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1 Sayısı heryerde 
ı 100 para 

Milletler Cemiyeti Komisyonu Hataydan ayrıldıktan sonra 

Seçim, Türkiye - Fr nsa tarafından teş-

kil olunacak bir komisyonla idare edilecek 
Antak,,ada tahrikô.tçılardan dört 

kişi daha tevkif edildi 
Bilanhlar Payasa gelerek iskenderun ve 

Hamidiyemizi 
, - ziyaret ettiler 

italyada 
buğday buhranı 

Bir kn<; gündcııl>eri A' ı·uım ııcı ·
t.n ınııı gcth·diği ınnllıınnt Jtnlynd.n 
chemıııi)etli bir buğday .kıthğındnn 
bnlı ediyor. hnlyn Iıükiuucti geçen 
Malı onlnl'lluln ;ı..nımı cttij:':l knrnı·
lnr ile meınlckcthı her tnrnfmdn yu. 
l>ılacnk ekmeklere l üzdc yirmi nls
hctinde mı ırmıu ı.nrıştll'ıhıınl.tıl _ 

thr. Jlu urctlc 'ü::udn gctiı-ilccck 
ekıncldcrin hnlk i:ıUyncına tJ\mn • 
ltlilc uygun gclehllmc i için ekmek. 
~·~ı"r nrn ıncla mü nhaknlnr yaıul -

ı 'e hu mU nbnkncla mu' artnk 
Olmılnrıı. 000,00Q ir~ clerc~c ine çı_ 
knu unkdi rııükdfntlnr <laf;ıtılınası 
dü., ünülmcktcdir. 

hail ncla böl lece Q,hemmiyetli bir 
fi!afhnyn girmiş hulunnn buğ<lny ,.e 

l'knınk llll' ele inin l>aşı fn.,izııı hla
ı•e iıılıı otnr,i istemi knbı o lnrnk 
ıncnılcketc hnrlı:tcn gelen buğday. 
lnrın mUmkUn ol(lnğn knclnr azal • 
tılmı., ohnn uıclnn ileri ı;:cliyor. U
tnumi harpten c1"Tcl ltnlynnın buğ

clny i tlh nll cnc<le 50 milyon kcn. 
lal itli. leıııJcket Hıtiyn<• ını t nmnm
lanınk için hnrlı;tcn de ıo ile l:! mil 
Yon kental nrn~ınıla buğday getiri. 
lJ.rord 11. 

}i'nknt o güııdcnhcrl Jtnlynnm n ü
fu u mUhlın ıııiktnrılıı artııu~tır. ·u 
ru llll nrtııınsı cln hnjt<lny ihtfyncın ı 
~oğnltmıştır. Musoliııl hu \nzlyetl 
J;İ.)rdli •ü iı;lıı be,, nltı yıl en·cl "Huğ 
dny mücadele i,, ne giri.,.mlştl. l\lem_ 
l"kcUn buğday ihtiyacım tnmnın.ile 
kendi toprnkl:H"ıııılnn yctJ~timıck i
~Jn bir sıı·a tc>dhiı-IC'r nlclı. B u ıııil<·a. 

tlcleııin ııctice 1 olnı·nk lt.nlynıla 

hu~<lny lstih,..nll eııedc r;o milyon 

kf'ııtnl<1cn 75 milyon kcntnlc kndnr 
~ıl·mışt ır. nn nyc(lc hnri<:t en hu~ -
clay lthnldtı dft n gRri h ndde inmiş. 
tir, JJattA hnzr S<'n<'lcrclo hnriçtcn 
lıtç buğdny getirilmediği hile olmuş 
tur. 

Geçen sene 1tnlyndn buğday malı. 

l!IU]ll i)1 HU. l'nlnız; isUhsal edilen 
buğdayın un mndımnnı C\.H!lkl se
llC'lcr nl beti ndo cle~rf l<ll . Bundan 
ba ka memleketin muhtelif noktn. 
lıınn<lıı fnzln ya_i::murlardan lınrmnn 
lar ıslnnclı. htih nl edilen buğclny 
tÜl'lldü. HülAsR 1talyamn kcnıll bnğ. 
da.r ha ılllt iylo keneli ini geçi neli • 
l'<'nllyeccğl n nln ş ılrlı. nıınım üzer in e 

hUkrımct l'kmck mnınR hir mik tar ( 
•ıu ırunn karı~hnlmn m n karar \"er. 
dl, Ru şekiMc Jrnrıştırılnrnk rnısı • 
l'tınunun mlktnrı ipti<l.n. et 5 iken 

hir lllliclılct sonrn o/0 10 a . <lnha son. 
ı·a ıla r;.. 20 ,-~ çıknrıhlı. 

1,tc 1talya<ln )"Cni :1 tlhsnl me\" • 

"imine girerken lmğclay mc el csl 
höylc bir ,;nfiıncln f<ll: yen i sene 
hu~c1Ry f<ı111ı nll hnkkmcfa ynpılnn 

ASIM US 
(Sonu: Sa. 4. Sü. 5.) 

r ~ 

Antakyn, 25 (A.A.) ....,. Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bil<llrl • 
yor: 

Milletler Cemiyeti secim komls • 
yonunun Ccnevreyc hareket etmek 
Uzere olduğu YC seyahat hazırlığım 
bitirdiği öğrenilmiştir., Du komis • 
yon gittikten sonra secim Tür.kiye 
ve :Fransa hükümetlerınce teşkil e-

Sabiha Gökçen 
Bır Yuğos lav gazetesine 
nası l yetiştiğ·i ni anlattı 
Kıymetli tayynl'cciıniz Sabiha 

Gökçen, Balkan turnesi esnasında 

Del,,.radda bulun<luğu sırada Vremc 
gazetesine bir mtiH\kat vermiştir. 

Bu mUlltkattan bazı parcaları a
lıyoruz: 

"- Pilot olınnk güç değildir. Biz 
kadınlar ile erkekler arasında fark 

(Sonu: Sa. 4. Sil. 4) 

dilecek bir komisyon tarafından ya. 
pılac~ktır. F.akat kayıt muamelele -
rlne Milletler Cemiyeti komisyonu. 
nun bıraktığı yerden mi devam edl. 
leceğl yoksa yeni baştan mı başla. 

nacağı hakkında biç bir malUmat 
mqvcut değildir. 

Diğer taraftan erkAnıharbiye mU. 
(Sonıı Sa . .4 Sü. 1) 

Litvinof 
Milletler cemiyetini nasıl 

tarif ediyor 
Moskova, 26 (A.A.) - Havas Ajan~ 

sı muhabirinden: 
Tas Ajansı, B. Litvinof'un YUksek 

Sovyete namzet olduğu Leningrad in
tihab dairesinde söylemiş olduğu nut. 
kun metnini ncşretmi§tir. 

B. Litvinof, garp devletlerini ciaima 
Alnıanyaya serfru etmis oldukların • 

(Sonu: Sa. 4. Sü. 4) 

ispanya hükôme-
• 

tinin tehdidi 
Frankonun dostu olan memleketlere 

karşı mukabeleibilmisil 

İngiltere ve Fransa 
tarafından reddedildi 

Madrit 26 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 
Frankistler tarafmdan esir edilmiş 

olan yedi milis neferi, cumhuriyetçile
rin hatlarına gclmeğe muvaffak olmuş
lar ve Saragosta İtalyan ve 1spnyol 
zabitleri arasınd:-. bir takım vahim ha
diselere ş:ıhit olmuş olcluklannı söyle
mişlerdir. Avilada da İspanyol ve ecne
bi zabitleri arasında kanlı bir takım 

mlicadele otmuş ve bu mücadeleler es
nasında kumbaralar atılmıştır. Bu as
kerlerin beyrı:ıatı resmi mahafilin istih 
baratına tetabuk etmektedir. 

Barselona 26 (A.A.) - Milli müda
faa nezareti tebliğ ediyor: 

Dün Püebla - dö - Nalverde mıntrıka
sında Müela • dö - Sariyonun şim:ı1inde 
bazı tepeleri işgal ettik. 

,(Sonu: Sa. 4. Sa. 3.) 

. -

··~ ... . 
Tc1ıirdağ1ı • Miilayim m'ifa(lbakosından bir görii ııu., .• 

Dünkü Spor harr.ketleri 
...........,--, ~aı:ws .-, ~ ~SWWWL,_, ~ --

Tekirdağlı Mülayimi 
tuşla yendi 

K ara A li baştan sona kadar h a k im 
güreştiği Modri n i y eneme.di 

((Ya..""ı8ı G ıncı sayı/ada) 

Fenerbahçe Be.şiktaşı 

3- nıağlüp e t ti 

~ 

Dünkü maçta Beşiktaş knledsinin bir kurtnrışı •• 

Yunan muhteliti Şişliyi 2-0 yendi. Yüzıne teşvik 
ı11üsabakalaı ında iki Türkiye rekoru kırıldı 

(Yazısı 7 inci sayı/ada) 

Bir seyyar başcı 
karısını bıçak ladı 

arkadaşı Arap Bastoncu Rzza da 
Mehmedi karnından yaraladı 

Dlin öğleden sonra Tophanede bir ı 
adam karısmı muhtelif yerlerinden 
yaralamıştır: 

Seyyar satıcı Ali, karısı 26 yaşında 
Ayşe ile daima ka\'ga etmektedir. 
Ayşe kocasının bu halinden bıkmış, 

yirmi gün evvel eşyalarını toplayıp 

evden uzaklaşmıştır. 
J{arısmı çok seven başçı Ali birkaç 

defa kadının yolunu keserek t ekrar 
beraber oturmalarını t eklif etmiştir. 
Ayşe, kocasının geçimsizliğinden u. { 

sandığından bu sözlere aldırıs etme
miştir. Karısının kendisinden iyice so. 
ğuduğuna hükmetmesine rağmen Ali 
dün öğleden sonra Tophaneye gele • 
ccğini haber aldığı karısını bir kahve. 
de beklemiş, peşine takılmış, Kadriler 
yokuşunu çıkarken arkasından yetiı.
miştir. 

Alinin ricalarına Ayşe aldırış et • 
meyince seyyar baŞ<;ı yanında taşıdı. 
ğı sivri uçlu bıçağım çekmiş, karısını 

(Sonu: Sa. 4. Sil. 5.). 



-- - -- ------- - -

Vazao ~ Kadlrcan Kaflı Na. 72 
Papa Apagit anauın öldüğü aaman 

Bizansta Vijil adında bir bat papaı ya· 
ıryordu. Bu adam bir acnator ailcsin
ıdcndi. Cesaretsiz ve iradesizdi. Papa 
ikinci Bonafis tarafından kendisinin 
halefi gibi göstcrilmiı olmaaına rat
men korkaklığı yüz.ünden bu fırsatı ka
çrrmı§tı. Vijilin kendi kendine hiçbir 
ıcy yçamamıf olması Teodoranm da· 
hı çok itine ıeliyordu. <;UnkG ancak 
böyle bir adamı kukla gibi oyriatabilır
di. 

Vasilisa bunun için Vijille görilJtil. 
Ona dUıüncelerini aöyledi. ikili ara
ııDda sUrcn U%Unca konutmalardan 
sonra bir anlatmaya vınldı: Tcodora 
onu papa yapacak, o da Teodoranın di
lediği gibi ~bpcaktı. 

Yilıtinyanoa kanımın itine kant· 
mamıı: 

- Nıaıl iıteraen aylı yapf 
Demitti· 
Aradan bir buçuk ay seçince yine 
Vijil Teodoradan birçok pwı ve Be-

U.erle Antanlnaya verilmek lbere lkl 
mektup aldı. Hemen yola çdm. ttalya
ya vardılı zaman Roma ıehrinln Oıuo 
ıotıar eline ceçtilinl 6lrenc1L Teodo
ranm malcUdmı tstrenen kral Tcodat 
daha çabuk davranmıı Sllver ıc!mdı 
blriıinl papa yapmrıtz. 

Vijil orayı vırdıfı siman Sen Piye• 
rin taıhttnı dolu buldu. Silnr onun 
BeUaerle kansına birer mektup ıetir· 
dilini ölrendL.,.. o sırada, cencral ..,... 
nmdı ancak bet bin aıker oldulu hal· 
'de Romaya yaklaımııtı. Silver ona ya
ranm2'1c için kapıları açtı ve içeri aldı. 

Teodora bunu haber alınca hiç p
prmadz. Maksadına ermek için Vljilift 
yerine Silveri kullanmakta ne sarar 
vardıı 

Silvere haber g6nderdl ve Antimo
sun patrik yapılmaunı İltcdi. Fakat 
kabul ettiremedi. Papa Bellzcre giln
niyordu. General onun Bizanı ordusu
Q& gtlstcrdliJ kobtyhklan yaptılı yar· 
'dımları hep yımu§tı. Bunlar Ytııtln· 
yanoı tarafından da pek iyi kar1ılan
mıftı. Teodora gene tek bırakılnuJ olu
yord\L Bilmiyorlardı ki böyle ıcyler, o 
inatçı ve kinci kadını,' yıldınnek şöyle 
dursun, büıbütün kudınyor ve eskilin 
den daha yaman Pldırıflar için kıtlar
tıyor:!u. 

Teodora general BeUzere en aon em
rini bildirdi : 

- Silvcri pllplhk tahtmdan indir, 
Vijili oturt! 

Bcllıerln canı 11Jafclı. Bunu yapmak 
imparatorluk ve fullet adına blr elna· 
yetti. ttılyaya ukenlı ve paruıa ı•l· 
mit. yanındaki kilsUk fırka ile birlikti 
Oıtroıotlarm kı~l1n altında )'trt ... 
rllıeeklerl aırada ancık pıpanm aaye· 
llndı kurtulmuıtu. Onun mWdfatz bu 
mu olacaktıl 
O ıırada Oıtroıotlar yeni lcrallan Vl· 

tijeain kumanda11 altında yeniden ayak 
lanmıılır, Romaya yaldqıyorlardı. Böy 
le bir samanda ikilik yaratmak kadar 
kötU bir ıey olamazdı. 

Beli.er, Tcodoranm emrini yerinı 

ıetirmek istemiyordu. Fakat Vijille 
Antanina elcle vermiılcr, onu ııkııtın· 
yorlardı. 

Qıtrogotlar Romayı kupttılar. 

Belizer askerlerini çoğaltmamııtı. 

Kale duvarlan da iyice tc:mir edilme· 
mitti. Halk sıkıntı çekiyordu. O kadar 
ki, birç.oiu, ıehre yiyecek gelebilmesi
için Oıtroıotlara kapılan açmak bile 
istiyorlardı. Belizer hem içerdeki hem 
dııardald düşmanlarla uğrı:l§ıyordu. 

Antanina kocasma: 
- Papa bize ihanet ediyor. Korkanm 

ki seniıı tereddütlerinin cezasını biz ide 
pek acı olarak sekecetlı. dedi. 

Belizer böyle bir ıeyin olacağına ina
namıyordu. 

Antanina ile Vijil hem papayı her· 
kete karıı ıuçlu ıöıtermek hem de 
Belizeri diledikleri yola sokmak için 
ttir çare buldular: 
Papanın oturduiu Utran aarayın

dan kale kaıpılannı elden bütün yollar 
Antaninanm emrile ve onun ıU•eıvdiği 
biı' nblt tarafından ıös bapaine ahn
llUftr. O akpm ayni zabit d6rt nal ıe· 
aeralin aarayına kottu, gizlice gtsrüı
mtk lıtedllint aöyledi. Antanlnnm d• 
bulandulu Alona alındı. Gınenl: 

- Ne var, ~bulc IÖyle 1 
Dedi. 
Zabit yutkundu ve ıöı ucile Anta

ninayı iıaret etti. General onun ne de· 
mek lıtediğini anlım19tz. Fakat kınıı
nı oradan çıkeırunadr. Zaten buna lü
zum da yoktu. Yeniden emretti : 

- Burada yabancı yok işte .. Söyle! 
- General, papa Silver ihanet edi· 

yort 
Koynundan bir kağıt çıkardı ve 

uzattı. 

Antanina yerinden kalkmıı: 
- Gördün mü ben demedim mi? 
Dır ılbt kocasının yanına hızlı hızlı 

gitmlıti. 

Şimdi Udıi -de ayni kiiıdın üıtilne 

eftımlıler, okuyorlardı. Papa bu mek
tubu Got kralına yazıyor ve ona Aıi
nırJa lcıp11mı apcap bildiriyordu. 

Aalnarya kaıpı11 ıerçelcten, papanın 
oturdulu Utran 1&rayma pek yıkmdı. 

Antanlna mıktubu bltlrdijl uman 
homurdandı: 

- Alçak! Namuauıl 
Beliur cUtJerinl 11ktr Ti isini sekerek 

batını aalladı. Mektubun ıerçek olup 
olmadıtını his ldilf Unnıeden bnsın• 
hak verdi. Bununla beraber papaya icar· 
p rııtıele bir adım ıtbl davranarak 
onu tutturup hapee at&JD•dı. Tahttan 
çılcilmellnl ton def ı aöylcmeyt daha 
unun buldu. 

Papa gene kabul etmedi. Ayni zaman 
da kendiılnln diltman krılma kapıyı 
açmak latemediiinJ ıa.termek için 
Lltran ıDrayından çıktı Sen Sabin ki
lisesi yakınında ve Avantin tepesinde
ki ptoya 5ekildf. Burası ble kapıJarı
nm hiçbirine yakın dettıdl. 

Bclizer onu çalmfr. Bir fenalık yap
mayacapı, sadece görilfmelc ve bera
ber phf!lıık istedilint yeminle bildir
di. 

Papanın etrafmdakiler: 
- Gitmeyiniz! Biıanslılınn yemin

Jerirı~ cUv9nUem~. 

Deldiler. Fakat o bunlın dinlemedi. 
Pfüçiyo sarayına geldi. 

Her fey yatıımıı görünüyordu. Hal
bulcl bu hal pek kı11 ıUrdU: Birkaç giln 
sonra general Belizer papaya adam gön 
dererek kendi .. rayını çağırdı. Papa 
önce gitmek istemedi •e Pinçiyo sara
yınm kiliıealnde kaaph kaldı. Belizer 
in ona glSnderdifl lidım diyordu ki: 

- General aizinle arlı: aık görüıerek 
her keıln beıleldili fUphelerin hhlcıız 
oldutunu ılıtemıek iıtiyor. Halbuki 
ıis tenine &fdiyonunm. Belki herkeı 
böyle yapabilir, fakat Sen Plyerin tah
tında oturan mukadd11 adam yalını 
Allaha ıUvenerelr •• Allahm verdiği 
ilham• ıare it yapmalıdır ı 

Bu taılır papanm rururunu yarala
mııtı. 

