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'IBir Franszz - lialyan harbi 
lursaAlmany,a ne gapacak? 

Yiizba§I Vidman,'llitle~in F~~?.sa~a 
verdigi cevabt diin Partse goturdu 
evab, . Fransay1 memnun ltalyan matbuatt, Fransaya 

edecek sekilde degilmi~! hiicuma devam ediyor 
' 
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« Aynaroz Kad1s1 » 

dl1 filim munasebetile 
'fF::! i.inlerce Beyoglunda 20 - 30 
I~ metrelik §ak~li bir ziyah ilanla 

gozleri kma~bran <<.Aynaro~ 
ad!Sl» filmi iizerinde ilk olarak Peyam1 
afa giizel bir yaz1 yazd1, ve bunda eski 
ayatlmiza, ciibbeli §alvarh imparatorluk 
evrine aid bir mevzuun komedi mubala~ 
asile kendi aramtzda sahneye c;:Ikanlma
tnda pek buyiik bir mahzur go~lil~e~e 
ile ayni mevzuun filme c;:ekilmesl ~u~~
iilecek bir§ey oldugunu, hele bu. f1lmm 
uuud a§m yerlere gitmesi ihtimah :arsa 
u dii§lincenin tepeden hrnaga d~kkat 
ahiyetini alacak bir asabiyetle faabyete 

ec;:mesi laz1m gelecegini c;:ok kanaat ve
ici delillerle anlahyordu. Galiba bu mii~ 
asebetle bizi vaktinde pek ziyade i§gal 
tmi§ olan (Musadagl} filminden de o 

ahsederek: 
- Ecnebi bir memlekette rnilletimiz 

leyhine fikirler uyandumak i~in (Ayna~ 
oz Kad1s1) nm (Musadag1) ndan ne 
arkt olur/ 

Diye soruyordu. 
Bizce (Aynaroz Kad1s1) aleyhine ~la~ 

ak fark olur. c;unkii (Musadag1) nda 
ubalagalandmlan k1tal, nihayet, hayat 

e memat cidalinde bir milletin arkadan 
grad1g1 ihanetle ayaklanml§ mukaddes 
~azabmdan ni§an verebilirken (Aynaroz 

ad1s1) bir millet ic;:in tasavvur olunabile-
ek ic;:timai sukutun zahirde oldugu ve 
'yle gosterilmek istenildigi gibi komik 
egil, belki en trajik safhalanm temsile 
ah§maktadir. (Aynaroz Kad1s1) nda 

lniiellifin kusuru ic;timai bir mevzuu yal~ 
12: tek cephesi iizerinde rnubalagalandu
aga c;:ah§masmda olmu§tur. Eger o §e· 

iat, kad1 ve §er'iyye rnahkemesi cemiye~ 
ini tehzil etmek isterken binnetice, velev~ 
i muvakkaten bu rolleri yiiklenen Turk 
illetinin de terzil olunmak suretile bun
an miiteessir olacagmi dli§iinebilseydi, 
!bette ya boyle bir eser yazmaz. veya bu 
seri boyle yazmazdi. 

Mussolini, beklenilen 
nutkunu soylemek 
dUn Sardunya'ya gitti 

Paris, 17 {Hususi) - Fon Ribben~ 
trop Pariste bulundug~. esnada, F rans1_z 
Hariciye Nann Bone ·run, muhtemel bu 
Franstz. ~ !talyan harbinde Almanyanm 
alacagl v(lziyet hakkmda sormu~ pldugu 
sualler:e Hitlerin verdigi cevab1 Kapta,n 
Vidman Pari.se getirmi~tir. Siyasl meha
fiide icfdia edildigint. gore, Almanyal)m 
cevab1 F ransay1 memnun edecek ~ekilde 
degildir. 

MuBsolini bu ak,am nutuk 
•oyliyecek · 

Rolila 17 (Hususi) - Ba~vekil Mus~ 
solini bir harb gemisile bu ak§am Sarden~ 
ya adasma hareket etmi§tir. Mussolini 
yann miihim bir nutuk irad ederek, ita! ~ 
yanm arazi mutalebahm re~men ilan ede~ Hitler'in Fransaya cevabtm Parise 
cektir. [Arkast sa. 3 siltun 3 del gotiiren Yuzba~1 Vidman ...... FiH~ii·~·a~··:···~·;;·p~§;~Ia;····· 

e 
Arablar, · bugUn bir nUmayi' yapaca~ 

in~lliz ktt'alar1, t~yyare k~vvetlerinin de i~tirakile 
baz• m•ntakalarda miihim · harekatta bulundu 

· II! r 

Baronun ictima1 • 

Avukatlar, diin hararetli 
bir toplant1 yapt1lar 

Baro meclisinin intihabl ~ok gUrUitfiiU oldu 
ismet inonii izmire 

davet olunacak 

izmir Parti kongresi 
yapdan teklifi alkt~lar 

aras1nda kabul etti 

lzmir 17 (Hususi muhabirimiz
den) - ~ehrimiz Parti kongresi 
bugiin mesaisini bitirerek dagtlmtf· 
br. Kongre bugiinkii son i~timam
da Reisicumhur lsmet lnoniiniin 
lzmire davet olunmas1 teklifini al
kt,larla kabul etmi,tir. 

Bulgar Ba,vekilinin 

Ankara ziyareti 

Bu ziyaretin yllba,mdan 

once .yapdmasJ kuvvetle 
mUhtemel gorilliiyor 

ivanof 

Bulgar Ba§vekili ve Hariciye N azm 
Kose i vanof'un oniimiizdeki haft a i~in
de An,karaya gelece!F hakkmdaki ha -
berler teeyyiid etmektedir. Bu ziyare -
tin ytlba§mdan evvel yap1lmas1 muhte
meldir. 

Sofya sefirimiz ~evki, bugiinlerde 
§ehrimize gelerek bu ziyarete aid prog. 
rann haztrhyacakhr. iki hiikCun.et ricali, 
Ankarada bilhassa Bulgaristanm Bal -
kan Antantma girmesi i§i ve Bulgaris -

Diinkii Baro i~timamda bulunanlardan bir grup 

Baro reisinin nutku 
kanunu, tufeyli « Y eni avukatbk 

yapanlar1 menetmi,, 
avukatbk 

mesleki 
tiifeylilerden tamamen 

tiiredi ve 
kurtarrm,br » 

istanbul Barosuna mensub avukatlar, 
dun ogleden sonra istanbul aguceza 
mahkernesi salonunda umumi i<;timalanm 
yaptuar. Celse .. nat 15 te a~1ldJ ve- ya -

nm saatlik hir fas1lay1 miiteak1b saat 20 
buet~!7a kadar siirdii. 

<;;.ok kalahahk olan, hararetli, rniina• 
[ArkaSt Sa. 9 siltun 6 teJ 
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Vali LOtfi ·K1rdarla mul8kat 
«I~ mahallelerimizde yol 

namtna bir §ey yok! » 

~imdiki halde elde · mevcud para ve elemanla 
giinii ' giiniine yapdmasJ laztm gelen amme 

. hizmetlerinin ifasina ~a.l•••~yor 
Yeni Vali ve Belediye Reisine hitaben J 

mi.ithi~ bir dilek bombard1mam a~1ld1. 
Meger, istanbul halkmm ne kadar c;ok is~ 
tegi varmt~ ... Bunlar, ~ok oldugu kadar 
bir Belediye Reisini· korkutacak mahiyet
tedir de. 

Edebi bak1mdan i§in buras! b1r miina~ 
a§a rnevzuu olabilir mi bilmiyoruz. Fa~ 
at (Aynaroz KadlSl) nm milli ve §Uur~ 

u zevke yaphg1 tesirin mutlak surette fe
a oldugunu s<>yliyebiliriz. ilk oynand1g1 

1 tandaki Tiirklerle emlak ve arazisine 
~ aid hususatl miizakcre edeceklerdir. 

Dun yeni V ali ·ve Belediye Reisi Lutfi 
K1rdan ziyaret ettim. Kendisinden bu 
rniithi~ dilek bombard1mamm nas1l kar§I
ladigml sordum. Heniiz tefti~ten don~ 
mii~ olan Lutfi K1rdar ~unlan soyledi: 

Zamanlar kad1y1 bir kerecik sahnede gor~ 
i.i§tuk. Olanca kuvvetile hala sakladigl• 

ln1z inhba §Udur: ins am yerin dibine ge~i~ 
~ecek bir hicab ve hacalet. Bu kadar ba~ 
ag1hgm tema§asma bile nas1l katlamla
ildigine hala §a§anz. 

Anla§IIan eser sahnede ve kendi aramtz
Qa kaldikc;:a kimimiz gi.iliip, kirnimiz klZlp 
gec;megi kafi saymi§hk. Kad1 filme c;eki~ 
ince ve bu filmin ecnebi memleketlere de 
idebilecegi anla§Ihnca meselenin §ekli 

Cle, rengi de degi§mi§tir. Peyami Safa sa~ 
ir:n ve temiz rnlitaleasm1 · ylikseltmekte 
almz degildir. Hergiin bir iki fazlala§a~ 
ak bize gelmekte olan mektublar, bu fil
in ecnebi memleketlere de goti.irijlmesi 

"htimaline kar§l milletin perde perde a~ 
aklanmakta oldugunu gosteriyor, ve 
erden goke kadar hakh olarak. 

1tiraz olunan nokta §Udur: Kendi ara~ 
Izda belki bir rejim p~opagandas1 vazi~ 

esini gori.ir farzolunabilen bu eserle onun 
ilmi, haricde yalmz Tiirk milleti hakkm
a fikir verecektir, ve bu fikir, c;:ok fena 
ir fikirdir. Okuyuculanmizdan biri §oyle 
az1yor: 
«- Bu filmin d1§ memleketlere gide

ilmesi ic;:in balasma ( dlin boyle idi) 
azmah ve yamba§ma da (bugiinse boy

ledir) ibaresile yeni bir filim ilave etme~ 
lidir. Heyhat, ki bu miimki.in degildir. 

YUNUS NADI 
.[Arkast sa. ~ ,t{ltun a td 

Son hadiseler iiezrine Filistine gonderilen ingiliz takviye lutaatmdan 
bir k1sm1 Kudiise muvasalatlannda 

Kudi.is, 17 (a.a.) - ingiliz k1t'alan, ve bir<;ok ~i.iph_eli adamla_r tevkif .olunmu~ 
tayyare kuvvetlerinin de yard1mile Sa~ tur. N ablus c1vannda b1r. a~k~r: kam~o 

· t k d miihim harekatta bu~ nun alhnda vuku bulan bu mf1lakten o-
maua mm a asm a k S 9 "t n s t~l 

k .. h ra edilmi [Ar ast a. su u 
lunrnu~lardlr. Be~ oy mu as~""'""""'""'"~"'"""'"""'"'""""'"""""""'""""""""""""""'"""""""'""" 

s·~~~:i"~ii""''"""f'er hi yesi UID U ffi 

miidiirliigiiniin kar ar1 
Btandan sonra subaylar, asker ve sivil talebeler, 

spor kuliiblerine kaydedilmiyecekler 
Beden Terbiyesi Umum mlidiirliigii, 

te§kilatma bagh olan kuliibleri alakadar 
eden c;ok miihim bir hrar vermi§tir. , 

Bu karara gore, bundan sonra sivil ve 
asker talebeler, gedikli erba§lar, erler ve 
zabitler, spor kuliiblerine aza olam1ya~ 
caklardu. 

Spor te§kilatmda bu kabil sporculara 

aid olup muamele gormekte olan butiin 
dosyalar kuliiblere iade edilmi§tir. Bu 

mesele hakku1da mmtakalara ve kuliible

re birlcac;: gi.ine kadar tebligat yap1lacak -

hr. 
Kuli.iblere kay1dh bulunan talebe, su -

bay ve erler ic;in bu hususta heniiz veril ~ 
mit bir karar roktur. 

,Beden Terbiyesi Umum Miidiirii 
,General ~emil ,.ahk 

Y akla,ma arzularr 
Sofya 17 (a.a.) - Koseivanof'un An

karada ikameti esnasmda, 1929 tarihli 
olup 1933 te yenilenmi§ ve oniimiizdeki 
mart aymda miiddeti bitecek bulunan 
bitarafhk ve hakem paktmm be§ y1l i~in 
tecdidi miimkiin bulunmaktad1r. 

Keza bu ziyaret, Bulgaristanm kendi~ 
sile higbir politik ihtilaf1 bulunm1yan 
bir memlekete daha ziyade yakla§mak 
arzusunu da gosterebilecektir. 

Bulgar gazetelerinin ne1riyab 
Sofya 17 (Hususi) - Ogrendigimize 

gore, Bulgar Ba§vekili Kose ivanof'un 
Ankara ziyareti kat'ile~mi§tir. Bu zi • 
yaret esasen daha birkat; ay once ya -
p1lacakken Ulu Onder Atatiirkiin has -
tahk ve oliimileo Bulgaristanda -Erkam
harbiye reisi General Peyef'in kat1i ve 
Bulgar kabinesindeki degi§iklikler, 
Gospodin Kose ivanof'un ~imdiye ka
dar Ankaraya iadei ziyarette bulunma~ 
Sina mani oliDU§tUr. ,. 

Bulgar gazeteleri Atatiirkiin oliimii 
dolaytsile yazd1klan gayet dostane bir 
gok yaz1lardan ba§ka, Reisicumhuru -
muz General ismet inonii hakkmda da, 
her f1rsat dii§tiikge, resimlerile birlikte 
makaleler yazmaktadlr. Bulgar Ba§ve -
kilinin Ankara ziyareti hakkmda Bul
gar gazeteleri heniiz hi~bir §ey yazma -
ml§tlr. Maamafih, bu ziyaret hakkmda 
~imdiye kaaar Alman ve Turk gazete -
lerinde yaz1lanlar da tekzib edilmi§ de
gildir. 

«- Bu dilekler yalmz gazetelerde" in~ 
ti~ar eden miitalealar ve arzulard1r. Su 
gordiigiiniiz mektub YJ.gmmm bir k1sm1 
miihimmi de dilekleri ihtiva eden miispet 
i~lerdir. Emin olunuz ki, ~ahsan bunlar
dan ~ok memnunum. 

fstanbul geni~ bir ~hirdir. Her ko§eyi 
gezip gormek imkam yoktur. Bu sebeble 
gerek gazetelerdeki arzular, gerekse hal-

[Arkas2 Sa. 9 siitun 4 te] Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kudar 
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TARiHDE BUYUI< DENiZ 
MUHAREBELER 

r efrlka No. 37 Nakleden: ABIDJN DAV£R 

Vikingler 

Ticaret SaraYJ 

ikttsad V ekili, bizzat 
te,ebbiislerde bulunacak 

iizerinde ihtikar TramiVay 'irketi, araba
Iarina bakmak istemiyor -

Normanlar, sahillere yerle,tikten sonra, nehirler 
iVe trmaklar vas1tasile i~e~ilere giriyorlar; klise 

lkbsad Vekili $akir Kesebir, lstanbu
lun ikhsadi bahmdan ehemmiyetini ve bir 
ticaret sarayma alan ihtiyacmt gozoniine 

alarak bu mesele ile ehemmiyetli §ekilde 
rne§gul olmu§ ve alakadarlardan izahat 
istemi~tir. Vekile, Ticaret Odasmm, bir 

80 gramlik ~ileleri 100 
gram diye saliyorlarmi!f! $i§hane yoku§unda vukuunu yazdrgJ-

iVe manasbrlar1 yagma ediyorlard1 

....._._ 

1khsad V ekaleti te§kilatr, halkm geni§ 
mikyasta aldattlmasmt intac eden bir sah
tekarlrk i§ine el koymU§tur. 

7. - Vikingler 
mii!.imi bunlardan Giyyom'un 1066 da ticaret sarayt in§ast hususunda on sene -

1 .1 • denberi yaptJg1 te§ebbiislerin safahab ar
. ng1 terey1 zaptetmesi ve fatih unvanile 

Son yJ!larda, memleketimizde bilhas
sa bayanlar arasmda orgi.i iptilast ~ok 
artmt§tlr. Bi.itun di.inyayt saran bu mera· 
km memleketimizde daha ~ok fazla ol
dugu goriilmektedir. hte bu fusattan is
tifac'"! eden yiin iplik tacirleri, bi.i~i.ik bir 
ihtikar bareketine giri~mi§lerdir. Biitiin 
di.inyada oldugu gibi, bizde de ilk za
manlar 1 00 gram olan ~ileler 80-90 gra
ma inmi§tir. F akat fiatlarda hi~bir tebed
diil yoktur. Bu §ekilde 1 000 gramdan 
800 grama kadar inen paketler, gene 
halka ayni fiatla satrlmaktadtr. 

mtz, iki tramvay bozulma hadisesi N ana 

Vekaletince buyuk bir alaka ile kar§tlan
mt§tlr. Naf1a Vekaletinin, §ehrimizdeki 
;3irketler Miifetti§ligi, derhal bu iki ha
dise hakkmda tahkikata giri§mi§ ve tah
kikat sur' atle yaptlarak rapor dun N aft a 
Vekaletine gonderilmi~tir . getirilmest 

matbuatm 

Miladdan sonra 1000 y1hnda 
Svold adas1 muharebesi 

Salamin, Aksiom muharebelerini Ati· 

lngiliz Krah olmasJdtr. Normanlar !n- zedilmi§ ve son defa oiarak, §ehrin en 

gl.lterede bulunan A 11 S k ' merkezi yeri bulunan Eminonu·· meydant-ngt ar, a son ve 
diger bi~ta~~m k~~iik k.avimlerle kan§a _ na naztr bir noktada bir ticaret saray1 in-
rak bu k t I II . . ~as1 te§ebbusiine girictildig"i, fakat bunda 

gun u ngt tz m1 ehm viicude ge- -; 
tirmi~lerdir. da bir~ok mi.i~kiilatla kar§Ila§tldtgt bildi-

N 
rilmi§tir. 

?r~anlarm bir kJsmt ~arka, Rusya -
ya gtttnt§ler, bir kismi da Akdenize ;n- $akir Kesebir bu vaziyeti ehemmiyet-
mi§lerdir. Bunlar, 1016 _ 1030 ytllan le dinleyip notlar almt§ ve fstanbulun bir 

d ·· 1 1 ticaret sarayma kavu§masr ic;in bizzat te-
arasm a ucret i o arak Bizanshlarm ve 

Son ge 
ligi~·n ask 
§imdiden 
gu bildiril a - 1sparta, Kartaca - Roma, Bi~ans -

rab deniz sava§larrnr gorduk. Bu mil -
tlerin, muhtelif devirlerdeki barb gemile
ne, si!ahlanna ve deniz barb tabiyelerine 
·'Yie bir goz atttk. Biraz da Akdenizi bt
krp, §imale dogru ~1kahm. Orta Zama
n ba§langrcmda §imal uklannm deniz
ligine ve yaptlklan deniz muharebeleri-

bir goz atalrm. 

L b d'I h §ebbuslerde bulunacagr vadinde bulun -
om ar ann izmeitne girdiler. Sonra, 

N 1· s· ·1 d mu§tur. Esasen Odanm otedenberi ayrr-
. apo I ve lCI ya an miirekkeb olan Si-

ctlya Kralltgmt kurdular. Bunlarm Sicil- drgr bir tahsisat da mevcud bulundugun-

K II dan bu. suretle §ehrimizde bir ticaret sa-
va ra rgt esnasmda, Norman Prensi 

Rutubetli yerlerde saklanmasile ayn
ca agtr ~eken yunlerle halk bir defa daha 
kandmlmaktadu. 

Y aptian tetkiklerin neticesine gore, sa
bahleyin 8.30 da $i§hane yoku§undan i
nerken fren bozuklugu gosteren ve vat -

mamn dirayeti sayesin~e Karakoye lea
dar gelebilen yeni model arabanm elek -

trik freninin bozuk oldugu, el ve hava 
frenlerinin saglam bulundugu, fakat ha
vamn yagt§h ve yolun faz.la dik olmasm
dan dolayt bu iki frenin arabay1 matlub 
§ekilde tevkif edemedigi anla§Jlmr§tJT. 

Ak§am saat 19 da $i§hane yoku§unu 
<;tkarken geri geri giderek arkada Kar
tal 9 plakah otomobile ~arpan 187 nu

marah vatmanm idaresindeki 409 numa
rah ve gene yeni model arabamn da ce
reyan mandalmm bir anza ile kapandtgr 
anla§tlmr§tlr. Araba bu §ekilde ani olarak 
geri gitmi§ ve vatman arabayt frenler va
sttasile durdurabilmi§tir. 

Komiin 
nilen mis 
Boyle bir 
ponya ara• 
idare i~in 
harbiyeler' 
heyet te~kr 
ya dahi b 
talya Urn 
deleyi ask 
reye mahs 

0 zaman timalliler de, Yunanhlar!D 
Romahlann gemilerine az ~ok benzer 

Rober Giskar, Bizans tmpara tori ugunu ,..ra_y_t_i_n~_a_st_rn_u_m_k_ii_n_o_I_ab_r_·Ie_c_e_k_tir_. ___ _ 

eld~ etme~e kalkt~h. 1802 de Drra~·~ zap
teth ve Rurnelide ile~Iemege ba~ladt. Dt

ra~ civarmda Bizansltlarla Normanlar 
arasmda bir muharebe oldu. Bu rnuhare
bede Bizansltlara Kastamonulu Komnen 
ailesinden olup Bizansta Komnen hane
danmt tesis etmi§ olan Aleksi Komnen 
kumanda ediyordu. Aleksi bozuldu ve 
Anadolu Selc;uk devletinin mi.iessisi olan 
SUlevman ~ahtan imdad istedi. lmpara· 
tor, Turk ordusunun yardtmile Norman-

miler yapmttlardt. Bunlar, gemilerini, 
"'rudan dogruya bir harb vasttast ola

k k.ullanmaktan ziyade cengaverlerin 
"'"s gogiise dOgii,meleri ~in bir plat -
rm, bir zemin veya hide olarak kullan-

1§ olmakla beraber, daha iyi denizci idi
r. Norv~Iiler, Danimarkahlar, fsv~li
, hep ayni kandan insanlardt. Bunlar, 
men hemen kapah bir deniz olan Balhk
lskandinavya yartmadasmtn derin fior-

nnda, $imal deni-zi ktytlanntn adalann
ve bogazlannda, oyle yaman denizci 
u~Iardt ki ~ok g~eden enginlere, Ok

nuslara ac;.tldtlar ve curetkar seferlere 
·~tiler. Orkad, Hebrid adalanna, lr · 
damn Atlas Okyanusu kty~larma ka ~ 
r gitmekle kalmadrlar. Simalde Teroe 
alarma, hatta daha uzaklara 1slanda-
ve Groen! and' a kadar, cenubda ise 

ha uzak mesafeler katederek Vinland' a, 
inci asrrda rne§hur seyyahlar tarafm

n ke:}finden c;ok evvel Amerika toprak
:na kadar gittiler. 

