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Reisiciimhur lnOnii dUn 1 

Karabiik in$aat1n1 gezdi 
lnOnii buradan sonra <;erke§ kazas1na 

giderek halkla temaslar1na devam etti 
Reisicilmhur geceyi Sumucakta ge~irdl 

Reisiciimbur tsmet tnonil halk arasmda 

f;erkC§ 12 (Hususi) - Relslciimhur 
ismet inonU geceyi KarabUkte, tren
de g~irdiler. Sabahm alaca karanlt· 
gmda biltiin Karabiik amele ve koylii 
ile dolmu§tu. Herkes Reisicilmhum 
gormek istiyor. 

Tam saat sekizde inonil vagonun
dan ~1karak istasyonda selam resmini 
ifa eden bir milfreze askeri tefti§ ettl. 
Bundan sonra tekrar trene binilerek 

ag1r demir sanayii fabrikasma gidil
di. 

Amele i§ ba§mda .. Fabrikada biiyilk 
blr faaliyet gaze ~rp1yor .. 

inonu f abrlkaya girerken Siimer
bank umum miidiiril B. Nurullah E· 
sada sordu: 

- Burarun amelesi nereden? 
- Her yerden efendim, istanbul· 

dan da ~ok var. 

Reisicilmhur onilmiize ~lkan biiyiik 
tesisati gostererek: 

- BuraSl neresidlr? 
- Kok deposu, 2000 ton kok ahyor. 
- i~erlye girecegiz degil mi? 
Nurullah Esad: 
- ~a yet, yorulmazsamz ef en dim, 

dedi. 

(Devami 10 ncu sahifed.e) 

BUtUn ltalyan gazeteleri Fransanm 
: fedakarllkta bulunmasm1 istiyorlar 

Tlyatro binas1 
- istanbul ~ehir tiyatrosu <;ok in

k"i$af etti; fakat atsiz siivari gibi/ ... 
Piyesleri, aktorleri, rejisoril, manevi 
taraflan var; maddi, lakin zaruri ci
heti, binasi yok! ... 

Frans1z gazeteleri ise ''Bir kar1~ 
digorlar • - 0 da yapilacak. 

- Fakat tasavvur bir an cvvel kuv-
yer vermey1z ,, 

Uoma 12 (A.A.) - Diin Tunus me· 
selcsi hakkmda hi~bir niimay~ yap1I
mam~hr. Gazeteler, Fransadan f eda
karhklarda bulunmasm1 -istcmekte de
\'am etmektedir. l\laamafih italyanm 
ne istemekte oldugwm tasrih etme
mcktcdirler. 

Corriere dclla Sera, 1talyarun cmel
Jerile B. ~amborleyn'in yakmda Uoma
ya ynpacag1 ziynrct arasmda bir ya
kmhk gormektedir. Bu gazete, yap1Ja. 
cnk miizakercler ncticcsinde, italyanm 
Akdcniz \'C Sii\'ey~ kanah iizerimleki 
iddialannm muhik oldugunun kahul 
vc teslim cdileceginin iimid etmektc. 
dlr. 

Cc:: 

Mac:raf1 olmasa. 

Pariste yeni bir niimayif 
Paris 12 - italyanlarm Korsika 

t•eaen fiile ~anlsa. .. Eglence yerleri, 
bu. meyanda sinemalar 11cuzladi. Ti
yatromuz. ancak giizel binasmm in
zimamile, t"izerine yepyeni bir alakayi 
celbedebilir. 

ve Tunus iizerinde ileri si.irdilkleri 
taleplere kar~1 Fransada yeni nilma
yi~ler yap1lm1~tir. Hilkumetin tezahii
rati menettigi hakkmdaki emir, ken- ( 
dilerine vaktinde teblig edilmcdigi I 
igin bin;ok eski muharipler grupu, 
saat on be~te Etoile meydarunda bir 
alay te~kil ctmi~ler ve Marseyyezi ve 
Korsika milli l?arkllanru sbyliyerek 
ge~mi~lerdir. 

Frans1z gazetelerinin 
makaleleri 

Paris 12 - Gazeteler Italyamn ls
(Devam1 10 uncu sahifede) 

SacmaSI olmasa. 

Yaprak 8$151 
Yazan: 

BURHAN CAHID 
Mevsimin en giizel, en merakh, 

en slirilklcyici romam 

Yakmda n~rine ba~hyacagn~. 

J~ki giizel §eydir amma: 

-------- >--, ·-- ~-~ ------- v - -- - ... ---- ~ --! 

Yalpast olmasa, 

T asarru( ve yerli mallar haftas1 

Diin Ba§vekilin miihim. 
bir nutkile a~dd1 

Basvekil nutkunda dahill kudretimizi ve haricl 
politikam1z1 etrafl1 bir surette izah etfi 

Ankara 12 (A.A.) - Ba~ekil B. 
CelAl Bayar bugtin saat 17 de Halke
vinde soyledigi bir nutukla Dokuzun
cu yerll mallar ve art1rma ha!tasuu 
~nu~tir. 

Bu miinasebetle Halkevinde yap1-
lan top Ian tida Dahiliye Veklli ve 
Parti genel sekreteri Refik Saydam 
ile Vckiller, mebuslar, devair riiesasi 
ile Vekfiletler ileri gelenleri, yerli ve 
ecnebi matbuat milmessillerl ve kala
bal1k bil: halk kiitlcsi haz1r bulun
makta idi. 

Merasime istiklal maro?ile b~Ian
m1~ ve bunu takiben kiirsilye gelen 
Ba~vekil B. Celfll Bayar s1k slk sii
rekli alk1~Iarla kar~lanan nutkunu 
soylemi~tlr. 

Nutkun metni ~ag1dadir: 
Ba§vekilin nutku 

Saym vatand~anm, 
Cihan krizi diinyayi sars1p blzim 

hududlar1m1za girdigi zaman, yant 
1929 sonlannda, tediye mtivazenemi
zi korumak i~in bazi iktlsacli tedbir
ler almak mecburiyetinl duymu~uk. 
Bu tedbirlerimizin tatblkinde, bilyilk 
milletlmize rehber ve milr~t olmak 
vazifesini de, milli iktisad Ye tasarrur 
cemiyetine vermi~tik. O glindenberi, 
milli iktisad ve tasarruf cemiyetimiz, 
bu onemli vazlfesini ifada hepimizin 
~ilkranma lft.yik surette dirayet gas
termi~tir. 

Bilft.hare ulusal ekonoml ve arttirma 
kurumu iinvamm alan bu cemiyetin 
yiiksek himayesi de, ebedi $efimiz 
Atatilrkiln iizerlerinde bulunuyordu. 
Milli iradenin kaynag1 olan ebedt 
~efimizin, her i~te oldugu gibi, mllli 
iktisad ve tasarruf cemiyetinde de 

Tasarruf ve yerli mallar hartasm1 
miihim bir nutukla a~n Ba§vckil 

B. Celftl Bayar 

rehberlikleri mevcuttu. Bugiln ken
dilerinin ziya1 hicram i~indeki ilk 
celsemizl ~iyoruz. 

Atatiirkii aevmek milli 
ibadettir 

Atatiirkii anmak, Atatiirkten bah
setmek hepimiz i~in ruhi bir ihtiy~ 
tir. Fakat, bu muazzam varhk huzu
runda soz soylemek kadar gii~ bir~ey 
tasavvur oluiiamaz. Bir ~ok giizide 

(Devamz 11 nci sahifede) 

Devlet soras1 SUrpagop isi hakkmda da 
luzumu muhakeme karar1 verdi 
Gerek otobiis, gerek Siirpagop 

meselesinde suiistimallere vaszta 
olanlar adliyece takib edilecek 

Ankara 12 (A.A.) - Devlet ~uras1 
umumi heyeti eski istanbul Belediye 
reisi B. Muhiddin Ustilndag ile mua
vini B. Ekrem Sevencan arasmdan 
otobils meselesinden dolay1 haklann
da millkiye dairesince verilmi~ olan 
lilzumu muhakeme kararma kar~1 

serdedilen itiraz1 tcdkik etmi~tir. 

Umumi heyet bu itlrazlan reddeyle
mi~ vc miilkiye dairesinin mucib se
beblerini yerinde lmlarak karan tas
dlk etmi~tir. 

Diger taraftan miilkiye dairesi 
Silrpagop mezarllg1 i~nden dolayi 

K1zmaS1 olmasa. 

da vazif e suiistimali su~u ile liizumu 
muhakeme karan vermi~tir. 

Gerek otobils i~nde, gerek mezar
llk ~eraitinin tesbitinde memurln hil-
kumetc nilfuz ve intisap beyanile dl-
11ar1da bazi suiistimallerc vas1ta ol
duklarmdan dolay1 istanbulda ko-
misyonculuk eden Sabur Sarni, Ada 
hanmda aym i~le me~gul Kadri ve 
eski Belediye fen memurlanndan ref 
hakkmda takibat yapllmasmm Adil· 
ye Vekaletine bildirilmesi yine umu
mi heyet~e kararl~tmlm1~tir. 

S1zmas1 olmasar ..• 

g 
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( Diin Geceki ve Ba Sabahki Daberler l 
----------------------------------·--------~I Okmeydan1nda bulunan 
cesed heniiz esrar1n1 .. 

muhaf aza ediyor 
Cesedi diin de birfok kimseler 

gordii, fakat kimse te1his edemedi 
Okmeydarunda telsiz istasyonu al

tmda Kalayc1bah~e deresi denilen 
yerde bir cesed bulundugunu di.in 
yazm1§tlk. 

Cesed, Kamanto mezarllgmm niha
yctinde on be§ metre kadar derinlik
te bir dere i~inde s1rtiistii yatml§ va
ziyette bulunmll§tur. 

Cesette yap1lan muayenede maktu
liin ba§mda, biri §akakta, cligeri de 
biraz daha ilst k1s1mda olmak iizerc 
iki kur§un yaras1 gori.ilmil§ti.ir. Bu 
kUf§Unlar bcyni part;alayarak oli.imii 
inta~ etmi~tir. Yine cesedin umumi 
vaziyeti bunun on giln kadar evvel 
buraya getirilip b1rak1ld1gm1 goster
mektedir. Yiizil ~iiriimii§, etleri da
gllm1~ oldugu i~in ~ehresini te~hise 
imkan yoktur. V'zerinde bir don, bir 
gomlek, ayak tarafmda bir ~ift yeme
ni deriilen ayakkab1 bulunmu§tur. 

Cesedin oldugu yerden kaldlnlm
ca sirtmm altmda ve yerde bir belkc
meri goriilm~tur. Bu alelade bir bel 
kayi§l degil, olduk~a liiks bir kemer
dir ve cesedin ayak ucunda bulunan 
yemenllerle bir tezad te§kil etmekte
clir . Cesed yirmi ya§lannda kadar 
tahmin edilmektedir. Kendisi miislil
mand1r. Cesedin bulundugu yerden 
Haskoy istikametine dogru yol i.ize
ri tetkik edilince on be~ metre kadar 
bir mesafe dahilinde kan izleri gori.il. 
mil§tilr. 

Ortada mevcut delillerc nazaran 
bu delikanlmm ba§ka bir yerde oldi.i
rillerek bilahare cesedinin Okmeyda
nma gotiiriililp bu dereye at1ld1g1 an
la§1lmaktad1r. 

V'zcrinde sadecc bir don ve gom
lek bulunmasi i§in i~inde bir kadm 
maceras1 oldugu ve kendisi yatakta 

Kont Ciano 
Budapesteye oidecek 

Bir av partisine i§tirak dave
tini kah ul etti 

Budape~te ·12 (A.A.) - Resmen bll
dirilcligine gore kont Ciano, naibi hil
kumet amiral Horthy tarafmdan bir 
av partisine i~tlrak etmesi i<;in yapll
mI~ olan daveti kabul etmi~tir. Birin
cikanun ayinda Budape~teye gele
cektir. 

Mare$al Fevzi Cak
mak Ankaraya gitti 

iki giindenberi ~ehrimizde bulunan 
genel kurmay ba§kam Marc§al Fcvz~ 
<;akmak dtin ~am Ankara ekspre
sine baglanan hususi vagonla Anka
raya gitmi~. Haydarp~a garmda bir 
~ok zevat tarafmdan ugurlanm1~br. 

Filistinde vaziyet 
Kudils 12 (A.A.) - Pazar glinu 

ogleden sonra askeri kltalar hava 
kuvvetlerinin yardlmile Kudtisiin ce
nubu ~arkisinde bir ~ete ile milsade
me etmi~Ierdir. Bir ingiliz askeri ya
ralanmi~tlr. Nablus civannda muhte
lif koylerde bu ~eteye mensub olan 30 
ki~ tevkif eclilmi~tir. 
Arahlarla lngiliz askerleri 

~arptfblar 
Kudils 12 (A.A.) - Beytiillahun 

civarmda ingiliz askerlerile Arab par
tizanlan arasmda bir ~arp1~ma olmu~ 
ve bu ~arp1~maya havadan tayyare
ler de i~tirak etnli~tir. Birisi asker ol
mak ilzere bir kag ki~i yaralanrn1~tir. 
Bu havalide 31 ki~i tevkif edilmi~tir. 

Vali ve Belediye reisi geldi 
Ailesini almak vc Manisahlara 

vcda etmek ilzcre bir kac; giin evvel 
Manisaya giden Vali ve Belediye reisi 
B. Lutfi Kirdar dun ak~am ~ehrimizc 
avdct etmi~tir. 

uyurken birdenbire tabanca ile oldii
riildilgil zanmm kuvvetlendirmekte
dir. 

Dun yap1lan tahkikatta cesedin 
parmak izi almarak polis rnildilriyeti 
daktlloskopi lasmmda tetkik eclilmi~ 
ve bu adamm herhangi bir suretle za. 
b1ta parrnak izi §Ubesinden gegme
mi§ oldugu anla§1lm1§hr. Zab1ta, ~im
diye kadar kayboldugu bildirilen e§ha
sm fotograflan ve verilen e§kal iize
rinde tetkikat yaprm§ fakat hi<;biri ce
sedin e§kaline uymarm§tlr. 

Diin de cesed o civar halkma goste
rilmi~e de hi~ kimse te~his edememi~
tir. Bu vaziyct kar~1smda cesed rnorga 
kaldmlarak sogukha va depcsunda hal
ka te§hire ba§lanrnt§tlr. Diln morgda 
kirk ki§i cesedl gormil§ ve o s1rada 
bizzat morgda bulunan milddeiumurni 
muavini B. Feridun Baga bunlan is
ticvap etmi§se de cescdi tamyan <}lk
marm§tir. 

Cesette morgda otopsi yap1ld1g1 
takdirde, yaralar b~ta oldugundan 
cesedin kafas1m par<;alamak Iazun
gelmektPdir. Bu da cesedin <;ehresini 
biisbiitiin tamnmaz bil: hale getire
cektir. Diin cesede otopsi yap1lmam1!}
tir. Cesed bugiin de te§hir edilecek 
ve sonra otopsi yap1lacaktrr. 

Cesedin ba§ka bir yerde oldilrillilp 
buraya getirildigi anlR§1ld1gma naza
ran cinayetin faillcri bir ki§iden faz
Jadir. 

Diger taraftan cesedin yanmda b11-
lunan ycmenilcr iizerinde saman par
c;alan gorii.lmii§tiir. Fakat bu yeme
nilerin cesede ait olmay1p zab1ta ve 
adliycyi §a§irtmak maksadile katiller 
tarafmdan oraya konulmas1 ihtimali 
de goz onlindc tutulmaktad1r 

Maliyede yeni 
tagin ve nakiller 
De fterdar, muhasebe, vari. 
da t ve malmiidiirleri aras1n

da degi§ik lik yapild1 
Ankara 12 <Teleronla) - Mallye Vcka

leti defterdar, muhasebe, varldat ve mal
mi.idi.irlerl arasmda yeni nnk1l ve tayinler 
yapm14t1r. Bildiriyorum: 

Defterdarlar arasmda: Manlsadan Cev
det Seyhana, Nl(tdeden Remzl Kayserlye, 
An!'ara varldat miidiirii Mustafa Manisa
ya, Mugladan Aziz Ni.gdeye, Seyhandan 
Halll Mu~laya defterdar tnyin vc nakledil-
ml§lerdir. · 

Malmiidiirleri arasmda: Ynylaktan Hlk
met Karo.k()((ana, Sar1ycrden Nazun Sa
raya, Bor hususi idare tahsll memuru Arif 
~olpazarma, Bordan Nlyazi Re§adiyeye, 
'Urgiipten Sabri Bora, Gar§ambadan Faz1l 
Sar1yere, Tireboludan Kemal Bayburda, 
Kangaldan Hasan Tahsln Mencmene, S6-
~iittcn Fevzl Tosyaya, Afyondan Hnmdl 
Sogute, Havzadan Bahri iskillpe, Garzan
dan Kamil Lfi.dige nnk1l ve tayin cdilmi§
lerclir. 

Muhasebe mudiirleri .arasmda: Mazglrt
ten Abdullah A!yona, Isklllpten Mustafa 
S1vasa nakledllm~lerclir. 

