi B. Muhiddin Ustilndag, gaze
tecilerden, edebiyat muntesiplerin
den bir c;ok vezat, merhumun dost
lan bulunmu~tur. Merhumun meza
nna Bilyilk Millet reisi, BW?vekil, 
Dahiliye Vekili ve daha bir c;ok kim
seler narnma. gelenkler konm~tur. 

I 

Ailesi erkanma tekrar taziyelerimi· 
zi arzederiz. 

Terlikle dovmiitler! 
Necdet admda 26 ya§larmda bir 

gene; evvelki gece hovardal1ga karar 
vermi~ ve bir birahanede ic;ki ic;trkten 
sonra Abanoz soka.gma gitmi~tir. 

Delikanll burada bir eve girmi~, fa
kat bir ml\ddet sonra bir m:esleUen 
dolayi sermaye Sabriye ile milnak;;a
ya b~lam1~. i~e hizmetc;i Nazmiye de 
miidahale cdince, rniinaka~a klz1~mi.r 
tir. Nazmiye ile Sabriye ayaklanndan 
c;1kard1klan terliklerle delikanhy1 
dovdilkten sonra kap1dl§an etml§ler
dir. 

Necdet , polise ~ik.8.yet etml9tir. Po
lis, hadise etrafmda tahkikata b3.§· 
lam19t1r. 

• . . Cercyan kesilmenin ne demek l ... Bu munasebetle ~irket te ogren
oldugunu tramvay yolculan pek iyi di demektir!. .• 
bilirlerl .•• 

L ] 
Dazi koprusu 
Iki taraftaki 

gollarin ~abuk 
af1lmas1kararla~f1 

Gazi kopriisil gclecek sene Cilmhu
riyet bayrammda ac;1lacaktir. Bu se
beple kopriiye gerek Beyoglu, gerek 
istanbul taraflarmdan uzanacak yol· 
lann bir an evvel llanali lflZlIDdlr. 
Kopriiniin Unkapam ve Azapkap1 
b~lanndaki meydanlara aid plan 
hazirlannu~ ve kati l?eklini alm1~tir. 
Belediye, bu meydanlarm ~tlmasmi 
temin etmek ilzere buralarda yaptla
cak istimla.k muamelelerini yakmda 
intac; roecektir. Meydanlarm ~1lmasi 
i~i bittikten sonra yollann uzerlnde 
bulunan binalar da istimldk edilme
ge b~lanacaktir. 

istimlak i~in Belediyenin elinde 
para mevcud olmadlgmdan, ~ehrln 

be~ senelik imar prograrmmn tahak
kuku i~in verilecek tahsisat ile bu i:, 
b~lacaktir. .. 

Belediye bu hususta lazun gelen 
paray1 temin etmek i~in hilktlmet nez.. 
dinde yeniden tel?ebbiislerde buluna
caktir. 

Bir kad1n merdivenden iner
ken diiterek yaraland1 

Bomontide oturan bayan Nuran, ev
:velki giin sokaga ~1krnak ilzere apar
tunanm merdi venlerinden in er ken 
birdenbire mlivazenesinl kaybederek 
d~m~, agir surette yaralanm1~t1r. 
Yarall kadm hastaneye kaldmlm1~ 
tir. 

lki yaramaz 
Kap1 tokmaklar1na dadanan 

iki ~ocuk yakaland1 

Muhtelif h1rs1zhklar yaparak kac;an 
ve nlhayet yakay1 ele veren iki ktic;tik 
c;ocuk hakkmda takibata b~larum~ 
tir. Kaptlann tokmaklarma dadanan 
bu ~ocuklardan biri Ferikoyiinde otu
ran 11 y~mda Platon, digeri de Kur
tulu~ta oturan Sanioel'dir. 

Kilgilk kafadarlar, lebelebicilere 
satip paraya tahvil etmek iizere apar
tunan kaptlarmm tok.maklanm c;al· 
maga karar ve~lerdir. Kiic;iik lur
s1zlar muhtelif tarihlerde Pangalt1 
caddesinde 136 numaral1 Hayat apar
tunamn, ayni semtte Matbaac1 soka
gmda 38 numaral1 apartimanm ve 
nihayet Poyraz soka.gmda 2 numarah 
Nurip8.l?R apartunanile Tatar apart1-
manmm kap1larmdaki tokmaklan 
sokmil9 ve seyyar Ieblebicilere satm19-
lardlr. Yap1Ian tahkikat neticesinde 
yakalanan kiic;iik hirs1zlar cilrilmle
rini itiraf etmi~Ierdir. 

Atlar iirktii, arahac1 dii§erek 
yaraland1 

Arabac1 Omer evvelki gi.in Galata
dan g~erken atlar iirkmil~ ve Omer 
hayvanlan teskine ugra~arken miiva
zenesini kaybederek kendi arabasmm 
tekcrlekieri altma dil~mil~tilr. Azgm 
hayvanlar arabayi c;ekmekte devam 
ettiklerinden, arabac1 muhtelif yer
lerinden yaralanarak tedavi altma 
almm1~tir. 

koskoca Tramvay ~irke
tinin mum yak1p oturmas1 da hayli 
yakl~lkslz ~yl. .• 

II ..... ~ ... .,.. •· II 
Bugiiniin cocugu 
nasd yeti~iyor ? 

Bir resmi dairede bir ~im vardL Git.
tim. Bilyiik\'e bir mcmurun odasmda 
oturuyordum. BuraSJ liman i~leri ve 
deniz ticarctilc alakadar bir yerdi. Bir 
arahk kap1 hafif~e iki kere t1Jordadt. 
i~eriye 11-12 y~lannda siyah onliik
lii, beyaz yakah iki mektep ~ocugu gir 
di. Kasketlerini ellerine altni§lanb. Mii· 
tereddid bir tavirla ilerlediler. l\lemur 
onlardan birine sordu: 

- Ne ic;tiyorsunz evlad.lm? ..• 
iki ~ocuk bir an: «Sen s0yl!n, c1Ha

yir .. sen s0ylen minasma biribirlerinin 
yiiziine baktdar. Sonra i~erinden biri 
memurun masaSJna yaklqarak: 

- Sizden bir ricanuz var ... dedi. 
Memur biiyiik bir miiracaa~1ya ol

dugu gibi onlara da: 
- Buyrunuz... Sizi dinliyorum. .. 

diye cevap \•erdi. 
{'ocuklardan biri: 
- Bir ay i~inde limarunuzdan ka~ 

vapur harice gidiyor? Ka~ vapur llma
nuruza geliyor? Bunlarm ka~1 ecnebi 
vapuru? Ka~1 izbim vapurlarnruz? u. 
marunuzdan ~Ikanlar nerelere gidiyor
Jar? Neler gotiiriiyorlar? Gelenler han
gi memleketlerden geliyorlar? Neler 
getiriyoriar? 

Kii~iik, daha bir alay, buna beD.Rr 
sualleri arkast arkasma sualad1. Ben 
~~Intll§hm. Fakat memur ~ aniamq 
bir tavirla ~ocuklara sordu: 

- Siz hangi mekteptensiniz baka· 
hm? 

Bilmem ka~mct ilkmektepten oldu
gunu s0ylediler. Sonra da ilive ettiler: 

- Bugiin tatbikat giinii. •• Talebele
re ~er ~r ~ler verildi. Herkes ken. 
di ~ini inceJiyecek ... Bize de istanbw 
limaru dii§tii ... 

1'1emur: 
- Peki ~ocugum ... dedi, size g~en. 

aym istatistiklerini vereyim. .. Fakat sis 
bu istatistiklerden anhyabilecek misl
niz? 

ikisi birden: 
- Anlanz, anlanz ... diye cevap ver

diler. 
Memur onlara biiyiik bir kig.d uzat

ta ve odamn k°'esindeki kii~iik masayt 
gosterdi. Qocuklar harp plaruru tedkik 
eden i.ki bilyiik erkiru harp gibi istatis
tigi masanm W:erinde a~hla.r. Kendi 
~antalanrun i~risinden ~1kardtklan 

defterlere uzun uzun rakamlar kay
dettiler. Sonra da: 

- Tqekkilr ederiz efendim, bizi.m 
ipmiz oldu ... diyerek ~1ktp gittiler. Me
mur onlann arkasmdan: 

- Hey gidi hey ... dedi, bizim bu 
y~ta diinyadan haberimiz yoktu. He
niiz emsile ~ekmege hllZll'laruyorduk. 
Bir iki giin sonra bir ahbab1mm evin
de oturuyordum. Evin ilkmektebe gi
den ~ocugu: 

- Baba hen tatbikata gidiyorum! .•• 
diyerek kalemini kag.dmt ald1. Qtkti. 
gitti. Sonradan ogrendim Id, ~ocuk ci
varda i~asma ba§lanan bir binaya gi
diyonnu~. 15 giindenberi hergiin bir 
kontrol miman gibi in.pat yerine gi
diyor, bir binanm nasll yaplld1guu, bu
nun i~in neler laz1m oldugunu, i§lerin 
nasd ilerledigini giinii giiniine not edi
yorm~. Kalfalar, ustalar, ~~iler de 
bu kii~iik miidekkike bir ahbap gi"bi 
izahat veriyorlarnu~ ... 

Yeni nesil hayahn ta i~inden yeti
~iyor. Onlar bizim gibi mektebin kap1-
smdan hayata ad1mm1 att1klan zaman 
hi~ bocalam1yacaklar. 

• Hikmet Feridun Es 

- . -, 

B. A. - Bila~... ~irketin devld 
idaresine ge~ecegi s1rada mum yalap 
derdine yanmas1 i~in iyi blr f1rsat1 ..• 
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I lktisadi ve mali hafta 1 

""~-- ... '9 ~ -U-Zi ··' 

Avrupa borsalannda ve memleketimizde 
esham ve tahvilat vaziyeti 

Almanyarun, son zamanlarda ~k I 
memleketlerile iktisadi baglanru si

k:lla..';;tmnas1 keyfiyetiuin bazi ga.rp 
memleketlerinde ham milnak~a mev
zuu t~kil ettigini A vrupada.n son ge
len mali gazetelerden ogreniyoruz. Bu 
ga.2Jeteler hadiseden oyle bir telehhtif, 
oyle bir endi§e ile bahsediyorlar ki, in
sarun: 11Sizin korkunuz Almanyamn 
iktisaden kuvvetlenmesinden mi ileri 
geliyor, yoksa birer ~ikar addettiginiz 
~k mem~ketlerini artlk kolay kcr 
lay istismar edemiyeceginizden mi> 
diye soracagi geliyor. 

Bu gazeteler, Almanyarun Macaris
tana, Romanyaya ve Yugoslavyaya 
toprak mahsullerini, ve Yunanistana 
da ttiti.miinil, toptan ve yiiksek fiat
le satm almag1 ve onlai·a miibadele 
suretile mamul ~a ve makinc \ e 
harp levaz1rru vermegi teklif ettigmi 
yana yak.Ila yaz1yorlar. Yapar ya! Si:z: 
de neye yapm1yorsunu? Ve yahut 
boyle bir teklifte bulundunuz da size 
olmaz m1 dediler? 

Hakikat ~dur .ki, birer ziraat mem
leketi olan $arki Avrupa memleketle- ~ 
n i!;ln mahsulatl arziyelerine toptan 
mii~teri zuhur etmesi bir nimettir ve 
~yet bol bol mustemlekelere sahip 
olan garp devletleri, cvvel emirde ken· 
di miistemlekeleri mahsulatm1 satm 
almak zarureti kar~1smda i;>arld Av
rupa memlt!ketlerini ihmal ediyorlar- · , 
sa kabahat bu sondakilerde degildir. 1 

Yok, eger mal almadan onlara mamul 
e!jyalanm satmak daiyesinde iseler, 
i§te o vakit hata ederler; ~iinkii bu
nun tecriibesi !;Oktan yaptlm.1~, fena
llklan anlai;;1Im1J?, neticeleri. de hala 
- eski istikrazlar tediyc edilm€k sure
tile - !;ekilmekte bulunmu~tur. 

Halihazrr iktisadiyatmm gosterdi
gi lilzum kar~mda eski tecriibelerl 
tekrarhyacak hi~bir devlet kalmam1~
trr. Mal, mal ile Odenir; prensip budur. 
Binaenaleyh mabm satmak arzusun
da b'Jlunan her hangi bir devlet, ev
velemirde bedelini mal olarak almagi 
aklma koymalldlr. i~t.e Almanyarun 
yapttgi da bundan ~ka bir ~y de
gildir. Diger devleUer de onun yolunu 
ta.kip ve hele kredi hususunda siihu
let g0stcrecek olurlarsa, kanaatimiz
ce, onlann da ~ g6rmelerlne hi~blr 
mani kalmaz. 

Hafta zarfinda JaponlaJ.111 sahilden 
Cenubi <;ine hiicum etmeleri ve Kan
tona girmeleri Hongkong limarunda 
buyiik menafii bulunan ingiltere ve 
Amerika birl~ devletleri hiikfrme
tine yeni bir endi~ vesilesi vermi~tir. 
Shanghai kapandlktan sonra hemen 
hem~n butiin ticaret ve hele harp le- , 
vazimatJ sevkiyati Hongkong limamn
dan yapiliyordu. ~imdi o da kapana
cak olursa, nakliyat btisbtitiin dura
cak ve belki de bu hal <;ini galibin 
sulh ~artianm kabule icbar edecektir. 

Avrupada bir taraftan Ma.car - c;:e
koslovak. diger taraftan Romanya ile 
Lehistan miizakereleri gii.Iiiltiisiiz bir 
~kilde devam ctmektedir. Bu cihet
lerden ~imdllik bir tehlike melh112 de
gildir. A vrupa totalitaire devletleri 
ile democratique devletleri arasmda 
gerek siyasi ve gerek iktisadi sahalar
da umumi bir anla{ima zemini hazir
lamak iizere gasterilen hiisniiniyet 
ve gayretlere dievam olunmaktadlr. 
Bu yuzden piyaslar hafta zarfmda 
olduk~ ferahlik hissetmi?lerdir. in
giliz kambiyoou da dolara nisbetle 
<t,74 ten 4,77 ye yiikselmi~tir. Umu
miyet itibarile esham ve tahvilat ve 
devlet fondolan da yiibe~tir. 

Fransada, hafta zarfmda maliyeye 
miiteallik yeni bir kararname ne~ 
lunmadi. Blum hukCuneti zemamnda 
istifa eden maliye mtitehassislannm 
yeniden i~ b~a getirilmesinden bah~ 
sediliys. Bu p.yia da Paris borsasi
mn saglaml3¥11asma sebep t~kil et
mi~tir. 

Memleketimizde esham ve 
tahvilat vaziyeti 

Ankara borsasI normal bir hafts. 
gec;irdi. Istanbul da Ankaramn ver
dlgi fiatler i.i.zerine pe~in al1~~1er 
yapt1. Ytizde yedi bu~uk iaizli Tiirk 
borcu tahvillcri lQJ>O lirada ~ag1 yu
kan geyen haitaki fiatlerini muhafa
'Za etmektedirler. Paris, bunlarm fia-

Dahill isti.k.raz lalgltlarumzdan ik
ramiyeli Ergani 19 lira etmektedir. 
Buna mukabil S1va.s - Erzurum tah
villeri 20,10 liraya yiikselmi~tir. Bu
nun sebebi, bu lig-1tlann Anadolu 
tahvillerinin halihazJr fiati ile, beri
kilerin de 20,l.O liraya yiikselmesini 
istilza.m eylemesinden ileri gelmekte
dir. 

.Anadolu grupu cumartesi ak~1 
~ fiatlerde kald.l: 

Risse senedleri: 25 lira, 
Tahvill'er: 39,85 lira, 
Mfunessiller: 35 lira. 
Merkez bankas1 bir miiddetten beri 

utak mikyasta olmakla beraber bir 
3.§agi, bir yukan temevviic ediyor. Bu 
haft.a gene ild puan kaydederek 103 li- . 
rada kald.L 

Endtistriyel kagitlannuz nisbeten 
sakindir: 

Asian <;imento 9,30 lirada kald.l. Bu 
aym 27 sinde heyeti umumiye ic;timaa 
da.vet olunm~tur. Ruznamede ~r~
tin Etibanka devri mese1esi vardrr. 
Tramvay: gene 13,25 liradad.lr. Keza 
Umum sigorta 12 lira ve ittihadl milli 
21,75 lirada g~en haftaki fiatlerini 
muhafam ediyorlar. 

Diger nominal fiatler: 
Terkos 6,35 lira, Uski.idar - Kadlkoy 

Su ~irketi 2,75 lira, ittihad Degirmen
cilik 11 lira, ~k Degirrnencilik 0,84 
lira, Tele!on 8,40 lira, f;jirketi Hayriye 
19 lira, Omnium 0,85 lira, ~k Mer- , 
lrez Ecza deposu 2,60 lira. 

Tiirk altm1 fiati 1025 kuru~tur. 
Gayrimilbadil bonolan ~en hafta. 
gibi 8 kuru~ kald.l. 

MlSlr Kredi Fonsiye fiatleri de ~
lanhr: 

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

Biitiin mecrarun au vermiye
cek hale getirilmeai 

diitiiniiliiyor 
Bazi kimselerin, evlerinin altmdan 

~en Klr~me suyu mecralanm de
lerek bu sud.an istifadeye te~ebbiis et
tiklerir..i ve bu suyun ku1lanllmamas1 
i~in. Belecliyenin suyun almd1gi yer
leri kape.ta.cagim y~tlk. 

Belediye reisliginden verilen emir 
iizerlne, Belediye milllendislerile Be
Iediye ~beleri doktorlan bu haftadan 
itibaren bu gibi yerleri kapatmaga 
b~yac.aklard.lr. Deride gene mecra
run yeniden delinerek .suyun tekrar 
a{imlmasma meydan vermemek iize
re biitiin mecrarun su vermiyecek de
recede ipt.al edilmesi dii~ilniiliiyor. 

Ancak Kirk~ suyunun filtreden 
ge~ek suretile tasfiye edilip ecli
lemiyecegi. hakkmda, Slhhiye Vek8.le
tinin verecegi karardan sonra kati 
harekete ge~ilecektir. 

19 may1s kupas1n1 
Barutgiicii ald1 

Bakll"koy Halkevinin tertib cttigi 
19 mayis kupasi finali diin Demir
spor - Barutgticii arasmda kalabahk 
blr seyirci kiitlesi kar~smda, hakem 
Feridun Kili~m idaresinde oynanm~
t1r. Barutgiicti 1 - 0 galip gelerek 
kupayi a.lm.l?t1r. 

Bu~am 

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

TU:sim: isti:tW caddesinde Kemal 
Rebul, Bey~lu: Tiinelde Matkovic;, 
Yiiksekka.ldmmda Vinkopulo, Galata: 
~ula.r caddesinde Merkez, Kasun
pqa.: Vamf, Haskoy: Hallcio~lunda 
Barbut, Eminonii: Mehmed KfLnm, 
Fatlll: §ehzadeba§mrla Asar, Kara
gijmriik: Ahmed Suad, BalmkOy: is
tanbul, Sar1yer: Nuri, Aksaray: Etem 
Pertev, Be§lktq: Siileyman Receb, 
Fener: Emllyadl, Kumkap1: Belkis, 
Kui;iikpazar: Hikrnet Cemll, Samat
ya : Kocamastafapqada Rutvan , 
.Alemdar: Ankara eadde.sinde Arif 
N~t, ~l: Topkaptda Na.Zim, 
Kadlkijy: :Pazaryolunda RJ!at Muhtar, 
Modada Alaaddln, tiskudar: Selirni
ye, Heybeliada: Halk, Biiyiikad.a; ~i-

• na.si R1Za. 
D4'1' cece ~ill ecza.neler : 
Yenilc.oy, Emirgan, Rumellhlsan, Or

taki>y, Arnavutkijy, Bebek, Beyt.oz, 
.Pafabah~ "e Ana.doluhlsarmda.kl ec
zaneler her gecc ai;lktll'. 

Sivasta bugdag 
Siloda hararetli bi~ 

l~yet :var, 

Sivas silosu ve bugday getiren koyliiler 

Swas (~) - Bu yllki mahsul 
vaziyeti ~ok iyidi.r. Hava1ann son glin
lerde yagmurlu gitmesi, koylti.yii se
vin~tir. $izncli koylti ihtiyacm
dan fazla zahiresini bir taraftan pi
yasaya, diger taraftan da Sivas koylii
suniin zirai kalkmmasinda biiyiik bir I 
yeri olan bugday silosuna gotiirmek
tedir. Siloda hararetli miiba.yaa de
vam ediyor. 

Burdur (Aa{ikm) - Burdurda bu 
sene m&.hsul berektli olm~tur. u~ yil
danberi Burdurumuzda faaliyette bu
lunan Ziraat bankasmm bugday alnn 
idaresi bu sene de piyasay1 d~iirme
mek i':;in azami gayret sar!etmekteclir. 

