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Avrupada yeni bir siyasi 
gOrii1me devresi ba1lryor · 

Mare§al GOring'in yak1nda Londray1 
ziyaret edecegi bildiriliyor 

lngiliz - F rans1z naz1rlar1 A vrupa i~lerinden ba~ka Asyadaki vaziyeti 
de konu~acaklarm11, ·bir F rans1z gazetesi Japon harekabn1n 

Hindistan ile Hindi ~iniyi tehdid ettiginden bahsediyor 
Londra 6 (A.A.) - Sunday DJ.s.. 

1>atch gazetesi yaziyor: cLord Hall
f aks ile <;amborleynin Parisi ziyaret
leri Qamborleyn projesinin ilk mer
halesinl te~kil ediyor. 

Bµ ziyaretin hedefi Milnihden son
ra Fransa ile ingiltere tarafmdan ta
kip edllecek olan siyaseti tesbit et
mektir. Projenin tatbiklnde vanlacak 
ikinci merhaleyi Mussolini, sonra da 
Hitlerle yapllacak mlilakatlar, niha
yet dort hiikfunet ~efi arasmda yap1-
lacak bir dortler kongresi te~kil edi
yor. Bu konferans neticesinde bir ha
va pakti akdedihnesl timid ediliyor. 

Bu gazete, biraz ileride ~oyle devaIIl 
etrnektedir: 
~ingiltere hilkumeti Almanya ile 

Avrupanm cenubu ~arkisindeki ikti
sadi menfaatler rneselesini de gorii~ 
mek tasavvurundachr. 

Ooringin yakmda Londray1 zlya
reti hnkkmda dola~n ~yialarm ar
kasmdaki hnkikat budur. Milnih iti
J.afmdanberi Balkan ticaretinin im tl
yazim bUfiil alrm~ olan Almanyamn 
kendi menfaatma olarak orta A vru
nada bir nevi Ottawa sistemi kurmak , 
istedigine l?i1phe yoktur.> 

Bir ltalyan gazetesinin 
makalesi 

Roma 6 - Virginia Gayda, i:ngiliz 
ND.ZJ.rlarmm yakmda yapacaklan Pa
ft.J seyahati mUnasebctile yazd1g1 bir 

FranSiz nazulanmn son Lona ra seyahatinde rekUen blr resim: Lord 
Ha1ifaks, B. ~ambOrleyn, Bone ve Daladiye 

makalede: cMiinih ve Viyana itilaf
Ian ile Avrupada yapiliru~ olan degi
~ikliklcr uzerine Frans1zlarla inglliz-
lerln vaziyetlerini tenvir ve yeni isti
kametler intihap etmek i~in mil~ 
verelerde bulunmalan zaruri idi.> 
demektedir. 

(Devam1 4 iinc ii sahifede) 

TesellUmlerde 
. gozUmUzU a~a/1ml 

B. Hitler dlin bir 
nutuk iradetti 

Yeni vapurlann d.O~emeleri, iistil 
cild, altz taponm~; bozulunca «Halk 
hor kullan<h.» dendi. Bunun bir kuru 
iftira oU:lugunu bu siltunda iddia et
m4tik. 

$imdi de o§reniyoruz ki, 13 millik 
siirati olmasi ldzim gelen Etrilsk, bi
rinci seferde ancak 10 mil yapabUmi-$, 
ikincisinde ise 7-8 e dilfmi.lf ve 11 sa
at teahhurla. gelmi-$. 

Tabii, makineleri de halk bozmadi! 
$ark usulil aldatmaca ticareti ken

dt memleketimizden de kaldirdlgmu
zi, bOyle m uamelelere · hedef Olacak 
4ciz ve anlamaz bir alici olmadi§imizi, 
gelecek ~ipari~lerln t esellilmunde Gar
be isbat etmeliyiz . 

·TILSIMLI DEFiNE ! 

lzmirin <;atalkaya 
dag1nda define arayanlar 

nasd yakalanddar ? 
T1ls1m1 bozmak i~in yanlar1na 
Kuran ve bir muska da alm1$lar 
.'Aranilan define saltanat devrinde haydutluk eden 

Deli Pandeli'ye aitmi1. Onbinlerce albn, 
bir ~ok miicevherat varm11 

izmir civa nnda (,;atalkaya dalmcla bir r ru p ex ~aretli nokta .;atalkaya tepesidir ) 

:tzmir (~) - i zmlrin <;a
talkaya daglannda, hukfunete ha
ber vermeden eski bir ~akiye aid on 
binlerce altm ve mucevherattan mii
rekkeb bir define anyan 11 koylil
niln zab1taca sucilstu tutuldugunu 
ve adliyeye verildigini bildlrmiftim. 

Tahkikat safhasma gore bu define 

hikliyesi ~ok enteresand1r. iki ay
danberi <;atalkaya dagmm muhte
~ yerlerinde ar~tirmalar yapan 11 
.ki~i. evvelft. Narlldere koyilnde Re

cebin evinde toplanmi~larchr. Kendi
lerlni bu eve Mehmed (Hoca) adin-

(Devami 4 n cil sahifede' 

Macarlar ilk ; m1ntakan1n 
l§galini bitirdiler 

Frans1z mahafiline gore Rutenya, mUstakbel 
Ukrayna i~in fidelik vazifesini norecekmis 

Budap¥e 6 - Macar askerleri, 
yekoslovakyadan Macaristana verl
Ien yerlerden ilk mmtakanm ~galinl 
diln bitlnn~lerdir. Bugiin ikincl 
mintakarun i~gali ba~Iami~t1r. Macar 
kµvvetleri i~al i~i per~mbe gilnti 
bltireceklerdir. 

. Paris 6 - -Eura ma.l}.afilinde soy-

Iendigine gore Orta Avrupada yenl 
vaziyet tesirlni g0stermege b~anu.r 
tir. Qekoslovakya son buhrandan 
par~anmi~ c1kmakla beraber e19.n 
y~amaktad1r. Alman} a Qekoslovak
y~ya kar~ himaye edici vaziyet ta
kln~tir. 

(Deval1l.l 4 iincii sahifede) 

''Daima kuvvetli ve itimad~1 olal1m. 
0 zaman Almanganzn ba~zna 
hi~ · bir §_eg gelmiyecektir,, 

.............................................................................................................................................. 
B. Hitle~ diyor ki : "Otoriter devletlerde harbe te1vike 
cevaz yoktur. Fakat demokraside buna imkan vard1r.,, 

Weimar 6 (A.A.) - B. Hitler saat 
15 de Thuringe mint sosyalist kongre
sinin toplandlgJ. buyi.ik spor yerine 
gclmi~tir. Thuringe vali61 Sauchel, 
bolgenin selarmru heyecanh ifadeler
le B. Hitlere bildirclikten sonra teza
hilrati a~mi~ ve saat 15,30 da B. Hit
l'er soz alm1~t1r. 

B. Hitler bugilnkii Almanyanm yo
rulm1yan bir mesaisinin mil.kafat1 ol
dugunu kaydettikten sonra cl918 Al
manyas1 nas1l kendi hakkml almi~a 
blz de kcndimizinkini aldlk.> demir 
Ur. Filhrer, bundan sonra Vilson Ul
killerindcn, 1918 Almanyasmm bag
land1g1 demokratik nazariyelerden 
bahsetmi~ ve partinin ~ddetli enerji
sini kayid ve Alman ordusunu metih 
ve sena ederek: 

cPasifik bir adam s1fatile, Alman 
ordusu i!tin, digerlerine de ban~ lii
zumuna ikna edecek mahiyette olan 
bu orduyu yaratmaga ~ah~tim.> de
mi~tir. 

Bundan sonra Almanlarm ~e olan 
hakkm1 kaydeden B. Hitler, sozlerine 
~u suretle devam etmi~tir: 

B. Hitler 

Prensiplcrimizle, muazzam neticeler 
clde edip ctmedigimizi bizzat kendi
niz takdir edinlz. Baz1 yabanc1 gaze
teler, Almanlar biltiln bunlan m\iza.-

(B. Tllrhnn Tania B. Nurullnh At.ai; blrbirlne 
cahU diyorla.r.> - Oazetelerden -
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r DUD. Geceki ve Ba Sabahki Baberler I 
'----------------mm111..----------------------------------------------------' Moskovan1n bayram1 Basvekil dHn ak~am F ransada Halk cephesi 

Dostlarimzz bugiin en biigiik Ankaraya dHndll devam edecek mi ? 
Evvelki giin ogle iizeri ~ehrimize 

bagramlartnl kutlugorlar geien B~veki1 B. ceia1 Bayar, diln 
~am on dokuzu on ge<;e hareket 
eden ekspresle Ankaraya avdet et
~tir. Bru}vekil bugiin toplanacak 
olan Bilyiik Millet Meclisi milzakera

Ankara 6 (A.A.) -. Yann inti~r 

edecck olan cUlus~ gazetesi cDostla
nm1zin bayrarn1> ba~hgi altmda F. R. 
Atay imza.sile ~gidaki makaleyi ne~
redecektir: 

Dost Sovyetler birligi vatanda~Ian 
bugtin ihtilalle1inin yirmi birinci yil 
donumilnii kutlamaktad!rlar. Lenin 
iktidan 1917 ikincite~rininin 7 nci 
gtinii tecssiis etti. Geri blr ekonomi, 
iptidai bir sosyal biinye, a~1 bir 
ki.ilHir seviyesi: Balt1k ve Karadeniz 
sula1111dan Uzak - Doguya kadar 
her karde.!i toprak yeniden fethedile
rek ve yalmz i~teki irticai ordulan 
degil, d1~ardan gelen ecnebi kuvvet
lerile ml.icadele olunarak kurulacakti. 

Aksi tahminlerin hepsi uo~ ~lkti. 

1938 deyiz, bir rejim ic;in yinni y~ 
istikrar ve olgunluk i!ade eder. Bir de 
Frans1z ihtllali tarihini hatirlay1mz: 
Bastille, alm~ndan yirmi bir sene 
sonra, Napolyonun imparatorlugu bi
le sukut zamanlarma yakla~mak iize
re idi. Leninle bir avu~ arka~run 
eseri, yekfulu on milyonlan g~en in
k1lap genc;liklerine malolmu~tur. Bu
giin ordu ve Universiteyi dolduran 
gcn~ler, 1917 de heniiz dogman11.~lar
d1. 

Sovyet - Turk dostlugu, Atatilrkle 
Lenin tarafmdan kurulrn~tur ve ih
tilallerlmizle y~1ttir. iki reis on ye
diuci asnn sonlanndan yil'minci as
nn on yedinci yilma kadar, iki mem
leket hallom birbirine bogazlatan 
iki yitz kilsur senelik bir dilrnanhk 
ananesini tasfiye etrni~Ier ve bu dost
lugu, her iki taraf i~n. aradaki men
faat ve milnasebetle1in en faydahs1 
ve daimisi baline getirilmi~ti r. 

1919 mayismda Anadoluya ayak ba
~-an Atatilrkiin ilk kararlanndan biri 
KafJrnsyay1 terkeden mi.ittefik k1talar 
eger karaya c;1kmak ve Anadolu §ar
kmda bir cephe kurmaga te§ebbils 
edecck olursa bunu silahla kar§1lamak 
emrini vennek olmu§tur. 

En mii~kil devirlerdenberi her im
tihan ve tecnibeden g~en Sovyet -

lki edib ar;w~;ida 
'liddetli kavga 

B. Ismail Habip ile B. Ahmed 
H a mdi lokantada biribirine 

_girdiler 
Evvelki gece Beyoglunda bir lokan

tada edib B. ismail Habib Sevilk lie 
giizel sanatlar akademisl estetik pro
fesorii, B. Ahmed Hamdi Tanpmar 
arasmda, c;ok ~iddetli bir kavga ol
mu~tur. 

B. ismail Habib, lokantada arka
da~arile yemek yerken B. Ahmed 
Hamdi Tanpmar da yanmda hcykel
tra~ Zi.ihdti ve refikas1 oldugu halde 
lokantaya gelmi", arkada~larilc be
raber, yanmdaki masada oturmu~ ve 
bir hafta evvel Kuzguncukta taru~

m1~ oldugu B. Ismail Habib ile konu~
maga baslanu~br. 

Muhnvere esnasmda, B. Ahmed 
Hamdi cEclebi Bilgimiz> nammdaki 
eserinde nas1l olup ta kendisinden 
bahsetmedigini B. ismail Habibden 
so1mu~. B. ismail Habib de: 

- Kitaba gcc;ecek eseriniz olsay
d1, sizden de bahsede1·dim, cevabm1 
verince, ba~hyan ~iddctli miinak~a. 
kavgaya dbnmii~till'. iki tarafm ar
kada~lan, kavgac1lan birbirindcn 
ayi1mak ic;in iki defa miidahaleye 
mecbur kalm1~lard1r. 

Bu gece ay tutulacak 
Bu gece saat 22,41 de ay tutula

cak ve gece yansmdan sonra saat 
2,12 ye kadar sur,:cekti~> 

Cagaloglu yokutunda bir 
h1ra1zhk 

Cagaloglu yoku~unda B. Ahmed 
Eminin bakkaliye dUkkanma dun 
gece htrsiz ginnl~ ve bir mikdar siga
ra ile daha baz1 e~ya ~rm1~tir. Hlr
siz, bakkaliyenin u stiindeki ufak: 

Tiirk dostlugunun itimad havaSI ic;in .. 
de, iki devlet, kendl emniyetlerine aid 
politikalanm serbe~e taldb edegel
mi§lerdir. Faaliyetlerini i~erde rejim
lerini kuvvetlendirmek ve in§alanru 
tamamlarnaga hasreden iki inkllAb 
ettiler. Bizim dostlugumuz hict bir za
ban~ prensiblerini hakim Jnlmak he
defini gilden biltiin gayretleri te§vik 
ettiler. Bizim dostlugurnuz hie; bir za
man kimseye kar91 milcadele cephesl 
olmann§tlr. Bilakis herkese ac;1k bir 
dayaru§ma nizammm kurulmasma 
~all§mI§tlr. Nercde sulh vc emniyet 
davasma yard1m edilrnek laz1mgel
mi§se, Sovyetler - 'l'iirkiye dostlugu, 
bu hizmete vakfedilmi§tir. 

Ankara, kendi ~enliklerinden bir 
hafta sonra, Moskovanm bayramnu 
tebrik etmckte daima derin bir haz 
duyar. <;i.inkii, iki inkllab da biitiln 
cihamn menfi kehanetler1 arasmda, 
inkar edilerck ve ifi!slan beklenerek 
b~ann~ ve yalmzhklanm birbirleri
nin dostluklan ile teselli etmi~lerdir. 

Rejimlerirnize ve davalanm1zm mu
vaffaklyetine kar~1hkh derin bir hiir
met hissi ilk zamandanberi, mtinase
beUerimizin esasm1 te~kil eder. ikt 
ii~ y~ !aria ile, en nazik buhran de
virlerini atlatan, kemal safhalanna 
gtren ve rejimlerin hakiki devam 
inancasi olan gen~likle1i yeti~tiren 

ink1lablaruruz, bundan sonra dahi 
iki btiyilk reisin eserinl takib edecek- . 
ler, dostluklanm, ban~. cmniyet, 
milli hilrriyetler ve beynelmilcl daya
m~ma prensiplerinin muzaffer olma
s1 lehine kullanmaktan geri kalm1ya
caklru:d1r. 

Dostluk politikam1zm, bugilne ka
dar gerek milli menfaatlerimiz, gerek 
beynelmilel sulh ve emniyet menfaati 
i~in en iyi semere verdigine §tiphe ol
m1yan islikameti muhafaza edilecek
tir. 

7 te§rin bay1 amlanm kutbyan dost 
memleketin balk yiginlanna sulh ic;in
de uzun say ve refah y1llan ternennt 
ederiz. 

Ihmal ve lukaydi 
mi var? 

<;ekoalovakya Hariciye Ne
zareti memurlar1 ara11nda 

tahkikat isteniyor 
Prag 6 (A.A.) - Pragski Neger 

gazetesi ile sag cenaha mcnsup di
ger bir~ok gazetelere nazaran bugiln 
Praga gelmi§ olan Qekoslovakyamn 
Paris sefiri B. Osuski, Hariciye Neza
reti hizrnetinde mesul blr mevki i§
gal etmekte olan bilttin e§hasm faa
liyetleri hakkmda inzibati bir anket 
yapllmasm1 istemek tasavvurunda
dir. 

Pragski Veger gazetesi §Oyle yaz1-
yor: 

cB. Osuskinin Frans1z mahafilin
de ~ok tarudlklan ve bu mahafil He 
pek ~ok mtinasebab vard1, daima dog
rudan dogruya maIUmat almak imka. 
mm elde etmi§ ve merkezi idareye 
Fransa siyesitinin temaytilat1 hak
kmda vaktinde malUmat verrni§tir. 

Mumaileyh, §irndi hata ve mesuli
yetlerin rneydana ~1kanlmas1 u;m 
miisbet tahkikat yap1lrnasm1 iste
mektedir.n --------

Filistinde yano1nlar 
Arap teroriatleri baz1 yerler

de yangin ~1kard1lar 

Kudiis 7 - Dun Filistinde terorist
ler tarafmdan bir~ok yangmlar ika 
edilmi§tir. 

Hayfada, birc;ok C§YR ile dolu bir 
giimriik deposu yak1lm1§br. Yangm 
b~ saat sii1-mti§tilr. Hayfa civannda 
blr posta bilrosu da taarruza ugranu~
t1r. Umumi grev bittikten sonra nak
llyat grevi ba§lanu§tlr. Bu grev, nak-

tmda hazir bulunacaktir. 

Hava sogudu 
Diin termometre 11 dereceye 

kadar indi 
istanbulda son giinlerde havalar 

~ok guzel gidiyordu. Termometre 17-18 
dereceden ~ag1 dil~milyordu. Evvelki 
gece hava birdenbire bozrn~, yagmur 
yagmaga ba~lam1~tir. Diln, muhtelif 
tasilalarla, yagmur biitiin giin devam 
etmi~tir. 

Hava sogurnu!;ltur. Termometre diin 
en fazla 16 derece idi. Ak~m 11, bu 
sabah ta 7 dereceye imni~tir. 

Alman haberlere gore, Anadolunun 
ekser yerlerinde ve Trakyada hava 
y~hd!r. Termometre baz1 yerlerde 
5 - 6 dereceye kadar inmi~tir. 

Diin bir sandal batb 
Mehmed isminde bir sandalcmm 

idaresindeki sebze yilklii bir sandal, 
diin sabah Harem a~1klanna geldigi 
sirada ani olarak ~1kan rilzgann tesi
rile su al1p batm1~, sandalc1 da yilzrne 
bilmediginden bogulmu~tur. 

Hatay heyeti gitti 
Birkac; gilndenberi misafireten ~eh

rimizde bulunan Hatay heyeti bugiin 
Toros ekspresile memleketine ha.re
ket etmi~tir. Heyet sah ak~am1 Ha
tayda bulunacaktir. 

Heyet azasmm diin Yalovaya bir te
nezztih ya.pmalan da mukairerdi. Ha
vanm muhalefeti dolay1sile bu gezin-
tiyi yapamann;;lar~ir __ . _ _ _ 

Son daklka .................... 
Oslo ,ehrinde 
biiyiik yang1n 

Bu miithi§ yang1nda 30 
k ii i telef oldu 

Oslo 7 - Dun burada gortilmemi§ 
§iddtte bilyiik bir yangm olmll§tur. 
Bilyi.ik bir binamn dordtincti katmda 
bulunan bir fotograf atelyesinden yan
gm g1km1§ ve az bir zamanda dort ta
raf1m alevler sarnu§hr. 

Alevler arasmda kalan dort ki§i, kur
tulmak i~in kendilerini pencerelerden 
a~ag1ya atnu~lar ve yaya kaldmmlan 
uzerinde hurdeha§ olmu§lardir. Maale
sef, yangm kurbanlan bu kadar kal
mam1§. itfaiyenin biltiin gayretlerine 
ragmen 26 ki§i de daha binanm i~inde 
yanm1§tir. Bu suretle yangm kurban
Ian 30 u bulmu§tur. 

Oslo itfaiyesi saatlercc silren gay
retlerdcn sonra yangm1 sondilrmege 
ve etrafa sirayet etmemeslne muvaf
fak olmu9tur. 

_:_---~~~----~ 

japonyada 
~iddetli zelzele 

T elefon muhabera b, elektrik 
cereyan1 kesildi, tren seferleri 

durdu 

Tokyo 7 - Diln Japonyada §iddetli 
bir zelzele olmu§tur. Zelzele bilhassa 
Tokyo ile Yokuhama civam1da hisse
dilmi§tir. Sarsmtmm §iddetine tele
fon muhaberah, elektrik cereyam ke
silmi§, bilttin memlekette §imendifer 
seferiei·i durmu§tur. Maddi hasarat 
miihimdir. Nilfusca zayiat miktan 
henilz belli degildir. 

Anti komintern pakt i~in 
Japonyada §enlikler 

Tokyo 7 - Anti komintern paktm 
yildonilmii rnilnasebetile, dun Japon
yada mllU §enlikler ba§lami§tlr. Bu 
§enlikler 3 hafta silrecektir. Bu rnilna
sebetle J aponya, Almanya ve italya 
Hariciye Nazirlan arasmda t ebrik 

B. Blum soyledigi nutukda 
devam lehinde bulunuyor 

Paris 6 - Sosyalist partisinin 
milli meclisJnde eski Ziraat Nazin 
:Monnet'den sonra soz alan sablk 
miiste~r Moch, sistematik bir ~ekil
de karamameler aleyhinde bulun
mak istemekle beraber hiikumet ta
rafmdan ittihaz eclilen hatti hareke
tin kendisine emniyet telkin etme
dlgini soylemi9tir. 

Hatib, partiye komiinistler aley
hlndeki rnilcadeleye i~tlrak etmeme
sini tavsiye etmi$. nihayet komiinlst
lerin i!j;tirak etmiyecegi bir kabine 
kombinezonu milmktin oldugunu soy
Iemi.c;;tir. 

Mebus Filips, sosyalist partisinin 
etrafmda bir milli toplanti viicude 
getirilmesi fikrine bagh kald1g1m be
yan etmi~, bundan sonra Leon Blum 
s0z alm1~tir. 

Blum, iktisadi ve rnali sahada ev
velce tasvib edilen plam partinin 
memlekette yapt1g1 propagandaya 
bir esas olarak kabul ettigini soyle
mi~tir. Mcvzuu bahis planm ayan 
meclisi tarafmdan reddedilerek Blu
mun sukutuna sebebiyet vermi~ ol
dugu malOmdur. 

B. Blum, balk ccphesinden bahse
derken komilnistler aleyhinde ac;1-
lan mticadeleyc i~tirak etmemekte 
meclisin milttefik oldugunu beyan 
etmi9tir. B. Blum demi~tir ki: 

cSosyalist partisi de radikaller ve 
komiinistler aleyhinde uzun bir ~

kayet listesi tanzim edebilir. Fakat 
parti bOyle bk ~ey yapm1yacaktir . 
Halk<;1lar cephesinin ihdasma amil 
olan sebeblerin heniiz ortadan kalk-

Miitarekenin 
20 nci gzldoniimii 
F ra ns1z tekaiit naz1r1 birligi 

muhafaza ·liizumundan 
bahsetti 
--- -

Paris 6 (A.A.) - Miltarekenin 
20 nci y1ldonumi..i rnilnasebetile eski 
muharipler ve tekai..id Nazm B. 
Champtier de Ribes, heyccanh bir 
nutuk irad ederek htirriyet ve zafer 
i<;in maktul d~rnti~ olanlarm f~a
karllklamu hatir1atrn19 ve bu feda
karhklarm bu maktullerin varisleri
n e hirer rnisal te~kil etmesi Jazim gel
digini soylemi~tir. 