Varidat miidiirleri arasmda: Istanbul 
Galata. §Ubesl tahakkuk §efi Hasan Fahri 
Ankara varldat miidiirliigiine. Burdurdan 
isman Hakk1 Bingole, istanbul Eyiip ma
llye l!Ubesi tahakkuk §efi Nurettin Bursa
ya, Amasyadan Ahmed ~iikrii Burdura, 
izmlr varldat kontrol memuru Mehmed 
Amasyay:i., istanbul tahakkuk ~efi Azmi 
Boluya, Bursadan Ahmed Zeki Nigdeye, 
N!Meden Hiisnii Orduya, Sllrtten Halis 
Vana, Vandan Niisret Siirdc nak1l ve ta
yln edilm~lerdlr. 

~~~--~~~~ 

Frankonun bUyUk 
taarruzu bekleniyor 

Cerbere 13 (A.A.) - Hiikumet~i jg. 
panyadan buraya gelen haberlerc go
re, Frankocularm bi.iyiik taarruzuna 
intizaren biiyiik bir faaliyet goze ~arp
maktadll'. Eide mevcut bi.itiin asker
leri ve hatta polisle1i hamil kamyon 
kollan muhtelif cephcler istikametin
de Barselona ve Madritten hareket ey
leme)ttedir. 

lsmet Inonu bugUn · 
~ank1nya gidecek 
Ak1am seat 19 da 

Ankaraya donecektir 
((erk~ 13 (Hususi muhabirimizden)

Reisictimhur ismet inonii, bugiln Qan
klnya giderek tedkikatta bulunacak
trr. ismet inontiniin bu ak§am saat 
on dokuzda Ankaraya avdet etmeleri 
beklenmektedir. 

Kitap meselesi 
Maarif Vekaleti kitap sab§l 

i§ini bizzat idare edecek 
Ankara 12 (Telefonla) - Maarif 

Vekaleti Devlet kitaplan mi.itedavil 
sermayesi hakkmdaki kanunun ii~iln
cii ve dordiincii maddelerini degi~ti
ren bir kanun projesi hazirlam1~tlr. 

Projenin haZirlanmasma sebeb sa
b~ta iskonto miktannm ragbeti 
~eker bir hadde olmamas1 yiizlinden 
sat1c1 tcmininin mi.i~klille~mesidir. 

Maarif Vekaleti kitab sati~ i~inin 
rniiteahhit ile idarcsinden milsbet ne
tice almachgmdan memleketin muh
telif yerlerinde depolar kurarak sat1-
~1 bizzat idare ctmek karanndadrr. 

Demirdag madeni 
gezildi 

Nafia Vekili ve davetlileri 
Ankaraya doniiyorlar 

<;:et inkaya 13 (Hususi muhabiri
mizden) - Trenimiz donti~te Divrik
tc 3 saat kald1. Milli Mildafaa Vekili 
general Kaz1m Ozalp, Demirdagdaki 
dcmir madenleli i~letmesini gezdi. 
i~letme mildtirii B.. Yusuf tarafm
dan verilen izahat alaka ile dlnlendi. 
Madenden bu sene 67,000 ton demir 
cevheri istihsal edildi. 50,000 tonu 
Karabilkc sevk edildi, gerisi de gon
derilmek tizeredir. 

Gelecek sene istihsali arttll"mak 
i!;in yeni biiyi.ik tcsisat yap1Iacak, dc
mirdagm1 Divrige baghyacak havai 
bir hat yap1lacakhr. 

Trenimiz. bu ak~am saat on do
kuzda Anknraya varacaktir. 

Tedaviilden 
kalkacak paralar 
Be§ kuru§luk ve 100 parahk 
bronz bir kuru§luk nikel 
paralar ay ha§1ndan sonra 

kullan1lm1yacak 
Tedaviil etmekte olan be~ ve iki bu

<;uk kuru~luk bronz ve bir kuru~luk 
nikel paralar hakkmda Maliye Ve
kfiletinden vilayete ~ag1daki telgra! 
gondelilmi~tir: 

1 Kanunusani 939 tarihinden itiba
ren tedavillden kaldlrllacak olan 
bronz be~ ve iki buc;uk kuru~luklarla 

nikel bir kuru~luklar 2257 numaral1 
kanunun sekizinci maddesi muci
bince bu tarih mebdei olmak iizcre 
daha bir sene milddetle yani 1/ 1/ 940 
tarihine kadar mal sand1klarilc Ctim
huriyet Merkez vc Ziraat bankalan 
tarafmdan kabul olunacaktll'. 

Keyfiyetin tebligi. 
Bu emre gore onilmtizdeki kanu

nusaninin birinci giinilnden itibaren 
yukanda zikrettigimiz paralar halk 
arasmda kullamlm1yacakbr. 

Biiyiik Millet Meclisiniu 
diinki.i toplanbs1 

Ankara 12 (A.A.) - Biiyilk Millet 
Meclisi bugi.in Refet Camtez'in ba~
kanl1gmda. toplanarak ihtiyat zabit
leri ve ihtiyat askcri memurlan ka
nununun dordilnci.i maddcsinin de
gi~tirilmesine aid kanun Iayihasile, 
giimrilk tarife cetvelinin 756 numa
rasuia giren tazyik veya temyiz edil
mi§ ve metre mikab1 iizerinden gilm
rilk resmine tabi tutulmu~ olan gaz
lann safi siklet ilzcrinden rcsim ve
ren e~yaya kiyasen mevzu bulunduk
lan zarf ve ambalajlarmm resimden 
muaf tutulmalan Iaz1mgeldigi hak
kmdaki tefsir mazbatas1m ikinci mi.i
zakerelerini yaparak tasvib etmi~tir. 

Son dakika 
Italyan talebleri lngiltere 
aleyhine miiteveccih degil 

Roma gazeteleri lngilterenin 
endi~elerini teskine ~ah$1yorlar 

Bir Italy an gazetesi Cibuti ve F rans1z Somalisini 
Fransadan istiyor ve Fransa ile ihtilaf yaln1z 

Akdenizde degildir diyor 
P aris 13 - Ramadan bildiriliyor: 

italyan siyasi mahafili, italyanm ye
ni talcbleri milnasebetile ingiliz ef
lln umumiyesinde gortilen aksillA.
melden ve ingiliz - italyan dostlu
gunun bozulmasmdan endi~ededir. 

italyan matbuatI, biiyilk bir itidal 
gostermekte, italyan taleblerinin in
gilterenin Akdenizdeki vaziyetine 
miiteveccih olmad1gm1 temine ~ah§
maktad1r. 

F~ist mahafilinde iki noktai na
zar belirmektedir. Bir kis1m f a~ist 
mahafili, italyarun fazla isteklerde 
bulundugunu, diger klsm1 az bir ~ey 
koparmak i<;in fazlaslill istemek l!
z1mgeldigini beyan ediyorlar. 
ltalyanlar Cibutiyi ve Fran-

s1z Somali£ini iatiyorlar 
Roma 13 (A.A.) - Giornale d'italia 

gazetesi Frans1z • italyan meselelerini 
tekrar ele alarak diyor ki: 

«italya, Cibuti, Frans1z Somnlisi 
meselesinin kati ve cezri olarak halli
ni istiyor. Italya, bu meseleyi ileri stir• 
mekte tamamile haklld1r. Hususileki, 
1935 den sonra Fransa Cibutiyi ital
yan imparatorlugu aleyhinde bir ale~ 
olarak kullanmaya ba§lam1§tir. Cibu· 
ti, Frans1zlarm idaresi altmda ital-
yaya kar§I hareket eden btitiln Habe§ 
muhacirlerinin bir toplanti yeri hall. 
ni alrm§tlr. Frans1z Somalisi biitiin 
italyan menfaatlerine kar§I daimi bir 
tehlike te§kil ediyor. T1pk1, italyan • 
ingiliz milnasebetleri gibi italyan -
Frans1z milnasebetleri de bugiin yal
ruz Akdcnize degil, Klz1l denize ve 
Hint denizine de ,§amildir. 

B. CambOrleyn bugUn mUhim bir 
nutuk sOyliyecek 

lngiliz Ba~vekili, F ransa Italyan1n tecaviiziine 
ugrarsa lngilterenin kendisine yard1m i~in 

bir teahhiidii olmad1g1n1 soyledi 
Londra 13 - ingiliz Ba§vekili B. 

<;amborleyn, bugtin ecnebi muhahir
ler tarafmdan verilecek ola.n ziyafette 
mtihim bir siyasi nutuk irad edecek 
ingilterenin son hadiseler kar§ismda 
siyasctini izah cdecck, beynelmilel l>ir 
uzla§maya varmak hususundaki niyc
tini teyid etmekle beraber totalitc~ 

devletlere de htisntiniyet gosterme:e. 
iini ihtar edecektir. 

B. Hitler bu ziyafette hazu· bulun
mak ic;;in Londrayaya fevkalade bir 
memur gondermi§tir. Mare§al Golin
gin orgam olan Nasyonal <;aytung ga
zetesinin B. Qamborleyn tarafmdan 
bugiln soylenecek olan nutkun mev. 
simsiz ve lilzumsuz oldugu yaz1Imas1 
ingilterede asabiyet uyand1rm1§t1r. 
lngiltere, harbe girerse Fran-
saya yard1m edecek mi? 
Londra 13 - Diln Avam kamara

smda vukubulan bir miinaka~ada 
Fransa italyamn bir tecaviizilne ug
rarsa ingilterenin kendisine yardnn 
edip ctmiyccegini htikumetten sormu1-

Panama kanah 
Panama valisi kanahn ge

ni§letilmesini istiyor 
Va~ington 12 (A.A.) - . Panama 

kanah valisi albay Ridley, Va~ingtona 
bir rapor gondererek kanahn btiyiik 
gemilerin ihtiyacatma tekabtil ede
cek ve ticaretin inki~afma medar 
olacak tarzda bilyilltillmcsi temenni
sinde bulunmu~tur. 

Raporda kanalm hn.rp halinde da
ha iyi miidafaa cdcbilmek maksadile 
de bilytiltillmesi lazun oldugu beyan 
edilmekt.edir. 

Nicaragua'da ikinci bir kanal a<;1-
lacag1 tekrar mevzuubahsolmaga 
ba!?la1m~br. B. Ruzvcltin son karar
lan beklenilmektedir. ----
Bahsi mii§terekte kazananlar 

Ankara 12 (Telefonla) - Pazar gii
nilnil sonbahar at yan!?lannda bahsi · 
mti!?lereke i~tirak eden ilg ki~i hi~ 
kimsenin i.izeline para koymad1g1 bir 
ata oynanu~Iar, ve bu at birinci gel
dlginden her biri 1600 er lira alm1~
lardir. $imdiye kadar <;ifte bahisten 
bu k~dar kazanan olmam1~t1r. 

lard.Ir. B. Qamborleyn, bu suale §U ce
vab1 verm~itir: 

- Fransa ile aram1zda mevcud 
olan paktlar ve muahcdelerde boyle 
bir taahhiidilmilz yoktur. 

Mebuslar, B. c;amborleynden Ro
maya gittigi zaman yeni bir anla~ma 
yap1l1p yap1lm1yacagnu sormu~ar

d1r. Ba~vckil bu sualc de ~u cevab1 
vermi~tir: 

- Romaya mlizakeredc bulunmak 
ic;in dcgil Mussolini ile §ahst tcmasta 
bulunmak i~in gidiyorum. ingiliz -
italyan anla~masmda mevcud olm1-
yan Silvey~ ve ispanya meseleleri hak .. 
kmda bir anla§ma olursa behemehal 
Avam Kamarasmm tasvibine arzedile
cektir. 

B. Qamborleyn, ba§ka bir suale Al· 
man mtistemlekeleri mcselesinin res
men ortaya atilmad1gm1 soylemi§, fa
kat Mi.inihte gayri resmi bir §ekilde 
gorii§tililp gorii§illmcdigi sualine de: 
1(Buna dair bir§ey soyliyemcm)> ceva
bm1 vcrmi§tir. 

Yunan kralinzn 
beganati 

«Turk Yunan hududunda 
artik ordular bulunmuyor >J 

Paris 12 (A.A.) - cintrensigeanb , 
gazetesi, Londrada bulunmakta olan 
Yunan krah Georges ile yaptig1 bir 
millakati ne~rediyor. Kral ezcilmle 
demi~tir ki: 

cBalkanlar bugiln iyi bir misal ola .. 
rak ele almabilir. Turk - Yunan hu
dudunda artlk ordular bulunm1yor. 

Yunanistan, Bulgaristanla da an
l~ma yapm1~tir. Ve Selanik anla~

mas1 harbtenberi devam eden bir 
dil~manlik devrine nihayet vermi~

tir. 
Balkanlar, ~imdi, yctmi~ milyon

luk bir klitle te~kil etmektedir. Bun
lar, bir harp takdirinde be~ milyon 
ki~ilik bir ordu seferber edebilirler. 

Kral, Yahudi meseleslne de temas 
ederck, Yunanistanda boyle bir me
selenin mevzuubahis olmad1gm1 be
yan etmi~tir. 
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A.K,SAMDAN AK.SAMA -
lstanbulda yeni devrin 

silueti 

'l'nrih 1;ahaSJnda emsalsiz \'Ukufu 
n bir zatla g~en giin konll§Uyor. 

illtn: 
- Fatihin 11e muazzam cesnrcti 

'~··· • diyordu •• Hay1r, yalmz bu 
hri fcthetmek bususunda degil ..• 
e g~irdikten sonra, buranm man
tasuu degi§tirecek blnalar yapmak 

ihetinde... Orada bir cantl, burada 
.. .saray, §urada bir imaret, otede 
Ir mcdrcsc, bir cami, bir cami, hir 

ay. bir saray daha ... Ve halefierl 
u talap ettiler... Bin senedenberi 
~llnSin kurdugu flbidelere ragmr.111 

~hir, klsa bir zaman j~inde, bir iJd 
ii i!(indc, Tiirk diyan, manzar.m 

vercU .•• Kubbelcrin yruunda mina
er, minarcler ... \"e Tiirk ii hibunda 
tarcler ... Ti uzaktan bakmca hile 

ilt nazarda ~eh.rut kin1e ait oldugu 
IU~1hyor ... 

.y.~.y. 

!'L Ciimhuriyet rejimi, Bizanstnn ve 
"illlanldardan sonra buramn 'ari i
flr. Elbette onun da bu tarihi diyam 
1t11di damgasuu basmaSI liiz1md1 ••• 
~hrin silucti iizerine, yeni mcdeni
!:t.in miihru bir giiu vurulncaktJ. 
lla.mdolsw1 ki o giiu geldi, ~nth ... 

llkur ka\"usturana! ... Biiyiik imarla-
lln arire in.de oldui:rumuzu gorliyo
. . Her giin her gazetcde birka~ yazt 
!tdcn int~nr ediyor. Bunlan kam
tuaralt dikkatle okuyoru~. Birka~ 

Ile i~inde neler olacaguu haynlimiz
canlandanyoruz. 

llir cilmleyle: 
lstanbulda ciimhuriyetin silueti 
da oluyor. 

istanbula Fatih ,·nktlle nas1l ilk 
'rk dnmgnSiru \'UJ'duysa, ~imdi de 

ttli rcjim, asri ve medeni Tiirk mnn
rasm1 \'eriyor. 

Deniyordu ki ve biz de diyorduk l<l: 

- Aman kimse Prost'a ka~ma
l.., 0 nastl isterse 11rogramuu oyle 

ltpsm ••• 
nu, pek dogruydu. Fakat hen kendl 

b1ma :tu end~eye de dii~yor. 
111: 
- Teknik noktasmdan belki biitiin 
etnmiyeti ~ehir dahili merkezlcre, 
)'danlnra, anayollnra vennek icap 
Ccek; s1rf bedii \'e ikt1sadi baklm-
11 ~ goriilecek ..• Halbuki bunun bir 
rnilli propaganda ciheti olsa ge-

ktir ... istanbula denizden bakau, 
ktan uzaga hayran kahyor; fakat 
~bg.. nisbette inkisara ugruyor .• 

dan transit ~crier de oyle: Bir 
tab, tilrnb Bogazi~i ki, yiirekler ac1. 
·· Bir Galata ki, bir Sirkeci ki ... \le. 
! ... Taribleri var, §ohretleri var; 

r, agyar herkes blliyor: a.Bu mu 
~?» diyorlar; ve ~yet eslifm iibide
• olmasa, bizim kabiliyetiJuize il1>· 
li ~ilpheli bakacaklar ... 
Gazctelcrdc son ~1kan n1ahimat1 
Qyunca, yUregime serin su serpil
clogrusu: Bogazin Avrupa yakas1 

Un, yclq>are §ekilde, ilk aiizda ta
llllanacak. Galata, Sirkeci Umana 

'yecek. .. Birkay csasb meyaan, 
ka' esa b anayol bunlan itmam 
Yor. 

1"'t:.llDetl[ yahuz beledi, ikt1S8di cihet
• deg~ aynl umanda bu ilk tesil' 
etinin goze~ oldugunu mem· 
etle goriiyoruz. 

l>aha fimdiden yen.i rejimin me
~ damgas1, - dimaglannuzda ol
• istanbul iizerine vurulm~ bu .. 

uyor. 
lele ~ Bogaz1 zi.ndan rden yilk
d uvarlar a~lsm, Bebege, Bebe?,. 
oteye dol:rru bir gezinti yaparkcn 

:A.Kf}AM 

r $EDiR DABERLERi 

EminonOnde 
Molozlarin 

temizlenmesi 
4 giinde bitecek 
Eminonil istimldk sahasmdakl mo. 

lozlann temlzlenmest 1~ nlhayet d6rt 
giine kadar bltirilecektir. Yap1lan 
temizlcme masraf1 Belediye bil~esln
den \•erllmekle beraber rniiteahhid
lerden istenecek, aym zamanda enka
Zl temizletmedikleri i~in kendilerin
den para cezas1 ahnacaktir. 

Eminonil istimlak i~lerine gelince: 
Bahkpazarmda Helvac1 soka{;l1nda ve 
y1ktmlan Vallde Ham arsasmin ar
kasmda bulunan bir hamn cvvelce 
Qatls1 kaldmlm19tI. Bu binanm y1kll
rnak uzere oldugu anl~1larak bir ka
zaya rneydan vcrmemck i~in han bu
giinlerde Belediye vesaitile y1ktmla
cakt1r. 

Eski Selanik bonmar~esi s1rasmda 
bulunan binalar hakkmdakl istimlfik 
kararmm da bugiinlerde mahkerne
den almarak y1kt1rma i~le1ine ba~la- , 
nacag1 muhakkak gortiluyor . 

Denizbank ah~1, kamarot, 
garson i~in kurs a~1yor 

Denizbnnk, gelmi~ ve gelecek olan 
yeni vapurlar i~n miltehass1s ah~1, 

garson ve kamarot yeti~tirmek tizere 
kurs ~aga karar vermi~tir. Bu mii· 
nasebetle Avrupadan miltehass1s 
muallimler celbedilmektedlr. 

Kursa ilkmekteb ve tcrcihan orta 
mektep mezunlan almacakt1r. Kurs 
talimatI h8.Z1rlanrnaktad1r. Yenl Ga
lata Yolcu salonu i~in de Fransadan. 
mUtehass1s bir metr dote! celbi mu
vafik goriilmil~tilr. 

Parti kongresi 
Oniimiizdeki per§embe giinii 

toplan1yor 

Ciimhuriyet Halk Partisi vilayet 
kongresi onilmilzdeki per~embe giinil 
saat 11 de Vall ve Parti vilayet b* 
kan1 Dr. B. Lutfi Klrdar tarafmdan 
a~tlacaktir. Kongre reisligine bir zat 
intihabmdan sonra encilmenler se~i
lecek ve bu encilmenJerde kaza kon
grelerinden gelen dilekler miinaka~a 
ve tedkik edilecektir. 

Kongre iki giln siirecektir. Kon
greden yerilen kararlardan blr k1sm1 
vllayet ve Belediye bil~elerile tahak
kuk edecektlr. Dogrudan dogruya 
devlet bilt~esile yap1lacak i~ler de 
Partl gene! sekreterligine arzedilecek
tir. Aym zamanda bilyiik Parti lru
rultayma i~tirak edecek delegeler de 
sccileccktir. Vilayet kongresi iki giln 
siirecektir. 

..,_,..m1111n1~•u1111......,..1u11nn1Hu1n1t1tn111a •-

istanbulun ne tstanbul, dillere destan 
Bosfar'un ne Bosfor oldugunu hak
kile gorecegu ve: cSahiden ya!pdJp
JWZ yer bu cennet mi ~! • diye !p~ 
~cag..z. .. Bir Bogaz kJ, ekscri yerleri, 
Amavutkoy tarzmda a~1k ve manza
rah olacak ... Yalmz bu yol bile, tstan
bulun giizellligme bir giizellik daha 
katacaktir ... 

«Dl§l seni yakar, i~i beni yakar! /> 

tanmda bir tstanbuldan kurtulaca-
.. ' g1z ••• 

(Va-Nii) 

Karilerimizin 
$ikayeti 

~air Leyla sokag1 
c;opf Uk mudur ? 

Be#kt~ta otttran bir kadin 
okuyucumuz yaziy<Yr: 

Ben Be~t~ta, Koyiginde, ~air 
Leylfi sokagmda otururum. S<ika· 
gimzz pistir, hem de ne kadaT pis. 
Bir kere 9opciiler tarafmdan sii.
pilriilmedigi ~oyle dursun, cu
ma.rtesi kurulan pazara iftirak 
eden saticilar, a~am olup sergi
lerini toplarken sebze ve saire ar
tt.klanm bizim sokaga atiyorlar. 

Bzmlar bir hafta yerlerde Bil· 
riiklenip tam kendi kendilerine 
kaybolacaklan Strada pazarcilar 
taraf ind.an tazeleniyor; bu yilzden 
evlerimiz bile temiz durmuyor. 
Bizim sokak 9oplilk miidiir? Rica 
ederiz, ~owfilerin $air Leyla soka
gma ugramalanna tavassut bu
yurun. 

Nigar 

Talihliler 
Piyangoda biiyiik ikramiye· 

leri kimler kazand1 
Tayyarc plyangosunun bu def ald 

cekili~inde bilyiik ikramiyelerl kaza.
nanlardan bir k1sm1 ~nlard1r: 

45,000 lira kazananlar: Selimiye 
kl~asmda bilfecl Tall\t, Ayanc1k li- · 
man memuru Apti ve esld duyunuu
mumiye memuru Seyid, 15 bin lira 
kazananlar:· Beyoglu Hamal~1 so
kak 17 numarada bayan Eleni, An
karada Necdet k1zi Gilldane, Mene
men Belediye sandlkemlni Ahmed ve 
ortagi Cevdet, 12 bin lira kazanan: 
~~li Bomonti caddesi 5 numarada 
ismail, 10 bin lira kazananlar: Sa
matya Hac1kadm mahallesi, Dana 
yoku~ 6/ 1 evde ismini blldirmiyen 
biri, Tophanede Fahri, Bursada Fev
zl Qakmak caddesinde ~ahin garajm
da R1za ~ocuklari, Develi Camiikcbir 
mahallesinde Taceddin, Edremidde 
Abdiirrahman klzi Sabahat, Eyiip 
Bostan sokak 70 numarnda Mehmed., 

~irketi Hayriye yeni bir ara-
. ha vapuru yapbracak 
~irketi Hayriye kencli tezgA.hlarm

da bir araba vapuru dnha yaptmna
ga ka1·ar vcr.m~tir. tn~aata biran ev
vel b~lanarak yeni arnba vapuru 
yaz ortalarma kadar yet~tirllecek

tir. 
Ge~cn yaz araba vapuru seferlerl

ne ragbet artm1~ti. Denizbank da ~ir
ketln vapurlarmdan isti!adc ettigin
den araba vapuruna ihtiyn~ ~ogal

~br. 

Gelen bugdaytn miktar1 
arth 

iki gilndenberi bugday mevrudatl 
artrm~hr. Evvelkl giln ve diln piya.
saya 660 ton bugday gelmi~, diin hep
si sahl~tir. Piyasaya bol mal geldi
gl icin fiatler 4 - 5 para kadar gerile
mi~tir. Mevsim dolayisile Deride mev
rudatm azalmas1 ihtimalinl goz oniin
de tutan larmac1 vc degirmenciler 
st.ok: yapmak i~in elverl~li fiatlerle 
piyasadan mal c;elanektedirler. 

Et meselesil 
Dev/et Ziraat 
kurumu i~e 
ha~lzgor 

Devlet Ziraat kurumunun, ~ark 
hayvan ihracat fiirketile birllkte is
tanbul et i~lerinl idare etmege karar 
verdigtni yazm~tlk. Haber aldlgmu
za gore Devlet Ziraat kurwnu bu ~e 
aid hazJrllklarm1 bitlr~ ve be~ yilz 
bin lirahk bir sermaye hazJrl~br. 
Bu sennaye ile on giine kadar ~e b* 
byacakt:Ir. 

ilk i~ olmak iizere devlet ziraat ku· 
rurnu ~irndilik hayvan borsasmdan 
hayvan satm alarak mezbahada kes
tirecek ve kasaplara aagitacakbr. 
Bilahare ucuz et satmak iizere de 
~ehrin muhtelif semtlerinde kasap 
dilkkdnlan a~acaktlr. 

Tiirk .. Yugoslav afyon anla§· 
mast yenileniyor 

Muddeti bitmi~ olan Tiirk .. Yugos.. 
lav afyon anl~masmm yenilenmesl 
i~ln milzakerelere yarmdan itlbaren 
~ehrlmizde ba~lanacakt:Ir. Bu muna
sebetle Yugoslavya iktisad nczareti 
mu~aviri B. Moronovi~in riyasetinde 
blr heyet bu sabah Belgraddan ~ehrl
mize gelecektir. 

Turk heyeti toprak mahsulleri ofisi 
umum miidilril B. Hamza Osman, 
umum mildilr muavlnleri, iktisad 
Vekflleti ihracati ~kllaUandmna mil
dilril B. Servet, Ziraat VekAietinden 
B. Aziz ''e eski UMturucu maddeler 
inhlsar1 umum rnildi.irii B. All Saml
den milrekkeptir. 

Dolmabahce f acias1 • 
Eski polis miidiir mua vini 

bugiin dinlenecek 

Dolmabah<;edeki f acla etraf mda 
tahkikat ya.pan miilkiye miifetti~e

rinden B. All Seyfi, Salm vc polis 
rnilfet~ ~f diin de millkiye tefti~ 
heyeti odasmda m~gul olm~lardlr. 
Facia gecesi sarayda ve rneydan
daki kuvvetlere nezaret eden eski 
polis mildiir muavini ve ~dild em
niyeti umumiye birlnci ~ube miidilrU. 
B. Kfunramn yap1lan davet Uzerine 
geldigini yazrru~t:Ik. B. Klimran he. 
nilz dinlenmemi~tir. Bugiin tahkik 
heyeti huzuruna cagnlarak malftma
tma mtiracaat cdilecektir. B. Kftmra· 
nm verecegi ifadeden sonra miifet
ti~ler meseleyi tenvlr edebllecekler
clir. 

Komiir tirketleri Etibanka 
baglanacak 

Diin bir gazete komilr ~ketlerinln 
blrle~tirilerek Denizbanka raptedile
ccgini yaz1yordu. Komur ocaklanm 
i~leten ~ketler Etibarlka raptedile
cektir. Bu hususta blr proje mevcud 
oldugu ve tatbikine ge¢1mek tizere 
bulunuldugu haber verllmektedir. 

Savarona yab diin geldi 
Relsiciimhur tsmet inoniinii tnebo

ludan Zonguldaga gotiiren Savarona 
yatI diln ogleden evvel limanmuza 
gelmi~, Bebekte demlrlemi~r. 

hallebi saraylar1 nu istersin ..• 

I 

... Yerlerl baklava, duvarlan mu· 

Sahlfe S 

lST ANBUL HAY A TI 

Cazb, sazh diigiin 
Bizim ko~ ile bir hafta evvelin

den sozl~ik. Ahbablanndan birl og
lunu evlendirccekmi~. 

- Giis~c pek merakhdJrlar. 
Cazli, sazh bir diigiin yapacaklar. 

ble sen de bir ka~ ahbabim getlr, 
diye J.Srar cttiler. Beraber gidellm. 

Dcdi. ~ yemc~rindeu soura bi
zim ko~ ile bulu~tuk. Ana cadde
den dar sokaga saptlk. Karanhk, ~a
n1urlu, do1amma~h sokaklarda eplyct 
dola$hk. 1Ieride daraclk bir nrabgm 
ko~ donilnce kahkaha seslerl, 
ca2band giiriiltiileri b~adt. ~ 

ko~e ii~ knt pencerelerinden i~ 
gorUnen kule gibi sipsivri evin kap1-
s1ru ~Id1k. 

E\"vclii nit kattn minimini bir oda
c1ga girdik. Bir miiddet dinlendikten 
sonra ev sahiblerinden biri bizim kom· 
!jllnun kulagma bi~eyler f1SJ.1dad1 \'C 

odadan ~1ktl. Her ad1mda kalmh in
celi fcryndlarla sars1lan merdivenden 
~1karkcn cazbandm co\)kun giimbiir
tilsii kulaklanmlZI bnnnlamagn b~
lnd1. 1\ferdiven ba~ndaki sahanhga 
~1kmcn goilerim karardI. Sag ko~yi 
cazband takmu i gal etmi~. Sol tara
fa radyo yerl~ti.rilm~. ikisinin ara
smda bir hnSJr iskemlcnin iizerinde 
gramofon goze ~-arp1yor. Ortnda ~ft
lcr dnns ediyorlar. Cnzbandm giiriil
tlisii yiikseldik~e dans cdenler de co
~yorlar. Birbirlerine ~rpa tarpa 
tepinirlcrken ev ta temeliuden snrs1-
hyor. 

Bir arahk kalabahk ara mda bir 
knynn~a oldu. Daus cdenlcr kena
ra ~eldldilcr. Gclinle damad dans 
edcceklcrmi~. Ynndaki kii~iiciik oda
dan kolkola tiktllar. Gclinin sa~lan 
yumak hnlinde cnsesine toplarun~. 

Tepesine g~irilcn tncm iki taraf ma 
hirer pembe giil sokulmu~. Beynz tu
\•aletinin gogsiine elmas dal yerine 
pcmbe bir krizantmi talnl~. Arka· 
dan, tuvaletinin uzun ctegmi da· 
C'imk sa~. ma\i prostelilb bir 1nz. 
cagiz tutuyor. Damadm satlan iti
na ile ~lannu~. Sutmda siyah 
ceket, boynunda kolah yaka \'e lnr· 
1mz1 papiyon kra\'at. Altta grl pan· 
talon, nyaklannda rugan iskarpin
ler. Burnunun iki ynmnda, 9ene ~u
kurunda, tra.,c;tan sonrn silrUien pud
ra bula~lklan Slnt1yor... Ayakla.n 
birbirine dola~k sof anm ortasma 
geldiler. Cazband birdenbire laya
metleri kopardt. Etrnftakilerin alla~· 
Jan arasmda dansa ~ladtlar. Gelin 
fml nnl dondilk~ arkadan etcginl 
tutan prostclfilI Ja.zcagiz da ok~ell 

terlikclrlui takJ.r tukur siiriikliyerek 
ardmdan ko~yor. Bir sUrii ~ocuk, et.
rattan ablan serpatinleri, kotiyon· 
Ian kap~mak i~in bagn~k ko~
yorlar. ortahk altiist oluyor ... 

Onlan kendi iilemlerinde bll1lklp 
ust kata ~tktik. Sofaya uzun bir ma .. 
sa kurulmu~. e~Ier, meze tabaldan 
malannu'- Etraf ve ~erldeki odalar 
t1klun tJklun dolu. Saz takmu ko~ye 
yerl~. Udun t1ngirtalan, kemawn 
ctzirtllan, hanendenin cmedecb fer· 
yadlan orta kattaki cazbandm giim .. 
biirtiileri arasmda boguluyor. Ara· 
Sll'8 cazband susunca f1rsat bulan 
hanende co~p olancn ~-u,-vetile 

cmedecb i ba.stmyor. Kadehler iist
iiste dolup bopbyor. 

Gece yansmdan sonra biz ~Ikarkell 
e\in ii~ katmda da eglence gittik~ 
hararctleniyordu. 

Cemal Refile 

•.. ~irndikl anneler ~ocukla,. 
le avutuyorlar bllmem? ... 

B. A. - Masai yerlne hakikatlerl 
anlatarak 1 ••• 
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Masala benziyen bir macera 

Bir delikanb, bilmeden k1z 
karde§ini sevmi§ 

K1z1n annesi polise muracaatle: "Evlenmelerine 
meydan vermeyin,, dedi, fakat bunlann kardes 

olduklan tahakkuk etmedi 
izmir (Ak~am)' - izmir mtiddeiu

mumiliginc garib oldugu kadar ~a
yam dikkat bir milracaatta bulunul
mu~ur. izmlrln Alsancak semtinde 
oturan bir kadm, mii.ddeiumumillge 
verdigi bir istidada yeti~mi~ klzile 
oglunun evlenmek uzere oldugunu 
bilclirerek bu iki karde~in evlenmele
rine milmanaat edilmesini istemi~tir. 
Bu iddia iizerine milddeiumumilik der
hal tahkikata giri¥Jli~. klzla karde!?i 
oldugu iddia edilen erkegi polis va
&tasile getirtcrck isticvap eylemi§Ur. 
Klzla erkegin annesi oldugunu iddia 
eden kadm ~u ifadede bulunmu~tur: 

- Klzlmla oglum izmirde dogmu~
lard1r. Babalan oliince ~ocuklanrm 

ge~indiremiyecegimi anlad1m. Oglu
mu, istanbulda tamchk ve zengince 
bir aileyc cvlathk verdim. istanbul
daki bu aile, oglumu kencli evlatlan 
glbi bilyilttiller, hatta nilfus kaydm
!1a kendi cvlatlan olarak tescil ettirdi. 

Benim, bu ~ocuk ilzerinde hi~ bir 
alakam kalmaim~b. Aradan uzun za
man ge!;ti, k1zim1 mahrumiyet i!;in
de bilyiltttim, 17 y~ma getirdim. Ge
~en yaz, k1zim1 yamma alarak istan
bula gittim, orada evvelce oglumu 
verdigim ailc nezdinde misafir kal
dlk. Oglumu, yakmdan doya doya 
seyrettim. Fakat istanbuldaki dost 
ailc ile cvvelce aram1zda kararl~tml
dlg1 i!;in !;OCuga, annesi oldugumu 

hJ~ s0ylemeclim. O da klz1m.m, kendi 
k1z karde~ oldugunu tabiatile bilmi
yordu vc ogrenmedi de ... Fakat istan
bulda kalchguruz esnada bu iki kar
d~ arasmda blr ~k bapanu~. 

izmire geldigimiz zaman klzimm 
bu gence ka!ll olan a1Akas1m hisset
mekle beraber gene kendisine bir ~ey 
soylemedim. i9te hatam da burada
d1r. Bir miiddet sonra istanbuldan 
oglum geldi, klzim1 ka~ud1. ~imcli de 
birlikte ya!jiyorlar. Yakmda cvlene
ceklerml~. Onlar ana baba bir kar
de~tirler. Karde~Ierin evlendikleri ne
rede gorillmii~tiir? Buna kanun da 
milsaade etmez. 

Mtiddciumumilik, klzla erkegi din-
1~, anneleri oldugunu idclia eden 
kadlnm iddias1m onlarn bildirmi~, 
her ikisi de kardc~ olduklai·im bilme
diklerini soylemi~erdir. Nilfus tezke
releri tedkik edilincc ana, baba isim
lerinin tamamen ayn ayn oldugu go
ri.i.lmii~tiir. Miiddciumumllik, bunun
la da iktifa etmiyerek istanbuldaki 
aileden bu delikanh hakkmda malO.
mat istemi~, oradan gelen cevapta da 
bunlann kard~ olduklarma dair al
lece mah'.imatlan bu1unmad1g1 bildi
rilmi~tir. 

Bu vaziyet kar~1smda miiddeiumu
milik, iddia hakkmda en kii~ilk bir 
delil mevcud olmad1gmdan ademi 
takib karari vermi~tir. 

Tescil davalar1 I Gizli fuhusla mucadele 
Belediyenin a~bg1 davalardan l Dort randevu yeri meydana 
miihim bir kusm1 neticelendi ~1kar1ld1 

Belecliye Eminonii meydarurun a~I
mas1 i~in buradaki binalar1 istimlak 
ederken kanun rnucibince binanm 
irad1 gayri safisinin on mislini hesab 
edip bunun iizerinc yilzde yirmisini 
de zammettikten sonra tutan yekU.nu 
binanm azami fiat bedeli olarak ban
kaya yabrmakta ve bina sahibi bu 
fiati kabul etmezse hukuk mahke
mesindc bina sahibi aleyhine tescil 
davas1 a~p karar almaktadlr. Bu ka
rardan sonra da bina yiktmlmakta
d1r. ~irndiye kadar istanbul Belediye
sinin Eminonii meydanmdaki bina 