Koylerden gelen c;if~ilerin liizum
suz yere fazla beklememeleri i!;in 
miiracaatler s1ra ile kaydolunmakta 
ve mesai saati aranmakslzm bugday. 
lar teslim almmaktachr. 

Havza panay1r1 

G~ heyecanh bir dakika 

Havza (Ak~am) - Havza pana
ym 11 ~rinievvelde b~layip 16 te~
rinievvel aki;;a.mma. kadar binlerce 
halkm i~tirakile devam etmi~tir. 

Gozleri Kama§ttran Bir Liiks ... Yi.i.zlerce Dans Ytldw - Yii.zlerce Ses itahesi 
Goriilmcmi§ l>erecede Zengin Sahneler i~inde Nefis Bir A§k Bikiye 

NELSON EDDY 
ME LEK 

- ELEANOR POWELL 
• s1nemas1n1n 

Oniimiizdeki ~~AMBA .A.k?mmdan itibaren CUMHURiYET BA YRAMI 

UAFTASI i~in SEql'iGt 

En giizel f ilmidir. 
Nwnarab Koltuklar Bugiinden itibaren Sattlmaktadtr. 

~DK $Dn~lfilila~on<dl~ 
Bugiln matinelerden itibaren iki biiyiik film birden 

Ya$amak hahk1md1r 
SiLViA SIDNEY - HANRY FONDA 

A§k; Heyecan ve Sergiize§t Filmi 

Ormanlar Cocugu 
RUDYARD KiPLiNG, Ormanlar i~risinde g~en ba§tan b~a heyecan dolu 

bir sergiiz~ filmi. 

Cumhuriyet Bayram1 ~refine 

SARA Y sinemas1n1n 
2 nci biiyiik TURKQE SOZLtJ' 

KARA KORSAN 
Filmini oniimiizdeki pe~embe aqammdan itibaren 
GOsterilmektedir. I 

~ rollerde: 

FREDRiC MARCH 
ve 

FRANZiSKA GAAL 

Pt>k yakmda TA KS n M Sinemasmda 
__ , 

SAHRA KIZI LEYLA 
TURK~ SOZL"V ve ~ARKILI 

Biiyuk $ark Filmi , 
Bu ytl c;ok faz!a hayvan ahm sa

b.rm yap1lrm~tll'. 15 - 16 te~rinde 

orta ve bru; gtire~ler yap1l~ ~ gti
re~te birinciligi Amasyanm Midor 
koyiinden Mahmud pehlivan ve orta 
gure~te b~ Havzanm Karame~e ko
ytinden Mevlud pehlivan kazanrm~tir. 

,------------------------------~ MELEK sinemas1 makineleri deoistiriyor. 
Amerikanm ve Avrupanm YAL."'l'IZ en biiyiik sinemalannda bulunan ve 

sinemanm en son icach olan 

°WESTERN ELECTRIC RADYOFONIK 
Bir ~ocuk pencere oniinde oy
narken cam k.uild1, yaralanda 
Be.p.k~ta oturan Alunedir.. iki ya

~daki oglu Abdiirrahmen, annesinin 
evde m~ bulundugu bir srrada 
pencere oniinde oynarken cam kml· 
m1~ ve zavalh ~uk bai;;mdan agtr su
rette yaralannu~tlr. K~tik Abdiirrah
man ~i~ <;ocuk ha.stanesine kaldinl
~trr. 

§ehrhlllzde Uk def~~~~ ~E ~ :.:.!! konulmaya ba11am. I 
ME LE Ii Sinemas1 makineleri degi§ti.rerek bu 100 % tabii sesli RADYOFO-J 
NiK sistcmile teehn ediliyor ve pek yakmda bu makinelerle projeksiyonlara 

~ehir T. Komedi 1nsmt 
ak§aIIl. 20,30 da 

YANLI~I.IKJ.t\R 

KOMEDYASI 
Yazan: v. §lekspir 

Ttirk~es1: Avnl Givda * 
Taksimde <Bu gece) 

KARMAKARI§IK 

Vodvol 3 perdc. 

Yakmda: 

I.A Dam 0 Kamdya * 

ba~hyor. 

Ciimhuriyet bayrammda Ki.i~iikpazar 
Altlok Gen~er Birligi salonunda 

yapilacak toren prograIDI: 

28 Birinci te~rin gece saat 21 de: 
1 - Istlklal mal'§t (koro}, 2 - Kan 

Borcu (Milli piyes), 3 - l}er'lye mahke
mesi {komedl). 

29 Birincl te§rin giindiiz saat 16 da: 
Yeni tesis edilen kiituphanenin a~lll§ 

tOreni. Oece saat 21 de: 1- istikliil mar
§1 (koro), 2 - Soylev (Necati Volkan), 
3 - Mllll ~lrler, 4 -Kan Borcu <Milll 
piyes), s - §er'iye mabkemesi (komedl). 

30 Blrlnci te§rln gece saat 21 de: 
1 - istlklal mar§1 (koro), 2 - Monolo~. 

3 - Kan Borcu <Milli piyes). 4 - §er'lye 
mahkcmesi {komedl). 

LOR E:L veHAR DD' nln 
FA KAT EN S 0 N E $ERL ER i ve bu senenin yegme biiyiik 

ve yenl Filimleri, E?filZ BiR 
TUBK<{E 

KAHK.AHA TOFANI olan 

SOZLU 

LOBEL· DARDi 
iSVi~REDE 

kadar sizi giildiirecek, eglendirecek bu ~AHESERi hii; bir vaklt 
hayalinizden bile gei;~ olamaZSlllJZ 

cUMmJRiYET BAYRAMINDA i P E K sinemas1nda 

TUR.AN TiYATROSU 

Halk sanatkil.r1 Na§id, 
okuyucu Semiha Ml§el 

varyetesl. Bu gece: 

SE FAD AT 
Komedl 3 P. 

DANS, SOLO, DUET* 

Halk opereti 
Biiyiik: hazirllklarla. 

yaklnda ba§hyor. 

KINA GECESi 

M. Yesari, Seyfeddin 

Asal. T.: 4-0335 * 

Bugtine kadar bir !;Ok Filimlerini 
kahkaha ile ne.,'e ile gordtinilz 



lngiltere devletinin mi.ihuri.i 
ingilterede devletin biiyilk miihril 

fevkalade ehemmiyeti haizdir. Bunu 
rnuhafaza eden lord, nazrr iinvan ve 
sal;1hiyetini haizdir. Fakat biiyiik 
mi.ihi.ir ingiltere devleti kuruldugun
danberi bir ~ok defa degi~i~tir. 

Her yeni kral tahta oturduktan 
sonra ya selefinin miihrii yerine b~ 
kn. bir miihiir yaptmr, yahut eski. 
mi.ihrii deg~tirir. Bu miihiirlerin 
mevcudiyeti miihim vesikalar iizerin
dc ki bask1lardan anl~lmaktadir. 

Ahiren Vin~ester kolleji vesaik 
\'azinesi i~lnde bulunan bir vesikada 
;Ingiltere krah be~lnci Hanriye aid 
bir mi.ihfu· baskls1 ke~fedilmi~tir. 

1420 senesinde Troyes'te tnglliz 
~e Fra.ns1z bi.iyU.k ordulan arasmda 
~u'mbulan biiytik muharebenin ne
ticasi olarak akdolunan sulhiin ica
b1 olarak bu miihiir hakkedilmi1?tir. 

<;iinkii o ta1ihe kadar biiyiik mii
hlirlerde ingiltere krah ayni zaman-

da. Fransanm da kral1 oldugu kay
dedilmekte idi. 

Yeni miihiirde ise ingiltere kra
lmm ayni zamanda «Fransa krallJ.
gmm varisi oldugu» kaydedilmekle 
iktifa edilmi~tir. 

Bu suretle Fransa ilk defa in
gilterenin h!kimiyetinden bir dere
ce kurtulmu~tur. 

Miihrii ihtiva eden vesika Vin1¥es
ter kolleji muallim ve hadimlerinin 
baz1 tekaliften muafiyetlerine dair
dir. Rak sanatmm bir ~aheseri olan 
bu miihilrde kral ata bin~ bir ~0-
valye kiyafetinde tasvir edilmi~tir. 
Sol elinde kalkan ve sag elinde k1hg 
vard1r. 

Bu milhri.in som altmdan oldugu 
istidlal edilmektedir. Mi.ihriln ash 
ya kaybolmu~. yahut silinerek iize
rine b~ka yazilar yazllarak yeni bir 
miihiir haline konulm~tur. Her hal
de bOyle bir mtihriin ke~fi tarihi 
hayli aydmlatrm~tir. 

lngilterede muallimler sinema 
mUtehass1s1 olacakiar 

ingilterede muallimler i~in ga,. 
rib bir mecburi kurs tesis edi~tir. 
Londra belediyesi kendisine tabi 
umum ilk mekteblerde talebeye si
nema vas1 tasile bazi tedrisat yap1l
mas1m ve bahusus tatbikati goste
rilmesini kararl~tirm1~tir. 

Bu karara binane but.Un muallim
lerin filim gosterecek bir vaziyete 
getirilmesi mecburi tutulm~tur. 

ilk kafile olarak iki yilze yakm 
rnuallim kursa sevk edilmi~tir. Kurs 
bi.itiin kl~ devam edecek ve her kur
su bitiren kafilenin yerine ikinci bir 
zilmre sevk edilecektir. 

Kurslar on iki~er haftaltkt1r. Her 
ders iki saat silrmektedir. Bu ders
lerde sienma teknigihin biitiin esas 
ve te!erri.iat1 muallir.alere hem na
zari, hem de amell olarak gosterile-

I cektir. Hatta sesli filimlerin nas1l 
ahndJ.g1 da bi.ittin teferriiati ile an
la tilacaktll'. 

Her on iki hafta sonunda yaplla
cak imtihanda muvaffak olanlara 
Londradaki filim cerniyetinin ihti
sas mektebi namma birer ehliyetna
me verilecektir. 

iki ytiz muallim i~in Londrarun 
be~ muhtelif merkezinde kurslar 
a~Ilnu~tir. Kurslar Londrarun b~h
ca politeknik mekteb, ve teknik ens
ti tillerinde agllnu~ oldugundan mu
allimlere her tilrlti modern filim sa
nayii levazum temin cdilmi~tir. Pro
fesorleri de politeknik mekbetleri ve 
teknik enstitiileri erkam arasmdan 
segilmi~tir. 

ingilterede her ilk mekteb mual
limi ayni zamanda tecriibeli bir si
nema miitehass1s1 olacak demektir. 

Beynelmilel otelcller kongresl 
Beynelmilel otelciler ittifala bu se

neki kongresini ingilterenin ~ima
linde turizm noktasmdan dilnyamn . . 
~ok cazib bir kitas1 bulunan Isk~-
yada Edinburg ~ehrinde akdetmek
tedir. 

:congreyc Avrupamn on dort mem
leketinln mc~hur otel sahibleri ile 
Amerika ve Asya memleketleri i~ti-
rak etmi~tir. • ,,.. 

Asyada.n Japonya' otelcilerden 
mtite~ekkil mahsus bir heyeti mu
rahhasa gondernli~tir. Kanada ve ~i
rnali Amerika miittehid hiikumetle
li. de kalabahk heyetler gonde~
btdir. Biitiln dilnyamn en mEiruf 
otelcilerinaen 120 ki~i ilk defa isk~
yada topl£1.nnu~t1r. 

Avrupanm otelciligi ~ehur mem
leketlerinden yalruz Qekoslova.kya 

Miilkiye miifettitlerinin 
teftitleri 

Geyve (Ak~am) - Geyvede be
tayi tefti~ bulunan mi.ilkiye milfet
ti~lerlnden bay Adil ve f?iiklii, bele
d ye ve muhasebei hususiyeyi teft~ 

ct~Ierdir. ~imdi nilfus idaresini 
tefti~le m~guldiirler. Aynca ta:pu 
dtiresile inhisarlarda da tahkikat 
:Vapmaktad1rlar. Milfett~lerm mua
tne1a.t1 muntazam bulduklan anla-
~haaktad1r. 

~\~~T 
bi~aklan 

ve JI LET 
tra~ makine· 
leri i ki ayn par

~adu. Bunlar 
bi rlef meyi nee 

~' I m ukemmeliyet 
\'\ temin oluna•. 

maz" 

m:ilum ahval dolay1sile heyetini gon
derememi~tir. 

isvi~re evvelki kongrelere nazaran 
Edinburg kongresine daha kalabahk 
bir heyet ile i~tirak etmi~tir. 

Kongrede otelcilik ve lokantac1h.k
la alAkadar btitiin meseleler ve ba
husus beynelmilel seyyah celbi * ile 
me:;;gul olacaktir. Miizakei·e edilecek 
meseleler ara.smda otel fiatleri, kam
biyo i~leri, miistahdeminin ticretleri 
ve tatil zamanlar1 ve Qin ile Peru'
da otelcilerin maruz bulundugu mii~
kiilat vardlr. 

Bu def aki kongreye Almanyarun 
milli otelciler cemiyeti reisi Gobler 
riyaset edecektir. Beynlemilel otel
ciler ittifakJ. te~kilat1 1921 senesinde 
Monakoda tesis edilmi~ti. Bu te~
lita 25 memleket dahildir. 

Yugoslav valide krali~esi 
rahatsiz 

Belgrad 23 (A.A.) - Bir karaciger 
buhranmdan muztarip olan valide 
krali1¥e Mari'ye birka~ giin tam bir is
tirahat tavsiye edilmi~tir. 

BiR SAATiN DOC'.'iRULU(;.U i~iNDEKt 
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lUCKEMMELEN RAREKETiNE 

TABiDiR. 

REVUE SAATININ biitiin yedek aksanu 
bulundug-u i~ tamirinln kolay olmas1 
biittin saat~Uerce malfundul'. 

Fa.brika, kendi icad1 ola.n bir mak.ine 
ile ihtira1 olan saatlerin bir sanlyenln yilz .. 
cle, blnde birine kadar ayarm1 QI~ebillr. 

r~te boyle fenni alat ve mukemmel 
blr kontrol sayesinde, presizyon derecestn .. 
de nadir gecilmi§, REVUE SAATLERiNt 
viicude getirml§tir. 

Bir REVUE SAATi alan herkes, cidden 
zlk1ymet bir e§ya. sahlbl olur. 

Tanmt:n.1§ saatcllerde ara.y1mz. 

•• 
OrUmcegin kendine mahsuS· 
$ayanr hayret hayatr, zehiri 

ipegi ve a,kina dair 
Ori.imcekler 

bugiinlcrde ken
dilerinden gok 
bahsettiriyorlar. 
Onlardan ilham 
a.Ian bir Fran-
SlZ muhaITiri ' 
«Ortimcegin ro
maru)) isimli hay-
li uzun ve aclkll 
bir roman yazd1-
g1 gibi bir tabii

Bir tabiiyat aliminin oriimcekler hakk1nda netrettigi iki 
yiiz sahife1ik ldtap. Oriimcekler diitmanlarile nasd miica
dele ederler? 18 inci aa1rda bir adam oriimcegin ipegmden . 
kuma§ yapilab~iecegi.ni iabat ehni§, fakat oriimcekleri yetif
tirip iiretmek zor oldugu i~in kendisini takip eden olmamit· 
br. Bu bayvanlar1n en §ayaru dikkat taraflar1 a1klar1d1r. 
Oriimcek ditisine korka korka yakla11r, onun gonliinii elde 
etmek i~in kar§U tnda taklabanhk ya par, danaeder. Aksi 

kilde 9iftle§mez
ler. Erkek oriim
cek tekessiir za... 
maruna girince 
gizli bir kO§eye 
~ekilerek ki.i~ilk 

bir ag kurar, bu 
ag iizerine bir 
damla tohum bi
rakir. Ondan 
sonra u<;larmda takdirde di,i, erkek oriimcegi. derhal tepeler. 

yat §.limi de ge<;en ay oriimceklerin ha
yatma dair ve i1¥inde bu garip mah
lukun ya§ay1§1 hakkmda <;ok §ayam 
dikkat malumat bulunan iki yilz sahi
felik bir eser ne§retti. Lucien Berland'a 
ail olan bu son kitab hi~ ~iiphesiz 
hayvanlarm hayatlanna dair yaz1lm1§ 
kitaplarm en tathlarmdan biridir. Bi.i
tiin kitap orfunceklerin gizli hayatm1 

' ilmi bir surette, fakat s1kmadan izah 
etmektedir. 

lpek 
Bocekler umumiyetle zehirlerini ka

rmlanndan gelen bir kanalla ifraz et
tikleri halde orlimcekler bB.§larmdaki 
~engellerden sallverirler. Buna muka .. 
bil ipek b0cegi gibi ipek ifraz eden hay. 
vanlarm aksine olarak oriimcek ipegi
ni viicudtini.in gerisinden harice dok-
mektedir. Oriimcegin ipek istihsal eden 
gudcleleri karmndadlr ve adedce pek 
<;oktur. <;lkt1g1 esnada ltizuci bir ma-

Muharrir orlimcekleri i.i9 cepheden, yi oldugu halde hava ile temas eder 
ifraz cttikleri z~hir, yaptlklan ipek ve etmez derhal sertle§ir. Oriimcek ipegi 
nesillerini idame i<;in takip ettikleri hayvanm karnmdan mtiteaddid ka-
usul bak1mmdan inceliyor. nallarla gelir ve <;lkacag1 s1rada oriim-

Zehir ceg'in mesamelerinden siiziiliir. Bir ne-

brtimceklerin b~lannm on tarafm- vi ziizge~ olan bu mesameler umu-
d::i., m;lan sivli birer ~engelle nihayet- rniyetle alti tanedir. Bunlar bir tar~f-
lenen iki yumu~ak boynuz vardir. Boy •• ~an kanallan a~1p kapa~~k suretile 
nuzlardan her biri dahili bir kanalla ifrazati kontrol ederken d1ger taraftan 

bir dokuma aletinin par~alan gibi mil· ori.imcegin zehirini imal eden bir gud
deye merbutturlar. Oriimcek §ikarma 
sald1racag1 yahud kendisine musallat 
olan bir mahIU.ka kar§l miidafaada bu
lunacag1 zaman c;engellerini uzatarak 
dii§manmm ilzerine zehirli ifrazatm
dan bir damla bll'ak1verir. Evlerde ras-
lad1gumz oriimceklerin ekserisinde bu 
zehir kil((ilk b&ekleri felce ugratacak 
kadar kuvvetlidir. 

brtimcek isirmas1 insanlarda ancak 
ar1 sokmas1 gibi hafif bir yaruna tevlid 
cder. Yalmz oriimceklerin «T~ oriim
cegb• denilen cinsi tehlikelidir. Zehiri 
daha kuvvetli oldugundan ~iddetli ag
nlar husule getirdigi gibi korkulu bir 
zehirlenme hadisesi de tevlid edebilir. 

Ccnubi Amerikada ve bilhassa Bre-
zilyada 9ok korkun~ oriimcekler ya§a
maktadirlar. Bunlar arasmda yer 
tiliimceklerinin zehir doken i;engellerl 
oldugu gibi si.iri.indtigil yeri ~i.§iren kll
lan vardlr. Zehiri o kadar kuvvetlidir 
ki, iri bir fareyi klsa bir zamanda 01-
di.irebilir. Maamafih bugiin tebabette 
orfunceklerin talll.Illnl§ nevilerinin ze
hirlerine kal'§l tedavi ~areleri bulun
m~tur. 

temadiyen yerlerini degi§tirerek oriim
ccgin yiiriiyil§ilne muvaf1k bir ag ore
bilecek ~ekilde hareket ederler. 

Orilmcekler ipeklerini, ~ayam hay
ret derecede ustahkl1 ve gi.izel hendesi 
aglanm kurmaga, bunun i.izerinde otu· 
racag1 yeri ormege, i~inde yumurtala
nm muhafaza edecegi kozas1m imal 
etmege tahsis ederler. 

Ortimcegin ipegi son derece incedir. 
18 inci asirda Reaumur ipek bocegin
den oldugu gibi oriimcek ipeginden de 
kum~ imal edilebilecegini isbat etmi§, 
hatti Madagaskarda yeti§en bir cins 
on.imcegin mahsultinden giizel bir ku
ma§ vucude getirmi§ti. Fakat ortimcek· 
leri yeti§tirip ilretmek gill¥ oldugu ig.in 
tuttugu i~te devam edememi~ ve ese
rini kimse takip etmem4>tir. Qi.ink.ii 
01·umcekle1i beslemek i;ok zor oldugu 
glbi ipeklerini sanayide kullamlabi
lecek bir hale getirmek de hayli mas
rafl1 bir i~tir. 