!ngilizlerin ve 1rlandahlarm darnarla
da c;ok lskandinav kaiu vardrr. fngiliz 
lletinin deniz. ve rnacera sevgisi, fngil
enin deniz satvet ve kudretinin teessu
de buyiik bir rol aynama~bn l-ngiliz 
letinin yiir~indeki bu sevogiyi doguran 
iller arasmda, belki, damar annda dp
an denizci fskandinav kam da vardtr. 
I son, Kopenhag' da Danirnarka filosu· 
tahrib ve zaptettigi zaman, rnaglublar, 
dilerini, gene ancak kendi kanlarm -
bir §efin yenebildigini dii§iinerek mu· 

elli olmu§lar ve Nelson isminin, bu bii
Amiralin Viking'lerin torunu oldugu

ispat ettigini soylemi§lerdi. (Viking 
harib demek olup bu isim sonradan, 
a ndinav korsanlanna a I em olmu~tur). 

ir tarib~inin anlatbgma gore, ~arl ~ 
ihtiyarhgmda $imai denizi kJytlann-

SEHIR ISLER/ 

Et sab§I ve ziraat kurumu 
Ziraat kurumu tarafmdan pay rna -

hallinden satm alman hayvanlar mez -
bahada kestirilerek kasablara verilmek
tedir. Dun de elli hayvan kesilmi~ ve 
esnafa da~hlmt§tlr. ilk tecrubelerden 
ahnacak neticeler iizerine te§kilatm a
lacagt vaziyet hakknda kat'i bir karar 
verilecektir. 

lan durdurdu. Rober, Papadan kuvvet Tamir ruhsatiyeleri 
almak i~in ltalyaya gittigi zaman, 1083 Yaptlan kontrol neticesinde son za -
te Aleksi, Kesriye'de Normanlan muh·a- manlarda baZI Belediye §Ubelerinden 
sara ve esir etti. 1085 te Norman Krah tamirat i~in ahnan ruhsatiyelerin bun-
Rober oldu. Ian alanlar tarafmdan kanuna aykm 

C::imdi c'unaiAl v b .. A I bir §ekilde kullamlmakta oldugu goriil-
~ 'J e gar 1 vrupaya ge e· .. 4. •• ::. 

Jim. mu§~ur. 

C b 
Bundan sonra §ehir dahil ve haricin-

ar i Avrupa, ancak Vikina'ler kendi o de yap1lacak gerek in~aat ve gerekse 
aralarmda bogu~tuklan zaman, biraz ra- tamiratm hem yap1 ve yollar kanununa 
hat yi.izii g()rmii§tiir. Bu eski devirlerde, ve hem de imar plamna uygun olmas1 
Norve~ hakimiyetini ele gec;irmek ic;in ha- laZim gelmektedir. Halbuki bir taklm 
ris §efler ve kralctklar arasmda miicadele kimselerin Belediye §Ubelerine vaki o
eksik olmazdt. Cengaverlik bu adamlarrf lan muracaatlerinde cadiyen ve mUte • 
damarlanna i~lemi~ti. Onlarm kam barb ferrik surette tamirat icrasma• yolun -
ate§lle kaynard1. (Halbuki §imdi ~imalli- da mugHik bir §ekilde ruhsat aldtklari 
Ier diinyanm en sulhperver insanlan ol- ve kanunun idamesine cevaz vermedigi 
dular.) Bazan iki filo, hic;b~r sebeb yok.- binalan yeniden ihya etmekte -olduk -
ken, mf muharebe zev1derini tatmin i~in 1~r: meyda~a t~nn~hr .. "'Hatta cfaha gl-

• myydan ~wla 1• • ffYeq, rrb1 bu ~ekll~e brr tamtrat ruhsatl alan 
ve miittebid bir kra!Itk halini a left- t :rrat :H.ttrl&'a 4>~ th 

--1 ve h ·.~ 1 k h ·1 · k II k kargir bir aparhman viicude getirc:iigi g ITI;,ouyan a1 avan en ra an or-
sanhktan ve haydudluktan vaz gec;irme- anl~Ilmt§hr. Belediye riyasetinden ~u
v ff k ld kl c::· I d belere verilen yeni bir emirde bu i§ler 
ge rnuva a o u an zaman, ~1ma e- .. . d b" ··k b' h · t .. t ·1 · · d lh · b' .. uzerm e uyu t.r assas1ye gos err -
mzm e, su ve asayt§ uaz teessus et- 5• ·1 k h t' 1 · k · · F k b . . . t me 1 ve ver1 ece ru sa 1ye erm ~0 
mJ§ti. a at, u mhkal devnnde skan~ vazih olmas1 bildirilmi§tir 
dinavyanm muhtelif kralbklan, Norvec;, · 
lsve~ ve Danimarka arasmda stk stk harb EminonU meydantnda ~ah-
olurdu. Korsanhgm bittigi sualarda, de· §an amele gruplar1 
nizci - krallar arasmda en me~hur muha- Eminonii meydamnm a~1lmas1 ve yi-
rebelerden biri vukua geldi. Bu muhare- ktlan binalarm enkazmm kaldmlmas1 
benin hikayesi, §imalliler arasmdaki deniz 
sava~lannm bir ornegi, bir misali olarak 
almabilir .. Muharebenin kahramam, ide
al denizci - kral olan Olaf T ryggveson
dur. 

bir koye gelerek orada kamp kurdur
tu. Bir gun enginlere bakarken, uzun 
s1g birka~ geminin geldigini gordii. 
lann kiirekleri rengarenk boyah idi. 
valan dragon teklinde idi; yelken - Olaf, <<San sa~h Harold» diye amlan 
de, boyah, uzun kuma§ par~aian bir- Harold Haarfager'in kanmdandt. Bu a
e eklenerek dikilmi§, serenlerin bo - dam, Norv~ ittibadmt yapmt~ ve 9 uncu 

ca yelkenlerin iisrune i§lemeler yaptl - asnn sonunda kendini Norve~ Krah ilan 
. 0 zarnan ihtiyar imparatorun goz - etmi~ti. F akat Olaf, kralhk hanedanmm, 

ameliyesi biiyiik bir siiratle ilerlemek
tedir. Son giinlerde ahnan tertibat ii
zerine burada ~ah§tmlan amele kad -
rosu iki grupa aynlmt§ ve bunlarm ba
~ma da Belediye fen memurlarmdan A
ta verilmi§tir. Gruplardan biri giindUz, 
digeri de geceleri ~ah§maktadn·. $im
diye kadar y1ktlm1§ olan binalara ai.d 
enkaz tamamile kaldmlmt~hr. Bir ta -
raftan da ytkrlmakta olan binalann en
kazt giinU gUniine kaldmlmakta, birik
tirilmesine meydan verilmemektedir. 
Oniimiizdeki hafta i~inde K1z1lay §U -
besinin bulundugu hanm da ylktlmast
na ba§lanacaktlr. 

ya§amnt: dahili harblerle fakir dii~mii§ ve iimidsiz. 
Bu deniz dragonlan fetbettigim im- kalmr~ bir kolundandt; annesi · Astrid, 

torlugu par~ahyacaklardtr, demit. Balttk denizinde 1ssrz bir adaya iltica et
ilvaki bu viking kruvaz.Orleri, bir sa- tigi zaman, dogmu§tu. <;ocuklugunda ko-

,ebrini yagma etmege gidiyorlardt ve le olarak Rusyada satJlmt§tl. Dayrst Si
ar imparatorun kehaneti, ~ok g~me- gurd onu bir Estonya §ehrinin ~ar§Ismda 
tahakkuk etti. <;unku, medenile~mi~ goriip tanunt§, esaretten kurtarmt~tJ. <;o

ndinavyaltlar olan Norman'lar. bir cuk, memleketi idare eden iskandinav 
det Avrupaya bakim oldular. · Hatta maceraperestlerinin sarayma girdi ve si-

a $arlman'm oliimunden evvel, nor - lah kulalnmagl, askerlik san' atini ogren
denilen timal cermenleri ve Danimar- di. Olaf biiyiidii, kuvvetlendi. Deniz ve 
m denizci - krallan, onun kurdugu karanm, sulh ve harbin butun san' atlann
ratorlugun kzytlanm yaktp ytkJyor, da mahir ve iistad oldu. Kt§m. hi~ kimse, 
a ediyorlardt. onun kadar karda htzh kayamazdt. De

vrupa taribi, 200 sene mi.iddetle bun- nizin buzlan eridigi zaman, ondan cesur 
yaptrklan akrnlann p;iirultiisile dolu- ve iyi bir yiiziicii yoktu. Her iki elile de 
Hucumlannm ilk sadmesine, lngilte- cirid ve kar~ atabilirdi; iki k1lrcr birden 

BabJali asfalt yo]u 
Bab1ali caddesindeki asfalt yolun in

§aah ilerlemektedir. Yaya kaldmrnla -
rm tesviyesi bitmi~, asfalt ktstmlarmm 
di:i§enmesine ba§lanml§hr. Tramvay cad 
desinden Parti Vil~yet merkezine kadar 
olan sahamn da ta§lar1 do§enmi§tir. 0-
nUmUzdeki hafta ic;inde bu klsrmn as -
faltt yaptlmaga ba§lanacak ve ameli . 
yat Sirkeciye dogru ilerliyecektir. 

KOLTOR l.f\IJ::RI 

F azla tuvalet yapan kadtn 
mual1imler e frlanda gogus germi~lerdir. F akat kullamrdr. Muteaddid kthclan havaya 

anlar, Avrupanm biitiin garb ktytla- fulahp tutarak cambazhk yaparken bir 
ya~ma ettikleri gibi, Akdenizde de k1hc daima havada bulunurdu. Bir ke~i Bazt gazeteler, mekteblerde fazla tu-

gi:bi kayalara ve dik tepelere trrmamrdt. valet yapan kadm muallimlere Kultiir 
nmiitlerdir. 8 inci asnn sonundan 11 
asrm iptidalanna kadar, bunlar, Gar- Srkr kurek ~eker, mukemmel yelken kul- Direktorliigunce ihtarda bulunuldugu -

lamr, bir geminin kurek~ileri c;alr§uken a n~ yazmi~tlr: Ke~fiyeti tahkik ettik. 
macrst olmutlar; bu karanhk ve ka~ . • cL d k'' kl . .. f' d k Boyle yem btr emtr yoktur. 
devrin baslangtcmdan itibaren, akm- gemmm ~m a ure enn us un e O§· . . • .. 

mak suretile maharet ve cesaretini goste- Evvelce verilen b1r emre gor~, mek-
bi.iyiilc seferler halini almt§hr. Sahil- . d' r k . . t b' k d ve teb mudUrleri fazla t.uvalet yapan ka-
dokrukleri ordular, karalann icinde nr 1. yO 1y1 a a mer, ara a yaya • 

ya ath olarak !l;ayet iyi dogu~iirdu. Balta dm mua~li~lere ~u §ekild: hareket et-
lara p;itmi~ler ve oralarda Beylikler, . k l kl k . I kl k I memelenm husus1 surette 1htar edecek
lc devletler kurmu§lardrr. ' tie 1 let, 0 a argtyr aym usta 1 a u - lerdir. Dire~ti:irluk, bu ihtarm suiisti -
ormanlar, sahillere yerle,tikten san- lanudt. mal edilmemesini alakadarlara bildir -

l t ArttJat "11rl 
ehirler ve rrmaklar vast~sile ic;erile- P"~~-~---------..... mi~tir. 

·riyorlar; kilise ve manastrrlan ya~- Yurdda§! 
diyorlard1. Bir zamanlar Paris'i 13 Elma ve portakah hugiin 
uhasara etmi~lerdir. Nihayet Karo- doktorlar yalntz en iyi ve 

Krallan bunlarla anla§maga mecbur 
lar ve Man§ den;zi ktytlarmr Nor - faydah gtda olarak tavsiye 
ara baakhlar, Bu sebeble oralara etmekle kalmtyorlar. On • 
andiya adt verildi. N az lart baz1 

Huauai liselerde muallim 
muavini ~ah§hrdmtyacak 

$imdiye kadar hususi TUrk liselerin
de mualli.m muavinligi nam1 altmda 
lise mezunlarile "O"niversite talebeleri 
~ah§tlnlmakta idi Maarif Vekaletinden 

Ticaret Odast bu hususu tespit ic;in pi
yasadan ani olarak niimuneler toplatrm~
tlr. Bu ni.imunelerin hepsi tarhlmt§ ve 
noksan ~tkmt~br. 

Vaziyet derhal lkhsad Vekaletine bil
dirilmi§tir. Bu ihtikan onliyecek tedbirler 
ittihaz edilmek iizeredir. 

DENIZ ISLER/ 

V a pur in§aabnt kontrol 
edecek heyet 

Denizbank hesabma !ngiltereye sipa
ri§ olunacak ticaret vapurlar1m1Zin in
§aatlm kontrol etmek iizere emekli A
miral Denizbank mu§avirlerinden Fah
rinin riyaseti altmda bir heyet 1ngil -
tereye gonderilecektir. Heyet, ancak 
gelecek yaz i~inde gidecektir. <;unkii 
ilk tekne mukavelenin tasdikmdan u~ 
ay sonra ktzaga konu1acakttr. 

Bogaz bahk~tlartntn bir 
proteatosu 

Bogazi~inde dalyan, gtrgu- ve sair a
lat ve tesisatla bahk tutan bahk~tlar, 
BUyiikdere oniinde ttalyan bandtrall 
Carcias vapurile ~arp1~1p gazleri deni.ze 
dokUlen Beine vapurunun acentas1 a
Ieyhine 300,000 lirahk bir protesto ~ek~ 
mi§lerdir. 

Dokiilen gazler butiin Bogaza yaYil -
mi§tlr. <;1kan bahklan gaz k-okutmakta, 
binnetice bunlarm hi~birisi satilama -
maktad1r. 

Acenta, buna heniiz cevab verme -
mi§tir. 
V apurlartmJzda tnhhat i~leri 

Denizbank, vapurlarda sthhi takyi -
dati artlrmak uzere, vapur sthhiye kad
rolarrm takviye etmege karar vermi§ -
tir. Bunun i~in yeniden doktorlar ah -
nacakttr. 

MA141YEDE 

Teffiz itlerine aid ek proje
nin eaaalari 

Miibadele ve teffiz i§lerinin kat'i ~e
kilde tasfiyesine aid olan kanuna ek ol
rnak uzere hiiktimetin bir kanun lAyiha
st hazrrlad1g1 haber almmt§tlr. Buna 
nazaran, bu kanunun ne§ri tarihine ka
dar olan muamelelere miinhas1r olmak 
iizere miibadil, muhacir, miilteci, go -
~ebe ve hiikumet~e nakledilenlerin, ba
rikzedelerin, hUkumet tarafmdan gos -
terilmi§ olsun, olmasm, bidayeten i§gal 
eyledikleri hazineye aid ~ayrimenkul • 
lerin icar ve ecri misil teffiz ve tahsisi 
muameleleri, sonradan bitirilerek kat'i
lesinciye kadar ge~en zaman iGin kPn
dilerinden bir ~ey aranmtyacaktlr. Ta
hakkuk ettirilenler terkin edilecektir. 
Bu gibi icar ve ecri misiller ic;in a~tlan 
davalar ve icra takibleri durdurulact~k, 
ahnan 'adli · ve idarl kararlar kat'ile§rni§ 
olsalar dahi infa:r. edilmivecektir. · -···-Unkapantnda bir cerh vak'ast 

Evvelki ak§am Unkapamnda bir ya • 
ralama hadisesi olmu§tur. Tekirdag is
kelesinde tlziim sokagmda 9 numarada 
oturan 30 ya§larmda Nuri, bir miiddet
ten beri Servet isminde bir kadmla mu
nasebet peyda etm i~tir. Servet, ayni 
semtte bir banda oturan Mehmedin 
metresidir. Birkag gun evvel Nuri, Ser
veti tamamen kendine hasretmek m3.k
sadile kac;rrmi§hr. 

Bu ka~trma Mdisesine Mehmed c;ok 
ic.;erlemi~, fakat ses <;tkarmamt!';br. Ev • 
velki aksam bir tesaduf eseri olarak 
Mehmedle Nuri kar§tla§mJ~tlr. Meh -
med, rakibini kar§tsmda gorUnce sinir
lenerek kUfiir etmege ba!:lamt$, fakat 
Nuri de mukabeleden geri durmamt§ -
tlr. 

Bu suretle iki rakib kavga etmege 
baslamt§lardtr. Bir arahk Mehmed bt
c.;agmt c;ekerek Nuriyi yaralamt~hr. 
Vak'a mahalline yetisen zab1ta memur
lart, Mehmedi yakalamt§lard1r. Nuri, 
Cerrahpa~a hastanesine kaldmlarak te
davi altma ahnmtshr. -···-Bir ka;vga 

Ferikoyiinde oturan Mehmed, ayni 

T ramvay ~irketinin, arabalarma bak -
madtgr §U vesilelerle bir lere daha tespit 
edilmi1 bulunuyor. 

Spe.ial geliyor 

Nafta Vekaletile Tramvay §irketi a

smdaki sahn alma miizakerelerinde §irke
ti temsil edecek olan Spesial'in ~hrirnize 
gelmesi gecikmi§tir. Spesial yann §ehri -
mize gelecektir. 

MOTEFERRIK 

Tiirkofia hatkant geliyor 
Atinada, Yunanistanla aram1zda yeni 

ticaret ve klering anla~masm1 akdeden 
Tiirkofis ba§kam Biirhan Sanus bugiin 
§ehrimize gelecektir. 

ONIVERSITEDE 

Rektor geldi 
ttniversiteye aid baZI meseleleri go -

rU§mek Uzere bir muddettenberi An -
karada bulunan Rektor Cemil Bilsel 
diin' ~ehrimize donmli~tiir. 

~air Mehmed Akif giinii 
Aym yirmi sekizinde ttniversite .. kon

ferans salQnunda biiyiik §air Akifin o
liimUnun senei devriyesi merasimi ya -
ptlarak hatirast amlacakttr. Ayni giin 
Akifin kabrinin temel atma merasimi 
yaptlacakttr. 

Y araladtgl ameleyi evine 
btrakb ve ka~b 

Evvelki ak§am saat 19,30 da Koprii 
iizerinden g~mekte olan 2295 numarah 
otornobil, KaSimpa§ada oturan 45 ya~
larmda Mehmed isminde bir ameleye 
~arparak yaralamt~tlr. 

~ofor, hemen Mehmedi otomobiline 
alarak KaSimpa~adaki evine gotiirilp 
btraktiktan sonra firar etmi~tir. -···-MUbatir altnacak 

istanbul mahkemeleri ve dairelerin
de ac;tk bulunan miiba§irliklere memu
rin kanununun 4 iincU rnaddesinde ya
Zih §artlan haiz talibler arasmda im -
tihanla miinasibleri almacagmdan vc 
imtihan 20 birincikanun 938 sah giinii 
saat onda yaptlacagmdan isteklilerin 
mezktir madde mucibince gerekli bel -
gelerile imtihandan bir giin evveli.ne 
kadar Adliye enciimeni baskanhgma 
muracaat etmeleri. -···-Kozan k~ ~~.._,,.,~a telefon 

tesi~l'h 
Kozan (Hususi) - Kazamtz merkez:ni 

koylere ve koyleri de yekdigerine tcle
fon §ebekesile bafrlamak yolunda b irkac; 
vtldanberi devam eden faaliyet, son 
gUnlerde htzlandmlmt~trr. Bu <;absma 
neticesi olarak Avsehoca. Hac1lar, Sa -
man ve ~okak koylerine de telefon te
sisatt yaptlmr§ ve muhabereye ba§laml
mt§br. 

t .. ~~n umum mi;,H~rii fzmirde 
izmir (Hususi) - iskan umum mii -

dUrU Cevad, mmtakamlzda mubtelif 
~oc;men isleri, ev insaatl, arazi tevzii 
meseleleri ve sair hususatta tetkik:tt 
yapmak iizere ~ehrimize gelmistir. Me
nemen havalisinde yapbgt ilk tetkikler-
den c;ok iyi inbbalar almt~br. Bugun -
lerde de diger goc.;men iskan mmtaka -
lanm gezecek, bu meyanda diger iskan 
islerini tetkik edecektir. 

YURDDA~: 
Turk koyliisii yurdumuzun e§siz 

mahsullerini senin ic;in yeti§tiriyor. 

Bu u~ 
birli~i var 
kamharbiy 
rarlara in 
birbirini 
da bruma 
konulmu~t 

~oyle ki 
sinden dol 
ac:;rlro iki 
Akdenizde 

askeri ve 
Almanya 
rurken Ja 
lngiltereye 
rar"k deni 

Gene K 
dudlanmn 
tepesinde 
za geldikl 
hiikumetini 
ponyaya k 
menederek 
manya; hali 
he btrakma 

Gene C: 
lay1 Alma 
halya kara 
parak Aim 
hetinden k 
ki hare-lr?ttt 
liz ve Fra 
Sovyetlere 
lanmt§tl. 

Arada r 
muahedesi 
Japonya, 
bus ve hare 
kasrm koru 
etmi~tir. M 
Ullan bu h 
ve askeri n 
ga mal olm 
si i~in haya 
bi.iyiik aske 
va~latmaga 
birhayli za 
masraflar ya 
Almanya ve 
haricinde bi 
ztr bul1•nmu 
smda filen I 
~imdi resmi 
crorulmesi a 
bir numayi~ 
rasmdaki as 
sanm haricin 
bi F ransaya, 
denize, Asy 
taki miistemi 
mil edilmesi 
bir gayesi ol 
merikanm ~ 
§arak ingilt 
mesine kar§l 
kadar Japan 
smdaki siyas 
ve ehemmiy 
letleri · bittec 
rikan efkan 
di iizerinde 

]aponya, 
resmi olarak 
akdedilecek 
haricindeki i 
teceddiid ha 
r:kan milletin 
bir siyaset ta 
mamdarlann 
lenmi§ olacak: 

Mt 

CUI 
NUs 

Abone $&rai· 
Senelik 



Biiyiik kOy ve ziraat 
kalktnma kongresi 

I Bir Frans1z · italyan 

harbi olursa Alman· 

ya ne yapacak? 
Vekaleti, biitiin Ziraat 

hakktnda 

vilayetlere kongre 

• 
telgrafla tebligatta bulundu 

Ankara 17 (a.a.) - Ziraat Vekale
tinden teblig edilmi§tir: 

3 _ K ongre Parti fevkalade Kurul
ta}'IIDI miiteaktb yani 27 birincikanun 
1938 de saat 11 de Ankarada toplana-

I - Birinci koy ve ziraat kalkmma 

kongresi i~inde bulundugumuz birincika- ca~tl~ Bu baptaki yazilanmm ve Ba~-. 
nun aymm 27 nci sah glinli saat 1 1 de vekaletin 3/4/938 tarihli telgrafla vak1 
Ankarada a~tlacakhr. emri esaslan dahilinde alakahlar arasm-

2- Bu kongreye, Biiyiik Millet Mec- dan se~ilmi~ kimselerin kongre gunii An
lisi azasr, Cumhuriyet Halk Partisi umu- karada bulundurulmalarmm teminini v.e 
ml idare heyeti, V eklaetler ve miistakil u- hareket tarihlerile isimlerinin tellenmest-
mum mudiirliikler miimessillei, Oniversi ~ ni rica ederim. . 
te ve diger yiiksek mektebler miimessille- 5 _ Bu giinkii tarihli Anadolu a]an
ri, matbuat ve Anadolu Ajanst miimessil- st ile resmi davetliler haricinde her arzu 
leri, Vekaletler miimessilleri resmi aza o- edenin ve bulumum ziraatle alakah te -
larak davetlidir. ~kkiiller ve miiesseselerin 26 kanunuev-

3 - Bundan ba§ka ziraat ve ziraat vel 1938 ak§amma kadar umum1 katib
maddeleri i.izerine <;ah§an kooperatifler )ige miiracaat ~artile aza stfat ve hukukile 
ve miiesseselerin bu ilan tarihinden iti ~ i§tirak edebilecekleri ilan edilmi~tir. Bu 
baren 26 birincikanun ak§amma kadar cihetin de miinasib vasttalarla mmtaka
gondereceklerini Ankarada kongre umu- mzda alakahlarm malumatma isali la -

mi katibligine bildirecekleri mlimessiller, zim<hr. 
ve keza ayni tarihe kadar §ahsan veya 6 - Her vilayet i~in bir ki§iyi g~me
firmas1 namma i§tirak edecegini bildire- mek i.izere bizzat ~i~i koyliiler arasm -

k b I h k k e dan serilmi~ olanlann gidip ge]me yol pa-ce ler, azaya mahsus i umum u u v y y 

salahiyetlerle i§tirak edebileceklerdir. ralan ve Ankarada ikamet masraflan 

I V ekale~e takdir suretile verilecektir. 
4 - Kongre iiyeleri i~in haztr anml§ k 

A Vaktin darhg1 bu paralarm avans olara 
olan ne~riyat, azalar tarafmdan umumi irsaline mani oldugundan iptidaen mahal-
katiblige miiracaatle ahnacakttr. lerinde temin buyurulmas1 rica olunur. 