sahipleri aleyhine asliye birinci hu
kuk mahkemeslne bu ~ekildc ~tig1 
davalarm rnilhim klsm1 neticelenmi~
tir. Evvelki giin de Helvac1 sokagm
daki KarakW? hanmm tescil davas1 
karara baglanm1~ ve hanm y1ktml
masma b~lanm1~tir. Mls1r~ar~151 ka
p1smdaki biiyilk fmmn sahibi aley
hine ~Ian tescll davas1 da diin ka
rara baglanm~t1r. 

Eminonil han1 sahipleri aleyhine de 
tescil davas1 a~llm1~t1r. Fakat han 
iki klSlm vc sahipleri de ayn ayn ol
duklanndan bunlar aleyhine iki da
va a~Ilmi~tir. Dun asliye birinci hu
kuk mahkemcsi hamn bir klsmi aley
hinc a!;Ilan davay1 karara baglam~ 
tir. Diger kls1m hakklnda da mabal
linde ke~if yapllmasma karar veril-
mi§tir. 3 giin sonra davaya ba§lanacal:
tir. Sebze h!li tarafmdaki eml8.k sa
hipleri aleyhinc ~Ilan davalar da bu _ 
hafta i~inde karara baglanacaktir. 

Mahkeme, bu davalan miistacel 
mevad meyanmda siiratle inta~ ct
mektcdir. 

Emniyet mildiirlilgil ikinci ~ubesi 

ahHik zab1tas1, gizli fuh~u takib hu
susundaki faaliyetini artbrm1~br. 

Son yirmi dort saat i9inde dort ran
devucu cilrmtime~hud halinde yaka
lanmi~ vc mahkemeye verilmi~tir. 

Bunlardan bhi, Beyoglunda madam 
Makrinad1r. Makrinamn evinde ya
p1lan arW?t1rmada Mileyyed ve Niko 
isimlerinde iki yabanc1 erkekle Mari
ka ve Naciye adlannda iki kad.ln tu
tulmu~tur. 

Madam Vasilikinin evinde de Saip 
isminde bir erkekle Evgenya ve Fre
su isimlerlnde iki kadm bulunmu~

tur. 
Bayan Melahatin evinde de ii~ ka

din ve ii~ crkek eglenti halinde tutul
mu~ardir. Anika vc Sultananm evin
de de dort kadln ve dort erkek ele 
ge!;irilmi~tir. Her dart randevucu ka
Clm hakklnda kanuni takibat yap1l
makta olup yakalanan kadmlar da 
muayeneye sevkedilmi~lerdir. 

Temizlik i§i i~in bir proje 
Vali ve Belediye reisi Dr. B. LO.tfi 

Klrdar, §ehrin temizlik i§Ierinin da· 
ha esasll surette tanzimi i~in al8.ka
dar mtitehassislardan bir proje iste-
mi~tfr. Bu proje, bugiinlerdc Valiye 
vcrilecektir. Bundan sonra ~ehir te
mizleme i~lcri yeni esaslara gore ida
rc cdilecektir. 

Bundan b~a serseri kedi ve kO
peklerin toplatilmas1, g1da maddele
rinin mlu surette kontrol edilmesi 
hakklllda da al~kadarlara verilen em-
1·in tatbikine ba~Jannu~tir. 

oniimiizdeki 

AKfJAM 

Otobils davas1 
B. Ahmed Emin Y almanla 
Sabri Salim beraet ettiler 

Otobils ruhsatiyesi mcselesinden 
~lkan davamn nakzan ri.iyetine diln 
asliye birinci ceza mahkemesinde dc
vam edilmi~ ve muhakeme bitirilmi~
tir. Muhakeme neticesinde, B. Ahmed 
Emin Yallnan tarafmdan otobils ruh
satiyesi meselesinden dolay1 Tan ga
zetesinde yaptlan ne~riyatm ftmmc 
menfaatleri millahazasile yap1ld1gma 
ve Belediye hakkmda yaptlan diger 
ne~riyatm da iddia makammm iddia 
ettigi ~ekilde milphem mahiyette ol
may1p a~1k bulunduguna ve bunda 
da kimseye kar~1 hakareti mutazam
mm mahiyet olmad.lgma mahkeme
ce kanaat geldiginden bu davalardan 
dolay1 B. Ahmed Emin Yalmanla 
ne~riyat miidilru B. Sabri Salimin 
beraetlerine ittifakla karar verilmi~
tir. 

I Ankara Borsas1] 
12/ 12 '938 

F.sham ve Tahvilat. 
ikramiyell Ergnni 19.40 
S1vas - Erzurum III 19. -
Merkcz Bankasi 112.-

PARA n CF.KLER <Kapantt fiatleri) 

Londra 1 Sterlin 5 86 
New-York 100 Dolar 125.4075 
Parts 100 Frank 3.3025 
MllAno 100 Llret 6.60 
Cenevre 100 isvh;re Fr. 28.33 
Amsterdam 100 Florin 68.16 
Berlin 100 Rayh§mark 50.28 
Brilksel 100 Belga 21.12 
Atina 100 Drahml 1.o7 
Bofya l 00 Leva 1.5425 
Prag 100 <;ekoslovak: Kr. 4.295 
Madrid 100 Pezeta 5.8G 
Var~va 100 Zlotl 23.6775 
Budnpc§te 100 Pcngo 24.81 
Biikre§ 100 Ley 0.8975 
Belgrad 100 Dinar 2.805 
Yokohllma 100 Xen 34.21 
Stokholm 100 isvec Kr. 30.18 
Moskova 100 Ruble 23.695 , ' ~ikta~ SUAT !'ARK sincmaSJ~dJ 

YO~HIWARA 
. Richard Willm, Sessuc Haya
kawa. Scanslar 7 ve 9 dad1r. 

¥-

l'URAN TiYATROSU 
Sanatkar Nrujld, Cema l 

Sahlr blrle§l~i 

Diiztaban Bashbacak 
3 pcrde 

Okuyucu Semlha. * 
Tepeb~1 dram k1srm 

Bu gece saat 20,30 da 

Vi ND S 0 R' U N 

~en Kac1mlan * 
VARIN AK$AM 

MEL.~K 
SiNEMASINDA 

3 

4 

1 

8 

10 

BULMACAMIZ 
'l 3 6 7 8 9 10 

Soldan safa : 

1- Denizdeki ay J$1g1. 
2 - O:smanm ba§J - oz. 
3 _,.. Akdenlzde blr fogillz adns1 -

agac;. 
4 - Bir muslkl a letl - Mukadcler. 
5 - Tersl ihtlyard1r. 
6 - Bir denlz bal1g1. 
7 - Alafranga sucuk - ~ikii.r. 
8 - Dcmir - I$1k veren b ir \'as1ta. 
9 - Bir scyahat acentesi - Vllayet. 
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Hapishanelenn Korkunc;: Dehliz
lerini inleten , Oldilrecegim sesle

ri... Demirleri sarsan milt.hi!? 

Cahennem MahkOmlan 
Ba~ rollerde: KLEO PATRA ve 

SERSERI KRAL ba~ ahisti 
Hanry Wilcoxon - Marian Mar::;h 

YARIN Matinelerden itibaren 

AL KAZAR 
Sinemasmda Bashvor 

~ -

10 - Dcrbedcr. 
Bugiln ve bu Ak~am 

Son olarak Ttirk!;e Sozlil 
Yukar1da n a~t1 : 

I - Abusi.llvcch. 
2 - Efsancler - VasfJ mt:mcyy!z. 
3 - Bir kng1d oyunu. 
4 - Relslciimhurun blr kanunu red 

hakk1 - Suni b•)''az. 
5 - Isplrto. 
6 - ic;llen blr §CY - Ayakkab1 altmdak i 

demlr. 

TARZAN IN 
iNTiKAMI 

7 - Kurum - Vazgec;mc. 
8 - Iskambllde b ir rcnk. 

_.Mll,._._....,.. ..... llil Bu ak~am sant (9) da 

9 - Tersl gazete m ii§terisi - Kul. 
10 - Riitubet - Aras1. kes!lmeksizin. 

Ge~en bulmacammn ham 

Soldan i;ata : 

1 - Dcvrialem, 2 - Amin, StiHik , 3 -
Yardn, Kasa, 4 - Ara, Tasmlm, 5 - Ne, 
Hile, Ni, 6 - Itma, And, 7 - irtibat, 8 -
Ln.ln, Mulak, 9 - iri, Ra, 10 - Us, Ta
kaza. 

Yukandan a~al1 : 

1 - Dayn111k11, 2 - Emarct, 3 - Vira, 
Mills, 4 - Rad, Harar, 5 - AU, It, G -
As, Alalm, 7 - Ltiksemburg, 8 - Elam, 
Dal, 9 - Musin, Tarz, 10 - Knmil, Kan. 

<iCi~E> 

Biiyiik operct 

R eji: Ra§lt R17.a, Mii-

zik : Seyfeddln Asal. 

Yazan: Yusuf Sururl 

Orkestra, Bale 

Tnksimde (Bu gccel 
(l~kcklcr K1rkmdan 

Sonra Azarlar) 
Vodvil 3 perde 

Ynkmda: Biiyiik blr 
temsll hadlsest 

iSSAN i\IABt.'T * 
TAMAMEN RENKLI 

ASRIMIZIN SINEMA HARIKASINI 
G ormek za man1 yakla!?1yo r 

WALT DISNEY'in 
tarafmdan vucuda getirllmi§ biltiln dilnyada yegane film 

PAMUK PRENSES VE 7 COCE 
~aheseri 

Siimer ve Taksim 
sinemalannda birdcn goreceksiniz. 

Dunyamn cn tatll iki sesi 

BENJAMINO 
GIG L ·I 

VE 

MAR I A CEBOTARY 
Nefis ,.e ilahi bir §aheserde bulu§tular: 

SAADET •• u $MA NI D 
NumaralI koltuklann bugiindcn aldlnlmas1 i·ica olunur. Telefon 40868 

<;OCUKLAR NOEL i<;iN SiZE NEFiS BiR HEDiYE 

<;OCUK BAB1-;LARI HARiKULADE BiH :PROGRAM HAZIRLANIYOR: 

1-SHiRLEY TEMPLE nin en son ve en gilzcl f1lmi KIR QiQEGi 

2 - MiKi MAVS'un babas1 VALT OiSNEY in 1938 Noet 1la!tas1 i~jn hazirlachgi 

Ba§tan a~gi tabii renkli ve 1500 metrelik 

MiKiNiN $EN HAFTASI 
Qocuklan oldug1.: kadar bliyilkleri de memnun edecek kahkaha ile gilldiire~ektir. •••••••II' 

PER$1EMBE AK$AM D 
Bugtinc kadar gori.ilen komedi filimlerin en giizeli Tilrk~e sOzlii 

ileridc y1kma i~lcrl ilrmal edildik
tcn soma Belediyc yeniden tedkikat 
yapacak ve evvclcc binalar i~in aza
mi klymet olarak bankaya yatmlan 
bedellerden blnanm klymetine gore 
f azla vcrilenler gorillilrse Belediye 
hukuk mahkemesine ycniden tenzili 
bcdel davas1 a~arak paranm iist ta-
rafm1 gedye istiyecektir. 

--0~ AHBAP <;AVU~LAR 
Diger taraftan asfalt yap1lmas1 ka

rarlW?tlnlan Bebck - istinye yolu iize
rindcki binalar i~in de Belecliye gene 
azaml klymct iizerinden bedellerl 
bankaya yatirm1~ ve bunlarm sahip
lerinden bir klsm1 aleyhine tescil da
"asI a<;m1~br. 1' 

• 
I 

HAYDUTLAR ARASINDA 
izdihanun onilne ge~mek ve halklm1zm bu muazzam filmi RAHATQA gorebilmesi l!;in 

PEK VE SARAY Sincmalannda birden gosterilecektir. 



POLiTiKA ___ _ 
Yugoslavya se~imi 

Yugoslavyada mebus ~Uni, hiikfunet reisi doktor Stoyadinovi~ i~ln 
parlak bir galibiyetle neticelendi. Memleketin aynlcbit dokuz intihap dalre.
sinden yedisinde hiikfunet bilyiik bir ekseriyet kazarub. Bu ekseriyet bir~ok 
yerlerde yiizde doksam bulmaktacbr. Hiikumetin bafhca muhaliri olan Hll'
yat lideri doktor IHa~ek, en ziyade iimid ettifi yerlerde ancak yilzde kirk 
derecesinde rey alabilm~tir. 

Sarplar, Slovenler, Miisliimanlar, H1rvatlann biiyiik bir lasnu ve biitiin 
ekaJliyetler Stoyadinovi~ Jistesi i~in rey vermiflerdir. Bu netice Yugoslav
yada bli)itk bir galibiyet saytlmaktacbr. S~imin neticesi Yugoslavyay1, ka
ranbk maceralara atacak hidiselerin oniinil al~tir. Bu sebeple Yugos

lavyada 11 birincikinunun 936 tarihi Yugoslavya :milleti i~m miihim bir 
tarlh sayllmaktacbr. 

l.'eni !\lecliste Kabineye tarartar 300-310 mebus vardtr. 1Uuhaliflerin 
miktar1 60-70 kadardJI'. B. Stoyadino\·i~ son galibiyetile ii~ senedenberi ta
kip ettigi politikamn parlak bir semoresini elde etmiftir. Bu politika sulh 
ve silkun i~inde memleketin inki~ahna ~al1Jmakt1r. Son muvaffakiyet 
iizerine mevkii bir kat daha kuvvetlenen B. Stoyadinovi~ politikasma 
yeni bri h1zla devam edecektir. 

Tiirkiyenin samimi bir dostu olan doktor Stoyadinovi~in ka7.andt~'1 
muvafCakiyeti biiJilk bir memnuniyetle kar~Ilanz. 

? 
Kad1n duellosu boyle olur! 

Lehistamn Hoynovi!fe mevkiinde 
ge~en giln fevkalade garib bir dtiel
lo vukua gelmi~tir. Fevkalade gara
bet dilello edenlerin iki koylil k1z1 ol
masmdad1r. Daha fevkalade garib ol
mas1 ikislnin de dilello meydamna 
ellerinde birer rovelverle gelmeleridir. 
Hi~ garlb olmamas1 da dilellonun bir 
klskan~llk yilzilnden g1kmas1d1r. 

Biribirlerine rakib olan klzlar elle
rindeki sildhlarla kar~1 kar~;aya gel-

dikleri zaman hemen 1kisi de ayn1 
anda rovelverlerini yere atm1~lar ve 
biribirlerine hilcum etmi~lerdir. Dilel
lo. kadmhk tabiatmm kendilerine 
bah~ettigi silahlarla, yani t1rnaklar
la ve di~lerle cereyan etmege ba~1a
m1~tir. K1zlar bu silahlarla uzun miid
det cenkle~tikten, ylizleri, gozler1 par
c;aland1ktan, Ustleri b~lan yirtild1k
tan ve nihayet ikisi de bitap di.i~erek 
k1m1ldanrumyacak hale geldikten 
sonra cDiiello• hitam bulmu~tur. 

Kralic;e Maudun atlan 
Ge~en giln Londrada vefat eden 

Norve~ krali~esi Maud ingiltere kral1 
yedinci Edvardm klziydl. Kralic;e 
hayatmm bUyilk bir klsm1m Londra
da gc~irirdi, oradaki ahmnda dort 
yar1~ ati vard1. Krali~enln Osloda 
defnedildigi giin bu atlar 1ngiltere 
kralmm baytarlarmdan yilzba~1 Hill 
tarafmdan ahrrlanmn bulundugu 
Sandrlnghamdan ~1karild1 ve krali
~enin son arzusu Uzerlne oldiirillerek 
gomiildli. Kralic;e Maud olmeden ev
vel ~ok sevdigt bu atlann bir yaban-

cmm eline gec;tigini IStemedigini soy
lem~ti. 

Atlardan biri 70 ingiliz liras1, diger 
ikisi 100 ingiliz liras1 ve dordtincilsi.i 
150 ingiliz liras1 klyrnetinde idi. Bay
tar yi.izb~1s1 King bunlan roververle 
oldiirdiikten sonra ikisini krali~e 

Maud.In Londradaki evinin bah~esine 
ve ikisini de Sandringham civarmda
kl bu da Norfolkta sir Arthur Whee
tilr. Kralicenin c;ok sevdigi bu dort 
attan b~ka blr de ~nci at1 vardl 
kl bu da Nosrfolkta sir Brthur Whee
lerin klzma satilm1~hr. 

Hat1ra gelmiyen blr kaza 
Almanyanm Leitmeritz ~ehri civa

rmda Pohorz mevklinde ge~en gi.in 
emsalsiz bir kaza vukua gelmi~tir. 

sinde o yerin altmdan elektrik cere
yanll teller g~tigi, bu tellerin bozul
dugu ve biraz evvel yagmur yagd1g1 
i~in cereyarun rutubet sayesinde top-

Bir arabac1 iki at ko~ulu olan araba- rak i.isti.ine kadar sirayet ettigi, hay-
sile bir tarladan ge~erken birdenbire vanlann o noktaya nallarile basar 
atlar sars11Iyor, yere yuvarlamyor ve 
miithi~ ra~eler ic;inde ant surette 
oliiyorlar. Yaptlan tedkikat netice-

YUz ya!?1ndaki 
.italyanm Vi~enza ~ehrinde ihtiyar 

bir kadm y~ar. isml Anna.Ferrante 
olan bu kadm yakmda yiiz y~1ru lk
mal edecektir. Bu kadar ihtiyar ol
masma ragmen bayan Anna heniiz 
~ok din~tir. ~ehrin sokaklarmda ge
zintilcr yapar ve bilhassa magazala
rm camekanlarm1 seyretmekle vakit 
gec;irir. Ge~en gun bir italyan gaze
tecisi ona hayatmda dana neler iste
digini sormu~, kadm da: c:Trablus pi-

basmaz cereyana kaptlarak derhal 
oldiikleri anl~11lyor. Arabac1 kurtu
luyor. 

kad1n1n arzusu 
yangosunun birinci ikramiyesinln ba
na isabet etmesinl isterlm ! > cevab1m 
venni~tir. 

Bayan Annamn hayatmda en he-
yecanh vakas1 B. Mussolininin Vi~enza

y1 ziyaretinde kendislle kar~1l~masi 
olmu~tur. Kadm me~hur Garibaldiyi 
de hat1rlamaktad1r. 1859 muharebe
sinin safhalanm birer hirer naklet
mekte ve o muharebede bir karde~ 
telef oldugu i~in anlat1rken i~ini ~ek
mektedir. 

Aydm (Ak§am) - Aydin elektrlk fabrikasi ISlah edilm~ ve geni§letilmi~
tn. ~imdi Aydm elektrik ihtiyac1 daha gen~ bir §ekilde temin edtlmektedir. 
Yukandaki resimde yeni Aydm elektrlk fabrikaSl goriinilyor. 

Y alniz F ransada f areler 
senede 500 milyon liralrk 

zarara sebeb olurlar 
insanlara en 

c;ok zarar veren 
hayvanlardan bi-

ri de farelerdir. Fa
relerin bir~ok has
tallklan naklet-

Fransada farelere kar11 ~iddetli bir mucadele a~1lm1tbr. 
Buna sebep bu hayvanlar1n her aene yar1m milyar lirahk 
zarar yapmaland1r. Y ap1lan tedkiklere gore Pariste in-

birlerin arzu edl

len netlceyi ver
rnedigini goster 
rnektedir. 

mesi bir tarafa birak1lsm, her sene 
sebep olduklan maddi zarar milyar
lar1 bulmaktad1r. Bir Frans1z muhar
riri, en milthi~ ln1rakl1gm, en biiyilk 
afetlerin, farelerin bir sene zarfmda 
yapt1klan tahribat kada:r zara.r ver
mediklerini iddia ctmektedir. 

Fransada yap1lan hesaplara gore, 
f arcler yalmz Fransada senede bir mil. 
yar altm f r.ankllk zarara sebep ol
maktad!l'Iar. Bu para, bugilnkii altm 
klymetine gore, 500 milyon lira et
mektedir. ingilterede zarar bundan 
fazla imi~. Ak1llar1 durduracak ra
kamlar! ... 

Fransada vakit vakit farelcre kar~ 
btiyilk milcadeleler a~1lnn~tir. Bunlar 
tahribat1 bir par~a azaltmakla bera
ber bu muz1r hayvanlann koki.inil ka· 
z1yamam1~t1r. Frans1z gazeteleri ya
kmda yeniden milcadeleye ge~ilecegi
ni haber veriyorlar. 

Farelerde ~ogalma kabiliyeti ~~1-

aandan ~ok fare varm1f. 

Iacak dcrecededir. Bir di~l fare senede 
alb defa yavrular. Her defasmda altt 
ill 011 iki yavru dogurur. Bu rakam
lar tedkik edilirse, bir ~if t f arenin 
bir senede 880, iki senede 387,200, ti~ 
senede 170 milyon fare oldugu mey
dana ~1kar. 

Bereket, f areler arasmda bir talmn 
hastallklar ve yaptlan milcadeleler, bu 
miithi~ ~ogalmanm oni.ine ge~mekte
dir. Maamafih buna ragmen gene fa
reler her scne arbyorlar. Yap1Ian he
saplara gore yalmz Pariste dort mil
yon fare vard1r. Bilhassa on birinci 
Belcdiye daires1 hahilinde fare ~ok 
boldur. Bu hesaplar Pariste insandan 
~ok fare oldugunu gostc1mektedir. 

Paris Belediycsi farelere kar~ blr
c;ok tedbirler alm1~tir. Hatta farelere 
kar~1 kedi yeti~tirmek i~n miihim 
tahsisat ayr11m1i;;, burada avc1 kediler 
yeti{itirilmi~tir. Fakat son zamanlar
da tahribatm artmas1 butiln bu ted-

Farelere kar~1 en 
~iddetli miicadele 

ingiltere, Danimarka, Amerika, Por
tekizde ve ~imal memleketlerindedir. 
Bu memleketlerde fldetfl bir fare po
litikas1 vard1r. Resmi daireler fare 
milcadelesile ugra~nrlar ve her giin 
yeni bir silah bulmaga gal1~rlar. Bu 
dairelerde mutehass1slann ba~hca i~ 
fareler ve fare hastallklan hakkmda 
tedkikler yapmaktir. Bu tedkikler 
neticesinde insanlara ge~miyecek ba
z1 hastabklarm farelere ~lanmam, 

bu suretle Olmeleri, bogucu gazlar 
kullamlmas1 vc sairc gibi bir~ok usul
ler tatbik edilmektedir. Maamafih bu 
usullere ragmen fareler zararlanna 
devam ediyorlar. 

Acaba buna bakarak miicadeleyi 
b1rakmah m1? Bir doktor: cKatlyen, 
diyor, ~ilnkil mlicadele bir par~a gev
~etilirse, fareler blrk~ sene iginde 
o kadar c;agalirlar kl bunlar1 imha 
i~in as1rlarca ugr~mak lazimgellr.• 

I 1kt1sadl meseleler I ( G 0 N 0 N A N S i K L 0 P E D i S I) 
Fabrikat8rlerin birendi1esi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Hiikumetin kendi lhtiyaclill gene 
kendi fabrikalarmdan tedarik edece
gi hakkmda ortaya bir haber ~1~ 
tir. Bu haberin ne dereceye kadar dog
ru oldugunu ogrenmck miimki.in de
gildir. Fakat bugiinku millt ekonomi 
mant1gma gore, devlet fabrikast ile 
hususl fabrika arasmda bir fark ara
mamak lawn ... Hiikfunet, kendi ih
tiyacm1 yalmz devlet fabrikalanndan 
temin eder ve mal satin al1rken, mil
nakasa ~artlarma riayet etmezse, hu
susi fabrikalan cMillt fabrika> mef
humundan ay1rmw olur. Buna imkan 
goremiyoruz. <;i.inkii yerll malm hi
mayesi hakkmda c;1kan kanun ve ka
rarnamelerde, cMilli fabrlka> denil
digi zaman, devlet fabrikasile, hususl 
sermayedarm kurdugu fabrika ara
smda hi~bir fark gozetilmemi~tir. Bil
ttin vazih hiikiimler kar~1Smda, fab
rikatorlerin endi!lelerlne hic;bir sebep 
yoktur. 

Devlet, bliyiik partller halinde mal 
aldlg1 ic;in, fabrikatoriin nazannda 
en bilyiik rnil~teridir. Biiti.in fabrika
lann gayesi, miinakasalara i~tlrak 
ederek devlete mal satmakbr. Bu, fab
rikator ic;in en biiyiik muvaffaklyet
tir. Eger fabrikator buna imkhl bu
lamazsa, fabrikasm1 mahdud ve mu. 
ayyen mii~terilerin kaJ1i1Smda tahdi· 
de mecbur kallr. Demek oluyor kl, 
devletin bilyilk partilerle mal almas1, 
fabrikatorleri daha ziyade istihsal 
yapmaga te~vik eder. 

Bu usul terkedilecek olursa, endfi.s. 
tri en bi.iyilk himaye ve inki~ftan 
mahrum kalacaktir. 

H.A. 

Baro heyeti umumiyesi 
cumartesi giinii toplaruyor 
tstanbul barosu heyeti umumlyesl 

oniimi.izdekl cumartesl gi.inil saat 
14,30 da ag1r ceza mahkemesi salo
nunda bir toplanb yapacaktir. Bu 
toplanbda eskl idare meclisi raporu 
okunduktan sonra yeni avukatlar 
kanununa tevfikan yeni baro reisi ve 
idare meclisi bas1 se~ilecektir. 

Bu i~timam, avukatlann yeni ka
nuna tevfikan baroya kayullanrun 
tesclli ikmal edildikten sonra yapll
mas1 lazun geldigt cihetle avukatla
im kay1dlarmm yenilemnesi i~i de 
l~tlma glini.ine kadar bitlrilecektir. 

Sarhotlukla birbirlerini 
dovdiiler 

Necib ve Halid adinda iki karde., 
evvelkl gece sarho~ olm~lar ve blri
birlerini adam ak1lll dovm\i.tilerdir. 
Polis, bu iki karde~i yakalayip mah
kemeye vermi~tir. 

PapaOoQon tarolhl~esl 

P apanm rahatSizhgmdan ve sonra 
da iyile~tiginden bahsolunuyordu. 

~imdi tekrar hastaland1g1 haber ve
rildi. Bu miinasebetle Papahgm ta
rih~esini hulasa ediyoruz: 

Papa, katollklerln ruhani relslne veri
len isimdir; Isamn vekili say1lan havari
yundan Petros'un (Siman Plerre'ln) ha
ll!esl makammdad1r. 

Petros Romayi merkez sec;ml§ oldu~un
dan Papalar da orada oturup 726 tarihi
ne kadar yalmz ruhani reisl~i halzd.ller. 
Bu tarihte Roma ve sonradan dl~er baZI 
yerler kendilerine terk edlldi; bir cisma
nl hlikumet te kurdular. 

istanbulun Roma imparatorlan tara
fmdan payltaht sec;ilmeslne kadar biitiin 
h1ristlyanlarm reisl Papayd1. Sonra im
paratorlar, istanbul patrl~ine de hayll 
kuvvet ve niifuz verml§ler, patrikler ev
velA. Papaya. tabl bulunm~larsa. da, za
man gecrtlki;e mlisavat davasma kal~
m1§lar, §ark ve garb kllisesi aynhp Papa 
yalniz katollklerln relsi kalml§tll'. 

Kurunu vustada. niifuzlan o derece 
fazlal~ml§tl kl, mezhebe dokunan ciizt 
sebeblerle hiikUmdarlar1 azil ve nasbe 
kadar kan§rnl§lardll'. Bu yilzden blr c;ok 
mfulazaalar zuhur edlp baz1 detalar, Al
manya imparatorlan ve salr kuvvetli hii
kfundarlar, Papayi detl§tlrlp yerlne b~
kasm1 nasbetmi§lerdir. Papalar da bil-

mukabele, bazt hiikiimdarlan aforoz edlp 
af dlletmek ilzere huzurlanna. yalmayak 
getlrml§lerdir. 

Islflmlar ve Tilrklerle .. arpl.fllUL~ gelen 
hac;lllar Cehll sallbl ordulanmn te§ekkll
lii Papalann nezaretl ve onlann te§vlklyle 
oimu§tur. 
B~lncl Klemon 1309 da Romayi terke 

mecbur kallp Fransada. Avinyon fehrine 
gelmi§tir. 1377 ye kadar halefieri orada 
kalml§lard1r. Bu tarihte merkez gene Ro
ma olmu§tur. Fakat Avlnyon'da da. blr 
Papa sec;Wp lki taraf arasmda. 71 sene 
mi.icadele silrmiiftilr. 

Bu Slralarda blr ~ok yenl mezhebler 
c;1kJn1', nlhayet on altmc1 asirda. Lute!' 
protestanht1 lead ederek Avrupamn flmal 
memleketlerine bu mezhebi yaym1§; P&
palann da niifuzu glttlkc;e azalml§t1r. 

1870 de italya, Romayi merkez sec;lnce, 
Papalann clsmanl hukfunetl biisbilt.in 
kuvvetini kaybetmi11tlr. §lmdl Italyada 
Vatlkan topraklannda kiiiriicUk blr hO.
kfunetlerl, ask~leri vardll'. Serbes tefet
kiirii takib eden ll'ki;1hk cereyanlannm 
zuhuru da Papaht1 blr kat daha sarsnut
tll'. Son Papanm Nazllerle ~rp1§1Ualan 
aklllardadll'. Papalar, kardinallerden mil
te§ekkil blr mecllsl umuml tarafmdan 
ve kardlnaller lc;lnden se .. lllr. Ayn ayn 
iki Papa sec;ildltl vaklt, hakslz olana 
antlpapa denlr. 

§imdlkl Papa on blrincl Pie'dlr. 6 §uba' 
922 de Papal1~a sec;ilml§tlr. Selcsen yaflD· 

dad1r. 

Marklz nedDr? 
c:Ankara ga- man ad a, ilk def a olarak dilimize glrl-

rmda markiz- yor. 
lerin ini;;as1 bit- Markiz, garlarda, iskelelerde halla 
ti, kiii;;ad res- yagmurdan muhafaza l~in yapllan 
int yap1ld1, ya,. camekful tavan tesisabdlr. Blnalarm 
p1hyor.> tar- d1~ kapllari oni.ine ayni maksadla ya· 
zmda gazete- p1lan ve ekseriyetle camh olan ban-
lcrde haberler naklara da cMarklz• denir. Resmlmill 

c1kmaktad1r. cMarkiz> kelimesi, bu bir kap1 iistii markizini gO.steriyor. 
~~------------~~ 

Panama kanaDo 
P anama kanalmm bilyiik gemile

rin ihtiyacma gore bilyilltillme
sl d~iinillilyor. 

Yirminci as1r medeniyetinin en bliyiik 
zaf eri olarak kabul edilen Panama 
kanaJ.1 ~Imai ve Cenup Amerikas1 
arasmdan Atlas Okyanusunu Bilyilk 
Okyanusla birle~tirir. Boyle bir ka
nal a~llmasma 1534 seneslndenberi 
ugra.,tlm1,, Frans1zlar giri,tikleri ~te 
muvaffak olamam1~ar, nihayet Ame
rikalllar 1913 de Vilsonun Relsiciim
hurlugu s1rasmda bu i¢ b~rm1~lar
dlr. 1913 senesinde Amerlka Reisi
cfunhuru Vilson V~ngtondaki sara
ymda, 3,000 kilometre uzaktan blr 
elektrik diigmesine basarak kana.lm 
en son setinl yikacak 26,000 kilo di
namitl havaya u~urmuli ve iki Ok-

yanusun sulanm blrbirine kar1~tlr

m1~ti. 
Bin bir mii~kilAUa 10 senede lk

mal -edilen Panama kanal1 deniz a&

viyesinden 26 metre yi.iksekte, 81 kl· 
lometre uzunluktadlr. 75 milyon tn
giliz llrasma mal olm~tur. Getnller 
Atlas Okyanusunda Kolon fehri on\ill4 
den kanala girer. Miiteaddid havus
Iarda seviye de~tire degi,tire 8 saat
te Biiyiik Okyanusa vanrlar. 

Kanalm gerek Amerika gerek d~ 
ya i~in tlcart ehemmiyeti bi.iyiik ol· 
dugu glbl harb fllolanm bir Okya,o 
nustan digerine kisa bir zamand& 
g~lrecek en klsa yol oldugundan 
Amerlka icln biiyiik asker! ehemml
yeti haizdir. 
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1't ~ CJ 11' 'f DA 
Dante/, Iii.me, muslin bluzlar Moda haberleri 

Bu sene en ~ok tavsiye edilen 
sebze oldu 

Sebzeler ve meyvalar da elbise gibi 
modaya tabi olmaga ba§lrum§tl.r. Her 
mevsim bir sebzenin, meyvarun fayda
lan saytlrr, vitaminlerinden bahsedi· 
lir, ve binbir derde deva olduguna ka
rar verilir. Bu sene revac;ta olan seb· 
ze havuc:;tur. 

Hazm1 kolay olan bu sebzenin ye. 
megi ve salatas1 senelerdenberi has· 
talara bile yedirilirdi. 

Fakat bu sene havucun butiin has
sasmdan istifade etmek i~in ~ig ola· 
rak yenmesi tavsiye ediliyor. Am.eri
kadan gelen bu moda orada o kadar 
taamrntim etrni~tir ki havucu adeta 
il~ gibi kullamyorlar. 

Sabah a<; karruna ve ikindi vakti 
havuc; suyu ic:;rnck moda halini alnll§· 
t1r. Yanm kilo havucu temiz yikay1p 
kaz1d1ktan sonra rendenin ince taraf1 
ile rendelemell, tizerine yanm bardak 
soguk su ile bir bardak portakal suyu 
atarak kan~trrmah, bir <;eyrek :>a.at 
b1rakt1ktan sonra bir tiilbentten s1ka
rak silzmeli. Bu portakalh havu<; su
ya biraz §eker at1larak i<;ilirse cild yu. 
mu~ac1k ve berrak olur, mide, barsak
lar ve karaciger muntazaman vazi!ele· 
rini goriir. GOzlerin akI beyazl~1r ve 
parlak olur. 

Bundan ba~ka haricen de havu<; su
yu tavsiye ediliyor. 

Havucu y1kayip kaz1dlktan soma 
rcndelerneli, yahut rnakineden gec;ir
meli, tiilbentten slk1larak siizillen SU• 

yundan bir <;orba ka§1gi havu(,f suyu
na bir r;orba ka~1g1 silt, bir tath ka~1gr 
saf ispirto kar1§tlrma1I. Sabah yiiz y1-
kand1ktan sonra bir pamukla ylize 
masaj yaparak siiriilmeli. bgleye ka
dar boylece buakmah. Ogleden sonra 
tuvalet yaplhrken hafif tllk su ile yiiz 
yikanarak her zarnan gibi krem pud
ra siirmeli. 

Bu cildi fevkalade besliyen bir Jos
yon diye tavsiye edilmektedir. 

~kerlerin cinsleri 
Pasta ve gato yapanlar ne gibi §e

kerin nerelerde kullamlrugim ogren
mPlidirler. 

Toz halindeki kristalize §eker an
cak rec;el, komposto mahallebi gibi 
kaymyan ve pi§en tatlllarda kullam
hr. 

Biiti.in pastalar, gatolar, kekler bis
kiiiler i~in Amerikan §ekeri denilen in
ce §eker kullamlmalld1r. 

Lokum §ekeri denilen en ince ni
rn-:tah gibi olan pudra §ekeri ancak 
gat.olann ilstline serpilir ve yap1lacak 
gln<:i.irde kullamllr. 

-· - ·- -,-

Tayor i~erisine giyilen bluzlardan 
maada kadife yahut krep saten etekle 
bluz giymek ~Ok ragbettedir. Dantel
den, lamed.en, muslinden olan bu bluz
lar her renkte ve bi!timde yap1lmakta
du. 
Birk~ model dercediyoruz: 

Kek kahplarma dikkat etmek 
laz1m 

Kek kahplanrun alii.minyomdan 
olanlar1 iyidir. 

Ekseriyet ucuz olan tenekeden ya
p1ltn1§ kahplan kullamr. Fakat bun
lar bazen paslarur. Pash kallpta da 
hie; bir §CY pi§irilemiyecegi i~in kulla
mlamaz. Bunun oniine gegmek h;in te
neke kahb1 ahr almaz bo§ olarak klz
gm fmna sokma11. Ismmca bir f1r~a 
ile her tarafma i~ine dI§ma sadeyag 
stirmeli ve tekrar, !mna koyarak blr 
iki dakika b1rakmah. Ylkamp temiz-
lenen kahplar senelerce kullamlabi
lir. Katiyen paslanrnaz. 

K1r1k porselenleri na11l 
yapl§brmah? 

Klrllan ince porselenlerin gayet iyi 
bir surette yap1§tinlmas1 i4(in Japon
lann 1,fOk kulland1klan §U basit l~ola 

ME~'UM KADIN 
A§k ve macera roman1 

Nakleden: (Va • Nu) Tefrika No. 89 

Feridun bey k1m1ldarnadan ayni 
vaziyette duruyordu. Yalmz kirpikle
rinden siiztilerek bir ya§m damlad1g1 
gortiJdii. 

Cenan gitgide artan bir helecanla 
anlai1yordu: 

- Senclerce vicdan azab1 i<,;inde k!V· 

randun. Bir taraftan, ~ok hil.rmet et
tigim, c:;ok sevdigirn kocarna mi.itema