Nazir, nutkwm ¢yle bitlrmi~tlr: 
«Muzafferivetimizin hahrasm1 ebedi
le~tiren abide oniinde 0 rnuzafferiyeti 
idame edccegimize yemin edelim. Fe
laket esnasmda oldugu gtbi miitte
hid kalahm. Aralarmda disipline ri
ayetkar olduklan ve birbirlerini sev
diklc1i zaman FranSizlann yapallll
yacaklan ~ey yoktur.> 

1 Ankaradaki ma~ 
Ankaragiicii Gen~lerbirligini 

2 - 1 yendi 
Ankara 6 (Telefon) - Lig mac;la

rma devam edildi. Hava soguk ve ka
pah idi. Buna ragmen ~ok :seyirci var
d1. ilk kar~lla§ma Harbiye Idman yur
du ile Muhaf1zgilcil ekipler~ arasmda 
yap1Id1. Oyun 1-1 beraberlikle bitti. 

Bundan sonra Ankaragilcti - Genc;
lerbirligi arasmda mac;a bR.§land1. An 
karagilcilniln sol muavin mevkiinde 
tstanbul Gtine;? kliibtinden gelen me~

hur oyuncu bmerin yer ald1gx gorii
ntiyordu. Birinci devre 1 · 1 bera
bere bitti. ikinci devrede Ankaragilc
liller, bir gol daha yapt1Iar ve ma<; 2-1 
Ankaragiic;liller lehine bitti. 

B. Stoyadinovi~ Bulgar 
aefirile goriittii 

Belgrad 6 (A.A.) - B~vekil ve Ha
riciye Nazm B. Stoyadinovi~, diin 
~ulgaristanm Belgrad sefirl tvan Po-

madlgt zanncdilmektedir. Bununla 
beraber raclikaller c;ekildigi takdirde 
halk cephesi mevcudiyetini idame 
edemiyecektir.> 

Bundan sonra parlamentoda itti
haz cdilecek olan tarz1 hareketler~en 
bahseden Blum, cbu rni.izakerelerden 
hiikurnete kar~1 bir ilam hnrb <;1kma
mas1 icab ettigi:i> kanaatini izhar et
mi9tir. B. Blum demi~tir ki : 

cPa1·lamento grupunun vasi sala
hiyet hakkmdti. bir karar ve1mesi 
icab ettigi takdirdc kontrol lehinde 
rey verecegi l?ilphesizdir. 

Grup, son halk ccphesi hiiktimeti
nin 1jlmiyctine aykm bir zihniyetle 
tanzim edilmi~ olan m<'Ji planm da 
aleyhinde reyini kullanacakhr. 

Vaziyet o kadar vahimdir ki mem
leket bizden parlamento polemikle
ri baricinde. ba.!ika bir sahada yer 
almakhg1mm bekliyor.» 

Hatib, bundan soma halk cephesl 
etrafmda bir milii toplanti vi.icude 
getirilmesini tavsiye etmi~ ve ~oyle 

dem~tir: 

«Partinin, vn.ziyeiin icalJ cttirdigi 
biiyil milli te~ebbilsleri yapmaga 
hazir bulundugunu gostenneliyiz.» 

Bu sozleri mi.it.cakib celse tatil 
edilmistir. Tahrir komitcsi yarm sa
bah ~planacaktir. Muzakereierc :mat. 
9 da devam edilccektir. 

Paris 6 . (A.A.) - Sosyalist milli 
konseyine B. Leon Blum tarafmdan 
verilen takrir 6.755 rey ve B. Ziromski 
tarafmdan verilen takrir de 1241 rcy 
toplam1stir. 287 miistenkif vard1 ve 
68 aza da hazir bulunuyordu 

Siidetlerin Nazi 
partisine iltihakz 
Biiyiik bir toplanb ya p1larak 

nutuklar soylendi ---- - -
Reic11enberg 6 (A.A.) - Siidetler 

partisinin Nasyonal sosyalist partisi
ne iltihak1 mi.inasebetile tertip edilen 
merasim dtin ak~am saat 20 de Rei
chenbcrg'de ba~lam1l?tlr. 

K1snn sefi Frank ve Henlein'den 
solll'aTic~ret fuanmn holilnde bir nu~ 
tuk soyliyen Rudolf Hess, ¢Siidetle
rin kurtulmas1> m intai; eden vakayil 
hatlrlathklan sonra c:diger devletler
de bir dilnya harbi ~1karrnnga ugra
~n> adamlara hi.icum etmi~tir. 

Nasyonal soyalist Almanyanm par-
lamenter memleketl.erde iic;i.incil 
Reih'm diismanlan oldugunu nazan 
itibare alm~Sl la7.lffi geldigini soyliyen 
ve rnebus Grenwood'un Avam kama
rasmdaki beyanatma telmih eden B. 
Hess, Almanyanm silahh v~ mi.iteya.k
klz bulunmas1 icab ettigini kaydet
rni~tir. 

Hi.ikumet ~ekilleri kendisininkine 
uymad1g1 i~in diger milJetleri imha 
etmek istemiycn Almanya, kendisinin 
de mahvedilrnesine miisaade etmiye
cektir. 

Hess, milttefik italyay1 alk1~lad1k-
• tan ve Hitlerin rolilnden sit~yi~le bah

settikten sonra Sildet memleketlerin
de yakmda parlflmento intihabat1 ya
p1lacagm1 soylemi§ vc §Oylc demi§· 
tir: 

<Hitler, Reichstag'm tc~ckkilli.incle 
Sudet memlekctiu in Almanyamn mu
ternmim bir cilzti oldugunu isbat ede· 
bilmckliginiz i~in sizi bir kere daha 
rey vermege daYet ediyor.~ 

lki·- yang1n batlang1c1 
Boyac1koyde madam Rozvinaya aid 

evin kaplamalarma yakm olarak ge
c;en elektrik hath havaisinin kontakt 
yapmasile ate~ ~1km1~, evin kaplama
lan klsmen yand1gi halde itfaiye ta
rafmdan sondi.irillmi.i~tilr. 

Yeni~ehirde Aslanyatag1 sokagmda 
Rizo apartimammn kalorif er daire
sindeki tal~lann tutu~masile yanglil 
~1km1~. ate~, derhal yeti~en Be.~o~Iu 
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-Y az1k olur gen~ ~airin 
1iirlerine ! . 

Ge~en giin ~ manada bir yan 
~tun: 

«Rad.yo, §airier i~in ~ok miisait bir 
filo;t olarak tekamiil ediyor. ~ilnkil 
fil.r kitabi degil, §ifahi bir sanattir. 
Okumaktan ziyade dinlemesinden • 
~usus §&irin agonndan dinleme
sinden - zevk ahnz! Ilizim de rad
yomuz manzume miieJliflerine prog
rammda yer ayrrsm!» 

u makalcm inti§ar cttiktcn sonra, 
f~imc bi.rdcnbil'e Jmrt du~til: 

- Aman sakm pot kmnayayim? ••• 
,An1an salon, ka~ yapay.tm derken goz 
~ti nrmayayirn? ... 

~iinkii §U akbma gcldi: Ger~i rad
yo llrogrrurunuzm zenginlejmesi la-
ltlln .•• Fakat neyle? ... Cep takviml p-
frJerinin asarile mi? .. . 

Rilmem bu tabiri duydunuz muy
du? Edebiyat1 Ccdidedcn, Fecriit!
dt'1., Heccdlerden \'C scrbest nwm
ctlardan sonra zuhur eden; ve dorder 
b~er misrahk sekiz on adet eserleri
ni mini mini bir risalecik i~inde n~
re<li p bunlann furyasile '\itrinlerl 
dolduran iidebaya, kitaplanrun cep 
takvimine benzeyi~i dolay1sile bu is
mi takm~hm. Tahir b~kalan tara
fmdan da begenilmi~, epeyce ragbet 
kazannn§ti. Lakin, unutulmaga ba§· 
lad1. Sebebi de o tarihtcn sonra, bu 
cercyaum arkas1 kesilmesi galiba ... 
Gen~ bir arkalla§nna sordum: 
- Kuzum nc yap1yorlar ;i;imdi §a

irier? ... Sesleri sedalan duyulmuyor!. 
Yoksa cep tak\•imi mektebi edibis1n
den aynld1klanm gostermek i~in 

ki.illiyat biriktirmeklc mi me§guller? 
- Pek orijinal vadilcre saptilar ..• 

l\1ecmualarda hayli n~riyat oluyor ..• 
Nundlah Ata~ kendilerile m~gul ..• 
Siz a13.kadar olmuyor musunuz? .. 

- Habc~, ispanyoJ, ~koslovak ba
hisleri scnelerdir zihnimi altiist etti. 
~iirle ugra§amad1j:;•mu itiraf ederim 
dogrusu ... ~imdi ortabk epeycc sakin
l~ti. 0 sahada ne \'ar ne yok, ogren
mek istiyorum. Anlatm rica edcrim ... 

- Bizim §iiera, pek orijinal bir yot
da ~h§1yorlar... Oyle ki, b~ka mil
letlerinkinden, escrleri hayli aynh
yor. Orhan Vcli ismiudc bir istidadm 
«Kitabei sengi meznr•> isimli blr man
zumesini okuyayun... Bir edebi mec
muada n~redilip, tnrzmdaki hususi
yetile dikkati celbetti. 

- Buyurunuz ... 
t~te. dostumun deli sa~mas1, yahut 

bizim anlamad1gim1z bir mizah ~~i· 
di olmad1g1ru temin cttigi ismi yuka
nda yazih manzumenin tamam1: 

Bir §eydcn ~ekmedl omri.inde 
iNas1rdan ~ektigl kndnr. 
Nasm agnmnd1g1 zamanlnrdn 
Allalun adm1 anmazd1 nmma 
Gene giinnhki\r sayilmazcl1. 
Ynz1k oldu Abdullah cfendiye. 
Kanayamad1gim1z bir dehay1 J.ak-

stz yere baltnlrunayalun. Belki de bu 
eser nefislij:;rinc nefistir. Arna hen 
ufak bir intihal kolmsu sezdigimi 
gizliyemiyeccgim: Vaktile !Ali Naci 
Karacan, Fcnerbahc;e ·i ycnemiyen 
bir kli.iple alay edcr tarzda bir spor 
makalesi yazm1§b. 

0 kliibi.in mcnsuplanndan Abdiil
kadir isminde hir zat, F<'nerle kar~1-
l~ma7.dan bir giin t~V\ l'1 tesvik olsun 
diye - futbolculara bir ye~ ziyafeti 
~ekmi§. l\lakalesinin ba.~mda bunu 
haber verdikten sonra B. Ali Naci, 
ma~·m tafsilatma giriyor: «Aiaeddin 
ZekiY.e, Zeki Alaeddinc bir pas ver
di. Bir gol attld1! Yaz1k oldu Abdi.ilka
dirin yemi§lcrine! .. diyor. Ve Fenerin 
her gol ati~mda ayni nakarati tek
rarhyordu: 

- l'auk oldu Abdiilkadirin yemi~-

r -

Mecidiye koyu 
/mar p/ani 

ifin hazzrlik 
ilerligor 

Mecidiyekoyil son zamanlarda QOk 
gilzelle~mi~, ~ehrin bir sayfiyesi ha
line gelmi~tir. Fakat yap1lan yeni bi
nalara ragmen, koyiin bir harita ve 
plam yoktu. Bclediye, Umumi meclis 
karan ve hilktlmetin tasvibi ile koyil 
~ehir hududu i~ine ald1ktan sonra 
her ~eyden evvel koytin imar planile 
bir haritas1m yaptirmaga karar ver
mi~tir. Harita bir miiddet evvel tan
zim edilrni~ ve bu haritaya gore ~ehir
cilik miltehass1s1 B. Prost ta imar plft.
nma esas te~kil edecek blr avanproje 
hazirlrum~t1r. Bu avanproje ve harf
tay1 arazi iizerinde tatbik l~ini,Beledi
ye, istanbul ~ehrinin haritas1m tan
zim eden miihendis B. Rahmiye ihale 
etmi~tir. Bui~ dort aya kadar neticc
Ienecek ve haritarun arazi ilzerinde 
tatbiki tamamland1ktan sonra B. 
Prost kati plarum yapacaktir. Bu katt 
plB.ndan sonra Mecidiyekoyilntin ima· 
n esaslan konacak· ve binalar da ona 
gore yap1lacaktir. ---
y 1k1lmak tehlikesi gosteren 

binalar ho§al tilacak 
Belediye zab1tas1, :istanbulun · her 

tarafmda,y1kllmak tehlikesl gosteren 
binalann tesbitile ugr~maktad1r. Her 
nahiye mmtakasmdaki Belediye za
b1ta memurlan bu gibi binalan gor
dilkleri takdirde birer rapor vererek 
Belediyc Fen heyetini habcrdar ede
cek ve milhendislerin yapacaklan ted
kikata gore, tehlikeli gorillenler der
hal bo~altllacaklar ve klsa bir za.man
da da y1~tmlacaktir. ----

Esnaf bannma yurdu 
100 odah bir bina yapbril

mas1 diitiiniiliiyor 

istanbuldaki bekar csnaf ic;in Ba
rmma yurdu yap1lmas1 d~ilnilliiyor
du. Esnaf cemiyetleri bu i~i bir an ev
vel neticelendirmege karar vermi~tir. 
Ancak in~aat ic;in Belediyc ile temas
lar yapmak icab ettiginden, binarun 
vaziyeti hakkmdaki tedkikler k1sa za
manda bitirilip rapor hazulanacak
tir. Blnanm Eminonii meydaruna ya
km bir yere in~a edilmesl ve yahut 
v civarda mi.inasip bir bina satm ah
mp tadili dil~ilnillmektedir. 

ilk Esnaf Bannma evi 100 odah ola
cak, beher odada en az dort yatak 
bulunacaktir. Odalar bilyilk olacak
hr. Binanm alt l:atmda yapllacak 
olan Esna! gazinosu gene esnaf tara
fmdan i~Ietilecektir. Her odanm ya
nma bir banyo dai··~si yap1lacakhr. 
Bekar esnaf sabah, ak~am y1kanacak
t1r. ileride Esnaf Barmma evlerinin 
adedi arttmlacaktir. , .......................................••....• 
Jerine! 

Digcr meziyctleri miisellcm olmak
la berabcr, yu.kar1ki §aheser i~te bun
dan intihal edilm~c benzemiyor mu 
ancik?... Yoksa, giizelligine giizel 
~iir dogrusu... llayir, hayir, bunla
n radyoda soylemerneli... Belki zev
kine varan bulunmaz da, yaz1k olur, 
Gen~ §&irin ~ii.rlerine ... 

~ (Va-Nft) 

r------------------. 
Karilerimizin fikri 
~ocuklar1m1z1 ~ok 
avare b1rak1yoruz 

. A~1r blr hastah[ta yakaland1g1 ic;in, 
Izrnlrde, Celli.I Bayar caddeslndeld 
evlnde oturan bay Hilsnii Vam1k, sa
b:ih ak§am ayrtlmnd1~1 penceresln
dcn §ahld oldu~u ve kendl.sinl iizcn 
bir l~tlmai meselemlz iizcrlne dlkkatt . 
cclbcdlyor: 

cQlfte tedr"rsat dolayislle blr klSlm 
sabahlar1 ve blr klsm1 da o~lcden 
sonra mektebe gitmlyen talebenin 
blzlin semtte bulunanlan sokaklarda 
oynarken a~1za almm1yacak sozler 
soylemektedlrler. Bunlar ne zaman 
dcrse c;al~1yorlar diye hnyret edlyo
rum. Bti.tiin serbes zamanlarm1 bl
sikletle ve dl~er oyunlarla ge~lrlyor
lar. Celal Bayar caddeslle etrafmdakl 
sok.a.k.larda tedk.ikat yapanlar ~ok 
miiteessir olurlar. 

Og-rctmenlerln az vazife verdikle
rlne hiikmediyorum. Bir de, muhak
knk ki, tahsll ve terblye mektebde 
bulunulan mahdud saatler zar!mda 
<le~Udlr. Bunun harlcinde c;ocuk.lan
m11Ja, genc;lerlmlzle u~ra§m1yoruz; 
onlan tamamlle kendl havalanna 
b1raklyoruz. Ne alleler, ne de resmt 
muesseseler, bu havaill~l onliyccek 
blr §ey yapmnm1§lard1r. 

'- J 
Kadastro harc1 

l(1ymet yaz1h ise binde 1,5, 
degilse 3 nisbetinde ahnacak 

~ehrimizdeki kadastro faaliyeti 
ilerlemcktedir. Kadastro te~kilatI, bir 
ka~ sene evvcl istanbulun bazi mm
takalanna inhisar ettigi halde son 
zamanlarda. Beyoglunun bir k1s1m 
yerlerinde de kadastro yap1lmakta
chr. Kadastrosu yap1lacak binalann 
ma! sahiblerinc birer beyannamc ve
rilerek bu beyannarnelerin doldurul
rnas1 bildirilmektdeir. Kadastro te~
kilat1, bu beyanname rnuhteviyatma 
gore her bina hakkmda tasarruf ih
tilft.flanm tcdkik ve hallettikten son
ra cgayri menkul• tin kati vaziye
tini tcsbit emektc ve mal sahibine, 
malmm kaU ebad1m, hududunu, 
muhteviyatmdaki taksimati bildiren 
mufasa bir de Qap vermektedir. 

Son zamanlarda kadastrosu yap1-
lan emlft.k sahiblerine kadastro harc1 
i~in maliye ~ubelerince birer ihbar
name gonderilmektedir. Bu ihbar
namelerde gosterilen kadastro harc1-
run nihayet sekiz gun mliddet ic;in
de verilmesi ihtar edilmektedir. 

Aald.Ig1m1z mahimata gore isteni
Ien bu hare; tapu senedinde loymeti 
yazilI olan cgayri menkuh ler ic;in 
binde bir bu~uk, tapu senedinde kly
meti yazill olm1yan cgayri menkub
ler iQln de binde tic; nisbetindedir. 
~u takdirde mesela bin lira k1ymetin
de bulunan bir bina veya arsa icin 
bir def aya mahsus olarak bir buc;uk 
veya iic; lira almmaktad1r. 

Ancak, milkelleflerden bir ~ogu, 
hi~ beklemedikleri blr zamanda ve 
muayyen bir rnilddet l~inde bu pa
rayi vermege mecbur olduklanna 
dair bir ihbamame almakla mii~ki.il 
vaziyette bulunuyor. Fikrimizce ilk 
once bu harem tahakkuk ve tesbit 
edildigine dair tebligatta bulunmak, 
bundan sonra da bir ihbarname ile 
bu para.run odcnmesini istemek 1ft.
z1mchr. Bu hususta tapu ve kadastro 
mildiirliigiiniin nazan dikkatlnl cel
bederiz. 

L 

6azi kiiprOsU 
lki tarafta!:i 

yollarin a~llmasi 
tesri edilecek 

Gazi koprilsiine uzanacak olan Tak
sirn - Azapkap1, Unkapam - ~ehzade
b~1 yollannda yapllacak istimlak i~ln 
buradaki Linalarla arsalann klymet
lcrinin tcsbit edildigini yaznu~tik. 

~ehircilJk miltehass1s1 B. Prost Un
kapam ve Azapkap1 meydanlannm 
projelerinl haz1rlam1~t1r. Projeye go
re, Azapkap1daki Fenerler idaresi bi
nasmm da yiktmlmas1 lazim gelmek
tedir. Bunun ic;in Belecilye relsligi De
nizbank'a bir tezkere yazarak bu bi
nanm istimlaki laz1m geldiglni bildir
mi~tir. Fenerler idaresi binasmm kly
meti Denizbank tarafmdan tesbit edil
dikten sonra i~tira bedeli Belediyece 
Odenecek ve bina hemen y1ktmlacak· 
trr. 

Koprliye rniintehi olacak her iki ta
rafm yollan ve bu yollar ilzerinde ya
pllacak istlmlakler i~in iki milyon li
raya ihtiya~ vard1r. Belediye, be~ se
ne i~indc tatbik cdilecek imar hare
ketleri i~in ~ehir meclisinden bir bu
~uk milyon Iiralik bir istikraz salahi
yeti alm1~h. Fakat bu para koprli yol
Iarmm a~1lmasma bile kifayet etmiye
cektir. Hilktlmet, :istanbulun imar 
plarum tatbik i~in be~ milyon liral.Ik 
bir yarchmda bulunmaga karar ver
dlginden, bu tahsisa tm yakmda is
tanbul Belediyesine verilecegini ha
ber aldlk. 

Gazi kopri.isilni.in in~aati gelecek 
agustosta bitecektir. Bu ta1ihe kadar 
yollann a~1lmas1 vc in~as1 lflzund1r. 
Belediye, alacagi bei;; milyon lira11k 
tahsisat ile evvela Gazi koprilsilne 
ul~acak yollan a~acaktir. 

Pazarhks1z salt$ 
Belediye gizli 
tertibat ald1 

Pazarbks1z sati~ kanununun ilk 
tatbiki gilnlcrinde kanun vc kararna
menin alftkadarlarca iyi kavranama-
mas1 goz onune almarak tilccar ve es
nafa ceza verilmesl hususunda Bclc
diyece mi.isamahall davramlm19t1. Fa
kat bir mUddet sonra Belediye, kanu
nun tamamile tatbikini temin etmek 
i.izere ~iddeili takibata, kanun ve ka
rarname hilkilmlerine riayet emiyen
ler hakkmda ~iddetli cezalar vermege 
ba~lam19t1r. On gilndenberi vcrllen ce
zalar giinde kirk, elli arasmdad1r. 

Tutulan ceza zab1tlannm ~oguna 
gore, verllen cezalar, satilacak c~ya 
ilzerinc kanunun tarif ettigi gibi et.i
ket koymamaktan 1leri geliyor. 

Bundan b~ka baz1 tacir ve esna
fm, kanunun ruhuna muhalif olarak 
mil~teri ile pazarhk yapbklar1 goriil
mil~ti.ir. Belediye reisligine gelen ce
za zab1tlanna pazarllk yaptl
chgma dair olanlarla da tesadi.if 
ediliyor. Belediye, pazarllga mani ol· 
mak ig.in gizll tertibat alrru~tir. Bu 
tertibatI tevsi ederek pazarl1gm katt 
sureUe oniinil alacakt1r. 

Bay Amca konferansta! .. 
rr=====r=r:-;;;;::v~==========r==================~ 

- Muslklnln kadrlnl bllcllm bayanlnr, 
baylarl ... Muslkl nrt1k yaln1z ciruhun gi

dash olmakt.an c;~. reel ve sosyal blr 
deter kazanm1§tirl.-

•.. Bayruumza m1 slnlrlendlnlz bayun? __ 
Saktn munaka§aya kalkmayiniz_ 

' •.. Bu, slzt korkunc nctlcelere sllrilkllye- ,, 
blllrl •• Hny1r, O!keyl bh; Iara!& b""loruz.. j ... Ve kanto mu olur, diieto mu, tango 

mu olur, opera. m1, hemen dlllnlzln ucuna 
&elen blr §ark1ya ba§layuuzl .•. Goreceksl
nil kl .... 
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Eski havadisler 

eski ilanlar 
Biiyiik bir Avrupa muharriri: 

{!Matbuat beraber yiirlidiigii devrin 
en iyi aynas1dm1 diyor. Bu arttk <did 
kere jJd miisavi dort11 tarzmda blr 
hakikattir. 

Ben bazan hayatmuzdaki biiyiik 
degi~ikligi daha yakmdan gonnek 
i~in eski gazcte kolleksiyonlanm, es
ki mecmualar1 kan~t1nnm. 
EvveJcc nastl y~1yorduk? Nas1l dii

~iiniiyorduk? Biitiin bunlann, i~in
de en iyi seyredilecck ayna esk:i 
kolleksiyonlardir. insan bu eskl ga
zalelcrde, mecmualarda bazan oyle 
~cyler okuyor ki kendl kendine: 

- BOyle ya~1yan insnnlar biz ml 
id.He? Biz boyle mi di.i~i..iniiyorduk? 
diye adcta inananuyacagi geliyor. 

i~tc oniimde l\lalumat mecmuast
nm 24 ni-,an 1330 tarihli, 11 numa· 
rali niishasi... Lutfen ~u ilina bir 
gozatm1z: 

«l 0 sene evvel bir gen~ lnz aldtm. 
Tekrar evlemnck istiyorum. Krrk, 
kirk iki ya~lanndayun. Sekiz yiiz ku
ru~ mazuliyet maa!?l abyorum. ~imcU 
yarumdaki rclikam 25 y~mdad1r ... i. 

llayatimtZdaki miithi!> degi~ikllfi 
ortaya koymak i~in bundan iyi misal 
olamaz. 