Atk 
briimceklerin en §ayaru dikkat ta

raflnn R§klandrr. briimcekler hay
vanlarda umumiyetle gordtigiimilz ~e-

' hirer bo§luk olan 
iki arka ayaguu bu damlanm ic;i
ne sokarak bir pomba gibi, daha dog
rusu stiloya murekkep doldurur :;;ekil
de damlayi ayaklarmdaki bo§luga r;e
ker. 

Bu i§i bitirince di§isini aram1ya <;I· 
kar. Di.§i oriimcek wnumiyetle erkek· 
ten daha btiyiiktilr. Di§isini kar§tdan 
taruyan erkek orilmcek <;ekJne ~ekine 
ve bin bir ihtimamla yanma yaklB.§mt· 
ya ba§lar. A§1gm di§i ortimcek kar§t
smda boyle ihtiyatll hareket etmesi za• 
ruridir. <;ilnkil di§i kendisinden daha 
iri ve kuvvetli oldugu i<;in onu ani bir 
surette yakahyamaz ve acemilik gos
~erirse di~i ortimcek s1k.J~m1~ a~1g1 ko
layllkla tepeleyip yutabilir. 

Onun i9in bu esnada erkek maruz 
bulundugu tehlikeyi biliyorm~ gibi 
hareket eder. Onu kand1rmak ve niye
tini farkettirmemek ir;in bin bir hileye 
milracaat eder. Dysdere denen ori.im
ceklerin erkekleri bu devrede di§inin 
goziine ho§ gorilnmek ic;in kar§isma 
ge<;ip acaib hareketlerle, tiiylii s1rtm1 
gosterir, daha dogrusu §aklabanbk ya. 
paralar. «SH;rar oriimceb dedigimiz 
cinsler di§inin ontinde siyah tilylerle 
sa9aklanm1§ ayaklanru oynatarak 
dansederler. Bunlara s191-ar orilmcek 
denmesinfu sebebi de budur. 

Bahge oriimcelde1i e~ ile kar~~m
ca ilerlemege cesaret edemeksizin bir 
mtiddet agm kenannda durur ve san. 
ki ona yakla§mak i<;in cesaretini arttl
racak bir i§arete muntaz1r oldugunu 
hissettirmek ister. Biraz soma ilze
rinde bulunduklan agm iplelini kar
§lllkll c;eki§tirmek suretile uzaktan ara~ 
lannda gizli bir milkaleme cereyan et
tigi hissedilir. 

Fakat biitiln bu erkek Oiiimceklerde 
bal?langi<; ne §ekilde olursa olsun neti
ce erkegin mukadder roliini.i ifa etme
si suretinde tezahi.ir eder. Ve erkek 
ori.imcegin ayaklarmdaki tohum di§i
nin ayaklanndaki bo§luga devredilm~ 
olur. Ondan sonra erkek ortimcek 
di§inin bulundugu ag1 b1rakarak eskl 
hayatma avdet eder. - ~· H. R. 

Su bask1n1na kars1 Mardinde trahom mi.icadelesi 
Trakyada yeni bir sed yap1ldi 
. .Edirn.e (Hususi) - Nafia Vekaleti 
tarafmdan Bosna koyilnde yapu .. 
lemektedir. Bosna koyilnii su bas
lemektedir. Bu sene koyiinii. su bas
lamndan kurtarmak i9in (50,000)) 
Uraya ~a edUen ve ilk kazmas1 ge
neral Kazun Dirik tarafmdan vuru
lan bu set, Meri~ sahili boyunca 
(1700) metre uzunlugunda koyU. 
k~atmaktad1r. 

Dort be!? senedenberi Meri~ nehli
nin s1k slk su baskmma ugnyarak 
biiyiik zararJar goren bu koy gegen 
~<>ncki su basknunda haftalarca su
altmda kalm~ ve hatta bir araltk 
koyiln Mel'icin kaq1 sahillne be~ ki
lometre yakinindeki bir glflige nakll 
d ~iin illm~til. 

Bu koyiln bir setle kurtanlmas1 
mi.imkiln oldu~ anl~1ldlgmdan Ve-
k8.let biiyiik para. yardlmlarmI eslr· 
gemiyerek setin in~aslD.l kararl~trr· 

~tl. 
Mevsimin en mil.said zamnmda. 

i~aata b~lanm~tll'. ~aatm devamt 
hem koylerln su baskmmdan kurta
nlmasm1, hem de 300 kadar koylii i~ 
ginin ga11~tmlmas1Ill temin etmi~ olu
yor. Koyliller, hiikO.metimizin bu ya
klll ala.ka ve icraatmdan min netle 
bahsetmektedirler. i~aat ikl hafta~ 

kadar bitecek ve sedin a ilma tore-

MUcadeleden sonra hastahk vakalar1 
yandan a$ag1ya dU$tU 

l\Iardin (~) - Gazianteb 
trahom mi.icadele merkezi Mardini 
de trahom mmtakasma dahil etmi~
tir. Filhakika burada Kilis, Seyhan 
ve Siird mmtakasmda tesadilf edil
digi nisbette fazla trahomlu yoksa 
da te~kilata dahil eclilmiyecek dere
cede az da degildir. 

GOrillen ltizum ilzerine burada da 
bir hastane ve dispanserin a91lmas1-
m mi.iteakib hastallk nisbett yandan 
a9ag1ya diil?mil~tiir. K1ymetli gen<; 
doktorlarmuzdan bay Azlzin gayre
tile noksanlanndan bir ~ogu da ta
malanan ve yoklugu hissedilen bii
yiik bir ihtiyaca cevab veren hasta.
nc ve dispanserde 937 de; 2352 va
tand~ muayene edilerek 1904 iiniin 
trahomlu oldugu tesbit edilmi~ ve 
1654 ii tedavi gormti~tilr. Aynl ytl 
za1imda (102) hasta yurda yatlnl .. 
1~, yatarak ve ayakta ameliyat gO.. 
renler elliyi bulmul?~ur. 

Bu sene icinde dispanser ve haric;
te 8051 hasta il8.1¥lanmak iizcre gel
mi~ ve 66854 ilaclama yap1Im1~t1r. 

Gene 937 yilJ. zarfmda 2039 mektebll 
na.glanmak uzere gelmil?, 25367 ila~
Iama ve 185 ameliyat yap1lm1~tir. 

homlu oldugu tesbit ve 1732 si tedavi 
olunm~tur. Yi.iz yedi hasta yatml~ 
m1~, yatinlarak ve ayakta yap1lan 
ameliyat saylSl 186 yi bulmu~tur. 
Gene bu milddet iginde 5550 hasta 
ila9lanmak iizere gelmi~ ve (32220) 
ilac;Iama yapil~tir. Mekteblerde 
1394 hasta ilac;larum~. ilac;lama sa
y151 on sekiz bine yakla~nu~t1r. Yedl 
ay zarfmda ilk ve orta okullarda on 
sckiz ameliyat yapJlm1~tir. 

Mevcud bina hastane ve dispanser 
ilihazma mil.said degildir. On yatagl 
da istiab edemiyoi. Gene binamn 
mil.said olmayu~mdan dispanserin 
onti giindtizleri pek kalabahk ve ft.de
ta ma~eri bir manzara arzediyor. 

Mardin trahom hastane ve dispan~ 
seri i~in mi.isaid bir binaya ~iddetle 
ltizum ve ihtiya~ varchr. 

Bir sarhot yiikaekten diittii, 
ag1r yaraland1 

Mahmud isminde bir adam evvelkl 
gece ralay1 biraz f azlaca ka~1rm1~ ve 
Yedikuledeki evine gitmek tizere 
Ah1rkap1 9imendifer koprilsilnde tren 
beklerken mlivazenesinl kaybederek 
i.ig metre irtifadaki kopri.iden dil~m~ 
muhtelif yierlerinden ag1r surette ya-



Sahife 6 

TUrkiye serbes gUres 
bi rincili kleri 

T ekirdagh Hiiseyin 
§ampiyonlugu muhafaza etti 

Eminonil Halkevi tarafmdan pro
fesyonel gilre~c;iler arasmda tertib 
edilen Tlirkiye serbes gilre~ birinci
liklerinin final miisabakalan diln 
Taksim stadmda az bir seyirci oniln
de yap1ld1 . 

Tilrk tebaas1 olmadlg1 cihetle mii
sabakalara almm1yan Mi.ilayimin ve 
kolunun sakathgm1 ileri si.iren Kara 
Alinin b~ pehlivanhklara i~tirak et
rnemeleri bu kar~la~alann eh~m
rniyetini kaybettirmi~ti. Nitekim dtin
ki.i seyircilerin azllg1 da bunu ispa
ta bir delildir. Bundan evvelki sene
Jerdc yapllan birincillklerin gordilgil 
alaka ilc bu seneki rniisabakalar ara
smda gilre~ rncrakhs1 halkm alakas1 
bak1mmdan bilyilk bir tcdenni var
dir. Maamafih bu azhkta havalarm 
i'ena olrnasmm eta dahlini unutma
mak laz1md1r. Badema bu gibi mil
sabakala1,n ac;1k sahada en gee; ey
JUI ayma kadar yap1labilecegini ter
tib heyetinin nazan dikkate almas1 
Hi.zimd1r. 

B~{llfi birinciligi: 
Bir giln evvel rakipleline maghib 

olan Hilmi ile ibrahlm gilniin ilk 
ka~larnlas1m yaptilar. B~tan ba~a 
Hilminin hakimiycti altmda gcc;en 
bu karslla~ma mhayet 21 inci daki
J·ada ibrahin1in s1rhnm yEre gelme
~ile nihrv('t lmldu. Ve Hilmi ba~alt1 
uc;ilncilsu oldu. 

Iklnci knrl?1lal?ma ba~alti birinci
lii!i ic;in Mehmed Kavnarla ibrahim 
Gtiner arasmda yap1Id1. Bir gi.in ev
vel rakiplerlni say1 hesabile magl(1b 
roen bu iki pehlivamn glire~ c;ok 
rvkll oldn. Ve ibrahim l4 (incii da
kikada tul?la galih gelerek ba!ialh 
birinciligini karnndi. Mchmed ikinc! 
oldu . 

Agzr S?klet binnciligi : 
Ba~ pe.hlivnnhk mtisabakalarmm 

birinci kar~1l~mas1 di.in Manisah 
Halile maghib olan Babaeskili ile Te
kirdaghya maglUb olan Pehlivankoy
Ju Mustafa arasmda yap1lacaktI. Fa
kat Pehlivankoylti Mustafa gelmedi
gindcn Babaeskili hi.ikmcn galib sa
y1larak b~a pehlivanhkta tic;ilncii 
il:ln edi1di. 

Gilnun son milsabakas1 Tekirdagh 
·fie Manisall Halil arasmda yap1ld1. 
Daha hcntiz alh ay kadar evvel b~ 
pchlivanlar arasma kat1lan Halil 
genc;ligi dolayisile heyecanh idi. 

Final milsabakas1 oldugu ic;in Jjir 
saat olarak ilan cdilen kar~1la.~manm 
Uk yanrn saati c;ok s1k1 cereyan etti. 
Muhtelif ~ekillerde Tekirdagh Hi.ise
yini zorhyan Manisah toylugu yu
zilnden netice alam1yordu. Maama
fih kendisine puan kazandiran baz1 
oyunlar tatbik etrnege muvaffak 
oldu. 

15 dakika istirahatten sonra ikin
cl devre lc;in ringc c;1kan pehlivanlar 
c;ok ~etin bir ~ekilde c;ah~aga ba~-

Bu/gar. pehlivanz 
sahagi terketti 
Miilayim pehlivan hakem 

kararile galib ilan edildi 
Ankara 23 - Ankaragiicii stadm

da muazzam bir seyirci kiitlesi huzu
runda, profesyonel giire~ miisabaka
lan yap1lm1~tir. 

Bugiinkil kar§tla§ma, Bulgar Kirof 
ile Miilayim pehlivan arasmda idi. 
53 ilncil dakikaya kadar Mtilaylmin 
ezici bir hakimiyeti altmrta cereyan 
eden kar~1la,c;;m8, 53 ilncii dakikada 
Kirof'un Millayimin tatblk cttigi sert 
oyunlara tahammill edemiyerek sa
hayi terketmesi uzerine Miilayim peh
livan hakem hevetinin ittifakla ver
digi kararla galib ilan edilmi§tir. 

Ankaradaki maclar 
Anka ragiicil ve Demirspor 

galib geldiler 
Ankara 23 - Lig maclarma bugiln 

Muhaf1zglicli stadmda c;ok kalabahk 
bir merakh kiitlesi oniinde devam 
olunmu•tur. ilk ma~. Ankaragi.icii Ile 
Galatasaray taklmlan arasmcta ya
pJld1. Hakem B. Omer idi. 

Birinci devre Galatasarayin 1 - O 
lehine b:tti. i kinci devre c;ok hara
retli ge~ti. Oyun nihayetlerine dogru 
hakem, sert oyunlanndan dolayi Ga
latasaraydan iic; ve Ankaragi.ici.inden 
iki oyuncuyu oyun haricine <;1kardi. 
Bundan sonra Galatasaray 8 ve 
Ankaragi.icii de 9 ki~i ile oynamasma 
ragrnen netlce iizerinde bir degi~klik 
olmadan mac; Ankaragi.ici.iniin 3-1 
galibiyeti ile sona erdi. 

Bundan sonra Demirsporla Harbi
ye taklmlari kar~la~t1lar. <;ok zevkll 
bir ovunclan sonra ma<; 3-2 Demir
porun galibiyeti ilc bitti. 

fzmirde 
izmir 23 - lig mac;larma bugi.in 

deYam edildi. ilk ma~ Ate~le Demisr
sopr tak1mlan arasmda yap1Id1. Ta
mamen gec.;enlerden teskil edilen Ate~ 

tak1m1 glizel bir oyunla rakibinl 4-0 
yen di. 

Bundan sonra Dogansporla Ya
manlar kar~Jla~t1. Biiinci devresi 0-0 
biten bu ma<;1 bire kar§1 2 sayi ile Do
ganspor kazand1. 

----
1kinci kiime ma~lar1 tehir 

edildi 
Silleymaniye stadmda yap1Iacak 

olan ikinci kiime mac;lan sahanm 
~ok ~murlu olmas1 dolay1sile tehir 
edilrni~tir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lad1lar. T.ekirdagh Hiiseyin i~i ~abuk 
bitinnek i~in bi.itiin kuvvetini kulla
myordu. Nihayet 3 iincii dakikada 
nefis blr kafakol oyunile Manisalmm 
s1rtm1 yere getirmege ve bu sene de 
TUfkiye birincisi olmaga rnuvaffak 
oldu. Mi.isabakalar neticesinde yap1-
lan tasnife gore Tekirdagh Hiiseyin 
b~ pehlivan, Manisah Halil ikinci, 
Babaeskili ibrahim uc;iincii ilan edil
dller. 

f 
E~ UM KADIN 

A~k ve macera roman1 
\.. Nakleden: (Va - Nu) Tcfrika No. 45 J 

- Taraf1mdan sevildig'.ini zanneden 
aptal kadm! Senin aceml buselerin, 
ruhsuz ok§ayi§larm bir erkegi tatmin 
edcr mi sank!. .. A§k barnba~ka bir~ey ! 
Onda kuvvet, kudret, vah§ct \iar! 0, 
oldiiriiyorrnu§ hissini vererck insam 
ya§abr. Iztirap verirken zevk dogu
rur ... i§te Lemanla ben blrbirimizi bu 
§ekildc seviyoruz. Biribirimizin kollan 
arasmda duyduginnuz lezzeti hi':( bir 
§eyle k1yas edcmcm. Cehennem ic;inde 
bir cennet! Ne bahasma olursa olsun 
ben bundan ayr1lamam! ... 

- Sus, 
0

sus! ... Allah a§kma yeterl ..• 
Bu sozlerin beni oldilrtiyor. 

Memduhun co§kunlugu son radde
sini bulmu§tU. 6fke ile devam etti: 

- Madem ki saadetlmi idame ettlr
mrk fc;in bann laz1m olan parayi dahi 
bulmuvorsun, git ... Goziimi.in oniinden 
)i ok ol ... NereyE: isters.en oraya... Bir 
daha scni gormiyeyfm ... inutilelini, §i
kayctlerini i§itrnlyeyim 1 ••• 

Safiye ccvap vcrmeden aynga knlk
t1. Dimdik duruyordu. Hiddetine kap,. 
J1 kocasmm lk" kendisini dove-

cegini tahmin ediyordu. Fakat erkek 
insafs1zhg1 o dcreceye vardmnadan ~I
k1p gitti. 

Kadm bir koltuga y1g1ld1. Yiizii a'luc;
lar1 ic;inde kapah, uzun bir miiddet dur
du. Ba.§1 doni.iyordu .•. Hie; blr§ey dii~il
nemiyor, §imdi orac1kta sanki Oiecegi. 
ni samyordu. Sonra gogsilnii yirtan ac1 
bir h1c;kmk biitiin vticudilnii sarstr. 
Uzun uzun agladl, inledi. Blraz silktin 
buldugu vakit kaU kararmt vermi§ti. 
Yerinden kalktt. <;ekmesim c;ektl, bir 
kdgtd alnrak ismail Kenarun annesl
ne mektup yazmaga b~ladl. 

i~i bittlkten sonra giyindi. Sakin 
ad1mlarla merdivenden inip bah~eye 
~1kt1 . Aga~larm arasmda kaybolarak 
biiyilk havuzun oldugu tarafa ilerledi. 

Esen tath yaz riizgan suyu bafif 
hafif kln§tmyordu. Buras1 olduk!(a de· 
rin bir yerdi. Gene; kadln etrafma bak
ti. Kimseler yok. Izbrabma cenab1hak
k1 .§ahid tutuyor. Ondan af diliyormu§ 
gibi g8.zlerini semaya kaldlrdl. Sonra 
birdenbire ba§ Magi kendini f1rlatti. 

Bir SU k1rt1s .. Git id 
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Ge~mi1 :zamanlar Polonya "Cekoslovakya 
mes.elesi ~3bu~ halle~il- lkinci AbdUlhamid ve Ecnebi mat buat1 
mell, fazla bekl1yemey1z,, 

d•IYOf Abdlilhamidde ecnebi gazetelerinin Abdillhamidi iirktitiip para ~ekmek 

(Ba~ taraf1 I inci sahifede) 

~ekoslovakyan1n mukabil 
teklifleri 

Budape~te 23 - <;ekoslovakya hii
kumeti mukabil tekliflerini diin Ma-
caristanm Prag sefirine vermi~tir. Bu 
teklif dordilnciidiir. Zannedildigine 
gore, Qekoslovakya, Macaristan tara
fmdan istenilen 12,940 kilometre mu
rabba1 araziye mukabil 10 bin kilo
muktezi olmad1gi ilfi.ve olunmaktadir. 
~u ha1de Macaristanm istegi ile <;e
koslovakyanm teklifi biribirine yak
l~maktad1r. ~irndiki halde b~hca 
ihtil{if bir iki kasabaya aittir. 

Miil?terek Macar - Leh hududuna ge
lince, Budapc~tc, bu hususta nikbin
ligini muhataza etmektedir. Diger 
taraftan bu meselenin acele halli 
muktczi olmad1g1 nave olunmaktad1r. 

T eklif, anla§ma zemini 
tefkil etmiyecek 

Buda-pe~te 23 (A.A.) - iyi haber 
alan Maca.l: rnahfillerinden bildhildi
gine gore, l:iugi.in ogleden sonra top-· 
lanan naz1rlar meclisinde tedkik olu
nan Qe'koslovak teklifleri, bugUnkii 
~eklinde bir anl~a zemini te~kil 
edemiyecek mahiyettedir. 

B. de Kanya, bir mukabil proje 
hazll'lam1l?t1r. Bu mukabil proje, pek 
yakmda Praga bildirilecektir. 

~imdiki halde ne Qekoslovak tek
lifleri ne de Macar mukabil teklifle
ri hakkmda hie; bir sarih malumat 
verilmemektedir. 

Macaristan taleplerinin 
isafm1 istiyor 

Budape~te 23 (A.A.} - iyi haber 
alan mahfiller a~ag1daki malumatt 
vermektedir: 

Macar hiikumetinin mukabil tek
lifleri bu gece Praga gonderilecektir. 
Qek tckliflerinin umumi hatlan ile 
ve- bilyilk Macar ~ehirlcrinin istisna
s1 ile etnik konunlara tevafuk etmek
te bulundugu kaydcdilcbilir. Verilen 
cevapda Macaristanm etnik balam
dan hi~ bir fedakarllk edemiyecegi 
tebai iiz ettirilmektedir. Bilhassa Ma
caristan, tarihi hududlar prensibin
den vaz ge~mekle esasen biiyilk f e
dakarllk yapm1~ bulunmaktadir. Ma
car hiikumeti etnik prensipin istisna
s1z ve kay1ds1z ve ~arts1z kabuliinii ve 
diplomatik rni.izakerelerin ~abuk ni
hayete erdirilerek Macaristanm hak
kaniyete dayanan taleblerinin isafm1 
istemektedir. 