diyen yalan soylemek mecburiyeti, di
ger tarafian ne oldugunu bilmedigim 
ve her§eye ragmen anne 3.§kile bag
Jand1g1m yavrumu aramak ..• Kimseye 
derd dokcmernek... Emin ol ki cenab1 
hak yapt1g1rn kabahatm cezaSiru bana 
tam manasile !tektirdi. Bu kadar ac1 
da kafi degilse ne yapaynn mukadde
rata ba§ egTIJekten ba§ka c;arem yok ... 

Sonra uzun uzun ~ermini nas1l bul
dugunu, k1z1 nas1l katille itharn edip 
hapislere soktuklanru, nasll onu kur
tarrnak igin c;abalad1g1ru anlatt1: 

- Siz bcnim yerirnde olsaydimz nc 
yapardm1z? ... Yavrunuzu ararnaz rn1y. 
fbrnz? i§te her §eyi anlattim ... Hillc
r...-'Jni.izu verin ... Sizi senelerce aldat-

~ olmam, biliyorum, pek buytik bir 
ciirii.mdiir; fakat merhametinizi di
lememe mtisaade edin ... Gene; k1z ola· 
rak kabahatllyim, 18.kin zevce olarak 
en ufak bir giinahlm yoktur. 
Yava~a oturdugu yerden kayarak 

kocasmm dizlerine kapanmi§ti. Hlgk1-
rarak ellerine sanld1. 

Feridun bey, kans1mn peri§an ha. 
line §efkatle bakti, onu yerindeyal
dI.rdl: 

- Cenan, aglama ••• Bu uzun sene
lerin tath hayah ben tammadan evvel 
yapt1gm bir cehalet ytizilnden yiklhp 
mahvolamaz. Sen benim !tOk htirmet 
ettigim, sevdigim kanmsm. Affedecek 
hi~ bir ~eyin yok. <;ektigin iztirap ar
tik yeti.§ir! Bugiinden itibaren rahat 
et .•• 

Cenan goz ya§lan al'asmda koca'>l· 
run boynuna sanld1. Bir miiddet oyle· 
ce kaldtlar ..• Bi(;fare kadmm kalbi a§k 
ve sevinc;le dolu idi. 

:f.:/-:f. 

Ertesi gtin Feridun bey odasmda 
k~lan t;at1k dii~tini.iyordu. 

1 - Mavi fpek kadifesfnden bluz. 
Yakas1 ve Jabosu Iacivert ve mavi ipek 
kadifesinden yap1lm1~tir. 

2 - Mercan rengi krep satenden 
bluz. Yakas1 ve kemeri simle i§len
mi§tir. 

3 - Ye~il lBmeden bluz. Omuz par-

Portakalli biskiii 
30 gram hafifc;e eritilerek suland1-

rllm1§ tereyagi ic;erisine tic; yumurta
nm yalmz akm1, 10 gram ince pudra 
§ekeri, 100 gram makineden ge~mi§ ii; 
badem 40 gram un ve ince ince dog
ranmi§ ilg par~a portakal kabugu §e
kerlemesini be§ alti dakika ~irparak 

kari§tirrnall. Yaglanm1§ tepsi tizerine 
gilmti§ lira boyunda kurabiyeler koy
mal1. (Bunlan birbirinden uzak diz. 
mek lflzlmdir. Pi§ince yayihr). 

Orta s1cakllkta bir fmnda 10 daki
ka pi§irmeli. Fumdan ~J.k.mca daha SJ· 

cak iken tepsiden ahp tabaga dizmeli
dir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kullarulmalidJ.r. 

Pirinc:; unu ile suyu ezerek boza ko
yulugunda olunca ate§te iki dakika 
pi§irmeli. K.mk arasma sUrerek km· 
Ian §eyi yap1§tirrnalld1r. 

Cenan, olrni.i~ he~iresinin son 
vazif elerini yaprnak tizere yahya git
mi§ti. Gazeteler, Leman hammefen
dinln kalb sektesinden vefat ettigini 
yaz1yorlard.J. Herkes de oyle biliyordu. 
Pa§a meseleyi yakm bilenlerin agzuu 
kapatmi~. hadiseyi ortbas ettirmi~ti. 
Bu suretle dedikodu yayilmam.1§; aile
nin §erefi kurtulmu§tu. Bu noktadan 
da Feridun beyin igi rahatti. L!kin 
Bedi beyle vaziyeti ne olacakt1. 

Dalgm dalgm odasmda dol§atI. Ni· 
hayet karanru verdi. Evet gidip o 
adamla konu§acak; lilzum gostelirse 
tehdid edecek, 1stanbuldan gitmesini 
soyliyecek. Ba§ka bir §ehre -tayin edil· 
mesi i~in mtiracaatta bulunmasuu 
cebredecek. 

Zile bast1. Otomobilini ismarlacll. Du 
saatte Bedii evinde bulacagim tahmin 
etti~ i~in dosdogru oraya gitti. 

Evin oniinde durdugu vakit gayri 
tabil bir tell§Ia kar§Il~ti. Kap1Iar 
~Ikt1. Ufakla kap1c1 ko§U§Uyordu. Fe
ridun bey e§ikte duran bir adama Bedi 
beyi gormek istedigini soyledi. Muha. 
tab1 b~rm hazin hazin sall1yarak: 

- Goremezsiniz ef en dim. 
- Neden? 
- Sizlere omur ondan. 
- Ne diyorsunuz? Oldu mu? 
- Evet efendim. Biraz evvel. Feel 

bir kazaya kurban gitti. :Vazife kur. 
bam .•• 

- Neden ..• Nas1H ... 

gas1 altmdan men pliler kendi kuma
§mdan bir biye ile tutturulmw~tm:. 

4 - Ag1k leyl.Akl ve koyu mor dan
telden bluz. 

5 - Siyah muslinden yap1lan bu 
bluz krem rengi ara dantelleri ile stis
lenrnektedir. 

Ci~ekleri taze olarak 
saklamak 

Bu mevsim nadir bulunan <;ic;ekleri 
bir hafta teriitaze muhafaza etmek 
i<;in suyun i!terisine bir az ni§adlr kon
mahdlr. 

Dort bardak su icerisinde alb gram 
ni§adlr eritmeli, ve bu suyu vazoya 
koymal1. Bu suda gigekler gayet iyi 
muhafaza olm·. 

Parke iizerindeti lekeler 
Harbiye Zafer sokaA't, Belma: Parke 

iizerindekl lekelerl ~1kartmak i~in en 1yi 
~are telle uvalamak:t1r. Bakkallarda sat1-
lan bu telJerden blr tane ahmz ve par
kenin her par~asma ayn ayn uzunlu
~Wla. teli siir\iniiz. Bi.itiln kirler toz ha
linde ~1kacaktir. 

Her taraf temlzlendikten sonra siipii
riintiz. Gene bakkallarda sattlan pa.rke 
c!Usmdan alarak biit\in parke iizerine 
azar azar ve her tarafa yayarak silriiniiz. 

Yarl.D'l. saat durduktan sonra fanilA. ile 
yahut buna mahsus yumu§ak fuya tie 
parlatm1z. 

Cila az siirultirse gayet iyi parlar. Faz
la silrerseniz yapl§ yap1§ olur. 

- Ef en dim bir zehirlenrne vakas1 
vard1. Bedi bey de onu takip ediyordu. 
~iddetli bir zehir ..• Muayene etmek is· 
tern~ elinde de ufak bir yara vanm~. 
M.e~guliyetten fark etmemi~. Zehir 
silrti.lmli§. Tesiri ani oldu. Doktorlar 
filan geldiler amma kurtaramadllar .•. 
Pek yaz1k oldu .•. Mademki ahbaplann
dansrmz, buyrun bakm ... 

Feridun bey soma gelecegini soyli. 
yerek tekrar arabasma bindi. Yolda 
ilihi adaletin biiyilkliigtine hayran 
oluyordu. 

¥¥¥ 

Bu vakalardan bir sene sonra gti
zel bir sayfiyenin bah~esinde ne§eli 
bir aile toplamm§, konU§uyorlard1. 

Malik bey has1r bir koltuga yayil~, 
keyifle sigara i~iyordu. Gill hamm 
yere serilen hallrun iistiinde bagdq 
kunnU§ el i§i yap1yordu. Adnan, ant 
bir §~manhkla endami bozulmu~ olan 
kansmm ellerini ok§1yarak: 

- ~ermincigim, ~vki beyden mek
tup aldlm. Davetimizi kabul ediyor. 
Bir hafta izin ahp bize gelecek. 

- Ohl Ne iyi ••• Qocugum oglan olur
sa ismini ~evki koyacagun. Klsmen sa
adetimizi ona medyun oldugumuzu 
a.sla unutamam. 

- Hakkm var gi.izelim .•• 
O sirada bah~enin demir kap1s1 ~m

gudayarak a(,flld1. Koyu renk bir emp. 
rime giymi§ Cenan, ince endamlle ha.
IA panl paril parllyan san s~larile gO. 

I 

Kzsa ve gayet bol olan etekler, 
lczsa ve dar olan eteklere tercih 
ediliyor, 

* Gece elbiselerinde yiiz sene 
evvelki modalar <;ok begeniliyor. 
Etekleri <;Ok bol olan bu tuvaletler 
altma kolalanmif muslin.den bir
ka<; kat volanli etekUkler, jilpon
lar giyilmege ba$lanmi~tir. 

* ~apkalan tutturmak i<;in kul
lam.lan ldstikler kalk1rUfltr. <;ok 
one giyilen $apkalan ii<; parmak 
eninde bir fotr pargasi sag iizerin
den gegerek <;ember gibi tutmak
tadir. 

* Siyah ipek <;orap giymek mo
dast. giinden giine artmaktadJ,r. 

* Saten dil.$es, muare, ta/ta gi
bi ku~lardan elbise yapmak 
modadzr. 

* Omuz ba$lan fevkalade $i$ik 
ve bilek yerleri ince olan kollar 
<;ok modadir. Bu kollann $i$ik 
durma.si ~in i~erisine kzldan ya· 
pilm~ sert muslinden volanlar ko
nulmaktadzr. 

* ~apkalar ilzerine orti.ilen bii
yiik vualetler omuzlara kadar in
mektedir. Ekseriyetle bunlar renk
lidir. 

MU,KULLERE CEVAP 

PJyanonun tm~Jan nasd temizlenir? 
I 

Trabzon, Mualla Evren: 1 - Piyano 
tilljlanm temizlemek l<;in bir ka~ tertib 
vardlr. Kirli lse lsplrtolu su ile sHmeil. 
Sararrn~ ise su lle karl§tm.1.m11} oksljenll 
suya batm.lm1l1 bezle. yahut eterle silmeU. 
Eg-er tWJlar hakiki !il di§i degilse bu te
mlzlemeler hig bir tesir vermez. 

2 - Camlarda basil olan ya~mur le
kelerinl suya. batlnlm1§ bezle silrnek ve 
sonra kurulamak kafi iken, siz amonyak.ll 
su ile silerek lekeleri temizleyememeniz 
garlb gellyor. Dort bardak 1.hk su lc;erl
sine yanm bardak amonyak kanl}tlrm1z 
\'e bu su ile camlari siliniz, pml pml 
olur. 

3 - Mermerlerin hangi lek;sini temiz
lemek istiyorsunuz. Ya~ lekesi mi? Mii
rekkeb lekesl mi? Mermerler s1cak su ve 
arab sabunu Uc silinires tcrtemiz olur. 

4 - Beyaz yagll boya tizerindeki lcke
ler 1l1k sabunlu su Ile silinmeli. Soda ya
hut Vim kullamrsamz boyalar c;1kar. Sa
rlllk.lara gellnce bunlar ekserlyetle bu
dak yerlerinde olur. Qaresi yoktur. 

5 - Yiizdeki k1rm1z1 kabarc1klarn onii
nii almak lc;in gece yatarken lom11z1llk
larm iizerine avucunuza doktiigiiniiz az 
kolonya veya lsplrto ic;er1slne bir tutam 
asidborik atarak eziniz ve bunu klrmm
l1k.lar iizerine siiriiniiz. ispirto kuruyup 
u~unca siiriilen yerde beyaz asldborik ka
llr. Oylece b1raklp yatmiz, sabah her za
man glbl yiiziini.izii ylkayllllZ. Bir kac; 
aqam devam ediniz, fayda gi:)reccksiniz. 
Her halde fazla baharatll yemekler, sa
lamurah §eYler ve tur§ular yemeyinlz. 

rtindii. iki gene; ona dogru ko§tular. 
~ermin annesine muhabbetle sarlla. 
rak: · 

- Ne iyi ettiniz de geldiniz ... Pek 
gorecegim gelrni§ti. 

- Oyle mi yavrucugum? Bak, sa
na bir mtijdem var. Size ylik oltnazsa!D 
birkac:; gece kalmak tizere geldim. Fe. 
ridun bey i§leri icin Ankaraya gitti. o 
gellnceye kadar ben de sizde kalaca. 
gim olur mu? . 

Bu son ctimleyi i§iden Malik amca 
ile Gill teyze ~rminle, Adnarun se
vincine i§tirak ederek: 

- Buyrun efendim, ~ok iyi ettiniz. 
Buras1 sizin evinizdir. Hep birden nu 
giizel yaz ak§amlamdan ne§e ile isti
fade edelim. 

- Dogru, dogru amcac1gim! <;ok 
~ektik ••• Artlk gi.ilmek, eglenmek hak-
lnrmz ••• 

Bir arahk Cenan sordu: 
- Kuzum, Rauf bey ne oldu? Gtir

diiguniiz var nu? 
Adnan cevap verdi: 
- Slk SJ.k gorii§iiyoruz. Bu civarlar• 

a.a bir hastane a~t1. Dul ve kimsesiz 
kadmlarla ~ocuklara baklyor, etraf I· 
na iyilikler yaparak ac1Sllll unutma.
ga ~al1§1yor. f}ermini de o dogurta .. 
cak ... 

- Zavalll adamcagiz! Allah onun 
da gonliine gore versinl 

-BiTI'i-
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Eski ve yeni Istanbul 

Dolmabah~ede y1kt1rllmakta olan 
Sultan Mecid tiyatrosu 

Bu binan1n tarihi - Istanbulda ilk tiyatrolar - Babas1n1n ~ubuk~u 
ba~1sile ka~tp aktris olan Kazasker kin Seniye - Ankara valisinin 

zevcesi, Seniyeyi hamamda nasd tan1d1? 
Beyoglundan denize dogru yeni bir 

11ol a.¢.iyor; ve bu yol, iinilne ~n 
eski bir tiyatro binastni ylkip devir· 
tn.ek ilzeredir. 

«Dcvirmesinht demiyoruz. Zirci bf. 
nanin mimari kiymeti yoktu. Manevi 
kiymeti de padifahin ahtrlanndan bir 
kis11Um te$kil etmek suretlle sifira 
inmifti. 
Aya.s~adan Dolmaba~eye gitmek 

i~n, Milhen.dis mektebinin iiniinden 
Oc~ilir; burasi Gilmf4SU1JU yokUfU 
dcnflen sarp bir bayzrdz.r. Eskiden 
otomobiUer igin pek tehlikeli ola.n bir 
dirsekten dOnillilr. Sol kolda havaga· 
zi ~rketine aid bina gOrilnilr. Tam 
karft.da ise, arka pliinda Dolm.a.ba1~e 
ca.mii belirm4tir. Fakat oraya dogru· 
clan dogru gidilmez. Zira a.rad.a. bir 
duvar ve bir miri bina vardzr. Meyda· 
72a ~k uzere sola ctoneceksiniz ... 
8ahsettigimiz esbak tiyatro ve sabik 
'IStabli amire 4te bu miri binadir ki, 
llzktinlmak ilzere bul?tnuyor. 

Ge9en giin gazetelerde, «muteah· 
hid, Giimii$SUYU yolunu vaktinde ta· 
tnamlzyamadigi i¢n teahhiidnamesi. 
iptal edilmi~tir.• tarzmda bir yazi 
Okudugumdan «Gidip $UTasini gare· 
Yim!• dedim. 

Gflmfi$suyu yoku~u geni$[etilm~. 
1Jeton temelile, yeralti su mecralari
le, mozayik parkesi ve d.Oneme~lerde 
«sans iinik» yani yalnzz bir istikamet 
takib edilir ~f te yolile mii.kemmel bi?' 
hale ifra§ ediliyor. Lakin, artik Dol· 
?na.bah~e mcydanma ~kmak iizere 
o cski dOnemeg olmiyacak. Yol, dog· 
rudan dogru, camiin kar~stna ine· 
eek ... Onun ifin, aradaki bina kalkt· 
'I/or. (Yani, Be~iktQ.$tan gelirken, cep. 
heye gelen bina) «Sultan Mecidin 
tiyatrosu» cliye maruf olan bu. yapiyi 
8elediye istimlak etmif lndundugun· 
clan bahge duvarlan ~imdiden kzsmen 
1/l.kil~, molozlarla kismcn doldurul· 
m.~; kalJlolan da sokii.liiyordu. 

••• 
Bu miinasebeUe hem Sultan Meci

din bu tiyatrosunu anlatmag1 hem de 
'l'iirkiyenin ilk tiyatrolanna ~ ba· 
kl§1 bir nazar atmagi d~iindiim. 

Tiyatronun Tlirkiyeye ii~iincii Ah· 
tned, ~ir Nedim yani Lale moda.st 
devrlnde geldigl iddia edilir. Ecnebi 
sefaretlerinde verilen hususi miisamc. 
telerde komedller oynandlgma rast. 
lanm1§t1. Fakat tabiatile, bu, limon· 
lUkta ~i~ek, kavanozda babk gibi blr 
§eydi. Ulnuma mahsus §eylerden de· 
~ldi. Ancak Tanzlmattan sonra, Av
tupadan her §eyi almak cereyarum 
tnuteakip ahali ilk defa • rneddahm, 
karagbz\In, orta oyununun haricinde 
bir §ey olarak • tiyarto gordii. 

1847 senesinde Beyoglunda, Gala· 
tasarayda, Hristaki ~r§1s1 denilen 
Yerde bir tiyarto binas1 yap1ldl. Bu
taya Naum tiyatrosu derlerdi. Avru. 
Padan gelen opera kumpanyalan tern. 
Siller veriI'lerdi. ~imdiki Frans1z tl
Yatrosundaki vaziyet). Tabli buraya 
garblller, tathsu frenkleri ve garb 
alemile uzaktan yakmdan alakadar 
Olm~ Tiirkler gidiyorlardl. LAkin Av· 
rupallla§mak rneyli ruhlarda dogmu~ 
bulundugu i~in yava§ yava§ diger 
halktan da bakmak ilzere gitmege ba.,_ I 
layanlar bulundu. 
Pa~ah Abdulmecid, garbhln§ma. 

Ya meyyal oldugunu soylliyordu; bir. 
denbire, tiyatro tarafhs1 da gorilndii. 
~aumun tiyatrosuna devama ba.pa.dl. 
eurada, kafes arasmda oturarak, tern· 
Silleri seyrcdiyordu. 1857 de, tiyatro 
binasmm Dolmabah~e gazhanesince 
kendi hesabma tenvir olunmasma 
tni.tsaade etti. Aradan be§ sene ge~· 
likten sonra, (1862 de), bina bir yan
&tnda yand1. 

Bu harcketleri padi§ah i~n hoppa. 
Ilk sa} an bir zumre vard1. Bir aralll~ 
ha§ bile kalchra1 ak, «Hiinkann boy le 
Y rlerc devam1 vakan §ahaue ile tellf 
ect.llemiyecegint:. Imber verdiler. Bu· 
!lun uzerine, yukanda bahsettigimiz 

§imdi yik1lacak bina, Dolmabah~e 

meydanmda, hususi tiyatro olarak vu. 
cuda getirildi. 

Halka rnahsus tiyatrolar da ~ogai
maktaydl. 

Karabet Papazyarun ~rk tiyatrosu 
~a edildi. Burada ilk zamanlar ital. 
yanca piyesler oynuyordu. 

1857 de (Riyakar) ve (MilsebbibJ 
adh piyesler Tilrk~eye ~evrildi ve bas
tmldl. Bunlann ragbet gonneleri il· 
rine, arkas1 devam etti. Tabiatile 
Tiirk aktorleri degil, Ermeniler oy. 
nuyordu. Tiirkler aras:mda dliyunu 
umumiye nazm Ali bey tanmmI§ ti· 
yatro meraklllanndandl. Molyerin 
bazi piyeslerini terciime etti. Gilllil 
Agop da A.Ii beyin delaletinden istiia· 
de ederek Tilrki;e temsiller veren bir 
tiyatro kumpanyasi kurdu. Eser na. 
kil ve tercume etmek iizere Ali, ~em. 
seddin Sarni, Nam1k Kemal, Fehml ve 
~ahab beylerin l§tirakile bir heyet te· 
§ekkill etti. 

Glillii Agop as1l ticaretin Kar91ya. 
kada olacagm1 dii§ilndilgi.inden Ge· 
dikpa§a tiyatrosunu yapti. 

~¥-¥ 

( Tiirk kad1mmn sahneye ilk ~~cu 
Mutarekededir.» diye me§hurdur. Hat. 
ta Afif e harunu i~imizde hatlrlayan. 
Iar i;oktur. «Muhadderati islam.Iyeye 
boyle §ey yakl§mazt » diye Kachkoyiin· 
de piyesi durdurulmU§, baz1 ediblerle 
birlikte karakola gotiirmii§tiir. 

Fakat, daha evvel de Tilrk kadlm· 
nm sahneye ~1kt1gi olmu§tur. Ama, 
gizlicc. · 

Tanmm1§ ressam ve karikatiirist 
B. Miinif Fehimin baba.si keza tanm. 
mi§ artist mi.iteveffa Fehim efendl· 
nin nnlatt1gin11 gore, taa.ssubun koyu 
devirlerinde (Amelya) miistearile Ju. 
ristiyanm~ gibi sahneye ~1kan kadm 
Ti.irk ve miisliirnanm1§. As1l ismi Se· , 

niye harwnmI§. istanbulda bir kazas. 
kerin klzi ~· Babasmm i;ubuk~u 
~Sim sevdigi i!rin yetim kahnca bu 
adamla birl~mi~. 

Sabik ~ubuk!ruba§I, kazasker oldiik· 
ten sonra muhta!r kal~, tuliiat 
akt:.Orli.igii yapmaga ba§la~. 

Seniye hamm, kantoya, arkasmdan 
da piyeslere ~lkanm§. Tamnacak olur· 
larsa ~in sarpa saracagmdan kork
tuklan i!rin kumpanya ile Anadoluda 
dola§maga ba§lam1§lar. Bu heyette 
Hiiseyin efendi isimll biri Seniyeye 
gonlil verdiginden: 

- Sen Ermeni degilsin ! Tilrksilnl 
Haber verecegim! • diye tuttunnU§. 

Boylelikle muradlna nail olmak is· 
termis. 

Bu heyet ve merhum aktor Fehim 
efendl Ankarada bulunduklan s1rada 
bir giln vali Abidin p~ zevccsi 
Amelya hamm1 hamamda gorerek ta
mmt§: 

- Siz kazasker fiUincarun keri
mesi Seniye hammef endi degil misi· 
niz, gilzelim... Sa! a geldiniz... • de
m~. 

Tabii, klzm ne aktrisligini, ne 
Amelyallgm1 biliyor ... 

Bi~arede §afak at~. 
Valinin haremi, ne yapt1guu, An· 

karaya nas1l geldigini soramll§. Ko. 
nagma davet etm~. 

Seniye, konakta, iki goz ild ~}.tne 
aglayarak her §eyi itiraf ed.ince vc 
Abidin pfl§amn hammma Siguunca, 
valinin zevccsi, kocaSI ilzerinde nii
fuz ederek sab1k ~ubuk~ub~yi bi.r 
~e koydunnU§, nik9.hlanru da klydtr· 
n~. 

BOylelikle Tilrk kndlnmm sahneye 
ilk !;lkt§llll yarim a.sir geriye atmak 
lazun geliyor. 

Qlkl§ ama ne ~Ikl§! ... B3.§ll ba§tna 
bir tiyatro mevzuu. Yiiriik ~lebi 

T rabzonda imar f aaliyeti 
Caddeler geni1letiligor geni ha/ 

binasi halki temiz sebzege kavu~turdu 

Trabzonda mezbaha parb 

Tralnon (~) - ~ehir giinden tiln sebzeler bu kapal.1 mahalde satll· 
giine imar edilmek suretile gilzell* maktadlr. 
mektedir. ~ehrin tmar i§lerinde en Bunlardan maada belediye eskl blr 
milhim rolil oymyan belediye bir ~ok mczarll.k olan imareti kaldlrtarak bu· 
caddeleri geni§leterek yeniden parke, raSlD.l yeni bir park haline koymll§ \·e 
beton kaldmmlar in§a ettirmektedJr. aynca bu «.Atapark> dan maada De· 
Bir y1l zarfmda §ehi.rde yirmi bin Ura. girmendere mevkiinde bir de mezba-
llk kaldmm i~tI yap11mi§; aynca ha parlo."yapt~tir. 
iskele caddesini gi.imriik depolan ar- Belcdiye but~csl haricindc Atatiif. 
kasmdan ge~en yola baglamak ic;in kiln Trabzonlulara olmez eser olarak 
yeni bir yol ac~ ve bu arada iske· armagan ettikleri icme suyu ~aati. 
lenin yolcu salonu onilnde bir otomo· na hizla devam olwunaktadlr. 
bil meydaru da vilcude getirilmi§tir. Tilrk ink:Ilftbmm sembol ve kahra· 

Belediye §ehir halklm a~lkta kalml§ rnan1 olan Atatiirk namma dikilecek 
kotti sebzeleri yemketen kurtarmak olan heykelin maketi hazirlamm~ ve 
icin yirmi bir boli.imden ibaret bir se}). yakmda miinakasaya c1kanlarak lley. 
ze hali yaptirtip ikmal ettirmi~tir. Bil· kelin yap1lmnsma ba§lanacakt1r, 

Sofya mektuplari 

KOseivanov kabinesinde 
tadilit yapdd1 

Kabineye alt1 yeni naz1r oirdi, Koseivanov 
dahilde ve haricte eski siyasetine devam edecek 

Soldan sab iisttc: Dahlliye Nann B. Ned.n, Ziraat Nann B. Bafri,noT, Simcndiferltt 
Nazm B. AnamOT, altta Adll,.e Nazm B. Yotov, 1\laliye ve Murlf 

:SazJrlan Bojiloy ve B. Filov 

Sof1·a (Ak§am) - Bulgaristanda 
Koseivanov hukfuneti iktidara gecel~ 
23 te§rini'sanide 3 sene olmU§tur. Eu 
iic yil zarfmda Koselvanov kabinesin· 
de alti defa degi~iltlik yap1lml§tir. Fa· 
kat bUtiln bu degi§iklikler de B. KO. 
seivanov daima Harlciye nezaretini 
uhdesinde muhafaza etmi§tir. 

Selefi TO§Cv kabinesi sulmt ettikten 
sonra B. Koseivanov, ilk'kabinesini 26 
te§rinisani 1935 de kurmu§tu. 0 za. 
manlan Bulgaristanda dahili siyasi 
ka1'1§lkllk ve anl8§amamazllk biltun 
~iddetile hlikilm silrilyordu. To§ev 
mevklini Koseivanov'a b1rak1rken yap. 
tigi beyanatta: 

<clstifamlZl vererek ~ekiliyoruz, ~iln· 
kii hiikfunetim beklenen ve ilmid edi
len semereleri veremedin demi§ti. 

Bu beyanattan, 1935 de Bulgarista
nm hakikaten firka ihtiraslannm he
niiz yatl§hnlamad1g1 ve vaziyetin 
normalla§amad1g1 anl8§1hyordu. ~te 
o zamanlar da kral Boris, Bulgarista
run mukadderatm1 Koseivanov'a tev. 
di etti. 

Koseivanov hiikfunetinin ilk 1~, 
memleketi partizanlardan temizlemc~;: 
ve dahilde sulhil, silkuneti temin 
etmck surctile vaziyeti normalla§tir
mak olmu~tur. 

Bu programdan hi~ inhiraf etmeden 
yilriiyen ilk Koseivanov hilkflrneti, 
saraym ve efkan umumiyenin itima. 
dim kazanmI§ oldu ve sllahh bir hate
ketle rejimi devirmek te§ebbusimde 
bulunacak iken yakalanan albay Dam. 
yan Vel~ev ve arkada§lan ihtiyat ge· 
neral Zaimov, eski binba§1 K. Stan
!;eV, ve eski Maliye Bakam Petar 'lo· 
dorov'un si.irlincemede kalan divam 
harb huzurunda muhakemelerini ne
ticelendi.rmege ~abucak rnuvaffak ol
du. 

B. K0seh"11nov, iklnci kabinesinl 4 
temmuz 1936 da ve ii!riincil kabinemni 
de 24 ~rinie\'Vel 1936 da kurdu. 

Ugiincii kabine zamamnda Bulgar 
harici siyasetinde en muhim hadise 
Yugoslavya • Bulgaristan araSinda 
ebedi dostluk paktmm imzalnnrnasi. 
dll'. 

B. Koseivanov dordi.incil kabinesi. 
nl de 21 maYJS 1937 de te~kil etti. Bu 
kabine zamanmda yap1lan en muhim 
i§ de mebus intihabatmm yap1lma.si 
ve parH\mentonun ihyas1 olmu§tur. 

Be§incl kabine de tam 6 ay 23 gun 
iktidarda kalarak sukut etti. Sukutu 
sebebl de §U idi: Parlamentonun 9 te§· 
rinisani i~timamda, devlet bi.it~esine 
ilave olarak matbuat miidilrliigii i~in 
8 milyon levahk bir kredinin kabul 

teklifi 67 reye kar§I 69 reyle reddedil· 
mi§ti. Bu mesele yiiziinden Sobranya. 
da ekalliyctte kalan hiikftmet istifa. 
sm1 vermi§tlr. Bunun iizerine gene 
yeni kabineyi ~kile memur edilen B. 
K0seivanov altmc1 kabinesini de 14 
te~rinisani 938 de kurdu ve yeni kabi· 
neye, yeni alb naz1r girdi, bunlardan 
ikisi mebustur. Ezcumle, en son Bul· 
gar Kabinesi §oyle te§kil edilm~tir. 

Koseivanov: Ba§vekil, Hariciye ve 
Mezahibe, general Daskalov Harbiye. 
ye, ihtiyat general Nedev Dahiliyeye, 
doktor Filov Man.rife, Milli bankn di· 
rektorii Bojilov Maliyeye, Nikola Yotov 
Adllyeye, Bagranov Ziraate, muhen
dis Genev Nafiaya, Temyiz b~miid
deiumumisi Avramov Posta ve Tel
grnfa getirilrn~tir. 

Yeni Kabineye alt1 yeni nazir gir. 
mi§tir. Ba§vekil B. Kaseivanov, Sob· 
ranya meclisinde yeni Kabinenin dahi
Ii ve harlci siyasetini §Oyle izah etnti§
tir: 

< Kabine, dahili ve haricl siynsette 
ayni yolu takip edecektir. Hiiktimet, 
li~ senedenberi oldugu gibi Balkanlar. 
da sulh ve emniyetin istikrarma ~a· 
h§makta dcvam ve Yugoslavya ve Tiir. 
kiye ile olan dostlugumuzun ink"i§afl· 
na rniltemadiyen gayret sarfeclecektir. 

Bu iki devlet ile aram1zda ebedi do~-t .. 
luk pakti rnevcuttur. Hukftmet diger 
iki kom~usu, Romanya ve Yunanistan 
devletle1 ile olan munazaah mesele!eri 
memnuniyet bah§ bir surette ballet. 
mek i!rin dostane munasebatm istik
ranna i;;ah§acaktir. 

Hilk11met memleketin baymd1rhgt 
ic;in gayrete devam edecck, saghk '!sle
ri muessasatim arttiracaktir. 

Hukumet, §imendiferler, §<>Seier 
elektrlk tesisatlanru ~Itmaga, zi. 
raat enerjisini arttumaga devam ede
cektir. 

Hilkfunet yeni arazide hakkt tasarru· 
fa, bor~lulann yilklerinin hnfiflettiril· 
rnesine ve matbuata dair kanun Iayi. 
halanm parlamentoya verecektir .• 

KOselvanov'un bu uc senellk idaresi 
zamanmda gbrdugii en miihim ~er, 
parlAmentonun ihyas1, Yugoslavya • 
Bulgaristan arasmda ebedi dostluk 
paktuun akdi, Selimik anlqmas1 "e 
Tilrk • Bulgar dostlugunun kuvetlen
mesidir. 

. Yurtta$; 
En degerli ve en manalz hediye 

(Ta.sarruf kumbara.si) dir. 
Ulusal Ekonomi ve 
Arttzrnui Ku.rumu 



Biitiin Tlirkiye bir bahce icinde ••• Sergide 1eker yiyen Tiir.kiyeyi 
&emsil eden bir fabrikanuz 

Ilk sokak sergisi gUzel ve GDk 
muvaff ak bir es er oldu 

• 

Biitiin Tiirkiye, kurulu~u, in~as1, endiistrisi, 
kiiltiirii, manzaras1, f abrikas1, serveti ve 
nihayet mesud yar1n1 ile bu giizel sergide 
e) ile tutulur ve gozle goriiliir bir halde 

kar~1n1zdad1r 

A nkaradan ba~ka bir yerde otu- r 
ran Ak~m okuyuculan, senenin 

hemen hemen en enteresan eserini 
gorememekten dogan bir iizfultu ~e
keceklerdir. Derhal ilave edelim ki, 
bu eser, Ankaraya gelmele1i mtimkful 
olanlar ic;in kac;mlm1yacak bir fir
sattn-. 

Turkiyede ilk sokak sergisini, do
kuzuncu yerli mallar ve arttmm 
haftasnun btiyiik bir hususiyeti ola
rak mllli iktisad ve tasarruf cemi
)'eti tertib ettirmi~tir. Ankaranm en 
guzel f~p1lanndan bhi olan Sergievi
nin bahc;esinde kurulan bu sergiyi 
dilndcnberi, on binlerce Ankarah zi
yaret ediyor. t:;iinkti bu eser, bize ser
gi mefhumunun bir yeni varhgiru 
geti rmi~ti r. 

Sergi deyince bizim hatmm1za iki 
~P.y gelir. Bunlardan birincisi on, on be~ 

sene evveline aiddir: Herkesin vanm, 
yogunu ortaya koydugu koca bir 
rneydan... cSergi meydam, er mey
dam i> cllr sozilnii, bu olamru, bitenini 
ortaya dokerken adct soyletmis olsa 
gerektir ... 

ikinci sergi telakkisi, bizde Sergi
evinin yap1h~mdan sonra b~lar: 

Muayyen eserlerin te~hiri, ~uurlu bir 
y1gm, muayyen mevzulara aid mer
haleler ... 

Bu seferki sergi bu iki mefhumu 
b1rle~tirmektedir: Qfulkti evvela is
mi sokak sergisidir, koca bir mey
clam dolduruyor. Yalmz bir hususiyet 
olarak burada vanm yogunu te~hir 

eden ne bir mtiessese, ne de bir mes
lek ziimresi, hatta ne de bir ~ehirdir. 
Burada, Ti.irk milleti, i<;inde bulun
dugu hayat ~artlarile goztiki.iyor. 
Sergievinin bah<;esinde kuruldugu ve 
boyle muazzam bir gayesi oldugu i<;in 
de ikinci telakkiyi temsil ediyor. 

B ir ~ok sokak sergileri go~ti~ ola:q 
bir dost bu sergi i~in: 

c:- Asla b~langi~ degil ... Bu ser
giyi kurmakta hakim olan teknik ve 
zevk, sokak sergilerini haftada bir 
a<; an milletlerden daha ileri ! > dedl 
ve sonra dort bir taraf1 dolduran gra
fiklerin ba~ dondtiriicu bir stiratle 
yi.ikseli~lerine bakarak Have etti: 

« - Mevzuun da kuvvetini inkAr 
etmemek Iazim... Uzerinde ugrali!tl
gmiz ve anlatmaya ~ah~tiguuz f}ey, 
Tiirkiyenin kalkmmasi olursa mu
hakkak dinamik olmaya mecbursu
nuz! > 

Bu sergiyi kar~1dan gorenler ~u ii~ 
~eyle kar~l1~1yorlar: Evvela antre 
donnorde, Atattirkful, Ti.irk milleti
nro ebecli kaydile mesud ve refah 
iginde olacagm1 garanti eden bilyiik 
sozil: 

«Yurdumuzu diinyanm en mamur 
ve meden! memleketle1i seviyesine 
<;1karacag1z. Milletimizi en ge~ re
fah ves1ta ve kaynaklanna sahip kl
lacagiz! > 

Ve onun altmda mticessem bir 
kilre ki, iklim ve toprak ~rtlan ba
kmllndan lct.i<;iiltillmti~ bir cihan 
olan Ttirkiye, biittin dfulyaya bol ve 
<;e~itli mal sat1yor. 

S agda ve solda birer banka ser

vetini alacak kadar biiytik iki kum
bara ... Bhinin uzerinde btitful devlet 
btitc;emiz igin bir ideal olan bir rakam 
yaz1h: 500 milyon! ... 

Bu, nedemek biliyor musunuz? Bu 
memleket vatand~lanmn btittin za
ruri hayat ihtiya~lanm temin ettik
ten sonra, yarmlan ie(in ayird1klan 
tasarruf yekiinu bu olmalldlr ... 

920 de memlekein politik ve eko
nomik istiklalinin temininden sonra 