Unn uıun dUfUndU. Soıırı yerinden 
kalktı. Bir pilkopot ve pap11 kalabah
lmm anUndı: 

- Allah naaıl Jıtiyoraa öyle olıun 1 
Diyerek ıenerlıl Beliıerin aarayına 

clttl. Kapıda karfılaıadı. tçerl abndz. 
Adımlarmdan ayırt edildi. Salona alın
dıfı zaman ilk olarak kaırıısında Vijili 
ıördU. YU.ıUnU çevirdi ve bu ıefer da
ha garip bir cörUnüt kar§11ında kal
dı: 

Antanina, ıatafatlı bir karyolaya bir 
imparatoriçe gibi uzannuttı. Sanki raıt 
gele bir adamı kabul ediyordu. General 
Belizer kanımın ayale ucuna oturmuı. 
sevcillıinin her emrini hemen yapmağa 
hazır ve aıık bir köleyi andınyordu. 

Hiçbiri en kilçülr bir uygı göstcr
rnerniılerdi. Papa Silver urardı, bozar
dı, olduğu yerde baka kaldı. 

Antarıina alaylı alaylı batını salla
dı: 

- Ne iyil Paı>J efendi, bizi ve Ro
malılan Gotlara teslim etmek istediniz, 
de~il mi? 

Papa: 

- Böyle bir ıey.den haberim yok· 
turl 

Dedi. 
Antanina elJerini birbirine vurdu ve 

Jcapdafda iri yan k81eler c~hilnOnce 
onlara emretti: 

- Bu yalancmm elbiHlerinl çıka
rın. Bir kCfit elbiHıi clydirin t 

(Arkan wr) 

kra ya lstlklôlinl isteyen 
adam nasıl UldürüldU. 

Albay Konovaletz'in mensup olduğu cemiyet 
şimdiye kadar bir çok insanı öldürmüştü 

da Avrupada bir uırdanberi ıoe~ 
olan ,ıı.t ibtllfilciler teeekktııllDUD 
en kudreUi lmirldir. 

On senedenberi müstakil bir tJ).. 

rayna yaratmak için her ç~~ 
vurmu,, her vuıtaya müracaat 9UW"' 

tir. Bu cemiyet fimdiye kadar ~ 
tanda 54 kilçUk memur ve 189 bQ,..
mcmur lSldUrmU,tUr. 193' te varfll"' 
nm en bUyUk caddelerinden bir~~~ 
gUpcgilndilz öldUrillen Lehistan gp

llye veldlJ Peratez de öldlirill~ 
arumdadır. Evvelce de yudJğUDIZ •· 
bl, Konovaletze lnfillk eden paketleri 
veren, Lehlstanda Novak lmnl ~ 
da. oturan ve Çek pasaportunu bl!O 
Baluk !aminde bir Ukraynalldu· 

Bu iki adamın tesadllftl ve AJb&YI' 
ölUmU, aiyaat muhitlerde son ayl~ 
en mWılm t.yasl vakala.rmdan blf'IP' 
sayılmaktadır. 

Bu resim auik&tten bira.ı sonra qlınmı.Jfır. Bir Fransız gueteclsl, bu teşkiiltJJS 
llerl gelenlerinden birisiyle konUŞJl1Ulw 

atar atmaz, ondan bu cinayet ve cemiyet hakıaııUkranya istiklalini iıtiycn milliyet. 
perverlerin reisi albay Konovaletzin 
bir suiknste uğradığım, bombayla par. 
çalanarak feci bir surette öldUğUnü o
kuyucul&mnrı elbet batırlıyacaldar
dır. 

Vaka 23 mayıa 1938 de bir öile U.. 
r1 Roterdamda seçiyor. iki adam, A. 
l&nta kahvealnde k1r1ılqıyorlar; ko. 
DUfUyorlar. Sut OD 1Jdyl yedi dakika 
geçe, bu adamlardan birlat ark&dqı
na ik1 paket Veri)'Ol";huh lıİllı wıak. 
lqıyor. Paketleri alan adam da onun 
arkumdan kahveyl terkec:Uyor. Kal • 

dmmlardn iki Uç adım 
bir inf ılak duyuluyor. 

Paketli ada.m, derhal parçalanarak 
ölüyor. 

B!r aulkut mır 
Blr kua aut 
OIUnUn hüviyeti anlqılınca, Lehiıs. 

tanda, Romanyada, RU1yada ve Çe. 
kOllovakyada oturan 40 milyon Uk -
raynalı, zaptoJunmu bir heyecanla 
çırpmJJOr. 

Oldtırtllen, Ukrayna latikWlnl latl
yu miJUyetperverlerln relıl albay 
Konovalıı.tlr. Bu adam ayni aman. 

da ıu maldmatı almıştır: 
'"Cinayetin niçin ve nasıl yapıtdıJı

ıu biz de pek iyi bilmiyoruz. ÇünkU re-
isimiz kimseye emniyet etmez. yapa· 
cağı işler hakkında hiç izahat verınd' 
dl. Baluku tanırım. Bu adamla reJI 
1936 da Benıde t&DllJ'lll§lardı. B&}oJt 
bir aralık Rusyaad mühim bir ıneY-1 
ftg"l etmf~. 1933 de Rusyadan ayrıl· 
mı§tı. Ayrılıpm eebeblni soranlar": 

GCJNON AKlfLER.I 

"Rua1.ar, Ukraynanın R~adan a,yrJ
moatna ra~ olmıyooak1.ar. Bunu oıel'
ymca B~ Çtktım.,, demi~' 
Biz bu adamm maksadmda ve sl5sl'" 
rinde samlmt oldufu.na inanmıatı)-

Bu hldlae çalı§mımm çok bozacP 
Meseli. ben artık çalııam:ryacatıı"' 
Bir mUddet ortadan kaybolmam ııssıo· 
Eaklden Amerikada teşklJJbmmn yt• 
nma g1tmeyf dUeQnUrdUm. Fakat bıJ 
gUn buna oeearetim k~lmadı. 

-·- . - ~ -=-=- _-_ - -- . - -___ -___ _:_____ ~ - -- . _-: ~ __ -_-::_~---- -. 

YEN! SAAT TAJOL\ MODASI 

B tR GJ!lCJ!I Y.ATINIZ. Sat>alı • 
leyın cözlorlnlıl açtılınız 

zaman bir cok şeylerin modası de
ğişmiş olduğunu görüyorsunuz. 

Geçen giln öğrendim. eımdl do 
kol aaatlnln modası gecmlş. Blldl 
sıkıyormuı,. Carpıp kırılmak tehll • 
kesi varmıı,. Şu bu .... Zaten çoktan
dır blı!ısolunuyordu. 

Kol saatlerinin saat tarafını içe. 
ri getirmek, yahut bilek kayışı fle 
birlikte cepte taşımak nev'lnden ba
zı değişik ah\'al bnşgöstermfştl. 

Bunlar, bic şUpbo yok ki hayra aıa.. 
met değildi. l•te nitekim, öne arka. 
ya çevrlle cenlle, nihayet nasibini 
bulmu". kol saati modası bUıbUtUn 
ortadan kalkıyormuş. 

• • • 
Peklll, onun yerine ne &eliyor? 

Onun yerine, gene ayni ufaklıkta 

bl r eaatl, ceketln mendil cebinde ta. 
eımak. modası geliyor. 

Fakat ceketin mendil cebinde ta. 
şman bu saatler de bllha11a bu tarı 
da taşınmak için sureti mahısusada 
yapılmış saatlerdir. 

Onları. kUçUk bir zincir, yahut 
ince bir sırımla yakanızın çiçek ve
ya rozet takılan deliğine lliştlrlyor 
n 1aatl, rnedll ceblniıln Içlne sair. 
.,oriyorıunuz. 

Böylece, şimdi, saate bakmak tar
zı da değişmiş oluyor. Kartınızda. 
kine yumruk atmağa hazırlanır si· 
bl derhal blle~lntze sarılmıyorau • 
nuz. Dellnlzden bir tabanca çıkara. 
cakmı' gibi pantolonumuzun saat ce 
bine da,·ranmak ta yok... Sadece, 
göğils cebinizden cıkaracağınız bir 
ipekli medille burnunuzun ucana 
konmuı iki zerre tozu uçurmak ı. 
c;ln yapaca~ınız nazik hareketi an
dıran bir incelikle, iki parmağını _ 
ıın arasında saati çeklyor, ıtszlerl

nlze tuttuktan sonra, zaman hak • 
kında edlndlttnJı maUıınattan - e. 
ter aaatlnlı doğru lellyorsa • tama. 
mamen mUsterlh olarak yolunuza 
devam edlyonunuz .. 

••• 
Ayni suretle aaıt kuJJanmak yal. 

nrı erkeklerde dettl. kadınlarda da 
modadır. Belki bugtlnlerde yollar • 

J 
da tesadUf edlyonıunuz: Bllhaua 

genç kızlar, kol aaatlerlnl bir tarafa 
brrtkmıtlardır. 0Q1'D yerine götUs. 
Jerlne blr çenıel...lln• Ue kUçUk •&.. 

aUer asıyorlar. 
Hele bu çeşit saatler, Avrupadan 

çok miktarda gelmediği için, eski 
kol tıaatlerlntn etrafına birer meşin 
mahfaza geçirerek göğüslerinde tee 
hlr edenlere pek cok tesadUf edili. 
yor. Bunun fardası yok mu? Elbet.. 
te ki var. Her ~eyden önce, bir baş. 
kasının saat sormnsına kar~ı cevap 
vermek znhmetlndcn kurtuluyorsu. 
nuz. Çilnkll mal meydanda ... BugUn. 
kil saat kullanma modası erkekler 
için olmaaa dahi, kadınlara bu nok
taclnn çok hayati bir kolaylık temtn 
tıtmtş bulunmaktadır. 

• • • 
Fakat dikkat edenenlz, her yeni 

moda gibi. bugUıskU saat kullanma 
modası da dunun bayram günlerin -
den n Harbi Umumt senelerinden 
kalma bir yadlgdrdır. ı 

Harp senelel'lnde sa.ati kösteği ile 
birlikte, ceketin göğUs ceblnde taşı. ı 

yanlara pek çok rastlanırdı. Hattl 
saat, orada yalnız başına bırakıl • 
maıdı da, bir mürekkepli kalem, 
rapllyell bir kurşun kalemi, erıa. -
tün, turuncu, yeşil veya hor hangi 
diler berbat bir renkten bir de ipek. ı 

11 mendil bulundurulurdu. 

İşte bir bakıma o gilnlerln mod~ 

Reis yakmda bir Avrupa harbf!llll 
patıryacafmı muhakkak ~rUyord'J' 
Bu harb Ukraynanm 1stlkllllnl kutU" 
racaktr. Onun JçJn Amerlkada mU.~ 
kU Ukranya ordUIUD.un esumı ııuf• 
maya kalkJf!Dqtı. Bu ordu barb h• • 
linde Avrupaya naklolunacaktı. AJD'" 
rikada bu ordunun tefkillb hayli uer
lemlftir. Bunlar nlıan ve abı cemiyet. 
leri halinde kurulmuı kıt'alardır. S1J 
kıt'alara zabit yetiıtirmek için f{arıll-

(Sonu 5 inci 8ıtJyıf~ 

KURUN 
ı\BONH fAHll-'ESJ 

ll11nl•bl Jlunldtl 
ltlad• dııınd• 

Aylılr H J~ K,.. 
1 a1lılr no cu • 
1 eyhlı '76 820 • 
Ydhlı 900 J600 • 

full .. hıdın Balkan ISlrllJi için a1dl 
Jtuı kuruı dOtOJOr. Posta l>lrllllne ıit· 
•nlıea yerlere ayda Jclmit beşer kurut 
·nnımedlllr. 

Aboae kaydııu bildlrea mektup '' 
ıetırar Qcretlnl, abone parasının post• 
vcys bınks ile yollama Qcrellnl ldart 
ıccndl aserloı alır. 

Ti1rkl11•nln h1t poıto merhılntl• 
ICIJHUN"o obonı oaıılu. 

sı yeniden geri gelmi' bulunuyor. L 
BugUnkU ıaat taşıma modası, bir ·----Dünkü-.-. --•. -Hava 

Adres dellştlrme Ocretl 25 lıuruıtıır 

bakıma da çocukluk gilnlerlmlzln Yefllk6y metcoroloJl ensUUlsQnden v 
bayram Adetlerini andırmaktadır. dılımız m:ıJQmata •ôre, yurdda hn• Jt,.. 
O zaman dahi, sadakor gömleklerin radenlı kıyılarında yalıflı, Kocaeli fi 
nya düdUklU bahriye ceketlerin Trakya balgelerlnde sa bulutlu, diler b61-
göğsllne, icabına göre uydurma ve- ıeıerde açık ıeçmitUr. 

ya hnklkt birer saat takılırdı, RUagArlar timall istikametinden U' 
Eler, eski şeylerin tekrarı böyle kıyılarında ve cenubun dolu kısmıod• 

kuvvetli, diler yerlerde orta kunette P 
moda olarak çıkmakta devam ede- mı,ur. 
cek olur, sıra, gene eski bayram DOn fstanbulda haft açık geçmiş, rO'" 
gUnlerlntn hatırası otan ınavl kele- llr elmıU şarktden unlyede 4-8 metrf 
bek g6z1Uğe, göftlse baklava hiçi • hızla eamiftlr. 
mlnde tinolenen tpekll mendUJere Sıcaklık 111ıı-.te 59, ıöJıede 27.5 dert' 

ceye çıkmıftır. 
geliyor demektir. Bir müddet sonra IS Yd Evvel Buaiin 
da. t•l, UzUm ıalkımı kUpeler Vt Fransız tanareclsl Savl Lö Kunnt tıtf 
brotlar takınmıt olarak bir sllnnet yüz metre Ozerlnde icra olunan cihan ınD
çocutu (lbl dolatmalt modaıı çık. sabaltuını bzanmış Te 308 ldlonıetrf 
ıın mı ılse!!... ıOraUe llerJemlıtlr. 

Jete o zamnn 
biraz gtlçleoır. 

''Modern.. olmak 

B1KMET MVNtR 

Alman kadın tayyarccilerinden ?il~ 
siller I.liypılkte paraıilUe iki yüa nıetrO 
irtiradan inerken paraşüt açılmamış, ,,_ 
dııt tayyareci ~ırçalanmııhr. 



Edebiyat münakaşaları : 

iki edebiyatçı arasında 
bir tenkid 

Sadettin Nüzhetten Tahir Olguna 
''Bakiye dair,, adh eser mUnasebetlle 

-2-
''Bay Tahir Ol&un "Bakiye dair,, 

'cllı eserinde bina meselesini ve yazdı
iı bir kaaidenin hükümdara •unuldu
hrıu mevzubahs ettikten sonra ''bunun 
'llıerine 963 de Bakinin kadılıkla Hale
l.. ıönderildiğini ve bazı muhakimde 
"-ib menab olduğunu Atayi bildiriyor. 
diyerek medreseden yeni çıkan bir ada
lbın birdenbire kadı olması ıarip ola
'-iından dolayı bu hususta uzun uzun 
tcvıııer yapmaya kalkışıyor. 

Halbuki ayni müellif ayni eserde 
963 de Kadı zadenin Halep diyarına. git 
tiğini de haber vermektedir. Esasen Baki 
linleıı k11dı11 olmuı deiil Halep kadm 
01',n hocası Kadı zadenin maiyetinde 
li&tebe ıitmiıtir. 

Atayinin "altmıı üç senesinde Halep 
lc.dısı olduklannda devlet ıibi hem ri· 
lcij, ve baza mahakimcle neib menab 
Oldular" cümlesinin ilk k11m1 bay Ta
bir Olgunun anladıiı gibi Bakiye de
lil, Kadı zadeye aittir. 

Gene bay Tabirin Atayi zeylindeki 
"Cenabı mevleviye kasidei riiyelerini 
İhda etmiıler, idi,. cümlesindeki ''Ce
"-bı mevlevi., yi Ebüs.uud efendi zan. 
iletmesi de yanlııbr. Atayi bu tabirden 
"-dı zadeyi kastetmiıtir. "Riüye,, de
diği de matbu divanda kayıtlı olan, 

Perde - i şam .clacak mihre nikah - ı 
ruh sar 

Zahir oldu gözüme hey'et - i ebru -yi 
nigar 

""-tlalı kasidedir.,, 
Bunlar öyle hatalardı ki, müellif, be· 

nim tenkidim üzerine 13 üncü sayfa
~n baıl yarak 18 inci sayf,ya kadu 
esen i y nia n taoettirmeğe ve bu 
.>'Uz.den tekrar masrafa girmeğe mecbur 
0lrnu§tur. Bu hususta fazla bir ıey yaz· 
llıağa lüzum görmüyorum. Yalnız ıu 
noktayı tavzih etmeden geçemeyece· 
lirn: 

liiçbir ilmi kitapta "falan yazma 
tıerde belki vardır., diye bir kayıt bu
hınamaz. O esere bakılır, ondan sonra 
netice yazılır. 

Bay Tahir Olgun, Bakiye dair adlı 
'•erinde (S. 26) Ha.dinin vefat tarihini 
ihtiva eden mısramı kaydettikten son· 
ta (yazık ki bu mısra mezarına yazd· 
lllamıı) diyordu. Bay Tabirin bu ifa· 
desinde sarahat vardır. Müellif, bu 
~Ünkü mevcut olan taıı Bakiye dikilen 
tik mezar taşı zannetmektedir. Halbu· 
lci çevirdiği cevapta ıunları söylüyor: 
(Maksadım şimdiki ti!I§ demek cldu

lu zannederim ki meydanda.dır). Ese
tin 94 üncü sayfasındaki bu ifade ile 
26 ıncı sayfasındaki ifade karşılaştın· 
1illcak olursa münekkidin yanıldığını in· 
lcar etmek istediği görülür. 

bir pirin bir kitabı hakkında bir fikir 
veriJ, onun oğull~ını ve torununu ya
zıııtan daha faydalı clur sanırım) ldiye· 
rek tefahür ediyor. Halbuki bu malu
matın berikisi de ayni derecede fayda
lıdır. (Edebiyat tr.rihinde araıtırma

lar) serlevhalı ve (Bakiye dair) adlı 

küçük kitapta; eseri yazanın nazımları, 
uyuk kelimesinin telaffuz 1ekli ve Zati 
romanı gibi lüzumsuz ıeylerle sayfalaır 
doldurulacağı yerde, Bakiye dair olan 
bu gibi mevzuların bulundurulması el
bette tercih olunur. Hususile müellif, 
Bakinin bugün kütüphanelerimizde mü
teaddit nüsh<aları mevcut bulunan di
ğer iki yazma eserinin Atayiden nak
len ancak isinılerini zikretmi1tir. 

Hatta kimlerin eserlerinden tercüme 
olduklarını bile bilmediği için mevzuu
bahs etmemiştir. Umi bir eserde bir 
adamın elde mevcut eserlerinden ayni 
mikyasta bahsetmek icap etmez mi? 