5 - Kongre dort giin devam edec~k- 7 _ T amimen vilayetlere teblig edil-
tir. Ytlba§l gecesi kongre azas1 §erefine mi~tir. 
bir resepsiyon vardrr ve elbise kaydl yok- Kongre i~in hazrrlanan eserler 
tur. Ankara 17 (a.a.) - Birinci koy ve 
6- Vaktin darhgt hasebile alakadar- ziraat kalktnma kong1esi haztrhklanna 

lann bu tebligi davet yerine kabul etme- faaliyetle devam edilmektedir. Haber al-
leri rica olunur. dtg1m1za gore Ziraal Vekaleti ziraat ha-

Valilere, azaya gonderilen yat1m1zm muhtelif kolar1m alakadar e -
telgrallar den ve kongrenin ugra§acagi mevzular 

Ankara 17 {a.a.) - Zirat Vekaleti arasmda bulunan bir<;ok meseleleri, en 
biitiin valilere, kongreye i§tirak edecek salahiyetli dairelerine ve mlitehasSISlan
aza hakkmda a§agtdaki telgraft yollamt§· na tetkik ettirerek ayn ayn kitab ve risa
hr: Ieier halinde bast1rmi~br. K1ymetli bir 

1 _ Birinci koy ve ziraat kalkmma kiitiiphane te~kil eden bu ne~riyat40 cild
kongre talimatnamesi bugiin adresinize den fazla olup kongre azalanna dagtla • 

postaya verilmi§tir. cak ve kongreden beklenen musbet ve 
2 - V aktin darhg1 hasebile a§agtctaki feyizli neticeleri genit mikyasta kolay -

malumat arzolunur. la~tlracaktu. · ' 
-""""""""""'""'"'"'IIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIJIJIIJIIIIIIIIIIIJIIIIIIIJIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIUUUUnuoouooooooo•""" 

Fransadaki umumi 
• • •• •• grev1n 1~ yuzu 

Ameleler, muraktb ve 
'eflere ~ok fena mua· 
melelerde bulunmu,Iar 

Paris, 17 (a.a.) - h Nazm Poma
ret, parlamentonun i~ enciimenine ~n u
mum1 grev esnasmda Renault fabnkala
rmm fen memurlarile muraktblerine ame
le tarafmdan yaptlan fena muameleler 
hakkmda bir dosya tevdi etmi§tir. 

Bu fabrikalann baz1 k1Slmlarmda ~ef
ler kaztklara baglanml§ ve amele kiifiir 
ed~rek ve yiizlerine tiiki.irerek bunlann ~
niinden ge~mi~tir. Fen memurlan, bu ezt· 
Yeteri yapan amele, tekrar i§e ahndt.gt 
takdirde istifa edeceklerini bildirmi§lerdu. 

Hava enciimeni, ayni zamanda tayya
re fabrikalarmda greve i§tirak etmiyen a
meleye, grevciler tarafmdan yaptlan taz
yikleri kaydeden bir takrir kabul etmi~tir. 
Komiinist lideri hapse mahkiim 

Paris, 17 (a.a.) - Ge~en 22 sonte§· 
rinde Madenciler birliginin 20,000 azasl· 
na grev ilan etmelerini emretmi§ olan Bir
ligin komiinist lideri Boussingault, bir ay 
hapis cezasma mahkum edilmi§tir. 

Boussingault, orduda hizmet ederken 
ktt' ada tahrikat yaphg1 ic;in 6 ay hapse 
mahkum edilmi§ti. Simdi bu cezay1 da 
~ekecektir. 

Eden, Amerikadan ayr1ld• 
Londra 17 (Hususi) - Eski Hariciye 

Nazm Eden bugiin Kiiin Meri trans
atlantigile Nevyorktan ingiltereye ha
reket etmi§tir. Eden, Amerikada gor -
diiklerinden ve duyduklarmdan son de
rece memnun olarak ingiltereye don -
rnekte oldugunu gazetecilere soylemi§· 
tir. 

Y ahudilerin muhttrast 
Nevyork 17 (a.a.) - Eden, d~n dt~ 

politika cemiyetinde bir nutuk soyle -
rni~ ve ogle yemegini Nevyork Valisi 
Lf'hman'la birlikte yemi§tir. 

Kiiin Meri vapuruna binmezden ev -
\rel, kendisine Yahudilerin Filistine ser
best olarak muhaceretlerine miizahcrct 
etmesi i~in, Amerika Yahudileri tara -
ftndan uzun bir muhtlra verilmistir. 

M1suda talehe grevi 
Kahire 17 (a.a.) - Ziraat mektebinin 

300 talcbesi grev yapm1~lard1r. Zab1ta 
rnudahale etmi~tir. Arb<>deler vuku bul
dugu haber verilmektedir. 

Parti Ankara 

vilayet kongresi 

Basvekil, her kazantn 
' 

dilek ve ihtiyaclari hak • 
ktnda izahat ald1 

Ankara 17 (Telefonla) - Parti, An
kara vilayet kongresi, bugiin son celse
sini akdetti. Yeni vilayet idare heyeti
ni ve kongrede Ankaray1 temsil edecek 
murahhaslan sec;erek dagtld1. Valimiz 
Nevzad Tandogan, saat 17 de F1rka kon
gresi §erefine ~ehir kazinosunda bir c;ay 
ziyafeti verdi. Ziyafette Meclis Reisi 
Abdtilhalik Renda, Ba~vekil Celal Ba -
yar, Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek
reteri Dr. Refik Saydam, Hariciye Ve
kili ~iikrii Saracoglu, Divam Muhase -
bat reisi Seyfi, ~fuayi Devlet reisi Re· 
§ad,' baz1 meb'uslar, Dahiliye erkam ve 
Vekaletler miiste~arlan bulundular. 

Gerek Ba~vekil, gerek Dahiliye Ve
kili vilayet kongresine i~tirak eden mu
rahhaslarla ayr1 ayr1 gori.i~erek her ka
zanm ihtiyaclan hakku'l.da izahat aldl
lar. 

Ba~vekil Celal Bayar, evvela Polatll 
kazas1 murahhaslarma bircok sualler 
sordu onlarm dileklerini dinledi. Po -
lathl;r bilhassa elektrik istivordu. Ce· 
lal Bavar miiteakiben Gubuk. Beypa -
zan, Nalhhan, Keskin ve diger kaza -
larm dileklerile me~gul oldu. 

Ba~vekilin murahhaslara sordugu su
allerden bu kazalarm ihtiyaclanm tet -
kik ve tespit etmis oldui!u anlasthy·ordu. 

CeHil Bayar, Kesk;nlilere Atati.irkle 
birlikte Keskinden gectikleri zamant 
hahrlav1p hahrlamad1klanm sordu. Bu 
hatlra lizerine ~ori.i~meler vamld1. kon· 
gre murahhaslannm dileklerini dinli -
yen Celal Bayar dedi ki: 

c- Fevkalade kon~trede umum1 reis 
sec;imi yaptlacakbr. Daha sonra topla
nacak olan Parti Kurultaymda memle
ket derdlerile yakmdan me§gul ola -
ca([lz.• 

Bu ziyafet vesilesile yap1lan sami~i 
hachihaller bir saat kadar devam ettJ 

lskenderiye giimriigiinde 
biiyiik hir yang1n 

iskenderiye 17 (a.a.) -Dun, iskende
riye giimrlik antrepolarmda biiyii~ ~~ 
yangm <;IkiDI§hr. 8 ki§i yanarak komur 
haline gelmi§, birc;ok ki~iler de yara -
Ianmi~br. Yangm, filim sand1klannm 
ate§ almasmdan zuhu.r etmi§tir. 

[Bagtarata 1 1nct sahttede] 

Romaya gore F ransantn,_ tarzt 
hareekti 

Roma, 17 (a.a.) -Stefani ajansmm 
diplomatik muharriri yazryor: Frans1z 
matbuatmm Tunus meselesi hakkmda 1-
talyaya yaptlgl gliriiltiilii hiicumlar, Su
riyede hamlanan vahim hadiseleri bey
nelmilel nazarlardan ktsmen saklamak 
maksadile yaptlmaktadir. F ransa, bu 
memlekette evvelce T unusta yapt1g1 gibi 
hakstz yere asker} hakimiyetini tesis etmek 
istemektedir. Hahrlarda oldugu vec;hile 
1 881 de imza ettigi ikinci bir muahede 
ile F ransa, mahalli idare nizam ve asayi
S.i temin edecek hale gelir gelmez, Tunus
tan c;ekilmegi taahhiid etmekte idi. Fa kat 
F ransa, bu taahhiidiinii bozarak yeni as
ker! i~gal hareketlerile hakimiyetini geni~
letmek yolunu tutmu§tur. Bir muddet son
ra Bizert'i tahk.im etmemegi de taahhiid 
etmi~. fakat bu sozlinii de yerine getirme
mi~tir. F ransa, kendi mandast altmda bu
hman Suriyede de ayni ~ekilde hareket 
ediyor. 14 sonte~rin 1938 de F ransa ye
ni Suriye Ba~vekili ile bundan evvelki 
muahedeyi iptal eden yeni bir asker! iti
laf imza etmi~tir. F akat anla~IIdtgma go
re bu itilafa da muteber nazarile baktl
mtyacaktu. Filhakika Pallis hiikumeti bu 
vesikaYI parlamentoya tevdi etmiyecegini 
Han etmhtir. Bu hale nazaran Fransa hii
kumetinin evvelce T unusta takib ettigi 
metodlan §imdi de Suriyede tatbik etmek 
istedigine hiikmedilebilir. 

Fransa- Suriye muahedesinin 
tasdiki aleyhindeki cereyan 

Paris, 17 (a.a.)- Nasyonalist Fran
stz matbuatmda F ransa - Suriye muahe
desinin tasdiki aleyhindeki cereyan inki
~af etmektedir. Bu matbuat, Fransamn 
Suriye iizerindeki hakimiyetini teyid et
mesi laztm geldigini ileri siirmektedir. 1d
dia edildigine gore, Suriye devletinin is
tiklainli temin eden muahede, Halk cep
hesi hiikumetinin bir zaf eseri olarak yap
bg1 demagojik bir muahedenin nelicesi

dir. 
Fran•a ne zaman ku:ar? 

Paris, 17 (a.a.) - Biitiin Fr~nstz 
matbuatt Tunus hakkmdaki !talyan taleb
lerini reddetmektedir. Figaro gazetesinin 
bu hususta yazd1ih tipik makalenin bir 
par<;as1 a~agtdadrr: 

«- F a~ist matbuatmm hiicumlan ne 
kadar ~iddetlenirse F ransrz birligi o ka
dar kuvvetlenecek ve Fransa, ftalyan ta
leblerini o nispette biiylik bir itirazla kar
lidayacaklir. F rans1z miHeti, kolay kolay 
hzmaz, fakat ktzd1g1 zaman adamaktlh 
k1zar.» 

Bahriye biit~esine zam yapzldt 
Paris, 17 (a.a.) - Meb'us Candace, 

Bahriye biitGesi hakkmda parlamentoya 
verdigi bir raporda, hukumetin gelecek 
sene iGin taleb ettigi tahsisatm 8 milyar 
174 milyon franga balig oldugunu ve bu 
suretle ge<;en seneye nazaran Bahriye 
bi.it<;esinde yi.izde 76 bir fazlalatk bu
lundugunu kaydetmektedir. 

Cemberlayn'in Roma ziyareti 
Roma 17 {a.a.) -Ciano diin ak§am 

Lord Port'u kabul etmi§tir. Gorii§me 
<;emberlayn ve Halifaks'm Roma'yt zi
yaretleri miinasebetile yaptlacak gorii~. -
melerin hamhgt hakkmda cereyan etmt§· 

tir. . 
Kont Ciano Pesteye hareket ettt 

Roma 17 (Hus~si) - Hariciye Na
zm Kant Ciano bu ak§am Pe§teye hare
ket etmi~tir. Salahiyettar mehafilden ah
nan malumata gore, Macaristan hudud
larmm tadili meselesinde halyanm mu -
zaheretini temine ~ah~maktadtr. Kont 
Ciano'nun Pe~teyi ziyareti miinasebetile, 
italya ile Macaristan arasmda kiiltiirel 
hir anl asma akdedilecektir. 
Rayh~hank miidiirii Dr. Saht 

Londradan Berline dondii 
Londra 17 (Hususi) - Birka<; giin

denberi burada bulunan Ravh~bank mii • 
diirii doktor ~aht bu ak~am Berline hare
ket etmi•tir. Doktor Saht Londrada bil -
hassa Almanvadan hicret edecek alan 
Y ahuc1ilere aid mall meselel.er hakkmda 
alakadar teskilatlarla tema~larda bulun-

muotur. 

( KISA HABERLER ) 
\_--------:---:---~ * KOLONYA, 17- italyan Korporasyo.~-
lar Nazm Lantini, kariSl. ve maiyeti dun 
ak~am Mi.inih ek.'lpresile Italyaya hareket 
etmi§lerdlr. * NEVYORK, 17 - ¢K-2, l§aretll yenl 
kabilisevk balon ic;:lnde 12 ki~i oldu~u halde 
di.in muvaffakiyetli ktsa blr tecri.ibe UQUliU 

yap1m~t1r. * BERLiN 17 - Umumiyet itlba
rile iyi malumat alan Alman mahfellerinde, 
Litvanya Hariciye Nazm Urbsyzin yak~nda 
Berlin! ziyaret tasavvurunda oldugu blldi
rllmektedir. 

<; i n k 1 t a at 1, 

s1k1 taa rriiza 
Takviye kuvvetleri alan 

tekrar 
ge~ti 

~inliler kanb 
muharebelerden sonra Uai~ov ~ehrine girdiler 

Hadiseser arasanda 

italyan muamm 
(E5} ir varyete seyretmei 
~ yacagmuz vakit, eli 

program bize gor~ 
numaralan bildirir. Be§ sen1 
Hitler'in «Kavgam» adh kital 
ze Avrupa sahnesinde AlmiUl 
kas1 akrobatlannm yapacakl 
nerleri teker teker haber ' 
Silihlanma, Ren, Sar, Ar. 
{:ekoslovakya numaralarm1 • 
biliyor ve bekliyorduk. Ancal 
ettigimiz Jey, goziimiiziin 

Hongkong 17 (a.a.) -<;in ajansc1 bildiriyor: konacak akrobasinin muva 

bildiriyor: Kiangsi - Hunan hududundaki Mo - derecesiydi. Bugiine kadar 
Dii§manm demiryolu uzerindeki Kao- Vu-~au'da <;in k1taah giinlerce miitevali programm vadettigi miikemJ 

Yao ve Kvangsen'e yaphg1 taarruz mu • muvaffakiyetler kaydetmi§lerdir. <;in on sadtk kaldt. 

vaffakiyetle piiskiirti..ilmii§tiir. Bununla miifrezeleri Yangsin'e ancak 9 kilometre Programm bundan otesini 
beraber J aponlar taarruz vaziyetini mu- uzakhkta bulunmaktad1r. Dun T ai- Hu- smt da biliyoruz. Numaralar 
hafaza etmektedirler. Tsunghua'mn ~i • • 1 • '- t ~ .$au civannda 1200 J apon olmii§ ve 3 gu~ e§1yor ve meraaumlZ ar 1 
malinde ~"in merkez k1taah baz1 muvaf- ka A d'kta ·· 1 • v zabit esir edilmi~tir. t vrupa 1 . tor en aras: 
fakiyetler elde etmi§lerdir. ~ h 1 · b k d Japonyada rin is,leri biirosu pacag1 me aret en u a ar: 

J aponlar F ai-Pig-<;ang civannda ba- ~ 1 • '1 • 1' 
Tokyo, 17 (a.a.) - Cini alakadar e- program a seytra erm e me 

z1 miidafaa tertibah almt§lardn. <;in sol ran yegine adam Hitler'dir 
cenaht Kuangkiu demiryolunun dog~ u is- den biitiin meseleleri miirakabe etmek ii- Ba§vekilinin de eski Romay1 
tikam:.!tinde siiratle ilerlemekte oldugun - zere yeni te~kil edilen «Cin i~leri biirosu» d ~ 
dan, Japonlar <;ang-Mo-Teau'ya kadar bu sabah faaliyete ba§laml§tlr. Ba§vekil biiyiik fetih hulyalari ta§I 1g 

Prens Konoye, biironun reisliaini, Hari- yoruz; fakat i§e nereden b 
<;ekilmi§lerdir. Takviye kttaah alan <;in- "' nerede karar lolacagmt ve h 
liler Uaic;ov ve Pokle §ehirlerine 9 tari - ciye, Maliye, Harbiye ve Bahriye naz1r- alar, hangi memleketler ve 
hinde i..iriincii defa olarak hiicum etmi~ - Ian da ikinci reisligini deruhde etmi~ler- d ~ 

Y '$ iistiinde peren e atacagmt 
lerdir ve 48 saat siiren kanh muharebe - dir. Biironun umumi katibligine Chang- haber veren sarih bir progra 
lerden s~nra Uai~ov §ehrini tamamen is- hai'in zaptmda yararhk gostermi~ alan medigini de biliyoruz. Cibuti, 
tirdad etmi§lerdir. <;inliler §imdi Pokle- General Y anagava, tayin edilmi§tir. Korsika, Nis -§imdi bir de M 
ye hiicum etmektedirler. Cin ordusunda siyaBi komiserler ya kart§b· isim1erini duyun 

Japon zayiatr d h L:: 1 Sungking, 17 (a.a.) - Cin ordusun- 'pa a uyanan ayret, ouy e 
Hongkong 17 (a.a.) - <;in Ajans1 d C · 1 kt d ~ 'd k a umhuriyeb;i lspanyol ordusunda ol- grams1z 1 an ogan 1 ra 

bildiriyor: d I t F''h 'I D dugu gibi «siyasi komiserlikler» ihdas e- rr. f ·e u rer e u~e a 
Japonlarm Uai<;ov'daki zayiah 3800 e dilecektir. Yangtse'nin cenubundaki Cin ~.ark: Biri siirprizden ho§l 

yiikselmektedir. J aponlar 6 top, 40 mit- kuvvetlerinin kumandam General $ensen oteki de buna baythyor. 
ralyoz ve bir <;ok miihimmat btrakmJ§lar - • 1 1 • • F 

gelecek ii~ sene zarfmda bir~ok «siyasi .. t~. yanm siirprlZ~e rans 
d;,:. k l . d h A lAh komiser» yeti~tirecegini beyan etmi~tir guldu. Ilk manzarasrle bu, 
~rn uvvet errn e ma BUB sa a Japon kabr'n . .. k''lAt .. d. ka litifesine ~ok benziyord 

Hongkonk 16 (a.a.) - <;in Ajans1 esr mu, u a l~rn e h .. 1.. 1 k ak · 
Tok 

.. . er tur u pazaT 1 § as1 1 
l:.:ldiriyor: yo 17 (a.a.) - Donen §ay1alara uzaklll§bran ltalyan 1srann 

Hupeh vilayetinde Hankeu'nun §imal gore Japon kabinesi mii§kiilat i~indedir. ti ka111smda, Fransa ile ber 
batlsmdaki An-Lu civarmda muhare • Mali vaziyet ve <;indeki askeri harekatm tiin diinya giiliimsemekten 
beler devam etmektedir. Hang~eu'ya agJTla§mast bu buhranm ba§hca sebeble- rek elini §akagma dayayip 
yaptiklan mukabil taarruzdan sonra <;in- rinden biridir. T emin edildi<Jine gore. ge ha§lad1• ita1yanm isteme 
lilerin askeri vaziyetinde mahsus bir sa- ., di · kad F d 

Konoye <;ekilmek arzusundad1r. F akat k'ye'td1d , adr ~~~~a~und re lah hastl olmu§tur. Y ~eu bolgesine yap1- . b 1 JI eh e gozonun e. 
Ian mateaddid kii~uk hiicumlar J aponlara yerme ir digerinin ikamesi zorlugu ka - vahametini sak1ad1k~a 
ag1r zayiata mal olmu~tur. binenin omriinii uzatmaktadtr. Oniimliz- den b8§ka ~tkar yolu yok. 

Diinkii muharebelerde deki hafta bu buhramn tebeiliir edecegi tarafm da birbirlerile harbe 
Hongkonk 16 (a.a.) - <;in Ajans1 bildiriliyor. bileceklerine inanmtyanlar 

""""''"'''""""'"""'''''"""'''"lllllllllllllllllllllllllllilllillllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllunn••n•""""'""-·- Se busbutiin hayret Ve 

ispanyada vaziyet I Yeni go~menler 
Barselon civar1nda askeri Sincan koyiine dort yiiz 

hedefler bombaland1 inuhacir yerle~tirildi 
Salamanka, 17 (a.a.) - Dun gece 

ne~rolunan bir tebligde §oyle denilmek
tedir: «Muhtelif cephelerde i~'ara deger 
yeni bir~ey yoktur. T ayyare faaliyeti : 
Diin Barselon civannda smai bir mer
kez olan Mataro ~hrindeki asker! he
defier bombard1man edilmi~tir.» 

Bir vapurda arafltrma 
Stokholm, 17 ( a.a.) - Svenska Lloyd 

kumpanyasma aid theria vapurunun Ak
denizde bir F rankist gemisi tarafmdan 
durdurularak id arand1g1 bildirilmektedir. 
iberia, Palma de Majorque istikametin
de gitmege icbar edilmi~tir. 

