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Bu ay i~inde umum tmallarlllJ 

tasfiye dolay1sile _ 
BUyUk tenziiAtla satmakta• 
dar. Her on lira allf verlfe 

ayraca bir hediye verilir. 

• 

Biiyiik ~ef, Daday civarmdaki madenlerden kendisine getirilen niim:pn~leri tetkik ediyor 

Cumhur Reisimizin 
siyasi buyuk nutku 
oziine giivenilebilecek ah

.--.. ~·,.., soziinii yiiriitecek kud
te bir T iirkiye, bugiinkii 

iirkiye, elbette milletler· 
....... ___ sulh ve ahenginin ba§lt· 

ca mesnedlerinden bir 
krymetlisidir. » -

akikaten biiyi.ik nutuk. Cumhuir 
Reisimiz Kastamonudaki tetkik 
seyahatinden ve bu vesile He 

da Cumhuriyet Halk PMtisi Vilayet 
gresini bizzat a<tmakla ~ereflendirmek 
hndan istifade ederek yalmz Kasta

v·lara degil, yalmz §imali Anadolu
deg~l, hiitiin memlekete ve biitiin diin-

hitab eden cidden biiyuk, kuweti 
artan biiyiik siyasi bir nu~k 

eylemi§tir. Tekrar tekrar okun-
81 zevkli oldugu kadar faydah 

ve her' okunu§unda alallara ye· 
hakikatler ilham ledecegi muhak

bulunan bu nutkun hiikUmet~e 
biitiin memlekete tamim 
~ok muvaftk buluruz. 

utuk, halk~1 rejimimizim mahiyet ve is
en piiriizsi.iz ifadelerile ortaya 

0Ymakta ve bizi biitiin millet ve memle
~imdiye kadar ka;zandi•klartmizdan 
biiyiik kazanclann kat'i imkanla

e kar§I kar§Iya ~oymaktad1r. Biiyi.i~ 
bin miitarekesinde~ki muzmahil ve 

memleketten hugiin ken'dine gii
ve di.inyaya kendini saydmr hiiT ve 

yepyen~ bir vatan ve millet ~t-
olmamn esranm en .salabiyetli bir 

zdan hikaye eden bu nutu'k, Cumhu-
idaremizin biitiin bu hzamlmi§ ve 

ak kudretlere temelta~hg1 · ya
dahili ve ha·rici siyasetini bize \,ir 

tayin ve tasrih etmi§ oluyor. 
~irndiye kadar klasik malumata 'gore 

diinyada otedenberi ayn ayn §eyler 
an dahili 've harid siyasetse Ti.irki

de Vatanda§laJrm ktymetlerile bunlarm 
ve ma.nevi kudretleri has1lma da· 
ayni §eydir. 1ftiharla hatulartz 'ki 

i}'ede butiin. kudret v:e salahiyetleri 
irca eden ve onun biricik miimes-

1'iirkiye Biiyi.ik Millet Meclisinde 
yeni l!"ejimimizle bu hakikati 

Yerden once biz burada ke§if ve tatbik 
· Bu · esaslarm tatbikatmda ise mil~ 
urnumi tesaniidiinii esas tuttuk. 

artj b h · d f d.. " · d lL • a sm e s1m U§uncesm en uiT 
kurtulamiyarn biitiin di.inya memle~ 
'nden ayrilara'k biitiin Ti.irk mille-

efirad, y·ekdigerine ayni muhabbetle 
biiyiik -bi.r aile saymak frkrinde 

klldtk. Kurtulu§ ve istiklalimiz .bu 
diisturumuzdan dogdu. Ondan 

da ayni nkir iizerinde yiiriiyerek 
II ~n1.n say1hr ve hi.irmetle amhr bir ·t 1 ihali:ne yii'kselmi§ 'bulunduk. Boy-
1 le sulhu en ba§h hedef tutan harici 
k dahili elbirligimizden kuvvet 
ud:ret alarak 0 sayg1 deger mevkiine 
§ oldu. 

Curnhur Reisimiz sayin fnonii Myih 

I . II II 

.·1nonu 
CUmhur · . .Rei~imiz biitiiit giizer.gahta · ·co~k~ 
t~zahilratla . selaml&tdi; . Kiirede · ve · inebO-. 

··luda 'lialkla tenlaslar1na . devaln etti · 

~ef, Balk Parti~inde koyliilerle gorii§iirken 

·1eikiklerin neiiceSi 
• • • 

lnOniiniin Ankaraya dOnii§iinii . biitiiD 
yurda §amil ~e§aret · · haberlerinin· 

takib .· edecegi -muhakkakbr 
Reisimizin refa)(atiride 

fnebolu, 10 _ Cumhur Reisimiz bu sa- vanldtgi zaman tekrar muazzam bir ka- - Ne vakit gelecegi belli olmaz, fa-
K d h k t labahk ooriildii. lsmet lnonii burada ()- kat behemahal gelir. ba'h saat sekizde astamonu an are e '0 

etti. Halk, fnoniini.i ugurlamak i~in er- tomobilinden indi. Hi.ikfunet dairesine - Evli midir? 
kenden yollara dokiilmi.i§ti.i. ~iddetli .al- girdi, memurlan kabul etti ve hemen · - Bekardu. Gelince everecegim. 

koyliilerle konu~malarma ba~ladt. - Sana para gonderir mi? 
kt§lar ve: 1 1 h f _ Seni her zaman bekleriz. Ba§IIDIZ- Ik ol.arak la koylii bir ren~beri uzu· - stedigim zaman gonderiyor. 
dan eksik olma I runa ald1. Bir~ok sualler arasmda arazi- _ Oglunun eline ayda ne ge~iyor) 

Sesleri arasmda kafile lnebolu}'la dog• smm, hayvanlarmm, ziraat aletlerinin - Otelde yemek i~mekten sonra on 
cu yola c;Ikh. Bu yliz kilometrelik giizer- miktanm ve mahsul vaziyetini sordu. lira kahyor. 

K.oylii: - lsraf _..Jt'yor mu" gahta 51k s1k taklar kurulmu~. koyliiler, a· ea r 
d1m ad1m dola~arak, derdlerini kendi a- - G~en !Sene daha iyi idi, her ~ne - Miisrif ~ocuk degil. 
g1zlarmdan dinliyen Cumhur Reisimizin iyi olmaz, de<:li. - Bir sene i~inde koyline 
yoluna ko§IDU§lardi. Bir tar.aftan kar y.a· lnonii: lira ile gelebilir mi? 
giyOldu, g~tigimiz yamaclarm miihim - Koyiiniizde gurbet var mi, di~anya _ 0 kadanm §imdiden gonderdi. 
bir k1smJ sisle ortiilii idi. F akat halk, lno- gidip c;ah§Jrlar IDI, diye sordu. - Benden ne istersin? 

Koylii: 
niinii mutla.ka gormek ve duydugu sevgi- _ V ar, benim de rocu~um Istanbul- - Buradaki madenlerimizin a~Ihna-

r 
Herkesin bildigi 

1939 

Saatli Maarif 
Duvar takvimleri ~1kb 

Taklidlerlni almama.k 1cln, ka.rton ve 
blok tizerindeki <saat> msimlerine ve (Sa
atli Maarif Takvlml) yaZLsma dlkkat etme
lidir. Mer·kezi: istanbul Maar!! kital)hane- · 
sldir. 

• •• •• I 

.1nonune 
Bir Clag iba.,zan, ak sa~zn ·alnuida bul~l~ar, tt 

~izmenle ~izilmi,tir, afllmaz bu hu.dutlm!, !' 

Gokteia Atamzn lf'uhu egilmi1: Seni ku.tlar •• ~ , r • 

Bir dai baflltn, ak sa~tn alntnda bulutlar, 
~izmenle ~izilm~tir, aftlmaz bu ltudutlar !' 

~ 
Sen, yirmi yrlrn harcina goznurunu kattzn, 

· Ulkunda giine,lw fulUftUt yurdu yarattrn, ; 
En 1anlz zaler mlhu.na im:zayz sen attm! . 

Bir dag bafllzn, ak 8a~tn almnda bulutlar, 
~izmenle gizilmi1tir, afdmaz bu hudutlar! 

r.-
Jlzminle yanarClagatn, iimi~inle 'Jeniuin, 
Sonsuzluja b~r yzldzrzmtn ~izdiii. 'izsin.. 
Ey fanlz zaler yolcu•ul Sen, l•metimininl 

Bir aag baJtltn, ak •a~tn almnda bulutlar, 
~izmenle pzilmif!ir, Clftlmaz · ba hudutlar! 

I • 

YUSUF ZIYA ORTAC 

Erzincan · hatt1 bugiin, 
biiyiik merasimle a~1hyor.· 
Ankaradan giden heyet, diin, S1vasta yapilmakta: 

olan Cer . fabrikas1nda tetkikatta bulundu 

· Erzincan · yolu · ii~eiinde Ciirek bogazmda demiryolu , giizergalu 

Erzinca~. 1? ~~uswi Amu~~bir~iz -~ zinca~a gelm~.ve g~ne a!?i tre~!e• hera .. 
den) Dorduncu Umwru ·Mufetb§ Ge- berle.nnde ETzmcan Vabsi oldugu halde 
neral Abdullah 1\lpdogan 16,30 da Er- £Ar1ca31 sa. s siZtun 5 ·tel .... Ma~·e,§·ar]~·~·;·z-r .... c·ak;;k ... 

. diin A tina dan geldi 
Biiyiik · E.rkan1harbiye Reisimiz Sirkecide 
merasimle ~ar,IIandt, yann Ankaraya ~idecek 

klan a.rasmda bilhassa say1lacak 
~.11 

1
hitabesini jrad etmeden once birkac; 

~11• er \:ankm ve Kastamonu 'Vilayetleri
nlztn halklarile birc;ok samimi temaslall' 

yi Hade edebilmek ~c;in hava«un iboztllk - da, bir otelde ~ah§Iyor~ a Slni, koyliiye i~ buluomasmt isterim. 
luguna ragmen rle§e ve heyecanla bekle- - Peki; madenden ne i~ iimid edi- Ma.re§al (:akmak diin ak§am trenden indiktea 15onra 
§iyordu. . . - Orada kalacak mi, ne vakit gel e.- yomuu~z ~ kendisini kaJ1dJyanlarla beraber . "' YUNUS NADI 

--------~~~~~~··~n~4~te~1--~o~·s~Ie~y_e_d_o_8_ru~K_ij_re __ ka_z_a_~_m_e_u_e_z_1n_e_~_- _kl __________________________________ ~~~~~~~~~------------~--------------~~~y~~az==wn~3~. uncu aahuenU%aeJ 



TARi~D( 13UYUK DENiZ 
MUHAREBELERi 

Tefrika No. 30 Nakleden: A.BIDIN DAV£R 

Bizanslilar Arablar 
Arab miicahidleri yabn kd1c dii,man 

gemisinin giivertesine atladdar! 

Sanki bir kaplan eiiriisi.i, bir file hi.i-1 tanbul online geldiler. Muhasara aylarca 
cum etmi~ gibi idi. Birinci hiicuma mu· devam etti; fakat, bir sene evvelkinden 
kavemet eden bir dromon, ikinci, iic;iin· 
cii bir hiicum kar§Ismda, dayanamlyor
du. Nihayet, hirer, iki§er hattan c;Ikttlar, 
daha dogrusu ~IkanldJlar. Bizans kUtle
si. (ozillmege, da811maga, ytkilmaga 
ba,IamJ§b. Arhk, muharebe, muhtelif ta· 
biye nizamlarile yap1lan bir deniz. miica
delesi halinden (Ikmt~, par(a parc;a, bir 
bir, gemi gemiye bir bogu§ teklini al-
m~b; sol cenahm en a<;1ktaki gemisi be~. 
alh, on Arab gemisi tarafmdan sanlml~
ll. Arablar. nihayet hu gemiye rampa ol
dular, ~engellerini takular, Arab miica
hidleri, yalm kthc dii~man gemisinin gli
vertesine atladdar. Simdi Bizans tekne
sinin iistiinde kthc kthca, kargt karg1ya, 
giirz giirze. gogiis gogiise bir dogii~ ba~ 
ladt. Arablar, goriilmemi§ bir kahraman
)Jkla harbediyorlardt. 0 kadar c;evikti
ler ki zrrhh Bizans askerleri bunlarla 
bata ~Jkamiyordu. Cok ge~meden biitiin 
Rwn muharibleri k1hcdan ge~irildi ve 
dromon Arablann eline dii~tii. Sol ce· 
nahtaki valliyet aynen sag cenahta da te
kerrlir ediyordu. Dromon'larla harbede-

bilecek kudrette olm1yan narin ve seri ta
rit'ler, Bizans aonanmasmm arkasma ge
~rek nakliye gemilerine lhlicum et~i~ 
lerdi. Arablar, bu agu gemileri ate§ ka~ 
ytklan ile tutu§turdular. Ak§am olurken, 
Akdenizin ytidtz.h berrak semas1 altmda 
ve koyu mavi sulan iistiinde, bir~ok Bi
zans gemisi yamyordu. Binlerce alevin 
binlerce aksi, sulann ve dalgalann iistiin· 
de k1ztl hayaletler halinde oyna~IP du· 
ruyordu. 

Her tarafta Arab gemileri, Rum dro
mon'Ianm hirer hirer sanp kanh miica
delelerden sonra imha etmi§lerdi. Bizans 
fmparatoru da muha1ebe esnasmda biz~ 
zat cesaretle harbettise de. Arablar kah~ 
ramanhkta <;ok daha baskm ~Ikhlar. Za· 
fer, musliiman donanmasma nasib Q}du. 
Arablar, sonunda lmparatomn sancak 
gemisine rampa ederek i~ine girdiler. fm~ 
parator esir olmak iiz~r~ idi. Bu bali go
ren bir Bizans gemisi lmparatoru kurtar
mak i~in Amiral gemisinin yard1mma 
ko§tu. imparatorun bu gemiye atlaYlP 
kac;abilmesi ic;in, kendi gemisindeki as
kerler nevmidane bogu~mu~lar, tek nefe
re vanncaya kadar Arab kthclan albn~ 
da can vermi§lerdi. N eticede, Bizans 
donanmas1 miithi~ bir maglubiyete ugra~ 
dt. 20,000 h1ristiyan maktul dii~tii. Kur
tulabilen mahdud miktarda ,gemi peri~an 
bir halde ka<;tJ. F akat Arablar da a· 
grr zayiata ugramtflardl. Donanma. ls
tanbula gitmekten vazg~ti. fmparator da 
vergi vermegi kabul ettigi i~in bir sulh 
muahedesi yaptldt. F akat ~ok ge~eden 
Bizanshlar, bir Arab gemisine hiicum et~ 
tiklerinden, Arablar, bunu vesile ittihaz 
ederek tekrar Rumlara harb ilan ettiler. 
Bu defa Biz.ansm Simali Afrikadaki e• 
yaletlerinden heniiz ele gec;;iremediklerine 
tecaviiz ettiler. Rumlarm mukavemeti 
kar§Ismda, bu memleketlerde ta$ ta~ iistii· 
ne lmakma-d1lar. Ve 80,000 den fazla 
esir alcblar. 

Ertesi sene Arahlar. kuvvetli hir do
naoma ile Sicilya adasma taarruz ederek 
Sirakiiza'YI yagma ve tahrib ettiler. Son
ra doniip Anadolu kJYilanm takiben Ege 
denizini ge~tiler ve k1~1 fzmir limamnda 
gec;irdiler. Donanma, Hicretin 52 nci ve 
Miladm 672 nci senesinde t ] !zmirden 
kalkt1, gene Canakkale bogazmi kolayca 
ge<;ip fstanbul civarma geldi. Bu defa 
donanmaya me~hur Arab kumandam 

vf oglu Siifyan kumanda ediyordu. Bir 
Arab ordusu da karadan istanbul online 
gelmi~ti. Arablar, lstanbulu karadan ve 
denizden muhasara ettiler, fakat surlar 
c;ok metin ve miistahkemdi. Roma usulii 
iizere tahkim edilmi§ olan bu kahn du~ 
iVarlar kar~Ismda Arab mancmlklan aciz 

ald1. Bu esnada Bizans donanmasJ, Ha-
icde yahyor, arama <;Ikarak miinferid 

rab gemilerine hiicum edip tekrar i(eri 
ka<;1yordu. Bu vaziyet nisandan itibaren 
lh ay devam etti. Nihayet Arablar, ls
anbulu hirakip, Marmara kiYJlarmdaki 

Bizans ~ehirlerine hucum ve tahrib etti· 
er. Bu arada, o zamanki ismi Sizikus • 

Cyzicus olan Kap1dag1 yar1madasm1 ele 
gec;irerek kendilerine iis yaptllar. Arab 
clonanmas1, Karadenizden lstanbula yar-

lm gelmemesi ic;in Bogazda kuvvetli 
ufrezeler h1rakm1~h. Bunlar Bogaz1 ta-

assud ediyorlard1. Ertesi sene bahannda, 
rablar, karadan ve denizden tekrar ls-

11 Elimdeki Garb mehazlarmdan blrlnde 
u hareketin 673 seneslnde vuku buldu~u 

daha iyi netice alamad1lar. K1~ gelince, 
gene Kap1da81 yanmadasma ~ekildiler. 

Arab kumandam, ~ehrin a~hktan tes
lim olmasma intizara karar verdi; fakat 
bu karar yanh~tJ. Ciinkii bir tehrin a~hk· 
tan teslim olmas1 i<;in, muhasaramn s1k1 
olmas1 ve ~hre ku§ u<;urulmamastlaztmdi. 
Halbuki Arablar, yazm yaphklan s1k1 
muhasaray1 kt~m gev~tiyor, hatta kara
dan biisbiitiin kaldmyorlardt. Arab ordu
su, KaptdaK! yanmadasma <;ekilince, Bi
zanshlar, tehre Trakyadan her tiirlii er
zak nakil ve iddihar ediyorlard1. • 

Bu tarihlerde, lstanbulda !mparator 
Dordiincii Kostantin hiikiimrand1. Kos
tantin Pogonat denilen (Pogonat sakalh 
demektir) bu hiikiimdar, oehrin miidafa
ast i<;.in yiiksek bir gayret gosteriyordu. 
Arablann muvaffakiyetsizligi kar~Ismda 
Bizanshlann gayreti ve cesareti arttyor
du. Bu esnada, Suriye ve $imali Afri
kada da, miisliimanlarla huistiyanlar a
rasmda barb devam ediyordu. 676 sene· 
si de, vaziyette biiyiik degi~iklik olmadan 
ge<;ti. 

Fakat Arablann muvaffakiyetsizligi
ne seheb olan en miihim harb vas1tas1 
«Fen Gregeois - Grejua ate~i» idi. Harb 
tarihlerine «nan bahir» o «Rum ate,i>> 
diye ge<;en bu ate~. zamamm1zda son de-
rece tekemmiil eden top~ulugun atast ad
dolunabilir. Bizanshlar buna «igron pir>> 
derlerdi. «igron» mayi, <<pir>> ate~ de
mektir. 

Garb eserleri, bu ate§in Suriyede He
liopolis, (Baalebek) ,ehrinde dogmu~ 
Callinicus (Kaliniklis) isminde hir Rum 
mimar tarafmdan ke~fedildigini iddia e• 
derler. Bu mimar, m1•hasara esnasmda, 
fmparatora miiracaat ederek Arabian pe
ri§an edecek bir icadt oldugunu s<iylemi§· 
tir. Oman, «Harb san'ah» adh eserinde 
ou ate~ hakkmda §U izahati veriyor: «Bu. 
yan mayi halinde bir madde idi. Kiikiirt, 
zift, erimi~ giiher<;ile ile petrolden mii· 
rekkebdi. Biitiin bu maddelerin hepsi bir 
arada kaynahhyor ve ne olduklan iyi bi
Iinmiyen diger baz1 maddelerden de az 
miktar kan~tmhyordu. Grejua ate§i, ge
milere atJldigl zaman, tahtalara yapJ§l· 
yor ve oyle ~buk ve §iddetli yamyordu 
ki sondiirmek miimkiin olmuyordu. Bu 
ate~i. aocak iizerine sirke, ~arab dokmek 
veya kum atmak suretile sondiil'lllek miim
kiin oldugu s<iyleniyordu.» 

lmparator Kostantin Pogonat, bu ye
ni ke§fin k1ymetini pek <;abuk takdir etti 
ve bu yaklcr maddeyi dii§man ,gemileri
ne atmak Uzere dromon'lanna tuncdan 
namhlar koydurdu. Bir tiib, bir boru §ek
linde olan bu iptidai vas1talara s.ifon di
yenler de vardu. Fakat bu sifonlarm na
stl i§ledi&i pek anla~rlamamaktadu. Di~ 
ger bir muharrir, Uzak Sarkta barutun 
icad edilmi~ oldugu ve Grejua ate~inin de 
bu borular veya sifonlardan barut vast~ 
tasile atrldigi fikrindedir. Hulasa, Rum 
ate§ini atmaga yarryan aletler, iptidai 
toplardi. Grejua ate§ini dii~ana savur
mak i~in, bu borulardan ha§ka vas1talar 
da bulunmu§tu. Bu madde toprak testi
lere veya kavanozlara doldurularak ya 
elle yahud da sapan ve mancmrkla ahh· 
yordu. Bu da, §imdiki kumbara ve el 
bombalarmm ceddidir. Ahlan oklarm u~ 
cuna, Grejua ate§i ile doldurulmu§ pa
Gavralar bagianrr, yahud karg1lara boyle 
pac;avralar sanhp di.i~mana flrlahhrdr. 
Mehmed $iikrii Bey, kitabmda, Grejua 
ate§i hakkmda uzun uzad1ya malumat 
vermektedir. Merhum, «hu maddenin ya~ 

krldtih zaman, gayet kesif bir dumanla 
patlamak nev'inden §iddetli bir sada hu
sule getirdigini, miiteak1ben semaya dog
ru alevden ibaret amudi bir ale§ siitunu
nun fulayarak etrafma miithi~ ate~ler 
sac;tlgml ve tesadiif ettigi ewayi yak1p 
mahvederek gene o ~iddet ve kuvvetle a· 
§a~1 indigini, iizerine su dokiildiik<;e ~id
det ve harareti bir kat daha arth~1m» ya
ZlYOr. Bu ate§, onceleri §imdiki hava fi
~klerinin yam§ma benzer bir ~kilde ya
nardJ. Sonralan daha 1slah edilerek gii
herc;ile, komiir tozu, neft ve nitrat do 
potas'tan yap1lmaga ba§lanml§hr. 

fArkaat tHJrl 

En Biiyiik Kayb1m1z 
Ebedi ~efin oliimii dolayasile 

memleket miinevverlerinin 
en k1ymetli yazalari. 

~1kb. Fiab 75 kuru§tur. azthdll'. ... ____________ ,..._. 

c ·eehlr ve Memleket Haberlerl ] 
Milli Tasarruf ve Tramvay ve Tiinel Nakil vasitalart 

yeni bir yol ikt1sad haftast miizakereleri • • 
1~1n 

•• 
Bu miinasebetle Univer· Sabn alma i,i ydha,Ina gel en Beyoglundan 

otomobillerin yolu 
degistirildi 

sitede konferanslar 
verilecek 

Milli T asarruf ve ikttsad haftasi ya
nn ba~hyacakbr. Bu sene Tasarruf haf
tasJ, Biiyiik Cliiniin hatJrasma hiirmeten 
sade bir ~ekilde ge(ecektir. Bilhassa her 
sene yap1lan vitrin mlisahakast, kuru ve 
ya~ yemi~ musabakast, havadan hediye 
atmak kisimlanmn bu sene programdan 
~1kanlmas1 muvafik goriilmii~tiir. Hafta 
zarfmda mekteblerde Tasarruf ve Y erli 
MaHar mevzuu iizerinde giiz.el yazt mii
sabakast yaptlacaktrr. Gec;;en seneki vit
rin miisabakasmda madalya ve diploma 
kazananlara bu madalya ve diplomalar 
Halkevlerinde tevzi ~dilecektir. 

Oniversi~ lkttsad F akiiltesile Milli 
T asarruf ve lkttsad Cemiyeti tarafmdan 
Oniversite konferans salonunda bir top
lantt terho edilmi~tir. Cuma giinii ·yapi
lacak olan bu toplanhYI Profesor Cmer 
Celal Sa~ ac;acak, miiteaktben Profe
s<ir Noyvark Tiirkiyede sah~ hareketleri 
etrafmda bir konferans verecektir. Bila
hare talebeden Hasan, Seyfi ve d~ent 
Muhlis Ete s<iz. s<iyliyeceklerdir. 

Yiiksek fkt1sad ve Ticaret Mektebinde 
de hafta zarfmda bir toplantJ yaptlacak
hr. 

MUTEFERRIK 

Deniz Ticaret miidiirii 
Deniz Tkaret miidii~ii Miifid N ecdet 

Deniz, dun Ankaradan §ehrimize don -
mii§tur. Miifid Necdet Deniz, Ankara-
da !kttsad Vekaletine Deniz Tkaret 
mudiirliigUniin bUt~e projesini ver -
mi§tir. 

T ayyare piyangosu 
Tayyare Piyangosunun k~nunuevvel 

ke§idesi bugiin ogleden sonra Beyog -
lunda Asr1 sfnemada ~ekilmege ba~la • 
nacakhr. Ke§ideye yarm da devam olu-
nacakhr. 

S1hhat nizamnamesi 
!!j kanunu mucibince ne§ri fcab etli~i 

halde bir hayli ge~ikml§ olan Slhbat yti~ 
zamnamesinin artlk gelecek ha!ta inti

~ar edecegi haber almml§br. 

lznik goliinde muntazam 
yolcu nakliyati 

Bursa, (Hususl) - Vilayetin tarihi 
ve turistik bir kaz.as1 olan lznigi, !stanbu
Ia daha salim vasttalarla .baglamay1 dii
~iinen hiikumet g~en seneler zarnnda !z
•nik goliinde bir motor i.§letmire karar ver-

mi~ ve bu motorii gole indirmi,ti. Motor, 
,tznikten her .giin muntazaman yolcu ve 
e,ya nakliyah ya.pmakta; Bursa - OJ1han
gazi - Y alova §osesine bagh ve go} kena· 
rmda bulunan Mamure koyii iskelesine 
yana~maktadtr. Muntazam s.ervisler ha
linde devam eden bu nakliyat, lznik ve 
havalisindeki koyliilerin ikhsadi vaziyet· 
lerine ve hareketlerine miispet bir tekil
de miiessir olmu~tur. $iiph.esiz, fznige git· 
mek ~teyen seyya.hlar i~in de bu vas1ta 
biiyiik bir kolayhk te§kil etmekte, eskisi 

·gibi Bursaya gelip, buradan Y enie~hir 
§Osesile lznige gitmek zahmeti ortadan 
kalkmt§ bulunmaktadJr. Motor, fznik iie 
Mamure koyii arasmdaki mesafeyi (Ke
ramet ve Boyac1) koylerine dahi ugra
mak suretile iki buc;uk .. lie; saat zarfm
da almaktadtr. Bir yolcudan da 25 ku
ru§ iicret ahnmaktadir. -···-lzmir turistik yollari i~in 

teklifler 
lzmir (Hususi) - lzmir T uristik yol

lan in§aatma talib olmak i.izere biiyiik hir 
§irketi temsil eden lie; !ngiliz miihendisi, 
§ehrimize gelmi§ ve bu mevzu iizerinde ba 

zt tetkikler yapmt§lardtr. Bir Tiirk §irke
ti de ayni i~ talib olmalktadu. Miimessil· 
ler tekliflerini dogrudan dogruya N af1a 
Vekaletine yapacaklardir. -···-lzmirde tiitiin sabti 

lzmir, (Hususi) - ~imdiye kadar sa
hlan 22 mil yon kilo tiitiiniin 1 0 mil yon ki
losu Amerikan kumpanyalan tarafmdan, 
bu mikdann dort milyonu da Di Ameri· 
kan kumpanyasma sahlmt§tlr. Maamafih, 
bir mikdar stok da hu meyanda erimi§tir. 
Fiatlarda vaziyet, evvelce de bildirdigim 
gibi, miistahsilin hi~ de nef'ine degildir. -···-Katil muhtar! 

lzmir (Hususi)- Torbahya tabi De
mircikoyii muhtan Yunus, laalettayin bir 
kavga netioesinde ayni koyden tiitiin ren~
beri $iikri.iye ktzmt§ ve bir kavga netice· 
sinde, koy bek<;isinin mavzerini kapara'k 
zavalh $iikriiyii oldiirmii§tiir. 
~atil Muhtar 8dliyeye yerilmi~r, 

kadar halledilecek 
Tramvay ve Tiinel §irketlerini temsi~ 

len Ankarada N afta Vekaletile bu iki 
~irketin vaktinden evvel imtiyaz1mn hii
kumete devri hakkmda temaslara giri~en 
ve istedikleri fahi~ fiat kar~ISlnda mliza
kerelerin akim kalmast iizerine ~hrimize 
donen §irket miidiirlerinden Do Bassi ve 
hukuk m\i~aviri Klaren diin ak~am Bel
~ikaya hareket etmi~lerdir. $irket, Naf1a 
Vekaletine evvelce Elektrik Sirketinin sa· 
tm ahnma miizakerelerinde ~irketi temsil 
etmi~ olan Spesiyal'in riyaseti altmda bir 
heyetin tam salahiyetle, aym yirmisinde 
Ankarada bulunacagmt bilclirmi~tir. Bu 
heyet azalan aym 18 inde ~hrimize ge
lecek, T ramvay ve Tiinel ~irketlerinin 
aym on dokuzunda imtiyaz devri i<;in ya· 
pacaklan fevkalade toplantllarda bulun
duktan sonra o ak~am Ankaraya hareket 
edecektir. $u cihet de anla§tlmaktadir ki 
N aha Vekaletile son defa miizakereye 
giri~mi~ olan heyet kafi salahiyete sahib 
bulunmuyordu. Hatta bu heyetin sadece 
bir ilk temas yapmak iizere memleketimi· 
ze gelmr~ oldugu da anla~tlmi§tir. Nafra 
V ekaleti yi} ba§mda her iki ,irketin de 
devlet elinde bulunmas1m temin edecektir. 

Deniz Banka aid 
• yent tesisat 

• 
Istanbul Limant i~in yeni 

proje hazirlandt 
Deniz Bank, !stanbul Iimanmda viicu· 

de getirilecek biiyiik tesisata aid projeler 
iizerinde me§gul olmaktad1r. AldJgJmlZ 
malumata gore, bu biiyiik tesisabn viicude 
getirilmesine mart ayinda ba§lanacaktu. 
istanbul limanmda vi.icu.de getirilecek te~ 
sisatm ilk k1sm1 Halicde kurulacak ter· 
sane, Kuru<;e§me k0miir depolan ve Ga
lata nhtJmmm Kabata§a kadar uzatila
rak iizerinde biiyiik tahmil ve tahliye te
sisab viicude getirilmesi te11kil etmektedir. 
Biitiin bu i~lere aid etiidler yapJ!mt~ ve 
miitehass1s ecnebi heeytler tarafmdan rna· 
hallinde yap1lan tetkiklere gore proje
leri hazulanmi~tir. Bu ii<; i§in de baric
den getirilmesi zaruri olan malzemesinin 
fngiltereden verilecek krediden istifade e· 
dilerek ahnmast takarriir etmi~tir. $imdi 
bu miibayaat iizerind~ temaslara ba$lan
mak iizeredir. Malzeme yakm bir zaman· 
da $ehrimize gelmege ba~lryacakttr. 

Biletleri iki dela 
kullan1yormu§ 

Kadtkoyde 126 numarah evde oturan 
Serkis oglu Ber~, dun, Denizbanka aid 
kullamlmt~ biletleri ikinci defa olarak 
kullanmakta iken sue; iistiinde yakala -
nara•k Adliyeye teslim edilmi§tir. -···-~ocuga ~arpan tramvay 

Vatman Rtza, idaresindeki 33 nu • 
marah tramvayla Sogiidlii~e~me cadde
sinden tJskudara dogru giderken kar •. 
§lSina t;tkan Kadtkoyiinde Ktrtasiyeci 
sokagmda 48 numarah evde oturan 6-
merin be§ ya§mdaki t;ocugu Ziyaya ~ar
parak ba~mdan yaralanmasma sebebi -
yet verm~tir. Yarah c;ocuk, ilk miida -
vatt yaplld1ktan sonra evine teslim e -
dilmi§tir. 

