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Irak Krah ile Atatürk arasında 
çekilen samimi telgraflar 

Dört devlet kardeşlik ve dostluk, 
. bağlarile bağlanmışllr 1 

At.tilrk'le Maje:te 
~ah Pehlevi· 
'in ea büyük iyilik· 
C2-den biri tari-

huraf eleri yık.-
"" TBrk Hl İran 
'-illetlerini el ele 

'eleri olmuş • 
Uir. Bundan sonra 
ı.,. ~e Efgan mil· 
let1er1 bu kard~şlik 
~rçeve~me girmit • 
lir. 

Dört de,·let araıım • 
da hiçbir maddi ih• 
tilif mevzuu kal
mamıttır. Günün • 
hirinde hir ihtilif 
menuu çıkııa bile 
mutlaka 11ulh yolu 
ile halJedilccek • 
tir. Bunılan ımnra, 
Saadahad rnikası • 
na imııt koyan bir 
miJll"t hl"yne-lmilel 
sahada di~erlerini 
kendiı.ind.-n ayırd • 

• etıniyecektir. 

Şehi"lflh memlekrıimi:i :iyar tinde 'Aıatürkle berabw 

Kardeş 
~ııetıer 

Ankara 11 (A.A.) - Saadahad'da mennilerimizi ifade için bu fınattan 
imza edilen Şark Miııakı münaııebetile iııtil ade ediyoruz. 
Irak kralı Guiyülevvel de Reiııicüm· GAZ/YOLEVVEL 
hunımus tatürke pek samimi bir 
tebrik telK"afı çelmıiflir. Bu telgrafı IRAK KRALI MAJESTE GAZ/YOL 

~ aar.t: Kean. Lfan9al 
~ Telef. 21ü3 (Yazı), 24a10 (/dan) 

sayısı 'Fferyerde 

100 
PARA 

Dün akşam olan büyük bir kaza : 

Köprüde iki 
vapur çarpıştı 

Yalovadan gelen vapur klprUden kalkan vapura 
çarptı. Bir kl•I yaralandı 

Büyük bir telaşı Tehlike atlatan 
bini erce kişi ... 

Her iki vapurun da kaptanı 
kazayı nasll anlatıyor? 

-
Ka;anın olduğu köprü civan ı:c '.Akay ııapurlanndan biri 

ve Atatilrldln verdikleri )Ouhabber EVVEL HAZRETLER/ ---------------..:....----~::------..-
kir cevabı aynen nqrediyonız: Bağdad Celal Bayar dün akşam 1 

(Yazısı: 6 mcı sayıfamu..da) 

miaakmm imzaamdan 
türi 'ilıl Majeete Şahinph 

~i arümdt teati edilen tebrik 
·ı-IDIBJIUI dört kardet milletin tarih

Mı. ..... olarak b
-...'14ı -'f4~ 

~nde hazırladıiı ıulh inkıla6mı 
llll'atabilmek için Atatürkün telgra· 
fında Şahintah Hazretlerine hitaben 1 
kullandığı ··kardC§,, kelimesi üzerin
de dikkatle durmak lazımdır. 

' Geçmif günlerin hadiselerine ba-
~lırea, Garbi Alya sakinleri insan
Jltt aleminin en bahtaız milletleri sa
>Üabllir. Çünkü Eski Dünyanın bu 
lötesinde oturan milletlerin tarihi 
~rdC§ kanı dökmekle geçmi§tir. Ha
kikatte biribirlerini sevmek ic;in ya
ratılmıt olan bu insanlar, kötü reh
berlerin elinde biribirlerine nefret 
etmeği zevk bilmittir. Bu kötü reh
berlerin vücudleri ortadan kalktık· 
tan ıonra da biribirlerine yaklatma
ınak, biribirlerine karşı kayıdsız 
kalmak bir nevi milli izzetinefis ha
line gelmiştir. lıte Atatürk ile Ma
ieate Şahinıah Pehlevinin en büyük 

EK EL.lNS KEMAL "AT.fTlJRK 
TÜRKiYE BE/ ICtlMHURV 

hbra 

Şırlt anlapnaıımı teshit 'e tehyin 
eden dört kardeş 'e do t memleket 
araımda münakit Saadihacl miııakı-
nm imzaH miina11ehetile. siz f'kselansa 
en hararetli tehrUd.-rimizi hilılirrnck· 
le bahtiyarız. Bundan onra çiizülnıez 
bir ha~la hirleınıiş olan menılek«-tle
rimiz. hu hadi e yolu ile ı:amimi ve 
Hrimli i,hirliklerini ullnın lı izmeıi
ne koyabilecek l('rdir. 

~iı ekselansın ııaadcti 'e Türk ıııil
l('tinin refahı hakkında en ııamimi te· 

Sudibad mielknsm imsaııı mtına
eeMtile göndennek lfttfunda bulan· 
daldan doetae telpd'ı büyük bir 
•·•miye&le ~ Bi,Jtirine U,.. 
de;tilt t! dtiı1tlutr;:yaıaıırtfe bıllı 
dört devletin diinya ıulhu yolunda 
verimli hir te~riki mesaisini temin 
edecek olan hu misakı meml«-ket1eri
miz için çok hayırlı bir e~er telakki 
eder, hepimiıe müteyemmen olmaıır 
nı dilerim. 

Ru mesut ,.e ile ile zatı mülükane· 
lerinin şalısi ııaacletleri ''e kardf'§ Ira· 
kın rcf ah ,.e ikbali için en samimi te
menniyatımı izhar etm«-klf' bahtiya· 
rıın. 

K. 'ATATÜRK 

Ankaraga gitti 

ithalat rejimi 
Yakında ilan ediliyor 

Bi.r rnüddettenberi §ehrimizde bu· 
lunan İktuat Vekili B. Celil Bayar 
dün ak~amki ek~presle Ankaraya ha· 
reket etmiılerdir. 

lalurn olduğu üzere lktıııat Vekili 
c .. Jil Bayarm şeJarimizi 2iyareti iki 
mühim mesele ile alakadardı. 

Biri benzin fiyatlarında yapılan 
ihtikara kar~ı alınacak tedbirler, di
ğeri itha1it rejimi meseleaidir. Bunlar 

D •• k •• dan birincisi yani benzin meııeleııi 

Un m t bundan en·elde yazdığmıız gibi ben· U aç a zin ~irketleri ile yapılmış olan bir 
prensip anlaaına ı ile kısmen ~alledil-

d • • • • • · ı ' rnİ§ bulunmaktadır. Bu prensıp anlae-

(Sonu· Sa 6 Sü. 5) lktı at Vekılımı: B. Cefol Bayar gene Ovuştu er malanilçlıaftayani2lgüniçinmu· • . • • 

~ .......................... ~ .... ~ .......................................................... . 
ASIM US 

(Sonu: Sa. 6 Sü. 3) 

Sadri Ertem'ln en 
yeni ve en .rOzel 

hlkAyesl: 

F enerbalıçe Milli Küme 
· şİı.mpigonu oldu 

Galatasaray Beşiktaşı 3-1 yendi 

YANLIŞ· NEREDE? 
Ya 010, Ya Diri isimli zabıta romanımızda 

kasten yaptığımız bir yanlışı 
keşfedeblldlnlz mi? 

Yanlışlığın yapıldığı gün 
Kendine ayı 
süsü veren 

adam 
'-assam Münif 
F'ehlm tarafın
dan yapılmış 
resımıerıe 

Birkaç güne 
kadar 

AL 

çıkan kuponu hemen 
gönderiniz 

Enelce de yazdıimm sibi romarumızuı ilk yedi günü içinde, 
bir aün vakaclaki p.luslardan birinin iamini diier bir pham iAmile 
cleiittirdnc. Ketfi pek buit ve kolay olan bu deiittinneyi dikkatli 
okuyucularmm hemen farketmiılerdir. 

Buıünden itibaren gelecek pazartesiye kadar yanlıılığm yapıl
dıiı ıün çıkan kuponu, yanlı ılığı da turih ederek İlim ve adreaile 
biae ıönderen okuyuculanmıza: 

Vapur ve şlmendlferlerde be
dava seyahat karnelerı, ala
turka ve alafranga plAklar, ko
lonya, lüsyon, krem ve muh
telif cep saatlerı veriyoruz. 

Tam bir Uste halinde 
bugün 7 nci sayıf amızde ... 



uarını vekil 
lslanbal 1 icaret Odası 

. ___ güzel bir kö e 1Japt ............. . ........... ... 
bir tennı oruncak unnetmlfll. F•klll o ................... ,.,... ... 

Yazan: 
C•tal t 

tt Atuatosta hmlrde ....... olu 
beynelaülel tnnlr fuan '-1rkllnm 
elıeımıılyetle devam edi1-..... -- lcattlUı•·t•~--~ Opaımiimb• esre,_ ,ıt !mir ra 
amu bapekil pnenJ lamet lnlal ... 
eülardır. 

Açılma tijrenlnde •!latlanlaa 1llr 
laeyet te hazır bulunacaktır. Fuann ilk 
pceünde bqvekil terefine fuar gazino 
IUDda 250 JdtWk ..... ~ bir siyafet 
ftl'llecek , bu .dyafette tzmfrln ~cerU 
tlnw\ln da haır ~umCUtlr. 

Dicer taraftan haber verlldicfııe 18 
reı faaNa ,apdmlt oı. bildln pnlJon 
Jar fhndidn utel..,.. a.. ufak teftk 

• 



Bir yaz günü de böyle geçti! 

Gö·ksu mu? 
Yoksa ölü su mu? 

~ Yazan: · 

ı©smaın Cemal Kaygı in 1 

'---=...;===================::;;;::::.=============== 
KURUN' ı· · ··nk·· ·1· l . ~n· evve ısı gu u ı a· 

\'eaınde .. .. b' . . o gun yapacagımız ır ge· 
21rtıden bahsetmiı, gezintinin ne· 
İtt;r~e, nasıl geçtiğini yine KU-
1 t N .da yazacağımı söylemi,tim. 
! e .tırndi de onu yazıyorum: 

k :ızde sözün Ye söz vermenin ne 
~ ar kıymetaiz şeyler olduğunu o 

~·U~ü gezimiz bir daha iıbnt etb. en, lam dediğim saatte Be· 
ekten bir sandalla AnadoJuhisa- ı 

hna. vardığım zaman baktım ki 
.~ geziye itlirak için en kuvvetli z2 Vermiş olanlardan biri yok ... 
aten biri de bir gün önce· ben de f eleceğim. diye sıkı söz verdiği 

'U~lde o sabah caymıı, kendisine 
aradığım zaman: 

c ::- Beni mazur gör, gelemiye
egırn ! 
. Oernisti. Hisarın iskele kahve
h'n~e b~ni bekleyen üç arkadaşla 
J ııı oraya çağıran arkadaıın yaf-
'ta babasından baska kimsecikler 
" k ~ • 

0 tu. Biraz hoş beşten sonra: 
p ·-Haydi, dedim, çocuklar, vak-
!Je kalkalım? 

Dördü birden sordular: 
- Nereye kalkıyoruz? 
- Gideceğimiz. yere? 
- Nereye gideceğiz? 

l - Dün. ne konuşmuttuk? Ya A
~rndağına, y,a Poloneze, ya yine o 
tı"l'l.rla.rda başka bir yere ! 
d Öne.eden demİ§tim ya, bu arka· 
I lflardan ikisi biraz lapacı olduk· 
h~rı için· hani oturdukları yerden 
ıç kımıldamaya alraftar bile ol

:•dılar, bizi oraya çağıran arka
atın babası, bana itiraz elli: 
- Oralar buraya bir günlük yol 

l~h h' 1 . 1 "'ı .,y vu o~'tıoa; ••n.-a ••• a 

ta gidilir mi? 
- Su halde nereye gideceğiz? 
- Eve'"! 
._ Hangi eve? 
._ Bizim eve! 

l - Sizin eve mi, bizim timdi her 
rraf1 püfür püfür esen evin suyu 

lllu çıktı ki sizin eve gitmek için 
~~~:~ıp o kadar yoldan buraya gel-

F akat, kime dinletirsin, ekseri· 
Ydct onlarda olunca yola düzüldük; 

aha öğleye yakın uykuların en 
~~rinine dalmıt olan Yenimahal
I enin yolunu tuttuk. Sıcaktan taı-
~rı f ırm kapağına dönmüt olan 
kırk merdiveni çıkıp faıulyah, do
lnatesli, patlıcanlı ve genit ev bah
l?leri arasındaki iki tarafları çıl-
11 ·dapdaracık yollardan, bizim ar
~ada!ın bu yaz hava deiittirmek 
~e baş dinlemek için tulmuf oldu
gu eve vardık. Yeşil bahçeli ev 

bt~peye yakın olduğu için tabak ıi
ı deniz gören küçücük balkonuna 

tr~a hasa tıkıldık. Atağıda, hele 
liısarla Yenimahalle ara11nda yap 
r~k kımıldamadığı halde buraaı 
bkır hayli esiyordu. Birer ıu, birer 
·ahve derken ev sahipleri: 

-Haydi, dediler, kalkın, gidi
"'oruz? 

, - Nereye? 
- Dere baıına ! 
~vin, hatırı sayılır derecede gü-

" · olan iki kardet kedilerini do
. a · ıya sevmeye bile vakit bula
~ adan kalktık. Kadın, erkek, ço
' uk, çocuk her birimiz bir feye ya
;>ısarak Göksu dereıinin yolunu 
1llltuk. 
r Kimimizde ıepet, kimimizde ki-
1~rn. kimimizde teati, kimimizde 

1 ·~h~e ~takımı, kimimizde lencel'e, 
ırnımızde tabak, kimimizde dol-

~~~ tepsisi, kimimizin kucağında 
tttçük bir çocuk ... Evden biraz a
ç~ldıktan sonrn Y enimnhalle tepe· 
~indeki biilün komşu evlerdeki l:a-
ınlar ve çocuklar pencerelere, ka

~ılara f ırlamı§, bizi seyrediyorlar· 
ı. ..... 
. T cnhahk, sessizlik· solgunluk 

l,~hetinden koca latanbulda belki 
ır eıi daha buhmmıyan Göksu 1 

çayırı, bizim ayak seslerimizden 
haberdar bile olamadı. Kupkuru 
kurbağlı deresi renkli ve karşı ta· 
rafı kamıtlarla gölgelenmit dere, 
o kadar kendinden geçmiş, o ka· 
dar cansızdı ki buna Göksu değil, 
Ölüıu demek daha doğruydu. 