Eski Kraltn avdeti meselesi 
Paris, 17 (a.a.) - Cumhuriyet Kor

tez Meclisinin vatanda~hk hakkmdan is
kat ettigi Kral 13 iincli Alfons' a bu hak
kmm iadesi ic;in Burgos hiikumeti tarafm
dan verilen karar muhlelif ~ekillerde tef
sir edilmektedir. 

Atinada komiinist tevkifah 
Atina 17 (a.a.) - Polis, gizli bas1lmt§ 

muz1r gazeteler dagttmakta olan 47 ko
miinisti tevkif etmi§tir. 

Vaz ge~enler 
Atina 17 (a.a.) - Eskiden parlamento 

komunist grupu reisi olan Sklavo da da
hil oldugu halde elyevm hapisanede bu
lunan ii~ eski komiinist meb'us hiiku -
mete bir beyanname gondererek komli -
nistlikten vazg~tiklerini ve ~imdiki re
jime hizmet etmek istediklerini bildir -
mi~lerdir. 

Ankara 17 (a.a.) - Ankaramn Sin
can koyiine Romanyadan gelme 98 hane
de dort yuz g~men iskan edilmi§tir. 
Bunlardan 255 i biiylik 145 i <;ocuktur. 

Go<,;menler beraberlerinde, bir damtz
hk boga 129 inek, manda, buzagt 333 
klVlrcik koyun, 91 araba, dort pulluk 
ve ev e§yalarr getirmi§lerdir. 

GD<;menlere iizerleri Marsilya benzeri 
kiremidlerle orti.ili.i on iki odah, biri o
cakh ve aynca bir zahire odas1 ve ahm 
ihtiva eden kargir evlere yerle§tirilmi§ler
dir. Burada yeni olarak yaptmlan bu 

tipteki evlerin saylSl yuzdiir. Gelen g()<;
menlerin i~inde iki sarac, bir nalband, 
bir arabact ustas1, bir de bakkal vardu. 

GO<;menlerin ia§eleri temin edildigi gi
bi hayvenlan ic;in de on bin kilo saman 

ve 13390 kilo arpa verilmi~. kt~ zer'iyatt 
yapabilmeleri i<;in Sincan koyii ile civa -
rmdaki araziden her aileye altmt§ dekar 
toprakla doksan pulluk tevzi edilmi§tir. 

Niifuslan nisbetindeki toprak istihkak

lan hayvanlann miisaid zamanmda ayn
ca tevzi olunacakhr. 

Ziraat Bankasmdan g()<;menlere 44 
bin yi..iz kilo tohumluk ile 39,000 kilo ye
meklik bugday verilmi§tir. 

Bulgaristanda tifiis hastahg1 
Sofya 17 (a.a.) - Jivkova koyi.inde 

tifiis hastahg1 ba§gostermi§tir. ~imdiye 
kadar 60 musab vardtr. 

"l"maga ba§lallll§tn·. 

lki ktt'amn baritasm1 • 
tirmek istiyen ltalyanm 
yukan ~tk&rak Fransaya 
miyecek kadar dirayetli 
nanlar, acaba, Habe§ '"'~''""1111 

gu gibi, gene mi QU.JIGlllY 

PEYAMI 

Gazli pamuk diye 
pamuklartnt 

ediyormu~! 
Bir pamuk meselesinden d 

kata ba§lamlmt§tlr. Hakkmda 
yaptlan, hakiki ismile Silviyo 
mile Ra§id Sivildir. 

T ahkikat mevzuu, idrofil 
etiketlerinin taklid edildigi · 
i§in T ahtakalede bir ttriyat rna 
30 odah bir yerde yaptldtgi 
mi§, tertibat almarak me§hud 

mt§, imalathane · 
nin etiketleri aynen taklid e 
yatak pamuklanm her tarafa 
anla§tlmi§hr. 

Y aptian tahkikat 
derinle§tirilmektedir. Vaziyetin 
dereceye kadar uygun 
neticelenince kat'iyetle anla§Jl 

Biikre§teki 
Biikre§ 17 (a.a.) - Turk 

lav hukumetleri, Biikre§teki 
biiyi.ik el~ilige tahvil hakkmda 
den Romanya hiikumetini ha 
mi§lerdir. 

Cumhur Reisimiz inoniiniin Ankaradaki gezintileri ve 

Cumhur Reisimiz lnonii evvelki giin I tetkiklerde hulunmu§lard•r. 
Ankarada Orman ~iftligini gezmitler ve baz1 resim, bu gezintiyi teshit ediyor. 
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r Ku~uk Dort ki~inin hikayesi ] 
hi kaye 

\\:============== Peride Celli= 
-2-

Onlar dort ki~i. dordii de kendi ic;lerine I lanetleri bu suretle geri alabilirim. 
capanmt~, ve i~timai mevkilerinin icaba- Ha~iye: Karma da avnca bir mektub 
mdan olarak, birbirlerine birtak1m s1k1 yazdtm, postaya verdim. Meseleyi ondan 
>aglarla baglandtklan ic;in teessiif eder gi· saklamana arhk imkan yoktur. Hadiye.» 
)i bir hal i~inde ve arada mada bir riiz- Zekiye Hamm mektubu bitirdigi za
~ar gibi esip giden bir ~efakat, sevgi his- man yerinde dogruldu. Simdi her zaman 
inin altmdan gene oyle ktzgm, somurt- yorgun, ihtiyar goriinen gozlerine biraz 
an, ne~· e~iz bir hal de ~Ikarak, ayni da- can gelmi§ gibiydi. Onlann derinlerinde 

altmda zahiren hayatlanndan ~ikayet hafif bir 1~1k yanmx~h. Geni~. bol goz ka-
1 iyerek ya~:ryorlardt. paklanm birkac; kere a<;tp kapadtktan son-

F akat bu n1speten durgun hayat bir gun 
de beklemedi~leri bir zamanda bula
rdi. 

**:f 
Bir sabahtt. Dordi.iniin de evde bulun· 
~ bir pazar sabaht. Kapt c;almdt. Nu

ac;tl. Biraz sonra pe~inde pembe, be
z, orta boylu, ne~· eli klic;lik bir ktzla i~e
girdi. 

ra: 

- Ben hic;bir mektub almadtm dedi. 
Ve gozlerini kocasma dikti. Cemil Be· 

ye yalmz o baktyordu. Sevim istihkar, 
igrenmeye benzer bir dudak biikii~le, N u

riye $Imank, alayct bir tebessiimle baba
lanm siizi.iyorlardt. Ki.ic;iik san$m ktz ise 
lakayd, miitebessim onlan seyrediyordu. 

Cemil Bey tekrar: 
Cemil Bey gecelikle sedirde. pencere 

- Anlamtyorum, anlamtyorum diye, 
lu~~~.·uuc oturuyordu. Sevim masanm ba- mmldandt. 

annesi Cemil Beyjn oturdugu se-
idi. Kiic;i.ik bzm odaya girdigini go· Bununia beraber gozlerini kii~iik ktza 

r gormez uc;i.i de toparlandtlar. Ktz ba- dikmi~ti ve bakt~lan ile maziyi ara§tlnr, hir 
a laciverd bir ba§ortii ortmii§tii. Ve bir ~eyler bulmaya, ke~fetmeye ~ah§tr gibi 
n altm teli halinde sa<; ktvnmlan bu bir hal vardt. Nihayet tekrar soylendi: 

~ortiinun kenarmdan ~akaklanna, ya~ - Hattrlamtyorum. 
arma dogru ft~kmyordu. Dzerine 0 }. <<Hattrlamtyorum» bu soz odadakile-

temiz laciverd bir pardesii giymi~- rin iizerinde derhal c;ok biiyi.ik bir tesir ic
Ayagmda pembe pamuklu ~orablar, ra etti. <<Hahrlamtyorum» demek hattrla

gu akak siyah iskarpinler vardt. 0- nacak ~yler vardt ve belki de bu kii~iik 
girdikleri Sirada Nuriye: «Bu ktz· klZln mukadderatl ihtiyar adamm unuttu
babamt gormek istiyormu§ dedi. Bin gu g~mi~ bir a~k macerasmm i~inde giz

Cemil Beyin evi burast m1 diye soru- leniyordu. 

.» Cemil Beyin hayatmda boyle 'bir vak'a 
Ktz etrafma hi~ yadugamtyan bir ta- ge<;mi~ olabilsin f Fa kat nic;in olmasm ~ 
la baktt. Hepsini ayn ayn slizdii. Bu Bunu ilk dii~unen Zekiye Hamm oldu. 

r an siirmii$tli. Sonra derhal Cemil Be- Ve kendi ken dine tekrar etti: 
dogru ilerledi. fhtiyar adamm onune - Ni~in olmasm? 
ince giili.imsedi. Elini koynuna soktu. Orle ise bu kii~i.ik san~m. masum du-

zaman arandt. Sonra koynundan bir ru~lu, saf bakt~h ktz onun kiZI idi, Ce
~Ikardt. Ona uzath. fhtiyar adam m'l B · k r 1 eym lZI. ••• 

ald1 ve ktza oturmastm i•aret etti. tk· k k d Se · I N · d ~ 1 lZ ar e~. vtm e unye e : 
Odada biitii!J gozler Cemil Beyin iize· «Bizim karde~imiz diye, dii~iini.iyorlardt. 

dikilmi~ti. Ihtiyar adam mektubu a<;tp Babammn pi~i f ••• » Sevim: <<Demek ~u 
ba~laymca yiizii derhal degi~ti. uyu~uk ihtiyar da bir zamanlar oyle bir 

kaldtrdt, hayretle gozliiklerinin ii- §eyler yapabilmi~ hal» diyordu ve baba
kansma, ktzlanna ve ki.i~iik san- smm gencliginde ~apkm olabilmesi onu 

ktza baktt. Ve tekra1 ba~mt egdi, tek- hayretlere dii~iirliyor, biraz da eglendi
r bir defa daha mektubu okudu. Yii- riyordu. 

~· oyle .bir hayret ve ~~~kmhk kaplamt§- Cemil Bey derin di.i~iinceler i~inde idi. 
kt. Sevtm ktz karde~me, «bahama ne; Evet gendiginde boyle vak'alar hi4_; ge<;ir

!» diye sormaktan kendini alama- memi~ degildi. BaZl kadmlarla dii~iip 
ve Zekiye Hamm merakm1 gizleyemi· kalkmt~b. Onlar da, evlendikten birka~ 

yerinden kalktr, kocasmm yanma sene sonra da kansma nastl fazla ktztp, 
a~h. Y ava~c;a: onu fazla abus, ha~in buldugu sualarda 

- Ne var o mektubda? diye sordu. gitmi~ti. F akat bu <;ocuk hangisindendi. 
Cemil Beyin birdenbire elleri titreme- Hattrlamtyordu. 
ba~lamt$tl. Ba~mt kaldmp kansma 

- Y artn Bitecek • «Hie;, hi<; diye mmldandt. Ben de 
~ey anlayamadtm!» Bu suada Zeki-

Hamm uzanmt~, zaten kocasmm tit- ( T E ~ E K K 0 R ) 
parmaklan arasmda pek za}'lf bir ------------

tte tuttugu mektubu ~ekip ahvermi~- T~iir - Merhum Hoca Niyazi 
fhtiyar adam mektubun elinden gitti- Efendi mahdumu, merhum Hoca 9ev

ketin ve merhum Emval ve Eytam mii~ 
· goriir gormez derhal dogrulup, elleri· diir muavini Mustafamn ve Eminenin 
uzatarak «Hamm, Hamm» diye, ke- biraderleri ve General 9efigin damad1 
edi. F akat Zekiye Hamm gayet sade Galata !thalat giim.riigu emekli ambar-
tavula ona hi<; bakmtyarak: lar Ba~memuru kocam ve daYJm Selami 

- Sen okuyamtyorsun i~te dedi. Sunu Baydann 16/12/938 cuma giinii vukuu 
okuyuvereyim de ~ocuk da bekleme- vefatt iizerine 17/12/938 cumartesi gii
Bakahm neymi~ .. -~ nil cenazesi ihsaniyedeki evinden kal -

Bunu soyler saylemez de derhal yiik- dmlarak Selimiye camiinde namaz1 kl
lmdiktan sonra Karacaahmeddeki ebesesle okumaya ba§ladt: 
di istirahatgahma bxrakilml~hr. Bu me-

«Cemil, on sene evveli habrla. f~ledi- yanda <:enazesinde bulunmak lutfunu 
biiyiik giinahm azabt ile kalbin kav- gosteren yakm dostlarma ve Selimiye 

acaktlr. hte o giinahm canh ~ahidi kt~las1 askerlerine derin teessiirlerimiz 
kar~mda ... » ayn ayn te§ekkiirlerimizi bildir -

Zekiye Hamm birdenbire sustu. Bast- mege imkan btrakmadtgmdan son -
kaldmp hayretle etrafma bakmdt. Kii- suz §iikl·anlanmlZln gazeteniz vas1ta _ 

d sile bildirilmesini rica ederiz. ktz ~imdi otur ugu yerden kalkmt~tt. 
d KarlSl: Feriha Baydar ycgcni: 

hi~ e ~a§umt§ goriinmliyordu. Hep Niyazi Ekren 
miitebessimdi. Cemil Bey ise oldugu * * * 

donmu§ gibi ktptrdamadan duru
. Zekiye Hamm birden hire orada

kanapeye ~okiip oturdu. T ekrar ba~t-
egdi ve bu sefer daha agula· 

titrek bir sesle okumasma devam etti: 
o senin ktzmdtr. Onu c;ok se

eminim. Her§eyi biliyor. Arttk 
hay1r yok. HastaYJm. Y a§h bir 

buldum. Cocugu terketmem ~arti
i al1p uzak bir yere gidecek, kafa

dinleyecegim. .KlZl, biiyiitiip bu hale 
· kadar ~ektigim iiziintiiler ye-

. Onu arhk sana emanet ediyorum. Bu 
safcadtr. !yi bak, ancak sana e ·v: 

Teteldci.ir - Sevgili annemiz ve ka
ymvalidemiz, Bayan Feride Pakerin, 
yiireklerimizde unulmaz bir yara a
gan oliimU dolaytsile bir<:ok dost, ehib
ba ve akrabamiZin teslilerile kaqtla~ -
bk. 

Gerek bizzat cenaze merasimine i~ti
rak eden, gerekse telgraf, mektub ve te~ 
lefonla acilanm1Z1 yumu§atmaga ~ah~ 
§an bu lutufkar alakalara ayrt ayn te
§ekkiire kederimiz engel oldugundan 
gazetenizin yUksek tavassutunu riz!!' e
deriz. 

K1zlan ve damadlart namtna oglu 
Emin Paker 

BUGUN D0~0NMEDEN 
BiZE GELiNiZ. 

Memnun olmadan ~tkmt~ bir tek mii~teri gormedik 

ROZALi ELEA_NOR POWEL 
NELSON EDDY 
( Reviiler ve muhtc~e.tn dekor) 

Ve gene bu ythl1 jeniyal eseri 

ViCDAN AZABI Me. Laglen 71 
, M i L L_j) ve ( ALEMDAR )n' 

a biiyiik ylldtz 

GLARK 
MIRNA 

SPENCER 

GABLE 
LOY 
TRACY 

nin mU§terek temsilleri 

YARALI KART l 
Senenin en bUyUk Franstzca sozlU 

filmi olacakhr. Pek yakmda 

SARAY sinemas1nda 

20 birincikanun Sah ak§amt 
saat 21 ·d.e me~hur Piyanist A SRi • s1nemanin 

LAZARE LEVY'nin 

Frans1z Tiyatrosunda 
Veda Konseri · 

Be~ikta~ SUAO PARK sinemasmda 

LE BUFFALO BiLE I 
CERALAR KRALl (Tiirkce) 
ry Cooper • Jean Arthur 

Se nslar 7 ve 9 dad1r. 

K A 

Biiyiik program1 : Buglin 

GARIN YAVERi 
VERA KORENNE, 

PiERJtE RiCHARD WiLM 

KORONOF iNCiLERi 
MYRNA LOY-

T 
SPENCER TRACY 

iki ~aheser film birden 

Danielle Darrieux'un 
Zafer kazanan ~aheseri 

Siimer Sinemastnln 
Vasi salonunu doldurmakta devam ediyor. 

EKLE JURNAL da VON RiBBE T ..J p 
Pariste ve Alman - Frans1z itilafJntn imzas1 

BugUn saat 11 ve 1 de tenzilah fiatlarla matineler 

Senenin en 

Pek yakmda 

i P E Kte 

SiNEMASI 
BUyUk Rekor Filmi 

A$kln GOz a$lar1 
Ba§ rollerde : A B D 0 L V E H A B 

4 iincii 
Son 
haftas1d1r. 

Bu filim yak1n zamanlarda Beyoglunda tekrar gosterilm:yece 
ginden gormiyenletin ka~nmamalann1 bildiririz. 

Y eni Ekler Jurnalda Von Ribbentrop Pariste 
Bugiio saat 11 ve 1 de tenziUith HALK ve 

J ALEBE Matineleri 

isimleri birbirine benzeyen artistler 
Bir~ok sinema san'atkarlari 
yekdigerlerini and1ran soy 

• ayn1 
adlar1 

veyahud 
ta~umak-

tad1rlar, birbirlerile kari,brmayiniz !. 
Bir taktm sinema seyircileri ve merak

hlarmdan stk stk mektub ahyoruz. !sim
leri yekdigerine benziyen artistlerin biri
birlerile akraba olup olmadtklanm soru
yorlar. Bazan da bu isim mii~abeheti on
lann bir ktsim san'atkarlan biribirlerile 
kan~tumalarma sebeb oluyor. Onun i~in 
adlan ayni o1an veya benziyen pek me~
hur artistler hakkmda ~oyle bir liste tan
zim etmeyi faydadan uzak gormedik. 

Fred Astaire: Aslen Cekoslqvak, fa
kat Amerikan tabiiyetindedir. Birc;ok 
filmlerde Ginger Rogers ile partonerlik et
mi~tir. Kendisine beyaz perdenin dans 
krah denebilir. 

Nils Asther: fsvedidir. Sessiz filmin 
muvaffakiyetli bir jonpromiyesi idi. Sim
di hemen hemen unutulmu~ gibidir. 

Mary Astor: Amerikah giizel bir ka
dm artistidir. Ekseriya facia filmlerinde William Powell 
oynar . 

J unie Astor: Bir F rans1z kadm artis- dolayt <;tkan rezaletten dolaYI oray.a dO. 
tidir. Orijinal bir giizelligi vardtr. rttemtyor. 

Armand Bernard: Franstz komigidir. Michel Simon: Cirkin bir Franstz artis• 
Birctok filmlerde oynamt~tJr. tidir. F akat kuvvetli bir san' atkardtr. c:Di· 

Raymond Bernard: F ranstz rejisorii- ~i K()pek» te fevkalade idi. 
diir. Komikle akrabahg1 filan yoktur. Ginger Rogers: Beyaz perdenin dans 

Jules Berry: Frarutz jonpromiy~sidir. kralic;elerinden biridir. Fred Astaire'le bir 
Biraz ya~hdtr . .Kemerli bir 'burnu vardu. .;ok filmier ~evirmi~tir. 

Wall ace Beery: Amerikamn me~hur Buddy Rogers: Sessiz filmlerin kuv-
karakter artisti ve Gloria Swanson'un ilk vetli bir jonpromiyesi idi. Simdi cazband 
kocastdtr. Yirmi seneden beri ctah~makta- ~efi Mary Pickford'un kocastdir. 
dtr. Sessiz filmlerde ne kadar me~hursa Karen Morley: Amerikah kadm ar· 
sesli kordelalarda da o kadar muvaffak tistidir. Simdi pek goriinmiiyor. 
olmu~tur. Gaby Morlay: Fransanm en kuvvetli 

Noah Berry: Wallaee•m karde~idir. kadm artistlerinden biridir. <<Gene Rus 
Vaktile o da karde~i gibi me~hurdu. Sim- kiZI Arian» I hala hattrltyoruz. 
di lngilterede ikinci derecede roll~r oy~ Kay Fran cis: Amerikamn en kuvvetli 
namaktadtr. .. kadm artistlerindendir. Esmer giizelidir. 

«Hicran» In kahramamdtr. Charles Boyer: Franstz oldugu halde 
Eve Francis: Bir kadm Fran'SlZ artis• son zamanlarda tamamen Amerikada ca-

h~maktadir. tidir. Vaktile Pariste bir barda Harry 
Baur'un ba~ma ~ampanya §i§lesi ftrlatmtt• 

Jean Boyer: Frans1z sahne vazndtr. 
tl. 

Me§hur artistle akrabahgt yoktur. Loretta Young: Amerikan sinema al• 
Gar"l[ Cooper: Amerikanm hem en he-

manaklarmda Young ismini tattyan tam 
men en biiyiik artistidir. denilebilir. 34 aktor vardir. Lore ta ile oben young 

Jackie Cooper: On altJ ya~mda bir ~o- onlarm en me~hurlandtr. 
cuktur. On li4_;, on dort ya~mda iken Gary Collen Moore: Sessiz filmlerin me§hur 
Cooper kadar biiylik bir artistti. Acaba komik bir kadm artistiydi. 
miitemadiyen oyle kalabilec.ek mi? Gary Grace Moore: Amerikamn en giizel 
ile hi<#r akrabahgt yoktur. sesli sinema artistidir. 

Bette Davis: Amerikamn en biiyiik Dickie Moore: Kii~iik, fakat k.rymeti 
kadm artistid1r. Ekseriyetle facialarda biiyi.ik bir san'atkardtr. Marlene Dietrich 

karakter rolleri oynar. in birkact sene evvelki filmlerinde ~ok kuv· 
Dolly Davis: Sessiz F ranstz filmlerinin vetli ~ocuk roiieri oynamt~tl. 

tamnmt~ bir si.mas1 idi. Simdi unutulmu§- ~~-~~-~~~~~~~~=~ 
tur. 

Marian Davies: Y a§h, biraz soguk~a. 
fakat hala gi.izel gori.inen bir Amerikan 
artistidir. Me~hur gazete krah Hearst'm 
kariSidtr. 

Alice Field: Vaktile epeyce me~hur 
olan bir Frans1z kndm artistiydi. Simdi 
pek ortada gori.inmiiyor. 

Gracie Fields: !ngilterenin en biiyuk 
kadm artistidir. 

W. G. Fields: Amerikanm ihtiyar, ko
caman ve ktrmJZJ burunlu artistidir. «Da
vid Copperfield>> filminde• c;ok iyi oyna-
mt~tl. 

Dick Powell: Amerikanm giizel sesli 
erkek artistidir. Jean Blondell'in kocast
dtr. 

Elaonor Powell: Amerikan filmlerinin 
dans kralic;esidir. Dick ile akrabahgt yok-
tur. 

William Powell: Holivudun en ~Ik ve 
en kuvvetli artistlerinden biridir. Ni~anhst 
lean Ha:rlow'un oliimime hala aglamak
tadtr. 