ilk tasarruf hareketleri ba.~!larken he
deflerimizin merhaleleri milyonlard1: 
920 de bir milyon, 921 de iki milyon, 
923 de ii~ milyon ... 930 i<;in hedef elll 
milyondu. Turk milleti, her millt 
dava gibi bunu da ba~ard1. Bu, ilk 
hedefti. 

ikinci hedef olan 100 milyona 940 
dan <;ok evvel, 937 de vardlk. 

i.t c;iincti hedefimiz ancak 500 mil
yon olabilir: Qtinkil 937 nin tasarruf 
yek1lnu, daha 12 nci ayin i~inde ol
dugumuz 938 in yalruz ilk 9 aymm 
yektlnundan 16 milyon lira da geri
dedir. 

ikinci kumbararun iizerindeki dO
viz bu ti~iincii hedefe nastl ul~abile
cegimizi anlatiyor: c:Kazancmm en 
az yiizde be~ini art1r ve bankaya ya-
trr! » , 

M illi iktisad ve tasarruf cemiyeti
nin, hi~ btlanadan senelerden

beri tekrarlad1g'.I. ve nihayet bizi <:f e 
bir tecriibeye mecbur ederek inandlr
dlg1 bu prensipe artlk dudak bilken 
azd1r: 

<- Ancak ge~inebiliyorumt ... > so
zti, bir mttdafaa tedbiri degildir. 

« - Ytizde beli! eksik kazancbgmw 
farzedinizt > cevabllll verirler. 

Serglde yap1ci ve inpc1 Tflr klyeyi cai>,lanchran blr e:nstantane 

Bu giizel sergiyi hazirlatan Mill1 
iktisad ve tasarruf cemiyetinin kly
metli idarecisi doktor Vedad Nedim 
Tor'le onu haz1rhyan sanatkar Maz
har Naznn Resmor Ankaranm en gu
zel, manilh, tezli ve iddial1 sergisini 
meydana getirdiler. Bu sergi, bura
dan kalklp, izmire, istanbula, Bursa
ya; diger bi.iyiik ~ehirlerimize gide
cektir. Onun, kuk bin Turk koyfule 

Serginln degerll sanatkan Mazhar 
NaZlm Resmor 

varmcaya kadar her taraf doya doya 
seyredilmesini temenni ederiz: Milli 
kalkmmanuza olan ode1rinin artmas1 
i~in ... 

B u kanaatim1z1 size de vermek 
i<;in, ~amm Ankarada otunm

yan okuyucularile beraber bu gi.izel 
sergiyi gezecegiz. Evvela, ~u koca kO
~yi dolduran, Devlet endtistrisinin 
ana kolu i.izerinde duralnn. Buranm 
hi.iviyeti dart kellmeye Slkl~li!= Ken
di glyece~mizi kendimiz dokuyoruz! 

Sonra ~u iic; i~ kolu ve li!U i1c; netice: 
Pamuklu endil.stri dev adnnlarlle Uer
liyor. 

Yfullti endi.istrimizi yabanc1 ku
mqtan kurtard.1.k; Tilrk kadlm ar
t1k Ttirk ipeklist giyiyorl 

Her klsnun altmda rakamlar, gra
filder ve fo~raflar var. Biraz ller!de 
komttr ve llnyit k6~es1ni g6ri1yoruz. 
Kara elmasmuzm biitfln da.vala.n bu· 
rada d6vfz haline sokulm.U(I; ktsmttr
cti Tiirkiye, komttrstlz Akdeniz pa,.. 
zarlannda yanmn en bttyttk sat1Cl81 

olacakl ... 
Ltnyit tare.tmd.a lse Tftrkiyenin 

son y~er1n1 toru.yacak parola1 
Ormam 1rurtarmak ~ k6mttr sar
Uyatuu ootaJtmak lA.mml 

Unyitfn yazµnda kunllu ol&D k6-

~e. bizim, yeraltmm klymetli cevher
lerinden birinde diinya birinciligtmi
zi mtijdeliyor: Tiirklye, diinya krom 
istihsa!Atmda en ba~ta! 

Daha sonra gimento ve ~eker istih
laklanna aid rakamlar ve grafikler 
gori.iyoruz: Yap1c1 Tfukiyede ~imen
to istihsalat1 art1yor, daha ~ok kaza
myoruz, daha ~ok ~eker yiyoruz! ... 

Biraz otede, gayet hak11 olarak 
cMucize» diye vaslfla~tmlan ve bu 
serginin dayandlg1 temel olan raka
nu okuyoruz: Ekonomi savasumzda 
bir mucize. . . Bankalardaki tasarruf 
hesablan yiiz misli artti. 

Daha sonra, son senelerin milli da
valarmdan clan bir mevzu tizerinde, 
yakml~an bir neticenin mtijdesi var: 
Barbaros Tilrkiyesi diriliyor; yeni 
Ti.irkiyede yeni gemi! ... 

Ortada bilyi.ik bir harita, birinci 
sanayi planmm memlekete kazandlr
d1klarm1 canlandmyor. Saltanat 
Ttirkiyesinde kapitillasyon, Ctimhu
huriyet Ti.irkiyesinde sanayi pllim ... 

Bir ba~ka bilyiik harita, memleke
tin can damarlanru gosteriyor: De
miryollanm1z Ttirkiyeyi fethetti. .. 

Madenci Ttirkiyenin altmda: cMa
deni ilk bulan ve i~leten Ti.irk, maden 
pazarlarmda! » dovizini okuyoruz. 
Sonra sirasile bugday alan milletin, 
bugday satan millet oldugunu; bti-

ttin milll mahsullerimizin rekoltele
rini; yurda giren parayi, millt gelid, 
Ttirk ~it<;isinin giilen yilztinti anla
tan rakamlar, grafikler, tablolar ... 

Ve nihayet biittin bu yarma gtive
nimizi arbran, i~imizi a~an bi.iyiik 
varllk halinde ktiltiir Ttirkiyesi. .. 
Talebe sayuruz bir milyonu a/?tl, oku
ma yazma nisbeti her y1l artiyor. 
Qfulki.i btittin bu kalkmma hep bu 
killttirlil vatand~ ic;indir. 
Ak~amm Ankarada oturm1yan oku

yucularma sergiyi beraberce stitun
larnmzda gezmek sozilnil vermi~ken 
bu davamIZl, maalesef, tamamlaya
mayacag1z. Evvela, buna, bu sahife
mizin stitunlarmm mi.isaid olmadlg1-
m yazmaya b~lad1ktan sonra an
ladlgrm1z i<;in; sonra bu giizel, canh, 
hareketli eseri, hayat dolu eseri ke
limele~tirmemek ic;in ... 

::;!u sualarda Ankaraya gelmek is
tiyenler i~in bu sergi, cidden giizel 
bir f1rsattir. Hatta ba~h ba~ma seya
hate deger. Bu gtinlerde Ankarada 
Parti ve Ziraat kongreleri oldu
gunu da dli~i.ini.irseniz, Ba~ehrin bu 
mevsimde c;ok nefis olan havasile ci
gerlerinizi doldurmak ve onun daima 
kaynayan hayat enerjisile kudreti
nizi tazelemek kolay bulunur ka
zanc;lar olmasa gerek ... 

Dilovan Qtnar 

KOy kalkmma kongresi de a~1hyor 
Ziraat Vek~/eti 

iftatlstik umum mUdUrO B. 

C e/'/ Ayb ar getirllecektir. 
ilkkanun aymm son ms1f1, Anka

ramn tarihinde iki btiyilk toplant1ya 
sahne olacak. Bunlardan birisi Parti 
kurultay:i; digeri biri.nci Ziraat ve 
Koy kalkmma kongresidir. 

Parti kurultay1, Ebedi f$ef Atati.irk
ten ac;tlan Parti daim1 umumi reisligi 
sec;imi i~in toplanacaktir. Toplan ti 
bir gtin stirecektir. Bu ontimtizdeki 
inkincitef}rin aymda ise, Partinin 
be~inci btiyilk kongresi i~tima ede
cektir. 

ikinci kongre, tizerinde aylardan
beri ~ah~1lan ve esash hazirhklar ya
p~ olan birlnci Ziraat ve Koy kal
kmma kongresidir. Part! Kurultay1, 
Ukk:Anunun 26 net gtinil toplanacag1-
na gore, Ziraat kongresi bu tarihten 
bfr veya iki gi.in sonra toplanacakt1r. 

Ziraat kongresinde B~vekil Cel~l 
Bayar ~ok mti.him bir nutuk soyliye
cektir. Kongrenin hazirhklar1 tam.am.
I~. Kongreden sonra Orman 
~fll~de ~tlmas1 kararl~~ olan 
Ztraat Alet ve V831talan sergisine da-

ha ~imdiden birc;ok talepler vaki ol
maktadir. Vekalet. ziraat hayat1mm 
modernize edecek olan yeni vas1talat 
milbayaasma karar vermi9 oldugun-

, dan. bunlarm intihab1 i<;in bu sergi
den faydalamlacaktir. 

Haber ald1g1ma gore, Ziraat Veka

leti mtiste~arhgmda bir degi~iklik 
yap1lacaktir. ~imdiki mliste~ar B. Na
ki, Devlet Ziraat i~letmeleri kurumu, 
Ziraat bankas1 veya mtirakabe heye
tinde bir vazifeye getirilecek ve mtis
te~arhga istatistik umum mildilri.i 
B. Celal Aybar tayin edilecektir. Dev
letin en modern ve diizgtin i9liyen mil .. 
esseselerinden biri olan istatistik 
umum mtidtirltigtinti, senelerdenberl 
muvaff ak1yetle ifa eden B. Cel!l Ay
barm, Ziraat Vekaletinin yeni i~ pro
grammda bir bal?al'l unsuru olacag1 
tahmin edilmektedir. 

Vekalet, kongi·e dolay1sile 400 e ya
km filim getirtmi~tir. Bu filimler, 
kongrenin mevzularile alakalldir. 



!I Dnunuewet 

Nleslek ve vazife 
a$1k1 bir maarifci 

Altm1§ be§ sene evvel Selanik §ehrinde dogan 
maarif giine§i: Hocam merhum Semsi efendi! 

Hentiz alb y~larmda idim. Sel~
nikte benden biiyiik karda§1mla rne§
hur Kerim Hafiz mektebine devam 
ediyorduk. 0 zaman ic;in Kerim Hafiz 
en milnevver gene; hocalardan idi. Am
ma tedris usulli eski §ekilde. Elif kii
siienni - be kiisiibenni ilh ... ve yerler
de oturuyorduk. 

Hocanm ba§I ucunda falaka, dcrs 
odasmm kap1s1 yanmda geldi gitti 
tahtasI. <;ocuklar hep birden muhte
Jif nevinde elifbe veya elham supara
smi okuyorlar. Bir gilrilltildlir gidiyo1. 
Mektebimlzin b~a mekteplerden far
k1, yalmz hoca efendi gen~tir, dikkat
lidir. Rahlesine getirdigi talebisini biz. 
zat okudur, dinler milmkiln mertebe 
intizama dikkat eder. Apteshaneye 
goturtilecek toprak ibriklerle su igile
cek desti ve taslan ayirm1§t1r. Papu§
luklar muntazamca ve temizcedir. Vel
hasil §ehrin en iyi iptidai mektebl bu 
idi. 

Bir giin sabahleyin mektebe gitmek 
ilzere hazirland1g-Jmiz vaklt babam bi~ 
zi yeni ai;1lm1§ ba§ka bir mektebe gon
derecegini soylemi§ ve bizi hizmetci
mize katarnk o yeni mektebe gonder
mi§ti. 

Bu yeni mektebin sokak kap1smdan 
g'1ince ufarak bir avlu. Sol tarafta 
dort be§ merdivenle c;llulacak ve kti
c;i1k blr sahanhktan gec;ilerek onilmil
ze tesadiif eden kap1dan dersahaneye 
ghilecekti. Avluda yirmi otuz <;ocuk 
oyun oynuyorlar, ortalannda dola§an 
bir gene; bizi goriincc dikkatini bize 
~evirdi ve hizme~imizin elindeki. ba
bam1zm yazdlg1 tezkereyi ald1, okudu. 
< Memnun oldum11 diyerek bizi de oy
myan c;ocuklann ic;erilerine katt1. Bu 
gene; hocam1z ~emseddin efendi idi. 
(i§ittigimize gore yirmi, yirmi bir ya§
larmda imi~. istanbulda Dariilmualli
rninde hocahk tahsil etmi§ ve mem
leketine donerek yeni usulde tedrisat 
yapmak lizere yeni bir mektep ac;
m1§.) 

Biraz oyun oynad1k c;ocuklarla birl
birimizi tammaga ba§lad1k. Bu s1rada 
bir kumanda ... Dersahaneye giriniz ~o
cuklar ... kumandaSJ kulagtm1za c;arp
tJ iki sira olduk merdivenleri evvela 
kendisi c;1ktJ, biz de c;1kmaga ba§lad1k. 
Dersahane kap1smdan girince kar§I· 
smda burcu burcu kokan yepyeni c:am 
tahtasmdan yap1lm1§ s1ralar, iki tara
fa dizilmi§, ortada bir gezinti birak!l. 
nu§. Kapmm solunda ~emsi efendl 
duruyor ve onun arkasmda iki $\yak 
merdivenle c;1klllr guzel bir kiirsti v~ 
duvara dayanm1§ bir siyah tahta ve 
silgi, tebe~ir. 

Hocam1z bizi o guzel s1ralara sevket
ti ve hepimiz dersahaneye girince otu. 
runuz dedi. Yiiksekte oturuyoruz, onti
rnilzde yiiksek ve dolabh rahleler. Ne 
guzel! Bngim mektebin ilk ac;Ih§ gi.i
nu idi. Hocam1z bizi oturdugu kiirsu
den §oylece tedkik etti ve §imdiye ka
dar rnektebe gidenlerle gitmeyenle1i 
ay1rd1. iki k1SJm yapt1 ve hepimize al
fabeyi (A, e, i, ii, ba, be, bi, bu ilh ... ) 
usulunde ezberletmege ve kendisi bun
lan kara tahtaya yazmaga ve yazdir
rnag aba§lad1. Saatte bir tatil yapar. 
A vluda bizi nezareti altmda oyunla 
rne§gul eder jimnastik yaptmr ve ay
ni zamanda ders odasmm kap1 ve pen
cerelerini ac;arak bozuk havay1 degi§
tirirdi. Oyun esnasmda biribirimizle 
kavga etmemize fena siizler soylerne
rnize bilhassa dikkat ederdi. 

Bir fki ay sonra bir giin sokakta bir 
kalabahk ve bir gliriiltii peyda oldu. 
Fena sazler, ktiflirler soyleniyor, so
fa kap1s1 kmhyor ve ic;erlye hticum 
ediliyordu. Hocam1z bu hali goriincc, 
zaten kulag1 giri§te imi§ ... Hemen ye
rinden firladJ ve kom§unun bah!;esine 
ac;Ilan bir pencereden atllyarak ka~
t1. 

Kalaballk serseri tak1mmdan ku k 
elh kadar adamdan te§ekkill etmi~ 
ha§arilerdi. Dersahaneye girdiler ve 
bizi ktifilrlerle di§an attiktan sonra o 
camm s1ralan, hocanm ki.irsiistinil ve 
kara tahtay1, penr.ere ve kap1Jan par
~a parc;a k1rarak dersahaneyi bir hara. 
beye ~evirdiler. Ve biz de evlerimize 
ka~t1k. Sebep! ... ~emsi efendi c;ocuk
lara gavur usulilnde ders okutuyor. 

oyun oynatiyor ve jimnastik yaptm
yormu§! 

Amrna! Bugiine kadar •talebenin 
miktan her giin biraz daha azalmakta 
idi. Biz zabit ve memur c;ocuklan ol
mak iizere yirmi ki§i kadar kalm1§tlk. 

Birka~ gun ge~ti. Hizmetl(imiz bizi 
~emsi efendinin yeni ac;tig1 mektebl? 
gotlirdii. Bu mektep hocamn kendi 
~vinin altmda bl..iyilk bir oda idi. Ho
cam1z ~ah§iyor ve c;ah§tmyordu. Me
tanetine, gayretine daha dogrusu mu
allimlik a§kma zerre kadar hale! getir
memi§ti. Bilakis §evki artmi§h. 

Derken; bir gt.in buraya da ayni §e· 

kilde hi.icum vaki oldu. Tehdidler, kil
filrler a1 asmda c;ocuklan sokaga c1-
kard1lar. ~emsi efendi hocam1z sak
lanm1§, tehlikeden kurtulmu§tu. Ge· 
ne s1raJa11, kara tahtay1 o gavur
Iuk alameti olan kapkara tahtayi par· 
~lad1lar! Eve bir§ey yapamanu§lar. 

Qok sene sonra hocanun kendi ag. 
zmdan dinledigime gore kendisini so
kakta yakalam1§lar, dovmti§ler, tahkir 
ve b1cakla hayatm1 tehdid etmi§lel'. 
~msi efendi ya Selanigi terketmeli, 
yahud mektebinden ve hocallktan vaz 
gec;meli ve yahud da olilmtinii goze al
d1rmah imi§ ... 

1?emsi efendi bunlara da ehemmiyet 
vermemi§ bir iic;uncil tedbir dii§iln
mii§tii, ak§amdan sonra evlerimize ge!
mege ve bize dei:s vermege ba§lad1. 
Son kalan yirmi kadar talebesini ooy
lece her gece ziyaret eder be§ on da
kika ders verir veya kontrol eder gider
di. 

Bir giin benim de dahil oldugurn 
be§ alti talebesini ~emsi efendi yam
na ald1 ve Selanigin yegfme yiiksek 
mektebi olan, Alaca imaret camisi ir
tisalindeki rti§tiye mektebine goti.irdil. 
Ru~tiye muallimi evvelinin odasma 
girdik. Burada birka~ zat vard1, bun
lar vilayet meclisi idare azasmdan ve 
~ehrln e~rafmdan baz1 kimseler iml~. 

Ri.i§tiye talebesinden de be§ alb ~o
cuk getirdiler. Bize gazete okuttular. 
Ri.i§tiyeliler bizim kadar okuyamad1-
lar. Bize biraz hesap, rakkam ve ya
z1 yazdll'dtlar. Onlar bizim kadar ya
pamad1Iar. Duvarda biiyiik bir harita 
as1h idi. Ril~tiyeliler bizim kadar bu 
haritayi da okuyamadJlar. Velhas1l biz 
onlara faik c;1kt1k. Onlar son sm1f
lann 'talebesinden sec;ilmi§lerdi! 

Bu muamele bir mukayese maksa
dma binaen yap1lm1§ imi§. Semsi efcn
di hirnmet ve gayretinin yiiksek asrm 
ve §ecaatm1n semerelerini isbat etmek 
suretile halkm tevecciih ve itimadma 
liyakat kazanm1§b. Bundan sonra hii
ktimetin de himayesile §emsi efendj 
mektebi yeniden tesis olundu. Ve hn 
milbarek hocanm ilk feyiz verdigi ta. 
lebesi arasmdan, vatan hizmetlerln-e 
aid her sahada zaferler kazanm1§ ni
ce biiyiik kahramanlar tebariiz ct
mi§tir. (1) 

Ben hocamm bu yorulmak ve iii k
mek bilmez himmet ve gayretlerint, 
bu yiiksek az1m ve celadetlerini izah 
etmekle bugiiniin maarif ordumnza, 
biitiin ogretmenlerimize bir mefharet 
ve gurur kaynagma malik oldukla
nm bildirmek istiyorum ve istiyorum 
ki, ~emsi efendi hocanun dahi lavik 
ve miistahak oldugu bir ihtifal gli.nii 
yarad1lsm ve ebedi karargahma da 
§eref ve haysiyetile rniltenasip bir §e
kil verilsin. 

Bilyiik harp esnasmda ~emsi efen
dinin bilhassa vatand&§lan i~in pek te 
§eref bah§ olm1yan bir ihtiyac; ic;inde 
vefat etmi§ oldugunu i§ittigim zaman 
i;ok mahzun ve miiteessir olmU§tum. 
Bugtin bu yaz1mla bir vazife if a ediyo
rum itikadmday1m. f}emsi efendi mer
humun zek~ ve haf1zasmm kudretine 
aid bir misal ilAve edecegim: 

Benim babam askerdi. Mekteb res
men ~d1ktan az zama:n sonra T~
ya cihetine nakletmi§tlk. Bilyiidilm. 
Asker oldum. 304 senesinde Harbiye 
mektebinden zabit c;IkmI§ ve 324 se
nesinde miralay ve Kosova jandarma 
kumandam olarak me§rutiyetin tesidi 
vesilesile blrc;ok halk arasmda Uskup-

(l) Garib tesadOtlerden olarak 1urk se
ne sonra ben SelA.nlkte fttka lrumandam 
lken tahsll c;alina yetlfen bU:yiUc ollum 
Turgud ile lklncl otium Orbarun clahl Uk 
hocalan ~mai dendl olmU§tu. 

Istanbul hazan, ben kea~e 

YUksek kald1r1m, T ekke, Kuledibi 
i~te Ytiksekkaldmmm 40, belki de 

50 sene evvelki resmini gorilyorsunuz. 
Ondan y1llarca evvel de ayni imi~. Al
lahm1 seven soylesin, ~imdi k1l kadar 
fark1 var m1? 

Buras1 evvel, ah1r Beyoglu yakas1-
nm Mahmudp~a yoku~udur: Dara
c1k darac1k diikkanlar, yaymac1lar, 
mezad malc1lar, i~portac1lar, hirda
vat~1lar ... 

Ti.inelin ikinci mevkiine yirmi pa
ray1 feda edemiyenler, (Merhurn pe
der arada bir bana k1zard1 da yerin 
dibine gir derdi. Ge~tim e~ref saate 
raslarn1/ltir) diyenler, hele 310 zelze
lesinin zilg1bm yeyip Amerikan bez
leri ve yatak c;ar~aflarmdan yap1lma 
c;ad1r bozuntulannda haftalarca gi.in, 
gece gegirenler zinhar ti.inele ayak 
atmazd1. (1) 

Aksaraym Onikilerinden ve istan
bul kaldmmlanm susa durdl.Jrmu~lar
dan bilmem kim blr defa blnmlf te 
az kalsm bay1l1yormu~. 

Sadede gelelim: Yiiksekkaldmm es
kiden daha f azla i~erdi. Afagida:n yu
k an ya soluk soluga ~1kan c;1kana; yu
kandan ~g1ya da seke seke inen 
inene ... 

Pac;alarm s1vand1g1 alt ba~ta, sag
da, tapusu bir vakiUer Karadenlz 
Ereglisl Maden Nazm bahriye livm 
Arif pa~a veresesinin uhdesindeki ~ap
kac1 dilkkAm hA.la duruyor. 
Yuku~u blraz c;1klp basamaklann 

enlile~tigi. meydanims1 noktaya var1r
ken gene sagda, d1~1 kirll suratl1, i~l 
gt>z gozil gormez dilkkAn, resimci, re
sim edevatc;1 ve c;erc;eveciydi; me~hur 
Malts Frilhtermanm. 

Oteden berlden derleyip toplad1gi 
istanbul manzaralannm, tipik ~ah1s
lann, camadanla ~alvar giyip sozii.m 

· yabana ~ark giizeli olmu~ Beyoglu 
yosmalarmm fotograflanm Viyanada 
kartpostal olarak bastmr, ecnebi sey
yahlara sata sata para klrardJ. 

O zamamn en bellib~h Turk res
sam lan da mil~terisi. Nurt p~a, Seyid 
bey, ~ekur bey, bilhassa ttskildarh Ali 
Riza bey hocannz boyalan, fir~an, 
m~balan, hattA kur~un kalemleri 
bile oradan ahrlard1. 

YilksekkaldJrrmm o meyda:n11ns1 
yerinden gene saga sapan yol, Qar
dakh kahvenin oni.inden ikiye aynltr
d1: A~agIS1 mahud Kemeralti, Komiir
cii, Arkadi, Zi.irefa ve emsali sokak
lar; yukans1 bunlarm bir kademe 
yiiksegl. .. 

Orada ortahgm mezbeleligi daha 
az; maamafih binas1 yikllm1~ ve yan
m1~ bir iki arsa gene berikilerle or
nek: 

Tmaslar gibi kavun karpuz kabuk
lan; p1rasa, lahana yapraklan; torik, 
palarnut kafalan; yamalana yama
lna can1 c;1km1~. tabanlan mu~amba-
1a,m1~. pembe, mavi kadm c;oraplan; 
pabu~. kundura, i;izme eskilerl ... 
Yoku~a devam edellm: Basamaklar 

tekrar darla~tiktan sonra az ileride, 
~imdiki sinemanm s1rasmdan (dalan 
dalan dalanl) kampana sesi yayillr 
durur; bozuk dilli, kISlk bir grrtlak 
kendini paralar: 

- Asker, i;ocuk yirmi para; b~1-
bozuk 40 para! ... 

Komilrcii diikkaru kl11kh, kap1sma 

•11n1111ua111m:m:111111111111111umm1111111111111111111111111111111u1111uim 

ten Selanige gelmi§tim. R1htim bo
yunda kalabahk ahalin~n ve mektep
ler talebelerinin ya~asin me~rutiyet 

nidalan gokleri ~mlatiyordu. Bu arada 
~msi efendi de talebesini oniine kat
ml§ medhiyeler okutuyordu. GOrdtim 
ve kendisini ogorenlnce sevlnerek ya
runa ko§tum milbarek ellerini optilm 
ve kendiml ilk talebelerinden bulun
mak §erefinl haiz olarak takdim et
tirn. Biraz dil§iindfi ve Galib .• Galib de
dikten sonra <•Senfn tzzet isminde bfr 
de karde§in vardl de~l mi?» demesfn 
mi? Ar ad an otuz be§ sene kadar bf r 
zaman ~(lti ve onun dersahan~ 
Sinden binlerce talebe ClkDU§tl Ve 
bunlar arasmcla ktmbllir k89 tzzetler 
vardJ. Bu haflzaya herkes hayret et. 
mez mi? 

nu meslek vazlfe ~gi biiyUk adanu 
bugiin dah1 tebciI ve takdis etmekle 
ruhunu pd edecettml timid edtyo-
rum. 

MUtekaid Korgeneral 
G.Pulner 

Ytiksekkaldmm yokUfunun esld 
bir resmi 

kmmzi astarda:n perde gerilmi~, y&
nmdaki delik d~k Iavhaya cla ayi ba
llg1, y1lan, inek, kuru kafa gibi reslm
Ier yap1lm1~ bu yerde Amerikamn de
niz canavan, Hindistarun ejderhas1, 
be~ bacakh buza.gt, kon~ kesllt 
b~ ... gibi numaralar temelli ... 

·1 

Birka~ adlm otede ~ipil gozlii, kel
kill b1yikh, piljmi~ kelle Avusturya klr
masmm dapdarac1k barakas1 ..• Mos
trada renkli birk~ yagh boya modell. 
Me~hur tablolardan kopye tek tilk 
kara kalem · resim, tuhafiye e~yasm
dan da ba.zi ufak tefek ... 

Gel gelelim, herif erbabm1 ~lppaclak 
~akar, hemen goziiniln birini lorp1p 
(<;ok yenller vagl) diye i~eri ~eker, 

Havva anam1z k1yafetli kartlar1 eline 
dayard1. 
~am olmadan kepenkleri ~aWJ. 

A~1zllk, tarak, kozmetik, esans gibi te
farikler doldurdugu ~ekmecesini ahp 
kahve kahve, biraha:ne birahane do
l&flr, usulcac1k yan~1p enselere ek
~rdi. B~ kar ve kisbi gene ceplerin
deki resimler ... 

Kohne kitaplar sata:n biiyiicek ilk 
kita~1. toz toprak, kiif kokusu, oriim
cek aglar1 i~de, seksenini g~mi~ 
halde hAll o dfikklnda... Oralarda 
<CO"-P· mendil satan yerden yapma 
Yahudf yi hatirhya:nlar var m1 bil
mem? 

Ne de ~aklaban ~eydi. Aklmca es
priler de yapar, bar bar bagmrm: 

- Ben ku<;ukken benim baba b&
na maymun demi11, 40 yun buyume
mi~im; benim ana maymun demif, 
gene 40 yun buyumemi11im; amca, 
dayi, teyze epsisi yari, etml11ler; boy
Ie kalmi~!... (2) 

Kulediblndeyiz. Pirin<;~inin adll 
sanb gazinosu oraclkta, yani Kii~ilk 

Hendek sokagmm ba.pangicmdaynn~. 
Ka~ kere bahsettlgimiz ve~hile 60 yil. 
evvelki istanbulun en yiiksek kl
rat eglence yerlerinden biri. Mabe
yincllerln, hunkar yaverlerlnin, mi
rasyedilerin ve narnll babayigiitle1in 
de mekam ... 

Dilber hanendelerinin yiizilnden 
~ka gelen gelene; para sa~an ~ai 
soyulup sogana donen donene ... Oylt 
bir boguntu yerl ki nice akarlar, ha:n .. 
lar, hamamlar yemi~; nice kimselerl 
fulftsu ahmere muht~ etmi~. 
Pirin~, Karamanl1 blr Rumm~. 

istanbula yanm pabu~a gelml,. As
maaltmda zahire simsarl1~1, Bahkpa
zannda pastmnacillk etml~ ... 

Taal zaman, ruh zainan, Kuledibln
deki bir kahvecl ile ortak oluyor. 
Hin oglu hin, 1,1 kavraymca ortatm1 
atlat1p aksatayi da bUyUtUyor ... 

Kema:nt A~a. Iavtac1 f?air Serkisin 
otlu, kanunt Oseb, Kor ctvan gibt dev
rln en me,hur sazendelert; Be,lkta.,11 
Soft, Yahudi Sara ve Roza gibi giizel 
sesll, yaklp y1kar na~meli hanendeler 
hep orada ... 

Gazlno agzma kadar hmcahm~; ka
Yl' kay1f lfralar, ~k1r ,ukur Mecidf-
yeler yaAmada... · 

Biraz evvel buraya devam edenler
den bahsederken, namh babayigit de
diklerimiz, Oy'le palavrac1, kurus1Jo ki-

filer degil. Kall1dan gori.iniince, hele 
bir ell kaldmp tersini gesterince, et
rafm kabada71 taslaklanna fare dell
gini bir pan.ya aratanlar ... 

Mesela: ICasunp~all Kaptan Meh
med bey (ka.ptanhk meslegi. degil ll
kab1. 1877 Rus harbinde Anadolu or
dusunda fev.kalade kahramanhklan 
goriilen mirliva Kaptan Mehmed pa
~). Vefah Nuri efendi (aynf muhare· 
bede Milliye taburu binb~1s1 iken 
Karsta ~ehld olmm;tu). Zorlu Zabit 
(Halepte silrciinken vefat eden erka
ruharp kaymakam1 Manashrl1 Rifat 
bey. Merhum ehli seyf olmakla bera
ber ehli kalemdi de. Gilllil Agobun ti
yatrosuncla piyesleri oynanm1~, lisan 
ve edebiyata dair hayli eser yazm1~, 
bilgili bir za.tti). 

Daha sonralan, civar h~arat1m bu 
kabll sindirmifler arasmda bir bahri
ye mi.ilaziminden de bahsederler ki 
M~rutlyet senelerinde Ertugrul yah 
siivarisi ve Sultan Re~dJn yaveri :ib
rahim p~ rahmetlldir. Ya~1 vaktin
de bile ne de erkek ve tosun halllydf. 

Kulenin Olliinden Belediye dairesi
nin yok~nu ortal1yan Kil~ilk Hen
dek sokagi da eski halini aynen mu
hafaza ediyor. 

Kendisi ve etraf1, Kamantola~m1~ 
larm mah&llesiydi. Balat, Haskoy, Or
takoy, Kuzgwicuk gibi Musevi sernt
Ierlnfn en kibari ve liiksii oldugu hal
de son senelerde pabucu dama abld1. 
Mevkiini ~ kar~ki tramvay cad
deslnin onilnde ve arkasmdaki yeni 
apartunanlara, yazm da Bilyilkadaya 
kaptird1. 

Yiiksekkaldmm yoku~unun daha 
yukans1, ¢mdiki gibi gene ~apkac1lar 
diyan idl. ~tlembik gibi ~Irak Jozlar 
iistteki pencerelerde f1Jor f1k1r f1Jorda• 
§Ir, c1vll civll c1v1lda~ird1. 

Sabik Mevlevi tekkesinin kap1 kom
~usu borek~iye 90 yllhktir diyorlar. 
Kmm muharebesi senelerinde mev
cudm~; Didonlar ~i.i~iir, tlka basa 
simit, pog~a, Iolana ati~tmrlarm1~. 
S~ denilen nesnenin devac1 ba~1s1, 

topuklara kadar sa~ temincisi, bu se
beple de eski istanbul bayanlarmm 
derd dinleyicisi ve Marko pa~as1, clld 
hekimi Menahim Hodarayd1. 

Tevekkeli mi zavalhda sa~ sakal bi
ribirine kar1~verdi; Melami dervi~le
rine dondii. Eyyam1 bahurda bile k1~ 
bk elbise, hirka, palto, boyun atk1S1 
i~inde oortup dururdu. 

Muayenehanesinin altmda, cadde 
iistiindeki fare dii~e ba~1 yanlacak 
pastac1, talebeligimizde, bilhassa Gala
tasarayhlann ugrag1yd1. 

Oras1 ~di kadm ~pkac1s1. Ge~en
lerde diikkArun onilnde duralad1m. 
t~ertsine dikkatll dikkatli bakarak dal
m1, olacagun ki ~lan klrl~m1~. yah
niya:nak, ~ko, fakat hala akc;a pak~ 
btr madam bafJm uzatip sordu: 

- ~apka nu istiyorsunuz? 
Muhakkak ki civarm 30, 35 ytl e' vel· 

ki ~tlembiklerinden biri olacak. (Hey 
gidl giinler hey!) dedim; agz1m ac;1k 
yliriidiigiimi.in farklndayim. 

Kar~1 kaldmmdaki kitap~1 Hrlsto
dulos'tan Galatasaray lisesinin tic;un
cii kaflle mezunu, yant (1289 - 1872) 
de diploma alanlardan Abdurrahman 
f?eref merhum da kitap al1rm1s. 30 se
ne sonra bizler de o kap1da:n ginni~
lerdeniz. Bir 30 bu kadar y1l dal 1a 
g~ti, diikkln hala eski haliyle bald ... 

Yilksekkalchr1m yoku~u maliim a, 
hele yag~ ve don havalarda tabanla 
bile zor inillr ve ~11o1Ir. 

Beyoglunun eski hovardalarmdan 
ve Bab1 Seraskeri kanun za.bftleiin
den Mazhar bey (Eregli liva kuma:n
dam Mazhar pqa dayim), millft.zim 
~erkez izzet bey (Plevnede Osman pa
p.run yavert; btrkac sene evvel Kach
koyilnde vefat eden, emekli suvari fe
rttt izzet pa~) o yok~u beygtrle 
dortnala ~rlarrm~ kl, bu, o gttnlerin 
blnfcllfk rekoru. 

Sermed Muhtar Alus 

(1) istanbulda. Uk ath tramvaym ~le· 
yifl 1871, Tftnelin a~1ll§1 da 1873 senele
tlndedlr. 

(2) Kadlnnelerlmlzln sUbyanlan seven
lere maymun dedirtmemest, bu bastiba
catin ded.Jil glbi 40 giin biiytime-z ka
naatinde bulunu§lari musevllerden siraye' 
et.me olacak. 



Reisiciimhur lnOnii diin 
Karabiik in§aat1n1 gezdi 

(Sq taraf1 l inci sahifede) 
ismet inonu: 
- Yorulunw: mu, girelim. Mukabe

lesinde bulundu. 
in on ii fabrikanm en kiic;iik tef erru

atma, en derin depolanna, en yilksek 
klsnnlanna kadar ~. girmek ar
zusunda. En kilc;Uk te!erruata kadar 
sualler soruyor, izahat al1yor. 

Dimdik, uzun bir demir merdiveni 
bir solukta ~lkan inonii fabrikarun 
bu lusmmda 25 ton koku yanar bir 
halde sevkeden bilyiik vinc;leri gordil. 
Muazzam sobalann onilnde durduk. 
Reisiciimhurun sualine bunlann ha· 
vay1 300 derece is1tan sobalar oldugu 
cevab1 verildi. 

Celik ocaklanrun, kok depolanmn 
oniinde durduk. Bunlann igerisine 
ginnek hakikaten bir mesele idi. Fa
kat inonu c Gireliml> dedi ve onden 
yilrii d ii. 

Fabrikay1 dola§1rlarken Reisiciim
hur: 

- Faaliyete ne zaman gec;iyorsu
nuz, diye sordu. 

- Bir klsun tesisatim1z hemen he· 
men bitmi§ gibidir. Temmuzda 2 nu
maral1 fmn hemen faaliyete ge~ecek
tir. Yine ayni ayda c;elikhane, agus
tos ve eyhilde haddehane a~1Iacak· 
tir.>1 

Fabrikay1 gezerken inonii birden
bire «Kuvvei muharrike tesisatm1 g0s
termedinizu dedi. Reisiciimhurun gor
mek ic;in hii;bir §eyi unutmad'lg1 bu 
sualinden de belli idi. 

ism.et inonil B. Nw:ullah Esada: 