Kilimler, örtüler yere serilir ıe· 
rilmez bir kenara ocak kuruldu ve 
Bayan Binnaz kollarını sıvayıp i
şe ba9ladı. 

Bayan Binnaz da kim? . 
Diyeceksiniz. Kim olacak, 

o, öyle bir tipti ki bu ;aman· 
da eıine güç rastlanır. O, hali tav· 
rı• tekli, temaili, edaaı, konuıuş~, 
ıesinin tonu ve daha birçok kendı· 
nemahsuı çok canlı hususiyetleri, 
çok belli çizgileri ve bir hayli sem· 
patisine rağmen öyle kolay kolay 
anlatılır !lir hüviyet değildi. lıgü· 
zardı, becerikl!ydi, çalikti, kıvrak 
tı, ve bi:- bakıma tendi, takraktı i 
fakat değil saati saatine, dakika· 
ıı dakikasına uymayan bir hatun· 
cağızdı. Onun öyle çabuk neşeden 
kedere, kederden nefeye, zekilik
ten bönlüğe, bönlükten zekiliğe ve 
tabiilikten aykırılığa, aykmhk
lan tabiiliğe geçitleri vardı ki olur 
§ey değildi. Kilimler ve örtüler ü
zerinde ıof ralar hazrılanmış, her· 
kes tabakların batına dizilmiş· Ba· 
yan Binnaz, tek baıına her iki sof· 
raya aervi9 yaparken ben kendin· 
den geçmif, cansız derenin ıpılık 
suyile Yıldızın kollarını yıkıyor· 
dum. Yıldız küçücük, esmer, tirin, 
güler yüzlü, çıtır pıtır dilli, ~itlen· 
bik bir kızdı. Misafir gittiğimiz e
vin yakın ve sevimli tef errüatın
dan ol~n bu Yıldız kızın incecik, 
esmer kollarını dere kenarında yı
karken ve o, benim bu çocukça ıa
kama gülmeden katılırken can e· 
vimden öyle tatlı tatlı sarsılıyor
dum ki. .. Çünkü· ben bir hayli yıl· 
lar önce,t;pkı böyle kendinden geç 
mit, canaız ve deve tüyü renkli bir 
derenin kenarında, yine tıpkı böy
le küçücük, esmer, tirin, güler yüz 
lü, çıtır pıtır dilli, çitlenbik bir kı· 
zın incecik, eımer kollarım böyle 
yıkamıt ve onu gülmeden katılt· 
mıttım ki· o küçücük kız da o za
man bizim evin yakın ve sevimli 
teferrüatındandı. 

Demindenberi sofra ba,ında Ba 
yan Binnazla ~akalaıanlar, timdi 
boyuna beni yemeğe çağırıyorlar· 
dı. 

Küçücük Yıldızla elele sofra ha· 
ıına aitliğimiz zaman bizim arka
datın ya9lıca mütekait babası, to
runu Günseli kucağına almış, bir 
yandan onu seviyor, bir yandan 
da arkadqlara eıki bir aavaş hiki 
yeıini anlatıyordu. 

Müsaadenizle ıize Günseli de 
tanıtayım: 

Günıel bizim çitlenbik Y tldız· 
dan daha minimini ve onun r.ibi 
esmer değil; ıüt gibi beyaz ve yu· 
muk yumuk bir bebekti. 

Kelimeleri yeni söktüğü için da
ha iyi konutamıyor; lakin o çetre· 
filliii ile kendisini herkese daha 
çok ıevdiriyordu. Yemek, biraz 
da biıim arkadatların, birkaç ka
dehle, ıun'i olarak yarattıkları bir 
nete içinde geçti. Sıra minimini 
~ünsele salıncak kurmaya gelmit· ı 
tı ..... . 

Neıeler, sevinçler de sade ol • 
dukları zaman pek aathi ,eyler ka
lıyorlar. Fakat bunlar· üzerlerin
den günler, aylar, yıllar geçmit 
bazı kederler, elemlerle garinliir· 
leıtirilecek olursa daha fantnzi bir 
şeltil alıyorlar. 

Çitlenbik kızın, bana hatırlnttı
ğı baıka bir çitlenbik kızdan son
ra, §İmdi minimini, süt beyaz, yu
muk ve çetrefil dilli Günsele kuru
lan salıncak ... Bu, manzara bana 
neler söylüyordu; bilir misiniz? 
Vaktile bizim çitlenbik kızın es -
mer kollarını· deve tüyü renkli bir 
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. ŞEHiR HABERLERi 
Şehrin 

• l•v• 

temızııgı 
• • 
ıçın 

Büyük caddeler 
gece de sulanacak 
Belediye tarafından tehrin te

mizliği için ba~lanmıt olan müca
deleye devam olunmaktadır. 

Temizlik işleri müdürlüğü şeh
rin gündüz sulamakta olduğu ana 
caddeleri bir de gece geç vakit su
lamaya karar vermiıtir. Bu husus
ta bir program hazırlanmı§, tatbi
kata geçilmiştir. Bu programa gÖ· 
re: her gece tehrin §U caddeleri 
sulanmaktadır. Tünel - Şişli. Ka
raköy - Beşiktaş, Eminönü mey
danı, Edirnekapı - Beyazıt, Be· 
yazıt - Sirkeci, T opkapı - Be
yazıt. 

Belediye, girişmiş olduğu bu te· 
mizlik mücadelesinde çalışanla • 
rın kadrosunu arttırmayı lüzumlu 
görmüş, bunun için müracao t e • 
denlerden mÜ5ait olanların: kay • 
detmek suretiyle kadroyu geniı · 
letmistir. 

Ay~ıca çöpçü iknn bu ise nak--: 
)edilen, amelenin 15 liralık maaş
larına 5 lira daha ilave olunmu§· 
tur. 

Kaçarken yakalandı - Süley
maniyede oturan 14 yaşında se
petçi Hüseyin seyyar satıcı Hüs
nüyü bıçakla sol omuzundan yara
lamış. kaçarken elir.deki bıçağiy. 
le tutulmuıtur. 

derenin kenarında yıkarken, bir 
baıka Bayan Binnaz da tıpkı Gün
sele benzeyen minimini, süt beyaz, 
yumuk yumuk, çetrefil dilli, sırma 
saçlı bir bebeğe orada salıncak 
kuruyordu. 

Çocuklar, anneler, nineler, ağa
beyler, babalar, deaeler, Bayan 
Binnazlar, salıncaklar, sofralar, 
çayırlar, ağaçlar, su baıları ... Bun
ların hepsi bir arada ... İtte haya
lın en tatlı, en !ekeri çok tarafı! 

Yine ayni evin yakın teferrüa
tmdan büyücek Hafize kızın piti
rip sunduğu kahveleri ne lezzetle 
içtik, ne lezzetle! O manzara, o 
dekor o halet içinde sigaramla bir 
likte içtiğim o kahvedeki benlik 
değittirici çeşniyi ben hiç bir müs 
kirde halırlamayorum ! 

Karlı, beyazlı, tombul tombul 
bir düve, belki karşı sırtlarda ot· 
)amakta olan anasına karıı işti
yaklı İ§tiyaklı böğürürken çayıra 
sekizer, onar yaılarında biribirine 
çok benzeyen zayıf ve kanı sıcak 
iki kız geldi, ellerindeki lastik 
topla oynamaya batladılar. 

Bizim arkadatın yaşlıca babası 
hala sağa sola eski savat veya 
başka maceralarını anlatıyordu. 
Bayan Binnaz hastalanmıı, bir 
kilime uzanmı§, kıvranıyordu .. 
Lakin onun bu hastalığı maddi bir 
hastalık, yani bir vücut hastalığı 
değil • bir ruh deprenmesiydi. Bel
liydi ki o evin sık sık gelen misa
firlerinden bu acaip hususiyetli 
Bayan Binnaz, böyle yerlerde can
lanan bir takım hatıralar karşısın· 
daki acıların tadını, benim gibi, 
öyle yudum yudum ve lezzetli lez
zetli içine sindirerek onları yüre
ciğine ha.zmettirmesini bilmiyor
du. O, belki de geçmitin hüzü:ıleri 
le şimd; çayırın üstünde hafif ha· 
fif deprenirken ben çayıra yeni 
gelmi§ olan Hikmet ve Nevinle 
top oynayordum. Bu iki çocukla 
ne de çabuk anlaşmış, kaynaşmış· 
tık Sonradan bizim bu tiriyomuza 
öteki arkadaşlarından iki ağucuk 
bebek daha karıştılar. Artık gel
sin çelme. gelsin şüt, ~elsin hava
V"' 'ırl .. tmn, gelsin kahkaha! 

lıte bizim evvelisi günkü gezi. 
itte size bu yılın bir yaz hatırası! 
Lakin bu hatıra, sabahtan akıa· 
ma kadar olan bir hatıradır. 

- Ya akşamdan sonrası ? 
Derseniz, ona gece yazıcıları 

karıfır. Ben is.e gündüz yazıcısı· 
ymıl 

•• •• uzum 
sene 

mahsulü bu 
bol olacak 

Muhtelif A man firmalc rı 
üzümler·mizi satın almak 

için müracaat ettiler 
Memleketimizden mal almak Ü· ı' T • 

zere alakadar iktisadi daireleri- ay ya re pı yangosu 
mize Almanyadan müracaat eden •• •• . • 
firmaların adedi ıon günlerde na· Buyuk ıkramıge 
zarı dikkati celbedecek kadar ÇO· f1Üfl çıktı 
ğalmııtır. 

Bu firmalar müracaatlarını Ber 
Jin ticaret odası kanaliyle yapmak 
ta, bilhassa üzüm istemektedirler. 
Bundan ba,ka zeytinyağı, f m<lık 
ve içfındık, susam, badem, yün 
keçi kılı• hayvan kıh, koyun, kuzu 
derisi, incir balmumu, pamuk, yün 
saire de istenilmektedir. 

Üzüm, mahsulümüz bu yıl ge
çen yıllara nazaran bir hayli bol 
olduğu cihetle isteklerin hemen 
hepsine cevap vermek imkanı ola
caktır. Karadeniz bölgemizdeki 
mahsullerimizden bilhassa f mdık 
ta pek mebzul olmuştur. 

Geçen yıl iktisat Vekaleti kana
liyle bütün Türkofis şubeleri ha
rekete geçerek ürünlerimizin kali
te itibariyle yükselmesini temin İ· 
çin esaslı tedbirler almışlardı. Bu 
tedbirlerin çok iyi neticeleri alın
maya ba~lamış olduğundan bu 
yolda çalı§malara daha büyük bir 
hız verilmiştir .. 

Almanya ile yapılacak yeni ti
caret anla,ması miizakerelerinin 
baılayacağı bugünlerde Alman 
tüccarlarının memleketimiz ürün
lerine gösterdikleri büyük istek, 
anlatmadan sonra iki memleket a
rasında tam bir alııveri,in vücuda 
geleceği hakkında müsbet kanaat 
vermektedir. 

Poliste 

Başınızı tram\·aydan 
dışarı çıkarmayın 
Şiıli tranıvay atölyesinde çalı

şan Saim bindiği bir tramvayla ls
tanbula inerken başını sol taraf· 
tan dııarı çıkartmış, mukabil ta
raftan gelen tramvay batına çar
parak ehemmiyetli surette yarala-
mıttır. 

Saim Şitli hastahanesine kaldı-
rılmıştır. 

Şüpheli bir ölüm - Üsküdarda 
Tablekar mahallesinde Orta so
kakta 43 numaralı evde oturan 60 
yatında Fatma çıplak ve leğen İ· 
çinde oturur bir vaziyette ölü o
larak bulunmuştur. Tabibadli ta
rafından yapılan muayenede ölü
mü ıüpheli görülmüı, cesedi mor
ga kaldırılmıştır. 

Nöbet yüzünden kavga - Fa
tihte Kurusebil sokağındaki ter
kos çe§mesinden su alan Hasan, 
İbrahim, MarcHros, Reıit, Ömer 
isminde beş kiti nöbet yüzünden 
kavga etmişler, hiribirlerini adam 
akıllı dövmüslerdir. 

Sabaha kct;ft bir alemin 80'1U -

Fenerde oturan llyaa ile çalgıcı 
Hüsameddin ve Bilal evvelki gece 
sabaha kartı eğlenirlerken arala
rında kavga çd~mı'' Jlyas her iki 
çalgıcıyı başlarrndan yaralamı! • 
tır. 

Sarhof bir a1·abacı - Fatihte 
Uzunvusufra oturan arabacı Sa
lih so~1 derece sarhoş olduğu hal
de tek atlı arabasiyle Toprak so· 
kaktan geçerkPn araba duvara 
çarparak devrilmiş, Sal:h muhte
lif yerlerinden yaralanmıtbr. 

Al'ahanın altında kalan Salih, 
bir müddet sonra yoldan geçen
ler tarafından kurtarılarak hasta
haneye kaldırılmıtlır. 

Bir para kavgası - Çakmakçı
larda Yeni handa oturan hamal 
Mitat ile teyzezadesi Hüseyin pa
ra meselesinden kavga etmiıler-

Tayyare piyangosunun üçüncü ke 
şidesinc dün baılanmıfbr. Bu ke§İdcnin 
c:n büyük ikramiyesi olan 45000 lira 
5228 numaraya çıkmıftır. Sonları r 8 
ile nihayetlenen biletler aynca ikiıer li 
ra amorti alacaklardl'l'. 

Keıidcye bu sabah devam edilecektir 

Meyvalarımız için 
Yeni hıırulan 

şiıket 
bir 

Memleketimizde yeti§en mey
valal'ın değerini arttırarak satıı ve 
ihracını temin etmek ve bu husus
ta icap eden tesisat ve teşkilatı 
vücuda getirmek, meyva ticareti
le ala.kadar ber türlü ticari ve 11-

nai teşebbüslere girişmek veya İ§· 
tirak etmek ve bu işe müteallik 
her türlü ortaklık, komisyonculuk 
vekalet ve delalet işlerini yapmak 
üzere 100 bin lira sermaye ile ye
ni bir §irket kurulmuştur. 

Şirket Ziraat Bankası ile Om
nipol Limitel §irketi arasında ku
rulmuf ve §İrket mukavelesi ban
kanın İstanbul §ubesi adına Ha. 
Hamid Koray ve B. Mithat Ünlü, 
Omnipol şirketi adına da B. Muiz 
Tekinalp ve B. Erihnovak tara
fından imzalanmıştır. 

