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eisiciimhur diin ak,am ·Karabiik'e 
vard1lar, geceyi trende ge~irdiler 

Bugiin Karabiik f abrikalar1n1 gezecek, 
ogleyin oradail ayr1lacakbr 

Reisiciimhur lsmet Inonu balik,1/ar ve kogliilerle 
gorii~tii, 1, dairesi amirine biitii.n i~,ilere 

sicak gemek verilmesini emrefti 

Yukanda Reisiciimhur lsmet inonil koyUilcrle konu~uyor, n~g-tda Kastamonuda bir tcdkik gczisi esnasmda 

Zonguldak 11 (Telefonla) - Cilm
hurreisi lsmet inonil di.in geceyi 
Amasra oni.inde Savarona yatmda 
Re~irdi. Bu sabah erkenden karaya 
~lkti. Sahil ~Ok kalabahkti. Biiti.in 

Amasra halkl Cilmhurreisini istikba
le c;J.km1~ti. ismet inonii nahiye mil.
dilrlilgilne giderek seyahate c;1ktig1 
gi.indenberi yapmakta oldugu tedkik
lere devam ettl. Cilmllurreisi bahkc;1 

lstanbulda ac1lacak yeni 
yollar icin projeler 

-haz1rlan1yor 
liali~ sahillerindeki caddeler, Bogaz1n sahil 
Yollar1n1n tanzimi de bunlar1n aras1ndad1r 

Belediye imar mildi.irli.igilntin, ~e
hir mutehass1s1 B. Prost'un haz1rla
<:hg1 naz1m pHina gore muf nssal pro
~eleri tanzime b~lad1i:11m yaznu~tik. 
lniar mtidilrlilguniln haz1rlamakta ol
d.ugu projeler ~unlard1r: 

l - Aksaray caddesile birl~tirile
C~k ohm Yedikuleye giden yolun tan
i 11lli. 

13. P1ost Bcyazittan itibaem Aksa
ta a v Aksaraydan Yedikuleye dog
~u uianan caddenin istikametindc 

Uz1 tadiller yapm1~, caddenin Beya
~tt ki b~langlc; noktasile Lftleli ara
sin ki k1smm1 geni~letmi~tir. imar 
l'nuctJrlugU bu tadillerle Yedikule 
15ur1ar1 etrafmda vi.icude getirilecek 
lSlahatm projclerlni hazirhyor. Bu 
~1 da tarihi ehemmiyeti c;ok olan 
t Cdtkuie surlanmn etraf1 csash su-
ette tan?Jm edilccektir. 

2 - Halie sahil yolla rma aid tat-

bikat projclcrinin haz1rlanmas1. 
Halicin Kas1mp~adan Hal1c1oglu

na kadar olail> sahil yolile bu yolun 
Siltlilceye ula~an k1smmm projesi ev
vclce B. Prost tarafmdan haz1rlanm1~ 
ve bu projc Beyoglunun nazlffi planm
dan cvvel Nafia Vekaleti tarafmdan 
t asdik cdilmi~ti. Halicin bu sahiline 
ait yollar, ~ehrin umumi milnakalatl 
baklmmdan ~ok ehemmiyetli gori.il
diigiinden, pliinm tafsilat projesi ha
zirlanmaktad1r. 

Halicln istanbul cihetine gelince: 
Eminonil meydamnm a~lmas1 mi.ina
sebetile Eminonilnden Unkapanma 
ve Eyilbc dogru sahil ve i~ ~ ollarmm 
da bir an evvel ac;1lmasma lilzum go
rillilyor. Gazi koprilsilni.in in~asmdan 
sonra bu koprtiniln gcni~ bir yolla 
EminonUne baglanmas1 da liizumlu 
go rill iiyor. 

(Devamz 8 inci sahifede) 

Hilseyin ile gorii~erek ne gibi bahklar 
g1ktig1m, ihrac; imkam olup olmad1-
g1m, daha c;ok bahk ~kmas1 i~n ne 
yapmak laz1m geldigini, sordu. 

(De\•anu 8 inci sahilede) 

I»:l.kka.'*Ie:ra 

Fel~lf etln hay1r/1s1 

Tevfik Fikretin bir misrai vardir : 
«Bazan felaketln de olurm~ hay1rhsi. 

Kastamonuda ismet inonii'ye clki 

allenin ciizarm dOrt senede kirk hane

ye bula~tzl» diye haber verilmesi, bii· 

Wn memlekette bir intibah, bir te
yakkuz 'llyandirdt. 

Musab olan bedbahtlar elbette 

memleketin her tarafmda bulunup 
tecrid edilecektir. Medeni Tiirkiyenin 

havsalasi b~ka tiirliisiinil ihata cde

mez. Bzmlara, giizel sahillerimizden 
birinde ~irin bir ad.a tahsis etmeli,· 

ge~imlerini de temin etmeliyiz. Ken
dilerinin iyi ya~amalanm, fakat nesil· 

lerinin haszl olmamastnz kali surette 
emniyet altma almaltyiz. 

Saglam cemiyet ve hastalar, biribir· 
lerine kar~i bu mi.itekabil vazif elerini 
derhal deruhte etmelidir. 

Nobel edebiyat ve fizik mii
ka f atlar1 verildi 

stokholm 11 (A.A.) - Kral, rnutat 
rnerasimle Nobel Edeblyat milkafat1-
m bay Buck'a ve Fizik milkafatm1 
da italyan profesoril Fermi'ye tevdi 
etmi~tir. 

Erz· can hath Nafia 
V ekilinin bir nutkile a~1ld1 
Oemiryollanm1z 7 bin kilometreye varmaktad1r, 

yenilerinin de insas1na devam edeceoiz 
Erzincan halki bagram gapigor 

Erzincan hnthmn a~Jlt~ resmini yapan Nafia Vekili B. Ali ~tinkaya ve 
Erzincanda Hiikumet konag. caddesi 

Cumhurlyet devrinin en gilzcl eser
lerinden olan ~imendif er siyaseti, ye· 
ni bir merhale daha kazand1. Dun, 
~rki Anadoluya uzanan demiryolu
nun Erzincan k1sm1 da a~1ld1. Bu de· 
rniryolu, eyluldc Erzuruma varacak, 
b\l suretle en bilyiik hedeflerlmizden 
biri tahakkuk etmi:;; olacakt1r. 

Demiryolu siyaseti Cilmhuriyetle 
beraber dogdu, bu rejimle birlikte yU
rildil. Binbir tenkid ve itiraz orte.sm
d~, vaktile, B~veki! ismet inontiniln 
bu i~c nas1l sarlld1g1, az zamanda mu
a11zlarm1 da susturan bir muvaffa
klyetle bu muazzam i~ nas1l b~ar
d1g1 habrlardadlr. 0 zamanlar, fa
kir bil~emizle demiryolu yap1lam1-
yacag1ru, Tilrk fen ve tekniginin, 
Tilrk milhendisinin, Ti.irk i~isinin 

bu i~ yetmiyecegini ac1 ac1 soyleyen
ler ~oktu. 

Bu i{) oldu. Nafia Vekili Ali Qetin
kaya, i~ ba~ma gelcligi giindenberi, 
Cilmhuriyetin bu emelini silratle ta
hakkuk ettirmek lc;in bilyi.ik azim ve 
gayrctle ~ah~tl. Vatamn ve hazine
nin mcnfaatlcrini vikaye hususun
daki malfun hizmetlerini y1lmaz ve 
yorulmaz bir ~h~ma ile mezcetti. 
Gerek demiryolu siyasetinl takib ve 

idame, gerek memleketin ve halkln 
menf aatleri ic;in ecnebi ~rl~etlerle 

rnticadele hususunda gosterdigi mu
vaffak1yetle, Ali <;etinkaya efkan 
umumiyenin derin muhabbetini ka
zannu~tir. 

A~th§ merasimi 
Erzincan 11 (Hususi) - Erzincan 

hattmm a~11ma merasimi bugi.m Mil
li Mudafaa, Hariciye, Nafia, Maarif 
Vekillerimizle bhinci ve uc;i.incil ordu 
mufetti~leri, 'O~i.incil, Dordimcil umt:m 

(Devam1 8 fuci sahifcde} 
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REFIK HALID 
Yaklnda n~rine ba~llyacag1z. 

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

- Arap~a musiki! ... Acaba neresi? •• 
- Ya Paristlr, ya Londra!. .. 
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Okmeydan1 te sizi 
d de e i inde • 

CIV I 

bu du 
6Iiiniin iizerinde yaln1z bir don, bir gomlek 

va d1r. Kendisinin ba~ka bir yerde 
oJdiiriilerek buraya getirildigi anla§Ihyor 
Zab1ta, dim ogleden sonra esraren

giz bir cinayetin tahkikatma el koy
rnu~tur. Hentiz ne maktulun, ne de 
katilm hi.iviyetlerl bclli olm1yan bu 
kanh hadise hakkmda muharririmi
zin mahallinde yaptig1 tahkikat ve 
tedkikati a~ag1yn yaz1yoruz: 

P olis merkezinde bir a vc1 
Dun saat on i.i~e dogru, Haskoy 

polis merkezine giden bir avc1, komi
scri ar1yor vc cvvcla kendini takdim 
ediyor: 

- Ben mczbahada kesicilik cde
rlm, Kemaliycliyim.. ad1m da Htise
yindir. Pazar gilnlcri avlanmak mu
tad1mdll". Bugl.in telsiz istasyonu ci
va11nda, bir dere kenarmda avlan
rnakta iken iizerinde bir don ve bir 
frenk gomlegi bulunan gen~ bir Oli.i 
ilc kar~1la~t1m! .. Haber verlyorum ne 
yapacaksan1z yapm1z.> 

Avc1 Hilseyinin bu ihbari derhal, 
Beyoglu polis rncrkczine, emniyet di
rcktOrlilgiine, nobet~i milddeiumumi
si B. Feriduna, adliye doktoruna ay
n, ayri haber veriliyor. 

Cesedin bulundugu yerde ... 
A vc1 B. Htiseyin, cesedin bulundu

gu rnmtaka itibarile Haskoy rnerkezi 
flmirlerile hadise yerlnc gelirken di
ger taraftan ~i~ll - Okmeydam yo
lundan gelcn muhtelif otomobiller, 
vazifedar memurlan telsiz istasyonu 
dibinde b1rakm1~lard1r. Bunlar telsiz 
istasyonu yolundan em altm1~ metre 
kadar derinlikteki dere kenarma, ~a
hlara ~irp1lara tak1la taklla inmi~ler
dir. 

Saat on be~te cescdin ba~mda bil
tun alakadarlar toplanm1~ti. Bir in
sanm b1rakllabilecegi hi!; hat.Ir ve ha
yalden ge~miyecek olan Bogaz gi
bi yere bir delikanh cescdi upuzun 
yatmlarak birak1mli~t1. Cesedin ya
nmdaki sahada hi~ bir kan izi bulu
narnad1gi cihetle verilen ilk karar 
bH gcncin ba~ka bir yerde Oldilrille
rek buraya kadar getirilip birak1lm1~ 
oldugu merkczindedir. 

Cesedin hususiyetleri 
Tahminen yirml be~. yirmi alb yair 

larmda, miitenasib bir vticud: uzun
ca bir boy, siyah ve uzunca sa!(lar ... 
Ayaginda Iosa bcyaz blr don ve uzcrin
de c;izgili bir firenkgbmlegi, ayakka-

Ramada neler 
gorii~iilecek? 

lngiliz Ba§vekilinin seyahat i 
i~in hazirhklar bitmi~ 

l..ondrn 11 (A.A.) - Sundey Times 
gazetesi Ba§vekil Qarnborleyn ile Lord 
Halifaks'm Roma seyahatlerine mutc
allik haz1rhklarm tamamland1g1m 

bildirmekte vc ~oylo demektedir: 
1jki memleketin devlet adamlannm 

bu f1rsnttan istifade ederek siynst 
ufuklan gozden ge~ireceklerinel §lip
he yoktur. Bu meyanda Fransiz - ital
yan miinasebetlerinin de tetkik edile
cegine muhakkak nazarile bak1lmak
tad1r. l> 

Kont Cia nonun bir ziyafeti 
Roma 11 (A.A.) - Kon Ciano, dun 

ak§am sayfiyesinde Ingiliz scfirinin 
§Cl efine bir ziyafct vermi§tir. Sefaret 
erkanmdan maada hi.ikumet ve rejim 
erkam ve Hariciyc nezaretinin ytik
sck memurla11 bu ziyafette haz1r bu-
1 unmu§l?rdir. 

Amerikada 6 haydut idam 
edildi 

b1lan, ayakucunun az ilerisine mun
ta1.aman birak1lm1§ ... 

Cesedin yiizi.i, ~me k1smmdan gerl 
taraf1 tamarnilc tanmnuyacak bir ha
le gelmi§ ... Bundan da gencin oldii
rillmesi i~i ilzcrinden laakal dort be$ 
gi.in ge~mi~ oldugu anla~1hyor. Uzun 
siyah sa~lan arasmda yer yer p1htI· 
l~ml§ olan kan toplant1la11ndan, de
rin yaralarm olumi.t inta~ ettigi ta
hakkuk cdiyor. Yapilan Tetkikattan 
bu yaralarm ~akaga s1k1lan iki kur
~un yaras1 oldugu anl~1lm1~tir. 

tlzerlndc elbise vesaire olmad1gma 
gore, aranacak ve belki hi.iviycti ispa
ta medar olacak blr §eyin bulunmas1-
na imkan goriilemiyor. 

Hadise esrar1n1 muhafaza 
ediyor 

Bu hal kar§ismda bu gencin bir ev
dc oldilruldilgu vc buralara getirile
rek b1rak1lm1~ oldui;,ru tahminleri da
ha ziyade kuvvetleniyor. Ayakkab1-
larmm gayct muntazam §ekilde yan 
yana ve bir tarafa birakllrnl§ olmas1 
da cesedln §U vazlyetinin milrctteb 
oldugunu ispat ediyor. 
Her~eyden evvel maktuliln hi.iviycti-

nin tesbiti Hlz1m. Okmeydarundan, Has
koyden, HallCloglundan, Si.itli.tccden, 
Kasimpa§a ve civanndan kimse bu 
genci tamyam1yor. 0 civarda bah~1-
vanhk eden bir kag ki§i de sorg11ya ~e
kiliyorlar. Bunlar da boyle b!r vakadan 
ademi maltimat bcyan ediyorlar. 

Tahkikatta bulunanlarm kanaati, 
bu adamm bir namus rneselesi yi.iziln
den bir evde oldi.irtilerek buraya gcti
rilip b1rak1ld1ftl §eklindedir. 

Ak§am ge~ vaktc kadar, 1!Kalayc1 
bah~e)) deresi ismi verilen bir derc i<;in
de yap1lan tahkikat ve tcdkikat hi~ 
bir netice vermemi§tir. 

Evvelemirde maktuli.in parmak izi
nin almrnas1, saniyen haklannda po
lise miiracaat olunan kay1p §ah1slar 
uzerinde tedkikler yap1lmas1 ve cese
din de bugi.in morga kaldmlmas1 ka
rarla§IDl§tlr. 

Karanhk basarken 
Saat be§e dogru eer taraf1 l}asan 

ak§am karanhg1, bu siyah uzun sa~-
11, bir don bir firenkgomlekli esraren
giz cesedm i.izerine bclki dort, belkl de 
be§inci defad1r c;okmi.t§ bulunuyordu. 

-R. 

Yahudiler i~in 
yurd meselesi 

600 bin ki~i i~in 153 milyon 
sterlin li.z1mm1§ 

Kudiis 11 (A.A.) - Yaulmdi mat
buat1, 600 bin yahudlnln F1listlne hic
rcti hakkmda on senelik bir plan ne~-
1·ctmektcdir. Bu plam tahakkuk ettir
mek igin 153 milyon Ingiliz lirasma 
ihtiya~ oldugu anlaplm1§t1r. -----
<;ekoslova kya el~iliklerinde 
miihim degi§iklikler olacak 

Prag 11 (A.A.) - <;ckoslovakya
nm ecnebi memleketlerdeki milmes
silliklerinde pck yaklnda mtihim 
degi~iklikler olacag1 haber verilmek
tedir. 

Vali bu sabah 
avdet etmedi 

U9 gi.in evvel, refikas1m almak 
ilzeie Manisaya gitmi~ olan vali B. 
Ltitfi K1rdarm bu sabah Bachrma
dnn limanim1za gclen c.Sus~ vapurlle 
gelmesi bcklenmekte idi. 

~ew . York 11 (A.A.) - Jorjiya'da 
kftin Reidsville hapishanesindc ci
nayetle itham cdilcn alt.I haydud 
elektrikli sandalyeye oturtularak 

1 

idam edilmisttr. ldam hi.ikmilniln in· I 
f z1 70 d'.\kika ~u1 mu~tur. 

Alakadar rnemurlar bu sabah vali 
B. Lutfi Klrdan nht1mda beklemi~
lerse de vapur geldigi halde valinin 
<;1kmad1gm1 gormil~erdir. 

B. Lutfi KU"darm bu gece saat on 
buguga dogru gelecek olan cMara
kas» vapurile ~hrimizc donmcsi bek
Ienmektedir . 

Dolmabahfe 
hadisesi tahkikati 
B. Kamran, if adesine miira
caat edilmek i~in lstanbula 

gel d i 
Dolmabah~e sarayi oniindeki f eci 

kaza tahkikatma ~ehrimizde bulu
nan mi.ilkiye miifetti~le1i tarafmdan 
devam edilmcktedir. 

Milfetti~lercc gori.ilen ltizum tize
rine, o zaman emniyet mildi.ir mua
vini bulunan ve emniyeti umumiye 
bhinci ~ubc mi.idi.irli.igil vekaletine 
tayin edilerek Ankaraya gitmi~ olan 
B. Kamran ~ehrimize davet edil
mi~ ve kcndisi bu sabah Ankaradan 
gelmi~tir. 

. Bugiin miif etti~lcr tarafmdan B. 
Kamranm mahimatma milracaat 
cdilecek, bu isticvab1 mi.iteakip tah
kikat ~kemmtil etmi~ olacaktir. 

Memeld~ numayis 
Alman partisi muhtariyet 

istiyor 
Roma 11 (A A.) - Stefani ajanSI

nm diplomatik muhabiri yaz1yor: 
Memel Alman partisi reisi Neu

mann tarafmdan yap1lan beyanattan 
anla~1ld1gma gore bu ~chirde bulu
nan Almanlar bugi.in hakla11nm mi.i
dafaas1 i~in bilyilk bir nilmayi~ ya
pacaklardir. Malum oldugu ve~hile 
Memel 1919 sen~inde Almanya'dan 
ayrilm117 ve scrbes ~ehir ilan edilmi~
ti. Fakat bundan sonra vaziyet de
gi~erek ~hir uzun bir zaman 1~in 
istisnai bir rejime tabi tutulmu~
tu. Bugi.in stati.ide bahsedilen muh
tariyet haklanmn verilmesi i~in ple
bisit yap1lacaktir. 

Bu suretle Versailles muahedesi
nin haks1zhkla11 neticesindc has1l 
olan uzun. blr kan~1kl1ktan sonra Av
rupa ufukln11nda yeni bir aydmllk 
teresstim etmektedir. 

Lima konf erans1 ac1ld1 
• 

Almanlara kar§l ihtiyati ted-
birler ahnmas1 teklif edildi 
Lima 11 - Limada toplanan Amr

rikan devletleri konferans1 di.in 21 
Ame1ikan milletinin istlrakilc ilk cel
sesini akdetmi~tir. 

Peru Hariciye Nazm Concha kon
f crans reisligine intihab edilmi~, bun-' 
dan sonra Amerlkan Hariciye Nazm 
B. Hui btiyi.ik bir nutuk soyliyerek 
Amerikan milletlerinin kendi k1tala
rma yapllacak her hangi bir istila 
harekeline miisaade etrnernege az
mettiklerini, Amerikamn Avrupa ah
valile yakmdan alakadar oldug .urn 
kaydetmi~ ve sm1flarm ve irklarm te
fevvuku gibi bos naza1iyelerin Ame
rika mmtakasmda hortlamasma im
kan olmad1gm1 Have etmi~tir. 

B. Hui, konferans1m1z beynclmllel 
sulhi.i kuvvetlendirmelidir dedikten 
soma mcdeniyetin istikbalinden emin 
oldugunu beyan ederek alk1~lanm1~
tir. 

Ajantin huklimeti baz1 ihtiyati 
tedbirler ahnmas1m tekhf etmi~tir. 
Bu ihtiyati tedbirlerden bir tanesini, 
baz1 ynbanc1 unsurlarm kendi men~e 
memleketleri ile olan miinasebctlcri
ne bir nihayct vermedigini istihdaf 
eden Contilo projesidir. Bu projc!ye 
gore, mesalfl baz1 Alman tebaalan 
gibi yeni vatanlanndan ziyade eski 
vatanlarma bagh bulunan Amerikan 
tabiiyctine girmi~ baz1 yabanc1 un
surlarm politik haklan tahdid oluna
cakt1r. Esbab1 mucibede, meseia, Ar;an
tinde son zamanlarda tamamile nazi 
prensipleri ile tedrisatta bulunan bazi 
Alman mektepleri ke§fedilmi§tir. ---
Arnavutluk kral ve krali~e-

sinin seyahati 
Tiran 11 (A.A.) - Kral Zogo ile 

kralii;c Geraldine bugiln ogleden son
ra illiria yatile Adriyatik denizinde 
bir gezinti yapmak iizcre Dra~tan ha
reket edeceklerdir. Bu gezinti esna
smda hi.tktimdarlann baz1 italyan li
manlanm ve bilhassa Vencdigi ?.iya
ret etrnelerl muhtemeldir. Kral ve 
kralic;e mutmekkiren seyal1at ctmek
tedirler. 

Ukrayna istiklil mil· 
cadelesine ba$hyor 
Ukrayna polis ve askeri 
te~ki l8t1 Alrnanlar1n el inde 

Almanlar bir askeri mii~ahid, Japonlar da Moskova 
sef areti katibini gonderdiler 

Prag 11 (A.A.) - Havas muhabiri 
bildiriyor: 

Azet gazetesi, cBi.iyiik Ukraynanm 
istiklal mi.icadelesi ba.!jlam1~tir ve bu, 
Foch - Ludendorf muharebesinden
beri vulma gelen en btiyilk mticade
leyi te~kil edecektiu diyor. 

Bi.itiln <;ekoslovak efkan umumiye
s1 de, tamamile bu gazctenin f1knn
dedir. Filhakika, bir taraftan k1~a, 

bir taraftan Roma - Berlin mihveri
nin akdenizde me~gul olmasma rag
mcn, Karpatlar Ukraynasmda hadise
ler durmadan birbirini takib eylemek
tedir. 

Tokyo dahi Karpatlar i.izerinde 
kendisini gostermi~ ve buraya Mos
kova bilyiik elc;iligi sekreteri Katho
kay1 gondermi§tir. Qekoslovakynrun 
~ark mmtakasmda bir tetkik seyahati 
yapmakta olan bu diplomat, Karpat 
Ukraynas1 Ba~vekili Volozini ziyaret 
etmi~ ve B~vekilc cKtic;ilk fakat, 
umidlerle dolu bir devletiniz var> de
mektcn ~ekinmemi~tir. 

Diger taraftan ~rasm1 da kaydet
mek icab cder ki Almanya. Karpat 
Ukraynas1 h Uk(1meti nezdine bir as
keri mit~ahid gbndermi~ vc keyfiyet, 
ne Almanya tarafmdan, ne de Kar
pat Ukraynas1 tarafmdan resmen 

tekzlb olunmarn1~tir. 
Karpat Ukraynasmm hi.ik(1met 

merkezi olan Chuste ~imdiden bir 
~ok Alman gelmi~tir. iyi menbalardan 
alman habcrlere gore, vi.icuda getiril
mi~ olan Ukrayna polis te~kiJatm1, 
az c;ok ac;1k bir surette Almanlnr 
idare etmektedir. cSitck> nam1 altm
da :viicuda getirilen yan askeri Uk
rayna te~kilatl da yine Almanlarm 
idaresindedir. 
Frans1z gazeteleri bu mesele 

ile me~gul 
Paris 11 - Biltiln gazetelcr bhkac 

gi.indlir canlanan Ukrayna meselesile 
m~gul olmaktadir. 

Epoque gazetcsi bunu Almar1yanm 
Polonyay1 par~alamak i~in giri~tigi 
manevramn bir neticesi telakki edi
yor, diyor ki: 

, Almanyanm hedeflcri §Unlard1r: 
Yuka11 Silezya, Ukraynaya dogru b!r 
gc~it haz1rlamak, Danzig koridoru vc 
Merncl. Polonya i~ln tek bir kurtulu~ 
yolu vardir. Polonya Baltik dcvletlf'· 
rile, Rusyn ilc ve Romanya ile bir blol-: 
t~il ederek Alman ittisama kar~1 

rnukavemet etmege ctall§mahdlr. Bu 
biitiin ~rki Avrupa dcvletlerinin men
faati iktizas1dlr. K.aybedecek tek bir 
dakikalan yoktur. 

Fransada Italyaya kar§J 
yeni ntimayi§ler 

ltalyadaki ne~riyat, beynelmilel buhran 
doguracak tahrikat1n ba§lang1c1 imi~ 

Paris 11 - Fransanm bir ~ok ~e
hirlerinde italya aleyhinde nilmayi~
ler yap1lm1~tu·. Talebc mi.istchziyane 
bir surctte: cSardenya, Vcztiv, Sicil
yay1 istcl'iz! Negilsiln Habe~istancla 

hakimiyetini yenidcn tesis cdelim> 
diyc bag1m11~hr. 

Paris 11 - F igaro \ 'C Or<lrc gaze
telerinin J,ond radnn h nbcr ald1kla
rmn gore ingiliz mahafili, italyadaki 
Frans1z a leybtan ne¥iyat1 bcynelmilel 
buhran doguracak tahrilditm ba~
langm saymaktad1r. italya bu buh
ran sayesinde yeni arazi emcllcrinin 
tahakkuk edcccginc kani bulunuyor. 

T unusta bir hadise 
Sussa - Tmms - 11 (A.A.) - 4000 

ki~i burada italyanla11n metalibatma 1 
kan;;1 ni.imayil?lerdc bulunmu~tur. 

Ni.imayi~<;iler kafilesi ondc Fran
SIZ ve Tunus bayraklan oldugu halde, 
italyan konsoloshanesinc yurumtil?
ler, fakat oraya giden bliti.in yollar 
polis mufrezeleri tarafmdan tutul
mui;; olclugundan geri donlilmii~ti.ir. 
Bumm Uzerine nUmayi~r.;iler ltalyan 
mektebinin oni.ine gitmi~ler ve be
vaz duvarlarda Frans1z bayragmm 
renklcri olan k1rm1z1 ve ;navi mtirek
kcple dolu ~i~elcr kmm~lard1r. 