Bay Tahir Olgun, benlm de Baki 
maddesindeki bir yanlışımı bulmuıtur. 
Buna mütetekkirim. Çünkü kendi iti
rafı ile de sabit olduğuna göre yaahı
aız eser yazmak, hiçbir müellife nasip 
olmamı1trr. Fakat bu yanhı, bay Tabi· 
rin yaptığı gibi yedi sekiz sayfr>yı ye
niden tabettirmeği icap ettirecek ıc

kilde değiBir. Benim hatalı cümlem 
§U idi: 

( ...• yolda K.cnyaya uğradıkları es· 
nada orada kadı olan Ebüssuud zade 
Mehmet çelebi ile görüıerek ... ). Meh
met çelebi, Konya kadısı olmamııtır. 

Şam kadısıdır. Şu halde bu cümleyi o 
ıekilde tashih etmek icap eder, çünkü 
gaye, tarihi bir hakiki'.ltın tezahürüdür 
ve maksat ilme hizmettir. Şu kadar var 
ki bir ilim adamı yapttfı yanlıtlara 

vücuda getirilen tenkitleri kaçamaklı 

cümlelerle kapatmağa çaTıımamalıdır. 

Avrupa müellifleri hatta ~endi talebe
lerinin kendi eserlerini tenkit etmeleri
ni rica etmekte ve bu tenkitleri büyük 
bir §Ükran hi111ite kabul etmektedirler. 
B-.y Tahir ise "Bakiye dair,, adlı ese
rinde yaptığı yanlıılardan herbirini bi
rer suretle örtbas etmeğe çalışmı1tır. 

Bay Tahir Olgun, benim Baki mad
desinde bir yanhıımı daha bulduğuna 
zı:ıhip oluyor ve ıu cümleelri kaydedi
yor (S. 95): 

(Bay Sadettin Kınunininin Bakiye 
teveccühlerinden bahsederken (Kanu
ni bir gün ona (Keıfi Keıpf), (Hida· 
ye) ve (Ekme) kitaplarından nefis bi
rer nüsha hediye eyledi) diyor ve ke1f 
ile keşşafı birleıtirip bir eser yr•pıyor. 
Halbuki hiç olmazsa gene matbu bir 
eser olan meıhur Keıfüzzununa müra
caat buyrulaa idi onların ayn ayn iki 
kit<tp <:lduğ•J anlaııhrdı'( Devamı var) 

iç ticaret umum mU
dOrU şehrimizde 

lç Ticaret Umum Müdürü Bay 
Mümtaz Rek dün Ankaradan şehrimi. 
u gelmiş. Haydarpaşada Ticaret oda-
81, TUrkofisi \'e Harici ticareti müra
ka bc erkanı tarafından karşılanmış
tır. 

' 

Meb'uslarla profesörlerin avukatlığı 
Akay vapurunun 
all kamarasında 

13aşbaşa verenler 
mahkum oldu 

Dün öğleden sonra, Bostancıdan 
köprüye gelen Akay vapurlarını:ian bi
rinin alt kamarLıSında çirkin bir hadi
se geçmi§, vakanın kadın ve erkek kah
ramanları hapis cezasına m~küm ol· 

muşlardır. 
Beycğlunda oturan 22 yatında Jak 

isminde bir genç tanıştığı kızlr.ırdan 20 
yaşında Bella ile dün Bostancıya gez
meğe gitmiş: orada geç vakte kadar 
kalan iki genç !dönmek üzere v"pura 
binmişlerdir. 

Hava sıcak olduğundan vapurda bu
lunan yolcuların hepsi güverte veya 
üst salonda oturmaktadırlar. Yalnız ve 
başbap kalmak için fırsat gözliyen 
Jak ve Bella bunu kaçırmak istememi§ 
ler ve hiç kimsenin bulunmadığı en alt 
salona inip, oturmuşlardır. 

Karanlık bir köşeye çekilerek ba1-
ba1a veren gençler kendilerinden o ka
dar geçmişlerdir ki, umumi adaba uy
mayan çirkin bazı hareketler bile yap· 
maya başlamışlardır. 

Vnpur Kızkulesi önlerine doğru ge
lirken, bilet kontrollerinden birisi '9-

aad üfen aşağı inmiş ve Jak ile Bellayı 
çirkin bir vaziyete görünce yavaıça 

geri dönmüş ve yanına bir polis me
muru aları•k suçluları yakalatmı§tır. 

Haklarında hemen zabıt tutularak ad
liyeye verilen, suçlular üçüncü sulh 
ceza mahkemesinde gizli bir celse ile 
muhakeme olunmuşle>rdır. 

Neticede BeJla 12 Jak lda 15 gün ha
pis cezasına çarptırılmışlardır. 

Haliç ve Akay Jllşe
lerlndekl hırsızhk 
Emniyc: Milditrlii§ünün bir tavzihi: 

iki gUn evvel köprüde Haliç iskele· 
sile onun arkasındaki Akay iskelesinin 
bilet gişelerinin üstlerinden içeri giril
mek surctile açılmıı ve karıştırılmış ol
duğu görülmüştür. Yakanın tarzına 

göre bunun ufak yaşta bir çocuk tar> 
fından yapıldığı anlaşı1mıı ve tahkika
ta başlanmıştır. Htdise budur. 

Dünkü gazetelerde bu vakanın re
simlerle mr.halleri gösterilmek ıureti
le büyük bir scygun vakası mahiyetin
de neşredildiği görülmüştür. Bu ve 
bu gibi ufak hadiseler k21rşısmda iş bü
yültülerek ve heyecanlandırılarak bir 
roman gibi geni1 neşriyat yapılması

nı muvafık muvafık görmem. En iyi 
hareket vE•kayı olduğu gibi göstermek 
ve lüzumsuz heyecan vermemek olur. 
Bu ve buna mümasil vakalarda daima 
yapılan mübalagrıh neşriyatın iyilikten 
4.iyade asayiı bakımın:dan zararlı izler 
bıraktığını ifade ederim. Bu yazımın 
gıızetenizde aynen yazılmasını rica 
ederim. 

İstanbul Emniyet müdüril 
Salih Kılıç 

1 '(.eni kanuna jBekçiye hakaret
gore avukathk ten mahkum oldu 
yapabilecekler 

Yeni Avukatlık kanun layiha.sından 
yapılan iktibasta bir haber tam aksi 
olarak gazetelere intikal etmi§tir. 

Mebus, profesör, muallim, belediye 
ve bazı idare meclislerinde azalık e
den avukatlar, avukatlık vazifelerini 
kemafıssabık yapabileceklerken "ya • 
pamıyacaklar,, şeklinde çıkmıştır. 

lşin hakiki vaziyeti şudur: 
Yeni avukatlık kanun layihasının 

dördüncü maddesi (maaa Ucret veya 
aidat mukabilinde görülen hiçbir biz... 
met ve \•azife iş ajanlığı, tüccarlık 

veya mesleğin vekar ve haysiyeti ile 
telifi mümkün olmıyan her türlil meş. 
gale avukatlıkla içtima edemez.) di
yor. 

Fakat bunun ardınca gelen madde 
bir istisna maddesidir. Bu maddeye 
göre de: 

1 - Mebuslar, vilayet ve belediye 
meclisi azaları, 

2 - Üniversite, yüksek veya tili 
mektep prof csör, muallim, doçent, ve 
asistanları. 

3 - Hususi müessese ve §ahıslann 
mü§avir ve avukattan, 

4 - Hakemlik, tasfiye memurluğu, 
kazalar cemiyetlerinin veya adli bir 
dairenin verdiği herhangi bir vazife 
veya hizmetleri. 

5 - Anonim ve kooperatif şirketi 
idare meclisi azalan, mürakipleri, ve 
hayır ve ilim müesseseleri reis ve L 

zaları .• 
Bu sıfatlariyle de .avukatlık edebi

leceklerdir. 
Şu kadarki bunlardan mebuslar ha

z.inenin belediye ve hususi idarelerin, 
vilayet ve belediyelerin idare ve mu
rakabesi altında bulunan daire ve mil. 
es~selerin ve sermayesinin yarıdan 
fazlası devlete ait şirket ve müesse. 
selerin, vil~yet ve belediye meclisi a
zaları da mensup oldukları hükmi şa. 
hısların aleyhlerindeki dava ve l§lerl 
kabul ve takipten memnudurlar. 

Bu memnuiyet avukatların şerikle
rine de §amil bulunmaktadır. Maaş ve. 
ya ücreti devlet, vilayet veya belediye 
bUtçelerind~n veya devlet, vilayet ve. 
ya belediyelerin idare ve mürakabesi 
altındaki daire veya müessese yahut 
şirketlerden verilen mlifav:ir ve avu. 
katlar yalnız. bu idare, müeS!ese veya 
şirketlere ait işlerde avukatlık edebi
leceklerdir. 

lşte kanun layihasının koyduğu ta. 
kayyild ve istisna buııd.ın ibarettir. 

Kanun rnyihasının diğer bazı mad
delerini daha kısaca alıyoruz: 

A vukatiar. kendilerine teklif olu • 
nan işi hiçbir sebep beyanına mecbur 
olmaksızın reddedebilirler. Ret halin
de keyfiyetin is sahibine gecikmeden 
bildirilmesi mecburidir. 

Teklifi iki avukat tarafından red. 
dolunan kimse kendisine bir avukat 
tayinini Baro reisinden istiyebilir. Ba. 
ro reisi tarafından tayin edilen avukat 
işi ücret mukabilinde takibe mecbur-

Kumkapıda oturan Kirkor evvelki 
akıam aarhoı bir halde eve gelmiş. 

kardeşi kendisine nasihatta bulunm<ok 
isteyince kavgaya başlamııtır. Kavga 
ede ede kapıdan sokağa çıkan iki kar
de§i bekçi İsmail ayırarak karakola gö
tUrmek isteyince, Kirkor, bu ıcfer kar
deşini bırakarak bekçinin üstüne tıtıl

mış ve küfrederek birkaç yumruk vur
muştur. 

Gelen polisler tarafından zorla kara 
kola götürülen Kirkor hakkında z"bıt 
tutularak dün cürmü meşhut ikinci as
liye ceza mahkemesine ıevkedilmiş, ve 
duruımaaı sonunda bir ay hapis ve 65 
lira pttra cezasına çarptırılmıştır. 
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Anadoluhisannın matemi 
Anadolublsarı Nabiye mUdUrU D. 

RICat en·elkf gece kalp sektesinden 
HlmUştUr. 

Kendisin çok sevdirmiş olan 
genç Nahiye mUdUrUnUn ölümU bil. 
yUk bir teessür uyandırmış. dUn ge
ce temsil vermek icln Hisara gelen 
Halk Opereti oyun oynamamış, bun
dan başka Hisarda bütün radyolar 
ve gramofonlar susturulararak ma
tem yapılmıştır. 

Marmarada bulunan sandal 
Evvelki gün Marmarada içinde bir 

kadın çantası ile bir eşarp ve küreksiz 
olarak deniz ortasında bulunan sandal 
etrafında tahkikat devam etmektedir. 

Dün de yazdığımız gibi bu sandal. 
lın Der\>ent ve lpsala cinayetleri ile 
bir alakası bulunduğu zannedilmekte. 
dir . 
Ayrıca Galata nht:ımı önünde bulu. 

nan Bandalın bir balıkçıya ait olduğu 
ve bağlı dururken ipini kopararak a
çıldığı anlaşılmıştır. 

Bir çocuk cesedi bulundu 
Evelki gece Taksimde ıaat 1 radde

lerinde devriye gezen polisler, bir so
kak arasında 1,5 aylık bir çocuk cesedi 
bulmuılardır. Ceset morga kaldırıl

mııtır. 

Çocuğun kimin olduğu etrafında tah 
kikata başlanmııtır. 

Jiletle yaralandı 
Haydc:.r:ia müftü mahallesinde otu

ran 19 yaşlarında Mehmet Erikli ile 
imaret a:;k-, ında oturan 18 yaıında 
Abdürrahman kavga etmi1ler, Abdür
rahman eline geçirdiği bir jiletle Meh
met Erikliyi yaralamııtır. 

Yaralı çocuk hastahaneye kaldırıl

mıı. suçlu yakalanmııtır. 

dur. 
Avukat, kendisine tevdi olunan ev. 

rakı vekaletin hitamından itibaren üç 
sene müddetle muhafazaya meoour
dur. Şu kadar ki, evrakın geri aJı11-

ması müvekkile yazı ile bildirilmiı 

olduğu hallerde muhafaza. mecburi -
y~ tebliğ tarihinden Uç ay içinde ni. 
hayet bulur. 

Avukat Uc.reti ödenmedikçe, evrakı 
iadeye mecbur değildir. 

Bay Tahir Olgun, Bakiye dair adlı 
tıcrinde (S. 27) (Bakinin çoluğu ço· 
Cuğu olup olmadığına dair bir yerde 
lcayıt görmedim). diyordu. Ben bunu 
tenkit ettim ve bu malUmatın (sicil) de 
hile bulunduğunu söyledim. Bay Tahir 
buna verdiği cevr.pta bir kelime oyunu 
~aparak (olup) kelimesini atmış ve gC'i
~a 27 inci sayfayı kimse açıp okuma
~acaknuı gibi (ben Bakinin çoluğu 
S<>cuğu olmadığına dc:ıir bir kayıt gör
llleodi:n demiştim. Zürriyeti yoktur de· 
trliı clsaydım aksini isbat etmiı olmak 
İçin bu techil ve talime lüzum görülür
dü. Zaten mükerreren söylediğim veç
hilc maksadım Bakinin sicillini ve sil
•ilcnamesini yazmak değildi) diyerek 
lccndi if aıdesini tahrif ediyor. Ve kaça
trlak1ı cevap veriyor. Bay Tahir maıdem 
lci böyle yapacaktı. Biraz masrafa da
ha lcatıanttrak 27 ind sayfayı da tekrar 
labcttirse idi elbette daha iyi olurdu. 
l'vtiicllif, (maksadım Bakinin siciJlini 
~~zrrıak değildi) diyor. O halde şairin 
b.na eıninliğinden, Halep Naibliğinden 
l'vtekke kadılığından, hatta karısı (Tu
ti icadın) dan bahsetmcğe ne lüzum 
"•rdı. ~unlar yazıldıktan sonra oğulla
tının yaızılmamaaındaki sebep ne ile 
tefsir olunabilir? 

Gene bay Tahir (küçük bir eserde 
Dün hatıa ~oaJc olduğundan halk deniz kmıarlanna d-01..illmU§tür. Billa i.di. Fıoryaya her pazarkınden fazla 1.a idi. F1.oryoya. her ~ faz1"' 

tren giclip gr.lmi~tir. Reaimlerimiz plajTarda serinlemek i8tiyr.nleri göateriyor. · 
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Fener bahçe 
Beşiktaşı yendi 

(Ba§ tarafı 7 incide) 
FENERlN OÇONCO GOLO 

35 inci dakikada soldan yapılan bir 
Fener akınında Rifat tcpu karşılamak 
isterken folsolu bir vuruşla Nacinin 
önüne düşürdü. Onü boş olan Naci de 
içeri kaçarak kapalı zaviyeye çektiği 
şütle topu üçüncü defa Beşiktaş ağla
rına taktı. 

Oyunun bundron sonraki kısmı on 
kişi oynayan Beşiktaş takımının ümit· 
siz didinmesi ile geçti ve hakemin dü
ldüğü maçın bittiğini ilan ettiği zaman 
Fenerbahçeliler sahadan 3-1 galip ay
nldılaır. 

NASIL OYNADILAR? 

Fenerbahçe her bakımdan üstün 
oyunile hak ettiği galibiyeti kolaylıkla 
kazandı. Müdafaada Fazıl ve Lebib 
muvc:ıffak oldular. Hüsameddin yersiz 
bir çıkış yüzünden yediği gol müstes
na iyi idi. Haf hattında iki yan haf 
Esadla Reşad bize iki muavinin takı

mına ne şekilde faydalı olı.bileceğini 

çok güzel gösterdi. Fener takımı dün
kü galibiyeti bu iki oyuncunun gerek 
hücumda ve gerekse müdafaada tatbik 
ettiği şuurlu oyununa borçludur. Fcr
vet hattında santrfor Yaşan çok terak
ki etmiş bulduk. Takımına iki gol ka
zandırdığı gibi birçok fırsatlar hae:ır

ladı. Orhan ve Naci karşılarn1d<-ki haf· 

larm bozuk oyunundan iyi istifade et· 
tiler ve güzel oynadılar. Şabanla, Ali 
Rıza da enerjik bir oyunla müdafaa ile 
forvet arasındaki irtibatı tesis ettiler. 

Beşiktaşa gelince bu takım hakkın
da fazla bir şey söyleyecek değiliz. 

Yaptıkları fcwutler ve spor çerçevesine 
sığmayacak hareketler kendi taraftar
ları da dahil herkesin nefretini mucip 

Hakem Feridun Kılıçın idaresi hiç iyi 

centilmen oynayarak muvaffak da ol
dular. Takımın en iyi oyuncusu Meh
met Ali idi. Birç.ck goller kurtararak 
ıayı forkının artmasında amil oldu. 

Hakem Feridun Kılıçın idaresi iyi 
değildi. 
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S&J.ıncakta iken para 
çalmış 

Beyoğ1unda oturan ölü general Şük
rünün 16 yaşındaki oğlu Mehmet Rıza 
dün Mecidiyeköyündeki dutluğa git· 
miş, oradaki kayık salıncağına Yergi 
adında bir Rum çocuğu ile beraber 
binerek sallanmıştır. Mehmet Rıza bir 

az sonra cebini yoklayınca içinde bet 
lira bulunan çantasının yerinde olma
dığını görmüş, Yorgiden şüphelenerek 
yakalattırmıştır. 

Yorgi suçunu itiraf etmit, parayı 

geri vermiştir. 

Rakı çalarken yakalandı 
Yalova gazoz fabrikası arabalarından 

birisi dün Sirkecideki bir ldükkina ya
naşmış mGd vermeğe batlamıştır. 

Bu sırada arabacının meşguliyetin

den istifade ederek, arabaya yaklaşan 
sabıkalılardan Etem Yıldız, arabadaki 
rakılardan bir adet 49 luk çalarak kaç
mağa, başlamış, fakat görülerek yı.ka
lanmıştır. Etem Yıldız, karakola götü
rülürken: 

- Yazık, demiştir, içip kafayı çek
tikten sonra ynkalanmış olsayldım ca
nım bu kadar yanmayacaktr. 

Hüseyin Erkeğin yumruğu 
Pangaltıda Bilezikçi sokağınlda otu

ran Refik Güleryüz ile arkadaşı Hüse
yin Erkek dün akşam Taksimde gezer
lerken aııralarındaki eski bir alacak me
selesi yeniden alevlenmiş ve Hüseyin 
Erkek Refik Gülcryüzün yüzüne şiddet 
1i bir yumruk indirerek kendisini ağır 
ıurette yaralamıştır. 