Yeni !Jirketin adı, Türk Meyva
cılık Limitet kelimeelrinin ilk 
harflerinden alınmıt olarak Tü
mel suretinde kısaltılmıştır. 

Omnipol tirketi Tümelin satışa 
arzettiği meyva ve mamulatından 
iştirak hissesi nisbctine kadar bir 
miktarı daha f aslasına satış im ka
m bulunsa dahi bütün masraflar 
rahil olduğu halde maliyetine yüz
de nisbeti üzere meclisince takdir 
olunacak bir fazlalıkla almak hu
susunda rüchan hakkına malik bu
lunmaktadır. Bu takdirde meyva 
ve mamulatınm mütebakisinden 
ayni nisbete tekabül eden mikta
rın salıtmda Omnipolün alım be
deline i!ive edilen yüzde nisbetin
den fazlasına vukubulacak satış
ların bu farkı Omnipol'e histe ay
rılmaksızın öteki hissedarlar ara
sında taksim olunur. 

Omnipol'e satılacak meyva ve 
mamulatına ilave edilecek yüzde 
nisbeti esasen maliyete dahil bu
lunan idare masraflarından gayri 
sermayenın normal faizi ile işin 
muhter:el ve gayri melhuz sair 
masraflarını karsılayacak hadden 
fazla olmayacaktır Şirket sekiz 
yıllıktır .. 

Ramide patlayan 
bonıba 

Ramide Bcyazıda ait mer'ada 
koyun otlatan Süleyman ve Os
man isminde iki kişi yerde otlar 
arasında buldukları bir cismi mu
ayene ederlerken bir bomba olan 
bu cisim birdenbire infilak etmiş, 
Süleyman ölmüs, Osmr.n yaralı 
bir halde hastahaneye knlc!ırılmış
tır. 

dir. 
Her ikisi biribirlerini kanca ile 

muhtelif yerlerinden ehemmiyetli 
surette yaralamı~lardır . 

Yaralılar Cerrahpaıa hastaha. 
nesine kaldırılmı§lır. 



Uer Gün.Bir llifiaye 

Bir otomobil ve bir 
sigorta oyunu! 

Dünkü kıımun hülaaaıı 

Herbeırt Kurntse 
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Tefrika numarası: 10 Yazan: ZIYA ŞAKIR 

Şanli ve Hamilton, karşı karşıqa .. 
Şikagodaki şüpheli barın bir köşesinden kırbaç 

şaklatılırmışcasına bir ses akseder etmez .• 

Georg i.sminde bir delikanlı, 
kendi.sine "Enerji,. sigorta §irke
tinin mümeuili aıfatile müraca· 
at eden ve adının ŞııiybuJ oldu· 
ğunu söyliycn bir adamın, ken· 
disinin bir hırdaııal sandığına 
benzetilen eski otomobilini sigor 
ta ettirmesi teklif ini, onun sÖy· 
lediği bir söz Ü::;P.rine kabul edi
yor. Bu söz, bugiin sigorta ettiri
len bir otomobil yarın. çalın
dığı takdirde, bedelinin kum· 
-panyaca derhal Ö..:..rıeceği ~ek· 
lindedir. Delikanlı, a)nı günün 
gecı:.(i, garaja pencereden giri
yor. Kendi otomobilini gizlice 
dı§arıya çılaınp, rosarladığı biri· 
ıine $alacak ı·e ertesi gün "gece 
çalındı,. diye, ~irketten sigorta 
bedelini çekerek, ni§anl13ının 
beğenmediği eski otomobil ''C• 

rine bir yenisini Mtın alocaktır. 
Fakat, garajdan harekete hazır· 
lan.ırken, kapı dı~andan. açılı
yor, içeriye giren bir gölge, otcr 
mobile doğru ilerlemeğe koyu
luyor. 

lini çekmek malisadile,, sıcağı eıcağma 
huna cüret ediyor! Ve sigorta kum· 
panyası da bunu yutacak, ıapa otura· EVVELKiLERİN HOLASASI: 
cak! Öyle, değil mi? Sene 1933. Con Dillinger 

vuruyor. Con Dillingerin Li- uzvuydu. Suç doıyall' çok kalı1t' 
dı. Müteaddit ıuç tahkikatiyld 
kabarmıt bir dosya! Georg, bütün vücudunda bir titre· çele.i, Amerikanın muhtelif 

me hissetti. Dizleri kesiliyordu. Bo.. ıehirlerimle etrafı kasıp ka-
ğazına bir §ey tıkanır gibi oluyordu. ı--------------

t;eorg, bu yakla~ma liarşısında ye· 
rinden kımıldayamıyordu. Fakat, ya

V8§ yavaş kendini topladı. ileriye doğru 
uçradı, geleni kravatından yaıialadı. 
Karanlıkta, ikilii arasında şiddetli, 
lDyasıya hir hoğu:ma ha,ladı. Kaplar 
ye aiıeler devrildi, boks maçalrmda 
olduğu gibi böğüre ,.e çeneye karşı
~ı yumruklar indirildi.. Gelen, §İ§· 
~o, hiç değilse tıknaz olsa gerekti. 
Çünkü, tıpkı bir eu aygın gibi eoluk 
alıp veriyordu. DeHkanlr, çenesine 
bir yumruk daha indirince, öteki, 
f arkma ''arılır derecede yorgunluk 
gösterdi. Artık kendisini yarı muka· 
vemetle müdafaaya geçmİ§tİ. 

Mukavemet böyle zayıflayınca, 
Georg. onu bıraktı ve liemen el elek
trik fenerini yaktı. Gördüğü ilk ıey, 
İskoç desenli bir kravattı; fakat, mü
cadelede sökiilmü§, yer yer aynlmı§t.ı 
Delikanlı. bu suretle içeı iye gire.ni 
tanır tanımaz, bağırdı: 

- Hey! DolancJırır.ı lıerif! Seni 
gidi diizenhaz f!ni ! Demek bunun 
için oıomobilimi . igorta ettirdin, lı~? 

Diğeri, bu kiifiirlcre peli öyle al· 
dırı§ eder göriinmedi. Buruşmuş elhi-
1esini diizelterek, garajm elektrik 
'liiğmesini çevir<li ,·e hol aydınlıkta 
etrafını rlikkatl~ gözden ~eçirdi. Son
ra da, iki Un di~i arasından acaip bir 
ıslık çal arak. ke kin bir ironi yaptı: 

- Hele hele! Bakındı, bele! Öğ
lenden eH'el otomobilini sigorta eUi· 
riyor ve gece kendi otomobilini ken· 
disi çalmağa kalkışıyor! Çalmak , .e 
sonra <la ··çalındı., cliye sigorta bede· 

== 

Kekeledi: 
- Bu sözlerle ne demek istiyorsu

nuz? 
- Ne demek iııtiyeceğim? 1~, mey

danda ! Bu hareketiniz, size yarnn yı
la mal olacak. azizipı ! Tam 6 aya! 

Georg, irkildi: 
- Fakat, neden? 
-Neden mi? yo1'ea, garaja girmek 

için en tabii methalin pencere oldu
~unu mu iddia etmek niyetindesiniz? 
Rica ederim, eakm kapmm anahta· 
rmı unuttuğunuzu iddiaya da giriı· 
meyiniz! Zira, haliınız, işte otomobi
linizin anahtarı takılı kordonun ya· 
nında garajın anahtarı da dunıyor ! 

Georg, bütün kun·etini toplayarak 
son ıansmı denemege atıldı: 

- Fakat, ihtimal siz bana buraya 
nasıl olup da girebildiğinizi izali ede
bilirsiniz! Siz gecenin bu eaatinde 
burada ne arıyordunuz? 

- Dikkat, azizim, dikliat! Düıü
nünüz, ki ben sigortaya kar§ı hu iıten 
mesulüm. Bir yalan, dolan olmaması 
için müteyakkız davranmak', mümes· 
eil Hfatile. vazifemdir! Eh, §İmdi hay 
di köıe ba~ma kadar benimle beraber 
gelin; orada nokta bekliyen bir zabıta 
memuru .. 

Georg, artı1' hu adamla llafa çı1ia
mayacağına kanaat getirerek, ~aıkm 
bir halde~otomobilin basamağına çök 
tü ve üzüntü içerisinde, pantalonile 
ayakkabılarını muayene etti. Dökiilen 
benzinle lök gibi nlanmıştı Bunlar .. 
Ve bütün hu gayreti, bo~una gidecek
ti, demek? 

Yalvardı: 
- Bana acıyınız! Sizi mutazarrır 

ctmiyeceğim ! 
Si.izlerinin miitehaki kısım, mümes 

silin acı gülüıü arasında kaynadı: 
- Ha. ha! Giileyim bari! Beni 

kandırmak, rÜ§\'etle susturmak te
fehhü ündesiniz, Jıa? Siz beni ne 
11andmız, delikanlı? 

-Sizin de bir ) iireğiniz olduğu· 
nu sanıyonım. Hem de iyi bir yüreği
niz! Ve belki de karınız, çocuğunuz 
vardır! Artık ihtimal metresiniz de 
vardır, demiyeyim ! 

ş~ iybus, düşünceye varını~ gihi, alt 

Dtinyayı Dolaştı• 
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Yazan: Titayna -32 - Çeviren: Vlr OUI 

Sahalı le' in f!rkcnden Atuanadan ı 
kalkıyoruz: yliriiyt• yiirüyc yola çıkr 
yonız. Yanımıza kaptanı da aldık: 
Knliforniyadaki ko' boyluk hayatını 
hatırladı. 

Yolum uza bir ırmak çıkıyor. Ru
radu adet: Suya girjyorannuz ve de
vanı edivorrnmız. Ekseriva ım omuz
dan yuk.arı !;ıkınıyor. A):ağınrz kaya
cak olursa yiizmeğe haşlarsınız. 

Irmağın ijbiir taraf mcln atlarımız 
bizi bekliyor. Biniyonız \'e yola çıkı
yor. 

Kaptanın öyle tuhaf bir elbisesi 
,•ar ki, bir yandan Korsikah haydut· 
)ara benziyor, bir yandan Çinli güm
rük kaçakçılarına. Yanımızdaki diğer 
iki arkada~, bellerine .. palco,, lerini 
dolamı~lar, §ık bir halleri var. 

Sarp kayaların, sık ağaçların, çağ
Jayanlann araııından geçe geçe, orala· 
rı dola§a dola§a ilerliyoruz: Bazan 
dört nala. hazan yavaı yav11 ve hazan 

da attan inmeğe mecbur oluyoruz. 
Arada sırada nereden gideceğimizi 

kestiremiyoruz. Fakat ne zararı var! 
ereden olsa aynı yere çıkacağız . 
Vakit vakit yağmur yağıyor. Suya 

tmkulmu§ sünger gibi ıslanıyoruz. 
Güneş çıkar çıkmaz vücudumuzdan 
su yerine ter akıyor. 

Altı saat sonra mola ,·enneği karar 
la~tırdık. Buradaki tek yerli evi olan 
eve kulübeye geldik. 

Ev eahiplerimiz kaybolmak üzere 
bulunan bir ırka mensup aile reisi 
olan adamın ,-ücudu tepeden tırnağa 
kadar döğmeli. 

Kaptan yediklerimizin içtiklerimi
zin mukabili olarak adam:ı para ver· 
di. Parayı ne yapacak bunlar? Ta 
Atuanaya kadar gidip kumaş veya 
konserve mi alacaklar? Hem onları 
ne yapacaklar? 

• • • 
Y ellienlimiz 1'araya yanı§amadıli-

dudağını urlirttı: 
- Evet• sizin Plötsenzey liapisha· 

nesine misafir olmanız, bana sempa· 
tik görünen bir vaziyet değilse de .. 
Ne de olea .. 

- Ne kadar istiyorsunuz? 
- 200 Mark! 
- Ahlı! Yok o kadar param! 76 

Marlinn ve .. 12 f eniğiın ,.ar. Hepsi o 
kadar! 

- Öyle, ama yarın "Enerji., 11igor· 
ta §İrketinden 3000 Mark ödenecek 
ıize! 

- Şüplieııiz ! Faliat bugün .• 
- PekiJi, pekala! O halde otomo· 

bili de üstelik veriniz. Bu takdiriJe 
gece gibi susacagnn ! 

Y abancr, direlisiyona oturdıı, oto· 
mobili i§letti. Georg, felce uğramı§ 
gibiydi. Elini uzatıp parayı da alan 
tıknaz adam, bir cıgara çıkarıp agzma 
l!IKt§tırdı n kibrit Yerilmesini rica d· 
ti ve aynı zamanda Eordu: 

- Şimdi, bir de, '·bulunmu§., oto· 
mohilinizi satmak istediğiniz firma
nın adresini söyleyin! 

- Emil Valdonki, Knospe solı.:ağı 
7 numara! . 

Georg, bu adregi, sesi inler gibi ÇI· 

karak, tekrarladı ve otomobil hızla 
ıı;arajdan dı~arı yollandı, garajın kapı 
kanadı, delikanlının ba~ına çarptı! 

Ertesi giin, Georg. yazı ile sigorta 
sirkctine ha§ nırclu. Zarar ~ e ziyanr 
nrn <>denmesi lüzumımu belirtti. Bir 
taraftan da bir otomobil mağaza ına 
uğrayarak, «!n yeni modelleri tetkik 
etti. Sarı turuncu bir otomobil de lıo· 
şuna gitti; hu otomobili o kadar he· 
gendi ki seyrederken, heyecanlandı .. 
Satıı memuruna, ıöyle dedi: 

- Yarın, nişanlımla birlitke gele· 
"'. • f 

cegım; o, seçsın. 

Fa1'at ertesi gün, şi->yle hir sürpriz: 
Sigortadan bir mektup aldı. Bunda, 
Georgun otomobilinin şirkete sigorta 
edilmiı olmadığı ' 'e şirketin Şviybus 
adlı bir mümes~ili bulunmadığı, neza· 
ket ifadeli cümlelerle, kesenkes lıildi
riliyordu ! 

tan başka, filika da ) anaşamıyor. 
Evvela kayalara tutuna tutuna inme· 
miz, sonra, biraz ilerdeki kayığa, he
defi ıaımadan, yukardan a§ağ1 atla· 
mamız liznn. 

İçimizden biri atlıyor ,.e .. Kayığın 
uc tarafına, ba!ı a~ağıda. bacakları 
hava.da olmak üzere dü§üyor. Bereket 
versin, kayıktaki gemieilerden biri 
ayaklarından yakalıyor. 