Buradan da geri ati.lan niimayi~r.;i-

Silvey~ ka ah 
ltalya taraf1ndan resmen bir 

istek te bulunulmad1 

Kahirc 11 (A.A.) - Resmen tasrih 
edildigine gore, Suvey~ kanah mese
lcsi bugi.me kad.ar italya ta.rafmdan 
resmen ileri at1lm1~ degildir. Ingiliz -
italyan paktmm meriyete girmesi 
uzerine Italya ile M1sll" arasmda da 
bir iyi kon~uluk muahedesinin akdi 
i~in yakmda yap1lacak olan mi.Izakc
rclerin ruznamesindc SilveH kanah 
mesclesi yoktur. 

ler ~ehrln biiyilk caddelerinde vatan
perverane ~rkllar soyleyerek ve ital
yan htikumet reisine km~1 hasmane 
sozlerle bag1raral: dola.~rm~ardll". 

Bu ni.imayi:?ler csnasmda mi.iess1f 
hadiseler olmamI~tir. 

<;ekler ltalyaya tarafdar 
Prag 11 (A.A.) _, italyanm emel

leri meselesi efkan umumiye ve mat
buat1 alakadar etmege devam etmek
tc ve Italyaya kar~1 sempati gos~eril
mektedir. 

Pravo Lidu gazeLesi, Tunusun ma
zisinden bahsettiktcn sonra milletle
rin kcndi mukadderatlarma hakim 
olmalar1 prensipinin arbk kabul edil
mi~ hak oldugunu yazmakta ve Qe
ikoslovakyadan sonra s1ranm Fransa
ya geldigini ila ve eylemektedir. 

Prag 11 (A.A.) - c<;eske Slovo"> 
gazetesi italyamn Tunus tizerindeld 
metalibatm1 mcvzuubahis ederck, ez
ci.imle dfyor ki: 

<Fransa, resmen Milnihte <;ekos
lovakya ekalliyetlerinin hakkm1 ta
nmm1~ oldugundan bu prensipi yalm:?: 
bir ka~ rnemlekete inhisar ettiremez. 
Fransa, Tunusta frans1zdm1 ziyade, 
italynn bulundugunu teslim etmeli
dir. 

Soyefler - Polonya 
iki hiikumet aras1nda ticari 

miinasebetler artlr1lacak 
Yar~ova 11 (A.A.) - Polonya ajan

smm tey1d ettigine gore, 1939 da Po
lonya He Sovyetler a.rasmda yap1Ia
cak ticaret mubadelclcrinin hacminl 
tesbit i~in iki taraf arasmda sencba
smdan evvel milzakcrelere ba~ana
caktll". Akdi du~iintilen ticaiet mu
kavelcsilc iki mcmlekctin ~imdiye 

kadar kar~1hkh olan ticaret mub.l
d~ lelrri hacmi muhim dercc de 
a1 ttml,i aktir. 
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AK~AMDAN AK~AMA 

Peynir yapam1yan koylii 

Ism.et inonil ineboluya giderken 
ltlr koyliiye soruyor: 

- Arazi mi <;ok getirlyor, hayvan-
bn nu? 

....., Eviml asil besliyen hayvanlardir. 
Bizim arazimiz kiitil ... 

- Hayvanlann nesinden istifade 
tdersin? 

- Siitilnden, ya{imdan. 
- Peynir yapmasmi bilm.iyor mu-

BUnuz? 
- Hayir, bilmiyoruz. 

Ne basit bilgileri tamimle koylii 
hayatmda nc esaslt degi~ildikler 
lneydana gelcccgi anla~1ltyor. Filha
kika bu, yahuz bir koylii ailesine 
hlahsus degil, ~mil bir dcrddir: Ka
radeniz layilarmda oyle kazalar var
dtr ki, • kendileri yapmasuu bilme
diklerinden - fstanbulda kirk kuru
~ satilan beyaz pe~·niri altnu~a ahr
lar. (Vnyede benim mii~hedem.) 

Halk maarifinin yalmz oyukup yaz
ltlak balammdan degil, pratik bilgi
ler balrunmdan ve yalmz ~ocuklara 
degil, biiyiiklere de kiiltiir verici bir 
fekle sokulmas1 lft.znngeldigi biititn 
\'Uzuhile ortaya s:1k1yor. 

tinyede de, Knstamonucla da, pey
nir yap1lam1yan diger bir ~ok kaza 
l'e koylerimizde meldeb gormii~ler, 

Okuyup yazmay1 ogrenmi~ler vard1r. 
BlQllarm senelerce dirsek ~iiriltme· 
leri, eski tabirile miirckkeb yalama
lan elbette bir bak1ma raydastz de
iil.dir: Gazete okuyabiliyorlar, mek
tub yaz1yorlar. kendi hususi hesabla
l'tnt tutabiliyorlar. kadroda 3'•k yer 
bulurlarsa kii~iik memur olabiliyor
lar ... Fakat itiraf etmeli ki, simdiki 
fekilde tahsilin manas1 bundan lba
l'et kahyor. 

- ~ok mektebler a~tlsm ... Umuml 
leviye yiikselir ... - diyonaz ... 

Halbuki mektebler c;ogalsa da, her 
koyde bir degil, bir ka~ tane olsa da, 
lletice deAe<:ek midir? Evet: Anlat
tig.m (ve herkesin mahimu olan) 
tipteki insanlar yeti~cektir. Lakin, 
heyhat, gene peynir yap1lam1ya· 
caktir! 

(~iiphesiz, J>e~·niri bir misal ola
rak gosteriyorum: Tiirlii tiirlii pra
tik t,Ier var. Bunlarm hi~ biri yap1-
larn1yacaktll'.) 

Nitekim, falanca orta mekteb me
lUnundan kirk tane, falanca Iise 
lnezunundan da yirmi bes tane o 
l>eynirsiz koye gonderseniz; bu mii
nevver ve yar1 miinevverleri orada 
kayd1 hayat ~~utile otunnaga mec
bur etseniz; yahut bizzat onlar bu 
idealistligi gosterseler netice ne ola
cakt1r? ~iiphesiz herkese okumak, 
Yazrnak, biraz umumi malllmat a,1-
byacaldanhr. Farzediniz Id, liseler
de ogrendikleri biitiin hendeseyi, 
logaritmayt da biitiin koye bellet
sinler... Bundan da ne c;1kacak? ... 
1'tuhakkak ki, gene peynir yaptlanu
Yacaktu. 
~u neticeye Yarmanuz zaruridir: 

1'tekteblerin ~eklini degi tinneli! Ta
hlarnite ihtiyacmuza gore bir maa
lif sistemi 1rurmahy1z. Bunun zaru· 
rt olduguna iman etmeliyiz: Umu
lni malumat veren, ~ocuklanm1z1 
lniicerred ilimlerle rniicehhez yeti~
tirip iiniversiteye hazirhyan tabsil 
lnahdud mikdarda olmah. Koyleri
lniz, kasabalarumz. istihsal merkez
lerimiz i~in a~1lan mektebler ~imdi
'kinden bamba ka tipte, - meslek 
lnektebleri tipindc, yahut umurniyet· 

Temlzlik i'i 
~op sand1klar1n1n 

kald1rzlmas1 
dii~iiniiliiyor 

Vali ve belediye reisi doktor Llitfi 
K.irdar, ~ehirde dol~tig1 s1rada cad
de ve sokak b~larma (;Op atmak 
uzere konulan sand1klardan c;ogunun 
kmk, doktik ve ag1zla11mn ac1k bu
lundugunu gor:mi.i~ vc bu !;irk.in hale 
nihayet vermegi kararl~tirmI~ti. 

Qoplerin i.istii a~1k sand1klara dol
durulmasmda faydadan ziyade mah
zur gorillmektedir. Kiic;ilk bir rilz
gar ile sand1ktaki si.ipri.intiller tek
rar yere doktilerek etrafa uc;tuklan 
gibi bunun sineklerin uremesi i(;in 
yuva vazifesini gordilgiinden, ~ehrin 
temizligine uyrn1yan bu sand1klarm 
kaldmlmas1 ihtimali vard1r. 

Vali ve Belediye reisi doktor Lutfi 
K1rdar, temizlik amclcsi kadrosunu 
ihtiyaca gore arttiracaktir. i~c;ilcr 
sokaklan daimi surette temizliye
cekler ve silpiirdiikleri ~eyleri <;op 
araba ve kamyonlanna atacaklardJr. 
Aynl zamanda yollann silpiiri.ilmesi 
esnasmda etrafa toz, duman s~Il
mamas1 ic;in de yeni baz1 tedbirler 
almacak, siipiirtilecek yerlerin evvela 
hafifc;e sulanmas1 temin edilecektir. 

Et ihtiyac1 
Karstan gelen heyet tetkikler 

yap1yor 

Kars Tilrkofis mildiiri.i B. Ahmed 
Nairn ile ~ark Hayvan ihracat1 ~r
keti umum mildilrii B. Osmanm 
Karstan ~ehrimize gelerek Tilrkofis
te me~gul olduklanm yazmI~t1k. 

Haber ald1g1m1za gore bugilnlerde 
Yunanistana iki bin koyun ihra!t edi
leceginden bu iki zat, bu ihracat i~ 
lerile me§gul olacaklard1r. Bun
dan ba§ka, bir ka~ ay evvel dev
let ziraat kurumu, istanbulun et 
ihtiyacmm ~ark Hayvan ihracat ~ir
ketile beraber temini i~in ~ehrimiz
de tedkiklerde bulunmu~tu. Henilz 
tedkik safhasmda olan bu i~in tahak
kuku ic;in ihracat §irketi mildilli.i, is
tanbulun et istihlak rnikdar1 ve ih· 
tiyac1 etrafmda tedkikler yapm1~t1r. 
Bir ay sonra istanbulun hayvan mev
rudati mevsim itibarile azalacakt1r. 

istanbulun et ihtiyac1 etra!mda 
~irndiden tedbir almak icab ettigin
den devlet ziraat kurumunun rapo
ru etrafmda yakmda kati bir karar 
verilecek ve oniimiizdeki aylann et 
i~leri tanzim olunacaktir. 
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le pratik bilgileri birinci derecede 
ogretecek tipte - olmahdlr. 

Ta ki mezunlan peynircilik te ya
pabilsin, ~1cthk ta, marangozluk ta .. 

Bu ~kilde bir ka~ nesil mezun ~lk· 
bit. giin, Tiirkiyenin koyiinden ka· 
sabasma kadar her yerinin manza. 
ras1 degi~ektir. 

H akiki ihtiyactmzza gore milli ma
sarifi, ancak bunu ba$ardi{iimiz gun 
kurmU$ olacagzz ... 

Bu eski iddi.anu, bu miinasebetle 
bir kere daha tekrarlam~ oluyorum. 

cva - Nu) 

-
Halk1n dilekleri 

Bak1rkoyliilerin Clerdi 

Koyiimiizlin en bilyiik derdi ve ln· 
sanh~m ba§hca ihtlyaclarmdan blri
' int tei;ikil eden su mcsclcsi zaman za
man beledlye ve hiikitmetlmlzln iis
tunde durdu~ blr mesele oldu~ 
halde bu buyiik cksi~imiz, sui talih 
eserl, her seferlnde akhn kal~ ve 
tamamlannmam1§t1r. 

Biitun te§cbbiislerimlzln semere 
vermed1glni hiizlinle gordii~iimiiz hal
de biiyuk mahrumlyetlere ah§mak 
kolny olmad1~mdan ve bu noksanm 
ycri doldurulmas1 gii<;, daimt bir lh
tlya<; olmas1 biz Bak1rkoyliilcrl her 
vesile lie derdlerlnl tekrarlama~a 
scvk ctmektedir. 

istanbul hallumn clddi lhtlyacla
rile yakmdan mc§gul olaca~m1 vaad 
buyuran kiymetll vall ve beledlye 
reislmlzden bu i§I kabllse on safdaki 
i§ler meyanma ldhal buyurmas1111 
Bak1rkoylu vatand~lar namma rlca 
eder ve saym gazetenlzln tavassutunu 
11ca rderiz. 

Rak1rkoy Cevizlik Hiisreviye sokak 
7 numarada LiiUi . .. 

Fitli telefonlar 
P. T T. nln halka g6stcrece~ ~a

~1ki kolay11~1 memnunlyctle kartleri
mize blld1r1yon1z: 

2 12 1938 tarlhll gazetenlzde lnU
:sardcn (Telefon ldareslnden blr dl
lt>k) ba§hkl1 yaZJda bahsi ge~en fi3ll 
teslsata aid iicrct fllhaklka istiksar 
cdllmc~e musald blr mlkdarda oldu
gu ii;in bunun tadlll dili}iiniilmekte 
ve ilk imkan husuliinde icabma te
Yes:ml edilmesi musammem bulun
maktad1r. 

trmumi miidiir N: B. Vela 

lstimlak kanunu 
V ali ve Belediye reiai miita

lea11m bildirecek 

Vaktile Dahiliye Veka.Ieti istimlak 
kanunile yollar ve yap1lar kanununda 
nc gibi tadilat yap1Imasma ihtiya~ gO
rilldiigiinu istanbul belediyesinden 
sorm~ ve bu hususta rnufassal birer 
rapor gonderildigt gibi belediye hu
kuk i~leri mildiiril B. Muhlis, imar 
mildi.iril B. Ziya ve harita mudiirii 
B. Galib de Ankaraya giderek bele
diyenln noktai nazanm izah etmi~
lerdi. 
~hrin imar plarumn tatbiki mil

nasebetile ~ehircilik rniltehasslSl B. 
Prost ta her iki kanun etrafmda mil
lahazalanru bildirmi~ti. 

Haber ald1gtm1za gore Dahiliye Ve
kAletile istanbul valiliginde yap1lan 
son degi~iklikler rnilnasebetile gerek 
istimlAk ve gerek yap1, yollar kanun
lanmn tadile rnuht~ goriilen nok
talan etrafmda yeni tedkikler yap1-
lacaktir. 

Vall doktor Lutfi K.lrdar da is
tanbulun harab, peri~n ~ehresinin 
bir an evvel degi~tirilmesi i~in rnev
cud kanunlarda ne gibi degi~iklik

Iere ihtiyai; gorilldilgilnii VekAlete 
bildirecektir. Yeni ahnacak kanunt 
tedbirlerle i~lerin c;abuk yiiriimesi te
rnin edilecektir. 

Bir ~ocuk pencereden diite
rek yaraland1 

Galatada oturan B. Sadlgm iic; ya
~mdaki ~ocugu ~aban pencereden 
rnilvazenesini kaybedcrek dil~mil~. 

ag1r surette yaraland1g1 cihetle has-
taneye kaldmlm1~t1r. 

Beyaz1t meydam 
Diikkanlarzn 
istim/aki ifin 
i~e ba~landz 

Vali ve belediye reisi doktor Lutfi 
K.irdarm verdigi emir uzerine Beya
z1dda Inkllab miizesinin onilndeki 
klrtasiyeci dilkkft.nlarmm istimlli.k 
cdilerek yiktmlacaglill, bu suretle 
miizenin rneydana ~1kanlacagm1 yaz
m1~tik. 

<;ogu diikkan, b!r k1sm1 da kahve
hanedcn ibaret olan bu binalann 
istimlak muamelesine ba~larum~tir. 
istimlak i~lerile me~gttl olan fen i~
leri mildtirltigu harita subcsi, bina
larm tapu kay1dlarile vergi tahak
kuk ~besindeki k1ymetlermi tesbit 
etmekte ve mal sahiblerinin isim ve 
hiiviyetlerini ara~brmaktadJr. 

Takdir edilen istimlak bedellerin
den sonra daimi enctimcnden lstim
lak karar1 almacak ve bu karar hil
ktimete arzedilerek menafi1 umu
miye> karan almd1ktan sonra mal 
sahiblerine tebligat ) ap1lacaktir. Bu 
binalann istimlaki i~in belediyc but
!;esinde muayyen bir kar~l1k olma
d1gmdan ya butcedeki fas1llardan 
milnakale yap1lacak, yahut hilku
mctten tahsisat istenecektir. 

Tram~ay - Otomobil 
o~ yerde ~arplfma oldu; 

niifusca zayiat yok 

Dun ~ehrin rnuhtelif yerlerinde ti<; 
tramvay ve otomobil ~arp1~mas1 ol
mu~tur: 

1 - Petro isminde bir \)Ofbrun ida.. 
resindc bulunan kamyon Be~ikta~
tan Kuru~e~meye giderkcn tramvay 
depcsuna girmekte o1an bir Fatih -
Be~iktas tramvayma c;;arpm1~, bu 
mi.isademe neticesinde trarnvaym ti<; 
cam1 vc bir de clemiri kmlm1~tir. Nii
fusf:a zayiat olmam1~t1r. 

2 - istiklal caddcsinde i~ banka
s1 onlinde rnii~terisini indirmekte 
olan Tahirin otomobiline, ~i~liden ge
len bir ttamvay arabas1 ~arpm1~, 
otomobili hasara ugratm1$t1r. 

3 - ist1klal caddesinde dort yol 
agzmda rnanevra yapmakta olan ~o
fOr Hasa:nm ldaresindeki otomobile 
621 numarah vatmanm idaresindeki 
tramvay c;;arparak ~amurluklanm 
pargalam1~tir. 

i~e el koyan zab1ta takibata giri~
mi§tir. 

llkmekteblerde numara be§· 
ten ona ~1kardacak m1? 

Lise vc orta mekteblerde oldugu 
gibi ilk mekteblerde de talebeye ve
rilen numaralann be~ten ona ~1ka-
11lacagm1 bir gazete yaz1yordu. 

Yaptigim1z tahkikata gore Maalif 
Vekaleti, talebenin c;alI§ma derecesi
nin lay1kile gosterilmesini temin et
mek ilzere numara olc;ilsilnil ona c;1-
karmag1 muvaf1k gormti~ilr. Ancak 
bu hususta tatbikata giri~eden ev
vel pedagoglarm ve ilk mekteb ba§
muallimlerinin de miltal!as1 alma
cak, bundan ba~ka diger rnemleket
lerin ilk mekteblerindeki numara 
mikdan da tedkik edilecektir. 

), 

8ahile S' 

MUHABiR MEKTUPLARI 

T a1ovada sulama 
i1Ieri ilerliyor 

Erbaa (Ak§am) - Ta§Ova arazist. 
nin sulanmas1 icin bir kanal ~1Ia
caktir. Samsun 8 incl daire miihendis
lerince haz1rlanan proje ve ke§if ra
porlan Nafia Vekfiletine gonderilmi§
tir. Vekalet tarafmdan tasdik edildik· 
ten sonra eks1ltmeye konacaktir. 

Kanalm uzunlugu 35 kilometreyl 
bulmaktad1r. Iska edecegi arazi mem
lekete cok geni§ bir refah kap1s1 a~a
caktir. Ta§O\'a arazisinin verimi her 
bak1mda11 cok yiiksektir. Y1llardan
beri bu blinbit arazinin ic;erisinden 
~aglayarak gecen Kelkit irmagmdan 
balk istifade edememi§tir. Cumhuri
ytein yap1c1 cli bu muazzam i~i kisa 
bir zamanda bir hakikat yapacaktir. 

Bu geni§ sulama programma dahil 
ba§ka muhim faaliyetler de vardir. 
Bunlardan birisi, Niksar ovasmdakl 
nehrin islAiu .i§idir ki bu da gene mil
hendisJerimizin faaliyct sahalari da
hilindedir. Hicbir nizama boyun egmi
yen su kuvvetle1i bu ovada ~ok yayi
llr batakllklar yapar. Nehrin islah1 
i§ini de hallctmek ve yoluna koymak 
ba§I bo§ suya bir yol ~izmek progra
mm icindedir. 

Tokat vilayeti Kaz •asmm iskas1 da 
mukaITerdir. Bu ovayi sulayacak. ka
nalm proje ve ke§if raporlan gec;en 
sene tanzim cdilerek Nafia Vek!letin
ce tasdikden gccmI§ bir milyon ~ 
yilz bin lit aya eksiltmeye konulmu§
tu. Talip zuhur etmediginden ikincl 
dcfa olarak ke§if yap1lmaktad1r, 

Hulasa, Tokat vilayetine, bagh ii~ 
yerdcki !aaliyct durmaks1zm de
vam ctmektedir. A§ag1 yu.kan be§ bu
~uk milyon lirahk bir sulama §ebeke
sinin bu mmtakalar icin §ilmul ve 
ehemmiyeti cok biiyilktilr. Giic;liik ve 
manialar ne kadar biiyilk olursa ol
sun ciimhuriyetin yap1c1 eli, erge~ bu 
ovalarda Ye§il irmagm ve Kelkit ir
magmm feyizli kaynag1m emre tabl 
k1Iacak ve muhakkak ki bu mmtaka
lardaki yurdda§lanm1z1 bugiinkii rne
deniyetin en geni§ refah seviyesine 
c1karacakt1r. 

lsparta temiz suya kavu1uyor 
Isparta (Ak§am) - 932 senesinde 

projesi yap1lan ve iitr kol tizerine §eh
re indirilecck olan i~me suyu tertiba.
tmm bir k1sm1, ii~ depo iizerine yan. 
gm musluklan, <;C§meler tlahil olmak 
surctile ikmal edilmi§tir. 

Belediye mi.ihcndisliginden alman 
izahata gore bu defa belediye 50 bin 
lira istikraz ederek pey yakmda kalan 
kJs1mlan da mi.inakasaya koyacak 
hr. 

lzmir tramvay, elektrik ve 
su tirketleri sabn ahn1yor 
izmir (Ak~am) - Ankaradan bu

raya gelen haberlere gore istanbul 
Tramvay ve Tiinel ~irketleri satin 
almd1ktan sonra hilkumet, izmirde
ki iki ecnebi ~irketin satm almm&.s1 
icin bu ~irketlerin murahhaslanm 
Ankaraya davet edecektir .. 

Bu ~irketlerden biri tramvay, di
geri elektrik ve su ~irketleridir. Da
vet edilince murahhaslar Ankaraya 
gidecek ve Nafia VekAletinde miiza
kerelere ba~lanacaktir. 

lzmirde ekmek ucuzlatilacak 
izmir (Ak~rn) - izmirde birin

ci nevi ekrnek narh1 9,5 kuru~tur. 
Gec;en seneye nazaran bu yil bug. 
day fiatleri daha ucuzdur. Yap1lan 
tedkiklerde ekmek fiatinin 9,5 ku"* 
tan daha ~giya indirilmesi rnilm
kiln olacag1 anl~lilll~hr. Bu husus
ta belediye daimi encilmeni tara
fmdan yakmda bir karar almacaktir. 

Bay Amca. Universitede ! .. 
~-~;:-=~~===-======;r=-==:__.=:::============~ 

L_ 
- Diin a~m ~oyle bir elimi ~

icag1ma koydum da uzun uzun di.i-
11indum bay Amca .•• 

. . . cKimya fakillteslnl 
ne yapacag1m?> dedim ... 

bitirirsem I ... Bi~ l~boratuvar acsam tahlilden l 
b8fka blr i~ yaramazl ..• 

• . . Kendimi llme verip bir k~ifte l B. A. - insanlan ~k )'&4atmak t~ln blr 
bulunsam ke~fedilrnedik bir ~ey de ~Y .. keffet dertm amma fennln lnsanlaft 
kalmadll oldurmek 1-;ln ~ttil bu devlrde l&1l& 

••• dell derler dlye kortanml_ 
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( ·ikti~;Cli ~~ ~ali hafta l Milli sermaye ve tasarruf ~ 
I ,,/JI Tasarruf demek, bugi.inkti istihlalc da izmihHi.Idir. Osmanh imparatorlu- 1639 m. 183 Kcs. 120 Kw. 

'~~~-""~~------~-~-------~~~~~-~~-~~·~~-~-~-~~-~ ku · azaldl- - b ~A.~ 19~m. 151~K~ WK~ ~... - '""' - ""' """"""" = "=""'== =&=65 - dretimiz1, kazanc1m1z g1 za- gu unun en canlI, en veciz misalidir T. A. P. 31 ,70 m. 9465 Kcs. 20 Kw. 

Avrupa borsalarlnda Vazl·yet Memleket·1m·1zde n:ia~l~rd:i da idame ettirebilmek, nef- ve bu ac1 misali biz daima goz oniln- A.""KARA RADYOSU 
• 51m1zi it1yadlanm1zdan mahrum et- de bulundurmally1z. Pazartesi 121121938 

h f h •I "'f • f • memek, az kazandlg1m1z gilnler dahi • TtlRKiYE SAATILE es am ve a VI a vaz1ye I hayat ~er~evemlze her hangi bir dar- Tilrklye Ci.imh~~yetinln kurdugu 12,30: Miizlk (blr vlrtilozun plft.klnrt) , 
llk n-etirmemek demektir. 13: Sant nyan ve haberler, 13,10 - 14: Mu-

b bankac1hk sistemi, pek az kazanc1 zlk <kabare), 17: ceHil Bayar Ba§vekll: 
Almanya Hariciye Nazm von Rib

bentrop'un Parisi ziyareti ve Frans1z 
Hariciye Nazm ile evvelce kararl~h
nlan mi.i~terek beyannamenin ne~ir 
ve ilam, haftanm en mi.ihim hadise
sini te~ldl etti. Bu beyanname il~ 

maddelik bir vesikad1r. Birinci madde
de Almanya ve Fransa hi.ikkl.imetleri, 
sulh ve sukUn i~inde cereyan edecek 
iyi komi;;uluk mtinasebatmm, Avrupa
nm vaziyetini tarsin ve umumi sulhil 
vikaye eden b~llca bir amil oldugu 
kanaatini fzhar ile, bu milnasebat1 
var kuvvetleri ile tcmin ve inld~af et
tirmege gayret edecekleri; ikinci mad
dede, iki devlet arasmda muallakta 
kalnu~ hi~bir arazi meselesi mevcud 
olmad1gi ve §lmdiki mil§terek hudu
dun rn.yetegayyer olarak kabul edil
digi; i.ic;ilncil maddede, diger devlet
lerle hususi milnasebetlerin muhafa
zas1 kaydi ihtirazisile, iki memleket, 
kendilerini alakadar eden biitiin me
selelerde daimi surette temasta bulu
nacaklanm ve ~ayct bu meseleler ile
ride bcynelmilel blr mi.i§kilat c;lkara
bi1ecek mahfyet iktisab ederse, her hal
de bu hususta blribirlerinin fikrini is
timzac; edecekleri, bcyan ve teaahhi.id 
olunmaktad1r. 

G1lliigi~tan ari gibi gorilnen bu an
l~ma, yalmz Fransada degfl, biltiln 
dilnya mali mahafili tizerinde ~ok mil
said bir teslr has1l etmi~tir. ilk neti
ce olarak Fransaya hari~ten sermaye 
aklm ba~lam1~tir. Bundan b~ka 
muhtelif memleketlerden ve bilhassa 
!svi~reden killliyetli miktarda Fran
SIZ rantlan ile Frans1z esham1 mi.iba
yaas1 ic;in Paris borsasma emirler ve
rilmi~tir. Eger ita1yada, hie; beklenil
medigl bir s1rada Tunus ve Korsika 
meseleleri kurcalanmam1~ olsaydl, i~ 
alemi daha da f erah blr nef es alacak
t1. Fakat Fransamn italya tarafmdan 
resmen tatmin edllmi~ olmasma rag
men ortallkta gene endi~e hilktimfer
mad1r. 