Hüseyin Erkek kaçarken, yakala""ii
miş, yere yuvarlap<ı:ı Refik Güleryüz 
tedavi altına alınmıştır. 

Çarpıştılar 
Belediyeye ait 177 numaralı kamyon 

t:;förü Yunus, dün arabasile birlikte 
Bahçekapıdan Eminönüne doğru gelir· 
ken, önüne bir at çıkmıştır. Atı ezmek 

istemiyen Yunus direksiyonu yan tara
fo kıfmıt. fakat, bu sefer de karşıdan 
gelen Fatih Harbiye tramvayına şid· 

detle çarpaark, kamyonun tamponu ve 
ön tekerlekleri parçalanmıştır. 

Şoför ve vatm<.ın hakkında takibata 
girişilmiştir. 

Tekirdağlı Hüseyin - MülAyimi 
29 dak ikada tuşla yendi 

Kara Ali de çok hakim bir güreşe rağmen 
Zelandlı Modrin ile berabere kaldı 

• 
qenı 

Eminönü Halkevi tarafından tertip 
edilen profesyonel serbest güreş müse> 
bakalan dün Taksim stadyomunda ya
pıldı. 

Stadyomda dört bine yakın seyırcı 

vardı. ilk olari:ı~{ Dinarlı İsmail ile Ada
pazarlı Servet güreşti. Her zaman ha- j 
kim güreşini görmeye alıştığmuz Di· 1 
narh Ismail dün zorlu bir rakibe çattı
ğındı:ın atak bir güreş yapamadı. Bila
kis onar dakikadan iki devre olan güreş 
esnasında hayli tehlikeli vaziyetlere 
düştü. 

Bu güreşleI'de puvan hesabile gali· 
biyet ve m<:•ğlfıbiyet olmadığından A
dapazarlı Servet hakim güreşmesine 

r~mcn neticede İsmail ile berabere 
kaldı. 

Bunlardan sonra küçük orta birincisi 
Hayrabolulu Süleyman ile büyük orta 
birincisi Lüleburgazlı Ali Ahmet güreş 
tiler. 

Süleyman oyunlarında terakki gös
terdiğinden bir derece yukardaki bir 
pehlivanla güreşiyordu. 

Oyunun ikinci dakikasıooa Ali Ah
met bir cyun yapmak isterken alta 
Jüştü. üzerinde çalışan Silleymarun bir 
şeyler yapacağını anlayınca kenara 
kaçtı. Süleyman ortaya çekiyor. Birinci 
on dakika Süleymanın faikiyeti ile bit
ti. İkinci on dakikada Ali A;.met biraz 
açıldı. Fakat sert bir güreş sonunda 
belinin acıdığım söyliyerek sahadan 
çekilmek istedi. Orta hakemi kendisi
ni mağlı1p ilan edeceğini söyleyince 
iddiasından v<ızgeçip güreşe devam et· 
ti. Neticede berabere kaldılar. 

üçüncü olarak başaltı birincisi Ba
baeskili İbrahim ile M~isalı Halil gü
reşti. Orta hakemi 23 yaşında olan 
Halilin müstakbel başpehlivan olduğu
nu ilan etti. Demek ki bu pehlivı:lfla 

gijveıwnlF ardı. Ou. beşeı dakikadan 
y1ıım saat türeş~ekleri bildirildi. Ç?k 
hareketli olan bu güreşte Manisalı Ha
lil fevkalade atak güreşti. İbrahimi 

hayli sarstı. Fakc,t bir şey yapamadı. 

Neticede berabere kaldılar. 
Sıra günün mühim maçlarına gel

mişti. Tekirdağlı Hüseyin, Kara Ali, 
Mülayim, Yeni Zelandlı Corc Modrin 
sahaya çağrıldı. Ayrı ayrı halka takdim 
edildiler. Bir ara Jak Şeri de sahaya 
çağrıldı. Takdim edildikten sonra ha
kem heyetinin olduğu masaya giderek 
yer aldı. 

KARA ALI MODRIN 
Kara Ali ile Corc Modrin güreşe 

başladı. Bunların on beşer dakikc:adan 
üç devrelik bir müsabaka yapacakları 

ilan olun'du. Düdük çalar çalmı.z iki 
pehlivan hemen kapıştılar. tık anlar 
kafa yoklamakla geçti ise de üç dakika 
sonra Kara Ali Modrini yere düşürdü. 
Sol ayağını tuttu. Bükmeye çalışıyor
du. Modrin bir fırsatını bulup minde
rin dışına çıkınca ayağa kalktılar. 

Modrin Alinin çenesine elini dayı

yor, kızdırmak istiyor. Kara Ali şimşek 
gibi bir hamle ile Modrini belinfden 
kavradı. Yere attı. Fakat minder dışı
na düştüler. Hakem düdük çaldı. KMa 
Ali brrakmıyordu. Hakemin ikinci bir 
müdahalesi üzerine yine ayağa kalk· 
tılar. Yeni Zelandh Kara Alinin kafa
sını kaptı. Aliyi yere düşürdü. Ali gU
zel bir oyunla tehlikeli vaziyetten kur
tuldu ayağa kalktılar. Kara Ali daima 

Corç Modrinı Kara 

l{ara Ali hasmmı yenmeğe uğraşıyur 

hamle yapıyor, baca~ını şiddetle Mod
rinin ayağına vurup yere düşürüyor .. 
üzerine binip boyunduruk takıyor .. 
Fakat Yeni Zelandlı iri vücudile uza
nıyor, tehlikeli vaziyet gelince de min
der dışına kaçıyor. Birinci devre bu şe
kilde bitti. 

İkinci devrede Ali bir oyun yı.parken 
Modrinin altına düştü. Modrin Alinin 
bacağını kaptı. Ha bre bükmeye çalı· 
şıyor. Ali bundan da kurtuldu. Yeni 
Zelandlımn bacaklarını kavradı. Bu su
retle sırtını yere getirmek istiyor. 
Modrin mukabil oyunlarlarla daima 
kurtuluyor. Sırtının bu arada bir sani
ye yere geldiği de oluyor. Modrinin 
takatr gittikçe kesiliyor. Kendisi dai
ma yerde. .Ali ise bocaklarından kav
rayıp havaya kaldırıyor, sırtını yere 
getiriycr. Fakat üç saniye tutamıyor 

· bir türlü .. Birkaç defa tuş oldu ise de 
hepsi minder dışında olduğundan sa
yılmıyor. 

İkinci devre de Alinin üstünlüğü 

1Jt bitti. Fakat minder kenarına kaçma
aını pek iyi bilen bütün yabancı peh
livanlar gibi bu daı çarei halası orada 
bulduğundan sırtı yere gelemedi. 

İkinci devrenin son dakikalarında 

idi ki, Kara Ali bir çelme takıp Modri
ni yere düşürdü. Altına c:ıldığı güreşçi
nin üzerinde biran hareketsiz kaldığı 

'\ara AU Corç !todrlnln ayağını bitkiiyor •• 

A.li, llfiUaylmı Hasan .• 

görüldü. Bu an bir dakikayı bulunca 
orta hakemi yakl"'§tı. Ne olduğunu sor 
du. Ali başile git! işareti veI'di. Biraz 
sonra da devre bitti. 

Alinin yanına gidenler oldu. Devre 
arasında penivarını sırtına geçirmiş 

olan Alinin sağ kolunu yokladığı gö
rülüyordu. Yüzünde de ıztırabını gös
teren hatlar hasıl oluyordu. Kolunun 
incindiği anlaşıldı. Güreşi bırakm<ısı 

söylendi ise de kabul etmedi. Zaten 
düdük çalmıştı. 

Üçüncü devre başladı. Kara Ali şim· 
di yalnız sol kolile müsabakaya başla
dı. Buna rağmen yine faik güreşiyordu. 
Corc Modrini bacak takıp yere düşürü
yor, üzerine çıkıyor, bacağım yakalayıp 
çevirmek istiyordu. Bunda daı muvaf
fak oluyordu. 

Yukarda söylediğim gibi bir et kül
çesi haline gelen Corc Modrin hiçbir 
oyun yapmadan yerde yatıyor, tehli
keyi görünce de çarei selameti minder 
dışında buluyordu. 

üçüncü devre Kara Alinin tek koli

te güreşmesine rağmen ç.ck bariz ha
kimiyeti altında bitti. Fakat puvan he
sabı sayılmadığından netice beraber
likle ilan edildi. Ali buna kızdı. Kendi
sine elini uzatan hasmına elini uzatma
dı. Bence bu hareketi doğru değildi. 

Nezakete ayni şekilde mukabele etme
li idi. Ben çok halük ve terbileyi bildi
ğim Kara Aliye bunu yakıştıramadım 
'doğrusu ... 

Hüseyin - MUlôylm 
En son olarak sahaya Tekitidağlı 

Hüseyin ile Mülayim çıktı. Orta hake
mi Cmal, bu iki ezeli rakibin hakem
liğini yapmayac<•ğını söyledi ve Sami 
Karayeli çağırdı. 

Sami hoca daima kavga çıkan bu 
müsabcıhnın hakemliğini katiyen ka
bul etmiyeceğini söyleyince iş sarpa
sardı. Başka hakem yoktu. Nihayet 
bin rica ve niyazdan sonra hoca saçla
rını arkaya iterek sahaya çıktı. Kendi
sinin Mülayimle arası pek iyi olmadı
ğından uzakta duruyordu. 

Güreşin on beşer dakikadan üç dev
re olacağı söylendi. Hüseyin buna iti
raz etti. Yenişinceye kadar olmalı de
di. Halk da ayni fikirde idi. Nihayet 
Mülayimin fikri scruldu. 

Onun ne dediğini i?ltmedim. Söyle
mediler de .. Fakat sonra bu güreşte 
puvan, sayı nazarı dikkate eılınmak 

şartile kırk beş dakikada karar kılındı
ğı ilan edildi. 

Güreş büyük bir sessizlik içinde baı
ladı. Epey z<•:r.andır karşılaşmayan bu 
iki pehlivan birbirlerinin kafalarını 

yoklamakla tutuştular. Kafa kafaya 
vaziyet bir hayli devam etti. Beşinci da
kikada Hüseyin Mülayimin kolunu 

kaptı. Yere düşürdü. Fakat m:nder dı
şında olduklarından ayağa kalktılar. 

Birinci <levre ay<ıkta itişmek şeklinde 

neticelendi. Sonlara doğru Hüseyinin 
sol yanağı kanadı, tedavi edildi. 

ikinci devrede Hüseyin daha atak 
güreşe başl .dı. Hüseyin ansızın Müla
yimin sol kolunu kapıp çevirmek isti
yor. Fakat Mülayim süratle çekip kur
tuluyor. Hüseyin bir bacak vurup Mü
llyimi dü~ürmek istcıJi . Muvaffak ola
madı. Sonra geri çekildi. Birden atılıp 

T.B. M. M 
Bugün konuşulacak şeylet 

Bilyük Millet Meclisinin buınnkl 
heyeti umumlyesin.de şu ınadi:leıer 
konuşulacaktır: rL 

tnegölün Osmaniye köyünden). 
toğlu Cevdet davanın ölüın cezası
na çarptırılması, Meşhut ıuçıarııı 
muhakeme usulü kanununun genlf. 
letilmesl, avukatlık kanunu JAyib• 

l uınulll sr, adllye vekAleti Cezaevler tı 
mildilrlüğilniln vazife ve teşkili 1 hakkındaki lAylha, gilmrtik tarlfe
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kanununa bağlı tarifenin 216 nuın" 
rasında değişiklik yapılması, hUlJIS. 
ler knnunuııun bazı maddetertnlll 
ttldlll. hava saldırmalarına karşı 1'; 
sif korunma hakkında kanun 11 cO 
hası, kefalet kanununun 3 UP 1 
madılesine hir fıkra eklenmesi <Y~ 
c:uların bcrahcrlerlnde getlrdlkleet 
gümrük resmine tabi eşyadan bU r 

k k 1• mi yolcu salonlarında tabak u ıs 
tahsil ettirmek için), petrol kanuD&. 
nun ı inci maddesine bir fıkra lld• 
,·esi, siyasal bllgJler okulu hakkIJl 
ki kanuna bir ek, Ticaret muka"e. 
lesi ve modüs \'ivendi akdetme)·eO. 
devletler Ulkeslnden Tilrklyeye 1,. 
pılacak ithalA.ta memnuivetle!r veY' 
tahdit veya takyidler tat.bikine dalt 
olan kanuna bir ek (Hükmettekl 8 .. 

l~yihanın 1Temmuz1940akadar
11 

zatılması bakında), Türk iyede aÇ~ 
lacak beynC1!milcl panayır ve eerl 
lerln verı;-1 ve resimlerden muaflY" 
ti, Yüksele lktısat ve Ticaret rnek' 

tcplcrinin :Maari! vekAletine de'\'rl' 

Fazla konuşunca kavga 
çıktı 

Hullısi ve Salahaddin adında iki ,erıÇ 
dün akşam Yenikaprda Zafer gazinolu· 
na gidip oturmuşlardır. 

Bu sırada Salahaddinin arkadatl'• 
rından Darüşşefaka kütüphane me!ll~ 
ru Hamdi ve Ahmet adında iki kir 
oradan geçince Salahadıdin yanların' 
gitmiş, konuşmağa başlamıştır. 

Konuşmanın geciktiğini gören go· 
liisi arkadaşını çağırmış, Ahmet tert 
bir lakırdı ile karşılık verince ak~ 
vakti çok kalabalık bir halde olan ıt• 
-zinoda iki genç Jiddetli l:Hr krr~ 
başlamıtlardır. 

Cebinden çıkardığı bir anahtarla JlU
JQsinin başında ve yanağında iki yar' 
açan Ahmet yetişen polisler taralıııdJS' 
karakola götürülmek istenince, arıcadl· 
şı Hamdi polislere kafa tutmuş, bak'
rette bulunmuş her iki suçlu yakatarıl" 
rak adliyeye verilmiştir. 

Mülayimin bz,::aklarından tuttu. SiS 
sefer muvaffak oldu. Mülayim yerde•' 

Hüseyin bir :ıamlede Mülayimin U
zerine çıktı. Belinden yakaladı. MiiJl• 
yim kenara doğru uzaklaşıyordu. Jlil• 
seyin sımsıkı tutmuş, bırakmıyor .. 

Bir ara Mülayim minder dışına çııctı
Hüseyin bırakmadı. Hakem düdük çal
dı. Hüseyin aldırış etmeyince M ülayirll 
bir tokat vurdu. Hüseyin buna muJc•• 
bele edecek oldu. Araya girdiler. Ay•· 
ğa kalkan pehlivanlar birbirlerile d0-
vüş vaziyeti alır gibi oldular. 

Sami Karayel ortaya giI'di. Gürel 
yine başladı. Fakat Hüseyin çok kı•
mıştı. Mütemadiyen atılıyor, yere dU· 
şürdüğü Mülayimi mutlaka yenrne1' 
için azami kuvvetini sarfediyor. 'Nett' 
kim Mülayimi yine düşürdü. Müliyiıtl 
tehlikeyi sezince ortadan uzaklatıyof 
halk arasından "ortada güreşelim,, dl• 
ye bağıranlar var!. 

İkinci devre sonuna doğru Hüseyirt 
Mülayime bir çelme takıp alta düşUrdU 
sonr~ bacak taktı. Bu arada sol koltS 
Mülayimin göğsü altında kaldı. Mütl· 
yimin bu kclu geriye doğru büktül'l 
görüldü. Hüseyin: 

- Kıracaksın diye bağırınca MGll
yim bıraktı. Hakem de bunu görnıüt• 
tü. Hüseyin kolunu kurtarınca :MiitA· 
yimi fena hc:alde bastırdı. 

Mülayimin kaptığı kolunu kullana• 
rak çevidi. Adam akıllr eziyordu. A• 
yakiarını da kullandı. Birc.m sonra Mil· 
layimin sırtı yerde idi. Hüo;cyin iy;ce 
tazyik etti. Göğüsü ile bu tazyika de
vam etti. Uç saniyelik n:üddeti bu ııJ• 
retle doldurdu. 

Hüseyinin acı kuvveti yine galiı> 
gelmişti. Mülayim itiraz etmeden s<'-11a· 
dan çıktı. Hüseyin ide bermutat affiıf' 
lar arasında sahayı terketti. Hüseyiıı 
tam 29 uncu citıkikada galip gelmişti· 

Yekta Raeıp öNZrl 



Fenerbahçe Beşiktaşı 3-1 yendi 
Ve 

938 senesi şil
dini kazandı 

8aı ı lAc vertlıler \Ok güzel 
bır oıuu oynadılar 

Dün Fenerbahçe stadında Fenerbah
Çe takımı Beşiktaşı 3· l yenerek şildi 
kazandı. 8 bin kadar seyirci önünde 
0 Ynanan bu maçta san lacivertliler tek 
itle ve yumruğa karşı centilmence mu
lcebele ederek rakiplerinden her bakım 
dan üstün kaldılar ve haklı bir galibiyet 
lcazan:iılar. 

'Milli küme maçlarından haksız bir 
kararla çıkarılan ve bu maçlara iştirak 
etmemesi takımının zayıflığına hamle
dilrniş olan Fenerbahçeliler dünkü 
0 YunJarile her zamanki gibi Türk fut
bolünü en önde temsil eden takımlar 
lrasında olduğunu bir kere daha gös
termişlerdir. 

Oyuna saat 17 ,45 de Feridun Kılıcın 
idaresinde başlandı. Takımlar: 
J:'ENERBAHÇE: 

kaç gol çıkararak Fenerbahçeyi kolay
lıkla yeneceklerini tahmin ediyorlardı. 
Fakat ikinci devrede rüzgar hafiflediği 
gibi Fenerbahçeliler de mükemmel bir 
cyunla, asabileşen rakipleri:ıe fazla bir 
fırsat vermediklerinden maçı kazandı
ll:)r. 

ikinci devre sarı lacivertlilerin sol
dan bir hücumu ile başlandı. Topu çiz
giye kadar süren Orhan güzel bir orta 
ile iki bek arasında demarke kalc:tn Ya
şara geçirdiler, bu sonuncu da plase 
bir vuruşla takımına ikinci golü kazan
dırdı. Bu gole Beşiktaşlılar ofsayd di
ye itiraz ettiler. Fakat Orhan çizgi üs
tünde olduğundan of&ayd mevzuubahı 
olamazdı. Golden ıonra Fenerbahçcli-

ler üstüste kazandıkları dört korner 
den istifade edemediler ve hakimiyet de 
yavaş yavaş Beşiktaşa geçmeğe başlad.ı 

BEŞIKTAŞIN GOLO 

Hüsameddin - Fazıl, Lebib - Esad, 
Angelidiı, Retad - Naci, Ali Rıza, Ya· 
tar, Şaban, Orhan. 