Bunu görünce cesaret kalır mı biz 
de! Başka taraftan dolaşıyoruz ,.e ka
yaların deniz seviye ine kadar indiği 
yerden, kayığa, suyun üzerinden sÜ· 

riinürcesine uzanarak, atlıyoruz. 
Şimdi "Nono,. lu adaya gideceğiz. 

"N 1· h'l' ' ı ono,, ne< ır ı ıyor mu ·unuz. 
Gayet küçük hir ne' i kara simk 

Güne§ hüzmelcrine baktığınız zaman 
milyonlarca sinek kayna~tığmı giiriir 
süniiz. I. ınnası miithi§tir. 

Bir gün "Nono•, lu adaya gidip de 
bir iki saat kalırsanız: 

- Y alanmıı, dersiniz. burada 
ne "Nono,, var, ne bir fey ! 

Olabilir, o gün az ırono varmış de
mek, yahut da hiç. Öyle olduğu olur.! 

Tayohaeye, oradan. da Taypivaya 
gidiyoruz. Bu eon adaya "yamyamlar 

"" ma lıapiıhanesinden, oranın 
en yiikıek zabıta amiri Şeri/ 
}essi Sarber öldürülmek ıure
tiyle kaçınlmcuınJan 10 gün 
ıonra• lndiyanada Ôbörn ve 
Reru poliı merkezleri, çete 
tarafından bcuılıyor. 14 • 15 
ve 15 • 16 T qrinievvel gece
leri yapilan bu bcukınlarda, 
nokta bekleyen memurlar öl· 
dürüyüyor, merkezlerden mit 
ralyözler, tüf ekler, rovelver· 
ler, cephaneler, zırhlı yelek· 
ler aıınlıyor. "Arhk, bu vmi· 
yele daha lazla tahammüle
dilemezdi. lıeo kökünden bir 
ıon vermek, ıerekli .••• Mu .. 
hakkak!,, 

4 Kanunusanide zabıta memuru 
Vilyem Şanli, Şikagonun tüpheli 
insanların toplandığı mahallesin
de bir ıokaktaki bir bara girdi. 

Zallıta memıJrlarr, Şikagoda kı
yafet tepdili lüzun:ıunu hi11etmez
ler, makyajla yüzlerini değittir
mek gibi şeylerle de uğratmaz
lar. Çünkü, büyük bir kıımı hata .. 
rat yatağı olan bu ıehirde, ıerir
ler• bütün zabıta memurlarını iyi
ce tanırlar. Arananlar, onları bat
ka tckillere bürünaelcr Life, lef· 
hiı ederler.. Ve bu ciheti, zabr· 
ta memurları bildiklerinden, lü
zumsuz külfete katlanmazlar! 

Fakat, Şanlinin bara girdiiini 
ve yavaf yavat tezgaha doğru yü
rüdüğünü gören hiç kimıe, onun 
daha kapının eıiğinden adım atar 
atmaz, aradığı adamı derhal tanı
dığını kestiremedi. 

Şanlinin bu sefer aradığı a • 
dam, Şikagoda her memurun haf
talardanberi resimlerini tetkik 
ettiği adamlardan biriydi. Con 
Dillinger çetesi efradından olan 
bu adamlardan biri• itte timdi 
barda bulunuyordu. 

Bu adam, pencerenin yanındaki 
köıede, küçük, yuvarlak bir ma
saya dirsek dayamıı oturuyordu. 
Şanli, timdi bu gangsterden bat· 
ka hiç bir teyle alakadar olmu
yordu. Bu gangster, Con Hamil· 
tondu. Con Hamilton, Con Dillin
ger çetesinin demir gibi ıert bir 

Kim, onun oturduğu küçük• ~ 
varlak maıa batından kalkıp ta 
kapıya gitmek istese, tezgahın v' 
dolayıaiyle de timdi tezgah yanıır 
da duran Vilyem Şanlinin önüıt" 
den geçecekti. Bu geçit sıraıınd• 
da, Con Hamiltonun zabıta mr 
murunun kolları arasında ııkıtıP 
kalmaması ve bileklerine kele~ 
aeçirilmemeai, - gerçi bu cihet, 
memurun göstereceği çevikliğe 
bağlı olmakla beraber - hayli 
ıüpheliydi ! 

Şanli, ne kadar tehlikeli bir va
ziyette bulunduğunu kavrayordU. 
Dillinger çetesi efradı, daima te
tik davranır, hemen hiç tereddüt 
etmez• ateı eder, yere sererdi. Bit 
zabıta memurunun canı, bu haY" 
dutlar için hiç bir değer if adeleıı
dirmezdi. Bu itibarla da, memur
canına kryılmama11 ve ayni za • 
manda üzerine aldığı ele geçirmek 
itini baprmaaı için, ıon derecede 
atik hareket etmeliydi!. 

Fakat, yazık oldu; hele maha• 
retli, cesur Vilyem Şanli gibi bir 
memura pek yazık oldu dopuau; 
yalnız, harekette yanm ıanıyecılC 
r:ecikmesine kurban gitti! 

Memur, bu gangsterin üzerine 
doğru yürümek üzere yüzünü d 
tarafa çeviriyordu. Elini, rovelve
rinin bulunduğu ceketinin U.ağ cd 
bine aokmuttu• ki pencere yanın
daki köıeden, küçük, yuvarlak m& 
sanın kenarından, kırbaç ıakla• 
tılırmıtcasına bir seı aksetti. Vil• 
yem Şanli, •endeledi, bir kurıun• 
la, bir daha geri dönmeyeceği i• 
leme göçtü. Gözlerinin önünde et4 

raf karardı. Kendisi, o karanlılC 
içerisin~e kaldı. 

Vilyem Şanliyi vüran Con Ha .. 
milton, kurtuldu l 

Vaziyet, gittikçe kat kat nazili• 
ı~tiyordu. Con Dillinger çetesinin 
itini toptan bitirmek gerekliği• 
kendini gün geçtikçe daha fazla 
göıteriyordu. Gecikmemek li ~ 
zımdı! 

l~rlWı var)' 

cenneti,, adı ''erilmiştir. ı uyuyacagnn. Bir tek ev var: Nahiye 
Burada ihtiyar bir yamyanıla ltar· memurunun evi. Gemide kalma1' 

şıla~I)·oruz. ••.Memnu olan ş~y .. yedi- müşkül: Gece olunca gemicilere ka• 
gini hatırlamakta. Bu adamın da , u· dmlar geliyor. Tuhaflık sevdiğim ve 
cudu ha§mdan tırnağına kadar dilğ- ~):ağrm?' ~araya b~s~a11ını ietediğ~ 
meli. Yüzü ele ilyle. Çok korkunç bir ıçın, Hındıstan cevızı dalı ,.e !apra~: 
hali var. ]arından yapılmı~. metruk hır kulu 

beye yerleşiyorum. 
Adada tek ha~ıma dolaşıyorum: 

Yazılı le"halar 'eya taştan tokmaklar 
arl)·orum. Böyle hir şey bulduğum za· 
man, koynumda saklayarak, gemiye 
kadar görüyonıın. Bir ı;aat sonra ak
lımdan hile çıkıyor. 

Markiz adalarından topladığım hu 
tahta parçaları bir gün Paristeki 
evimde Şark halıları ile. Tiirk f ıncan· 
larile bulgur miice"herlerile, Leh i~· 
işlemeleri le, yanyana: 

Rulunacak mı acaha? Kim bilir! 
Hayat hana, a~la hayal kurmamayı 

öğretti. 

Tuamotu adalarına doğru gidiyo· 
ruz. Gemimizi deniz kuşlarının teşkil 
ettiği ağır bulutlar çe' irdi. Korkunç 
eı:.lcr çıkararak hağrı~ıyorlar, koca 

koca kanatlarile çırpınıp duruyorlar. 
'.Apaıiatiye geldi.Ji. Faliat nerede 

Gece, klüheme çekilip yatmadan 
ewel yerlilerle beraber şarap içip ki• 
tara dinliyorum. Garip hiı· alay teşkil 
ediyoruz: İçimizde bir adam , ·ar. Bit 
çok da mmn saçh kadınlar. 

Bunlardan biri yanıma geliyor. Ba• 
şıma deniz hayvnnı kabuklarından y• 
pılmış bir kolye geçiriyor: 

- Senin ohun, diyor. Yalnız seıı 
de bana resmini vereceksin .. 

ilk defa görüyorum re.,mimin para 
mukabilinde işe yaradı~ını. 

Gece geç vakit, elimde cep IAm)ja• 
sı, kulübeye geliyorum. Gemimizdeki 
tayfalardan ihtiyar Ono bana bit 
pandanuı hasırı getirmiı, üzerine 
uzanıyorum. 

Hindistan cevizi yapraklan ~alla-
nıyor. Uzaktan denizin liayalar• 
sarpmosı duY,Uluyor. 

\(ki.Mı vu),ı 
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. Bahçe dün Güneş'i de yenerek Milli Küme şampiyonu oldu 

Galatasaray Beşiktaşı. 3-1 yendi 
Dünkü F ener - Güneş maçında 

Oquncuiar gene dövüştü I 
Mlllt KUme tasnifinde Fener b:r JncJ, OaJatasilray ikinci, Be,!ktat UçUncU, 
6Une' dördUncU, Gençlerb rll ~I be,ıncl, AnkaragUcU altlncı, DoOanspor 
yedinci, Oçok da sekizinci oldular . 

Milli Küme futbol maçlarının l 
IOnuncuları diin Taksit ı stadyo • 
lllunda yapıldı. Şehirler arasında ya· 
edan temaslar bitmiş, Ankara ve 
lrnir takımları da kendi aralarında-

ki kar§ılaşmaların sonunu almışlard
~· latanbul likine mensub dört ta
i::1• kendi aralarındaki son oyun
• ı da oynayarak, 1937 senesi Mil· 

lı Küme ıampiyonasını ikmal ettiler 
\'e Türkiye futbol şampiyonu olan 
takım teayyün etti. 
L __ flk maç başladığı zaman sahada 
~bin seyirci var. Saat tam 16 da 
e~ela Galatasaray, sonra da Be· 
tıktaı sahaya çıktılar. Kısa bir me· 
~simden sonra takımlar karşılıkh 
~l zildiği vakit Galatasarayı §U kadro 
1 e görüyoruz: 

Avni - Salim, Lütfi - qfak, 
~~bar, Süavi - DanY,al, Gündüz, 

ülend, Salahaddin, Bülend. 
Bqiktaılılar da ıöyle dizildiler: 