Bir kad1n yand1 
Be§ikta§ta Bakkalbilal sokagmda bir 

kuliibede oturan 35 ya~mda Mustafa 
ktzt Sidtka, diin soba yakarken her na
silsa at~§ uzerine dusmu~ ve elbiseleri 
alevlenmi~tir. Viicudiiniin muhtelif yer
Ieri yanan S1d1ka, Haseki hastanesine 

Vali ve Beledi~e Reisi Lutfi Kudar 
§ehri alakadar eden i§ler arasmda bun· 
lann en miihimlerinden biri olan seyrise
fer vaziyetile de me§gul olmaktad1r. Bil
hassa Beyoglundan Karakoye inen biitiin 
nakil vasJtalan tek bir yol takib etmek 
mecburiyetinde bulunduklarmdan bu sa
ha iizerinde yayalar ~ok mii~kiilat ~k
mektedir. Her ne kadar imar plamna g(i
re Atatiirk koprlisiinun iki tarafmda Un 
kapanmdan Sehzadeba§ma ve Azabka
pJdan Meyit yoku~u tarikile lngiliz sefa
reti binasmm bulundugu noktaya kadar 
geni~ yollar a<;llacak ve k<ipriiniin in~aa
tl bittikten sonra bir ktstm nakil vas1talan 
bu tarafa taksim edilecek ise de bu i~ bir 
az daha zamana tevakkuf etmektc
dir. Bu ciheti nazan dikkate alan Lutfi 
Ktrdar §imdiden tetbirler ahnmasma lii
zum gormii§tiir. Beyoglu cihetinden ge
len nakil vasJtalarmdan yalmz. tramvay
lann $i~hane yoku$undan Karakoye in· 
meleri ve diger biitiin nakil vas1talarmm 
Meyit yoku~un.dan inerek Per~embepaza
nm takib etmek suretile Karakoye ~Ik
malan muvafik goriiJmii~tiir. Belediye 
Fen Heyeti Meyit yoku~unun parke ve 
Azabkaptdan Karakoye kadar olan kls
mm da asfalt olarak yapilmast i<;in pro
ieleri haziTlamaga ba~laml~br. Si.ir'atle fj. 
liyata ge<;ilecek ve karar tatbik oluna-
cakbr. · 

SEHIR ISLER/ 
Balta Iiman1nda bir koprii 

yap1lacak 
Be bek • fstinye asfalt yolu uzerine 

tesadiif eden Balta limanmda, on metre 
geni§liginde bir asfalt koprii yaptlma • 
sma karar verilmi§ti. Kopriiye aid pro
jeler hazirlanmt§br. !n§aat bugunlerde 
munakasaya konarak ihale edilecek ve 
yakmda 'ameliyata ba~lanacakttr. 

Dolmabah~e • Giimiitsuyu 
yolu 

Dolmaba1i~e ile Giimii§Suyu arasmaa 
mozaik pa:ke' olarak yaptlmakta olan 
yol, miiteahhidin ta§ tedarik edememesi 
yiiziinaen f voaktlhde lk'nlal ' olunamamJ1-
tir. Bu yola aid evrak Belediye Daimi 
Enciim~nine verilmi~tir. Her ge~en giin 
i~in muteahhidden elli lira zarar isten -
mektedir. 

Otobiis tahkikati hakkinda 
'Verilen karar 

Ankaradan verilen ma1U.mata gore, 
Devlet §ifuast umumi heyeti, otobiis 
i§indeki tahkikah dolayisile mUlkiye 
dairesinin verdigi liizumu muhakeme 
kararmi mutt~fikan tasdik etmi~tir. 0-
tobus t'ahkikah l§inden dolayt muha • 
kemesine karar veri1en1er arasmda eski 
Belediye reisi Muhiddin tJstiindagla 
muavini Ekrem, fen heyeti miidiirlerin
den baztlarile polis altmc1 ~ube mii • 
diiru ve Belediye varidat miidiirii bu -
lunmaktad1r. -···-BursacJa iki gazete sahibi 

aras1ndaki dava 
Bursa, (Hususl) - Burada <;tkan A

~tk Ses gazetesi Sahibi ve Ne§riyat Mii
diirii Hakk1 Soy'kan, sab1k Bursa Sesleri 
gazetesi sahibi Sedad Ataman aleyhine, 
mahkeme huzurunda madde isnad1 sure~ 
tile hakaret davast a~mt§hr. Asliye Ceza 
Mahkemesindeki ilk duru~maya gelemi
yerek Ankarada bulundugu anla§tlan Se
dad Atamamn zorla getirtilmesine karar 
verilmi§ ve muhakeme talik olunmu§tur. -···-Mantarla zehirlenme 

kaldmlmt~tlr. _._._ 1zmir, (Hususi) - <;e~menin Alat;atl 

Kalb sektesinden oldii nahiyesinde T okoglu mahallesinde Cemal 
Sehreminind~ Uzunyusuf mahallesin- oglu Sevi~ ve Hasan ile Mehmed oglu 

de oturan 85 ya~mda Hatun isminde bir Behzad, kulardan topladiklan mantan 
kadm, Vezir caddesindcn gec;erken kalb pi~irip yemi~ler ve zehirlenmi~lerdir. Oc;i.i 
sektesinden olmiistur de tedavi altma almmislardlT. 

Susurluk ( Hususi ) - Kazamtz Cocuk Esirgeme Kurumu, bu sene iyi 
blr faaliyet gostererek 50 kadar. fakir yavruyu giydirmi§tir. Gonderdigim 
;resim giydiri~en iavrularl~ Kuru.m ~Y.elerinl gostermekte4ilt 

Siyasi icmal 
. -

Almanya Avrupa hari 
yerlerini de istedi 

IE9J ugiin biitiin diinya. siyaseti 
~ tarafa aynlmt§ alb biiyiik dev 

arasmdaki miibarezenin te 
altmda bul unuyor. Diger devletler 
hareketler ikinci planda kalmaktadrr. 
tJ muazzam devletten Almanya ile ltal 
Avrupa politikasmda Berlin - Ro 
mihveri ve umum diinya politikasm 
aralarma Asya k1t' asmm biiyiik devl 
J aponyay1 da alarak Berlin • Rom 
Tokyo mihveri nam1 altmda birle§mi§ 
lunuyorlar. 

Diger ii~ biiyiik devletten lngiltere 
Fransa cografi mevkileri ve milli emni 
i§leri birbirine bagh bulunmasmdan 
rupa politikasmda Lond·ra • Paris Ill 

veri ve dunya polifi.kasmda ve para i~ 
rinde demokrasi cephesi nam1 altmda 
le~mi~ bulunuyorlar. 

F akat her ziimrenin azalan arasm 
tam ve mutlak .surette bir i§birligi yok 
Her aza; kendisinin hayati meselelerin 
serbestii hareket sahibidir. Anca:k 5 

raddede birhirinin arkasm1 korumak 
dtrla.r. ~oyle ki ltalya; kendisi i~in ha 
mesel~i nydtiJ Akdenizde Almany 
beklemeksizin fn2ilte.re ile anla§ml~ ol 
gu gibi §imdi de Fransa ile silaha san 
cak derecede miinaza.e.ya giri~mi§ bul 
nuyor. 

Almanya da orta ve ~arki Avrupa 
serbest kalmag1 [<endisine hayati bir 
sele sayd1gmdan ltalya ile &ogazboga 
gelmekte olan Fransa ile ebedi dostl 
ve sulh anla~mast imzaladi. 

Gene ftalya; §U mada fngilt&Teyi 
suretle korumaga <;ah§hgi ve hatta L 
drada ag1r deniz silahlanm tahdid i 
akdedilmi§ yeni bahri muahedeyi suf 
gilterenin hahn i~in tamdtgt halde AI 
manya lngiltereye bu defa da mlistern 
ke meselesinde meydan okumakta bir 
tereddiid etmemi§tir. ~imdi biitiin Al 
manya matbuah fngiltereye Avustur 
ve <;;ekoslovakya meseleleri lngiltere 
miitereddid vaziyetinden bir Avr 
harbine sebeb olabilecek bir §ekil aid 
zamanlarda oldugu gibi biitiin 1iddet 
sara'hatile hiicum etmektedir. 

Hitler hiikfunetinin ve partisinin res 
mi ne§ir vas1tas1 olan gazete Almanya 
neler .istedigini ve ni~in istedigini gaY 
a~1k olarak beyan etti. Almanya A'vu 
turyayi' ve Siidet ha.valisini aldigJ gl 
Avrupanm haricindeki iki milyon kilo 
metre murabba1 tutan e5ki topraklarmt 
bilakaydii §art .mutlaka ele alacagmt 
ehemmiyetle kaydetti. 

Bu topraklann iadesi yirmi milyon 
lometre murahba1 ve be§ yiiz milyon Jl 

fusu olan lngiliz cihan imparatorlugun 
s~vkulcen. politika ve ikttsad noktal 
m.dan anaittarlanm teslim etmege mua 
dil olacagt miitaleasmt Almanyanm as 
tamm!Yacagmi ve ~iinkii bu topraklar 
ne kendisinin, ne de sekenesinin nza 
muvafakati olmaks1zm gasbedildigini 
ahalisine sorulmaksllln almdigi gihi ge 
so.rulmakstzm iadesi zaruri bulundugu 
yazd1. 

Malumdur ki Almanyanm altmt§ rtl. 

ya.r altm sarfederek imar etmi§ old~ 
miistemlekelerin asian paytm yani dor 
ii~iinii 1nsiliz. imparatorlugu alml§tl. B 
nun j~in birdenbire bu kadar toprakla 
iadesi ingilizlere ~ok ag1r gelecektir. 

lngiliz parlamentosunda Alman)' 
Avrupanm ortasma yerle~erek bu ktt'a 
altiist ettigi gibi §imdi de Afrikaya ye·rl 
~rek bu ktt' ay1 da volkana ~evirecegl 
den bahisle tedehhii~ gosterilmi§ olmasJJl 
da Almanya asia ehemmiyet .-ermem.e 
tedir. 

Almanya eski miistemlekelerini tama 
men ve bilaistisna istiyor. Bir k1smtn1 
fngiltere ve Fransanm elinde kalara 
Belc;ika. ve Portekiz gibi kii~iik devletl 
rin biiyiik miistemlekelerinden taviz ya 
p1lmasma da razt degildir. Lakin 1ngilt 
re • F ransa • Am erika ziimresi; Alman 
yanm Avrupa harici yerlerinin iadesi rtl 
selesine hayati ehemmiyet vordiklerinde 
buna •kola.y kolay raz1 olacak degildirlet 
<;;iinkii ~imdiye kadar Almanya ile !tal 
yanm aldtgl yerler ic; deniz mailelerind 
yahud Akdeniz ve K1Z1l denizde oldug 
gibi i(,; denizlerin sahillerindedir. Lak1 
bir defa Almanya, eski miistemlekeleriJl 
tamamen ala.cak olursa Berlin - Rom 
mihveri biiyiik denizlere c;1'km1§ olacakur• 
Kameron ve cenubu .garbi miistemlekel~ 
rile Atlas Okyanusuna ve es-ki §arki A 
rika Alman miistemlekesi (§imdiki a& 
Tanganika'du) ile Hind Okyanusull' 
ve Y enigine ile civanndaki adalarla BO' 
yiik Okyanusa Mkim olqp J aponya 11~ 
birlikte Amerika biiyiik devletini ve !11' 
giliz cihan imparatorlugunu ve Fransa 

1 

ntn mi.istemleke imparatorlugunu fen' 
halde tehdid edecektir. Bunun i~in mtl 1 

azzam bir yeni cihan meselesi kaq1Slnd1 

hulunuyoruz. 
. MuhtnTem F~i TOGAt 



ransiZ kabinesi kii~iik[Rumenkabinesinde[ ltalyan talebeleri diin 
bir ekseriyet kazandt ya~IIacak t~dila.t yeni niimayi§ler yapb 

HAi:liseler aras1nda 

inoniiniin seyahati 
ve nutku 

IlL?' itab1 ve mektebi olmiya 
~ ilimlerden biri de hallon i: i 

teklerini bilmektir. San'a1 
kar onlar1 sezer. Fakat i§ba§mda hi 
adam i~in sezi§ten daha emniyetli b i 
bilgi vas1tasma ihtiyac vardu ve bt 1 · .. I d Kab1ne, Krahn riyasebn-

Irmi dort saat devam eden muzak ere er en d b. · · Gene talebeler, kendilerini · dag"'1tmag"' a . .. . e uzun 1r 1~tnna yapb 
gelen yerine gore, ne istedigini halkm ker 

disine sormaktan ba§ka bir§ey ola 
maz. On be§ senedenberi halk1 vas 1 

laSIZ konU§tUrmak Ve soyletmek, ii 
sonra Meclis, 241 muhahf, 53 mustenk1f reye Bii.kre§ 10 (a. 

kar~JI 315 reyle hiikUmete itimad etti ~? :;,·~;;~l~;d.'ba: ' 
Paris 10 (a.a.) - Gece ak,dettigi Baht meb'uslar, Blum'iin sozlerini 

elSJenin sonunda parlamento 53 miis • miitemadiyen kiestikleri i<;in, reis celseyi 
enkif ve 241 muhalif xeye hr§I 315 tatil tehdid~nde bulunmu§tur. 
eyle hiikumete itimad etmi§tir. Pa,rla - Blum soziine devam ederek, iki bu~uk 
entontm gece i~t~mamda verdigi itimad sene radikallerloe sosyalistleri ekseriyette 

eyi hakkmda tefsirlerde bulunan siya· birle§tirmi§ olan samimiligi marla kay
i mahfiller Daladyoe ka'binesinin IParla - detmi§ ve demi§ti,r ki: 
ento ekseriyetinm tamamile devrilmesi «- 11limadaver lbir i§ beraberligi 'ba ~ 

ayesinde iktidar mevkiini muhafaza et - §ardtk. Halisane bir surette te§riki mesai 
i~imi beyan etmekted~·rlor. filhakika ra- ettik. Agustosta miimkiin bir buhramn o· 
tkaller ve <:umhuriyoetc;i sosyalist birligi niine gec;mek ~~in noe yaphk? Beynelmilel 

le beraber 1936 intihabahnm meydana buhranda hiikumete yard1m i~in her§eyi 
etirdigi ekseriyeti te§kil eden sosyalistler yaphk. Hiikumet bazt 'hareketlerin neti
e k ·· · 1 b k k 'A t celer1"nt· bilmemezllk yapamazdt. Kor omumst er u ere at 1 );Uret e mu ~ 
ali£ pa<rtile.re i§tirak etmi§lerdir. Mer ~ edlici 'bir hakikat oniinde gozlerinizi ni~in 
ez ve sag cenah ·gruplarmm te§kil ettigi kapa tlyorsunuz? Birka«; hafta hii:kumet 
kalliyet ise hiikumet lehinde rey vermi~ geni§ salahiyetleri ~kullandt. Umumi grev 
ir. Bununla beralber Daladye kab~nesi- yapllmasaydt ayni §Mtla<r oniinde bulu -
in · "kb I' h 'kAk ·· nacakttk. Daladye ve Reynod'un, vergi tstn a 1 1 eniiz me§ u tur. 

<;;iinkii sag cenah partilerinin muzahe- ka<;a·k~Jh~ nedir bilmiyen bir vergi sis -
eti heniiz kat'i degildir. Bu muzaheret temleri var. Biiyiik sermayenin almacak 

'hvale ve hii'kumetin bundan sonraki tar- intikamlan mevcuddur.» 
I hareketine lba.ghdrr. Blum, lmk saat lkanununa verilen za--

Aleyhte rey verenler ra,rlan teessiif ve infialle 'kar§Jlamt§tlr. 
Paris 10 (a.a.) _ Gece tahakkulk e· Bu mada .sOzleri §iddetle kesild.iginden 

en yeni hiikumet ekseriyeti ,radikallerin baz1 sosyalist meb'uslar merkeze dogru 
·~te ikisanden ba§ka, evvelce halk toplan- tecaviiz ha.reketle.rine kalkt§ID1§lar ve reis 
1s1nx te§kil eden sosyalist ve cumihuriyet~ de celseyi gece yansm1 '45 dakika ge«;e 

~i birlikten ve mustakil sol ICenahtan bi.r tatil etmi§tir. 
~ -~- ]]' L I On dakika soma lcelse nisbi bir siilku • 
a~ a,za ile evvelce eAa 1yette ·ou unan 
iitUn gruplarm aZ'<Illanm ihtiva etmek - net i9nde tekrar a«;Jld1g1 za.man Blum 
edir. Bu gruplar '§Unlardn: Demokrat yalmz: <<Cumhuriyet~ilerin g(:iziinde yeni 
ol cenah, miistakil radikal, sol cenah bir .ekseriyet hayali !Parlamaga ha§ladt.» 
Un:;1huriyet<;ilerile miistakil radikaller itti deme'kle -iktifa ~tderek, sosyalistlerle ko ~ 
ak1, halk<;t demokratlar, halk pa·rtisi mUnistlerin alkt§lan arasmda kursiiyii 

i.istakilleri, cumhuriyet.;i miistakiUer ve terketmi§tir. 
umhwriye~i federasyon. Sol cenah demokratlarile hallk parti ~ 

Aleyhte rey verenler §Unlardu: 115 siruin miistakil1grupunun hatibleri lhi.iku ~ 
osyalist, 73 komiinist, sosyali5t ve cum - met lehinde rey verdiklerini bildirmi§ler ~ 
Uriyet<;i 'birlihen ve ra,dikal sosyalist dir. 

grupundan iki ii~ aza, merkezden ve Komiinist Reynod, Daladye•yi or • 
n-ti.ifrid sag cenahtan birka~ alza. ta tabaka il.e koyli.iyii i§~i smtfma kar§l 

Nihayet miistenkifler de §Unlardi·r: ayaklandumak, zenginlerden degil, yal-
l" Sosyalist ve 'Cumhuriyetc;i birHkten 20 mz iKi s1mft.ndan vergi almak ve komii • 
a iS aza, 28-29 radikal sosyalist ve nist partisin[ <~harbci bir parti» gostermi§ 

pter ez sag cena'h gruplanna mensub bir olmakla muahaze etmi§ ve: 
Rl«; me'b'us. «- Buna lbinaen komiinistler al,eyhte 

Leon Blum'iin tenkidleri rey verecekloerdir.» demi§tir. 
Paris 10 (a.a.) _ franstz meclisinde Miistakil cumhuriyetgile·r adma Cha -

ec~ c.ereyan eden miiza1ke.re esnasmda, noine Poliman, b.an§t temin ettigi ic;.in 
adJkal sosyalist •grupunun reisi Ohichery. hiikumet le1linde rey verecegini soyle • 

aladye'nin ka§1lamak mecburiyeti·nde mi§tir. 
aldigi zorluklann radikal • 1505yalist Cumhuriyet~i wsyalist bi.rlligi takrir 

artisinin ve Daladye' nin ~a'hsiyetinin l.ehinde rey vermiyecektir. 
ududlanm tecaviiz etmekte oldugunu FranSIZ sosyal partisi ve cumlhuriyet~i 
aydedere'k demi§tir ki: federasyon hii·kumet lehinck rey verecek-

«- DI§ lhadiseler ve Roma parlamen- lerd'ir. 
~sundaki tezahiirler hiikumete dahilde Reis ta'kriri reye koyarken Da1adye 
IZami muhafaza vazifesini emrediyordu. bu takrire itimad mahiy.eti atfettigini hil-

a§lanan !kalkmma ese.ri uzu;n vad.eli bir dirmi§tir. 
~er olmahd1r. Hiikumet istikran elzem _ Reyler sa at 1,45 te verilmi§ ve saat 
, Ir. M eclis hiikumete itimad etmekle mif- 2,20 de tasnif neticesi §U suretle ilan e • 
1 kalktnma .eserine hizmet edooektir.>> dilmi§tir: 
. Miiteakiben Blum s()z .alarak, sosya· 3 I 5 rey lehte, 241 rey aleyhte, 53 
tst takririni miidafaa etmi§ ve e'kseriyetin miist<enkif. 
ap1lan taahbi.idlel'e sadakallini teyid e - · Celse saat 2,25 «Tiirkiye sa,atile 4,45 
en bu metnin basitligini bilfhassa kay • te dagdmJ§t!T. Meclis sah 1giinii saat I 0 
<eylemi§tir. da tekrar toplanacaktu. 
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ispanyada biiyiik 

dirildigine gore, N a~ 

mlar Meclisi dun 
ak§am Kral Karo~ 
lun riyasetinde top

larum§ ve uzun sii
ren bir miizakere ~ 
den sonra oelse tati1l 
edilmi§tir. Mecli<sin Romanya Dahiliye 
mesaisi gelecek <;ar~ Nazm Kalinesku 
§amba giinii nihayet bulacakhr. 

iyi haber ala111 mahfiller, kabinede de
gi§iklik yapJlacagJ hakkmdaki haberi te
yid etmekte V'e degi§ikligin gelecek hafta 
i<;inde yap~lmast ihtimali oldugunu soyle
mektedirler. 

Demirmuhalrzlartn yeni 
beyannamesi 

BUkre§ 10 (a.,a.)- Rador ajans1 bil

diriyor: 
Eski lejyoner hareketin amil ve taraf

tarlarmdan olmakla maruf VJe ~imdi Bra
§OV hastanesinde mevkuf buJunan Pr~fe
sor Nae Fonesku, mevzuubahs hareketle 
asia miitesanid olmadigml ve V aslui' de 
mevkuf bulunan 318 lejyonerin Krala 
ve rejime kar§I haghhklanm bildirerek 
5/12 tarihinde ne§redilmi§ olan kollektif 
beyannameye iltihak ettigini ilan etmi§l'ir. 

Kadreanu'nun eski muavini Kayma ~ 
kam Zovoianu da bu mealde bir dekla~ 
ra51YOO amza e~mi§tir. 

Vas•lui' de mevkuf bulunan ve mii§te
rek beyannameyi imza etmi§ olan 318 
ki§i arasmdaki 34 papas bugiin ikinci bir 
deklarasyon imza ederek evvelki h<..th 
hareketlerinin manevi sebeblerden ·leri 
geldigini bildirmekte ve Krala, hukuka 
ve kanunlara kar§I mutlak sa·dakatlermi 
ilan edoerek bi.itiin iyi Rumenleri dahili 
tarsin ve haricden gelebilecek gayridos • 
tane her tiirlii te§ebbiise kar§I bir mania 
te§kil etmek ~in sami.m1 bir karde§lik i
c;inde birle§mege davet etmektedirler. 

Papaslar Ja i¥e kartftyorlar 
Budape§te 10 (a.a.) - Gazeteler, 

birka~ aydanberi nefyediliDii~ olan eski 
Dem-irmuhafJzlu te§kilah §eJflerinin hii -
kumete ibaat edeceklerini bildiren beyan· 
namelerinli ne§retmekbedirler. Bu bey·an
naroelerden biri 35 ortodoks papazmm1 

imzasm1 ta§Imaktadlr. Diger bir beyan • 
name ise bilbassa Demi.rmuhafiZlann ru· 
han! l§eflerinden, 'bu h'areketin orgam o -
Ian mesdud Cuvantul gazetesinin mi.idiiri.i 
N aejunescu'nun imzastm ta§ImaktadJr. 

Gazeteler, bu beyannamelerle Vas ~ 
lui'y.e nefyedilmi§ olan 3 I 8 ki§i tarafm r
dtan g{)nderilen beyannameye baktlacak 
olursa Demirmuhaf1zlar ba,reketinin bit
mi§ olduguna lhi.ikmetmek lanm igeldigini 

yazmaktadtrlar. 

Sovyetlerle Japonlar 
a.ras1nda yeni bir ihtilaf 

Tokyo 10 (a.a.a) - Gazeteler, Sakalin 
adasmm §imalinde petrol imtiyazlanm 
alan Japonlara kar§l Sovyet makam -
larmm ittihaz ettigi tarz1 hareketten 
~ikayet etmektedirler. Gazeteler, Sov
yet makalarmm Japonlarm bu mm~a.
kadaki faaliyetlerine sekte vurmak tr;m 
ellerinden gelen mii§ki.ilah t;Ikardtkla

F'Irbna tramvaylari ve 
trenleri yoldan ~1kard1 

hava 
• .. 

nm yazmaktadtrlar. 
Japon ordusunda tebeddiilat 

Tokyo 10 (a.a.) - General Tojo'nun 
Frankist tayyare hava kuvvetleri umum miifetti§ligine, 

General Yamavaki'nin Harbiye NaZir 
,ehir}er iistunde U~tU muavinligine ve General Nakajima'nm 

Sa,ra.gos 10 (a.a.) _ Frankist hava erkamharbiye ikinci reisligine tayin e
Sydn~y. 10 (a.a.) - Dun ak~am 
l~ne( de §imdiye kadar goriilmemi§ §e· 
: e ~1ddetli bir kamga c;,JkmJ§hr. Miithi§ 
Ir ·· .. ruzgar tramvaylan ve limanm me~hur 
opri.isiinden gec;.en bir treni yoldan «;tkar~ 
l§br. Birc;ok binalann duvarlan ytktl· 
L§, damlan ve bacalan hasara ugramJ~-

di1dikleri Harbiye N ezareti tarafmdan 
kuvvetleri dU~manm geri hatlan iizerinde bildirilmektedir. 
bi.iyiik bir niimayi§ yapml§la.rdlr. Yana - Japon Bafvekili hasfa 
§1k nizamda m;an 500 tayyare pek yiik· 
~~ekten urarak hudud hatlanm ge~i§ler Tokyo 10 (a.a.) - Ba9vekil Konoye -

~ nin doktoru mumaileyhin gripten ve 
ve hirdenhire cumhuriyet~i 1spanya gok- bobreklerinden muztarib bulundu~unu 
lerinde goriinmii§lerdir. Tayyareler ay~ ve birkar; giin istirahate ibtiyacl oldu -

askerleri tasa 
I 

kullanmak 
tuttular, asker siingii 

mecburiyetinde kald1 
Napoli 1 0 (a. a.) - Reuter Aj ans1 -

mn muhabiri bildiriyor: 
17 ya§lannda kadar bin talebe tara -

fmdan Fransa aleyhinde yeniden niima -
yi§ler yaptlmaga te§ebbiis edilmesi iize -
rim itfaiye servisile piyade k1t' alan nii -
ma)"i§c;ileri dag1tmak iiZJere miidahale et
mek mecburiyetinde kalml~lard1r. Fakat 
niimayi~iler mukavemet eder.ek askerle
re ta§ atmaga ba§lamaLan iizerine asker· 
ler de si.ingii darhelerile kendilerini mii
dafaa etmi§lerdir. T aleheden biri baca
gmdan yaralanmi§tir. Niimayi~iler bi·raz 
sonra dag1lmt§lardu. 

Alman gazetelerinin telsirleri 
Berlin 10 (a.a.) - Alma.n Ajansl 

bildiciyor: Bazt gazeteler, halya mecli -
sindeki hadiselerin diinya demokrat ga -
zetel~rinde uy1amdtrd1g1 1nfia.lden bahse ... 
diyorlar. 

Berliner T a.g.ehlatt di~or lei: 
«- T unus meselesi diinkii mesele de~ 

gil, bilakis Tunusta ilk mektebler ac;IldJgt 
zarnan ba§laml§ bir amdan fazla zaman· 
hk bir meseledir. T unusta F ranSIZdan 
<;ok italyan vard1r. Fakat he.rkese malum 
olan bu vaikialard•an netice c;tkarmak bi
ze dii§teJD bir vazife degildir. Ancak bu 
meselelere y.aptlan telmihin fikirlerin 
serbest~e ifadesi hakkmi garanti etmi§ o
lan devletlerde mii1lim tezahii1rata sebeb 
olmasmdtan 'dolayi bayretteyiz ve bu te
zahiirat, Avam Kamansmm, fikirlerin 
serbestligi esasma dayanarak, Alman. 
mi.ist~Cmleh isteklerini mUnka~adan im -

tina etmek istedigi bir zamanda vaki olu
ym. Ne bu hath hareket ne de, b~r kac; 
z~malll evvel, bir ingiliz Ba§vekiHnin 
«lngilterenin hududlan Ren'de oldugU>) 
hakkmdaki beyanatl Almanyada bu ka
bil tezahi.irata sebeb olmami§tlr. Halbu -
ki, Almanya, lngilterenin Ren' de ne 
kaybettigini ve hangi menfaatlerinin 
mevzuu boahsoldugunu hakh olarak sora ~ 
bil~rdi. Fakat bugi.in lngilizlere, «Tunus» 
ve <<Korsika», «Nis» seslerinin taalluk 
ettig! meselel.erinin esas1m bildikleri hal
de, ltalyan tezahi.iratmt ~nfialle kar§lla -
makta ba§'k1alarmm i§lerine miidahale et
mektedirler.» 

Savua'lrlarrn tebligi 
Liyon 10 (a.a.) - iyon'daki Savua 

hay1r cemiyeti ne§rettigi bi,r te·bligde 
«Liyon bolgesinde bulunan kuk 'bin. 
Savua'lmm fihine terciiman olarak 
tekmil Savua'hlann miinhaman Fransi~ 
olan vatan hissiyahm tekrar ilan i<;in bii
tiin di.inyadaki Savua g;runlarile birlik ol
du~unu» beyan etmektedir. 
Mussolini • Laval anlasmasrnrn 

krymeti • 
Budape§te I 0 (a. a.) - Frans1z- hal

yan mi.inasebetlerinden ba'hseden Pester 
Lloyd gazetesi, 1935 s.enesinde Laval ilo 
Mussoli1ni a.rasmda akdedilmi§ olan iti~ 
lafn:menin biiti.in. k1ymetini kaybetmi§ 
oldu~unu ve yalmz trki degil, ayni za ~ 
manda tarihi mahiyette olan fta!yanm· 
me§TU emelleri i~in bir hal <;aflesn bulun
masJ lazrm .geldiiiini yazma,ktad~r. 

Mare~al Fevzi <;akmakj Erzincan hatb bugiin 
dun Atinadan geldi biiyiik merasimle a~d1yor 
Atina' da toplanan, Balkan Antant1 [Ba~taratt 1 tnci sahttede] 

Erkamharbiye topla&:~hlarma istirak eden buraya gelmekte olan VekiJ,Jerimizi kar
Bi.iyiik Erkamharbiye Reis~miz Mare§al §tlamak iizere Divrikiye haTeket etmi§tir. 
F evzi (akmak, refakatindeki asker) he- Burada bulunan saylavlarnmz, bugiin 
yetle birlikte ve hususi trenle diin ak~am batakhk kurutma sahasile buna civar rna~ 
saat 18,15 te §ehrimize donmii~tiir. He- deon.ISuyunun bulundugu mahalle giderek 
yetimizi istasyonda fstanbul Kumandam tethklerde bulunmu§lardu. · 
Korgeneral Halis B1y1ktay, Korgeneral Heyet Swastan geferken 
Ali Fuad, General Eyiib Sabri, Gene" S1vas 10 (Sureti mahsusada giden ar~ 
ral Rawf, General Hiisnii ve diger ge· kada~lmJzdan) - Stvas ~ Erzincan hat
neraller, Sii·vari ve Bimicilik okulu Ku- tmm a<;tlma meriSimine gitmekte olan he
mandant Albay Saim, Y edek Subay o· yet, sa at ikide S1vasa geldi. Vali N a7mi, 
kulu Kumandam Sun, Yunan konsolo- Kolordu Kumandam, Belediye Reisi A
su, Vali ve Belediye Reis vekili Hiidai dil, mektebliler, halk, asker tarafmdan 
Karataban, Beledive Reis muavini Lut- kar§tlan.dz. 
fi Aksoy, Giizel San' atlar Aka demisi Vekillerimiz, trend~n indikten sonra, 
Miidiiri.i Burhan T oprak ve matbuat burada yaptlmakta olam Cer fabrikasm1 
miimessilleri kar§Jlami~tir. gezdiler. Amele l§ ba§mda bulunuyordu. 