Betiktat kalecisi büyük bir tehilkeyj kurtanyor., 

9 uncu dakikada 50 metreden Fener 
bahçe aleyhine verilen serbet vuruşu 

Feyzi çekti. Hüsameddinin lüzumsıu 

bir çıkış yapması ile boş kalan kaleye 
Muzaffer topu havale etti. Esad kaır
şıladı ve top Hakkının ayağına geldi, 
bu oyuncu da hafif bir vuruşla takımı
nın ilk ve ıon golünü yaptı. 

Top ortaya gelir gelmez Fenerliler 
müessir bir akın yaptılar. Bu akında 
Yaşarın ayağına yatarak muhakkak bir 
gol kurtaran Mehmet Ali sakatlandığın 
ldan oyun beş dakika kadar durdu. 

llEŞIKTAŞ: 
Mehmet Ali - Enver, Fanık - Rifat, 

~eyzi, Fuad - Hayati,a\luzaffer. Hakkı, 
fen?E, Eır~f. 

Fcnerb:•hçe Yaşar ve Fikretten; Be-
1i'lrtaş da Hüsnüden mahrumdu. Rüz
tarı lehlerine alan Fenerbahçeliler ilk 
dakikadan itibaren oyun üzerinde his
•e-dilir bir hakimiyet kurdular. Ustüste 
>°lp lan ••kınlarda rüzgin da hesap 
tJten te::rübeli ve usta Fener oyuncu
~ının mükemmel şiltleri Beşiktaş ka
lesini tehlikeye sokmağa ba)ladı. Bu
na ara &ıra Hrıkkr ve Şeref vasıtasile 

mukabele eden Beşiktaşlılar Fener ka 
lesi önüncle yerleşemiyorlardı. 

Oyun Fenerin hakimiyeti altında de
vam ederken 20 inci dakik~a Beşik
taı sağaçığı Hayati kendisine favul 
yapan Esaıda kızarak yumruk vurdu 
ise de h<akem bu hneketi cezalandır
madı ve çıkmak istidadını gösteren kav 
ga da pclisler tarafından yatırıldı. 

Çok tükür ki bu kadarla kalan bu 
hadiseden ıonra oyun gene Fenerin 
hakimiyeti altında devam etti. 

FENERiN BiRiNCi GOLO 
'Z7 inci ldakikada soldan yapılan bir 

Fenerbahçe akınında Orhamn ortala-

Yüzme teşvik yarışları 
Dün de büyük bir alakasızhk 

içinde yapıldı 
100 ve 800 metre serbeste Galatasaraylı Halil ve 

Mahmut kardeşler yeni rekor yaptılar 
Dün yüzme müsabakalarının ikinci.

1 
81ne Moda havuzlarında devam edildi. 
Lisan.ssızlrk yüzünden yine birçok 
Yarışlar tek kişinin iştirakile, bazıları 
da hiç yapılamadı. Artık bu hale bir 
nihayet vermek, alakadarların bu 
1P<>rla biraz olsun meşgul olmaları za. 
inanının gelmiş ve hatta çoktan geç
l'tıiı olduğu kanaatindeyiz. Tekrar e. 
diyoruz: Bu vaziyete biran evvel niha
Yct vermek lazımdır. 

100 M. SERBEST: 
Bu yarışa diğer atletlerin ve bilhas

~ Türkiye rekorunu ellerinde tutan 
&ençlcrin lisansları gelmediği için an. 
~k. Bey kozdan lskender girebildi. 
~etıcede 1,14 gibi çok düşük derece 
ıle yinf! kendisi birinci oldu. Müsaba. 
~a harici yüzen Mahmut (G.S.) 1,03.2 
lle yeni Türkiye rekoru yaptı. 

100 M. SIRTC'STÜ: 

1 
.!ki atlet. girdi. l - Şamil (G. S.) 
,oO,l, 2 Fıkret (B.) 1,31 ikinci. 

100 M. KURBAGALAMA: 
Bu yarışa da lisanssızlıktan yalnız 

~ykozlu tanınmış yüzücü Saffan gir
dı . Yine kendiı:i 1.35.40 ile birinci ol
~u . Müsahaka harici rekor tecrübesi 
1<:in yüzen Galatasaraylı Rauf ı 32 s . ' 1 

errııh (G.S.) de 1,38 yaptılar. Bu me. 
8"'f . : enın rekoru 1,26 ile Mekin (B) e 
aittir. 

800 .M. SERBEST: 

1930 danberi memleketimiule bu 
lllesafe ii:ı-..crinde müsabaka yapılma _ 
tnıE:tı. Merhum Şeref (G.S.) 14,l8 ile 
l~:JO dıt rekor yapmıştı. 

Yapılan m~•:ı.bakava Bevkozdan ikı" ltl . . 
.
1 

et gırdi. Sonundn Vrdnt <R ı 1:1.2!) 
1 

e Yeni rekoru yaptı. 1!'kender (B) 
15.39.9. 

Mıisabaka harici yüzen Halil (G.S) 

Vedadm da rekorunu kırarak 12,36,2 
ile yeni rekçır yaptı. 

4X200 BAYRAK: 
Son müsabaka, Beykozun Fikret, 

Saffan, Vedat, Fuattan mürekkep ta. 
kımı bu yarışı 12,01 gibi dilşük bir de. 
rece ile bitirdi. 1936 da Galatasaraylı 
Karni bu mesafeyi 10,47 ile bitirmiş, 
İstanbul muhteliti de 10,13 ile yeni 
Türkiye rekoru yapmı~tı. 

Sıra küçiiklerde ilk müsabaka: 
100 M. SERBEST: 
8 müsabık girdi. Netice: Serkis: 

(B) 1,20 birinci; 
2- Kemal (G.S.) 1,21; 3 (Özdemir 

(B.J.K.) 1,21,6; 4 - Şecaettin (G.S.); 
5 - Kemal P. (G.S.) oldular. 

100 M. ~IRTÜSTÜ: 
Dört atlet girdi. Sonunda 1 - Ke. 

mal (B.) 1,39,1. 2 - Maruf (B.J.K.) 
1,41,3; 3 - Necati (B.J.K.); 4 - Os. 
man (B.J.K.); 

200 M. KURBAGALAMA: 
3 Kliiplen 5 atlet girdi. Sonunda: 
1 - Efdal (G.S. l 3,43,4; 2 - Ke -

ır.al (B.J K.) 3,18,9; 3 - Artin (B.) 

4,24. 
400 SERBEST: 
5 müsabıkın iştirak Pttiği bu ya-

rışların cıonunda: 

1 - İbrahim CB ) 6.28 2: 
2 - Rerai (B.J.l{.) 6.37,4; 
3 - K emal (G.S.): 
4 - At:ıettin (B.J.K). 
4X50 BAYRAK: 
Son mfümbaka: bu yarışa Beykoz \'E' 

Beşiktaş takım soktular. Neticede İb· 
rahim. Kemal. Serkis. Artinden mü -
rekkep. Beykoz takımı 2.18 ile birin
t•i; Ö?:df'mir. Hi 'mınt. Recai. Nevzat. 
tan mUrekkep Beşiktaş takımı da 2,25 
ile ikinci oldu. T. K. DEL1DAG 

dığı topu Beşiktaş müdafilerinin şaş

kınlığından istif"'3e eden Yaşar plase 
bir vuruşla takımının ilk golünü yap· 
tt. 

Fencrbahçe taraftarlarının çılgınca 

alkışladığı bu gol sarı lacivertlileri coı
turdu. üstüste yapılan birkaç akında 

Fenerbahçe forvedinin çektiği mültem 
mel §Ütler direkleri yalayarak dıpn 

çıktı. Hele bunların birinde Yapnn 
30 metre'den çektiği nefis bir vole talih 

eşeri olarak dün gUzeli bir oyun çıka
roo Mehmet Alinin eline gelerek kur
tuldu. 

Tehlikeyi gören Beşiktaşlılar Hak
kıyı santrhafa alarak Fenerin tazyikını 
hafiflettiler ve birinci devre ide 1 ·0 Fe
ner lehine bitti. 

iKiNCi DEVRE FENERiN 
iKiNCi GOLO 

Birçok kimseler ikinci devrede rüz
girı lehine alan Beşiktrışın birkaç bir 

Bu hadisdden sonra 15 dakika kadar 
Beşiktaş forvedi Fener kalesine korku 
lu dakikalar yaşattı. Fakat Beşiktaı 
muhacimleri hiç bir zaman rakip nıııf 
sahasına yerleşemiyorlardı. Bunda haf
larının şuursuz oyunlarının büyük bir 
tesiri oldu. 

Yunan mlllifelifi" 1 

30 uncu dakikaya kadar devam eden 
Beşiktaşın hakimiyeti Fazılla çarpışan 
HEdckının sak•tlanarak iahad'aftejıkma
sı ile nihayet buldu. Bundan sonra ye
niden açılan Fcnerbahçeliler ezici bir 
oyunda Beşiktaş k&lesini bunaltmağa 
başladıla.r. 

Dünkü son maçonda 

Şişliyi 2 - O yendi 
Fenere mağlup olan Galatasaray ve 

Pera ile berabere kalmış olan Yuna • 
nistanm Enosis, Panatinaikos klüpleri 
nin ka"'ığı dün sabah Taksim sta • 
dmda gayri federelerden Şişli ile kar
şılaştı. 

Vehab'tan mahrum bir kadro ile 
çıkan Şişlililer yorgun misafir on bir 
karşısında hiç de muvaffakiyetli bir 
müsabaka yapamadılar. Neticede de 
2 - O yenildiler. 

Hakem Saminin idaresinde oynanan 
bu maçın ilk devreıd rüzgara karşı oy. 
namalarına rağmen Yunanlıların kur. 
dukları zayi! hakimiyet altında fakat 
golsüz olarak geçti. 

Bu kısımda birçok fırsatlar yakala
yan Şişlililer Vehap gibi üstelik bir 
tek oyuncudan mahrum olmaları yü -
zünden bu fırsatları heba ettiler. 
çindeki bir favul atıeında Papadoplo 
oynamağa başlıyan misafirler açık bir 
üstünlük lcurdular ve ilk son saat i -
çindek! bir mavl atışında Papadoplo 
ilk maçın sonlarına doğru da Nobarın 
sebebiyet verdiği penaltıdan solaçık 

ikinci gollerini attılar. 
Maç böylC'c<.' - birkaç akın ve isti

fade edilerniyen fırsatlar müstesna -

baştan sona kadar Yunanlıların bas. 
kısı altında geçerek 2 • O Şişlinin mağ. 

llıbiyetile neticelendi. 
Şişli takımı bu maça şu kadro ile 

~ıkmıgtı: 

Armenal; - Vlastardi, Albcr -
Martayan, Nobar, Arşnvir - Su/dur, 
.Şillml, Şad.an. lrlikrob, Diran. 

YunanlıJar ne diyor ? 
Dünkü son maçlarından sonra İs -

tanbulda yaptıkları karşılaşmalar 

hakkındaki düşüncelerini sorduğu. 

muz Yunan muhtelitinin antrenörü 
Negrepondi sunları söylemiştir: 

- Bir sene içinde takımımız 44 res. 
mi müsabaka yaptı ve tabiidir ki yor
gun düştü. Biz buraya 1stanbulu çok 
sevdiğimiz i<;in geldik. Eğer tam kad. 
romuzda bulunsa idik daha iyi netice· 
ler alacaktık. 

Burada maç yaptığımız takın !ar a. 
rasmda Fenerbahçeyi iyi buldum. Ga
latasaray enerjik, Pera çok diripling 
yapıyor. En zayıfları Şişli. 

Halktan çok memnunuz. Hakemlr r 
arasında Şazi Tezcan en iyileridir. ö. 
nilmüzdeki senelerde daha kuvvetli 
gelrneğe gayret edeceğiz ... 

Yunan muhteliti kaJeciıi bir Şi,li tütünü kurtanyor .• 

(Sonu: Sa. 6. Sü. 7.) 

Dünkü maraton koıuıu birin 
cisi müıabakayı bitirirken 

Maraton 
koşusunda 
Ankaralı bir atlet 

birinci oldu 
Türkiye Maraton şampiyanası dün 

Kadıköy stadiyle Maltepe atış mekte
bi arasmtlaki 42195 metrelik sahada 
yapıldı. 

Koşuya ikisi Zonguldaktan, beşi 

Ankaradan, ikisi lzmitten ve yedisi de 
lstanbuldan olmak üzere 16 atlet işti. 
raketti. 

Alınan neticeler §unlardır: 
1 - Selim (Ankara) 3 saat 21 da

kika, 50 saniye. 
2 - Hilmi (İstanbul) 3 saat 44 

dakika, 32 saniye. 
3 - Ali (Ankara) 3 saat, 45 daki

ka, 48 saniye. 
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·.z nır fuarında 
yenilikler 

2iyare~çilere bedava sinema ve 
tiyatro göster .lecek 

Fwırdmı !::mirin göriiniişii.. 

İzmir (Hususi) - İzmir cnternas· 
>'ona) fuarı havrhkları hayli ilerlemiş 
bulunmaktadır. Fuarın açılma z2ımanı 
Yaklaştığından fuar komitesi her gün 
toplanmakta, muhtelif işler üzerindt' 
Çalışmı:ıktadır. 

I<omıte 938 fuarında en ziyade iki 
nokta üzerinde durmaktadır: 

1 - Fuara karşı alakayı arttırmak, 
2 - H·ıriçten ve dahilden gelecekle

tin eğlence ve istirahatlerini temin et
l?ıek. 

Bu sebeple 938 fuar:nda reklam iş· 
lerine son derece ehemmiyet verilmiş. 
di.ınyanın her tarafına afişler, broşür· 
ler, rehberler gönderilmiş; İzmirin tu
tistık bakımından kıymetini anlat''"; 
ticari chemmir.etini tebarüz ettiren 
küçük cep kitapları çıkarılmıştır. 

.Bu reht.ıerler ayni zamanda fuaır 
Tt:!inasebet!le ziyaretçilere gösterilecek 
ko)ayhk}arı ve seyyahların istifade ede· 
bilecekleri tenzilatları da göstermek
tedir. ingılizce, Frnnsızca, Rumca, Al
?1anca ve Türkçe olarak muhtelif dil1er 
llzerine tabedilmiştir. 

Eglencelere gelince: fuarın açıldığı 
20 agustostan kapanacağı 20 eylül gü
tıilne kadar her akşam bir .. gecl',, ya. 
I>ılacaktır. Balol21r verilecek, ziyaretçi· 
lere bedava sinema ve tiyatro gösteri
lecektir. 

Bundan başka gündüzleri paraşüt 
kuıcsin::len atıam:ılar, havacılık günü, 
Şehirler arası futbol müsabakaları, ma
t~f pehlivanlar arasında güreşler, de· 
tıızcilik günü, tenis müs<:•bakaları at 
Yarışlan, paten müsabakaları, kapalı 
atış poligonunda atıcılık, Kızılay günü, 
Çocuk müsab:ı?.ası. ehli ıayvanlar ser
gisi, motosiklet ve bisiklet koşuları y1-

Macak: Bergama Efes, Selcuk hara· 
beterini görmek üzere hususi gezinti
ler tertip edılecektir. 

--o--
Bir kadın yavrusunu 

sokakta bıraktı 
• İzmir {Hususi) - Zabıta, Şehriban 
18rtıin:lc bir kadını, gayri meşru olarak 
dünyaya getirdiği y<:ıvrusunu sokağa 
atmak suçile tevkif etmiş ve adliyeye 
Vermiştir. Şehriban, yavrusunu Karşı· 
l'aka::laki ana kuc·ığma götürmüş. kad
ro dolu olduğundan kabul edilmeyince 
sokakta bırakmış ve kaçmıştır. 

Egede bereket yılı 
İzmir (Hususi) - 938 yılı, Ege 

tı'ııntakasının bereket yılı sayılmakta
dır. Daha doğuşunda mebzuliycti .. ö 
ruıen mahsulat, havr•ların müsait ;it
ttıesinden iyi bir şekilde ink:şaf l'tmiş 
Ve tahminlerin fevkinde bolluk aörül-
ttı' . ~ 
U~tur. Ege mınt;ıkasının rnuhtl'lif 

ltıaJuulleri hakk nda rekolte tahminleri 
al'ikarlar makc:ınata gelmcğ: başlamış 
tır Bt·nı.. .. 11.1 •• k · .. ra gore n enemen uzum re-

Oltesi SO b:n ten, pamuk 70-80 bin 
balya, zeytinyağı 25 bin tondur. 

80 bin balyalık pamuğun 40 hin bal· 
}•·, ı a1;al cinsindcn::lir. /\kale cinsi eki
ltıi k'• 1 ') · ov c ere meccanen tohum tevzi 
;dildi~in lf'n bird::n genişlemiş, istihsa
~t art:r.ıştıT. 
İncir hahçell'rinde de mahsul kes;me 

ermek tızeredir. İncir ağaçlarına ilek 
atılma:ı;.a başhnmıştır. 

Fransada 
yan Türk 

yaş~

genc. 
Y ı rn ıi yıllık ayrıl ktan son

ra vatana döndü 
Izmir (Hususi) - Yirrr.i yıldanbe· 

ri anavatandan uzakta, Fransa:da yaşa
yan bir Türk genci, hükfımetimizin te
şebbüsü ile memlekete dönmüş ve şeh· 
rimize gelmiştir. 

Fig<ı:ıi adını taşıyan gencin anası 

Fransız, babası Aziz isminde bir Türk 
doktoPUdur. Doktor Aziz Marsel ile 
1stanbuJ.:Ja evlenmiş, kısa bir müddet 
sonra ölmü~. altı aylık hamile olan 
madam Mc:ırsel dcktorun Alaiyedeki 
kardeşi B. Kazımın yanına gitmiştir. 

Bayan Marsel çocuğunu oraıda dün
yaya getirmiş. Türk nüfusuna kaydet
tirmiş, sonra Parise geçmiş, tekrar ev· 
lenmiş ve Fransız konsoloshanesi va
sıtasile Figaniyi Fransaya aldırtmıştır. 

Çocuğun buradaki ailesi tahkikat 
y •pmış, nihayet bayan Marselin ikir.ci 
kocasile Cezaire geçtiğini tesbit ve 
hükumetin teşebbüsü ile Türkiyeye 
getirilmesini temine muvaffak olmuş
tur. 

Anavatana kavuşmaktan siirur duyan 
ve gayet az Türkçe hilen Fig.ııi, se· 
vincini şu sözlerle ifade etmiştir; 

- Türküm. mukaddes orduda vazi. 
Cemi yapacağım. Benim için Fransa 
mcvzuubahs olamaz. Annemi severim, 
f;ıkat vatanımı daha çok! 