Simone Simon: Bu gene, glizel Fran
stz artisti son zamanlarda Amerikada <;a~ 
h~mllkta idi. Bir anahtar meselesinden 

NOBETCiECZANELER .... 
Bu gece ~chrlmlzln muhtel!f semt~rinde

ki. nobet<;i eczahaneler §Unlardtr: 
Istanbul c1het1: 
Eminoniinde (Mehmed Kaznn>, Kli~iik

pazarda {Hlkmet Cemil), Alemdarda <AU 
R1za). Kumkaptda <Cemil), Baklrkeyiinde 
<Hllal), Fatihte (Asat>, Eyubde <Hlkmet 
Atlamaz) eczahaneleri. 
Beyo~lu ciheti: 
istiklal caddleslnde (Kanzuk), Dalrede 

(Gune§), Galata Topc;ularda (Sporidis), 
Tak.simde (Nizameddln), Tarlaba~mda. {Nl
had), ~t.,ll Hali\skar Gazl ca.ddeslnde (Balk) 
Ha.~koyde <Sadlk Akduman>, Ka8nnpqada. 
(Miieyyed), Be§lkta§ta (Silleyman Receb) 
ecza.haael€rl. 

Kadikoyiinde Moda ve Altxyolda (Namtk) 
Buylikadada (f}lnasi RIZa), Heybellde 
(Halk), Sanyerde (Osman), Uskiidarda 
(Merkez) eczahaneleri. 

"ERTUCRUL SADt TEK Tiyatrosu 

TAKS!MDE 
Bu gece 

SEKtZtNCt 
Biiylik komedi 

4 perde 
Yalonda: 

Biiyiik bir temsil hMisesi 
iNSAN MABUD 

Bugu .. n SAKARYA Sl·nemasJnda Senenm en buyiik ve en guzel 
ve dayamlmaz derecede komik 

HALK OPERET! 
Bu ak§am saat 9 da 

etc; tc;E> 
bliyiik operet 

Reji: Ra§ld RlZa 
MUzik: Seyfeddin Asal 

Yazan: Yusuf Sii.rurt 
BUYtlK MACAR BALES! 

L 0 R E L - HARD i i 5 vic; RED E KA~~~~XEK~~~~ASI 
Ayr.ca renkli MiKEY MAUSE ve yeni PARAMUNT JURNAL 

Seanslar 11 ve 1 (tenziiAth) 2.30- 4.30 - 6.30. Suvare 9 da Cumartesi ve pazar matine saat 15 te 

Bugiin 
•• 

Giilmek, Kat1la Katlla Giilmek ve Eglenmek istiyenler 

iPEK ve SARA Y Sinemalar1nda 

HAYDUDLAR ARASI DA 
$aheserler ,aheserlnl gormelldirler. BugUn saat 11 ve 1 de 

<;ok ucuz fiatlarla T ALEBE ve HALK matineleri vard1r. 

Tiirk~e 

Sozlii 



18 Bioncikinun 1938 

( IN()NtJNtJN SEY AHA TINE AID INTIBALAR ) 

Bart1n deresinde motOrle 
IPAZAQDAN DAZAQAI PENceRESINDEN 

Sabel zekas1 ... 

on kilometrelik bir seyahat 
Avrupa gene mi kar1~nyor? - Goz hekimi ve 
hekim gozii - Taksim bab~esinin adt - Gaz 

maskesi - ~elik ve iplik 
~vrupa gene mi karrfryor? 

Dalgalar 

baktik. 

arkam1za 

g·ormek 
aras1nda Savaronaya yakla,trken 

ismet lnoniinii 
takib ediyorlard1 

Gene Avrupa ka
~ TI§tyor galiba. .. ltal

-= ya istemekte, Fran-

• • 
I~ID 

• 1nsan Yiizlerce 

yelkenlilerle bizi 
-~j;:J""" sa vermemekte de -

" ~j; vam ediyor. Bu gi
di§l: yakm zamanda 
Latin ktzkarde§lerin 

Bartm (Cumhur Reisimizin seyahatini J Yazan: MEKKI SAID ESEN 
~~e~ a~d~~~~~~-L-~~===~~~==~=~===~~~-~~==~~==~ 
lsmet inonunun Amasra ve Bartm1 ziya- -: 

(1 sa~sac;a ha~ha~a gel-
1lilll&a. ... ~ -i.'Jmeleri ihtimali var. 
• · Bayan ftalya, ablastl 

reteri de ~ok miihim mevzulan yerinde 
tetkik ve tahkik etmelerine vesile oldu. 
Bartmda gemi in§aiyeciligi ve bilhassa 
Bartm deresinin temizlenmesi iizerinde de 
gorii§meler yaptldt. Reisicumhur bizzat 
200 tonluk Barhn mamulatmdan bir ge· 
miye binerek dere yolile denize ~1kt1. Ka
radenizde futma vard1. Seyahatin bu saf· 
hast ~ok heyecanh oldu. Notlanmt bildi
riyorum: 

Geceyi yatta ge~irerek sabahleyin er
kenden motorle Amasraya ~1kan Reisi
cumhur, nahiye mudiiruniin odasmda 
halkt kabule ba§ladtlar. Bir vatanda§, 
tarla agzmda maden ocaklarma sahib ol
dugunu, sonradan te§ekkiil eden istismar 
§irketinin butiin muhiti aldJgmt, bu §irke
tin de if1as ettigini arzetti. Denizbank a· 
centast, limanm vaziyetini mevzuu bah -
setti: 

- Gemiler &rtmada buraya iltica e
derler. Bazan 15 gun kaldtklan olur. 
Nobet de burada heklerler, bir gemi bu
rada nobet beklemek i~in 34 giin kalmt§• 
hr. 

- Demek buray1 bir melee o~rak ele 
ahyorsunuz .• 

- Havzadan komur almaga gelen 
gemiler, havadan ka~mak i~in ya Ereili· 
Ye, yahud buraya stgmular. 

- Mendiregin tamiri ka~a mal olur~ 
- Mendirek hiikumete 500 kusur bin 

liraya mal olmu~tur; fakat burada tat 
~oktur, tamiri ve uzattlmasi pek pahah 
olmaz. 

Bahk~Ihkla ugra§aD muteha~IS Hasan 
T U§ da, Amasrada tutulan hahgm Cide
den Zonguldaga kadar sahil boyuna sev· 
kedildigini, 250 evlik kasabanm bahk~1 -
la~, kimureiiliik ve kayik~thlda ge~indigi
m, bahk istihsalinin ancak ihtiyaca kifa • 
yet edehildigini soyledi. 

fnonu sordu: 
- Bunu nastl ~ogaltabiliriz} Karade

niz kenarmda oturuyoruz, bahk~thk ya
pamtyoruz. 

- istihsali ~ogaltarak dahile sevket • 
mek laztm. 

- Yemiyorlar ki ... Yeseler ararlarl 
~u geni§ mmtakaya, Amasradan daha 
fazla bahk sevki icab etmez mi ~ 

- Bu kadar sarfediliyor, bir imalat
hane t~is edilse faydah olur. 

- T utulan bahklar buna musaid mi
dir) 

- Palamut, torik, lakerda yapthr, 
uskumru tuzlamr, tekir, harhunye, lufer, 
istavrid konserve olur. Sonra pa§am Bar· 
hnm da kii~uk mikyasta bir bahk~thgi 
vardrr. 
-hi bir§ey. Buranm bahk~thgmi da· 

ha zaytf samyordum, memnun oldum. 
lnonii <;akraz koyunden rencper Meh

mede de bir ~ok sual sorduktan sonra, 
.Sahkoylu Mehmed Czengiyi kabul etti
Ier. Dediler ki: 

- Madenlere ~ahtmaya gidiyor mu • 
sun? 

- Gidiyorum, fakat bu sene daha git
medirn. 

- <;ocugun var mt} 
- 8, 1 0 ve 11 ya§lannda ii~ ~ocugum 

var. 
- Arazin var m1 ~ 
- Yok. 
- Madenlerde ka~ ay c;ah§tyorsun? 
- Her gidi§te iki ii~ ay ~ah§Iyorum. 

Senede iki ii~ defa gidiyorum. 
- Orada daimi amele olarak ni~in 

kalmtyorsun} 
- Coluk c;ocuk var .. 
- Onlan da gotiir. 
- Nereye koyaytm, ben fakir ada • 

num. 
- Ka~ para gundelik ahyorsun) 
- 80, 1 00 kuru§ ahyorum. 
- l§ini iyi biliyor musun? 
- ~n yedegim, kazmacmin arkasJn-

da kufeciyim. As1l amele kazmactdJr. 
- Madende neye daha fazla kalmt· 

Yonun) 
- Viicud istirahat istiyor} 
- Ni~in? Komuriin zaran yoktur. 
- Pa§am mtla kiife ~ekiyorum, yo • 

ru]uyorum. 
- Ayda eline 20 lira ge~iyor demek

tir, ne masraf ediyorsun ~ 
- B · mezsek ah am a JZ! 

Fransanm Tunus'lu a§tkmt ayartmak is
tiyor. Ayartmak da degil, zorla elinden 
almak!. 

Cteyanda Almanyamn da bo§ durdu
gu yok. Gozii Ukrayna'da ve Memel'de 
imi§. Ukrayna'mn istiklali ve Alman nu
fuzu altma girmesi kan§tk ve uzun bir 
dava. .Simdilik umumi se~;imi Almanlar 
lehine neticelenen Memel en yakm lok -
ma. Aglam1yan ~ocuga meme de vermez
ler, Memel de. Fakat Almanyamn meto
du aglamaktan ziyade aglatmak. Alman
lar hu sistemle her istedikleri yeri abyor
)ar. Acaha <<Alman» kelimesi almaktan 
m1 geliyor? Almak masdarmdan «al» 
kokile almancada ve yeni tiirk~ede adam 
manasma gelen «man» kelimesi hirle§in
ce «Alman», yani her istedigini alan a
aam demek mi oluyor? Y oksa Anadolu
muzun §ivesile «alaman» kelimesi <<ala
mazsin» manasma geldigi i~in, aksi mi 
dogru? 

Bugllne kadar Hitler'in lugatinde hi
rind manaYI gordiik, bundan sonrasm1 
bilemeyiz. 

Gib: hekimi ve hekim gozii 

Y &fa Selami lzzet Sedes, ya§a do&
tum I T aksim ba~esini nihayet bir balk 
ugragt haline getirmege c;ahtanlarm ba
§JDda oldugunu ogrendim. Gunduzleri 
duhuliyeyi kaldmyormu§sunuz, hah~eyi 
diizeltiyor ve bi~ime sokuyormugsunuz. 
~ocuklar i~in yer aymyormu§sunuz. Bu 
inkllaht yapanlar i~inde sen de varmJ§Sm, 
gazetelerde okudum ve memnun oldum. 
Hay ya§ayasm! 

Fa kat hir dilegim daha var: $u bah
~enin adtm da degi~tiriniz. «Taksim» ke
limesi fena. Cunku §imdiye kadar bu ba~ 
~enin varidatt kiractlarla Belediye arasm
da taksime ugradtgl i~in taksim kelimesi 
hep kar fikri uyandmyordu. Mademki 
arttk taksim edilecek §ey kalmad1, bu is
mi de hem en degi§tiriveriniz! 

Gaz maskesi 
Gazetelerde Kizl· 

laytn ahaliye gaz 
maskesi satmaga ba§-
ladtgJDI okuyunca 
ti.iylerim urperdi. 
~imdiye kadar biz 
bu maskeleri gazete 
sahifelerinde bir eglence ve tecessus 
mevzuu olarak okuyup g~iyorduk; 
guniin birinde onun §apka ve bo
yunbagt gibi zaruri ihtiyac madde-
leri arasmda pazara ~IkanlacagmJ hall -
nmtzdan ge~irmiyorduk. «Yoksa Kmlay 
yakmda bir maskeli halo verecek de ona 
m1 haznlamyor~» diye dii§iindiik. Sonra 

Cumhur Reisimizin son tseyahatinde koylillerin iellmlarma IDUkabelesl hatJrladtk ki her memlekette her turlii ih
timale ham olmak i~in ahali ~az mas • 
kesi tedarik etm.ege c;oktan ba§ladt. Biz 
de geri ka)mJyJ~bm. Birdenbire bir barb 
patlarsa maske bulamaYJZ. Aram1zda, 
yiizlerindeki riya maskelerine guvenenler 
varsa aldamyorlar. 

- Y emeniz laz1m tabii.. lerin Bartma kadar geldigini soyliyen var 
- Y emege on liras1 gidiyor. 
- On lira <;ok! Siz amele hep birlikte 

yemez misiniz? 
- Kendi ba§tma yiyorum. 
-Sen hangi §irkette ~)l~Iyorsun~ 
- Kozluda. 
- Orada i~iler hep beraber yemek 

yemezler mi ~ 
- Hepsi degil, yiyenler var, yemiyen-

ler varl 
- Dt§arhk amele hep beraher yemek 

yeseniz, daha iyi ve daha ucuz: yersi ~ 
niz. Boyle bir te§kilat yok mu orada? 

- Beraber yiyenler var, lokantalan, 
hamamlan var. 

- Ka~ &aat ~ab§tyorsun} 
- 8 saat ~ah§Jyorum. 
- Hastahk oluyor mu) 
- Oluna hastane var. 
- Y ani baktmdan §ikayetin yok. 
- Yok pa§am. 
fnonii tekrarladtlar: 
- Demek ayda on lira yemege gidi

yor. Hem yemeli, hem de daha az mas
rafm ~aresine bakmah. Sonra sen bana 
sut i§inden bahsettin, el arabasi yak mu ~ 

- Var, fakat amele kazmayx vuruyor, 
ben arabaya koyuyorum. 

- Madene hangi ayda gitmezsin? 
- May1sta gitmem, s1cak oluyor. 
- Peki aslan1m, koyiine selam soyle .. 

**"' Amasradan Bartma otomobillerle gi
dildi. Y ol umumiyetle giizel saytlabilecek 
derecedeydi. Y olun ortasmda bir asker 
tarafmdan bulundugu cihetle adma izafe 
edilen <<Asker ~e§Ulesi» vard1 ki, Bartln
blar bu suyun mikyast rna derecesi bir bu· 
~uk oldugunu soylediler. 12 bin niifuslu 
Bartm Cumhur Reisinin te§rifini haber 
almca sevincle yollara dokiilmti§tii. !no .. 
nii ii~ kath ve ta§tan yaptlmt§ hiikumet 
dairesinde once memurlan, sonra halk1 
kabul etti. 

Ayni zamanda tuccardan ve ziirradan 
oldugunu soyliyen kereste fabrikatoru 
F aik Alemdar ezciimle dedi ki: 

- 300 doniim arazim var. Arazi za· 
y1f ve meyilli oldugu i~in atla c;ift sure -
miyoruz, okuz kullamyorum. Koyun pek 
azdu. Sulanm1z bulamk, mer'am1z az ol
dugundan koyun ya§amtyor. MISir mah
sulii azdtr. Bugday bu sene iyi, Ziraat 
Vekaletinin gonderdigi tohumlardan xy1 
netice ald1k. Arpa da ekiyoruz. 

lnonii sordu: 
- Gemi, Barhn deresinde nereye ka-

dar gelir~ 
- Benim vapurum bundan alb sene 

evvel Gi.irgen pmarma kadar gelirdi. 
- -fhtiyarlar ne anlabyorlar, gemi· 

IJlJ) 
- Eskilerden duyardck r Bir defa 

Musul vapuru Bartma kadar gelmit. 
- Gemilerin §imdi de gelmesi i<;in ne 

yaptlmah? 
Bogazm agzmda s1ghk vardtr. Ufak 

bir tarakla a~Ilabilir. 60 sene evvel avan
ta tabir edilen demir yiiklii ii<; sandal bo
gazm agzmda batmi§. Sellerden ve aksi 
riizgarlardan kumlar birikmi§. Elyevm 
bu kumlann miktan 800 bin metre mika
bi kadardlt .•• 

- Bogazm nas1l ve neden doldugu 
belli, tarama ne zaman yaptlmi§} 

- 35 sene evvel bir defa taranmi§, 
a~amami§lar. 15 sene evvel de miralay 
Celal zamamnda bir romorkorle te§eb· 
bus yap1ld1. 14 kadem su bulundu. 

- Hi<; esash bir ketif yaptlmadi m1? 
Diger alakadarlar da izahat verdiler: 
- Bogazdan gumriik online kadar ii<; 

krs1m uzerinde istik§Afat yaptldl. I 00 kii
sur bin liraya miiteahhide ihale edildi. 
Muteahhid levazunatm1 vaktinde getire
mediginden mukavelesi fesholundu. 0<; 
k1smm da istiksah mevcuddur. 

- Derenin dolu k1sm1 tahrninen neka-
dardu? 

Y eni Valimiz goz hekimi imi§. Mizah 
mecmualanmiz htmdan istifade ederek 
baZl giizel niikteler savuruyorlar: «Istan
bul gibi memleketin gozbebegi alan bir 
tehre bir goz hekimi laz!IDdi» diyorlar. 
Guzel, pek giizel hir s()z. lstanbula goz 
hekimi kadar hekim gozii de laztm. <;un· 
~ii hu §ehrin hem bi.inyesi hastadtr, hem 
de i~i -nufus ltesafetinden dolayt· hasta 
insanlarla doludur. Y eni Valimiz bir 
terzi g~bi bu ~ehri giydirip siislemeden ev· 
vel bir doktor gibi tedaviye ba~lamahdtr. 
Sokaklan da, caddeleri de, kaldmmlan 
da, insanlan da basta olan Istanbul sus 
degil, 1ifa istiyor. Hastane y.apmak du· 
rurken beheri he, yiiz bin liraya byatro 
ve konservatuar, yol yapmak dururken 
beheri elli bin liraya renkli ftskiye lstan· 
bulu bii!'lbiitun hasta eder. Ciinkii bu §eh
rin illetlerinden biri de paras1zhkt1r ve 
devast da luks ugrunda yap1lan israflara 
nihayet vermekten ba~ka bir~y degildir. 
Goz hekimi Valimiz, fstanbulun goziine 
girmek i~in ona hekim gozile bakmahdu. 

'elik ve iplik 
Ba§hugumuz lsmet lnonii, son tetkik 

seyahatinde, gifah parmagm1 memleketin 
yaralan iistiinde gezdirirken bir de pa
muk ipligi meselesile kar§Jla~b. Koylii §i
kayetinde ne derece hakhdtr, bu mesele 
mevzii midir, yoksa umumi mi, bilmiyo
ruz. Fa kat pamuk ipligi mevzuu bize 
me§hur balk tabirini hattrlahyor ve birc;ok 
hayati i§lerimizin pamuk ipligine haglan
mamasmi temenni ettiriyor. Bunun bir 
~resi de koyliinun pek ziyade muhtac 
oldugu ipligi kolay tedarik etmesine im
kan vermektir. hte pamuk kadar nazik 
ve iplik kadar ince bir i§, ki dikkate ve 
itinaya c;.ok muhtac g()riiniiyor. Anadolu
yu ~elige ve ~elik aga kavu§turan lsmet 
fnonii onun iplikten mahrum kalmasma 
raz1 olmaz. Bilir ki milli ihtiyac baki
mmdan pamuk ipligi c;elikten daha hafif 
hir madde degildir. 

SERVER BEDI 
-

tutar. lundugunu, gemile~in m.~kine. aksammm I mek ic;in bir saat, miithi§ dalgalarla mu -
- Yaz, kt§ suyu var mi'> da burad.~ y~pil~IgiD.l soyl~di. cadele zorunda kalch. Herkes ileriye, ya-
- Var, ki§ID daha fazladir. - Mu§tenlenn kunlerdtr) ta nekadar yakla~tlabildigine bak1yor gi-

- Dere tamamen dolu degildir, dolu 
k1sm1 on kilometrede ancak bir kilometre-

Reisicooiliurun diger suallerine ceva " - T rahzona kadar bu sahilde bize bi idi. Bu suada lsmet lnonuniin gozleri, 
ben, civarda maden bulundugu, hatta Ismarlarlar. biraz gerimizde beliren, gemilere ili§ti. 
Siimerbankm Karabuk fabrikas1 i~in de- - T rahzonda nerede yaparlar? Yuzlerce ins an, onu biraz daha gorebil-
miri eritmekte kullamlacak Doremit ma " . - s.urmenede, oradak~ ~n§aat~thk es- mek, selamlamak ve alkttlamak i~in, dal
deninden de bogazm yanmda bulundu " ktden bJzden d~?~. f~~)a ldJ. · .. . galar arasmda bata ~1ka yata kadar takib 
gu, dere agz1nda bahk~1hk yaplldtgi ar • - En ~ok buyuklukte yaphgm gem1 ediyordu. Sonsuz bir ne§e i~indeydiler. 
zedildi. F aik Alemdar tic; fabrikast oldu- ka~ tondur? ~ark1lan bize kadar geliyordu ... 
gunu, orman i§ledigini, fakat §imdi az or- - 300 ton yapttm; fakat dere a~Jk ol- Savaronaya c;1k1Idt. !noni.i, gemmm 
man verildigi i~in fahrikalanm tam ran • sa 500 ton da yapanm r k t b"lh v d 1· · · ap amm 1 assa yanma c;ag1r 1, e m1 
dwanla ~ah§ItaramadJ~DI soyledi. Cum· - Ktzaklanmz var ml ~ Sikh: 
hur Reisimiz <<hu dere a<;Ilsa, Bartma ka- - Vardtr. 
dar miinakalat olsa, burast ne istifade e· lnonii, bundan sonra dereyi tetkik i~in, 
der~» dediler. Nakliyabn artacag1 ceva- hukumet konagmdan aynldtlar. Daha 
b1 verildi. berisi seyru sefere mi.isaid halden «;tkh • 

- Bu civarda hangi madenler var) gmdan, gemiye Barhn bogazmdan bini! • 
- Ankta knm\ir var. lnkumunda da di. Amasra a~1klarmda bulunan Savaro-

var? na yatma, derenin Karadenize kan~hgt 
- Bunlar tetkik olunmU§ JllU} agzm civarma gelmesi emredildi. Bartm 
- Olundu. ~ok zengin buluyorlar. deresindeki on , kilometrelik seyahat, 

- T e§ekkiir ederim, gemiyi ~ok iyi 
idare ettin, dedi. . 

fhtiyar denizci: <<Bu, benim sadece ve 
her zamanki vazifemdir» der gibi, ba§ml 
hiirmetle onune igdi ve omrli boyunca 
yalmz ftrtmalar gormii§ olan a~tk renkli 
gozlerinde, birden, sevincli bir I§Igm dal
galandtgJ sezildi. 