Krrk iki y~mdaki adam yanmda 
25 ya~mda gen~ bir kans1 oldugu 
haldc alenen: 

- Ben bir daha evlenecegim ! ... 
diye bu arzusunu ilan ediyor ... 

Hem unutmamalt ki iizcrine ortak 
getirecegi yinni b~ ya~ndaki gcn9 
kansile kendi arasmda 17 senelik bir 
fark vard1r. Ve bu kad1ru 10 sene 
evvel, yani 15 ya~mda alnu~hr. 

Bir gen~ kadm i~in, kocasmm ga
zetclere: «Ben hir daha evleumek is
tiyorum• diyc ilan vcnnesi ne miit
hi!l. nc tahammill edilmiyccek blr 
haldir. 

Oniimdeki mecmuay1 kapatt1m. 
Eski bir gazetc kolleksiyonunu a~

tim. 1332 senesinde haziran aymda 
Baktrkoyiinde bir arnba kazas1 ol
mu:;;. Araba dcvril~, i~inde bulu
nan dort ki!,ii yaralanmi~. Bu olagan 
bir ~cy... Fakat kazanm oldugu ma
hallenin muhtan derhal faaliyete 
g~m~. YaraWan kcndi usuliine gO
re soziim ona teda"i etmi~··· 

Kazaya ugnyanlann yaralanndan 
fazla kan ak1yonnu!;i. l\luhtar hcmen 
bi.r giibreliktcn avu~ avu~ ~amur 

al1p bu yaralara bashnm~. Kazaya 
ugnyanlann hepsi birdcn tatanoz ot
mu:;;. 

Gelecek Ciimhuriyet bayramlann
da cski ile yeninin farkm1 gostennek 
i~in bu gibi g~mi~ ha,•adislerl, cski 
iJanlan ~ogalhp memleketin her kO
l;i~ine asmah, \'atanda~lara okutmah. 
G~mi~ devrin en iyi aynas1 olan bu 
cski havadisler ka~1smda vatanda~ 
lar hayatmuzdaki bi.iyuk degi~ikligt 
~ok iyi vc ~ok daha yakmdan anh
yacaklardrr. 

Hikmet Felidun Es 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Seyyah gelmesini temin i~in 

bir plan haz1rland1 
Memlekctimize seyyah gelmeslnl 

temin i~in tedkiklere devam ediliyor. 
Bu maksadla blr plan hazirlarum~tir. 
Pl:inda, b~ta istanbul olrnak uzere 
seyyal1 celbine miisaid ~ehirlerimizde 
yap1lacak i~ler g0sterllmektedir. Pll· 
mn tatbikine onilmilzdeki yaz mevsl· 
minde b~lanmas1 muhtemeldir. 

B. A. - Musild sanatkflrlanna giln dol-
du desenlzel .. . 

- ?????? ... -
B. A. - tiyle alle munaka,fala.n olur Id 

tarkI delll, orkestra..iaietl •• 



lktisadi ve mali hafta 

MUstemleke meselesi etraf1ndaki konusmalar -
Avrupa borsalannda ve Ankara borsas1nda vaziyet 

Son Milnih anla~asmdan sonra bir rol oymyamam1~ti. Halbuki milte-
i~erin bitmediIDne herkes kail idi. akiben hadisat kendisine hak verdi. 
Orada yap1lan ~ey yalmz sulhil ~imdi herkes, c:Vaktile Raynaud'nun 
muvakkat bir zaman 1~m koru- sozii dinleruni~ olsayd1, belki rnilli pa-
maktan ibaret kald1. Almanya, Qe- rayi bu derece d~iirmege liizum kal-
koslovakyada iddia eyledigi araziyi miyacakt1> diyor. 
aldlktan sonra, Lehistan da pay1m ~1- Yeni Maliye Nazm mesuliyet mev-
kard.a; iki giin evvel Macaristan da kiine ge~tikten sanra daha hi<;bir res-
meramma kavu~tu, ve bu suretle <;e- mi beyanatta bulunmad1g1 i~in. bazi 
ko.5lovakya ku~ benzedi! mali ve iktisadi gazeteler bu silklineti 

~irndi diplomasi alemini di.i~iindil- endi~e He kar~1hyorlar. Ortada gene 
ren mesele, Almanyanm dermeyan kambiyo kontroHi gibi sozler deveran 
edecegi muhakkak olan milstemleke etmege b~lan11~ da Kabine reisi 
talebine kar~ tedarikAtla bulunmak, bunlan kati surette tek:Gib etmi~tir. 
yani suali mukaddere kan~1 cevap ha- Maamafih Paris borsas1 hayli milte
z1rlamaktan ibarettir. Bunu ~1ktan essirdir; bahusus ki 30 - 40 milyardan 
a<;1ga soylemiyorlar aroma ingiliz Ba~- ibaret hazinenin ac;;1gma kolay kolay 
vekili ile Hariciye Nazmnm Parise i;are bulunarruyacaga benziyor. 
kararl~tmlan seyahatlerinin mak- ingiliz liras1 bu hafta zarfmda da 
sad1 bundan ba~ka bir ~ey degildir. gevl?ek ge<;ti. Beynelmilel piyasalarda 
Miistemleke i~inde garp demokrasile- dolara nisbetle fiati 4,76 dlr ki klasik 
ri arttk esk.isi gibi uzl~mazhk g0ster- paritaya n~.zaran 12 sent ~ag1 de-
miyorlar; bunun siyasi olmaktan zi- mektir. Bununla beraber Londra pi-
yade iktisadi, hatta hayat memat me- yasasmda altm satt~Ian bir hayli 
lesi oldugunu bildikleri i<;in, yalmz azalm1~tir. 
Almanyay1 degil, italyay1 da tatmin E.sham ve tahvilat piyasalan umu-
etmek hususunda htisnti niyetlerini miyet itibarile durgundur. 
isbat etmek istiyorlar; ancak: cBu fe- Memleketimizde esham ve 
dakarhk yalmz bizden degil, az i;ok ah 
miistcmleke sahibi diger devletler ta- t vilat vaziyeti 
rafmdan da yapilsm. diyorlar ki bun- Yeni bir hamle ile yilzde 7 bu<;uk 
da haklldirlar. faizli Turk borcu tahvilleli hafta zar

fmda on kuru~ kadar daha. ytiksele-
Bu iyi, fakat yarm, Alrnanya ve rek 19,80 lirada kaldilar. Buna mtiva-

Ilalyadan maada diger devletler kal- zi olarak Dahill istikraz kag1tlanm1z-
klp c:Biz de kendi topraklanm1zda dan ikramiyeli Ergani de 19,17 liraya 
ya.pyam1yoruz, bize de iptidai madde· ve S1vas - Erzurum kag1tlan da 20,30 
Jerden zengin miistemlekc HiZlm» liraya yilkseldi ki ba~ba~tan 30 ku-
derlerse vaziyet ne olacak? Zaten Le- m~ fazla demektir. Gerek Ankarada 
histan ge~enlerde bu yolda sesini yilk- ve gerek istanbulda bu kagitlara haf-
seltmemi~ miydi? Hi~ ~ilphe yok ki bu ta zarfmda i~tihahlar artm1~br. 

~~:;e~a~~aL~;~-t~~i~~~~:nb~:~~t Bu umumi yilkseli~ten Anadolu 
vi~re de miltalebatta bulunacak olur- grupu da hayli istifade etti. Son kapa-

m~ fiatleri ~unlardir: 
sa, i~in ~nden nas1J i;1k1labilecek? Hisse senedati: 25,15 lira 
Goriildligil iizere mesele gayet mil- Tahviller: 40,20 Ura, 
himdir ve beynelmilel blr surette hal- Miimessiller: 35,90 lira 
lol unmas:na mil tcvakk1 f tir. Merkez bankas1 gene yanrn lira ka-

Bu mlizakerelerde Japonya hari<; zanarak 104 lirada kaldi. Osmanli 
tutulacakllr. Qilnkil o, ba~kasmin mu- bankasmm nominal fiati 32 llradir. 
a\'enet ve delflletine milftekir olmak- Asian Qimento, son umumi heyetin 
StZin kendi b~mm ~aresini dil~iin- toplant1smdan sonra 25 kuru~ kaybe-
rnii~tiir. Avrupahlarm kendi arala- derek 8,95 lirada kald1. Talipler azal-
rmdaki ihtilafmdan bilistifade Qinde m1~a benziyor. 
istedigi gibi cirid oynamaktadrr. Ye- Diger endii.shiyel kag1tlarda tebed-
gane bir tereddtidii varsa, o da Arne- dill yoktur. Nominal fiatler ~unlar-
rika Birle~k devletlerinin muhtemel dlr: Tramvay 12,25 lira, Umum sigor-
blr rnudahalesidir. Fakat kan doki.il- ta 12,50 lira, ittihad1 Milli 21,75 lira, 
mesine hi~ taraftar olm1yan Amerika- Terkos 6,35 lira, Uskildar - Kadikoy 
hlardan boyle bir te~ebbilsi.in vuku Su ~irketi 2,55 lira, Bomonti 8,10 lira, 
bulmas1 hi~ te muhtemcl degildir. ittihad Degirmencilik 11 lira, :;;ark 

Hafta zarfmda Fransa mali siyase- Degirmencilik 0,84 lira, Telefon 8,40 
tlnin yenl bir cereyan almak ilzere oldu- lira, :;Jirketi Hayriye 19 lira, Omnium 
guna deialet edecek miihim bir ha.di- 0,85 Ura, ~ark Mcrkez Ecza deposu 
se vuhll buldu. Maliye Nazm Mar- 2,65 lira, istanbul Kasaplar ~irketi 12 
chandcau isUfa ederek, onun yerine lira. 
Adliye Nazm Paul Raynaud tayin Gayrimubadil bonolan hafta zar-
edildi. Paul Raynaud daha frank SU· fmda aramld1, bu yiizden fiat on be~ 
kut etmedigi bir s1rada, klymetinin para yilkselerek 8,50 kuru~ta kald1. 
behemehal tenzili Iazim geldigi fikri- Altm gene 1025 kuru~tacir. 
ni tervi<; ve bunu gazetelerde milda- M1sir Kredl Fonsiye fiatlerlndc birer 
faa eden yegane adamd1r. 0 vakit puan tezayild vard1r: 
herkesin husumetini celbetrn~ ve bu 1903 tertibi: 104 lira, 
sebepten dolay1 bir hayli zaman akti! 1911 tertibi: 96,50 lira ediyor. , .................................................. . 

Bu Carsamba aksam1: SUMER Sinemas1 
' Bliyilk Filimler serisini W.kip ederek i<;timai ve izt1raph hayatm miiessir 

bir sntllasim tasvir eden gayet k1ymetli 

ASK BATAKHANELER 
Fihnini \akdiro cdeccktir. Ba~ rollerde: I 

ALBERT PREJEAN-DITA PARLO 
Gilzclligi itibarile F:ekl~ma ihtiya<; Goriilmiyen bir Filimdir. 

GtJZEJ.LiliiNi - ZEVKi~i - NE:FiS ve HARiKUUDE SAHNELERiNI 

Hi~ BiR ZAJ\JAN UNl TA~llYACAGINIZ EN GOZEL FRANSIZ FiLMi 

A3K BAHCELERi 
VIVIANE RO:\IANCE 

PIER RENOIR - LOUIS JOUVET 

Carsamba aksam1: MELEK Sinemas1nda 
' 

T1ls1ml1 define 
(Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 

daki arkada9lan <;agU"m19, orada Deli 
Pandeli adm1 ta~1yan me11hur ~aki
nin definesini bulacak olurlarsa bii
tiln omilrlerince rahat ve mesud ya
~yacaklanm soylemi~. onlarm hirs1-
m tahrik etrni~tir. 

Deli Pandeli, saltanat idaresi za
manlannda izmir civannda ~kavet 
yap1yormu~. izmirin belliba~h Rum 
ve Ermeni zenginlerinin gocuklan
m, kanlanm geceleyin evlerinden 
ka~1rarak daga gotiiriir, gtinlerce 
ahkor vc biiyilk bir fidye almaymca 
b1rakmazm1~. 

Saltanat zab1tas1, o vakit bu me9-
hur l?CI"iri, bir tiirlti ya.kahyamam11?. 
Deli Pandeli, ~ekavet sayesinde elde 
ettigi on binlerce altm lirayi ve· mli
cevehrati, olmeclen evvel dagda bir 
yerc gommii~ ve bunu bilen haydud
luk arkad3.-?lanm da oldiirmil~. Fa
kat bu define hikayesi zamanla, du
yulmu~ ve koyden Mehmed Salih, 
Ahmed, ismail, Ahmed Demir, Mus
tafa, ibrahim Uyamk, Abidin, Receb, 
Hiiscyin Mehmed Top ve Omer Ali 
adlannda 11 ki~i, defineyi bulup zen
gin olmak ic;in faaliyete ge~~er. 

Fakat (yerin kulag1, dagm gozii var) 
diye bir darb1mesel vardir. Ayni 
koyc1en Hiiscyin Gii~saban admda 
bir koylii, bu on bir Jc4inin faaliycti
ni gozden kac;;irmam1~. onlarm tam 
defineyi bulacaklaruu timid ettikleri 
bir sirada hepsini de yakalatm1~br. 

Definenin i:on ara~tmld1g1 yerde 
zab1taca bir kazma, bir kilrek, bir 
sepet, <;anta i~inde bir Kuran, kaz1-
lan <;ukurda da bir musk'a bulun
md~tur. <;ilnkti saf koyliller, evvelce 
duyduklan uydurma define hikaye
lerinde definelerin ltlsmtl1 bulundu
gnnu ogrendikleri i(;in Deli Pandeli
nin definesini de ooyle bir bls1m1 
bozmak suretile bulacaklarma kani 
imi~ler. Hatta ic;lerinden Hiiseyin 
oglu Mehmed (Hoca) definenin ye
rini tesbit i~in miiteaddid d~falar fa
la baklllll? ve muskalar haz1rlam1~. 

iki aydanbcri muhtelif yerlerde 
yapt1klan arru?hrmalarda ellerine bir 
~ey g~miyen oyli.iler, son zamanda 
hafriyat yapt1klan ~ukurda hi<t te 
beklemedikleri bir ~yle, bir bet.on 
tabakasile kar~1l~m1~lardir. Bu ta
bakayi kaldmnca defineyi bulacak
laruu kati surcltc timid etm~ler ve 
o h1zla ar3.-?luma yaparlarken jan
darmalar tarafmdan yakalnm1slrdrr. 
izmir asliye ccza mahkemesinde ilk 
duru~malan yapilan bu gizli define 
aray1c1lanmn fal bakmak su<;lan sa
bit olmarm~ ve muhakemelerine gay
ri mevkuf olarak devam edilmesi 
muvaf1k goriilmil~tiir. 

Son ara~tirma yap1lan ycrde ~mdi 
maliyeden tayin edilen ii~ ki~ilik bir 
heyet onilnde ara~llrmaya devam 
cdilccek ve beton labakas1 ac;1lmca 
belki de Deli Pandclinin definesi mey
dana ~1kacaktir. 

<;atalkaya, izmirin barometresi
dir. Vaktile bir yanar dag oldugu, 
zamanla sondilgii soylenen bu dagm 
tepesjnde ne vakit bulut gorilniirse . 
ertesi giln izmire bchemehal yagmur 
yagar. Koyliilerin arad1klan tils.unl1 
define, bakallm bu esrarh <;atalkaya 
dagmda bulunabil~cek mi? 

1ki ki,i zarla kumar oynarken 
yakaland1 

Osman ve Htiseyin adlarmda iki 
ki~i. Tahtakale civarmda bir arsada 
zarla kumar oynarlarken yakalan
m1~lar, mahkemeye verilmi~lerdir. 

lspanyada muharebeler 
Burgos 6 - Ebr cephesinde Fran

kocular di.in biitiin sag cenah boyun
ca ilerlemi§ler ve bin;ok yerleri ele 
ge<;irmi§lerdir. 

111111111111111 ~ehir T. Komedi klsnu 
Ak§am saat 20,30 da 

111111 
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7 Te~rinisani 1938 

Avrupada yeni bir siyasi 
gOrii~me devresi ba~hyor 

(~ tarah 1 inci sahifecle) 
Gayda, yeni bir dortler misakI ve

yahud hi~ olmazsa bir Akdeniz an
la~mas1 akdine dair olan ~yialarm 
mevsimsiz oldugu miitaleasmdadir. · 

Muharrir, ingiltere hilkumetinin 
Fransa ile ingillere arasmdaki tesa
niid siyasetini yeni bir istikamete 
dogru gotilrmek tasavvurunda oldu
gu miitaleasmdadir. Totaliter rejim
lerle dekomratik rejimler arasmdaki 
uzl~ma ve rnesai birUgi formiilii i~in 
buna Ii.i.zum goriilmektedir. 

\. F rans1z gazeteleri ne 
diyorlar? 

Paris 6 - Figaro gazetesi, ingiliz 
nazirlarmm Paris ziyaretleri hakkm
da ~oyle yaz1yor: 

cEyhil aymdaki mtithi~ sarsmt1dan 
sonra iki hiikumetin vaziyetin gozden 
ge~irmeleri ve A vrupada istikbalde 
tutacaklan yol hakkmda gfaii~meleri 
rniikemmel bir ~eydir. 

As1l mesele Qekoslovak i~inin hal
ledildigi ~u sll"ada Avrupanm b~llca 

kuvvetlerini te~kil eden iki grupun 
b~ka bir sahada bulu~arak maziye alt 
eski kavgalarm halline degil, milstak
bel vaziyetin tanzimine istinad eMn 
bir stikU.net eseri vilcude getirip ge
tirmiyeceklerini tayin etmektir.> 

Journal gazetesinde Saint - Brice 
yaziyor: c:Fransa, ingiltere ile, kendi
lerini vakayi kar~1smda hazirhksiz b1-
ralamyacak olan yeni bir siyaset ta
kip etmek arzusundadir. Japon em
peryalizminin a<;tig1 ve meydana koy~ 
dugu ihtimaller kar~1smda bOyle bir 
anl~a ~imdiki 'kadar bu derece bii
yilk bir zaruret halini almam11?tL 
Bu yeni Asya Ehlisalip seferi ile, Hln
di Qini ve Hindistan da istihdaf edil
mekte midir?> 

Excelsior gazetesinde Pays yaziyor: 
c:Frans1z - ingiliz goril~meleri esna· 
smda iktisadi ve mali meselele1in de 
mevzuubahis olacagma ~tiphe yoktur. 
Lord Halifaks ile Qambodeyn Parise 
geldikleri zaman Frans1z kalkmma 
planmm tatbiki ba~lam1~ clacakltr.> 

Macarlar ilk m1ntakan1n 
i~galini bitirdiler 

(Ba~ tnrah 1 inci sahifede) 

Diger taraftan 9ekoslovakyamn 
mevcudiyetinin hissedilmemesi dola
y1sile Kii~ilk itilat parc;alanrm~ ol
makla beraber olmemi~tir. Romanya 
ve Yugoslavyamn Macaristan ve Po
lonyamn isteklerine gosterdikleri mu
kavemet bunun delilidir. 

italyaya gelince, maddi menfaat
ten ziyade f~izmin prestijini kO
rumakla m~gul oluyor. Alman nok
tai nazarma gore vaziyet italyamn 
aleyhinde dcgil, mti~terek ideoloji le
hinde inki~af etmektedir. Alrnanya 
kendi tezini muzaffer lulm1~br. f?im
di kil<;tilen RUtenyaya yardima ha-

zirlamyor. Alman amele yeni yol
lar ve ~imendifer hatlan yapacaktir. 

Riltenya, Karpatlaralt1 Ukraynas1 
adm1 almaktad1r. Buras1 miistakbel 
Ukrayna i<;in fidelik vazifesini gore
cektir. Memleketinde be~ milyon Uk
raynah bulunan Polonya bunu iste
rniyordu ve Macaristanla m~terek 

hudud fikrini elan terk etmemekte
dir. Muahedelerde yap1lan deg~k
lik, yeni degi~iklikler arzusuna niha
yet vermemi~tir. Polonya Hariciye 

Nazm B. Bek'in politikas1 sadece bir 
tevakkuf devresi ge~irecektir. 

Polonya, Almanya - italya ve in
giltere - Fransadan ba~ka bir iit;iincii 
zlirnre te~kilini istiyordu. Romanya 
ve Yugoslavyarun isran ve Macaris-
tana itimad etmemeleli yilziinden bu 
zilmre te~ckkiil edemerni~tir. 

italya, Orta Avrupada mevklini Al
rnanyaya birakmakta ve her zaman
dan ziyade bir Akdeniz devleti ol
maktad1r. Bu yilzden ingiltere ve 

Fransa ile miinasebah birinci plana 
ge~iyor. 

OLOM 
Hamburgda mukim tilccardan Veli 

Dervi~ Eren ve istanbulda tuccardan 
Mehmed Dervi~ Erenin anneleri Sc-
18.nikli bayan Rasiha 6 tf¥inisani 
938 pazar gilnii vefat etmi~tir. 7 te~
rinisani pazartesi saat 14 de ~i~lide 
Osmanbeyde Rumeli caddesinde 55 
numarah hanesinden kaldlnlarak 
namazi Te~vikiye camlinde lnlmd1k
tan soma Uskiidarda aile kabrista
mna defnolunacaktir. Allah rahmct 
eylesin. 
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HAZIM- VASFJ 
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()nilmiizdeki PER§El\'IBE AK~AMI 

i p E K ve s A R A y 
Sinemalannda binlen gosterilecektir. 

nurnarall biletlcr bugilnden itibaren satllmaktadir 

, ELDEN SATILIK E$YA 
istanlmlda emsali bulunmayan zengin ve zevkli, STiL, ESKi E~YA 

Koleksiyonu, B1blolar, kuma§lar piyano ve hahlar elden sahlmaktad1r. 
Per§embcden maada her giln saat 17 ye kadar Altmc1 Daire kar§l

smda 2-4 numarall cski Amerikan Konsoloslugu binasmda goriilebilir. , ______________________________ _, 
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GRETA GARBO - CHARLES BOYER 

VE DU YILIN DOYULMAZ, UNUTULMAZ ESERi 

Biiyiik $ehir 
Birden itibaren miltemadi seanslar 
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lngilterede evli kad1nlar1 ba$tan 
~1karanlara ag1r cezalar veriliyor 

ingiltcredc evli kadmlan ba!}tan 
c;1karan erkeklerin bu hareketleri §im
di pek pahal1ya malolmaktad1r. Mah· 
kemeler, kadmlan kocalarma ihane
te sevkedenleri en agrr cezalara ug
ratmaktad.lr. 

Gerek hflkimler, gerek jiirl azalan 
b~kalarile miinasebatta bulunan ka
dmlara tallik hfrkmil verirken bu ha
le sebep olan erkekler hakkmda en 
Ufak merhamette bile bulunmuyor
lar. 

Yalmz ge~en hafta zarfmda Londra 
rnahkemelerinin evli kadmlan igfal 
edenleri mahktlm ettikleri para taz
minatmm miktan 15,000 ingiliz lira
sma balig olm~ur. 

Asgari tazminat 25 ingiliz liras1 ve 
nzamisi 3500 ingiliz liras1dlr. Fakat 
haftanm sonunda mahkeme bir evil 
kad1m igfal eden bir erkegi, kadmm 
kocasma 4350 ingiliz liras1 tazminat 
vermege mahkfun et~tir. 

Zevceleri igf al edilen kocalara veri-

lecek tazminat1 mahkeme, kocanm i~
timat mcvkiine bakarak tayin etmek
tedir. 

Ji.iri heyetlerl, zevcesi igfal cdilen 
kadmm normal zamanda arkad~ ol
mak, ev idaresine bakmak ve valide ol
mak itibarile haiz bulundugu kly
meti Olc;erek tazminat1 tayin etmek
te ve bunun iizerine de kocanm ~n
den ve mali noktadan ugrad1g1 zarar
lan hesap eylemektedir. 