--0-

Mcslcki mektep ler kongre . 
sine gidecekler 

lzmir (Hususi) - 15 temmuzda 
Berlinde toplanö\;ak olan mesleki mek
tepler kongresine Türkiyeden de bazı 
mu:.:ıimler iştirak edecektir. Kongre
ye şehrimizden gidecekler, sanatlar 
mektebi tesviyehane şefi B. Sabri, de· 
mirhanc şefi İbrahimdir. Ardm sanat 
okulund<11 Naim de tzmire gelecek, 
diğer arkadaşları ile birlikte fstanbula 
geçeceklerdir. Kafile, istanbuldan 
Berline harekl't edecektir. 

Ha lka Pınar suyu sa.tın 
alınıyor 

tznıir (Hususi) - Hükumetçe sa
tın al rnması krırarlaştırılan lzmir Hal 
kapınıır su şirketinin mecli! idaresi, 
satı~ kararını vermiş ve Nafia Veka
letine bildirmiştir. Şirkl'tin müzakere
leri, mesul bir heyetle Nafia V ckalci 
zırasında 2 temmtızda Ankarada baş· 
layacaktır. 

Şirketin mevcut tesisatına kıymet 
taldir edilmiş bulundıısundan ve esa
sen imtiyaz müddeti de bittiğinden 
müzakerelerin uzamayac··ğı tahmin 
ol.ınmal<tadır. Su şirkrti, mukavelena· 
mesi ahkamına aykırı hareket ederek 
şehrin bilhass<' yukarı mahallatına su 
virmenıiş ve tesisatını rla noksan hıra k 
m•ştır. 

Su şirketi hüklımetçe satın alındıktan 
•~nr;ı İlırfr belt>diyrsine dcvrcdilt'cek 
ve şnlırin su işleri beled:ycce idare olu· 
nacaktır. 

İzmir tramvc:.y ve elektrik .§İrketinin 
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f< 1ara Bav 
2 ncl <lefa anne oldu! 

Belalar mübareki 
l'<l.:::nıı: M. ARMSTRONG 

Kopıpartımana girince, sevindim. 
Oh .. dedim. Kimsecikler yok. GcJ 
ke>yflın gel... 

Birden kapı açıldı. Dev ~lbi, yaşlı 
başlı, bır kadın ahlıya, puflıya iı;cı·i

ye gil'cli. Bu sırada tren de kalktığı 
için, ınüvazeııesinl kaybederek ka
napey0 çöküverdi. Yaşına gBre, gü
zelce bir kadın denebilirdi ona .. Bir 
aşçı \'ey ahu t b! r çiftçi k arı:;ına ben
zerordu. Soluk almış olmalı ki, g1>z
leı·i bana ilişti. CHllilmsedi. 

Ben de giltunısedinı. Koştunuz, 

galiba ... Biz yaştakiler pek koşma
malı öyle ... dedim. Kadın üzerine a. 
tınmadı. Karşılık verdi: 

- Reni o kadar yaşlı mı buluyor
sunuz? Aldırma, cambaza bak. Her 
şey kadere bağll. 

- Bir bakıma göre de gençsiniz ... 
Onıuzlarını kaldırdı: 

- Canım efendim, talihsiz olmaya 
"Daliymcıı,. tipte rollerde göriincıı görünUz.Eğer herşeye aldırmış olsay 

yıldız KUlra Bov dıın, mezarı coktan boylamıştım, bl-

lstaıı lıulda da lılr çok filmiyle ta le .• 
ıırnıııış yıldızlardan "delişmen,. Klft. - Her halde, pek Bylc talihsizliğe 
ra Ba\·; hafta içerslnde bir erkek uğramış değilsinizdir .. 
çocuk doğrumuştur. Bundan başka - Çook! .•. Meselrt, bu sabah, Fred 
şimdi 4 yaşında bulunan bir erkek beni otomobil He istasyona gctlrl-
çocuğun annesi olan Klfira Bav; şı. yordu. Sen olma da, daha 15 kilo· 
mn11 Amerikadakl büyük çiftlik sa· metre yol almadan bir ııan oldu.Hal 
hiplerlnden Reks Belin karısıdır; buki Fredln otomobili iki senedir 
lıu büyilk ç!ftl!k, Nehraska hilku • bir kerecik olsun Arızaya uğrama-

ınetl hudutları içerisinde Las Ncgas 
elenilen yrrdo kt\fndlr. 

KlCira Hın·: 2 inC'I çocuğuoıın do.. 

ğuşunu kocnsına tC'lefonla bizzat 
bildirmiş ve bu arada şöyle demiş. 
tir: 

- J\Tüjdeliyoruın, ama ayni za • 
manda üzlilüyorunı da; çünkü sen bu 

2 ind ÇOC'Uğumıızun kız olmasını ıs. 
tcrdln. I<imbillr, helkl bir dnha se. 
fcro bir kız dünyaya gelir de Rab. 

himlz senin arzunu da 3 üncüde ye
rine ~etirlr! Hak oyunu, 3 tür! 

J{lfira Bav: hu vesileyle kendisi. 
nl snyrodcnlPrdC'n hlnlerre tebrik 
telgrarı, mektubu ve Jrnrtı alnırştır. 
Bilhassa kızlar Ye kadınlar aH\kn 
göstermişlerdir. Di~er taraftan h11 
dof;uş üzerine blr çok yıldız hlr ara
ya gelerek şenlik yapılmıştır. 

Rt·r.t'X KAl.Kı\C.'.K Y\Pl'TH.AR 
Sııııt \":ırıurun :ıclı C~ittiğl yol 
20 Burs:ı nandırma 

16.30 Trıık Muclany:ı 

16 Koıı~·a lzmir 
cı:u~r.m.: \",\rt'nL \TI 

ı2.:rn .A.htı KıırnrlPnlı 

1li 1 ~ nıur lımit 
l fi. t,; Trnk l\lurl:ınyn 

fi Scn·nr 1\:ıra Biga 
!l.30 Mcr~in Mrr.,.in 

alma müzakerelerinin ne zaman başla
yacağı henüz tt'sbit edilmemiştir. An
c;ık şirkrt tesisatı satm<•~ı kabul l'tti· 
ğini bildirmiııtir. 

mıştı. 

- Ne malfım? .. Buna 
0

talihslzlik 
diyeceğinize. şanslılık desenize. 

- Neılen? .. 
- Öyle ya .. Lfistlk pntlamamış ol-

saydı. Siz bu trene blnemiyecek, btr 
evvelki trenle gidecektiniz. Halbu
ki buna yetişerek benimle seyahat 

ediyorsunuz. 
I<art knrr, kızar gibi -oldu, homur

danarak: 
- Öyle mi? .. Londraya varıncaya 

kadar, llk treni kaçırdığıma cidden 

teessüf edeceğim ... dedi. 
Hiç de hoşa gidecek bir karşılık 

değildi, bu ... Yapıştırdım: 
- Huzurumdan sıkıldığınızı söy

lemek istemiyorsunuz, her lrnlde ... 
Gözleri ışıldadı: 
- Canrm isterse kompartımanı de

ğiştirmek elimde? .. dedi ve ilflve et

ti: 
- Hekim ben trende tntlr tatlı ko 

nuşmayı severim. Gazetelerin ar. 
kasına sinenlerl görmeğe tahanımUI 
edemem. Umumi yerlerde gazete o. 
kumarı kabalık sayarım .•• 

• • • 
Daha açmaya ,·akit bulamadığrm 

gazetemi gördil. Hemen uzandı: 
- Bir dakika lCıtferler misiniz? .. 

diye sırıttı. 
Bc>l~lar mUhareiilni başımdan sav

mak ı;-ayretiyle: 
- I1uyurun. huyurun efentilm, 

eledim Ye kadım alaya nlmaktnn 
lrnndiml alamartım: 

Şapkalaı da geni bir moda daha 

f;1 p7.obr<ı çiçc1: ~ıcrine 7:fiçii1.: fny ·•arc 1ın at modelleri 1:oımıak nuxl.a ol· 
ıııuş'ur. IJill•a<rsa af 'flotı~l,,r: ıı.a gıdcı Jer cıı 1,"(l(fııı 'ar .,cıpkalarınrr, atalriyle bi
rinci olaıı côk.eylcriıı J:iiçüJ; hcıJkeUcrini tak.yorLar. ln9Utcrcdlı, meşhur cokey. 
lcnn bu şekil-do modelleri yapılnıı§tır. Jicr lxıdın tercih ettiği biniciyi ba-§tnda 
taşmıaktaclır. 

Çeviren: İBRAHIM HOYI 

- Ama, her halde burada gazete 
okuyacak dC'ğllslnlz ya, madam. 

- Yok canım, şöyle blr sUzece
ğim. 

Kadın, iler tutur ycrl lrnlma.) nıı 
çantasını açtı. Bir mUddct karıı;.tır

dıktun soıırıı., eski pUskU bir gözluk 
muhafazası çıknrarak içinden bir 
bacağı kopuk gözlUk aldı. Burnunun 
ortnsırıa oturttu. Sonra, sazet<'dc 
no aradığını bilen bir insan haliyle, 
çabuk çabuk sayfaları çeYirdi ve, 
nah ... gördünüz mil?. diye söylendi. 
Atıldım: 

- Gene talihli tarafınıza mı geldi 
madam? .. 

- Ne demezsiniz? .. Dün çocukla
rımla, at yanşları bahsine giriştik .•• 
Gfıya akıllı davrandım. Şu atlar ka
zanacak ama, ben bahse girmem, de
dim. Dediğim gibi de çıktı. Tahmin
lediğim atlar, birinci, ikinci, UçüncU 
gelmişler. Girseydim, hiç olmazsa 
50 lira kazanacaktım. Ama olmadı. 

- Şu halde, gene sizin şanssızlığı. 
nız değil, onların talihi varmış. de
dim Ye pencereden dışarıya baktım. 
Taymisl geçmiş, istasyona giriyor
duk. Devam ettim: 

- Ne güzel, ne tatlı konuştuk, ma
dam!. ... Londraya vardık, işte ... 

- Daha doğrusu, varmak üzere
yiz, diye cevap veriyordu ki, tre. 
nimiz birdnn zıngadak duruverdi. 
Bu sarsılma :ile yerimden olanca 
kuvvetimle fırladım ve balıklamn 

kadının üzerine dUştlim. 
• • 

V'azlyetln münasebetsizliğini ta
savvur edebilirsiniz. Kendimi topar
layıncaya kadar birkaç saniye geç
ti. Üstlimü, başımı düzeltirken: 

- Pardon, pardon. 'Uıüldüm. Citl
den üzüldüm ..• diye kekeledim. 

- Af dllemeğe hacet yok .. K:ıba
hat sizin değil ki... 

- Bir yeriniz acımadı ya? ..• 
- Yok .. Ehemmiyetli de~ıı. Al-

Jahtan ki cimcime bir şeysiniz ... Na
sıl? ••. Kalktığımız zaınnn, bu treni 
kacırmndım, diye sonunda esef ede
ceğimi söylememiş nı1ydlm size .... 

Kan tepeme çıktı. irademi kaybe
der gibi oldum: 

- ~Iilnıısebetsizliğin lüzumu :yok! 
dedim. 

Aldırmadı, giicenmedl bile .•• 
Ne de olsa, karşımdaki bir kadın

dı. Bu hareketim kaba sayılabilirdi. 
Gönlünü almak istedim, kompartı

mandan inerken: 
- Şöyle bir viski veyahut bir şey 

içsek nasrl olur? .. diye sordum. 
Kadın, zarif bir tebessümle kab\ll 

etti. istasyonda birikmiş olan hal
kın arasından geçerek büfeye git • 

tik: 
- Ne nlırsınz? ••. 

- Bir lrndeh rakı .•• Bu knzadan 
sonra bir kadeh rakı yilrE'ğlml bas
tırır. Çok defalar tecrl!be etmişim
dir ... dedi kadın. 

$ • • 

Tren arkadaşım otobüsle e\•lne si
dcecğlnl lüi nrnsında söyledi. Galan
lık göstermek istedim. Zaten henlm 
do işim o taraflarda idi: 

- Otobüse birlikte lıiııer!z, dedim. 
Neyse, içkimiz! bitirdik, kalktık. 

Durak yerine geldik. Kadıııı 3S mı. 
maralı otobüse bindirdim. Arkasın

dan ben do blnlyorcluın ki, aklrm ba 
şıına geldi. 

- Ne yapıyorum yahu! •.. Knrı, he
lAlar mübareği... Daha beş dakika 
e\'\'el, onun yilzünden trenimiz de\·. 
r!lecektl. Şimdi de yağmur yağıyor •• 
Yerler de ıslak. Ya otobiıs kızak yn. 
par da kayarsa ... diye dilşündilm. 

.-.ezaketi, falan bir tarafa bırnk· 
tını. Kadının omuzuna dokundum: 

- Ne fena, ne fena. Telgraf celı;c. 
cektlm bir y€'re ... lstnsyona dönmC'k 
mecburiyetindeyim. Allaha1smnrln. 
tık, dedim ve kadının cevnp vcrmc
slııl beklemeden yürüdüm. 



ıo-IWIWN 27 HAZiRAN 1136 

Hatırınızda 
kalsın 

Konserve top ! 
Topun da kon

servesi olur mu 
imiş! Demeyin. 
Amerikanın bin 
bir garipliği için
de bu da oluyor. 

Bir şe~ nı~ııı kon serve yapılır? 
ÇUnkU, açıkta. br ralnlmıa bozulur, 
"uzun zaman dayanmaz. 

O halde bu usul niçin sade yiyecek 
pylere tatbfk edlliıln de ba§ka şeyler 
konserve yapılmasm? 

Tenis oynadmma bilirsiniz: Tenis 
toplan lbtiktir ve Uz.erleri kaplıdır. 

LA.stile BJca.ktan bozulur. 
.Amerikalılar çok tenis oynarlar ve 

çok meale olan yerleri de vardır. Bu
ralardakiler, tenis toplarmm sıcaktan 
bosulmasmdan çok oiklyetç.idirlcr. 

Nihayet, içlerinden biri, buna. bir 
usul bulmut ve konaerve topu icat et
miş: 

Tep, konserve yapılan sebze vesaire 
gibi, tenekekutu içine konuluyor ve 
havur boşaltılarak, ağzı kapanıyor. 

1'enekenin içinde hava olmadığı ı
çin, dıprdaii sıcaklık içeri naklolun
muyor. Çünkü srcaklığı nakleden ha
vadır. 

Sıcakta.n uzak kalan topu bozul. 
madan, kutunun içioc:le serin Berin o
turuyor. 
Teniı aynamağa mı gideceksiniz? 

:Uzmı g~e gider gibi, yanınıza bu 
konserve toplardan bir kutu alıyonnı
:nm. Yolculuğunuz nekadaruzun olur
sa olsun, sıcak nekadar çolt olursa ol. 
sun, toplar bozulmuyor ve gittiğiniz 
yerde, taze taze toplarla. tenis oynu
Y'.Orsunuz! 

iskarpin içinde para ! 
Para saklama iç.in en emin yer, şüp 

liA!elz ki 'bankadır. Evde saklanan pa
ra daima tehlikededir ve faiz getir • 
miyeceği için, sahibi :zarar eder ... 
Bazı vesveseli kimsler, bilhassa es

ki zamanlarda, paralarını koyacak 
yer bulamazlardı ve bunlan en akla 
plmiyecek yerlere saklarlardı. Mese
l&, gençenlerde Pan.te, harap bir bi
na yıkılırken, duvarlardan san sarı 
altın paralar boşanmıştır. 

Paralarla beraber çıkan bir vasiyet. 
namidea. anlaşılıyor ki, bu paralar 
tiandan Uç yüz eene kadar evvel, Fran 
8JJI kralmm yakın adamlarmdan biıi
niıadir 'Ve Jierkeeıten kaçırdrğI bu pa.
ralan duvarları delerek saklamıştır. 

Bu gene bir şey değil: Yeri kaza. -
ra.k, duvarlan derlerek para saldıyan
Iar çok görülmüştür. Fakat parasmı 
pa.p~unun içine saklıyan kimse işit
tiniz mi? 
Meğer böyle garip a.C!am da var-

..MQ-

Büyük 
Macera 
Filmi : 1e 

1 
Gülüp söyle

mek için 
Bozuk yumuı ta 

Kadın pazar -
dan yumurta. al -
mıştı. Ertesi gUn, 
onu satana geri 
getirdi: 

- DUn sizden 
aldığım yumurtalar bozukmuş, de
di ve yumurtaları uzattı. 
Yumurtacı: 

- Yumurtaları getirmeğe hacet 
yoktu, bayan, dedi. SözUnüz kafi, ina
nabilirim. 

Daha iyisi .• ~.,~ •• 1 

- ~-

ğım l:i , dedi, bir 
ne istersen yapsın. 

İki çocuk ko -
nuşuyorlardı. Bi
ri dedi ki: 

- Ben öyle bir 
makine yapaca -
düğmeye basınca 

Arkadaşı daha ibüyük şeyler i
cat etmek heveslisiydi. 

- Ben, dedi. Öyle bir makine ya
pacağım ki, düğmeye basmadan işle
sin. 

Siğara 
!ki arkadaş ko

nu§uyorlardı : 
-Ne! Sen bu ka. 
dnr pahalı cıgara 

:içiyorsun ha! ? 
Gülerim doğru.su! 
Ben ilk cıgaramı 

tam beş yüz yi ml kuruşa içtim. J 
- Nasıl olur? 
- Evet! llk defa cıgara içtim, has- ı 

ta oldum. Beş lira da doktor parası ı 
verdim. 

mış! t 
Gene bir Avrupa şehrinde bir gUıı 1 

bir kadın, eski ayakkabı satan bit J 
dtlkk~ndan ayağına kullanılmış bir a.· 
yakkabr alıyor. Ayağına giyip en 
geldikten sonra, ötesine berisine ba -
karken, ayakkabının altından bir kö
selenin kalkmış olduğunu görüyor ve 
aralığından da paralar görünüyor! 

Köseleyi dikkatle açıyor, paralan 
çıkarıyor: Üç tane biner liralık kağıt 
para! 

O gün ancak eski bir ayakkabı ala
bilecek hadar bir fa.kir olan bu kadın, 
biran içinde binlerce lira sahibi olu
yor!! 

lşin tuhafı şu ki, bu eski ayakkabı 
kunduracıya bir kadın tarafından sa
tılmıştır. 

hkarıiinin sahibi, her halde vaktile 
parasını kundurasrnın içine sakladı -
ğını bile unutmuş ve fakir düşüp is
kaıpini satmağa mecbur olduğu za
man bile eskiden paruuu nereye aak-

Yiğit 

)ferlhte J1yccek , .e J~ecek bulamndıJdarı J~in başka 3 •1dızlnrı rcthe git. 
IDif olan Mer:UtHJer :ırlba7et d()ntip gelmişler Ye YJğlt A11lanla arkadaşla· 

1.. baar etttıderl 7enl Mer.lhe l11ml~Ierdt. 