Macar Ba1vekilinin bir 
makalesi 

Budape~te 23 - B~vekli B. imredy, 
Fuggetlenscg gazetesinde n~rettigi 

bir makal.ede Macaristamn i<; ve d1l? po
litikasmm b~hca hatlanm ~lzmekte
dir. B. imredy diyor ki: 

cMacaristan askerlik balammdan 
kuvvetli olmall ve i~timai ve zirai is-

haleler ... Ve gene sakinle§en havuzu~ 
iistilnde giine§ I§Iklan parlamaga ba§
lad1. 

Safiyc hammm cesedini ertesi gi.in 
bah~1van buldu. Bu hAdise biiti.in dR
vetlilerin ne§esini kac;ird1. Haz1rlamm 
eglenceler, zevkler akim kalacakb. He
le Leman fena halde sinirlendi. ~imdi 

bu yeni Ollim vakas1 yiiziinden kimbi
lir ne dedikodular olacak, hakkmda ne
ler soylenecektil Ne yapacagm1 bilmi
yordu. Kendisine en ufak maddi yard1-
rn1 sirasmda temin edemiyen Memdub
tan da adamak1lh b1krm§b. Etrafma 
ofke ve hiddet sa~1yordu. 

Hiikumct, tahkikabm yapt1. intihar 
m1? Kaza m1? Suikasd mi? Gazeteler 
uzun uzun bahsetti. Biitiin vakalar Le
mam pek iiziiyordu. Gene; kadm iiztil
dtikc;e de sebep olan Memduba klZlyor
du. Bu kadar slklnt1 hep onun yilztin
den! Affedilir ~ dcgil! Delikanl1dan 
aynlmaga karar verdi. 

Zaten Memduh sersemlem1§ bir hal
de idi. Kansmm cesedi kar§tsmda ap
tal aptal giilerek «Mirasa konuyor mi· 
yim? Kanmm irad1 bana kald1ysa der
hal terhin muamelesini yapt1rablli
rim» diye soylenmi§ti. Bu sozler o ande 
alc;akl1gma atfedllsc de ilerlde ~1lgmh· 
gmm ba~langic1 oldugu anl~1ldJ. 

Bursadan izmire otomobille gelen is-
mail Kenanm annesi cenaze giintine 
yeti§ti. Tam duasi okunup tabut kalk-

bize dair ne yazd1klanm bilmek, ~ah- garezlle elli sene kadar evvel Londra
smm ve htikfunctinin aleyhindeki ne9- 'Cla ne9rolunan tiirkc;e bir gazeteyi ka-
riyatm kimler tarafmdan tertib edil- p~tmak ve aleyhteki gazeteleri ka-
digini ogr.enmek merak1 vard1. Sefa- zanh1ak ilzere Suriyeli kumazlardan 
retlerimiz gazetelerde gori.ilen o ttir- biri saray erkanmdan elde ettigi ba-
lil makalelerl vc haberleri l:esip he- ztlan vas1tasile kendisini padi~aha in-
men Hariciye Nczaretine gondermek- giltere ve Fransada niifuz ve itlbar 
le miikelleftiler. Bunlarm, kabma go· sahibi olarak tamtm1~ ve Abdiilha
re, aynen ve yahut h·masatl"H lercil- midden degerli biJ: liman imtiyaz1 ala
melerl yap1hp saraya takdim olunur- rak ve bu imtiyaz1 bir ~irkete satarak 
du. Pa~il?ah bu _yaz1lar~n baz1lann~ .ele ge~irdigi ktilliyetli paranm bir 
ehemm1.yet _verir ve kimlerfn es:n miktarm1 Londradaki gazete sahlbi-
olup, ki~~1:n gazet-ele.re 1'ast~rd~gi- ne velip gazeteyi kapatmi~ ve sonra 
n~n t.U:kikim emr~derdi. Aleyh;mizde- bakiyesile zenginler arasmda ge~ip · 
k1 nesriyatm hepsme yakm !;Ogunun .. . .. 
faille;i ise, Abdillhamidi endi~elendir- mureffehcn bir muddet ya~ami§tl. 
m;>k ve korkutmak istiyen ve sonra Benim el~iligim esnasmda Paris-
bunlan yazanlan iskat ilc aleyhimiz- te birka<; defa Abdillhamid aleyhinde 
de bulunmamalanm temin ede1iz di- gazete ~1karanlar oldu ise de bunlar 
yerek, para c;ekmegi kendilerine sanat timid ettikleri gibi padi~tan para 
ittihaz edenlerdi. Bu tarzda doland1- c;arpamam1~lard1. Ba~ka suretle pa-
nc11Ik ile padi~ahtan bol bol atiye ra bulup matbaa rnasrafm1 da odeye-
alanlarm ic;inde ecnebiler veya tathsu mcdiklerinden, gazetelerini y~atama-
frengi dedigimiz Beyoglu kurnazlan m1~lardl. Yalmz Ahmed Riza bey ga-
da vard1 ve kendilerine miihim Avru- zetesini 1t1karmaga deyam etmek yo-
pa matbuati sahiplerine veya muhH- lunu bulmu1tu ve p~di§ahtan .Para 
rirlerine mensubiyet si.isiinil vermegi alm.ak ic;in nc~riyat yapm1yordu. 
biliyorlard1. 

. En ustalan, padi~ahm devlet erka
nmdan ve sair tanmm1~ ~ahsiyetler
den kimlerden ~ilphesi varsa, padi~ 
aleyhine be~ para etmez p~avra ma
kulesi bir gazeteye ufak bir makale 
bastmp, soma bunu yazd1ram bulu
ruz, diyerek, masraf namile mUmkiin 
oldugu kadar para kopanrlar ve ni
hayet rorpan gibi bir jurnal yap1p 
padl~ahm ~ekindigi ~ahsiyetlerden bi
line kabahati yiikletirlerdi. 

Hatta bu jurnalc1lar bir defasmda 
mazul sadrazamlardan Said pa~a ile 
Kami! p~anm - ki biribirlerlni c;eke
mezlerdi - Beyoglunda sapa bir sokak
ta yerlilerden ve ecnebllerden bir ta
klhl kimselerin girip c;1kt1klan bir ev
de arasu a gizlice birle~ip bazi kimse
lerle beraber aleyhteki gazete maka
lelerinl yazdlklanm ve birka~ elc;i ile 

bulu~tuklanm bildirmi~lerdi. Fakat 
tahkikata giri~ildikte, dedikleri evin 
polisin malfunu olan randevu evle
rlnden biri oldugu tebeyyun etmll?ti 
ve p~alarm gelip gittiklerinin ash ol
madlg1 anla.51lm1~b. 

Sureta memlcketimizde hilrriyet ile 
beraber kammuesasiyi ilan etmek 
propagandas1 yapmak ve hakikatte 
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lahat yap1lmal1dlr. Macar hiikilmeti 
Almanya, i talya ve Polonyaya lstinad 
etmelidir.~ 

B~vekil maka.lesinde Yahudiler aley
hinde bir ~ey soylememi~tir. Bu nok
ta dikkati c;ekmi~tir. Diger taraftan 
yalmz iic; biiyi.ik dost memleketle bir
likte hareket etmekten bahsedilmesi 
de ehemmiyetle ka191lanm1~tir. Kabi
nenin iki veya uc; ay i~in geni~ salahi
yet istiyecegi soyleniyor. 

mak iizere iken i~eri girerek: 

- Hayrr! dedi. - Burada gomiilmiye
cektir. Onu allp istanbula gotiirece
gim. Bizim mezarhga defnettirecegim. 
Leman hammm birinci kurbam olan 
oglumun yanma! ... 

Herkes siikut ediyordu. ihtiyar an
ne, Memduha dondii: 

- Karrmzm son arzusuna mani ol
mazs1ruz zannederim. O bana olmez· 
den evv~l mektup yaznn§tl. 

Erkek yumruklanru salhyarak vak
tile bir anne gibi hiirmet ettigi kadl
nm iistiine yilriimek istedi. Birka~ ki
§i etrafm1 sardl. i§te o zrunan miithi~ 
bir kahkaha, ancak delilelin atabile
cegi canh1ra§, feci bir kahkaha herkesi 
iirkiittii. Memduh, gozleri firlam1~, gor
dilgil bir hayali itmek istiyormu§ gibi 
kollanru uzatm1§, c;1rpm1yordu. 

Leman deh§et i~inde odasma kac;. 
mak istedigi sirnda ismail Kenanm 
annesile gozgoze geldi. ih.tiyar kadln 
bak1§larile ona lanetler savuruyordu. 

If.:(. ¥-

Cer:.iamn hayaleti, uzun bir iztirap
t1. 

Feridun bey, onu gitgide daha fazla 
seviyor ve §imdl artik kansmm, hlsle
rinde kendisine tamamile mukabele et
tigini blldigi lc;in o delice ktskangllkla· 
nm da b1raknu~tI. 

Filhakika Cenan da kocnsma dort 

Sabik Fransa Hariciye Nazm M. 
Hanoto, Bordo'da c;1kan bir gazeteye 
italyanm Trablusgarpte gozii oldugu
na ve bu emeline gore politika takib 
ettigini tabii gorerek Fransanm bu 
arzuya miisaid bulunduguna dair blr 
makale yazrn1~tI. Abdillhamid bundan 
miiteessir olarak, Hanoto'dan izahat 
istemekligimi emretmil?ti. Gidip Ha
noto'yu buldum ve kcndisinden iza
hat vermesini rica ettim. Cevaben ba
na dedi ki: cHariclye Nezaretinden 
c;ekileli beri ne hiikumctle ve ne par
Himento ile milnasbetim kalrnam1~tir. 
Miielliflik ve muharrirlik ile me~gu-

liim. Mai~etimi temln ic;ln gazetelere 
edebiyata, siyasiyata ve hariciye ah
valine dair l>endler yaziyorum. Fakat 
hilkumetle alakam olmad1gmdan, 
makalelerlme esas olan tnalumab an· 
cak gazetelerden iktibas ediyorurn. 

Boyle esaslari itibarile, s1hhatlerl m~ 
ktik livayetlere milstenid olan bend
lerin ahkam1 her zaman hakikate te
va!uk etmez vie bunlara ehemmiyet 
vermek Iazim gelmez. Hem de benim 
gibi bir memuriyette olm1yan ve slyast 
ahvali herkes gibl uzaktan goriip ga-
zetelere rnakale yazanlarm resmt bir 
memuriyetc ge!tince ba~ka tilrlil llsan 
kullandlklan ve ba.~ka fikirlere hlz
met etiklerti de derhatir olunmak ik
tiza eder. Has1ll Borda gazetesile ne~
redilen makaleyi devletiniz hakkmda 
!ena bir fikirle yazmadlm. ·Fransa ve 
italyanm Trablusgarp hakkmdaki sl
yasi nazariyatma dair ecnebl gazete
lelinde gordiigilm rlvayetler iizerine 
alelacele kaleme alnu~ idim. Ehemml
yet verllcc.ek bir ~ey degildir ... 

Salih Munir <;orlu 
Miltekaid bliylik elc;l 

elle sartlm1§, bilti.in samimiyet ve sa
dakatile ona baglanmt§tl. Yalmz kO· 
cas1 ic;in ya§1yordu. 

Ancak, k1:zmm derdi, onu miitema. 
diyen tizi.iyordu. 

Tiirkiyede kald1g'l k1sa miiddetler 
zarfmda yavrusunu bulmak i~in bin bir 
tehlikeyi goze alarak yaptigi ara§ttr
malann neticesi c;lkmad1g1m, gorerek 
yeise kapllrm§b. Bir adama para verP.
rek, maltim olan semtlerde fijermlnt 
aray1p bulmasm1 tenbih etmi§ti. Fakat 
ses sada c;1kmarm§tI. ~imdi zavall1 an
ne, yavrusunun oldtigilne kani idl. 

Aradan on be§ sene ge~mi§ti. Bu 
milddet zarfmda eger k1Zl sag olsayd1 
ona bakanlar elbette bir i§ i~ln nutus 
dairesine miiracaat ederlerdl. 

Dogurdugu ve ancak birk~ giin se
vebildigi bu yavrucagm hie olmazsa 
oldiigune kani olmak istiyordu. Feri
dun beyse artik giinden gtine ~ten ~e
kilmek, istanbula donilp rahat etmek 
hevesine di.i§m~til. Cenan, kocasmtn 
bu arzusunu blldigi it;in sevinlyor: 

«- Vatamrn1za yerle§tig'imlz zaman 
k1z11ru kendim aranm ... » diye dii§Unil· 
yordu. 

Halbuki bu Siralarda $ermin sagcb 
ve gtizelle§erek biiyilyordu. 

Milli zaferden sonra Malik arnca iz .. 
mirden ~ekilmi~, istanbula Y.erlc§milltl' 

.(ArkaSJ ,·ar) 



Sa.hi!e 'I 

.(Sagda) Bqiktaf kalecisi Mehmed Ali komerden gelm bir topu GaJatasaray forverdleri arasmda tutuyor. (Ortada) Tekirdagh lliisc~in ~mpiyonlugunu muhafaza etti. (Solda) Hiisnii, ~alna 
kale oniine getirdigi topu durduruyor 

Be1ikta1 stadrndaki ma~lar . l 
Be$ikta$ Galatasaray15-2 yendi 
Gune~, Topkap1ya 2 -1 galip geldi. Bey
koz SUleymaniye ile 0-0 berabere kald1 

• 
Haftarun en millm ma~1 Be~kt~ -

Galatasaray kar~Il~mas1 idi. Be~ik
~ kliibiinde uzun zamandanberi de
vam eden dahili ihtllafiar halledil
mi~, Hiisnii ve ~ref gibi siyah beyaz
lllann iki eski vc k1ymetli futbolcu
su taklmdaki yerlerine donm~lerdi. 
Bu sarsmtidan kurtulan Be~ikta.511-
lar, aralanna izmlrden Sabriyi de 
alarak sahaya en kuvvetli ~ekilde ~1k
nu~arch: 

Mehmed Ali - Nuri, Faruk - Rifat, 
Hiisnii, Fuat - HayaU, Hakk1, Sabri, 
~ref, ~ref. 

Buna mukabil, Galatasaray saha
da yine yepyeni blr taknnla goriindil! 

Sacid"' Salim, L"fitfi - Ekrem, Ad
nan, Celal - Necdet, Silleyman, Be
dii, ~ak, Biilend. 

Hakem Adnan Akm. 
BiRfNCt DEVRE 

Oyun b~lar b~lamaz, Be¥kt~ 

gol abyordu. ~re!in yerden ~iltunii 
Sacid yatarak tuttu. Galatasaraym 
mukabil akrm da Be~kt~ kalesi i~in 
tehlikeli oldu. Billendin ortalacbg1 
bir topta Siileyman &.g!r davranma
saydl netice alacaklardl, Fuat tehli
keyi uzakla~brdl. Galatasaray iistiis
te sagdan bir k~ canh akm yapti. 
~fak iki defa o!sayd kalarak bu 
akmlann neticesiz kalmasma sebeb 
oldu. Yine sagdan inen bir akmda 
Necdetin ortaladlg1 bir topa, arkasi 
kaleye doniik: oldugu halde E~fak 

vole bir ~ilt ~ekti. diregi s1y1rarak 
avut. Be~k~ akmlan ~ad!. ~
ref Hakklya derin bir pas verdi. Sa
cid kaleden ~ikt1 ve yatarak topu 
tutmaga ~al1~ti. Hakk1, topu Sacid
den st>ktii, fakat avuta girdi. 
E~fak ii!t def a ilstiiste sert ~arp1~

malar neticesinde h1rpalandl. Nec
detle Silleymanm gilzel bir kombine
zonu Mehmed Alinln elinde kaldl. 

BE$iKTA~IN etRtNCi Go1.;(j 
Berabere devam eden oyun yav~ 

yav~ Be~~ lehine donmege b~
ladl. Yirmi altmc1 dakikada soldan 
inen bir akmda Sabri Hakklya bir 
pas verdi. On seklz pas iizerinde topu 
yakalJyan Hakkl yerden giizel bir 
'1.it ~ekti. Sacid plonjon yapti. Top 
eline ~arak a~lara yuvarland1. 
Be~ktq oyuna hrudm. Galatasa

l'ay aleyhine komer oluyor. Salimle 
llakkl ~arp1~yorla11. Komer netice
aiz kal1yor. 

BE$iKTA~IN iKJNCi GOLfi 
Otuz dordiincil dakikada Galata

saray aleyhine tekrar komer oldu. 
lfayatinln ~ektigi gi.izel bir komerl 
liaklu fevkalade bir s1~rayi~ v~ kafa 
"'1ru~la Galatasaray kalesinin agla
l'lna gonderdi. Bu srrada ne Galata
laray kalecisi, ne de mildaf aas1 ye
l'inden klp1rdamam1~, adeta m1hlan
ll'l1~ kalm1~tI. 

Galatasaraym bir akmm1 Nuri fa
l'lllla kesti. Qekilen frikiki Mehmed 
.AU kurtarch. Nurinin ikinci bir favu
~ Yine neticesiz kald1. Fuatm yap
.~ endbolde Mehmed Ali kal i · 

birakb, fakat Siileyman topu du;an 
atti. Oyun sertle~igi bir s1rada dev
re (2-0) Be~k~m galibiyeti ile bitti. 

iKiNCt DIWRE 
Takunlar ikinci devreye ~1ktiklan 

zaman ikisinin de degi~mi~ oldugunu 
gordilk. Be~ikta~ta Hilsnil beke, Nu
ri santrhafa ge~mi~ti. Galatasarayda 
da Salim santrfor, Adnan sol belt, 
Beem santrhaf oynuyordu. 

BE$1KTA~IN tl<;tlNci} GOLfi 
U~i.incil dakikada E~ref topu silr

dii, on sekiz pas i<;inde kaleye dogru 
ortaladl. Sacid ileri dogru bir plonjon 
yapb, fakat topu bloke edemedi. 
Sabri yeti~rek ii~iincil golii kolay
likla yapmaga muvaffak oldu. 

(3-0) gibi ~k btr farka ragmen 
Galatasaray magliibiyeti kabul et
rneden hiicuma gec;ti. Necdet ald1g1 
derin bir pas1 haf hattmdan Be~ikta~ 
kalesine siirdii. Fakat arkadan takib 
eden Fuat Necdetin topa vurmasma 
rnani oldu. Mehmed Ali bu tehlikeyi 
ayakla uzakl~t1rdl. 
GALATASARAYIN B1R1NCi GOL-0 

Oyun bir mi.iddet tats1zl~b. Top 
ortada dol~1rken on ikinci dakikada 
Billende ileri bir pas verdiler. Billend 
silrdil ve ortalad1. E~!ak bu ortalay1-
{ll gogilsle kaleye soktu. 

GALATASARAYIN iKiNCi GOLfi 
Galatasaray bu goliln h1ziyle tek

rar hiicumda .. Be~ikt~ tak1m1 adetA. 
durdu. Salimin bir ~iltiine Mehmed 
Ali g~ yattI ve gole mani olamad1. 
~fakm topu tutmayip iizerinden 
m~rayi{ll Mehmed Aliyi ~{lirtm1~ti. 
Oyun (3-0) dan k1sa bir zaman i~inde 
(3-2) vaziyete girince heyecanh bir 
sekil almaga ve sertle~mege b~ladl. 
BE~iKTA~IN nOaDtiNCti GOLfi 
Yirmi birinci dakikada Ekrem topu 

komere attI. E~efin ~ektigi ~iltii 
Hakkl, ylne hareketsiz duran Oala
tasaray rnildafaasI arasmdan, mil
kemmel bir kafa vuru{lu ile diregi s1-
y1rarak aglara gonderdi. 

BE~iKTA~IN BE~INCI GOLfi 
E~fakm vole bir {lilti.inii Mehmed 

Ali bertara! ettiktep sonra Be~kla:? 
soldan bir akm yapti. Yirmi sekizln
ci dakikada E~ref topu ~ref e verdi. 
~ref de yerden bir ~iit ~ekti. Sacid 
kendisine gelen topa lilzumsuz bir 
yab~ yapti ve tutamach. Altmdan ka
~an topu Sabri aglara gonderdi . 

Galtasaray bu golden sonra mag
ltibiyeti kabul etmi{l bir ~kilde oy
namaga b~adl. Be~t~m iistiiste 
yaptigi aklnlan Sacid son blr gayret
le kesmege muvaffak oldu. Oyunun 
neticesi deg~meden (5-2) Be~ikt~m 
galibiyeti ile bitti. 

NASIL OYNADILAR? 
Galib Be~l~ talnm1 gi.izel, ener

jik bir oyun ~1kard1. ikinci devrede 
on dakikahk durgunluk devresi mtis
tesna tak1mm eksik ve gedik hi~ bir 
taraf1 yoktu. Galibiyetl hakketti . 