Fransada 30 te~rinisani gi.inii yap1-
lan urnumi grev hareketi, hilkumetin 
ald1g-I ciddi tedbirler sayeslnde basti
nlm1~ olmakla beraber, otede beride 
ve bilhassa deniz nakliyati il}lerinde 
ufak tefek hadlseler dcvam etmekte
dir. Son zamanlara kadar mavi kur
delay1 haiz bulunan me~hur Nor
mandie transatlantigi, tayfalarm va
zifelerini terketmesi yilzilnden, Havre 
limanmdan hareket edememi~ti. Bu
nun ilzerine evvelce biletlerini alm1~ 
olan yolcular bir ingiliz transatlan
tigine blnmi~ler, Normandie tayfalan 
da i~erinden ~kar1lm1~lardlr. 

Havre milhim bir ticaret lim9:mdir; 
oraya biltiln memleketlerin en muh
te~em gemileri ugrar. Frans1z gemi
Ieri muattal kahrsa, yolcular tabia
tile ecnebl gemilerlni tercih edecek
lerdir. 

Hafta zarfmda kambiyo kontrolilnii 
tatblk eden hilkumetlerin sayis1 bir 
tane daha artm1~tir: Grupa iltihak 
eden memleket Yeni Zelande'dlr ki 
l}imdiye kadar sterlin blokuna dahil
di. Hadiseden bahseden A vrupa 
mali gazeteleri, bu tedbiri vahim gO
riiyorlar; cTotalitaire memleketlerde 
oldugu gibi, orada da artik cebir ve 
~iddet siyaseti ba~hyacak, hayat se
viyesl dil~ecek, dahil ve haric;te ayn 
ayn klymette blrka<; nevi para teda
viil etmege ba~llyacaktir> diyorlar. 

Bu aral1k Dinar da (Yugoslav pa
ras1) kendisinden bahsettiriyor. ~im
diye kadar resmi fiati blr ingiliz li
rasma mukabil 207 Dinar idi. Halbuki 
serbes piyasada 250 Dinara kadar 
dil~mi.i~ti.i. Bu vaziyet kar~1smda Mil
li banka kambiyo kontroli.ini.i ~ddet
lendirmi~ ve serbes surette harice 
transfer edilebilecek bloke matlubat 
miktanm 5000 Dinara temdid etm~
tir. 

Piyasalar: Avrupa borsalan umu
miyetle f aaldir; sermayelerin Fransa 
yolunu tutmas1 faizin inmesine ve 
bllhassa rantlarm yiikselmesine se
bep olmu~tur. Amerika az1c1k dur
gundur. 

Memleketimizde esham ve 
tahvilat vaziyeti 

Ankara borsasmda yilzde yedi bu
<;uk faizli Turk borcu tahvilleri cilzt 

bir tereffii kaydederek 19,07 lirada 
kald1Iar. Buna mukabil dahili istik
raz kag1tlarm11zda tebedduller var. 
Bunun sebebl ikinciden dordilncil ter
tip S1vas - Erzurum tahviiah kupon
larmm tediyeslne b~lanmas1dlr. 

Birinci tertip S1vas - Erzurumun 
fiati 20,32; digerlerinin fiati 19 lira, 
kupon bedeli de 140 kuru~ olmasma 
gore, ge~en hafta fiatine nazaran ge
ne 5 kuru~luk bir tereffil var demek
tir. 

Anadolu grupunda fiatler ~oyle 
kald1: 

Hisse senedleri: 25,40 lira, 
Tahviller: 39,95 lira, 
Mi.imessiller: 36,70 lira. 
Tahvillerin gec;en hafta fiatine na

~aran 40 kuru~ kadar noksan olmasi, 
bunlann 10 adedine mukabil 17 S1vas 
ile 4 Ergani ve1ilrnesinden ve bu son 
tahvillerin halihaz1r fiatine gore an
cak 39,95 lira tutmasmdan ileri gel
mektedir. 

ikramiyeli Ergani tahvili fiati 19,35 
iiradlr. 

Hafta zarfmda Merkez bankas1 his
seleri 4 puan birdcn yiikselerek 111 
lirada kald1. Son zamanlarda talepler 
c;ogalm1~tir. 

Endiistrlyel kag1tlanm1zda 11areket 
yok gibidir. Aslan Qimento i.izerine 
9,05 liradan muamcle oldu. Diger no
minal fiatler ~unlardir: 

Tramvay 12,50 lira, Umum Sigorta 
12,50 lira, ittihad1 milli 21,75 lira, 
Terkos 6,30 lira, Uskildar - Kad1koy 
Su ~iketi 2,55 lira, Bomonti 8 lira, it
tihad Degirmencilik 11,30 lira, Tele
fon 8,50 Jira, ~irketi Hayriye 19 liradir. 

Altm 1025 te ve Gayrimilbadil bo
nolan 9 kuru~ta ge~en haftaki fiat
lerini m uhafaza ediyorlar. 

M1s1r Kredi Fonsiyelerinde gene hi
rer iki§er puan yilkseli§ vard1r: 

1903 tertibi: 112 lira, 
1911 tertibi: 102 lira cdiyor. 

l\leyva ve sebzeler uzerlndeki m ikroplarla 
kurd yumurtalari h akkmda konferans 

Tiirk Mlkroblolojl cemlyetlndcn blldirll
dl~lne gore 1411211938 i;ar§alllba giinii 
saat (18) de, Etlbba odas1 konferans sa
lonunda ccmlyetlmlz fi.zasmdnn Ordlnar
yiis profesor H. Braun tarafmdan aMcy
ve ve sebzeler ilzerlndekl Patojen mik
roplann ve kurd yumurtalannm oldu
riilmesl hakkmdn• blr konferans verllc
cektlr. Bu mevzu iizerlnde etild yapan 
dc~erll profesorun 1:ok ehemmiyetli ve 
lsUfadcll olan bu konfcransmda arzu eden 
doktorlar bulunabillrler. 

YEN1 NE~RtYAT: 

Ergenekon 
ii.mt, edebi ve li;tlmai meselelerden bah

seden, Ankarada i;1kan nyllk mecmuasmm 
2 cl niishas1 lntl§ar ctml§tlr. * 

, 

Bu ak§am 

Nobet~i eczaneler 
f}l1Jli: osmanbcyde 9ark Merkez, 

Takslm: Istlklal caddeslnde Kemal 
Rebul, Beyo~lu: Ti.inelde Matkovl~, 
Yiikkeskaldmmda Vingopulo, Oala
ta: To~ular caddeslnde l\lerkez, Ka
s1mpa1ja: vas1f, Ha~koy: Hallc1o~lun
da Barbut Fntlh: Ismail Hakk1, Ka
rag\imruk:' Mehmed Arif, Baklrkoy: 
Hlli\1 Sanyer: Asaf, Aksaray: Nuri, 
Bc§lkta§: Halld, Fener: Balattn Hii
sameddln, Kumkap1: Lft.lellde Hay
dar, Kiii;iikpazar: Hasan Huliisl, Sa
matya: Yedlkulcde Teofilos, Alemdar: 
c;:emberllta§ta Sirn Rasim, $ehreml
nl: Ahmed Hamdl, Kndlkoy: Altly?l
da Merkez, Modada Nejad Sezer, Us
kiidar: Iskeleba§mda Merkez, Emin
onii: Hiisni.i Onar, Heybcliada: Halk, 
Biiyiikada: §lnasi Rlza. 

Her rece a~1k ecza n eler : 
Yentkoy, Emirgdn, Rumellhlsan, Or

tak.oy, Amavutkoy, Bebek, Beykoz, 
Pa11abahi;e ve Anadoluhlsanndakl ec· 
zaneler her gece ai;1ktlr. 

I 

Tasarrufu hissetle kan§tirmarnak 
gerektir. Hisset, ne kadar mezmum
sa, tasamtf o kadar merguptur. An
cak tasarrufa ah~mak istedigimiz ko.
dar, hayatta ikinci bir hedefimiz da
ha olmahdlr: Kazancim1zi arttmnaga 
c;all§mak, bu suretle bir taraftan tasar
ruf edebilrnek, diger taraftan da ha
yat smmm1z1 geni~letmek, istihlak 
kudretimizi r;ogaltmak ve iyi ~eyler is
tihldk cdebilmek kudretini elde et-
mek. 

Milletler arasmda mukayese yap1l
d1g1 zaman, hayat icaplarma bir~ok 
maddi ve manevi unsurlar sokabilen, 
iyi yiyen, iyi ya~1yan, iyi gezen, iyi eg
lepen, iyi giyinen milletleri on safa ko
yanz. Tiirk milletlnin bu bak1mdan 
bi<; §Uphesiz hedeflerinden biri de Ya
km ~arkm en tenliz giylnen, en iyi gi

da maddeleri sarfeden, giizel sanatlar
dan en geni~ mikyasta istifade edebi
Ien milleti olmaktir. 

• .. 
cAk ak~e kara giin i~inclir~ sozil I 

cidden vccizdir. Bir kere ferd bak1mm- I 
dan para arttumak muhakkak ki ra
hathkhr. Biit~esini kazancma gore 
saghyan bir aile ycryi.izilniln en me. 
sud ailesidir. uAnam babam kesern, 
doksem doksem yesem> diyen bir in
sanm duydugu huzur, alm terinin 
verdigi gururla beraber ne biiyilk, ne 
doyulmaz bir zevk olur. 

Ferdlerinin bu huzur ve gurur zev
kini duyduguna emin olan devletler 
de, daha de1in bir ~ekle, daha bilyilk 
bir huzur ve kudretle istikbali kar- · 
~1larlar. Bilirler ki, kara bir gun gelip 
<;atacak olursa, millet kendi varhgile 
oldugu kadar, kendi variyle de kendi
ni koruyabilir. 

israfla mucadelcyi, hesapl1 ve t u
tumlu ya~amag1, tasarrufa al1~tmna
g1 gaye edinen Milli iktisad ve Tasar
ruf Cemiyeti bu i.ilkilyil gtiderken, eko· 
nomi siyasam1zm en esasll bir diregi
ni de saglam1~ oluyor. Biz de, para art ... 
tmrkcn, bir ta~la ild ku~ vurmu~ olu
yoruz: Hem kendi rahat1m1zi, <;ocuk
lanm1zin, torunlanm1zm istikbalde 
kimseye muhtac; olmamalanm temin 
ediyor, hem de memlekette milli ser
mayeyi arttirm1~ oluyoruz. Biz mad
deten kuvvctlenirken, pek tabii ola
rak manen de kuvvet buluyoruz ve 
bu suretle devletin maddi ve manevl 
kudreti biraz daha artm1~ oluyor. 

Para birlktirmegi yanh~ tefsir et
memek lfl.z1md1r. Tasarruf demek, ~ok 
fazla kazancm nas1l olsa, kendiligin
den artan k1smm1 toplamak demek 
degildir. Para biriktirmek demek, ka
zamlan para her ne olursa olsun, bi
razm1 bir tarafa koymak demektir. 
Unutm1yahm ki, her ferd ayda bir ku
ru~ bir tarafa koysa, on yedi milyon 
kuru~ toplanm1~ olur. 

Tasarrufu milli terbiye, milli bir 
itiyad haline koymam1z lazimd1r; 
yoksa milyon kazansak bir milddet 
sonra gene meteliksiz kalmam1z mu
kadderdir. Biz para biriktirirken !;O
cuklanm1zla torunlarim1za da bu ter
biyeyi a~Ilariz. 

Medeni memleketlerin hepsinde bu 
terbiye ve bu itiyad vard1r. Bu terbi
yeden rnahrum kalan insanlar ne ka
dar ~ok kazamrlarsa kazansmlar, re
fah ve bolluk yilzU goremezler. Tasar
ruf sayesinde milli bankalarinda mil
li sermayesi olm1yan memleketin ak1-
beti, yabanc1 bir memleketin iktisadi 
esareti altma girmektir. Bunun sonu 

olanlann bile tasarruf etmelerine im- (Dokuzuncu arttmna ve yerll mah haf-
kan vermektc, her tilrli.i kolayhgi gos- tas1) a1:1h~ soylevl, Halkevlnden nnkll, 

18: Milzlk (clans saat!J, 18,30: Ihsan Sun-
termektedir. Gilnde be~ kuru~ alan bir gu Kiiltiir Bakanh~1 tallm terblye dnlre-
mcktcp talebesi bile bu paranm iste- s1 relst, 18,45: Miizik Cne§ell plaklar>, 
digi kadarm1 bir yana koymak ~are- 19,15: Saat ayan ve haberler, 19,25: Mii-
sini elinde bulunduruyor. zlk (Violonscl - Edlp Sezen konscrl), l -

.. .. 
Ararn1zda tek tiik kimseler var ki, 

tasarruf bahsinde garip hesaplar ya
p1yorlar. Mesela diyorlar ki: Ayda yilz 
kuru~ biriktirmek neye yarar? ... Bu 
suretle on sene zarfmda birikecek pa
ra ne ifade eder? 

Bunlar, tasarruf terbiyesinden mah
rum, milli serrnayenin, ya ne demek 
oldugunu bilmiyen, yahut ta rnilli ser
mayeye ehemmiyet vermiyenlerdir. 
Boyle dii~i.inenlerin yan1ld1klarm1 is
bat i~in, kendi milli bankalanm1zla, 
medeni dilnya bankalarmdaki mil
yonlnn, milyarlan ortaya koymak 
kafidir. 

Bankalardaki milyonlan yaratan, 
bir memleketin milli sermayesini vil
cude getiren, halkm bir tarafa koy
dugu kil~iik kil<;lik, ehemmiyetsiz sa
mlan ufakl1klardir; <;ocuklarm kurn
baralarma att1klan kuru~lardll'. 

Ne mutlu o yurtt3.9a ki, bir senede 
en fazla paray1 biriktirmi§tir; c;tinkil 
mill1 sermayeyi arttuan bir yurtta§ ol
mu~tur. Bu yurtta~. yurdumuzun en 
bahtiyar insamdir. 

Milli sermayemizi artt1ranlara ki.i
~ilk tasarruf ashab1 diyorlar. Biz de 
diyoruz ki, ki.i~i.ik tasarruf ashab1 bil
yilk insanlardir, bir memlekelin bel
kemiginl te~kil eden faydah yurttal}
lardir. Hirt ~tiphe yok ki, birka~ sene 
once milli bankalanmizdaki 17 mil
yon lirahk tasarruf hesab1m 90 mll
yon liraya c;1karm1~ olanlar. degerll, 
yilksek vatanda~lardir. 

T i.irk milletin e milli sermayesi kut
l u ve mutlu olsun. 

Seliimi Sedes 

lkinci kiime ma~lar1 
ikinci kilme ma~larma dun muhte

lif stadlarda devam edilmi§tir. smey
maniye stadmda yap1lan Anadoluhi
sar ile Feneryilmaz ma<;I Hisarhlann 
1-0 galebesile neticelenmi§tlr. 

Fener stadmda yapllan Beylerbfyi. 
Anadolu kar§lla§mas1 5-1 Beyler~yi

nin, Altmordu • Bogazit;i maGI Bogazi
~inin 6-5 galebesile nihayetlenmi~tir. 

Taksim stadmda yap1lan 'Galata
genc;ler - K as1mpa§a ma<;1 oyunun ni
hayetine 3 dakika varken ve Kas1m
p~ 2 - 1 galib bir vaziyette iken 
Galatagen~lerin hakeme k1zarak sa
hay1 terketmesile nihayetlenmi§tir. 

Muhaf1zgiicii ~ Gen~lerbirli-
gine 3-2 maglub oldu 

Ankara 11 - Bugiin lig maglan
na devam edildi. Muhaf1zgilcil ile 
Gen~lerbirligi kar~1l3.9tllar. iyi blr 
oyundan sonra Genc;lerblrligi 3-2 ga
lib geldi. 

Une pensee a Fran1:ols Liszt - Elagle, op 
17 - (A. Glazounov), 2 - Poll§lnel - sere
nad (Fritz Kreisler}, 3 - Piece en fonnc 
de Habanern (Moris Ravel), 4 - ispanyol 
serenad1 - <A. Borodin, Gaspar, Kassado 
Qello l~ln tertlp edllm§ltlr, 5 - Ispanyol 
serenad1 - lAlbenlz Kassado), 19,40: Tem
sU - haflf blr komlde - (Kuyumcuda) yn
zan: (S. Moray), 20: Miizik (on dokuzun
cu as1rda Tiirk bestckarlarmdan blr ka
~l), 21: Saat aynr1 ve Arap~a soylev, 
21,lO: Miizik Cince saz fasll), 22: Konu§ma. 
22.20 Miijlk (Kii<;iik orkestra) 

1 - Pcrsl§er Tanz <Mussor~sklJ 
2 - Menba~ (Dellb) 
3 - Senfonl No. 2 adajyo alleS-ro (Haydn) 
4 - Qocuk oyunlan (Bizet) 
5 - Raymond - uvertiir - (Tomas) 
6 - Noktilrn ml minor - (~pen) 
7 - Macar dans1 No. 1 (Brahms) 
23,15 Milzlk Cslncmal melocHsi) 23,45 -24 

Son hnbcrler ve yannkl program. 

OLOM 
Afyon tiiccan Karahisarh KahYe

cizade l lact Abdiirrahim diinkii giin 
u fiil etmistir. Cenazesi sah giinii 

· saat 11 de ' Bab1ali caddesi Ciimhuri-

yet Halk partisi kar!i1smdaki 17 nu
marah evinden kaldmlarak Eyiipsul
tan camisinde namaz1 k1hnarak Eyiip 
aile kabristamna defnedileccktir. 

OLOM 
T1b fakiiltesi sablk lufz1ss1hh a m ii

derrisi vc ~cuk doktoru Fedon Sku· 
r os'un p ederi 

Doktor Gen er al 

ARiSTtDi SKURO 

vef at etmi~tir. Cenaze merasimi bu
giin saat 15 de Beyoglu t~ Bankasi 
kar~smda, P a nayiya K ilisesimle icra 
edilecektir. Aifosi 

111111111111111 

111 • ..111 
111111111 

istikliil cad. Kornedi 
K 1 m t 

Bu gece 20,30 dn 

Dama ~1km1~ 

bir giizel 

* 
TURAN T i YATROSU 

Sanatkar Na§ld, Ccmal 
Sabir blrle§igl 

L O K l\IAN ZADE 
Vodvil 3 P. 

Mezey varyetcsl, oku
yucu Semlha. Locn
lar: 100, her yer: 20, 

parndl: 10 Kr. * 
Takslmdc (Bu gece) 
(Erkckler Kukmdan 

Sonra Azarlar) 
Vodvll 3 perde 

Yakmda: Bi.tyuk blr 
temsil hadlsesl 

i NSAN :\I.ABUT * 
' , 

Diinyan1n en tath iki Sesi 

BENJAMiNO GiGLi 
ve MARIA CEBOTARY 

nefis ve ilahi bir ~aheserde bul~tular. 

SAADET DO~MANI 
Carsamba aksam1 MELEK Sinemas1nda 
' . Yerlerinizi evvelden aldmmz. Tel 40868 

GUJ,l\IEYE - KIRILINCAYA KADAR GtlJ.:\IEYE - EGLE1'':\IEYE HAZffiLA~ IN, ~t}:NKfi 

I O<; .AH BAB <;AVU~LAR 
Pek yakmda E!'{ BUYUK FiLtl\tLERi YLE GELiYORLAR 

Oc; AHBAP QAVU$LAR 

HAVDUTLAIR ARASDNIOA 
(TURK~E SOZLti) ,: _____ _ 

Pek yak1nda S A B A Y ve :I: P E K sinemalar1nda 



POLiTiKA ___ _ 
Fransada bir 
parlamento garabeti 

Fransada Ditlaitit:V Kabinesi ~etin bir miinnk~adan sonra mebusan 
l\leclisinde iti mad rcyi ald1. 

Hi\kiim t"n kazand1gi ekseriyet pek biiyiik degildir: 315 rey. Bun.a 
k~1 241 muhalif, 53 miistenkif. Bunun ehenuniyeti yok. itimad, gene iti
mad say1llr. Da) dier i~ bapnda kal.iyor. Fakat kimin itimadl ile? 

l\1alumdur ki Daladier hiikfunet~ daha evvelki hiilWmetler gibi, 936 
scnesi intihabmdu e.kseriyeti kazanan sol eenah fukalanna dayanarak ii 
~ma gcldi: Radikal sosyalistler, sosyalistler, komilnistler. intihabail bir
likte yapan bu il~ sol cenah parlisi birl~tiler. Fransada <lllalk cepbesi.> ad.t 
\•erilen gnapu t~kil ettiler. Fransanm, iki sened~r, dahili ve harici siyaseti 
hep bu Halk cephesi politikasma dayamyordu: I~erde i~timai 1slahat, bil
hassa i§rilerin haftada yalruz 40 saat ~al!§rnalan ve saire ... D1~arda, Sovyet 
dostlufu, ~koslovakya iti1if1, fqjst devletlerle d~manhk. 

Daladier, i~nle sert hareket etU. Harb sanayilni accle ~letmek i~in 40 
saat meselesini tatbik etmedi. Bil~J diizeltmek i~ de ~ok agu vergi
ler koydu. llari~te, ~ekoslovakyayi feda etti, Sovyet ittilala suya d~il, 
Almanya ilc llosUuk anla§masl imzalanch. 

Bu vaziyet karp.smda, evvela komiinist gmpu, sonra sosyalistler hilku
met ekseriyctinden aynldtlal'. 

Son itimad reyinde 155 sosyalist, 73 komiin.isi, baz.a radikaller biiku
met aleyhinde rey verdiler. Bilftkis, §imdiye kadar hiikumete dii§Jllan olan 
merkez ,.e sag <"enah firkalan da hilkumet lehine rey verdiler. Sola itimad 
ederek ~ ba~ma gelen Daladier saga dayanarak mevkiinde kald1. Akla ka
ra.. Daha dogrusu klrmw ile siyah arai,,ndaki fnrk ve ziddiyet ... Parlamen
to oyunlannm IJu garabeti '\'3rdir. 

Fakat bu ilimad reyinin ~ok miililin manaSJ oldugunu unutmamah. 
Fmnsanm hem dabili politikaSJ, hem de harici siyaseti esasl.I surctte de~ti 
d~e.ktir. .. 
D~ 

TelhlDokenn 
Danzig'dm bildirildigine gore 

Gdinya'h bir bahk~ oradaki sularda 
a\'lan1rken fevkalide tehlikeli bir ba
hk (!) tutmu~tur. isrni Krieger olan 
bu bahk~1 Hela a~1klannda attagi 
agm1 ~ekmek iizere iken agm it>leri 
iyice gerilir. Aga talalan agar bir ci
sbn K:riqer'in kollanna kal1f mu
kavemet g0sterir. Bahk~1 aguu par
~mamak icin zorlamaz, sandalllll 
agl.a beraber sahile ~ekmcge karar ve
rir. Sahilde diger bahk~1 arkada~la
runn yardlmiyle ag karaya ~ekilir. 

? 
Burada bahk~1 Kreiger koskoca bir 

torpil avlam1~ oldugunu hayretle go
rtir. Bunun Uzerine ag yav~ yava~ 
tekrar suya bi.ralu.hr ve ayni zaman
dai bahriyeye haber verilir. Deniz 
kuvvetleri tarafandan gonderilen bir 
mayn gemisi 1500 kilo agrrbgmdald 
bu torpili ~1karmaga muvaffak olur. 