.Son zamanlarda Londrada evli ka
dmlarm igfal edilmesi c;ogaldlgmdan, 
talak davalan artmI~rr. Bu yiizden 
talflk ~erine bakan hflkirnlerin say:IS1 
u~ten b~e ~kanlrnll?br. Bu hallerin 
miirnkiin mertebe oniinil almak i~ 
hakimler ve jiiri heyetleri evli kadm
lan igfal edenler hakkmda azami ~id
det casterrnegi zaruri bulmu~lard1r. 
Evli bir kad1m kandlrmak, rezaletin
den b~, bizim para Ile on binlerce 
liraya malolduguna gore, bu pahah 
oyuna ragbetin bundan sonra gev~ye
cegi iimid olunuyor. 

lnoilferede dogum yuzunden olenler azalrvormus 
Kadmlar arasmdaki Olilmiin bir sc

bebl de, ~ocuk dogurrnaktaki zorluk
lardlr. Garp memleketlerinde alman 
sihhi tedbirler sayesinde gerek ~ocuk 
dogurrna yilzilnden olan vefat, gerek 
yeni doganlar arasmdaki b1ilm hadi
seleri bu sene son derece azalmI§tir. 

MeselA ingilterede ilk defa son sene 
zarfinda dogurn esnasmdaki vefiyat, 
evvelki senelere nazaran 2000 kadar 
azalm1~tir. Bunun nisbeti bin dogum
da (3,13) Olfun vakas1 demektir. 

Son sene zarfmda 1938 kadm, i;o
cuk dogururken vefat etmi~tir. Bu ka
dmlardan 35 i yirmi y~dan ~g-t
dlr. 834 kadm da 20 Jle 30 y~ arasm-

dadir. 786 kadm da 31 ile 40 y~ ara
smdacbr. 140 kadm da 41 ya~mdan 
yukan bir y~tad1r. 

Olen 670 kadmm ilk !;OCugu idi. 
iki yilz yetmi~ yedi kadm da evvelce 
altl ve daha fazla c;ocuk dogurdugu 
halde Olmil~tilr. 77 kadln da evvelce 
on ve daha :fazla c;ocuk dogurmu~ur. 
249 kadln da ~ocuk dii~nnek sureti
le Oimu.~tUr. 

Son sene zarlmda bir y~a varma
dan Olen i;;ocuklar bundan evvelki on 
seneye nazaran 10,000 say1 daha az
d1r. Bin ~ocukta 58 ~ocuk Olmil~ de.
mektir. 

Amerikada ku~lar neden yaralan1yormu.f 
Amerikada son zaman1arda bir~ok 

ku~Iann yaralanarak yere dil~tiigii 
gorillm~tiir. Mezruat i~in ~ok :fayda-
11 olan ku~arm me~hul sebeplerden 
dolay1 yaralamp olmesi memlekette 
derin endi~ uyandirm1~tir. Yapllan 
tedkiklerde ku~Iann telsiz antenlerini 
gormiyerek bunlara t;;arpmalanndan ' 
yaraland1klan anl~1lm1~t1r. 

Bunun i~in biltiin antenlerin uzak-

tan goriilecck bir l?ekle sokulmasI rad
yo rnakinelerl sahiplerine ihtar cdil
rni~tir. Bu ihtarda nasll hareket edi
lecegi de gosterilmi~tir. 

Antenlerln iizerine be~ santimetre 
uzunlugunda izolc ~eridt as1Imakta
'd1r. Bunlara da kag1t par~alari yap1~
tmlmaktadlr. Bu tedbir sayesinde 
ku~ann ynralamp telef olmalarmm 
onii almm1~tir. 

Bir Leh balonu harap oldu 
Lehistan hiikfrmeti, en yiiksek ha

va tabakalarma c;ikarak tcdkikatta 
bulunmak ilzere bir balon yaptmm~
fa. Balon tam u~agi s1rada bir in
filak netlcesinde harap olmu~tur. in
filAkm sebelll an~am~ir. 

Yap1lan resmi tahkikata gore, infi-

l§ka, balonun zarfmdaki hidrojenin 
kn{:lTiasmdan haSil olan elektrik §er
rareleri sebep olmu~tur. 

Hindenburg Alman zeplini de Nev
yorkta yere inerken ayni sebepten ha
sll olan infilAk ile ha.rap olmu~tu. 

Manisada egitmenler kursu 

)lanisa (Akpm) - Manfsanm Ho. 
roz k6yilnde a¢an egitmenler kur· 
.sunda derslere 15 elncite§rlnde son 
vcrilecektlr. Yfiz egitmen ,kursta 
dersler bitln~e Manisa vilayetinin 
muhtelif koylerlne dag1lacak ve koy 
eocuklanm yetl§tirmek i~ ~ma-

Ak1ehir - Afyon yolu 
Alqehir (A~) - ~r, A:f

yon yolunun onuncu kilometresinde 
bin yiiz lira sarfile diirt btiyiik men
fez yaptinlacaktir. 

ga ba§layacaklardlr. Manisa egitmen. 
!fir' ku.rsundakl mesa!, eek Yerimll i)lr 
~de ~evam ctmekte, aske:llk oca-

()nda ~VU§ ~e 'nb~ga i'(iksclen 
koy delikanhlan, memlekete nafi bi .. 

rer gene ola.rak yeti~ektedir. 

Aktehirde sebze diikki.nlari 
Aqehlr (~m) -·11~ be. 

lecllyesl sebze satl§lan i~ husust 
dilk:k~nlar yaptrrarak :t>unlan esnafa 
ldra ile verm1§tir. 

F ransada ilk otomobili 
yapan adam, ge~en 
hafta Pariste OldU 

Fransada otomobll sanatiru kuran
lardan B. Bouton get;;en ha:fta Pariste 
vefat etmi~tir. Fransiz gazeteleri bu 
miinasebetle Bouton'un hayatma va 
faaliyetine dair uzun makaleler yazi
yorlar. 

Bouton orta tahsil gorm~ blr ~~l 
idi. 1880 senesinde enf$tesi >rapar
doux ile birlikte buharla i~ler kiic;ilk 
arabalar yapm$ dil~iinmii~iir. ~ 
te, kaymbirader, epeyce u~an 
sonra bu arabalardan yap~ar ve 
satilmak ilzere bir magazaya vermi~
lerdir. 

Bu s1rada Pa11sin .zenginlerinden 

c11ar kontun nrabas1 hakkmda !}Rrkl· 
Jar ~apm1~lardlr. 

Kont vc Bouton bu tecriibeden ce
saret alarak daha geni~ bir daire tut
m~ar ve Dion - Bouton admdah"i 
arablan yapmaga b~am1~ardlr. 
Kontun babas1, oglunun bu hareketi
ne 90k klzm1~ ve yapllan ~eyi !;llgmllk 
addederek mahkcmeyc milracaat et
~tlr. ihtiyar kont, oglunun kendisi
ne kalan paray1 ho~ yerlere sarfetti
ginden bahisle delikanhya bir vasi ta
yin edilmesini istemi~tir. Mahkeme o 
zaman verdigi hilkumde bu istegi 
muvaf1k bularak dem~tir ki: 

Kont de Dion'un gen~ oglu evlerinde Bouton ilk yaptl~ri buharh arnba «Genr; kontun buharla ~liyen bir 
verilecek bir bnlo i~n kotiyon anyor- ile geziyor takun arabalar i~asma kn~arak 
du. Diikkfmm camekfinmda kilc;iik J>ara sarfctmesi akll kar1 dci;rildir \'C 

arabalan goriince begenmf~, bunla- r ~ ~ocuk~a bir harekettir. Binaenalcyh 
nn hepsini satm alnu~tir. Gen~ kont SS · I b • I .., kendisinin harekahm kontrol etmck 
k .... k b 1 k" 1 . t ~ sene evve u I§ e ugrat· la~zin1d1r.11 ui;u ara a an irn enn yap 1girn 
somm~ ve gidip Bouton ile eni§tesini mayi berkes ~ocukluk say-
gorm~tiir. Bunla.r Parisin blr ko§e- mi§, hatta mahkeme otomo
sinde iki odall bir dairede ~ah~1yor- b"l. · t d 
lardi. 1 1 ica e ene para veren 

Mahkemenin kararma ragmen, 
kont, Bouton ilc ~h§mnkta devam et. 
mi~ ve iic; senc sonra lastik tekerlekli 
ilk otomobili yapm1$tir. Bu otomobil 
il~ tekerlekli idi. Fa"kat buharln degil, 
bu~nki.i arE\balar gibi mot.Orle i~iyor
du. Ihtiyar kont bu arabayi goriince 
~ok begenmf~ ve i~inc kurularak Pa
rts sokaklarmda gezmi~tir. Hatta ken
disi arabayi kullanmayi ogrenmi~tir. 

Gen~ kont, iki i~inin ke~flerile 
~ok alakadar olm~, sermaye koyarak 
i~i biiyiltmeyi teklif etmi~tir. i~~ller, 
bunu kabul ettiklerinden, 1881 de 
Malakof caddesinde bir daire tutrnu~
lardir. Burada yapllan c;all~alar ne
tlcesinde, icine iki ~l alabllecek dort 
tekerlekli ve buharll bir araba yapil
m1~1r. Gen!( kont, bugilnkii otomobiI-

Dokuz ga~znda 
zavallz bir ~ocuk 
K-asabadan kasabaya yaya 

olarak giderken yolunu 
§af1rd1 

Gemlik (Ak§am) - Birka~ giin 
evvel kazanuz sokaklarmda dokuz 
Ya§larmda pejmilrde klllkll yabanc1 
bir ~ocuk peyda olm~. derhal hak
klnda yap1lan tahkikattan kcndisinin 
orta Anadolu kasabalanndan Ak~e
dagh oldugu anla~1larak velisine gon
derilmek tizere otomobille yola ~ika
nlrm§ttr. 

Kendisile gorii§tiigilrn c;ocuk dedi 
ki: 

ccBen Ak~$n Kozluca koylin
denim. (Mektcpten dag1lan c;ocuklan 
gostererek) ben de bunlar gibi mek· 
tebe gidiyordum. ikinci SlDlfta idim. 
Gec;enlerde babam beni mektepten 
aldI. Beraber ~mak iizerc izniga 
geldik. Baham orada dillgerlik yapa
cak ben de ona yardun edecektirn. 
Fakat izniga geldikten birka~ giin 
sonra ihtiyar babam hastalanarak 
birdenbire olilvcrdl. Yalrnz kalmca 
Ak~edaga annemle klz kardC§lmln 
yamna donmek lizcre yola . ~1kt1m. 
Halbuki yolumu §a§ll"IP yanll§llkla 
buraya gelmi~im. 

GOzleri y8.§ll olan ~ocuga koyiine 
1ayan mi dfuleceksin diye sordugum 
zaman: 

- Evet, dedi. Zaten babamla da 
yiiriiyerek gelrni§tlk. Ne c;Ikar, gider
dim. Fakat yakalachlar, §imdi otomo
bille gidiyorum. 

Otobiis biraz sonra hareket etti 
Qocuk belediyeden belediyeye teslim 
edilmek uzere koyi.inc teslim edile· 
cektir. Ogrendiglme gore bu ~oc~k 
orta Anadolu zelzelesi fel8.ketzedele
rindenmi~ 

Aktehirde yagmurlar1n 
yapbit zarar 

Aqehir (Ak§am) - Son yagan 
yagx::mrlar Ak§ehlr mmtakasl koyle-
9W!n halen tamamlle Raldmlmam1~ 
olan bazi harmanlanna olduk~a za .. 
rar verm~. 

Turgut kamununa baglI Kuzviran 
koyiinden 14, ignkuyu koyi.inden 16, 
Bilyilkoba koyiinden 17, Tahtall kB
yilnden 38 ki~inin harmanlanna olan 
zarar milhlm blr dereceyi bulmakta
dlr. Dlger koylerde olan zararlar d.a. 
tesblt edllmekte olup zarar gl:Srenlere 
~aca yardun edilecektu", · -

zengin gencin hacredilmesi-
ni Jcararla§brmi§b. 

lerin ceddi sayllabilen bu arabaya bi
nerek Bulonya ormanmda bir gezin
ti yapnw;tir. Bu araba herkesin na
zan dikkatini ~ekml~. biitiin Paris 
giinierce bundan bahsetmf~tir. ~aria-

Bunun i.izerine Dion - Bouton oto
mobil fabrikas1 kurulmu\) ve otomobil 
irnali i~ine h1z verihni~tir. 

Ankara Halkevinin 
kOy gezileri 

Kogciiliik §Ubesi azalarl Kag1/1 
kogiinde bir gezi gaptzlar 

Ankara (Ak~am) - Ankara Halkevi 
koyciilUk. §ubcsl ikl snedeubcri her hafta 
muntazamnn civnr koyleri zlya.ret ct.mek
t.e vc muhtellf meslcklere mensub Uyeleri 
kendllerine nld mcseleler uzerinde !Oahf
maktadlrlar. 

Bu hafta Knyill koyune glden Halkev
lller bu koyde !;Ok samhni blr §ekllde kar
§1.lanllll§Iar vc koy okulunda 20 g{inden
berl 11 gezlcl bq ()tretmen taratmdan 
de.rs goren 68 ettt.men ve koylillert fay
dalanduma~ ~nll§mt§lardlr. 

Halkevi doktoru 100 e yakm hastaya. 
bakml§ ve Evin seyyar eczaneslnden Ulc
lanrn dat1tm~t.Ir. Hukuk~ blr arkada.§ 
koylUniln aehlrde kovolanma.si gereken 
rcsmi i.l}lerinl not etmlf. zlraawt blr ar
ka~ ta .zira.i bahlslcr ilzcrinde kon~ 
mu~ur. Bu i§lerden sonra eRit.menlerle 
blrllkte aqam yeme~l ycnmlf ve gece 
okulun bah~slnde et.ra.f koylerden gclen 
yiizlerce vatanda§m i§tlraklle blr top
lant1 yap1lm~txr. Bu toplant1da 1k1 mU
zlsycn arkada!t ta. koyluye garp musik.1-
sinden pa~alar ve halk tilrkfilerinden 
muhtell! havalnr ~a11IWJlard1r. 

Muzikten sonra. slnema gl>sterilml.§ ve 
Slhhi, zlra!, lrliltilrel mcvzuln kordelft.lar 
koylUye 1zah edilerek nnla~txr. 

01.ildilrilcft flUmlerden sonra toplantlya 
nlhnyet verilirken btr. nrkada§ Hnlkev
lerintn ~§malanndan bahsetml.§, koy
luye her ihtiya!;lnnru saylemelerini ve 
onlan tatmln lptn ellerinden geldlRl ka
dar ~all§acaklanm nnlatml§tJ.r. Koylillcr 
~k. IJ1,emnun olduklannl ve tqekkUrlerl
Jll omuzlannda ta§ldlklan heyecanll ve 

gene bit: c~tmen VBSitaslle izhar etm~
lerdlr. 

Geceyl orada g~lren heyet crt.esi gUn 
de tekmr hasta rnuayeneslnc devnm edc
rek koyii g~tlr. Heyet aynllrk.cn ye
nl mczun olacak ctlt.menleri Ankara 
Hnlkevinln samJmI !Oatw altmdn mcak bi~ 
~Y iemete davet etm~tlr. Bu da.vetl ka
bul eden gene e~it.menlei:: Hnlkevlllerl 
CO§kun t.ezahfiricrle u~Iam1~lardrr. 

DOnti§tc Halkevlller Zlr nahlyeslnc de 
u~yarak orada da hastalara balon1'lar, 
1lfl~larm1 verm~lerdlr. Partl blnasmda 
da kon~alar yapllnu~ Te geu g~ vaklt 
§ehrt' doniilmli§tiir. 

lki gun bir gece s\iren blr call,!Jmadan 
sonra donen heyet. onllmilzdekl hafta da 
!Oall§malanna. dcvam cdecktlr. 

Gemlikte ince saz talanu 
Gemlik (Ak§am) - Halkevi bando 

muallimi bay Hikmet Ogretlrin og
retmenligi altmda on be§ ki§iden mli
rek:kep bir incesaz talruru ~ekkiil 

etmi§tir. Yakmda ~al1§11laga bR§laya
caklad1r. 

Alqehir - Konya aras1nda 
yeni telgraf tesisah 

Ak§ehir (~) - Ak§ehir ile 
Konya arasmdaki telgraf muhabere
sinin takviyesi i~in ycni bir hat c;e
kilmektedir. Bu hattm §Chir ~ne 
tesadiif eden klsmma bR§lan~r. 
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PAZARTES1 KONU~MALARI: 

Cel31 Nuri ileri 
()mmil, bende yirmi ~ sene evve

lin hatiralanm uyand1rdl. Balkan 
harbl, lpilletin ugrad1gt bi.iyilk fela
kef huzurunda Turk miinevverini ac1 
ve derin dti~ilncelcre sevketmi~ti. Fe
laket ve maghibiyet sebeplerini ara
yan makalelcr ve kitaplar o devre 
gore zengin sayilabilecek bir ne~riyat 
harcketi vlicuda getirdi. Bilhassa iki 
muharrir ve iki eser etrafmda canl1 
bir ilgi uyandmm~Iard1: 

M. ~emsettin, CeHll Nuri, Zulmet
ten Nura, Tarihi Tedenniyati Osma
niye. 

CeHH Nuri Galatasarayda yapt1g1 
tahsll ile FranSiz fikir alemini taru
rnaya imkan buldugu i~in nilmunele
rini Avrupai eserlerden ahyordu. Ta
rihi TedenniyatI Osmaniye (Roma
nm inhitat1 sebepleri) ornegine gore 
yaz1lmak istenmi§tir. Fakat inti§arl
le rnuhitimizde bilyilk dalgalar ya
pan ve hakikaten i;ok okunan bu 
kitap, orneg'i olan btiyilk esere nis
betle kti~ilktil. ilim metodlarmm 
ahenk, tertip ve ihtimammdan mah
rumdu. Celal Nuri ceyimetimizin ana 
meselelerini ancak bir liste halinde 
vermi§ addolunabilir. Tetkik etmek 
istedigi cemlyeti tarihi seyrile vazih 
gorerneyi§i ve Turk camiasm1 bir 
millet btiti.im.i halinde mi.italea ede
rneyi§i, onu Montcskiyo gibi devamh 
ve ya§ar cser vermekten mahrum 
etti. Celal Nuri ~ok yaimi§tir. Bir ki.i
ti.iphane tutacak kadar kitab1 ve iki 
il~ bin kadar makalesi vardir. <;ok 
kolay yazard1. S1rf gazeteci kalsa idi 
bu kolayllk bir meziyet sayilabilirdi. 

Fakat ayni usulil bilhassa cemiyet 
mevzuunun tetkiklerinde de kullamm~ 
olmaSI Celal Nuriyi fikir tarihimize 
bu noksanile kaydettirdi. (Tarihi is
tikbal) inin ikinci cildinde incelemek 
istedigi meselelerl b!r rnisal olrnak 
~zere buraya yazacagim: 

l'iirkler miitereddi midir? - Ge~ir

digimiz bir istihale de\Ti midir? • 
Avtupanm niifuz ve huhilii - Memle
:Kctimizin biln muharcbc fethi tedri
cisi - l\fcmaliki Osmnniyenin ilk mu
kasemesi (1293) - ikinci mukasemesi 
(1330) - Memaliki Osmaniyenin son 
muhascmesi - ihtimali - Abdillhamid 
de\Ti hakkmda baz1 miitaleat - Ta
rihte ittihnt vc Te.rakki - tstikbalde 
ittihat vc Terakki - Son muharebe
lcrdcn sonra memlckctimizin miida
faaSI - Yunan devlcti muazzamal 
bahriyesi - A\'rupa miivazenesi -
Tiirkliigiin istikbali (Tiirk~iiliik) -
l\ltislilmanhgm istikbali (Arap m~ 

selcsi) - 0 manhhgm istikbali (Er
meni ve Kiirt meselesi) - Meselei 
id are ( dcvletin tekrar kurulmas1, dev
letin umumi pJam, inlnlip kanunu) • 
Maarif meselesi (milletin yeti~tiril
mesi) - inkilap iikri - Azim ve iradet. 

Bu b8.§hklar zannederim ki sizde 
de benlm gibi her birinin bir kitap 
oldugu kanaatini ve bu kadar kitabm 
bir adam tarafmdan yaz1lmas1 hayre
tini uyandmni§t1r. Halbuki btitiln bu 

meseleler kil~uk kltada 208 sahifeye 
s1gdlnlm1§tir ve herbiri en c;ok sekiz 
on sahifelik bir tetkik ile halledil
rni§tir. Kitab1 b8.§tan a§agi okudu
gunuz zaman size kanaat verici de
lillerden ve fikirleri zirkedildig'i vaklt 
itimat uyandmc1 bilyilk rni.itefekkir
lerden bir iz yoktur. Muhtelif mevzu
larda hcmen ~1rp1§t1rma diyebilece
gimiz bu yazilar i~erisinde goz ahc1 
l§Iklar vard1r. Esasen bu tek tiik l§lk· 
lardir ki eserlerlnin inti§ari Siralarm
da umumi dlkkati celbetmi§tir. 

Bu fikir panlblarmdan bir iklsini 
zikredeyim. Maarif meselesi ii;in §OY
le diyor: cGayeslzlik derd1 blzi ol
dilrtiyor, yapacagim1zi, yaptig1mm 
bilmiyoruz. Maarif siyasetimiz, umu
mi siyasetimlze baghd1r. Binaenaleyh 
yalmz Maarif Nezareti bunu tayinde 
salahiyettar degildir. Devlet ve hti
kumet umumi program1 <;izmedigin
den maarifimizde hi~ bir ~ey yapam1-
yor ve ~1rp1mp duruyoruz.:1> Harner 
hakkmda §Oyle diyor: o~u sami ve ruh1 
lisa111m1za uymayan harfieri terkede
lim. MISlr hiyoroghflerinin tekamill et
rni~ bir ~ekli ve hemen hemen bir rna
hiyet gbnyesi olan Iatin harflerini ala
llm. Arap harfleri Arap ve ibrani gi
bi elsenei samiye ii;indir. Halbukl 
Ti.irk~emiz Arap<;anm ii;inde garlk 
oldugu halde mahiyeti Turaniyesini 
kaybetrnemi§tir. Elsenei samiyeden 
ziyade Avrupa dillerine benzer. Bize 
hurufu mun!as1la l8.zlrnd1r. Humf 
ise ihdas olunamaz, rnevcutlar ah
mr. Onun i~in terakki etmek istiyor
sak an va11id zayi etmeden latin harf
lerlni tetkik etmeliyiz. Tebdili huruf 
ile bizde yeni bir devir zihni ba.~hya
caktir. Biraz cclfldeti milliye gostere
lim. Lisanda, edebiyatta, hurufta, 
efka.rda bir ink.Ilap yapal1m ve teced
dilt edelirn.:1> 

Bu dogru ve ozli.i fikirleri yirmi belJ 
sene once soyliyen insam takdir lle 
ve sayg1 ile yadetmegi vazif e bilirim. 

Bu fikir §itn§ekleri c;ok yazlk ki bir 
sistem <;er~evesi ic;erisine giremedigi 
li;in aydmlatic1 bir J§1gm tesiri saa
detine eremeden sondii, gitti. Fikir
ler, esash prensiplere dayarunaks1zm 
ve hadiseler mm rnetodlarile gori1lilp 
tedvin edilmeden asla hayati bir kly
met alam1yorlar. Turk ellti i~in mer. 
hum Celal Nuri bu hususta en hazin 
misallerden biridir. Yukanda naklet
tigim ileri !ikirleri soyliyen bir insa· 
nm rnilliyet meselesini tetkik ederken 
h1ristiyanlarda milliyet davaSimn 
<linden once geldiglni ve rnilsHiman
larda dlnin mtlllyetten evvel mevzu
bahs oldugunu ve boyle olm.as1 Iaz1m 
geldiglni soyliyecek kadar tarihten 
ve ya§ayan hakikatlerden gaflet ede
bllecegi hatira gelebilir mi? Diyor ki: 
ccMilsliiman kavimlerin milliyetleri 
uhuvveti islAmiyeleri dahilinde iler
lerse §Ryam te§viktir. Degilse sahte
dir. Bir h1ristiyan evvel beevvel i:s
panyol veya Felemenklidir; sonra h1-
ristiyandlr. 