Mare§al F evzi <;akmak, kendisini kar- A li <;etinkaya, her amel~nin oniinde du
~~lamaga gelenlerin ellerini s1kt1ktan son- ruyor, izahat ahyordu. ln§aatta giinde 
ra, otomobHle dogruca Harb Akademisi- 750 amele c;ah§maktadtr. Bu fabrika, 
ne gitrni§tir. Bu seyahati esnasmda Ma- knk bin metre murabbat saha uzerinde 
re§ale, istanbul Yunan konsoloshanesi a- yap!lmaktadtr ve altt bu<;uk milyon lira
ta~emiliteri Jubulakis de refakat etmhtir. ya mal olacakhr. 939 senesinde faaliyete 
Mare§al F evzi <;akmak, yann Ankara· g~mi§ olacaktu. F abrika, senede 1700 
ya gidecektir. vagon tamir ve 700 vagon imal edecek-

-••• tir. 
Y edi ki§inin olUmile neticele- Vekiller, fabrikayt gezdi!cten sonra 

nen iki tayyare kazast ~ehre gittilei. Vali tarafmdan §ereHerine 

Tarente 10 (a.a.) - Tarente hava li
mamna mensub asked bir deniz tayya
resi, henliz malum olmtyan baz1 sebeb -

<;ay ziyafeti verildi. 
Heyet, saat yedide Ert.incana hareket 

etti. -·-·-lerden dolay1 denize dii~mii§tiir. iki ki- Bulgar ordusu Genel 
~iden ibaret olan mlirettebatl bogul -
mu§tur. Kurmay Ba,kanhgt 

Nancy 10 (a.a.) - Nancy hava iissu- SOFYA. 10- Gec;enlerde Sofyada oldli· 
riilen General Peef'ir muavlni General Ha

~e ~ensub bir tayyare dii§mii§, 5 ki§i Cl PetJkof. oDdu Gene! Kurmay Ba~kanligma 
olmu~tur. tayin edlleclt<tir. 

~---------------·----------~ 
En Biiyiik Kaybtmtz 

Atati.irkiin oliimiinden milletin 
duydu&u 1St1raban destanl 

lolabm en saglam isti§are melodic ' 
rmdan biridir. 

Jsmet Jnoniinii koylii ve balk ar< 1 

smda ilk defa gormiiyoruz. Cumhu: 
Reisligine gelir gelmez onun gen 
bu kaynagin oniine ko§U§U da gost£ I 
riyor ki, y1gm1n ba§mda bulunan sl 
mimi bir §ef i~in, milli temayiilii ' 
mihrak noktalarile temas1 kesmeg 
imkan yoktur. ~iinkii Tiirkiyede 1 
milyon agiZ var. Bunlartn her birir 
den ~Ikacak istekleri teker teker dir. 
lemek miimkiin degildir; fakat b 
aglZlar i~inde bazan bir tanesi bi , 
milyon kifinin, hatta birka~ mislini 
temayiillerine terciiman olur. J§te 
tek adam, milli temayiilii yoklama 
istiyen §ef i~in tam bir mihrakttr. 

lsmet inoniiniin son Kastamon 
seyahatinde konu§tugu birka~ adr 1 

mm, Tiirkiyede, birka~ milyon ko3 
liiniin ihtiyaclar1m dile getirdiklerin 1 
Jiiphemiz yok: Turk koyliisii met , 
teb istiyor; Tiirk koyliisii ucuz giy1 
cek istiyor; Tiirk koyliisii baz1 hil« 
kar unsurlar yiiziinden elden ele gt 
~rek pahahla§an gomleginin sahil. 
olmak istiyor; Tiirk koyliisii yo} ist' 
yor, ilah ••• lsmel lnonii bu istekle 
not etti. 

Biliyoruz ki ismet inonii fantezis ' 
bo, hesab1 ve malihulyasi olmiya1 . 
biitiin askeri ve siyasi hayallm real' 
telerle ko'?U§arak ge~irmi§ bir kahr1 J 

man ve b1r devlet adam1drr; kag1 
iistiine ~izdigi her kelimede meml• 
ketin abn yaz1s1 vard1r; biliyoruz I 
bu notlar, yann, koyliiniin derdler 
ne devasm1 haztrhyan bir re~ete olf 
cakt1r. 

Son nutkunda lsmet lnonii yalm 
koyliiniin degil, biiliin memleketi 
istegini nasd kavramt§ oldugunu a1 1 

lath. Bu istek, halkm birlik ve ahen t 

i~.in~e. olanca lruvvetile ~all§arak bi ' r :: 
tun tyt feylere kavu,mastdtr. Bu h i .1• 

feyler mekteb oldugu kadar da et J' 

vab, esvab oldugu kadar da adalel 
1 

\ 
adalet oldugu kadar da sthhattir. B• : 1:1 
iyi ~eyler saymakla tiikenmez. , .: · 

_ Bu iyi feylere varmak i~in ne ha ' , . · 
kin, ne de hiikU~tin ayn ayn bi1 . 1 

b. I • d ' ,1 !r erm en habersiz ~aii~malan kafi. 
d1r. lsmet fnoniiniin bu seyahat' 1 
halkla devlet arastndaki istek ve i 
birligini per~inlemek i~indir. ~eli) 
agm yarabcisi, hallo ve devleti bu i-y ' 
seylere ko.turmak i~in §imdi de ~£1 
lik bir irade yaratmiva gidiyor. 1 , 

PEYAMI SAFA 

Vila yet kongresi 

Kongre per,emb.e giini'' 
Valinin bir nutkile 

I 

a~dacak I 

Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayini1 
fevkalade toplantJsmt aym yirmi alt1sm · 1 

da yapacag1 malumdur. Bu fevkaladc · 
toplantJdan sonra iki senede bir yaptl

1 

makta olan mutad toplantmm yap!lmas 
da gecikmiyecektir. Parti Genel Sekreter 
liginden Vilayet Parti Merkezine gelet 
bir tebligde, Vilayet kongresinin siir' atl1 : 
yap1lmasi liizumu bildirildiginden lstan 
bul Vilayeti, Vilayet kongresini bu ay11 
on be~inci persembe ~i.inii toplanhya da 
vet etmi~tir. Kongre iki gun devam ede 
cek, bu miiddet zarfmda rapor okuna 
cak, dilekler tespit edilecek ve genel ku 
rultaya "onderilecrk murahhaslar seci~ 1 

lece~tir. KonPrevi Vali Lutfi Kndar biJ 
"" ~nklfl ::.r::.r::Jlchr. 

~r·1.~imanda demirli bulunan diizineler
uks Yatlar karaya vurmu§lardu. Za

ar ve ziyan birka~ bin sterlinge balii?; ol

ni zizam1 muhafaza ederek §ehirlerin ii· gunu beyan etmi§tir. 
zerinden u<;mu~lard1r. Tokyo 10 (a.a.) - Yarm Osaka'ya gi- Ed 

Bu niimayi§ halkm ve cumhuriyet k1t- derek <;in~ Japon munasebatl hakkmda en, Amerikada bir nutuk 1 'f 
a!tannm maneviyah uz;erinde bi.iyiik bir radyoda bir nutuk soylemesi mukarrer Yunus N adi, F alih Rrfkr, Hasan Ali, soyledi ; 

U§tur. tesir llma.kml§hr. bulunan Ba§vekil Prens Konoye, ra · Abidin Daver, Peyami Safa, M. Tur- Nevyork 10 (a.a.) - Eden, Valdorl ' . 
Fzrtznamn tahribail Muharib hakkt verilecek mi? hats1zltg1 yiiziinden bu seyahati tehir han Tan, F azrl Ahmed, Nadir N adi, Astorio'da Amerika sanayicileri tara . 

londra, 10 (a.a.) _ Avustralyadan etmistir. M. h C l /b h fmdan verilen ziyafete bir saat teahhur-
Uray I . Londra 10 (a.a.) - Milletler Ce ~ Macar Hari"ciye Naztri rt at ema, ra im Alaeddin, la gelmi§tir. Mumaileyh, bir nutuk 50··'"·· 

a ge en haberlere gore, §iddetli bir · · 11. • • G ] J as
1
r S m1yetme muzaneret cem1yeti, enera Beh~~"et Kemal ve daha bir~~"ok mu· liyerek demokrasi prensiplerinin ra • 

_
1 
ga, ydney ve Victoria eyaletlerin· F n_ • "- 'bl'k ·1 deg" i~iyor ~ ~ e u. h ranxo ya rnu'nan 1 statiisiini.in v.en - -: h • • l · kib ideolojilere kaq1 miidafaa edilmes; 

~l e ~tli tahribat yapml"tir. Saatte 110 ,_ kk d b" k B d pe te 10 (a a) Kont Esaki'nin arrzr Ve ~arr erzn en giizel, en miies-" memesi na• m a ' Ir a\rar suretini ken- u a § .. - '"J: lfl7lm ~eldig-ini soylemt'c:tl·r. 
0 Inetre ·· ' I ·· A S d N I - t · ' [ f., "~ sur ate esen ruzgar Y ney disine tJevdi maksadile Cemberlayn'e, pek yakmda Hariciye az1r 1gma aym srr yazr arr ve §iirleri. Hatib, ingiltere ile Amerikanm ide· r 

~ ln~akasmda tramvaylan, hatta trenleri Romaya harekefli,nden evvel, bir heyet edilecegi hakkmdaki baber, bazt mah- allerinin ~ovalyeleri slfatile ferdi haK . · 
,._evlrmi~tir B

1
"rrok b

1
"nalar ytkllml~tlr fillerde pek miisaid bir c:ekilde karc:.1Ian- !art ve ekall. tl · h kl 

~ d . ... ~ • gonderilm.esine kar·ar vermi~tir. '5 ':of Ebedi C:efin oldiig"'ii giinden defnedildig"'i giine kadar tarih Iye erm a anm mud::~fa:l . 
:Y ney ile tel f t 1 f uh b"'rat1 maktad1r. Dola$an bazt ". ayialara gore. "f et 1 r· d" 1 k e on ve e gra m a " Balkan naztrlart konferansl " "1 I I b 1 .. 1 "h •t me e I ve m ere ar~I miisamahakar ,-lltmu•tur o··l"'l . . h .. b"l" . Macaristamn Prag sefareti miistes.art Sirasi e yazi mt. 0 an u yazl ar ve lfllr er, gene tarl strasl e davranmalarl la'ztm geldl·g-t"nt" kaydet • l 

v ' · u enn say1s1 enuz 1 mmi· , or. Budape§te 10 (a.a.) - tljnemzedek doktor Vorule, Hariicye Mustesarl1~ma, ve bu matem giinlerine aid bir~ok resimlerle kitab halinde mi§tir. 
1 

hnCdene fntma neticesinde Sydney civa- gazetesinin veridgi bir habere gore, daimi Hariciye Nazn muavini Baron ne,redilmiftir. Eden, ingilterenin mii§kiilatm ir;in _ 

~ 
a or k k k k" Yugoslavya Ba§vekili Stoyadinovi~, Apor da Vatikan nezdine sefir tayin e- N ld I • I 1 b. 1 d den "Ikmak irin baskalar1n1n yardtminl · 

1
• man yangmlan <;I m1~ ve tr 1- B k 

1 
· esi en nes e mtika edecek o an 1r matemin can 1 es- "' ,. • Yanmak .

1 
~ l Bulgaristan a§ve i i Kose Ivanof ve dilecektir. beklemedigini soyledigi zaman §iddctl(Jl 

N suretJ e aguca yara anm1~hr. Romanya Hariciye Nazm Comnene 15 Kent Esaki'nin Hariciye Naztrhgma tam olan bu eser 75 kuruf fiatla biitiin kitahcilarda sattlmak· alku;lanmt~tir. 
sa ewca~tle ve ~em~la §ehirlerinde ha- ilkkanunda heniiz tespit edilmiyen bir tayini gelecek pazar giinii resmen bil • tad1r. Eden, gelecek sah gunii Ruzvelt tara· 
~~~~~~-------L.~~·-.~~~~~A~·~----~~1~~------------~------------------------------~--· - fmdan kabul edilecektir. 



~[~~:~:::~~E=l=~=a=n=ta=s=I= .• ==] 
Seyfi Canib, uyuklamakta alan ~o£0-{ met... J ale... 0, bu gene k.Jzm isminin 

r~n omzuna vurarak arabadan i~eri gir· Jale olmasm1 temenni ediyordu. 

Giizel dost 

:1 eli ve: ~ Peki arnma, bu unutkan ho§ rnahluku 
- ~eyogluna! . nerede bulacakti? <;antaYI yeniba§tan 

Maupassant'1n bu eseri 
Almanyada filme 

~ekiliyor Ded1kten sonra cebmden ~Ikard1g1 ga· taharriye koyuldu. kindekileri tamamile 
zetenin ktvnmlanm ac;arak okurnaga bat- di§anya bo~altti ve... dikkat etmedigi 
ladt. Motor gii~ harekete ge<;mi~ oldugu kii~iik bir goz daha ke§fetti. 1-fem de j.. 
i~in ~for kaybolan zamam telafi etmek c;inde dorde katlanmi§ bir zarf vard1• 

1 ~ayes1le gaze fazla basmi~ti. Sirkecideki Arka tarafmda satm ahnan muhtelif e§
I§aret rnemurunun oniinde durmak icab yanm fiatlan ve isimleri yaz1h idi. Yii
ettigi vakit araba epeyce kuvvetli bir sen~ zi.inde ise ~u satlrlan okudu: 

1 
deleme ge<;irdi. Gazeteden ani gozlerini «Bayan Meliha. Ni§anta§I Oba soka-

1 aymp etrafma bakmaga mecbur olan gr, No. 4.» 
.1 Seyfi Canib, kanapenin sol tarafmda Seyfi Canibin agZI, bir defa daha ku· 
l kendisin: dogru, siyah bir ci.smin kay • laklanna kadar uzand1. Zarar yok, Me-

makt· 1ugunu gordii. Bu, bir kadm liha da fena bir isim degildi; ad1 J ale 
~~nta. . F akat nas1l olup da ¥>foriin olmamakla gi.izelligi azalacak degildi 
dtkkat goziine c;arpmami§fl. Kana pen in ya f.. 

1 
kenan her s~llam§ta inip c;tktyo~du: An- Peki amma, bu kadmm glizelliginden 
la§tl.an ~o§luga sikt§mi~ ve demmki sad- ona ne idi? Ona ne miydi. Giizel, na-
me tle bnden firlami~h. zik, gene bir kadmla tam~mak ve ona · 

I Seyfi Canib evli degildi. Muayyen bir - Bayan otomobilde 'unutmu old.-

1 kadml~ . da sikifikt. miinasebeti yokt~. gunuz ~antay'1 getirdim 1 § u 

1 
Onun 1~m ~antay1 ehnde uzun uzun ev1- Demek az bir§ey miydi? 

} rip ~evirmesine ragmen hunun ~1k bir * * * 
1~ hamma m1, yoksa babayani bir kadma 

m1 aid oldugunu bir tiirlii kestiremedi. 
0 Arab a, ~i§haneyi tumanmi§, T epeba-

§tna yakla§ml§tl. Biraz sonra inmek mec
,J buriyetinde idi. (:antayt §<>Hire teslim et-

mek mi daha dogru idi, yoksa sahibini 
§ bizzat kendi aramak m1? Heni.iz kat'i 

1 bir karar verememi~ti. <;antay1 tekrar 
r kanapenin iizerine buakh ve sokagt sey~ 
1 re koyuldu. Saat alttya geliyordu. Orta· 
s ltk kararrnaga ba§lami§tl. Beyoglu cad -
" desi, kadm erkek kalabahkla hmcahmc-

di. Kadmlar, Seyfi Canibe, ~antay1 tek
- rar hattrlatti. Onu yeniden eline almaktan 
( ve §afore hissettirmeden yava~a a<;mak

tan kendini menedemedi. Bu hareketi . 
yapmasma yegane mazeret olarak zih -

i ninden ~u di.i~iinceyi ge~irdi: 
J - Belki i~erisinde kadmm ismini, ad
( resini bildirecek bir kagtd, bir mektub, 
• yahud da bir kart vard1r. 
~ T aksrm rneydanma gelmi§lerdi. <<Dur!>> 
{ demese, §ofor yeni bir emir telakki et
f mek i<;in arkaya bakacak ve elinde ~an
I tay1 gorecekti. Onun i<;in: 
I - inecegim! 

Diye mmldandt. Araba Kalmis apar
tlmanmm oniinde stop etti. Seyfi Canib, 

) hemen ~antay1 paltosunun altmdan kol
tuguna s1kt~hrdi. Paray1, tek kolla cebin
den mii~kiilatla <;Ikanp borcunu odedi. 

Fen a bir hareket yaphgmm kendisi de 
l farkmda idi. F akat kime aid oldugunu 
( bilmeden §afore teslim etmesine ruhunda

ki sonsuz merak ve tecessi.is mani olmu~
tu. Sonra, mutlaka ~fore vermesi ~art d~ 
gildi ya, yolda buldum I diyerek bir polis 
karakoluna da pekala teslim edebilirdi. 

Hangi i~ M;in ve ne maksadla Beyog
luna <;Ikhgml bile unutmu§tU. Derhal 
<<Camhko§k» e girdi. 0 saatte «Camh
ko~k» te cinler top oynuyordu. Bir ko
§eye ~ekildi. Serbest<;e c;anta}'l a<;h ve i
~indekileri hirer hirer tetkike koyuldu. 

Bir pudra kutusu ... Ki.i<;iik bir makas ... 
Bir be~ lirahk kag1d ... Epeyce bozuk pa-

Gene adam, daldtgl derin ruyadan u
yamr uyanmaz, heyecan ve asabiyet i<;in
de atmakta olan nabzm1 kucakhyan kol 
saatine bir goz fulatt1. Yediyi ~eyrek ge
c;iyordu. 

- Hemen, dedi. bir tramvaya atlar-
d b k 

c Giizel dost ~ un rejisor ve ba!} 
sam, ye i u~u ta oradayim ... Yemek :r;nfunessili Willy Forst 
vakti de pek yakm amrna, zarar yok ... 
Bu ~e§id bir miijde, her hal de boyle bir Berlin' den yazthyor: 
rahatstzhga deger I Otedenberi sinemamn aleyhinde ola -

Kaptcile konu§urken sesi titriyordu: rak ortaya siiriilen bir iddia vardu: Ede-
- Bayan Meliha burada oturuyor, bi eserler filme ~ekildikleri zarnan kty • 

degil rni? metlerinden kaybediyorlar. Fakat esash 

- Evet efendim, ~Unci.i katta, solda- ~ekilde di.i§linlilecek olursa bu iddia hi<; 

k
. d · de kuvvetli degildir. Bu mlitaleay1 ser • 
1 aue... d d l · e en er ~u noktay1 dii§iinmiiyorlar. E-

Seyfi Canib, merdivenleri dorder dor- debiyatm nas1l kendine gore baz1 kanun
der a thyarak ii<;Unci.i kata c;1ktl. N efes 1 

f 1 an varsa sinemanm da bir tak1m kauun-
ne ese zile bash. ki saniye sonra kU~iik ]an mevcuddur. Edebi eser beyaz per· 
bir hizmetc;.i ktz kaptyt ac;tt. 

- Meliha Hammefendi buradalar deye intikal ettirilirken o kanunlara ria-
m1 ~ yet edilmek mecburiyeti vardu. Binaen-

aleyh edebi eserler kordela haline geldik
- Evet efendim, kim diyeyim? 
- Seyfi Canib, dersiniz... Otomobil- leri zaman kuvvetlerini kaybediyorlarsa 

de unutmu§ olduklan <;anta}'l getirdim... bu hie; kimsenin bir kabahati neticesi de -
_ y a... Aman, hammefendi pek gildir, ka~mtlmast imkam olmtyan kat'i 

memnun olacaklar... Demindenberi i.izii· bir vaziyettir. F akat ona mukabil, edebl 
li.ip duruyorlardi. Buyrun efendim. buy- bir eserin filim yap1lmasmda, halkm onu 
run! gayet k1sa bir zamanda daha mi.i§ahhas o· 

Hizmet~i. misafiri salonumsu bir oda- larak gorebilmesi gibi faydalar vard1r ki 
ya ald1ktan sonra hammma haber ver ~ ~iiphesiz yukanda zikrettigimiz, bazlla
mege gitti. Seyfi. biraz sonra koridorda nnca varid goriilen, mahzura tefevvuk 
i<;i gictkhyan kadm ok~elerinin ttktrdiSI- edecek mahiyettedir. Onun i~in Alman 
m duydu. Kap1dan i~eriye, diiz siyah aktor ve rejisorii Willy Forst otedenberi 
yiinliiden bir enteriyor giymi§, elli ya§~ beslemekte oldugu bir hulyaYl tahakkuk 
lannda kadar bir kadm girdi. ettirmek i.izere kemali cesa<retle ortaya 

_ Ah efendim, dedi, ~ok bUyUk atilmi§ ve F ransanm me§hur muharriri 
.. f · · H d b k d h Maupassant'm <<Giizel Dost» ismindeki 

lut ettJmz... em e uraya a ar za - . d t.~ k d ]A .. d · ~ 
'h · d ek D 1 1 k k f esenn en mr or e a vucu e ~etlrmege 

met 1 tlyar e er ten... a gm 1 c;o e- k · · G" 1 D b' · 
b f d

. F k k arar vermi§hr. « uze osb> 1zun 
na ~ey eye en 1... a at ~antam1 ay - I k • . d 
b tt 

.... · dd~ b' d ... · ld ... mem e elnmiz e de tanmm1~ ve hat-
e 1g;me, rna 1 1r egen o ugu ve 'k' · d f .. d 'l · b' d' · 'n.d b' 'kt b 1 d " · · ta 1 mCI e a tercume e 1 ml§ 1r eser u. 

1~1 e 1r m1 ar para u un ugu 1~m M G" 1 D 0 d .. "I ·· d · 1 H 0 aupassant « uze osb> ta n o-uzu muyor urn emm o un... ayu... • . 
bir tanecik evladcigimm yadigan oldugu k~zunou asnn sonlan~daki ~.r~nst.~ ce-

HALK OPERETi 
Bu a~am saat 9 da 

(!<; i<;E) 
operet 3 perde 

Reji: Ra§id R1za 
Muzik: Seyfeddin Asal 
Yazan: Yusuf Siiruri 

BUGUN 

A S R i sinemada 
Miistesna ve biiyiik program 

HARRY BAUR, 
JACQULINE CRESPIN ve RIGAUD 

tarafmdan oynanm1~ 

VAT AN HASRETi 
GUzel ve heyecanh film 

JAMET CAGNEY ve 
MAGD. LINDSEY 

tarafmdan oynam:m~ 

Amerika ihtilali 
Hissi macera filmi 

T ~c;ALI KU~U 
N HugueHe Duflos ve 

A E Jean Pierre Oumont 
M Ila.veten : I ve 8~30 

N ; o;itP:tro 
.TAKSiM 

ERTUGRUL SAD! TEK 
TAKS!MDE 

Bugiin saat 16 da rna
tine, .gece 21 de 

(Erkekler krrkmdan 
sonra azarlar) 
vodvil 3 perde 

BUG'ON I 
Sakarya sinemas1nda 
JEAN GABiN ve MiRI!;LLE BALIN 

tarafmdan emsalsiz bir tarzda 
oynarum~ 

YANIK 
GO NOLLER 

ve 
DOLORES DEL RfO ve 

GEORGES SANDERS 
tarafmdan 

~anghay Ate,Ier i~inde 
Frans1zca sozlii filmi ve yeni 

Paramunt Jurnal havadisleri 
Bugiin saat 11 ve 1 de 

tenzilath matineLer 

Be~ikta§ SUAD PARK sinemas1 

La Dam 0 Kamelya 
TARZANIN KIZI 

- Seanslar: 7 ve 9 dad1r. 

Sinemas1nda 
Mastr Ses Krall Me,hur Mugannl 

A B D U L V E H E B' 1n 
Netis ve miikemmel sark1lan ile dolu 

A,ktn GOz Ya,lart 
TUrk~e sUziU ve Arab~a ~ark1h 

Emsalsiz ve Muazzam A§k Filminin 3 UncU HAFTASJ 
Q;Orii~me~i~ bir muvaffakiyetle devam ediyor ve §imdiye .kadar lsta•bulda 
h.tQ .bu fllme mfiyesser olm1yan fevka!Ade bir ragbet gOrfiyor. Cidden mev
SliDUl en parlak §aheseridir. ilAveten ; EKLER JURNAL tarafmdan almmt§ 

ATATl.JRK'un muazzam cenaze merasimi filmi 
Hugiin saat 11 ve 1 de tenzilAth matineler vard1r. 

Bu filim BOMAN filim ~irketi tarahndan i!]letilmektedir. 

DANIELLE D A R R I E U X'un 
Latif ve cazib giizelligi... ~ahane mevzuunun ihti~amt ... 

Goz kama~ttnc1 liiks ve dekorlarile 

K A T I A 
BUyUk Frans1z filmi biitlin istanbul halkm1 

S 0 M E ·R • sinemasina 
ko~turuyor. ilaveten: EKLER JURNAL tarafmdan ahom1§ ATATORK'iin 

muazzam cenaze merasimini gosteren A vrupa filmi 
Bugiin saat 11 ve 1 de tenzilatb matineler vardtr. 

Suvareler ic;in biletlerinizi evvelden aldmmz. 

tki haftadanberi biitiin istanbul halkmt giildiiren 
senenin en giizel Tiirk~e sozlii 

ynaroz 
filmi her seansta ba§tan ba§a vasi salonunu dolduran 

SARAY sinemas1nda 

QADYO 
( Qn Ak:~~mki orogram 
Operalar ve operetler 

15,35 Paris (P. T. T.): La Traviata. 
16~05 Briik.sel I: Frasguita.. 
20135 Budape~te: Janes Vitez. 
21115 Frankfurt: Alaym klzl. 
22.05 Roma: U~; .slvrl u~. 

Biiyiik konserler 
18105 Roma:Senfonik konser. 
19,05 Hamburg: Se~;me havalar. 
19,05 Strassburg: Orkestra konserl. 
19,35 DoyQlandzender: Ak§am musik 
20,35 Londra (Regional) : Konser. 
21,15 Berlin: Muhtellf parcalar. 
21.15 Konigsberg: Alman §aheserlerl. 

1,05 Toulous-e: Orkestra. konserl. 
Oda musikileri 

12105 Hamburg: Kii~iik konser. 
19,25 Laipzig; ~arkJ.lar. 

20~05 VJyana: Klasik ve romantlk d 
virlere aLd. oda musikLsi 

21,10 Beromiinster : Muhteli! havalar. 
1,05 Stuttgart: Haydn1m eserlerl. 

Solistlerin konserleri 
19,35 Kolonya: Schumann. 
20,25 Danzig Noel ~ark1la.r1. 
20,35 Kolonya: Giizel ~sler. 
21,05 Briiksel II: Fliit konserl. 
21.50 Strasburg: Koro konseri. 
23,25 Doy~landzender: Bach'm eserle 

NOBETc;iECZANELE 
Bu gece §ehrimlzln muhtellf semtlerinde 

ki nobet;,(;i eczahaneler §unlardll': 
istanbul cihetl: 
Emlnoniinde (Hiiseyln Hiisnii), Kii~ii~" 

pazarda (Bensason> I Alem.darda. (Abdullta" 
dir) I Kumkap1da (Belkls), Bakll'koyiindl! 
(istanbul) , Fatihte <i. HaUl), Eyiibde (.Ari! 
Be~er) eczahaneleri. 
Beyo~lu ciheti: 
Istiklft.l cadde.slnde (Kanzuk), Dalredl! 

(Giine~>, Galata Topc;ularda (Sporid1Sl• 
Takslmde (N!zarneddln), Tarla.b~mda <Ni" 
had), IJ~ll Hal~kargaz1 caddesinde (Nat-' 
glleclyan) Hahcwglunda (Barbud), Kasun"' 
pa§ada (Vasif), Be§lkt~ta (Vldin) eczaha"' 
nelerl. 

Kadik5y Muvakkithane caddeslnde (Jia." 
lid) 1 Bliyiikadada (Halk), Heybellde ('f&" 

n~>, Sanyerde (Asaf), Uskiidarda. (Selizni" 
ye) eczahaneleri. 

Konferans 
Tiirk Mikrobiolojl Cemlyetinden: 
14/ 12/ 938 per~embe gUnu saat 18 de, E· 

tibba Odas1 konfera.ns salonunda cemlyet1• 
mlz azasmdan Ordlnaryiis Profesor !J. 
Braun tarafmdan «Meyva ve sebzeler nze• 
rlndekl patojen mikroblarm ve kurd yu .. 
murtalarmm oldiirillmesi hakkkmda:t bit 
konferan.s verllecektir. Bu mevzu iizerinde 
etlid yapan de~erU Profesoriin c;ok ehelll" 
mlyetll ve 1stlfadel1 olan bu konf~raru;me. 
biitiin meslekta§larm te§rlfleri rica. olunut· 

-D·USUNME! 
' 

M i L L I ve 

ALEMDARA git 1 
1 - LOREL - HARDi 

iSVi~REDE 
'( T '0 R K C E) 

2- SUT KARDESLER 
' 

ra ve kenardaki kiiciik ~ozi.in i<;inde bir 
resim ... Seyfi Canib, agz1 kulaklanna va

raraktan: 

i<;in tela~ ediyordum. Her halde resmini rnl~et ~~yatm1~. canh btr tasvu~m vucud.c 
gormi.i§. olacaksmtz ... Celecek hafta olii- gehrml~ttr. <<Guze! I?ost» demlen §ahsl
miiniin senesi olacak... Bilmezsiniz beye- y~t 0 •. ~ukaddes h1<;~1r §ey .~annruyan mu· 
fendi size nekadar miite§ekkir ve min - hitte l§me nastl gehyorsa oyle ya§arnak. 

• yi.ikselmek, sevmek ve sevilmek istiyen P.?rla~ muvaffakiyetle devam ediyor. ilaveten : FOKS JURNAL opera-
net1a;fi·Canib: bir t~ptrr. Onun i~in her hangi ahlaki ve~ torlen tarafmdan Ankarada alman ATATU'RK'iin bUyiik cenaze toreni Gor~nden sor <Wyulmaz 

- 0 ... 0 ... dedi, ~antanin sahibi ne
fil' bir ~eym~... Allahtan, ¥>fore teslim 
etmemi§im ... 

Esmerce... Gozler siyah §iiphesiz ... 
N ekadar parlak baktyorlar... T1pk1 ipek 
kadifedenmi§ gibi ... Muhakkak ki zeki 
de bir k1z ... T alihin bu lutfuna diyecek 

1 
yok dogrusu! 

Seyfi Canib, c;antaYJ., tipkt takside 
yaphgt gibi tath bir hayale, ho, bir rna· 
cera havasma kap1larak uzun uzun tema
~ etti. Hem de bu ruyasmda §imdi yal
mzba§Ina degildi. Giizel bir kadm ar -
kada kendisine refakat ediyordu. Aca
ba adt ne olabilirdi? Celile ... Saime ... Ni-

C MEVLlD ) ----Mevlid - Samsun tiiccanndan ve 
armator merhum Ahmed Ald1kar;t1 ru
huna bugiin Sultanahmed camii §eri • 
:findc ogle namazm1 miiteak1b saat 13 te 
Mevlid okunacakhr. Arzu buyuran ze
vatm teFifleri rica olunur. 

(~_O_L_O_M_~) 
()Jii~ - Deniz kuliibii muhasebecisi 

H. Kii~tigiin validesi Bayan Ugaper 
Kiit;tik vefat etmi§tir. Cenaze merasimi 
bugtin saat 11 de Kadtkoy Ermeni ki
lisesinde icra edileccktir. 

Not: Kopriiden Kad1koyiine vapur 
saat 10,30 dad1r. 

NOVOTNi 
LOKANTA \Ve BiRAHANES! 
Mayestro MEHMED ZORLU 
idaresinde ve Macar KADIN 

san'atkarlarmdan miirekkeb 

HALA z 

_ Estagfurullali... Vazifemdi efen • ya ~ayriahlaki bir vasttaya miiracaat et- •~=====B=u=gil=·n=s=aa=t=l=l=ve=l=d=e=te:n:z:il:a:tl:t :f:ia=tl:a:rl:a:m::a:ti:n:el=e=r=====~::::(D:a:y:a:n:tl:m:a:z:l:'ki:' : s:ii:p:e:r : f:ilm:::: 

d
. mek mubaht!r. y eter ki gayesine vasll ol- r • 
tm ... 

Kelimelerini zor kekeledi. Apartiman.- sun ... Fakat guniin birinde cesur bir klz •lp EK On binlerce hallhn miiracaab iizerine istanbulda Dol• 
dan di§an ~1khg1 vakit, zavalh oliini.in ona, bir erkegin namuskarane hir yoldan 
matemine kalben biraz da kendisi i~tirak yiiriiyerekten de hayatta rnuvaffak ola- mabah~e • Sarayburnu • izmit ve Ankarada ya· 
ediyor Ribi meyustu. cagml anlatmak §erefin~ kazamyor. Sinemast p1lan hakiki sureHe 6 sinema makinesile ahnan 

- N eyse, dedi, bir sevab i§ledim... N e garib bir tecellidir ki F rans1z tari-
Dua aldim ... Ya kocah bir kadma ~attp hinin ve edebiyatmm ehemmiyetli hadi- filimlerin TAM AM I B u G 0 N Matmelerden itibaren her seansta gosterilecektlr. 
ba,Ima bir bela ~etirseydim, daha m1 iyi seleri ve eserleri otedenberi Almanyada Ayr1ca : ATATURK'Un &e&ll &inemanln Ilk ke•finde irad buyurduAu bir hltabe&i 
olacakti? filme ~ekiliyor. Franstzlar bu i§i bizzat Y ~ 

h d d k 
· · Programa ilAve olarak : HAFTANIN YENI FiLMi . 

Hafif hafif ~iseliyen yagmurun altm- yapam1yorlar, ya u a yapma 1stem1 • 
da Harbiyeye dogru ilerledi. yorlar. Mesela Jeanne d'Arc, mesela, D0£man Maskest· Alttnda 

Nakleden: gene Maupassant'm bir eseri olan ~ 
Ahmed Hidayet «Yvette» ve saire... Fran&IZCB soziU bUyUk ve heyecanh fBheser. 

Cins 

BERLiTZ 
LiS AN 
Mektebi 

294, lstiklAl Cad. 
Beyoglu 

Frans•zca 
lngllizce 

Almanca 
K urlan a«(Jhyor. 
Haftada 3 ders 

Ayda 4 Lira 

kopek 
Kokard Sparien cins 
siyah parlak tiiylii bir 
av kopegi ehven fiatla 
satJhkhr. Gormek ic;in 

Willy Forst ~ki <~ask eli Balo>> ve Bugiin saat I 1.· ve 1 de tenzilA.th matineler 
diger filimlerile kudretli bir rejisor oldu- r---------------~.:.::...:.::.:...;;.;;.;:.....;.:,...:...;:.:...:.::::::.:.:.:.:..:::.::.:.:.::::. ____________ _ 
gunu ispat etmi~tir- eserin sa de rejisini '======D=i=k=k=a=t=:=B=u=g=il=n :s:aa:t::9:,3:0:d:a:sa:i:r=gu=-=n=le=r=sa:~:t:1:2:,3:0:d:a:<;:o:k:u:cu=z=f=ia:tl:a:rl:a:m:at:i:n:el:e:r.=====~ 
deruhde etmekle kalmamt§, ayni zaman- 1 
da «Glizel Dosb> tipini de bizzat yarat
maga karar vermi§tir. «Giizel Dost» un 
diger kahramanlan da biiyiik Alman ar
tistleri tarafmdan temsil olunacaktu. 
Miistemlekeler Nazm Laroche Mathieu~ 
yii Johannes Riemann, Madeleine'i 01~ 
ga <;ekova, Madam Marelle'i Hilde 
Hildebrant, Su1.anne'1 Ilse Werner, Ra· 

Bugiin MELEK 
SiNEMASINDA 

chelle'i Lizzi Waldmliller, ilah ... 

EGLENCE- A§K .. GENCLiK- ZEVK- GUZELLiK ve HAYAT FlLMI 

Deli Genclik 
FRANSIZCA SOZLU - B~ ROLLERDE 

OBERT 
MOREEN O'SULiV AN 

TAYLOR 
- LiONEL BARRYMORE 

Filmin en mi.ihim sahnelerinden biri 
Paris Operasmda cereyan eden ktsirndir. 
Paris Operasmm me§hur :merdiveni ve 
sair k1s1mlan sti.idyoda aynen denilebile- Aynca : Paramund Di.inya havadisleri gazetesi. 
cek bir miikemmeliyette viicude getiril - Bugiin saat 11 ve 1 de tenzilath matine 

mi§tir. Ge<;en giin atelyede Suzanne'i -;========================================== 
temsil eden Ilsa Werner' e tesadiif ettim. ~ 

- «Giizel Dosb> ta yegane namuslu GULMiYE- KffiiLINCIYA KADAR GULMiYE - EGLENMiYE HAZffiLANIN, CUNKU 

ktz roliinU oymyan sizsiniz! U~ AHBAB ~AVU~LAR 
PEK YAKINDA EN BtiYOK FiLiMLERfLE GELiYORLAR 

0~ AHBAB ~AVU~LAR 

l
m. ___ .. o.rkae•st•r•a ____ .. l_ idaremize miiracaat. Ne~'e - Eglence 

= 

Diye latife ettim. lnce uzun yiizi.i bir 
memnuniyet tebessi.imile si.islendi, leylak 
rengi §ifon gece elbises1nin etekl~rini mag
rurane ve masumane suriiyerek locasma 
dogru yiirudu. Bu gene k1z, Willy Forst
lin sayesinde muhakkak ki Maupassant'm 
eserindeki kadar kuvvetli bir §ahsiyet ya
ratacakl 

HAYDUDLAR ARASINDA 
(TURKCE SOZLU) 



C i~timai bahisler J 
Halk terbiyesi 

ve Halk kOitDrD 
Yazan: SALAHADDIN KANDE!(JIR 

lnsan zekast, cemiyet nedir) sorusuna 
oldUinolast c:evab bulmaga ~ah~l§hr. 
l3ir~ok insanlann bir araya toplanml§ ol· 
lllalan, ~ahflllalan ve aile halindeki tn 
~~~Uk bir topluluktan ba§hyarak kabile, 
llllllet, devlet g~bi de bi.iyi.ik topluluklar 
~urznalan nastl ve ne ile mi.imki.in olmut
t\lri Bu kalabahk insanlan bir yerde ya· 
larnaga mecbur eden ne gibi amillerdir? 
l3u topluluga sebeb olan tabii hadiseler 
~~dir, ac; kalmamak, karmm doyurma~ 
1~111 toplu bir halde c;ah§mak mecburiyetl 
lllidir, di.itman korkusu mudur, nedir) 
~ulasa cemiyet dedigimiz zaman zihni • 
lllizde nas1l bir mefhwn dogmahdtr? Ce· 
llliyeti nas1l tarif edelim? 