Umumi harbden kalma oJan bu 
torpilin hangi dedet bahriyesine aid 
oklugu, yirmi senedenbcri iizerinde 
biriken paslann giderilmesinden son
ra anla~lacaktJr. 

~~~~~~~~~-

Kig..d yiyenler 
Her sene, her memlekette adam 

ba.~ma nc mikdar kag-Id harcanchg1-
ni biliyor musunuz? 

Yen! ~kan bir statistik Gilney 
Amerikayi b~ koyuyor. 1937 sene
sinde ~imali Amerikada adam ba~
na 63 bu~uk kilo gram kagid sarf e
dilm~ Listcnin sonunda da 2 kilo 
800 gramla Rorrumya gellyor. 

Amerikadan sonra ikinci gelen 
Danimarkadlr: 38 bu~uk kilo, ingil
tcre 37,5, Bel~ika 32,8, K1mada 32,1, 
Fransa 20, italya 10,3, Polonya 51, 
Rusya 3,5. 

Bu statistikte bizim kag1d sarfiya
tmuz gosterilm~ir. Fakat son 
zamanlardaki gazete, mecmua, kitab 
n~riyatma baklllrsa, listenin so
nuncia gene Romanyarun kalacag1 
rnuhakkakt.lr. 

Japon edebiyatl 
Japon edebiyat aleminde miihim 

bir mi.inak~ var. Bu milnak~ bi
zim edebi milnakn~larumzclan biri
ne pck benziyor. Filvaki Japonlar 
bizim gibl: 

- Edebiyat var nu, yok mu? 
Sualini sormuyorlar. Onlar diyor

lar ki: 
- Japon edebiyati vard1r. Bu ede

biyat beynelmilel olmaga deger bir 
edebiyatbr. Ancak japon ~aheserlerl 
vabanc1 dillere ~ev1ilmiyor, edebiya.
tm11z1 yabanc1lara okutam1yoruz. 

Japonya ki.iltilr birligi direktOiii 
miisabaka a~t1. Yabanc1la1'1n okuyup 
zevk duyacag1 bir eser yazana 1000 
yen miikflf at verilecek.. . • 

Japon eserleri ne kadar giizel ol
sa, zcvkinc Ja.ponlardan b~a kim
se vararmyor. 

. 
Mahkemede patltyan <;UrUk domatesler 

Londra istinaf mahkemesinde ger;en 
gun garip bir hadise cereyar. etml$
tir. ingiliz Ad.Uye tarihinde bir misli
ne tesadiif edilmiyen bu hadise $Un
dan i"barettir: Mahkeme aza~rmdan 

lord Goddard ile lord Cwuson tatil za
mam geldigi ~ yerlerinden kalk
mak ilzere bulunuyorlardi. Bu aralik 
hcilk. CJTasmdan bir adam lord hakim
lere dogro: «Ya benim hakktm1 tamr
Stmz, yahut size ~mdi milkemme? bir 
ders vem:egiml» diye bagirdz. Adliye 
muhafizl.an hemen bu adama dogru 

.<;e1mede ii~ kiti mantardan 
zehirlendi 

1nnir (~) - c;~e kazasi
nm Ala¢! nahiyesinde Osman (Aga) 
~e~esi mevkiinde bir tarladan top
lad1klan mantarlan pi¢ren ve yiyen 
Ceinal oglu Sev~, kardc~ Hasan vc 
Aiehmed oglu Behzad zehirlenm~ 
lerdlr. 

YurltlJ-$; 
Ulusal isti.hsalin artmasi yerU 

mah kulla.nmakla g~ekle$ir. 
Ulusal Ekonom.i ve 
Arttirma Kurumu 

ko$arak onu yakal.ayip dt$anya r;ikar
mak istediler. Fakat adam, biitiin 

kuvvetile kendisirti. rnildafaa etti 11e 

bu esnada birdenbire hQ.kimlerin iize
rine r;ii.riik domatesler atrnaga ba~la

dz. Uzun bir miicadeleden sonra mu
hafizlar, miltecavizi dJ¥lnya c;zkar
maga muvaffak oldular. Onun, Jui
kimlerin iiz.erine ~riik dnma.tesleri 
fzrlatmasma sebep biraz evvel mah· 
kemenin kendisine aid bir istinaf da-

vasmi reddetmesi imi$. 

Bir ayakkab1 lurs1z1 
yakaland1 

Beyogluncla Agaca:miinde namaz 
ktlan Mustafa ismlnde bid camiden 
~1karkcn cemaatten birinin ayakka
blSlru ~allp ka~mak istemi~, fakat 
nokta polis memuru tarafmdan ya

kalamm§tir. Bu sofu h1rsiz Beyoglu 
sulh ceza mahkemesine verilmi~tir. 

0~ kur§UD h1rs1z1 yakaland1 
Uski.idar zab1tasi, o civarda bazt 

camilerln \izerlerindeki kur~ara 
dadanan Salahadclin. Necdet ve Ve
dad isminde ii~ lurslz yakala~, Us. 
kudar adliyesine teslim et~ir. 

Tokyoda biitiin Japonya 
halkini heyecana dii$Uren 

bir • cinayet ke$Fedildi 
DUnyanm her tarafmda oldug'u gi

bi Japonyada da gazinolarda, §Urada 
burada gezen hafif me§rep blr kadm 
srmf1 vardlr. Bunlara gey§a denir. 
Gey§alar tarn§tlklan delikanlllarla 
bilhassa ~yhanelerde, hususi odalar
da ba§b~ kallrlar, birlikte gay i~cr
Ier. 

Son zamanlarda Tokyoda gey~
lardan birinin al8.kadar oldugu bir ci· 
nayct meydana ~.tkanlm1§ttr. Bu cina
yetin faili, uzun ~tumadan sonra 
yakalanrru§ ve muhakeme edilmi§tir. 
Halk, <;inde devam eden kanll muha
rebelere ragmen bu meseleye bilyilk 
blr ainka gostermi§tir. Hacllse §Udur: 

Tokyonun maruf polis komiseri Te· 
rada ile maiyeti bir nk§am Masaki 
c;;ayhanesine gagnldtlar. c;ayhanenin 
odalanndan birinde ipekten bir iple 
bogulmu§ bir a dam olil olarak ya ti
yordu. Polis memurlan oli.inun vilcu
duna ve yatak yashklaruun uzerine 
kanla yazilnu§ olan < Kihh ve <· Osa
da .. isimlcrini pek gti<;li.lkle okumaga 
muvaffak oldular. Herhalde bhinci 
isim blr erkegc ve ikincl isim de bir 
kadma altti. Fakat zab1ta yalmz bu 
iki ismi ogrenmckle gok bir i§ gore
mlyecegini biliyordu. c;tinkil Tokyoda 
mevcut olan bu gibi c;;ayhaneleri ziya
ret edenlerin hi~bir zaman hakiki 
isimlerini ~ayhane defterine kaydet
medikleri malumdu. Bununla bera
ber, maktul adamm deftere asil ismi 
olan «Kihin yi yazd1g. biraz sonra sa
bit oldu. 
Bui~dan sonra zab1ta c;;ayhane miis

dahdemlerini isticvaba ba§lad1. <;ay
hanenin sahibi rnaktuliin c;;ayhaneyi 
on, on be§ defa ziyaret etmi§ oldugu- ' 
nu ve her defasmda yarunda dikkati 
celhedecek kadar giizel otuz ya§lann
da bit• gey§a bulundugunu soyledi. 
<;ayhaneyi ziyaret eden kadm misa
firler isimlcrini misafir defterine kay
detmediklerinden zab1tanm clindc iz 
olarak kanla yaz.ill Osada isminden 
ba§ka bir §CY kalm1yordu. 

lnegol Halkevi 
Bu sene de ii~ 

kurs ac;1ld1 

inegol (Ak§am) - inegol Halk
evinde tig dcrsane a~1l~tir. Bunlar
dan blrisi ge~en ytl a~1lan resim kur
sudur. ~en senc ii~ ay ~11§1lan bu 
kursta·iki yiiz rnuhtelif tablo yap1la
rak inegol ve Bursa Halkevlerinde te~ 
hir cdil~ti. Bu yil a~Ilan rseim kur
sunda daha iyi neticeler almacagi 
iimit edilmektedir. Bu kursa og1·et
menlerden ve halktan bLr~ok devam 
eden vardir. Resim dersini inegol or
ta okal resim ogretmeni ve Tiirkiye
mizin k1ymetli ressamlanndan Esad 
Sub~ verrnektedir. 

Diger dersler Almanca ve Fransiz
cadir. Almanca dersini Inegol beledi
ye veterineri emekli albay Refet Ra
~id Saycan, fl'a.usizca dersini de ine
gol ortaokul Frans1zca ogrctmeni Ni
zameddin Onat vermekt~dir. 

lneg0l Halkevinde koylii . 
gecea1 

inegOI (Akpm) - inegb1 Halkevi 
koylii gecelerinin birfncisini pe~mbe 
gecesi yapmt§tlr. Per§embe giinU ine
gOliin pazan oldugundan bir~ok koy
liller §ehre gelmektedir. 

Halkevi salonunu dolduran koylii
lere Halkevi taraflndan bir ~ay veril
mi§tir. <;aydan sonra lnhisarlar direk
torli bay Nizameddin Kani~lbi tara
fmdan irihisarlar ve memlekete etti
gi faydalar, ka~akcll.tk vc memlekete 
ettigi zararlar mevzuu uzerinde bir 
konu~ ile belediye veterinerl bay 
Refet Ra§id Saycan mezbahacilik, "fe 

vetcrfnercilik, atclhk ve filsanlarla 
hayvanlann mu~terek hastahklan 
iizerindc birer kon~ma yaptl~tll'. 

Salonu doldw·anlar tarafmdan din
lenen bu konu§malar ~arlar altma 
ve hUkftmet onOne konan hoparlOrle 
de bir~ok kimseler tarafindan dlnlen
~tir. 

Hafif me§rep kad1nlar 
araa1nda bazan tan11bk
lar1 erkeklerden birini 
biiyiik bir a1kla sevenle-
rin ~kbg1 goriilmiittiir. 
Bunlar sevdalar1 ugrun
da her tiirlii fedakirhga 
katlan1yorlar. Japonya
daki cinayette de bir hafif 
metrep kad1run sevg1s1 

ba§hca imildir. 

Qayhane hizmet<;ilerinden bir ka
dm, isticvab1 esnasmda erkekle be
raber gelen giizel kadmm dairna siyah 
ipek iizerine kiic;;iik beyaz ha~lar ser
pili bir kimono giymekte oldug\mu 
s0yledi. Gazetelerle yapllan ne§riyat
ta halkm dikkati bu kimonoya celbe
dildi. 

Zab1tn giinlerce bekledigi halde hi~ 

bir §ahid rneydana ~1kmad1. Sonra 
Tokyo civarmdaki kii~uk bir kasaba
dan bir haber geldi. Oradn bulunan 
blr eskici, gilzel bir kadmm zab1ta ta
rafmdan tarif edilen §ekilde bir kimo
noyu kendisine satm19 oldugunu bil
dirmi§ti. Eskici bu kadmm ismini ve 
adrcsini kaydet;ml§t.i. Bu isim Osada 
idi. 

Komiser Ando bu kadm1 tevkif et
mek icin emir aldl. Ando kadmm ga
yct basit bir hayat s\irme.kte oldugu 
kilciik otele gitti. Kachn, ziyare~inin 
hangi maksatla geldigini ihtimal ki 
derhal anlad1g1 halde hayrctini hi~ 
belli etmedi. Misafirinl kendisilc bera
ber bir fincan <;ay icmege davet etti. 
Polis komiscri Osadanm cay hazirla
ycym clikkaUe takip ediyordu. Kadm 
tam ~Y fincan1m agzma gotilrecegi 
anda komiser Ando kachnm dirsegi
ne §iddetle vurarak ~y fincarum ye
rc f1rlatbrdl. 

Gey§a buna pek ziyade hiddetlene-

i·ek: uDeli mi oldunuz? Bu ne demck?• 
diye komisere bagmil. K.omiser: aKen· 
dinizi ve beni zehirlemenize mani ol
mak i~n boyle yapmaga mecbur ol
dwn. Masaki ~ayhanesinde oldilrdil
gunilz adam ye~ir!» cevabnu verdi. 
Osada: <1Qaym i~c zehir katmad1m 
kH " diye bagtrmca komiser muzaffc
rane bir tavll" takmarak: <lZal·an yak. 
o adanu kat.lettiginizi bu .sOzilnilzle 
iti.J:af etm~ oluyorsunuz.» dedL 

Komiserin bu ihtan ilzerlne de Osa
da hi~ bozulmadl. Kad.Inm odasmda 
yaptlan arR§tirma neticesinde Kihiye 
hitaben yazillp gondcrilmiyen bir 
mektup elc g~irildi Kadln bu me.k
tubunda Kihiye $m tekrar teyid 
ettikten soru1l diyo1·du ki; < Yakmda 
benim olacnksm. c;(i.inkii sen, benim 
de biraz sonra seni takip edecegim 
yere gidiyorsun.1> 

Osada mahkeme huzurunda cina
yetini hi!r inkar etmecll, her §eyi oldu
gu gibi anlatt1. Kihi ile pek ~ok se
vi9tiklerini, fakat gey~ oldugu ~in 
onun kendisini zevcelige kabul ede
medigini sayledi. Onun i~in, hi~ ol
mazsa oltimden sonra birle§mek mak
sadile hem onu, hem de kendisini ol
dw·mege karar verdigini itiraf cttL 

Osadaya i~edigi cinayetc nisbeUe 
hafif bir ceza verildi, mevkufiyet 
mi.iddeti hesaba katllmak tizere 6 se
neye mahkfun cdildi. Mahkemede ha
sll olan kan.aate gore Osada meslegi 
gey§allgm tipik bir kurbaruchr, i;Ie
digi korkun~ cinayeti lAylkile anlaya
bilmek i~in hayatuun zahlri ha.llerini 
goz oniinde bulundurmak liizunchr. 

Osada, hakkmda verllen hiikmii sil
kunetle telakki ctti. Mahkemeden c;;•· 
karken hayatma nihayet vermekten 
ve sevgilisine ka vu§maktan hi~bir 
kuvvetin kendisini menedemiyecegini 
§imdiye kadar piiriizlu i§lerini temiz
lemekle ugra§t.Igt i~in bu arzusunu 
geri bm1.kt1gm1 soyledi. ~imdi biitim 
Japonya bu Gay§amn ac1kh akibetilc 
yakmdan alflkadar olmaktadir. 

ANSiKLOPEDisi) 

Vejof 
•• ki giln evvelki telgraflar arasmda 

Nikola Yejof'un Sovyct dahiliye 
komiserliginden kendi arzusile istifa 
ettigi, (!Suyolu nakllyat balk komiser
ligin gfbi nisbeten hafif bir vazifeyi 
h~la muhaf aza eyledlgi yaZlhyordu. 

Yejof, biitiin Sovyetlerin zaptu rap
tim ellnde tutan, binaenalcyh son 
seneler zarbnda biitlin diinyay1 alA-

kadar eden tarihi davalan meydana 
¢ca.ran zatt1r. Stalln'in sag kolu sa
yilirdI. 

Kendisi 1895 dogwruudur. A.slen 
ameledir. 1917 de ~lt fn:kasma 
ginni~ KJ.ztlorduda hizmet ~. 
1922 de mesuliyeW vazifelere ge~ 
1927 den itibaren yiik:sek siyasi ha
yatta kendini goote~tir. 

Lima$ehrD 
A merika kltasmdaki devletler Li

ma §ehrinde toplanmaktadlr. 
Lima, Peru devletinin merkezidir. 
Bir iiniversitesi vard1r. Mevkii gok 
giizeldir, aga~ll caddeleri, geoi§ mey
danlan, parklan ve heykelleri lie §Oh
ret k~tir. §ehrin en muazzam 
binasl kilisesidir. Bu kilise §ehrin bil· 
yilk bir klsnum tahrlp eden 1776 zel-

zelesinde y1kllml§t1, yeniden in~run 
ikmali ancak son zamanlarda mum. 
kiln olabilmi~tir. Lima'da pamuk, ip
lik ve pamuklu mensucat sanayii de 
~ok terakki et~tir. Bundan ba§ka tU.. 
tiln, c;;ikolata, kibrit, kilitd ve sabun 
fabrikalan vn1chr. 1535 senesinde. sa
hile pek yakm olarak Pizarro tararm
da.Il kurulan Lima §ehrlnin bugiinkii 
nufusu 176464 ~ir. 

TehDBkell kasurgaDar 
A vustralya kltasmm me§hur §ehir· 

Ierinden biri olan Sidney'de kasir· 
ga ~1klp t1·amvaylan, trenleri yoldan 
~lkarm~. Demirli bulunan diizlneler
le ya.Uan karaya atllll§. 

Rilzgar §ayet saniyede 18 ilA 30 
metre silratle eserse, aga~ar ve gemi· 
ler i~ tehlike te§kil eder. 

§ayet r\izg~ kasirga hallnde yanl 
dairevi §ekilde csiyor da, gemi daire
nin merkezine yakln bir noktada bu
lunuyorsa tehlike daha biiyiiktilr; · 
~ilnkil kaSirgalann orta yerlerinde 
semaya dogru flrlat1c1 blr kuvvet mev
cuttur. 

1840 ."Senelerinde muhteli! Alimler, 
blr~ok gemilerin defterlerini tetkik 
etmek suretlle diinyanm nerelerinde 

biiyiik kaslrgalar ~tiguu, bunlann 
zamanlanm, merkezlerini ve kaidele
l'ini tesbit etml§lerdir; haritalanm yap.. 
~larchr. 1844 senesinde Havanayi 
ka.sip kavuran kaslrga ilzcrine, Red
field isimli alimin c;;izdig'i 24 harita ii· 
me pek ~ok §Cyler ogret.mi§tir. En bii· 
yilk kaSirgalar Okyanuslarda olm ve 
ingiltere, §imall ve orta Amerika, 
Hind ve Madagaskar sahillerini tab,. 

i1p eder. 
Telgrafta da kaydedildigi gibi, A· 

vustralyada kasrrgarun bu kadar §id· 
deUisi gori.ilm~ degildi. 

KaSU'ga tehllkelerini haber vermek 
iizere, ge~en asnn sonlanndanberl 
Okyanuslarda bir meteorolojik telgraf 
servisi mevcuttur. 
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PAZARTESI KONlJSMALARI: 

1938 Nobel Miikafat1 
ve 

Pearl Buck 
Oglum, gormemi o kadar istedi ki 

merakmm ve alakasmm sebebini an
layayrm diye i§Jerim arasmda sinema
ya gitmekten kendimi alamad1m. 0-
nun bana hararetle tavsiye ettigi bu 
filim, (San esirler) ad.Inda idi. Tam
mad1g1m artistler tarafmdan oyna
mlrm§; mevzuu, adm1 bilmedigim bir 
muharrir tarafmdan yaz1lan bir eser
den ahnm1§t1. Belki eg'lence arad1g1 
i<;in seyrinden ho§nut olmayan bir 
kalabalI.k i<;inde gordiigiim bu uzak 
bir memleket ve milletin hikayesi, 
bende derin ve ac1yan bir iz bll'akt1. 
On iki ya§mda bir Tiirk <;ocugunun 
i<;li duygularm1 uyandiran bu eserin 
sahibi, bence, esasen insaru hisleri 
canland1rmadaki btiyiik muvaffaki
yetle en k1ymetli mi.ikafat1 alnu§ de
mekti. 

Pearl Buck'u ilk tamyr§Im, anlatti
g1m gibi, sinernada oldu. Nobel edebi
yat miikafatmm ona verilmesi, dik
katirni biisbtiti.in, bu muharrir ti.zerine 
<;ekti. 6grendim ki bu bir Amerikah 
kadmdir. Fakat as1l vatam, Amerika
dan once <,;:indir. Protestan misyoneri 
olan babas1, k:Izm1, daha birka~ ay
llk mini mini c;ocukken <,;:ine getir
rni§ti. GOzlerinin a~1ld1gi ilk manzara, 
Yang - Tse lmlarmda bir tepe ve bir 
nehirdi. Il_!{ i§ittigi kelimeler, dad.Is1-
nm dudaklarmdan f1s1lt1 §eklinde <;1-
kan Qince sozlerdi. ihtiyar dad.I, onu 
dizleri iisttine oturtup midesini slit, 
hayalini «;in hikaye1erile beslemi§ti. 
On sekiz ya§ma kadar bu gen~ k1zm 
alemi, hep bu san dilnya oldu. Onun 
anadili, ingilizceden <;ok Qince idi. 
ingilizce, onun ic;in sanki bir ecnebi 
dili olmu§tu. Uzun zaman ge~tikten 
sonrad1r ki kendisinin bir ki.i~i.ik Qinli 
k1z olmay1p bir Amerikan c;ocugu ol
dugunu anlayabildi. Anasile dad1s1-
nm yiizlcri, ayni zamanda gortinen 
ayla gline§ gibi bhi beyaz, obtirii san 
1rkm renklerile onun yilregine aksetti
ler. 

Pearl Buck, Avrupa ve Asyanm in
sam olmakta mti§terek ic; duygulanm 
nefsinde toplayacak bir kudrette idi. 
Onda, iki cffinya birle§iyordu. Bu bir
le§me bir kan ve et kan§mas1 degil, 
bir millet ve bir duygu imtizac1 idi. 
Esasen mensup oldugu aile, hnistiyan 
inanlarile terbiye gormii§, ruhani is
tidatta bir aile idi. incilden ve isa
dan gelen btiylik ac1ma duygusu, bi.i
ti.in yaklnlan gibi bu gene; klZl da 
kalbinin en ince yerinden zaptetmi§ti. 
:insanhk, hic;bir istisnas1 olmadan, hie; 
bir fark gozetmeden, mtisavi hakta 
ferd1erden mtirekkep, btiyi.ik bir aile 
idi. insan a§kI ic;in hudut yoktu. Her 
kes sevilebilirdi. Herkes buna l!yrkti. 
Pearl Buck, bu terbiyede bir protestan 
rahibi ile evlendi. 

Pearl Buck'a gelinceye kadar Qini 
yazanlar, merakll seyyahlar, tiiccar
Iar, sogukkanh alimlerdi. Yti.zlerce 

milyon insanm ya§ad1g1 bu di.inyayi 
ic;inden duyup bize duyuran, bu ka
dm oldu. Medeni denilen diinyarun 
mensuplan tarafmdan barbar diye 
amlan ve tamlan insanlann, anane 
ve tarihin yaldlzlad1g1 maneviyet sat
hmm altmdaki sICak yi.ireklerinde 
ayni duygu kammn sakland1gm1 
ke§fetmekle aristokrat bir hava i<;inde 
magrur bir medeniyet anlayi§1nm sa
katl1gm1 o isbat etmi§ oldu. Avrupa
nm me§hur Sinologlan, <;inin bu ta
rafm1 gorememi§ ve gosterememi§ler
di. 

ilk kitab1 (Dogu rtizgan, Bat1 rtiz
gan), 929 da inti§ar etmi§tir. Bu ki
tap, okuyanlar iisttinde, fagfur bir 
fincandan ttiten bir c;ay dumam tesi
rini yapti. (Qin toprag1), (ilk zevce) 
o tesiri, daha hi.iztinlii, daha derin bir 
melaletle ruhlara sindirdi. Bu kitap
larda ezen Qin, ezilen Qin ne bellidir. 
Sabll" ve tahammiil ir;inde, insanlarm, 
tabiatm ve hayatm her tlirlii kahrma 
gogiis gererek ya§amaya ugra9an bir 
ki.itlenin 1ztirabm1 onlarda biiti.in 
ac;1kllgile ve biitiin ac1hgile okuyabili
yoruz. 

Pearl Buck'un (anne) si, ruhlara, 
muhabbet ve iztirabm c;iseliyen bulut
lanm y1k1yor. Tlpk1 eski TUrklerin 
kiic;tik karde§te oldugu (ads1z) brrak
tig1 bu anne, bilti.in romanda yalmz 
bu ismi ahyor: Anne. Ba§ka ismi yok, 
anne ;ad1 ne olursa olsun ayni kadm. 
Doguran, emziren, biiytiten, kendin
den kopmu§, evlat denilen bu varll
gm her hicramna, her izhrabma ta
hammtil eden insan. Bu kadan, onun 
kim oldugunu anlamak ic;in kafi de
gil mi? 

Ona Nobel mlikafatim nic;in verdi
ler? Bana oyle geliyor ki Pearl Buc
k'un bu i§te <;ok kuvvetli rakipleri 
vard1: ingiliz §airi Masefred, isvi~reli 
romanc1 Herman Hess, rne§hur C,ek 
muharriri Karl <,;:apek, Fenlandiyall 
romanc1 Silampaa ... 

Bu me§hur isimlere onu tercih et
tiren sebep, §UUrlu veya §UUr altmda, 
fakat herkalde btiylik insani bir duy
gunun oztinden geliyor. Biiytik bir 
edebi istidad ve liyakat sahibi olmak
Ia beraber Pearl Buck, i~li bir aktu
aliteye dokunmu§ oldugundan dolayi 
bu mtikafati kazand1: Qin. 

Qin, yiizlerce milyon efradile kom
§USU ve karde§i bir milletin c;izmeleri 
altmda eziliyor, yagdird.Ig1 bombalar
la yamyor; yarall, ac;, sefil ve peri. 
§and.Ir. Buna ragmen istilaya gogus 
germege ~ah§1yor, tirnaklarma kadar 
kudret haline gelip saldll'an kuvvete 
mukavemet etmek istiyor. Madde yok
sullugu ic;inde ruh ve mana zaferinin 
miimktin oldugunu gostermege ugra
§Iyor. Asyanm Avrupaya en yakm bir 
yerinde bu ttirlii bir davada ona ta
kaddtim eden ve ders olan Turk mille
tini gozii ontinde tutarak, istiklfilini 

ME~'UM KADIN 
A§k ve macera romant 

Nakleden: (Va - Nu) Tefrika No. 88 ---1
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Tam Liste -
Tayyare piyangou 

numaralan dercediyoruz DUnkU cekiliste 
• 

45000 
Lira kazanan numara 

3631 
Bu numaranm son iki rakam1 ile 

nihayet bulan biitiin biletler (20) 

13536 
17371 
31597 
20739 
25229 
13858 
17825 

lira, yani 1 10 biletler (2) lira amor- 20526 
ti kazanm11$lardir. 11608 

15000 
Lira kazanan numara 

21762 

16471 
33060 
14287 
31391 
16947 
26659 
12664 

Bu numaramn son iki rakam1 ile 
nihayet bulan butt.in biletler (20) l0393 
lira, vani 1 10 biletler (2) lira amor- 136105 
. . 28162 

b kazanm1~lardir. 
29247 

10000 
Lira kazanan numara 

16445 

3000 
Lira kazananlar 

32995 

500 
Lira kazananlar 

39913 
28660 

129960 
39381 

1330 
23175 

132019 
14343 
19410 

29078 
16114 
11146 
16505 

10164 2179 4383 12710 
28857 32861 38539 27477 

1

28821 
39080 
30143 

31284 15683 

12248 34906 13695 26476 

.................................. II 0000; I I 1000 1 8366 

hayat1 belliyerek oliiyor. Silahlru ca- 118901 
mndan once teslim etmiyor. 126371 

Pearl Buck'un edebiyati, bu insani 13231 
realitenin bagnndan koptugu ic;in I 18l53 
olacakt1r ki mlikafatlandmld1. insa- 27748 
m gormiyen, aramayan ve bulmayan 
edebiyatlar, bunu gori.ip ibret alsm. 
Cimdik, cirndik duygulan soylemekle 
yapt1klan fantezileri edebiyat zanne
denler, gozlerini a~smlar, uyansmlar. 

Renkli bir hayalin goz kamR§tiran 
paravanas1 arkasma s1gmanlar, bu 
ince perdelerin bir hafif rtizgarla yi

k11Ip arkasmda kendi solgun, hasta, 
hodbin ve muhteris ~ehrelerinin mey
dana c;1kamayacagm1 ogrensinler. Ha
kiki edebiyat, insam ve insandaki i:r 
t1rab1 dile getirendir; anlasmlar. 

Hasan - Ali YOCEL 

3123 

1
22700 

( 

31998 
38344 
32116 
21197 
34455 
25455 
3541 

21188 
1637 

38900 
31633 

kazanan 
200 lira kazananlar 

26868 
9582 

18379 

25932 
34782 
38871 
39466 
14515 

17756 

20647 
39730 

17496 
10628 
35506 

639 
16314 

8575 
37547 
15713 
20157 

3699 
35477 
27656 
35807 
37407 
28638 30266 15424 4201 

14608 
35166 

100 lira kazananlar 
39563 

266 
329 

39891 
:~~268 

10461 
34983 
36862 

230 

7936 
31682 
37005 
9415 

6748 
25943 
32740 
24324 

220 18455 
36805 
31013 
23461 

2588 

34025 
26826 
6320 
4134 

SO lira kazananlar 
26265 
33881 
27990 
29518 
26311 
30702 
17287 
1392 

29380 
35480 
20125 
6558 

20425 

24924 

26045 
19452 

25789 
26438 
21814 
35744 
25209 
12974 

752 
20012 
20514 
37314 

29796 

33970 
32339 

12677 
38910 
18747 
31852 
32427 
35897 
30299 
18394 
5799 
25241 
36032 

262 
9765 35366 

25390 1 3479 
14394 I 372fa 
25286 2344 
28317 6643 
31611 12501 
34388 5403 
12112 27508 

33353 

1

38340 
25368 

13143 13451 
I 

32932 29186 
35122 

38855 24989 
12509 , 7283 

2138
1 2903 

12896
1 26933 

14298 
190 22177 

7130 37742 
32321 12674 

39111 32160 
32195 2421 
36523 33420 

• 

30 lira kazananlar 
23743 
33979 

7431 
20883 
25643 
36911 
15870 
29340 

1007 
26317 

3769 
26708 
27450 

346 
17316 
35276 
4986 

19668 
18443 
28868 
8997 

35725 
12829 
23712 
12479 
20286 
29972 
5940 
5277 

24033 
10307 

6471 

17415 

2251 
36517 
21923 
16516 
6062 

32702 
8155 
7595 

38745 
36450 
24188 
15589 
11155 
20152 
34138 
13977 
30782 

4685 
15345 
11303 
36170 
20008 
37923 
17403 
22693 
14431 
28723 

20748 
5199 
9797 

12579 
10947 

26125 

13609 
38238 
22568 
19597 
8557 

25524 
22574 

5842 
34362 
8301 
6966 
5208 

25546 
12621 
15810 
26822 
36190 
32482 

3523 
506 
632 

38 
2377 
2116 
1695 
1361 
3580 
1759 
1535 
2741 

961 
1898 
3335 
1342 
1628 
2540 

9826 1705 
20044 3446 
11164 
34832 
39724 
26530 972 
22763 1793 

427 2999 
28289 38613 
5980 21628 
2892 3362 

17422 2390 
860 1579 

16790 

27695 
20230 28320 29986 21513 17883 10366 37054 26732 
37151 
15671 
35178 

6686 
9357 

14694 
33316 

2194 

7744 
36525 
24229 
10791 

3660 
3851 
9705 

22899 
34886 
38339 
2611 
7635 

21799 
9317 
5648 

35156 
22105 
28187 

24718 
13999 

5434 
2672 

28772 
5004 

30071 
16810 
24444 
7784 

39406 
12741 
1682 

34401 

2068 
21162 
16633 
14866 
3433 

27344 
7222 

14449 
18530 
7165 

24576 

10452 
32575 

9496 
25535 
13726 
17368 
29255 

8419 
33573 
777 

21070 
5383 

17636 
34157 

36534 
32993 
8250 

14899 
7507 
7575 

949 

21076 
20987 
33648 
19921 

11674 26963 
45 35732 

17027 2528 
9979 39600 

23434 39461 
10133 37183 
31476 8680 
28861 30882 

11279126748 

14638 30498 
25087 36851 
29404 14669 
24355 3732 
17232 8329 

2029 1723 
22414 10067 
22822 26163 
36689 25298 
12374 23981 
31199 

13656 

20423 17441 
19708 18322 
26497 11704 

14774 

17079 
1286 

31178 
23703 
18776 
26008 
20774 

38616 
15763 
5807 
5948 

20979 
13567 
20400 
21324 
7629 

29612 
19504 

25031 
35056 

4427 
1090 

20067 
1968 

12067 

1056 
25882 
30489 
28325 

2285 
19725 

14995 
33831 
26546 

3350 
4627 
3209 

22225 
25764 
36171 
29593 
22112 
35454 
4424 
5661 

36640 
34152 
2402 

18697 

28882 
25558 
10287 

5756 
16114 
15444 

6156 
34268 
8980 

25717 
37778 
24658 

2547 
15886 
24934 

14681 
12726 

8004 
4265 

15913 
34571 
37953 

1685 
3828 
1013 
1494 

3211 

nefes alarak: de durdu. Canan kocasmm geldigini durdugumu soyltiyorum. 
- Hay Allah raz1 olsun sizden. ~er- pencereden gordi.i. Feridun bey pal- - Nic;in ama nic;in? Ne gibi bir ka-

min bizden uzakla§acak diye odilm tosunu ~1kard.Iktan sonra dogru oda- bahatiniz olabilir? Anlayam1yorum! 
patlami§ti ... Bu §ekil mtikemmel ... Siz sma c;1kti. Canan bir milddet derin - i§te, yirmi seneden fazla oluyor 
s1k slk gelin .. Fakirhanern sizindir. derin dil§iindti. Kalbi §iddetle <;arp1- ki her gi.in azap i<;inde omri.im ge<;i-

Yava§ yava§ herkesin helecam sa- yordu. Enerjik bir hareketle ba§rm yor. Cenab1hak bu ~ektigim ac1lan az 
kinle§ti. Tath tath konU§maga ba§la- kald1rd1, belli ki mti.him bir karar ver- gormti§ olacak ki bugiin de itirafin 
dilar. Hava kararmca Feridun beyin mi§ti. Kendi kendine soylendi: hicabi1e kar§1la§mam1 istedi. 
haremi gitmege kalkti. Ertesi giin yi- - Art1k bu riyaya nihayet vermeli Ellerini yiiztine kapayarak, h1c;kl-

- Hammefendi mtisaade ederlerse 18.f almak i~in yalvarnu~, agla~ fa- ne gelecegini vaadederek ~1kt1. Ergec; bu i§ duyulacaktir. tyisi mi §im- nklarla kesilen bir sesle btitun haya· 
hikayeyi ben anlatayim. ~ermin ha- kat soyletememi§. I§te senelerce c;ir- Canan aynJdiktan sonra ~ermin diden ogrensin! tmm. gizli noktalanm bir bir kocas1· 
mm dogdugu zaman izmir civarmda pmmi§, kaybettigi klzmm derdile yan- Gtil teyze ile Malik amcamn boynuna Hlzh ad1mlarla merdiveni c;1kti .. Ko- na anlatmaga ba§ladl. 
bir koyde oturan annesinin sad.Ik Jru~, tutu~rnu~, biittin omrti zehir sanlarak: casmm kapism1 vurdu: tzmirde daha gene; bir k1zken na-
adamlanna teslirn edilmi§ti. Bu suret. i~inde geQmi~. - Annecegim, babac1g'im! Size ben - Girebilir miyim? s1l Bedii sevdigini, sonra onu neden 
le kadmcag1z da s1k slk gidip klz1m ~rmin artik kendini zaptedemiye- ebediyen minnettanm ... Kal1:5im sizin Feridun bey kapiyi. a~ti. kansmm kovdugunu ve nefret ederek unuttu· 
gorebiliyordu. Fakat sonra baz1 hadi- rek Cananm boynuna atild1 ve onu muhabbetinizle doludur. Bir eviat elini optii: gunu .... Gebelik ve dogum iiziintii ve 
seler bic;are anneyi Tiirkiyeden uzak- opmege b8.§lad1: ebeveynini nas1l severse ben de sizi - Buyw·un giizelim ... <;ok i§irn var- dertlerini ve nihayet Feridun beyle 
18.l?maga mecbur etti. Fakat uzaktan - Anlad1m, hissediyorum ... Benim oyle seviyorum! ... dedi. di da sizi gormeden odama geldim. Ba- evlenmesi: 
da yavrusile me§gul oluyordu. i§ler i<;in aglayan, benl senelerdenberi ara- iki ihtiyarm ytizii sevin<;le parla- zi evraki tasnif etmek mecburiyetin- _ Talib olmu~tunuz ... Reddedern&i! 
bu halde iken mi.icadelei rnilliyede koy yan annem sizsiniz... mt§tl. Hep birden gti.le oynaya yemek deyim. Maamafih bir arzunuz varsa dim ... Ve sizden hakikati gizlemekle 
yand1. <,;:ocugun teslim edildigi aile iki kadm birbirine sarllm19 opti§iip yediler. Sonra Adnanla kansi kendi- sayleyin ... Bilirsiniz ki her istedigini- en biiyilk al<;akhgi yaptim. 
oldti. Yavrunun §ansma, merhametli agla§1yorlard1. leri i~in haz1rlamm§ olan odalanna zi yapmak benim iQin buyiik keyiftir. Sustu. Kocas1 tarafmdan bir hare· 
bir <;eteci oradan gec;ti. <;ocugu deruh- Malik amcanm beyaz b1ylklanm, girdiler. _ Te§ekktir ederim. Bilirim ... Lakin ket, bir ses, hat ta bir ofke alairni bek-
te etti. goz ya~a11 islatmaga ba~laymca Ca,.. Jt.Jt.Jt. bu sefer cidd.i bir §ey hakkmda gorti§- liyordu. Lakin Feridun bey put gibi 

Malik amca boguk boguk: nan ona samimiyetle bakarak: Canan konaga dondtigii vakit saa- mek istiyorum. yerinden klm1ldamadan dw·uyordu. 
- 0 ben i§te! - dedi. - Uzillmeyin ... ~erminin zahmeti- detine payan yoktu. Oh! Qok §tikiir - Ne gibi? Dimdik onune bak1yordu. 
- Evet, fakat sonra siz de Izmiri ni Qeken, onu kurtanp biiyliten sizsi- k1ziru bulmU§, §imdi rahat rahat onu - Size miihim bir itirafta buluna- Bu deh§et verici stiktln kar§ismda 

terkettiniz ve boylelikle c;ocugun ne niz. Sizin onun iisti.inde hakkm1z be- goriip sevebilecekti, hem de ~ermin cagim •.. O kadar miihim ki hatta bana Canan cesaretini topl_ayarak: 
oldugunu kimse bilemedi. nimkinden ~ok fazla... Korkmaym, ne za1if, ne giizeldi. Bu kadar mtikem- kar§I olan muhaobet ve hurmetiniz 1 

• - As1l bana annelik eden o mtiba· 
- Arna ben bir kere gidip kayma- onu sizden ayiracak degilirn. 0, sizin mel yeti§rni§ olacagrm dogrusu tasav- belki nefrete miinkaJ.ib olacakhr. rek ihtiyar teyzem size bir §ey soyle-

kama mtiracaat etmi§tirn. ve kocasmmdir. Yalruz ara Sll'a gelir. 1 vur edemezdi. Sonra birdenbire kalbi Erkek endi§e ve hayretle sordu: medi. Fakat dort elle sanlarak koca· 
- Lakin maatteessiif o adama in- onu rahat rahat sevrneme musaade darland1. Aklma kocaSI gelmi§ti. Bu - Ne <liyorsun, Canan? m1 mesut etmemi tenbih etmi§ti. Ben 

me inmi§, senelerden sonra ~erminin etmenizi rica edecegim. kalbinden ta~, co~ saadeti naSll - Her ne suretle htiktim verirse- de sizi zaten seviyordum ... Sizi kayb· 
annesi kizmm izini bulrnak i<;in koye Bu sozler Malik amcamn ne§esini ondan gizliyebilecekti? niz boynu buki.ik itaat etmege mah- etmek isterniyordum ..• Gen~tim ... tJ .. 
gittigi zaman adamcag1zm agzmdan yerine getirmi§ti. Adamcagiz gent§ bir o sirada btr otomobil kapmm oniln- Jn1m bir maznun s1fatile kar§Imzda tamyordum ••• Xorkuyordum. 

~..L::...._~~~....:....~~~-=---=-....:....~-L~~~~~~~~.....::..---~~-'-~~~~~~~~~~-=-~~L--__;;..._~~~~---------------~ 
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e~n . Pera ma~maa Pera kaleclst ha\·aaan gelen bir fiitii tutarken 

Fen e rba h c;e stadt: 

Vet a -Beykoz mac1 3-3 berabere bitti 
Vef ahlar birinci devreyi 3 - 2 galib bitirdiler. Beykoz 

·)eraberlik goliinii oyunun son dakikalarinda ath 
Havarun soguk ve riizgft.rh olma

sma ragmen Fenerbah~e sahasmm 
tribilnledni iki bine yakm bir rnerakll 
kiltlesi doldurmu~tu. 

Hakern izzet Muhiddinin idaresin
dc saat tam on be~te ba~hyan ma~a 
tak1mlar ~ag1daki ~ekilde !;lkm1~

Jard1: 
Beykoz: Kandili - Halit, Bahadir -

Sadeddin, Kemal, Mustafa - Turban, 
Cnhit, ~ehab, Gazanfer, Kaz1m. 

Vefa: Ahmed - Vahit, Stileyrnan • 
Abdu~. Lutfi, ~ilkru - Zilhtil, Muhte
Jiiem, Sulhi, Latif, Mehmed. 

Beykoz riizgar altmda oyuna ball
lad1 ve sagdan yap1lan ilk akmda ~e
hab ofsayd vaziyetinde bir gol attI. 
Hakern bu gohi saymadi. ilk i.i!;, dort 
dakika oyun Beykozun lehine bir ce
reyan ald1. Fakat biraz sonra riizga
nn yard11m ve santrhaf Lutfinin us
ta mtidahaleleri ile top Beykoz kalesi 
oniinde dol~rnaga ba~ladi. Komer
den gelen topu Sulhi vole bir ~iitle 
kaleyc gonderdi. Avut. 

VEFANIN Bi RiNCl GOLU 
Onuncu dakikada sola~1ktan ge

lcn topu yinc Sulhi yerden Beykoz 
kalesine yollad1. Avuta gidecek zan
neden kaleci Kandlli plonjon yap
madI. Top ko~den Beykoz aglanm 
buldu. 

Vefa muhacimleri bilhassa Muhte
~em ve Sulhi uzaktan ~iit ~ekiyorlar. 
Fakat bu ~iitlerin hig biri kaleyi bul
m1yor. Oyun Vefarun tazyiki altmda 
devam edlyor. 

VEFA.i."fIN i KiNCi GOLU 
On yedinci dakikada Bcykoz aley

hine bir korner oldu. Laysmenin i~a
ret ettigi bu kornere Beykozlular iti
raz ettilerse de hakem karanm degil}
tirrnedi. Muhte~rn komerl 'iekti. Ka.
le onunc ve sol~1ga dogru inen topu 
Mehmed gtizel bir vuru~la havadan 
Bcykoz kalesinin aglarma gonderdi. 
Mehmedin gi.i~ blr vaziyette yaptig1 
bu gol, top riizgann tesirlle falso 
yapm1~ olmasma ragmen, giizeldi. 

BEYKOZUN BiRiNCi GOJ,0 

(2-0) vaziyet iizerine Beykozlular 
sinirlendilcr ve Ustilste bir ka~ favul 
yapmakla beraber riizgara ragmen 
hucuma ge'itiler. Top Ve!a kalesi 
onilnde ciddi bir tehlike olarak i.i~ 
dbrt dakika kadar dola~b ve nihayet 
~habm ~ektlgi ~iitil Lutfi on sekiz 
pas i~inde, hi~ lilzumu yokken, ko
Jile kestl: Penalh. 

Bahadmn yerden bir plasesi, oyu
nu yirmi be~nci dakikada (2-1) va
ziyete soktu. Beykozun akmlan de
vam ediyor. 

HEYKOZUN iKiNCi GOLlJ 
Otu~ UdncJ dakJkada Lutfi haf 

hattma yakm bii: yerde yine endbol 
yapti. Kalcye otuz be~ n:wtre_, belki 
daha fazla bir rnesafe var. Bahadinn 
havadan, mk1 ve sol ko~eyi bulan 
Uzun blr ~tu Beykozu berabere va
ziyete getirdi. 

Galibiyetin ellelinden k~t1g1ru 
goren Vefaltlar, riizgarla 15eraber oy
nad1klan ilk devreyi behemr>hal galip 

bitirmek azmile hiicuma gegtiler. Bir 
ka~ s1k1 ~i.iti.i Kandili tuttu. Bilhassa 
sola!;lk Mehmedin attigi vole bir {lil
tii yatarak bloke edi~i gilzeldi. 

VEFANIN U~UNCU GOLU 
Birinci devrenin bitmeslne ti~ da

kika kala, Bcykoz aleyhine bir korner 
oldu. Muhte~emin ~ektigi korneri 
Beykozlular, sol taraftan kornere .;1-
karmak suretile kurtarabildiler. Sol
dan atilan komeri Muhte~m kafa 
ile Beykoz kalesine soktu. Bu suretle 
Vefa birinci devreyi (3-2) galip bitirdi. 

iKiNCi DEVRE 

ikinci devrede, rtizgar Beykozun 
lehine idi. ilk on dakika kadar oyun 
mtitevazin bir ~ekilde oynand1. Bu 
arada hakem iki taraftan da h1rc;m
hk eden birer oyuncuyu d19an ~Ikar
d1. Sulhinin gayrctile Vefa takmu 
bir mi.iddet hticum kabiliyetini de
vam ettirmege muvaffak oldu. Fakat 
dakikalar gec;tikc;e Beykoz taklrn1 
oyunu Vefa kalesi oniine intikal et
tirdi. Vefa kalesi mii~kiil dakikalar 
ge~il"iyor. Bir defa Kaz1m, bir defa da 
Gazanfer, bir k~ metreden kola.yea 
ablabilecek golleri ka~irdilar. 

Beykozun tazyikine ragmen oyun 
Vefa kalesi onilnde s1k1~1p kalrmyor. 
Vefahlar, zaman zaman Sulhinin 
gayretli oyunu ve akmlarla Beykoz 
kalesini mk1~hrmaga muvaffak olu
yorlar. 
Muhte~em, tak1mmm on sekiz pas 

~izgisl tizerinde kazand1g1 frikiki s1kt 
bir ~title kaleye gonderdi. Fakat ka
n~1khk arasmda gol olmadl. 

BEYKOZVN t i<;i}NCU GOLU 

Devre ilerledikc;e, Bcykozun tazyiki 
de artmaga ba~lad1. Kirk uc;i.incil da
kikada l?ehab ortadan ald1g1 e~apelik 
bir pasla Vcfa kalesine girdi ve tak1-
m1m maghibiyetteJ1 kurtard1. 

NASIL OYNADILAR? 

Oyunun berabere bitmesi en hakh 
bir nctice oldn Her iki tak1m da za
man zaman iyi oynad1lar. Vefa ka
lecisi, Bahadmn uzaktan athg1 gol
de hat.ah idi. Mtidafaa ve haf hatti, 
Lutfi ve Abdu~un zaman zaman sert 
~1k11?lar yapmalarma ragmen vazife
lerini yaptllar. Hilcum hattm1 Muh
t~emin silriikleyecegini beklcrken, 
bu vazifeyi Sulhinin yapt1gm1 gor
diik. Sulhf, Be~ikta~aki oyunlanna 
nisbetle, daha ~ok faal ve iyi idi. 
Sola~1k Mehmed topu ayagmda faz
la tutmasma ragmen muvaffak oldu. 

Vefa tak1mmda Latif ile Mehmed, 
cezalan heniiz kendilerine teblig cdi
lemedigi i!;in diinkii rnac;ta oynam1~
lard1r. 

Beykoz takurunda emcktar Kandili, 
birinci golde hatalI olmakla beraber 
iyi idi. Bekler ~ok a~1k oynad1lar. Haf 
hattmm oyunu ~ok klsa kald1. Paslar 
hi.icurn hattnu bularruyordu. Hticurn 
hattmda ~ehab fyi ~ah~ti. Digerleri
ne rnuvaffak olrnu~ denllemcz. Bil
hassa Gazanfer isteksiz bir oyun oy
nadi. 

Hakem izzet Muhittin ~ iyi 
idare etti. ID\i YENAL 

~i~li ile Pera 1-11 
berabere kaldilar 
Mac;ta s e kiz b lnden 

fa zla sey lrci vard 1 
Federe olm1yan klilbler arasmda 

tertib edilen lig ma~lanna diln sabali 
devam edildi ve bu kltiblerin en kuv .. 
vetlilerinden olan Pera ile ::;lillli sekiz 
binden fazla bir halk kalabal1g1 
ontinde kar~l~hlar. 

Sekiz binden fazla bir seyircinin 
doldurdugu Taksim stadmda biiyiik 
bir tezahtirat i!;inde devam eden bu 
oyun tak1mlann birer say1sile ve be
raberlikle ncticelendi. 

~ampiyonada miihim rolti olan bu 
kar~1la~maya, tak1mlar kadrnlannda 
bi.iylik degi~iklikler yaparak ~krm9 
ve ::;li~li bir Bulgar oyu11cusunu kad
rosuna ald1g1 gibi Vehabi de merkez 
muhacime getirrni9ti. Buna rnukabll 
Pera Fenerbahc;enin mac;1 olmaina
smdan istifade ederek eski oyuncu
lan Angelidise taklmmda yer ver
mi~ti. Taraftarlannm bilyiik tezahii
rati altmda Adnan Akmm hakemligi 
ile ma!ta ba~byan Perahlar derhal 
oyun tizerinde h~kimiyet kurdular. 
Rilzgar altma di.i~cn Perahlann 
lat hakimiyeti fazla silrmedi. Ve
habm mi.ikemmel bir ~ekilde idare 
ettlgi l?i~li muhacimleri Pera mil
dafaasma ytiklendiler. 

22 nci dakikada Vehabdan nefis bir 
pas alan l?i~li solac;1gi Diran s11n blr 
~title tak1mmm birinci goliinii yaph. 
Bilyiik bir gi.iri.ilti.i ic;inde tesit edilen 
bu say1dan sonra Perahlar rilzgft.r 
altmda oynad1klanm akll ederek i~ 
oyunculanm miidafaaya c;ektiler ve 
devre l-0 ~i~li lehine kapand1. 

ikJnci devrede rilzgan lehine alan 
Pera merkezden s1k1 hiicumlara ba~
lad1. 11 inci dakikada uzaktan c;eki
len bir 1?titii kar91lamak istiyen mii
dafi Vlastardi ters bir vuru~la topu 
kendi kalesine soktu ve tak1mlar bu 
suretle berabere olmu~ oldular. Mil
sabakanm bundan sonraki k1sm1 iki 
tarafm da beraberligi kabul etmi~ 
9ekildc oyunlarile gec;ti ve mag bu 
vaziyet degismeden 1 - 1 beraber
likle nihayetlendi. 

Bu ma~tan evvel yap1lan Galata
spor - Kurtulu~ kar91Ia~mas1 4-1 Kur
tulu~un galebesile bittl. 

$eref stadmda yap1lan ma~larda ise 
Barkohba, Arnavutkoyiini.i 3 - 0, 
Moda, Taksim Yeniy1Jdm 3 - 1 mag
!Up etmi~lcrdir. 

TA.K Sil\I STADI: 

Ga lat asa ray, Topkap1y1 
5 - O yendi 

Taksim stadmda gilniln yegane 
ma~1 Galatasaray - Topkap1 arasm
da yap1ldi. 

Oyuna Galatasaray soldan bir akm
la b~lad1. Rilzgar altmda oymyan 
Galatasaray 12 nci dakJkada Siiley
man vas1tasile guzel bir gol kazamn
ca oyun Topkap1 kalesinin onilnde 
crreyan etmegc balllad1. 31 inci dak1-
kada Stileyman topu giizel bir vuru~
la ikinci defa Topkap1 kalesine sok
maga muvaffak oldu. Galatasar~ym 
baskm1 devam ediyor. 42 nci dakika
da sag taraftan ge'ien topu Necdct 
k1sa bir surii~le gole ~evirdl. Bu, Nec
detin bu mevsim Jig ma~lannda at
bg1 ilk goldtir. 

ikinci haftaym ba~laymca rilzgar 
ilc beraber oymyan Galatasaraym 
Topkap1y1 s1k1~tird1gm1 goruyoruz. 
Gene ka~an rni.iteaddid gol f1rsatlan 
arasmda 28 inci dakikada Bi.ilend 
~ok gi.izcl blr gol atmaga muvaffak 
oldu. Bu arada ~ikan Topkap1 for
verdileri Galatasaray kalesini s1k s1k 
ziyaretc koyuldular. Ve gol olabilecek 
ild ciddi vuru~u aceleden d1~an attI
lar. Sagdan bir Galatasaray akm1 es
nasmda Topkap1ya penalti oldu. Sa
llin gi.izel bir ~title Galatasaraym gol
lerini bese ~Ikard.I. Ve oyun bu neti-

Galatasaray .. Topkllp1 mqmda E~ak topa kafa vururken 

$eref stad1: 

Besiktas, 1st anbulsporu 5- 3 yendi 
Birinci devregi Sigah beyazlzlar 

2 - 1 maglub bitirHiler 
~~~~~~·~~~~~~~ 