MES'UM KADIN 
A~k ve macera roman1 

Nakleden: (Vi - Nu) Tcfrika No. 59 

- Hayir ... i§Ieri ~1kml§t1r ..• Gele
cek hafta muhakkak mektup almm ..• 
Aman yarabbi, bu kachrun ~alc;eneligi 

amma da i~ini Siklyor ... ~imdi Lema
nm boyle ~ylerle ugra§Rcak vakti 
\•ar m1? ... Zihnl kurdugu planla ve is
tikbaldeki saadetile me§gul •.• 

dgleden sonra ikisi de giyinip Ce
nana gittiler. Ablasmm ne§eli giizelll
gini gori.ince, gen~ kadm kendi ken. 
dine: 

11- Pek mesud... Acaba hakiki sa
adet yolunu o mu buldu?J> diye dil
§i.indi.i. 

Hakikaten, Feridun beyin harerni o 
gi.in ~ok bahtiyardl. Polis Amiri c;ocu
guna dair ufak bir iz buldugunu ve 
mutlaka bu i§i meydana i;1karacag'uu 
tekrar etmi§ti. 

Demek yakmda k1zim gorecek, gidip 
opebilecek ... 

~imdi f?ennin koskocaman bir 
klzdl ... Ona her ~yi, her ~eyi anlata.
cakti. .. Bir kabahat ytizunden ne iz4 

brablar ~ektlgini, ne ac1 giinler ya-
• II 

Ve klzi bunlan ~tince, kollanm 
a~acak, annesini gogsi.ine bastira
cakb. 

ibnillkaslrn b~n haremi, abla
sile ve eni~tesile dereden tepeden 
konu~rken, diger misafirler de gel
mege b~lad1. BUyilk bir ~ay zlyafeti 
veriliyordu. Lemanm etrafm1 bermu
tad hayranlar sard1. Fakat o, bu
giln hi~ bir ~eye ehemrniyet vermi
yordu. Mutemadiyen: 

c- Bir ~are vnr ... Bir tek ~re .. .
diyordu. 

Artik karar vermi~ti: Bu nefret et
tigi rakibe, mutlaka dlinyadan yok 
olmal1! 

Rauf, o zaman belki blr k~ gUn 
aghyacak, fakat kendini seven bu 
kadm, butiin zekAsm1 kullamp onun 
samirniyetine glrecek, onu teselli 
edecek ... 

Bir an bu i~i, ~1klarmdan birine 
yaptnmak istedi. Fakat sonra, oku
dugu bir romanda rasladlg1 ~u ci
nai dilstur aklma geld.I: 

'F.ll'c:P1·lva mevdana ~1kan ciiriimler, 

AKfJAM 7 Te9rinisan1 1938 

Adapazannda yeni bir Bursa mektup/ari 

.. orta mektep a~ildi Bursada belediyefaaliyeti 
[d __ ,. I ve miihim bir karar 

Orta mektebin a~1~ merasiminde 
bulunanlar 

Adapazan (Ak§am) - Bir yil
danberi ill§a edilmekte olan Adapa
zanndaki modern orta mektep 
binas1 Cilmhuriyet bayrammm il~iin
cu giipil kalaballk bir halk ki.itlesl 
ve vilayet merkezinden gelen erkan 
huzurunda rnerasimle ai;1Iml§tlr. 

Vali Hamid Oskaym ~ok alkl§lanan 
sozlerini mUteakip firka komutan1 
general Ril9ttiniln e§i tarafmdan 
kordela kesilerek bina gezilmi9tir. 
Davctlilerin topland1g1 bir Sirufta 
vali Hamid Oskay ogretmen ki.irsi.i
silne ge~erek, talebe slfalanna da da
vctliler oturarak, gori.i§meler yapil
m1§,~ bu suretle herkes talebellk ha
bralanm burada bir milddet ya§a
nu9lardlr. 

A~1h§ resmi mtinasebetile §ehri. 
mize gelmi§ bulunan vali Hamid Os
kay, general Ril§ti.i ve refikalan kiil
ttir direktOri.i ve bir~ok vilayet erkft.
m hususi otomobillerile alay karar
gfl.hm1 ziyaret etmi§ler, ak§am ge~ 

vakit otomobillerle fzmite avdet et
mi§lerdir. 
Tm:TTTTim I I TTTTTTTTTT ITITIYTTTTm TI I I l I 

Halbuki bir Tilrk, bir Afgani bir TU· 
nuslu evvcl beevvel milslilmand1r. 
Sonra Turk, Afgani veya Tunusludur. 
Bu hakikat gayri kabili inkArd1r.> 

Milliyet fiklrlerini bir taraftan lii
zumlu ve hatta zaruri gorilrken diger 
taraftan ittihadl islam kitabile Cer
men konfederasyonuna benzer bir pan 
isrnmizm di.i~iinm~ olmas1 fikirlerinde 
bir insicam ve birlik olmad1gim goster
mektedir. i:nk1U\.p ve teceddti.t istiyen 
blr miitefekkirin mcvcut ananeye 
bagll kalarak miltalea yilriltmesi, te
zada dii§mekten ba.§ka bir §ey degil
dir. Nitekim hAdiseler, Celal Nurinin 
rnilliyet anlayi9m1 ac1 tecri.ibelerle on
ce Harb1 urnumide, sonra isti.klal har
binde ba§'tan a§agl tekzip etmi§tir. 
H1ristiyan fileminde oldugu gibi is
lflm aleminde de bugi.in her Ti.irk, her 
Afganh, her Tunuslu mi.islilman ol
madan once, Turk, Afganh ve Tu
nusludur. 

Bilttin bunlar ve diger acaiplikleri 
ne olursa olsun dii§ilnmek, milletinin 
hayati ve istikbali hakkmda zihin 
yorrnak, hi.irmete liyakat i~in ilk se
beptir. Di.i§i.incelerde isabet, bu htir
rneti arttmr; fakat hatalar onu azalt
rnaz. CelAl Nuriyi, daha c;ocuk dene
cek bir ya§ta anlar anlamaz okum~ 
ve tamm1§ bir insan olarak oli.imil 
vesilesUe bu baklrndan tebcil ederirn. 

Hasan - Ali YVCEL 

~erikli olarak i~enenlerdir. 
ihtiyath davranacak olursa, hi~ 

bir izi belli olrmyacak, Rel?id pa~anm 
klzmdan kimse ~iiphelenmiyecekti. 
B~1 agnd1giru bahane ederek, er

kenden evine dondi.i. Hemen daire
sine ~ekildl. Soyundu, yataga yatti. 
Ve kanlt plAmru, tiiy yasttltlar, dan
telli pembe krepdo~ i;ar~aflar ara
smda kurmaga ba~ladl. 

Bir arallk yatagmdan kalktI. Bir 
c;ekmece t;ektl. Vaktile Irakta kendi
sine hediye edilmi~, ince uzun kes
kln blr kamayi lorundan ~1kararak 

muayene etti. 
Bu rntithi~ bir silillti. 
Leman parmagmm ucuna sivrl 

b1~ag1 deg'dlrdi ve gi.ililmsedi. Sonra 
kabzayi kavnyarak sobamn yanmda 
duran bir oduna ~ddetle indirdi. 

<;elik, be~ santim kadar kuru tah
taya niifuz ettl. Leman silAhJ. ycrin
den kurtard1g1 zaman u~ zedelenme
mil?ti bile ... 

Ne kadar nahif olursa olsun, ib
ni.ilkas1m b~ haremlnin kolu, ooy
le milkemmel bir sllAhla bir clnayet 
4uyebilrnek ic;in, Wi mikdarda kuv
vetliycll. 

c- Dldar olecek... Rauf rnutlaka 
benim olacak ... :> 

Ertcsi sabah, Leman hi<; ~g1 in
rnedi. Ogle yemegini odasmda yiyc
cegtni s0yledi. 

Plan yap1hncaya kadar 2 caddeden ba§ka 
yerde yeni in§aata miisaade edilmiyor 

Bursada Ciimhuriyet bay rammda yaptlan taklarla 
gece tenviratt ve yaptlan merasim 

Bursa (Ak~am) - Yeni belediye 
meclisi toplanttlanna b~nu~ ve 
belediye riyasetine gene eski reis bay 
Ne~et Kiper'!, reis muavinligine de 
eski muavin bayan Zehra Budun~'u 
se~mi~tir. 

Meclisin ilk toplanbsmda bir yll
hk f aaliyet raporu okurunu~tur. Bu 
rapora gore Bursa belediyesinin 938 
malt yill milvazenesi 440,135 lirad1r. 
Mi.ilhak biltc;elerin yekunu qa 47 bin 
lira uzerinden tevzin edilrnii;;tir. Oku
nan rakamlardail' tahsila.t vaziyeti
nln QOk iyi oldugu anla~1lmaktadir. 

Bclediye son yil i~inde bilhassa 
gida maddelerinin miirakabesine ~ok 
ehemiyet vermi~; bir turizm ~ehri ol
mak bak1mmdan otel, han, lokanta 
gibi yerleri de daimi bir tefti~ al
bnda bulundurmu~tur. 

$ehrin iman, bir plA.na baglan
rnak i.izere oldugundan, tasdikli iki 
caddeden b~a hli; bir tarafta ye
ni i~ta ve esasll bir tamlrata mil
saade edilmemi~tir. Diger taraftan 
fen heyeti kadrosu muhendis, mi
mar ve fen memuru gibi yeni eleman
larla ikrnal ve takviye edilmi~tir. 
Bu seneki istimlak f aallyeti daha zi
yade, Bursarun merkezinden <;ekir
geye dogru uzanan Alt1parmak cad
desinin geni~Ietnmesi hedefi i.izerln
de toplanrm~br. 

Biit~edeki yirmi be~ bin liraya 
giimri.ikler hasllatmdan gelen yirml 
alb bin lira da il~ve edilerek cadde.. 
nin bir tarafmdaki binalann istim-

Peyrnana dedi ki: 
- Eger Sitti Essum odama gir

mek i~ln israr ederse: «Rahatsizd1r, 
kimseyl gormek istemiyor! Dun ge
ce uyuyama1ru~, istirahat ediyor! > 
dersin. 

-; Peki ef en dim... D1~anya hi<; 
<;1knuyacak nusmtz? 

- f?imdilik niyetim oyle... Belki 
akl?am i.istil... Ben zile basanm ... 

Leman, odasmdan mahud hayal
lerine dalarak vakit gec;iriyordu. Bir 
arahk bahc;eden gelen bir otomobil 
sesi dikkatini celbetti. Perdeleri ara
hyarak bakb ve heyecanla: 

- Aman Allah.Im ... Kocam ... 
ibntilkas1m bal?~. bir delikanh ~e

vikliglle arabadan indi. Kendisini 
selamllyan u~aklanna iltifat ederek 
husust u~agma: 

- Qabuk <;antalarum odama c;1-
kar I - emrini verdi. 

Peyman, han1nunm verdigi tembi
hine ragmen Lemarun odasma bu 
haberi gotiirmekten b~ka c;are bu
lamach. Esasen o s1rada gene; kadm 
da kapISrm ~nu~, kocasm1 istikba
le gidiyordu. Medivende ka~nl~tilar. 
:thtiyar, muhabbetle kollanm ~a
rak, Lemam bagnna bast1rd1. 

- Slz? ... P~a? ... Aman ne iyi... 
Ne gi.izel blr silrpriz!. .. 

ihtiyar adam muhabbetle kariSllll 
6ptii: 

IA.kine ba~lannu~tir. istimlak l~i bu 
caddede neticelenmek ve cadde yir
mi ild metre olarak geni~letilmek 

iizeredir. 
$ehlr plA.lu i~in tekmil hazirllk

lar bltmi~ ve planm yaptm1mas1 rnii• 
tehass1s bay Prosta verilmi~tir. Bil
yilk caddelerin parkelenmesi i~n se
kiz bin lira11k t~ almm1~ ve muhte
lif caddelerin kaldlnmlan parkeye 
~evrilrni~, bundan b~ka bir ~ok kal
chnm, lag1m ve kopri.i tamirleli ya· 
p1lnu~tir. 

Temizlik i~lerinde gosterilen dik
kat, Bursaya en temiz ~ehirler ara
smda blr mevki ternin etmi~tir. itfal
ye giupu, yeniden alman motopomp 
ve arazilzle takviye edilmi~tir. 

Bi.itc;enin b~te birden fazla varl
datim temln eden mezbaharun in
ki~af1 ic;in yeni tedbirler almm1~br .. 

Bursa belediyesi, bunlardan b~a 
rnemlekete modern musikinin yayi. 
nu maksadile, milstakbel Bursa kon
servatuvarmm esasiru te~il eden 
cMi.izikevb ni kunnu~tur. Bu saye
de klsa bir zaman i~inde bir ~ehir 
orkestras1 meydana gelmi~tir. On 
ii~ bin lirahk ayn bir biit~e ile ~alt· 
~an Mtizikevi, gen~ ve rnuktedir bir 
Tilrk kompozitorilniln idaresinde 
her gi.in faydall faaliyetinl ilerlet
mektedir. 

Mtizik evinde §an, koro, plyano 
ve keman dersleri verilmekte ve mek· 
tebe yi.izden fazla talebe devam et
mektedlr. 

- Bu yap1bgm c;ocukc;a bir hare
kettir, biliyorum! LA.kin ant surette 
gelerek senin hayretini gorup sevln
mek istedim... Umdugum glbi de ol
du. Sen dilnyanm en sevimli, en iyi, 
en muhabbetli kachrusml 

- Te~rifinizde c;ok isabet ettiniz 
p~ac1g1m ... Benim de sizi pek gore
cegim gelml~ti. 

- Eh ~lmdi ba.kalun gezip eglene
lim... Bugi.in ne yapmak niyetinde 
idin? ... 

Bu sualin kar~1smda gene; kadm 
irkllmesini yenerek: 

- Bugiin mi.i? Vallahi biraz ra• 
hatSizdlm... Dinlenrnek istiyordum; 
arnma sizi gorilnce sevln~le iyile$ .. 
tim... Niyetim ak~am yemegine ka,.. 
dar odamda uzarup rahat etmektl. 

- Ak~am ne yapmak istiyordun? 
- Gayet gi.izel bir filim g0stere. 

ceklermi~. ilk gecesl! Sitti Essumla 
oraya gitmegi kurmu~tum. 

- Milkemmel! Progranuru oldugu 
gibi tatbik ederiz. 

- Hayn· olm.azl Bugi.in, biltiin 
gun sizinlc b~b~a kalmag1 arzU 
ederlm ... 

- Yok, Lemanc1gim... Mademki 
istirahata ihtiyacm var, dinlen ... Ben 
~imdl blr banyo alir, degi~ir, sonra 
sokaga c;1kanm. Locam1zi tutar1m; 
ak~m yemegini mutaddan evvel y&
riz. Sonra da sinemaya gideriz . 

(Arkasi var) 
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Galatasaray Vef a ile 
3 - 3 berabere kaldz 

Byunun ikinci devresi sert bir hava i~inde oynand1 
Lig maclanmn en ehem.miyetlisl 

Taksim stadmda Veta ile Galatasa
ray arasmda oynandI. Her iki tala
mm puan vazlyeti, havanm fena ol
masma ragmen blr hayh seyirci top
lam1~tI. 

Vcfamn bhinci golii 
Oyun Vefanm vuru~u ile b~ladI. 

Bu ani akm1 Galatasaray miidafaas1 
kornerle durdurabildi. Vefa sol ~1g1-
nm attigi korneri Galatasaray kale
cisi Sacid topa bir yumruk savurdu. 
Topu Galatasaray aglarmda gordilk. 
Bu suretle ilk dakikada Vefa Sacidln 
yumrugu ile 1-0 galip vaziyete gecti. 

Galatasarayhlan bu gol ~a~rttt. 
Vefa sekiz dakika hakim bir oyun tut
turdu. Fakat bu h§.kimiyet uzun 
sunnedi. Galatasaray f orverdi tehll
keli akmlara b~ad1lar. 

Galntnsnraym birinci golii 

1 O uncu dakikada ylnc sold an in
ki¢ eden bir Galatasaray akmm1 
Vefa mildafaas1 favulla durdurdu. 
Ceza vuru~tmu Celal ~ekti. Kale onti
nc dii~n topa alt1 Galatasarayh bir
den f1rladl. Sftleymanm plase ve kO
~den bir vuru~a topu aglara takti. 
Vaziyet: l - 1. 

ikinci devre 
Bu devrenin ilk dakikalan iki ra

kibin kar~il1k11 akmlan ile ge~ti. Da
ha bc~ci dakikada Vefa ge1ten haf
taki hareketlerini tekrarlamaga bar 
ladI. Vefall Hiiseyin topu uzakla.,ti
ran santrhaf Beclie bir tekme vurdu. 
Bedi kenarda tedavi olurken hakem 
Hilscyini d1~an c;1kardl. 

Vefawn fi~iincii golii 

Bu vaziyet iizerinc sinirlenen oyun
cular ma~a bir kor dovu~ii haltnde 
devam ettiler. Ycdinci dakikada Muh
te~emin cektigi bir friklki Sacld ag
lardan topladl. Bu gol i.izerine Gala
tasaraylllar harekete ge~tiler. Vefah 
Lutfi, Necdete bir tekme vurdu. Sinir
lerine hakim olam1yan Necdet muka
beleye kalkh. Hakem Nccdeti d1~an 
c;1kard1. Her iki tak1m da onar ki~i 
olarak oyuna devam cttiler. 

Bundan sonras1 tam 40 dakika fut
boldan ba~a her~eyi andlran blr 
miicadele halinde devam etti. Bu 
arada Vefalllann taraftarlanmn tak
dirleri arasmda gayet sert bir oyun 
tutturduklan ve ortada hareketsiz 
dola~n bir hakemi seyrettik. Seyir
ciler zaman zaman k~an topu sak-

Bu gol de veray1 ~a~irtti. Fakat Ga- lamaga te~ebbtis ettiler ve kor dov~il. 
latasaray forverdleri bir k~ defa ka- ic;inde Vefa - Galatasaray ma.;1 be-
leci ile kar~ kar~1ya rnuhakkak gol rabere bitti. 
f1rsatlanm kac;irdllar. ~anssiz bir ka~ • Bugiinkii oyunun .;1gngmdan .;1k-
~iit direklcre ~arp1yor. Netice alma- masmda, bir c;amur deryas1 halini 
mad1gm1 goren Vefahlar yav~ yav~ alan Taksim stadmm biiyiik bir his-
kcndilerini toplad1lar ve hilcurna gee;- sesi vard1r. Boyle bir sahada bundan 
tiler. iyi bir futbol oynanrunazdl. 

Vcfanm ikinci golii 

Yinni be~inci dakikada Galatasa
ray aleyhine bir frikik oldu. Muhte
~em hafif ve yerden bir vuru~la topu 
Galatasaray kalesine gonderdi. Ka
leci Sacicj topu yalmz seyretmekle ik
tif a et ti ve Galatasaray Sacidin ikln
ci bir hataSI ile 2-1 magltlp vaziyete 
dii~tii. 

Galatasarayhlar bu gol iizerine 
tekrar harekete geldiler. Usttistc yar 
p1lan akmlarda netice yok. 

Galntasaraym ikinci golil 
Yirmi dokuzuncu dakika.da Vefa 

mildafilerl Galatasaray akmlanndan 
birinci kornerle durdurdular. Necdetin 
~cktigi giizel blr kornerde Mehmed 
Y1lmaz kafa ile Galatasaraym bera
berlik goliinii atti. Kar~1hkl1 atllan 
goller bilyiik bir heyecan doguruyor. 
~amur deryasma ragmen oyun sis.
temsiz ,fakat seri bir ~ekilde cereyan 
ecliyor. 

Gnlatasaraym ii~ncil golii 
Otuz ikinci dakikada sag ag1k Nec

det geriden ald1gi topu biraz surd iik
ten sonra ortalad1. Galatasaraym sol 
1~ Sabri, Biilendc e~apc bir pas verdl. 
Billend flrlach ve kaptigi topu yerden 
bir vuru~la gole c;evirdi. Bu gol tizc
:rine Vefa tak1m1 gayrete gelip dilz
giin bir oyun tutturaca(;11na liizum
suz favullara b~ad1 ve ikinci devrede 
oyun biisbiitiin cigmndan g1kti. Dev.
:renin sonlnnnda Galntasaraym at
tigi bir gole hakem ofsayd verdi ve 
devre 3 - 2 Galatasaraym galibiyetl 
1le bitti. 

Nastl oynadtlar? 
Galatasaray: Sacid - Ltltfi, Adnan ~ 

Ekrem, Bedi, Celal - Necdet, Silley
man, Mehmed Y1lmaz, Sabri, Billend 
~ekllnde g1kt1. Musa, Salim ve E~ak
tan mahrumdu. Bu eksiklik, ma
~m neticesi uzerinde milessir. oldu. 
Buna ragmen Galatasaray rakibine 
nisbetle daha diizgiin, daha bilerek 
oynad1. Fonnda 01mad1g1 halde hdlA. 
kaleye konmakta olan Sacid ta1nm1-
nm muvaffak olamamasma sebeb 
oldu. Necdet sinirlerine hakim olup 
o harekette bulunmasa idi, tak1mm 
galibiyet ~ansi artacakt1. Bedi, Ncc
det, Silleyman en rnuvaftak olan 
oyunculard1. 

Vefa: Ahmed - Vahit, Orhan -
~iikril, Ltltfi, Abdu~ - Mehmcd, Hii
seyin, Sulhi, Muhte~m, Adnan. 

Rakibinden dun bir oyun c;1kard1. 
Galip bulundugu zaman, dilzgiln oy
namaga cab~an bu tak1mm maglup 
vaziyetlerde tekmc atm$ adet edin
digini csefle goriiyoruz. 

Hakem: Tar1k Ozerengin, ikinci dcv
rede mac;m c;1g1nndan c;1kmasma sc
beb oldu. Oyuncularla sahada miina
ka~ etmesi, futbolculann kendi ha
reketlni tenkid etmelcrine miisama
ha edi9i, sahada otoiite tesis edcmc
rnesinin ba~hca sebebleridir. 

Bir oyuncuyu sahadan ~1kanrken 

elle d1~a11sm1 gostermesi, topu ba
caklan arasmda s1k1~tmp ta91yan 
oyunculan cezalandlrmamas1 hatah 

idi. Tank Ozerenginin bir milddet ikin
ci SJmf ma~lar ldare ctmesi faydah 
olacaktir. Ulvi YENAL 

Trikolor - $ i~ligi 
3-0 gendi 

Bir haftadanberi §ehrlmizde bulu
nan Btikr~in Trikolor taklm1 di.in sa
bah Taksim stadmda §l§li lle kar§l· 
la§tl. Adnan Akmm idare ettigi bu 
maca Rumenler ba§ladl. Akim §~Ii 
hat hath kesti. Trikolor kalesine akan 
hiicum avutla neticelendi. Yerin c;a
murlu olmasma ragmen oyun seri 
oluyordu. 30 uncu dakikada santrfor
vetten derin bir pas alan solaclk, ta
kmu hesabma ilk golii atti. Oyun tek· 
rar ba§layinca Rumenler gene §i§li ka
lesine yerle§tiler. Devre §i§Iinin taz
yiki ile bitti. 

ikinci devre b8.§lar ba§lamaz ~i§li, 
Rumen kalesini sard1. 

18 inci dakikada birden ileri f1rb. 
yan topu Rumen sag'a.c1g1 bir silril§ten 
sonra ortalad1. Top i;lkl§ yapan (Ar
mcnak) in clinden ka!;tl. Bundan is
tirade eden santrfor Trikolori.in 
2 nci say1s1ru yapmaga muvaffak oldu. 