Kaleel Mehmed Ali ikincl golde 
hatah idi. Fa bir ka favuluna 

ragmen, Nuri ikinci devrede, Hilsnii 
bekte giizel oynachlar. Haf hattmda 
Rifat ve bir iki lilzumsuz favulunu 
bertaraf edersek Fuat iyi idiler .. Hils
nil ve Nuri santrhafta yalmz zarar
s1zd1lar. Hilcumda Hakk1 miikem
meldi. Takim1m bermutad silri.ikledi, 
gotiirdii. Sabri biraz giizel bir oyun 
gun, E~ref ve Hayati giizel bir oyun 
~Ikardilar. 

Galatasaray taklm1 (4-2) oluncaya 
kadar gayretle ~b~tI. Taklmm umu
miyetle oyunu f ena degildi. Bu dere
ce a~1k maghibiyetlcrine sebeb kale
cilerinin iyl bir gtinde olmayi~1dir. 

Sacid, komerden gelen toplara ~1k

macb. U~ilncu ve be~ncl gollerde 
topu elinden ~ircb. Bekte Lfttfl iyi 
oynadl. Hat hattmda oymyan oyun
culann hepsi vasattan fazla degiller
di. Hiicumda E~fak i;ok iyi, Necdet 
iyi, digerleri gayretli idiler. Umumi
yetle Be~kt~m atletik faikiyeti kar
~1Sinda kaldtlar. 

Hakem Adnan Akin, ma~1 fazla 
miidahale etmeden, giizel idare etti. 

GtlNE~ - TOPKAPI 
Gtine~ - Topkap1 ma!t1 sabah saat 

onda Be~ikt~ stadlnda hakem Nurl 
Bosutun idaresinde ba{llad1. Taklmlar 
sahaya ~u ~ekilde ~1knu~ardl: 

Giine~: Cihad - H!ris, Re~ - Yu
suf, Riza, ibrahlm - Melih, Omer, 
Haklo, Murat, Rcbii. 

Topkap1: Abdillkadir - Hakk1, Sa
bahattin - Hayri, Tahsin, Besim -
Ziya, Yunus, Kamil, Salahaddin, 
Ham di. 

BiRiNCi DEVRE 
Bir hafta evvel B~ikt~a (11-0) 

yenllen Topkap1y1, Gi.ine~in kolayhkla 
yenecegi tahmin olunuyordu. Oyun 
ba~lar b~lamaz, Giine~ takllru der
hal hakimiyeti ele aldl. Dakikalar 
ilerledlk~e bu haklmiyet gittiki;e ar
byordu. Gune~ forverdlerinin ilstilte 
~ektikleri ~titleri ve ~1klann orta
lay1~lan111 Topkap1 kalecisi giizel tu
tui;;Iar ve plonjonlnrla kesiyor ve ta
k1mmm kuvvei maneviyesini artm
yordu. Dakikalar ge~ip te Oiin~ hil
cumlanmn neticesiz kald1gim goren ' 
Topkap1 oyunculn.n glttik~e artan bir 
gayreUe oynamaga b~acblar. Top
kap1 milda!aasmm slk1~k bir tarzda 
tatbik ettikleri mildafaa tarzma Gii
ne~ forverdlerinin ayaklannda fazla 
top tutmalan, deplasmansiz ve yan
h~ bir oyun tarzi tatbik etmelerl in
zimam edince oyun uzun miiddet 
golsiiz devam etti. Oynanan top da 
kontrol edilemlyecek derecede az 
~ ve ~amurla agirl~nu~ti. 

Birincl devreyi Giine~, Melihin or· 
talayip Omerin ka!a ile atbit bir tek 
golle ancak (1-0) galip bitirebildl. 
Rebiinin bir milddet insayd oynama
s1 oyunu bilsbiltiin s1k1'*1rmi~ ve hi~ 
bir f ayda vermemi~ti. 

IKINCt DEVRE 
Oyunun ikinci devresinde Gilne~ 

Mellhi santrfora alnu~, omerl sag~-
irmi ti. Giin e ilk dakika-

lardan itibaren hakimiyeti ele 
aldl. Fakat oyunun Topkap1 kalesi 
onilnde gittik~e slkl~mas1 ve forverd
lerin lilzumsuz didinmeleri y\izi.inden 
yine netice almamiyordu. Bu arada 
Topkap1 kalecisinin gi.izel oyunuyle 
beklerin gayretini zikretmek 18Zlln
·rur. On besinci dakikada Melih kan-. 
~bk i~inde yerden bir ~title tak1mi-
nm ikinci sayis1m yapb. 

Topkap1hlar yine y1lmadan milda
faa.ya devam ettiler ve bu arada bir 
ka~ ta gilzel akin yapt1lar. Murad 
ve Hakkmm kalenin dort, be~ metre 
oniinde yakalad1klan firsatlan dl
~a11 atmalan Topkap1hlarm gayreti
ni arbrd1. Otuz bel?inci dakikada sol 
a~1k ayagma ge~irdigi topla Yusufu 
ge~ti. Topu ileri vurup arkasmdan 
ko~rak Oline~ sag bekini de atlatb 
ve kalesinden ~1kan Cihaddan evvel 
topa yeti~rek Topkapmm ilk ve son 
galiinii yapt1. Bundan sonraki k1s1m 
yine Giine~in hakimiyeti altmda neti
cesiz gec;ti ve (2-1) Gilne~in galibiye
ti ile bitti. 

NASIL OYNADILAR? 
Giine~. gallb gelmek ve hikim oy

namakla beraber muvaffak olm~ 

say1Iamaz. Mildafaada Re4&<f, Rlza 
ve ibrahirn ayaklarmda top tutma
dan iyi bir oyun oynad1lar. Hiicum 
hatb, Rebii de dahil yanh~ bir oyun 
tarz1 tatbik etti. 

Topkapmm kalecisl iyl oynadl ve 
taklm1m fazla golden kurtardJ. Bek
ler ve haflar iyidiler. Fakat baztlan, 
liizumsuz baz1 sertlikler yaptllar. 
Bilhassa hilcum hattmda topdan zi
yade rakibini kolllyan ve koval1yan 
oyuncular vardl. Bu kaidesiz sartlik
ler olmasayd1 Topkap1 takunma mu
vaffak olmu~ denebilirdi. Hakem Nu
ri Bosut ma~1 iyi idare etti. 

Ulvi Yenal 

BEYKOZ - StiLEYMANtYE 
Be~ikta~ stadmda ikincl m~ Bey

koz - Silleymaniye oyunu idi. Tak1m
lann kuvvetlerinin miisavl olu~u bu 
oyuna fazla ehernmiyet verilmesine 
sebeb olmu~tu. Beykoz i;iahaps1z ola
rak ~u ~kllde sahaya ~1kt1 : 

Safa - Sadeddin, Bahadir - Mus
tafa, Kemal, Cihad - Turhan, Jirayir, 
Etem, Gazanfer, Kazun. 

Silleymaniye takum bir ha!ta ev
velkine nisbetle kuvvetli Jdi : 

Muva!fak - Ruhi, Biirhan - ibra
him, Orhan, ibrahim - Har~. Nedret, 
Dani~, Diran, Nizameddin. 

Hakem Kemal Halim. 
BtRINCt DEVRE 

Oyun b~lar b~lamaz her ikl takl
mm da galibiyeti elde edebllmek i~in 
biitiin gayretile oynad1gim gorilyo
ruz. Oyun havadan cereyan ediyor. 
tki tarafm oyunculan birbirlerine 
fazla sert giriyorlar. ilk on dakika 
Beykozun h!kimiyeti altmda oyna
ruyor. Fakat netice yok. Silleymaniye 
yav~ yav~ ai;11maga ba{llad1. Ruhl 
ve Biirhanm uzun vuru~lan ile taz
yiktan kurtuldu. Siileymaniye for
verdleri uzaktan giizel ~titler ~eld

yorlar. Beykoz da gayretli oyunile bu 
hA.ldmlyetten kurtuldu. Devre s1!1r 
slf1r berabere neticelendi . 

iKiNCI DEVRE 
ikinci devrede her iki talmn galib 

~kabilmek azmile canla b~la ~ah~
t1lar. Fakat hakem mac;m son diidil
gunii ~ald1g1 zaman her iki talnm sa
hadan golstiz olarak berabere ayr1l
dllar. 

F~E STARINDA: 

Vefa - la~nbulsporu 3-2, 
F enerba.h~e - Hilali 

6 - Q yendiler 

Fener stadmda gilniin ilk magi is
tanbulspor ile Vefa arasmda yapild1. 
Rilzglrla oyuna ba~hyan ve geng 
oyunculan talwna alan istanbulspor 
muhacimleri derhal Vefa kalesini 
s1kl bir ~ellOer i!tine ald1lar. Bu taz
yik tam 15 dakika siirdii. l 7 nci da
kikada Muh~in ~ahsi bir hi.icu
munda ortaya gelen topu Sulhi s1k1 
bir ~title i~eri atarak taklrnmm birin
ci ve bir dakika. sonra kalecinin ha
tasmdan gene Sulhi ikincl golleri 
yapmca Veta oyun iizerinde hakim 
vaziyete g~ti. Bu sirada Vefa kalecl
sinin yapt1gi penaltiy1 Bahri bozuk 
bir vuru~la direge c;arptirarak f1rsatI 
kac;1rd1. 

Sansiyahhlar Vefaya nazaran da
ha teknik oynamalarma ragmen olr 
tiirlii gol ~karam1yorlard1. Nihayet 
devrenin sonlarma dogru bir korner 
at~nda m'Usaid vaziyette topu yaka
llyan Cevad. yav~ bir vuru~la tak1-
mmm birinci golilnil yapti. Ve dev
re 2 - 1 Vefa lehine nihayetlendi . 

iltinci deneye istanbulspor biiyiik: 
bir azimle ~di. RilzgAr altmda 
olmasma ragmen Vda kalesinl sar
dllar ve 3 ilncil: dakikada Orhanm 
gilzel bir ~tile beraberligi elde ettl
ler. Vaziyetin tehlikeye girdigini gO
ren Vefa derhal oyunu a~maga ve 
a~lklar vasitasile Sansiyah kalesin\ 
tehdide bM,}adllar. 

18 incl dakikada mildafilerin ileri
de bulunmasmdan istifade eden Muh
te~em Sulhiden ald1g1 nefis bir ara 
pasm1 hilsnu iatimal ederek il~iincii 
golii yapb ve tak1mm1 tekrar galib 
vaziyete g~irdi. Bu say1dan sonra 
istanbulsporlular tekrar Vefayi taz
yika b~adllar. Bu s1rada Vefa mii
da!il Silleymam sert oynad1gmdan 
dolay1 hakem ~an ~1kard1. Ve rna
~m. son dakikalar1 istanbµllij>or ils
tilnltigil ile dev,am Ederek vaziyet de
gi~eden 3 - 2 Vefanm galibiyetile 
nihayetlendi. 

FENERBAH~E - HiLAL 
Giiniin ikinci kar~l~as1 Fener

bah~e ile Hilll arasmda yaplldl. Fe
nerbah~e. taklmmda ba.z1 degi~klik
ler yap~ ve ikinci taklmdan f?ina
siyi merkez muhacime getirerek ~ 
fekilde ~knu~ti. Hilsameddin - Ya
~r. Lebib - Necdet, Aytan, ~ad -
Saim, Ali Rlza, einasi, :;Jaban, Fikret. 
Tankm idaresindeki bu oyuna Fener
liler rakiplerini ihmal eder blr haleti 
ruhiye ile ~ladilar. 

10 uncu dakikada ~aban Fenerln 
ilk goliinil yapmca diger say1lann da 
birbirinl takib edecegi tahmin edilir
ken Hilfilftln gUzel blr miida!aa oyu
nu tutturm&Sl ve Fenerlllerin fazla 
~alim yapmalan yiizilnden ilk devre 
bu vazlyet degifmeden ve Hilll saha.
dan 1 - O ¢ttI. 

ikincl devrede Fikret solige ge~tt. 
Ve oyun derhal SanlA.civerd hA.kimi
yeti altina girdi. Tamamen HilA.l m
s1f sahasmda devam eden oyunun bu 
devresinde Ali R1za iki, f?inasl ild ve 
Salm blr gol yapblar ve ma~ Fener
bah~enin 6 - 0 galebesile nihayet
lendi. 
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~ HERAK$AM it.i BiR HIKAYE 
Yalanc1 a~1k 24 Te!irinievvel 938 P~ esi pf'Oifam1 _,-. -

istanbul - Ak§am ne§riyatl: 18,30: 

Artlk y~lanmaga b~~t1. Fa
kat bir ti.irli.i eskl itiyadlanndan, es
ki adetlerinden vazg~emiyordu. Bli
tiln hayati ~ ve kadm maceralan 
a.rasmda g~mi~ti. Say1h Don Juan
lardandl. ~lmdi, klr s~lanna, ~iz
gili yi.izilne ragmen hala da giizel 
adamd1. Hele ne~esini hi~ kaybetme
mi~ti. Son derecede de muzipti. 

~akirin garib tabiatlerinden biri 
de §U idi: Cok siishi, ~ok boyall, YR§

lancllgi halde hala kcndisini gen~ 
sanan, hala kendislni bir tak1m ha
fifliklerden ala.nuyan kadmlara kar
§1 yalanc1 bir A.§tk rolii oynamak .•• 
Boyle A.deta ihtiyailanu~, fakat bir 
tilrlti gazilni.i macerah hayattan ayi
ra.mrum~ kadmlara ka~1 yalanci 
fi.~Ik roliinil oynamaga bay1llrd1. ~in 
tuhafl y~1 elliyi ge~tigi halde, yir
mi y~mda blr gen~ k1z gibi silsle
nen, boyanan baz1 kadmlar da :;;a
kiri hakikaten kendilerine ~1k sa
narlarch. 

Klr s~h adam onlara ne diller 
dokcrdi. Boyle kadmlarm kar~1smda 
ne ate~li bir ~k gibi hareket eder
di. Onlar da ~akrin bu halini ciddi
ye ahrlar, arttk ne nazlar, ne istig
nalar! .. . 

~akire bir k~ kere bunun dogru 
olmadlguu soyliyerek: 

- Canim bundan ne zevk a11yor
sun? .. . Yalanc1 a~1k rolil oynamak, 
hele boyle ihtiyarlam1~ kadmlara 
kar~ olursa, insana ne zevk vere
bilir? 

~aldr bu sozlerimize daima gi.i
li.iyor: 

- Herkesin bir zevki var, diyordu, 
ben de bundan ho~lamyorum. Ha
kild fl~k olmak ~ok izt1rabh bir ~ey
dir. Fakat yalanc1 i4tk olmak haki
katen tath bir ~ey! ... 

Aylar bOyle ge~yordu. Ge~en yaz 
bir ~ i~ MlS1ra gitmem IA.z1mgel
di. Vapura bindlm. Gilvertede dola
~1rken bir de ne goreylm? Bizim ~a
kil· vapurda degil ml? Basmda bir 
bere.'.. S1rtmda ~tk bir sey~hat kos
ttimil ... Adeta gen~le~~ ... 

- Hayn· ola ~aklr? Nereye boyle? 
- M1s'ira... Bir i~m var... Gidip 

gelecegim! ... 
0 giinii bizim Don Juan daha ak

~am yemeginde etrafmda bir alay 
kadm a.hbap edinmi~ti. Bunlardan 
biri gen~ ve giizelce bir ecnebi ka
dmch. f?akir bilhassa onunla me~
gul oluyordu. Etrafmdaki kadmlar 
arasmda ne milletten oldugunu an
hyamad1g1m y~ll, fakat de~tli 
boyah, erkeklerin yiizilne gozlerini 
silze silze bakan bir kadm da vard1. 
ismi Meri idi. iki senedenberi istan
buJda otw·dugunu s0yliiyordu. Biraz 
fazla ~a~aron, adamak1lh ukala bir 
kadmdl. 

~akir ilk gece vapurun bannda., 
yanmdakl giizel ecnebi kaclau mfi. 
temadiyen dansa kaldird1. Saatlerce 
onunla dans cttl, durdu. • 

.Mleri uzaktan $akire tuhaf tuhaf 
bak1yor, galiba. kendisinl bir kerecik 
dansa kalchrmadl~ i~in ona biraz 
da i~erliyordu. Nihayet bir aral1k 
dayanamad1. Bir f okstrot oynad1k
tan sonra kanter i~inde masasma 
donen ~akire alayci bir tav1rla: 

- Vah vah... Qok yoruldunuz de
gil mi? .. Aroma hakkmz da var. Dans 
arkad~1mz slzden ~ok gen~. . . O 
deh~tli h1zb da.ns ediyor. Siz de 
kendisine yet~ek i~ln ~ok yorulu
yorsunuz. Halbuki me~ur bir ro
manc1: cDans evlilige benzer. Hayat 
yolunda yanyana yiiriiyecek kan Ue 
koca arasmda nasil bir y~ uygun
Iugu laz1msa dansta da oyledir.» di
yor ... Buna ragmen siz dans etmek 
il(in kendinizden ~ok gen~ kadmlan 
se~iyorsunuz. 

~akir bu sazlerin altmda kaltr mt? 
Hemen Meri'ye dondil: 

- Galiba ... dedl, dans ar~uru 
klskandmiz ... MuhEikkak bana kar-
~t kalbinlzde bir ate§ yanmaga ba.J· 
18.dl ... 

Meri birdenbire ~1~t1. ~akir 
bu zayif ruhlu, y~h kadma da ya
lanc1 blr ft{;1k roHi oyn1yarak onunla 
alay etrnege karar vermi§ti. 

Meri: 
-: Size ka~ kalblmde neden bir 

ate~ yanmaga b~l1yacakm1~? 
Deyince ~akir hemen cevab verdi: 
- K'.alb l::albe kar~1 olur da on

da.n.. . Do.ho. slzinle kar~1l~tigun 

dakikadan ~tibaren ii;imde bi~ ate~ 

hissettim. Ve sizi gorurgormez ken
di kenclime: ci~te, dedim, hayatrm
da miihim bir rol oymyacak bir ka
dtn! ... 
~akfr gene eski oyununa b~a

lnl~ti. Hem de benim yammda ... 
Onu liafif9a dilrttilm. Fakat anll
yan kim? ... ~akir yalanc1 3.§1k roliin
de kar~1smdaki kadma dil dokmege 
devam ediyordu: 

- Bana oyle bir baktm1z ki. .. 
GOzlerinizin derinligi oniinde b~1m 
dond. 

Meri ~mm~ bir halde: 
- Aman bay ~aklr ... dedi, emi

nhn ki ~a soyliiyorsunuz . .. 
f?akir ~imdi co~mUl?tU: 
- Ne ~aka.st madam, ne ~akas1! ... 

Benl deli etiginizi gormi.iyor musu
nuz? Ne yapt1g1m1 bilmiyorum ... 
Sizi unutmak, sizin bilyiileyici gilzel
liginlze kendimi kapllrmamak i~in 

b~ka kndmlnrla dans ediyorum .. . 
Hep bunlar sizin a§kmiz ylizilnden .. . 

Meri nazh bir tav1rla: 
- Aman, siz erkekler ... dedi, kim

bilir bu sozleri ~imdiye kadar k~ 
gene kadma soylediniz ... 

Meri bu sozleri ile kendisini de 
gen~ kadmln.r arasma sokuyordu. 
Ben gillmemek i~in kendimi zor zap
tcttim. Fakat !?akir hi~ bozmad.1. 

- Sizi temin ederlm ki ¢.mdiye 
kadar hi9 boyle olma1ru~tim. Hil( bir 
kadm kar~1smda kendimden bu de
rece gectigimi bilmiyorum ... 

Meri, ~akirin gttt1ki;e hararetlen
digini goriince kendisini biisbiltiln 
naza "'ekmege b~Iad1: 

- Rica ederim ... dedi, eger boyle 
devam ederseniz aranuzdaki samimt 
arkad~llgt da bozacaksmtz ... 

~akir §.deta son derece miiteessir
~ gtbi: 

- Ne yapay1m? Ne yapay1m? ... 
diyordu ... Elmide degil ki... Kendi mi 
tutam1yorum ki... 

Bundan sonra ~akir Meri'ye deh
~etli blr a~k rolii oynamaga b~ladl. 
Gilvertede yanyana otururken ona 
goz silzilyor, barda kulagma ~iirli 

kelimeler f1s1Id1yordu. Meri'de bil
tiln bunlara kar~1 yalanc1 bir hid
det... Bir naz, blr eda... Fakat ken
disini $akire begendirmek igin ne 
kadar c;ah~t1gi da belli idi. Zaman 
zaman ~ntasmdan aynasim "'tkan
yor. zaten deh~etli boya11 olan yiizii
ne bir kat pudra daha ge~iyor, du
daklannm k1rmtz1sm1 tazeliyordu. 