Siileymaniye, Hilali 2 - 1 ma~lub etti 
9eref stadmda gilniln ilk kar~1la~

mas1 Hilal ile Silleymaniye arasmda 
yap1Id1. 

~azi Tezcanm hakemligi altmda 
sahaya !;lkan taklmlann kadrosunda 
yap1lan tebeddillat bu ma~a verilen 
ehernmlyeti gosteriyordu. Oyuna Hi· 
lalin ~ok seri bir hiicurnile b~landI. 
Nisbeten ciisseli oyunculardan te~kil 
edilrni~ olan Hilalliler derhal Silley
rnaniye kalesini sardtlar. Dakikalar 
ilerledik!;e heseps1z hi.icumlar yapan 
HilAlin neticc almaktan uzak bir §E'Jdl
de <;al1~tig1 gorilli.iyordu. Onlarm dur
gunlugundan istifade eden Silleyma
niyeliler nihayet a~llmaga ve rnuka
bil akmlarla Hilal kalesini s1kl~tir

rnaga b~Iad1lar. 15 incl dakikada Hi
lal miidafilerinin bir tereddiidilnde 
topu iyi kullanan Dani~ s1kl bir ~tit
le ta1ommm birinci goliini.i yapt1. 

30 uncu dakikada Silleymaniyeden 
Nedretin s1k1 "iltilnii elinden ka!;lran 
Hildl kalecisi geriden serf bir ~1k1~ 

yapan Danisin kafa ie topu ikinci de, 
fa ic;eri atmasma mani olamad.I. Dev
re 0-2 Silleymaniyenin galebesile bit
ti. 

ikinci devreye Hil{l.l bilyiik bir gay
retle baslad1. Fakat rnuhacimlerinln 
kale onUnde beceriksizliklerile mi.ite
rnadi bir ~ekilde f1rsatlar k~1rarak 

netice alamamalari bu enerjilerinl 
sondiirdil. Ve Silleymaniye tekrar 
oyun i.izerinde hflkimiyetl kurdu. 
Bu tisti.inltik 40 mc1 dakikaya kadar 
silrdil. 41 inci dakikada Silleymantye 
kalecisinin barlz blr hatasmdan istt
fade ederek yegane gollerini Rauf 
vas1tasile kaydeden Hilallller son dar 
kikalan hakimiyet i~nde ge~irdiler
se de vaktln nihayet bulmas1 saha
dan 1-2 rnaglUp vaziyette aynlmala
rma sebep oldu. 

Besikt~ - i. Spor 
Giiniln ikinci mtihim maGI Be9ik

t~ ile i. spor arasmda yap1ld.I. Tan
km hakemligi altmda sahaya ~1kan 
tak1mJar ~u 9ekilde dizildiler: 

Be~kta~: Mehmed All - Hilsnu, 
Feyzi - Fuad, Osman, Rifat - Haya. 
ti, Hakk1, Nazim, ~eref, E~ref: 

i. Spor: Saim - Hayrl, Faruk • Ka.
zim, Seyfi, Tank - Bahri, R1dvan, Or
han. Kadir, ismet. 

Oyuna istanbulsporlulann hiicu
mile ba~land.I. Tamamen gene; ele-

.... lllllllllllllllll1111Ullllllltllll1Ulllll1111111tiUll1111fllllllltllllllltllllllllltt• 

ce ile bltti. 
Nastl oynadtlar: 
Galatasaraym geli~igtizcl oynadlg1 

bu ma~ta mildafaaya i~ dii~edi. 
Forvcrd hath be~ gol atmasma ragmen 
rnuvaffak olmu~ sayilamaz. Bilhas
sa Btilend gol yapmakla beraber iyi 
dcgildi. Otekiler ise firsat kac;1rmak
ta birbirlerile mi.isabaka ettiler. 

Topkap1 canh ve iyi oyun oynad1. 
Oyunun srviyesi umumiyet itfbarile 
vasah bile bulmuyordu. Hakem Ad
nan Akin rna~1 iyi idare etti. 

N. 1. 

manlardan te$kil edilen sari siyahh
lar enerjik olmalanna ragmen ka
le onilnde tecriibesizlikleri yuziinden 
mtiessir olanuyorlard1. Be~ dakika 
kadar devarn eden hilcumlardan son
ra Be~ikta~hlar oyun uzennde barfz 
bir hakimiyet kurmaga muvaffak ol
dular ve 15 inci dakJkada bir firikik 
atI~mdan Hakk1 kafa ile tak1mmm 
birinci sayis1ru yapti. 

Kolaylikla yap1lan bu goliln teva
li edeccgi zehabma kap1lan Be~ikta.cr 
l1lar oyunu gev~ettiler ve rakiplerinin 
yorgunlugundan istifade eden i. spor
lular tedrici bir surette ac;1lmaga ve 
rnuntazam hilcumlara ba~Jadilar. 
35 inci dakikada merkezden yap1hm 
bir akmda Mekmed Ali ile Hilsnilniln 
yava~ hareket etmesinden istifade 
eden Kadir seri bir 'il~tan sonra s1-
.kI bir ~title takumm beraberlige ka
vu~turdu. 