Bu golden sonra ~i§li taklmI sert, 
geli§i gilzel manasiz bir oyun tutturdu. 
35 incl daklkada ~l§li kalesinden at1-

lan nvut Trlkolor sola~tgmm ayagma 
geldi. ArmenakJJjlt kaleye gelmcsine 
vakit kalmadan top ~~Ii aglarma ta
klldI. 

Oyun bundan sonra ~1gnndan ~lktt. 
Sert oyruyan ~i§li oyunculan tekme
lere b8.§ladllar. 39 uncu dakika ha
kem muhtelif ihtarlanna ragmen sert 
oyununa devam eden Mlkrobu dl§an 
i;1kardl. Top ortalarda dala§irken ha
kemin diidi.igil oyunu bitirdJ. 

lstanbulsporla Beykoz 
0 - 0 berabere kald1 

Taksim stadyomunda oynanan ilk 
oyun, istanbulsporla Beykoz arasmda 
idi. ilk devre istanbulsporun bariz 
hakimiyeUne ragmen forverlerinden 
miltemadiyen topu c;ignemeleri yii
zi.inden neticeslz bitti. 

ildnci devre Jier iki tak1m da c;ar 
murdan adrm at1lmaz hale gelen sa
hada bir futbol manzara~1 g0stennek
ten uzak bir ~ekilde devam etti. Her 
iki taraf bariz bir iisti.inlilk gostere
meden ma~ 0-0 berabere neticelendi. 

Tak1mlar: istanbulspor: Salm -
Samih, Faruk - Tank, Enis - Kadir, 
ismet, Cevat, R1dvan, Bahri. 

Beykoz: Safa - Halit, Bahad1r -
Sadeddin, Mustafa, Cahid - Turhan, 
Said, Etcm, Kazim, Gazanfer. 

Hakem: Ahmed Ademin idaresi iyi 
idi. 

Aakeri liaeler voleybol 
birincilikleri 

Askcri liseler arasmda yap1Imakta 
olan voleybol miisabakalarma diln 
Beyoglu Halkevi salonunda devam 
edilmi9 ve Bursa ile deniz lisesi, Ku
leli ile Maltepe kar~1la~n11~lard1r. 

Bursa, Deniz lisesi kar§llB§masm1 
Bursahlar 15-9, 15-11 kazanmi§lar, 
Kuleli - Maltepe kaf§IlR§maSJnda Ku
Ieli 15-10, 15-7 galib gelmi§tir. 

-~ -- -
Barkohba - Pera kar§1la§mas1 

Diln sabah Taksim stadmda Bar
kohba ile Pera arasmda hususi bir 
m~ yap1ld1. Bir gi.in evvel Rumenlc
re kal1>1 oynnm1~ olan Pern11Iar bu 
kar~1la~maya B t.ak1mlarn11 !tikar
m1~lard1. ilk dcvresi berabero biten 
oyunun ikinci devresinde bir gol ya
pan Barkohba m~1 1 - 0 galibiyetle 
bitirdi. 

Bahife 7 

Fenerbahee, SUleymaniyeyi 5 -O; Hi131, 
Topkap1y1 4 -3 maQIOb ettiler 

Fenerbahce stadmda giiniin ilk ma
~uu Topkap1 ile HilM yaptilar. Kilme 
sonculugunu tayinde bi.iyiik rol oyru
yacak olan bu kar§Il8.§maya her 1ki 
taraf azami surette ehemmiyet ver
cliginden en kuvvetli kadrolarile sa
haya c;lkt1lar ve izzet Muhiddinin ida· 
resinde §U §ekilde dizildiler. • 

Topkap1: Abdi.ilkadir - Hak.lo, Saba
haddin - Mehmed, Tahsin, Besim -
Ziyaeddin, Salahaddin, K§.mil, Yuntis, 
Hamdi. 

Hilfil: Suad • Aki!, Cevdet - Galib, 
Zeynel, Salim - Rauf, Mustafa, Nairn, 
ilhan, inayet. 

Oyuna Topkapuun ser1 bir hiicumi
le ba§landI. Kuvvetlerin miisavi ol
masi, ve neticenin klilplerin ktimede
ld derecelerl iizerinde yapacag1 tesir, 
kar§Il8.§manm Sikl bir §ekllde cereyan 
etmesine sebep oluyordu. Kar§1llkh 
akmlarla devam eden oyunun doku
zuncu dakikasmda Hil61 muhacimlerl 
birlnci gollerini yapmaga muvaffak 
oldular. 

Bu gol Topkap1hlarm ai;1lmasma 
sebeb oldu. 13 iincli dakikada soldan 
yaptlklan bir akmda soli~leri vas1ta
sile beraberlig'i temin ettiler. Bu sa
ytdan sonra oyun bir miiddet mtite
vazin bir §ekilde devam etti ve 23 tin
cil dakikada Topkap1 Salfilladdin va
mtasile ikinci sayiSiru da yapti. Galib 
vaziyetten maghi.b vaziyete di.i§mek 
Hil~llileri canll ~~maga sevketti. Ve 
oyun ilzerinde ntsbi bir hfildmiyet 
kunnaga muvaffak oldular. Sagdan 
yaptiklan yenl bir akmda tekrar be
raberligi ve biraz sonra da galibiyet 
golilnu yapblar. Devre 3 - 2 Hilftlin 
ustiinliigii ile nihayet buldu. 

ikinci devreye her lkl taknn durgun 
bir §ekllde bR§ladl. Oyuncularda yo
rulma alfunetlerl bariz bir §eldlde gO
riiltiyor ve saharun ~amurlu olmas1 
akmlann bozulmasma sebeb oluyordu. 

Devrenin ilk dakikalan sayis1z g~
ti. 16 nc1 da1dkada merkezden seri blr 
in~ yapan Hilft.lliler sagi~leri vasitasi
Ie dordilncti gollerini de yaparak ga
libiyetlerini garanti bir §ekle soktular. 
Topkap1 ancak 25 lnci daldkadan iti
baren a!;;Ild1. Ve devrenin nihayetine 
yakm saga!;;1lanrun §Rhst bir hilcu
mile iic;uncil gollerlni yaptilar. Ve 
oyun bu §ekil degi§meden 4 - 3 Hild
lin galibiyetile nihayetlendi. 

izzet Muhiddin oyunu cok giizel ida
rc etti. 

Fenerbnh~e - SilJeymaniye 
Giintin ikinci kar§lla§masi g~en 

hafta BC§ikta§la beraberc kalan Sil
leymanlye ilc Fenerbahce arasmda 
yap1ld1. 

~azi Tezcanm hakemligi altmda 
sahaya ~1kan tak1mlar §U ~ekilde di
zildller. 

Fenerbah~e: Hiisamcddin • Ya§ar, 
Lebib - M. RC§ad, Aytan, Esad • Fik
ret, Saim, Ali Rlza, Fikret, Naci. 

Silleymaniye: Muvaffak • Ruhl, 
Bilrhan - ibrnhim, Orhan1 ibrahim, 
Nairn, Silleyman, Nt!dret, Dani§, Re§id. 

i'enerbah~e tak1mmda baz1 degi~ik
lilder yapm1~ ikinci taklm oyuncula
nndan kil<;tik Fikreti sagai;1ga ge~ir
mi§ ve Naciyi sola~1ga getirmi~ti. Bu 
degi~iklik bilhassa kil~Uk Fikretln 

saga1tlkta butiln oyun imtidadmca 
muvaffak1yetli bir §ekilde !t&h§masJJ • 
Fener muhacim hattm1 milesslr blr 
hale getinni§ti. 

Oyuna Sfileymaniyelilerin hi.icumi
le ba§landI. Fener mildafaasmda ke
silen bu hiicum sol taraftan mukabe
le gordil ve Fenerliler oyun ilzerinde 
bariz bir hfilrlmiyet kurarak Siileyma
niye nlSlf sahasma yerle§tiler. 

Bilhassa sag taraftan ku~i.ik Fikret 
ile Saimin yaptiklar1 hi.icumlar Sil
leymaniye miidafaasim adam ak1llI 
bocalat1yordu. Bu ustilnliik 3 ilncu 
dakikadan itibaren semeresini goster
mege bR§lad.I. 

Gene sagdan yapt1klan bir hi.icum
da oniine gelen mtidafileri atlatan 
Saim s1k1 bir §iitle taklmmm birinci 
goliinii yaptl. Daha oyunun temposu
na uymadan yedikleri gol Silleyma
niyelilerl sarst1. Geli§i giizel oynama
ga b~ladlla.r. 20 nci dakikada mcr
kezden yapI.lan bir hiicumda kalecinin 
bloke edemedlgi topa yeti§en Ali R1-
za tak1m1Il1Il ikinci sayism1 ~Ikard1 

ve devre bu vaziyet degi§meden Fene
rin 2 - O galibiyetile nihayetlendi. 

ikinci devreye Fenerin hilcumilc 
b~landI. Oyun iizerinde tekrar hft.k · -
miyet kuran Sanlft.civertliler say1 
ooedlerini fazla10.§tlrmak i<;in s1k1 blr 
§ekllde c;alI§Illaga ve Sillcymaniye m
s1f sahasinda devam eden oyunun 
3 iincii dakikasmdan itibaren gol 
adedlerini ~ogaltmaga b8.§Iadllar. Na
cinin soldan yapt1g1 bir hilcumda or
talanan topu k~tik Fikrct kale ya
kmmda yakaladl ve yav0.§ bir vuru§
la iic;tincii d~fa olarak Siileymaniye 
kalesine attI. Bu sayidan sonra Sil 
leymaniye mudafaaSI sert bir §ekilde 
1tall§maga ve Fener muhaclmlerlnl 
durdurmaga ugra§tiysa da bu sertlik 
aleyhlerine olqu. 

Yaptiklan faviillerden 25 incl dald
kada Esad dordi.incii ve 30 wicu dald4 

kada Fikret be§inci Fener gollerlni at
ttlar. Ve ~bu §ekll degi§meden Sii
leymaniyenln 5 - o maglubiyetlle n1-
hayetlendt. 

Lig ma~lar1 puan cedveli 

O. G. B. M. A. Y. P. 
Be§ikta§ 6 4 2 - 26 8 16 
Fener 6 4 2 - 18 4 16 
Galatasaray 6 4 1 1 15 9 15 
Vefa 6 4 1 1 12 8 15 
Beykoz 6 1 2 3 10 11 10 
ist. Spor 6 1 1 4 6 12 9 

Silleymaniye 6 - 3 3 5 12 9 
Hilfl.l 6 1 1 4 9 20 9 
Topkap1 6 1 - 5 7 23 8 

Diin Ankal'adaki ko1uda: l 

birinci gelen atlar 
Ankara 6 - Sonbahar at yan§~ 

run altinc1 haftasl. bugiin yap1ldJ. 
1800 metre blrlncl ko§Uda ibrah!Di 
Yalc;mm Al Ceylftm, 2400 metre m~· 
safell ikinci ko§uda Ahmed Atamarun 
Ozdemiri, 1200 metre ucilnc11 kO§Uclq. 
gene Ahmed Atamanm Karan.fill. 
2600 metre mesafeli dordi.incil kO§U• 
da Said Halimin Saganag1, 1600 metre 
mesafeli be§inCi son ko§uda da Meh
med Atalon Ferharu birincl gclc.!Uer. 



Sahife 8 

~HEB~ 11 
~ Bill 11.iKAYE .. ,,. 

Sarni memmm bir taVU'la avucu
nun i~~: 

- Gene i¢m ~, dedi, sag avucum 
ka~ruyor. 

- Ne olacak sag avucun ~
yorsa? 

- Ne mi olacak? Muhakkak bir 
yerden para alacag:Jm... Tecriibe et
m~dir, ne zaman ~ avucum ka.
§Insa mutlaka hi~ fun14 etmedlgim 
bir yerden elime ~ g~r ••• 

Sarni fie alay ettiln: 
- Haydi camm sen de... Boyle 

sa~ma !jf!y olur mu? 
- GOnirstin... liasll olsa biitiin 

glinti beraber g~yecek miyiz? ... 
Bak nasil elime ~ Umid etmedigim 
blr yerden para g~ecek ••. 

- Haydi gorellm •.• 
Sarni bir yandan avucwm k~1yor, 

bir yandan da dtikkfullann cam.e
kanlanru seyrediyordu. Bir magaza
ya girdik. Al.·kad~1m en pahahla
nndan tamam on tane kravat ald1. 
Ben: 

- Camm Sarni ... dedim, paralan
m bar vurup hruman savuruyorsun. 
Boyle en pahaltlanndari on tane 
kravat almarun sanki ne lilzumu 
vardl? 

. Sami: ; 

- Allah Allah ... dedi, ne olacak 
sanld?. Avucum o derece ~yor 
ki muhakkak clime bir yerden mtit
h~ bir para gececek... A.rtik ben 
bundan sonrasim d~ilniir mil
yiim? ... Giin bugtin, saat bu saat ... 
istedigim ~yi a.Imm. N asil olsa cli
me bir yerden para ge~ecek .. 

- Yahu sen ~lchrdm llll? Boyle 
~eye gilvenillr mi? <Sag avucum ka-, 
~myor! > cllye ooyle SU glbi para 
harcedilir mi? .. 

Fakat o beni dinlehliyor, dlikkAn
Iara girip ¢Qyor, avu~ dolUS\l para 
harcediyordu. Ben: 

- Yapma.. de~ cevab haZU': 
- Avucum ~yor birader ... Bu 

ne demektir bilir misin? :Merak etme 
sen •.. 

Nihayet yomlduk. Beyoglunda bir 
pasta.haneye girdlk. camm yarunda 
soka.ga bakan masalardan birlne 
oturduk. Bir arahk i~eriye ~msi is
minde uzn.ktan tamd1gim blr aclam. 
girdi. 

Sarni dcrhal gillilmsiyerek kula
gtma egildi: 

- Ben sa.."la hi~ funid etmedigim 
bir yerden para alacagun demedim 
mi? i~te para nyagmuza geldi. ~u 
~den elli lira alacagun var. Bir 
bm;uk sene evvel ona bu parayi ver
mi~tim. Aradan bunca zaman gectt. 
K€ndisini ilk defa bugun gorilyorum. 
Ben adeta o elli liray:i unutmu~ git
ml~tim. i~ ¢mdi o paray:i alacagun. 
Tevekkeli sag avcumun i~ k~ma
di. Azizim sen benim t,avucumdaki 
keram.ete inan ... 

Bu Sirada ~msi gjlliimsiyerek bi
zim masaya dogru ilerliyordu. 

Sa.mi bana bir claha flSlldadl: 
- Ben sana soyledim bira.der ..• Bu 

~ocugun pa.ras1 vardtt. Borcunu ge
tiriyor ... 
~emsi ellmizi s1.ktl. iskemlelerden 

birine yerl~i. Konll§Ul'ken bir ara.
hk Sarni. ~ye elli llrayi hatir
latmak icin: 

- Ehh ... 4Ier nastl bakalun? ... 
istcdigin kadar para kazanabiliyor 
musun? diye sordu. 
~rnsi gilldil: 
- :L;;Ierim gayet iyi gid.tyor. . . Ha 

bak. akhma geldi. Sana elli lira bor
cum var degil mi? 

Sarni sag avucunu tath tatll ka
~yarak, mA.nah rnAnah yilziime bak.
ti. GCYLJ.erinde: cNasil? Ben sana de
medim mi?> gilx bir mina. vardl. 
~emsi devam etti: 
- Evet... Sana elli lira borcum. 

var ... Fakat bugiln b~ima bir ~gel
di. Deh~Ui paras1z kaldun. Sen ba
na IO lira bor~ daha ver de sana alt
mt{> lira verecegim olsun... Ben o 
parny1 nastl olsa sana Oderim. 

Sarni ile g6zg0ze geldik. Ben gti
timsedim. Saminln, kendfsinden bo~ 

para istiyenlere kacy hie yiizii tut
maz. Onun i~in hcmen clizdamru ~t
'k:ard1. ~emslye istedigi on liray:i 
uzattJ. Cilzdanm1 kapatti, cebtne 
soktu. Sonra gene sag avucunu ka
~yarak: 

• - Tuhaf fiey ... dedi, sag avucum 
da ne kadar kft$imyor ..• 

AK$All 

Avu~taki keramet ] 
~msi gillilmsedi: 
- Mutlaka eline bir yerden para 

gececek... Samicigim, bak ~mdi ha
tinma geldi. On lira bana yeti.pni
yecck... Gel sen bana be~ lira daha 
ver ... Bak hazir sag avucun da ka
~yor. NaSil olsa sen bir yerden 
para alacaksm ... 

Sami be~ lira daha verdi. ~ pa
ralan nldlktan sonra bizden aynldl. 
Pastahaneden CJ}ap gitti. Ben alay 
ederek Samiye: 

- Bu ~ ne dersin Samicigim ... 
Ha.IA avucundaki keramete inanayim 
mi? diye sordum. 

Sami ina~1 bir tavirla cevab verdi: 
- Tabii. . . Tabii... sen bu kiiciik 

hadiseye ne bakJ.yorsun? ... Daha ak
{i31Ila. kadar epey zaman var... Hele 
§Uradan bir ~kahm. 

Biz de pastahaneden ~bk. Sarni 
miltemadiyen sag avucunu ka§IYIP 
dwuyordu: 

- A... Hayat1mda sag avucum 
hi!( bu derecc ~deUi k~nmiunujtl. 
Mutlalr.a mtit~ bir para elime ge
~ecek ... Qiinkti oyle bir ka§mtyor kl. .. 

Giiliimsilyor, sesimi ~karrruyor
dum. O bcnim giildilgumil gordilk~e 
k1z1yor, sag avucundaki kerametl bir 
an evvel bana isbat etmek i!(in sa
b1rSIZlan1yordu. 

Bir arahk arkam1zda tath bir se
sin: 

-- Sarni!... diye bag1rd1g1m duy
duk. ikimiz bird.en donilp baktik: 

NeclA.. .. Bu gne~ ve giizel kacllm 
ben de tamrd1m. Neeld. Ue Sarni blr 
muddcttenbcrl sevi~iyordu. Necla ba
na Eelfun verdikten sonra arkad~
mm koluna girdi. Ben kendllerinden 
aynlmak istedlm. Fakat Necla. bana: 

- Can1m nereye gidiyorsunuz? 
cledi. Ben Samiyi bir daldka goriip 
trezime gldecegim ... 
~ kadm bundan sonra Samiye 

d0ndu: 
- Samicigim, dedi, terzime gidl

yorum. Yamma para alma~m ... 
Balla 25 lira verir mis.in? 

Bunu ~ok tatll sayli.iyordu. Son
re Saminin NeclAya o derece 
zaaf1 vardt ki arkada~m bemen 
cti.zdanm1 ¢mrd1. Geng kadlna is
tedigi parayi verdi. Necla paralari al
dlktan sonra Samiye: 

- Oruvar ~ekerim... Zaten ter
zime g~ kal.tn.I~ml ..• diyerek bir 
ceyldn ~evikligile yammizdan uzak
l~ti. Saminin haline kahkahalarla 
gil.lecegim gelmi~i: 

- Nasil? dedi... Yirmi be~ lira da
ha gitti. .. 

Sarni 

- Ne c1kru·?... dedi. Nastl olsa 
deh~tli bir para alacag1m ... Avucu
mun nasJ.l ~nd1gu11 bir bilsen. 
Boyle bir :amanda yirmi be{> liramn 
IM! mi olur? ... 

Biz boyle Beyoglunda bir ~ bir 
y:ukan ~rken yav~ yava~ ak~m 
oluyordu. 
Arkad~m: 

- Gel, decll, sana bir bira ziyafetl 
~ekeyim. Amma avucum da ne 
kada k~yor... Elime biiyilk bir 
para ge~erse na.sll harcedecegtmi dil
~ilyorum Bir birahaneye oturduk. 
Sarni neler 1Slll8.rlam.adt ki... Hav
yarlar. tilrlil tilrlti mezeler... Blra,. 
haneden gayet yilklii bir hesap pus
lasmt Odedikten sonra ~1kt1k. 

Ben art1k evime dOnmck istiyor
dum. Fakat Sa.nil: 

- Dilnyada olmaz... dedi, avu
cumdaki kerameti isbat etmeden se
nl kabil degil blrakmam... ~imdi 

bir bara gidip eglenecegiz. Gorecek- • 
sin... Paralar nastl ay&gima gele· 
eek .• 

Saminin elinden kurtulmak imki
m yoktu. KaJkbk, beraber bir hara 
gittlk. 

Burada da arkad~m avucunu ka
~ya ka~ya viskileri, ~mpanyalan 
1smarlad1. 

Ben onu miitemadiyen dilrtilyor: 
- canun ne yap1yorsun? dedik~: 
- K.ari~a ... Merak etme avucum 

ka.pmyor diyorum sana... deyip ke
siyordu. 

Bir aral1k arkad~ ceplerinde 
bir ~Y aramaga b~ladl. Birdenbire 
yilzii degi~ Onda blr fevkaladelik 
oldugunu hissetUm: 

.....:... Ne var?. di ye sordum. Cevab 
verdi: 

- Bizim cilzdan gitmlfi!. .. 
EvvelA anlamadlm, manasiz bir 

sual sordum: 
- Nereye gitm~? 
- Nereye gidecek? Ya gald1rm1-

~m... Ya diii;;iirmiii;;iim... Sag avu
cumdaki ka.~mb lie o kadar ~gul-
diim ki farkmda degilim .. . 

- Peki ~mdi ne olaca? .. . 
- Bilmem ki... Allah tan ki sag 

avucum ka~myor... Vakia ciizdan 
gitti amma avucumdaki ka$ffima de
van1 ediyor ... Hem de biltiln ~lddeti
le ... Sen bana cilzdanmdaki parala
n versene... Yann sn.nn vcrdigin 
parayi oderim. Madero avucum ka
~yor ... 

Zaten vakit gece yansm1 ~oktan 
ge~~i. Bir arahk gnrson hesab 
puslasrm getinn41ti. :?oyle bir gozat
tlk. Miithi~ bir rakam gozumuze 
i~ti. Bendeki paralarla ancak bor
cumuzu Odeycbildik. Kendimizi bar
dan d1~1 att1k. 

Sabaha kar{lI yaya olarak eve dO
nerken Sarni haUi: 

- inan birader ... Bu sag avucum 
bana hi~ yalan saylemez ... Ne yazik 
ki sana bu gece avucumdaki kera
meti g0steremedim... diyordu. 
Yav~ga fwldacllm: 
- Hay avucun kopsun!. .. 

Hi.km.et Feridun Es 

Tiirklye Ecnebt 

SENELiK 1400 kUl'U§ 2700 kuru§ 

6 l\°¥LIK 750 11 1450 11 

3 AYLIK 400 11 800 11 

1 AYLIK 150 • 
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B. 1msa.k Giinef 5gJe Ik1ndl ~m Yat.sl 
E. tr,57 1,36 6,59 9,41 12,00 1,33 
Vo.. 4.57 6,36 11.58 14,41 16,59 18,33 

tdarehane: Bab1~1 clvan Acimusluk 
sokak No. 13 
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All Kemnl, Bakirkoy: Mcrkez, san
yer: Osnum, Aksarny: Cerrahp~ada 
~ref, Bel}iktq: Vldln, Fener: Vitali, 
Kwnkap1: Asadoryan, Kui;ilkpazar: 
Hasan Hul\tsi, Samatya: Kocamusta
fnp~adn Rldvnn, Alemdar: <;ember
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kap1dn Ndzun, KacWtoy: Sottutlil-
1te§mede Hulfts1 Osman, -Oskildar Qar-
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RADYOLiN. 
. . .. . 

ile SABAH, OGLE ve AKSAM 
her yemekten sonra muntazaman di1Ierinizi fir~alay1n1z 

., Te¢nlsani 1938 

Di~i KORSAN 
Tarlhl Deniz Romani 

Yazan: fskender F. Sertelli Tefrika No. 168 j 

Yiizerek Hacerin gemisine giden bir korsan: 
"Han~erinizi buldum Sitti, dedi, Selimin belinde I,, 

- Vasilyosu hepiniz tamrsimz. 
Onu diri olarak yakalamaga ~~
ru.z! diye bagtnyordu. 
At~ ormanm ~k cihetinden sii

ratle ilerliyor, geni~iyor ve ormam 
ti~ !(evresinden sanyordu. 