MlS1ra yakl~t1g1m1z zaman art1k 
Mleri, ~akirin sozlerinc tamamile 
inanm1~. bu ak sagh, fakat yak1~1kll 
adamm pe~inden aynlmaz olmu~tu. 
~akir art1k bu ~akamn kendi rahati
m kac;1rd1g1m anlam1~t1. Bu i~e bir 
nihayet verme kistiyordu. Lakin Meri 
bir dakika onun yakaslill brrakm1-
yo1, goziinil agnuyordu. Vapurun ne
resine gitse: 

- $akir! ... diye hemen yamna 
sokuluyor, ona a~1kane diller dokU
yordu. ~akir onu bir k~ kere b~m
dan savmak istem~ti. Fakat Merl: 

- Ne? Hain? Kalbimi ~ldm ... 
GOniil htrsizi... Benim akllnu b~m
dan aldm... diyerek onun yanmdan 

Dans musiklsl, ·19: Konferans: Prof. Sa-
.... 1t "' ... 'le--

llh Murat (Fen miisahabelerl), 19,30: 
Halle §ark1lar1: Nebil o~lu ismall Hnkk1, 
19,55: Bo~ !m!lcrl~ri. 20: Hamlyct ?ii
ceses ve irkncla§larl tarnlmda; Turk 
muslklsl vc balk §ark1lar1, 20,•7: ()mer 
Riza Dogrul tarnfmdnn nrabca soylev, 
21: Sa.at ayari, ~an Bedriye Tiiziin stiid
yo orkestrn.s1 refekatue: 1 - HafU: mU.Zik, 
2 - Cazbant, 21,30: Darlittalim muslkl 
heyeti: Fahrl Kopuz ve arkada§lan tara
fmdan, 22,20: Bava raporu, 22.23: Man
dolin orkestrasi: Domnrlnl idareslnde, 
22,50: Son haberler ve ertesi gfiniin prog
ram1, 23: Sant ayan, istlklal ma~. son. 

Ankara - (O~le ne~riynt1 tecriibe rna
hlyeUnde olarak yenl stfidyodn olacakt.1r.) 

OtUe nc~rlyat1: 12,30: Alat.urka plak 
n~yatl, 13: Haberler, 13,15: Kar~1k plA.k 
ne~riyatl. 

Ak~am ne1Jrlyati: 18,30: Kar11Jlk pli\k 
ne~riyat1, 19,15: Turk musikisi ve balk 
§ark1lar1 {Mustafa Qa~lar), 20: Saat ayan 
ve nrap~a ne11riyat1, 20,10: Haberler, 
~i.l,15: Tilrk muslkisi ve h:i.lk §ark1lar1 
(Miizeyyen Senarl, 21: Knr1§1k plii.k ne11-
1'yat1, 21,15: Stiidyo salon orkestras1: 
1 - Alletter: La belle Rajah, 2 - Drigo: 
Les millions d'Arlequin No. 4 Polonaise, 
3 - Moussorgsky: Copak, 4 - Alletter: 
Aubade du Berger, 5 - Lanncr: Die Ro
ma.ntiker, 22: Haber\er ve hava. raporu, 
22,15: Son. 

-.A ... bone iicretleri 

SENELiK 

6 AYLIK 

3 AYLlK 

1 AYLIK 

Tiirkiye Ecnebl 

1400 kuru§ 2700 kuru§ 

750 .. 1450 .. 

•OO 
150 

.. 

.. 
800 .. 

.. 

• 

Posta lttthadma dahll olmlyan ecnebl 
memleketler: Seneli~i 3600, aU1 ayll~ 

1900, iic ayh~ 1000 k1ll1l4tur. 

Adres tebdlll Icln y1rml be§ ~luk pu\ 
gondermek lAzund.lr. 

~aban !6 - Ruzubmr 17! 
B. imsak Oilne§ O~le 1klndi Aqam Yatsl 
E. 11,25 1,02 6;40 9,37 12,00 1,31 
Va. 4,43 6,20 11,58 14.55 17,17 18,49 

tdarehane: Bab1lll clvan Acimusluk 
sokak No. 13 -bir en aynlm1yordu. Ustelik deh~etli 

klSkan~ bir kadmch. Vapurda, M1-
s1rda zavalh ~akire goza1tt1rmad1. 
~akirle beraber ayi1i vapurla istan
bula dondti. Ben de beraberdim. Va
purda ~akirin ho~land1g1 tipte son 
derece giizel, gen~ kadmlar vard1. Fa
kat ~akirin bunlara. yangozle bak
mas1 ne had.dine?. Meri bir kere: . 

- Hain ... Bcni nasll igfal ettin .. . 
~imdi de gozlerin b~kasmda ha .. . 
diye b~ladt mt? i!? tamamch ... 

~akir vapurdan istanblila i;1kar
ken: 

- Birader b~1ma oyle bir bell al
d1m ki... Vapurda goz ~inalanm
dan giizel, geni; bir kachn da vard1. 
Bir muziplik yiizilnden ondan da ol
dum. Bu cadruoz bana seyahati zehir 
etti. Kadmlara ka~1 bir daba rm 
yalanc1 a~1k rolii oynamak! ... Tovbe
ler tovbesl ... 

I 
Hikmet Feridun Es 

RADVOLiN 
ile SABAH, OGLE ve AKSAM 

her yemekten sonra muntazaman di 1lerinizi fir~alay1n1z 

Bfitiin 

agrilari 
gec;frir 

r ~ r Di!;i KORSAN. 

L Tariht Deniz Romani 
Yazan: lskender F. Sertem Tefrika No. 154 

::--

y arah oliirken, Di§i korsana bir yiiziik uzatb: 
" Bunu Ay~eye gotiiriin Sitti ... ,, dedi 

Hacer denizden buraya gelir-
kcn, yamnda iki bin ki~ilik kuvvet 
vardl. Demek ki Arablann yans1 te
lcf olm~tu. Hacer bu tuzaktan son
ra yanya inen kuvvetile denize don
mek istemiyordu. Kizkulesi onlerin
de kalan Selim Karvan bu hezimet
ten sonra Hacere neler s0ylemezdi? 

Hacer crtesi sabaha kadar bekli
yecek, Bizanshlar kap1y1 a~mazlarsa. 
reisleri toplay1p yeni tedbirler di.i~U
necekti. 

Di~i korsan hala ~ehrin kapilan 
kendisine ~Ilacagm1 umuyordu. 

Acaba bin ki~ilik maiyetile ~ehre 
girebilseydi, ne yapacakti? 

~ehir i1tinde ti~ binden f azla Bizans 
muharibi vardl. ~imdi bine yakm da 
Trakyah bu kuvvete iltihak etml~ 
bulunuyordu. Bundan b~ka ~ehirde 
cli sil8.h tutan yerliler de Arablarla 
~rp1~maktan elbette geri durrmya
caklardl. 

Racer bunlan d\.~iinemiyordu. Sin
yor Antonyo ona, Bizansa ilk geldigi 
giln: 

-.- Bizanshlar bitkin bir haldedir. 
~ehre bir kal( yilz ki~i girse, hepsi 
teslim olurlar!:. 

Demi~ti. Hacer de, Gemel de bu 
inam~la Bizansm kap1lanm zorlay1p 
duruyorlard1. 

Hacer bu miithi~ bozgunu kolay 
kolay hazmedemiyecektl. Hiddetin· 
den ne yapacag1m bilmiyordu. Trak
yah zabitlcr ona: 

- Merak etmeyin, diyorlard1, im
parator bizi feda edemez. Hepimizin 
aileleri ~ehir ic;indedir. Her halde ya
nn sabah hayirll bir cevab alacak
sm1z! 

* Haccr o gece ormanda kurduklan 
karargahta Gerrtel ile konu~uyor: 

- Melik bin Nasir acaba ~hre gir
mege muvaffak oldu mu derstn? 

- Umar1m ki girmi~tir, Sittil Gir
memi~ o1sayd1, ~imdiye kadar bura
ya gelirdi. 

Gemel bundan sonra Hacere, Nasir 
hakklndaki dli~i.i.ncelerini anlatma
ga b~latll: 

- ~hre girmek ne kadar glic; ise, 
~kmak ta o kadar zordur. Melik bin 
Nasir ancak Yedikule surlanndan 
denize atlamak suretile ~ehri terk 
edcbilecektir. O civardaki deniz goz
ciilerimize bir haber gonderseniz fe
na olmaz. 

- O bana, Halic;ten girecegini ve 
gene oradan donecegini s0ylemi~ti. 

- Hali~ surlann1 Teofilo.s tahki.m 
etmi~. Bizans1 c;ok iyi bilen Trakyah 
zabltler bana Yedikule surlarmdan 
bir ~ogunun '"y1klldlgm1 ve denize ka
dar uzanan yeralti yollanndan her
kesin kolayca ka~abilecegini soyle
diler. 

- Sen onlara Bizansta casusumuz 
oldugunu soyledin mi? 

- Hayn·, Sitti! Bunu ikimizden 
ba~ka bilen yoktur. BOyle blr s1m, 
ba~1nu kesseler s0ylemem. Ben sade
ce onlann ag1zlanm yokladim. 

_; imparatorun ~ehirdeki vaziyc
tini i;ok merak ediyorum, Gemel! 
Eger Bizanshlar onun pe~den glt
miyorlarsa, Antonyonun dedigi gibi, 
l'jiehri 1$gale bizim kuvvetimiz yeterdi. 

- Ben hi~ bir ~ye yaruruyorum, 
Sittil Yolda bin mu~killA.tla yakala
dlg1m Mihal of gibi blr' genera.Ii eli
miile Bizansa gotiirdillc ... Onun, im
paratorun sachk bir u~ag1 oldugunu 
anlasaydlk, bu tuzaga. dli~mezdik .•• 

Gece... GOkyiizii karanhk. 
Aga~lann iistilnde bayku$lar otti-

yor. 
Bu su-ada. hazin bir inlltl duyuldu. 
Hacer kulak verdi: 
- Bu, bir insan sesine benziyor, 

Gemel! 
Gemel omuzunu sllkerek: 
- Hayir, dedl, utursuz ~le.r otil

~iiyor. 

intltl a.rasmda bir ses yi.ikseldi: 
- OIUyorum... Bana biraz su vc

ren yok iiu? 
Hacer y_erinden flrla.dl! 

- Buradaki bayku~lar insan gibl 
konu$uyorlar galiba ... 

Gemel mah~up oldu. 
O da Hacerin arkasmdan kalkt1. 
- Bclki yarahlardan biridir, Sittil 
istirahate ~ekilen milcahidlerin 

arasma kan~t1Iar. .. ... 
«Parmag1mdaki yiiziigu Ay
§eye gotiiriin ... Batka birteY. 

istemem!» 
Hacer yilksek sesle bagird1: 
- Kimdir o inliyen? ... 
Yerde yatan miicahidler: 
- Ahmed Cebbar vurulm~.. ya.

ras1 agir.. inUyen odur. Biz! de ra
hatsiz ediyor. Uyuyam1yoruz. 

Dediler. 
Hocer birden titredi: 
- Cebbar ... 
Diye haykird1. 
Gcmel: 
- Ak~ma kadar sesi ~knuyan 

Cebbann vuruldugunu kimseden duy
mad1k ... 

Diyc soyleniyordu. 
Biraz Citede bir agacm altmda ya.

tan gene; ve iri boylu bir adam inU
yerek cevab verdi: 

- Biraz su 1stiyorum, Sittil Hi~ 
kimse vermiyor. 

Hacer, Ahmed Cebbann yanma 
ko~u~tu. 

Etraftaki milcahidler: 
- Su i~erse, oliir. 
Diyorlard1. 
Gemel de bu fikirde idi. 
Hacer derhal yerdeki korsanlardan 

birinin matarasm1 alarak, Ahmedin 
agzma su akltti. 

- Nerende yaran? .. . 
- GOgsumde, Sitti .. . 
- Gtindtizdenberi neden soylcme-

din? ... 
- Yaram1 kendi elimle. sanm~llm, 

Sitti! Kurtulacag1m1 umuyordum. 
Fakat, ~imdi ... 

- C;(ok mu muzt.aripsin? 
- Tahammilliim kalmad1... Ka-

nm ve ~cuklanm goztimiin onilne 
gcldiler .,, . Kal91mda bir mezar a~lld1 
vc o mezar beni silratle kendine Qe
kiyor, Sit ti! Ben Olilyorum ... 

Hacer ~ok mUteesslr olmu~tu. Ah
med Cebbar onw1 en ~ok glivendigi 
korsanlardan biri idi. Cebbann miit
h~ bir palas1 vard1. 0, bir vuru~ta 
blr k~ ki~inin b~m1 yere dil~i.iren 
me~hur bir korsand1. 

Cebbar matara.tlaki suyu kana ka.
na i~tt.. gozlerinin i~inde hazin bir 
tebessiim belirdi ve ellni Hacere uza
tarak yalvard1: 

- ~u parmagundaki y~il ~h yil
zilgiimil Ay~ye gotiiriin, Sittil Siz
den b~ka bir ~Y istemem .•. 

Hacer, Cebbarm parmagmdald 
yiiziigu aldt. 

Cebbann agzmdan b~ka. pir keli
me i~itilmedi. 

Birden b~1 omuzlanmn iistilne 
dii~tii. 

Dudaklannm arasmdan yemye~il 

bir salya ak1yordu. 
Gemel: 
- Bizanshlann oklan zehirli 

i~ ... 
Diye bag1rch vc Ahmedin ba~1Ill 

yava~~ yere b1rakt1. 
Hamdanilerin en m~ur ve cesur' 

yigttlerinden biri da.ha Bizans surla-
11 oniinde zehtrlenerek can vennl~ti. 

Hacerin gozlerinden akan ya.,Iar 
Mlmedin gittilc~e so~uyan alruna dO. 
ktililyorou. Onun olilmti biitiln kor
sanlann maneviyatm1 sarsnu~ti 

Hacer: 
- Allahim, sen bize merhamet etl 

Sen bizi yurdumuza maghlb olarak 
c;evirme! 

Diye yalvararak, sendeliye sendell
ye dondil .. ve o gece sabaha kada.r 
gozilne uyku girmedi. .... 

* * 
Ertesi sabali gokyiiziinde bir. 

bulut gordiiler! 
Giine~ yeni. doguyordu. 
Korsanlar gozlerini ~mca gokytt

zi.inde bir bulut gordiiler. 
.(Arkas1 var), 



Te~rinievvel 

Her· sabah 
daha gen~ 

gtirUnUyorum 
PARi STE : 

Bayan Grebert diyor ki: 
« Uyarur uyanmaz, hemen el 

aynama sanbyor ve yi.izlim· 
deki burU§u.k· 
luklanmla ~iz
gilerimin giln
den giine kayb.:>1-
dugunu kemali 
hayretle goriiyo
rum.n 

uBir hafta zarf mda mucize de
necek bir tarzda gen~lc~p giizel
IC§ffieme cidden §a§t1m. Bi.itiin 
arkada§lanm buna nastl muvaf
fak oldugumu soruyorlar ve beni 
candan tebrlk ediyorlard.I.» 

Bu usulil tatbik etmi§ olan 
binlcrce kadmlar, blr haft.a zar
fmda birk~ y~ gen~le§mi§ ve bu
ru§uklu.klarla ~izgileri tamamen 
kaybet~lerdir. Alimler, buru
§Uklu.klannuzm ancak ihtiyarla
maga ba§lad.Igmuzda meydana 
~1kt1gm1 ke§fetmi§lerdir. Qi.inkil 
cild ihtiyarJaymca baz1 hayatt 
cevhetlerini kaybeder, bu cildl 
besleyip kuvvetlendiriniz. He
men tazeleylp gen~e§ir. i§te, Vi
yana Universitesi prof e.sOrlerin
den doktor Stejskal'in §ayaru 
hayrct ke§fi olan ve B!OCEL tft.
bir edilen ve gen~ hayvanlardan 
istihsal edilen cild hticeyreleri 
hfilflsasl, bugiin pembe rengin
deki Tokalon kremi terkibinde 
mevcuddur. Ber aqam yatmaz
dan evvel tatbik ediniz. Siz uyur
ken cildinizi besleyip gen~lC§

tirir. Ve buru§u.kluklan giderir. 
Bir ha!ta nihayetinde on y~ 
daha gen~le§mi§ goriineceksiniz. 
Gilndtizleri de beyaz rengindeki 
Tokalon kremini kullarumz. Si
yah noktalar1 eritir, a~1k mesa
meleri slkl~tmr ve birka~ glin 
zarfmda en esmer ve sert bir 
cildi beyazlatip yum~tacakt1r. 

CAFER FAH 
eserlerinden 

YENl HARFLERLE 

• 
DID 

KUl'Qf -
Sava' ve Poli1 kopei i • 60 
Tavuk hutaliklan 25 
Tavuklan ~ok yumurtlatmak 
i~n ne yeclinneli) 25 
Ne zaman civciY ~ikanna.U>. I 
Tavuk~uiukta muvaffakiyetin 
11m) 25 
Tavuk~uluktan nual para 
kuanJir>. 21 
Nutl tuuk~uluk yapalmahdtr), 21 

ESKI HARFLERLE 
Mufaaaal yeni tuuk~uluk 
~i bcalemek usulii 
Av n salon kopekleri 

Sabf yeri: IKBAL 

100 
25 
25 

kitahm 

KO<;OK ILAN 
okuyuculanmlz arasmda 

EN SERI, 
EN EMIN 

EN UCUZ 
~asita.d1r. Ahrn satim, kira i§lerin
de I§ ve l§~l bulmak ic;;in istlfade 
edinizl * 

AK~AM 

MATBAASI 
Rotatif maklnelerinde res im ll ve 

renkli gazete ve mecm ualan, baskl 
adedi yUksek rlsale, kitab ve her 
nevi matbualar1 en temlz ~ekilde en 
ehven !?eraitle basar. 