Bu sayimn Be~ikta~lllari harekete 
getirecegi tahmin edilirken bilakis 
Sansiyahhlarm rnilessir akmlardn hu.. 
Iundugu goriilfiyordu. 39 uncu daki
kada gene Kadir milsaid vaziyette 
yakalad1g1 topu ikinci defa olarak 
Be~kta~ kalesine soktu ve devre 1-2 
i. Spor lehine kapand1. 

Vaziyetin tehllkeye girdigini gbren 
Be~ikt~hlar ikinci devreye btiyiik 
bir luzla b~ladilar. Ve ikinci dakikn
da Hakk1dan nefis bir pas alan Na
Zlll1 yava~ bir vuru~la tak1mmm ikin· 
ci goliinil yapt1. 

Bu golden mtiteessir olm1yan san 
siyahhlar tekrar hiicuma ge~tiler ve 
12 nci dakikada sagi~leri vas1tasile 
ii~i.inci.i gollerini ~1kararak Be~kta~ 
tekrar maglClp vaziyete soktular. 
Maghlbiyete dogru si.iruklenen Besik
ta~hlar biltiin enerjilerini kullanarak 
istanbulspor kaleslne yi.iklendiler. 
Ve 18 inci dakikada rni.idafi Hayrinin 
eline ~rpan topu hakem penalb He 
tecziye etti. istanbulsporlular kasdt 
olmad1~ru ileri si.irerek bu cezaya itl
raz ettilerse de hakem karannda ls

rar ettl. Ve Hakkmm s1kl bir ~Utile 
Be~kt~ tekrar beraberlige kavu~tu. 

Bu saymm san slyahblarm kuvvel 
maneviyesi uzerinde bilyiik bir tesir 
yaptJgi derhal belli oldu. 40 net da
kikada E~ref ve son dakikada Hak
kl vas1tasile iki gol yapan Be~ikt~ 
m~1 3-5 gallbiyetle bitlrdl. 

Lig ma~lar1 puan cedveli 
O. G. B. 1\1. A. Y. P. 

Be§ikta§ 8 6 2 - 32 11 22 
Galatasaray 8 6 1 1 25 10 21 
Fener 8 5 2 1 21 5 20 
Veva 8 5 2 1 17 12 20 tf 

Beykoz 8 2 3 3 16 14 15 ~ 
Suleymaniye 8 1 S 4 7 14 13 
Topkap1 8 2 - 6 7 26 12 
HHal 8 1 1 6 11 21 11 
Ist. Spor 8 1 1 6 10 22 11 

1 
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Sahife 8 

Erzincan hath Nafia Reisiciimhur diin 

V k.1. . b. tk•J Id ak~am KarabOke 
e 1 1010 1r nu 1 e a~1 1 vard1lar 
(B~ taraf1 l inci sahilede) 

milfetti§ler, yUksek rlitbeli komutan
Iar, elll kadar saylav, dahiliye miiste
§an, Vekaletler umum miidilrleri, Be
lediyeler bankas1, evkaf umumi mti· 
dilrleri ve yi.izlerce davetlinin huzuri· 
le blnlerce balk ve biltiln mektepler 
talebelerinin i§tirakile yap1ld1. 

Merasime istikl!l ma1'§1 ve dordtin
cii umumi rnilfetti~ general Alpdoga· 
nm nutkile b~IandI. ~ehir ve i~Iet;. 
me namlarma verilen nutuklardan 
sonra Nafia Vekilimiz B. Ali <;etinka
ya da Sik Sik alkl§larla kesilen bir nu
tuk soyledi. 
8. Ali <;etinkayan1n nutku 
Erzincan 11 (A.A.) - Erzincan is

tasyonunun ~111~ toreninde Nafia 
Veldll B. Ali <;etinkaya tarafmdan 
irad edilen nutkun metni ~udur: 

cMuhterern vatanda~lar, 
Vekil arkada!?lannuz, Bi.iyi.ik Millet 

Meclisinin gilzide bir heyeti ve me
buslarm11zla bilyilk ordumuzun yilk
sek kumandanlan, hi.ikO.met, ordu, 
Parti, halk ve matbuat milmessilleri 
bir arada Erzincan istasyonunun agil
ma toreninde bulunmak ve sizl se
Iamlamak ve tebrik etmek ilzere bu
raya gelmi~ bulunuyoruz. Erzincan 
ve havalisinin fedakar ve kahraman 
halkm1 boyle mesud biiyilk bir hadi
se ile selamlamak ve tebrik etmek f1r't, 
sat.Ina nail olmak bizim i!;in bilyii.k 
bir bahtiyarhktir. Sizlere sevgili Rei
sicilmhurumuz Bilyiik i:smct i:nonii
niln selamlarm1 ve Ba~vekil muhte
rcm B. Celal Bayarm sevgilerini be
raber getirmekle aynca ~ere! duy
maktay1m. 

Tiirk paras1, Turk hilgisi, 
Turk emegi 

Ci.imhuriyetin b~ard1g1 bir ~ok 

feyizli eserler arasmda vilcuda gel
mi~ olan Erziucan hatti milletimizin 
kendi paras1, kcndi bilgisi ve kendi 
emcgi ilc muvaffak oldugu parlak 
bir eseridir. Hattm gilzergahmda 
Qalti ve F1rat sulan boylarmda ve 
Atmage!;idi ilzerinde gordi.igilmilz 
kopril, tilnel gibi fen ve sanat eser
leri milletimizin ve fen adamlanm1-
zm gurur ve iftiharma ~ayandlr. 

Milli tarihimizin ve milli kaderin 
ne garip bir tecellisidir ki hemen bir 
asirdanberi Osmanh devletinin esas 
bilnyesinde garp manasmda hi~ bir 
islahat ba~anlm1yarak suiistimallere 
sap1lm1~ ve ag1r ~artlar altmda ecne
bilere imtiyazlar vererek demiryolu 
yapt1rmak hevesine dil~mti~ olan sal
tanat idaresl nihayet kendisini istis
mar etmek istiyen emperyallst dev
.letlerle beraber biiyuk harbe slirilk
lendi ve birlikte par9aland1. Neticede 
gen~. taze, ~ah~kan, muharip bir mil
letin birligine ve eski Turk seciyesin
deki lrade kuvvetinin canlanmasma 
dogru bir zemin ve imkan husule 
gel di. 

Demir aglar1m1z1 lsmet lno
niiniin azim ve iradesine 

bor~luyuz 
Tiirk milletinin kabillyet ve vas1f

lanna en iyi te~hisi koyan ebedi ~ef 
AtatW'kun yaratt1g1 inkllab ve Ke
maliz.m rejimine Mudanya ve Lozan
dan sonra yurdu demir aglarla ormek 
suretile milli birligi ve siyasi, iktisadi 
ve askeri butiinliigti viicuda getiren 
Cumhurreisimiz milli ~ef BU.yuk Is
met inonuniin ~~az programma 
ve azmil iradesine bOr!fluyuz. 

Cilmhuriyetin iptidaSindanberl 
muntazam bir program ve tertip da
hilinde demiryollamruzm in~ma 
devam etmekteyiz. CUmhuriyet hazi
nesinden son 12 Cii.mhuriyet y1lmda 
demiryol in~asma sadedilen paranm 
yek(mu 300 ktlsur milyon liraya ba
lig olmu~tur. Ecnebi idarelerinden 
satm alman imtiyazh demiryollannm 
bedellerinin yekunu dahi 200 kiisur 
milyon llrad1r. 

7 bin kilometre demiryolu 
Kendi :yapt1g1m1z hatlarla ecnebt 

~hketlc.den satm ald1gmuz llatlann 
y .. kfmu 7 bin kilomebcye varmakta
d1r Bundan boyle dahi demiryolu in-
a ma devam edecegiz. Ontimilzdeki 

1939 sene min ortalannda Erzincan 
hattmm Erzuruma vannas1 mukad
dc1 dir. Di;:a;.·bakird:m dahi ~rka ve 
renubu~tl.tkiye dogru hatlanm1zm in
sa .. ma d vam etmekteyiz. Bugiindcn 

itibaren Diyarbak1rdan oteye ray fer
~iyatma l>~land1gm1 da teb~r ede
bilirim. 

Pek yakmda kom~u vc dost rnemle
ketlerin demiryollari ile birle~ilmesi 
bir emrivakidlr. Memleketimiz ve hal
kmuz igin yaptig1rn1z demiryollan
m1z1 yine memleketin ve halkm aza
mi menfaatlne olarak i~letmekteyiz. 

Y olcu ve nakliyat mikdar1 
o~ miali arth 

Be~ sene evvel senede 5 milyon rad
desinde olan yolcu adedi bu sene 20 
milyonu ~m1~ ve senede 2 milyon 
ton olan e~ya nakliyab bu sene 5 
milyon tona yakla~nu~tir. 

Ecnebi ~rketlerden satm ald1g1m1z 
demiryollarmm tarifelerini halkm ic;
timai ve iktisadi ~artlanna, hayat ve 
mai~et derecelerine uygun olarak tan
zim diyoruz. Cilmhuriyet ilk 1923 
y1lmda demiryolu bu~emizin vai:i
dati bir milyon 179 bin Ura iken -937 
sesenesi varidatmm 36 mllyon liraya 
kadar yiikseldigini iftiharla soyliye
biHrim. 

Erzincan hattmm in~asmda hiz
metleri sebkeden fen adamlarmuza, 
memurlar1m1za, miitea11hit ve i~qile

re yUksek huzurunuzda bir daha ale
nen ~ekkilr ederim. 

Hatlammzm milletimize ve kom~u 
milletlere ve yiiksek insanhk alemine 
hay1rll ve miibarek olmasm1 diler, 
sizleri de candan tebrik ederim.• 

Erzincan bayram yap1yor 
B. Ali Qetlnkaya alkl§lar arasmda 

kiirsilden indikten sonra hattm kii· 
§ad1 ic;in kordelanm kesilmesini Milli 
Mildafaa Vekili Kflzlm Ozalpten rica 
et ti. 

Kaz1m Ozalp Belediye reisinin tak
dim ettigi makasla kordelayi keserek 
hatt1 a~t1 ve tren istasyondaki bil
ttln lokornotiflerin di.idtik sesleri, 
halkm alkl~lan ve hep bir ag1z
dan muzikanm i~tirakile soylenen 
onuncuyil mar~1 nagmelcrl arasmda 
Atatiirkle Intinumin yanyana resim
lerini ta§iyan zafer taklnm altmdan 
biitiln Erzincan halk1 sevm!ften agll
yarak gec;ti. 

Bundan sonrn istasyonda haz1rla
nan bilfeden biltiin davetliler izaz 
edildiler. 

Merasimde hazir b1 lunan VekUler 
hi.ikumet, Belediye, umum mufett~lik 
ve Halk Pa.rtisini ziyaret ettiler. Da
vetlller §erefine gece halkevinde 500 
ki§ilik bir ziyafet verildi. Bu esnada 
halk sokaklarda fener alaylari tertip 
ediyor, meydanlarda milli oyunlar oy
naniyor, eglenceler yap1hyordu. 

Da vetliler bu gece trende yatacak
lar ve sabah .saat altlda trenler Anka
raya ha.reket edecektir. 

B. Tahain Ozerin beyanah 
tt~ilncii umumi miifetti~ B. Tahsin 

Uzer intlbalarm1 §U sozlerle ifade et
m~tlr: 

- Cilmhuriyet eserlerinin en bii
yilklerinden biri olan demiryolunun 
bugiln Erzincana vans1, ya11n Erzuru
ma ul~mas1 dogu diyarmm ~hresi .. 
ni tamamile degi~tirecektir. Bu saye
de yurdun bu par~as1 da yakm bir za
manda medeniyetin sonsuz nimetlcri
ne kavu§acakt1r. 

Erzincan hath hakk1nda 
teknik malumat 

Nafia Vekaleti i~at dairesi reisi 
Yusuf Razi, hattm in~at1 hakkmda 
~ok miihim teknik malumat verm~
tlr. B. Razi, S1vas - Erzurum hatt1 
in~tmm 4 eyltll 1933 de b~ad1g1-
m, 335 kilometresi anahat istikame
tinde 140 kilometresi de Malatya ilti
sak hnttmda olmak ilzere ceman 
475 kilometre in~tm ikmal edildi
gini, bu suretle Cilmhuriyet htiku
metinin vilcuda getirdigi hatlann 
uzunlugu ~imdiye kadar a~1lanlarla 
beraber 2975 kilometreye ballg ol
dugunu vc bunlar irtin in~aat, malzc
me, Jokomotif ve vagon parr;as1 ola
rak 342 milyon lira sarfedildigini 
kaydetti. 

Yusuf Razi, bu hattm Qetinkaya, 
Erzincan ve bilhassa Divrigi He Ke
mah arasmda ba~ka hatlarla katiyen 
k1yas edilmiy~ek vc memleketimizin 
hi~ bir bolgesinde emsalinc tcsadflf 
olunm1yacak kadar anzah oldugunu 
kaydeyledi. 

izahata nazaran S1vas - Erzincan 

{Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 
Bahkc;;1 Hilseyin palamut, torik, 

uskumru, tekir, barbunye, lilfer, is
tavrit tutuldugunu, bunlardan laker
da, tuzlama, konserve yapmak mil.m
kiin oldugunu soyledi. Ciimhurreisi: 

- iyi bir ~ey. Buranm ballkg11Iguu 
daha zay1f biliyordum, memnun ol
dum, dedi. 

ismet Inonu bundan sonra ~at
ran~koylii ren(tber Mehmedle gorii~ 

tii. Koyltiniln ge~im ~~Ii iizerinde 
tedkiklerde bulundu. Reisiciimhur 
sordu: 

- Koyde ka~ evsiniz? 
-35. 
- Biltiln koyiln arazis! tahminen 

ne kadard1r? 
- 300 dbnilm. 
- Asayi~ vaziyeti 1y1 mi, hayvan 

h1rs1zhg1 filan oluyor mu? 
- Hay1r. 
Reisicilmhur bundan sonra diger 

baz1 koyltilerle goril$til ve otomobil
Ie Bnrtma hareket etti. Bartmda da 
tedkiklerde bulunduktan sonra Sava
rona yatma binerek Zonguldaga dog
ru yoluna devarn etti. 

Savarona dordil on gege Zongulda
ga vas11 oldu. ~ehir b~tan ba~a do
nanm1~b. i:smet inoniinil binlerce 
halk kar~1lad1. Bu arada bir~ok isti
dalar ve1ildi. Haber ald1gima gore 
Relsicumhura, seyahatc g1kt1g1 giin
denberi lkl bine yakm istida verihni~ 
tir. 

Ciimhurreisi dogruca hilkumet ko
nagma gitti. Burada madcn ~irketi 

mildiirleri, vcrem milcadelesi memur
Iart, maden miihendisleri. i~ dairesi 
bolge amirlerile gorii~tli. i~ da.i.resi bOl
ge amiri Btirhanla gorl.L?iirken sordu: 

- i~c;inin hepsi s1cak yernek yi
yor mu? 

- Dort bin i~~i yiyor. 
- Hepsinin s1cak yemekten istifa~ 

de etmesi Iazimdir. Amele koylerine 
para gotilrebiliyor mu? 

- K1smcn buna muvaffak oluyor
lar. 

- Hepsinin goturmesi laznnd1r. 
Cumhurreisi Zonguldakta iki saat 

kadar kald1ktan sonra Karabiike ha
reket ctti. Oradan Qnnkm yolile An
karaya donecektir. 

Ciimhurreisi Karabiikte 
Karabiik 12 (Ak§am) - Cilmhurre

isi ismet inonii Zonguldaktan saat 
on dokuzda trenle hareket etti, htiku
met konagmdan istasyona kendisini 
alkU?hyan binlerce halk arasmda yaya 
yurilyerek gitti. Zonguldakhlar, Re
isicilmhurun, kendi §ehirlerini ziyaret 
tarihlerini gasteren levhalar ile ve bay. 
raklarla §ehri silslemi§lerdi, halkm 
tezahilratt pek muhte~em oldu. 

ismet inonilnil hamil hususi tren 
Karabtike hareket ettigi zaman orta
hg1 §iddetli bir allo§ tufam ve ya§a 
seslerile ~nlath. 

Tren Qatalagzmda, Filyosta ve 9ay
cumada durdu, btitii.n gilzergflhta is
met inonilnii kar§1lamak i<(in me§ale
ler yakllml§ civar koyler halk1 istas
yonlarda toplanm1§tl. 

Gcce saat 23 de hususi tren K~.ra
buke vard1. Reisiciimhur geceyi trcn
de ge~irmi~lcrdir. Reisici.lmhur bugun 
Karabuk fabrikalanm gezecek, ogle
yin burdan hareket edccektir. 

Jlikmet .Feridun 
••MUUllllllUllllUUUUllUltltllUUlltlllllllUUUtlllHflllllltlllllftllllllUll .. 

arasmda 13 demir koprii, 3 betonar
me bilyilk viyaduk, 1103 tane t~ ve 
beton kopru, baz1larmm uzunlugu 
1330 rnetreye varan ve hepsinin uzun-
1 ugu yektinu 23227 metreyi bulan 117 
tlinel mevcnttur. Hatta 9 milyon 
metre mikflb1 tesviyei tlirabiye yaptl
mll? ve yaz mevsimlerinde gilnde 27 
bin amele ~ah~tlg1 olmu~tur. 

Diyarbak1rdan oteye ray 
do§enmege ba~lad1 

Diyarbak1r 11 (Ak~m) - Diyar
balm· - Cizre - Van demiryolunun ilk 
ray do~me merasimi bugiln saat 15 
de yap1ld1. Mcrasime kalaballk bir 
halk kil tlesile ~ehrim.izin bilyliklerl 
i~tirak cttilcr. Istiklal mar~1 soylen
dikten sonra Devlet dcmiryollar1 i~ 
lctmc ba~mi.ihendisi B. Adnan Ozyol 
ve birinci umumi mufetti~ B. Abidin 
6zmcn birer nutuk soylediler. Sils
lenn~ trenle merasim ye1ine gidilcll. 
Ddnll!?te me.rasimde bulw1anl!lr bU
fede izaz cdildiler. 
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Biitiin Yugoslavyada 
dUn se~im yap1ld1 
Stoyadinovi~ listesi 

kazand1g. 
Belgrad 11 - Bugiin memlekeUn 

her tarafmda mebus se~imi yap1liyor. 
Memleket 35 intihap dairesine ayrtl
m19tir. 368 mebus se~ilecektir 

Ortada iig Iiste vardir. Bunlardan 
biri B~vekil B. Stoyadinovlgin, ikinci
si nasyonal muhalif Llyoti~in, U!f iln
cilsil de Hirvat partisi reisi Ma!fekin 
listedir. Hi.ikumetin bilytik bir ekseri
yet kazanacag1 tahmin edilmektedir. 

935 may1smdald. se~imde 3,829,314 
se!;iciden 2,779,172 si, yani yilzde 
72,55 reye i\itirak etmi~tir. intihap 
bilrolan yediden on sekize kadar a~1k
tir. Se~im milnasebetile diinden iti
baren memleketin her tarafmda is
pirtolu i~kilerin sati~1 yasak edilmi~
tir. 

tesine rey verecekler 
Belgrad 11 (A.A.) - Belgrad Yahu

dileri diln a~ bir toplantI yaparak 
bir karar sureti kabul et~lerdir. Bu 
karar suretine gore, Belgrad Yahudi
leri Ba~vekil Stoyadinovi~in listesine 
rey vereceklerdir. 

Belgrad 11 (A.A.) - intihabat, 
memlcketin her tarafmda siikunet ve 
intizamla ve tam bir serbesUikle ya
pilmaktadlr. Fakat Sava ve sahil eya
letlerindc Magek'in taraftarlan miin
tehibleri ~imdiye kadar goriilmcmi~ 
bir ~ekilde tazyik etmektedirler. 

Avala ajansma gelen haberlere 

kahir bir ekseriyet 
anla~ild1 

gore, intihabatm serbes!fe yaplldigi 
eyaletlerde ogleye kadar B. Stoyadi
novig listesi glttikge bii.yilyen bir ek
serlyetle reyleri topla~tir. 

Siyasi mahfiJlerde soylendigine gO
re Ma!fek tarafmdan milntchibler 
iizerinde yap1Ian tazyik ncticesinde 
Sava ve Sahil eyaletlerinde elde edi
len reylerin yeni meclisin intihab 
mazbatalarm1 tedkike memur encii.
menl tara!mdan ibtal edilmesi ihti
mali vard1r. 

Se~imin neticesi 
Belgrad 11 (A.A.) - Se~imin Bel. 

grad §ehrindeki kati neticesl gecc ya
nsma dogru tesbit edilmi§tir. Bu ne
tice §Udur: 

Yugoslav radikal birligi: 48,277 
BirlC§ik muhalefet: 13,340 
~urasm1 da kaydetmek icab eder kl 

B. Stoyadinovi9 listesi, biltiln Hristf
yan nuntaknsmda kahir bir ekseriyet 
almi§tlr. 

Bclgrad 11 (A.A.) -:;;imdlye kadar 
alman neticelere gore general Jaivko
vic; ve sab1k Ba§vekil Yevti~ se~ilme
mi§tir. S1rp vc demokrat partisi reisi 
Davidovig'in se~ilmi§ oldugu ~liphcli
dir. 

Son muvakkat neticelere gore, hit· 
kumet listesi, mecliste 300 ila 310 me
busluk, biltun muhalefet ise 70 kadar 
mebusluk kazanml§tlr. 

lstanbulda acllacak yeni yollar 
icin projeler hazrrlanryor 

{Ba~ taraft l inci sahilede) 
fmar mildilrlligil, biri Emlnoniln

den Eyilbe kadar uzanacak sahil, di
gerl de Bahkpazanndan Unknpa
nmda Hal meydanma ula~acak i~ 

cadde igln iki tafsilat projesi hazirla
maktadlr. Bundan ba~ka Eminoniln
den ba~llyarak Has1rc1lar caddesinl 
katetmek suretile Siileymaniye cami
si onilne, diger taraftan Eminonun
den Sirkccide Dernirkap1ya kadar uza
nacak yollar vardir. Bu yollar da Emi
nonti meydanmm tanzimile alflkadar 
oldugundan, imar mildilrlilgti bir an 
evvel bunlarm da tafsllat projelerini 
haz1rlamaktad1r. 

3 - Bogazm sahil yollarmm tan
zimi. 

~ehircilik mutehasSISl B. Prost he
nilz Bogazi~lnin naz1m planlarmt 
yapmamakla beraber, idarei hususi
ye tarafmdan yap1lan Bebek - istinye 
yolu milna.sebetile Bogazin bu klsm1-
na ait projeleri evvelce hazirlam1~ ve 
bu projeler Nafia Vekaletince tasdik 
edilm~ti. Nafia Vekaleti, Bebektcn 
Dolmabah~eye kadar uzanan :sahil 
yolunu da in~a etmege karar verdi
gindeu, ~imdi imar miidilrlilgil Be
bekten Dolmabah~eye kadar uzanan 
sahanm tatbikat plamm yap1yor. Bu 
yolun Kuruge~e k1Sm1 pek dar oldu
gundan, Kuru~e~me iskelesinin oniln
deki duvar y1ktmlacak ve cadde ge
ni~letilecektir. 

Bundan b~ka Ortakoyle Kurur;e~
me arasmdaki yGksek duvarlar da 
kaldmlacakttr. Bebek - Dolmabah~e 

yolu 30 metre geni~liginde olacakbr. 
Kabat~ iskelesi ve civan da ~ok 

bakm1S1z ve harap oldugundan, bura
smm ta.nzimi de bu yolun tanzimi pro-

imar mudilrltigil, - Bogazin Iman 
ve i~ yollannm tanzimi plam bllaha
re yap1lmak ilzere - Uskiidardan Pa
~abahgeye kadar uzanan yol un ikmall 
projesini hazirlamnktadir. Bu suretle 
Anadolu sahil yolu da tamamlana
caktir. 

!mar mtidiirlugilniln hasirlad1g1 bu 
tafsilat plarua.n yakmda 1kmal edile
cek ve B. Prost tarafmdan tedkik edil
dikten sonra kati ~klini alacaktir. 

Belediyc, B. Prost'un imar plam
nm tatbiki igin i~leli s1rahyarak 
senelerc taksim etmi~ ve ilk be~ scne 
igin 17 milyon lira.ya ihtiya9 goster
mi!?ti. Yeni Vali 1:e Bclediye reisinin 
bu planda degi~iklik yap1p yapm1ya
cag1 heniiz belli dcgildir. 

Marsilya liman1nda bir lngi· 
liz petrol gemisinde i§tial 

oldu 
Paris 11 (A.A.) - Marsilyada li

manda bulunan yedi bin tonluk in
giliz Maryade petrol gemisinde bir 
il1tial olmu~tur. Q1kan yangm sil
ratle sondiirtilmil~tilr. 

Bu gemi bundan bir miiddet ev
vel Valenslya limamnda yap1lan 
bombard1manda hasara ugram1~ ve 
26 te9rinisanide buraya gelm~ti. 

Tayfalardan ikisi Olmil~tilr. 

~-----------<;ocugunuza Dad1 

jesine sokulacaktlr. Bu arada Dolma- Bulmak i~in 
bah~e camisi ilc Kabat~ iskclesi ara- . 
smdaki k1S1m ge~letilecck, Kaba~ «Ak~~ .. m KUQtiK ILANLAR1 
taki taiihi havuz temizletilerek bura- LEn suratll ve en ucuz vas1tad1r. 
s1 giizel bir yf.?illikie gevrilecektir. * 

ile SABAH, OGLE ve AKSAM 
her yemekten sonra muntazaman di~lerinizi fir~alayin1z 

• 
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L HER AK~Al\t T 
BIR utKAYE 

Bar sahibi mii~terilerinin kulagma 
egildi. Gozlcrile kar~1daki masada 
oturan ~ok boyalI gen~ bir kadlm i~ 
ret etti: 

- Yeni artistleri1nizden Leman 
harum .. . Biraz evvel itabil cSUpiirge
cb, cEskiler nlayim> numaralarim 
seyrctmi~inizdir. 

-0 mu bu? 
- O ya cfendim .. o ya ... K.Iymetli 

artistlerimizdendir. Ne iyi oldu da 
~ ecnebl artlstlere yol vcrdik. i~te 
bOyle klymetli yerli artistlerimiz ye
ti~yor .. . Vallahi efendim Leman ha
mm1 A vrupadan istiyen lstiyene 
amma o gitmiyor ... cBen istanbul
dan aynlmam> dlyor. Dariilbedayiin 
bale heyetinden de ka~ kere iste
diler 

Mil$teriler istanbula para yemek 
i~in gelen zenginlerdi. Biri yiiziinde
ki biitim ~izgileri derinle~tirerck 
giildii: 

--1 Bir yol getir ... Gorelim hele ... 
Leman biraz sonra ta~ra.11 zengin

lerin masasmda oturuyordu. Si.ili.in 
gibi bir kizdI. Kil~ilcilk duda.klanru 
k1pk1rm1zi boyruru~, agznun etraf1-
na bol pudra sli1mi.i~tti . Fazla bo
yarunasma ragmen hi~ te ~irkin gO
rurunU yordu. Lakin etraf1 stirmeli 
gozlcrinin i~inde derin bir hilziin 
vru·dI. Masaya oturmasile berabcr ar
kSSJlla dikllen garsona mellil meltil 
bakti. Sonra gozle1i mil~terilere di
kildi. Acaba kcndisine ne 1smarllya
bileceklerdi... Mil~terilerden biri Le
rnandan pck ho~lannu~ti. bir neza
ket gasterdi : 

- Ne istiyorsan getirt! .. . 
Boyle bir miisaade b~a bir bar 

kadmma verilmi~ olsaydI muhakkak 
rnasanm iistilne ~mpanya ~i~esi da
yamrd1. Lakin Leman hie; tlmid edil
medik bir alicenabhk gosterdi. 