A1imlere bakarsamz bu gibi yi.iksek ve 
kari§Ik mevzulan herkesin anlamasma im· 
k~n yoktur. Halbuld, azc;ok orta tahsil 
l!ormu, bir insan zekas1, iyi anlat1lmak 
~.artile pekala bu bahisleri kavrtyabilir ve 
'U2erinde fikir yi.iri.itebilir. Ben bu mesele· 
lerin herkese anlablabil~egine kaniim. 
- Evvela §Unu soyliyeyim: Bu ya.z~la· 

l'lrnda ilmi tahlil ve mi.inakatalara gtn~ 
eek degilim. Falan alim bOyle demit, fi • 
Ian sosyolog 1oyle demi§ diye bahsi kant· 
hrnuyac:agllD.. Tabiatile burada yalmz 
tendi sistemimi izaha c;ahtacak, ic;timai 
hadiseleri muayyen bir ilmi metod dahi· 
Iinde ve ameli netkelere varmak maksa· 
dull 8Uderek tetkik edecegim. Bu yazila· 
rt takib edenler cemiyet meselelerinin pek 
de o kada; kantlk ve anlattlmaz 4eyler 
olznadlgtnt @Orec:eklerdir. _ 
. Cemiyet yalntz insan topluluklarma m1 
denir) Hayvanlarda cemiyet ~ali ~~k 
lrludur~. Cemiyet halinde ya§ama~a nt~m 
lrte.churuz) !nsan ne vakit bir c:emtyet ha· 
~etJ Yatadtgmi ogrenmi§tirH Bu ... o~ren· 
l'lle hadisesini meydana getiren. had1sey.e 
lllur denildigine gore, tuur nedtr) Cemt· 
Yet dahilinde ferdin mevkii nedir) F erdt 
tUuria 1~timai §UUr arasmda ne far~ var· 
d!r~ lnsiyak neye derler. Y emek, 1~ek, 
ltefsini miidafaa etmek, nesli ~ogaltmak 
8ibi insiyaklann cemiyet hayatmda ne 
d:>i rolleri vard1r) Anlarda da kuvvetli 
~ezniyet hayah olduguna gore bunlarm 
lnaandan fark1 nedir ~ lnsiyaklar olmasa 
eecniyet hayah rniimkiin olur muydu? ln· 
san c:emiyetsiz ya11yabilir mi? Cemiyeti 
k~ran amillerin belliba1hhlan hangileri· 
d~? Ni~n aile kuranz? Aile olmasa Ge· 
l'lltYet olur muydu) Hislerin, zekantn, 
teeasUrlerin, iradenin, sevginin ic;timai ha· 
~atta ne gibi rolleri va.rdtr? 1nsan tabia· 
~·, tnukadderatm esiri midir, yoksa ira· 

eSlle mi yatar? Bir cemiyet nic;in ve na· 
811 terakki eder? T erakki ne demektir? 
C.erilemek ne demektir? Ni~in mi.inaka~a 
~eya kavga ederiz) lhtilaller ned en do • 
~ar? 1 

. BiiyU]t aCiamlarin dogmasi ve biiyiik 
1~ter gormesi sebeblerini nastl izah ede • 
l'lt) IAhlikm, ekonominin, terbiyenin te· 
i'kkideki miispet veya menfi rolleri ne· 
erdir? Medeniyet, ki.iltiir, tarih ne de

tne'ktir) Tabii muhit cemiyet i.izerinde 
llas~ rnUessir olur. Ni~in istedigimiz za· 
~an \'e istedigimiz gibi brr cemiyet kuru· 
lfllaz. Bunda amil olan 1eyler nedir? 
~ukadderat ne demektir) Bir insan, bir 
~~iYet, kendi mukadderahna hakim ola· 
dtr rni? 

'riirkiyede ic;timai nizam nastl bir esa· 
sa. 8ore kurulmu§tur? Ti.irk ink1labmm 
~e?§eini nasi} izah edebiliriz) Ti.irkler 
111~111 daima bir «ha~». hir «kahraman» 
arainttlardir? Tiirk tarihini nas1l bir sos· 
~oloJ"k · ·· · h k I" d " 1'·· I st~t~e gore 1za etme az~m. 1r ~ 
tek~t !anhmde hangi kuvvetler 1~h~a1 

anuilde ami! olmu§tur? Osmanh Jm· 
flar~t I "' k "h. 'h" h .. dis or u~~~ y1 an en mu 1m .ta~t 1. ~-}' h hanglSldtr? Turk ruhu §ehuh m1dtr, 
hadud ferdci midir? Koylu miidur, ya • 
h~ <:emiyet~i rnidir? Turk koyiiniin tari· 
B· t~kamUiiimiizdeki yeri ve roli.i nedir? 
}' IZlln Yarmki medeniyetimizin, kiiltiir 
d 8ll1llliZJn manevi temelleri neler olmah-
tr? T" k .. · · f ol ur munevvermm esas vas 1 ne 
lllahdtr) .. 

rn Daha bunlara benzer, bir ~ok miihim 
k ~Vzular vard1r ki hepsi, her Tiirkii ala· 
a andmr, merakh ve faydah meselelerin 

bttaya konmasma vesile olur. hte hep 
llnlar · d" · · d 'k c:enuyet ne 1r, sorusunun I<;m en 
~ ktakttr. Eger kendi varltglmlZI ogren ~ 
~ • nastl bir muhit i~inde ya§adtgtmtzt 

~\:~~k. nereye gittigimizi gormek, ~o: 
0 rtine ya~amamak istiyorsak lm g1h1 

kevzulara merak sardtrmaltytz, onlan o· 
/rnahylz ve okutmaltytz. Bu suretle, i~
lfllai v 'f I · · · 'II" 'd II . . . 

1\ • azt e ertmlZJ, m1 1 1 ea ertmtzJ 
lice .... f 

c:1 I . ogrenir, memleketimize daha ay • 
a 1 1§ler gormege haznlanmt§ oluruz. 

ri !-"Jalk terbiyesinin, halkt yeti§tirme i~Ie
~ ntn ~ok miihim bir safhaya ginni~ oldu· 
tn u ~urnhuriyet devrinde, ilmi halka yay~ 

a • F ranstzlann t · ·nee vul ariser et-

k belliba§h i~timai davalanmJzdan 
me ' · · b' h lk d biridir. Garb medemyett, . lf a me ~e-
niyetidir. Yani, eski dev.u~erde oldugu 
gibi ilim, fen ve yiiksek hktr mevzulart, 
arttk be~ on ki~inin, saray etrafma to~lan· 

I§ bir taktm dar kafah insanlarm eltnde 
~ inhisan altmda deg'ildir. Hiir ya§amak, 
yiikselmek, kuvvetli olmak, refadh. vhe saa· 
detle omiir gec;irmek ve hem fer 1 a:atl, 
hem i~timai hayatt diinden daha sa~lam 
esaslara gore kuvvetlendirmek, gem~let~ 
mek... gibi me§ru ihtiraslann. mi.is~~t ak· 
siilamelleri neticesinde, kendme guven~n 
herkesin serbestc;e benimsedigi insani b1r 
hakt1r, bir tasarruftur. 

Demokratik devletlerin kurulu~u. ha!k 
hakimiyetinin inki~aft balk ki.itlelerinin 
fikri uyamkiigmdan sonra mi.imkiin ola: 
bilmi§tir. llk tahsilin mecburi olmas1, kaf1 
goriilmemi~ mekteb dt§mda k~lan ve ya· 
bud mektebi bitirdikten sonra 1§ hayahna 
giren erginlerin de i~timai •. I_Desle.ki, ahla: 
ki bilgilerinin kuvvetlendmlmes1 zarun 
gori.ilmi.itti.ir. Halk terbiyesi adt veril:n 
tatbiki ilim itte boyle bir zaruretten dog· 
du. Ni.ifus saytsmm, i§~ilerin, esnaflarm, 
san' atkarlarm. ~if~ilerin ~oklugu bir 
memleketin refah seviyesinin artmasmda 
yalnlz bir §art ve bir imkandu. Modern 
medeniyette herhangi bir ferdin i~timai 
ktymetler yaratabilmesi, cemiy~t ha.ya~I~a 
mi.ispet surette miiessir olabtlmest J<;ID 
mesleki malumattnm yeni ke~if ve terak· 
kilerle artmas1 lazun geldi@i kadar bu 
ferdlerin i~timai hayatm umumi yi.iriiyii· 
tiini.i muayyen bir iilki.iye goti.irmek husu· 
sunda kendi paylarma di.i§en yurdda§hk 
vazifelerini de hakkile yapabilmeleri la • 
z1md1r. 

Halk terbiyesinin muhtelif vas1talar1 
vardu: Mektebler, kurslar, gece mekteb· 
Jeri, seyyar mektebler, konferanslar, ki • 
tablar, mec:mualar, gazeteler, radyolar, 
seyahatler, cemiyetler, kuli.ibler. tiyatro
Iar, sinemalar ... gibi. Biiti.in bu terbiye 
vasttalan her memleketin kendi i~timai ve 
siyasi biinyesine gore haztrlamr ve kulla· 
mhr. Bizim memleketimizde de bu vast· 
talarin bir k1sm1 vardtr. Bunlar arasmda 
gazete ve mecmualar ba§ta gelir. .1--!e~e 
son zamanlarda giinli.ik gazetelenmtzm 
bu sahadaki rolleri pek fazla ehemmiyet 
kazanmt§br. Diyebilirim ki, halkla en 
yaktndan ve dogrudan ~<l8'ruya te~as : 
den, ona hitab eden ve h1tab etmek unka~ 
mna her vakit malik olan bu vasttalar • 
d1r. Gi.inli.ik gazetelerimizin diine nisbet· 
]e fevkalade denec:ek derec:ede teknik ve 
keyfiyet bak1mlarmdan tekemmi.il etme • 
si, balk terbiyesi bahsinde memleket he· 
sabina kazantlmJ§ en birinci ink1lab dava· 
lanndandtT. 

Giinliik gazetelerimiz halk terbiyesi 
mevzuunu laztm ve laytk oldugu kadar 
ehemmiyetle ate§lemek i~in onu muayyen 
bir sistem ve olc;i.i ic;ine almahdlr. fnkllab 
Ti.irkiyesinin gazete okuyuc:ulan, hergi.in 
kendilerine sunulan ve iistilnde bir ~ok 
Iezzetli ve faydah yiyec:ekler bulunan bu 
fikir sofrasmdan yalmz mideleri degil, di
maglan ve ruhlan da doymu§ olarak 
kalkmaltdtrlar. Bu sofrada ekmek yahud 
peynir, zeytin gibi kahklardan ba§ka, bi
raz hazmt gii~ olsa da diger faydah ve 
gJ.dah yiyintilerin de bulunmas1 laztmdtr. 
Yalmz ~erez kabilinden §eyler yemege 
ah§km midelere arada bir kuvvetli ye • 
mekler verildigi vakit, herhalde bir ha· 
ztmstzhk vak'ast beklenilebilir. Bu sebeb
le giinliik gazetelerde devamh ve metod· 
lu bir tarzda ilm1 mevzularm da yer bul
mast, milli inki1af1mlz · namma c;ok li.izum· 
ludur. 

Bu sahada yaztlaeak pek ~ok §eyler 
var: Ba,ta, benim s1k stk uzerinde dur· 
dugum koy davast olmak i.izere, aile, ah
lak, tesaniid. Kooperasyon, ic;timai yar • 
d1m, saghk, gendik, kadmltk.. davalarl 
da hemen hergi.in i.izerinde durulacak me· 
selelerdir. Herkes bugiin az~ok anlamt§· 
ttr ki idealsiz bir milli birlik, idealsiz bir 
aile idealsiz bir inhlabcthk hareketi ne 
dog~r. ne biiyiir. Medeniyeti yaratan ide: 
allerdir cemiyet hayat1 idealist ferdlen 
c;ok ola~ yerde saglam ve mes'ud olur. 
Biitun bu hallerde halka ve mi.inevvere 
yardtm edecek, rehberlikte bulunacak 
vasttalardan biz eli kalem tutanlar istifa· 
de etmesini bilmeliyiz. 

Salahaddin Kantlemir 

Bursa barosu 
Bursa (Hususi) - Bursa barosunda 

toplanan vHayetin biitiin avukatlar1 ye
ni avukathk kanununa gore yeniden 
te§kilat yapmi§lar ve idare heyeti s~ • 
mi§lerdir. Birinci reislige avukat Kemal 
Ziya Demirel, ikinci reislige Hulusi 
Ko men, s~ilmi§lerdir. 

iktzsadi hareketler 

MeyvacthgtmiZ ve 
fidanltklar 

Cumhur Reisi lsmet lnonilniin yap
makta bulunduklan seyahatte, bilhassa 
meyvae1hga ne biiyi.ik ~htm1miyet verdik· 
lerini yakinen gordiik. Kastamonunun ne
fis meyvalanm tetkik eden Reisicwnhur, 
evvelki gi.in de Kastamonuda bulunan 
meyva fidanhgmt gezmi~lerdir. 

Milli gelirin en saglam kaynaklanndan 
birini te~kil eden rneyvacthg1m1z ancak 
Cumhuriyet devrinde ele ahnmt~ttr. Cum
huriyetten evvel. bir doniim bile meyva 
istasyon ve fidanltg1 yok iken ge~en on 
be$ yt} zarfmda kurulan mi.iesseselenn a· 
dedi 17 ye ve sahalart da 3589 dekara 
balig olmu~tur. Halen memleketimizde el
ma, armud, kay1s1, vitne, badem, nar tee· 
riibe fidanlan yeti$tirmek maksadile Kas
tamonu, Nigde, Ankara • lrmak, Erzin
can, Kiitahya, Canakkale, Alanya, Tar· 
sus, ve izmir - Mersinlide hirer fidanhk 
kurulmu$tur. Ayrtca Arifiye, fzmir, Gi
resun, Antalya, Gazianteb ve Malatya
da da birer rneyvacthk istasyonu faali~ 
yettedir. 

Bu mesafedeki ~ah$malara aid fili neti· 
celerin ne derece faydah oldugunu gor• 
mek kin sadeee bu sene zarfm<la halka 
tevzi edilen fidanlarm miktarmm 3 milyon 
22 bin 965 oldugunu s<iylemek kafidir 
zannederiz. Fakat, daima daha iyiye ve 
daima daha gi.izele yi.irilmek $iarmda o
lan Cumhuriyet idaresi bunu kafi gormi.i· 
yor. En bi.iyi.igi.imiiziin agzmdan bunu 
duyuyor ve seviniyoruz. Hie;: §iiphe yok ki 
bu seyahati tespit edec:ek kararlar muh
telif sahalarda oldugu gibi meyvac:tltgt· 
m1z i~in de mutlu bir ilerleyi§ ve istikbal 
hazuhyacakttr. 

F. G. 

K~rklarelinde feci 
bir cinayet 

Bir adam, kar1sini balta 
ile par~abyarak oldiirdii 
K1rklareli (Hususi) - Hamidiye ma. 

hallesinde oturan K1ph Kara Salih, ka
nsiru balta ile pargal~mak suretile ol • 
diirmii§ ve oglunu gene balta ile yara
lamt~tlr. 

Vak'a §Oyle olmu§tur: Tahsildarlar 
Salihten borcu olan yol parasm1 iste • 
mi~ler. Salih evine geldi~i zaman me
seleden karunm haberdar etmi§. Gece 
saat ii~ raddelerinde bir odada loZl ve 
kar1sile yatmakta iken kanSl, lhiikume
te olan borcumuzu Odemek i9in e§egi 
satahm, demi~. Bu soz Uzerine birden
bire kopi.iren canavar, eline gec;irdi~l 
balta ile kanstnl miiteaddid yerlerinden 
yaralamak suretile par~ahyarak oldUr
mii§tiir. Babasmm bu vaziyetinden kor
kan zavalll ilnz, can kurtaran yok mu 
feryadile a~abeysinin bulundu~u oda -
ya can at~ .. A~abeysl, karde§jnin te
l~§lm, heyecamm teskin etmekle me~
gulken klzm arkaSlndan gelen katil, 
hie; sua! sormadan oglunun omzuna da 
bir balta indirmi§, oglu ve gelini katilin 
kendilerini de oldiirmek niyetinde oldu
gunu gordiikleri zaman ite kaka ka.pt dt
§an atm1§lara1r. Katil i~eri girmek i~in 
her nekadar u~ra~m1§9a da muvaffak o
lamamt§tlr. 

Vak'adan haberdar olan zabtta, katili 
aramaga ba~lamt~ ve katil, Kuklarelioe 
30 kilometre uzakta bulunan Erikler 
koyii oivarmda olii olarak buluni?~tur. 
Yara1anan oglu hastanede tedav1 olun
maktadlr. -------

Bulgar mecliainden altl 
meb'us ~1kardd1 

Sofya (Hususi) - A.gustos ay~n
da ne~rettikleri gizli bir beyanname ll.e 
Kral Borise hiicurn eden ve Sobranya 1· 

~inde yeni bir parti kurmak gayesile f~: 
aliyete ge~en alt! meb'usu Bulgar Mecl1Sl 
meb'usluktan c;tkarmaya karar vermek ii· 
zeredir. Bu meb 'uslardan baztlan evvel· 
oe miifrit ~if~i. diger baz1lar1 da ~ift~iler· 
le birlikte ~ah§an mutedil komiinist te§ki· 
latma dahildi. Sobranyadan crtkanlacak 
meb'uslann isirnleri: Mahankiyef. N. D. 
Petko£, Dim. St. Angel of, T od. St. La· 
zarof, N. G. Nikolof, ve Kr. Slavof'tur. -···-Agacda asd1 bulundu 

lzmir (Hususi) - Bergamada Kapu· 
kaya k.Oyi.inde ren~ber Mehmed Enginin 
kar1s1 32 ya§mda Sultan, koy civannda 
bir aga~ta as1h olarak bulunmu~tur. Ad· 
]iye hadisenin ne suretle vuku buldugunu 
ara~hrmaktadtr. 

En Biiyiik KaybtmiZ 
Ebedi ~efin oliimii dolay11ile 

memleket miinevverlerinin 
en k1ymetli yaztlart. 

<;tkb. Fiab 75 kuruttur. 

I PAZARDAN PAZARAI KENtERESI DEN 
• Devlet Baba ayaklarma 
Bir tiiphe ge~irdim ! - Namtk Kemal ve Goethe - geldi ..• 

Aynaroz Kadtst filmi - Sulh miikafati 
Bir fuphe ge~irdim! 

Diinkii Cumhuriyet'in ikinci sayfasma 
goz gezdiriyordum. Sayle bir serlevha 
gordiim: «Lutfi K1rdar Manisaya gitti.>> 
Altmdaki haberi okumadan f(:iyle dii,iin
diim: Hah, tam am! yeni Vali istanbula 
ayak basar basmaz kar~Jsma ~1kan i,leri 
goriince, Manisadan buraya gelip geldi
gine bin pi§man oldu, bir bahane bula
rak hemen geriye dondii. Bir daha ge
lecegi §uphelidir. Ne yapar yapar, bir 
mazeret bulur, sakin, temiz ve gtizel Ma
nisasmda oturur. Giderken, yolda, kendi 
kendine ~yle di.i~i.inec~gini tahmin ettim: 
«Oh, kurtuldum I Meger $U lstanbul ne 
ihtiyac kinde bir ~ehirmi$. Sehir degil, 
memleket! Anadolunun, Trakyamn bi.i
tun hastalan, muhtaclan, zenginleri, ho
vardalarl, tedavi i~in, yard1m i~in, gez· 

mek i~in, eglenmek i~in oraya doluyorlar. 
Hepsini bir tek vali idare edecek. Hele 
ilk giini.i gazeteleri elime ahr almaz •a· 
§uakald1m. Aman o ne ihtiyac listeleri, o 
ne isterilk, ' istemezUkler, o ne tavsiyeler, 
direktifler. dilekler, ozleklerl .. Sanki Fa
tih zamantndan beri !stanbul hi~ beledi
ye gormemi~: Yollar, k()priiler, lagtmlar, 
meydanlar yeni ba~tan yaptlac:ak; yeni· 
den te§kilat kurulacak, adamlar buluna
cak ... Y ahud da ... Sanki bir yangm c1k· 
nut. mubarek §ehirde ta1 ta1 i.istiine bt
rakmamtt. Hepsini ben yeni ba~tan ya· 
paeag1m ..• Kahil mi? Selefimin buakt1g1 
molozlan kald1rmak i~in be1 sene ister. 
Her ko~ba§t elli bin liraya muhtac. Tiir
kiye bu~~i yeti$Dlez. Ne dedim de bu i§i 
kabul ettim ~ Manisada baglar, bah~eler 
arasma birka~ parke doteclin mi, teltir 
giil. giiliatan r fstanbula on mialini yapsam 
bana miSm demez. Muharrirlerden biri
nin ayag1 kazara ~amura battl m1 bi.itiin 
gazeteler kiyameti kopamlar. Ben ne ya· 
p1p yap1p Manisada kalaytm. Bir daha 
~u lstanbula gezmek i~in bile ayagtmt at• 
mam.» 

Fa kat serlevhamn altmdaki haberi o· 
kuyun a §a§tlm ve sevindim. Meger Lutfi 
K1rdar Manisaya veda i~in gidiyormu§, 
lstanbula gene gelecekmit. Aman gel sin I 
Biz de onu ihtiyac listelerimizle i.irki.itmi
yelim. Y oksa bOyle, onun her Maniaaya 
gidi§inde halec:an gec;iririz, bir daha geri· 
ye doneceginden ~i.iphe ederiz I 

Namrk 'Kemal ve Goethe 
Sair Halid Fahri Ozansoy Son Posta 

gazetesinde bir makale yazm11 ve tiyatro
culanmJzdan tikayet etmi§. Goethe'nin 
yi.izi.inci.i yth i~in bizim tiyatro alemimizde 

~or' 

ktyametler kopup kalkm1~. Alman dahi
sinin eserleri oynanmts da N am1k Kema
lin ellinci y1ldoniimii i~in hi~;bir ~Y ya· 
ptlmam11. 

N eden a cab a~ 
Su fikirleri yi.iriiteBler bulunabilir: 

1.- Namtk Kemal Goethe kadar bi.iyiik 
de&ildir. 

2.- Onun bizce biiyiikliigii tiyatro mu
harrirli&inde degil, va tan §airligin
dedir. 

3.- Na~tk Kemalin piyesleri sahne tek
nigi bak1mmdan bozuktur: Oynan-
maz. 

4.- Nam1k Kemal piyeslerinde Osman
hhgt miidafaa eder. Hatta bu yiiz· 
den bir zamanlar V edad N edim 
Tor onun Vatan piyesini yasak et
mege kalkmt§tJ, fakat Peyami Safa 
hyameti koparmt§tt, yasak geri a
lmml~tJ. 

Haytrl Bi.iti.in bu iddialar, Halid Fah
rinin pek hakh tenkidi oni.inde ~iiriir. Yal
ntz bir nokta var: Almanlar, Goethe'nin 
yiiziinci.i senesinin kutlulanmasma birkac; 
sene evvelden hamlanmaya ba§laml~lar
dt. Bizde ise N am1k Kemalin ellinc:i se· 
nesinin kutlulanacaK1 birka~ giin evvelden 
bile haber verilmedi. Hepimiz karan vir· 
mi dort saat evvel haber ald1k. Simdi bir 
tesellimiz kaldt: Eminiz ki elli sene son· 
raki nesiller, Namtk Kemalin yi.iziincii se· 

nesini kutlulamak ic;in bizden daha evvel 
davranacaklar, c;iinkii vaktinde i~ gorme· 
nin rnAnastm ve Vatan ~airinin k1ymetini 
bizden da,ha iyi anh; acaklardir. 

Avnnrnz Kadtst lilmi 
Musahib zade Ce

lalin Aynaroz Ka
d!s: piyesini biliyor· 
sunuz: lmparatorlu
gun inhitat devrinde 
Osmanh kad1lannm, 
memurlarmm, ~eyh· 
iilislamlannm huSIZ· 
hklanm, ti.irli.i ahllik 
Slzhklanm ve kepaze 
liklerini bir komedi 

miibalagasile canlandtran ho~a bir piyes
tir. 

1nkllabtmlz i~inde, bu eserin bizim i
~in husqsi bir manas1 vardu: lki de vir ara· 
smdaki farklan gozoniine koyar. 

Bu piyes yeni bir yerli filmimizin mev· 
zuu olmu§. Pek giizel bir fikir. Sahne a· 
lemimizde kazamlm1~ bir muvaffakiyeti, 
ayni san' atkarlann de!aletile beyaz per
de i.istiine nakletmek istemi~ olanlarm dii
~iinc:elerindeki isabete bir §eY denemez. 
Fa kat bu film Tiirkiye dJ§ammda da 
gosterilec:ekmi~. Amerikaya kadar gide· 
cekmi~. Burada i~ biraz degi~ir. Ci.inkii 
yabanctlar bizim tarihimizi bilmezler, bu 
eserin inhitat devrine aid oldugundan ha· 
berleri yoktur. Filmi goriince bi.iti.in Tiirk 
tarihinin boyle hmtzhklarla, ahlakstzhk
larla, kepazeliklerle dolu oldugunu zan· 
nedecekerdir. Ti.irk tarihini bilen tek tiik 
yabanctya da kendimizi bu ~kilde te~hir 
etmek dogru olmaz. Bu ti.irli.i hic:ivler ve 
tenkidler aram1zda kalmah degil mi? 