* Devam/1 if/er /~In husust ferait tesblt 
edlllr. Faz/a tafsll~t /~In matbaa ldare-
slne mUracaat. Telefon : 20497 

~~~ ...___..___...~ 

Mal~ye vekflletinden 
1 - A~1k eksiltmeye konularak almacag-I ilan olunan Yirmi bin metre ka

navic;e'ye jstckli zuhur etmcmesinden dolayi nilmune ve §artnamesi degi§tiri
lerek 4 / ll/ 93J Cuma gilni.i saat 15 de Levaz1m Mi.idiirli.iglindeki Eksiltme Ko
misyonunda ihnlesi yapllmak ilzere tekrar 15 glin milddctle ac;1k cksiltmeye 
konulmU§tur. 

2 - Tahmin edilen bedcli U!f bin ve muvakkat tcminatI iki yi.iz yirmi be§ 
lirad.Ir. 

3 - ~artnamesi Lcvazim Mi.idlirlilgilnde ve istanbulda Dolmabah~edc Ma. 
liye EV1"ak1 Matbua anban memu'rlugunda goriilebilir. 

isteklilerin 2490 say1h kanunun 2 ve 3 i.incii rnaddelerindc yaz1h belgeler 
ve muvakkat teminat makbuz veya banka kefalct mektubu ile birlikte belli 
giin ve saattc komisyona gelmeleri. • «4384n <l76361> 

GOmrOk muhafaza genel komutanhg1 
istanbul sat1nalma komisyonundan 

1 - Deniz vas1talan ic;in satm ahnac~ 400 ton Javamarin komilrilniln 
4ill/933 cuma gilnil saat 11 de ac;1k eksiltmesi yap1lacaktir. 

2 - Evsaf '\'e &artnamesi kornisyondadir. GOriilcbilir. 
3 - Tahmini tutan 5000 lira ve ilk teminati 375 lirad1r. 
4 - isteklilerin giln ve saatinde ilkteminat makbuzlan ve kanuni vesika

larile Galata eski ithalflt gtimriigii binasmdaki komisyona gelmelerl. ((7678» 

GumrOk muhafaza genel komutanl1g1 
istanbul sat1nalma komisyonundan 

1 - 25,000 kilo mangal komtiriini.in 31/10/938 pazartesi gilnil saat 11 de 
~lk eksiltmesi yapllacaktlr. 

2 - Tasmlanan tutan 1250 lira ve ilk teminat1 94 liradlr. 
3 - Evsaf ve §Brtnamesi komisyondadlr. GOrillebilir. 
4 - isteklilerin giin ve saatinde ilk teminat makbuzlan ve kanuni vesika-

larile birlikte Galata eski ithalat gtimriigilne gelmeleri. (7385) 

Kapah zarf usulile munakasa ilan1 
Amasya belediye reisliginden 

Amasya elektrik santralma konulacak ikinci lokumapil gurubu ic;in Ulus 
gazetesinin 16,21,26,31 agustos 938 ve Ak§am gazetesinin 18, 23, 28 agustos 938 
ve 2 eylill 933 tarihli nilshalarile ve kapall zarf usulile ilan edilen milnakasaya 
talip zuh~r etmediginden miinakasanm yenilenmesine ve ihalenin 16 te§rini
sanl 938 tarihine rastlayan c;ar§amba gilni.i saat onbe§te yap1lmasma belediye 
enctimenince karar verilmi§ olmakla evvelki §erait dairesinde bu i§e talip olan
Iann ihale glinil muayyen zamandan bir saat evveline kadar teklif mektuplan-
:u Amasya bclcdiyesine vennelcri lilzumu ilan olunur. (7361) 

Istanbul Defterdarllg1ndar:i : 
K~if bedeli dokuz bin dokuz ytiz doksan dokuz lira on kuru§tan ibaret bu

lunan Vilfi~et konagimn tamiratl ~i a~1k cksiltmeye konulmu§tur. isteklilerin 
mukavele, eksiltme, genel ve ozel fenni §artnamelerile, proje ve ke§if hillasasm1 
gormek istcyenlerin Milli Emlak idaresine her giln ve eksiltmege girmek i.izerc
de bu i§e benzcr be~bin lirallk i§ yapt1gma dair idarelerindcn almI§ oldugu ve
sikalara istinaden lstaPbul vilayetinden eksiltme tarihinden sekiz glin evvel 
miiracaatla ahnacak ehliyet ve 938 y1lma ait Ticaret odas1 vesikalari ve 750 

lirallk muvakkat teminat ak~elerile 31/10/ 938 pazartesi gilnil saat on dortte 
Milli Emlilk mildilrhigilnde toplanan komisyona milracaatlan. (M.) (7547) 

KENAN 
Bas1mevi ve Kli~e Fabrikas1 

Sahip ve miidiirii : Kenan Din~man 

Son sistem makinelerle miicehhez kli§e 
atolyesi - En miikemmel tab1 makine

leri ve miicellidhane talomlar1 

AlelOmum kli§e ve tab1 i§lerinde en titiz mO~terileri 
bile memnun b1rakacak vaziyette bir mOessesedir. 

Mecmua, BrosUr, Kitap, Defter, Nefis renkli 
bask1 islerini en ehven fiatle deruhfe eder. 

Babiali cirJarrnJa Narlibah~e •okaiuada No. 15 Tele/on : 20113 

$ark Kromlar1 T. A. $. den 
Diplomall hem1ire allnacak 

~irketimizin Ergani Maden civarmdaki Gilleman Krom madeni 
Hastanesinde ~ah§mak i.izere diplomah bir hem§ireye ihtiya~ vardir. Ta
lip!erin tcrciimeihallerini ve istedikleri asgari iicret miktanru «~ark 

Kromlan l'. A. -~. - Maden» adresine bildirmeleri vc bir de Fotograf gon
dermeleri Iazund1r. 

Galatasaray Jisesi Ahm satJm komisyonu batkanhg1ndan: 
Ke~if bedeli flk teminati 
Lira K. Lira 
1669 55 126 

Galatasaray lisesinin Ortakoy §Ubesi binasmda yap1lacak olan ve ke§if 
bedeli ve Hk teminati yukarida yazih tarniratm 2/11/938 ~ar~nba glinii saat 
14,30 da kiiltiir direktorliigu binas1 i~inde liseler rnuhasebeciliginde toplana
cak olan komisyonda a!flk eksiltmesi yap1lacaktlr. 

Bu i§e ait ke§ifname ve §artname evrak1 lise idaresinden goriilcbilir. is
teklilerinin en az (1000) lirallk bu i§e benzer i~ yaptlklanna dair idarelerin
den alm.I:i olduklari vcsikalara istinaden naf1a direktOrlilgunden eksiltme ta
rihinden bir hafta evvel almrm~ ehliyetname ve yeni sene ticaret odas1 vesi
kas1 teminat makbuzlarile belli giln ve saatte komisyona gelmeleri. (7593) 

Devret Demiryollart ve Limanlari l~letme I 
Umum ldaresl llanlari 

Muhammen bedell 22COO iira olan Haydarp~a Limanmda bulunan ve mii
temadi cercyanla c;;ah§makta ol&n vine;; ve transbordorlerin bilttin elektrik tesi
satm1 miitenavip cereyan tesi~atma tahvil i~i 2/12/1938 Curna gti.nil saat 15 de 
kapab zarf usulu ilr Ankara'dn idare binasmda eksiltmeye konmu§tur. 

Bu i~e gim1ek isteyenlerin 1650 lirahk muvakkat tcminat ilc kanunun 
tayin ettigi ve.sikalan ve buna benzer i~ler i!fin almm1§ Nafia chliyet vesikas1 
ve tekliflerini ayru gi..tn saat 14. de kadar Komisyon Rcisliginc vcnneleri lflzlm
dlr. 

::}artnameler paras1z olarak Ankara 'da Malzeme Dairesinden, Haydarpa§a-
da Teselltirn ve Sevk ~efliginden dagitilacaktir. (7505) 

Ziraat vekflletinden 
Orak, ~ay1r makinesi, pulluk ve diger alh kalem ziraa t filab ,.e m uhteJif 

st>bzc tohumJan almacak . 

l. - On adet dolaph orak makinesinin muhamrncn fiyatl «1700J> lira ve 
ilk teminat paraSI «12Sn 1irad1r. 

2. - On be§ adet tarakh orak makinesinin muhamrnen fiyat1 1·2775» lira -
ve ilk teminat paras1 «20911 liradir. 

3. - tt!t adct ~ay1r ve ilc;; adet el ot balya makinesinin muhammen fiyat
lan e<8 10» lira ve ilk teminat paras1 cc61» lirad.Ir. 

4. - ikiyiiz adet Oliver si~temi yerli doner kulak.11 pullugun rnuhammen 
fiyat1 11400011 lira ve ilk tcminat paras1 11300» lirad1r. 

5. - Yetmi§ be§ adet pillverizatoriln rnuhammen !iyati d050n Jira ve ilk 
teminat paras1 cc.72» lirad1r. 

6. - ikiyilz elli adet madeni yayigm muhammen fiyab 112500» lira ve ilk 
teminat paras1 <•13811 liradir. 

7. - Binbe§ yi.iz ndet budama makasi ve blnbe§Yiiz adet a.§1 ~alusmm 
muhammen fiyatlan c 4500>) lira ve ilk teminat paraSI «338» lirad1r. 

8. - tt~ adet pctck yapma kahbmm muhammen fiyati «96n lira ve ilk 
teminat paras1 <cR > ~irad1r. · 

fl. - Bes;.i1z altmi§ kilo muhtelif sebze tohumlarmm muhammen fiyat:I 
«810., lira ve ilk teminnt naras1 e<6ln lirad1r. 

10. - Yukanda isim mikdar ve muhammcn fiyatlan yaz1h malzeme kl
s1m, k1s11n a~1k eksiltme ile almacaktir. 

11. - Bu malzemelerin §artnamesi ayi'l, ayn olarak Ziraat Vekfileti Zi
raat Umum l\tiidiirHigi.inuen parasiz verllir. 

12. - Miinakasaya Il]tirak etmek isteyenlerin, miinakasa giinii olan 
2/ 11/938 tnrihine mtisadif ~ar§Bmba glinil saat 15 §e kadar ilk teminat mek
tublarile Sat.malma .Komi~yonunda haz1r bulunmalari ilan olunur. 

<1436l>i <17574 

Vap1 i~leri ilan1 

1Vafia Vekflletinden 
1 - Eksiltmeye konulan i~: Erzurumda Grup in§aatmm ikmall i§idir. 

Ke§if bedeli: 245 983 lira 49 kuru§tur. 
2 - 'F...kslltme 2,'11.'!·33 c:ar§dnba gilnii saat 15 de Naf1a Vekaleti yap1 i§le

ri eksiltme komisyonu odasmda kapall zarf usulile yap1lacaktir. 
3 - Ekslltme §artnamesi ve buna mtiteferri evrak alt1 lira onbe§ kurU§ 

bcdel mukabilinde yap1 i§leri Umum mtidi.irlilgilnden almabilir. 
4 - Eksiltmeyc gircbilmek i~in isteklilerin 13 549 lira 17 kuru§lu.k muvak

kat teminat vermeleri .,~ naf1a vekfiletinden allnm1§ ehliyet vesikaSI goster
meleri Ifwmdir. Bu vesik::t eksiltmenin yap1lacag1 gi.inden en az sekiz giln evvel 
bir istida ile naf1a vekliletine miiracaatlan ve istidalanna en az bir kalernde 
150 bin lira k1yn1etinde bu i§e benzer bir i§ yaptigma dair i§l yaptiran ldareler-
den abnml§ vesika ili§tirilmesi rnuktezidir. Bu milddet zarfmda vesika tale
binde bulunrnayanlar cksiltmeye giremiyeceklerdir. 

5 - isteklilerin teklif rnektuplanru ihale g(inii olan 2/11/938 ~ar§allba 
glinil saat 14 de kadar eksiltme komisyonu reisligine makbuz mukabillnde 
tesllm edeccklerdit. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. <14317 > «7483u 

Liseler ahm sat1m komisyonundan 
Komisyonurnuza bagh Erenkoy Lisesinin c;amllcadaki ~ubesinin ihtiyac1 

olan 2600 kilo Parnugu a~1k eks1ltmeye konmU§tur. 
Eksiltme 2/111938 <;ar§Bmba giinil saat 14,45 de Istanbul Ktilttir Direk

torliigii binasi i~lnde toplanan Komisyonda yap1lacakt1r. 
Beher kilo tahmin bedeli 42 ku ru§ ilk teminati 82 lirad1r. 
istekliler bu gibi i§ler yaptiklanna dair Ticaret Odasmm 938 y11I vesikasi 

ve ilk teminat makbuzlarile birlikte belli giln ve saatde s0zii g~en Komisyona 
gelmeleri. 

Teminatlar Liseler mulrnsebeciligine yatmlacakbr. Niimune ve §artname
leri gormek isteyenlerin Galatasaray Lisesindc Komisyon Sekretcrligine milra
caatlari. (7651) 

Tiirk Yiiksek Miihendisleri 
Birligi latanbul §ubesinden: 

Senclik kongre bugilnkil pazartesi glinti saat 17,30 da Tepeba§mda HALK
EVi salonunrla yai;1lacagmdan istanbuldaki tiyelerin gelmeleri ehemmiyetle 
rica olunur. 



UsUtmenin, grip, Nezle Bas ve Dis aQnlarmm kat'i ilBci KESKiN KA$ELERiDiR Bah~kaJllSALiH IECATi 

inhisarlar U. Miidiirlugiinden: 
I - ~artname ve niimunesi mucibi nee satm almacag1 ilan edilen 18000 ki

lo ba§ipi 26/ IX/ 938 tarihlnde ihale edilemediginden yeniden pazarhk usulile 
eksiltmeye konmll.§tur. 

II - Muhammen ~ell beher kllosu 60 kuru§ hesabile 10800 lira ve mu
vakkat temfnnti 810 lirarur. 

III - Ekslltme 25 X 938 tarihme rastlayan sah gilnil saat 15 de Kaba
~ta Ievazrm ve miibayAat §Ubesincleki ahm komisyonunda yapllacakt1r. 

IV - ~rtnameler parasiz olarak her giin sazii g~en §Ubeden al.mab~ar. 
V - - 1steklilelin eksiltme i~in ta yin edilen gtin ve saatte 7o 7 ,5 gtivenme 

paralarile birlikte yukarda adl ge~en komisyona gelmeleri llan olunur. (7530) 

* I - idarece kabul edilen tipler dahllinde, resim ve prtnameleri mucibin-
cc yaptmlacak cins ve mikdan miifredat1 Hstesinde yazill 17 par~a e§ya pazar
llk usulile eksilt:neye konmUftur. 

II - Muhammen bedeli (734.47) lira ve muvakkat temlnati (55.10) lira
dir. 

III - Pazarllk I XI 938 tarihine rasllyan sal1 gtini.i saat 15,30 da Kaba
ta§ta levazun ve muhayaat §Ubesindeki alnn komisyonunda yapllacakt1r. 

IV - ~name ve listeler parasiz olarak her giin s0zil g~en §Ubeden alma
blleccgi gibi resirnleri de gorillebilir. 

V - Isteklllerin cksiltme i~in tayin edilen giln ve saatte "~ 7,5 giivenme 
paraiarile birliktc yukanda adl g~en komisyona gelmeleri il~n olunur. (7437) 

* 1- Tefri§i takarriir eden Bahkesir. Bursa, Edime, Erzurum, izmir, Konya, Ak· 
hisar, Afyon ve Yalova idareleri i~in idaremizce kabul edilen tipler dahilinde · 
ve §artnameleri muciblnce yaptmlacagi ve 22/VIII/ 938 tarihinde !hale edile
cegi evvelce nan edilen 1348 par~a e~ya ihale edilemediginden yeniden kapah 
zarf usuHle eks!ltmeye konm~tur. 

II - 1348 par~a E>§yanm muhammen bedeli «30776·• lira <16h kufll.§ ve 
muvakkat temh1ati <12308,25» lirad1r. 

III - Eks1Itme I Xl 938 tarihine rasthyan sail gi.inil saat 15 de Kabata§
ta levazi::n ve mubayaat §Ubesindeki al1m komisyonunda yapllacakt1r. 

VI - 1348 par~a esyaya ait yeni milfredat listeleri ile prtname ve resim
leri 153 kurU§ bedel mukabillnde tstanh ulda ad1 g~en komisyondan ve Anka
ra, izi~ir bqmiidi.irliiklerinden allnabillr. 

V - 1348 par~a e§ya eksiltmesine j¢irak etmek isteyenlerin bir defada 
asgart 20,000 llral!k ooyle bir ~i muvaffaklyetle yap~ olduklanm gt>sterir 
vesikayi inhisarlar inpat §Ubesine ibraz ederek aynca bir fenni ehliyet ve 
ekslltn:eye ~tirak vesikast almalan IAzundir. 

VI - Milhilr~i.i tekltf' mektuplanru kanunt vesaik ile V inci maddede yazi. 
h 11~t §Ubenuzden &hnacak eksiltmeye i§tirak vesi.kasl ve % 7,5 gtivenme 
pal'8Sl makbnzu veya hanka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapall 
zarnann ihale glini.i en g~ saat 14 de kadar yukanda adl ~en ahm komlsy0t 
nu ba~kanhgma makbuz mukabilinde vermeleri 1Az1mdlr. < 743811 

. * I - Idaremizin Cankln tuzlasmda sartname ve projeleri mucibince yapt1-
nlacak iu; memur evinin i113aati kapah zarf usulile eksiltmeye konmU§tur. 

II - Ke§if bedeli 12817 lira 66 kufll.§ ve muvakkat teminat1 961.33 liradlr. 
III -· Eksiltir.e 31/ X 938 tarihine rastlayan pazartesi gtinii saat 15 de 

Kabata§ta levaz1m ve miibayaat §Ubesindeki al1m komisyonunda yapllacak
tlr. 

IV - ~nameler 84 k~ bedel mukabilinde inhisarlar umum miidiir· 
liigii levazim ve mubayaat §Ubesile Ankara bq mildiirliigi.inden ve mahalli in· 
hisar idaresinden ahnabilir. 

V - Eksiltn1eye i§tirak etmek isteyenlerin bir mukavele lle yapttldan if 
bedelinin 10000 liradan a§8it olmam8Sl ve kendileri bizzat mimar veya mii· 
bend.is olmachklan takdirde fenni ehliyet ve i.ktidarlan in§&at §Ubemizce ta
nmml§ bulunmaSl ve fenni evrak ve vesaikini ekslltme gtini.inden bir hafta ev
veline kadar :tnhisarlar umum mildi.irliigu inpat §Ubesine ibraz ederek aynca 
ehliyet vesi.kasl almalan lazimdlr. 

'II - Mi.ihilrlii teklif mektubunu kanunl vesaik ile V inci maddede ya
zili in§aat §Ubemizden ahnacak ehliyet vesikas• ve 7o 7,5 giivenme par8Sl mak
buzu veya ban.lea teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapal1 zarflarm ek
siltme giinil en g~ saat 14 de kadar yukarda ad1 g~en alun komisyon,u b&.§· 
kanhgma makbuz mukabili verilmesi 1Azund1r. (7360) 

* I - idaremizin Pa§abah~e fabrikasmdan Monte edilecek bir adet 400,000 
lit.relik, 5 adet 200,.000 litrelik, 2 adet 100.000 lltrelik ve 2 adet 50.000 litrelik 
cem'an 10 adet ispirto tank.uun prtname ve resmi mucibince imali kap&ll zarf 
u.sullle eksiltmeye konmu.stur. 

II - Hey'eti umumiyesinin muham men bedeli sif istanbul 32.500 lira ve 
muvakkat teminat.1 2437.50 liradir. 

III - Ek:-tiltme Io XI 938 tarihlne rastlayan cuma gtinil saat 15 de Ka
bata§ta levazim ve mubayaat §Ubeslndeki al1m komisyonunda yapllacakt1r. 

IV - ~artname ve resimler 1.63 lira bedel mukabilinde irthisarlar umum 
nnidi.irlilgi:. levazim ve mtibayaat §Ubesile Ankara ve izmtr Ba§ miidilrlilkh
rinden allnabilir. 

V - Eksiltmeye i§tirak etmek isteyenlerin fiats1z fenni teklif mektubunu 
verilecek malzemeye alt bbtiin teferruat ve detay resimlerile imalat resimlerini 
ve bilhassa hava cikl§ ve piri§i silbaplarm1 detayye plaruanm ve montajdan 
sonraki vaziyet rt~nm1 ihale giini.inden en g~ on giin evveline kadar inhisu. 
lar umuITl mudlirll.i~;u muskirat fabrikalar §Ubesi mildiirliigune nrmeleri ve 
tekliflerinin kabuHinu mutazammm ek.slltmeye l§tirak vesikalanm miinakasa 
gi.iniind~n 1 [,'.ln evvel mezkiir §Ubeclen almalan lbundlr. :l§tirak vesikasi aJ., 
miyanlar mi.inakasaya kabul edilmiyeceklerdir. 

VI - !diih'lrl~a teklif mektubunu kanunt vesika lle 5 incl maddede yazlh 
miiskirat fabri.kalar §Ubemizden allnacak eksiltmeye iftirak vesfk&Sl ve % 7,5 
gilvenme paras1 makbuzu veya banka teminat mektubunu lhtlva edecek olan 