Mehmed Ali - Enver, Faruk -
t~~i, Suldur, Cevad - Hayati, 
~~~ Nazım, Hüsnü, E,ref. 

"JJ.-!,~ m Fcnerbahçeden Bedri 
\..iursoy. 

iki takımda da esaslı eksiklikler 
aöze çarpıyor. Galatasaraydan Ha
tim, Süleyman, Necdet, Reşad 
takımda yer almadıkları gibi, Bqik
taım da Hakkı, Şeref ve Fuad gibi 
~aslı unsurları oynamıyorlar. 

Oyuna Galatasaraylılar başladı. 
Soldan seri bir ini§, topu Beşiktaş 
kalesine kad~r sürükledi ve tehlikeli 
birkaç saniyeden sonra avut oldu. 
?Yunun devamı Galatasaray lehine 
ınkişaf ediyor. BC§iktaş muhacim
leri kendi aralarında bir türlü ahenk 
tesis edemedikleri için Galatasaray 
müdafileri topu kolayca kesiyorlar 
Ve oyunun ağırlığını Betik t.'lf yarı 
sahasına nakledi~•ı:nlar. Beşiktaşlı
lar dördüncü dakikada güzel bir sayı 
fırsatı yakaladılar : 
. Salimin isabetsiz bir çıkışından 
~~tifade eden Hüsnü topu kaçırdı ve 
?nü bot olduğu halde kaleye doğru 
ılerlemeğe başladı. Bu inişin golle 
neticelenmesi beklenirken, Hüsnü 
fÜt vaziyetine getirdiği topun kon
trolünü kaybetti ve vuramadı. İkin
ci vaziyette top ancak ortalanabilir
di. Diğer arkadaşları demarke vazi
Yette oldukları İçin fırsat henüz kay
bolmuı sayılamazdı. Fakat çok sı
kı bir vuruşla top avuta gitti. 

Oyun ahenkli olmaktan ziyade 
seri ve gayretli oynanıyor. Zaman 
:ıctman Beşiktaı hücumları görülme
kle beraber oyunun büyük bir kıs-

mı Galatasaray l'ıücum hattı ile Be- ı Üncü dnkikada Eşfakın ceza sahası 
şiktaş müdafaası arasında bir müca· dahilinde topa göğsü ile vurmasını 
dele halinde geçiyor. / hakem bir penaltı ile cezalandırdı. 

23 üncü dakikada bu mücadele, 1 Eşref plase bir şütle beraberliği te
Galatasaray muhacimleri lehin.de ilk min etti. 
neticesini verdi: Oyun yeniden sürat kazandı. Ga-

Enverin sebebiyet verdiği bir fi. latasar~~lılar Beşiktaşı~ il~ ~~~~ve
rikik cezasını Suavi attı. Gündüz, metlerını kırmakta ve ustunlugu ele 
kafa ile vurmak için çıkış yaptı. Fa· almakta gecikmediler. 
kat vuramadı. Kaleci Gündüzün Bundan sonra Bülend ve Danyal 
kafa darbesine göre ~ziyet almıştı. iki güzel gol. daha çıkar~]~~· Oyu. 
ilk seyrini takib eden topun kaleye ~~n son_ dakı~alarında, tr~bu~lerd~
girmesine mani olamadı ve galata· 1 halk ~le muna~a~. v.~zıyetıne gı
saray bu suretle 1 - O galib vaziye· ren Beşıktaşlı Husnuyu hakem o • 
te geçti. yundan çıkarmak istedi. Hüsnü çık

llrıkem H ii~niiyii ıwlımlmı çılwnyor 

. Oyun, Galatasaraylıların haki· 
miyeti altında cereyan ediyor. Be
şiktaş müdafaasının gayretli oyunu 
bu hakimiyetin gol adedi üzerinde 
müessir olmasına meydan verme • 
mekle beraber, Galatasaray muha • 
cimleri her an tehlikeli oluyorlar. 

Bülend çok güzel bir fırsat ha
zırlayarak Gündiize verdi. Gündüz 
topu kontrol etmediği için fırsatı 
kaybetti. 

39 uncu dakikada H:isnü gene 
Galatasaray müdafaasını geride bı
rakarak güzel bir fırsat yakaladı. Fa· 
kat topu ayağından açtığı için Avni 
yakaladı. 

Bülend, Beşiktaş müdafilerini at· 
latıp kaleci ile karşı karşıya kaldığı 
halde üç metrede topu Mehmed Ali
nin eline attı. Birinci devre bu şe
kilde 1 - O Galatasaray lehine bitti. 

ikinci devrede Galatasaraylılar 
daha canlı oynadılar. Mamafih 4 

mamakta ısrar etti. Oyun muvak
kat bir inkıtadan sonra Hüsnünün 
çıkarılmasile devam etti ve netice 
değişmeden Galatasarayın 3 - 1 
galibiyetile bitti. 

I!. 

Son maçı Fener bahçe ve Güneı 
takımları oynuyordu. Milli küme 
f&mpiyonasının en kuvvetli nam
zedi olan F enerbahçelilerin Güne
şe karşı alacağı netice günün en 
meraklı mevzuunu tetkil ediyor
du. Bunun için ikinci maç hatla
dığı vakit sahadaki kalabalığı ye
di bine yaklatmıt görüyoruz. 

Fenerliler sahaya fU kadro ile 
çıktılar: 

Hüsameddin - Yapr, lebip
Retad, Aytan, Fikret - Naci, Ni
yazi, Namık, Esad, Fikret. 

Günet takımı da bazı eksiklerle 
ve fU kadro ile oyuyor: 

Cihat- Faruk, Reıat-Danit, 
Rıza, lbrahim - Enver, Salahad
din, Rasih, Rebii, Canbaz. 

Hakem Şazi Tezcan. 
Güneşli bir hakemin maçı ida

resi üzerinde biraz duracajız: 
Geçen haf ta oynanan Fener. 

bahçe - Betiktat maçı için Be
tiktaşlılar Fenerli Said, Salahad
d~ni hakem olarak teklif etmitler
dı. Fakat Fenerli idareciler bu tek 
lifi reddetmiılerdi. 

Fenerli idarecilerin ne kadar 
haklı olduklarını dünkü maç gös
termittir. Yalnız gönül isterdi ki 
ayni idareciler ayni mülahaza ile 
Güneşli bir hakemin maçı idare e: 
demiyeceğini ileri sürsünler. Bu
nun yapılmayışı bizce büyük bir 
hata olmuf, Şazi maçı kendisin
de her zaman beklemekte haklı 
olduğumuz tam bir dürüstlük ve 
bitaraflık!a idare edememi,tir. 

Bizce Günet aleyhine verilen 
birinci penaltı hata, yalnız Sali
haddinin sahadan çıkarılması ha
ta, daha birçok hareketler hata i
di. Bu hal dün en kuvvetli ve: di
namik oyunlarından birini çıka • 
ran Fener bahçenin lehine değil, 
lüzumsuz ve manasız yere aley -
hine olmu,tur. 

Oyun birdenbire ve çok sür'at
li batladı. Fenerliler i!k akınların
da hemen gol vaziyetine geçtiler. 
Orhanın ortaladığı topu Naci za
manında yakala;rabilseydi ilk da
ki!~ada bir gol çıkarılabilirdi 

Gu hücumu takip eden d akika· 
larda oyun mütevazin cereyan et
ti. İki takım da bir gol gayretiy
le çRlıfıvor. Top zaman zaman Fe
T'l erlilrr in. v •TAn Z$\ 11"1\n Güne,li
ı~r ·n kontrolü ~ıtmda hesaplı paa· 
larla kaleden kaleye iniyor • • 

Sekizinci dakikada Y qar fal-

Fener - Giinc§ maçında 

ıolu bir vurutla topu kornere at
tı. Enverin ortaladığı top Rebii i
le Hüsameddinin araıına düttü. 
Hüsameddin mütereddit davran
dığı için Rebii hafif bir plise ile 
topu ağlara taktı. 

Bu gol maçtan evvel Günet ile 
Fenerin anlattıklannı ve Fener
bahçenin tampiyonluğunu temin 
için Günetin bu maçta mağlup çı
kacağı hakkındaki rivayetleri tek-
zip etti. ..._."' 

Bu gol Fenerlileri liarekete ge
tirdi. Derhal Günet nısıf sahasına 
yerlettiler. Ve kaleyi zorlamaya 
batladılar. Fakat Günet müdafa
ası büyük bir gayretle bu hücum
ları kartılayor. Buna rağmen elde 
edilen müteaddit gol fırsatların
dan Fenerliler istifade edemedi
ler. 

Birinci devre bu tekilde Güne • 
tin lehine bitti. 

ikinci devreye Güneşlilerin bir 
hücumiyle başlandı. ilk inif, Ra
ıihin demir gibi bir tülüyle netice· 
lendi ve Hüsameddin bu tütü ır.Üf· 
külitla kornere atabildi. Bundan 
ıonra oyun yineı Fenerlilerin tesi
ri altına girdi. Günet müdafaası 
yıpranırcasına çalışmasına :ağ • 
men 14 üncü dakikada hakem, an
layamadığımız bir penaltı verdi. 
Ve bu yüzden Fenerliler Beraber
lik sayılarını çıkardılar. 

Bunu 21 inci dakikada Farukun 
topu eliyle tutması yüzünden ve
rilen ikinci penaltı takip etti . Yi
ne Namık ikinsci golü kazandır
dı. 

Bu sırada yine müeaaif bir ha
dise oldu ve hakem Günetli Sali
haddini sahadan çıkarmak mocbu 
riyetinde kaldı: 

Birinci devrede kendisine yapı
lan bir favüle kızan Güneşli Sa
lahaddin Esadın üzerine yürüdü 
ve Ağzına bir yumruk vurarak dis 
lerinin kanamasına sebep oldu: 
Bu sırada sahada oyuncuların he
men bir araya toplandıkları görül
dü. Fakat hakem, derhal i!e mü
dahale ederek Salihaddini oyun
dan çıkardı ve sahayı terketmek 
istemeyen Salahaddin, oyuncu ar- 1 
kada!larımn zoruyla dııarı çıka· 1 

rıldı. 
3A inci dakikada Namık, gü7el 

bir fırsatı kovalayarak üçüncii Fe
ner golünii de yaptı. Maç 3 - 1 F e
nerin galibeyetiyle bitti. 

Biz, maçtan evvel bu mi\":\ ı.."' . 
kanın Fenerin lehine olarak bite
r.e iHni duydukı,,. da inanmadık .. 
Y "'"'~ naztm dikkatimizi ceJbe
~ .... n ,.. y, penalh vermek hususun· 
da ')'!k mü,külpesent olan ve hat. 
ti l-nnd~n birkac ay evvel idue 
ettiği bir maçta bariz bir 
panaltıyı vernc··en. hakem, 
rJün p•na ttı u~rma!de p"'k aci;Vii. 
Ve bilhasa& Güneı aleyhine. birin
ci penaltı da zannederiz biraz yer-

Giincş kalesinin önii ..• 

sizdi. 

* * * ~ 
Yukarıda itaret ettiğimiz gilii, 

dünkü maçta da bir dövüı hadise
si olmuş, fakat, bereket versin, 
geçen haftaki gibi büyümeden, ö
nü alınmıttır. 

Bu hadiselerin tekerrür etmesi, 
insana, her maçta bir kavga ola· 
cak diye, korku veriyor. 

Her halde biz böyle spor iste
miyorU'z. Artık bu derebeyliklere 
bir nihayet verilmelidir. 

Seyirciler ve sporu seven halk, 
sahada dövüt değil ,temiz bir •por 
görmek isteyorlar •• 

Türk Spor Kurumu böylelerl 
teçziyede gecikmemeli, icap eder
se, - kim olursa olsun-bir, bet, 
on bet oyuncuyu hatta bir klübü 
cezalandırmalıdır. 

Sıcaklardan iki 
kişi öldü 

Hararet derecesi 
dün 35 e çıktı 

Sıcaklar günden güne ziyadeleıiyor. 
Hararet derecesi dün otuz bete yakJat 
mıttır. Her kes daha sabahtan havanm 
çok sıcak olacağını keatinniı olduiun 
dan erkenden mesire yerlerine, plajlara 
akın etmiılerdir •• 

Florya ve Bogaziçine gidenler çok 
fazla idi. 

Kalbi zayıf olupta sıcaklara dayana 
miyan iki kiti daha ölmüıtür. 

Bunlardan biri Kasımpaıada oturan 
Mahmut ile Osküclarda Külfem hatun 
mahallesinde oturan koltukçu Tevfiktir 
Bundan batka Eminönünde Atir efendi 
caddesinde Riza bey hanında tüccar Al 
man tebaasından Kandakoviç le sıcak 
tan bayılmıı ve Alman hastanesine kal 
dınlmıttır • 

Dün gece şişli cioaı ı 
karanlıkta haldı 

Dün geı·e. :ıat ona ıloğru , Şi~li ,.e 
ci' arı karanlıkta kalmıı;tır. 

Ha<li .. e. o c·i' ardaki e lektrik hat• 
tındak i toprak tellnin in kopmasın'" 
dan ileri grlmi~t i r. 

On he~ d akika kadar karanlıkta 

kalan Şi~l i ve ci' arına arızanın yapıl
m a.; ı iizcrinf', t c~uıır ec re) an ' erile• 
hilıni ,. t i r . 

Sulaı gıım plajında 
yangın 

Evvelki gece Floryada Sular
vum plajında müstahc!emlerden 
Mehmcdin yaktığı mum ta hta 
bölmeleri tutuşturmuş, bu yiizden 
çıkan yangın çabuk söndürülmüt· 
tür. 

ÖZÜR DİLERİZ: Yazımızın çoklu 
ğundan dolayı Mezhep kavgaları ) tef 
rikamı.zı ko)'amadık. Özür dileriz . . 
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Saadabadl 
Misakı i 

Neşı edilen resmi 
tabliğ 

Tahran 11 (A.A.) - Pars njaıı· 
smdnn: 

Şark paktmm inıza..;ın<Jan sonra 
neşrolunan resmi tebliğin metni şu
dur: 

İran imparatorluğu, Irak ve Afgan 
krallıkları ve Türkiye cümlıuriyeti 

ff ariciye Bakanlar, müzakere edilip Ce 
nevrecle Irak, İranı ve Türkiye arasın· 
da 2 Teşrinievvel 935 de parafe edi
len ve sonradan Afganistan tarafın· 
dan da tamamile kalml ve tasvip olu
nan paktı bugün 8 Temmuz 937 tari· 
lıinde, Tahran Şemiranda, Saadahad 
sarayında imzalamışlardır. 

Bu pakt, imzalayan dört memleket 
arasında mevcut samimi '\'e kalbi mü· 
nasebattan olduğu kadar onlara reh
berlik eden ve gerek menfaat iştirak
lerini ''e gerek sulha hadim kılmaya 
azmetmiş bulunduklarını kardeş~e te
saniidü teyid eyliyen do tluk zihniye
tind~n miillıem olmaktadır. Af ganis
tan 1 rak ve Türkiye Ilariciye Bakan· 
]arı 'fnlıraııdaki ikamclteri e,.,na~mda 
Ila:ııvckil lalımut Cemil w: Hariciye 
Bakam Samyi ile müteaddit mülakat
Jarda bulunmuşlardır. Bu dörtler mü· 
Hlkatlnrı tnm hir göriiş birliğinin mü· 
~alıc•de .. ine imkan venniştir. 

Ru tebliğ. Afganistan, İran Irak. 
\'e 'I'iirkiye Hariciye Bakanları tara· 
fından imzalamm§tır. 

ZIY AFETIEKl NUTUKLAR 
Tahran, 11 - Başvekil Mah -

mud Cem, üç hariciye nazırı şerefi
ne verdiği ziyafette bir nutuk söy -
lemiş ve bu nutkunda Saadabad mi· 
8akının ehemmiyetinden bahsederek 
§Öyle demiştir: 

"Tahranda büyük hadiseler ol
muştur. Bizler bu hadiselerin ya