«Musadagmda kuk gi.in>> filmi kadar 
aleyhimizde c:ereyanlar uyanduabilecek 
bir filmin Turk sinema sanayiinden do
garak yabanct memleketlerde dola§ma• 
smdan ~tkacak neticeleri bir dii~iini.iniiz I 
0 yabanc1 memleketler ki bizi hala «Os
manh Cumhuriyeti» samyorlar ve filmin 
mevzuu da Osmanh tarihinin bir safhast• 
na atfedilen igrenc ablakstzhklardan ba§· 
ka bir§ey degildir!. 

Sulh miikalatz 
ltalyanlar ni~m mi 

Cibuti~. T unusu, 
Korsikayx, Nisi isti· 
yorlar? Ciinkii Fran 
samn son Cekoslo· 
vak davasmda barb
den ne kadar kork· 
tuklanm gordUler. 
Ben Pariste iken ba
Zl F ranstz gazeteleri 
sulhu kurtard1klan i· 
~in Cemberlayn ve 

Mussolini isimlerinin biiyi.ik c:addelere ve· 
rilmesini bile teklif ediyorlardJ. ltalyanlar 
bOyle kuru iltifatlardan anlamazlar. «Ma· 
demki sulhu kurtard1k, miikafat olarak 
di~e dokunur hir ~Y isteriz» diyecekler· 
dir. Hele Mussolini'ye sorarsamz, Fran• 
samn bu korkusunu gordiikten sonra IU 
c:evabt verecektir: 

«Ben Fransayt severim. Hem komfum, 
hem de 1rkda§tmd1r. Eger Frans1zlar ya
bancJmiz olsalardt bOyle iki i.icr parc;a yer· 
le iktifa eder miydim? En az Parisi ister· 
dim!» 

ftalyan1n bugi.in iste'diklerine Nobel de
gil, «Miinih Sulh miilakah» da diyebilir· 
siniz I 

Tefekkiir 
Ce~en haftaki yaz1m iizerine geri ka

lan Harry Baur temsilinin bilet bedelleri
ni halka tam olarak iade etmege karar 
veren Franstz Tiyatrosu direktorliigi.ine 
tesekkiir ederim. SERVER BED I 

Eminonii meyda~IDln 
temizlenme ifi bitiyor 
Eminonii m.eydanmm ac;tlma i§i si.ir' at

Ie devam etmektedir. Buradaki molozla
nn kaldmlmas1 ic;in 20 kamyon tahsis e· 
dilmi§tir. Ameleler geceleri dahi ~ah§
rnaktadu. Bir haftaya kadar meydan ta
marnile temizlenmi~ olacak, bundan son· 
ra «B» planmm tatbikma ba~lanacakt1r. 
«B» plam tatbik edildigi takdirde §imdi
ki Emlak Bankasmm bulundugu ada ile 
Bahkpazarma kadar olan ada da temiz· 
lenmi§ olacaktJr. F akat bu i§in tamam ola
bilmesi kin 1$ Bankasmm kar~lSlndaki a
da ile eski Sanayi ve Maadin Bankas1· 
nm bulundugu ve §imdi karakol tarafm
dan i~gal edilen adamn da kaldmlmas1 
zaruri goriilmektedir. Meydanm her iki 
cihetinde hiikumete aid bazt in~aat vii
cude getirilmesi ve bu meyanda bahkha
neyi de ic;ine alacak biiyiik bir Bahkpa
zan halinin in~as1 dii~uni.ilmektedir. Bu 
halin Evkaf veya herhangi bir milli mii
essese tarafmdan vi.ieude getirilmesi muh· 
temeldir. Vali ve Belediye Reisi Lutfi 
Klrdar kJsa bir zamanda ~ehrin acil ih
tiyaclanm tespit ettikten sonra An
karaya gidecek, alakadar vekaletlerle 
temas ettikten sonra §ehrimize donecektir. 

M e~hur bir masal vardtr: Ne ol
dum delisi bir padi~ah, Kasta· 
monulu bir helvac1 ~tragile eg· 

lenmek arzusuna dii~rek, kendisini sara~ 
ya ~aguhr. Zavalh ~uak, o gline kadar, 
padi$ahm yalmz adtm i~itmi~. Sara}'l ~0-
ri.ince yad1rgar. Bir ti.ir]ii i~eri girmek is
temez. Gi.i~li.ikle raz1 ederek «huzur» a 
c;Ikamlar. 

Helvac1, alttn yald1zh tavanlardan 
sarkan renk renk avizelere bakarak $a~a· 
lar ve o ~a~kmhk arasmda muhatabmm 
kim oldugunu unutup sorar: 

- Bu sarayt sen mi yaphrdm, yoksa 
babandan nu kald1? 

Padi$ah: 
- Babamdan kaldt! diyince helvacl 

c;uagt, padi§aru tepeden brnaga si.izerek: 
- Dua et ki, babandan kaldt... der, 

yoksa bOyle saraylarda oturmak senin yi
yecegin nane degildi I ... 

Milli Sefimiz 1smet lnoni.ini.in, gec;en· 
lerde Kastamonuya yaphg1 seyahatin he· 
yecandan gozya~artlcl intibalan arasm
da, masaldaki Kastamonulu mevhum hel· 
vac1 ~1ragm1 habrlad1m. Zavalh Kasta
monulu, bir zamanlar yalmz tezyif edil· 
mek ic;in, agza altmrdt. (Kavnu necib) 
leri ku~kuland1rmaktan ~ekinen meddah
Iar ondan ha§ka dillerine dolayaeak mev
zu bulamazlard1. Memleketi, babasmm 
mah gibi idare eden padi§ah, cepheler, 
taze kana susad1klan zaman, Kastamo
nu]uyu arard1l Gururunu tatmin ic;in koy
liiyii palas panduas sarayma celbettiren 
Osmanh devleti padi~ahile halkm derdi· 
ne yakmdan teJllaS etmek ic;in koy koy 
dola$an Tiirkiye Cumhuriyeti Reisi ara· 
smdaki fark. !smet !noniini.in ~ahsmda bir 
kat dah~ derinle~iyor. 

Allahm yeryi.izilndeki o yalanc1 golge
Ieri, ancak debdebdi ya~ayt§lanm te~hir 
etmek ihtiyacmt hissettikleri zaman, mem• 
lekette bir koyli.i sm1h bulundugunu ha· 
brlarlardJ. 

Koylii de, sanki adam miyd1?. Eger, 
arada bir, padi§ahm keyi.fli bir zamanm· 
da seriri saadete davet edilirse, sefalet ve 
peri~anhg1 yi.iziine vurulmak i~indi. 

Kastamonuda k<iyleri dola§an !smet 
fnonii. asularca bir «Mesih» gibi bekle· 
nen mij}et ve devlet birliginin en giizel 
ifadesi oldu. Tiirkiye Cumhur Reisi. 
Kastatn<lP.u koyliisiine, yald1zh tavanlan· 
m <legil, rikkat ve ~fakatini gostermege 
gelmi§, ve sarayinin albn torbalan yeri· 
ne, onlara mi.icevher kalbini a~m1~br. 

Helvac1 ~tragmm temiz kanmdan ge• 
len Kastamonu c;ocuklan; ne kadar se• 
vinseler yeri var: 

Devlet ku~u ba~larina lConmadtysa da, 
Devlet Baba, ayaklarma geldi! 

S. G. 

Bir kosk 
' 

yandt 

Ate,, mangaldan si~riyan 
ktvdcundan ~ikb 

Evvelki gece saat 24 te Erenkoyi.inde 
Koka~marda 5 numarah Dr. Hamid 
Kayacana aid ko,kten yang~n c;dmu§, ko§li 
sabaha kadar yanml§hr. Y angm haberini 
alan Kadrkoy ve Oski.idar itfaiye grup· 
Ian, bir mi.iddet sonra Erenkoyi.ine yeti§· 
mi~lerse de at~. ko1ki.i iyice sardtgmdan 
kurtarmak miimkiin olamam1~, sadece et• 
rafa sirayetinin oni.ine g~ilmi§tir. Ev sa· 
hibleri, yangm kokusunu ahr almaz evi 
terketmi~lerdir. Yaptlan tahkikata naza· 
ran yangmm alt katta, hir oda i~inde bu
lunan mangaldan Sl~rayan kJVJlctmlardan 
<;tkhgt anla~tlmt,tr. Ev sahibleri, mekte· 
be giden ~ocuklanna kahvalh hazulamak 
i~in daima odada mangal bulundurduk· 
lanm, yangmm, mangaldan st~rayan ki
vtlclmlardan tutu§an oda i~indeki pamuk
lu minderin parlamasmdan ileri geldigini, 
hi~bir kimseden davac1 bulunmadtklarmi 
soylemi§lerdir. Ko,k, ilkonce 9bin Iiraya 
bir sigorta §irketine sigorta edilmi~ti. Son
ralan bu fiat yedi bin Iiraya indirilmi~tir. 

Berlin- Tahran hava hatb 
Berlin (Hususi) - fngiliz gazete

lerinin yazdtgma gore, Hitler, Iran, Irak 
ve Efganistanm dostlugunu kazanmak ar• 
zusundadtr. Almanlar !ran korfezine ka· 
dar ticari miinasebetlerini uzatmak isti· 
yor. Bu maksadla, ge~en senedenberi AI· 
man ticaret miimessilleri T ahranda faa· 
liyette olup lranm yeraltt zenginliklerini 
i~letmek imtiyaztm almaya ~ah§Iyor. $a· 
hm yakm adalanndan General Ismail 
Han birka~ kere Berlini ziyaret ederek 
Alman fabrikalarma bi~ok sipari~ler 
yapmi§hr. Almanlar, oniimiizdeki ilkba
hardan itibaren Berlin • Bagdad • T ah· 
ran hava hathm i~letmege ba§hyarak bu 
hatta en seri yolcu tayyareleri kullanacak· 
lardtr. Bu hat claha ileriki senelerde Siya· 
ma kadar uzablacakhr. 
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ADLiYEDE VE 
MAHKEMELERDE Bugiin yapdacak 

lik ma~lar1 
Lik ma~lanna bugiin bUtiin salialar

da devam edilecektir. 

KarJ§Ik ve nasd yapddJgi beQi olm1yan bayat 
~ocuk gJ.dalarile ya vrunuzun SJ hhatini 

tehlik eye koyarsiniz. 

Allahtn yaraH•ih gibi saf ve tabit 
hububaHan yaptlmtt 

<< Ashab1 emlak >> De demekmis ? 
' 

Sokakta tas atma· 
' 

Taksim stadmda: Saat 13 te Galata -
saray - Topkap1 takrmlan kar§Ila§acak
lardlr. 

Beraetle neticelenen bir 
tokat atma davas1 

DID fena • • Deticesi 

Bir gene, bu 
mahkemeye 

yiizden 
verildi 

Fenerbah~e stadmda: Taksim stad -
yomunda yapllacagt evvelce bildirilen 
Vefa - Beykoz ma~1 da Kadtkoy stadm
da oynanacaktir. 

~abk ka,II davac1, muhakeme esnas1nda yedigi 
unutarak beyhude yere « ashab1 emlak » 
tabiri iizerinde 1srar edip durdu 

tokall 

<;attk ka§h, kara sakalh bir adam o
lan davac1, ne ~ yaptl~ sorulunca: 

yakasma yapt§bm! 
- Sonra? 

Muslim oglu Mehmed isminde bir 
gene, Fatihte Haydarda ta§ atml§, attt~ 
ta§, o s1rada evinden sokaga ~1kan Er ~ 
cilmend isminde bir gencin sol gozii al
tma isabet etmi§. Bu yiizden Miislim og
lu Mehmed, birinci cezada muhakeme 
edilerek, §ahidler dinlenildi. 

Gilne§in Lik ma~larmdan ~ekilmesi 
dolayrsile Fenerbahc;e sahaSI bu hafta 
bo§ kalmi§b. Fenerbah~e stad1 bu vazi
yet kar§Ismda miiracaat ederek saba • 
sma rna~ istemi§tir. Bu sebebden do -
layr Vefa- Beykoz ma~1 Fener stadma 
nakledilm~tir. 

~eref stadmda: Bu haftanm en ente
resan kar§tla§mast alan !stanbulspor -
Be§ikta§ ma<;I saat 14,45 te ~ere£ stadm
da yaptlacakbr. Bu mac;tan evvel de 
Hilal - Silleymaniye tak1mlan kar§tla
§acaklardrr. 

iJZLii 
u 
N 
L 

- Ashabt emlaktenim, dedi, bir i§ 
yapmaga ihtiyacrm yok! 

Ve hakim, cashab1 emlakten:. oldugu
u zapta gec;irtirken, o, elini uzatarak: 
- ~ey, dedi, bir i§ yapmaga ihtiyacrm 

lmadrgmt zapta gec;irtmezsiniz, tabii! 
- 0 cihet bizi alt1kadar etmez zaten! 
Qatik ka§h, kara sakalh a~am, ba§I

I salladr: 

- i§te bu kadar! 
- E, sebeb? Sizi evvelden tamyordu 

da aramzda bir vazgec;ti mi buna sebeb? 
Yoksa kalabahkta ~arpt§tmtz da? 

Erciimend, §ahidlerden biriydi. eTa§ 
isabet edince, Mehmed bana dogru ko§
tu, kaza oldugunu soyledi, beni ecza -
neye gotilrdii. Orada pans1man yapma
dtlar, karakol vasrtasile hastaneye yol -

Siileymaniye stadmda: Saat 9 da Ka
ragilmriik - Fener Y1lmaz B takrmlan, 
saat 11 de Anadoluhisar - Galata Genc
ler B. taktmlan, saat 12,45 te Anadolu
hisar - Fener Y1lmaz A. taktmlan, saat 
14,30 da Kas1mpa§a- Galata Gencler A. 
takrmlan kar§tla§acaklardir. 

A· 

- Evet, §iiphesiz! 
Ve bir an sustuktan sonra, gene elini 

zatarak: 
- Ancak, dedi, casliab1 emlakten:. 

evab1mdan da hadsiz hesabsrz mahm, 
iilkiim oldugu manast ~1kmasm! 
- Bu cihet de bizi alakadar etmedi -

ine gore ... 
- Tabii, tabii!. 
Ve bir an daha susarak, bir kere daha 

1 uzati§la: 
- Maamafih, dedi, bir i§ yapmaga ih
yacrm olmadrgtm soylemekle, c bp~ta 
ezerim:. manasma bir §ey demi!~ de 
ytlmtyayrm. Soziimiin boyle bir rna -

aya ahmp da bu §ekilde tefsir olun -
asmt istemem! 
Hakim, bu sefer, ayni nokta iizerinde 
trun ayni nokta etrafmda donen ada
r, dikkatle siizdil: 
- Bunlann davamzla hiGbir alakas1 
k! Si"?:e bu ciheti sormuyoruz, ki! 
- Battabi! Maksadrm, yani, me§ga -

l"Yl vardrr da! Bah~emle me§gul ola -
k .. . 
- Rica ederim, neyle me§gul olursa-
7 olunuz. Oturunuz! 
H§kim, bu adamm clava ettigi deli -
..., hnm da hiiviyetini zapta ge~irtti. 
faktefek, ahm sabm i§lerile g~indi-

ni, soyliyen Seyfeddin, avuclanm 6-
'indf'ki masa iistiine basttrmt§, sakin 
J""l~' rordu. Temiz giyinmi§, ttknaz bir 
ncdi. 

- Bu gencin size bir yumruk vurdu
mu iddia edivorsunuz, oyle mi? 
Catlk kash, kara sakalh adam, cas -
h1 emlakten• Nasrr, §i:iyle bir yan goz
clclikanhya bak1p: 

- Dava ettigim c;ocuk, budur! dedi, 
iyice te~his ediyorum! 

Size sual o degil, ki! Hem te~his et
en dava a~abilir miydiniz, ki? 
avac1, omuzlanm kaldrrdl, kadife 

kahn, siyah paltosunun onii bu 
7i'tl·<>tf·<> bir par~a <:laha a~1larak, ye -

tak1h altm saat kordonu par1l -

Olur, a! Yamhr insan da 'benzete
Fakat, bu olduguna §imdi daha 

kaniim! 
Evvelce kanaatiniz o kadar kat'i 

demek? Halbuki, dava ac;an, 
olarak kanaat getirir de a~ar, de

mi? 
buna cevab verecek yerde, 

sefer de davasm1 anlatmaga ba§ladt: 
Cadde, ~ok kalabahkt1. Dalgm dal

gidiyordum. Bir arahk yiiziime bir 
savruldu. Bir de dondiim bak

ki, bu ~ocugun eli havada ... Derhal 

Tefrika No.63 -:-

Biraz daha otede Ha§met, bir koltuga 
ayaklanm iistiiste atmi§. Rengi 

isi kadar soluk degil. Ka~ gunkii iiziin
yava~ yava~ azalmt§ samrs1mz. Dun 
poker oynadtgmt gorenler: 

- Ne olursa alene oluyor. Feriha 
· e dii§eli ka~ giin oldu, unutuldu, gitti 
!. .. 

Demi§lerdir. 
Melek Hammefendile Nermin Suad 
ada goriinmiiyor. Kibarhk, bu ... Ne

gitseler, herkesten sonra geliyorlar. 
,Siikrii Pa§arun yamha§tndaki kol-

dogru yiiriirken, <>nlar da geldi. GO
~ey: lkisi de o hdar siislu ki di.i

e gidiyorlar, sanirstmz. Hact Hiisa
dinin azametli baldrz1 taftadan bir 

- Kat'iyyen! Ben kendisini hie; ta
mmam. <;arpi§tp kavga da etmedik! 

- 0 halde? 

lad1lar. Ben, davacr olmuyorum, ~ilnkil 
bu gencle velisi, kasd olmadtgtm soy -
liyerek ricada bulundular:. dedi. 

- 0 haldesi? E, olabilir ki, kendisi 
beni evvelden tamyordu da benden ho§
lanmtyordu, bana garaz baglamt§h; ka
labahkta frrsat bu frrsattrr, dedi ve 
bird en hire ...... 

- Kafi! Siz soyleyiniz. Yumruk sa
vurdunuz mu? 

Delikanh, giildil: 

Erciimendin annesi de a§agr yukan 
bu ifadeye yakm soyledikten sonra, 13 
ya~mda Receb, yeminsiz dinlenildi. Bu 
<;ocuk, hadiseyi cMehmedi, mahalle ~o
cuklan bir §ey soyliyerek klzdmyor -
lard1. 0 da, onlara ta§ atarken, Ercii ~ 
mend agabeyim evinden ~1ktt. Ta§lar -
dan biri onun sol gozii altma raslada 
diye anlath. 

- Asia! Hic;bir sebeb yok, rica ede
rim! Tammaro ki bu zati! Avcumda Mu.ayene raporunda, sol goz altmda 
bir 25 kuru§luk• vardt, dii§mesin diye, goriilen yaramn sabit iz btrakacagr, an-

I cak bunun yiiziln giizelligine tesir de-
ondan e irni yumruk §eklinde sikmt§ • recesini takdir, m'ahkemeye aid oldu -
tim. Kalabahkta sikl§lp bir arahk eli-
mi §Oyle havaya kaldmnca, bu zat, bir- gu yazthyordu. Mahkeme heyeti, Er -

ciimendi ~agmp yiiziinii, goziiniin alhdenbire dondil, yiizil, benim elime c;ar-
ptverdi. K1zdt, csen bana yumruk sa _ m gozden ge~irdi ve neticede bu cihe-
vurdun!:a diye yapi§h yakama! tin ehli vukufGa hallini kararla§brdx. 

Muhakeme, kald1. 
Davact, durdugu yerde ktmrldand1: 
- Yani, kabahatli yerine benim mi <;ocugun parmag1ndaki 

g~mem lazrm geliyor yoksa? Benim yiiziigii almi§ 
bildigim, otedenberi yumruk surata c;ar- Cigerci Muharrem diye tanmml§ biri, 
par, surat yumruga degil! Benimle a- Elizabetin kizt 7 ya§mdaki Servetin 
lay mt ediyor bu ~ocuk? parmagmdaki mavi ta§h bir altm yilzil-

Delikanh, yan gozle ona bak1p: gil a§lrmaktan il~iincii cezada muha -
- istagfirullah, dedi, fakat, vaziyet keme olundu. 

bundan ibaret de! Ben de onu soyle - Davaya gore, ~ocuk, bakkala gidiyor-
mekle iktifa ediyorum! mu§. Yolda kar~1sma Muharrem c;tkmt§, 

Hakim, iki §ahidi c;agrrd1. Bunlar, c;ocugu ok§amt§. cNedir o parm~da
Hiiseyin ve Habib isimlerinde iki ki -. ki ~ziik? 0, iyi degil! Bende daha iyi
§iydi. Yumruk bahsinde hi9bir §eyin leri var. Ver onu bana da degi$tirip sa
farkmda olmad1klarmt, sadece davac1- na bir iyisini getireyim!, demi§. Yiizil
mn, dava ettigi gencin yakasma yapt§- gu ahp gitmi§. Qocuk, yanm saat bek
bgmt gordiiklerini soylediler. Bundan lemi§, sonra i§i annesine anlatmca ara
otesi krsa siirdii, Seyfeddin beraet etti. maya c;rkthp, tarif ettigi adam yakalan-

c;attk ka;;h, kara sakalh cashab1 em - ml~. 
Iakten:a Nastr, sulh ceza salonundan a- Miiddeiumumilik evrak1 miitaleaya 
gtr agrr dl§artya ~Ikarken, oniisrra yii- almt§tlr. Gelecek celsede iddiasml soy
riiyen delikanhya bir nobet daha goz - liyecektir. 
lerini dikip: -~~!!'!!!!!!!~~~~~~~~~~~ 

- !yi oldu da beraet ettin, evlad! de
di, yoksa uykum kac;acakti! 

- Neden? 
- <;iinkii, ben de, benim yuzumun 

mu se~in eline, yoksa senin elinin mi 
benim yiiziime degdigi hususunda son
radan tereddild ettimdi! 

- E, o halde ne diye burada ba§ka 
tiirlii soylemekte 1srar ettiniz? 

Koridor boyunca adrm athklan Stra
da, Nas1r, bunun sebebini Seyfeddine 
§Oyle anlatti: 

- Soz bir, Allah bir! Ben, bir defa 
bir ~ey dedim mi, hep ayni sozde sebat 
ederim! Tiikiirdiigiimii yalamam. Ve 
lakin sen beraet kararile temize ~tktlk
tan sonra, mesele kalmaz! 

Delikanh, ya§hca adama hayretle 
gozlerini c;evirip, yutkundu. Bir ~ey di
yecekti galiba? ... Demedi. Ve kar§ISm -
daki adam, aynhrken tekrarlad1: 

- Merd alan, bir kere soyledigi soz
den bir daha donmez! ? ... 

·=-
Nakleden: 

KEMAL RAGIB 

tuvalet giymi§, boynunda ind gerdanhk, 
kulaklannda tekta§ kupeler... Ba§mda 
tact eksik I ... Dekolte giyinip gelmedikle
ri ne mutlu I... Bir ~ahmla i~eriye girdi
ler. Y erlerine oturduktan sonra da hep 
kendi aralarmda konu§up gulli§meye bas
ladtlar. Zaten herkes ne§' eli ... 

At;tk denizde ftrtma durdu; bugiin yo
la ~rktyoruz. Astl ftrtma §imdi burada 
kopacak, kimse bilmiyor. F eriha ile da
YlSlni oldiiren adam ortaya ~tkhgi zaman, 
herkes kim bilir nekadar §a§Iracak, ken
disi de, Adnan Beyefendi de bakahm 
ne yapacak? .• 

c_;aylar, pastalar dagtldt .. Herkes g\i .. 
le <>ymya yedi, i~ti. Boylelikle bir saata 
yakm zaman g~ti. Kamarotlar, hi~ dur-

Askeri liselerin voleybol ve 
basketbol miisabakalar1 

Askeri liselerimiz arasmda yaftilmak
ta olan voley'bol ve basketbol miisaba • 
kalan biiyiik matem dolayrsile geriye 
brrakilmt§tr. 

Bugiin saat onda Beyoglu Halkevi sa
lonunda Maltepe - Bursa, Deniz Lise ve 
Harbiyesi - Kuleli taktmlan arasmda 
voleybolun son ma<;lan yaptlacaktrr. 

Pazartesi, sah ve c;ar§amba giinleri de 
basketbol miisabakalan yaptlarak birin
cileri tespit edilecektir. 

En Biiyiik Kayb1mtz 
Ebedi ~efin oliimii dolaytsile 

memleket miinevverlerinin 
en ktymetli yaztlart. 

(:1kh. Fiah 75 kuru§tur. 

madan ortal!kta dola§Jyor. Goriinii§te i§ 
goriiyorlar amma hepsi de Cerna! kapta
nm gozline bak1yor. 0 i§aret verir ver -
mez hep birden Adnanm listline attla ~ 
caklaT. 

Arhk dag1lmak zc;.mam geliyordu; Ce
rna! kaptan ayaga kalktJ: 

- Lutfen, dedi, herkes yerli yerinde 
otursun; hi~ kimse salon dan d!§anya ~~k
masml.. 

Demindenberi tath tath konu§up giilu· 
§iirken §imdi kaptanm boyle biraz da dik 
bir sesle kapdan kapattmnast, ~imizden 
pek yoklanm §a~trtt!. Herkes onun yiizii· 
ne baktyordu. Arada bir, nas1lsa birbiri
ne dokunan fincan, ~atal giiriiltiisiinii 
saymazsamz ortaltga derin bir sessizlik 
<;cktii. 

-- Sizi burada ahkoymak belki biraz 
da saygislzhk olacak. Fa kat bu sayglSlz
hgt neden goze aldtm, bunu anlatacak o
lursam, hepiniz merak ede<:eksiniz, hi~bi
riniz buradan ~ekilip gitmek istemiyecek. 
Hi~biriniz, dcmiyeyim. f~inizde yalmz 
salondan degil, miimkiin olsa vapurdan 
bile ka~1p savu§mak istiyecekler de ek~ 
sik degildir. Onu da biz buakmtyacagtz. 
Kim, diye merak ettiniz, degil mi~ .. Sim~ 
di, i§te onu da anhyacaksimz. Sizi onun 

Gene taktmlar liki ba,Iadt 
Uzun senelerdenberi esash bir §ekil

de ~alt§hrtlamryan gene futbolcular1 
ileride daha verimli bir halde haztrla -
yabilmek maksadile tertib edilen gene 
taktmlar arasmdaki lik ma~larma diin 
Taksim stadyomunda ba§lanmi§br. 

Kuliiblerin A ve B takrmlarmda oy ~ 
namamt§ gene futbolculann i§tirak et -
tigi bu miisabakalar, timid ve tahmin e
dilen alakayr uyand1rm1§ olmaSI itiba-
rile §ayani memnuniyettir. Gene taktm
lar likine dahil kulilblerin ellerinde 
mevcud olan oyunculara bu ma~lar ve
silesile ilerlemek ftrsab verilmi§ ol -
mas1, ma~lann en k1sa bir zamanda c;ok 
heyecanh bir §ekil almasma sebeb ola
caktrr. 

Gene taktmlar likinin birinci miisa -
bakast Be§ikta§la tstanbulspor arasm -
da yaprlmt§tlr. Her iki kuliibiin gene o
yuncularr bir saat devam eden mac; es
nasmda zaman zaman tehlikeli akmlar 
yapmt§lar ve bu arada ka~1rruklan bir 
ka9 frrsattan sonra Sifrr S1f1ra berabere 
kalrm§lardlr. 

B. taklmlari ma~i 
Galatasaray-Be~ikta~ B taktmlan ara

smda yap1lacagt ilan edilen lik magma 
Be§ikta§ lisansh oyuncu c;tkarmadrgt fa. 
t;in GaJratasaray hilkmen gaJ.ib saytl ~ 
mi§hr. 

Kumkapi giire§ kuliibii yeni-
den kuru I uyor 

Giin~§ kulilbiiniln spor faaliyetini ta
til etmesi iizerine eski kulilblerine do -
nen Halic ve Kumkapr giire§~ileri, esas 
kuliibleri alan eski yurdlanm yeniden 
canlandtrmak i~in bir tak1m te§ebbilsler 
yapmt§lardi. 

Kumkap1 gilre§~ileri otedenberi ken
dilerine biiyiik yard1mlarda bulunan es
ki giire§ aj am tsmail Hakkmm delale
tile bu sabah miihim bir toplanti ya
pacaklardrr. 

Biitiin giire~ yapan azanm bulunaca
gi bu toplanbda emekli albay Hafrz Be
sim reislige sec;ilecektir. Giire~ muhi -
tinde c;ok sevilen emekli albay Besimin 
Kumkapt kuliibiiniln ycniden kurulma
smda muvaffak olaca~ kuvvetle timid 
edilmektedir. 

Giiref federasyonu reisligi 
Beden terbiyesi te§kilatmm faaliyete 

ba§lamasi ilzerine Giire§ federasyonu 
reisi Vehbi istifaya karar vermi§tir. Re
isligin idman cemiyetleri ittifak1 zama
nmda federasyon umumi katibi olan 
Seyfi Cenaba teklif edilecegi haber a
hnmt~ttr. 

is:in toplad1m. Gene onun i~in biraz <>tu
runuz da k<>nu§altm, diyorum. llkonce 
§Unu hahrlatayim ki yola ~Jkhglmtzm i.i
c;Uncii gecesi, yolculardan birisini zehirle
diler. Ertesi gece de onun yegenini de
nize athlar. Bugiine kadar bunlara kaza 
dedik, hastahk dedik, hepiniz az c;ok i§in 
ic; yiiziinii anlamt§ olsamz bile biz, a~Jk
tan ac;tga soylemege c;ekindik. Bir gene 
bzla onun ihtiyar daytsmJ oldiiren adam, 
yakalanacagmt anlar anlamaz birkac; ki
~inin daha camna ktymasm, diye korktuk. 
Bugiin art1k bu korku kalmami§hr. Biitiin 
0 esrann iistiinii orten korkunc perdeyi 
§imdi hepinizin oniinde kald1racagtz. He
pimize iizuntiilii, halecanh giinler gec;ir
ten bu canavar, art1k elimizdedir. 

Salonun ~inde, hep birden bir k1mrl -
danma oldu. Bi.itiin dudaklar titredi. 
Gogiisler derinden derine hirer soluk sar
stldt. Herkes brrbirinin yiiziine bakt1. Bu 
baki§larda merak, iiziintii, korku, hepsi 
vardJ, 

Cerna! kaptan, sozlerini §oyle bitirdi: 
- 0 adam §imdi burada, sizin ara

mzda oturuyor. Biraz once bizimle bera
ber ~aymt ~ti, pastas1n1 yedi, §imdi de 
biitiin bildiklerimizi ortaya koydugumuz 
zman, bakaltm, ne soyliyecek, ne yapa • 

i 

I 

~ocuklar1n1za yediriniz. En yilksek evsafa malik 
olan bu oziU unu 

DUnyada mevcud ~ocuk grdalaranan en mUkemmelldlr. · 

Pirinc, Yulaf, Mercimek, Bugday, irmik, 
Patates, M1sir, Tiirlii, Bezelya, Badem, 

~avdar Ozii Unlarini ~ocuklariniza Y ediriniz. 

I 

I • 
Kuvvetlerinizi artbnnak, varhguuzdan son derece bir ran'dnnan 

almak, bedeni~ rUhi ve manevi hasletlerinizi biiyiitmek ve yeti§tinnek 
istersiniz degil mi ? Behemehal F 0 S F A R S 0 L fiUrubunu i~iniz. 