- Borulan nasil temin edeceksiniz, 

dedi. 
- Boru fabrikarmzdan efendim. 
~imd.i fabrikarun tam merkezinde· 

yiz. Reisici.imhura izahat veren mG.· 
dilr: ccBiitiln bu tesisah Ti.irk i§~isi 
yapnu§t1r .•. H dedigi zaman inonii: 

- Qok, <;ok mti.kemmel, ded.L 
ismet inonii her tarafi uzun uzun 

gezdikten sonra §U suali sordu: 
- Ba§ka gezilecek goriilecek yer 

yokmu? 
- Biiti.in tesisahm1z1 gordilni.iz 

efendim. 
- Burada nerede yat1p kalklyorsu

nuz? .. Y~ay1§m1Zl gormek istiyorun1. 
- Yukanda bir «~all§anlar sitesh 

yapt1k. ismi de Yeni§ehirdir. Arzu 
buyurursamz c1kahm. 

- Tabii, tabil. •. 
Bundan. sonra dagm tistilndeki Ye

ni§eh1·e c1ktik. 
Buras1 gayet modem bir kasaba. ~ 

line girmi§. son il.sluba gore apartt
manlar yap1lm1§, ingiliz mtiteha.~s
lar ic;in paviyonlar ~ edilmi§ti. 

lngiliz miitehaaa1slara auall~r 
Reisicilmhur 1 numarall apartuna

na girdiler. Salonda ingillz miitehas
s1slan kabul buyurdular. Onlan birer 
birer yan.Iarma oturtarak sualler sor
dular. Kendilerile ilk konu~ mtite
hassi.s ingilizce cevap veriyordu. Bir 
terciiman vard1. Fakat inonu fasih 
bir ingilizce ile mtitehassi.sa: 

- Biraz ag1r soylerseniz sizinle fn. 
gilizce konU§abiliriz, dediler. 

Bundan sonra inonil bti.tiin mlite
hass1slarla ingillzce konU§maga ba§· 
lad!. ilk yanlarma oturttuklar1 miite
hassisa: 

- Bundan evvel bu gibi tesisatla 
me~gul oldunuz tabii ... 

- Evet, Amerikada sekiz fabrika· 
da ba§milhendislik ettim. 

- Buradaki faaliyetinizden mem. 
nun musunuz2 

- Bir klsnundan son derece mem
nunum, bir klSlm i§lerde henliz bizi 
tatmin edecek bir hale gelmedi. 

- Mesela ne gibi i~ler? 
- Su meselesL 
- Su meselesi halledilecektir. 
- Bu ilerideki ~er i~in milllim. 

bir m~illilmilzdilr. 
- Katiyen, zaten biz buradaki ~a

h§anlar ancak rnii§kiilleri yenmekle 
, allat edebiliriz. 

ismet tnonil miltehass1sm i§aret et
tigi su meselcsile esash surette rne!igul 
oldular. Reislcilmhur bilhassa Kara
bilkle Divrik arasmdaki mesainin na
s1l birle§tirilecegi ilc mC§gul oluyor
dular. Bir a1allk ingiliz miitehasSJ· 
sa · <,tn§aatm n eden bu kadar mas-

rafh oldugunu)t sardular. Miltehas
s1s bunlarm sebeplerini sayd1. !Akin 
her soylenen sebepten sonra inonii 
«daha b~ka> diye bti.tiin sebepleri 
ara§tmyordu. 

inonil nihayet miitehasslsa: 
- Ankaraya gelecek misiniz? diye 

sordu. 
- i§imi bitirdikten sonra Allaha 

1Slllarlad1k demege gelecegim. 
- Tiirk ~~ilerini nastl buluyorsu

nuz. 
- Fevkalade, son derece iyi ~1-

yorlar .. i§e ~k akillan eriyor. 
Bundan sonra Reisiciimhur iltinci 

miltchass1sla konu¥Jlaga b~Iadtlar: 
- Bu tesisat bize bahahya mal ol

mayacak m1? 
ingiliz: 
- Bu suali ban.a ~ sene sonra 

sormamz1 pek isterdim, cevabrm ver
dL 

Bundan be~ sene sonra ne biiyiik 
bir eser kazanacaglllll.Z ~yor. 

inonti bu cevaptan pek memnun o1-
dular. 

Halk ve mektepliler arasmda 
Yeni§ehirden donen Reisicilmhur 

halkm tarif edilmez sevgisi arasmda. 
istasyona gcldiler. inonliniln burayi 
ziyaret edecegini duyan binlerce ki§i 
civardan Karablike akm etmi§ti. Bu 
arada Safranbolu mekteplileri de gel
mi§Ierdi. <;ocuklarm hepsi giirbilz ve 
Slhhatli idi. 

inonii kii~iik mekteplilerden ~ogu
nun hatmru sordu. Muallimlerile ko
nu§tu. Y1ldlz isimli bir ki.iciik klzla 
konll§an Reisici.imhur rnekteplinL11 
kendi ~lile topladlg11 ~i9ekleri kabUl 
buyurdular. 

Ylldtz: 
- HC1§ geldin inoni.i, ben seni anam

dan da, babamdan da <;ok severim. 
Bize seving getirdin, dedi. 

inonil kucilgtin «Benim. evladun> 
diyerek yanaguu ok§ad1. 

Bu sirada Y1ldizm yarundaki arka· 
~1 heyecan ve sevinc;ten aghyor
du. inonii bunun iizerine: 

- Aglama yok, aglama yavrum, de4 

di. 
Kilc;i.ik c;ocuk cSevinc;ten aghyo 

rum» diye cevap verdi. 
Bu arada bir koylii gen~ de inonii

niin yanma yakl~ti. 
- Asker olmak istiyorlln}, beni 

mektebe koy, Buyti.k inonii, dedi. Re
isiciim.hur kil<;uk vatanda§m ismini 
derhal not etti. 

Emsalsiz bir tezahilr ic;inde Kara
bilkten aynldlk. ismetp~a koyUn.de 
durduk. Biitiin giizergahta oldugu 
gibi burada da koyliiler inonuniln 
trenini kar§tlad1lar. 

Saat 14,30 da <;erke§e geldik. 
Reisicilmhurun ikinci seyahatinin 

ay ba§mda ba§lamas1 muhtemeldir. 

<;erkette 
Sumucak 12 (Hususi) - <;erkeJ?te 

trenden inen Reisicilmhu.r inonii 
halkln c~kun tezahi.irat1, a.lku?lan, 
yal?a, varol sesleri arasmda hii.kwnet 
binasma te~l'if ettiler ve derhal: 

- Koylilleri ~agmmz, kendilerile 
goriii;;mek isterim; buyurdular. 

Bunun iizerine toplanan koyliller 
birer birer inoniiniin huzuruna ~
rak Devlet Reisi ile gorfujmege b~la
dllar. ismet inonii kOylillerle onlarm 
lisanile kon~uyordu. ilk giren Meh
med adlnda bir renQberdi. inonii 
sordu: 

- Sen ne ekip ne bi~ersin? 
- Arpa, bugday, mercimek, fasul-

ye. 
- Ne gibi ihtiyac;lanruz var? 
- Pulluk ustasma ihtiyacumz var. 

Sonra ~ocugum be~nci smlfta ~di, 
bu sene ilkmektebi bitirecek. Halbu
ki burada orta mektep yok. Bize bir 
orta mektep lazim. 

Koy heyeti azasi 
Bundan sonra koy heyetinden Mus

tafa, Reisiciimhurun kal'§lsma ~lkt1. 

inonii sordu: 
- Hayatmdan memnun musun? 
- Qok memnunum. Elli doniim 

arazim var. Bunun on doniimiinii su 
bas1yor. Fasulye, mercimek yet~tiri
rim. 

- Sizin koydc en fazla. arazisi olan 
kimsenin ne kadar toprag1 var? 

- 100 donfun. 
- Topraks1z koylii var rm? 
-Hig yok. 
- Yonca yeti~Uriyor musunuz? 
- Hayrr, yoncaya ihtiyacmuz yok. 
- Gurbetc gider misin? 
- Bazan. 
- Benden ne istersiniz bakallm. 
- Kendi me aid mi? 
- Evet, kendine ait. 
- Koy :katiplerinin i~ Iiizumsuz 

buluyorum, bu meselenin hallini i&
tiyorum. 

- Ni<;in koy katibincien memnun 
degilsiniz? Katibe ~ok para rru veri
yorsunuz? 

- Hane b~ma sekiz kuru~ veriyo
ruz. 

- O halde katiple bir zorun mu 
var? 

- Hayn·, fakat onun gordugii ~ 
muallim de gorilyor da. 

inoni.i biltiln dinlediklerini not 
defterine kelime, kelime not ediyor. 

- Bai;;ka bir istiyecegin var rm? 
- Okiizlerden sayim verg1s1 az 

almsa, yahud ~ift oktizlerinden bu 
vergi kalksa. Benim bir <;ift okuzfun 
var. Qiftine on lira veriyomm. 

- Eger ~ift oktizii ile titeki oktiz· 
leri a.yird etmek miimkun olsayd1, 
ben ~ift hayvanlarmdan vergiyi kala 
dmrdun. Sen bana bir akll ogret, bu. 
nun i~in ne yapmah? 

Koylu ile en btiytik Devlet Adanu
nm, milletin Bilyilk ~efinin b~~a. 
aym memleket meselelerine ~are dii
~iinmeleri haktkaten klymetli bir da4 

kika idi. 
inonu Mustafaya sordu: 
- Siz kum~1 nereden al.Iyorsunuz? 
- ~u iistiimdeki elbisenin lruma§ml 

evde kanm dokur. 
- Bu caketi de o mu dokudu? 
- Evet. 
- Ya <;;ama.§u·laruu? 
- Onu d.L§ardan ahnz. 
- Kai; ya§mdasm? Scnin ni':tin boy. 

le di§lerin dokiilmli§. 
- Soy, babamm da oyle im~. Biz 

y3.§1nuzdan fazla gosteririz. 
- Zarar yok gonilller taze olsun. 
Bundan sonra Somedek koyi.inden 

Sadik Zar ile goril§tti: 
- Siz okuma, yazma bilir misini2.? 

isminizi yazm da gorelim. 
Sadik Zar biiyiik bir suhuletle is

mini yazd1. Bundan sonra komtir ya
parak gegindigini, orman kanunu do
Iayisile i~ pazarlara komtir gotiireme
digini soyledi. 

inonli bir arallk sordu: 
- Evde ka9 ntifussunuz? 
-18 .. 
- Say bakahm? 
- Anam, babam, karde§im, ve on-

lann ~ocuklar1, 
- Ka<;;1 ihtiyar? 
- tt1tii ihtiyar. 
- Ka<:; ki§i ~all.§1yorsunuz? 
- 8 ki§i .. 
- Ihtiyar, c;ocuk hepiniz bir sof-

rada nu yemek yersiniz? 
- Bazan hep beraber, bazan ay~·1 

ayn. 
- Hayvanlanruz var m1? 
- Otuz kadar, bir de atlIDlz var. 
- 18 ki§ilik ailenizden ata kim bi· 

ner? 
- Ben .. 
- Demek baba.mn en klymelisi sen. 

sin. 
- Babam hepimizi sever. 
- Sen bu alqam eve gidince baba-

na sor. 
Reisicilmhurla koylti. iki arka~ 

gibi konU§uyor. 
- Hayvanlar babarun nu? 
- Onun .. 
- Baban ne ~ yapar? 
- Evde ~lere baka.r. 
- Demek o oturuyor, ~ler iyi git. 

sin diye size kumanda ediyor? 
- Oyle efendim. · 
- Sen okumayi, yazmayi nerede 

ogrendin? 
- Askerde. Muhaf1z k1taatmda as

kerdim. 
- Askerde baban sana para gon4 

derir mi idi? 
- Evet. Bir kere ii~. bir kere on li

ra gonderdi, giderken de yamma 25 
lira verdi. Askerde iken 80 lira har
cadtm. 

- Epeyce harcam.I~m. 
Kaymakam 

Bundan sonra Reisiciimhur Qerke§ 
kaymakamma sormaga ~lad1lar: 

- Burada asa~ nastldlr? 
- <;ok iyidir, h1rSIZhk yoktur. Yal-

ruz arazi kavgalari, klz ka~mna va.
kalari var. 

- Klz k~irma vakalan nu? Bu 
fena adet nereden kalml~. 

Bundan sonra inonil kaymakama 
ihtiyaclarim sordu, kaymakam su ve 
elektrik meselesine i~aret etti. 

- Eger elektrik yaplhrsa kru;tan 
vermek IQ.z1md1r? 

- Kilovati 20 kuru~tan. 
- Qok pahah. 
Reisictimhur bundan sonra hayat 

ucuzluguna dair sualler sordular. 
- Burada en pahah i;;ey nedir? 
- Sebze, ekmek. 
--. En ucuz? 
- Ev kiras1. 

Avukat 
Reisicfunhur ic;eri giren avukat 

Ziya Demire sordu: 
- Benden ne istersiniz? 
- Koyliiniln Ziraat bankasmdan 

aldlg1 bor~ paranm vadelerinin uza
tilmas1, pare. miktanrun gogal tllma
s1. Qilnkii koyli.i para allyor, daha 
kazancuu temin etmeden tahsildar-
1ar kar~isma dikiliyor. Sonra verilen 
para da azdir. Bunu almak ii;in gidip 
gelinirken bu paramn bir klsrm har
caruyor. 

- B~ka benden ne istersiniz? 
- Sonra koylliniin evlenmesini 

ucuzlatmak ve kolayl~rmak Iftzim
d1r. Ben tedkik ettim, ktiylii evlen
mek i9in 18 par<;a evrak kullamyor. 
18 par~a evrak ve muamele igin 10, 
15 lira para veriyor. 

inonil, bu meselelerin ciddi surette 
tedkikini emir buyurdular. 

Qerke~li B. Ziyaya Reisici.imhur 
sordu: 

- Qerke~ten ha1ic;te tahsil eden 
gocuklanruz var m 1? 

- Var. Yakmda koyiimiiziin c;o
cuklan doktor 9Ikacak, zabit olacak. 
Fakat Qerke~in okumu~ yaznu~lari en 
c;ok hukuka merak eder. <;ok hukuk
gumuz vardir. 

- Demek <;erke~ en ziyade }:fu
kuk~u yetii;;thiyor? 

- Evet efendim. 

Manifaturaci 
Bundan sonra ic;eriye manifaturaci 

ismail Dogan gll:di. inoni.i. sordular: 
- Elbiselik kum~1 ka<;a satlyor

sun? 
- Metresi 200 lmru~. 
---1 Demek ii~ metre 600 kurul?, iki 

lira da diki<? paras1 varsa 8 lira eder. 
Qok pahah. Bunun sebebi nedir? 

- Qiin.kii pahahya ahyoruz. 
ismail Dogan Reisicfunhurun: 

«Benden ne istersiniz?~ sualine kar~ 
«Ortamektep iste1iz, burada asked 
bir alay da istiyoruz. O memlcketin 
iktisadi hayatm1 ~ok yiikseltir» de
mi~tir. 

inonii, her vatandR."?tan izahat al
dlktan sonra t~ekkfu" ediyor, koylii
ler cok gilzel s0zler soyl\iyorlar. Hii
kumet dairesinden i;lktig-J.miz zaman 
gece b:ll?lam1~t1. Biitiln civarda koy 
halkt ellelinde l!mbalar c:Y~• sa
dalarile Reisicilmhuru trene kadar 
ugurlacbktan sonra tren hareket 
etti. 

Ceceyi Sumucuk'ta g~irecegiz. 

Reisiciimhuru Boluya 
davet i~in 

Bolu 12 (A.A.) - Vall b~kanllgm
da bir heyet, Bolulularm tazimlerini 
Ciimhur bal?ka.nmuz kahraman inO
niine arzedip Boluyu ?erefiendirmele
rini istirham etmek iizere, Boludan 
ismetpal?a istasyonuna hareket et
mi~tir. 

Mara§ta kahvelerde ~ay kah
ve yerine yemi§ kullan1hyor 
Mara~ 12 (A.A.) - Diinden itibai

ren btitlin kahve, gazinolarda ~ay ve 
kahve yerine yerli yemi? kullamlma· 
ga ba?lanm1i;;tir. Ekonomi haftas1 
iginde bu yemii;;lcrin kullarulmasma 
devam edilecektir. 
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lngilterede bir 
facia 

Bir fener bek~isi kas1k ~1k
mas1ndan hasta, f1rbnadan 

yard1ma giclilemiyor 

Plymouth 12 (A.A.) - Reuter ajan· 
smm muhabiri bildiriyor: 

Eddystone fenerinden verilen i~
re tlerden anla~dlgma gore fenerin 
b~ gardiyam f1tlk hastallgmm bi.i
tiln alametlerini gosteren ve senan 
tedavisini icab ettiren i;;lddetli bir buh
ran gegirmektedir. Fakat dort giln
denberi htikilm siirmekte olan 1?iddet
li frrtina dolayisile fener ile kara 
arasmda her ti.irlii munakale kesil
mi~tir. Hastayi tedavi etmek iGin f1r
tmanm siik1lnet bulmas1 beklenil
mektedir. 

Fener beki;ilerinin bildirdiklerine 
gore aktimlatorler boi;;alrn1? oldugu 
i~in telsiz ahizelerinden istifade edi
lememektedir. Cenub sahillerinde bu· 
lunan diger fenerlerin ve bilhassa 
Bock Bishop f enerinin tic haftadan
beri limanla irtibat1 kesilmii;;tir. Bu 
fenerlere yardrm etmek imkam bulu. 
nama~t1r. 

Boton italyan 
gazeteleri 

(Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 

tekleri miinasebetile makaleler ne~ri· 
ne devam ediyorlar. Figaro diyor ki: 
«Korsikadan bahsedilmesi latifeden 
b~ bir ~ey degildir. Tunusa gelin
ce, bir k~ topragm verilmesini bi
le kabul edecek bir Frans1z yoktur. 
Buraya dolrumrlmaga ciiret -edildigi 
takdirde Fransa tek bir insan gibf 
ayaklanacakhr.> 

Ere Nouvelle gazetesi: «Her ihtima
le kar~1 hazir olmahyIZ> diyor. Excel
sior da c:italya Akdeniz muvazenesi4 

nin kendi Iehinde ihlal iedilecegini 
Umid ediyorsa aldamyor» diyor. 

lngiliz gazeteleri ne diyor? 
Landra 12 (A.A.) - Stefani ajan

smdan: Tunus meselesi hakkmda 
mtitalealar ytiriiten Daily Herald ga..
zetesinin diplomasi muharriri, Berlin 
kongresinde Fransizlara Tunusu zap
detmelerini tavsiye eden zatm ingi
liz Ba~vekili lord Salisbury oldugunu 
ve maksachnm buna mukabil Klbns 
adasllllil ingilizler taraf'llldan ii;;gali
ne Fransanm muvafakatm1 istihsal 
etmekten ibaret bulundugunu hatir
latmaktad1r. Amele fll"kasmm organ1, 
Tunus meselesinin mevcud ve halle
dilmesinin liiztm oldugunu yazmaka 
tad1r. 

Daily Express'de lord Beavel"brs, bu 
meselenin muharebeslz halledilece~i
ni yazmaktadlr. 

Ti.irkiye Ecnebl 

sENELiK 1400 kurulJ 2'100 kurulJ 

6 AYLIK '150 • 1450 • 

3 AYL1K 400 t 800 • 

1 AYLm: 150 • • 
Posta lttlhadma. dahll olm1yan eenebt 

memleketler: SenellA'i 3600, alt.i ayhfl 
1900, ui; ayllt1 1000 ~lJtur. 

Adrea tebdlll ii;tn ylrml bef kU?'U§luk pu\ 
gondermek llzundu. 

~enal 21 - ltastDl 36 
8. tmsak Giinet Oile lklndt Aqam Yata 
E. 12,49 2,34 7,27 9,47 12,00 1,39 
Va. 5,30 7,15 12,08 .J.4,28 16,41 18,20 

tdarehane: BablA.ll clvan Acunualuk 
solcak No. 13 

Ev. Apart1man 
klralamak i<;in 

«Ak,am»ln KOCOK 
iLANLARI En siirath ve 
en ucuz vasdadir. * - 'AW**" 



Tasarruf ve 
'(Ba~ taraf11 inci sahifede) 

liatiplerimiz, bir ~ok degerli ~irleri
Jniz, hlslerine i·ev~ vermek i~in soz 
aldJ.kla.n zaman, bu muazzam. kud
retin kar~ismda, mutlak bir surette, 
aciz duymu~ardrr. Bu, arkad~lan
nuzm kudretsizliginden, liyakats1z
hgmdan degil, bu muazzam varhgm 
herkes ka191smdaki hariktllade tecel
lisindedir. Bendeniz de Atati.irk hak
kmda, hissiyatmu ifade etmek i!tin, 
bu mutlak aciz i~erisindeyim. Yalmz 
kendilerine kar~1, gene bir toplantida 
hissiyatmu ifade ederken de~tim ki: 

«Atatiirkii sevmek, her Tiirk va
tanperveri i~in milli bir ibadettir.» 

Bendeniz, bugiin de, buzurunuzda 
bu ebedi ~efimizin, haliskinnuzm, kab

ramanmuzm, her tiirlii iistiin vaSlf
lan cami olan biiyiik adammnzlll ma
nevi huzunmda egilerek, bunu tek
rar ediyornm: 

Atatiirk, seni sevmek, Tiirk milleti 
i~in milli bit' ibadettir. (Siirekli sii
rekll allu~lar) 
Biiyiik, ebedi ~efin bize vedias1 olan 

rejim Qzerinde durmak, onun en ba
sit farzolunabilecek usulleri iizerinde 
dahi, biiyiik dikkat ve teya.kkuzla 
vazif emizi yapmak en onemli i~leri
mizclir. 

Ulusal ekonomi ve artirma kuru
munun, tam zamanmda ve yerinde 
vazif esini ifa hususunda gosterdigi 
dikkat, bilhassa takdirimizi mucib 
olmu~tur. 

Rejimle teesstis eden ve Kemalist 
rejiminin ananesine dahil olan her 
hareketi, biitiin kudret ve kuvvetile 
nmhafaza etmek, her namuslu Tiirk 
~ocugu i~in bir bor~tw·. Ulusal eko
nomi ve artirma kurumuna kar~1, 

~ dakikada bu yiizden duydugum 
takdir ve ~iikran biiyiiktiir. 

Memlekette tasarruf hareketi 
i<;inde bulundugumuz sene, diger 

senelere nazaran bize, yeni terakki 
hamleleri kaydetrni~tir. Ulusal eko
nomi kurumunun iizerine ald.Ig1 va
zifelerden birisi, memleket dahilin
deki tasalTuf hareketini reva~landlr
mak, keyfiyetid.ir. Bu noktada ifa et
tigi hizmeti tedkik ettigimiz zaman 
lstatistiklerimiz daima terakki seyri 
kaydetmektedir. 

Bendeniz bunlan huzurunuzda ra
kamla ifade etmege <;all~acagrm: 

1937 haziranmda 277 milyon lira
ya balig olan tasarruf mevduatlIDlz, 
- tasarruf mevduati dedigim zaman, 
kii.;i.ik ve bi.iyiik hesab1 calileri de 
ahyorum - bu sene Cfunhuriyet Mer
kez bankasmm hesaplan da dahil 
olmak iizere 305 milyon liraya balig 
olmu~tur. 

Hususi olarak tasarruf sand1klan 
hesaplanm, yani milletin bizzat ta
sariuflanm, istatistikler iizerinde 
tedkik ettigimiz zaman, goriiyoruz ki, 
ge~en sene 8u milyon lira olan tasar
ruf hesaplan, bu sene, aym mi.iddet 
zarfmda, 12 milyon lira fazlasile 102 
tnilyon liraya <;Ilmn~t1r. Demek ki, 
mmetimizin tasarruf hakkmdaki 
dikkat ve gayreti inki~ar etmektedir. 

Bu bittabi <;Ok ~ayam l?iikrand1r. 
~iinkil tasarruf, bir milletin kendisi
ne itimadmm ni~anesidir. Mensup 
oldugu cemiyetin ve milletin refalu
na da baghhgmm ifadesidir. Bir va
tand~m cebinden <;lkanp, her hangi 
bir bankaya tevdi ettigi tasarruf sa
dece o bankarun kasasmda artm1~ 
bir rakam olmad1g1 ve fakat memle
ketin ·c:: hacmine bir ilave vas1tas1 ol
dugu i<;in, cemiyete kredisi demektir. 
Memleketimizin bu vadide gosterdigi 
buyuk terakkiyi ~iikranla kaydetmek, 
hepimiz i~in sevin<;li bir vazifedir. 

Plaamanm takip ettigi seyir 
Aziz vatanda~lanm, 
f?imd.iye kadar sadece mevduattaki 

terakkiden bahsedilmi~tir. Size bir de 
bunun mukabili olan plasmandan, 
Yani millete vaki ikrazattan bahset
Dlek istiyorum. Bu rakamlar her hal
de sizin de nazan dikkatinizi celbe
decektir: 

1924 senesinde milli bankalann 
Uinumi plasmam 28 milyon lira, ya
banc1 bankalarm aym ta1ihteki ik
razati 123 milyon lira, yekun 151 mil
Yon lira. 

1932 senesinde milli bankalarm 
Plasmaru yekllnu 140 mil.yon lira, ec
nebi bankalarm ikrazati yekfmu 142 
Inilyon lira, yekCm: 283 milyon lila. 

1937 senesinde, - yani ge!ten yil -
milli bankalarm plasmaru yekfulu 
291 milyon lira, ecnebi bankalann 
btitiin piyasaya verdikleri para 28 
milyon lira. 

Bu milli bankalarmuzm ne kadar 
giizel <;al~tlklarm1, tekmil esaslara 
istinad ettirerek ne derecelerde mua
melelerini yiirtittillerini ve aym za
manda btiyuk milletimizin kendi 
miiesseselerine olan iUmad1m goste 
rir. 

Kred.i meselelerile rejimimiz, ctok 
yaklndan alakadar olmu~tur. Ve za
ten bu yakm ala.ka olmasaydl bu ne
ticeyi istihsal etmek bittabi mfunkiln 
olmazdI. 

Zirai ikrazat 
Buhran senelerinde Ziraat banka

nuzm, ziirraa ~ok degerli bir hizme
tini de kaydetmek laz1mgelir. 

21 milyon lirayi bulan zirai ikrazat 
yekununu, 15 sene mtiddetle temdit 
etmi§ ve faiz miktanm da yiizde ii<;e in
dirmi§tir. Bu bareket bankanm mat
lftbatim tarsin etmekle, kuvvetlendir
mekle beraber, <;ift<;imiz i<;in de ctok 
istifadeli olmu§tur. Ve bundan dola
yid!r ki, ilk zamanlardaki tahsil mii§· 
kiilatma ragmen, bugiin gayet tabii 
bir surette ve kolayllkla tahsilat ya
pabilmektedir. 

Kredi muameleleri 
Son zarnanlarda Btiytik Millet Mec

lisinin kabul buyurdugu ve miHete 
hediye ettigi kanunlarla, kredi rnua
meleleri tamamen intizam altma ahn
mi§trr. 

Bu kanunlardan bir tanesi banka
lan milli, teknik bir rejim altma a1-
maktad1r. :ikincisi, halk bankalarm 
tesisine imkan vermektedir. 

Bizim banka rejimimiz diyebilece. 
gim bu rnevzuat, hissedarm, mevduat 
sahibinin ve bilhassa bankayi idai-e 
edenlerin biiyiik yardimcISI olmu~. 
buttin muamelati kill halinde emnf
yet ve intizam altma alm1§tir. 

Rejimin mebdeinde memleketimiz
de faiz nisbeti, normal ~al1~an banka
larda dahi yiizde 22 yi bulmu~ ve hat
ta baztlarmda bu mikdan da ge~mi~
ti. Son <;lkanlan kanunlar bu nisbet 
yiizde sekiz bu~uga indirilmi~ ve fii
len de tatbik ettirilmi~tir. 
Murabahac1hkla miicadele 

Bunun haricinde kalan murabaha
faizleri ne haldedir? 

Bunu katiyetle if ade edecek bir 
rakamnmz yoktur. Fakat memleketi
mizde murabahac1llgm kokiinden so
ki.iltip heni.iz at1lamam1~ oldugunu 
biliyoruz, murabaha devam etmekte
dir. Bunun yalmz ¢ddetle bertaraf 
edilemiyecegi bir hakikat olduguna 
gore, halk bankalarmm teessiis ve ic
ray1 f aaliyete b~Iam1~ olmalarile, ha
kikt, tabii en kestirme yolu da tut
IDlli? oldugumuzu ifade edebilirim: 

Murabahac1lar, bti ti.ifeyli mahl(lk
lar, devlet kanunlarma kaq1 hile bul· 
mak hususunda en mahir adamlar
d1r. Hilelerine kar~1 ~iddetli hiikiim
ler tesis etmi~ olmak, Hizutnlu ve fay
dal1 bir hareket olmakla beraber, ki.i
<;i.ik esnafm ve erbab1 ihtiyacm slkm
tlSlm asla istismar edemiyecek bir 
hale getililmi~ olmalan demek degil
dir. 

Binaenaleyh, mtirabahac1lara kal'§l 
miicadeleyi §iddetlendirirken, onun ya
m ba§mda, halkm ayag'ma, kiic;uk 
miistahsil evine kadar ucuz ve kMi 
kredi gottirmek vazifesini alacak 
olan halk bankalan, huzurunuzda 
zikre §ayan bir i§ olsa gerektir. 

Bu bankalar mi.itevazi te§ekkiiller
dir. Fakat yapacaklan i§ itibarile, hal
kmuza temin edecekleri istifade iti
barile btiyiik oldugu ic;in, Ankarada 
oldugu gibi istanbulda da yakmda 
bir §Ube ac;1lacaktir. 

Umumi ticaretimiz 
Umumi ticaretimiz, ge.;;en sene ol

dugu gibi bu y1l da terakki kaydet
mektedir. 

Gec;en sene bir evvelki ylla nazaran 
25 milyon lirn bir fazlallk vard1. Bu 
senenin on ay1 ic;inde gec;en yillu ay
ni devresine nazaran 44 milyon lira 
bir fazlallk vardir. Bunun sekiz mil
yonu ihracatta, miitebakisi ithalatt~.
dir. ithalat ile ihracat arasmda bu on 
ay i<;indc miivazenc yoktur ve aleyhi
rnize goztikmektedir. Fakat geriye 
kalan son iki ay i~inde herhalde bir 
tevaziine yakla§1lacag1m timid etmek 
yerinde olur. 

Faka t klasik nazariyeye gore, ken-

yerli mallar haftas1 
di kendimize bir sual sorabiliriz: 

Acaba ithalatm ~ogalm1i;; olmas1, 
aktivite ve pasivite balrumndan aley
himize midir? Bir kelime lie, bu, bi
zim i!tin endi~eyi mucib midir? 
Arkad~lar, 

Bizim takib ettigimiz ticari anl~
ma sistemine gore, yani klering po
litlkanuza nazaran, fazla ithala.tm 
kontr partisi olan para, ancak Ti.irk 
mah alrmp ihr~ edilebilmek kaydile 
Merkez bankam1zda mevcud oldugu
na nazaran, her halde mucibi endise 
degildir. ' 

Bilhassa ~unu tebartiz ettirmek, bu 
mesele ile ugr~ar i~in mucibi in
~irah olabilir: 

Fazla ithalatumz memleketimizin 
ekonomik noktai nazardan cihazlan
masma yariyacak makinalarm ve 
alat ve edevatm bedellerinden miite
vellittir. 

ihracatnruzm be~ senelik vasatisini 
ele aldlgim1z zaman, yi.izde seksen 
be?ini toprak mahsulleri te~kil etti
gini goriiyoruz. ihracatrm1zm seyri, 
miitemadiyen yiikseldigine nazaran, 
zirai gelirimizin de yiikseldigi ~tiphe 
gotiirmez bir hakikattir. Bu yiikseli~ 
nisbetini size ~ dakikada bir rakam
la ifade edecek halde bulunmadlgima 
miiteessirim. 

Dahildeki istihsalatnmz 
Hari~ten fazla mal ithal edildigine 

nazaran dahildeki istihsalatmnzm, 
smai mamfilatumzm vaziyetini de 
bilmek elbette merakl mucip olur: 

Te§viki sanayi kanunundan istifa
de eden fabrikalanm1zm mamfilati, 
yani imalat bedelleri, 1927 senesinde 
32 rnilyon liradan ibaretti. 

1932 senesinde bu mikdar 138 mil
yona <;lkm1?t1r. Harigten ithalat ye
kUnu seksen alb milyondur. :;;u hal
de milletimiz, 932 senesinde 224 mil· 
yon lira k1ymetinde istihlakAt yap
m1~tir. 

1937 senesinde fabrikalarumzm 
imalat k1ymeti 255 milyona g1k:m1~
tir. Haric;ten ithalatumz 114 milyon
dur. Umum'i: istihlakatmuz yekfulu 
369 milyona ula~m1~ demektir. 

Bu rakamlarm bize ifade ettigi 
mana: Dahilde istihsalat c;ogahyor, 
hari<;ten ithalatim1z artiyor ve bi
naenaleyh milletimizin i~tira kudreti, 
istihlak kapasitesi yiikseliyor. Bu, 
ekonomik noktai nazardan elbette 
bir be~arettir. 

Mali vaziyetimiz 
Mutat oldugu ve<;hile, mali vazi

yetimize de temas edecegim: 
1938 mali y1ll btit<;esini, gei;en sene 

butc;esine nazaran 18 milyon lira faz
lasile baglad1k. Yekumi fevkalade ve 
adi menabiden istihsal olunmak ~ar
tile 308 milyon liradir. Umumi va.ri
dat, veya sadece biit<;e dedigim.iz za
man sadece bildiginiz devlet biit~esi
ni nazarn abyomz. Baz1 rnemleket
lerde idarei hususiye biit<;eleri de 
umumi butc;e meyanmdadlr. Milletin 
miikellefiyet ~eklinde tediye ettigi 
para yekunimu bilmek ic;in, umumi 
biitc;e haricinde idarei hususiye hilt
.;;elerini de goz ontine getirmek ye
rinde bir f?ey olur: 

idarei hususiye butc;elerinin de bir 
kac; senedenberi muntazaman yiik· 
seldigini hep biliyoruz. 

936 senesinde idarei hususiyelerin 
varidatlan yekfulti. 37 milyondu. 
~u haldc bunu 308 milyona ilave 

edersek mi.ikelleflerin tediye ettikleri 
yekun 345 milyona balig olmaktadlr. 

Denk biit<;e politikam1z ve para 
politikanuz tizerinde <;Ok SOZ soylenil
digi i<;in, ben bu defa bu mevzua te
mas etmiyecegim. Bu mevzua tekrar 
girmek has1ll tahsil etmekten ibaret 
olur. 

Bor~ vaziyetimiz 
Yalmz bor<; vaziyetimiz iizerinde 

enteresan gordiig'iim baz1 rakamlan 
size verecegim: 

Ferdler gibi devletler de borc;ludur
lar. Eger almml§ bor.;;lar, gelir temin 
etmiyen i§lere sarfedilmi§lerse, ell.Jet
te o memleketin f elaketile neticelenir. 
Fakat herhangi bir bor<;, mcmleketin 
refahma, umramna, has11I verimli bir 
i§i.ne tahsis edilmi§ ve eger §eraiti de 
normal hadlcre uygun olarak temin 
edilmi§se, bor<; herhalde korkulacak 
bir i§ degildir. 

Bankalarm ve Orta Avrupadaki ba
zi memleketlerin niifus ba§ma isabet 
eden bor.;;lan yekunu 44 lira 15 ku
I'U§tan ba§layarak 165 lira 53 kurll§a 

kadar yiikselmektedir. 
Bu muhtelif memleketlere gore, ar

zettigim rakamlar arasmda, tahalilf 
etmektedir. Bizde ntifus ba§ma devle
tin umum borcu, dahili ve harici de
mek istiyorum, 21 lira 37 kuru§tur. 

Milletler Cemiyetinin bu mesele hak· 
kmda, muhtelif memleketlere ait ola
rak gosterdigi nisbi rakam.Iar 4,9, 7,9 
9,47, 5,99, bizimki 0,8 d.ir. 

Bu, maliyemizin kudretini ifade et
mekle beraber, dem.in i§aret ettigim 
artlara uygun olmak §artile memle

ketimizin kallnnmasrm hazi.rlamak 
ictin vas1ta bulmak hususundaki arzu
lanmizm me§ru oldugunu da g&te
rir. 

~imendifer politikanuz 