Mekki Said ESEN 
- f§lenmi§ mi? e§i gu~ bulunur bir manzara arasm-
- Y almz Durmuk ki Bartm deresi da ~ok zevkli oldu. Dere agzma yakm bir Yurdda§! 

kenarmdadtr, orada 25 sene evvel ar&§ • yerde, giinlriik mevkiinde karaya rtktldJ. 
I t ~ K1§ gecelerinde misafir-

tirma yaptlmt§, komi.ir buJunmU§ Ve oy e- nonii bu giize) tabiatin ve 0 kadar da se-
Ce buaktlmt§... vimli insanlarm kar§J&tnda bir kahve i«;ti- lerine, kuru iiziim, incir, 

Gemi in,aiyecisi Mustafa, in,aatlnm ler, hirlikte gelmi§ alan Bartmhlara veda f1nddc, Malatya kaYJIIII, 
azalm1' oldugunu, fakat makinclere ser- ettiler. Anteb f1abg1, badem, ceviz, 
hestlik verilmesinden bu sene biraz arthgi· 200 tonluk motorlu ve yelken]i gemi, elma, portakal ikram et. 
m, demirciligin de Bartmda kuvvetli bu- Karadenize a~tldtgi zaman, yata varabil- --------------.: 

M alma medhiye soyliyen ~air tas• 
laih ayak sattctlannm sokakla· 
nm1zda, giin giinden ~ogaldtgi

na bilmem dikkat ediyor musunuz? ... 
Gazete ilam, el ilam, duvar ilam gibi 

reklam vasttalanna ba~vuramtyan fakir 
ayak sattctlan son senelerde i~i kasidecili
ge doktiiler . 

Ag1zlanndan - hmen de - vezinsiz, ka
fiyesiz soz c;tkmJyor. Ben onlara ~hrin 
belli ba~h gec;id yerlerinde, s1k s1k rast· 
lanm. Gec;ende, bir tanesi ~oyle bagm
yordu: 

Top attt bu tabrika, 
Mallart bir hilrtka ... 

Ne yalaouhr. ne fa/ca, 
Hdrikad~r, hli.rtka! ... 

Bir batkasl var ki, geli.p gec;;enleri, ek
seriya §U tekerleme ile - yolunu degi§tir
tip - etrafma toplar: 

Aman aman .. Aman aman. .• 
Takatsiztm deme, hey bayan •.. 

Bfr paket ctkolata al. ye ... 
Nice derdlere olur derman ... 

Vak!a sathg1 c;ikolatalar. agza almmt
yacak kadar bayattlr amma, mazmunlan 
her zman taze tarafmdan dii§iiri.ir. 

d 

Diin de, Sujbanhamammda bir ayak 
satlcisma rutlad1m. Etrafma, di.ikk.an sa• 

0 

hiblerinin bile g11pta edecegi bir kalabah
~ toplamt~h. 

t~ortasl, adeta yagma ediliyordu. 
Gene sahel, bu ummad~1 ragbeti goriin· 
ce bi.isbiitiin co&tu: 

Talihi olan altyor, 
Evldddan evlada kahyor ... 

Bu evladdan evlada kalabilecek da· 
yamkb nesne nedir? diye h~ dii~nmeyin; 
mumkiin de gil bulamaZSlnlZ: Adamcagtz, 
~anes.i on kur~a mendil sat1yorl 

Bu sabah da, matbaaya gelirken, bak- 51 

hm. iri k1y1m bir delikanh, - herhalde Y a· 
hudi olacakb - nezle gormemi§ sesile kal· 
dmmlan sars1yordu: 

c;'orab deyip ge<;me, yoktur menendt. 
Buna corablarm krah dendt ... 

Ve ark•asmdan nakarah gdiyordu: 

Yoktur menendt 
Kralt dendL! .. 

lni 

Amma, nastl bagmyor, bir duysamz .. .' t 
Damarlan boynunda ok gibi §i§iyor, ki.i- d 
~iik bir &nn kadar a<;Jian agzmdan soz I r 
degil de sanki alev &~kmyorl. 1110 

Bunu da arkada§I.arm birinden dinle· · 
dim: Ia 

- Y enicamiin oniinde bir adam .. E- r 
Iinde, biiyiicek bir kafes var. Kafesin i· tii 
~;in de bir siirii i~ yaramaz se~e ku~u ..• ~~ 

Ko§enin ba§Jm tutmu~. yangm haber 1d 
veren eski mahalle bekc;ileri gibi avaz a• 
vaz haykmyor: k 

- Be~ kur~a can kurtaran yok mu1. v 
Bet kuru§a can kurtaran... d 

Kurtarmak istediii can, megerse ser 
c;e ku§lanmn cam imit I Merak edip s 
kuldum. Ve adeta; kendi kendimden ha 
bersiz, ne yaptJgimi bilmiyerek. herk 
gibi, hen de be~ kuru§u verip, kafestek 
serc;e ku~larmdan birini azad ettim. 

Arast c;ok g~meden, kafeste tek ku 
kalmadtl» 

0 anlahrken, ben de gii}iiyordum: 
- Aktlh adamm11, dedim, ku1larJ sa 

hvertmi§. kafese sizi koymuf I 
Simdi k1ssadan hisseye geliyorum: Sa-- 0 

tlCl zekast. her gi.in yeni bir orijinalittiCi 
kedederek, en sahlmaz mallan bile eldedfy 
c;tkarmanm c;aresini buluyor. Fa kat bu 
na mukabil, biz, yani ahc1 mevkiinde hu· 
lunanlar, aldanmamak i~in acaba ne ya.l 
p1yoruz? ..• , :u 

S. G. 'ar 

Okmeydam cinayeti tahki- n . I 
katJ son aafhada 

f 
Okmeydamndaki cinayete aid tahki rrt 

kabn son safhasmda, Sutlice karakolunr b 
bJrakllan imzasiZ bir mektub uzerine Att 
dil, Niyazi, T alib, Lutfi isimlerinde dor 
ki,inin ifadeleri ahnmi§, fakat bunlarn 
bu vak' a ile alakalan goriilmemi§tir 
Dordii de serbest buakJimi§tlr. .. 

Bu arada Morgda bulunan ccsed d1SJ 
gosterilmi§. cesedi tamdtgmt soyliyen ol 
maml§ttr. T ahkikata muddeiumumili 
ve polis, devam etmektedir. -···-HirsJzhklarl sabit olan iki • 

kardet 
Galatada Kalafa~erinde Hudaverd~ 

yuoku~undan geceleym eua ~;aldtRI sabi 
goriilen Mehmed ve ~almmt§ mah bil 
rek saklad~t sabit g()riilen kardeti Ah 
med. Dordiincii Cezada mahkum olmu1 
lardu. Mehmed, bir sene iki giin, Ahme 
iki ay yedi giin hapsedileceklerdir -···- . Mahkiim olan yorganc1 

Y edikulede Y organc1 Hamdi, ka 
F atmanm viiziinii ustura ile kesmekten I 
tanbul Dorduncii Ceza Mahkemesin 
yedi ay hapse mahkum olmu§tur. 



Tayyare ile devri81emler 
Alman tayyarecileri yeni 
bir u~u~a hazu laniyorlar 

~a A~i¥.3 
Yilba§Inda Romanya 

muhteliti geliyor 
Almanlar, « Kondor» un bu u~u~unu sakbyarak Diin 

ona « Ads1z u~u~ » ad1n1 takmaktad1rlar 

yapdan B takimlari ve gene takmlar 
ma~lar1nda Galatasaray Beykozu 

ve Siileymaniyeyi yendi 

Alman Kondor tayyaresi, bir u~u§ esnasmda ... 

Alm~n tayY,arecil~ri, ikinci defa olmak [ ~i~i . ba§~n~, Bal?o'n~n Kanadada yere 
e bu devrede dunyay1 de_vretmek te- Inl§me a1d 1lk res1mlen oraya getirdi. Ve 

goze aldmyorlar. Ilk defasm- miiteak1ben, hemen hemen ilk seferinde
«Graf T seppelin» hava nakil vas1ta- ki gibi, ayni sahillerden ge~erek, diinya 
vaki te~ebbiis, bu· defa «Kondor» la etrafmda bir devir daha tekrarlad1. 

. Diinyayi havadan devretmek Bu, Hindli tayyarecinin son biiyiik 
aferinin §ohreti, §imdi~e kadar Ameri- zaferiydi. 0 zamandan sonra zafer, ken· 

1 Viley Post, Amali Irbart ve Hovard disinden yiiz ~evirdi, I 935 agustosu orta
isimlerile bir aradad1r. Y eni te· smda da i§i tamamile bitti. Gazeteci Ro· 
dolay1sile, havadan devir tarih~e- je ile beraber bindikleri tayyare, kutub 

k1sa veya uzun olmak iizere biitiin Av- iizerindeyken dii9tii. Her ikisi de oldi.i. 
ve Amerika gazetelerinde tekrar· Bu yolda zafere atllan ondan sonraki 
ktadu. tayyareci, bir kadmd1r. Onun da y&llZl 

Oklahama Hindlisi Viley Post, 1931 parhyor, bir<;ok muvaffakiyet ediniyor, 
diinyay1 8 giin, 15 saat, 51 da- rekorlar kmyor, Atlantik'i ge~iyordu. 0 

devl'ettigi zaman, bu tek gozli.i da bir Nonstop u<;u§uyla Los Anceles • 
arecinin hareketi, bir sansasyon ol- Nevyork arasmdaki mesafeyi boyhyarak, 
iizere kar§Ilanmi§ti. Bu, tayyare ile tek ba§ma Honoluludan Oaklanda u~u§ 

Ian ilk devirdi. Ve yeryiiziiniin bii- yapmaga giri~cek kadar ciir' eti artt1rd1, 
rnemleketleri, gosterilen ilk ciireti tak- bu derecede ileri gitti. T ayyareciler mu
ederek, maceraYl hayranhkla taklide hitinde «Pasifik ve Atlantik Krali<;esi» 

lenmi§lerdi. Bu zafer, teknik deni· iinvanile amhyordu. 
§eyin ve insanhgm zaferiydi. Halbu- Fa kat, biitiin bunlar ana yetmiyordu. 
Post, Lukhed - Feger • Monoplan Ge~en ilk mart aymda bir diinya u~U§U 

Los Ancelesten havalandigi yapmak iizere Oaklanddan kalktl ve 16 
hi~ kimse bu ciir' et u~U§Unun mes- saat sonra Honoluluya eri§ti. Or ada ma· 

bir neticeye varabilecegini ummuyor• kinesi bir i§tial neticesinde deh§etli suret-
Hindli, kendi varhgmdaki ve maki- te hasara grad1 v mucize kll ilin~ o

indeki kabiliyeti derhal gosterdi. ~ika· larak kendisi feci bir oltimden kurtuldu. 
kad~r olan 1760 mil mesafeyi 9 sa· Cesareti kmlmacb, makinesi tamir edtlin-

9 dak1kahk bir rekor ol<;iisile a§tl. 0- ce Cenup Pasifiki, Cenup Atlantiki, Af
ken Avustralyah Harold Gatti, na- rika, Hindistan uzerinden u~tu, oralan 

gator olmak iizere yanma kat1ld1. On- dola§a dola§a Avustralyanm korkulu de
soma da biiyiik u~U§ ba§ladd «Vinni niz mmtakalarmm tehlikesini de atlath. 

ey» isimli tayyare, 23 haziranda Nt:v· Ve Avustralyada Port Darvinden diin-

F utbol F ederasyonu seneba§J tatilin -
de ikisi Ankarada, biri istanbulda ma~
lar yapmak iizere Romanya muhtelitini 
davet etmi§tir. 

il} ovunlar Ankarada, son mac c!a 
istanbulda yapllacakhr. 

Ankarada yop1lacak ma~lar i~in is -
tanbuldan oyuncu davet edilecektir. 

Beden Terbiyesi Umum Miidiirlii
giinde yeni bir tayin 

Lagvedilen Tiirk Spor Kurumunun 
umumi katibi Nizameddin Ku§an Beden 
terbiyesi umum mudurliigii mii§avirligi ve 
ne§riyat i§leri miidiirliigiine tayin edil -
mi§tir. 

B. takimlari ma~1 

Galatasaray Beyhozu 4 - 2 
maglUb etti 

B tak1mlan arasmdaki Istanbul lik 
§ampiyonas1 oyunlanndan Galatasaray -
Beykoz ma~1 diin T aksim stadmda ya· 
plld!. 

Ba§tan sona kadar sert bir tarzda cere
ya~ eden bu ma~ta hakem iki taraftan hi
rer oyuncu ~lkarmi§hr. 

Oyunun ortalannda ustiiste iki say1 
yapan Galatasaraydan bir oyuncu da sa
katlanarak sahadan ~1kmca Beykoz, on, 
Galatasaray dokuz oyuncu ile ma~a de
vam etti. Devrenin sonlannda Galatasa -
ray, bir, Beykoz bir sayr yapt1, oyun 3-1 
Galatasaraym lehinde bitti. 

ikinci devre ha§mda Beykoz bir go! 
yaparak 2-3 vaziyete girdi. Oyun ayni 
§iddetle devam ederken Galatasaray bir 
gol daha yaptl. 4-2 §eklinde devam eden 
anlarda Galatasaraydan bir oyuncu daha 
sakatlanrni§ ve mac;m sonuna kadar bu 
tarzda cereyan eden ma~ta Galatasaray 

sekiz, Beykoz on ki§i ile oynami§lardir. 
Neticede Galatasaray 4-2 galib gelmi§ -

Galatasaray Siileymaniyeyi 5 • 0 
magliib etti 

Gene tak1mlar arasmda tertib edilen 
lik ma~larmm ikinci oyunu diin T aksim 
stadmda Galatasarayla, Suleymaniye 
gene takrmlan arasmda yap1ldi. 

ilk devreyi J-0 galib olarak bitiren 
Galatasaray, ikinci devrede iki say1 daha 

yaparak 0-5 Siileymaniyeyi magliib etti. 

Bugiinkii lik ma~lar1 
Bugiin her iic; sahada da lik ma~lanna 

devam edilecektir. 

Giiniin en muhim ma~1 F enerbah<;e 
~tadmda F ener • Vefa kar§Ila§masJdJr. 
Saat I 4,30 da yap1lacak olan bu rna~ 
muhakkak ki enteresan olacaktu. 

F enerbah~eliler bugiin V efamn canh 
tak!IDma kar§l galib gelseler bile ancak 
bunu giizel bir oyunla temin edebilecek
lerdir. Durgun ve hatah bir oyun enerjik 
Y efa tak1mma her zaman i<;in bir avan
taj olabilir. Y e§il beyazhlann son za -
mandaki vaziyetleri, kendilerinin hi~ ih
mal gotiirmez bir kuvvet oldugunu tama
men ispat etmi§tir. Bugiinkii F ener • Ye
fa ma~1, bize canh ve heyecanh bir oyun 
seyretmek imkamm verecektir. 

Taksim stadmda, saat 11 de Galata
saray - Siileymaniye tak1mlan kar§Ila§a
caklardir. Bu oyunda galibiyetin san ku
mizihlar lehine olacagJ kat'iyetle soyle
nebilir. 

~eref stadmda, saat 13 te Beykoz -
Hila! rna~!, saat 14,45 te de Be§ikta§ -
T opkap1 mac;1 yap1lacaktlr. Bu iki ma
~m Beykoz ve Be§ikta§ lehine neticelen
mesi normal bir vaziyet olarak telakki e
dilebilir. 

F utbol grup birincilikleri 
ba§ladt 

F utbol F ederasyonu tarafmdan tertib 
edilen grup birincilik miisabakalan diin 
ba§larni§tlr. 

lzmitte yapJlan mac;larda Yali Ha -
mid ve bir ~ok zevat bulunmu§tur. izmit

~e - Afyon arasmda yap1lan ilk mac;1 1-0 
lzmit tak1m1 kazanmi§tlr. 

ikinci miisabaka Edirne ile Eski§ehir 
arasmda idi. Edirne, Eski§ehire hi.ikmen 
maglub olmu§tur. -

Ankara Iik ma~lar1 
Arrkara lik mac;lanndan Genclerbirli

gi - Demirspor oyunu bugiin yap1lacak -
hr. 

Tony F arr gene maglub oldu 
Nevyork 17 (a.a.) - Madison Gar -
den' de Kaliforniya ag1r s1klet §ampiyonu 
Amerika tebaasmdan italyah Lou Nova, 
ingiliz §ampiyonu T onny F arr' a 15 ra
vundda say1 hesabile galib gelmi§tir. 

rktan Atlantiki ge~mek iizere hareket- ya u~u§unun son merhalesini tekmillemek 
bu merhaleyi rekor ol~iisile ~ride bl- iizere tayyaresinin kanatlan iizerinde 
tl. Sonra daha ileriye at1h§! lngiltere· yukseldi. Bu, u~u§unun ve hayatmm :;on 

Berline! Burada da her iki tayyareci merhalesidir. Port Darvinden yiikseldik
ayla selamlandilar. Oraya geli§leri ten beri, onu hie; kimse gorernedi. Bu ce- ge~mege yarad1; butun uzerinden u~tugu Lou Nova, diinya §ampiyonu Louis ile 

mesafe, tahminen 23,840 kilometredir. karsila§acakhr. id edilecekti. !.:akin eglenmeye zaman sur kadm, Amali lrbarthr. «U~an milyo· 
tu. Moskova, Irkutsk, ,;labarovsk, Sa- ner» diye amlan H<>vard Hugs, bu iki 

uzerinden Edmontona, oradan da selefinden daha kolayca ve daha rahatc;a 
merhale olan N evyorka vanld1. zafere ula§mi~tlr. Haftada 18,000 dolar 

havadan ilk devir, i§te bu suret· geliri olan milyoner, masrafh hazuhklar 
8 gun, 15 saat ve 51 dakika siirerek yapabilmi§ ve diinya etrafmda u~u~unu 

nld1. ibir rekor u~U§U §ekline sokmak i~in biitiin 
Buna ragmen, tek gozlii tayyareci Vi- teknik imkanlardan faydalanml§tlr. Had
Post, bu zaferile kendi kendini tatmin di zatmda Hovard Hugs, teknik sahada 

· saymad1. bir tiirlii i~i rahat ede· bir dehad1r ve bir tayyare konstriiktorii
e§ya nakli tayyarecisi s1fatile iki dur. Bu itibarla da, bir diinya u~u§unu 

muddetle i§ gordiikten sonra, yeni bir mumkun oldugu kadar tehlikesiz ba§ara· 
u<;u§una hazuland1. Bu sefer tek bilmek i~in, nas1l haz1rhk yaprnak gerek 

l Kendisine arkada§ olarak rna- oldugunu kestiriyordu. Kendi in*a ettigi 
bir pilot, bir Roboto se<;ti. Gene· ve «Nevyork Vorldfeyr» isrnini verdigi 

Balbo kumandasmdaki Italy an filosu tayyaresile, 11 temmuz 1938 de N ev
defa olmak i.izere Amerikan sulan yorktan yola c;1kh, dunya uc;u§unu a§agi 

a§ag1ya dogru u~arken, ayni yukan Viley Post'un ge<;tigi ayni mesa
Berline hareketle, devamh bir u- fe i.izeriden 71 saat, 17 dakikada tek

yaparak, 25 saat ve 45 dakikada ge- milledi. Makinesi, saatte 254,8 kilometre 

T efrika No.69 .;. 

em oyle bir sevi§me ki biitun bu kan
hep onun yiizunden dokiildii. Hep o 

n yiiziinden iki cana birden k1yJ!dJ. 
F eriha da bunu anlad1. Ha§metin 

le sevi§tigini sezdi, bir tiirlii yaki§h· 
. isyan etti. Zavalh k1zcag1Zl olu

siiriikliyen sebeblerden birisi de, bana 
budur. Ha~met onu neden denize 

biliyor musunuz ?... Adnan diye ara

kansip efendisini zehirledigi gece, 
iha kendi kamarusmda yalmzd1. Kiz

bunu ba§kalannm yamnda soyli -
olursa, diye korktu. Y a bunun ic;in, 
da F eriha, onu oteki kadmla bir 

a, belki de c;irkin bir yakmhkta gor
onun ic;in zavalby1 oldiirdiiler. 

ek H<>mm ati!d1: 

·=· 
Nakleden: 

KEMAL RAGIB 

- Peki kuzum, oteki kadm dediginiz 
kim, §UllU da soyJeyiniz, kurtulay1m f 

Bedriye Satvet yerinden fulad1: 

- Arhk !:>u kadan rezalet!.. diye ba
girdi. Ba§tanba§a sa~ma, ha§tanba§a ma~
karahk! Herkesin §erefile oynamak i~in 
mi bizi buraya topladm1z, yoksa yarala
nmlZl de§mek i~in mi?.. 

Sadeddin, sogukkanhhgmi bozrnad1: 

- Hac1 Hiisameddinin katibi, dedi
giro gibi, biiti:n bu gurultiide yalmz de
gildi. Onun kadar, belki daha usta, bir 
sue; ortag1 vard1. Hepsini el birligile yap· 
tJlar. .;limdi de onu anyahm: Kendisi, 
tanmmaz bir klhga giriyor, aram1za kan· 
§Iyor. l<;imizde gene birisi var ki: «Ha§· 
metle F eriha *imdi giivertede beraberdi-

«Tek gozli.i Pilob> un u~u§u, bir <~er- Kral kupasmda fena bir 
giize§t ve at!lganhk arzusunu §ekillendi- tesadi.if 
rir ve bu Oklahomah Hindlinin lbu ruhi fngiltere Kral kupas1 ma~lanmn ii~iin-
Mletinin tahrikile yapilmi§, sayi!makta- cii turu i<;in kar§Ila~acak taklmlann fiks
dJr. Cesur kadm Amali lrbartm te§ebbii- tiirii tanzim edilmi§tir. 
sii, §ahsi ihtirasmm tezahiiriine atfolunu- Biiyiik bir talihsizlik neticesi birinci 
yor. Hovard Hugs'un kendisinde bir mil- lik lideri Derby ile likte ikinci vaziyette 
yoner kaprisi hissederek, bu kaprisle ve bulunan Everton karsila~acaklardJr. 
ayni zamanda spor yapmak zevkile bu ~-------;....;... ____ .-.os 

i§e giri§tigi ileri suri.iliiyor. ~imdi di.inya 
etrafmda u~u§a haz1rlanan «Kondor>> un 
u~u§una gelince, Almanlar, bu u~U§U ya
panlann adlanm sakhyor ve «Kondor» 
un biiti.in Almanlara aid oldugunu, esas 
itibarile yeryiizii etrafmdaki bu yeni ur,u· 
~u biitiin milletin beraber yapt1gm1, Al
manlarm «adsJz>> olarak havalandiklanm 
yaz1yor, «Kondor» un u~u§una <<Ads1z 
Ucu~» adm1 tahyorlar ... 

ler!» diye ikide birde ortaya bir laf atJ
yor, herkesi §a§Irtmaga ~ah§Iyor. hte sue; 

ort;i]J! .. Sonra, kizcaglZI kim bilir ne za · 
man denize abyorlar. F akat gene o, Ha§· 
metin yardJmcisl, ortag1, sevgilisi, ne der· 

seniz deyiniz, Muhte§em Hammm salon
da oturdugu suada geliyor: «F erihay1 

Adnanla beraber giivertede gordiim» di
yor, ko§a ka§a ortadan kayboluyor. Ar

kasmdan da bir ~1ghk duyuluyor. Hepi
mizin duydugumuz o ~1ghklar nedir, bi
lir misiniz?.. 

Sadeddin, ~anta5mm i~inden diidiik 
gibi bir~ey ~Ikard!. Agzma aid!, ottiirdii. 
Salonun her yam kapah. 0 gece gi.iverte
de i~ittigimiz feryadlardan daha ac1 bir 
ses duyuldu . 