( F 0 S F A R S 0 L ) daima kant tazeler, kmmzt yuvarlacJ.klan 
~ogalhr. Gormek, i§itmek, koklamak hassalanm arthnr. Halsizligi, 
tembelligi, uykusuzlugu, fena dii~iinceleri giderir. Zekil ve haftzay1 
parlatarak hi~ umulmtyan viicudlarda bile enerji, cesaret, azim ve 
irade y~rab.r. Sinir ve adale manzumelerini saglamla~tuarak asabi 
buhranlan, dii~kiinliigii onler ve §ifalandtnr. Hususile belgev§ekligi 
ve ademi iktidarda mide ve barsak tembelliginden dogan haznnstzhk 
ve muannid kabiZlarda tifo, grip, zatiirrie ve sttma nekahetlerinde 
§ayani hayret faydalar temin eder. Ve derhal kilo ald1nr, 

F 0 S F A R S 0 L'u diger kuvvet ilaclanndan aYJl'an ba§hca 
hassa devamh bir surette kan, kuvvet, i~tiha temin etmesi ve ilk kulla
nanlal·da bile azami bir hafta i<;inde tesirini gostermcsidir. Muhterem 
doktorlanmtz tarafmdan yiiz binlerce vatanda~a kemaH itimadla tavsiye 
edilen F 0 S F A R S 0 L S1hhat Vekaletimizin resmi miisaadesini 
haizdir. Her eczanede bulunnr. 

cakL Ondan once, kendisini nas1l bul
duk, yaptJklanm nasi! anladtk, size de 
anlatmak isterim. F akat bunun ic;in ar -
kada§lanmtzdan birisi, Sadeddin Necmi 
Bey, geceli gundiizlii ugra§tl. Simdi de 
rgene 0 anlatsm. Ben yalmz §U kadanm 
soyliyeyim ki yolculanmtzdan ikisini, bir
biri arkasmdan oldi.iren adaml, yalmzba
~lffi!Za ne ben bulabilirdim, ne de bir 
ha§kast ... Hepimiz c;ah§ttk, hele eski bir 
emniyet memuru olan Sadeddin N eqni 
Bey bize s:ok yard1m etti. F akat ka~ 
gi.indiir dort yammlZI saran karanhklan, 
gene sizin i~in1zden, yolcul~nn arasmdan 
bir gene ktz aydmlatmt~hr. Bunu ancak 
ona horcluyuz. Eskidenberi biitiin ba§m
dan O'e~enleri bir deftere yaziyormu§. 
Y ola ~1kttktan sonra da gene biitiin gor
diiklerini yazmt~. Biz i~te aradtgtmtz ipu
cunu o defterde bulduk. Daha dogrusu 
bunu bulan da gene kendisi oldu. Kac; 
giindiir hi<; kimsenin aklma stgmtyacak 
kadar kan§Ik hadiseleri hirer hirer izah 
eden, onlan birbirine ekleyip bir netice 
c:;tlCaran bu gene ktzdtr; biz de kendisine 
yardrm ettik. 

Cemal kaptan bunlart soylerken goz
lerini benden ayumtyordu. Herkes onun 
yiiziine bak1yor. Onun ne yana dogru 

bakhgmt gorenler, hep birden bana dolf' 
dii. Ben kendimi gostermemek i~in bit 
koltuga biiziilmu§, kalmt§tlm. Berek~t 
versin, yak siirmedi. V apurun siivarisl. 
kendi yerine otururken: . 

- Dedigim gibi, bizim bulduklariflll' 
Zl, ogrendiklerimizi arkada§liD Sadeddit' 
Necmi Bey anlatacak. Simdi, aram1td11 

her zamanki gibi sogukkanhhkla beni dill' 
liyen o adam da eger suc;suz <>ldugull\1 
soyliyecek kadar kendine .giiveniyors1" 

gene burada, hepimizin oni.inde bildiklt' 
r!ni soy}esin. Y am}dJglffilZl anJarsak, iiS" 
telik kendisine rica ederiz, bizi affetsilll" 
dedi. 

Cerna! kaptan oturunca Sadeddin 8' 

yaga kalkh. Elinde de benim defter "aJ• 
,Simdi herkesin gozii oni.inde: 

- Butiin bildiklerimizi oniimdeki ~tl 
deftere, o defteri yazan gene k1za bore' 
luyuz, diye soze ba§ladt. Benimki. ontlP 
.bulduklanm bir araya toplaytp size Je 
anlatmaktan oteye g~mez. Sozii uza~ 
mtyaltm!!.. Goriiyorum ki hepiniz roerll 

i~inde k1vramyorsunuz. Aram1zdan bir 
yolcu, zengin bir MJsirh Pire' den kalktl' 
gimJz gece zehirlendi. 

(Arkan varl 



n 
Co§kun tezahiiratla sel3.mlanan 
Cumhur Reisimiz diin Kiire' de ve 
Ineboluda tetkiklerine devam etti 

[Ba§taraft 1 f.ncf. sahifede] 

- Tabii, koyliiler ~ah§acaklar. · 
- Burada baku bulabileceginizi ii-

lnid ediyor musun? 
- Omidim var. Buralarda maden ol

dugu konu$uluyor. Sizden koyliilerin kal· 
krnmasm1 da isterim. 

- Bu i§ i<;in bana bir ~,<are olarak ne 
siiylersin, ne akt! verirsin ~ · 

1 
.. - 1~ olursa koylii yapar, <;ah§tr, koy
u boyle kalkmu. 

- Mektebiniz var mx? 
- Yokl 
- Cocuklanm nasxl okutuyorsun? 
- Para ile •• Yeni yaZ1 filan ogreni~ 

Yoruz. 
1Ia koylii rencber, altmx~ hanelik 

di:irt yijz niifuslu koyiinde okuma l,(agm· 
da 82 t;ocuk bulundugunu da soyledik
ten sonra lsmet lnoniiniin «daha ne soy· 
lersin, ba$ka istegin var m1 ?» sualine «sag 
oll>> cevabmx verdi. 

Reisicumhur: «Sen de sag ol, ~;ocukla· 
flna, koyiine selam soyle» dedi. 

I<aradonii koyiinden Mehmed Ali de, 
dinde istida ile lnoniiniin kar§tsma geldi. 
Reisicumhur; Mehmed Aliye yer gos -
terdi. Kag1d1 elind~ alarak yiiksek ses· 
~~ okudu. Bunda ezdimle deniliy.ordu 
k1: «Biz, bura koyliileri otedenben ke
restecilikle ge~iniriz, onar metre kereste 
Verilecegi kanunda yazxh oldugu halde 
Orman idaresi kereste vermedigi i~in s1-
ktnttdayxz. Bir tiiccara bir annan verildi· 
gi halde biz, onun yamnda i§ aramak zo
runda kahyoruz. Y ahud kanun hilaf1 a-
8ac keserek hapisane ko§Clerinde kahyo~ 
ruz.» 

1nonii, istidayt Vali Avni Dogana 
Verdi ve koyliiye sordu: 

- Ka<; niifusun var? 
-On iki. 
- Say bakahm. 

.. - Durmu§' bir, Mustafa iki, ~iikrll 
u~ ... 

- Adlanm degil. {'OCUik olarak soy
le. Sen bir, hamm iki ... 

- Ben bi.r, hamm iki, on tane de ~o· 
cuk. . 

- Hepsi bir ana dan mi? 
- Biu anadan. 
- Askerde ~ocugun var m1? 
- lkis.i bitird1 birinin kurasx ~xkmak 

iizere. ' 
- Gurbet yaptm mx? 
- fstanbulda ~ah§tlfil. 
- Gurbette <;ocugun var mx? 
- <;;anakkalede bir c;ocugum var. 
- N e ile gec;iniyorsunuz? 
- <;;ocuklar Araca, Zonguldaga gi -

r - Evimi astl besliyen ihayvanlardu. - Mahsul ver!liyor, para ahmyor, 
Bizim arazimiz kotiidiir. Ekin ocag1 de- koylii bunun i<rin lneboluya kadar gidi-
gildir. yor. 

- Hayvanlann nesinden istifade e- Semeroi ,Saban Atay, «madenlerimizi 
dersiniz? de istiyoruz.» dedi. 

- Sii.tiinden, yagmdan. - Peki, bundan sen ne istifade ~ede-
- Peynir yapmryor musunuz? ceksin? 
- HayJ.r, hilmiyoruz. - Cider, ~ah§mm. 
- Hayvanl•an neyle besliyorsunuz? - Ailen ka<r niifus? 
- Arpa, siyez, yaprakla. - B~. 
- Kuru ot verir misiniz? - Oglun ne yaptyor? 
- Verirnz. - Y ammda <rah§tyor. 
- Nereden bulursunuz? -Eli i§e yatkm mtdtr? 
- Tarladan getiririz. - Eh, ah§ryor. 
- Saman mt daha iyi hesler, ot mu? Nalband Mehmed Ozdemir, en ~ok 
- Ot. i§in 'haftada bir pazar !kuruldugu zaman 
- Bana soyliyecek bir§eyin var mt? oldugunu soyledi. 
- Y erimiz az, ge~inmemiz dar. - Biitiin kaza halkt hayvanlarini sa-
- N e aktl verirsin? na mt nallabr? 
- Kerestecillikle g~iniyorduk, biz:im 

t b I - <:;ogu kendileri yaptyorla.r. N ah 
htzanmxz vardt; kereste yapar, ne o u- d 

d emirciden, m1h1 bakkaldan ahp c;akt -
Ya satardxk. ~mdi memnu ol u. yorlar. \ 

Bur ada Avni Dogan Reisicumhurun su-
aline cevaben bazt fabrikatorlann mukave• bakar ~~Hiler hayvanlarmm ayagma iyi 
leleri bittigi zaman koy Iii! ere para dagJ.. _ Bakarlar. 
trp ormandan agac kestirdiklerini, sonra 

t d - Bend en ne istiyorsun? 
yxk1k diye Orman daresine ihbar e erek - Doktorumuz yok. Sonra 
satm aldtk!anm arzetti. Bu koylii vatan .. cilik. 
da§ da a~xk<ra ve uzatmaksxzm derdini ol-
dugu gjbi say>p dokmii§tii. - N albandhkla keresoociligin alakast, 

Cumhur Reisi, koyliilerin bu ~ok sa- nedir? 
mimi konu§malaruidan dogan memnuni- - ~en~per hayvanlarim kullamr, bi-
yetini beyan etti. Bundan sonra Kiire ka- ze d~. ~~. ~tkar. . .., 
zasx merkez~nde ~ali§an bir demirci olan 1nonune, Avm Dogan ~u maruzatta 
Halil Ozs:eligi kabul etti. Halil muhtelif bulund~: 
suallere cevaben 12 ya§mdanberi bu san- - Istedikleri, ormandan agac1 ser .. 
atte ~ah§hgmt, §imdi otuz ya§mda bulun- bes~e kesrnektir. Baltayx vurup siiriikle-
dugunu soyledi. inonii sordu: sinler. 

- Bahan ne i§ yapard1? Cumhur Reisi koyliiy.e sordu: 
- 0 da demircidir. Biiyiik babam da - Bunu mu istiyorsun ~ 

demirci idi. Biz siilaleden demirciyiz. - Evet I 
- Evli misin} Bu cevab uzerine lsmet 1nonii koyliiye 
- 0~ senelik evliyim. Bir ~ocugum ~oyle hitab etti: 

vaT. - Fa kat bu §ekilde be§ sene sonra 
- Bana huranm demi.rciligini anlat. ortada his:bir §ey kalmaz.. Biindan ~k 
- Ren<;perin j~ini yaparxz. Burada korkuyoruz. 

pulluk az. Memleket bayu oldugundan lsmet ln<:inii miiteaktben Kiireden ay- , 
i§lemiyor. Sapan demiri, karasapan yapt- nldx. Halk muazzam tezahiirat yaptl. T e
yoruz. Araba tamir ediyoruz. zahiirler 1neboluya kadar yol boyunda 

- Aroma ben burada dort tekerlekli devam etti. Baz1 yerierde koyliiler kur-
araba gormedim. ban kestiler. 

- Vardtr. lneboludaki kar~xlama c;.ok parlak ve 
- Ba§ka ne l§ yaparsm? Balta, tes· muhte§em oldu. Biitiin §ehir gelin gibi: 

tere yapar, tamir eder misin? siislenmi§ti. Halk yollan tutmu§tu. lno .. 
- Biitiin ,demir i§lerini yapanm. nii, bu candan tezahiirler arasmda Hal-
- Demiri nereden altrsmtz~ kevti l>inastm §ereflendirdi. :Memurlarlt 
- lneboludan. kabul ettikten sonra Halk Partisi ba§ka-
- N e yakarsm1z ~ m F ethi j)e gorii§tii. 

Agac komiirii kullanmz. Bunda·n sonra balk miimessillerini kabul 
Nie<in maden komi.irii yakmtyorsu· ederek, halkm dilek ve ihtiyaclanm hirer 

derek madende, orada burada ~ah§xyor~ 
lar. nuz ~ 

Burada yok zaten. 
lneboludan gelmez olur mu? 
ineboluda da yak. 

hirer sordu ve notlar aldt. lsmet lnonii, 
bilhassa !nebolunun biitiin ihtiyaclarile de 
yakmdan alakadar oldu. - Bu sene gonderdin mi? 

- D<;iinii gonderdim. !ki ay 9ah§t1 -
lar. 

- Bend en ne istersin? 
- Saghgmt isterim. 
- Sen istidayl yazmi§Sln, ormandan 

Maden komiirii kullanmak 
karh olmaz m1? 

- Her i§e gelmiyor. 

Cumhur Reisimiz, lneboluda iki saat 
daha kadar kaldtktan sonra Savorana yatile 

Zonguldaga hareket etti. lsmet lnonu, 
~hrimizden aynhrken de ~ole parlak bir 
surette te~yi olundu. Nic;in gelmiyor? Hangi i§e gelmi· 

ne limidin var '? 
- Biz ecdaddan'bori bu kerestecilikle yor? Balta, c;elik yapmasma fi!an olmu-

Cumhur Reisi Ama~rada 
Amasra 10 (Cumhu.r Reisimize re .. 

fakat eden arkada§tmiz bildiriyor) -
Curnhur Reisimiz bu ak§am sa•at 20 de 
Savarona yatile Amasraya .geldi. lsmet 
inoni.i geceyi yatta g~irecek 'Ve ~ehre ya
rm (bugiin} ~1kacaktlr •. 

B~iniyorduk. 
- Neyle keseceksiniz, bi<;kiniz, ?1 • yor. B ana bir ~ey sCiyliyecek misin? 

- Baku madeninin i§letilmesini rica 
ederirn. 

zarxnrz var mi ~ 
- Var. 
- Elmamz, mahsuliiniiz var mt? 
- Bizde olmaz. 
- <:;ocuklarm Zonguldakta nekadar 

Yevmiye ahyor, ora;sx n~in ne anlahyor ~ 
lar? 

- Y etmi§ seksen kuru§ alryorlar. 

1 
.. ~umhur Reisi, yanmdan aynlan koy
u 1le koyiine ve ~ocuklanna selam gon • 

derdi. 
t .~nlik koyiinden Hiiseyin Y1lmaz da 
nonUniin huzuruna !;Ikh. 

Cumhur Reisimizin muhtelif suallerine 
c:vaben altt ki$i gec;indirdigini, e<iftc;ilik et 
t~gini, koyiinde yakacak odun stkmttsx <;ek~ 
hgini soyledi. 
Yali Avni Dogan da sxkmtmm daha zi~ 

rade memursuzluktan ileri geldigini, bu 
azanxn orman mesaha memuru olmadigi· 

n~, boyle koyliilere ormamn dokiintiileri~ 
k1 t~mizletmek suretile meccanen vermek 

abtl olduil;unu, orman mesaha memurla~ 
11 tayini i~inin vilayetlere btraktlmasmm 
daha faydah olacagmt Cumhur Reisine 
arzetti. 
R Bundan sonra Kuney koyiinden c;iftc;i 

a&id kabul olundu. 
Bir ~ok suallere cevablan arasmda 

?t~:z davan, sekiz stgm, ikn inegi ve on 
tkt donum arazisi oldugunu soyledi. 

lnoni.i sordu: 
- Arazi mi daha <;ok getiriyor, hay· 

van a 

- Onu anyoruz. V arsa i~Ietecegiz. 
Ba~ka istedigin yok mu ~ 

- Agac; komiirii istiyoruz. San'atkar
lara komiir yapacaklan odun, kereste ta~ 
rifesile degil, odun tarifesile verilmelidir. 
Renc;per fakir olup yapam1yor. 

!smet inonii: 
- Agac komiiriine yiiknetmek dog-

ru degil» dedi. Ve Avni Dogana birka~ 
ton maden komiiriiniin tecriibe etmeleri 
ic;in muhtelif yerlere dagthlmasmt emret· 
tikten sonra demirci Halile burada naT· 
band olup olmadxgm1 sordu. 

- Bir tane var. 
- Y eti~miyor mu? 
- Y eti~iyor. Ciinkii ekseriya koyli.i, 

malt bizden ahp kendisi e<aktyor. 
- Hangi ayda en c;ok i~ yaparsmtz? 
- Mart, nisan, may1s. 
- Mart ay1 ~ah§masx kac; para htra-

ku? 
- Y edigimiz, i<rtigimizle kahyoruz. 
- En ~~tok kazandtgxmz 18Y elinize 25 

lira gec;er mi? 
- 20 lira gec;er. 
Kiirede semerci ,Saban Atay, kazada 

ii<; semerci ve bir ISarac oldugunu soyledi 
ve kasabada doktor bulunmadtgmdarr 
bahsetti. Bir de banka ac;tlmasxm istedi. 

inonii .sordu: 
- Bankayi ne yapacaksm? 

Zon.guldak Val~ buraya .gelmelk 1~in 
motorle Zonguldaktan hareket etmi§tir. 

Cumhur Reisi, yarm (bugiin) burada 
tetkikatta bulunduktan sonra Cideyi te~rif 
edecektir. Ogle i.izeri Zonguldaga vanl
ffil$ olacakbr. 

ismet inonii Zonguldaktan Karabiike ' 
gidecektir. Sonra Karacaviran ve Cerke§i 
te$rif edecektir. Cumhur Reisimiz, Zon
guldaktan itibaren seyahate hususi treni
le devam edecektir. lsmet lnonii Cankm· 
da be~ alt1 saat kadar kalacaktrr. Cum
bur Reisimizin, aym 14 veya 15 inde 
Ankaraya donmii~ olacag1 anla§xhyor. 

Cumhur Reisinin maiyetinde seyaha
te devam etmekte olan Kastamonu Vali
si, Cankmdan vazifesi ba§ma donecek -
t'ir. 

Dogrudan dogruya halkla en geni§ 
§ekilde, biitiin mevzular iizerinde temas -
lar yapan Cumhur Reisinin bu tetkikleri
ni biitiin memleket ~in he§aret haberleri-
nin takib edecegi muhakkaktu. En dog
ruyu halkm .agzmdan dinlemek ve bir~ok 
i§leri yerinde tetkik eylemek i<;in geceli 
giindiizlii fastlastz s:ah§makta alan ls:net 
inoniiniin sima'Smda bu temaslardan duy
dugu biiyiik in§irah okunmaktad1r. 

MEKKI SAID ESEN 

sey 
7 

Cu.mhur Reisimiz (:ankmda kendisi~ kar~1hyanlann ellerini slkarken 

ismet inoniiniin (:ankmda istikbalinden bir ba~ka inhba 



RZINCAN MEKTUBLARI 

~imendifer Erzincaua 
yeni bir hayat verdi 

NEZLE ·GRiP 
Hastaltklarda 

ve Utiitmekten hasll ola 
.Habriniza gelecek ilk • • ISim 

olsuzluktan mahsuliinii 
bun dan Erzincanhlar, 

faaliyet sa hast 

ihrac edemiyen 
bir • sonra gentf 

bulacaklar 

Ba§ • Di§ - Romatizma -Kadmlarrn ay sancdanm derhal ge~irir 
Eczanelerden 1 lik ve 12 lik ambalijlar1n1 tsrarla aray1n1z. Taklidlerinden sak1n1n1z , 

(Hususi) - Sarkm en gii· 
biri olan Erzincan, §i • 

girmesile giinden gi.ine daha 
le$[neK~tecllr. Esasen tabiatin kendisi· 

nU§ oldugu gi.izel manzaralarile 
kama~tuan geni~ ve ziimriid ova • 
mi.imbit ve verimli arazisinin 

baglarile de s1k ormanlan anduan 
giizel, suyu bol koylerinin §ehrin 

~evrelenmesi bu memleketin 
lsvi~resi olduguna bir delildir. 

iki b~uk kilometre cenubundaki 
nehrinin dogudan bahya ova}'l iki· 
erek akmasmda bu giizelliklere bir 

Her sahada ilerlemege miisaid 
gi.izel ~ehre trenin giriti hergiin 

ve biiyiik bir varhk yaratm1~ 
eirmezden evvel her 

vesaiti nakliyenin itliyememesi 
burada ne bir fabrika, ne de 
viicude getirmek imkan1 bulu • 

Simdi bu mahzurlar ortadan 
goren bir ~ok cemiyetler mem-

i§ aramak i~in alcn etmekte ve 
bulunmaktadtrlar. 
erde biiyiik Tiirk §irketlerine 

iki grupun Erzincana gelerek 
· ve havalisinde bir pirin~lik 
getirmek te§ebbiisiinde bulunduk· 
diger bir §irketin de memlekette 

ve konserve fabrikasmm kurul· 
rzusunu gosterdikleri daha §imdi • 

eketin iktJsadi sahadaki canhh-
vesiledir. 

kadar 98,000 lira sarfedilmit ve daha 
30,000 liranm da sarfma ihtiyac goste • 
rilmi§tir. Memlekete bir §ehir siisii veren 
bu binamn bir k1smt ikmal edilmit. bun· 
dan sonra yap1lacak aksamm kalorifer 
tertibatile elektrik ve saat kulesine kona· 
cak bir saat kalm1~tu. Evvelce de bir 
~ok yardlDllarda bulunmu§ olan Dordiin· 
cii Umum Miifetti§ General Alpdogan • 
dan gene Halkevi i~in yardtmlan rica e
dilecektir. 

Memleket yakmda giizel bir kiitiibha· 
ne) e de kavu§acaknr. Belediyeden te • 
berrii edilen arsa Uzerine yaptmlacak 
kitabsara}'ln planlan gelmit ve Dordiincii 
Umum Miifettit. bu bina i~in de miihim 
miktarda bir para verilecegini Kiiltiir 
Direkt<Xiine vadetmittir. 

Bundan batka otuz koyde de egitmen 
mektebleri yaptlmaktadtr. Bu mekteble • 
rin bir k1sm1 bitm~ ve bir k1sm1 da bitmek 
iizeredir. 

GONON BULMACASI 
t 2 11 • & 11 1 s t te 11 

1

11 I • I •I • • I• • 
I • • 

I j • • 
8 • 

Devlet Orman i,Ietmesi Karabiik 
Revir 

A 

Amirliginden : 
1 - Karabiikte KoprUba§maa istifte mevcud 1095 aded muadili « 631 • 

merte miklb c 358 • desimetre miklb !;lm tomrugu a~1k arthrma ile satlla
eaktlr, 

2 - Tomruklar1n ayr1ea ba~ kesme paylan mevcud ve kabuklar1 so
yulmut olup hacim kabuksuz orta kutur tizerinden hesablanmt~tlr. 

8- Tomruklara aid sat10 r~artnamesi Anka~a Orman Umum MtidUr· 
lil~nde ve Orman Ba§miihendis Muavinli~inde, fstanbulda Orman Ba~mti
hendis Muavinli~inde ve Karabtikte Devl~t Orman t~letmesi Revir Amir
li~ind,e goriilebilir. 

4 - Tomruklann muhammen oe<iell c 12 , lira • 35 • kuru§tur. 
~ - fsteklilerin % 7,5 muvakkat pey ak~esile 19/12/1938 giinti saat 

14 te KarabUktekl Revir Merkezlne milraeaatlerf. ( 8868) 

1939 Y I L B A $ I 
Hava Kurumu Biiyiik PiyaQgosu 

BUyUk lkramiyesi 

500.000 Lradr. 
Ayr1ca 1 200,000 • 180,000 • 100,000 • 70,000 • &o,ooo • 

&0,000 • 30,000 • 20,000, 15,000 Lirahk ikramiytlerl~ 
( 400.000 va 100.000 ) Lirahk iki adet miikafat vardll'. 

Kefide Yllbafl gecesl yapllacakt1r 
Blletler 1 2,8 • S ve 10 Lirahkter. 

Vaklt kaybetmeden hemen blletlnlzl ahn1z. 

kadar bir yemi§ §ehri olan 9 
bu giizel mahsulatmdan istifa· 10 
~resini bulamtyordu. <;iinkii, 

I I 

• • • • I 

• • • 
. . kl v d 1 ') 11 vesatbn yo ugu o aylSl e ya§ E1. ,. I• 

· ch•ar vilayetlerimize nakletmi· 
uzun miiddet verdigi emege 

ya pek ucuz bir fiatla satar . ve 
~iiriitiip atmaga mahkfun olurdu. 

hiikfunetimizin verimli ~ah~ 
ve haJanCI ellerile yurdun her kO-

.. demir aglann bir ucu da 
varml§ bulunuyor ki, amlann 

J U ...... 1!o. ve ecdadtmtzm goremedigi 
bugiine kadar kaydedemedi-
varhga kavutan Erzincanh· 

l,.,,hurn,.t ... ve onun koruyucusu o

bir kat daha candan 
nm sunmaktadtrlar. 
Y eni H alkevi bina•r 

......... , ......... yaptlm~kta olan modern 
Halkevi binasma §imdiye 

r. Hilmi Kotar 
arpa,a As. hastanesl 
ve zUhrevi hastahk• 
l&rl miiteh&SSISI 
14 ten soDra Beyoglu ... .,".A'"'''• 

caddesi Agacami kar§tSJ --

2 nci hukuk hakimliginden: 
deniz fabrikasmda mustah -
akll hastahgma muptela ol -

... .,.,.,u .. .,. Glilhane hastanesinde te
bulunan Mehmed Turoglu 

a, mahkememizin 10/12/938 
kararile, 'Oskudarda Tabaklar 

..:o:.•J"u .. ~airzade sokagmda Oda -
numarada mukim babas1 Meh • 

vasi tayin edilmi§ oldugundan 

So1datl sa.Q'a: Markalt, idareli vt son sisttm 
1 - Vadetti!Uni yapan <miirekkeb kelt· S Q B A L A R I N 

me). 2 - Fa.zla mara bayllan <miirekkeb 
kellme>. S- Blr yemlf, evln JwlDllarmdan. Yeni ~etidieri gelmittir. 
4- Hita.b edatl. vah41. 5- Boiazl~lnde :>lr Soba almadan evvel gBriiDiiz. 
Lskele, blr nakliye vasltasL 6 - B1r SB.Yl• AN 
viicudiiniin yumu§ak yerl berbad <1k1 teu- OHANNES PAPAZY 
me). 7 - Blr v11A.yetlm1z, pa.r~a.. efsanevt Istanbul Yenipostane eadd.,si 
ha.yVa.n. 8- 'Eskl blr TUrk devletl, blr emir, ~~~~~~N~o:. ~2~0~~~~~~ 
9 - Ha.yret eda.t1, yemek, blr devletln para· -;: 
SI. 10 - Oteden bert .siiriiklenip gelen t
detler, vll~yet. 11 - Eski blr devletln mer
kezl. 

Yukarldan a~a.~1ya.: 
1 - OO~sii sl.yah ddll (1k1 kellme), 2 -

Rehberlik eden (~ kelime) 3 - Blr oyun 
vas1tas1, Bulgarista.nda. blr da~, hayva.n vur
ma sporu. 4 - Al!abeden 1k1 barf yanya
na., sl!at edatl. timid eden. 5-Tera ~virtn 
b1ca.gm mahfazas1 olur, blr emir, n-eo'ell • 
6 - Merkez, kMi. 7 - Blr teY a.reJ~tli'lP bul· 
ma, btr m.lllet. 8 - Ters ~ev1r1p arkasma 
blr clt getlrlrseniz sa.ndtk clnsinden olur, 
viyolonsel. 9 - Dokunan <miirekkeb kel1-
me>. 10 - amanm blr pa.rcas1, 1~t1ne blr 
kdkulu ot konm~ ola.n. 11 - Blr yemek. 
blr edat. 
Evvelki bulmacanm halledilmJ, ~kll 

l 2 8 4 II Cl 1 !! II 10 11 

~~ ~BII RASIA TAN •Is 
2 'AINIAIDIO L ul•lu LU 
B .!J I KI•IL tIL • H AIL ' 
• ' I ~It K• C OIPI• ~ u 
Kl•IM AID EIN • D EH 
Alsl•lsiOIN • D A •lA 6 

VIA T A N A K I y A N 
8 , I LII K • p liN A R • 
t•A K tiLl• ~ A M AIR 

Hali Tasfiyede 

Gozem Eskenazi Negrin 
Limite~d irketi 
Tasfiye heyetinden : 

tstanbulda c;akmak~1larda Sabrilsafa 
hamnda 38 numarada mukim GOzem 
Eskenazi N egi-in Limited §irlketinin fe
sih ve tasfiyesine karar verilmi§ ve key
fiyet Sicilli Ticaret gazetesinln 5 iklncl
te§!in 938 tarihli ve 3579 numarall nils-
basile tes~il ve ilAn olunmu~ur. ~irket
ten bir alaca.k veya hak iddia edenlerin 
t·stanbulda Adliye kar~1smda Biiy\ik Kt· 
nac1yan hamnda bir numarada tasf\ye 
heyetine mUracaatle iddialarrm ka)'ld 
ve ispat ettirmeleri llizumu UAn olunur. 

~-BAH~E-~ 

Merakliiari 

'UIT a itiraz1 olanlann on gun ic;in· LO 

eye mtiracaatleri ilan olu - L 
t ~<; A 

AIN A Nl• 
N~SJA R 

L A MA 
II~AlN _4_ ............ 

Emsali bulunmtyan en gOzel Av
rupa ve yerli fidanlan Ortakor 
Ankara Bahc;esi Vasllde bulabi· 
lirsiniz. Salon ye~illikleri, ~mlar, 

I gtiller, kamelyalar, manolyalar ve 
saire ve saire 

Istanbul Belediyesi 

Ke~if bedeli 15467 lira 93 kuru§ alan 'O'sktidar Belediye Tahsil ve Ta
hakkuk ~ubesi i~in yaptmlacak bina kapah zarfla ek!iltmiye konulmuttur. 
Eksiltme 27/12/938 sail giinii saat 15 te Daimt Enciimende yap1laeakttr. Ke
§if evrakile §artnarnesi Levaztm Mudiirliigunde goriilebilir. istekliler 2490 
say1h kanunda yazili vesikadan ba§ka Fen l§leri Mtioorliigunden ihaleden 
ii~ gun evvel bu i~ i~in alacaklan fen ehliyet vesikasile 1160 lira 9 kurutluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektublarm.1 havi ka· 
pah zarflanm yukanda yaz1h giinde saat 14 e kadar Daimt EncUmene ver• 
melidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. c B. • ( 9062 )' 

Siimer e·ank 
Karabuk Demir ve Galik fabrikalanndan: 

Fabrikamiz i~in liz1m olan 40,000 ton kire~ tatinin. 
lrmak .. Filyoa hatt1 iizerinde Bablaa1k iataayonu yakl· 
n1ndan ihrac1 ve Bahkialkta vagona tahmili lblr mtiteali· 
hide ihale edilecektir • . lateklilerin tafailiti oirenmek 
tartnameyi almak iizere 20/12/938 tarihfnden enel 
Karabiik Biiroau miidiirltigtine miiracaat etmelerlllln 

. 

K6y defterleri 
Koy btlt~e hesab defterf, KUy bilt~esl, KUy btlt~e ve h.U 

defterf kllavuzu, 100 yaprakh tta emrf, BesabJ kat'l cetv.U, it 
vMika!ll 50 yaprakh, Besab htlllsa eetvell, Tahakkuk .,.. bU.,. 
devir cetveli 50 yaprakh, it bordrosu 50 yaprakh. 

En giizel oekillerlnde Camhurfyet matbaumda hamJ•nmll
br. bitiyao ol8D koyleriD mflraeaatlerl. 