Milcahidlerln bulundugu garb cep
hesinde at~ yoktu. Zaten ¢ddetll 
bir lodos esmege ve a~ dalgalan 
riizgann sevkile §arka dogru yayJ.1-
maga b~a~. 

Sa,rantos ormam korlrun~ alevler 
sa~an bir cehenneme benziyordu. 
Art1k atei;;ten kurtulmamn imkaru 
yoktu. Vasilyosun adamlan ii~er be
~r- Arablara dogru ko~m~rlardl. 
Denize dii~n. elbette nasJ.l olsa ylla
na sanlacakti. 

Selim: 
- Yakaladlgmiz kimseleri kesme

yin. Bunlan sorguya ~ekip hakikati 
ogrenelim, diyordu. 

iid agacm arasmda etraf1 gozetli
yen iki korsan b~i;;a vererek ko
nu9t ular: 

- Selim bu sava~ta neye giiveniyor, 
biliyor musun? 

- Bunu bilmiyecek ne var?l Cesa
retine gilveniyor ... 

- Abdal! Sen halft ayakta uyuyor
sun I Hacerin atalarmdan kalan 
cttlsunl1 han~er> ¢mdi Sellmin be
linde ... 

- Ne diyorsun? Hacerin hangerini 
o mu caldl? 

- Duymadm rru bunu sen? Selim, 
donanmaya bu hanger sayesinde rcis 
olacak? 

- Eger soylediklerin ger~ekse, olur. 
Zira, milhiir kimde ise, Silleyman 
odur. Fakat, ben Hacerin yild.Izi ko

lay kolay sonecegini· san.tn.Iyorum. 
- Sen galiba D~l korsana boyun 

egmek zllletine lcatlanmakta zcvk 
duyuyorsun? 

- Haceri ben herkesten iisttin gO
riiyorum. 0, kadm degll. En cesur 
kahramaularumzdan dahn ahlgan 
ve bccerikli bir mahlUk. 

- Haydi sus. Anl~hyor ki, sen 
de onun kap1smcla kam1m doyuran 
kopeklerden birisin! 

- Agzmdan ~1karu kulagm duyu
yor mu? 

- Ben ne s0yledigimi biliyorum. 
Asian dururken, kcdinin pe~nden gi
dilmez ... 

iki arkads.fi arasmda b~llyan mii
nak~a daha fazla uzamad.I. Birbiri
ne girecekle.rdi. Bereket versin kl, 
Selim atlill buraya siirm~til. 

- Ne duruyorsunuz ag~lann ara.. 
smda. Haydi ko9un, Vasilyosu yaka
Iay1p buraya getirinl 

Diye hayklrd1. Korsanlann her birl 
bir b~ka tarafa koot>tu. 

~imdi, ele geC(irilen d~man as-
kerleri sorguya cekiliyordu. 

Selim bunlardan birine sordu: 
- Vasilyos ncrcde? 
- Ormanm arkasmda ... 
- Orada ~ok asker var nu? 
- u~ bin kio!iiden fazla var ... 
......., Neden bize hiicum etmiyorlar. 

Biz be~ yiiz ki~i bile yoguz. 
Selim, Vasilyosun adarruna fiilddetll 

blr tekme vurdu: 
- Haydi, kakikati soyle bana. Yok

sa kaf am koparbnm! 
Asker yere devrlldi: 
- Hakikat mi dedin? Bunu Va

sllyostan ba.9ka kimse bilmez, dedl, 
benim bildigim iiy ytiz kifiden ~k 
degll. i~te o kadar. 

- O halde neden ii~ bin ki¢den 
bahscdiyorsun? 

__.. Ne yapalnn? Vasilyos boyle 
emretti. Size bu suretle &Oylemege 
mecburuz. 
A~ gittik!(e bilytiyordu. Selim mil

cahicllerle birllkte ormamn agzma 
~kmaga mecbur kalim-t>ti. 

- Onu hft.ld. yaka.l.Iyamadlk. Ben 
de Hacerin (Romanos kapiSI) ndan 
dondilgu gibi, sahlle ellerimi salhya
rak nu gldecegim? 

Dlyerek, hiddetinden no yapac&gi
w bllmlyordu. 

Yangm ak~ma kadar silrdii. Mii
cahidler bu aracla yetmi~ yakm CBir 
alclJ.lar. Ve g\lnef batmcaya kad~ 

ormamn agzmda kalcWar. 
Ormamn ortasmda sanki ate~ 

bir duvar oriilm~tii. Ot.eyana gec
melt kabil degildi. Kwl alevler gok
yiizilne yiikseliyordu. Onnamn ar
kasm.I ~evlrecek ba.pta bir yol yoktu. 
Miicahidler gizli yollan bilmedikleri 
i~ gtine~ batinca sahile inmekten 
~ka bir !jf!y yapamadllar. 

Hacere ta111ftar olan bir korsan, 
don~te gene ark~na raslad1: 

- cTtlsmili hanc;er> Selimin belin
de olsayd1, l?imdiye kadar Vasilyosu 
yakalam1~ olacakti. Selim benden 
fazla bir f9 goremedi. 

Diye soylendi. 
Arablar ay l~b'l altmda gei; vakit 

sahil boyuna donmil~lerdi. 
.. . . 

Biitiln gemiler sahile gehni~ti. Se
lim.in, Vasilyosu diri olarak getirece
ginden herkes cmindi. Deuizden 
Sarantos ormanmm yaru9m1 seyre
den Arablar sevin~ .i~inde: 

- Kor pre.ns maghlb oldu ... 
D.iye bagr1i;;iyorlardl. 

Bu arada, ttlsimll hancerin Seli
min belinde old,ugunu arkacl~dan 
ogrenen k01·san, kimseye gori.inme
den denize atild1 ve Hncerin gemisi~ 
ne yiizerek gitti. 

- Sittil dedl, han~erinizl buldum. 
Hacer gozlerlni ~rak sevincle ba· 

gmh: 
- Haniya, nerede buldun ... Getir

din mi? 
- Selim Karvarun belinde gor

dilm, Sitti! Han~erlnlzi o ~aldl~. 
- Yanh~ gorm~ olmayasm? Se

llrn bunu yapamaz. Bu, bayagi bir 
hlrsizllkbr. 

- GOzilmle gordilm, Sittil Selim 
bu han~ere gi.ivcnerek d~a.nla har
be giri~ti.. ve Sarantos onnanmdan 
miizaff er doneceginden emindi. 

Hacer zaten Selimden ~a bir 
kimseden ~ilphe etmiyordu. Onun 
han~erini ancak Selim ~ld1rabilirdi. 

- Peki, dedi, sakm bu meseleyi 
b~ka birine a~ma! Ben Selimle he
sapl~mm. 

Hacer bu hnberi getiren korsam 
gemide ahkoydu. Gemeli ~gird1: 

- Hancerim bulundu, dedi, h8.Z11' 
ol... Onu almaga birlikte gidecegiz. 

Gemel, han~erden i.imidini kes-
mi~ti. 

Hayretle sordu: 
- Nerede bulundu? 
- Selirnin belindc ... 
Y~h korsarun gozleri dondil: 
- N!lSJ.l olur, Sitti? Selim coktan

beri bizim gemiye ayak basmach. 
Hacer hiddetinden yerinde dtinP 

miyordu: 
- Onun gemiye gelmesine li.izum 

yok. Ben sana, Sclimln gemimizde 
gizli bir ell vard1r demez miydim? 
i9te, benim han~crimi bu glzli el 
~aldl. 

Ve yai;;h korsarun kolundan ~ckti: 
~ ilkonce Selimdcn hancerl ala

llm ... Ondan sonrn da ona yardun 
eden lbu gizli ell bulrn.aga ~a11~ahm. 

Hacer, ytizerek gclen korsana sor-
du: 

- Vasilyos yakalandI m1? 
- Hay1r. 
- Uzaktan y1ikselen kara duman-

lar nedir? 
- Selim, Vasilyosun mgmdigi or

maru yakt1. Fakat, prens ve adamla.
r1 k~tilar. Selim ancak bu bal
dm c1plaklardan. em kl~i kadar ele 
gecirebilcll. 

- Selim, demek kl. cesaretine de
gil, benim han~erime gilvenerek gl
~l bu i~? .•. 

- Evet, Sittil Ben kulagurua 
duydum. Sellin, kendisinin bu savaJJ
tan muzaffer donecegtnt umuyordu. 

- Gene magl11b donmiii;; sayilmaz. 
Elli esir al~. ormaru yakml~··· Va
silyosu yakallyamamak, maghib ol
mak demek dcgildlr. Fakat, han~eri
mi eline ahp ta ate~e dalsayd1, or· 
manm ote yanmda bir yere s1gmmlf 
olan Vasilyosu da dirt olarak yakalt
yabilirdi. 

Arkas1 var 



7 Te~rinisani 1938 

B. Hitler diin bir 
nutuk iradetti 
(~ taraf1 1 nci sahifede) 

kere yolu Ile de elde edebilirdi, diyor
lar. Qok iyi biliyoruz ki bizden evvel 
Alman imparatorlugu bundan ba~
ka bir ~ey yapmam19tir. Ben de mii
zakereye amadeyim, fakat Alman 
hakkt mi.i.zakere edilemez. Otoriter • 
devletlerde harbe te~vike cevaz yok-
tur, fakat demokraside buna imkan 
vard1r.> 

B. Hitler, B. Curchill'in Alman mu
hacirlerinden istifade suretile ~imdi
lti rejirnin ilgas1 mumklin oldugu 
hakkmdaki beyanatma temas ederek: 

cB. Churchill, bu vatan hainlerile 
daha az ternas etmi~ olsaydI, bu id
dianm nasll bir delilik oldugunu an
lardl.> 
Demi~ ve barb amilleri hakkmdaki 

tenkidine devam etmi~tir. 
B. Hitler diger milletlerden kanunu 

esasilerini degi§tirmelerini istemege 
hakkl olmad1gm1 teslim etmekle be
raber. B. Greenwood 'un A vam kama
rasmda soyledigi ve Almanya ile ital
yarun imhas1 temennisine dair olan 
nutkuna i:?aret ederek demi§tir ki: 

cParlamento oyunlarma uygun ola
rak bu adamm bir veya iki sene hii
kumet azas1 olmasma mani olamam, 
fakat Almanyanm imha edilmesine 
mani olacagrm.> 

Fuhrer bundan sonra Alman - ital
yan dostlugunu medih ederek demi§
tir ki: 

<•italya ile Berlin ne kadar slkl olur
sa, biz de niza ara!11ak arzusu o kadar 
ortadan kalkacaktir.n 

B. Hitler, Nasyonal Scsyalizmin 
en bilyuk gururunun 1938 cie Alman
yarun c;ok daha buyuk olmas1 oldu
gunu kay1d ve Alman milletinin, har
be te§vik edenler daha evvel silahla
nru birakmak §artile, silahlanm b1-
rakmaga amade oldugunu beyan et
tikten sonra son buhran esnasmda 
Alman milletinin hatti hareketini og
mli§ ve nutkunu §U sozlerle bitirmi§
tir: 

«Daima kuvvetli ve itimadll olalnn. 
0 zaman bugiin de ve ebediyen de mu
kaddes olan Almanyamn ba§ma hi~ 
bir §ey gelmiyecektir.» 

w~ 
Tiirkiye Radyodiffiizyon Fostalar1 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1639 m. lli3 Kcs. 
T. A. Q. 19,74 m . 15195 Kcs. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcs. 

TURKiYE SAATiLE 
Pazartesi: 7I 11I 938 

120 Kw. 
20 Kw. 
20 Kw. 

12,30: Buytik bll' vlrtuozun pHi.klan, 13: 
Saat ayan ve haberler, 13,10 - 14: Miizik 
(halk tiirkiileri), 18,30: Mi.izik (varyete 
par~lanl, 19,15: Saat ayan ve haber
Jer, 19,25: Miizik (Riyasetlcumhur or
kestras1 : Solist saksofonisti - Nihat 
Esengin), Concerto e mineur (Jascba 
Gurew1hl, Vals caresse (Domeniko Sevi
no), A. Southern sketch (J. Russel Robn
son), Llewellyn <Rudy Wiedefts), 19 ,45: 
Kon~ma (hartahk spor neticeleril, 20: 
Miizik (Tarihte Tiil'k miizlgi): 17 nci ve 
18 incl as1r bestekarlannm hayat ve escr
lert, 21: Saat ayan ve Ara~ soylev, 
2110: Konu§ma. (Doktorun saati), 21,30: 
Mtwic (kti~tik orkestral Phedr - uverttir 
(Massenet), Rus rapsodisi (Borodin), 
Pique dam uverttir (Suppe), Cappelia -
seleksyon (Delibes), Euryanthe - uver
tiir (Weber!, 22,30: Konu~ma (sinema 
pcrdesi), 22,45: Sinema sesi, 23,45 - 24: 
Son haberler ve yarmki program. 

Beyoglu Halkevinin tertip 
ettigi miisabakalar 

Beyo~lu Halkevinden: 1 - 938 - 939 
ytl1 konferans serisinde gosterildigi iizere, 
bu yll i~indc Evimizin, geni;ler arasmda 
tertib eyledi~ 10 miisabakadan birinclsi 
13/11/938 paza.r gtinii saat 14,30 da ~Y
otlunda istiklal caddesinde NURZIYA 
sokatmda Parti binasmdaki temsil salo-
numuzda yap1lacaktrr. . 

A) Miisabakanm meyzuu: Istiklal mar-
1m1 1.1Ur olarak iyt ve gtizel okumak, mar§ 
olarak usuliine tevt1kan soylemektir. 

Bl Miisaba.kaya ylrmi ya~ma kadar 
(ylnni ya§ dahll) her gen~ i§tirak ede
blllr. 

C) Miisa.baka miitehass1s bir jiiri he
yeti huzurunda yap1lacakt1r. Jiiri heyeti, 
pir bayan ~iikuf~ N~al Ba§.a~, edeblyat, 
toretmeni bay Raif Guner, ~.11ayet sefer
berlik mudiirii bay Cemal Goneni;, kon
gervatuvar miidiirii bay Yusuf Ziya De
mtrcl konservatuvar yat1 mektebi mii
diirii' bay Cemil Dtineler'den miite§ek-
klldlr. 

Cl Birinciligi kazanana C. H: P. ne~1:~
yatmdan 9Um.huriyetln 15 inc1 YJ.ldonu-. 
mil mtinasebetlyle ne~redilen c;ok k1ymeth 
blr eser, lkinclli!ti kazanana blr kalem 
mukatat olarak verilecektir. 

2 _ Milsaba.kaya i~tirak etmek istiyen 
aen~ler 10111/ 938 tar!hine kadar, hiiviy_:t 
cilzdanlariyle, Evlmlz miidiiriy:_tine mu
racaat ederek kaydolunmalan laz1md1r. 

s - Miisabakadan sonra Evimizin gos
terit ~ubesl lBlr Kavuk Dcvrild.i) kome-

inhisarlar U. Miidiirliigiinden: 
I - idarernizin <;amaltl Tuzlasmda §artname ve projesi mucibince yap

tmlacak elektrik santral bmas1 ve mii~temilatmm in§aat1 kapall zarf usulile 
eksiltmeye konmnstm. 

ii - Ke§'.f bedL 1i 29071 lira 97 kurU§ ve muvakkat teminat1 2180 lira 40 
ku~tur. 

III -- Eksiltn•e 15 ' XI 938 tarihine rastlayan sall giinii saat 15 de Kaba
ta~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Alun Komisyonunda yap1.lacaktir. 

IV - ~artnarne ve projeler 1,46 lira bedel mukabilinde inhisarlar Umum 
Miidiirltigu LevaZL-n ve Milbayaat ~ubesile Ankara ve izmir Ba§mi.idtirliigtin
den almabilir. 

V -- Fksiltme) e i~tirak etmek istiyenlerin diplomah milhendis veya 
mimar olmalan, olmadlklan takdirde ayni evsaf1 haiz bir mutehasslSl in§a
atm sonuna kadar dalmi olarak i~ b~mda bulunduracaklanru noterlikten mu
saddak bir taah1'.iit kaad1 ile temin etmeleri ve bundan ba§ka asgari 20,000 
lirahk Lu gibi in§aat yapml§ olduklanm gosterir fenni evrak ve ve~aikini 
ihale gimiinden tt gi.in cvveline kadar inhisarlar Umum Miidtirliigu In~aat 
~ubesinc ibraz ederek aynca eksiltmeye i§tirak vesikas1 almalan laz1mdir. 

VI -- MiihiirHi teklif mektubunu, kanuni vesaik ile V inci maddede yazi-
11 ill§aat ~ubemziden z.lmacak eksiltmeye i§tirak vesikas1 ve % 7,5 gtivenme 
parasi makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapah 
zarflann eksiltme gi.inii en ge~ saat 14 de kadar yukanda ad1 ge~en Allm Ko-
misyonu Ba~kanllgma makbuz mukabilinde verilrnesi l:lz1md1r. (7988) 

Cinsi 
~ 

Miktari Muham~~en B. 
belleri tutan 

Lira K. Lira Kr. 

Muvakkat Eksiltmenin 
teminat1 ~ekli saati 

Lira Kr. 
K1y1m bH;ag1 2500 ad. 4. 79 11975.- sif 898.- kapah zarf 15 
Bakali t 2 M 2 20 m/ m 

)) 2 )) 25 )) 
)) 2 )) 30 )) 380 kilo 5.50 2090.- an. tes. 156.75 A<;lk ek. 15.30 
)) 2» 35)) 10 met.2 
)) 2 )) 40 

Ku~e kaad1 120 adet 11.- 1320.- sif 99.- » » 16 
I -- Sartnamelen rcsim, ve ni.imuneleri mucibince satm almacak 2500 

adet kiyu~ b1~ag1, 380 kilo bakalit ve 120 adet bobin kuse kaad1 hizalannda ya
z11I usullerl~ eksiltmeye konmu1$Lur. 

II - Muhamn,en bedellerile muvakkat teminatlan hizalarmda gosteril
mi§tir. 

III - Ek.siltme 17 / XI. 938 tarihine rastlayan per~embe gilnii hizalarrnda 
yaz11I saatlerde Kabata§ta levaz1m ve milbayaat §ubesindeki allm komisyonun
da yap1lacaktir. 

IV - ~artnameler her gun paHiSIZ olarak sozil gec;en §Ubeden almabilecc
gi gibi kly1m bu;a.gmm resmi bakalit ve ku~e kaach numuneleri de gorlilebilir. 

v - Ag1k eksiltmeye i§tirak ttmek isteyenlerin tayin edilen giln ve saat
lerde komisyona gelmeleri. Kapall z&rf eksiltmes}ne i~tirak etmek isteyenlerin 
de mtihilrlti teklif mekt.ubunu kanuni vesaiki ile % 7,5 gi.ivenme paras1 mak

. buzu veya banka teminat mcktubum .. ihtiva edecek olan kapah zarflanm ek
siltme giinu en ge~ sa1:1.t 14,30 a kadar yukarda ad1 gec;en ahm komisyonu ba.§-
kanllgma makbuz mukabilinde veuneleri ilan olunur. (7949) 

* I -- idarem!zin l'a§abah~e fabrikasmdan Monte edilecek bir adet 400,000 
lifrelik, 5 adet 200,000 Jitrelik, 2 adet 100.000 litrelik ve 2 adet 50.000 litrelik 

cem'an 10 adet ispirto tankmm §artname ve resmi mucibince imali kaps.!t zar! 
usulile eksiltmeye komnustur. 

II - Hey"eti umumiyesinin muham men bedeli sif istanbul 32.500 lira ve 
muvakkat teminat1 243'i.5C liradlr. 

III - Eksiltme I~ XI 938 tarihine rastlay;i.n cuma giinii saat 15 de Ka
batasta levaz1m ve mlibayaat §Ubesindeki ahm komisyonunda yapllacakt1r. 

IV - ~artname ve resimler 1.63 lira bedel mukabilinde inhisarlar umum 
m-;.idfulilgi... levazun ve mt.ibayaat §Ubesile Ankara ve izmir Ba§ mildurli.ik!?
rinden ahnabilir. 

v - Eksiltmeye i~tirak etmek isteyenlerin fiats1z fenni teklif mektubunu 
verilecek malzemeye ait b.lti.in teferruat ve detay resimlerile imalat resimlerini 
ve bilha~sa hava glkl~ ve piri~i subaplanm detayye p!anlanm ve montajdan 
sonraki vaziyet rl:.'.nm1 iha!c gilnunden en gel( on gi.in evveline kadar InhisE.:!:"
lar umum miidtirl i.if;ii mtiskirat fab1ikalar §Ubesi mildiirli.igtine nrrneleri ve 
tekliflerinin l<abuH.inu mutazammm eksiltmeye i§tirak vesikalanm miinakasa 
guni.lnd~n 1 r~·jn evvtl mezkur ~ubeden alma.Jan lazrmd1r. i§tirak vesikas1 aJ~ 
miyanlar miinakasaya kabu1 edilmiyeceklerdir. 

vr _ Mtihi'1rl~1 teklif mektubunu kanuni vesika ile 5 inci maddede yaz1ll 
muskirat fabrikalar ~ubemjzden almacak eksiltmeye i§tirak vesikasi ve % 7,5 
giivenme paras1 makbuzu veya banka teminat mektubunu ihth•a edecek olan 
kapah zarflarm ek~iJtme giinii en ge'Y saat 14 de kadar yukarda adl ge'Yen alun 
komisyonu ba§kanhgma makbuz mukabi1inde verilmesi laz1mdir. (7038) 

* I -- Sartname 'e pn)Jesi mucibince Karsta yaptmlacak idare binas1 in-
§aati Sl/X/ 938 ':arihinde ihale edilemediginden yeniden kapah zarf usulile 
eksiltmeye komnu~tur. 

II - Ke§if bedEli (40.237i lin. (20) kuru§ ve muvakkat tcminati (3017) 
lira (79) kuru~tur. 

III - Sksiltme 15 XI H38 tarihine rastlayan sall gi.inti saat 14 de Kars 
milstakil mudilrliigunde m.ite§f"kki.i komisyonda yamlacaktH". 

IV - Sartname ve pru1eler !201) kur~ bedel mukabilinde istanbulda 
inhisarlar i~§aat §Ubesile Ankara Ba§mtidtirli.ig'i.inden ve Kars miistakil mil
dtirlilgunden almabilir. 

v _ Eksiltmeye i~tirak £:tmek istiyenlerin Nafia Vekaletinin 12 IVIII/ 
938 gun ve C.7 r-,ayill tamimi mudbince ehliyet vesikasm1 haiz bulunmalan 
laz1mdir. 

VI - MtihtirlU teklif n-.ektubn:nu kanuni vesaik ile Nafia Vekaletinden 
almacak ehliyct vesik::is1 Ye 'c 7.,5 gtivenme paras1 makbuzu veya banka temi
nat. mektubunu ihtiva edecek olan kapah zarflarm ihale gilni.i en ge~ saat 13 ' e 
kadar K.ars mustakil miic.urlilgi.lnde mute§ekkil komisyon ba§kanl1gma mak
buz mukabilindc lerilmesi Ye post:::. ile gonderilecek mektuplann da bu saate 
kadar komisyonda bulundunumas1 Jaz1md1r. (8052) ------· 

• 

Binlerce halk1 zengin eden 

§an~ ALTIN GI'~E ~~~~::m kaynag1 YI~B~~I. 
biletm1z1 

allp §ans1mzi smaym1z. Adrese dikkat 
BeyaZit Ok~ular caddesi. Telefon: 23347 

Istanbul telefon mudurlugunden 
Muhammen bedeli 24000 lira olan 200 Klm. kapall Bronz tel 14/ 11/938 

pazartesi cUnti saat 15 de l<apall zarf usu1~le miidilrliik binasmda satm alma
caktir. 

Bu i§e girmek isteyenle!·in 1800 lirallk muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettigi yesikalan Ye tekliflerini havi kapah zarflanm aym gi.in saat 14 de 
kadar k(•misyon reis;iginc vermeleri H\z1md1r. 