Garsona: 
- Bana bir vermut!.. dedi. Gar

son Lemanm - kendi tabirile - bu 
cnailigine ~a~ti kald1. 

Gent; kaclm gelen vermutu bir yu
dumda yuvnrlad1. Lemamn az1h bir 
sarho~ gibi kadehi bir yudumda bo
~tillBSI ta~rah mil~terinin ho~na 
gitti. A~a geldi: 

- Qek bir tane daha ... 
Leman arkas1 arkasma dort ver

mut yuvarlad1. Oturdugu masadaki 
erkekler bi~birlcrini diirtiikltiyorlar: 

- Konu~~;ana yahu!.. diye bir
birlcrinin dilini a~maga ~all~1yorlar -
di. Nihayet i~erinde en serbes ola
m, ynni Lemana vermut ismarllyan 
b~ s1f1r numara makine ile tra~h 
zat sa~e bn~ndl. Lemanm ismini bil
dJgi halde Utf olsun, saz ac;1lsm diye 
ba~adI: 

- Hamm k1z1m senin ismin ne ba
kayim? 

- Leman efendim. 
- Ma~llah .. m~llah ... 41 kerc 

rna~allah ... Sen kimin k1z1sm baka
yim? ... 

- Faik beyin k1Zly1m. 
- Oh oh .. rna~lah ... Nerelisiniz 

bakay1m? 
- izmirliyim ef endim. 
- M~allah .. rna~allah ... izmirin 

neresindensiniz? ... 
Boyle rnA.nas1z sualler saran zat 

bir kadmla konu~bilecek kadar ser
beslik gosterdiginden dolay1 adeta 
gurur duyuyor, arkad~armm yii
ziine: 

- Nas1l da konu~uyorum!.. diye 
magrurane baklyordu. 

Vermut kadehlerl blrbirini kova
larcasma gitti gcldi. T~rah hovar
dalar Slk Sik esniyorlar, aras1ra ye
leklerinin cebindeki yumruk kadar 
biiyiik ~imendif er saatlerini ~1kara-

.. , 
rak baklyorlar, sonra gene esniyor
lardI. Bir arallk. 

- Artlk kalksak ... Dediler ... Ote
le gitsck ... 

Kalktllnr. Tereddild ecliyorlard1. 
Lemana dik dik bak1yorlar, bir ~ey 
soyliyeceklcr, fakat sayliyemiyorlar
d1. Nihayet ic;lcrinde o serbes olnn1: 

- Han1m k1z1m .. . Bizimle beraber 
gclmez misin?. 

Leman sarho~ gozlerini kaldirdI, 
yalvnran bir sesle: 

- Beni mazur gorlin efenclim ... 
Mii~terilerle beraber ~1kmam rnem
nudur. 

- Biz efendiden izin almz. 
- Mazur goriln ef endim Hasta-

ynn. . Hem yap1lacak i$im var. 
Y1h~1k bir rnil~teri olsayd1 ~imdi 

klyametleri kopanrd1. Fakat t~ra
hlar i~i kalbli ve gilrilltii ~1karmak 
Jstemiyen adamlard1: 

- Keyfin bilir.. . Seni otomofille 
gezdirirdik!.. dediler. Hesab1 gore
rek g1k1p gittiler. 

Leman mil~terilere yalan soyle
rni~ti. Bu gece i~ vard1. Miihim b!r 
i~ vard1. Bu gece bir cinayet ynpa
cak, bir adam oldilrecekti. Kendisinl 
biraklp dansor Kadrinin rnetresile 
ka~an a~jp Mehmedi Oldilrecekti. 

Mchmed! ... Onu ne kadar seviyor
du. Mehmed bir zamanlar onun 
Mehmedi idi. Tam dart sene beraber 
ya~1m~lardi. Birdenbire aklma mtit
hi~ bi1· fikit· geldi. Ba~m kaldll'dt. 
Saate bakh. 

On ikiyi c;eyrek ge~yor. Mehmed 
tam bu zaman yatard1. Demek ~im
di Kadrinin metrcsi Sacide ile ya
tak odalarma girmi~erdi. 

Bu hatmna gelir gelmez Leman 
deli gibi oldu. Kadehini masaya vu
rarak bag1rd1: 

- Garson ... Bann bir vermut! ... 
Garson tereddild ediyordu: 
- Kimin hesabma Leman ha

mm ... 
- $imcli bana kiifiir cttireceksin ... 

Benim hesab1ma ... Daha kasadan 
param1 almad1m... Sayle pntronn 
sen... cLernan i~mek istiyormu~! > 
de ... 

Epiy giiriiltiilerden sonra vermut 
geldi. Leman gene bir hamlede yu
varlnd1ktan sonra tckrar gazleri saa
t.e ili~ti: 

Yanma be~ var! ... Ve i~nden dii
~ilndil. ~imdi Sacideyi yatagm ya
mndaki kanapeye oturtmu~tur. Ken
di elile kadmm iskarpinlerini, ~orap
lanm ~kanyor. Tlpk1 bana yaptigi 
gibi... 

Lemanm aklma f enaliklar gelc
cekti. <;antasm1 a~ti. i~inden kilgilk 
bir paket ~kard1. Beyaz bir toz: He
roin .. . Onilndeki bilyiik palmiyenin 
arkasma siper alarak beyaz tozu bur
nuna ~ckti. 

Tam bu Slrada saat yanmi ~ald1. 
Leman dil~lindii. $imdi Mchmed pi
jamalanm glymi~tir. Yatagm orti.t
silnil a~1yor! Bundan sonra gen~ ka
dmm dii~ilnceleri blrblri ard1 s1ra 
ilerledi: 

~imdi yataga girdiler. 
~imdi elektrigt sandtirdtiler. 
Lemamn ell .;antasma gitti. Taban-

cas1 oradayd1. Oldilrecekti, rnuhakkak 
Mehmedi Oldilrecekti. $imcU kalklp 
gidecektl. Kendisine cesru·et gelsin 
diyc: 

- Garson ... Bir \'ermut daha ... 
Patrona soyle ... De ki ... Lemanm goz-
lerl kar.pdaki masada oturan Kadriye 
tak1ld1. o da sarho~tu. Hatta Kadri 
Lemandnn ~ok sarho~tu. Delikanh za
man zaman saate baklyor, tipkl Le
man gibl dil~ilncelere dallyordu. Ka
~an rnetresi Sacideyi ~ok iyi tamrd1. 

] 
Onunla il~ bu~uk senelik mil~terek bir 
hayatlan vard1. Bir kere daha saate 
bakt1. 

Kadri rnasanm kenanm s1kt1: 
- Garson .. Bir viskil ... diye ses

lendi. Garson: 
- Kadri bey ... dedi, siz burada 

dansorsilnilz; vlski getiremem ... 
Kadri klzd1: 
- Getir diyorum sana... Paramla 

degil mi? ... c;abuk ol haydi ... 
Viski gelince gene saate bakti. 
Gen~ adam arka cebini yokladl. Ta

bancas1 yerinde duruyordu. Kendi 
kendine: 

- Onu oldiirecegim ... Muhakkak 
bu gece oldilrecegim ... diyordu. 

Bir aral1k etra!ma bakmdl. Barda 
Lernandnn ba~ka kirnse kalmarn1~tI. 
Garson: 

- Haydi bakallm Leman hamm ... 
Haydi Kadri bey ... Sabah oldu. Kapa
tlyoruz!... di ye bag1rmca, beraber 
kalktilnr. 

Onlar her ak~am bayleydi. Geceden 
sevgililerini oldiirmegc karar veriyor
lar, bu h1zla sabaha kadar ic;iyorlar 
ve sabah olunca alaca karanllkta pan
siyonun yolunu tutuyorlard1. 

Kapmm onilnde birlbirlerile bulu~
tular. Kadri: 

- Seni pansiyonuna b1rakayim 
Leman! ... 

- Peki, Kadri .. . 
Yola c;1ktllar ... Leman: 
- ~imdi uyuyorlar ... dedi. Kadri 

tashih etti: 
- Daha uyumam1~lardlr... Sacide 

uyumadan evvel sigara i~er ... 
-Mehmed de oyle ... 
Bu ak~am yapamadlm ... i;i~allah 

yarm ... 
- Ben de ... 
Lemamn pansiyonuna gelmi~lerdi. 

Gene; kadln anahtanm ararken ~an
tas1 elinden kayd1. Yere dii~en taban
ca az dnha pathyacakt1... Kadri: 

- Oooo ... dedi. .. Sen de benim gi
bi tabanca ta~yorsun ha ... 

Biriblrlerinin elle1ini s1ktilar, aynl
dllar. 

Bir haftadanberi hayat aynl ~e
kilde devam ediyordu. ikisi de her ge
cc bnra gclincc cBu gece art1k kati! ... 
muhakkak oldilreccgim> diyorlar, 
ayni masada sabaha kadar s1ziyorlar, 

Sekizinci gece Leman: 
- Kadri be, dcdi, eger Sacideyi 01-

dilrtirsen, hapsolacaksm ... 
- Sen de Mehmedi oldilrilrsen? ... 
- Belki de as1lacaksm ... 
- Sen de ... 
- Gel ~u i~ten vazge~elim. 
- Haydi. 
- Hem ben dikkat ettim. Sen Meh-

rnedden ~ok daha giizelsin... Saclde 
Mehmede paras1 i~in ka~ti. 

- Ben de dikkat ettim. Sen Saci-
deden ~ok giizelsin Leman ... 

- K1tir ntma ... 
- Vallfilli k1br degil. 
- Demek, ~mdi onlar1 Oldiirmiye-

cegiz ... 
- Ne milnasebet? ... 
Bu s1radn garson yanlarma geldi: 
- Patron diyor ki •dansetsinler ... 

Cazband bo~una ~al1yor, dans yeri 
bo~ durmasm:t. 

Beraber kalktllar. Ne~ele1ine dlye
cek yoktu. Onlar dansa kalkmca, dans 
yerinde oteki c;iftler de belirdi. Kadri 
Lcmanm kulagma egildi: 

- Qok ho~uma gidiyorsun ... 
-Tr~!. .. 
- Degil vallahi.. . 
- Sen de benim ... 
Ertesi giin tabancalanm sabp ken

dileri i~in k1pk1rm1z1 ipekli bir yorgan 
1smarlad1lar. 

Bir Yddiz 

Istanbul I~ kar~1s1nda 

Mal iii Cemal 
Bu defa da ild biiyiik ikramiyeyi \'Cnnekle yine birinci olmu~tur. 

3 6 3 1 numaralr bilet sahibi lzmirde bayan Vide 
Sahara 4 5 , 0 0 0 lira kazand1rm1$t1r. 

2 1 7 6 2 numaral1 bilet sahibi Cihangirde B. Kaz1m 
1 6 , 0 0 0 lira kazanm1$tlr. 

Yalba~ biletlerini ugurlu gi~emdcn alnu~ olanlnr daima talihlidirler. Tn~rn sipari~leri siiratle gonderilir. 

SahUe 9 

Di$i KORSAN 
TarlhT Deniz Romani 

-·--- Yazan: iskender F. Sertelli Tefrika No. 199 __ .J 

Trakyah asker imperatorun oniine atdd1: "Generalimiz 
bizi, sizin aleyhinize tahrik ediyor, Ha~metmaab!,, dedi 

- Evet. <;ilnkil, saray muha!1zla
n, imparatora ~ok baghdlrlar. Eger 
giintin blrinde saraya hilcum ede
cek olursak, bizi klh~tan ge~irebi
lirler. 

- Bir Trakyalmm, k1h~tan kork
tugunu ilk defa gortiyorum. Senin 
damarlannda muhakkak yabanc1 
kam var! 

-Hayir. Ben Balkanlarda dog
dum.. Balkanlarda bilyiidilm. Kil
~ilkliigilrndenberi k.1110, kalkanla 
oynanm. Fakat, hi~ bir zaman, ken
dlmden kuvvetJi olan insana sald1r
rnadlm. 

- Her halde bcnim kadar cesur 
dcgi.lsin! Ben de bunun aksini yap
tim. Kendimdcn zay1f olana hi~ blr 
zaman kll1~ ~ekmedim ... Daima ken
dimden kuvvetll olanlarla dogti~tilm. 

- Mihailofun bu dogu~te rnuva!
f ak olacagmdan emin misin? 

- Ben, kendi kuvvetime gtiven
dik~e, onu oturdugu tahtmdan ~ok 

~abuk devirecegimden eminim. Eger 
sen de benim gibi, kendine giivcnsey
din, bu sazleri soylemezdinl Yoksa 
general Mihailofu Bizans tahtma lu
y1k go1miiyor musun? 

Bu konu~adan da anla~hyordu 

ki, Mihailofun giivendigi askerlcr 
arasmda da kararslzl1k ve itimad&z
llk vardl. Bu itimads1zhgi gasteren
ler, Mihailofun pe$inden yiirlimek is
tiyen askcrlerin de cesaretinl lnnyor
lardl. 

M:ihailofun rnaiyetindeki askerler 
nrasmda, Arablai1n kestigi zabitlerin 
akrabas1 da vard1. Bu adarnlar: 

- Mihailof o ylgitleri neden ~ehir 
ic;ine sokmad1 da Arablann elinde 
b1raktI? 

Diyorlar ve Trakyah generale kin 
bagbyorlardI. 

Bunlardan birisi de: 
- Orada kahp olenler arasmda 

benim oz karde~im vard1. Di~! kor
san o zavalhlan hirer birer oldtirmil~. 
Ben de Mihailoftan bunun intikarnI
m a1acagim. 

Diye ant l~mi~ti. 
Trakyall asker bir gun siperden 

ka~arak Bizans imparatorunun sa
rayina gitti. 

O gun Rumla11n dini bit· bayranu 
vard1. Herkes klliselere ko~yordu. 

O s1rada saray kap1smdan rnuhte
~em ve debdebeli bir alaym c;1ktig1m 
gorcn TI·akyal1 asker bu kalaballga 
kan~ti. imparator Ayasofya kilisesi
ne gidiyordu. 

Mihailofun askcri kap1da dur
du... imparator ge~erken online 
at1ld1: 

- Beni aff ediniz, dedi, size bir 
haber vermege geldim. Ben Mihnllo
fun askcrlcrindenirn Romanos sur
Jarmda arkada~lanmla beraber dil~ 
mnna gogus germi~im. Generalimiz 
bizi sizin aleyhinize tahrik ediyor. 
Sizi tahtm1zdan devirccek ve yerini
ze ge~ecekl 

Alay birdenbire durdu. Sekizinci 
Mihail, ummad1g1 bir haberle kar~
la.pnca beyninden vurulmu~ don
dil. Askerin samimiyeti yiiziinden 
bclliydi. Temiz ytirekli bir adama 
benziyordu. imparator, Perikllse i~
ret ederck: 

- Bu adarnI saraya gotlirsilnler, 
Ayindel}. sonrn kendisile konu~aca
b>1m. 

Dccli. Trnkyah askeri saraya go
tilrdiiler. 

Seklzlnci Mihail de klliseden i<;eri 
girdi. 

Girdi arnma, ka!asma giren kurd 
da ayln esnasmda beynini kemhme
ge b~ami~h. 

Dernck ki, en ~k gilvendigi 
adam da kendisini Bizans tahtmdan 
devirmek istiyordu! 

Sekizinci Mihail, Trakyal1 genera
lin her diledigini yapmaga mukte
dir, zekil bir kumandan oldugunu 
blliyordu. 

Kilisede fazla duramad1. 
Ayin bitrneden, rahats1zllgm1 ba-

hane ederek rnaiyeti ile birlikte sa
raya dondu. 

Bu arada Periklis te imparntorun 
Mlhailof hakkmdak1 ~iiphelerini art
t1ran sozler soylemi~ti. 

Periklis: 
- Bu adamdan korhLilur, h~

rnetmeabt Qiinku, kendisl TI-akyada 
da Trakya prensinin yerine ge~mek 
i~in ortabjp bir hayli kan~tinru~tir. 

imparator gok hiddetliydl: 
- Bunu bana evvelce neden soy

lemedin? dedi. 
Periklis mii~kill vaziyete dil9tii: 
- Yeni duydum, ha~etmeab! 

Bugiin soyliyecektim. Allah benden 
once bu askeri gonderdi. Benim so
zilme belki de i11anm1yacakt1ruz! 

- mm. Jnnnrnak istemiyorum, 
Perlklis! Gec;en giin o bana: cKam
rn1, sizin ugrunuzda dokrnckten .;e
kfnmemf > demi~ti. Bu kadar agir
b~ ve kahraman yap1h bir gene
ralin ancak agzmdan ~1kan sozlere 
inamhr. Ondan otesinin dedikodu 
olmas1 da rnuhterneldir. 

Trakyah askere sordu: 
- Sen Mihailoftan bir f enallk gdr

diln mii? 
- Hayir h~etmeab! ~ahsan hi~ 

bir fenallk garmedim. Bana iyilikle
ri de vardlr. Fakat, karde~m Arab
Iar cline dti~en bir zabltti. Onu Arab
lann kucagma atan odur. (Di~ kor
san) biltiln Trakyal1 zabitlerJ k1h~
tan ge~iqni~. Bunu duyunca,, ben 
de, sizi tahhmzdan devirmege ~ah
~an Mihailofun son te9ebbilsimden 
malumat vermege geldim. 

- Ondan bu suretle ~ almak is
tiyorsun dernek? 

imparator, Pe1iklisin yiizilne ba
karak giililmsedi. 

Ve Mihnilof hakkmdnki ~i.iphelerl 
birden zay1flad1. 

Fakat, Trakyah asker konu~maSI
m iyi bilen bir adarnd1. 

- Ha9metmeab! dedi, size bir ha
kikatten bahsediyorum. Ccphelerde
ki Trakyall askerlerin hepsi de ona 
s0z verdiler... Bugiinlerde saraym1za 
bir baskln yaparak sizi Oldilrecekler. 
Ve Mihailof Bizans tahtma otura
cak. Bana inammz! Eger sazlerimde 
yalan varsa, beni saray kap1smda 
astmrsm1z! 

Periklis soze kan~ti: 
- Bana miisaade ediniz, dedi, bu

giin siperleri dola~ay1m... Tnlkyah 
askerlerle ternas edip fikirlerini ag
reneyim. A~ma dandilktcn sonra, 
bu husustaki karanmz1 verirsiniz. 

imparator, ortahg1 velveleye ver
memek ic;in, Periklisin k1yaf etini de
gi~tirerek gitmesini tensib etti. As
kere yol verdiler. 

* impru·ator o giln ak9an1a kadar 
saraymdan dI~n ~1kmarnI9b. 

Periklis, Romanos Portas clvarm
da dola~yordu. O giln bayram oldu
gundan, ogullarnu ve kocalarm1 gor
rnek, kendilerine hediyeler vcrmck 
ilzerc surlru·a gclen bir ~ok kimseler 
vard1. Periklis te bu ziyaret.¢ler ara
Sina kan~tI. 

Trakyab askerler k1yaf ctlcrinden 
belliydi... Omuzlarmda san piiski.Il
ler sark1yordu. Periklis bunlar ara
Sinda birini ar1yormu~ gibi dnvrana
rak, i~eiinden birine sordu: 

- Sen imparatoru sever rnisin? 
- Hangi tmparatoru.. . Yenisini 

mi, eskisini mi? 
Periklis ~lad1: 

- Ben, bir impai·ator tamyorum ... 
Ycnlsl de eskisi de sekizinci Mihaildir. 

Asker giildti: 
- Zavalhl Bir ~yden hnberin 

yok demek senin de! Bundan sonra 
Biznns tahtma Trakyah Mihaila( 
oturacak. 

(Arka 1 rnr) 

Y eni tarihi tefrikam1z 

TURAKiNA 
Yazan: iskender F. Sertelli 

Pek yaklnda ne~re b~hyacag1z. 
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inhisarlar U. Miidiir/ugiinden: 
I - idaremizin kutu !abrikasmda halen mevcut olanlarla birlikte ma

YJ. 939 gRyesine kadar birikecegi tahmin edilen 20,000 kilo dtiz kapak tah
tas1 a\lk artt11ma usuli ile satilacaktrr. 

II - Muhammen bedeli beher kilosu 3,66 kuru§ hesabile 732 lira ve .% 
115 teminati 110,80 lirachr. 

1 III - Arttmna 15/ XII/ 938 tarihine raslayan per§embe gi.inti saat 16 . "' aa Kabata~ta Levaz1m ve mi.ibayaat §ubesinde miite§ekkil sab§ komisyonun-
da yap1Iacaktir . 

.TV - Niimuneler Cibalide kutu fabrikasmda gorillebilir. 
V - i steklilelin arttirma ic;;in tayin edilen giin ve saatte % 15 teminat

larile birliktfl yukanda adl gec;en komisyona gelmeleri ilan olunur. (8664) 

* Cinsi Miktan Muhammen B. % 7,5 teminat 
beheri tutan Lira Ku. saati 
L. K. L. K. 

Milhi.ir km~unu 1500 kilo --32 480. - 36. - 14 
Araginal 400 litre 1.50 600. - 45. - 14,30 
I - Ni.imunesi evsafmda 1500 kilo milhilr kur~unu ile ~artnamesi muci

bince 400 litre Araginal ~lk eksiltme usulti. ile satm almacaktir. 
II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalannda gosteril

mi~tir. 

III - Eksilime 14/ XII/ 938 tarihine raslayan c;ar~amba gi.inil hizalarmda 
yaz1h saatlerde Kabata~ta .Levaz1m ve Milbayaai :;;ubesindeki alun komisyo
nunda yaptlacaktir. 

IV - 1?artnameler paras1z olarak her giln sozil ge~en ~ubeden almabilecegi 
gibi ntimuneler de gorillebilir. 

V - isteklllerin eksiltme i~in tayin edilen gi.in ve saatlerde % 7,5 gtiven
me paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en komisyona gelmeleri !Hin olunur. 

-Ir (8634) 
I - idaremdizin Yav§~m rnzJasma getirilecek tatl1 suyun tuzlaya isalesi 

fgin §artnamcsi mucibince satm nlmncag1 ve 19/ X/ 938 tarihinde ihale edilece
gi ilan edilen. ve ckslltmeden kaldm1an 25,000 metre irn~aat tulilnde 60 m/ m 
kutrunda font boru ve Jistesinde miifredat1 yazill hususi aksamma aid §artna
mede tadilat yap1!d1gindan ytniden kapah zarf usulile eksiltmeye komr.u~tur. 

II - Mrhammen bC'dE'Ji sif Haydarpa§a 25,000 lira ve muvakkat teminat1 
1875 liradir. 

III - Eks1ltmc 4/ 1, 939 tarihine rasthyan ~ar§amba gtinti saat 15 de Ka
bata~ta Lcvaznn ve Mtibayaat §Ubesindeki alrm komisyonunda yap1lacaktir. 

IV - Muaddel §artnameler paras1z olarak her giin inhisarlar Umum Mil· 
dilrlilgti levaz1m ·1e milbayaat §Ubesiyle Ankara ve izmir Ba§mildtirli.igiinden 
almabilir. 

V - Eksiltmeye i.~tirak etmek isteyen firmalarm fiats1z teklif ve katalok· 
lanm ihale gi.inimden 7 giin evveline kadar inhisarlar Umum Mtidtirlilgti Tuz 
Fen $ubesine vermeleri ve tekliflerinin kabuli.inil mutazammin vesika almala· 
n IazimdJ.r. Bu vesikay1 haiz 01m1yanlar milnakasaya i§tirak edemezler. 

VI - MiihUrhi teklif mektubunu kanuni vesaik ile V ci maddede yazill 
Tuz fen §Ubesinden almacak eksiltmeye i§tirak vesikas1 ve % 7,5 giivenme pa
ras1 makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapall zarf
lann eksiltme gi.inii en ge<] ~aati 14 e kadar yukarda ad1 ge<;en Alim komisyo
nu ba~kanhgma makbuz mukabilinde verilmesi laz1md1r. (8499) 

* % 15 
Cinsi Mikdan Muhammen B. Teminat1 Eksiltmenin 

Tahta par~as1 7 M3 
Milstamel tugla 500 adet 
Ttitiin tozu 150 ton 

Lira Kr. Lira Kr. $ekli Saati 

110.
bedell 825.

Amba. nakli 1050.-

16.50 Pazarhk 14.45 

1875.- 281.25 A<;lk 16.-
I - idaremizin Kabata~ ~arap iml!lhanesinde mevcut 7 metre mik'ab1 

tahta par<;as1 ile 500 adet miistamel tugla pazarhkla, Cibali Tiitiln fabrika
smda 1/ XII/ 938 tarihinden MaYJ.S 939 nihayetine kadar toplanacak 150 ton 
tiittin tozu a<;1k arttrrma usuliyle satIIacakbr. 

II - Muhammen bedelleriyle % 15 teminatlan hizalannda gosteril
mi~tir. 

III - Artt1rma 23/ XII/ 938 tarihine rastllyan Cuma gilnti hizalannda 
yaz1li saatlerde Kabata~ta Levaz1m ve Mi.WJayaat $Ubesinde mti.te~ekkil sa
t1~ komisyonunda yapllacaktir. 

IV - Tahta par<;as1 ve tugla niimuneleri Kaba~ :;iarap imW.hanesin
de, tiittin tozu Cibali fabrikasmda gorillebilir. 

V - isteklilerin arttirma i<;in tayin edilen giin ve saatlerd.e % 15 temi
natlariyle birlikte yukanda ad! gei;en komisyona gelmeleri ilan olunur. (8937) 

. * I - Idaremizin P~abahi;e fabrikasmda yaptinlacagi 21/11/938 tarihin-
d~ ihaie edilecegi ve bilahare eksiltmeden kaldJ.rtlacag1 ilan edilen betonarme 
do§emelerle sair mtiteferrik i§lerin §artnameleri tadil edildiginden yeniden 
kapah zarf usulile cksiltmeye konulm~tur. 

II - Heyeti umumiyesinin ke§if bedeli 15,202 lira 40 kurll§ ve muvakkat 
teminatl 1140.18 lirad1r. 

III -- Eksiltme 26/ 12/ 938 tarihine rastlayan pazartesi giinii saat 15 de 
Kabata~ta .Levazun vc miibayaat §Ubesindeki allm komisyonunda yap1la
cakt1r. 