kapall zarflann ebiltme giinil en g~ saat 14 de kadar yukarda ach g~en aiun 
komisyonu bqkanllgma makbuz mukabllinde verilmesi llzund!r. (7038) 

istanbul Orman ba, muhendis muavinliginden: 
1 - Orman Fmum Miidi.irli.igu hesabma malzemesi Istanbul orman baf 

milbendisllgl tarafmdan verilmek prtlle ni.imune ve §8.rtnamesi v~hile 4865 
lira bedeli muhummin ile 80 kalem evrakl matbuamn tab ve teclidi a~1k mii
nakasaya konulmu~lur. 

2 - ~artnamc vc niimuneler bedelsiz olarak istanbul Orman b&.§ mil· 
hendisllginde g61ulebUir. 

3 - 1'::Jcslltme Ikinci te§rinin 4 iincil Cuma giinil saat 15 de Viliyet kona
tmda Orman ba~ muher.dis muavinligi dairesinde mutefekkil komisyonda ic· 
ra olunacakt1r. 

4 - Muvakkat teminat 364 llra 88 kur\litur. 
Teminatlar 1stanbul Orman mesul muhasipllkden almacak makbuz ne 

airaat bankasma yatmlacakbr. 
5 - Eksiltmey~ g'receklerin ~imdiye kadar 5000 llral1k bu gibi ifleri yap. 

DU§ olmalan ve ehliyetlerlle ilk teminat makbuzlarile birlikte beW gttn ve sa-
atte s0zu gc~en komisyona gelmeleri. (7881), 

UskOdar • Kad1koy ve Havalisi 
Halk T ramvaylan TUrk Anonim Sirketinden 

Ciilllhnriyutin 1~ inci Jil dOniillln mnna~u~otiJIB 

Tenzilitl1 Tarife 
Ciimhuriyetin 15 inci Yil doniimii miinaaebetiyle 25 Birinci tetrin 1938 giinii bqla· 

mak ve 4 lkinci tetrin 1938 gilniine kadar cDabil. devam etmek iizere Tramvaylari
rmzda, m1ntaka tevhidi auretiyle, tenzilat yapilmit ve mmtakalar apitdaki teldi al
IDlfbr: 

Hat 
Sayu1 Hatbn ad1 

Ciimhuriyet bayram1 mi.inasebetile 
11 gi.in 

1 

12 

22 

6 

8 
20 

Oakiidar - K1aikli 

Kadikoy - Oakiidar 

Kad1koy - Bostanci 

Kad1koy - Fenerbah~ 

Kad1koy - Gazhane 

Kadikoy - Moda 

(1- tlskiidar • Baglarba§l 
(2- Baglarbq1. Klslkl1 

( 1- Kadlkoy • ibrahimaga 
(2- ibrahimaga - Karacaahmet 
(3- Karacaahmet. tlski.idar 

(1- Kadikoy • tbrahimaga 
(2- ibrahimaga. Karacaahmet 
(3- Karacaahmet • Baglarbap 
( 4- Baglarba.§1 • Klslkll 

(1- Kad1koy • Kwltoprak 
(2- Kiziltoprak • Erenkoy 
(3- Erenkoy • Bostanc1 

(1- Kachkoy. Kwltoprak 
(2- Klziltoprak - Fenerbah~e 

(1- Kad1koy • ~azhane 

(1- Ka.chkoy - Moda 

Bu auretle, Halen tatbik edilen tarifeye nazaran, vaaati beaapla % 24 niabetinde 
tenzilit yap1hm1br. 

Tiirkiye Pamuklu Dokuma ve Pamuk 
F ABRIKALARI A ~IRKETINDEN : 

lpligi 

Balarki>y 'Ye Kayserl ll'abrlblarmuz kaput bezlerlnln aatq ilaUerl qaltda gtisterllmlftlr. 
Bu flatlar fabrlkada tesllm ve pefln tedlye tartlle muteberdlr. 

Bir balyadan ebllc satqlarda flatlara yiizde 2 zanimolunur. 

KAYSERt FABRiKASI MAMULATI 
Tip : H Anahtar marka 75 santlm bezln 36 metrelit topu 640 Kl'.f. 
Tip : H Anahta1~ marka 15 santim bezln SS metrelit topu 704 Krf. 

BAKIRKOY FABRIKASI MAMULlTI 
Tip : t Kartal marka 15 santlm bezln 31 · metrellk topu 875 K11. 

3 

Tip : t Kartal marka H aantlm bezln 36 metreUk topu 711 Kl'f. 
Ambalij Te naldl)'e leretl m~ alddlr. 

isterseniz ziya kabili· 
yetine er~ilememi~ olan 

Osram-DJ-ampullar1n1 
kullan1n1z. 

\.. 

AMPULLARI 
AEG Elektron 

Tirk Anoaim ~irked' 

ISTANBUL P. K, .1144 
.T~ AnoaimFJektrik ~irk~ Umumiyeli: 

iSTAN BU L P. K. 1449. 
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DABKOVI<; 
ve ~ki. 

Vapur acentahg1 

GDl•l\iA Al\IERiCA SHiPPiNG 

LiNEs •PALESTINE Li:NEt 
15.000 tonlok liiks 

POLOif:l:A 
Transatlantlk vapuru ne 15 giinde 
blr muntaznm postalar: 

isTANBUL - KOSTENCE (pazar) 
iSTANBUL - FiLisTIN (per§Cmbc) 

Avdet <Pirc) tarlklled!r. 

Yolcu ve C§yal tlcarlye allr. K5s
tcnceye yalanda gidecek vapurlnr: 

30 T. cvvel saat 16 da. Filistlne yak.In
da. gldecek vapurlar. 3 T. sani saat 
JS da. 

«tSCBULDT - ORiENT - LiNE 
.EuYayt tlcariye nakll Icln sert posta: 
§ARK - GARP BATrl <Hamburg, 
Bcremen, Anvers, Yunanlstan, Tiirk1-

7e Bulgaristan Romanya ve avdet 
!:§ya tahliyesi l~in beklenen upurlar 

Duburg vnpuru 5 T . saniye do~. 
Maritza vnpuru 15 T. sanlye d~ru. 
Duburg vapuru 15 T.sanlye do~ru. 

H. PAJKURIC 
Vapur acentas1 

•ZETSKA PLOviDBA A. Dt de Kotor 
Balkan antantmm ekonomik konfe
ransmda teals edllen enterbaltanik 
hat. Biiyiik Iii.ks modem 

"LOVOEK,, 
nporu ile btanbal, Kostence, Pire, 
Korfo, Amavutluk, Dalmao-a sahlll, 
Triyeste, Venedlk ve Susak arasmda 
muntaum posta. 

Yolcu ve e§yayt tlcarlye alll'. 

Tenezzilh ve zevk seynhatl i~ln 
MUStesna firsat. 

KOSTEN CE YE 
ilk pasta 8 T. sanlye saat 19 da. 

PiRE:, KORFU, AmavuUuk Dal
ma~ya sahlllerl, Venedik ve Triyes
teye ilk ~ 12 T. sanl saat 15 te. 

Her nevl ta.fsillt tcln Galatada 
<Yolcu salonu kaI"OlSUlda) • umuml 
acentellte: Tele!on: «708 ve biitun 
eeyabat idarehanelerlne miiracaat. 

Scandinavian Near 
East Agency 

Oalat.a Tahir ban 3 il.ncil tat 
Tel: «991 - 2 - S 

Svenska Orient Llnien Gothenburg 
Gothenburg, Stokholm, Oslo, Dantzlg, 

Ddyn1a Copenhag Abo Reva! ve bUtil.n 
Baltlt llmanlan oark ve Karadenlz ba.tll
ea llmanlan araamda 15 gil.nde b~ azimet 
~· avdet 1C1n munta.zam postalar. 

Gdyn1a - Da.ntztg - Gothenburg ve Oslo-
llaD beltlenen npurlar. 

Boreland vapuru 30 T.cvvel do~ru. 
GI.mborg vapuru 10 T. saniye dotnJ. 
Birkaland vapuru 12 T . sanlye doimJ. 
Yabnda 1stanbuldan H&mburg Roter• 

dam - Kopenhag, Od,yn1a Oothenbers, 
Dant.Ilg - Stokholm, ve Oslo Jlmanlan 
~ ha.reket edecek vapurlar. 

Birkaland vapuru 24 T. evvele d~ru. 
Borelnnd vapuru 1 T. sanlye do~. 
Bvernle vapuru 3 T .saniye do~. 
1"U1a tafallAt 1~ln Oalata'da Tahir h&n 

I Cncil katta JtMn acentallllna mUrac:aai. 
Tel: «991 - 2 - S 

ROMANYA SEYRtSEFAiN IDARESt 

Hareket edecek vapurlar: 

Durostor vapuru 26 T. evvel ~ar§ambn. 
aaat 18 de (Plre, Golos, Stills, Selfmlk ve 
hmir> e. 

Bucuresll vapuru 26 T. cvvel ctar§amba. 
8aat 10 da CKOstence, Sullna ve Kalas) a. 

TRANSiLVANiA ve BASARABYA va
Purlan her cuma. g'iinii tam saat 15 de is
ltendcrlye veya Beyrut tarlklyle istanbul
dan Plre ve Hayfayn harekct edeccklerdlr. 
iatanbuldan KOstenceye hareketlerl 1se 
her pazar giinli saat 16 da olacaktir. 

l'azia. tafsilAt iCin Oalata Yolcu Salonu 
karwismda Tahirbey hanmda istanbul 

lllnwnt acentall~a miiracaat. Teleton: 

Uf49 - 49450. 

Dr. IRF AN KA YRA 
ROntgen mti.tehasslSl 

Tiirbe, Bouurd klraathnnesl kare1-
~da cskl Klod Farer sokak No. 8 - 10. 
O~leden sonra 3 ten 7 ye kadar * 

---IZMIR 
ve miilhakab i¢n ~AM gaze
tesinin tevzi yen miinhaSiran iz
:rnlrde lltinci Beyler sokak 52 nu
tnarada Hamdi Bekir Gursoylar 
magazasidrr. * 
a ' 

AY ..• BU SANCILAR .....• 

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

Bu rutubetli giinlcrde sanctlar 

tekrar basJadI 
' 

SiLKO 
sayesinde bu SANCI ve 

IZTIRABLARDAN kurtuJdum. 

Size de tavsiyem: 

Bir df>fa SiLKO'yu tecriibc ediniz. 

MEYVATuzu 
En hot ve taze meyvalar1n usarelerinden istihsal 

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

1NGiLiZ KANZUK ECZANESi 
Beyoglu - istanbul 

K u·R TU LU S 
Doktorlar, Bankac1lar, Katipler, Mcktepliler velhas1l biltlin 
miirekkepli kalemle yaz1 yazanlar. milrekkebin ceb-
lcrine akmasmdan, kurumasmdan, vc ucun bo
zulmasmdan kurtaran yegane 

TIKU DOLMA KALEMI 
Avrupada dahi tasdik olundugu gibi 
Almanyarun bu icnd1 miirekkebli 
kalemle yaz1 yazmak n~ec
buriyetinde olan halkl 
hakikaten bu eziyct
ten kurtar~tJr. 

A~1k birak1l
d1gi halde her ne 

§ekilde durursa dur
sun milreltkeb akmaz ve 

kurumaz. TIKU en saglam 
ve en kullamsll milrekkebli 

kalcmdir. TIKU ucu asin
maz, bol mii
rckkeb al1r. 
lruvvetli bas1hrsa 
3-4 kopya ~llrn
nlabilir. 

Siyahtan maada yc~il, mavi ve k1rm1z1 
renklerl de ayni fiatta satilmaktadir. Her 

yerde araym1z. Taklitlerindcn salummz. iize
rindeki oTiku ., markasma dikk~t ediniz. Fiab ~lira.fur. 

Deposu: Havuzlu han No. 1, Istanbul. 
T~raya posta ile gonderilir. ............................................ ~ 

~ckerci Hac1 Bekir miiesscsesinin 

NADIDE SEKERLERI 
lftar sofraJnrmm ba§hca zinetidir. 

Titiz bir itina ile hazirlanan bu re<;cllcrden, bir kere 
tatanlar, ag1zlanna b~ka rec;el almazlar ... 

ALI MUHiDDiN HACI BEKiR 
· Bahtclrnp1, BcJogJu, Karakoy, Kad1koy. 

Maliye vekflletinden 
Aded 

26.000 muhtellf ebatta koc;an 
650 > > bez kaph defter 

4.000 > > cetvel 
1 - 1543 lira 29 kuru~ muhammen bedelli yukanda yaZI11 evrakl rnatbu

arun mi!tcahhidi taahhtidiimi ifa etmemesine rnebni 18/ 10/ 938 tarihinden iti
baren 15 {;Un miiddctle tckrar a~lk eksiltmcye konulmu§tur. 

2 - Mnlzcmesi Vekaletten verilecektir. 
3 - ihale 2/ 11, 938 Qar~amba giinu saat 15 de Levaz1m Mildiirlilgilnde 

miite~ekkil komisyonda ~apllacaktir. 
4 - :?artnamesi I.ievazim Mtidilrliigilnden, istanbul'da Dolmabah~ede 

Vekfilet Matbu Evrnk Anban Memurlugundan almabilir. 
5 _ ihaleye i§tirak etrnck isteyenlerin belli giin ve saatte 116 lirahk rnu

vakkat teminatlan ve kanuni belgelerlle birlikte komisyonda haz1r bulunma-
lan. ((4360n «7573l> 

M. M. vekaletinden 
Ankara Riyaseti Cumhur Muzika Okulu tiinasmm kalorifer tesisatrm ida· 

re etmek uzere ayhk i.icret olarak 9~ lira ile bir kalorifer ustasma ve 84 lira 
Ucretle de b1r ~alorifer 'te§~isinc ihtiya~ vardlr. Binaenaleyh almacak kalori
fercilerin: 

1 - Turk olmak, \ 

2 - Ecncbi bir kadmla evli oJmamak. 
3 - San'at olmlundan mezun olmak, 
4 - Askerligini bitirmil} o!mal•, 
5 - Kalorifer tcsisatllli idareye muktedir olmakla beraber icabmda zuhur 

edecek anzalan da tamir edebilecek kabiliyette olmak' ve ba~h b~ma mes•u. 
liyeti deruhde e<lebilmelerl i~in de Ii.izumlu olan nazari ve amell bilgiye de sa
hip bulunrnak 

Talip olanlann cvrak1 milr,b!telerlle birliktc 2/ 11/ 938 tarihine kadar An
kara'da M. M. V. Emakin in~aat §Ubesine milracaat etmeleri ve taliplerin irn
tihanlan da fen ve san'at umum Md. ce tesbit edilecek gilnde yap1lacagi ilfill 
olunur. c5851> «7775• 

J 
I 

Yumu~k ve taze blr clld, lyi blr sabu~ 
f"a baOlid1r Franstzlar. asirlardanberl 
CAOUM sabununu lntihap ve t~rclh 
etmitlerdir. Gayet kuru olup koku• 
sunu sonuna kadar muhafaza ede
rek yavaf yava' erlr. ~ekli bile onu 
gayet ekonomik eder. Vumutabc& 
kopUOU cildin s1hhati ve tenln tazeli· 
ginl temin eder. 

Sahite 11' 

Sovyet Rusya Vapurlar1 Acentahg1 
l Te~rinisani l93f den itibaren a§ag:uiaki Finnaya intikal ctmi~tir. 

KURTULUS KOMiSYON VE TiCARET EVi 
Ali R1za Bozkurt - Hakk1 Cemal Ocer 

C ulatn C!iimriik binasmm kallISinda 6 mc1 vak1f ban 4 ncii Kat 

TUrkkusu Genel DirektorluQUnden: 
Tiirkku§u te§kilatmda inotorlu ve motorsilz tayyareler Uzerinde ogretmen 

olarak ~ah~mak maksadile yeti~tirilccek 15 gence ihtiyac; vardlr. 
Aranan belli b~h §artlar §Unlardlr: 
1 - Tlirk 11soyundann olmak 
2 - Iyl hal ve &ohret rnhibi bulunrnak. 

3 - Sagllk durumu tayyareci olma ga elverl§ll olrnak. 
4 - Boyu, 1,53 den a§ag1 olmamak. 
5 - En az lisenin onuncu sm1fllli bltirmi§ olmak. 
6 - En az 18, en ~ok 2~ ya§mda olmak 
7 - iki vesika fotograf1 ihraz etmek 
Ogretmen namzedi oJmak ilzerc ahnacak genc;Ierden TtirkkU§U te§kilatm

da u~uculuk ogrenmi§ lm!unan plinorcillilk B veya C brovclerlle i§e ba§lad~k
lan tarihten, hie; uc;mamt§ lJulunanlara da plfillorcillilk B brovesi ald1klan ta
rihten itibaren nizamnrn.e rnudblnce yatmak, yernek ve giyim masraflan 
Ttirkku§una aid olmM :iizene ayda lise 10 tahsillni gonnil§lere 25, liseyi bitir
mi§ olanlara 30 lira ilcret verilecektir. 

Gelecek seneler ic;inde uc;uculuk kudretlerinin arti§ derecelerine gore go-
recekleri zarnlar hususi bir talimatla te sblt edilmi§ bulunmaktadir. Tiirkku

§Una bu suretle se~ileceklerin i:igretmen rnuavini oluncaya ka~ar, normal ola
rak be~ sene evlenmemeyi ve hususi bir taahhiitnameyi imza ederek Tilrklm
§Un'.ln verecegi ' 'azifeleri on sene miiddetle gonnegt kabul ve taahhilt etmesl 
~artt1r. 

Bu hususlar hakkmda fazla tafsilat alrnak isteyenler Tiirklm§u Talim ter. 
biye bilrosu direktOrlilgune dogrudan dogruya §Ubeden veya yazi ile miiracaat 
edebilirler. 

Kayit muamelesine Ciimhuriyet Bayramma kadar devam olunacagmdan 
milracaatlann bu tarihe kadar ynp1lmasi .$3rtt1r. c16134) 

Istanbul telefon mOdOrlOgunden 
Muhammen bedeli 24000 lira olan 200 Klrn. kapah Bronz tel 14/ 11/ 938 

pazartesi ~ilnii saat 15 de lmpal1 zarf usulile miidilrlilk binasmda satin ahna
caktir. 

Bu i§e girmek lsteyenlerin 1800 lirahk muvakkat teminat ile kanunun ta.. 
yin ettigi vesikalan ve tekliflerlni havi kapah zarflanm aym giln saat 14 de 
kadar komisyon reisiiginc venneleri laz1mdrr. 

§artnameleri her giin Levaz1m Dairemizde goriilebilir. :(6929)~ 



Sahife 12 

Avrupan1n bayat, kurtlu ~ocuk g1dalar1ndan sakin1niz! 
Yavrular1n1z1n midesini abur cuburla doldurmayin1z! 

Tabii, saf, lezzetli 

na <;ocuklar baYJhyor. Qok i~fahh ve severek btiyi.irler. Bu saf ozlti unlann 
vitamini bol gidas1 <;ok ve kalorisi ytiksektir. Bilttin ~ocu.k doktorlan buna 

§ehadet eder . .Avrupada daima diplomalarla musaddak birinciligi 
kazan~t1r. Bu kadar ytiksek evsafa malik tabii g1da ancak 

H A 8 AN 0 Z L tt UN LA R ID IR. 

Pirin~, Yulaf, Mercimek, Bugday, irmik, Patates, M111r, 
Turli.i, Bezelya, Badem, <;avdar Ozii unlanru 

~ocuklar1n1za yediriniz. 

T ek f akat kat' i ~are 

TecrUbe edenlerden sorunuz ! 
Ba§, di§, adale agrdarile iiti.imekten mi.itevellid ,,,..... 

biitiin 1zbrablara kar11 yegane 
miiessir tedbir bir kate 

(ALMAKTIR) 
Mideyi bozmaz, kalbi ve bobrekleri yormaz 

ical1mda giinde 3 ka~ ahnabilir. ismine dikkat tak.lidlerden sakmnuz ve 

giripin ycrine bqka bir marka veri.rlerse ~iddetle reddedin.iz. 

Asipin Kenan 

AKfjlAM 24 Te~rlnlevvet 1.938 

I I~~ .ve 
~~ ~odu4.· . ·,, 

Yenicami 

Kundura magazas1 
Yenipostahane kar,1s1nda 36 No. ya naklettigini 

say1n mo~terilerine bildirir. 

llTlllBUL, ltyoot• 
- TGul meyd•n• 12 No. ht. 

M•ll•Hm•ii zlr•••1 edl11l1 ••r• 
· 11 No.I• tartfamlzl lsteyl11lz. A 

Flyetl•Mmizde bGyQk ta11zlllt.-

Erkek, kadm ve ~ocuklar l~in 

Trenckotlar, Renkotlar 
ve waterproofs 
mu~ambalann1n 

Her cinste zengin koleksiyonlanm 
her yerden ucuz fiat ve miisait 
f}llrilarla Beyoglunda B A K E R I 

magazalannda bulursunuz. 

Dr. thsan Sarni 
OKSURtiK ~URUBU 

Oksiiruk ve nefes darbR1 boRmaca ve 
lazamlk oksiiriiklert ii;ln pek testrll 

118.CtlI'. Her eczanede ve ecza 
.. ___ depolarmda bulunur. ___ _ 

Dr. Hat 1z Cemal 
Lolananbekim 

Dahiliye miitehass1si 
-

F'i.kir biraz ciir' etkarane goriilebilir ..• 

Fakat neticeleri ~ayan1 hayrettir 
r~•·,·· VE . Kadm olmanm yeg~e ~ 
r ~ '"'j ,_ BAGI mahzurunu unutturur. 

F E M 
. L VE icad ewunce kadm inarulmlyacak derecede 
I BAGfbilytik bir serbestiye ve emsalslz bir rahata 

kaVU§tU. . . 
Her ay tekerriir eden mii§kiil ve iiziicii gU.n~ 

~ ~ ••1• I VE 1.-rde ~daru biitiln d~iince ve eziyetlerden r ~ frf~ &. BAGlkurtardJ.. Hayatllll ve aile saadetini slgorta 
ctti. 

F E M I
• L VE En ince elbise ve e~ dar banyo mayolan al· 

BAGltmda sezilmez, kullanan kadm bile mevcu· 
diyetini kat'iyyen farketmez. 

FEM• L VE Mikroblu bederin ve pamuk tamponlarua b· 
) BAGldanJann biitiin hayatlanna ma1 olan rahim 

ve tenasillu utirablanm ortadan kaldmr. 

FEMiL 
FEMiL 

ve Kam emici ve muhafua edlcl beyu ye kir· 
nnzi hususi lid cins pamuktan Jdm.yJ\ hari

bagi kalarile mikrobsuz bir ,ekllde yaptlmJ§ttt. · 

ve Bayanlan.n ( ayhk temizliklerinde) en birfn· 
bagt ci yarduncmda. Slhhatlnl seven her kadm. 

ve iB GI 
kullanmaluhr. FEMiL kil~ilk n yumU§ak oldugundan el ~antamzcla l>lle 

ta§tmr. Her cczane ve ticarethanelerde bulunur. 