pıcısı olmamız itibariyle ehemmiyeti 
ni kayde hiç de lüzum görmüyorum. 
İran ile Irak arasındaki ihtilafın halli 
Doktor Arasın Bağdad ve Tahran 
ziyareti, Nacielasil'in İran hükumet 
merkezine gelişi, iki memleket ara
sındaki ihtilafa kati bir nihayet ve
ren muahedenin imzası, Faiz Mo
hammedin gelişi, bütün bunlar, 
memleketimiz tarihinde emsali ol • 
mayan hadiselerdir. 

Memleketlerimizi birleştiren bağ
lann sıklaştırılmasına hadim olacak 
bu derece mesud hadiselerin taaku
bl.i karşısında duyduğun sevinci iz
har için layıkile kelime bulamıyo • 
rum.,. 

Afganistan hariciye nazırı da bir 
nutuk söyliyerek sözleri arasında 
bilhassa şöyle demiştir: 

"Biiyük teşriki mesai projesinin 
tahakkuku için bizi burada toplamış 
olan Majeste Şahinşah bize unutul
muş olan bir dersi hatırlatmıştır: 
Garbi Asya milletleri mütesaniddir . ., 

Irak hariciye nazırı Nacielasil 
mukabil nutkunda şu noktayı işaret 
etmiştir: 
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Ataletten uyanan Şark, haya
tiyetini bir kere daha isbat etmiştir. 
Saadabad paktiyle açılan yeni dev
rin büyüklüğü, kardeşçe itilaf, de -
vamlı dostluk ve karşılıklı anlayış 
sayesinde, istikbalde çok parlak 
neticeler verecektir . ., 

HARİCİYE VEKİLİUİZİN 
SÖZLERi 

Türkiye Hariciye Vekili Dr. Rüftii 
Aras söylediği nutukta şUylc demi§tir: 

1 tnnlıuhın emniyeti için Şahın lü· 
tufkur heyanatı Anadolunurı dnğla
Jarmda ve bütün Tiirklerin kalbinde 
lıalii çmlarken, mümtaz Irak devlet 
adamlarının lıağhlık teminatını daha 
kulnklannm:cla duyarken, Ye Afgan zi 
ınamdarlan da memleketim hakkımla 
hir~ok vesilelerle ııamiıni Ye vefakar 

ispanya hükUmeti 
tavassut istemiyor 

Hükumet çiler büyük bir f aarruza 
geçi il er; fay yareler f aaliyeff e 

Tavassut imkanı Yok! 
Paris, 11 (A.A.) - Neşrettiği 

bir tebliğde İspanya ıef areti, ta
vassut imkanları hakkındaki ta· 
yiaları kat'iyetle tekzip ederek 
§Öyle demektedir: 

"Meıru hükumetle bu hükUıne
te hiyanet edenler arasında yapı
lacak her türlü tavassutu ispanya 
hükumeti mesele haricinde addet· 
mektedir.,, 

Hükumet Tayyareleri 
Faaliyette 

Madrid, 11 (A.A.) - Cumhu
riyet hava kuvvetleri büyük bir 
faaliyet göstermektedirler. Tayya
re filoları Madridin cenubunda 
keıif uçutları yaparak Almaroc 
tayyare meydanında ciddi hnaarat 
ika etmittir. Sekiz büyük cumhu
riyet bombardıman tayyaresi Boa
dillo del Monte'ye müessir bir su· 
rette hücum etmiştir. 

Diğer bir filo Laı Rosaı'ın ce-

Şeyh Rizanzn 
Karıslle oğlu 
dehalet etti 

Mazgirt, 11 (Şark vilayetlerine 
hususi surette giden arkadaşımız· 
dan) - Tunceli haydudlarınm reisi 
Şeyh Rızanın büyük karısı ve büyük 
oğlu hükumetimize dehalet ebniştir. 

T uncelinin saz §airlerinden Alişer, 
haydudlar tarafından öldürülmüştür. 

dostluk hislerini izlıar etmi~ iken 
im pakt taahhiit itibarile mevcuda 
dalın fazla ne ilave edilebilir ki .. 

Fakat psikolojik bakımdan bu 
pakt, nazarlarımızda büyük bir kıy
met iktisab etmekte ve tükenmez 
bir memnuniyet membaı olmakta • 
dır. Filhakika imzayı ihata ehliyen 
hava nazarı itibara alınırsa, katedi
len merhaleler gözden geçirilerek ı 
tetkik olunursa, muahedenin tahak-
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kuk ettirilmesi şartları göz önünde 
bulundurulursa ve milletlerimiz ara
sındaki itimad, iman ve iyi geçiniş 
gibi psikolojik amiller hesaba katı
lırsa o zaman insaniyetin tekamü
lünde yeni bir yol açıldığı bihakkın 
söylenebilir. 

Cidden de öyledir. Cihanın bu 
kısmında biz kardeşliğe inandık. 
Şimdi biz asırlarca süren geçimsiz
liği ve bu mıntakaları o kadar uzun 
zamandanberi harab eden ve kök
leşmiş addedilebilecek olan kinlerin 
yerine kar~ılıklı muhabbet hislerini 
ikame ediyoruz. 

HARiCiYE VEK1L1M1ZIN 
ŞAHIN ŞAHA T AZIMATJ 

Tahran 11 ( A.A.) - Purs ajnıı ı 
hildirirnr· . . 

Şark paktının Saaılalıaı'i ~ara) ıııda 
imza mı nıiil<'akip, Türkiye Harici) e 
Vekili <foktor Ara hu paktın inıparıı
torluk sarayınıla imzasına mm afaknt 
ctt iğ inden dolayı Ta jeste Şahin§alı:ı 
heyetin tazimat ve şükranlarmı arz· 
etnıi ,tir. 

İran llnriciyc veziri Smnyi, delege· 
lerden herbirine nınahecleyi imza et
tik !eri kaleml<'ri hir hatıra olarak lıc· 
ılive 'crıni .• tir. 

SAH1NSAH TARAFINDAN 
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VERiLEN HUMA YUN 
NiŞANLARI 

Tahran, 11 - Şnhinşahın harici
ye veziri Majestenin emirleriyle dört 
devletin mümessillerine Humayun 
nişanının birinci rütbesini ve T ah • 
randaki Türkiye ve rak elçilerine de 
bu nişanın b1rer madalyasını tevdi 
etmiştir. 

nubu garbisinde, Mapadahonda 
ve Villa Nueva del Pardillo'nun 
§İmali garbiıindeki asi mevzileri· 
ni bombardıman etmişlerdir. 
Hükumetçilerin Muvallakıyetleri 

Andujar, 11 (A.A.) - Havas 
Ajansının muhabiri bildiriyor: 

Şiddetli bir taarruzdan ıonra 
cumhuriyet kıtaları Poıoblanco· 
nun cenubunda Espiel ve Villa 
Harta kasabaları arasındaki sırt
ları işgal etmeye muvaffak olmut· 
lardır. 

Gırnata cephesinde cuır.huriyet 
kıtaları birkaç mevzi daha işgal 
ederek düşmana ağır zayiat ver
dirmİ§lerdir. 

Penarroya mıntakasında cum
huriyetçiler• Sierra de la Cruz'yi 
işgal etmişlerdir. Hükfunet tay
yareleri Gırnata tayyare meydanı 
ile Motril ve Bujalance'deki düş· 
man mevzilerini müessir surette 
bombardıman etmişlerdir. 

Kardeş millet /er 
pakti 
Üst tarafı 1 inci de 

iyiliklerinden biri, tarihi hurafeleri 
yıkarak Türk ve Iran milletlerini el 
ele vermeleri olmuştur. • Bundan 
sonra Irak ve Afgan milletleri bu 
kardeşlik çerçevesine girmiştir. Bu· 
günkü Saadabad misakı, bu tekamü
lün mesud neticesidir. 

Bu misaka ayrıca kıymet veren 
bir nokta vardır ki o da misakın im· 
zasile birlikte Irak ve lran hudud 
ihtilafının halledilmiş olmasıdır. Mi
sakta imzası bulunan memleketler 
arasında hiç bir maddi ihtilaf mev
zuu kalmamış bulunmasıdır. Şayed 
günün birinde herhangi bir ihtilaf 
mevzuu çıkmış olsa bile mutlaka 
sulh yeliyle halledilmesi için şimdi
den bütün tedbirlerin alınmasıdır. 
Bundan sonra Saadabad misakına im· 
za koyan bir memleket beynelmilel 
sahada diğerlerini kendisinden ayırd 
etmiyecektir. Bunun en açık delili 
dört devlet hariciye nazırlarının mi· 
sakı imza ettikten sonra yaptıkları 
toplantıda verdikleri karardır: Zira 
bu karar mucibince hilen Türkiye 
tarafından işgal edilmekte olup ey· 
lül ayında inhilal edecek o1an Mil
letler Cemiyeti konseyi azalığına i
tanın namzed gösterilmesine ve bu 
namzedliğin müdafaasına, Iranın 
azalık müddeti bitince bu azalığın 
Alfobe sırasilc antant azalarına geç· 
mesi için bütün tedbirlerin alınma
sına çahşılaca.,!ttır. Diğer taraftan 
lranm namzedliği ile birlikte ayni za. 
manda Avrupa ve Asya memle
keti olan Türkiyenin Cenevrede 
faydalı faaliyetine devam edebilmesi 
için kendisine yarı daimi azalık te
mini maksadile tekrar seçilmesi tek
lif olunacak ve bu teklif misakı im
za eden devletler tarafından müda
faa olunacaktır. 

Ancak dört kardeş memleket a
rasındaki bu tesanüd misakın in
hisarcı bir menfaat zihniyeti ile ya
pılmış olduğu manasına alınmama
fıdır: Türkiye, İran, Irak ve Af
ganistan Milletler Cemiyeti içinde 
kendileri için daha faal bir mevki al
mak istiyorlarsa bu, gene Cenevre 
sulh müessesesinin ideallerine hiz
met etmek içindir. Nito1-.im Saada
bad misakı akdedilirken Milletler 
Cemiyeti paktının çerçevesi ve ruhu 
dairesinde olmasına bilhassa itina 
edilmiştir. Bu misaka imza koy • 
muş olan dört kardeş millet, Cenev
rede Avrupa ve di.inya sulhüne yar
dım edebilirlerse kendilerini gene 
kendi ideallerinin tahakkukuna hiz
met etmiş bileceklerdir. 

Dün akşamki 
vapur kazası 
Dün akşam Köprünün Kadıköy 

iskelesinde bir kaza olmuş, Akay'm 
.. Burgaz,. ve ··Kadıköy,, vapurları 
çarpışmıştır. 

Yaptığımız tahkikata göre hadi
se şöyle oluyor: 

Kadıköy vapuru, Haydarpaşa ve 
Kadıköye gitmek üzere, 20,30 da 
Köprüden kalkıyor. 

Bu sırada, Y alovadan saat 18 de 
kalkan Burgaz vapuru, Sarayburnu 
önünden Köprüye gelmek üzere krv 
rılmıştır. 

Burgaz vapuru Köprüye doğru 
gelirken, 'Kadıköy,, de iskeleden 
kalkmış, biraz uzaklaşmıştır. 

Jki vapurun aldıkları istikamet 
biribirine karşıdır ve biri Kadıköye 
gitmek üzere Sarayburnuna yakla
şacak, diğeri Köprüye ya:1aşmak 
üzere manevra yapacak olan iki va· 
purun, hareketlerini biribirine çar • 
pışmadan, tanzim etmeleri lazım· 
dır. 

Fakat, vapurların lazım gelen 
manevrayı layıkile yapamamaları 
yüzünden kaza vukua geliyor ve 
Burga~ vapuru Kadıköy vapurunun 
sağ tarafına, bodoslama çarpıyor. 

Bu çarpışma neticesinde, vapu
run burun tarafından bardası parça· 
lanıyor ve alt kamaraların yanında, 
vapurun boyunca bulunan sıralarda
ki yolculardan Bayan Vespina ba
cağından yaralanıyor. 

VAPURLARDA TELAŞ 
Çarpışma esnasında, vapurların 

biribirlerine çaldıkları düdükler, ge· 
rek uzaktan vapurların biribiri üze
rine geldiğini gören, gerek vapurun 
çarpışması ve hasıl olan sarsıntı 
üzerine bağrışanlar iki vapurda da 
ani bir telaş koparmış, yolcular a
rasında, kadınlar ve çocuklar: 

- Batıyoruz!. 
- İmdad! .• 
Seslerile bağmımağa, cankurta

ran simitlerine koşuımağa başlamış· 
lardır. 

Kadıköy vapuru, evvela rahne 
aldığı tarafa abanmıJ, halkın da 
bu tarafa koşuşması üzerine vapur, 
bu taraftan batmak tehlikeaini gös
termiştir. 

Fakat, vapur mürettebatının 
yardımı ve ikazı ile halkın hep bir 
tarafa toplanmasının önüne geçil • 
miş, esasen çarpışma üzerine duran 
vapurlarda sükun temin edilmiştir. 

Hadise üzerine, gerek Akaym 
salahiyetli memurları, gerek Emni
yet müdürlüğü deniz şubesi memur
ları vaka mahalline yetişmişler ve 
oldukları yerde duran her iki vapur
da tahkikata başlamışlardır. 

Bu esnada, Kadıköy vapurunun· 
rahne aldığı yerde demir ve tahta· 
ların arasında kalarak bacağından 
yaralanan ihtiyar bayan, sıhhi imdad 
otomobili ile hastahaneye kaldırılı
yor, hafifçe yaralanan veya bav -
gmlık geçirenlerin imdadına koşulu
yor. 

Bir yandan da geminin çarpış • 
ması esnasında denize dökülen olup 
olmadığı araştırılmaktadır. Fakat, 
gerek yolculardan hiç birinin denize 
kimsenin düştüğünü veya araların
dan birisinin kaybolduğunu görme
mesi, gerek yapılan ar<!ştırmada 
böyle bir kayıp olduğunun görülme· 
mesi, kazada ni.ifusça zayiat olma
dığını göstermektedir. 

KIMMESUL? 
Polis tahkikata giri"erek, her iki 

vapurun kaptanlarını, mürettebatın
dan bazılarını, vakayı yakından gö
ren kimseleri sorguya çekmiş, sor • 
gu ve tahkikat gece geç vakte kadar 
devam etmiştir. 

Bir muharirimiz, her iki vapurun 
kaptanı ile görüşmüş ve hadise hak· 
kındaki izahatlarını almıştır. 

Kadıköy vapurunun kaptanı B. 
Mehmed şöyle demiştir: 

- Köprüden kalktığım zaman 
Burgaz'ın Sarayburnundan doğru 
geldiğini gördüm. Aldığı vaziyet bi
zim üzerimize doğru idi ve vapur 
sol tarafımıza düşüyordu. 

Bunun üzerine, sol taraftan ge· 
çeceğimi işaret ederek düdük çal
dım. 

Fakat, Burgaz vapuru, bu ip.re· 
time hiç aldırış etmedi ve dümen 
kırmayarak, üzerimize doğru gelme· 
ğe başladı. 

C. BO.gar gitti 
(Ba§ tarafı ı incide) 

· teberdir. l\Iaamafilı hu lıususta yap~1" 
mış olan çalışmalar lıenüz bitmeııı•( 
tir. B. Celal Bayarm tensip ettiği '' 
sanayi umum rnüdiirü B. Resad Be
lediye İktı at i:ı;leri müdürü B. As~ 