Ne çıarip şeyler 

Bu film geçen hafta başladı. Bu
ggiln ikinci sahnesini görüyorsunuz. 
Film heyecanlı bir safhaya girdi. Ba 
kalım sonu ne olacak? 

Gelecek hafta UçUncU resmi basa
sacağız. Ondan sonra ftımtn sonunu 
sizin bulmanızı isteyeceğiz. Bulursa 
nrz, kazanırsınız ! r •• 

Bu hediyeli bir misabakadır. 

Paraların isimleri 
Başlıca milletlerin paralanna ne 

isim verlldlklerlnl blllyor musunuz?. 
Biliyorsanız bile bir kere daha oku· 
yun, hatırınızda kalsın: 

lnglltere 
Amerika 

lıterlln 

Dolar 
Fransa Frank 
ltalya Ltret 
lsvlcre lsvlcre Frangı 
Holanda Florin 
Almanya Raybomafk 
Belçika Belga 
Yunanistan Drahmi 
Bulgaristan LeTa 
Çekoslovakya, Çekoslovak Koronu 
İspanya Pozeta. 
Lehistan Zloti 
Macar 
Romanya 

Pengo 
Ley 

Yugoslavya Dinar 
Japonya Yen 
lsveç tsn~ Koronu 
Rusya Ruble 
• Dlinyanın en meşhur bcstokAr-

Iarmclan olan LUdvlg fon Bethoven 
Vlyanada iken Jozef Hayden'den 
ders alırdı. Beş dersln bedeli, bizim 
~lmdlkf paramızla, tam dört kuruş_ 
tu. (1792)) 

• Cava .adasında yetişen cer::lm btr 
nebat 28 gtln içinde dört metr,:r, uza
yabiliyor. 

la.dığını unutmuştur. 

Yahut başka bir ihtimal var: 
lskarpinini eski sahibi paralarmı 

buraya saklamıştır. Fakat sonra öl
m~, mirasçıları da. iskarpini, içinde 
para olduğunu tabii akıilarma. bile 
getirmeden, götürüp ~atmrşlardrr. 

Her ne ise, parasını iskarpinin i~ine 
saklıyan adamda her halde akıl yok
tur ..• 

Dünyadaki garip şeyleı anlatıla an-
1.atılcı bitmez. Bunlıardan bir ikisini 
dah.4 ö~mek isteraeııiz, resimleri 
sol.don 8ağa takıip ederek ~unları o -
kwyım: 

* lLK entari giyenler erkeklerdir! 
Eekmen kadın erkek, Uzerlerine birer 
örtü alarak gezerlerken, ilk defa ola
rak eski Yunanlırt.an, Roma gibi mem
leketlerde erkekler entari giymişler ve 
örtülerini bunun Uzerine almı§lardır. 

Sonra entari kadın elbiseleri ol -
muş, erkekler pantalon giymeğe bq
lamışlardır. 

• KEDi MI, ayı ?m1 lloisi>ıe de "ben
ziyor ~ğil tni1 Fakat ne kcM, ne de 
ayı • .Bam.başka bir 114yoon. 181M pon
dıı obl bu hayvana pek nadiren t~
dil/ olunur. 

• DEN1ZE ba.tıp çıkan bir ada var
dır ki, §imdiye kadar ikl kere sular
da kaybolmuş, tekrar ortaya çıkmış
tır. 

Atlas Okyanosunun cenup tarafla.. 
nnda olan bu Folkon adasında bir de 
volkan vardır. Adanm harekete gele
rek, topraklan alçaltıp yükseltmesin
den ileri geldiği zannediliyor. 

Şüphesiz ki, ada. denize sık sık ba.. 
tıp çıkmıyor. llk defa. denizde kaybo
lup tekrar görünmesi bundan amrlar
ca evveldir ve denize battıktan sonra 
tekrar görününceye kadar eeneler geç 
miştir. 

Son defa olarak ta bundan yıllarca 
evvel denizin ii7.erinde göri.inmüştUr. 
Henüz ne zaman tekrar bir banyo yap 
mak üzere eulara. dalacağı ibilinmi -
yor! 

• SANDALYENiN arkalığında ki
tap konacak bir 11er görüyorsım ız. 

Fa1cat, kitobı oraya koyduktan sonra 
aarı.d41.yeyr, oturacak ol.an nasıl oku -
yaccak1 1\itap ark~ı.9utd.a 1calm1yacak 
mı? 

Ha.yıT. On sekizinci aaırdon ktılma 
olan bu sandal~J6 tersinden oturu
Zurn~. Yani, otunmca ''Arkalık,, in
aanm önüne gelecek ve 1Citooı a{nrtık 
o1ouyamkstnız 

Bu. Mndalye - kürsiiyil. o mman ki
liaelerd.e dı«ı okııyanlt.ır Tcullanırlar -
mı.ş. 

* ÖKÜZLERtN ba§lannda kalpak 

Aslan Merihte 

Bunlarm haŞ"kanr olan Ak!;akal 
tayyareden inerken yem MerlhUie. 
rl görlbıce çok ~. 

Hemen başına düşünce Aletini tak 
tr. Bn Alet, etrafta hcrkec:ıin fikrin
den geçen şeyleri dinlemeğe yarı. 

J'Ol'dtt. 

gibi şeyleri görUp de §~mayın! 
Eeki .zamanlarda Bask denilen kul!\ 

öküzlerinin başına böyle kalpak gi.1 • 
dirir, hayvanları soğuğa karşı korur· 
lardı. 

Akıllı 
- Azizim, ben işlerimi başır:al ... 

na yaptırmanın yolunu buldutoSJl 
için rahatım. 

- Nasıl yapıyorsun bu işi? 
- Bak sana. bir misal göstererfıll• 

Geçen gün, öteberi ekmek fciD btl • 
tun bahçeyi kazmam ı zımdı ..• 

- E? ... 
- Bunun üzerine kendi adretl -

me, uydurma imzayla blr kart goıı· 
dertlim. Kart postalın Uzerlnde f1' 
satırı rı yazılıydı : "Bahçende 1'ir 
kUp altın gömUIUdur . ., , 

- An1ryamadım. 

- Ama aptalsın ha. Tabi! blt ,U· 
rt1 adam ge1t'l\ ..-e bunlar hep beti' • 
ber bahçeyi kazma kUrEıkle aıtllft 
ettiler ... 

- Sonra? 
- Sonra ne olacak? .. Ben de e'e-

cekleriml rahatca ektim. 
Servis şefi (Daktllo bayan.a) 

,,,. 
Bayan lutfen bankanın meclisi td&
rc reisine söyllyeceğim mektıtb1J 
makin~de yazın ... Hazır mısınız? 

Dayan - Evet, bayım. 

Mektup 
Ser\'ls şefi - Pek~lA.: şu halde 

yazın: "Bay dels, son görUşmeıııl:C 
esnasında, cahil aptal ve üstelik 1l

kala bir adam olduğunuza bir def• 
daha kannat getirdim. Size, eşek ,U 
dan gelinceye kadar dayak atmadı
ğıma h41ft. hayret ediyorum. )llfet. 

siz, dünyada. gördüğüm insan1arıtt 
en budalası ve en calıllisiniz.. Nef
retlerimin kabıılUnU rlc:ı ederim .. • 

Bayan - Fakat... Bu mekttlP 
meclisi idare reisine mi gönderile
cek? 

Servis şefi - Hayır, göndernıtre
ceğim. Şimdi bu mektubu yırtıp ,._ 
tabllfrs[nfz, fakat bunu yazdırn:ıtf 
olmam bent bir hayli teskin etti. 

• Fransa filozoflarından Pferre 
Gassendi 16 yaşlanncla iken Dtgııe 
Universttesfnde pro!esördn • 

Goriller 
ViOit: Aslanın 
Peeinde 

Diğer bir tıelslz memuru da. bd 

mnkine başımla. reisin aklından r,e
çenlerl dinliyordu. 

(Devamı var) 
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Muhammen bedeli 7600 lira olan 20.000 Kg. neft yatı 6.'1.1938 sah 
CUntı eaat 15,45 de kapalı zarf usum ile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek fsUyenlerın 570 liralık muvakkat teminat ne kanu. 
llun tayin ettiği l'eslkalan ve Nafia mUteahhltllk veslkau ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,46 e kadar komisyon Tehsllğlne vermeleri llıımdır. 

Şartnameler parasız olarak An karada Malzeme dairesinden, Hay. 
darpaşada TesellUm \·e Se\'k ~efllğln den dağıtılmaktadır. (3693) 

Muhammen bedeli 23500 Jlra o lan 250 adet iç \'e 250 adet dış kam. 
:ton ve otobUs ltıstiğl 25-7-19Z8 pazar test gUnU saat l &,30 da kapalı r.arf U· 
8UIU ile An karada idare binasında sa tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1762, 50 liralık muvakkat teminat ile ka. 
tlunun tayin ettlt;l vesikaları ve Nafıa mUteahhltllk vesikası ve tekliflerini 
aynı gUn saat 14 ,30 a kadar komisyon reisliğine vermelerf IAzrmdır. 

Şartnameler ııarıı.sız olarak Ank arada Malzeme Dairesinden. Haydar. 
llaşada tcsellUm ve se\'k şefliğinden d:ı.~ıtılmaktadır. (2805) 

Akhisar Cumhuriyet Halk 
Partisi Başkanhğından : 

Akhisar parti \'e halkevi binası inşa atına ait bundan evvel mUnakıuıaya 
konmuş olan plan ve projeler değiştirilmiş ve yeniden yaptırılan proje üzerine 
keşif tutarı (54494) lira olan yeni inşaat vahit fia.t il7.erindcn ve bir ay mild. 
deUe kapalı zarf usu tiyle eksiltmeğe çıkarılmıştır. 

İhale ı-7-938 cuma gUnU saat 16 da parti bina!!!ında yapılacaktır. İstekli. 
lcr ı:>lıtn, şartname \'e lteşltnameyf 5 lira mukabilinde parti başkanlığından 
alabilirler. (3483) 

lstanbul Unlversltesl rektUrlUgUnden: 
Unlverslte<le Roma Hukuku Ceıa Hukuku ,.e Devletler Umumi Hu. 

lcuku, Umumt Jktısat ve lktısat Doktlrfn1eri Tar!bf, 1'~izyolojl, Mikrobiyo
loji, Histoloji, Hayatt Ktmya, Sinir hastalıkları; Umumt Ktmya, Heyet, 
'recrUbt Fizik: Orta ıaman Garp tarı hl doçentllklerl açıktır. Talimatname 
nıucfblnce llktoşrln 1938 ayı bnşrnda fmtfhanları yapılacağrndan istekli·· 
lerın RektörlU~e başvurmaları. (3798) 

Gazhınlep Nafıa MUdürlüğUoden: 

YUksek Öğrei.aı~n 
l~rzakm cinsi 

Ekmek 
Et Dağlıç 

.. Kıvırcık 

,. Kuzu 

.. s.ığtr 

Un 
Makarna 
Şehriye 

lrmik 
Sadeyağ 

Pirine 
Tuz 
Kuru fasulye 
Xohut 
Siyah mercimek 
Kırmızı mercimek 
Barbunya fasulye 
Yumurta 
Şeker 

Beyaz peynir 
Kaşar peynir 
Zeytinyağ 

Zeytin 
Sabun 
Çam fıstık 
Kuş Uzümü 
Çekirdeksiz üıUm 
Cevlzlçi 
Kuru kayısı 
Kuru erik 
Badem içi 
Kuru tnclr 
Fındık içi 

34 lrnlem 
YAŞ sebze 

Çok Aa 
Kilo Kilo 

18250 
4300 
2300 
2100 
1200 
1700 

850 
100 
260 

2700 
2600 

760 
700 
350 
100 
200 
500 

22000 
3700 

1200 
600 

' 1200 
350 

1200 
76 
50 

700 
275 
250 
250 
20 

100 
200 

15000 
3700) 
1700) 
1600) 

900) 
lGOO) 

600) 
'j 5) 

200) 
2200) 
2100) 

600) 
500) 
200) 

'j 5) 

126) 
350) 

19000 
3000 

850) 
250) 
900) 
250) 
900) 
50) 
30) 

600) 
200) 
150) 
150) 
15) 
75) 

150) 

< 21555 Kno 
( 29500 Adet 
( 6050 Demet 

teminat 
J,ira K. 

136 88 

343 85 

3S 52 

203 00 

66 77 

28 88 
72 16 

Gl 0.5 

78 08 

54 49 

Tutarı · 
Lira K. 

1663 30 
923 50 

60 50 

2U'l 30 

: :: 't•Li hoınlsyonu ııaıkanhğından 
Tahmi n 
e<lilcn fiat 

K. S. 
10 
H 
50 
47 
36 
16 
23 
23 
16 

100 
24 

4 50 
15 

9 
14 
11 
12 
1 75 

26 

42 
62 
48 
30 
ao' 

105 
22 
22 
45 
46 
35 
95 
20 
60 

İlk teminat 
Lira K. 

124 75 )' 
69 26 ) 

4 54 ) 

198 55 

Tarih Gün Saat 

13/7 /938 Çarşamba 10 
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H/7 /938 Perşembe 10 

19646 l\rn 75 kuruş bedeli keşlfli Tahta.köprll GUmrUk karakolu ln. 
~aatı kapalı zarf usuJlyle eksiltmeye çıkarılmış ise de talip zuhur etmedi. 
tinden 2490 sayılı kanunun kırkıncı maddesi mucibince '\"e e'·velkt şartlar 
dairesinde pazarh~a konulmuştur. 

Mu\·akkat teminatı S"o 7,5 hesabiyle 1473 Jlra 55 kuruştur. 
lhalesl 6.7.1938 ~arşamba gUnn saat 16 da Gaziantep Nafta MUdilrlU. 

~ünde toplanacak eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. Fazla iza. 
hat almak lstlyenlerln Gaziantep Nafia MildürlU~Une müracaattan HAn o. 
lllnur. 

YUksek Öğretmen okulunun 939 Ma:,:ıs nihayetine kadar ihtiyacı olan ve yukarda novl ve miktarı yazılı yt· 
yecck miktarı eksntme şartnameler\ ne göre ayrı ayrı gösterilmlştlr. Bu yi yeccğin hepst açık ckslJtme ilo eksilt· 
mest Yapılacağı ,.e eksiltmenin hangt gUn ve .su.tte yapılacağı ve bunlara aft ilk teminat miktarları da yanla
rında. yazılmıştır. Eksiltme !stnnbul da eski DUyunu Umumiye binası lçin de YUksek Mektepler MuhnstpUCt bl
nnsında toplanan Mtınnlmn. komisyonunda yapılacaktır. Eksiltmeye gire ceklerln 938 yılı Ticaret Odasından 
vo vekAletcn hareket edenlerin noterlikten alacakları vesikaları gösterme !eri mecburidir. 

21 Haziran 1938 tarihinde Kurun gazetesiyle neşredilen IIA.n hüküm. 

tstcklllerin belll gUn ve saatten bir saat evvel teminatlarını YUksek Mektepler Muhasipliği veznesine ya. 
tırmalart Ye şartnameyi görmek Uzo re Beyazıtta Üniversite arkasındaki Yüksel~ Öğretmen okulu dfrcktörlil· 
güne baş yurmaları fü\n olunur. (3914 ). 

llUıdUr. (3848) 

Hikaye 
(Üsttarafı 9 uncuda) 

~ 

Göz Heknmn 
Ur. Şükrü Ertan 

Cağaloğlu Nuruoımani7e cad, No. ~ 

Tel. 22566 (Dr. Osman Şerefett :ıı 

apartımam 

111 
ÇOCUKLARINl'lıN 

En güzel bir kitap 

Türk ikizler i 

f 

l4itanbul BeleAi\'esi ilini~~· · ~· ·~· 
. ı . .. 

Beher metre rııurabaına !i lira kıymet biçilen Beşlktaşta Slnanpaşa ---mahallesinin Ortabahce sokağında 2 metre yUzlU 33 metre murabbaı sahalı 

Öğleden sonra Jstasyona gelip do 
lekrnr trene binince. kompartıman. 
ları birer birer dolaştım. BelA.lar 
lnUbcreğlnln bulunmadığını iyiden 
iyiye sigortaladım; Ye sağ salim dP !~~~~~~~~~~~~~~~~! 

• Çocuk lı:slrgeme .Kuruınuoun 

\'&ktllo bir aile kUtUphRncst ola. 
r ak bastırttığı ikizler !'Crlsl ıııl~ 
duyduğunuz bu ekslkllıtl bu gU. 
ıel ve reslmtl hUyük b lkftyc ktra. 
bı ile dold uruJmu , bulofnnız. 

çıkmaz yol satılmak Uzere açık artır maya konulmuştur. Şartnamesi ıe,•a

zım mUdiir!UğUnde görülebllir. lstekli !er 12 ltrn 3 8 kuruşluk ilk teminat 

makbuz ,·eya mektublyle beraber 6-7 ·938 salı gUnU saat H de D:ıtmi Encu. 
mende b11Junmalıdrrlnr. (B.) (3749) 

evımo geldim. 
Fakat akşam gazetelerinde, bir 

Cczahaneyo tosln.mış olan bir otobüs 
resmini ve arRbanm fü;tilndc 38 ra. 
ltammı görUoce irkildim. Acaba, be. 
lllar mlibnroğl kadının bindiği oto. 
hUs bu muydu? .. diye mırıldandım. 

tnnA HtM llOl'f 

·--·--··---,--... OPERATÖR 

Dr. Halit Ziya Konuralp 
Tıp Fakültesi ikinci Cerrahi 

Klinigi Doçenti 
Istiklil Caddesi F.lhamra Apar. 

tımanı No.: ı (Sakarya Sinemuı) 
Mu.ayene saatleri: Pazardan m,a,a. 

da 1ıergü11 saııt 15 • 19 T:ad(Jr. 1 
Tnz,,,,,.,,, · ,,!l • 9'l 

111111111---...•*!lm .. mN•lllll~!llllllllıııııuıı ....... 
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1 Gjzli pamuk 
harbi 

Ueğerll uıUterclw ba7 Bil mdl 
\'aroğlunun Antuan Zlı,kacfan dl 

llnıtze cevirdlğl bu eı>er ~u~Uııkil 
dUnyn hadiselerinin kaynakları-

na varahllnıek için okıınıııns ı şart 

Olnn başlır.a kltnplarr:tan lılrlıllr. 