-.------

SahifP 9 

I Devret Demiryollan ve Limanlari l~letme 
__________ u_m_u_m ___ ld_a_r_es_1 __ 11_anlar_J ________ ~ 

Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatlan a9ag1da yaz1h 6 gurup 
makina ayri ayn ihale edilmek ~artile 16/12 '938 cuma giinil saat 15 de ka· 
pall zarf usulu He Ankarada idare binasmda satm ahnacaktll". 

Bu i§e girmek istiyenlerin 3.§agida gosterilen muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettigi vesikalar ve tekli11erini ayni gun saat 14 de kadar komis
yon Reisligine vermeleri }az1mdlr. 

~artnameler paras.iz olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar. 
pa§ada TeseHtim ve Sevk §efligmden dag1tllacaktir. (8008) 
Gurup Tezgahm cinsi ve miktan Muhammen 

I 17 adet 
7 l) 

1 )) 
1 » 

II 
III 
IV 
v 
VI 

1 )) 
l )) 

Muhtelif matkap tezgah1 
;, z1mpara » 

Universal Freze tezgahl 
Vida ~i ac;ma tezgah1 
Hava §ahmerdam 
Seyyar kaynak cihaz1 

* 

bed el 
Lira 
14.000 

6,500 
8,500 

2,500 
9,000 
2,160 

Teminat 
Lira 

1.050 
4,87,50 
637,5 

187,50 
675 
162 

Muhammen bedeli 20•l,776,10 lira olan ~ kalem kilc;iik yol ma1zemesi 15/ 
12/938 per§embe gi.inii saat 15,30 da kapah zarf usuli.i ile Ankarada idare bi
nasmda satm almacaktir. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 11488,80 Jirahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigi vesikalari ve tekliflerini ayni gtin saat 14,30 a kadar komisyon 
Rei.:;ligjne vermeleri lazundir. 

~artnameler 1024 kuru§a Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde satil-
maktadll'. (7900 J 

* Muhammen bedeli 17217,60 lira olan 403,3 m3 c;am koknar kereste kapa-
h zarf usulile 17 11 938 per$embe gtinii saat 15,30 da Sirkecide 9. i§Ietme bi
nasmda satm almacaktir. 

isteklilerin % 7,5 nisbetinde teminat ve kanuni vesikalanm ihtiva edecek 
olan kapall zarflanm ayni giln saat 14,30 a kadar komisyona vermeleri la-
z1md1r. §artnameler paras1z olarak komisyondan verilmektedir. (7962) 

* Muhammen bedeli 13500 lira olan 90000 adet me§eden mamul tirfon ya. 
tag1 21/11;9:;8 pazartesi giimi ::::aat 15 de ka9al1 zarf usulil ile Ankarada ida
re binasmda satm almacakhr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin :i012 fl lirallk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigi vesikalan ve tekliflerini o.yni giin saat 14 de kadar komisyon Re-
isligine vermeleri laz1mdlr. • 

~artnameler paras1z olar::ik Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpa
sada Tesellilm vc Sevk ~efliginden dagU1Imaktad1r. 
• Bunlara ait nunwneler ayni servislerde goriilebilir. (8106) 

... 
··- ... 

A. L E T U A L 
L. HOVAGiMY AN 
lstiklal caddesi No. 437. Tel: 43752 

Dtinyada me§hur Pariste KLA VERININ en son sistem 
ve metin GENLERi, yeni §ekilde SKANDAL ve son 
moda metin K.ESTOS SUTYEN OORJLARI gelmi§tir. 
KuUaru§1 gtizel bir tualete c;ok delalet eder. 

lsmarlama Lilks ve s1hhi korseler yaptlrr. 

Eski~ehir Naf1a mUdUrlUgUnden: 
Sivrihisar - Hamidiye yolunun Kaymaz - Hamidiye arasmda takriben 25 

kilometrelik klsmmm beher }rjlometresi 75 lira bedel mukabilinde ve menu 
usuiler dairesinde istik~af ameliyati a~1k olarak eksiltmeye konulmu§tur. 
Umum ameliyatm muhammcn bedeli 1875 lirad1r. 

Eksiltme 28/11 / 938 tal'ihine miisadif pazartesi giinu saat 15 de Vilayet 
Daim.i Encumer.inde yap1lacaktir. 

Muvakkat teminati 140,62 liradlr. 
Bu i§e ait evrak Nafia Mlidtirlilglinde gortilebilir. 
isteklilerin bu gibi I§leri yapm1§ olduklrma dair vesika veya milhendis

lik diploma ve ruhsatnamesini ibraz eylemeleri ve ihale tarihinden en az se
kiz gi.in evvel vil~yete muracaatla ehliyet vesikas1 almalan §Rrttir. (8172) 

, 
I 

TURK HAYA KURUMU 
26 NCI TERTiP 

BUYUK PIYANGOSU 
Birinci ke§ide: l 1/fkincitetrin/938 dedir. Bi.iyiik 

ikramiye: 40.000 lirad1r ... Bundan batka: 15.000, 
12,000, 10,000, lirahk ikramiyelerle (20.000 ve 
10.000) Hrahk iki adet mukafat vard1r ... 

Ycni tertipten bir bilet. alarak 4tira.k etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz 
lfe piyangonun mes'ud ve i•ahtiyarlan arasma ~ olursunuz. 

BAYANLAn iQiN Ylt.NLtl'LER 
Yiiksek Fantazi n 

PARis ve LONDRA'nm 

en me~hur fabrikalanndan geline 
ytinlil kum~lar. Desen ve einsleri 
yalmz BAKER MAGAZALARINA 
miinhasirdir. Her yerden ucuz 
3artlar ve tiatla.rla. satllmaktad1r. 

KiRALIK ViLLA 
Fenerbah1Yede hem trarnvaym, 

hem plajm hem.en yanmda son 
derece ~1k ve glizel bir villa sene
lik kiraya verilecektir. 
Ge~ ve muntazam bir bah~e 

i~inde, i!;i, d1~1 boyal1, do~emeleri 
parkeden, kalorifer, havagazi, elek
trik, su ve telefon vardir. Kuc;tik 
bir aile i~in kl~. yaz oturulacak I 
ideal bir yuva, senelik kiras1 1500 
lira. Telefon: 40008 miiracaat. 

IZMIR--
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M ii JD E: 
YURT Gi$ESi 
Yurt Gi,esinden bir bilet alana Bir Paket 

TIRY AKI SIGARASI verilir . 
Taira sipari1leri kabul olunur. 

Adres: 

Istanbul 1§ Bankasi Kar§1s1nda No. 17 
Mehmed K1van~ 

Telefon: 20896 Telgraf: Yurd istanbul 

Lokanta ve gazinocular1n 
nazar1 dikkatinel 

Fabrikam1z1n BA,SKURT markab yer· 
Ii mamulat1m1z1 gormeden CAT AL, 
KASIK ve BICAK tak1mlarmiz1 al
mayin1z. 

Biitiin mallarnmz hem kalite ltibarile Avru
panmkinden daha yilksek ve hem de tia~ yiizde 
OTUZ daha ucuzdur. 

Toptan satq yert: Tahtakale caddesl No. 51 

Vap1 i'ileri ilan1 

Naf1a Bakanhg1ndan: 
1 - Eksiltmeye konulan ~: Ankara orman 1;iftliginde yap1lacak tohum 

isla.h istasyonu mii~temilatmdan idare ve laboratuvar, depo, alur, ve lKl 
evi ill§aatlchr. Ke§if bedeli 59f•ll lira 67 kul'U§tur. 

2 - Eksitme 17 / 11/ 938 pcr§embe gti.ni.i saat 15 de Nafia VekA.leti yap1 
i§leri eksiltme l::omisyonu odasmda kapah zarf usulile yapilacakt1r. 

3 -- Eksiltme §artnamesi ve buna mtitef eri evrak iic; lira bedel mukabilin
de yap1 i§leri Uil".um miidi.irli.igunden almabilir. 

4 - Eksitmeye girebimek ic;ln isteklllerin 4245 lira 58 .kuru§luk muvak
kat temlnat vermeleri ,.e Nafia Vekaletinden a.hnnu§ ehliyet vesikasi g0ster-

merlerl IAzlmchr. Du vesika cks;Jtmenin yapllacag1 giinden en az sekiz giin 

I evvel blr istida ile Nafia Vek~!t-tinC:' milracaatlan ve istidalanna en az bir 
kalemde 50000 lira k1ymetinde bu ~ benzer bir i§ yaptigma dair 1§1 yapt1ran 

I idarelerden almnu§ vesika ili§tirHmesi muktazidir. 
5 - istek1iler teklif mektu~lanru ihale giinil olan 17 / 11/ 938 pef§embe 

gilnil saat 11 de kadar eksi!tme komisyonu Reisigine makbuz mukabillnde 
teslim edeceklerdir. 

Tilrkiye Umum. satif deposu: Sultanh amam Hamidbey ~ldi 46 - 56 No. Tel. 21295 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (4584) (8025) 

~~ 
&Mi 

PREZERVA
TiFLERi 

T eki 10, 3 liik 20, 6 bk 40 
~tur. Her eczanede bulunur. 

Dr. IRFAN KAYRA 
ROntgen miiteh•ma 

Tilrbe, Bozkurd klraathaneal karll
smda eskl Klod Farer sokak No. 8 - 10. 
Oileden sonra 3 ten 7 ye Jcadar * 

. Dr. Haf 1z Cemal 
Lolmaanheldm 

Dahiliye miitebUaiai 

Merakland1n1z m1 ? 2 o 
Hiddetlendiniz mi ? Damla 

Korktunuz mu ? 

NEVROL CEMAL 
allluz. Biltiln sinir buhranlanruzl yat~tmr. Baygmllguuz, ~mtllllZ, te
essiirilntlz g~er, derhal ferahlarSlDlZ. Yirmi senedir Nevrol Cemal'i kul· 
lanmayan, sevmlyen yoktur. Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. Yalmz 
lsnune benzlyenler vardJ.r. (Nevrol) kellmesine ve (Cemal) ismine dikkat 

~ ................ edlniz ................. ~ 

RoMATisMaa 
Lu~a.A.GO 
SivATiK VII 

.Soguk .Rl91nli'ltlar.1n1 evi t1der. 

Slit nine aran1yor 
DCu;kunler evi mQdQrlQgQnden: 

Dilfkilnler evine siitil mebzul ve tare 35 liraya kadar iicretli siitnineler 
almacaktir. C<>cuksuzlar tercih olunw. C<>cuklu olanlarm da milracaatlan. 

(8150) 

Bir veznedar Bayan 
ve bir memur aran1yor 

Beyoglunda biiyiik bir ticarethanenin veznesi i~in bir bayana ihtiy~ 
varchr. 

Ayni ticarethanenin muh~be servisinde ~mak iizere daktilo ve 
usulii defteriye valof, ~ah§kan blr memura ihti~ varchr. 

istekliler §imdiye kadar c;ah§tlklan mahallerle tahsil derecelertni 
fotog'raflarlle birlikte 21tl5 numarah posta kutusuna gondermelidir. 

Nafia VekAletinden: 
19/ Birincikanun/ 938 pazartesi giinii saat 10,30 da Ankarada Nafia Ve

ItA.letl binasmda Malzeme Mtidilrlfliil odasmda toplanan Eksiltme Komlsyo
nunca cem'an 2875 lira muhammen bedelll 25 adet telefon makinesi lle 4 adet 
onlu santrahn 5 adet be§li santraJm ve 20 adet nomatoriin kapall zarf usullle 
ckslltmesi yapllacaktrr. Muvakkat teminat ((215.63» lirachr. 

Ekslltme §aftname ve te!erruati Ankarada Nafia VekA.leti Malzeme Mil· 
dttrlilgi.inde paraSIZ olarak ahnabiJir. 

isteklllerin teklif mektuplanru muvakkat teminat ve p.rtnamesinde yazi. 
11 vesikalarla birlikte ayru giln saat 9,30 a kadar komisyonumuza vermeleri IA-
Zllllchr. (4586) (8027) 

Istanbul Vak1flar DirektorlQgQ llanlart 
KJ.ymeti 
Lira K. 
1200 00 

Pey par8.Sl 
Lira K. 
9lJ 00 

Alemdarda eski LaJ.8.hayreddin ve yeni Alemdar mahallesinin Fatmasul
tan cami1 sokagmda eski 12 ve yenl 7 numarah iki katta dort oda ve blr sofa. 
dan ibaret muhtac1 tamir AynJ§fJlsultan valdmdan olan binanm tamanu 15 
~n mU.ddetle a~lk artt1rmaya ~ikanlmJ~br. 

:lhalesi 10/ 11/ 938 pcr§embe giintl saat 14 de icra edilecegmden lsteklile
rln ~emberlita§tn. Vak1flar B~U.diirltlgil Mahltilat Kalemlne milracaatlan. 

(7896) 

RUTUBETLI HAVALARDAN SAKININIZ 

N E Z L E ba1lar ba1lamaz . 
Hemen b1r ka$e 

ALINIZ 
Derbal nezleyi ge~irir ve GRiPTEl\i korur 

lsmDne dlkkat edDnlz 
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Kab1zllk 
Barsak, karacJger ve 1n1denin kusurlu jpemesi demektir. Bu iii; 
uzvun iyi i§lemesini ternin i~in muhakkak gece yatarken ve sabah 

ag karruna bir kahve ka§1g1 MAZON MEYV A TUZU 
allmr. Ahnmas1 gayet IAtlf, tesiri tabit ve kolayd1r. Mazon Meyva T uzu 

nun ismi taklid cdilebllir, 
fakat ne terkib, ne de tesiri 
taklid edilemez. Mazon isim 
ve horoz markasma dikkat 

--- . . . " 
HAF·IF-LATIF 
25_ siGA~A Kr$. 20 

iStersenlz-ziya kabili.! 
retlne ..:eri~ilememi~ olan 

Psram ~ a~ .. ampullar1n1 .... . . 
ltu Han 1 nTz. 

. 

AMPULLARI . . 

AEG 
Tiirkiye Vekilleri: Elektron 

Tiirk Anonlm ~1rk~l• 

iST ~BU~ P. K.. 1144 
Turk Anonim Elf'ktrik ~irketi Umumi>ftli: 

iSTANBUL iP.~ 1449 

Hayret ! 
Bu nefis sabun o 

kadar idarelidir 
Sthhi sabunlarin en me~huru olan 
CAOUM sobununu kullanenlar, ayn1 
zamanda en ekonomik bir sabun 
oldu~unu aoyliyeceklerdir. Cildi mi.i· 
kemmelen temizler, yumu~attr ve 
canlandmr. Latif kokusu, fazle kopu· 
~U son par~e.sina kader devem eder. 
Milyonlarca kad1n1n istifode etti~i • 
sthhat ve taravet kayna~1d1r. 

KURTULU~ 
Doktorlar, Bankac1lar, Katipler, Mektepliler velhas1l btitiln 
miirekkepli kalemle yaz1 yazanlar, miirekkebin ceb-
lcrlne akmasmdan, kurumasmdan, ve ucun bo
zulmasmdan kurteran yegilnc 

TIKU DOLMA KALEMI 

' 

' 

Avrupada dahi tascik olundl.lgu gibi 
Almanyanm bu icnd1 mUrckkebli 
kalemle yaz1 yazmak n:ec
buriyetinde olan halk1 
hakikaten bu eziyet-
ten kurtarm1~tir. 
TIKU ucu asin
rnaz, bol mii
rekkeb ahr. 

A~1k b1rak1l
d1g1 halde her nc 

§ekiide durursa dm
sun mlirekkeb akmaz \e 

kurumaz. TIKU en saglam 
ve en kullam~ll milrekkebli 

kalemdir. 

kuvvetli bas11Irsa 
3-4 kopya c1ka
nlabilir . 

Siyahtan maada ye~il, rnavi ve k1rm1Zl 
renkler.i de ayni fiatta satilmaktad1r. Her 

yerde araym1z. Takli!.JcrL11dcn .sakm1mz, iize
rindeki "Tiktt» markasma OJkle:>.t ediniz. Fiati ~ lirart1r. 
Deposu: Rikardo Levi Havuzlu han No. l :h·tanbul .................... T~ra) a posta ile gondcrilir. 

Her tilrlii yamklau, kan ~1banlari, tra§ yaralan, merne iltihaplan ve 
~tlaklart, koltuk alh g1banlan, dolama, akncler, cocuklann ve bilyii.k

lerin her tiirlli DERi iLTiHAPLARINI 

EN CABUK ve EN EMiN BiR 
SURETTE TEDAVi EDER 

Vi ROZ.A 
Bir gilzelEk kremi degil, bir ~ok fennt arQ§tlrmalardan sonra rnulehass1s
lar tarafmdan istihzar edilmi§ s1hht ve !aydah bir cild rnerhemidir. 
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RADYO Endiiatriainde BA~I T.UJ" AN lki Alman marka11: 

ve 
1 - Sesde sadakat 
2-6 ses ayan Biiyiik bir siirpriz 
3 - Kahn ve ince sesde ayru berrakhK 
4 - Sarfiyatta tasarruf slstemi ( % 30) 
5 - Munzam oparlor tertibat1 
6 - Gramof on i~in tertibat 
7 - Qift Silr'atli ayar dilgmesi 
8-Paraziti kesen husust toprak prizi 

9 - Yeni sistem termlk sigorta 

1 Nisan 1939 a kadar satilan 1939 mo
deli HORNYPHON ve BRAUN radyola
n sahlplerine bilyilk blr silrprlz olmak 
iizere gayet zengin bir e§ya piyangosu 
tertlp edilmi§tlr. 500 numaraya isabet 
vakt olacaktir. Lire 

10 - I~1k11 ve fsimli istasyon ayan 
11 - Dort dilimli sihirli g0z 

1 ciye bir p1rlantah platin kol saati 165 
2 clye 14 ayar altm cep saati 100 
3 ciiye Perpetiiiim P. S. otomatik 

GARANT1Ll: BiR RADYO, 
<;(}NKu: 

gramofon 55 
4 ciiye Perpetiiiim P. S. 3 otomatik 12 - 13 metreden itibaren lasa dalga. 

13 - K1sa dalgada ytiksek ranchmanll 1- Yedek aksami tamamen 
mevcuttur. 

gramofon 40 
5 ciye Doksa marka altm 14 ayar 

anti feeding tertibat1 

14 - MotOrlil tiplerde 10 otomatik 
istasyon 

2 - Milkeminel tamir atolye
si m~terllerln emrine 
amadedlr. 

kadm kol saati 501 
Bunlardan bqka 495 nu.maraya 

muhtelif hediyeler 

UMUMt VEKlLI: 
istanbul, Havuzlu Han 

Rikardo Levi muessesesi 
istanbul Umumt ·Acenta.sJ.: 

Turk Elektrik Te~isat ve Tic:aret 41eri Muessesesi 

os:m:.a.x ff.A.KA.a 
Galata l\lagazasi: Bankalar caddesi, No. 47 Voyvoda 

Han, Zem.in kat 
Universite caddesi No. 28 Beyaz1t l\fagazas1: 
Elektrik idaresi kaI§tsmda 

Kadikoy magazas1: Muvakkithane caddesi No. 33/ 2 

Antensiz i§leyen 

ve ~nta 

BRAUN radyolar1m1z 
gelmi1tir 

Uzun, orta ve k1sa mevce 
ve gramofon 

flat/ 155 lira 

Ankarada : S. ve N. Karda~ 
Viliiyetlcrde sat~ yerleri: 

HORNYPHON ve BRAUN 
izmirde 
Eskl§ehlrde 
Bursada 
Trabzonda 
Samsunda 
K1rklarclinde 
Liileburgazda 
Edremitte 
Erzurumda 
Konyada 
Ereg1ide 
Zonguldakda 

Pannetti ye Pariente 
fbrahim Ener 

radyolan bu sene daha yiiksek, daha miikernmcl ve 
daha zarif modellcrle piyasaya ~~tir. 

isak ~oef 
Hakk1 Atmaca 
Alaeddin Saatci 
Fehmi Akay 
Ali §efik ~im~ek 
Fereli M. Oner 
Ne§'et Solak 
Mumca Karde§ler 
Atamer Karde§.ler 
M.A. Gilrol 

HORNYPHON RADYOLARI 
1939 modellerinin fiatlan: 

Tipi Prinz: 8 Umbaya muadil 4 L. 
» Lord: 12 •• » 5/ 6 L. 
» Reks: 12 L~mbaya muadil 5/ 6 L. 

motorlii otomatik 
> Olympik: 16 LAmbaya muadil 8 L. 

motorlii otomatik 

BRAUN RADYOLARI 
6 Lambal1 Model Super 
6 > Model Siiperlilks 
6 n Ustte gramofonlu 

L. Vade 
135 12 
185 12 
215 12 

285 12 

165 12 
195 12 
250 12 

Ay 
Ay 
Ay 

Ay 

Ay 
Ay 
Ay 

PERPETUUM GRAMOFONLARI 
Kendiliginden 8 Plak Degi~tiren Elektrikli Gramofon Mobilyas1 

l'Uuhtelif otomatik pilrnp modelleri 

12 AV VERESiYE 
............................ ! ................................ ~ 

Tiirk Elekrtik 
Tesisat ve Ticaret 
j~Ieri Miicssesesi OSMAN $AKAR 

Galata Magazas1: 

Beyaut Magazasi: 

Kadlkoy Magazas1: 

Bankalar caddesl, No. 47 
Voyvoda Han Zemin kat 

Universite caddesi No. 28 
Elektrlk idaresi kar~smd& 

Muvakkithane caddesi No. 33/ 2. 

KOmiir sobalar1 

AViZELER 
VERESiYE Her turlil Elektrik ve Hava gazi 

tesisati ft.letleri ve Motorlan 

M~ur «Leuci» Ampullan 5 mumdan 40 muma kadar 19 KURU~ 

A D E M i i K T i D A. R 
Ben Gev~ekD ngn ne 

HORMO 
T~bletleri her enanede araym1:r. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

Bir Hakk1 §ohret Var ki Bugii.ne Kadar 

Adi tad1n1, tadr ad1n1 tekzib etmedi 

Ali MUHiTTiN HACI BEKiR 
Bahc;.ekap1 - Beyog1u - Karakoy - Kadlkoy 

Sahlbi Necmeddin Sadak Vmumi n~riyat mildilrii ~evk~ Rado 

7 Tc~rinisaru 1938 

Ba§ agr1s1, Di§ agr1s1 

ve biitiin zztiraplari teskin eden 

GRiPiN 
Bilhassa buniara karft miiessirdir. 

i§ b~mda, seyahatte. evde her zaman yammzda bir kqe 

Butundunnayi unutmayuuz. 

Kalbi bozmaz, mideyi ve bObrekleri yormaz. icabmda giinde 3 k8fe ahnabWr. 
ismine dikkat, . taklitlerinden sakm.uuz ve Grlpln yerlne ba§ka 

. bfr marka verirlerse §iddetle redded.iniz. 

Bunun bir manas1 da tfili kap1Jar1 ardma kadar a~Ilch demektir. Bahk 
pazari ba§mdakl Piyango bayll 

MAL 0 L c_ E fil_A L 
i§ Bankasi kar§1smdaki 15 n umarah yeni gi§esine yerle§tig'l giindenberl 

talihini aramaga gelenlerln arzusuna gil~liikle yeti§iyor 
Vaktinde davranarak, siz de hemen sipari§lerinizi verin. 

SAGLIGINIZI KORUYUNUZ : 

Z.UK 
MEYVATUZD· 

En ho~ ve tabii meyva usarelerinden . yap~tir. Emsalsiz blr fen 
harikas1dlr. Tam.amen taklid edilemez. 

ingiliz Kanzuk Eczanesi 
BEYOOLU - iSTANBUL 

Almanca mUtercimi aramyor 
Askeri fabrikalar umum mudurlOgunden 

Almancadan Tilrkc;eye ve Tilrk~eden Almancaya miikemmelen terciime 
ye muktedir bir miltercim aJmacaktir. Almanca ile beraber FranSlZcayi da 
ayni derecede bilenler tercih olunacaktir. 

!steklilcrln ~artlari ogrenmek iizere bircr istida ile Umum mildiirliiga 
milracaatlan. (8030) 