Süreyya, Ticaret otlnııı umumi katibi 
B. Cevad Nizanıiclen ıniitefekkil heyeC 
dünya benzin fiyatlarını tetkik et" 
mektedir. Bu fiyatlar teshit edildik• 
ten sonra ~irket mümessilleri hir dalı.• 
odaya davet edilerek tekrar henzin f ı• 
yatlarmm indirilme i hususunda n1ii• 
zakereJer başlayacaktır. 

Benzin iıinde atılan hu ilk adııı1: 
dan sonra halkımızın menmuniyetif11 

mucip olan taksi fiyatlarındı\ da 
el1emmiyet1i tenzilat yapılmııtır. uıı 
tenzilat kiiçiik tak ilerde yiizde J5, 
lliiyiik taksilerde yüzde 22:5 dur. Jlii• 
tün araba sahipleri halkın aldanma• 
mnsı için bu tenzilatı gösteren tahelii· 
larmı taksilerin görünür bir yerine 
asmaktadır. 

21 gün sonra tekrar yapılacak ko· 
nu~malar neticesinde hu fiyatlarlll 
daha ziyade ucuzlaması heklenebi• 
lir. 

YENi iTHALAT REJiMi 
Vekilin meşgul bulunduğu ikinci 

mesele ithalat rejimi meselesiydi. B. 
Celiil Bayann şehrimize geldikleri ilk 
gün Floryada Vekillerin jştirakile bir 
toplantı yapılım~, ithalat rejimi pro• 
jesi etrafmda müzakereler cereyan et• 
mişti. Esasen buna ait konu§malar ta .. 
nıamen bitmiş, e aslar hazırlanmış ol• 
clu~tmdan Y ekilin Ankaraya vardık.
tan sonra kararnamenin Resmi Gazc• 
tede intişar edeceği km·\'etle umul• 
maktadır. 

Kararnamenin inti~armdan 40 giin 
sonra da itl1alat rejimi tatbik mevkii• 
ne konulacaktır. 

Aldığımız maliimata göre. yeni l{a• 
rarnamecle yerli snnayiin te:ı;' iki i~id 
esa lı tedbirler bulunmaktadır. 

Bundan haşka lıariçten ithal edile· 
cek mamul mevaddm müma illeri 
için yerli sanayii müşkül rekabetler 
'kar:;ısıntla hnlundnnnamak ga)C ile 
fazla gümrük resmi konulmaktadır.· 

l\faamafilı lıükfunet lıayatı ucuzlat .. 
rnak maksaclile <eyerli sanayi ıtıaıun .. 
latını daimi kontrol altında bulun<ln· 
rar.aktır. 

sı;y lcndiğinc ı;iire ) eni itlıaliit re· 
jirni gümrUk variılatmıızı clıcınmi 
yelli hir suretle artıracaktır. 

Bunun üzerine yapılacak ancak 
birşey vardı: Çarpışmaya mani ol· 
mak için, gerilemek. 

Vapuru tornistan ettirdim ve bir 
az ayrılmış olduğum iskeleye doğru 
gerilemeğe başladım. Fakat, daha 
fazla gerileyeme?dim. Çünkü ar· 
kamda duba ve iskele vardı. 

Kendisi de istikameti kırmadığı 
ic;in Burgaz vapuru, üzerimize gel
di ve bordaya çarptı.,. 

Mehmed kaptan, bundan başka 
nizam itibarile vapurların Saraybur
nuna kadar süratle geldiklerini, Sa
rayburnunu döndükten sonra siirat· 
lerini kıstıklarını, fakat Burgaz va
purunun bu nizama riayet etmiye· 
rek, süratini kısmamış olduğunu 
söylemiştir. 

Burgaz vapurunun kaptanı B. 
Ahmed ise hadise hakkında şöyle 
demektedir: 

- Sarayburnundan Köprüye 
doğru gelirken Kadıköy iskelesin • 
den "Kadıköy,, vapurunun kalktı· 
ğını gördüm. Karşılaşıyorduk. Bu
nun üzerine vapura, durmasını ve 
bana yol ve.rmesini bildirmek için, 
iki düdük çalarak işaret verdim. 

Kadıköy vapuru bu işaretime rİ· 
ayet etmedi ve yoluna devam etti. 
Bunun üzerine, tabii olarak, vapur· 
larımız çarpı§tı.,, 

Her iki vapurda pazar gezme• 
sinden dönen yolcular bulunuyordu. 
Y alovadan dönen Burgaz vapuru da, 
pazarını Beyoğlunda, Boğazda, 
Florya civarında geçirmiş ve Kadı
köy, Adalar tarafına dönmekte 
olan yolcuların bulunduğu Kadıköy 
vapuru da hıncahınç dolu idi. Çar· 
pışmamn daha tiddetli olması üzeri· 
ne kaza vahim bir netice verebilir 
ve nete içinde geçirilen bir gün, bin• 
lerce yolcu için, büyük bir felaketle 
bitebilirdi. Kazanın böyle vahinı 
bir neticeye varmaması biraz da to
sadüfün eseridir. 

Onun için, kazayı felaketsiz at
latan yolculara ge5mit olsun deriz.~ 

• 
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50 1 
50 
50 
50 
50 
50 
30 

500 
100 

30 

No. 
740 
742 
970 
993 

7078 
160 
167 
177 
181 
268 
293 
385 
419 
453 
540 
576 
589 
790 
809 
825 

8100 
121 
176 
246 
358 
463 
481 
703 
719 
913 
929 
984 

9041 
120 
132 
162 
164 
174 
325 
610 
688 
810 
728 
866 
950 

10037 
126 
178 
194 
250 
!OS 
328 
338 
377 
476 
529 
.537 
570 
609 
649 
692 
774 
990 

11032 
87 

197 
263 
300 
443 
493 
581 
5~H 

610 
649 
676 
671 
696 
892 
954 

12038 

Lira 

30 
100 
30 
30 

200 
30 
30 

100 
500 
200 
100 
50 
30 
30 
50 
50 

100 
so 
50 
50 
50 

.500 
50 
30 
so 
30 
so 
30 
30 

100 
50 
30 
so 
30 

500 
50 
50 
50 
so 

500 
200 

50 
30 
50 
50 

100 
50 
30 
30 
10 
50 
30 
30 
so 
30 
30 
50 

200 
so 
50 
30 
50 
60 
30 
30 
30 

100 
30 
50 
30 
30 

100 
30 
30 
30 
50 
30 
30 

100 
100 1 

No. 
91 

190 
274 
276 

• 330 
501 
641 
825 
841 
912 
990 

13040 
169 
216 
232 
266 
342 
447 
608 
629 
687 
718 
747 
800 
804 
806 
812 
882 
890 
909 

13130 
134 
142 
.502 
512 
768 
797 
876 
937 

15054 
248 
311 
428 
sos 
836 
856 
877 
97g 
907 
969 

IG002 
49 
53 

IOO 
243 
314 
350 
355 
444 
511 
639 
521 
689 
651 
759 
719 
906 
993 

17125 
244 
349 
409 
449 
543 
604 
636 
639 
685 
714 
721 

Lira 
30 
30 
50 
30 

100 
30 
50 
30 
50 
50 
80 

500 
30 
30 
30 

3000 
100 

30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
30 
50 

500 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
30 

200 
30 
50 

200 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
30 

200 
so 
30 
30 

200 
50 
30 
30 
50 

ıoo 

50 
50 

100 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
50 

100 
3D 

200 
50 
30 
30 

No. 
724 
778 
788 
896 
942 

18020 
83 

133 
213 
254 
270 
400 
416 
483 
509 
552 
633 
659 
1572 
686 
724 
744 
794 
857 
902 

19071 
116 
185 
186 
332 
353 
391 
415 
597 
615 
688 
699 
746 
803 
909 

20097 
269 
450 
456 
470 

475 
568 
577 
655 
974 
976 

21051 
86 

150 
151 
220 
221 
312 
314 
330 
389 
390 
532 
547 
549 
016 
670 
753 
755 
908 

22026 
37 

107 
283 
270 
392 
423 
594 
666 
700 

Lira 
30 
30 
30 

100 
30 
so 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
30 

500 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
50 

100 
30 
50 
50 

200 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 

500 
30 
30 

100 
50 
30 
30 
30 
30 
so 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
50 

100 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
so 
50 
30 

500 
30 

No. 
707 
762 
796 

23000 
8 

138 
149 
205 
240 
346 
363 
451 
458 
575 
585 
689 
697 
790 
832 
837 
908 
920 

24014 
60 

120 
149 
491 
575 
613 
617 
634 
722 
755 

25025 
81 

192 
479' 
494 
624 
729 
759 
814 

26047 
83 

205 
235 
397 
474. 
476 
505 
531 
567 
586 
605 
718 
822 
932 

27006 
20 
47 
91 
96 

299 
345 
364 
396 
450 
453 
477 
646 
666 
805 

28014 
44 

133 
160 
166 
'169 
227 
434 

T~DAV"LDEN Ç[lc!il~N PAQANIZ 1-UÇ~il~ 
Cll-l'-TL[ sızı iL~l2L~TMtZ . -

ONU BANl{AYA YATIRINIZ 
M[Q TORLO iZAMATI GlfEl.EQU11ZOEN ALiNiZ 

Lira 
so 

200 
30 

500 
50 
so 
50 
50 
30 
30 
30 

500 
soo 
30 

200 
50 
30 
30 
50 

100 
30 
30 
50 
30 
30 
30 

200 
200 

50 
30 

200 
3000 

50 
100 

50 
30 
30 
ıoo 
30 
30 
50 

100 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
50 
50 

500 
so 
so 
50 
30 
30 
50 

200 
30 
30 
30 
50 

100 
30 
30 
30 
50 
50 

200 
200 
30 

200 
50 
30 

200 
30 
30 

No. 
479 
682 
710 
772 
891 
929 

29140 
204 
228 
230 
260 
302 
328 
368 
426 
442 
546 
870 
916 
959 

30016 
51 
93 

164 
227 
242 
649 
655 
671 
765 
828 
842 
994 

31111 
ısı 
202 
295 
409 
448 
494 
533 
663 
734 
766 
796 
771 

32301 
353 
528 
557 
580 
60!> 
678 
899 
930 
967 

971 
33221 

257 
338 
395 
406 
439 
492 
521 
561 
638 
757 
802 
819 
853 
897 
971 
977 
990 

34025 
98 

120 
182 
209 

Lira 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 

500 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
so 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
so 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 

100 
30 
50 
50 
30 

200 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
50 

100 
30 
30 

500 
50 
30 

100 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
50 

500 
200 
50 
50 

No. 
494 
520 
548 
842 
870 
923 

35038 
139 
506 
595 
650 
692 
698 
818 
894 
910 

27 
36017 

46 
62 

100 
210 
235 
285 
2915 
302 
326 
477 
483 
594 
610 
735 

37024 
133 
183 
336 
550 
724 
759 

769 
783 
836 
963 
974 

38004 
203 
326 
573 
619 
638 
736 
149 
791 
836 
923 
974 
975 
983 
995 

39057 
112 
146 
2J)l 
313 
331 
375 
462 
643 
655 
660 
667 
710 
757 
771 
819 
915 
931 
937 

Lira 
50 
30 

100 
100 

30 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
50 

':SO 
30 
30 
50 
50 

100 
30 

200 
sn 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

200 
30 

200 
30 
so 
30 
30 
30 
30 
30 

500 
50 

200 
30 
30 
30 

12000 
so 
so 

200 
100 
30 
30 
30 
50 

100 
50 
50 
30 
30 
30 
so 

100 
so 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

1000 
100 
30 

200 
50 

KıRllN doktoru 
NecaeUn Alaugun 
Her ıUD 15,SO elan 20 ye bdaı 

LlleUc!e Tayyare apartıman!annc!a c!alre 
2 numara 3 de baıtalanm kabul eder. 
Cumartesi ,onJerl 14 den ZO ye bdar 
muayene parasızda. 

--------------------------
Gidi ekimi 

Dr. Şiilıril Ertan 
Cafaloflu NuruOlllD&nJye cad. No. Jt 

(Cafaloflu Ec:.nnesl )'UUndal 
Telefon. 22568 

Dr. Hafız Cemal 
LOIDIA1I mı:gtM 

Dalailiye lliiteh,,._ 
PazudU .... sGDlwdl qledeD .... 

l&&t ( 2,6 taD ' :ra> kadar t.t&Dbulda Dl9u 
:JOIUDda (10C) aumaraıı buut bJ:ılMlladt 
butalanDI UllU1 eder. 1111. camartell Sb 
ıer1 abab ""1.&-12" ... uert baJdJd tubraJ9 
mahauatur. lıluayeneb,.,,. ~ n teletoa: 
nan. Kıflık '!ı~: ıı~ 
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RADYO 
müsabamız bitti 
Müsabakaya iştirak etmekle mükem
mel iki radyo sahibi ·Olabileceksiniz 

Radqo müsabakamız 
nasıl olacak 

Tafelllh okuJunuz. Daha fazla izahat almak ıetersenlz 
herglln idaremize mUracaat ed!tblllrslnlz 

Bir müddettir kuponlarım k~yduğumuz radyo müsabakamız 
bitmiıtir. Bunun için müsabakaların nasıl yapılacağını daha et• 
raflı bildiriyoruz. 

Müsabakaya radyocular da iştirak edebilirler. 
RADYOCULARIN iŞTiRAK ŞARTLARI 

1 - Müsabaka Avrupa ve Amerika sistemi makineler olmalt 
Ü7.ere iki esas üzerine tertib edilmittir. 

2 - Müsabakaya her kuvvet ve modeldeki malt:ineler ittiralt 
ve tecrübesine arzo1unacaktır. 

3 - Müsabakaya ittirake çağnlan ve bunlardan ittiraki kabul 
edenlerin adlan önceden ilan edilir. Radyo acentelerine 
mektublar gönderilmittir. İsimleri unutulan müeaaeseler 
tafıilit alabilirler, iştirak edenlerle ittirak etmek için mÜ• 
racaat edecek firmaları peyderpey bildireceğiz. 

4 - Müaabakaya ittirak edecek radyolar memleketin lanmmJf 
mütehamalarmın ittirak edeceği bir fen heyetinin muayene 
arzolunacaktır. 

5 - Müsabakaya girecek radyolardan Avrupa ve J\merika ma· 
kinclerinden ayrı ayrı birer birinci tefrik olunacak ve birinci 
gelen iJan edilecektir. 

6 - Müsabakada birinci gelen radyolardan biriıi satm almacalt 
ve okuyucular müsabakasmda birinci gelenlere hediye edile

cektir. 
OKUYUCULAIUMIZIN iŞTiRAK ŞARTLARI 

- KURUN gazeteıile nqrolunan 120 kupon bitiı tarihi olan 
3 temmuzdan itibaren en eon on bet gün içinde qağr. 
da istediğimiz malumatın yazılı olduğu bir kiğrd ile birlikte 
bize gönderilmif olacaktır. On altıncı gün gelecek mek· 