Dun ve Yarın terrUırıe kll'llyatm. 
dan 65 incisi olarak cıktı . Hn ki· 
1 aıır,ıda bulunur. 

aZ'llll .. ii'IG:ı.ıE:Jl!!IZl .. 1111 .. 1111 ... ~·.--•-ıa_ı ___ a ___ ~ __ 

flllZ l fJ t•liİnİllİ:Z 

Yeni çı kt ı 

ilk aş jt 
R. Rifat • Türgenef 

tJÇIJNCtJ BASIŞ 
Şimdiye kadar fiatı yllz kuruş 

olan bu meehur eser üçüncü defa 
olarak Hilmi Kitabevi tarafından 
50 kuruş fiyatla neşrolunmuştur. 

KUltilr bakanlığı eıerl tetkik 

etmiş, ilk okul çağındaki cocuk. 
tar tc;ln faydalı eser olduğunu tas: 
dik etmiştir. 

IJ Ar.kara caddesinde Vakit l{ltap 

evinde arayınız: Flatı 60 kuruş; 
posta tc;ln 4 kuruo llAve edıntı. 

ltfalye Amir ,.e efradına yaptırılacak 434 çift çizme açık eksiltmeye 

konulmuştur. Bir çlft çizmeye 11 11 rn. bedel tahmin edilmiştir. Çizmenin 

nUmuııesiyle şartnamesi levazım mUd ürlUğUnde görülebilir. lstckliler 2490 
N. h kanunda yazılı vesikn ve 358 11 ra !i kuruşluk ilk teminat makbuz Ye· 

ya mcktublyle beraber 6·7-938 salı gUnü saat 14 de Daimi EncUmende 
bulunmalıdırlar. (B.) (3744) 

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

- KURUNun kitap şeklinde roman tefrikası. -

Bizans I mpara· 
torluğunun 
Tarihi 

Bizan., mevz-uu 
uzun yıllar ayrı 

ayn tet1:ik vs te
tebbll edUmf_, bft' 
11.evzu olduğu hal,. 

dtJ bugün bile au
dınlatılmam~ bir
çok tarafları uar. 

. dır. Teufik Yı!ffm· 
llôğl 11 I arn f md" ıı 
liaanırnıza çevri
len Bizmı.' lmpıt· 
ratorluğıtnun ta. 
rilı.i adlı kitap 
b" 11udmlatılma· 
mı., tıJrrıflan ff!S· 

:,it etmtıl:te oe bfi. 
tiin llizmı.<ı larılıı· 

ne tema., ednck 
Şarki Avrupa un· 
paratorluğunun 

bin .o;ımrlik uul-:u
rı tmı lıil:tf'l/t- et
mekteıt11. 

Fiyal1 
ru:ı nlup 
tapçıdn 

To7ıtan 

mahalli: 

'./ıl.ı ku· 
1ıer ki· 
hulunıır. 

mürrıcaat 

- lstaıı-
bul, Vahit l'ur<lu. 
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llktı.nlının, bir sabah treninden civardaki istasyo 
na çıktıkları haberi gelince, hlr ip ucu bulundu ea 
mldr. Ancak dün gece öğrendik ki, Ltverı>ool'dı 

yakalanan dellkaıılı llo çocuk bizim aradıklarımı: 
tleğildlr. Bunun üzerine uykusuz geçen bir gece . 
den sonra, uğradrğrm bu betbahtlık, keder yUzun. 
den ilk trenle size koştum, Mister Holmes . 

- Elde edilen ip ucunun sahte olduğu mey· 
<lana cıkınca, mahallt tahkikat gevşemiştir, sanı. 
rrm. 

- Tamamlyle hasır altı edtldl, Ustad .. 
Böylclilde Uç glin kaybedilmiş oluyor 

demek. HAdlseyl çok çok fena bir surette idare 
E'tmlşler dostum. 

- Ben de öyle sanıyorum. 
- Bununla beraber bu muamma çözUlmtye. 

C'ek cinsten değil, vaka;ı bana tevdi ettiğinize 

memnunum. Kaybolan çocukla, Alman hocası ara. 
sında bir münasebet olup olmadığını, bulablld!nfz 
mi? ... 

- Asla. Hiç bir mOnascbot bulamadık. 
- ı~ord Salllre, Alman hocasının sınırındn 

m1yd1?. 
- Hayır .. Bildtftm kadar, çocuk onunln tek 

bir kelime bile konuşmuş değUdlr. 
- Çok tuhnt doğrusu .. Çocuğun bisikleti ,·nr 

mıydı? .. 
- Hayır. 

ŞERI..OK HOI,MES fŞBAŞIXDA 9 
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nıcğl arzulamış. Netice baylar; on beş gUn icincle • 
çocuk bize alıştı ve çok mesutmuş gibi bir hal al-
dı, tavır takındı. 

Onu, son defa olarak geçen pazartesi gecesi, 
yani 13 mayıs gecesi görmüşler. Odası ikinci kat
tadır Ye oraya içinde iki talebenin yattığı daha 
hllyUkcc bir odadan geçilerek varılır. Bu çocuklar, 
hiç bir şey görmemiş Ye işitmemişler. Binaenaleyh 
Saltire (Dukun oğlu) oradan çıkmamıştır, demek. 
Penceresi açıktı. Oradan yere kadar oldukça ka. 
hn btr sarmaşık ağacı iner. Aşağıda hic bir ayak 
lzlne rastlamadık. Fakat burasının en mubte. 
mel kaçış yeri olduğuna eminiz. 

Saltire'ln kaybolduğunu, salı sabahı saat ye. 
clicle anladık. Yatağı bozulmuştu. Dolayıslle, ıcın. 

ele yatılmıştı. Kaybolmadan >eya kaçmadan ev· 
,·el, mutat mektep elbisesini, siyah Eton ceketi 
ile kurşuni pantalonunu giymiş. Herhangi birisi. 
nin odaya girdiğine dair tek bir aHlmct bulamadık 
ve şurası da muhakkak ki, bir boğuşma, veya ba. 
ğırma gibi bir şey olsaydı, içerlkl odada yatan ve 
uykusu pek hafif olan Knnt:cn, bunu pekAHl du. 
yacaktı. 

Hndiseyl haber alır olmaz. mektepte bulunan 
lıcrkesi, talebeyi, hocaları ve hademeleri topladım, 
yoklama yaptım Ye Lord Saltiro'ln ) alnız başına 
kaçmadığı, meydana çıktı. Almanca hocası Hel
<lcgger de ortada yoktu. Onun dn odası ikinci kat-
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H.erkesi alakadar eden faydah 1 

adresleri okuyunuz; istifade 
edersiniz. c • ., . . • 

NOT: Buraya adresini yazdırmak istiyenlerin lstanbul Ankara caddesinde 
yurdu altında Kemaleddin /ren ilancılık bürosuna müracaat etmeleri. Telefon: 
Şerait ehvendir. 

Kiralık apartıman 
Beyoğlu Bekfu sokak 10 numara 3 oda 

sofa mutlak ve saıre eh\ en kiralıktır. 
Kapıcıya müracaat 

Yakacık ta kiralık otel 
Tutmak ı tı} enterın Vakıt Yurdunda 

Bay Orhana müracaatları 

En.sabit esansları \"e tuvalet levazımatını 

Evliyazade Nureddinde 
bulabılirsınız. lstanbuJ 

llaçlannızı 

Karaköy eczanesi 
HUSEYIN HUSNUDE 

daha çahıık yaptırabılırsıniz. . 
Doktor Fahri Celal Göktulga Yazlık kira1ık 

Sinir hastalıkları ve kekemelik mute. Kısıkhda J<üçükçamlıca carlesinde 2 o. 
has-ı ı Zorlu apartıman No 2 l"af!'aloj!hı da ı hata ı mutlak hahçe ve elektrik var. 

Tel: 20785 ı dır. Yazlık kirası 70 lirarlır Kısıklıda 
Bay Ademe müracaat . Devren satılık atölye ; ____________ _ 

Hurufat ile birlikte lastik mühür Satılık arazi aranıyor. 
takımı ve kartvizit pedalı ve resim a- 40.50 dönüm yerı olup rla satmak ısti· 
teölyesi devren satılıktır. Tafsiliıt P. yenlerin CJ\•an. evsalı ve me\kiı hakkın. 
K. 743 lstnnbul. da mufac;sal malfımaı ve con fiyatıle hir. 

En nefis dondurmalar ve en lıkte t ... tanhul 7n pocta kutucumı \'aı. 
m::ıları va .. ıt::ı kahul E'<iılmrz 

İyi limonata 
fstiklru cadde<iim1f' Sarav sinemac;ı 

karşıc:ınrh (), ""ıııı P hııhınııı 

Açıldı 

Tarsusta 400 dönüm arazi 
Beher donümü 5 liradan satılıktır. Tat. 

silat posta kutusu 743 lstanbul 
-------

Gravor radyo gramofonları 
Galata 

ELEKTRA 
mues.<;t'sesinde satılır. 

Satılık motosiklet 
llARl.l~Y Ot\ VITSON markalı 5 bey. 
gir kuvvetinde bir motosıklet satılıktır . 

almak istiyenlcrin lstikl:ll caddesinde 
YENIÇEHI Ağa sokak 21-1 numaraya 

1 müracaatleri. 

Satılık köşk 
l\ıc:ıklıda l<üçükçamlıca caddesinde 9 o. 
ela ,a,f bahçe içinde tatlı kuyusu ve e. 
IC'ktrı~ı mevcut hir kö,k ~tılıktır. Kısık. 

lırla Bay Ademe miiraraat. 

Ne1Jen 
A . . ? 

spır:ın . 
ç~rü-ASPİRIN -seneferj 

denberi her türlü soğukal·ı 
gınlıklarına ve ... ağrılara karı~ ., 

tesiri şaşmaz 'bir ilaç olduOunll 
isbat etmiştir. 

A S P i R 1 N in tesirinde" .. 
emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 

EB- mark•; 

En iyı sesli sinema 
Tertibatını Necıp Erses Yapar Istan. 

bul Galata Sesli l lan 

Mevsimin en güzel \'e en liıtif 

mesire gazinosu olan 

Göksu Açıldı 
Her Pazar Saz ve Caz .. 

Küçük yalıda müfrez arsalar 
Birer evlik 22 parça arsa acele satılıktır. 
Satın almak istiyenlerin Ankara cadde. 

sinr'Je 105 numaraya mürace1atleri. 
Y[NrT[SLiMAT 

Fiatlar her keseye elverişlidir. 
Ahenk ve l'.1andıılin almak için 

Ahenk mucidi 

Süleyman Süat 
Eski~chir adresine müracaat ediniz. 

iLMü~ABERLERiMiZ 
Turbo Jeneratörleri En iyi gramofon, radyo ve 

S.S.C.t. Tıcaret mümessillı~ınden teda. 
rik edebilirsiniz. lstikHU caddesi lstanbul Odeon plaklarını 

İstanbul Hamdibey geçidi Jak Grunberg 
Westinghouse buz dolaplan haleflerinde bulabilirsiniz. 

Galatada • Helyosdadır. _____ T_o_k_a-lo_n_m_u-.. es-seses--i ----

Hizmetçi aranıyor. Vazolannı 5 kuruşa geri 
iki kişilik bir aile için kimsesiz ve dinç almaktadır 
bir ba}•ana ihtiyaç vardır. Acele Istanbul ':lnutrne\Ylnt~. 

Ankara caddesi 105 numaraya müracaat. florya Küçükçekmece istasyonu 

Otel • lokanta - birahanesinde 

El arabaları 
Avrupa mamulatı el arahalan Hasan 
deposu üstünde Abdurrahman fmrede 

bulunur. Bahçekapı 

En iyi klişeler 
ANKARA caddesinde VAKİT Yur. 

dunda PAKAR Kilişe Atelyesi vapar. 

Türk Hava 

Tabldot 75 kuruştur. En iyi istirahat 
yeridir. 

Kurumu 

KADJKOYLIJLEHE 

Meıhur kunduracı Baha 
Mühürdar caddesindedir. 

OIKTOR 

DAµAYUICSE:IC 
rAiZ, DA~A EYi 

Büyük Piyangosu 
3. üncü keşide 11 1 emmuz 938_ dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 L~iradır. 
Bundan bıwşka: 1 S.000, 12.000, 10.00 O liralık ikramiyelerle ( 10.000 ve 

20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kifiyi zengin eden bu piyangoya ittirak etmek sure-

Necattln Atasagun 
Her gün sabahlan 11eki& buçuğa 

ak~amlan 17 den 20 ye kadu Lale 
U •ayyare ıpartmanlan ikinci dairr 

ı 7 numarada haatalanoı kabul edeı. 
Cumartesi ıünleri 14 deo ZO ye ~ 
dar hastalanru p;ırıı ~. Kurun. Ha 

ber okuyuculanru dakupon mulra
bılınrlt- muııvene eder. r.,ı .. t 2::!ı!i' 

ŞAR.TLAR, T~MiN C:DC:l2. 

WOLANTS~ llANK-üNi NY. 

Sahibi ASIM US 
tile siz de talihinizi ,•deneyiniz.. ill••••••••••-••• Neşri~at mlldUrU Refik A. SevengO 1 Göz Hekimı 

- KUftUNun kitap §ekliııde roman tefrikası. -
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ta, blnaııın tA. dibinde, rn ı:ocuğuıı ~attığı odanın 

bak~ığı tarafa bakıyordu. Onutı da yatağı bozul
muş, ve lçindo yatılmış idi. l<"akat anlaşılan yarı 

giyinik bir ha1de kacmıştı. Zira gömleği ile ço
rapları olduğu gibi yerde duruyordu. Hocanın 

earmaşık nğacındnıı kayarak aşağıya indiğini su 
götUrmcz bir şekilde tesbit ettik. Zira yolda, ayak 
izlerini bulduk. Sonra, bu yolun kenarında bir 
sundurma vardır. Hoca bisikletini orada saklardı. 
Bisikletin ele yerinde yellerin estiğini gördük. 

Heldcggor, iki scnedenberidir yanımda çalışı
yordu. Gayet emin ve kun·etıi taTSJye mektupJn
rlyle gelmişti. Kendi halinde, sessiz ve düşünceli 

bir adamdı. Çocuklar. hattA hocalara bile pek ka. 
rışmazclı. 

Firarilerin nereye gittiklerini, izlerini bir 
türlü bulnmadık. Perşembe sabahı oldu. İki ell· 
mlz böğrümUzcİe, daha hAIA. engin' meçhul diyarın
da yüzüyorduk. Bittabi derhal, Holderness şata
suna adamlar yollamış, ve sormuş soruşturmuş. 
tuk. Şato, mektepten birkaç kilometre ötededir. 
Aklımıza, çocuğun Ant bir daüssılaya tutularak. 
yuvasını özleyerek evine kaçmış olması ihtimali 
gelmişti. Oradnn da menfi cevap almış bulı.;nuyor. 
Duk cenaplan müthiş endişe içindedirler. Bana 
gelince de. omuzlarıma yüklenC'n mesullyet. ve 
duyduğum vicdan azabının beni ne hale soktıı~u
nu bizzat görüyorsunuz .. Mister Holmcs, çok rl· 
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ca ederim, yalvarırım Rize elinizden gelece!' her. 
hangi bir şe~ 1 esirgemeyiniz. Zira ömrünüzde bu 
derece esrarengiz bir lıCtdise ile karşılaşmadığını
za eminim ... 

Şerlok llolmes, betbaht müdürün hlkAyeslnl 
engin bir dikkatle dinlemişti. Çatık kaşları ve al
nındaki kalın çizgiler, onun karışık, olduğu kadar 
harlkuli'lde bir hfıdise karşısrnda ı;cclrmC'kte ol
duğu ruhi dcğlşllcllklcrl gösteriyordu. Not defte· 
rinl çıkardı ve bir şC'yler yazdı. Sonra, gayet cid
di, donuk bir sesle: 

- Bana daha öncC'den müracaat etmeniz lA
zınıdT. Tahkikata pek bü~lik mUşküllcrle başlamak 
JAzımgcllyor. Meselt\, o sarmaşık ağa<'ı ile yolun, 
mütehassıs bir mUc:ahndn. bazı ip uçları Yermoınc
slne lnnnamayorum. docll.. 

Mektep nıiiclürü rcvap verdi: 
- Bunda benim hiç suçum yok Mister Hol

mf's. Ouk C'enapları e>fkdrnımumlye karşısında bir 
ıc:ırınrlale u~rnmnmak ıırzusunda bulundular. A\
luıt arasında, sarahatfrn vaki olan geçimslzliklf'
rln ortaya çıkmasından. kirli çamaşır J;lbl ynyıl
m"c:ın1nn Urldiller. Ke>nıillcrl. hu hmmr;ta zlynde
stylP. <:ı>kh''"'""'llrl"r. 

- Pı>kl. hl"'r hnl<lr hlr takım resmt tahkikat 
rnpı1rlt df~.-il mi? •• 

- E\"t>f. yn"'ılclr '" r!rlrl"n rolr UzUcü. \nsanın 
ümidini kmrı bir netice verdi. Dir çocukla bir de-

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa neşre. 
dUcn BizaM im. 
pr.Jratorfoğu tari 
hi ile 66 cilt ta 
maml.anm~t1r. 

Başlı başına v 
bütün ilim sevetı 
leri doyuraco k df,. 
recede gilzel olat:. 
bu kütüphane '
çirnüJ iktıaadf, '
debi ve ilmi m~., 
ıu1.ar ilzerine yo
n.lmıf en v~ni J • 
tapları bulur:ht-
nıa, Tercümeh'T 
Türk okuyucul . 

Dr. Murat Rami Aydın 
M uayenehanesinl Taksim-TalimaDf 

Tarlabqı Cad. URFA Apt. nma 
nakletmiştir. Tel: ·U553 

Pazardan maada hergün: öğJedeD 

sonra saat ikiden altıya kadar 

l>oktor 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKiM 

Oahiliye MiltehaS1111 
Pazardan baıka günlerde öğledell 

sonra aut (2,5 tan 6 ya) kadat 
btanbuda Divanyouncb (104) nu
maralı hususi kabinesn:ie baıtalınDI 
kabul der. Sah, cumartesi ıunteri 
sabah ''9,S - 12., saatleri halrikf 
fukaraya mahsustur. MuayenehaDC 
ve ev telefonu: 22398. 

rının çok valo,... _ 

d.an tamdığı ~ 1iiiiiii~~~iüijiijiiijijiiiii;;;:;:.ij!: . 1 i=::am ı.ı::.:::::n:s 
Myet er tarafı" 1 
dan yapılmıştn HD l)r. irfan Kayra 
Kitapları toptu:-. Röntken Mütehaııuı 
ve m11htelif "'eril6 fi 
ri perakende <ala Ü Hergün öğleden sonra saat 3 ten 1 
rak alanlara ,,.,,.. H ye kadar Beledıye, Binbirdirek Nuri· 
tilô.t yapılır. r.'11 =1.. conker 10kakta Aslaner apartıman 
raocuıı yeri: '• J i No. 8-10 --
taııhııl - Vaid: ·um::::::::::::::::::m•:••ı•Hı ·1r L 
Yurdu. 