- ... F erihanm bagn§IDI, §imdi bur a
da gene i§ittiniz degil mi?.. Bunu da ti
yatrolarda kullamrlar. <:;1ghklan bunun

la taklid ederler. Arhk hepsi anla§Ihyor: 
Ha§met, salonda Muhte§em Hammla o
tururken su~ ortag1 guverteye ~lkiyor, bu 

diidiigii c;ahyor, gene klZln §alm1 da go
zoniinde baak1yor. Sonra geliyor: «Fe· 

rihay1 denize attlklanm goziimle gor -
dum» diyor. Biz de inamyoruz. Halbuki 
ktzcagtz kim bilir ka~ saat evvel oldiiriil-

En Bi.iviik Kaybtmiz 
Ebedi ~efin olii • 
munden milletin 
duydugu 1st•rab1n 

destan• 
<;•kb. Fiatt 75 kuru§tur. 

mii§tii. Sonra gelelim, diinku maskarah
ga ... Ha~met, ne yap1p yap1p bu defteri 
ele ge~irmek, yok etmek istiyordu. Muh

te§em Hamm:n kamarasma girdi. Fa kat 
gene hie; kimse kendinden §Uphe etmesin 
diye ikisi birden bizi §a§ntmaga kalktJiar. 

Soziim ona vasiyetname ~ahmyor, Ha~
met de eli ko!u bagh giivertede bulunu -
yor. Bu da, olsa olsa §oyle olmu§tur: 

Muhte~em Hammm yanmdan ~1kar ~lk
maz, bir ko§U Bedriye Hammm kamara
sma doniiyor. Orada iistunii ba§mi degi§

tiriyor. Elini kolunu baglatlyor. Ustiine 
de bir pardesii abhyor. Kimseye goriin
meden giiverteye ~1k1yor. Pardesiiyii sil

kip at1yor. Kiipe§telerin yamna uzamyor. 
Gorenler samyor ki, otekileri olduren, 
bunu da denize atmak i~in buraya kad.ar 

sUriiklemi§!.. Bence bu da boyle olmu§
tur. Hepsi diizme, hepsi uydurma!.. Bar 

tanh a§ a bir komedi! .. Fa kat o kadar gii

zel uydurulmu§ ki, kac; giindiir hepimizi 
§a§Jrttl; ora dan oraya ko§turdu. 

Salonun i~inde birdenbire bir karga
§ahk daha oldu. Cerna! kaptan, Bedriye 

Satvetin i.istiine atJ!dJ. Gene kadm, el 
~antasm1 a~ml§, i<;inden kuc;iik bir rovel
ver ~1karmak uzere idi; onu elinden ald1. 

Kuvvetlerinizi arttlrmak, varhg.mzdan son dereee bir randiman 
almak, bedeni, ruhi ve manevi hasletlerinizi biiyiitmek ve ye~tirmek 
istersiniz degil mi ? Behemehal F 0 S F A R S 0 L §Urubunu i!;iniz. 

( F' 0 S F A R S 0 L ) daima kam tazeler, lurnun yuvarlaclklan 
!;OgaltJr. Gormek, i§itmek, koklamak hassalarm1 arthnr. Halsizligi, 
tembelligi, uykusuzlugu, fena dii§tinceleri giderir. Zeka ve haftzaYI 
I>arlatarak hi~ umuhmyan viicudlarda bile enerji, cesaret, azim ve ira
de yaratu. Sinir ve adale manzumelerini saglamla§ttrarak asabi huh· 
ranlan, dti§kiinliigu onler ve §ifalandmr. Hususile belgev~ekligi ve 
ademi iktidarda mide ve barsak tembelliginden dogan hazrmstzbk ve 
muannid kabtzlarda, tifo, grip, zatiirrie ve sitma nekahatlerinde ~ayani 
hayret faydalar temin cder. Ve derhal kilo aldmr. 

F 0 S F A R S 0 L'u diger kuvvet ilaclarmdan ayuan b~bca 
hassa devamh bir surette kan, kuvvet, i§tiha temin etmesi ve ilk kulla
nanlarda bile azami bir hafta · i~inde tesirini gostermesidir. Muhterem 
doktorlarmuz tarafmdan ytiz binlerce vatanda§a kemaH itimadla tavsiye 
ediJen F 0 S F A R S 0 L Sthhat Vekaletimizin resmi miisaadesini 

istanbul S1hhi Miiessessler Artbrma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

130 muayene ve tedavi evi i~in lt1Z1m olan III kalem iUic ve s1hhi mal
zeme a~tJk eksiltmiye konulmu§tur. 

1 - Ekslitme 28/12/938 ~tar~amba gi.inii saat 11,30 da Cagaloglunda 
Srhhat ve I~timai Muavenet Miidiirliigii binasmd,a kurulu komisyonda ya
pllacakbr. 

2 - Muhammen fiat: 3061 lira 9 kuru§tur. 
3 - Muvakkat garanti : 229 lira 59 kuru~tur. 

4 - fstekliler §artname ve iisteyi hergiin Komisyondan alabilirler 
5 - istekliler cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 249o sayll1. ka

nunda yazllr belgeler ve bu i~e yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektubile birlikte belli giin ve saatte Komisyona gelmeleri. ( 9090 ) 

En Miiessir Dis Macunudur 

Di§ 
Doktoru 
Diyor ki: 

' 
Yemk lormtdar1 di~ aralarmda ~ig· 
neme satJhlarmdaki ~.;ukurlarda ka
hrsa ek~ir ve hastl olan asid mine
Jeri bozar, di~lerin ~ii.riimesine yol 
a~ar. Hele bu asidler biitiin gece 
ag-.zda buaklldtgt takdirde muzur 
mikroblar milyonlarca artar ve di~· 
ler siir'atle bozulur, beyazhgml, 
saglamhgm1 tamamen kaybeder. Ai· 
zm1zm s1hhat ve giizelligini muha· 
faza etmek i~in : 

Sabah, Ogle ve Ak11am Her Y emekten Sonra 

Di~lerinizi RADYOLiN ile f1rcataytn1z. 
Giresun Belediye Reisliginden : 

Giresun Vilayeti merkezinde yaptmlacak olan ATATURK abidesinin 
miisabaka mi;iddeti jiiri heyeti kararile 5/11/938 tarihinden itibaren iki ay 
uzatrlmi§tlr. l§tirak edecek san'atkarlarm mezkur miiddet zarfmda hazJrlan
malan ve maketlerini Giiz.el San'atlar Akademisi Dir~ktorliigune teslim et
meleri ilan olunur. ( 9196) 

- - ----- -, •· 

NEVR.OZiN 
. ·, . . •· . e~ 

Ba~, Di~, Nezle, Grip, Romatizma, 
nevralji, ~ Irikbk ve biitiin agrilartnizt derhal keser. 
- - icab1nda gi.inde 3 ka,e ahnabilir. - -

Kamarotlar da ko§U§tu. Kadm1 yakala
mak istediler. F akat buna pek liizum kal

madJ. Hac! Hiisameddinin gi.izel kansJ, 
oldugu yere yiglldl, kald1. Hem bu se

ferki otekiler gibi yapmac1k degil. Sahi
den bayildd .. 

Melek Hamm; ayaga kalkm1§: 

- Ben bu kany1, ilk defa Kahire'de 
bir tiyatroda gonnii§tiim. 0 zaman, a

man ne kotii oyuncu, diye hie; begenme

dim. Aldanrnl§tm. Meger komedya oy
namakta birinci imi§!.. 

Diye soyleniyordu. 

Sadeddin Necmi, soziinii bitirirken de
di ki: 

- Melek Hammefendinin buyurduk• 

Ian gibi bu kadm eskiden bir artistti. Bu 

faciay1 da t1pk1 tiyatrodaki gibi soguk
kanhhkla oynamaga kalkh. Ha§meti es

kidenberi sevdigi anla§Iltyor. Hac1 Hiisa
meddine vard1ktan sonra onu da kocasi

mn yamna katib diye kapllandJrmr§. Giz

liden gizliye sevr§ffiege kanamarnl§lar, za

valh ihtiyan ortadan kaldumag1 kurmu§
lar. Adamcag1z, zaten vanm yogunu bu 

kanya vermi§, 0 olunce bunlar da, goz
leri donen bu iki sevdab da kim bilir ne· 

reye gidip, orada kendi bildikleri gibi ya

§amagi dii§iinmii§ler. Bunun i~in ka~ giin· 

diir vapurun altm1 iistiine getirdiler. f§te, 

bu hikaye de bu kadar ... 

*** 
Bu me§hur defteri kapatmadan once, 

kulagm1za §Unu flsJldJyayJm. Hem sizden 
sakhyacak degilim ya, sevincden ic;im i~i

me Sigrniyor, oniime gelene s()yJemek is
tiyorum: 

MISlra gittikten sonra bir gun Melek 
Hammefendi bize geldi. Hacr Hiisamed· 

dinin oglu da beraberdi. Orhanla ikimiz. 
birbirimizi i§te o giin tamd1k. Sonra da ... 

Ne diyeyim, ~o~atan ~atmi§; ben !stan· 
bula donerken o da beraber geldi. Ge~en 

hafta da evlendik. Kocam, sahiden ~ok 
iyi, ~ok faziletli bir gene. Beni de pek 
seviyor. 

Az kalsm unutuyordum: Sadeddin 
Necmi, en sonunda Nermini ald1. On· 
lar, biz daha MISirda iken evlendiler. 

Melek Hamm da galiba, ,;liikri.i Pa~aya 
varacak. $imdilik a<;Iktan a<;Iga soylemi· 
yorlar am rna ban a oyle geliyor !.. 

BiTii 



Balkan Seferim : 1912 
genc1ta 

tehdid eden kiZ 
8 - Soyleaem mi? Yazan: Y. MAZHAR AREN Yahudi laz1 diin ii~ giin 

Mu .. shi.I ~ekeri·Ie c-_Ikan hapse mahkum edildi 
~ ~ Kanunuevvelin 13 iincii giinii ak§am 

k k I iizeri Bah~ekap1da bir mahallebicide 

Or Unc dl..-zanteri• er Sad1k adh bir genci rovelverle tehdid 
etmekten dava edilen ihtida etmi§ 
Yahudi k1ZI Miiveddetin muhakeme.si-

Biitiin taburu endi,eye dii,iiren salginin sebebi, 

~antamdaki fekerlemelerin ~abn1p yenmesiydi 

ne, istanbul ii~iincii ceza mahkemesin
de diin ak§am baklld1 ve dava kararla 
bitti. 

Eski ismile Margarit, §imdiki ismile 
Miiveddet ve davaclSl Sad1k gelm~ -
lerdi. Ehli vukuf §ahid olarak tiifekc;i 
Hiiseyin dinlenildi, rovelvere dair mii
taleasl i:igrenildi. Bu rovelverin bozuk 
oldugunu, patlamtyacagmi ve kullana
mn, rovelverin bozuk oldugunu bilmesi 

Zabitlerin nezareti altmda ~ad1r yok-
amasl yap1hyor; iiziim ve sair tiirlii mey· 

:valar imha ediliyor, matralardaki sular 
§altd1yor. Doktorun emri ve tenbihi ... 
izanteri felaketini onlemek ic;:in alman 

lk tedbir bu ... 

Nic;:in bir parc;:a fazla dikkat ve himmet 
sarfetmiyoruz? Hele, yiilardanberi bu -
ray a nic;:in bakmami~IZ?.. 

laz1m gelecegini si:iyledi. 

Matralardaki sular bo~alhhyor am -
a, halk su ic;:miyecek mi? 

Bunu - konu~maga ve kafadar olma· 
ga imkan buldugum - mekteb mezunu bir 
kiic;:iik zabite ac;:hm. Biiyiik bir nefis iti· 
madile: 

- Zaten bunlara hacet yok.... flam 
harb emri gelir gelmez, Eskipoloz iize
rinden dii~man topraklarma girecek, is -
tila edecegiz. Bu gordiigiin ameliyeler 
fevkalade bir ihtiyat olmak ve askere tat
bikat yaptlrmak ic;:indir, cevabm1 vermi~ 

Sadtk, mahkemeye bir isitda verdi. 
istidasmda, silahm, Miiveddctin ni§an
hst Fransovaya aid oldugunu, kendisi
ni oldiirmek maksadile bir tuzak kurul
dugunu iddia ederek, klzm tevkifini, 
davanm Agtrcezaya verilmesini ve bu 
arada tabancanm bir ehli viikuf heye
tine muayene ettirilmesini istiyordu. 

Elbet bunu dii~i.inmii~lerdir, kaynahl-
1~ su verilecektir, diyordum. Bu srrada 

antam kendiliginden benim c;admma 
adar geldi. Ac;:t1m, ic;:ine bakhm. Her§eY 
amam. Y almz bir ~i~ Martel konyagile 
art kutu Laksatin Bodo §ekerlemeleri 
almmi!f. 

ti. 
T a~ tabyalara bizden evvel gelenleri 

biz artJrdigimiz gibi, bizim arkam1zdan 

gelen muhtelif alaylar da bizi artJrd!lar. 
T epeler, yamadar ~imdi tamamen c;:a -

Anlam1yacak ne var .... Dizanteri hi -
im taburun ve bizim boli.igiin nakliye 
fradmdan alh ki§ide c;:tkml§ degil mi? 

Demek ki, bizim ahbablar c;antamda
i Martel konyagm1 i~mi~ler, mi.ishil ~e
erlemelerini de meze yapm!§lar. Dart 
utuda otuz iki ~ekerlemeden adam ba
Ina be§ten fazlas1 dii§er. Biitiin tela§m, 
oktorlan ve zabitleri endi~ye di.i~iiren 
izanterinin sebebi bundan ba§ka ~ey o-
maz. 

Biraz giildiim, biraz stktldtm. Beni bir 
U$iince ald1: SOylesem mi? Soyleme -
em ml? 

Soylersem! ! Y a biiyiik bir manbkstz
rkla beni cezalandmrlarsa ... F akat soy
emezsem, taburlar, alaylar altiist edile
ek ve karantinalar konulacak ..... 

Onba§I Abdullaha meseleyi ac;:hm. 
anm saat sonra - yap1lan bir tahkikat

a - hastahgm Laksatin Bodo §ekerleme
erinin fazla miktar almmasmdan ne§' et 
ttigi anla~IIdt. Eger boli.ik kumandam-
m selim akh iistiin gelrnerni§ olsayd1, 

czac1 ile doktorun yamrnda rniishil ~ -
erlep1esi bulundurrnak ciirrniinden dola· 
I idam hiikmune maruz kalacakhm. 

Ben rnahruti ~aduda uyku uyudugum 
iiniin yansmda neferler metruk ta~ tab
alarm etrafmda hendekler kaztyor, eski 
endekleri aytkhyorlar, tepenin eteginden 

· stiine kadar a vet siperleri, mitralyoz 
amplasmanlan, tarassud ve kumanda 
mevkileri yaplyorlardt. Oc;: dort saatlik 
uyku, bana bi.iti.in yorgunlugumu aldrr • 
m1~tt. Oc;: dort saat i~inde geni~ sahanm 
delik de$ik edilmi$ oldugunu gordiim. 
Lakin yaptlan i~ler pek kuvvetsiz, pek 
metanetsizdi. 

Bu siperlerde d.evamh bir muharebe 
nastl yap1labilir? Bunlar sahra rnuhare -
belerinde, manevra muharebelerinde, 
derhal yaprlabilecek rnuvakkat tahkirna
ta benziyordu. Hududlan ac;:1k olan 
F ransa ve Bel~ikada askerligin tahki -
mat ~ubesi c;:ok terakki etmi~tir. 0 mem· 
leketlerde yeti~mi$ (Voban) ve ( Bri -
yalmon) isrnindeki iki biiyiik askeri mii
hendisin koyduklan esaslar silahlarm, ve 
barb kaidelerinin terakkilerine uygun bir 
tekami.il gosterip durmaktad1r. Muhkem 
ve mi.istahkern bir mevki, miidafilerinin 
kuvvetini on defa yiikseltir. 

dularla orti.ilmii~. hatlarla boliinmii~ .... 
Her alaym kendi nuntakas1, kendi sa

hast, kendi vatam olmu§tu. Burada bir -
kac;: gun kald1k. 

Bana, silah arkada§lanm, ne nobet, ne 
angarya s1ras1 dii~i.irmezlerdi. Bizim 
mangamn c;adm doktorun c;:admndan 
fazla i~liyordu: Ciinkii asker I ere mektub 
yazryordum: 

Eline bir zarf, bir kag1d ge<;iren bizim 
c;ad1rda solugu ahyordu. Abdullah on -
ba$1 neferlerinden birinin mektub yaza -
bilmesini kendisi k:in bir §eref saym:~h. 
Y azd1g1m mektublarda neler vard1? Ba-

z1lan yalmz srhhat ve afiyetten bahi5le 
dua ve sena bekliyor. Baz1lan evinden, 

koyi.inden bahsediyor. Baz1lan, birc;ok 
insanlarm hasret ve i§tiyahm ~ektigini an· 
latryor. 

y eni evli oldugunu ogrendigirn bir 
delikanhnm rnektubu ba~tanba§a babasi
le anasma hitab ediyordu. Elinin kmas1 
solrnadan ayn d1g1 kansma ir selam Bile 
ihtiva etmiyordu: 

- Karma bir selam olsun yazmaz ml
sm? dedirn. 

- hte valideye yazdtk a. 0 anlar. 
Valideye yazd1g1m ~..Yler hep onadtr, ce
vahml verdi. 

Mektublarda en karakteristik cihet he
men hemen ayni formi.ille: (Ecelimiz gel
mis de buralarda ~ehid dii$er kahrsak bi
ze babaiik, anahk hakkmt hal.i) ediniz.) 
ibaresinin kullamlmasJ idi. Bu, oli.imii is
tihkar etmek yahud gayritabii gorme -
mektendi. 

Askerin miktan miiternadiyen arhyor, 
kurulan ordugahlardan dumanlar yiikse
liyor, boru sesleri ~1kryor, bos kalan yer

lerde acemi askerlere ni&an talimi, siingii 
hi.icumu, avc1 talimi yaptmhyordu. Ktt· 

alar kendilerine verilen kuvvetleri, derme 
catma olsun, barb arifesinde muharib 
yapmaga ugra$IyorlardL Bu, bir taraft 
parlak oldugu kadar diger tarafr acrkh 
bir rnanzara idi. 

*l ilk yaztlar 5, 6, 7, 8, 10, 12 ve 15 tarihU 
nii.sh;l.Ianmtzda ~tkmt~tlr. 

Yurdda§! 
Az para ile ~ok g1da: 

Dava edilen Miiveddet de, verdigi is
tidada, kendisini miidafa yollu eben ka. 
til degilim, kimsesiz ve masumum. Ben
ligimi elimden alan iki ki~i, akhm1 <Ml 
ald1lar. Bu hadise, iki devreliktir. di • 
yor, Sadtkla ve Fransova ile ni§anh o. 
Iarak tam§ma safhalarm1 anlat1yor, 
kendisinin bir tuzaga dii§iiriildiigiinft 
ileri siiriiyordu. 

Mahkeme, Ag1rcezaya, ehli viiku:fa 
havale yollu istekleri reddederek, Miid
deiumumilikten esasa dair miitaleasmt 
sordu. Bunun iizerine muavin Fehmi., 
silahm patlam1yacak olduguna gore sl
lahla tehdid su~u sabit saytlamtyaca~ 
kavdile, beraet isteginde bulundu. 

Reis Necib Nadir, aza Nef'i ve Fer -
had, ktsa bir miizakereyi miiteakio, 
Miiddeiumumi muavininin beraet iste
'"ini tasvib etmiyerek, reddettiler ve 
lllfiivf'ddetin hareketini, ceza kanunu -
nun 466 net maddesinin 1 inci bendine 
uygun korkutmak mahiyetinde goriip, 
kendisinin 3 giin hapsi kararlastmld1 -
~m bildirdiler. Bu ceza da 89 uneu 
maddeye gore tecil olunmu~tu. Miived
detten sadece 100 kuru§ muhakeme bar
et almacakhr. 

Be§ aya mahkum olan 
yankesici 

Beyoglunda Kezbamn paras1m ~arp
maktan Beyoglu Birinci Sulk Geza mah-
keine~ne verilen Ahmed Centil, bof •Y• 
mahkfim olmu§, tevkif edilmi,tir. 

T evkif edildi 
Sultanahmedde Emine ve Ay~nin ev

lerine kap1 kilidi kuarak girdigi ve elbi· 
se, manto a&ITdlgl iddia olunan Asaf, Sul
tanahmed Birinci Sulh Cezada di.in sabah 
tevkif edilmi~tir. -···-Bursada ruamla miicadele 

Bursa (Hususi) - Vilayetteki tek tlr
nakh hayvanlarm ruam hastah~ nok
tasmdan muayeneleri yaptlmakta ve bu 
hastahkla kuvvetli bir §ekilde miica -
dele edilmektedir. Z~raat Vekaletince 
verilen direktif ve vilayet hayvan sag
hk komisyonunca ittihaz olunan karar 
dairesinde her kazada iki veteriner ve 
bir saghk memurundan miirekkeb mii
cadele gruplan iki ay i~inde bu vazife
lerini ikmal etmi§lerdir. 

rna rokorunu 
de bulunmu§larchr. £53 98&t olen 
rokor kmlmt§hr. Yukardd §a;yant 
kat resi~ iigiinct blr Amsrikall 
tun ipten bi-r merdivenre 
arkada§mm yerine ge<;mek: ii2elle 

~k.ara aimnn~~ 

Eger $U ta& tabyalar iyice tahkim edil
se ve iki fuka askerle rni.idafaa olunsa 
dii&mamn burayt zaptedebilmesi ic;:in iic;: 
kolordu kullanrnas1 icab ederdi. 

Bu air kuru yemi§leri 
mizde var. 

iki ay i~inde vilayette 37851 hayvan 
muayene edilmi§, bunlardan 162 si itla£ 
edilmi§tir. itlaf edilen hayvanlarm sa
hiblerine 6227 lira 75 kuru§ verilmi§tir. 
Her ekip mmtakasmda hastahk ~1kan 
yerlerde azam1 temizlik yaptmlmt§tlr. 
Hayvanlar arasmda gizli gizli yaptl~ 
tahribattan ba§ka insanlara da sirayet 
ederek korkun~ akibetler tevlid eden 
tedavi ve §ifas1 imkam bulunamtyan bu 
hastahkla miicadele ~ok yerinde ve isa
betli olmu~tur. 