ve firketler 

Rejimimizin, t! bidayeti teessiisiin
denberi, btiyiik onem verdig'i i§lerden 
birisi de ~imendifer politikamlz ol
dugu malfu:ndur. 

Buna miivazi olarak takip ettigi
miz diger politika ecnebi §irketler 
elinde bulunan hatlann da mubaya
as1dlr. Bu miibayaaya ehemmiyet 
verdigimizin tek sebebi, §imendifer
lerin memlekete ve memleket ekono
misine faydah olabilmeleri i<;in tarif e
lerine hakim olmarun bir zaruret ha
llnde bulunmas1dlr. Ecnebilerin elinde 
bulundugu mtiddetc;e bu hakimiyeti 
tesise imkan olmadlgi anla§1lm1§tlr. 
Diger taraftan elimize gegtikten son
ra, memleket ekonomisi icaplanna 
miivazi olarak tahakkuk ettirilmi§ ta
rife tatbikatI da malflmdur. 
~ark hudutlanna dogru ilerlemek

te olan in§aat1m1z ii<; kol takip edi
yor: Birisi Erzuruma dogru ilerlemek
tedir. Bir heyet, diin, Nafia Vekilimi
zin reisligi altmda Erzincanda kii§ad 
resmini yaprm§tir. 

Diyarbaklrdan ilerlemekte olan hat, 
§arka ve cenubu §arkiye dog•ru yiirii· 
yor. Her sene §imendifer i!(in biit~e

den tediye ettigirniz para 28 bu!(Uk 
milon raddesindedir. 

Dernin size soyledigim rakam1ar 
arasmda ge<;en yila ait olan bu ra
kam da vard1. :?imendifer mevzuun
da ayni hlzla yilruyecegiz ve rnutlak 
netice alacag1z. 

Dort senelik program 
Bu sene, ikinci be§ senelik sana~ 

programma ilaveten bu defa dart se
nelik iig numarah bir program ilan 
etmi~ bulunuyornz. Programm esas 
mii§ki.ilatJ, mali cephesini halletmel\:
ti. Teknik mesclelere ve elemanlara 
ait klsm1 halletmek daha az mi.i)ki.il 
bir i§ oluyor. ilan ettigimiz prowa
mm rnali ciheti halledilmi§tir. 

Deniz i§lerimiz 
En ziyade ehemmiyet verdigimiz bir 

mesele de, deniz i~lerimizdir. Deniz 
sanayii ticareti, sporu ile glkmak i~in 
millete verdigimiz soz iizerinde bi.iytik 
hassasiyetle duruyoruz. 

Deniz nakliye vas1tala11rmz tamam
landlg1, ~endifer politikamlZ he
define varrugi anda, memleketimizin 
ekonomisi iizerinde bamba~ka bir va
ziyet tchaddiis edecegini §imdiden 
kabul etmek Iazimdlr. 

Harici politikam1z 
Her sene memleketin umumi eko

nomik vaziyeti iizerinde goz gezdiri
lirken, haric.i politikanuza da temas 
etmek adet haline gelmh;;tir. 

1938 senesinin sulh ve emniyet ha
vas1 i<;inde ge!ttigini iddia etmek 
miimkiin degildir. Bundan bir ka<; 
ay evvel vaziyetin bir ihtilata miincer 
olmas1 ihtimallerinden her tarafta 
endi~eler belirmi~ti. 

Biz, dunya sulhunii tehdid eden 
bu vaziyetin bize mtiteveccih bir teh
like oldugu i<;in degil, fakat umumi 
sulhu ihial edebilecek ve binnetice 
biitiin medeniyet dtinyasm1 biiyiik 
zararlara sokacak boyle bir halin vu
kuunu, kendi insani, medeni ve milli 
duygularlIDlza uygun gormedigimiz 
i<;in herkesle beraber endi~ye diil?ttik, 
Kendi emniyetimizi, kendi kudret ve 
kabiliyetimizle temin etmek esasen 
ana gayemizdir ve bizi tehlikelerden 
masun bulunduracak fiili imkanlan
nuz tamamen rnevcuttur. 

Ciimhuriyelin umumi politikas1, 
hep imkanlanm1z Ol~iilerek tanzim 
edilmif? ve bti.ti.in teahhtidlerimiz de 
milli kudretimizin lmdudlan dahi- · 
linde bulunmu~tur. 

Maceradan uzak 
Her hangi bir ~kilde bir macera 

§emmesi olan politikadan daima uzak 
Jmlchk ve kalacaiJz. Sulha olan cid· 
di ve samimi merbutiyetimiz bu esas· 
Iara miisteniddir ve onu iblat edecek 
tehlikeler, bizi mcdeui milletler aile
sinin bir f erdi olmak hissi ve fJ.rsatile 
teessiire ugrab.r. Milli birlik ve milli 
va.rbgm ~evik cephesi, Tiirk millcti
nin ozi.i, Tiirk tarihinin ~ehamet tim
sali olan kudretli ordumuz ve onun 
silngiisii ciirnhuriyetin bu samimi 
politikasmm nigehbaru ve emniye
tinin zim.inidir. cKuvvetli ve siirckli 
alln~al'» 

Tesis etml~ oldugumuz dostlukla
nn, ittifaklarm hep soziimiize sada
kat gostermek ve imkanmuzm Olcii
siinti bilmek esasma mtistenid olma
Sl bunlann hakiki kuvvetini te~kil 

eder ve d.iyebilirim ki, Tiirkiye, bu 
dostluklardan ve ittifaklardan aym 
sulh idealinin hadimi, kuvvetli bir 
ki.itle teskiline muvaffak olmustur. . . 
i~te size, hai·ici politikam1z ve dahili 
kudretimizin klsaca soylenmi~ ifa
desi. 
Ge~en yil burada hep beraber Ha

tayi selamlam1~tik. O zaman Cenev
rede kabul ettirilmi~ bir stati.ide mev
cudiyetini bulan Hatay, ~imdi mun
tazam, medeni bir devlet olarak yam
b~1m1zdad1r. «f?iddetli alk1~lan 

Aziz arkad~anm; 
Size hiilasa etmege ~l~hiJm bu 

hava i~erisinde ulusal ekonomi ve 
artbnna haf tan11z1 a~1yomm. 

Kem.alist rejimin biiyiik Tiirk mil
letine temin ettigi nimetlcri kommak 
ve gozetlemek hususunda azmini bil
di.gini Ciimhurreisimiz, mi11i Sef 
inoniinii, huzurnnuzda hiirmetlc se
limlamag1 bir vazife bilit"im. 

Biiyi.i.k Turk milletinin faziletli ha
reketlerine, rejimin oz milli rejimimiz 
olduguna ve bu milleti en yiiksck se
viyeye ula~bracagma ve ulusal eko-

nomi ve arttnna hareketinin memleke
timize faydalanna giivenimi tekrar
layarak soziime nihayet vcriyorum. 
He1>inizi tazimle sclamlarun. «Siirekli 
"\re ~iddetli a~lar.» 

~ehrimizdeki merasim 
Milli iktisad ve tasarruf haftasi 

di.in b~lam1§br. Haftanm ilk gi.ini.! 
olmas1 milnasebetile mekteplcrde ta
lebeye tasarrufun ehemmiyeti anla
tllml§tlr. 

Oniimiizdeki cuma gitni.i iiniversite 
konferans salonunda btiyiik bir top· 
lanti yap1lacak konferanslar verile
cektir. Haila i9inde yilksek iktisad ve 
ticarct mektebinde de bir toplanti ya. 
p1lacaktir. 

Almanya Ukraynay1 
istiyormus 

Bir lngiliz gazetesinin 
dikkate §ayan bir makalesi 

Londra 12 (A.A.) - News Chronikle 
gazetesi Almanyamn Ukrayna istika
rnetincle derhal geni~lemek arzusun
da bulundugundan ~iiphc etmektcdir. 
Bu gazetenin zannettiginc gore, Al
manya ile italya daha ziyade Avru
pada etraflarmda zay1f mukavemet 
hatlan aramaktad1rlai·. Fakat, ayni 
gazeteye gore, Roma ve Berlin zi
mamdarlarm1n boyle bir hattm 
Frans1z ve ingiliz demokrasilerinde 
bulunam1yacagm1 bilmeleri laz1mdir. 
Bununla beraber zevahire aldanma

mal1dir. Diktato ·lerin bize gasterdik
leri muazzam cephe kan;asmda git
tikc;e biiyiiyen bazi zaaflar saklan
maktadir. 

Daily Mail gazetesi ~oyle yaz1yor: 
•<;amborleyn kabul ettigi me

todu takibe devam etmektedir. Bu 
metod, yeni taahhtidlere giri\)meden 
ecnebi hillnlmetlerle dogrudan dog
ruya temas etmek ve bilhassa hava 
sahasmda siiratle silahlanmaktan 
ibarettir.> 

Bir lngiliz bombard1man 
tayyaresi kayboldu 

Londra 12 (A.A). - «Kralllk hava 
kuvvetleri~ ne rnensup bir bombard.I
man tayyaresinden 48 saattenberi 
mallimat almamam1~tir. Bu tayyare
)i bulmak i~in ~imdiye kadar yap1I
m1~ olan biltiin ara~tirmalar, bo~a 

c;1km1~br. 



=~J-csene Tilrkiye Bailyocllfisyon Postalan 
DAI.GA UZUNLUOU 

1839 m. 183 Kcs. 120 Kw. 
19,74 m. 15195 Kcs. 20 Kw. 
31,70 m. 9465 Kcs. 20 Kw. Refia, zen&fu blr anne babanm 

blrtaneclk 1unank klztJ<h. Ni§8.nhs1· 
le konU$Urken: 

~ - Ht9 kopek merak1m yokturJ • 
dedi. 

Erkek derhal hak verdi. 
- Ne isabet ... Ben de sevmem ..• 
Bu muhavere, evlenmelerinden on 
~ giin evvel oldu. AhlAK:lanmn bu 
derece uymasm1 (1) fali hayir tela.k
kl ettiler. 

K1zm anesi, bir ko§ede, henilz da
ha nefret etmege vakit bulmad1g1, fa
kat §irndiden 9eki§tirmege ba§Iad1g1 
damadm1 milstehzi ro\isYthzi silzil
yordu. 

¥-\'¥ 

Bir giin Refia kendi kulland1gi spor 
otomobili ile, ni§anllsn:p.n apartnna
ru oni.inde durdu. KlakSOnlJ. ~ld1. Sa
mimt el i§aretleri yapt1. 

Nejad, ko~arak indi. 
- Nereye gidiyoruz, c1cim? ... Be

nim Borsa hanmda bir az i9irn .. Dor
de dogru orada bulnumaga rnechu-
rum ... 

- Pekala ... Fakat once, §oyle, ~L5-
liye dogru bir gezinti yapallm .. Hem 
kopegime hava ald1rmak laztrn. 

- Kopek mi? Nerede kopegin? .. 
Gent; k1z, birkai; gUil {IVVel soyle

digini unutm~ gibi: 
- Kopekleri i;ok severim ... - dedi .• 

Sana aslanprezante edcyim de gor ..• 
Diln amcam bana hediye etti. 
ikl gi.indilr baytarm evinde muaye
ne altmda ... ~imdi ugrayip alacag1m .. 
Ah, gorsen ne sevimll ~y ... 

- Ya .. Ne renk? 
- Siyahla beyaz ... Goreceksin ya ... 
Nejad direksiyona ge§megi teklif 

etti. Gene k1z bag1rd1: 
- Yo .. Olmaz ... Burada kim ku

manda ediyor? ... 
- En kuvvetli olan. Yani sen! 
Refia bu komplirnana te§ekkilr et

mege vakit bulmadl. ~en bir araba· 
ya ~arpmamak icin, biltiln dikkatinl 
otomobilinin idaresine sarfediyordu. 

Baytarm kap1s1 onilne geldikleri 
zaman, gene k1z nl§anhsma: 

- Sen beni burada bekle ... Kope
gimi gidip getireyim. 

Delikanll oturdu. Aradan on dakl· 
ka g~medi. Bir sigara yakt1. S1k1ld1. 
Arabadan a§ag'l indi. Dol~maga bat
ladl. 

Ve blrdenbire ,gozleri inamlma
yacak §ekilde, btiytiyerek, hayretle 
bakt1: 

Kap1 a91lm1§ti. Bir metre yilksek· 
liginde koca bir canavar Refiayi sil· 
riiklilyordu. Bu, en iri boyda bir da
nua kopegiydi. 

Nejadm agz1 ai;1k kaldl. 
N ? C!' • d ~ 'l '? - asi. ..,1rm eg1 ml. ... 

- Pek bilyillc §ey ... Sahici aslana 
benziyor... Daha dogrusu da kapla
na. •• Bu, nereye Slgacak? 

- Ne de olsa insan kadar yer tut
maz ... 
Ar~ba hareket etti. ieinde plfi.tine 

san sac;lI blr kadln ... Burnunu saga 
sola c;evirerek koku almak istiyen blr 
kopek ... Ve en geride, peri§an bir hat. 
de, yastlklara dayanllll§ esmer blr de
likanll ... 

Takslmden, ~i§liden gec;tiler. Hava. 
giizeldi, yol kalabahktI. Aslan, gelip 
gei;enlere havlamaga ba§lad1. 

Bu havlamalar evveia yava§kcn, 
sonra butun §iddetile artt1. Nihayet 
kopek, pencereye ikl ayagm1 dayacll 
ve yerinde durrnaz oldu. 

Yaya yilrilmekten nefrct eden Re
fia: 

- Belki hayvan gezmek istiyor-
dur! - dedl. 

Mecidiye kbyune gelmi§lerdi. 
Ni9anlls1 cevap verdi. 
- Pek!la... ineyim... Biraz dolq· 

trray1m ... 
- Ne? Siz mi?. Aslana bcnden bq. 

ka klmse sahip olarnaz .. 
- NaSil isterseniz ... O halde ben de 

yanm1z s1ra yilriirilm ... 
Otomobili bir kenara eektiler. Ni

§anlar kopekle beraber lndiler. Re
fia zlnciri tutuyordu Asian, etrafma 
bakmaks1zm, yerleri kokluyor; havh· 
yor, kuvvetll adalelerini gererek yU· 
riiyor ... Cidden §ahane blr hall var. 
di. Sahiblni adeta silrilklilyordu. 

Bir arahk gene; klz, dudaklanm bii
kerek: 

- Of... - dedi. • Artlk dayanamaya. 
cagitm... Birkac; dakika da slz gezdi
rin.... Bileklerirn koptu. 

Delikanh sinsi sinsi: 
- Ben dilnyada. cesaret edemem •• 

:;Juraya kahveye oturalnn ..• Bir is· 
kemleye baglaym cla aziclk dinlene
lim. Yahut §U masaya ..• 

Asian, blr yere bagland1guu hisse
dince homurdand1. Bileklerinl o~· 
turan hammma bakt1. Sonra birden
bire s19rayarak ko~maga ba§ladl. 

Masa, arkasmdan devrilmi§, top. 
raklann tistiinde hoplaya hoplaya gt. 
diyordu. 
Gen~ klz: 
- Aslanl Aslan! ... Gel! ••• Buray:i 

gel ...• diye bagmyor; fakat koca ca
navar kO§uyor; yolunda rastladlg1 ild 
iskemle de masaya takllarak si.irilk· 
leniyor ... 

Kahvenin cimenleri ezildi, cigekle
ri koptu. Yol iistiinde bir ~ocugu gez
diren bir dad1, yavruyu ancak araba
nm i~inden kapmaga muvaffak ola
bildi. Araba da devrildi. Aheste ahes
te gezen insanlar ko§tular, kac1~t1-
lar ... 

:f.¥-:f. 

Kefiayi istintaka gelen polisin kar
§ISmda gen~ k1z az kalsm bayihyor
du. Nejad ise, o siralarda meydanda 
yoktu. 

Gent; k1z, aglayarak arabasma bin
di. ~imdi artik ortallk sakinle§rni§ti. 
Gelip gecen ahali ona istihza ile ba
k1yordu. Fakat bu korkak, algak Ne
j ad hie ortalarda yok ... 

Ni§anhsma karp ofkesi son raddeyi 
buldugu siralarda klz, erkegin geldi
gini gordti. 

Delikanll kan ter icin.de idi. Fa
ka t gozleri mtistehzi mtistehzi parJ1-
yordu. Kuvvetli bilegile aslanm tas
rnasm1 yakalarnl§, getiriyordu. 

- Canavan tuttum ... Bir evin par
rnakhg1ru yikmak tizereydi. Klrd1g1, 
bardaklann, bozdugu cic;eklerin pa
raSlm verdim. §u kap1yi ~ da iceriye 
kendlmizi atallm ... Onun da, benim 
de dinlcnmege ihtiyac1miz var ... 

Refia, ses i;1karmadan otomobilini 
agt1. Yanmda ni§anllsma yer ver.U. 
Kopegi arkayn oturttular. Delika!lll 
sordu: 

- Nereye gidiyoruz? Kim kuman
day1 veriyor? 

Gent; kiz gi.ilerek: 
- En kuvvetli olan ..• eiindilik kO. 

pek arna. .• Onu yine amcama lade 
edeceg'im ... Ondan soru:a sen .. Dalma 
sen. 

- Yok gtizelirn .. Yine en kuvvetli 
sensin ..• Fakat tehllkeli anlarda ben 
olayim ... 

Nakleden: (Hatlee Siireyya) 

Bu ak1&m 

Nobet~i eczaneler 
l!Jloll: Pangalt1da Nargileclyan, Tak

sim: Llmonclyan, Beyotlu: istlklll 
caddesinde Delllsuda., Gala ta: Kara
koyde Hiiseyln HU.snu, Kas1mpaf&: 
Miieyyed, Haskoy: Sadik Akduman, 
Fatih: l}ehzadebatmda Asaf, Kara
giimriik: All Kemal, Bak1rkoy: Mer
kez, Sariyer: OSman, .Aksaray: Cer
rahpaf&da fjeref, Beflktq: Vidln, Fe
ner: Vitali, Kumkap1: Asadoryan, 
Kii1;illtpazar: Hlkmet Cemll, Samatya: 
Kocamustafapqada Ridvan, Alem
dar: Ankara caddeslnde Arif Ne~t, 
fjehremlnt: Topkapida Ni\zun, Kadl
koy: sotiltliiceomede Hul\Lsl Osman, 
UskUdar: c;;ar11boyunda Omer Kenan, 
Emlnonu: Beolr Kemal, Heybellada: 
Tomas, BuyUkada: Halle. 

Ber 1ece a~lk ecsaneler : 
Yenikoy, Em.lrgln, Rumellhl.san, Or

tattsy, Am&TutkOy, Bebek, Beykos, 
Pa.tabahc;e ve Anadoluhiaanndaki eo·· 
zaneler her gece ac;1kt.u. 

Ba~, Di1, Nezle, 

T. A. Q. 
T. A. P. 

ANKARA RADYOSU 
T'ORK!YE SAATi:LE 

Salt 13/12/938 
12,30: Muzlk Cka~1k program - PD, 

13,10: Saat ayar1 ve haberler, 13,20 - H: 
Miizlk (opera seleksyonlan), 18: Miizlk 
(operet), 18,30: Konu§ma Fa1k Kurdoilu -
Zlraat Veklll, 18.45: Miizlk Csaz eserleri ve 
oyun havalan), 19,15: Saat ayan ve haberler, 
19,25: Muz!k lincesaz fasll>, 20: Miizik 
(Rlyaserlcumhur bandosu - ~ef: Ihsan 
Kiin1;er) 1 - Ruvayyal Hiissar - inglllz 
ma111 - (J. Avelans), 2 - Kotiyon - vals -
(P. Lakom), 3 -Minyon - uvertiir- CA. To-

mas), 4 - Patctik sonat - (I partl) (Il adajyo) 
(ill part!), 4 - Macnr rapsodlsi - No. 14 
ln Fmoll - (Franz List) , 20,45: Temsil 
- bfr dram - Han ve onun o~lu) yazan: 
(Maksim Gorkl), 21: Saat ayan ve Arap
c;a. soylev, 21 ,10: Miizik (ki.i<;i.ik orkestral 
1 - Tankrcd - uvertiir - (Rossini), 2 -
DI Perlenfli,er - (Oskar Fetras>, 3 - Ar
lOkcnln mllyonlnrt No. 1 (Drlgo), 3 -
Aus dem Norlande 5 Frederiksen), 5 -
Sen pasyone (Becce), 6 - Eva (Franz Le
har>, 22,10: Konui:ma (Tiirkiye postas1), 
22,25: Mi.lzlk (bir operamn tamam1 - tak
dlm eden - Ccmal Re§itl, 23,45 - 24: Son 
haberler vc yarmkl program. 

Avrupa istasyonlar1: 
Saat 20 de 

Bernn, Hamburg 20 salon muzikas1 -
Brcslau 20,15 operet havalar1 - Danzig 20 
mal'§lar - Frankfurt 20,30 pHik - Stuttg. 
20 eg-lencell muzlka - Viyana 20 muzlka
ya devam - Budape§te 20,20 c;ingene c;al
glSl - Droltvi1; 20,25 orkestra. - Florans 
20,30 mandolln orkestraSl ~ Helsingf. 
20,45 konscr Kovno 20,30 konser -
Londra 20 haf1f muzika - Milano 20,30 
konser - Midland 20,30 hafif muzlka -
Rad. Pans 20,15 vlyolonsel - Riga 20,15 
operet muzlkas1 - Val'§ova 20 kan§tk mu
zika. 

Saat 21 de 
Berlin 21,10 plyano. 21,30 operet hava

lari - Brcslau 21 operet muzikasma de
vam - Franktt. 21,15 orkestra - Kolonya. 
21,10 dans - Leipzig 21,10 e~lenceli muzl
ka - Mtinlh 21,10 dans ve e~lence -
Stuttg. 21.10 dans - Athlone 21,50 or
kestra - Bari 21,15 Yunanca ne§rlyat -
Belgrad 21,20 senfonlk konser - Biikre§ 
21,05 Haydn'ln •Hllkah operasi - Florans 
21,20 kan§1k muzlka - Hilvers I 21,55 ha
flf muzlka - Londra 21,15 dans - Luk
semburg 21,30 hafif muzlka - Midland 
21.30 salon muzlkas1 - Rad. Paris 21 ha-
1it muzlka- Rad. Toulouse 21,15 eltlencell 
muzlka - Wales Reg. 21,45 orkestra. 

Saat %2 de 
Berlin 22,30 operet muzlkasma devam -

Deutschl. S. 22 yenl Alman muzikas1 -
Hamburg 22,30 dans muzikaSl - Kolonya 
22 dansa devam - Miinlh 22,20 salon mu
zlkas1 - Athlone 22,55 keman - Belgrad 
22 konsere devam - Bordo 22,30 konaer -
Bri.iksel cBeyaz kadln• operasi - Budap. ll 
22,25 konser - Florans 22,10 ham muzl
ka - Helsingt. 22,10 dans - Lille 22,30 
konser - Ltiksemburg 22,40 - 1,30 Verdl'
nin Rigoletto operas1 - Lyon 22,30 or
kestra - Milano 22 1La Nave• operasi -
M. Ceneri 22 konser - Nls 22 opera -
Oslo 22,15 orkestra - Rad. Paris 22,15 sa
lon muzikasl - Paris P. T. T. 22,30 or
kestra - Rennes 22,30 opera - Scottish 
Reg. 22 orkestra - Rad. Toulouse 22,35 
opera muzikasi - Va110va 22 plyano ve 
orkestra. 

Saat 13 de 
Breslau 23,35 - 1 eski dams muzlkas1 -

Kolonya 23 dansa devam - Konigsberg 
23,35 - 1 gece muzlka81 - Stuttg. 23,35 
hafif muzika ve dans - Dlter Alman ls
tasyonlan Hamburgdan naklen 23,30 ha
flf muzlka ve dans - Belgrad 23 senfon. 
konser - Budap. 23 orkestra - Billtret 
23,15 Rumen orkestrasi - Droltvlc; 23,40 
cambOrley'nln ecnebl matbuat ziyafetln
de nutku - Helsingf. 23,15 konser -
Hilvers. I 23 haflf muzlka - Kopenhag 
23,30 salon muzikas1 - Kovno 23 dans -
Londra 23 etlencell muzlka - Milano 23 
operaya devam - Oslo 23,15 ortestra -
Roma 23 plyano konseri - Va110va 23,15 
sollstler konserl. 

Saat H den ltlbaren 
Alman l.stasyonlan 1 e kadar evvelkl 

programlanna devam - Droitvic; 24,20 
salon muzikasi - Londra 24,25 - 1,30 
dans - Frankft., Stuttg. dan nakelen 1-3 
gece konseri - Hamburg, Saarbr. dan 
naklen 1 - 4 gece muzlkas1. 

Grip llomatizma 
Nevralji, lankbk ve biitilnairdarimzi derhal keaer. 

Yft JddL lcab1nda giinde 3 kate almabilir . Yft l%U 

Nafia Vekaleti 
Istanbul Elektrik l1leri umum miidiirliitiinden: 

1 - idaremlz ihtiyac1 ic;in sil istanbul teslirn edllmek §artile (300) ton 
c1Siman Fond.L> aglk eksiltme suretile almacakt1r. 

2 - Eksiltme 16/12/938 cuma gilnti saat (15) de Metro harunda 6 c1 
katta toplanacak olan arttirma ekslltme komlsyonunda yap1lacaktir. 

3 ..._ Tallplerin maktu olarak bin lirahk muvakkat teminat vermeleri 1a.. 
z1mdlr. 

4 - Bu i§e ait §Rrtname idaremia Levazun dairesinden parasiz olarak 
~lmabllir. (9064). 

• .. ~ • • ' • • f • 

-- ---- --~-

Di$:i K ORSAN 
Tari ht Deniz Romani 

___ Yazan: tskender F. Sertelll Tefrika No. 200 

Trakyab kumandan : "Bizans tahttna kavu1mak i~ln, 
en k11a yol, imparatoru yatag1nda bogmakbr I" dedl 

Periklis iirperdi: 
- Ne hakla?... Mihailof bir i;o

ban ~ocugudur. Bizans tahtt ona ya
r~1r nu? 

-.., Sekizinci Mihail, kral oglu de
gildi ya?!. .. Onun da babasi iznikli 
bir gifgi imi~. ikisinin arasmda ne 
fark var? 

Periklis, Trakyah askeri f azla soy
letmek istcmedi. Bu fikrin asker ara
sma bir taun gibi yayildlgm1 g<k
dil. Biraz ileride konu~tugu askerler 
de hemen hemen ayni fikri ileri sil· 
rerek imparatorun aleyhinde atip 
tutmu~Iard1. 

Periklis, gilne~ batmadan Roma
nos surlarmdan ayr1ld1. 

* imparator sab1rs1zlamyordu. 
Pcriklis hala donmemi~ti ... 
Latinleri Bizanstan bin mil~killat-

Ia tardeden sekizinci Mihailin Bi
zans tahtm1 kolay kolay b1rakm1ya
cagi ~tiphesizdi. 

imparator 0 giin sihirbaz1m ca
girtti: 

- Haydi, buhurdamru ttittilr.. ve 
bana bugtin Bizans surlan iginde 
olup bitenleri haber ver! 

Dedi. irnparatorun sihirbazi o gil
ne kadar bir r;ok yalanlar soyliyerek: 

- Hig kimseden korkmayimz! 
«;ilnkil hcrkes sizden korkuyor! de
~ti. 

Sihirbaz mavi dumanlar c1karan 
bir taklm ttltstiler yakti. Ve kollan
ru gogsilniln tisti.inde i;aprazlama 
baglad1: 

- Ha~metmeab! dedi. iri boylu, 
Karayag1z bir adam i;lkti kar~1ma. 

Etrafmda bir hayli kalabahk var. 
Klllc1m ~ekmi~.. saraya dogru ge
liyor. 

- Ne istiyor bu adam benden? ... 
- Taht1mzda gozli var samyo-

rum... «;ilnki.i g0zilnii oradan ay1r
nuyor. 

- Saraya lyilik ic;in gelmi~ olma
sm? ... 

- Hayn·... ~te, kafasrmn it;ini 
gorilyorum ... Hiikilmdar olmak istt
yen bir adarn Bunu yapmak icin 
her ~yi tasarla~.. karanm ver
mi~. istikbalden de emin.. size dog
ru llerliyor. 

- Pek a.ta... yet~ir ... 
Sihlrbaz sozilne devam etmek is

tedi: 
. - Bu adarna yard1m etmek istl

yen giizel bir kadln da goriinilyor, 
h~etmeab! Bu kadlm siz c;ok se
viyorsunuz .. ondan sakmm1z! 

- Nasti bir kadm bu? Uzun boy
lu mu, klsa mi? Esmer ml, sari~m 
mi? ~i~man mi, zayif rm? 

- Uzunca boylu.. zayif.. kumral... 
Fakat, ~ok giizel bir kadm. 

--1 Elvira .. Andigoni .. Dafne ... Bun
lann iicil de uzun boylu.. ilc;il de 
zay1f .. iit;ii de kumral .. ve il~il de bir
blrinden gilzel. Bana en ~ok yakln 
olan kadmlar bunlardlr. 

- Bunlardan biri olsa gerek, ha~
metmeab ! i~te, ~imdi bu kadm ba
{ima bir ortii orttil. Ytizilnil kapa
d1. Size kihi; c;e:ken ve tahtm1z1 y1k
mak istiyen adamm yanma dogru 
ytiriimege ba~ladI. 

imparator kap1da duran zenci ca
riyesine: 

- Andigoniye git bak .. odasmda 
midlr? 

Dedi. Zenci kadm ko~rak gitti ve 
biraz sonra tel~la dondu: 

- Odasmda ... Bir y1gm gieek top-
1~, onlan vazolara yerle~tirmekle 
me~l, dedi. 

imparator: 
- Peki, dedi, Dafneye git baka-

llm ... 
Zenci cariye tekrar koprak gittl 

ve biraz sonra dondil: 
~ a~yormll{i.. yatagmda 

yat1yor, h~etmeab! 
Sekizinci Mihail merakmdan 9at

l1yordu. 
Sihirbazm s0zlerine o giln nasilsa 

cok kap1l~ti. Sadik carlyeslne: 
- Haydl git, dedi, Elviraya bale ... 

Odasmda m1, degil mi? 

Zenci kadln il<;ilncu defa koftu.. 
Elviranm odasma gitti. Ve biru 
sonra donerek: 

- Odasmda yok, h~metmeabl 
Diye cevab verdi. 
Sekizinci Mihail yerinden firladl: 
- Nereye gitmi~ ... Sonnadln mi? 
- Hizmet<;isine so rd um... Sabah-

leyin oclasmdan <;1ktigm1, bir daha 
donmedigini soyledi. 

Sihirbaz attig1 yalanlardan bir t&
ncsinin isabetini gorilnce sevinmi~. 

Bu s1rada Periklis te Romanos sur
larmdan donmi.i~ bulunuyordu. 

imparator, Elviray1 aratmaga b~
lad1. Saraym her ko~rsini yoklad1lar. 
Bah~eyi, havuz b~lanm, c;ii;ek tarh· 
Iarm1 arad1lar. 

Elvira meydanda yoktu. 
Imparatorun gozdesi sarayda.n ne

reye gidebilircli? 
Periklis eline kamg1Slru almi~. 

ontine geleni s1ku;;tmyordu. Elvirarun 
kaybolu~ile mesele ciddi bir safha
ya girmi~ti. Sihirbazm: cDil~maru

mza bir kadln yard1m edecek! > SO
zli de imparatoru fena halde slnir
lendirmi~ti. 

Sihirbazm sozlerindP 0 gilne ka
dar bu derece isabet gorillmemil?ti. 

Periklis: 
- Ha~metmeab! dedi, vakit kay· 

betmege gelmez. MiheJlofu hemen 
yakalatip zindana attmruz. 

imparator c;ok heyccanhyd1. Mi
hailofun <;ok tehlikeli bir adarn ol
dugunu bu hadise ile bir daha anla
m1~t1. 

- Boyle bir adam1 yakalarnak ko
lay degildir, Periklis! dedi. Onu sa
rayda tuzaga dil~tirerek yakalatma
hy1z. 

Periklisin bu gibl i~1erde bilyilk 
tecrilbesi vardi. 

- Siz merak etmeyin h~metmeabl 
decli. Ben onu bugiln saraya da
vet ederim. isterseniz, elimize du
~ilnce, c;ar~abuk i~ini de bitirivere
lim? 

- Hayir. Ti·akyahlar duyarsa bel
ki ayaklamrlar. Hele bir kere sara
ya gelsin de... Ondan otesi kolay. 

Periklis bir hassa nef eri ile, Roma
nos surla11nda bulunan general Mi
hailofa ~u mektubu gonderdi: 

«... tmparator diindenbert 
~ok rahatsizd1r. Odasmdan dt· 
~ ~1kam1yor. Sarayda sld 
sevindirecek yeni bir vaziyet 
vardlr. Tasavvurlanruzm ta
hakkuk edecegi bir an l~lncle 
ya~yoruz. Sizi mutlaka pr· 
mek istiyorum. Mektubum• 
al1r almaz saraya geUnis " 
dogruca odama geliniz, be)ill. 
yorum ... » Periklis 

Hassa askeri bu mektubu general 
Mihailofa mahrcm olarak vermi~tl. 
Trakyah kumandan o giln surlarda 
bulunan askerleri ile yeni temaslar
da bulunuyor, onla11n kendisine kar· 
~1 gostcrdiklcri baghhgm derecesinl 
anlamaga ve bagla11 saglamla!lltlr
maga ~ah~1yordu. 

Periklisin mektubwm okuyunca 
sevindi: 

- Her ~ey yolunda ... Hadiseler ve 
tesadilfler de bana yard1m ediyor. 
imparator tam zamanmda hastalan· 
m1~. 

Diyc soylenerek, hassa neferine i1d 
saate kadar saraya gelecegini bll· 
dirdi. 

Mihailof, Periklisle anl~t1ktan 
sonra, saraya bir baskm yaparak, 
ilkonce prens (Andronlk) i idam 
edecek, bu arada imparatorun kolla.
nm baglatarak, kendisini Yedlkul• 
zindanma attiracakti. 

Mihailof, askcrlerinin itimadlDI 
kazanm1~ olmakla beraber, bu pllnl 
maiyetine a91k~a soylemi~ degildi. 
Periklisle mutablk kahnca, derh.al 
surlara donecek, askerini toplayip: 

- Haydi bakahm, saraya, impar&
torun tahtm1 devinnege gidiyoruz ... 

Diyerek aske1in ba~ma ge~ecekti. 
(Arka§t var) 
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En saglam 
En Ucuz 

Hesap defterlerini 
AK~AM matbaas1nda 
bulacaks1n1z. 

* 
Y evmiye def terleri 

K<lsa delterleri 
Delteri kebirler 

Muavin delterler 

* 
En iyl cins kAada basil~ 

ve ingiliz prese kartonu ile ciltlen
mi§tir. 

Fiyetler 

200 snhifell 140 - 160 kuru~ 
300 • 175 - 200 D 

400 • 250 - 275 • 

Ak~am matbaas1 
Telefon: 20681 

< ... : ' • • . • I I 

Al"tz lii2.ikas1 Orke tras1 

Kad1koy Halkevlnden: 
Te~kll edllecek <A~1z milzikas1 orkestra

sma) i§tlrok etmck lstlyenlerin iki fo
tograf Ile miiracaatlan. 

KiRALIK EV 
Kalo1ifer ve s1cak su tertibat11 

Bogaz ve Marmaraya nazir on bir 
odall, bah~eli bir ev kirahktlr. Ad
res: Ayasp~a Saray arkas1 30. * 

Vap1 i,leri ilan1 

Naf1a Vekiletinden: 
1 - istekli ~1kmam1~ olan Erzurumda grup in§aatmm ikmail yine ayni 

§artlarla ve pazarllk usulile eksiltmcye ~lkari1m1§tlr. 
Ke~if bcdeli 245.983 Jira 49 kuru§tw·. 
2 - Eksiltme 23/ 12/ 938 c;ar§am!Ja gtinti saat 16 da Nafia Vekaleti yap1 

i§leri cksiltme komisyonu ooasmda yap1lacakt1r. 
3 - Eksiltnie §artnamcsi vc buna milteferri evrak 6 lira 15 klll'U§ bedel 

mukabilinde yap1 i§leri umum mildilrltigilnden almabilir. 
4 - Eksntmeyc girebilmek i~in isteklilerin 13,549 lira 17 kuru§luk mu

vakkat teminat vermeJefi ve Nafia Vekaletinden almrn1~ ehliyet vesikas1 
gostermelni laz1mchr. Bu vesika eksiltmenin yap1lacag1 gilnden en az sekiz 
gii.n evvcl bir istida ile Nafia Vekfiletine milracaatlan ve istidala11na en aJ 
bir kalemde 150,000 lira k1ymetinde bu i§e benzer bir i§ yapbgma dair i§i yap
tiran idarelerden ahnmI§ vesika ili§1.i1Jlmesi muktazidir. Bu milddet zarfmda 
vesika talebinde bulunmayanlar ~ksiltmeye giremiyeceklerdir. (5090) (9072) 

Maliye Vekaleti 
Istanbul K1rtasiye deposu ba~ memurlugundan: 

Mahfuz §artnamesi mucibince Dolmabah~c deposunun may1s 939 gaycsi
ne kadar e§ya nakllyati a~1k eksillmeye konmu§tur. Talip olanlann 125 li
ra muvakkat teminatile l:·eraber yevmi ihale olan 28/ 12/ 938 tarihinc musa