IV - ~artname, ke§lf ve projeler 76 kuru§ bedel mukabilinde inhisarlar 
umwn mildilrltigu levaz1m ve mtibayaat §Ubesile Ankara ve izmir ba§mtidilr
lilklerinden almabilir. 

v - Eksiltmtye i§tirak etmek istiyenlerln diplomalI yiiksek mtihendis 
veya yiiksck mirnar olmall; olmadlklan takdirde ayni evsaf1 haiz bir miltehas
SlSI in§a&hn sonuna kadar daimi olarak i§ ba§mda bulunduracaklanm no
terlikten musaddak bir taahhtit k§.g1dl ile temin etmeleri ve bundan ba§ka 
asgari 10000 lirallk bu gibi in§aat yapiru§ olduklanna dair fenni evrak ve ve
saiki ihale gtinilnden sekiz giin evveline kadar inhisarlar umum miidiirliigii 
in§aat §Ube:-iine ibraz ederek aynca bir fenni ehliyet vesikaSI almalan Iazundlr. 

VI - Miih"Grlil teklif mektubunu kanuni vesaik ile be§inci maddede ya
z11I in~aat ~ubemizden almacak ehliyet vesikas1 ve % 7,5 gilvenme paras1 
makbuzu vcya banka teminat mektubunu, ihtva edecek olan kapall. zarflann 
eksiltmP. gilnil en ge~ saat 14 de kadar yukanda adl ge~en ahm komisyonu 
ba§kanhgma makbuz mukabilinde verilmesi 18.zundir. (8928) 

Merkez H1fz1ss1hha mOessesesi direktorlOgOnden 
1 - Milessesenin 398 kalem muhtelif ecza ve ila~ ihtiyac1 kapall zarf usu

lile eksiltmeye konulmu~tur. 
2 - Bu ila~larm IDuhammen bedeli 6120 lira olup muvakkat teminati da 

459 lirad1r. 
3 - ihale 26 12 938 pazartesl gilnil saat on be~te Ankarada Merkez Hlf~ 

z1ss1hha miiessesesinde toplanan hususJ komisyonda yaptlacaktir. 
4 - Talibi ~artnamey-i: ve bu ~artnameye bagll llsteyi Ankarada Merkez Hlf .. 

21SS1hha milessesesinde, istanbulda !st. $Ihhat mtidiirlugtinde gorillebillr. 
5 - Talipler teklif mektuplanru 26/12/938 Pazartesi gi.inii saat on bire ka" 

dar Miiesseseye vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zar!lar kabul edilme 
I. (4996) (8887)~ 
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.C. ZiRAAT BANKASI 
K uruluf tarihi: 1888 

Sermayesl: 100.~00.000 TUrk llraa1 $ube ve AJans adedl 282 
Zirai Ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BlRlKTlRENLERE 28.800 LlRA lKRAMlYE VERECEK 
Ziraat Bankasmda kumbarall ve ihbars1z tasarru! hesablannda en u 50 llras1 bulunanlara senede 4 deta 

~ekilecek kur'a He a§ag'ldakl plft.na gore ikramiye dagit1lacaktir: 

4 Ad et 
4 • 
4 • 

40 • 
100 • 
120 • 
160 • 

1.000 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

Lirahk 
It 

» 

• 
• 
• 
• 

4,000 Lira 
2,000 • 
1,000 • 
4,000 • 
5,000 • 
4,800 • 
3,200 • 

D lKKA T: Hesaplanndakl paralar bir sene i~inde 50 liradan 8.§agt 
d.irde % 20 tazlasile verilecektir. 

di.i§meyenlere ik1amiye ~lkdigi tak· 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylUJ, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve l Haziran tarililerinde ~ckilecektir. 

En saglam 
En Ucuz 

Hesap defterlerini 
AK~AM matbaas1nda 
bulacaks1n1z. 

* 
Y evmiye delterleri 

K"sa delterleri 
Delteri kebirler 

Muavin delterler 

* 
En iyi cins k§.ada bas~ 

ve ingiliz prese kartonu ile ciltlen
mi§tir. 

Fiyetler 

200 sahl.fell 140 - 160 kunL7 
300 • 175 - 200 • 
400 • 250 - 275 • 

Dr. BES M RU~EN -

Kapah zarf ile eksiltme ilan1 
Bursa C. H. P. II Ba~kanhg1ndan 

1 - Bursa Ciimhuriyet alanmda in~a edilecek Halkevi binas1 in§aatt
nm bir klsm1 tediye §artlarmda ve miiddet meselesinde yap1lan tadilat dola
YJ.Sile yeniden eksiltmeye konmustur. 

2 - Muhammen kesif bedeli 70,000 liradir. 
3 - Bu ise ait sartname ve evrak sunlardir: 
A - Eksiltme §artnamesj 
B -- Mukavele projesi 
C - Hususi, feruU maU §artname 
D - Kesif hulasa cetveli 
E - Projeler 
~ - Baymd1rll.k i§leri genel ve yap1 i§Ieri fenni §artnameleri. 
Istiyenler bu evrak1 (350) kufU§ mukabilinde C. H. P. Sekreterli~lnden 

alabilirler. 
4 - Eksiltme 19/ 11/ 938 tarihinden itibaren bir ay mtiddetli olup 19/. 

12/933 tarihine mi.isadif pazartesi gtinil saat (15) de Bursa c. H. P. binasm
da ba~kanhk oda.smda ihalesi yap1lacakbr. 

5 - Eksiltme kapah zarf usulilcdir. 
6 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin 4750 lirallk muvakkat temi

nat vermesi, i.i~tincii maddede yaz1h evrak1 kabul ve imza etmesi ve a~ag1da
ki vesikalan haiz olup gostermesi lazundrr. 

A - Ticaret odasma 938 senesine kayitl1 bulunduguna dair vesika 
B - Nafia mti.diirliigiinden ahnm1§ bu i§e girebilecegine dair ehliyet 

vesikasi. 
C - Muteahhidin i§ ba§mda mesuliyeti fenniyeyi haiz bir yiiksek mii

hendis veya m1mar bulundurmasm1 taahhilt eder vesika. 
7 - Teklif mektuplan 4 iincti maddede yaz1l1 saatten bir saat evveline 

kadar, C. H. P. iI Ba§kanllgma makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gonderilecck mektuplarm dordilncti maddede yaz1h saa te kadar gelmi§ olmasi 
ve ch§ zarfm milhilr mumu ile iyice kapat1ln11~ olmas1 lfmmd1r. Postada vu
kua gelecek gecikmeler kabul edilmez. (8793) 

errahp~ Hastanesi Dahiliye I 
MiltehasslSl c:;ar¢tap1 Tramvay 

Durak. Ahun Ap. * .. -------------------------.. ... - . ....-.. -_.-·,· .... ·-, . 

·oksuruk· 
it;. in 

en muessir ilac; 

Pektorin 
Kompri m eleri 

Kutusu 35 Kuru$ 

Bt~ir Kemal -· Mahmud Cevad 
~~ CZANF-Si 

3ir~e~! i s tanbul 

Siimer Bank 
Karabiik Demir ve Celik f abrikalar1ndan: 

F abrikam1z i~in laz1m olan 40,000 ton kire~ tai1n1n 

lrmak- Filyos hath iizerinde Bahk111k istasyonu yak1n1n

dan ihraci ve Bahk1s1kta vagona tahmili bir miiteahhide 

ihale edilecektir. lsteklilerin tafailab ogrenmek ve §art

nameyi almak iizere 20/12/938 tarihinden evvel Karabiik 

Biirosu Mudilriiliigiine n1iiracaat etmeleri ilan olunur. 
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Scandinavian Near 
East Agency 

Oalata Tahir hnn 3 tlnctl tat 
Tel: 44991 - 2 - 3 

Svenska Orient L1n1en Gothenburg 
Gothenburg, Stokholm, Oslo, Dantzil, 

Ddynla Copenhag Abo Revnl ve btlttln 
• Baltlk.llmanlan vark ve Kara~enl.z b&.011-

ca llmaoJon o.ra.smda 15 gtlnde b1r amn•t. 
Ye avdct lcln muntaznm postalar. 

Gd.min - Dantzlg - Gothenburg ve Oslo· 
dan beklenen vapurlar. 

Ootland vapuru 16 K. Evvelc do~ru. 
Vasalnnd vapuru 16 K. Evvele do~. 
Yalonda. !stanbuldan Hamburg Roter· 

dam - Kopenhng, Odynta Oothenberg, 
Dantzlg - Btokholm, ve Oslo llmanlan 
I~ hareket edecek vnpurlar. 

Gotlnnd vapuru 18 K. E\'lele dotru. 
Aasene vnpuru 20 K. Evvelc doj:tru. 
Fazln tofstlAt tctn Galatl\'do. Tahir han 

I 1lnc0 katta kAln acentall~a mtlrncaat. 
Tel: 44991 - 2 - S 

Cild unsuru olan 

BiOCEL'in 
tesi ri sayan1 hayret 

oldugunu bayan 

, 
Her tiirlii yan1klar1 
Kan ~1banlar1, 
Traf yaralar1, 
Meme iltihablar1 ve 

c;atlaklar1 
Koltuk alb ~1banlar1, 
Dolama, akneler 
~OCUKLARIN ve 
Biiyiiklerin her tiirlii 
DERI IL TIHABLARINI 

V
- .J ft ·· o· .~ - ..... · ..• ~~~ ...... '. .6. ft,r 

. ' .. '"';Jll(.:. . ..- . I • .t ,J,..,~,. , " .. . ;:.,. , 

En ~abuk ve en emin 
bir surette 

TEDAVIEDER 

Vi ROZA 
F enni ve s1hhi bir 

C1LD MERHEMlD1R 

sahlfe lf 

!!lm ......................................... me~ 

Halk maskeleri sat1$1 
Tlirkiye k•zllay 
Cemiyeti umumi merkezinden 

Ccmiyelimiz taraf1r.dan saym halkmuzi zehirli gazlardan korumak 
i~L1 yaptmJan halk maskelen l 12 938 tarihindcn itibaren sat1§a arz 
cdilrni~tf 1 • 

Kfifi maiumatJ havi prospetlislerilc birlikte ayn ayn kutular i~indc 
bulunan bu mac:kelerrlrn edinmek istiycnlcrin Ankarada umumi merke
zlmize, Istanbulda l: cnipostane civannda Kmlny hanmda depomuz di· 
rektOrlilgunc mtiracantlan rica olunur. 

Yulmnda ynz1ll satl~ yerlerlnden perakende \ cya toptan ya bizzat 
muracaat ederek satm almak istiyenlere veya mcmlcketimizin herhangi 
bir yerinden parasuu gbndcrmek suretilt: s1pan~ yapacaklara ambalaj 
ve posta masa1ifi cemiyetimize ait olmak uzere beher maske alb liraya 
verllb. 

S1hhat ve ictimai muavenet vekaleti 
Hudud ve sahiller sihhat umum mudurlugunden 

Ankarada umum mildiirlilk binas1 bah~esinde yaptmlacak olan beton 
yol ve kanalizasyon insaat.nm: 

1 - Ke§if lJcdeh (16116) on altl bin ytiz on alb lira (70) yetmi§ kuru§
tur. 

2 - Eksiltme kapah zarf usuliledir. 

lardlla 
dlyor Memlekeltc agzmm taduu bllen hcrkes 

HACI BEKIR muessesesinin mu~terisidir I 
3 - Muvakkat teminat (1208) bin iki yi.tz sekiz lira (75) yetmi§ be~ 

kum§tur. 
4 - ihale Ankarada umum mtidtirltik satm almn komisyonunda 26 12/ 

938 pazartesi giinil saat on birde yap1lacakbr. 
5 -- Tcklif mektupJar1 ihale santinden bir saat evvelinc kadar makbuz 

mukabilindc komlsyona vcr1lmi§ olmasi H\1Jmd1r. ALi MUHiDDiN 
HACIBEKiR 

l\Jerke7.i: Bah~ekap1, ~ubelcri: Beyoglu, Knrnkoy, Kad1koy 

lnhisarlar Istanbul ba~mOdOrlugunden 
Ka~ak ambanm1zda mcvcud muhtelif cins ve marka 282,90 lira muhammen 

bedcm yerli ve ecnebi i!;kiler a~1k arttirma ile sati~ ~1kar1lm1~br. 
isteklilcrin ~rtname~1 gonnek ilzere her giin ve arttumaya ~tirak etmek 

Uzere ytizde 7,5 teminat nk~esile 22 12/938 Per~embe gilnu saat 14 te Kaba-

' 

t~ta kfUn B~mtidilrHiktekt komisyona muracaatla11. (8938) 

Bkbc~nw~nb~ri~~kG~k ~~-----------------~--------· •uru~ukluklanm ve ~izgilerim kaybolma~a 

ba~lad1i1111 gordum ve birkat; hnfta onra 

H ya~ dah:i gent; i:oriindiim, 

Bloccl, bib i.ik blr l"iyana profe onmun 

k~fidlr. Pc.mbe renktcki Tokalon kremi· 

nin terkibinde Bioccl vard1r. Her ak§am 

µtmazd:in C\'VCI bu krcml ve s:ibahlan 

Soguk \"e Jmrll hU\·alari bcklemeyiniz. AlTupadan kiirklerimiz gelmi§tir. 

KURK MANTOLARINIZI 
\T2.11n 'a<lc ilc vere iyc alabilirsiniz. 

da beyaz renkteki Tokalon kremini kulla· I 
nm~Buru~~w~~rew~rtbir ~-------•~•!•ah~n•1•u•d~~~~•a•N•~•"•J•3•7•T•e•l•:M2m~u5m4--------~ 

ARJANlE TiLKi 
eilcle tabucak bir gentlik parlakht1 ve 

eanh bir tazeUk verecek yumu atacak ve 

beyazla tacakhr. 

87 SEf\'ELiK l\IEVCUDh.'ETi 

esnasmda olduitu glbl dnimn lyl clns 
mallan her yerdcn mfisait §nrtlar ve 
ucuz flatlarla Eatma~a devnm cde
cektir. 

Trenckotlnnm1z, Kovcrkortlanmiz, 
Rcnkontlarumz ve Gabardlnlcrlmlz 
blt;lm, clns, ve §lkhk 1tlbar1le emsal
slzd1r. 

Beyoglu BAKER magazalan 

Dr. :htsan Saml 

0KS0R0K ~URUBU 
Oksuruk ve neles darht1, botmaca 
n kiznm1k oksiiriiklerl itln pek tesirli 

lli~tir. * 
---• llerkes kullanabilir. ---· 

Ticarethancmiz eskisi gibi kiirk 
mantolanru I 0 sene garanti ve 

•1 vade ile l.'efaletsiz olnrak satmak· 
tadu. Anadoludan ayni §Craitle sipa

~ knbul etmektcyiz. 
Mahmudp~a, Kilrk~il ban i!(erisinde 

B E y K 0 ~:~~~on: 

Dr. IRFAN KAVRA 
Rontgen miltehasslSl 

Tilrbe, Bozkurd klrnathanesl kal'fl
smda r kl Klod Farer soknk No. 8 - JO. 
~Ieden sonra 3 ten 7 ye kadar * 

Nafia Vek,aleti 
Istanbul Elektrik i~leri umum miidiirliigiinden: 

1 - idaremiz ihtiyac1 i~ln sif istanbul teslim edilmek §artile (300) ton 
«Siman Fondil) a~1k eksiltme suretile nlmacaktir. 

2 - Eksiltrne 16 12 938 cuma gilnii saat (15) de Metro hanmda 6 c1 
katta toplanacak olan arttinna eksiltme komisyonunda yap1lacakbr. 

3 - Taliplcrin makti1 olarak bin lirahk muvakkat tcminat 'ermclerl rn.
zimd1r. 

4 - Bu i§e ait §Ilrtname idaremiz Levaz1m dairesindcn paras1z olarak 
almabilir. (9064) 

Beyoglu Vak1flar Direktorlugu llanlan 
Ada Parsel 
284 69 

Dosya 
149 

~ahkulu mahalleslnin Gaipdede caddesindc 607/609 numarah muez
zin Me§ruta arsas1 Evkaf kanununun 44 iincu maddest muclbince Evkaf na
nuna tesbiti yap1lm1§br. Bu gayri menkulde tasan-ut iddia edenlerin alelflsul 
mahkemeye ve Evkafa milracaatlan (9033) 

Istanbul Defterdarhg1ndan: 
Deftcrdarhk blnasmda yap1lacak (2105) lira (95) kuru~ ke§if bedeli ta. 

mirat i§i a~1k eksiltmeye konulmu§tur. 
Eksiltme 19'12/938 pazartesi giinil saat 14 de yap1lacakt1r. Eksiltmeyc 

girmek istiyenlerin bu i§e benzer en az (2000) lirallk i§ yapt1kla11na dair 
istanbul vilayetinden ckslltme tarihinden sekiz giin evvel alacaklar1 chliyet 
vc 938 y1lma alt ticaret odasi veslkalanm ve (158) lirahk muvnkkat temlnat 
makbuzlanm ibraz etmeleri Iaz1md1r. 

Taliplerln ke§if, mukavele, fenni hususi eksiltme §artnamelerini gor
mek iizere 18/12/938 tarihine kadar her gi.in millf EmHik mildilrliigune 
milracaat ctmeleri ilan olunur. (8824) 

~--

AK~AM 
MA.TBA.A.SI 

Rotatif makinelerinde resimli ve 
renkll gazete ve mecmualan, baskl 
adedi yUksek rlsale, kitab ve her 
nevi matbualan en temlz $ekildeen 
ehven $eraitle basar. 

* Devam/1 i~ler /~In hususl ~eralt tesbit 
edlllr. Faz/a tafsllflt i~in matbaa ldare-
slne mUracaat. Telefon :20497 

isteklilerden kanunda gosterilen §artlar aranmnkla bernber · yapt1g1 eP 
buyiik i§in bedeli (10,000) on bin liradan a§ag1 olmad1gma dair de vcsika ara
nacakti:-. 

$artnnmc \C planlar 81 kuru§R Ankarada umum mudurluk ayniyat mu
hasibi rnesullugilnden !stanbulda - istnnbul Liman sahil s1hhiye merkezi ba~ 
mi.idiirltigilnden almacakt1r. (8942) 

SUmer Bank 
Karabiik Demir ve <;elik fabrikalar1ndan: 

F abrikam1z i~in Iaz1m olan 6000 ton dolomitin Bar
tin suyu bogaz1nda Bogazkoyii civar1ndan ihrac1, deniz 
tarikile Zonrruldak veya Filyosa nakli ve vagona tahmili 
i§i bir miiteahhide ihale edilecektir. lsteklilerin tafsilah 
ogrenmek ve §artnameyi almak iizere 20/12/938 tarihin
den evvel Karabiik Biirosu Mtidiirliigiine miiracaat etme
leri ilan olunur. 

P. T. T. Fabrikas1 direktorlugunden 
Kasa irnalindc kullamlmak iizere on uc;. kalem sa~ ve sair malzenw n~1k 

ckslltme He satm almacaktlr. Muhammen bedel1 875 lira 94 K. temmnt1 mu
vakkatesi 65 L. 69 kum~tur. 

Eksiltme 23/12 938 tarlhine musadit cuma gtinu sabalu saat 10 dad1r Is
teklilerin ~artnameyl gorrnek i~in her giln, eksiltemeye ginnek i~in de mu
ayyen gun ve saatte teminat makbuzlarile birlikte fabrikada mute~ekkil ko
misyona milracaatlan. (8920) 

Devlet Demiryollan ve Limanlan l~Jetme I 
Umum ldaresl llanlari ________________________________________ , ____________ __ 

Muhammen bedeli 47700 lira olan sekiz kalem kazmn. kurek, yal.Ja ve tll'
nuklar 19 1 939 pcr§embe gi.inu saat 15,30 da kapah zarf usulu ile Ankarada 
idn:·c bimmndr. satm almacakt1r. 

Bu i§e p,lrmek istiyenlerin (3577,50) lirallk muvakkat teminat ile kanu. 
nun tayin ett.iga vesikalan ve tekliflerini ayni gi.In saat 14,30 a kada1· konus
yon relsliglne \'ennelen ltizimd1r. 

~rtnameler 230 kuru~a Ankara ve Haydarpasa vemele1 lnde satllmakta. 
d1r. (8809) 

1939, YI LBA$1 
Hava Kurumu bUyUk piyangosu 

Biiyiik lkramiyesi 

( 500,000) Lirad1r 
Ayr1ca: 200.000, 150.000, 100,000, 

70.000, 60.000, 50.000, 
30.000, 20.000, 15.000 lirahk ikramiye

lerle (400.000 ve 100.000) Iirahk iki adet milkafat 
vard1r ... 

K~ide Y1lha 1 gecesi yap1lacakt1r. Bilctler - (2,5). (5) ''e (10) lira
hkt1r ... Vakit kaybetmeden hemen biletlnizi ahmz. 

HaliG Vapurlan i~letmesinden: 
31/12 938 tarihinde kunturat milddetlerl bltecek olan KaSlmp8.§a ve Fe· 

ner iskelelerimizdeki bilfelelin yeniden blr sene mtiddetle arthnna ve iha. 
leleri 22 12/938 pcr§embe gilnil saat 11 de Jdare merkezimizde mtidilrUik 
komitesi huzurile yap1lacngmdan iskelelerln dahn evvel §nrtnamelerlnt gor
mek ilzere Galatada Mehmedalipa§a harunda 51 numarall idare merkezi
miz burosuna gelmeleri. 
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Grip, nezle, ron~it, ha~, di~, romatizma, 
k1r1 l1k v ekmil agr1lara a ~ 

i Pi i c· 
GUnkii bir t ek kase almak a hast allQ def eder ve 

ilerlemesinin iinUne oeGmis olursunuz. Bir tek 
kase «Gripin» en muannid bas, dis ve romafizma 
aonlanm, Usiitmeden miitevellid sinir ve adale 

aQnlanm izaleye kAfidir. 
Kat'i Tesir 

• 
I 

Seri $i a 

evr lji, 

''Gripin,, bu yagmu~lu ve soguk havalarda vucudiiniizii Eir ka1e "Gripin,, ~ok k1sa zamanda sizi rahat ve s1hhate 
hastahklardan koruyacak en kuvvetli ilicd1r. kavu1turur. lcab1nda giinde 3 aded alabilirsiniz. 

Her yerde 1srarla Gripin 
isteyiniz ve Gripin yerine 

ba$ka bir marka verirlerse 
$iddetle reddediniz. 

C ild guzellik alimi profesor doktor E. WiNTER taraf1ndan formulu yap1lan 

Venus V nUs V lis 
All1g1 • rem1 

Terkibindelrl nususl mad
deyi hay& t!ye dolay:islle cildi 
bester, teravetini arttmr. 
Ycni bfr ten yarabr. Veni.is 
Kre.mi asri kndm giizelligt
nm l.JiI tllsumchr. 

Venus 
Ruiu 

Son moda ve gayet cazip 
renklerile kullananlan ha'y
rete dil~ilriir. Dudaklarda 
24 ~mat sabit kallr. ~Ik ve 
kibar !amllyalann kullan
d1kl:lr1 yegane rujdur. 

Veniis 
Briyantini 

Ba~taki kepekleri izale 
cder. S~lan parlak tutar. 
Dokillmesine rnani olur ve 
klvirc1k yapar. sac mcrakll
~n ve gcn~lerin hayat ar
kadWi1d1r. 

Pudras1 
Terkibi altm kremll 

24 saat havalanchnlm.tf 
!evkall\de ince ve hafi! Ve
nils pudrasi!c tuvalet goren 
bir cilt dilnyanm en tara
vetli giizelligini ifade eder. 

Ven iis 
Limon ~l~etl 
KOLONYASI 

Hususi bir tiptlr. 90 dere
cedir. O kadar ki en btiyti.k 
zevk ehlini ve mil~killpesend 
ol.makla tamn~ kimseleri 
bile hayran birakmaktadlr. 

Her c.ildin rengine gore 

~e~itli:!ri mcvcuttur. Yiize 

surilldilgi.:nde cilde fevkal9.

de tab ii bir renk verir, ten1 

bozmaz; giizelle~tlrir. 

V niis 
KIRPIK 

Siirmesi 
Asla yay1lmaz ve gozlere 

zarnr vermez. Venils surme
sile tuvalet goren kirpikler 
biiyilr ve gi.izelle~erek kalp
lerc ok gibi saplamr. 

Veniis 
Cam 

KOLONYASI 
Cigerleri zaylf ve sinirleri 

bozuk olanlarm kalbine fe
rahllk vcrir. Ve gonliinil 
acar. Ada ~amlannm IA.tit 
ve s1hhi kokulan VENUS 
gam kolonyasmda mevcuddur. 

Depos u : N ureddin E vl iya zade mUessesesi istanbul 

YaPI i~ leri ilan1 

Nafia vekAletinden 
1 -- Eksiltmeye konulan ~: Ankarada Mahmud pa§a bedestam restoras

yon isidir. 
Ke~if bcdcli 44,476 lira 27 ku~tur. 

2 -- Eksiltme 22/ 12/ 938 per§embe giinu saat 16 da Nafia Vekaleti yap1 
f§leri eksiltmc komisyonu odasmda kapall zarr usulile yap1lacakt1r. 

3 - Eksiltme ~artnamesi ve buna miiteferri evrak 112 kuru§ bedel mu. 
kabilinde yap\ i§leri U. Md. den almabilir. 

4 - Ekslltmeyc girebilmek icin isteklilerin 3335 lira 73 kuruu§luk mu
vakkat teminat vermeleri ve Nafia Vekaletinden ahnmI§ ehliyet vesikas1 g0s
term~leri laz1mdlr. Bu vesika eksiltmenin yap1lacagi giinden en az sekiz giln 
evvel bir istida ile Nafia Vekaletine milracaatlan ve istidalanna bu gibi abi· 
Clat1 tamir etmi~ ve bu tamirat1 iyi blr suretle ba~ard1gma dair Maarif Veka. 
leti Antikiteler ve milzeler direktOrliigunden almm1§ vesika ili§tirmeleri ve 
lsteklinin bizzat yilksek miihendis veya mimar olmas1 rnuktazidir. 

Sa~ bak1m1 
Gilzelligin en blrinci ~rtI. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve s~ dokillmesini 

tedavi eden tesiri milcerreb bir 
ila¢1r. * 

... lmllmllDIBIB!ll ...... mm .. m 
- Dr. HORHORUNI-

Slrkecl Vlynno. Oteli yamndakl mu
aycnehaneslnde her~ ak~ama kadar 

hastalarm1 kabul eder. * 
---- Tclefon: 2413. 

KORUYUNUZ: 

'Q I 
I 

TUZ 
En ho§ ve iabii meyva usarelerinden yap1lmittir . . Tak. 
lid edilmesi kabil olmayan bir fen harikas1d1r. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESt 
BEYOOLU - iSTANBUL 

Oskil ar • Kad1kOy ve havalisi 
Halk tramvayran TUrk anonim sirketinden 

5 - istekliler tcklif mektuplarm1 ihale gilnil olan 22/ 12/ 938 per§embe 
gilnii saat 15 §e kadar eksiltme komisyonu reisli~lne makbuz mukabilinde 
tesllm edcceklerdir. Postada olan gecikmeler kabul edilmcz. (8804) 496D) 

Beheri ii~ yilz beygirlik iki vc em beygirlik bir M. A. N. markalI ilo 
Dizel rnotoril ile dinamolan, takunlan ve yedek par~alanm havl olmak 
iizere tefcrruah ile ucuz fiatla satihktir. Taliplerin tafsllat almak ilzere 

Sahibi Necmeddin Sadak §irketiu , Baglarba§mdaki idare merkezine rnilracaatlan. 

Umumi nC¥iyat miidiirii ~cvket Rado ---------------------------