' 



SUI ve yogurt Fevkal8de bir aksam elbisesi 
Viicude en faydab 

gtdalardan biridir 
Siit ak§am veya sabah, s1cak veya s~ 

ne zaman i~ilirse i~ilsin, claim~ fay
bir giClad1r. Kolay hazmolmasl, ~g

ihtiyacl bulunmamas1 dol~ytsile 
ihtiyarlarla ~ocuklar tarafmdan 

1tolay ahnabil~r. Sa.bahlan steak slit 
mide ve 'banaklan faaliyete getir-

~ibi gecel•eri yatarken slit ic;m.ek de 
toplanmasma ve kuvvetlenmesi

hizmet eder. Yogurt ise birc;dk ilac
daha. iyi hazmettirici bir madde-

\:Unkii ic;orisinde malum oldugu iize-

~.;:;., 

karacigerin midey·e haztm ic;in gon ~ 
· usarenin ihtiva ettigi maddeler .. 

haz1sma sahib 'bulunmaktad1r. Y al -
Yogurdun bilhassa. yagi almmaml§ ol-

a ve fazla ek~i bulunmamasma 
etmek lazimdJr. Y ag1 almml§ yo-

r viieude fayda vermez. <;ok ek§i 
ise fayda yerin.e za.rar dogu .. 

SiitUn konacag1 kablarin temizligiiie 
>§eylerin kabla.rmdan daha fazla 

gOstermek, §i§eleri, tencereleri, tas-
finea.nlan mutl~ka kaynar su ve sa -

y1kamak laz1mdu. Y ogurtu ise 
inin tesir .gostC'I'ecegi bak1r ve saire 

kablarda muhafaza etmemek gerek-

Bu elbiseyi Londra'nm kibar stmfma mensub Mrs. Charles Sweeny isminde 
gene bir kadm Claridge otelinde verilen bir baloda giymi§tir. Elbiseyi viicude 
getirmek ic;in tam 130 metre pembe ti.il sarfolunmu§tur Mistresin §tkhgi kadar 
mi.icevherleri de me§hurdur. Miicevherlerinin k1ymettarhgr resimde de k1smen 
gori.iniiyor. 
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······················ ························· ..... 
Kocatar1m1z CirkinlestiQinizi gOrdUOUnUz gUn ... 

Onlart 
bir Biraz cesaret, 

taktm tertibat sizi 
her zaman 

ltlemnun etmek 
lnsan, bazt sabahlar 

iihim va~ife L~~;;u\,U,:l.U.U, iyi hisselmez, 
Fen a 1 - '-' zaman da yiizi.inii ay erba :obir fe-. lecv er1' Lurada mevzuu baoset- yf 10 kilde bulur. Neticede tabiatile ke i ka-
Yoruz .. F akat iyi zevclere kar§l hepi .. k f k · · d b" b' ·· · k' 
l h k k ~ar, ey i a~hgr Jc;.m e us ullin ~lr m-

a 1' i Vazifelerimizi ifa ediyor mu- le§ir. Halbuki, bu halin birkac; sebebi ~ 
~ Hunu Yiizde ka~ •kad1n dii§i.inmi.i§ ve labilir. Ya iyi uyuyamaml§SlDIZdn, ya bir 

5.uale vicdani §ekilde bir cevab vermek ~eye canmlz 51k11mi§tlr, yaihud da maddi 
duymu§tur. Hie; §iip}lesiz, pek ve uzv1 bir rahatsiZlrgmtz vard1r. 

Halbu'ki rule hayatmn'i !nes'uda- Eger iyi uyumadmtzsa, tekrar yatma-
'Ve hahtiyarane gec;mesi i<;in hiz koca- ga tevessiil etmeyiniz, bilakis fazla hare

IZdan nas1l bir tak1m vazifeler bek
bizim de onlara kar~1 ifaya mec

oldugumuz birc;ok va.zifeler vardu. 
an eger tamamile yapabiliyorsak 

o kocaya lay1k bir zevce ad .. 
eliyiz, yapanuyorsak yapmaga ~a-

~itndi size bura.da bir sira sualler yazt
Onlara kal'binizin derinliginden 
diyebiliyorsamz her suaLe <<3» not 
. Eger §oylece «evet>> diyorsamz 

» not ve <<haym> diyorsamz «0>> 'leo
Soma bir yekO.n yapmtz. 30 ile 40 

t~s1 bir not ahrsamz miikemmel bir zev
. 25 ile 30 aras1 bir not ahrs~mz 

rta b' . . N k"' h 1r zevcesm1z. ot ye ununu er • 
25 ten a§agl indirmemege ~ah~1 .. 

Y oksa aile ocagmm yrkilmasl ihti .. 
vard •. r. 

I - Y emeklerin hergi.in muayyen sa
ha.zir olmasm1 temin edebiliyor 

'? 
2 - Kocamz yorgun oldugu gece eg

e gitmek i~in dl§arl ~1kmaktan vaz 

3 
· musunuz? 

- Onu her zaman gi.iler yiizle kar
abiliyor musunuz? 

4 - Sebebsiz kavga ~ikarmaktan ka
biliyor musunuz '? 

5 - Kag1dla.nm kan~tmp a1ti.ist et -
eden yazt masas1m tanzipte muvaffak 

musunuz? 
6 - Elbise]erine, ~ama§Irlarma o. 
lemeden dikkat edebiliyor musunuz? 
7- Makul olm1yan masra.flanmz i~in 

Para istemekten vaz ge~ebiliyor musu • 
nul) 

8 - Evde oldugu kadar misafirlikte 
ona ho§ muamele edebiliyor musunuz? 
•. 9 - Bayramlarda. seneba~larmda ve 
a1r 'IIden·· le · de onu bir kii i.iciik he-

ket etmege te§ebbiis ediniz. Hemen ban
yoya giriniz; beher litre su i<;ine bir c;or
ba ka§lgl tuz kan§hracagmiz bir mahlul
le vi.icudiiniizii ogunuz. Bu ameliyeyi bir 
eldivenle yaparsamz, ba§IDIZ da dahil ol
mak iizere bi.iti.in her tarafmiZl ogu§turur
samz daha iyidir. Banyodan <;Jkttgm1z 
vakit kendinizi ~ok iyi hissedersiniz. hice 
kuruland1ktan sonra kuru bir krl eldiven
le kuru kuruya firiksiyon yapmakla va
ziyetinizi daha ziyade di.izeltmi§ olursu-
nuz. 

Yuziiniizdeki krri§Ikhklann men~e1 
neresidir, pekala, biliyorsunuz. Goz alt
lan ve kenarlan, burun ve agJ.J; kenarlan. 
Oralara iyi bir kremle i~eriden d1§ar1ya 
dogru masaj yapmrz. 

Bundan sonra biraz da kanm devera
mm kolayla§tlrmak i<;in baz1 tertibat ic
rasma "giri§mek lazJmd1r. Yumu§ak bir 
fu<;ay1 soguk suya batmp yiizi.ini.izi.i f•r
c;alaymlz. Eger 8erinizin c;ok ince ve na
zik olduguna kailseniz, fm;aya dayana -
miyacagml tahmin ediyorsamz biri s1cak 

digeri soguk iki kompres hamlaym1z. 
Evvela s1cak, sonra da soguk kompresi 
yiiziiniize tatbik ediniz ve <;ehrenizi tek
rar kremleyiniz! 

Sayed dolabm1zda yiizi.iniize tatbik ~
debileceginiz bir giizellik maskesine atd 

diye ile olsun bahrhyabiliyor musunuz? 
10 - Me§guliyeti fazla oldugu vakit 

ona elinizden geldigi kadar ya.rdlm ede
biliyor musunuz? 

11 - Evinizde tath a.c1 cereyan eden 
vukuab ahbablanmza, dostlanmza anlat
madan durabiliyor musunuz? 

12 - fyi yemek pi§irebiliyor musunuz? 
Y ahud ah~tya, hizmetc;iye dikkat edip 
yemeklerin· lezzetli olmasmt temin edebi
liyor musunuz? 

bir 

degi,tirebilir 
iki ekzersiz ve 

derhal 
. .,....,.._.......~..........,.-

tertibat varsa hemen o ameliyeyi yapmak
ta da gecik:meyiniz. Yirmi dakika zarfm
da o maske menfezleri ac;ar, cildi incel
tir ve kanm miikemmel §ekilde faaliyete 
gec;mesini temin eder. 

Arhk d1§an ~1kmak i~in hazirlanabilir
siniz. Bilhassa sas;m1z1 ~ok iyi diizeltmegi 
ve en giizel §apkamzla size en c;ok yara
§an elbisenizi giymegi ihmal etmeyiniz! 
Y anak rujlann!Zl her zamankinden biraz 
fazla koyarak pudralanabilirsiniz. 

F akat, kadmlann kendilerini ~irkin 
bulduklan zaman daima sabah vakti de
gildir. Bazan ogleye dogru da boyle bir 
vaziyete di.i§tiigiicrni.izii hissederiz. Bize 
patavats1z birinin: 

- Yiizii.ni.iz pek san, sakm rahats1z 
olmiyasmlZ! 

Demesi kafi gelir. Hemen bi.iyiik bir 
endi§eye dii.§eriz, sinirleniriz, derhal ilik
lerimize kadar i§liyen bir halsizlige, ta .. 
katsizlige giriftar oluruz. 

0 vakit, sinirlerimizi kuvvetlendirmek 
i~in hafif sinir ilaclanmn birinden bir 
miktar almak ~ok faydahdlf, Sonra hi~ 
kimsenin bulunmadtgl bir odaya c;ekile • 
rek perdeleri indirip karanhkta ve siikO.
net i~erisinde on on be§ dakika uzanmak 
da §ayam tavsiyedir. Mumkiin olursa bu 
miiddet zarfmda hiybir §ey du§i.inmemege 
gayret ediniz. Keza, kabii olursa gozka
paklanmzm iisti.ine tuzlu suy~ batmlml§ 
buer kompres tatbik ediniz. lyi bir §a
rabm i~ine bir yumurta sansile biraz zen
cefil katarak i~mek vii.cudii harekete geti
rir. Portakal suyunun i<;ine bir yumurta 
sans1 katarak igmek de faydahd1r. Y al -
mz bunlan i<;mek i~in karacigeri saglam 
bir insan olm<'k gerektir. Eger karacige
rinizde hafif bir zaaf varsa s1cak bir ~or
ba, daha iyisi et suyu i<;megi tercih edi-
niz! 

Sayed bi.itiin bunlar da sizi kendinize 
getirmege ka.fi gelmedise ba§mlza iyi bir 
§ampuan yaparak viicudiini.izi.i de kolon
ya kokulu s1eak bir suyun buharma tutu
nuz, mutlaka saglamla§Ir, zindele§irsiniz I 

Cumhur eisimizin ingilterede hay alete inananlar 

siyasi b""yiik nutku Esra · h I tl 
- . [Ba§makaleden devam] r e n g I z a y a e e r 

yapml§h. Oralarda biiyiik milletimizin h • • L 
hep ayni cevherde yuksek karakterli va- mu Ill ondra c· a d tanda~lanndan bir k1smile konu§mamn IV riD a 
bi.iyiik heyecant Devlet ~fimizin nut
kunda a~k gij.ri.iliiy.or, ve Ti.irk· milletinin 
temiz dii§iincelerile yiikse'k kabiliyeti 
kendisine §U kat'l kanaati ifa,de ettiriyor: 
«- Memleketimizin servet ve kudreti

ni arhrcak o kadar gi.izel imkanlar gori.i
yoruz ki. az zaman j~inde, Kastamonu 
ltelimesile hulasa etmek istedigim §imali 
Anadolunun 'ki.ilti.iri.i ve umrailile miim
t~z ,bir cevher gtbi parhyaca~na 
kat'i olarak emin bulunuyorum.» 

Cumhur Reisimiz, Cumhuriy-et Halk 
Partisi.nin bir vila:yet kongresinde yeni 
Tii1rkiyenin dahili ve harict siyasetini a,n
latmaga en miisaid zemini ve fmah bul
mu~ ve 'bunu hakikaten en mi.ikemmel su
rette yapml§br. Cumhuriy·et Halk Parti
sine siyasi bir unvan vermek ihtiyacmdan 
dolay1d1r ·ki P arti diyoruz. Cumhuriyet 
Halk Partisi, onu tesis eden Atati.irkiin 
anlayi§mda ya:va~ yava§ biitiin milleti 
ihata etmek laz1m gelen bir tesani.id kiit
lesiydi. Atatiirk, Partinin teessiisiine ta
kaddi.im eden memleket tetkik seyahatle
rinde, ttpk1 §imdi ismet 1noniiniin yapt1g1 
gibi dogrudan dogruya halkla temas ede
rek ~ onlarla bilhassa miinaka§alar ya
parak §U hakikatleri anlahyordu: 

«- Memleket yakm tarihinde Avru
pa taklidi nrkaclhklarm tefrikalanndan 
c;ok ziyan gormii§tiir. Bizde za.ten Av
rupa memlek.etlerini -kart~tmp sarsan s1mf 
miicadeleleri yoktur ve olmasr temenniye 
}aytk da degildir. 0 halde biz biran evvel 
tahakkuku elzem milli ve medeni ihtiyae
lanmtz ic;in bize biitiin millet~e elbirligi 
ya.ptlracak bir esas iizerinde birle§meliyiz. 
Tur1c milletinin ~al~an ve ~ah§kan un
surlarmm ancak yekdigerlerini ikmal et
t~klerini goriiriiz. Binaenaleyh bizim ya
pacaglmiZ te§ek!ki.il ancak bir tesani.id 
kiitlesi olabilir.» 

Atati.irk bu tesani.id kiitlesini o kadar 
a§•'kane sevdigi Cmnhuriyet Hal'k Parti
sinde hulasa etmi§ ve tahakkuk ettirmi§ti. 
~imdi ha§Imlzda Atati.irke bedel, ismet 
inonii ,Sef olarak hepimiz gene ayni y~ 
lun ayni samimi kanaatlerle yolcusuyuz. 
Saym Cumhur Reisimiz bu hakikati 
Kastamonu nutkunda en mes'ud §ekille
rile §oyle tecelli ettirmi§tir: 
,, «- Unutm~ytz ki, stmf ve ziimre far

J twumaksizm, buyiilt Turlt milletini 
yekpare bir msanhk ve medeniyet kiitlesi 
o1masml ideal tutan Partimizin ba.§hca 
kuvveti, biitiin vatandqlann mUhab
bet ve itimad1 oldugu .gibi ba§hca va· 
zifesi de biitiin vatanda§lann hizmet ve 
ihtiyaclarmm teminidir. Parti azahgm1 
hususi menfaat miilahazasma. asia tenez
ziil ve .miisaade etmiyen bir siyasi terbi
yenin s1fat1 ve §a·rtl telakki etmek saye
sinde, Partiyi biitiin vatandll§lan ku
cakhyan biiyiik bir aile ocag1 haline 
getirebiliriz.» 

Tiirkiye Cumhuriyeti Ba§kam en sa
lahiyettar lisanile anlahyor ki bu s~mimi 
millet birliginden memleket azami istifa
de ~tmi§tir, ve <<milletin kalbinde 'kazan
diglmlz bu k1ymetli itimadr geleeok za· 
manlarda daha ziyade artmp yi.ikseltmek 
ba§hca hedefimizi>> te§kil etmekte bulun
mu§tur. 

Dahill vaziyeti bu suretle tesbit ve tas
rih eden Cumhur Reisimizin gozleri bir 
arahk harici aleme taalluk edince onun 
nazarmda. yekpare millet diisturu derhal 
daha biiyiik bir k1ymet ve ehemmiyet 
kazanmi§tlr. Ha·rici memleketlerin bir 
~ogunda gerek milli ve dahili, gerek 
milletlerarast miinasebetleri itibarlarile 
kan§tkhklar ve karars1zhkla.r hiiki.im siir
mektedir. Bu 1stlrablardan azade ola·n 
Turk milleti ise milletler arasmda sulh ve 
siikO.n amili kuvvetli bir heyet olarak gO.. 
riili.iyor. Bu vaziyeti TUrk milletinin ken
di dahiJ.inde kendine c;ekidi.izen veren 
yukanki siyasetine baglamakta hic;bir ha
ta yoktur. Turk milleti kendisi hakkmda 
hakihtleri bilen kendi Sefi dilinden ~u 
hiikmii duydugu zaman elbet hakh ola
rak gurur duyar: 

«- Milletler arasmdaki miinasebette 
sulh ideali ve kar§Ihkh emniyet havasmm 
viicud ve kuvvet bulmas1, ana siyasetimi
zin a~1k hedefidir. Soziine g.iivenilebi· 
lecek a.hlakta, 50ziinii yiiriitecek kud
rette hir Tiirkiye, bugiinkii Tiirkiye, 
efbette milletleraras1 sulh ve ahenginin 
bashca mesnedlerinden bir krymetlisidir.» 

Harici siyasetimizin bu muvaffak ~elc
li dahill elbirligimizin pek tabii bir netice
sidir. Onun i<;indir ki Cumhur Reisimiz 
sozlerini bitirmek i\in gene elimize ge~en 
her fmattan istifade ederek vatamm!Zl 
imar edecegimizi ve milletimizi yi.ikselte
eegimizi kaydetmi~tir. Devlet $efimizin 
biiyi.ik nutku i.izerinde konu~an bu maka
leyi biz de onun son sozlerile bitirecegiz: 

«- Yuee ihedef!er ic;in ta~km bir ~vk 
ve azimle <;ah~mak havas1: hte Turk 
milletinin bugiin cigerlerini dolduran ha-
va hudur.~> YUNUS NADI 

~imdi be' alim, hayalet a VIna ~1karak ilmi 
tetkikata batlamt,lardir, bunlardan biri «Hor
byan kilometre ta,l » n1n yan1na varabilmi~tir! 
~i.iyiik Britanyamn muhtelif yerlerin-1 deger; <;iinkii, 500 senelik bir mazisile 

dekt §at?la~da haya!~tlerin A ~olas~lgJ , ?- am~m1~tlr; lakin ayni zamanda «Hay a .. 
tedenben. r1~~.yet edtlu. Dahl ed1b Y1l- leth ~iftlib> diye de me hur ... Bir tarihte 
yam Sek.isopu m bazt eserlerindeki haya- <;iftligin esas bsmJ1nda oturma odasmm 
letler~ .ta~ ~tkartan tarihi §ahsiyet haya- dO§eme tahtas1 altmda, bir iskelet, iske
letlenmn dola~hgi ~atolar, urper:~le ha- letin kemikten boynunda bir zincir zin
hrlam~. B~ vaziyet, gitgide daha §i.imul- cize bagh olarak da bir madalyon ~oriil
lenmeKtedll. mii§llir; madalyonda, bu iskelet sahibinin 

5atolarda cam stk1lan hayaletlerir. ev- ya§arken nas1l goriindi.igiinii gozoniine 
lere de ugradtklan ~ayidiT. Dolay1~ile de, getiren bir resim meveud; ayni zamanda 
IJ(J(J1bO§ duran hayaletli §atolar gibi ha- kendisinin Con Vilkinson isminde oldu
yaletli birc;ok ev de bo~almJ§br. fc;inde gu yaz1h ... 
bulundugumuz sene i<;erisinde, lngiltere- Rivayete gore, do§eme tahtas1 kaid1• 
de ~imdiye kadar 213 hayalet goriindii- nl1p da bu asubk iskelet yerinden oynat1-
gi.ine inananlann yekunu, hayli fazla - !mea Con Vilkinson'un I'uhu huzursuz .. 
dlr. f!atta 0 derecede k~ bazt alimler, lanml§, rahah ka~an ruh, bu hale mug
buna:~anmamakla beraber, hayalet efsa- be.r, tedirgin tedirgin ~iftlikte dola§magt 
nelenmn ic;yiiziinii ara§tlrmagl. kendilerine itiyad edinmi§. 0 tarihten itibaren d 'ft· 
. .. d' . I d' c::· d' b I 5 I e trl 1§ •. guc; e mm1~ er 1r. .,_.liD 1 a~ tea iligin o zamanki sahibleri, korku tesirile 
ahm, bu ara§hrma ile me§guldi.ir. ba§ka yere ta§mml§lar, c;iftligi yiizi.istU I 

«Hayaletler muhiti>> diye amlan bii buakmi§lar. Her gece, saat tam J 2 yi I 
yer vardu ki, bu yer, Londra civannda- vurdu mu, hayalet, beliriyormu§. Daha 
du ve memleketin hayaletleri en bol yeri dogru anlah§la. goriinmeden geziniyor. 
say1hyor. Buranm manzarast, sahiden es- odada i~ini r,:ekip mmldamyor, bazan da 
rarengizdir; a yak ahlam1yan batakhklar, uhrevi nagme]i bir ne§ide tagannisine ko
i<;erisine girilecek yolu bulunnuyan or- yu}uyormu§. Onceleri inamlan bu vazi
manlar. kii.~iik, .sakin sulu golci.ikler, yan yete, aradan zamaa g~ince inanm1yan 
y1k1k kuliibeler... Bu esrarengiz manza- varislerden bir aile <;iftlige yerle§mi§, o- 1 

rah yer, Londra'mn gaTb ciheti miilhak- rasm1 temizletip kendisine mesken edin
lanndan Harrov • Veld ve Stanmor ci- megi gozetmi~. lakin murisleri tarafmdan 
vand1r. an~ablanlar teeyyiid edince, biitiin aile , . 

Hayaletler efsanelerinin i~yiizooii ,a- gerisingeri donmii§, uzakla§ml~. 
ra~tumaga yollanan Kembric; Oniversite· Uzun zaman bombo§ kalan tamtak1r 1 

si profesorlerinden 5 alim, «Hayalet a- ~iftlige son zamanlarda bir istekli ~·ka
v•» na ~1karlarken, mmtakay1 aralarmda gelmi§. Gene, ahlgan bir k1z; Londra ·nm 
payla§ml§lardrr; aralanndan biri, kend.i biiyi.ik gazetelerinden birinin muharrir "i.e 
hissesine du§en klSlmda tekba§ma ilerle- muhabiri. Bu cesur kadm, otele iner gibi 
mi~tir. Ve ilk olarak «Horhyan kilomet- c;iftlige girip orada bir gece tekba§ma 
re ta§l» mn Y'amna varmt§hr. Orada y1l- yatml§. Daha dogrusu yatagmda uyamk 
lanml§. iistii yosunlanmJ~ bir ta, par~- beklerni§. <;iinkii, Con Vilkinson'un ha
sl ... Buna ,gundi.izleri herkes merakla ba- yaletile konu~agt umuyormu§: kendisile 
ktyor; lakin, geceleri kimse yamna yak- gazetesi i~in e§siz bir mi.ilakat yapmag1 
la§amiyor. Mutlaka yanmdan ge~ek ta~arlamt§ I Ve urndugu §Cy, s<>ziine ba- • 
zorunda kahrsa da, kulaklannt ttkryor ve kthrsa, bir dereceye kadar miimkiin ql-

1 

htz.h htz.h yi.iri.iyor. <;iinku: bu acayih ta~. mu~. Kendisi, o gece saat tam 12 yi vu~ 
karanMc: bastnca canlamyor, esniyor, in- fllll'Ca, odaya goriinmiyen ba§ka birisinin 
!iyor, dokunmadan bile 1 ()() ah dinleti - girdigi hissine kap1lm1~. Masa iistiindeki 
yormu§; «Kasei fag fur» dan daha has- mumun 1§1~ 'c:Ia, sanki yanmdan biri ge· 1 

sasml§ I Ve bilhassa da horul horul hor- ~iyor da ri.iz,garlanryormu§<;asma uzami§, 
luyormu§! Anla§tlan s1zlanmasma ragmen Y1lp1r y!Lpu yilpirdaml§! ~ 

lcimse ic;ten derdine ak1l erdiremedigi i- Bilinen manada gazeteci konu§masi. 'I 
c;in! hatta her hangi bir konu§.Dla yok; ancak. ' 

Kembri~ Oniveristesi profesorii, ka .. ortahk agannca Londra'ya donen gaze
ranhk basmca oraya yalmz.ca sokulmak teci kadm, birka~ kalem darbesile ~izdi
cesaretini g05termi§, kulak kabartml§. E- gi bir resmi gosterip: «Ben, diyor, ha .. 
vet, ses duyuluyor; lakin kah yakmdan, yaletin i§te buna benz·edigini sezdim!». 
kah uzaktan! Ve ara§hran alim, bunun Ve hu resim de, Con Vilkmson'un ma
sebebini ogreniyor. y olun ta yanrnda, hi- dalyondaki resmine tipkl tlpklSlna benzi· . 
raz berideki batakhg,n geni~e agz1 bu- yormu§. Halbuki, ktz, bu madalyondaki I ~. 
lunuyor. Geceleri batakhklarda toprak - resmi, daha evvel kat'iyyen gormem~ .. 
tan aynlan ~gaz.ler, 1slak «;amurda iirkii- mi~ 1 ' 
tucii sesler c;•kard1gmdan, ta§m arkasma KembrU; Oniversitesinin 5 alim pro- · 
bakm1yanlar, bu sesleri ta1tan aksediyor fesorii d'e, bu c;iftligin oturma odasmda 
samyorlarm1~! hep birlikte gecelemi§ler. Onlar da gece- ' 

Harrov .. Veld mezarhgmdan geceleri yans1 sulann<la, goriinmez bir varhgm 
c;ok defa ... caz mi.izigi aksettigi de ba§ka oralarda dola§hgl hissine kap1ldtklann1 
bir rivayet! Kemhri~'li profesorlerden i- sozler birlikte olarak bildiriyorlar. Diger 
kisi de, bu muammamn hallini iizerlerine iki hadisedekinin aksine, bu hadisede ha
ahyorlar. Vilyam ~ekspir'in eserlerindeki yalet as!lsizb~tnl ispata yarar bir delil l 
bazl sahneleri hatulatan mi.ithi~ flrtmah. elde edemediklerini soylemekle beraber, ' 
dondurucu soguk bir gecede, tarassuda bunu da psikolojik biT hadi~;e olarak izah 
giri§iyorlar. Mezar ta§lannm hac;lan, kii- edilebil ir, sayi(Yorlar; yani, ora<la kalan 
c;iik kilise ayi§Igmda korkum: bir gori.i- nekadar ISogukkanh olursa olsun, az <;OK 
ni.i§le aydmJ.amyor. Derken, hafif bir te- heyecan duydugundan ve evvelce anlat1-' 
ganni, havaya kan§1yor, sonra da takuhh lanlarla kulaklan dolu, ruhlan me"bu 
bir ihtizaz ... Sanki ra<lyoda parazitler ~ bulundugundan, orada gecenin o saatin
luyormu§ gibil Acaba burada bir radyo de birinin dola~hg1 vehm.indcn kendisini 

1 

merakhsmm ruhu mu harekete gec;iyor '? kurtaram1yor! 
Bu se.~lerin, mezarhgm ortasmda abide Aksi is.pat dilemiyen bu son hadise, r 
§eklinde yiikselen bir zen!linin mezann- e!.de bir; fakat, aksi i~pat edilen daha 
dan geldigini tespit eden alimler, orada evvelkilere bir kere inanm•~ olanlar, Kern· 
hjc;bir kimse recemiyorlar. Buna ragmen bric;'lilerin ilmi ve fennl izahlanna hi~ mi 
de... ans!Zln hazm bir melodi daha ha- hie; kulak asm1yor. ~ene hayalet varhgt
vada dalgalamyor. Zensz;inin mezan ya- na inanmakta tsrar edip duruyorlanm ! ?. 
nmdan ve havadan bir akis ... Hayret! - ~· 

Ara~hrma ilerleyince, mezarhk civa • <;ek hiikumeti Milletler 
rmda mi.inferid bir va1.ivette bir ev goze 

d Cemiyetinden ~ekiliyor 
~arorvor. Ac1k pencerede de bir ra yo a-
matori.i, radyosunun di.i!Zmelerini <;evire- Prag (Hususi) - Yeni Cek ihii-
rek. Amerikan istawonl;~rlni bulma~a ug- kO.meti Milletler (:emiyetini terke hazlr
rast~O'l'. Tevekkeli 'koyli.iler, bu mezar- lamyor. Ba~vekil muavini Sidor sayledi-

1 k k. · · · 'h d h ai bir nutukta, <<Eski re)'im bizi dinsiz 1 ·t 1 caz mi.izii!Im terc1 e en ru un, .., 
1 ] ld •w• • Rusya, kirm1z1 ispanva. ve Yahudi Ce- • 

~ir Amerikah ruhu o mas1 az1m sze 112;1n1 -

ortaya atmanm11lrl F.vet, radvor1an ak- nevre ile dostla§hrml~ll. Simdiki rejim, 
•eJ"'n sozler <le Amerihn !?ive~tle! bol~evizmle mii.cadele . eden milletlerle 

Fa kat, nastl oluvor da bu evin bu oda- dost ve karde~l~~ece~hr.» 
,,ndaki radvodan duyulan caz mi.iziQ;i. ta N azmn bu sozlennden sonra Cebs-
500 etre ·ilerideki mezarhktan geliyor· Novak hi.ikumetinin Milletler Cemiyetini 
mu§ ;bi kula<!! alde~ ttvor? Sebeh, evle terkedecegi kat'! olarak soyleniyor. 
mezarhk arasmin vadili arazi olmas1 ve 
akis bak1mmdan fizik malO.matile izaht 
kabil bir husus ki. i~in ic;vi.izunii boyle i
zahtan sonra. bu da art1k esrarerogizlik
ten srynhyor! 

Klakton denilen noktaya pek !)'akm 

En Biiyiik KaybimiZ 
Ebedi ~efin oliimii dolay•sile 

memleket miinevverlerinin 
en k1ymetli yaztlarJ. 

bir yerde, yolun ate yamnda, ku~uk bir <;1kt1. Fiah 75 kuru§tur. 
s;iftlik! Bu yan y1k1k c;iftlik, goriilmege ._ ____________ ..J 
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I Devlet Demiryollan i11Ietme U. Miidiirliigi.inden: 
Muhammen bedeli 5000 lira olan 5000 M3 oksijen 22/12/1938 per§embe 

giinii saat 1il,30 da Haydarpa§ada gar binasmdaki Komisyon tarafmdan 
a~1k eksiltme ile satm almacaktir. . 

0 

~. • • 

Bu i§e girmek istiyenlerin kanunun taym ett1g1 vesa1k ve 375 lirahk 
muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme giilfii saatine kad.ar Komisyona 
miiracaatleri laz1mdrr. 

Bu i§e aid §artnameler Haydarpa§ada gar binasmdaki Komisyon ta-
rafmdan aras1z olarak dai!Itllmaktadir. 8892) 

~irketi Hayriyeden: 
oz~Her tipten mebzulen gelmi,tir. 

Hissedarlar Umumi Heyetinin 
fevkalade surette i~timaa 

DAVETi m Radyo tekniginin §aheseri olan bu markay1 
:: gormek mahiyeti hakkanda bir fikir edinmege klfidir. 

Umumi Vekili: A 08 0 U R H A H MAN i M R E 
htanbul : Bab~ekap1 Hasan deposu iistiinde- Telefon: 23521 

Belediyesinden : 

Araba vapurlarile Bogazi~inin iki yakasma yapilmakta olan 
nakliyatln son senelerde fevkalade artmakta olmasma mebni 
mevcudlara ilaveten biiyiik bir araba vapurunun daha fabrika
mlzda yeniden intasma liizum ve zaruret has1l olmut ve niza
men iktiza eden muameleler heyeti idarece yapalmtf oldugun
dan sarlnamenin altmc1 maddesi mucibince (bu husus hakkm· 
da) karar ittihaz1 i~in elli ve daha ziyade hisseye malik hisse-

Belediyemiz elektrik tesiahnda istihdam edilmek iizere ( 100) lira i.ic
rcti maktua ile birinci s1mf ehliyetnameli bir elektrik ~efi almacakhr. Talib
lerin 20/12/938 tarihine kadar Belediye Enciimenine mi.iracaatleri. ( 90:ll) 

darlarumz, 12 kanunusani 939 pertembe giinii saat 14,30 da 
tirketin Galatada F ermenecilerde kain idare merkezinde fev
kalada surette i!rtimaa davet olunurlar. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulufl tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Turk Liras1 
$ube ve ajans adedi : 262 

Zirat ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Niraat Bankas1nda kumbarah ve ihbars1z tasarruf hesaplar1nda en az 50 liras1 bulunanlara se· 

nede 4 defa ~ekilecek kur'a lie at;a{Jidaki plana gore ikramiye daA•lllacaktlr. 
4 Aded 1,000 Lirallk 4,000 Lira 
4 , 500 , 2,000 , 
4 , 250 , 1,000 " 

40 , 100 " 4,000 , 
100 , 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 , 

0 160 , 20 " 3,200 " 
D1KKA T: Hesablarmdaki par alar bir sene i~inde 50 lira dan ~ajt1 dli§mlyenlere ikramiye 1;1kt1Al takdirde 

% 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiOI, 1 birinciklnun, 1 mart ve 1 haziran tarlh

lerinde ~ekiiPcektir. 