dif ~ar§amba giinii saat 14 de depoya milracaat eylcmeleri (9070) 

BUtUn agralan kesen 
emsalsiz blr llac;: 

Sahlte 13 

IOG_·NINI 
KAN ve DERMAN 

Biogenine: Terkibindc bulunan kinin, c;elik, arsenik ve 
ac1 nebatat hillasala1ile tababetin fevkalade 

ehemmiyet verJigi ve §.1.yam hayret muvaffak1yetler temin ettigi bir 
devadlr. 

B • • Uzun \'e kisa ate~li ve ate§Siz silren hastallk· zogenrne: lardan soma gori.ilen zafiyet, halsizlik, kan-
s1zl1k hallerini muclze gibi pek k1sa bir zamanda izale eder. Kandaki 
kum1z1 yuvarlac1klan tazeler Ye ~ogalt1r. l§tihayi a1rar dennanSizhgi 
giderir, vilcude daima genglik, din!Slik verir, clldin soluk rengini can
la11d1rarak pembele§tirir. 

Bioaeni·ne • Simrlerin k1ymetli \·e sad1k bir arkada§idir. 
6 • Sinirlere kuvvet veril'. Hastayi ve muhitini 

usandiran bir ~ok asabi buhranlan en ~abuk bir zamanda §ifalandmr. 
Hi~ bir sinir ilar1: Nevrasteni Ye isteriye milpteld olanlara (BiOGENil\"E) 
kadar istifade temin € demez. 

B • • • \TCn~lerde gorillen ve !Sok def a nevrasteni
l Ogen z n e • den mutevcllid Olan iktfdarSizbk VC bel gev~ekli-

ginde ~1ek miihim rol oynar. 

Biogenine: 
Biogenine: 

S1tmaya kar§l fevka!Ade koruyucu tesiri oldu
gu gibi s1tma nekahetlerinde de pck muessirdir. 

~ekerli hap ~eklindedlr. Bilyiik ve kii~iikler 
kolayhkla alabilirler. S1hhat Vekilletinin mti-

saadesini hafadir. Her eczanede bulunur. 

En ralmt reHk somyelerile ~k, metin ve ucuz 

K A R Y 0 L A L A R I ~~o:i:~:7i 
Alhhk kutu 30 ku- DAL• L SEZE9' 

Dr. A. As1m Onur~ 1 ~ 

Ortak5y ~---------~------------------~ ~~ffm~~~~~~~~~~ 0 D E 0 N me.§heriude gorebilirsiniz. $iFA YURDU ---Sirkeci, Salk1msogilt, demir kap1 caddesi No. 7 Tel: 21632 

tstanbulun en giizcl yerlndc, gen1.1 Yeni ~1kan plaklar Tu·· rk1·ye pamuklu okuma 
bir park icinde, kon!oru milkemmel . 
b:ik.un.1 tyi, kndm ve crkek her tilrlu SAFJYE TOKAY 
hnstnllklara ac1k hastane. 270255 No. : KiircJm uica~kar §ark1 _ AIJW GozLU KADIS ve pamuk ipligi fabrikalari anonim ~irketinden 
Do~um ve kadm amellyatlarlle ft- Nlhavcnt ~rki - GUI, RENKLi rtJztJN Kayseri Bez fabrikanuz mamuhiti 12 ve 16 No. 11 tek kat iplikler ~c:a. 

t1k, n}'..landts1t, basur ve di~er amellye- :l\1ALATl'ALI FAHRi '"!<' 

ler tcin cok ucuz husust flatler. Orta- 270260 No ... Bizil\i YAYLAMIZ ME ELi gidaki fiatlardan Kayseride vagon teslim ~artile satJlmaktad1r. istiyenle-
koy, tramvay yolu, Mualllm Nacl cad. KOZATJS ONtlNDE rin fabrlkaya veya istanbula ~irketimiz merkezine mtiracaat edebilecekle-

111 - 115. Telefon: 42221. lini bildirhiz. 

Dr. K.El\IAL NURi iMRE 
It ve Ziihrevi Dastahklnr 

l\lutebass1s1 
glu Tilnel ba~1 Suriye Pa:.aj1 

No. 8 Tel: 40153 

~EVKET U(:ARAVCI 
270258 N 0 • Halk §arklSI- Gen~ Osman 

• • Halk prk.lsl - llaf1z Mckteptcn geHyor 

270256 No.: 
AVANOSLU SALAHADDiN 1mcA~ 

Halk ~arkm - Kahbe felek 
Halk ~arkts1 - ~e Kaya 

12 Xo. tek :kat (\'ater) Paked.i 4.15 kurus 
16 » >. » (Vater) 1> 480 » 

P. T. T Levaz1m mUdUrlUgUnden: 
1 - Telefon hatlari ihtiyac1 i~in 220 ton U. demiri kapall zarfla eksiltmeye 

konmu~tur. · 
2 - Muhammen bedel (26400) muvakkat teminat (1980) lira olup eksilt

mesi 18 Kanunusani 939 <;ar~amba gtinii saat 16 da Ankara P. T. T. U. Md. 
lilk binasmda satm alma komiyonunda yapllacaktir. 

3 - istekllleri muvakkat teminat mektup v.eya banka mektubunu kanuni 
vesaikle beraber teklif mektubunu muhtevi kapah zarflar1ru o giin saat 15 e 
kadar mezktlr komisyona vereceklerdir. 

4 - ~artnameler Ankarada P. T. T. Levazim istanbul Kmac1yan hamnda 
P. T. T. Ayniyat ~ube Md. Hikle1inden (132) kuru~ bedel mukabilinde verileo 
ektir. (8679) 

1939, YI LBA$1 
Hava Kurumu bUyUk piyangosu 

Biiyiik lkramlyesi 

( 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) lirahk iki adet miikafat 
vard1r ..• 

K~icle Yilha§I gecesi yaptlacakt1r. Biletler - (2,5), (5) n (10) lira
b.kbr ... VakJt kaybetmeden hcmcn biletinizi ab.mz. 

KultOr bakanhg1 erkek terzilik okulu 
direktorlugOnden 

Sipari$ atolyesi a~1lm1$t1r 
Rer nevi r;:rktk elbiseleri ile kadm manto ve tayyorleri uygun fiatlarla ve 

itinah bir §ekilde dikilmektedir. 
Adres: Divanyolu Tel: 22480 (9002) 

Sat1l1k ke~i derisi 
T. C. Ziraat bankas1ndan: 
A~1k artbnnas1 Tophanede Necati bey caddesinde 416 No. lu depomuzda 

7 /12/938 ~ar§amba gilnil saat 14 de yapllmI§ olan 25000 ila 40000 adct aras.m
daki ke~i derileri layik olduklan haddi bulmad1klan i~in mevcut §artnamc • 

. slndeki §artlar dahilinde mtizayede 14/12J938 ~amba giinu saat 14 de ta-
lilt edilmi§tir. ikinci mi.izayedenin mezkOr tarihte ayni mahalde icra edileceg, 
ilan olunw·. (9067) 



~amre I'i 

1 - IS ARIY ANLAR 

ESKt T'URKCE iYi VE DAKTiLo Bi
LEN BiR BAYAN i~ AlllYOR - Kanaat
kArdtr. BC§ikt~ Ktl1c;ali Asarlye caddesl 
No. 69 n. mektupla. mii. * 

%4 l.'A$1NDA ASKERLH';i OLMIYAN -
Orta ta.hslli olan resmi mUesseselerde c;a.
ll§tll~ daktllo, eski ya.zi blllr t~raya gl
der Ak§amda. CH> mektupla mU. * - 2 

ALI\IANOAYI MtlKEl\ll\IELEN Bil.EN B1B 
BA YAN - Iyl alle nezdlnde blr cocuP. 
miirebbl:yelik ''eya blr baya.na refaka:t 
glbl iJ anyor. E M 3 mektupla. mil. * 

2 - ts~t ARIY ANLAR 

tKi AYLIK BiR ~oc;:mOA B AKl\IAK 
i{:iN - Bir baynna ihtiyac; vardir. Bu 
hususta tecrilbell ve iyi referanslan olan· 
lar Macka. Varan npartunam 5 No. ya 
mil. * - 1 

YAZIHANE iQiN l\IE1'1URE ARANl
l'OR - Avukat. yazthaneslnfn i§].erlnl ida
re cdebllecck ahlAk sahibi okur ya.zar blr 
baynna ihtiyac; vard1r, her glin 12 ile l 
nrnst istnnbul l§ bankn.51 arkasmda Cl-
9(!kpazan Boncukc;u hnn 1 numaraya 
muracant.. - 1 

TEZGAHTAR ARANIYOR - Toptan 
yerli mensucat. sat~ mn~nzasmda tez
gahtarllk ynpmnk lc;in bir a.dam alma
caktlr. Muracnat.: ~Ir ef. cnddesl No. 20 
G. Ant.ep ma~zasl. * 1 

3 - SATILIK ESY A 

SATILIK FOTOGRAF - Yenl 9 X 12 
Nette! Zeiskon 5 ad. Dubl cam I. Film 
Pak §ascleri 3 • 2000 Enstanto.ne objektlt' 
Tesar 1, 3,5 F. 15 S m. c;antnll Ak§amda. 
lliin memurlu~unn mii. * - 5 

4 - KlRALIK • SA TILIK 

SATIUK SU DE(iiRlUF .. ••ii VR KORU -
Omerll nahlyesi Muradll kOyiinde da.iini 
l§ler de~irmen. Mnlumat almak isttycn 
Erenkoy isttu;yon biifecisi bay Allye mii. * -4 

K i RALIK l\IAl'iAZA - Mackada. bak
kal, mahalleblci, pasta.ct, eczane ve em
sall mataza ve diikkll.n olmnya ~lve~U 
TC§vikiycde Trnmvay caddesine nazir kl
rallk mahalll istlyenlci: 22005 numaraya 
telefon etmelidlr. - l 

KiRALIK AP. - Ortakoyde vapur is
k :tlesindc Snlhane soknk No. 12. 4 oda, 
hol, t.erkos, elekt.rlk, havagazi, banyo, de
nizc nn21r gen!§ ve uzun taraca, giizel 
mnnza.ra. Mii: Yerinde. * - 8 

ACELE SATILlK - Ltlleli Koska cad. 
3/1 No. Uc katll kiigir ev alt.tnda. diikka
nlle. Taliplertn Gala.ta Zlraat bankasmda 
veznedar B. D~ Saklza mi.ir. * - 1 

AYASPA~A ~FTE VAV CAD. - Ka.· 
batn§ llsesi iistilnde iki sokaP, yiilzii ve 
1k1 kuyulu d.en1ze neznret.ll < 432) metre 
arsa satilik:. Havyat hanmda. '77 No. A. 
Yetlg-e mil. * - 3 

' 

BEBEKDE ACELE SATILIK f PARCA 
ARSA - Deniz kennnnda Cinilnden ge~ 
asfalt yol ge1rccek olan 4 pa~a. a.rsa ace
le sattltktll'. Baslret han 28 No. miirncaat. 

* -2 
l\IOBLE KiRALIK 1 • 2 ODA - Kala

bahkstz tnmnm~ nezlh btr nlle nezdlnde 
kalorlf. nsans0r, konfor, Beyo~lu istlk. 
end. Luvr np. 9. * - 3 

SATILIK KELEPiR MAOAZA - Beyo~
lunun en snntral blr mevkllnde acele sa
tlllk. 17,000 Urn. Mil: Beyoglu istlklll cad. 
A~caml kar§tSmda No. 153. B. Kemal, 
Tel: 35 - 203. * - 2 

SATILIK KOSK - Kadlkoy Baharlye 
tramvay mevkll yanmda (1) donUm bah
~esi kuyu, hn vuzu olnn hane satlhk. Gor
mek, goril~mek lc;in Tel. Erenkoy (52.21) 
Neylre. * - 3 

KtJ~tlK (;OCUl'iU OLl'tllYAN - Mev
kl ic;tlmaisi dilzgiin blr alle yamnda p::i.n
styoner ka.lmak tstiyorum. Universite ta
lebeslyim. Ak§amda cOntverstte> riimu-
zuna mektupla mil. * 

BESiKTA§ lHLAl\IUR - Nur Tanesl 
sok. 3 kat iizerlnde (4) oda m muttnk 
samtl( kuyu bahc;e dukk(mt bulunan nh
§ap ev satihk. Ihlamur Y1ldlz cad. bnk -
kal Nuriye mil. * 

ACELE KiRALtK LtlKS KAGiR HA
NE - 'Oc; kat11 seklz oda knloritcr banyo 
her tiirlu kontor. Osmanbey Abldei Hilrrl
yet cnddesl No. 11. ic;indekllere muracant. 

* -1 

SATILIK ECZANE - Ceyhan'da. Va.tan 
cczanesl sahibinin hastal1~1 dolayisile sa
t11tkt1r. Milracaat: Ce,Yhnn Va.tan eczane
si AU R1za. * - 4 

SATILIK APARTil\IAS - Fatihte tram
''D.Y istasyonuna em metre mesafede Ga
ma§1rc1 soka~nda 19 No. dart dairell ve 
nltmda dort. diikkfmt muhtevi senevi bin 
iki yi1z lira vnridnt1 bulunan aparbman 
mutedil flatle sat1tlkttr. Taliblerln gor
mek ic;ln altmdnkl komiircil diikkAnma. 
ve pazarhk 1c;in de Osmanbeyde Rumcli 
caddesinde SD.ray apartunarunda ~ nu
marall dalrede bay Nazlf'e muracaat et
melerl. 

KADIKOYiJNDE - Cevlzlikte Ahter 
sok. 14 No. il!< oda (1) sofa (1) yemek odn
s1, mut!ak, bnnyo ve bah1reyi havl alt 
katl kiral1k. Talip1er ic;indekine miiracaat. 

* - 4 

ACELE SATILIK VE K iR ALIK YE!'fi 
AP. - Cihangirde denize nnztr (4) kath 
(2) §Cr oda hirer sofa son sistem banyolu 
(26) §ar lirayn. Mil. Clhanglr GilnC§li 
sok. 50 No. 4 knt.. * - 7 

KiRALlK LttK S ESYALI AP. - Beynztd 
Haznedar solt. 14 No. Hiles salon, salon - sa
lnmanJe, ve miizeyyen yntak odasl, acele 
kiraltk. Tel, Sicak su v. s. i~lndeklle~ mii. 
Tel: 21308. * - 2 

ACELE SATILIK AP. - N~nta§l TC!l
vlkiye KA~dhane cad. K~dlye sok. 
3 No. h er katmda banyo konforlu senevt 
'100 Urn iradll 3 da.lre lttlsalinde 7 No. 3 cil 
kat mil. * - 7 

'Bunun1~io de i ~i buzlu 0 ram·l.l·am· 

tpuH.inO lercib etrnelisiniz. Osram ·&J· 
f.mpuUan ..... aarf edcceklcri cereyana 
\mukabil elde edilebilecek a.zami l~1k 

t. be .. " edl . ,nls llni teman er er. yam 

Ucuz l§ik.! 

hi~ANTA§ - Ka.ralrol ka.rglSlllda ctSaa
det. ap. 5, 6 ocla. ve hoUi ola.n bol gU
n~ll k1rahk 2 da.lre. Kalori!er, mcak su. 
Apart. 3 c(l dalreslne mtlracaat. Tel. 43783. 

* -7 

ACELE DEVREN SATILIK BAKKALt
YE MAliAZASI - ~lek bir mevklde 11<0· 
l'isindekl emt.easi Ue ta§raya. gidece~lm
den satJ.Wc. Nl§anta§ Vall konaR't cad. 
54 No. * 

iYi BiR AiLE .NEZDiNDE - Manza.rah 
fJl§li cad. ilzerlnde mobllyall, banyolu, 1-2 
oda ehven klraltk. Yemek verlllr, Frnn
mzcn konu§ulur. Ak§amda T. H melttupla 
mu. * 

iYi BiR l\IEVKiDE - i§lek bakknliye 
ma~aznsmo. ortnk veya i1<indekl mallle 
devredllecek . .Aqamda (Bakkal) rfunuzu-
na mektuplnr mu. * 

S - MOTEFERRIK 

AI.l\IA'S'CA VE iNGiLizCE DERSLERi -
Berlin ve Oxford iiniversitelerlnden me
zun blr munllim tarnfmdnn en serl me
todla verillr. - Fiatler ehven. - Prof. H. 

* -2 

ALl\IANYADA TAHSiL GORl\ltf$ -
Bir Turk Bo.yan Almanca vc Fransizca 
dersl vennekt.edlr. Arzu edenlerln Akaam
da C E rumuzuna mektupla milracaatlerl. * -3 

MEKTUPLARINIZI ALDIKII'OZ 
Ouetemlz ldarehane.alnl adrea ola

rt.k 10ate11nt.o olan lrarllertml%den 

N T C - lU L - Pisikle - l' C 
CE-EM-VK-SB 

namlanna gelcn meUuplan tdareha 
nemlzden aldlrmalan mere9dur. 

Zayi - 322 tarihlnde Kii.mll o~la All 
Zlya namma Yuksek Milhendis mekte
binden nldl~m dlplomam1 kaybettitimden 
ve yenlslnl alacn~mdan eskls1nln hilk
mii olmnd1~t llan ederlm. 

AMPULLARI 
TUr~iy.£_~ekilleri: AEG 

~Drm' EJelurilL Sirketi Umwniyai 

!ls.TA.NB U L._P _,_~ ,J~ -

Elektron 
Tirk Ailonim ~i.rkdi 

~BUil f.~)144-• 
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A GARAN S A (: LARA 

Kumral ve siyah renkte s1hhi sa~ boyaland1r 
iNGiLiZ KANZUK ECZANESt 

BEYOOLU - 1STANBUL 

Siimer Bank 
Karabiik Demir ve c;elik fabrikalar1ndan: 

F abrikam1z i~in laz1m olan 6000 ton dolomitin Bar
tin suyu bogaz1nda Bogazkoyii civar1ndan ihrac1, deniz 
tarikile Zonguldak veya Filyosa nakli ve va2ona tahmili 
iti bir miiteahhide ihale edilecektir. lateklilerin tafailab 
ogrenmek ve §artnameyi almak iizere 20/12/938 tarihin
den evvel Karabiik Biirosu Miidiirliii\ine miiracaat etme
leri ilan olunur. 

BASIM CA TLIYOR 
NEZLEMVAR 
NEVRALJ1YE TUTULDUM 
GRlPTEN KORKUYORUM 
DlSlM AGRIYOR 

DEMEYlN 

BIR KA$E 

1:11-1:m:u:fi~ 
EN IYI <;AREDIR 
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inhisarlar U. Miidiirliigiinden : 
I - idaremizin Yavsan ve <;arnaltJ tuzlalan i~in memur amele ve llizu

:rnunda hafif yiik nakllnde kullamlmak iizere satm almacag1 26 X 938 de iha
le edllecegi ilan edilen 2 adet kamyonetin muhammen bcdeli tczylt edilerek 
Yenlden ve pazarhk usulile eksiltmeye konrnu§tur. 

II - Her ikisJnln muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminat1 450 
lirad1r. 

III ~ Eksiltme 19/XIl/ 938 tarihine raslayan pazartesi giinli saat 14,39 
da Kabata§ta levazun ve miibayaat §Ubesindeki ahm kornlsyonunda yap1la
caktrr. 

IV - ~rtnameler parasiz olarak her giin sozti ge!;en §Ubeden almabilir. 
V - Eksiltmeye i§tirak etmek isteyenlerin kataloklarile karoseri §ekll ye 

~ahili taksimatm1 gosterir bir plan ile benzin sarfiyatm1 gtisterir f enni tek
l1flerini ihale gilnilnden be§ giin evveline kadar inhisarlar tuz fen §Ubesine 
Vermeleri Iazimri.Jr. 

IV - tstekliler pazarhk i~ln tayin edilen gi.in vc saattc % 7,5 gi.ivenme 
paralarile blrliktc yukanda ad1 gec;rn komisyona gelmeleri ilan olunur. (8835) 

. * I - ldaremizin Cibali fabrikas1 i~in kadranh ve otomatik tartan cinste 
1 adet 500, 1 adet 300 ve bir adet 200 ldlogram1 tartabilecek kabiliyette ce
rnan 3 adet baskill ~artnamesi mucibince ~1k ekslltme usulilc satm almacak
tir. 
II - Hepsinin muharnmen bedell 2500 lira vc muvakkat teminah :ia7.50 

llradtr. 
III - Eksiltme 30/ XII/ 938 tarihine aslayan pe~embe gilnl: saat 14 te Ka

bat~ta Levazim ve Miibayaat ~besindeki Ahm komisyonunda yap1lacaktir. 
IV - ~artnameler paras1z olarak her giin sozil ge~en ~ubeden almabilir. 
V - Eksiltmeye i~tirak etmek istiyenlerln fiatsiz fenni teklif ve kataloklan

bl eksilteme gilniinden bir hafta evveline kadar inhisarlar Tiltiln fabnkalar 
~Ubesine venneleri ve tekliflelin kabultinii mutazarnmm vcsika almalan Hl
Zllnd1r. 

VI - isteklilerin eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatte yiizde 7,5 guven
zne paralarfle birlikte yukanda ad1 g~en komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8760) 

* Muhammen bedell ~ 7,5 te- eksilt-
beheri tu tan minat1 men in 
Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. §ekli 

Miktan saati 
195 tak1m 21.- 4095.- 307.13 a~1k 14-

Cinsi 
Elbise ve kasket 

. 69 adet 15.- 1035.- 77,72 B!;Ik 14,30 
1skarpin 213 ~ift 4,10 873,30 65,50 pazarhk 15 
Pal to 

1daremizin mtisdahdeminl i~n yukarda cins ve miktan yazih ilft kalem 
t§ya niimune ve §artnameleri mucibince hlzalarmda gosterilen usullerle sa
tin almacakt1r. 

II - Muhammen bedcllerlle muvakkat teminatlan hizlarmda gosteril
llli~lir. 

DI - Eksiltme 15/XII/ 938 tarihine raslayan per§embe giinil hizalann
da yaz1ll saatlerde Kabata§ta Levaz1m ve miibayaat §Ubesindcki ahm komis
Jonunda ~apllacaktrr. 

JV - .$aftnameler paraSiz olarak her gun sozii ge~en §Ubedcn almabile
cegi gibi nilmunelerde gorillebilir. 

V - lsteklllerin eksiltme i~in tayin edilen giln ve saatlerde % 7,5 gli· 
Venme paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. (8662) 

* I - idaremlzin P~abah~e miiskirat fab1ikaSI icin ~artnamesi mucibince dort 
adet alttan surme araba ile lOOXllO ebadmda 20 adet platform a~1k eksiltme 
llsulil !le satm almacakt1r. 

II - Heyeti umumiyesinin muhammen bcdeli 900 lira ve muvakkat te
Jnlnati 67,50 liradtr. 

III - Eksiltme 21/XII/ 938 tarihine raslayan car~amba giinil saat 14 de 
kabata§ta Levazim ve miibayaat §UbesindekI ahm komisyonunda yap1lacaktir. 

IV - $artnamelcr her giin parastz olarak sozii gecen ~ubedcn almabilir. 
V - Eksiltroeye i§tfrak etmek istlyenlerin fiAts1z fenni tekliflerinl tetkik 

edilmek tizer~ ihale gi.inilnden bir hafta evveline kadar inhisarlar Umum mii
diirltigu miisldrat fabrikalar §Ubesine vermeleri ve tekliflerinin kabuliinii mu
tazammm vesik& almalar1 lazimdu·. 

VI - istelailerin eksiltme i~in tayln edilen gi.in ve saatte % 7,5 gilvenme 
Paralarile birlikte yukanda adt g~en komlsyona gelmelerl ilnn olunur. (8712) 

* I -· $artname ve projesi mucibince Karsta yapt1nlacak idare binas1 
in§aah 15/ .h."'11 93:3 tarjbinde ihale edilemediginden yeniden pazarhk usulile 
ekslltmeye konmustur. 

II - Ke§if bedell 40237 lira 20 kuru§ ve muvakkat teminatl 3017 lirad1r. 
JII - Eksiltme 21 XII/ 938 tarihine rastlayan ~ar§amba giinii saat 14 de 

kars mtistakil mudtirliigunde mil~ekkil komisyonda yap1lacaktir. 
IV - 9a1tname vc projeler 201 k\lnl§ bedel mukabillnde istanbulda in

hisariar in§aat §Ubesile Ankara b8.§miidiirliigunden ve Kars miistakil miidiir
ltigunden almabilir. 

. V - Eksiltmeye istfrak etmek istiyenlerin Nafia Vekaletinin 12/ VIII/ 938 
gun ve 67 ~.yih tam1mi muciblnce ehliyet vesikasm1 halz bulunmalar1 lazimd1r. 

IV - isteklilerin cksntme i~in tayin edilen giin ve saatte % 7 ,5 giiven
nte paralarile blrlikte Knrs miistakil mildilrliigiinde miite§ekkil komisyona 
lllilraraatlar1 ilan olunur. (8969) 

. * I - Idaremizin Afyonkarahisarmda §artnarne ve projesi mucibince yap-
hracag1 barut deposile bek~i evi in~aati heyeti umumiyesi blrden a~1k eksilt
llleye konrntl§tur. 

II - Ke§if bedeli baiut deposunun (4312.07- lira, bek~i evinin (2SJ5L77} 
lira ki ct>man (7163) lira (84) kuru§ ve muvakkat terninati (537.29) hrad1r. 

III - Ekslltme ~8/Xll/938 ta1ihine rastlayan !;arpmba giinil saat 14 
de Kabata§ta JJCvazim ;•e miibayaat §Ubeslndeki allm komisyonunda yap1la
caktir. 

IV - ~artname ve projeler (36) kuru§ bedel mukabilinde inhisarlar 
\Unum mildilrlilgu I..ern~.1m ve milbayaat §Ubeslle Afyonkarahisar miidilrlti
tcinden almabilir. 
.. . V - Eksiltmeye i§hrak etmek istiyenlerin inhisarlar umum mudiirli.i
gu h1§aat §Ubcsinden veya mahallinin Nafia mudiirlilgunden f enni ehliyet 
lesikas1 almalan Jazimrl1r. 

VI - isteklilcrin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ile V incl mad
de de yaz1h fennt ehliyet ve % 7 ,5 giivenme paralarile birliktc yukarda ad1 
te!;en komlsyona gelmelerl ilan olunur. (9009) 

* I - ~artnmnesi mucibince 3000 kilo arap sabunu eksiltme uswile satm 
•hnacakhr. 

!I - Muhammcn bedeli bcher kilosu 14 kuru§ hesablle 420 lira ve mu
'Vakkat teminat1 31,50 lirad1r. 
t,,_ III - Ekslltme 20/XII/ 938 tarihine rasl1yan sall giinil saat 14 de Kaba
~ta levazim ve mubayaat §Ubesindeki alun komisyonunda yapllacaktlr. 

JV - ~artnarneler paraSIZ olarak her giin sozii ge~en §Ubeden almabilir. 
V - isteklilerin ekslltme i~in tayin edllen giln ve saate ~ 7,5 giiven

lne par&lrile ~itUllte ~ acj.I l!P.9 ~-e~ ilin (>lunur. 

Sahife 15 

T.C. ZiRAAT BANKASI • 

Kurulu1 tarihi: 1888 
Sermayesl: 100.000.000 TUrk llras1 $ube ve AJans adedl 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BlRlKTlRENLERE 28.800 LIRA IKRAMIYE VERECEK 
Zira at Bankasmda kumbarall ve ihbarsiz tasarru! hesablannda en u 50 liras1 bulunanlara senede 4 def a 

~ekilecek kur'a i}e a§ag'ldaki plflna gore ikram1ye dagit1lacaktir: 

4 Ad et 
4 » 
4 lt 

40 • 
100 » 
120 lt 

160 • 

l.000 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

Lirahk 
• 
• ,, 
lt 

lt 

• 

4,000Lira 
2,000 lt 

1,000 lt 

4,000 j) 

5,000 lt 

4,800 lt 

3,200 • 
DlKKA T: Hesaplarmd&kj paralar blr sl-ne icinde 50 liradan 8.§ait dii§meyenlere lkramiye ~tkdtg1 tak-

dlrde % 20 fazlaslle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylill, 1 Birinci kanun, 1 l\lart ve 1 Haz.iran tarihlerinde ~ekilecektir. 

Dr. IRFAN KAYRA 
Rontgen miitehassm 

Tiirbe, Bozkurd kiraathancsl karg1-
smda eskl Klod Farer sokak No. 8 - 10. 
()tleden sonra 3 ten 7 ye kadar * 
Kadl.koy tkinci Sulh Hukuk Ila· 

kimliginden: 
938/ 46: T. 
1 - Kad1koyiinde Milhiirdar Bag 

sokagmda 20 No.h hanede mukim 
iken 3/ 4/ 938 tarlhinde vefat eden Ri
fnt Ozdemiroglunun miras1 bilti.in 
miras~llar1 tarafmdan red ve mahke
memizce de tescil olunmas1 iizerine 
mahkemece milteveffanm mirasnun 
iflfls yolile tasfiyesine karar verilmi~ ve 
iflasm 7/12 938 tarihinde a~1lm1~tir. 
Milteveffadan alacak11 olanlarm ilfln 
tarihlnden itibaren bir ay i~inde hft.
kimligimize mi.iracaatla alacaklanm 
kay1t ve delillerini tevdi eylemeleri. 

2 - Miiteveffanm mallanm her ne 
suretlee olursa olsun ellerinde bulun
duranlann o mallar ilzerindeki hak
lan mahfuz kalmak suretile yaz11I 
milddet i~nde Hakimligimiz emrine 
tevdi eylerneleri. Aksi takdirde mak
bul mazeretleri bulunmad1k~ cezai 
mesuliyete ugnyacaklan ve riichan 
haklarmdan mahrum kalacaklan ala
cakhlann da 20/12/ 938 sal.1 giinii ilk 
alacakhlar toplantISmda hazir bulun-
malan ilan olunur. c9075• 

Dr. FE THI 
LABORATUVARI 
Cerrahpap butaneal 

baktertyolofu 
Kan, idrar, balgam, ~. gaJ.. 

ta. tahlillert w (IDRAR VASITA
SILE CEBELl~IN ILK GONLERIN. 
DE KA Tl TQHISl) yap&lzr. 
Beroilu : Takaime sfded:en Mefelik 
aokait Ferah aparbmani Tel. .ofOS3.f 

Z A YI 
1932 senesl Veta liscsinden alm1' oldu

(tum tasdlknameml zayi ettlm. Ycnisini 
~ikartaca,tundan eskisinln hiikmu yoktur. 
Pangaltl Sfileymannazlf sokak Yeramya 
al$. No. I Hamil Gillman. 

Dahiliye Vekaletinden: 
Adapazari su i§ine aid kapah zarfla miinakasa ilan1: 

Adnpazarma Sapanca goliinden su isalesi, gol dahilinde ve hnricindeki 
boru feI'§iyatlan tulumba tesisat1, su deposu, 1ehir ~ebekesi ve miiteferri bil
ciimle i~~at i§leri kapah eksiltmeye konmu§tur. 

1 - i~n muhammen bedeli 282105 lira 88 kuru~tur. 
2 - jstekliJer bu i~e aid ~artname, proje vesair evrak1 1411 kuru~ muka

bilmdl DahiJiye Vekaleti Belediyeler imar Heyeti Fen ~efliginden alabilirlcr. 
3 - Eksiltme 17/1/ 939 tarihine raslayan sah giinil saat on birde Ankara

d& Dahlliye Vekaleti binasmda toplanacak Belediyeler Imar Heyetince yap1-
lacaktll'. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin S§ag1da yaz1h teminat ve ve
saiki ayni gunde saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmi§ olmalan 
lftz1md1~'". 

A - 2490 say1h kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 15035 lirahk 
muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar, 
C - Kanunun dordilncil maddesi muclbince eksiltmeye girmeye bir mani 

bulunmad1gma dair imzall bfr mektup, 
D - Belediyeler imar Heyeti Fen ~efliginden milnakasaya girmek i<;in 

alacaklan vesika, teklif mektuplan ihale giinU saat ona kadar makbuz muka
bilindc Belediyeler Bankast binasmda Komisyon Reisligine verllecektir. 

5 - Posto. ile gonderllecek teklif mektuplanmn iadeli taahhiltlil olmaSI 
ve nihayet bu saate kadar komisyona gelm~ bulunmaSI lazimd1r. 

Bu i§ hakkmda fazla izahat almak istiycnlerin Belediyeler imar Heyeti 
Fen ~fiigine milracaat etmeleri. (4953) (8791) 

SUmer Bank 
Karabiik Demir ve c;elik f abrikalanndan: 

F abrikam1z i~in laz1m olan 40,000 ton kire~ taflDln 
lrmak • Filyoa hatt1 iizerinde Bahlaaik iataayonu yalamn
dan ihrac1 ve Bahk1a1kta vagona tahmili bir miiteahhide 
ihale edilecektir. lateklilerin tafaili.b oirenmek ve 1art
nameyi almak iizere 20/12/938 taribinden evvel Karabiik 
Biiroau Mildiiriiliigiine n1iiracaat etmeleri il&n olunur. 

Uzunkopru belediyesinden 
Belediycmiz Elektrik tesisatmda istihdam edilmek iizere (100) lira ilcrett 

maktua ile blrincl sm1f ehllyetnameli bir elektrik §efi almacaktir. Tallplerin 
20 12 938 tarihine kadar belediye encfunenine milracaaUan .(9030) 
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Me§hur Edison; filamanh elektrik am· 
pulunu icat edeliden beri tenvirat sa
has1nda ~ok ileri ad1mlar atdd1. 

TUNGSRAM laboratuvarlan bu ileri hamlelere 
ilaveten cok yeni ve §ayani hayret bir ke§if yap-, . 
11, ve TUNGSRAM • KRIPTON ampullann1 mey~ 
dana gelirdi. Bu sayede hem _ elekfrik cereya· 
n1ndan °/o 20 ila 0/o 40 derecesinde bir_tasarru( 
'emin ediliyor, hem de~§imdiye kadar elde edil1 
_meyen bembeyaz bir « giindiiz » ayd1nhg1nq 
kavu§uluyor. 

Unutmay1n1z ki: 
Bir di~in ~1kanlmas1, slh· 

" hatin temel t~larmdan 
birinin ~1karllmas1 

demektir. 

Bu aklbetle kar9lla~a
dan evvel di~lerinize iti
na ederek, her gtin temiz
llyerek onlarm ~iiriime
mesine, bozulmamasma 
ihtimam etmek l~zimdlr. 

R 0 YO LI 
Di9 macunile her giin ve 
en az giinde 3 defa f1r~
Ianan di~ler daima sag-

lam ve temiz kahr. 

Daima Radyolin 

SiNiR AGRILARI 

ASABI OKStffitiKLER 
BAfij DONMESt 
BAYGINLIK 
9ARPINTI 
UYKUSUZLUK ve 
SiNiRDEN 
ileri gelen biltiin 

RAHATSlZLIKLARI 
iYi EDER. 

Sa~ bak1m1 
Gilzelligin en birinci ~artL 

PETROL NiZAM 
Kepeklerl ve s~ dokillmesinl 

tedavi eden tesirl miicerreb bir 

B'OURLA 
tr 

i~dlr. * Bi RAO ERLER . ,... • • 
I ·s T A N B U L A N K A A A I Z M I R 

J 

Sa.hibl Necmeddin Sadak 

iste, oene en bUyUk 
ikramiyeyi veren 1M 

4s.-ooo 
E S ii' oldu. Bu kesidenin en 

bUyUk ikramiyesi olan 

Nlmet Gi~esinden 45,000 lirayi 
kazanan Bay Tai§. t 

Kazanan 3831 numarah bilet sahibi Selimiye 
k11las1 Biifecisi Bay Talat'1n soyle~ikleri: 

Ben, b~ senedenberl bllcttml muntazaman NiMET Gi~ESiNDEN almaktayim. Bu sefer de ylne NiMET ABLAdan aldlm. Son gilnlerde paraya ih· 
tiyac1m oldugundan sikmtida idim. Di.in yine bunu dii9ilniirken Hlzir gibi yeti~en ve kucagmda paralar oldugu halde kar~ima ~1kan Bayan NiMET~ 

"iste Allahtn nimeti, ihtiyac1 olduQun paray1 fazlasile getirdl. GUle gUle harca.,. 
dedi. Ve parayi vercli. Hakikaten de ~ok dogru soyledi. Ben de imdadlma yeti~en Allahima ve ugurlu elli NiMET ABLAYA te~kKiir ettim. 

Slzde talihll bilet almak ve kazanmak lstersenlz, blletlnlzi 

N i e in n 
ahruz. Bilhassa 500,000 lirallk bilviik ikram1yesi olan 

Y1lba$1 biletinlzi Mutlaka N 1 M E T Gi$esinden ahnrz. 
Ge~en Y1lb~mda YARIM MiLYONLUK ikramiyeyi yine NiMET Gi~ESI kazandunu~tir. 

Tayra sipari$leri Cabtlk ve muntazam gihlderlUr. Adrese dikkat: istanbul Eminonii Tramvay caddesi 29/31 No. da Tel: 22802 

NiMET Gi~ESi SAHiBi NiMET ABLA 