tublar müsabakaya ittirak ettirilmez. 

2 - Okuyuculamnızm biriktirdiği yüz yirmi adedden ibaret tam 
bir takım kuponla tercih edilecek Avrupa ve Amerika rad· 
yolan için yalnız birisine ittirak olunabilir.. Her iki radyo 
makinesine aid müsabakaya girmek için iki takun kupon 
göndermek lazrmdır. 

..:, 1 - Kuponlarla gönderilecek kağıdda ıu malumat bulunma· 
lıclır: 

'A - Tercih etmekte olduğunuz markanın modeli. 
B - ,. .. .. .. Senesi. 
C - ,, .. .. ,. Umba adedi. 
D - Kendi adresiniz. 
E- Markanın ismi. 
4 - Müddeti içinde gelen cevablar tunif edileçek, hangi marka• 

lar fazla rey alırsa o markayı intihab eden okuyucular ara
SIJlda iki birinci aynlacakbr, birine bir Avrupa, diierine de 
bir Amerika radyo makinesi hediye edilecektir. 
Eaki kuponlanmzr gazetemiz iduesinden teduilC 

eclebilininiz 
V AKIT Propaganda Servisi 

Askeri Lise ve Ortamek
teplere ücretle öğretmen 

aranıyor 
ı. - htanbulc1a ~üert Liselere: Fizik, riyuiye 

Buna Aabd llaeaine : Edebiyat, riyaziye, Almanca 
Kınlckale Askeri Sanat liıeıi: Edebiyat, coğrafiya, riyaziye 
Erzincan Askeri orta okuluna: Türkçe, tarih gurubu, Franazca, muaiıd 
Konya Gedikli Hazırlama ortaokuluna:Tarih gurubu 

Ankara Gedikli Huulama ortaokuluna:Tilrkçe, riyaziye, Almanca öfretmeni aıı. 
nacaktır. 

2. - lateklilerin lise ve orta mektep öiretmen ehliyetini haiz olmaJan prttır, 

Ehliyet; Uıüvenite mezunu olmak, Univenitec!e imtihan vererek ehliyet aJ-1; 
Kültür Bakanlığı kararile öfretmenliji tudik edilmi1 olmaktan ibarettir. 

3. - fıtanbul, Buna, San'at lilelerln<' birinci maddede yazılı dersler için 108, 

126, orta ve gedikli orta mekteplere aid dersleri için 98, 108 liraya kadar ücret 
verileiektir. 

4. - fıtekli olanlar; dilekçelerine qağıda sıra ile yuılmlf evrakı bailıyarak, 

An.kaMda Millt Müdafaa Vekileti Aıkcri Liaeler mtifettitliline ıöndermeJidirler. 
ı. - Taadlkll ve fotoğraflı fi§ 

2. - Ytıklek tahsil f&hadetname, tudilmame benzeri veya ehlietname 
taıdikll benzeri. 

3. - NUf uı tezkeresi tudikli ıureti. 

4. - Aıkerlik durumu hakkmda veailca, 
5. - Hilsnühal varaka11. 

5. - 4. 'Maddede yazılı evrakla mUfettifliğe müracaat edip durumu uyıun o1aa 
Iardan bilihara ıu vesikalar iatenecektir. 

1. - Tam tetldlli aaked hastahanelerden ahnacak uğhk raponı. 
2. - Noterlikçe tamim edilecek taahhüd ıenedi. Örneği mllfettitlik• 

ten verilecektir. 

6. - lateklilerden yuıh §Utlan haiz olanlar 15 ~ğustos 1937 gününe kadat 
mJracaat etmelidirler. 

'• - Dllelt yerine. getirilemeyenler bir hak idcla edemezler. <•19)' . .... 
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SATILIK, KiRALIK EV, ARSA, 
Müteferrik ve saire 

BULUNMAZ FIRSAT 
31- Şişli ile Bomonti arasında. çok 

itinab yapılmış sekiz odalı mo
dern ve kübik kargir ev satılık.. 
tır ve bahçesi çok m1mtazamdır. 
Arzu edenlerin Servisimize mü
racaatları. 

MUHASiP 
40 - Ticari muhasebe malömatı olan 

bir genç her tUrlü yazı ve muha
sebe işlerinde çalışmak üzere iş a
rıyor. 

İsteyenlerin servisimize milra· 
caatlan. 

JŞ ARAYOR • 
42 - Şirket veya mUesseselerdc oda

cılık istiyorum. ilk tahsilimi bi -
tirdim. Eski sigorta §irketinde ça
h§tığmıa dair ellinde bonservisim 
vardır. 

DEVREN SATILIK BAK.KAL :VE 
AŞÇI DOKKANI 

44 - Muhitinde işçisi fazla ve bir aileyi 
geçindirecek kaıdar müşterisi olan 
bakkal ve aıçı dükkanı devren sa. 
blıktır. tstiyenlerin servisimize mü
racaatlan. 

KiRALIK VE SATILIK HER TORLU 
KONFORl HAVI HANE 

45 - Ayaspaşa Gümilşsuyu civarında 
denize nezaretli kagir 6 odalı ay

nca sineklere karşr tel kafesli, hava 
gazlı, elektrik, terkos, telefon, ga· 
raj ve aynca mutbak ve çama§lrlı:k 
alaturka ve alagfranga banyo, tu
valet, sekiz yüz metre murabba ha
fuzlu ve akar sulu denize nezareti 
çiçek bahçesini havi müceddet hane 
hem 45 liraya kiralık ve hem de 
satılıktır. Arzu edenlerin servisi. 
mlze müracaatları. 

RUSÇA TERCUME 
46 -- Mükemmel Rusça bilen ve tercii

manlrğıru yapabilir bir mUeasesede 
tercümanlık ve tercih edilecek eser 
ler için iş arıyor. 

tNGtLlZCE, FRANSIZCA 

BOSTANCIDA 
51 - 268 arım ısat:Ilık arsa, talip olanla

rm servisimize müracaatları • 
52 - İngiltere ve Fransada tahslini ik

mal etmiş bir bayan tarafından 

Oksford usulile İngilizce ve Paris 
ticaret mektebi usulile Franaızca 

lisan dersleri ve aynca piyano ve 
jimnastik dersleri verilir. 'Arzu 
edenlerin VAKIT Propaganda ser. 
visine müracaatları. 

KARLI BtR iŞ 
53 - İşin ehli ve mütehassısı olan bir 

sanatkh tarafından çok mühim ve 
çok karlı bir i§ için 150000 liralık 
bir kapitale ihtiyaç vardrr. Yapmak 
arzu edenlerin VAKIT Propagan· 
da servisine müracaatlan ı 

lŞ ARIYOR 
54 - İlkmekteb mezuniyim. Biraz Fran

aı~ bilirim. Herhangi bir mües
sesede yazr işlerile çalı~ isti
yorum. 

SATILIK PRESO MAKiNESi 
55 - Demir ve madeni e~ya işleri ya

par. Kendisinin ağırlığı: 2500 kilo 
vurduğu kuvvet 100 tondur. Fi
yatı 450 liradır. !stiyenlerin Ser
visimize müracatları. 

ACELE SATILIK EV 
56-Kadıköy Şifa, Yoğurtçupark yo

kuıu.nda 8 oda, bir banyo, elektrik 
havagazr, terkos suyu, bir kuyu, 
1800 arşın meyvalı: bahçe, odalaı 
KalatnııŞ, Çamlıca, Fenerbahçeyi 
görür. Fevkalade manzarayı havi. 
Almak istiyenlerin Servisimize 
müracaatları. 

SATILIK EV 
57 -Tarabyada, denize nazır, 

den beş dakik~ kamilen kargir, 
12 odalı ve :bahçeli bir ev pek çok 

ucuz fiyatla satılıktır. Arzu edenlerin 
Servisimize müracatlarr. 

DEVREN KiRALIK VEYA SATILIK 
KAHVE 

58 - Beyoğlu istiklal caddesinin en iı· 
lele yerinde 24 masa üstleri camlı 

lo a 1 alarının 
.- Asırlardanberi tecrübe edilmiş Radyo aktiviteli 
ve müsekkin hassaslı meşhur suları müzmin roma· 
tizma, siyatik, ağrılı bağırsak iltihapları, Antrekolit, 
müzmin ishal ve dizanteri, ağrılı basur memeleri 
ve sancılı kadın hastalıkları, nikris ve her türlü 
Nevoulijler gibi hastalıkları süratle tedavi eder. 

Bu sene kaplıcaların gerek tıbbi ve gerekse otel, 
lokantalarında büyük tekemmül/er yapılmıştır. 

Bir Hazirandan itibaren fiyatlardaki ucuzluk 
bilhassa calibi dikkattir. 

Çınar otelf: Bir gUnlük pansiyon komple bir kişi için otel 
ve yemek 325 kuruştur. iki kişi için otel ve yemek 550 
kuruştur. 

BUyllk otel: Bir gUolUk pansiyon komple bir kişi için otel 
ve yemek 350 kuruştan başlıyarak kat ve odalarına g6re 
7 liraya kadardır. iki kişi f çln 6 liradan 9 liraya kadardır. 
aileler için ayrıca tenzilat yapılır. 

Lokantalarda büyük bir itina ile hazırlanan 
yemeklerin tabildotu: 

BUyUk lokantada 100 ve Park lokantasında 70 kuruştur. 
Alakart yemek fiyatlarında da tenzllAt yapılmıştır. 

Ba o iyatları geçen seneye naza an 
çoK ucuzl tılm t r_. 

4 7 - Dersler tecrUbeli bir profesör ta• 
rafından ikmale kalanları ve kollej. 
tere girmek istiyenleri iyi hazırlı
yor. Ders vermek için sayfiyeye, 
eve ve her yere gider. Fiyatlar mu~ 
eait. Arzu edenlerin servisimize 
müracaatları. 

ve 72 sandalyesi bulunan bir kah· ----------------------------------------------
ve kiralık veya satılıktır. Almak IHMfMnıııtı'llllhl•ı11-NtltttııııııtlllllllMıtıııııtlllllllU1ııııııtUll 

jATILIK MOFREZ ARSALAR 

"! 8 - Büyükderede ifraz edilmİ§ 40 kil;. 
sur parça arsa satılır. Talip olan· 
larxn servisimize müracaatları. 

SATILIK HANE 
·49 - Büyükderede altı odalı hane mak

tuan 1600 liraya satılıktır. Birinci 
katı tuğladandır. Servisimize mü. 
racaat. 

KARTALDA SATILIK ARSALAR: 

50 - 2, 4, 8 dönümlilk arsalar satılıktır. 
Talip olanlann servisimize müra-

istiyenlerin Servisimize müraeat
lan. 

ARNAVUTKÖYONDE SATILIK EV 
59 - Kanlıcadan Beylerbeyine kadar 

Boğaza nazır, iki bUyük balkon, 
terkos, elektrik, hamam, sarniç 
ve tulumba tertibatı, tahtaları 

geçme, kapılan mavun, camlan 
buzlu içi dışı yağlıboya, bahçesin-
de her türlü ağaç ve çiçekler 
muşamba döşeli yedi odalı acele 
aatılıktır. Şişli - Ayazpa-şa - Tak-
sim - Cihangir taraflarında apar-
trmanı olanlarla değişmek ve va-
ziyete göre fiyat farkı vermek 
mümküna:ir. Arzu edenlerin Ser-

caatlan. visimize müracaatları. 

Bunları almak veya ısatmak istiyenlcrin ve bu işlerle alakadar olanlann 
Ankara caddesinde VAKiT Yurdunda VAKiT Propaganda servisine milracaat-

ları. 

Mühim kolayhklar 
:Aşağıdaki hizmetlerden birine ihtiyaç -
lan olanlar. 

Bir Telefon 
Bir mektup 

Bir Kart 
Bir adam göndererek 
veya bizzat gelerek servisimizle 

temas etmelidirler. 

VAKiT PROPAGANDA 
SERVİSİ 

Okuyucularımıza hizmet olmak fi· 
zere aşağıdaki hususlarda kendilerine 
lazım olacak kolaylıkları kendileri gibi 
dü§'Jntip halledecek, işlerini görecek • 
tir: 

1 - Mobilya, eşya vesaire satmak ve

ya almak istiyenler, 

2 - Katip, muhasip, hizmetçi, aşçı, işçi 
istiyenler ve bu hizmetlere talip olan· 
lar. 
3 - Kiralık, satılık ev, apartıman, dük
kan, mağaza arayanlar. Kiralamak, ki
raya vermek. Almak veya satmak is • 
tiycnler. 

4-Den vermek veya almak istiyen
ler, 

5 - Otomobil almak .atmak veya it · 
!etmek istiyenler. 
6 - Radyo almak satmak veya tamir 
ettirmek istiyenler. 
7 - Tercüme ettirmek veya tercilme· 
ler yapmak istiyenler bu hizmetlerini 
kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk göre· 
bilmeleri için (V AKIT PROPAGAN . 
DA SERViSi) nde bu işlerle meşgul 
olmak üzere aynca bir büro vücuda ge· 
tirmiştir. 

Müracaatlarda hiçbir kayıt ücreti alır.-

maz. 
Vakit Propağanda Servisi 

Vakit Yurda Ankara Cad. lıtanbul 
Posta kutusu 743 Telefon 2437G 

Telgyraf: Propaganda Vakıt 

.. - .. ·, ... . . 'ı. '" . . ' . . ' 
.. • .:. ·- • •• • • • .. • • • 1 • .._ • .. .. .J. 1 ... . ~- _...__.. - .. • . .. l 

Sağlık 

Aylık 

8 aylık 
6 aylık 
Yıllık 

Servisimiz 

KURUN 
ABONE TARiFESi 

95 
!60 
475 
900 

lM Krt. 
4.ııs ırr,. 

820 Krş. 
1600 Krı 

Ta.rl.festnden Balkan birliği !çln a yda otuz 
kuru§ dU§WUr. Poııta birliğine girmlyen 

yerlere ayda yetmiş beııer kuruıı 
zammedilir. 

rtırkJyenln her posta rul'rlit>zlnde 
&:UltUNa abone yaz.ılır. 

Adres de!lııtırme Ucretl 2:5 kuruştur. 

Sahibi: Asım Us 
Neşriyat Direktörü: R. A. 5even,il 

.. lstanbul Belediyesi ilanları 

Büyükdere meyva fidanlığına lüzumu olan 450 metre çelik ıe;ekme borıi 

açık eksiltmeye konulmuştur. Bir metre boruya 180 kuruş fiyat konulmuştur• 

Şartnamesi Levazım müdtil'lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda 
yazılı vesika ve 60 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bera .. 
her 23/ 7j937 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ), 

(4009), 

Edirne iskan Müdürlüğünden: 

l 

<· ;. D~vlet Dem1ryolları ve Lim'anlorı iş!rtme · ' 
~,~ .. ~'.·· .! · ' . · Umu'm idaresi ilanları . · · , 

., . ' . . 

Muhammen bedeli 1351 lira olan 7 30 kilo 95 ve 120 m/ m2 lik bakır çıpla~ 

\

kablo tel ile 200 metre 95 ve 120 m/ m2 lik bakır izole kablo tel 15. 7. 37 peı."' 
şembe günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafırı• 

' dan açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
Bu i'je girmek isteyenleri 101 lira 33 kuruşluk muvakkat teminat ve kanıtı 

nun tayin ettiği vesaikle hirlikte eksiltr:ıe günü saatine kadar komisyona müracır 
atlan lazımdır . 

Bu i§e ait §artnameler komisyondanparasız olarak da~ıtdmaktadır • . {3715), 

1 

... 

' 