Dikis Yurdu • 
3 ayltk devre dersleri y1lba§mda 

ba§hyor. Kay1t nctlk tJr. Be§ik ta§ 
Akaretler Dibek sokak No. 1/2 

istanbul asliye 3 iinci.i hukuk mah -
kemesinden: 

Beyoglu Tomtom mahallesi Tomtom 
caddesi italyan sefarethanesi binast 
mii§temilatmda mukim Marika Amel
yo vekilleri avukat Tevfik L>nder ve 
Fuad <;elik taraflanndan Beyoglu Aga
hamam 60/1 No. h han en in 3 iincii da
iresinde sakin Sokrat aleyhine a<;hk -
Ian bo§anma davasmm g1yaben icra kt
lman tahkikat ve muhakemesi netice
sinde: Taraflar arasmda mli§terek ha • 
yah gekilmcz bir hale getirecek dere -
cede §iddetli gegimsizlik bulundugu ve 
miiddeaaleyh kocanm ailesini yiiziistii 
b1rakarak semti me<;hule gittigi ve hi<; 
bir suretle emrii ia§esile de alakadar ol
madtgi dinlenen §ahidlerin §ehadetile 
sabit ve kanaati mahkeme de basil ol -
mu~ oldugundan kanunu medeninin 
134, 138 ve 142 nci maddeleri muci -
bince taraflann bo§anmalarma ve ka -
bahatli kocanm bir sene miiddetle ev -
lenememesine dair 17/10/938 tarihinde 
verilen hiikmu havi 938/1124 sayxh ilam 
miiddeaaleyh Sokratm mezkur ikamet
gahmt terk ve yenisinin de me~hul bu
lunmasma mebni hukuk usulii muha -
kemeleri kanununun 141 inci maddesi
ne tevfikan ilanen tebligi tensip kthn -
mi§ ve bir sureti de mahkeme divan
hanesine talik cdilmi§ oldugundan ta -
rihi ilandan itibaren 15 gi.in zarfmda 
miiddeaaleyh Sokratm temyizi dava e
debilecegi teblig makamma kaim olmak 
iizere ilan olunur. 

,- Muayenehane .!lakli -
Dr. Kemal Ozsan 

Urolog • Operator 
~arakoydeki muayenehanesini Beyoglu 
Tii.nel ba111 Bursa pazan Ustiine naklet-

mistir. T. 41235 ----

Sat1hk Degirmen 
ve koru 

Alemdag L>mer1i nahiyesi Muradh 
civarmdad1r. Fazla malumat i<;in Eren-

koy istasyon biifecisi Aliye miiracaat. 

UYKUSUZLUK 
• 

SINIR AGRILARI 
• AS A B t 6KS0R0KLER 
• BAS DONMESI 
• BAYGINLIK 

ve 
StNIRDEN tLERt GELEN 

Biitiin Rahats1zhklan 
1Yt EDER 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 

1 - !daremizin Pa§abahge fabrikasmda §artname ve projesi mucibince 
yaptlnlacak on aded tank temelleri in§aati a<;Ik eksiltmeye konmu§tur. 

2 - Ke§if bedeli 3926.2 lira ve muvakkat teminatl 294.46 lirachr. 
3 - Eksiltme 19/12/938 tarihine rasthyan pazartesi giini.i saat 15 te 

Kabata§ta Levaz1m ve mi.ibayaat §Ubesindeki Ahm komisyonunda yapJ.la• 
caktlr. 

4 - Sartnameler 20 kuru§ bedel mukabilinde 1nhisarlar Umum Mil• 
di.irliigu Levaz1m ve Mi.ibayaat ~ubesinden almabilir. 

5 - Eksiltmeye i§tirak etmek istiyenlerin !nh.isarlar Umum Miidiirlugil 
!n§aat §Ubesinden fenni ehliyet vesikas1 almalan lazrmd.tr. 

6 - isteklileri:p kanuni vesaik ve %7.5 gi.ivenme paralarile birlikte 
eksiltme I{'in tayin edilen giin ve saatte yukanda adt ge~en komisyona gel• 
meleri ilan olunur. (8761) 

~ 

Cinsi Miktan 

Toz tiitiin ~uvah 2000 A. 
3/8 200 M/M boy yuvarlak 4000 » ) 

Muhammen B. 
Beheri Tutan 
K.S. L. K. 
26,75 535.-

% 7,5 
teminatl 
L. K: 
40.12 

Eksntrne 
saati 

15,30 

ba§lt civata ) 
3/8 120 » » » 8000 » ) 60 ki. 440.- 33.- 16.-
38 demir pul 12000 • ) 

I - c 2000 • aded ince ~eyler konabilen sitandat normal sik orgiili.i to:z: 
tiitiin ~uvah ile Cibali Bak1mevine yap1lacak Platformlara liizumu 
olan eb'ad ve miktar1 yukanda yaz1h yuvarlak ba§h civata ve demir 
pul 1/XII/938 tarihinde ihale edilemediginden yeniden ayr1 ayn pazar" 
Ilk usulile eksiltmiye konmu§tur 

II - Muhammen bedelile muvakkat teminatlan hizalarmda gosterilmi§tir. 
III - Pazarhk 19/XII/938 tarihine rashyan pazartesi gi.ini.i hizalarmda ya· 

z1h saatlerde Kabata~ta Levazrm ve Mubayaat Subesindeki Allm Ko· 
misyonunda yap1lacagmdan isteklilerin % 7,5 gi.ivenme paralarile 
birlikte adt ge<;en komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 8811) 

Cinsi 

Sert las~ik 
Yumu§ak §ambre lastigi 
Ebonit 

Miktarr 

300 kilo 
300 • 
180 • 

Muh:qnmen B. 
Beheri Tutarr 
L. K.- Lo K. 

2080 840.-
2.80 8400-
2.80 504.-

2184.-

% 7,5 
teminatl 
L. K.. 

163.80 

I - ~artname ve niimuneleri mucibince yukar1da cins ve miktar1 ya· 
z1h kau~uklar a<;Ik eksiltme usulile satm ahnacakbr. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarmda gos .. 
terilmi~tir. 

III - Eksiltme 22/XII/938 tarihine rashyan per§embe gi.ini.i saat 14 te 
Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm l,.{omisyonunda yap1la• 
caktrr. 

IV - Sartnameler paras1z olarak hergi.in sozi.i ge~en §Ubeden alma· 
bilecegi gibi ni.imuneler de goriilebilir. 

V - isteklilerin eksiltme i~in tayin edilen gi.in ve saatte % 7,5 gil• 
venme paralarile birlikte yukar1da ad1 ge<;en Komisyona gelmeleri nan 
olunur. ( 8895 ) 

IIINW 

I - idaremizin Kutu fabrikas1 i~in §artnamesi mucibince satm ahnacale 
bir aded c Ofset • tab1 makinesi ve teferriiati kapah zarf usulile 
eksiltmiye konmu§tur. 

II - Muhammen bedeli ( 15000 ) lira ve muvakkat teminah ( 1125 ) lirad.tr. 
III - Eksiltme 13/I/939 tarihine rashyan cuma giini.i saat 15 te Kabata§ta 

Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komisyonunda yapilacaktJ.r. 
IV - Sartnameler parasiZ olarak hergi.in sozii ge~en §Ubeden almabilir. 
V - Eksiltmiye i§tirak etmek istiyenlerin fiats1z fenni teklif mektublannl 

ihale gi.iniinden bir hafta evveline kadar inhisarlar Umum Miidiirlugii 
Tiitiin Fabrikalar ~ubesine vermeleri, tekliflerinin kabuliini.i muta· 
zammm vesika almalan l'az1md1r. 

VI - Miihiirlii teklif mektubunu kanuni vesaikle 5 inci maddede yaz11J 
vesika ve % 7,5 giivenme paras1 makbuzu veya banka teminat mek· 
tubunu ihtiva edecek olan kapah zarflarm eksiltme gi.ini.i en gee; 
saat 14 e kadar yukar1da ad1 ge~en Komisyon Ba§kanhgma makbu:Z: 
mukabilind.e verilmesi laz1md1r. ( 8633) 

~ 

Cinsi Eb'ad1 Miktan Muhammen B. % 7,5 
Beheri Tutan teminatl 
L. K. L. K. L. K. 

<;trah tahta 400 X 30 X 30 18M3 ) ,. ,. 400 X 28 X 30 8 • ) 
400 X 25 X 3 10 » ) 
400 X 28 X 8 18 ) 

54 I 45.- 2430.-
Diiz beyaz tahta 400 X 30 X 30 10M3 39.- 390.-

2820 211.50 
I - Yukanda eb'ad ve miktar1 yaz1h 54 metre mikab1 1;1rah tahta ile 

10 metre mikab1 diiz beyaz tahta pazarhk usulile satm ahnacaktlr. 
II - Muhammen bedellerile muvakkat teminah hizalarmd.a goste " 

rilmi§tir. 
III - Pazarllk 12/XII/938 tarihine rashyan pazartesi giini.i saat 14 te 

Kabata§ta Levazun ve Mubayaat §ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1la~ 
cakhr. 

IV - isteklilerin pazarhk igin tayin edilen gi.in ve saatte % 7,5 giiven~ 
me paralarile birlikte yukanda ad1 ge<;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

( 8897) 

I - idaremizin Nakliyat ~ubesi i~in yaptmlacag1 ve 5/XII/938 tarihin
de ihale edilecegi ilan edilen a~1k giiverteli armah ve tam techizatll 
bir adec gektirme ( tekne ) nin §artnamesi tadil edildiginden yenideJl 
ac;;1k eksiltmiye konmu§tur. · 

II - Muhammen bedeli 4440 lira ve muvakkat teminatl ( 333 ) lirad.tr. 
III - Eksiltme 26/XII/938 tarihine rashyan pazartesi giini.i saat 15,30 da 

Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komisyonunda 
yapilacakhr. 

IV - Muaddel §artnameler paraSlZ olarak hergiin so~ii gec;;en §Ubeden all· 
nabilir. 

V - Isteklilerin eksiltme i~in tayin edilen gun ve saatte % 7,5 giivcnrne 
paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri Han 
olunur. ( 9060 ). 



YEN • 
I 

cc Havalandtrtlmi~ ,> 

PUDRA 

Pudra hususunda yenl 
ve cazip bir fikir, en son 
bir usul ile yaptlan bu 

PARASIZ 
10.000 NOMUNELIK· 

Birka~ giin zarfmda teninizde 
Husule getirecegl $ayani hayret 
Giizelligi goriiniiz. Kadmlarm 
onda dokuzu tenlerine uygun 
olm1yan fena renkte bir pudra 
kullamr ve yiizleri makyajh ve 
agrr bir manzara kesbe~r. Te
n1nize uygun renkteki pudraYJ 
bulmanm yegane ~aresi, yiiziin~
ziin bir tarafma bir renk ve di
ger tarafma ba$ka renk pudra 
tecriibe etmektir. Bu suretle en 
muvaflk pudrayt intihab etmf' 
olursunuz. Sayet rengin intiha
bmda tereddiid ediyorsamz mii
essesemize miiraeaat ediniz. Tee
rUbe i~in muhtelif renlderde ve 
paras1z olarak niimunelikler 
takdim edeeegiz. 

pudra ~imdiye kadar tanl
dlgtmtz pudralardan daha ince 
ve daha hafiftir. 0 kadar ince ki 
cildde mevcudiyeti bile farkedil
mez, :sayani hayret bir ten temin 
eder. Giindiiz, riizgar ve ya~
murun bozamtyaeagt bir tazelik 
verir, gece de en steak bir dans 
solanunda bile kat'iyen terden 
rniiteessir olmaz. imtiyazh bir 
usul dairesincre krema kopiigii 
ile kari$tlnlml$ oldugundan bu 
:Veni Tokalon pudrasi saatlerce 
sabit kahr ve cildin tabii ya~ll 
ifrazatim masetmesine mfmi 
olur kurumaktan muhafaza ede
l"ek ' buru~ukluklarm te$ekkiilii
nU meneder. Terkibinde Krema 
kopUgii bulunan bu me$hur To· 
Kalon Pudrasmt teeriibe ediniz. 

~-~~-------------------~· 
V APUR SA TI~I 
TUrk Gemi kurtarma 

Anonim ~irketinden : 
Tiirk Gemi Kurtarma Anonim 9irketinin BUyUkdere Kurtarma ge

~.ileri istasyonunda &mirli c AKBA9 ,. ve c KiLYOS a gemilerinin bu
gunkU vaziyetlerile satl§l ac1k arttlrma usulile ayr1 ayn arttirmtya ko
nulrnu$tur. 

l ::-- c AKBAS • gemisi muhammen ~ede~~ yirmi. ~ort .. bin yiiz altmi§ 
be$ Turk liras1 ve .ilk teminatl bin sek1z yuz on 1ki Turk liras1 otuz 
sekiz kuru~tur. 

• ~ - « K1LYOS • gemisi muhammen bede~! yirmi ~~§ b~ do~z yiiz 
Yirmi Tiirk liras1 ve ilk teminab bin dokuz yuz ktrk dart TUrk lirasidll'. 

3 - Artbrma TUrk Gemi Kurtarma Anonim $irketinin Tophanede 
~eniz hanmda ( eski Denizyollan binas1) ii~iincii .ka~~a~ idare merke
Zinde Meclisi idare huzurunda 17/12/938 cumartes1 gunu saat 10 lh da 
Y~1lacakt1r. Sirket Meclisi idaresi verilen. fiatlan hadd.i itidalde gorme
dlgl takdirde ihaleyi yapmamakta serbestbr. 

4 - 1steklilerin ilk teminatl ihale saatinden bir saat evveline kadar 
~irket Meclisi !dare Reisligine verilmi§ olmahdrr. .. . 

5 - Her gemi i~in ayr1 ayn olarak ~ !ap1lan §artnat_neler ~~rk Germ 
K~rtarma Anonim Sirketi i~letme $efl~gmden paras1z 1s~e~eb~~ ve ge
lnller demirli bulunduklan Biiyiikdere Istasyonumuzda goruleb1hr. 

Sattltk 
Devlet Orman 

Tomruklari 
Karabiik i,Ietmesi 

Revir " Amirliginden : 
1 - Karabiikte Kopriiba~mda istifte mevcud 1320 aded muadill 764 

metre mikab 146 desimerte mikab cam tomrugu a~1k arttlrma ile sat1lacaktir. 
2 - Tomruklarm aynca ba~ kesme pay lar1 mevcud ve kabuklan so

Yulmu§ olup hac1m kabuksuz orta kutur iizerinc1en hesaplanmi§tlr. 
.. 3 - Tomruklara aid satls $artnamesi Ankarada Orman Umum Mii

d~~liigiinde ve Orman Ba~miihendis Muavinliginde, !stanbulda Orman Ba§
~~hendis Muavinliginde ve Karabiikte Devlet Orman !~letmesi Revir Amir

glnde goriilebilir. 
4 - Tomruklarm muhammen bedeli ( 12 ) lira ( 35 ) kuru§tur. 
5 - isteklilerin % 7,5 muvakkat pey ak~elerile 19/12/938 giinii saat 

14 e kadar Karabiikteki Revir merkezine miiracaatleri. ( 8867) 

Teaarruf haftas1ndan 6nce, 
Tasarruf mefhumu ve Tiirkiyede tasarruf hareketleri O.zerine malflmat 

edinmek istiyen her yurdda§, lkt1sad doktoru Said Emin Llzbekin 

TASARRUF 
kltab1n1 okumahd1r. Fiatt: 120 kuru111tur. 

SatJldt~ ba~hca yerler: Ankarada AKBA ve Tarik Edib, [stanbulda 
Cihan, 'Oniversite kitabevleri, Yeni KitabCI. 

Preventorium - Sanatorium Direktorliigiinden : 
Miiesseseye tesliml 

tahmin olunan bedeli 
Lira K. 
900 

sat Miiessesemiz i~in maa teferriiat bir aded 
111 ahnacakttr. 

Muvakkat teminat 
Lira Kr§. 
67 50 

Diathermie cihaz1 pazarllkla 

1\1 Pazarhk 12/12/938 tarihinde saat 15 te Cag-aloglunda Yii~sek Mektebler 
. Uhasibligi binasmda toplanacak Komisyonda yapilacaktlr. Isteklilerin ek-

Slltrne saatinden bir saat evveline kadar muvakkat teminatlanm sozii gec;en 
lnuhasiblik veznesine yatlrarak alacaklan makbuzlarla yukanda yazth giin 
V'e saatte Komisyona, evsaf ve §eraiti gormek istiyenlerin de Miiessese Di
~ektorliigiine ba§ vurmalar1. ( 8927} 

B1r san'at abidesi hahnde Yiiz elli senedenberi 
biitiin rakiblerinin tepesindeo bak1yor 

ALi MUHiDDi 
HACI BEKiR 

Merkezi : Bahcekap1, ,Subeleri : Beyoglu, Karakov. Kad1koy 

Manisa V aliliginden : 
1 - Ke§ifnamedeki bfr zarb hatas1 yiizfinden il&ntnm yeniden yaptlmast 

kararlavtmlan Akhisar - Ktrka~ac yolunun 0 + 000 - 11 + 100 uncii ki
lometreleri arasmdaki la.smm toprak tesviye, on be§ aded menfez ve §ose 
in§aatt ( 74629) lira (55) kuru§luk ke§ifnamcsi dairesinde vahidi fiat 
esas1 Uzerinden yeniden eksiltmlye ~lkanlmt§tlr. 

2 - Bu i§e aid ke§if evrak1 ve teferri.iatl 3 lira 74 kuru~ bedel muka
bilinde Manisa Naf1a MiidUrl.iigUnden almabillr. 

3 - ihale birincikanunun 22 nci per~embe gUnU saat 11 ~ Manisa 
Daimi Enciimeninde yap1lacakhr. 

4 - Muvakkat teminat miktan '( 4981) lira (50) kuru§tur. 
5 - isteklilerin ihaleden sekiz giin evvel usulii dairesinde Manisa Va

liliginden almmt§ ehliyet vesikalarile 1938 y1hna aid Ticaret Odast vesikas1 • 
ve muvakkat teminqta aid banka mektub veya makbuzunu 2490 say1h ka
nunun 32 inci maddest dairesinde haz1rhyacaklan zarfm ic;ine koyarak ihale 
giinii yukanda tarihi yazth per§embe giinU saat ona kadar Manilla Valili
gine vermeleri ve postada vuku bulacak gecikmelerin nazan itibara alm
mtyaca&r ilan olunur. ( 8886) 

Siimer Bank 
Karabuk Demir vo (:olik fabrikalanndan: 

F abrikam1z i~in laz1m alan 6000 ton dolomitin Bar
tin suyu bogaz1nda Bogazkoyii civar1ndan ihrac1, de
niz tarikile Zonguldak veya Filyoaa nakli ve vagona 
tahmili iti bir miiteahhide ihale edilecektir. lateklilerin 
tafailatl ogrenmek ve §artnameyi almak iizere 20-12-938 
tarihinden evvel Karabiik Biiroau miidiirliigiine miira
caat etmeleri ilan olunur. 

Gayrimenkul Sabs ilan1 
' 

istanbul Emniyet Sandzgz ~fiidurliigiinden: 
OIU Bay Mangasaryamn 8479 hesab numarasile Sand1g1m1Zdan ald1~1 

12000 liraya kar§l birinci derecede ipotek edJ.p vadesinde borcunu odemedi
ginden dolayt yapllan takib iizerine 3202 No.h kanunun 46 net maddesinin 
matufu alan 40 ;nc1 maddesine gore satllmas1 icab eden Ortakoyde Yah 
soka~nda eski 3, 3 M. 3, 3 M. yeni 9, 9/1, 9/2, 9/3 numarah maa arsa 
bah~e kargir antreponun tamam1 bir bu~uk ay miiddetle a~1k artbrmtya 
konmu§tur. Satl§ tapu sicil kaydma gore yap1lmaktad1r. Artbrmtya girmek 
istiyen ( 1320) lira pey akc;esi verecektir. Milli bankalanm1zdan birinin te· 
minat mektupu da kabul olunur. 

Birikmi§ biiti.in vergilerle Belediye resimleri ve Vaklf icaresi ve tella
liye riisumu ve taviz be~li boreluya aiddir. Arttlrma §artnamesi 9/12/938 
tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sancilk Hukuk t~leri Servi • 
sinde a~:1k bulundurulacakbr. Tapu sicil kayd1 vesair liizumlu izahat da 
§artnamede ve takib dosyasmda vardtr. Arttlrmtya girmi~ olanlar bun
Jan tetkik ederek sat1hga ~1kanlan gayrimenkul hakla.nda her §eyi O~renmi$ 
ad ve itibar olunur. Birinei arthrma 25/l/939 tarihine musadif car~amba 
giinii Ca~aloglunda kain Sand1gim1zda saat 14 ten 16 ya kadar yaptlacakbr. 
Muvakkat ihale yap1labilmesi i!;in teklif edilecek bedelin tercihan alm
masl ieab e~n gayrimenkul miikellefiyetile Sandtk alaca~mi tamamen 
ge~mi!;i olmast $artbr. Aksi takdirde son arttrranm taahhiidU baki kalmak 
§artile 13/2/939 tarihine musadif pazartesi giinii ayni mahalde ve ayni saatte 
son artt1rmas1 yap1lacakbr. Bu arttirmada gayrimenkul en cok artbranm iis
tiinde btraktlacaktlr. Haklan tapu sicillerile sabit olmtyan alakadarlar ve ir-
tifak hakkl sahiblerinin bu haklanm ve hususile f~iz ve masarife dair iddia
lanm ilan tarihinden itibaren 20 giin i~inde evrala. miisbitelerile beraber 
dairemize bildirmeleri laz1md.1r. Bu suretle haklarmt bildirmemi§ olanlarla 
haklan tapu sicillerile sabit olmtyanlar sah§ bedelinin payla~masmdan harie 
kahrlar. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 938/929 dosya numarasile 
Sand1~1m1z Hukuk i§leri servisine miiracaat etmeleri liizumu ilan olunur. 

DiKKAT 
Emniyet Sandiili Sandtktan alman gayrimenkulti ipotek gostermek 

lstiyenlere tabmin edilen ktymetin yansma kadar ikraz yaparak usuliine 
gore kolayltk gostermektedir. ( 9043) 

Karaci~er. bobrek. ta$ ve kumlarm
dan mUtevellid sancllanntz. damar 
sertliklert ve eismanh.k sikAvetleri
nizi V R t N A L Ue ~teciriniz. 

I 

I 
Viicudda toplanan asfd Qrik ve 
oksalat ~ibi maddeleri eritir, kam 
temizler lezzeti hos. almmas1 ko
lavdl.r. Yemeklerden sonra vanm 
bardak su tcertstnde ahmr. 

iNGiliZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOOLU - tSTANB'(JL 

Canakkale Nafta Miidiirliigiinden : 
1 - Eksiltmiye konulan d§ : 37796 lira 25 kuru§ ke§ifli Gelibolu hi.ikO:-

met konag1 in§aatmm 14999 lira 10 kuru§luk birinci klsmtdrr. 
2 - Bu i§e aid §artnameler ve evra~lar §Unlard1r : 

A - Eksiltme §artnamesi · 
B - Mukavele projesi 
C - Baymd1rhk i§leri genel §artnamesi 
D - Yapt i~leri umumi, fennt :~artnamesi 
E - Hususi §artname 
F - Ke§if cetveli, metraj cetveli, fiat bordrosu 
G- Proje. 
!stiyenler bu §artnameleri ve evralo Qanakkale Nafta Miidiirlii~nde 

be<Wlsiz olarak gorebilirler. 
. S - Talib ~tkmamt§ olan bu i§in ihalesi ikinci defa olarak 26/12/938 1 

• 

tarihine musadif pazartesi giini.i saat 15 te Naf1a Miidi.irliigii binasmda top
lanacak Komisyonda yapllacaktrr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile' yaptlacaktll'. 
. 5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 1800 lirahk muvakkat te

mmat verme~~ri ve ihale giiniinden nihayet 8 giin evveline kadar Vilayet 
makamma muracaatle alacaklart ehliyeti fenniye vesikasile 938 yuma aid 
Ticaret Odas1 vesikasm1 ibraz etmeleri Iaztmdtr. 
. 6 - Teklif mektublarmm yukar1da yaz1lt gUn ve saatten bir saat evve

lme kadar makbuz mukabilinde Komisyona verilmesi lazimdir. Posta ile 
gonderilecek mektublarm nihayet saat 14 e kadar gelmi§ olmalan aksi tak· 
dirde postada olan Itecikmeler kabul edilmiyecektir. ( 8869 )' 

Emlak ve Eytam Bankas1 ilanlari 
!era Dosya No. 

34/1229 
Nev'i 

Aparbman 
ayrimenkuliin yeri Hesab No. 

215 Beyoglu Biiyi.ikpangaltl mahallesi 
Osmanbey sokak eski 6, 8, 10 ve 
6, 8, 10 miikerrer yeni 11, 13 No. 

BankamiZa ipotekli ol~p !stanbul Dordiineii !era Memurlugunca yu. , 
~ar1da numaras1 yazu1 dosya ile 12/12/938 pazartesi giinii a~lk arttlrma 
1le sat1lacak olan gayrimenkulii alanlar arzu e&rlerse banka bu gayrimen
kule mevzuab dahilinde para ikraz edebilir. ( 8653 )' 

~ile saadeli lasartu 1a kaimclir. 

TORK TiCARET BANKASI A.$. 



Grip, nezle, 
k1r1kl1k 

bron$it, ba$, di$, romatizma, nevralji, 
ve tekmil . afirllar•n yegine devas1 

ne$'eye lst1rab1 siikOna, aQr1lar1 
hastai1Q1 s1hhate ~eviren eksir 

G.Ri PiN 
Bilkimya saf ve kuvvetli maddelerden en son sis· 

lem usullerle imal oiunur. Cabuk tesir eder, kalbi ve 
mideyi bozmaz, yormaz. En inadc1 hat air1larini, en 
sinsi dit ve sinir agr1larin1, romatizma sancdarlnl 
derhal ge~irebilirsiniz. 

Nezle ve gripi, daha ilK itaretler belirdigi anda 
bir ka§e «Gripin» alarak defetmezseniz batka hasta· 
hklara yol a~ml§ olursunuz. 

GRiP • I 
Y Illardanberi tecriibe olunmu§ ve agr1larla, gri~ 

nezle tedavisinde kat'i bir deva olduguna umumi ka· 
naat getirilmit bir ilacdir. Simdiye kadar biitiin bey· 
nelmilel aergilerde fevkalade diplomalarla albn rna• 
dalyalar ve binlerce takdirname kazanmittir. 

Zamaninda alinmit bir tek «Gripin» sihliatinizi 
agrilara ve haatahklara karti gar anti eder. 

er yerde 1srarla GRiPiN isteyinii ve GRiPiN yerine baska bir marka verirlerse siddetle· reddedinil 
:;- ' • ' • • • I • 

Dr. Suphi 'enses 
idraryollan hastallklan mutehass1s1 
Beyoglu Y1ld1z sinemas1 kar§lSl Lek
ler artiman. Fakirlere araSlz. 

TeL ~:J9Z4 

Zayi - Hiiviyet ve tekaiid maS§ ciiz
la tatbik miihriimii zayi ettim. 

· almacagmdan hiikiimleri yok-

Postadan miitekaid Ortakoy Hercai 
sokak No. 7 Ziya Ozgiirel 

HER 

istanbul Giimriikleri Ba,miidiirliigiinden : 
!st:;;:;_bul giimriikleri i~n yaptmlacak 186 parga mefru§at 26/12/938 

pazartesi giinii. saat 10 da 2490 say1h kanunun hiikiimlerine gore a~Ik ek· 
siltmiye konmu&tur. 

1 - lhale bedeli 4642 lira olan 15u i~in ~lk temlnat ak~esi 348 lira 15 

kuru~tur. 

2 - Mefru§atm cins ve evsafm1 gosterir resim ve ~artnameler Levaz1m 
servisinde goriilebilir. 

3 - !steklilerin kanunJ vesaiklerile Ba~miidiirliikteki Komisyona gel· 
meleri nan olunur. :( 9058 ). 

BOY VE NEV 

TORN A 
VE DiG.ER DEMJR.Ci VE 

MARAN_GOZ MAKiNELERi 

.JEPOMUZDAN OERHAL TESLiM 

M U F A S S A L~ · T E K L i F i M i Z i iSTEYiNiZ 

BiRADERLE 

ANKARA- iSTANBUL· IZMiR 

•-- Dr. lhsan Sami --
iSTAFiLOKOK A$151 
tstafilokoklardan miitevellid ( er

genlik, kan ~1bam, koltuk altl ~
bam, arpaClk) ve bii.tiin clld hasta
hklarma ka.I'§t pek tesirli bir a§Id.tr. 

.. llllli• Dlvanyolu No. 113 .. -• 

Ankara Belediyesinden : 
Temizlik i~leri i~in yiikleme ve bo~altma ameliyesinf <>tomati'K olarak 

yapacak te§kilatl cami miinasip miktarda ~op kamyonu almacakhr. Btl 
kamyonlann mazut yakmalar1 §arthr. Talib olanlann teklifleri kamyonlar1n 
faide ve suuflar bildirir malfunat y~ kataloglarla nihayet kanunuevvel 
sonuna kadar Belediyeye bildirmeleri Han olunur. c 4978 :t ( 8855 ) 

1939 RADYOLARINA 

HERKES MEFTUN ... 

Model iRON 6AMMJ\ 
Salt~ deposu: Mika Radyo Doy~e Bank kar~lsl79, Galata 

Beyaztd sat1~ yeri : Yenicteriler caddesi 116, ctar§tkapt 

Burdur as. hukuk mahkemesinden: 
Burdurun Aglasun koyiiniin Sakarca 

mahallesinden 158 hanede mukayyed 
Buruk ogullanndan Ahmed oglu 308 do
gumlu Mehmedin 328 yll1 Balkan Har
binde askere sevkedildigi halde <> ta
rihten bu gii.ne kadar kendisinden ha • 
ber almamanu~ ve harbin hitammda 
emsalleri askerden ve esaretten don -

1 - Vali konagma almacak ( 3710) ug bin yedi yiiz on lira muhammen 
bedelli mobilya ac;1k eksiltmesi evvelce tayin ve ilan olunan vakitte 
istt!kli ft1kmad1gmdan ag1k eksiltme miiddeti 938 senesi birincikan\1" 
nun 16 ne1 cuma giinii saat ( 11 ) on hire kactar uzablmt~b.r~ 

! - Muayyen vakitte Vilayet Daimi Enciimeninde hazrr bulunacak isteklf, 
lerin ihale saatinden evvel yabrmt~ bulunmalan laz1m gelen muva}(~ 
kat teminat paras1 ( 280 ) iki yiiz seksen liradlr. ( 9029) 

diigii halde . mumaileyh gene gelmemi§ Daima yenilik .. 
oldugu i~in oliimiine hiikiim verilmesi -------• 
istegile mumaileyhin varisi Aglasun ko- Yeni· Postane karcisinda 
yiinden Mustafa klZl Havva tarafmdan ~ 

dava a~1lm1§ oldugundan medeni ka -
nunun 31 ve 32 nci maddelerine tevfi
kan hiiviyeti yukanda yaz1h Mehmedin 
ya bizzat ve yahut akibetinden malu -
matl olanlarm i§bu ilan tarihinden iti
baren bir sene zarfmda malfunatlarm1 
bildirmek ii.zere Burdur asliye hukuk 
mahkemesine miiracaat eylemeleri, ak
si takdirde olmii~ sayllarak gaibligine 
hiikmedilecegi ilan olunur. (12784) 

Sahfb w Ba§muhamn: Yunau Nodi 
Umuml neJrivata fdare eden Ya.a ltz.rt 

Mflc!arac Hikmef Miinil Vlllm 

Kundura Magazas1 
Mevsimin en 11k ve saglam modellerinin gelmi$ 
oldug'Unu saytn mii§terilerine bildirir. Tel. 23396 J 