Almanya - Yakmda denize indirilecek olan 1811 
admdaki yeni Alman kruvazorii. -

Fransa - Sent Katerin bu sene 
mutad ne§'e ile tes'id ed,ilmi§tir. 
aneye gore bu 'Qayramda gene 
ba§larma konan §apka ile sokaga 
karlar; bu §ekilden gfiya ilk ras2e1.Cll 
leri erkek kendilerile evlenmek 
mi~. Nicin bun a ~ore hareket etmiyoruz L 

[5 E i -M~~~~~·C o· ·o: L·G-·E· s . J !:~·F:~:~zi§::~~n~=ha~t:; !!::;, ~~;: I Bu kadmm babas1 mtrhar etmi~. Vaktx-

Tefrl.ka • 1 a Ya S rver Bedr" le ... Selma on yedi ya~mda bir k1zken bu • - - anana ~ zan • e · 
• kadar da degil. Selma evlenmi§, yedt ay 

Vapur kalababk degildi. lki arkada§ 
tenha bir ko§eye oturdular. Halim taba
kasmt Nevzada uzatarak: 

- Anlatl dedi, mektublann beni <;ok 
meraka dii§iirdi.i. Hem biiyiik bir a§ktan 
bahsediyorsun, hem de ne oldugunu yaz
mlyorsun. Kim bu kadm? Nerede ve ne 
zaman sevi~tiniz? Ne oldu? Biraz da bu
nu merak ettigirn i<;in atlay1p trene gel
dim. Neden rnektublarmda vak'ayi an
lattmyordun? 

- Seni gormek istiyordum. Az daha 
ben de atlaytp trene Ankaraya gelecek
tim. Mektubla anlattlrr §ey degil bu. 

Halim, Nevzadm bu sozleri soylerken 
oniine bakmasmdan ve biiyiik bir mesele
nin taze buru§uklarile dolu alnmr par
maklanmn ucile ok§amasmdan anlad1 ki, 
vaziyet ciddidir. Bekledi. 

Nevzad arkada§mda sabrrli bir dikkat 
uyand1gma emin olunca anlatmaga ba§
ladr: 

- Evvela sana meseleyi iis: kelime ile 
hulasa edeyim : Dul bir kadm seviyo-

rum, evlenmek istiyorum, fakat kor
kuyorum. Sevgim kadar bi.iyiik bir 
korkum var. Bu iki his s:arpi§I -
yor ve bazan bana intihan di.i§i.indi.irecek 
kadar azab veriyor. Seviyor ve korkuyo
rum. F akat bu bizim bildigimiz tecriibe· 
siz bekar korkularmdan hi<;biri degil: 
B1kmak korkusu degil; sevilmemek kor· 
kusu degil; anla§mamak veya anla~tlma
mak korkusu degil; aldatJ!mak korkusu 
degil, sukutu hayale ugrarnak korkusu 
degil. lki kelime ile, sadece, oliim korku
su. 

Arkada§mm gozlerinde beliren sorgu
ya cevab Yererek devam etti: 

- Evet, oliim korkusu. Meseleyi me
sele yapan da yalmz bu: Oli.im korkusu. 
Hayale kap1l1yorum sanma. Bu kadmla 
evlenirsem olrnekten korkuyorum. Benim 
kuruntulu bir adam olmadJglml bilirsin. 
F akat ~imdi gidiyoruz, goreceksin. Bu 
kadm, bu harikulade giizel kadm insana 
a§ki ve oli.im korkusunu bir anda veri -
yor. Mubalaga etmedigirni goreceksin. 

sonra birinci kocas1 da intihar etmi§. Ara
dan bir sene kadar ge<;iyor, on bir ya§m
daki beslemesi de kendini balkondan a§a
gr atarak intihar ediyor. Dahasl var. 
Selma bir daha evlenmi§, dort ay sonra 
ikinci kocas1 da intihar etmi§. Biitiin bu 
vak' alar ayn ayn yerlerde cereyan edi -
yor. Babasmm vaka's1 Trabzonda. Bi -
rinci kocas1 Viyanada kendini oldiiri.iyor. 
Bal ayr i<;in Avrupaya gittikleri zaman. 
Kadm fzmire geliyor, orada da besleme
si, on bir ya§tnda ~ocuk balkondan ken -
dini ahyor. Son vak'a Edirnede. Hi<;bir 
§ehir Selmay1 iyice tammryor. Hayah 
Anadoluda, Arabistanda ve Avrupada 
seyahatlerle ge<;mi§. 

Elinin keskin bir hareketile ilave etti: 
- Biiti.in bunlan buak. ~imdi kendisi

ni gorecek ve bana hak vereceksin. Eger 
bunlan sana soylerneseydim, hie; bir§ey 
bilmeseydin, gene Selmayt gordiikten 
sonra bana diyecektin ki : «Bu kadm a§kl 
ve oliirnii bir anda hatira getiriyor.» 0 
kadar giizel, cazib; o kadar da karanbk, 

su dolu bir kadm. Emin ol ki mubalaga 
etrniyorum. 

Halim arkada§lntn anlathklanm goz
lerile gori.iyormu§ gibi dikkat ve hayret 
ic;inde: 

- Carib §ey! dedi, ad eta inanam!yo
rum. Dogru olduguna emin misin '? Kim 
anlattr bunlar1 sana? 

- Kendisi ve onu tamyan hir iki ki~i. 
Eminim. Resimler var, gazeteler var, 
gosterdi bana kendisi. Eminim. 

Halim tekrarladt: 
- Carib §eY I Bu kadar tesadiifi.in 

yanyana gelmesi garib. Dort :ntihar I Se
bebleri neymi§ '? 

- Babasmm vak'ast §oyle bir§ey. 
Kendisi de en c;ok bundan bahsediyor. 
Gi.ic;li.i kuvvetli bir adammi§. Selma da 
boylu boslu. Fakat sonralan fena bir stt
ma c;ekmege ba§lami§. 

-Selma mt'? 

- Haytr, babs1. Gel zaman, git za -
man sinirleri bozulmu§. Onu as1l sarsan 
§ey bir dava. Bir arazi davas1. <;ok kin 
besledigi bir hasmt varmi§. Dokuz sene 
siiren bu davadan sonra Selmamn babas1 
kaybeder. !§te bu netice onun sinirleri 
iistiine ytldmm tesiri yapml§ ve intiharma 
sebeb olmu§. Selma bu vak'ayl anlahr-

ken babasmm biiti.in Ishrablanm ya§lyor - yor; iskele civannda goriinmiiyor; 
mu§ gibi heyecana gelir. Hala bu felaketi tenha yollarda ve koruda tekba§ma 

hazmedeme~i§. ziyor. Onu goren c;ocuklar «hayalet 
- y a otekiler '? liyor!» diye bagmrlarml§. 
- Selma onlardan c;ok az bahseder. Halirn tekrarladt: 

Zehir gibi ac1 bir giilii~:le «lnsan ruhu N d' B' f d )' - e 1yorsun! u e sane ka 1n1 
bu>> diyip gec;iyor. Her defasmda sarar- - En biiyiik cazibelerinden biri 
d1gmt ve titredigini gordiim. lki kocasmm 
da intiharma sarih bir sebeb gosteremi - ya. 
yor. Anhyabildigirn §ey bir a§k buhra - - Peki ... Allah Allah ... Nerede 
mndan ibaret. Beni korkutan da bu ya! mdm bunu ... Nasrl oldu? .. Beni de 
c;unkii Selmanm a§k meselesinde kor • drrhci bir merak sard1. Adeta ... V 
k b . . daha h1zh gitmesini istiyorum. 

unc IT tez1 var: «Sevmek ve olmek bir-
birinden ayn §eyler degildir.» diyor. - l~te hpk1 boyle, senin gibi. 
Seven erkek oliime haz1r olmah. Selma evvel bir arkada§rmm day1sr, 
ba§ka delile inanmlyor. A§k teminatm • bir miralay bize bu kadmdan 
dan, yeminlerden, mektublardan ne&et Onu tamyormu~. Ben de ~tlgmca bir 
ediyor. Kan§rk sozlerinden bunlan anh- raka dii§tiim. Adama rica ettim. 0 
yabildim. c;unkii hie; diizgi.in, silsileli ko- Selmaya gotiirdii. c;unkii bu adamm 
nu§maz. Lakudtlan sarih degildir. Bii • ~~a hakkmda ba§ka birinin 
tiin mesele burada. Sana ba§ka bir garib thhyact vardt. Anl1yorsun degil mi? 
§ey soyliyeyim: Bu kadm Edirneden ls· muamma etrafmda birle~mek 
tanbula geleli dort sene olmu§. 0 zaman- Salim Bey. $ukri.ini.in daylSI. Sen 
danberi, c;ubukluda biiyiik bir yahda tek mazsm. Beni sever. 

ba§I~a oturuyor. f?ort se.nedenberi bir de- - 0 Selmayi nerede tammt§ '? 
fa b1Ie 1stanbula mmemt§! - Edirnede. 

Halim Sl~rad1: , Vapor iskeleye yakla§Iyordu. N 
- Ne dryorsun. eldivenlerini anyarak: 
- Evet. Ne vapura, ne sandala bini-



EDiRNE MEKTUBLARI: 

ya kOyliisii sdma 
1 dan kurtuluyor 

Elli enedenberi koyliiniin s1hhatini tehdid eden 
mefhur Colbaba batakbg1 kurutuldu, 4 bin 
doniimliik arazi ziraate elveri!Jii bir hale getirildi 

Trakyada :utma miicadelesi faaUyetlnden inhbalar 

Edirne (Hususi) - Binlerce doniim~ Bur ada vaziyet §U idi: Sazhdere admt 
iik arazi pan;asmt k.aphyan lroca sazhk ta§Jyan dere Karakas1m koyiinden itiba
ate~lenince evvela ince beyaz ve sonra ren yatagmt kaybettigi i.;in sulan akacak 
gittik~e koyulatan bir duman. koyu ku- mecra bulamami§ ve «Doyran - El~rili 

tzt bir aleve biiriinerek bir dalga ha - golleri» ni te~kil etmit. S1tma tqkilatt bu 
inde siiratle ilerledi ve ba ka taraflardan golleri de ortadan kaldmnak iizere bir 
yni h1zla ko n diger alev dalgalarile kana! a!ttlrmtttlr ki henim takib ettigim 
irlqerek gokleri sardt.. kanal da bu idi. 
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Soldan salta: • 
1 - Fel~ketli b!r ak.slllkle kar,llafan 

(lkl kellmel. 2 - .A,lk olan (11t1 kelime). 
3 - Blr Jtnret s1fat1, blr t~enk, Fransada 
blr tehlr. 4 - Uzerlne ya.slanan, B(lfmu~ 
harrlrlmlz. 5 - Haflf rUz~A.r, IBim, tera ~~ 
virin blr s1fat olur. 6 - Iranda tarlhi blr 
hlikiim<iar aiilA.lesl. 7 - Blr emrin teral, 
kiiplle meohur blr ka.sabam1z, gBzll gtsr -
miyen. 8 - Ko1t14u b!r dev~t. tera 9ev1r1n 
tlly olur, tera ~vlrln 1Blm olur. 9 - Iyt gts
rtlleml~n. demlr 81c1m. 10 - Ta.ht, bul -
maya !ta.ll.fma. 11 - Almanyada b!r hav
za, blr emir. A&yada blr ing1llz mllBtemle
kesL 

Yukandan a§aglya: 
1 - SadeUge moerakt olanlar (ceml). 2 -

Muhammedden sonra Arablarm re1s1 olan, 
eskl bir mabud. 3 - Nota, mtikermnel, Ye
men clvarmda blr yer. 4 - A~1k goriinen, 
dokuma tezg!hlarmda bulunur. 5 - Buys. 
glrlp temlzlenmek lstlyen, blr devletln pa
ra.<ll. 6 - ArZlmlZm bir l§lk membat, l~tlne 

kokulu b!r ot korunUIJ olan. 7 - Kutur, 
bando. 8 - cereyan eden, tera ~ev!rln gll
zel san•at olur. 9 - Sllslenme vwlltalarm
dan, aRz1n duydu~ zevk. 1 0- Blrdenblre, 
tediye etme. 11 - Kendlnl blr mAnia tle 
muhafazaya ~tall§an. 
Evvelkl bulmac:IUUD balledilmf~ eekll 
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Her taraf yamyor. Ve benim gibi her- On kilometre boyunda olan bu kanah 2 

t!AIT El$ ED 0 $ E Nri 
RluiH AN I YIE T • D 

F l ~ c t es ktztl alevlerin stcakhgml yiizlerimiz- sonuna kadar takib ederek aktnldtgl nok- 8 A • T E R E 
t I duyuyoruz. F akat itin gan'bi fU ki taya vardtk. Bu arada yol iizerindeki c B AIL A T • • K z 

~ kimsede en kii<;iik hir korku ve telii.t koylere de ugrad1m ve bazt koyliilerle te- 6 A Nl• N A ~ I D • N E 
seri yok. Bilakis seviniyorlar. Seviniyor mas ettim. Ekserisi egitmenle idare e<lilen 8 
e el ~uparak: yeni mektehlere malik bu fakir koyler 

c • Kl• M t L II D A R 

- Kurtulduk!. diye haykmyorlar... halk1 bana sttmadan kurtulu~lanmn se· 
, I T I R • R E F I y E 

Y angm her yerde ve her zaman fela - vincini kendilerine has temiz ve aamimi 8 L AlLIE L l I. E L E K 
IJA L 1 $ AIN. N E T. eti mucib olan ve seyredenlerde bile ifadelerle anlattilar. 11 

\1 R A K 1 K I• y • N • p I eh1et uyanduan bir hadise oldugu ic;in Bundan sonra Miisellim koyiinden ge- 10 
in i~yiiziinii bilmi~enler, bu yangm et- <;erek Miisellim ' goliinii te~kil eden ara - 1 t •JNl_•lolEJRj_EJB ElYI I 
fmda birikmi~ binlerce koyliiniin sevinc ziye girdik. Miisellim golii de yeni ku - c ) ......--.... 

zahiirlerini gi:irerek bu adamlann tuur- rutulmu§, Merice aktblmt§ ve sazhgt yer YENl ESERLER _ 
nm kaybettiklerine hiik~JH:debilir. Fa~ yer yak1lml$ bulunuyordu. Sonra sagiml- -------------

at canh bir tablo halinde kendini goste- za Yunan topraklanm, solumuza demir- Kolonel Saber 
n bu manzara ve bu haylmt§lar bir a - yolunu alarak Uzunkopriiye vardtk. 
lma toreninin tezahiirleri oldugu anla- Trakyada timdiye kadar 39,557 met
lmca vaziyet kendiliginden degi~iyor. re kana!, 12,012 metre ark (dar kanal) 
i.inkii buradaki yangm, binlerce insanm a~1lml' ve bu sayede 223 7 hektar 8564 
tma gibi miithi$ bir saghk dii~mamndan metre murabbat batakhk kurutularak zi· 
urtulu~u hadisesinin mes'ud bir tezahii - raate elveri§li bir hale konulmu~tur. Ay
'nden ba ka bir~ey degildir. nca 51,036 metre mikab !tukur doldu -

Bununla beraber itiraf etmeliyim ki, rulmu,, 119 kilo metre uzunlugunda dere 
oyle yangm ((Ikanlmak suretile a((tht temizlettirilmi~. 6 aded ki;prii ve 4076 
'reni yapi!dJK1m ~imdiye kadar ben de metre boyunda da bend yaptmlmt~tiT. 
'c; gonnemi~tim. Onun ic;in bir taraftan Bunlardan ha§ka Trakyada timdiye 
'nlerce doni.imliik araziyi kaphyan koca kadar 117.709 ki~i tedavi edilmi1 ve 
zh~m a lev alev yam~tnt seyrederken bunlanf\ tedavisi i~in 141 0 kilo 980 gram 
i~er taraftan da bu miithi~ s1tma yan ~ kinin, 192 kilo 802 gram tath sulfa to da
mnda can <;~ki~n bir belanm sevincini gJblmt~; 2336 aded de kinin ampulii tat~ 
~1yan koyliilerle arttk tamamen ortadan bik edilmi~tir. Kt~m kahil sivrisinekler 
lkmi& bulunan Golbaba namile maruf ~n 6158 kilo Whiz mayii, yazm sivrisi
takhk hakkmda konu~uyorum: nek siirfeleri i~in 373 kilo Paris ye§ili ve 
Golbaha batakhgt Edirneden sekiz ki- 4189 kilo da · mazut sarfedilmek suretile 

metrelik bir mesafede 40 - 50 seneden- miicadeleye devam edilmi~tir. 
ri koylerinin s1hhatini tehdid eckn Merkezi Edirne olan sttma miicadele 
iithi~ bir sttma membat idi. lki sene te§kilatmm Edirneden maada Uzunkop

el kurulan Trakya sttma miicadele rii, Ke~an, Hayrabolu, Liileburgaz ve 
~kilah diger batakhklar arasmda bu ha- Corluda ~ubeleri vardiT ve bu ~ubelerde
khgt da ortadan kaldumak ic;in gec;en ki miicadele doktor ve memurlan yaz, k11 
ne harekete gec;mi~ ve civar koyler hal· durmakstzm mi.icadele ederek halkm ve 

dan toplad1~ miikellef amelelerle koyliini.in de yardtmlarile Trakyay1 sttma 
SO metre boyunda bir kanal a~arak belasmdan kurtarmaga c;ah§maktadrrlar. 

olbabayJ Tuncaya akttmt~tlr. hgal et- YukarJda Slraladtgun rakamlar: bu 
i 4000 doni.imliik araziyi verimsiz bir miispet ~h§malarm bir hu.lasast olmakla 
le- koyduktan ha$ka uzun ytllar civar beraber son yt1larda Trakyamn en biiyiik 
y]er halkmm hayat kabiliyetini korle- kazanclarmdan birinin ve belki birincisi-

bu miithi~ s1tma membamm tamamen nin sttma gibi halkm hayat kabiliyetini 
tadan kaldmlmasile hem bu koyler ye· korleten mi.ithie bir saghk dii~manmdan 
en hayata kavu§mU§ ve hem de 4000 kurtanlmts ve kurtanlmakta bulunmu§ ol-

niimli.ik arazi tekrar ziraate elveri§li bir masmm en helig bir ifadesidir de .. 
le gelmi~tir. Kadri Oiuz 
Bunun ic;indir ki Golbabayt artik eski 
! alan Giilbabaya c;evirmek laz1mdu .. 
Burada konu~tugum koyliilerin hemen 
si kanalm ac;1lmasmda c;ah~m1~ adam

dJ. Bana, GolbabaYI ortadan kaldu -
k ic;in elbirli~ile seve seve <;ah$tiklanm 
kh bir gurur duyarak anlatttlar. Ve be· 

« T abii memnunsunuzdur ~» suali -

1zmirde bir radyo iatasyonu 
kurulacak 

!zmir (Hususi) - Valimiz Fazh Gii. 
le!;;in te~ebbi.isile bedelinin yans1 Parti 
vilayet, yanst da Husust Muhasebe biit
c;esinden Odenmek iizere ii~ kilovathk 
ve en yakm mmtakalara ne~riyat yap
mak iizere bir verici radyo istasyonu 

cKolonel Uaber», Honore de Balza.c•m 
me,hur e.serlerlndend.lr. Y~r Nablnln pll
rtizBUz li.slftbUe terctime ettlAt bu eaer, Ka
naat kitabevl tarafmdan baatmlm.1.9tlr. 
~lye kadar gencll~e. mllnevverlerlmlze 
(Ankara kiitilbhanesl) nanu altmda tarlh, 
cotrafya., seyahat. e<leblyat. 111m ve fen e
serlerl kazandll'an Kanaa.t K1tabev1, cKolo
nel l]!aben le Anka.ra ktlttlbhane8l. serl!lnln 
12 ncl Merlnl de takdlm etmlt bulunuyor. 
120 sayfa olan bu miikemmel ta.blll eaerln 
flat1 50 kuru~Jtur. Tavslye ederl.z. 

<;1itr netriyab 
Yedi senedenoorl Ankara.da olltan (;l!Rlr 

mecmuas1 kltab n84rlyatma da ba,laml.f ve 
1938 ne~lya.tt ola.rak IU kltablan !llkarmt§· 
tJ.r: 

I 
Felseft ve i9timal Konferanslar, ctld: 1 
Bu kltabm 1¢nde, Prof. Mustafa. l}eklbln: 

Memleketimizde felsetenln i:n~aft 1CI:n la.
Zlm ~rtlar, Dr. Zlyaed<Un Fa.hrlnln: Istlk
ra felsetesl. AU Kam1 A'kyiiziin: MWlyet 
me.selesi, Sabahaddln Rahmlnln: Frans1z 
edeblyatmda 1~tt1mat roman, Nusret Klirk
!(ilo~lunun: Atom nazarlye.slnln bugilnkii 
vazlyetl ba~llkll etti.dlert vardll'. Fla.t1: 40 
k~tur. 

II 
Tiirk Tarlhlnln Blzans Kaynaklart 

Bu eser. Macar A.llmlerinden Moravc.slk 
Gyula'nm A magyar tort~net blzanc.l for
rasa! - Macar tarlhlnln Blzans ltaynaklarl 
adl1 eaerlnden Ttlrk tarlhine gore lktibas 
surettle ta.rlh!;l Htlseyln Nam1k Orkun ta
rafmdan hazlrlarunl.ftll'. Flatt; 20 kur~
tur. 

nx 
Fe!.sefl ve i~ttimal Konferan.slar, cUd: 2 
Bu kitabm tcinde: Hatem! Senlh Sa.rpm: 

Felse!l diloUnii.§ ve karakwrlerl, Dr. Zlya
eddln Fahrlnin: Almanyada 1~tt1mai alyaset 
ve muva.ffaklyetlerl, Hilmi Z!ya Ulken!n: 
illlyet meaelesl. Dr. Mtimtaz Turhanm: 
Ge~tal t n azarlyesl bll§llkll ettkller! va.rd1r. 
Fiat1: 60 kuru,tur. 

IV 
illiyet Mooelesl ve Dlya.lektlk 

Bu kltab, Hllml Zlya Ulkenin etiidUdiir. 
Fiat1: 20 kuru§tur. 

v 
Tiirklyede ilmt ve Felse.fi Hayatm 

inkl.\l af eartlarl 
Bu kitab, Dr. Ziyaed<lin Fahrinln etiidii

di.ir. Fiat1; 30 kur~tur. 
VI 

Felsefl Buhran 
Ne soyliiyorsun he baytm. Bay - tesisi dii~iiniilmektedir. Bu mevzu uze- Bu kltab, Peya.ml Safanm etiidilditr. Fi-

yaplyoruz, bayram!. rozlerile cevab 
erek sevinc ve memnuniyetlerini anlat-
r ... 

Golbaba batakh!bm te~kil eden kuru
u~ arazinin ac;1lma toreninde bulun· 

tan bir miiddet sonra da Edirnenin 
him sttma membalarmdan birka~m1 
a dola~mak ve yapdan i~leri yerlerin-
gormek iizere yola ~tkt1m. Otomobi -
iz Sazhdereye gelince Edirne - lstan· 
yolunu terkederek saRa k1vnld1. U -

kopri.i yoluna saphk samyordum. 
lbuki takib ettigimiz toprak yo] Sazh-

koyiinden gec;erek tarlalar arasmda 
YIP gidiyordu. Bir arahk toprak yolu 
b1rakarak sola ktvn!dtk ve bir iki sii
ii~ tarlanm i<;inden gec;erek kana! bo

ca vol almaga ba&ladik. 

rinde etiid yapilmaktad1r. izmirde imal at1: 25 kuru§tur. 
edilmek iizere iic;er lirahk radyo da Bu de~erll, felsefi ve lctimai kitablan 
mevzuubahstir. Bu radyolar, yakm ko,•- bllhassa tavsiye ederiz. <Ankara.<ia. Qigll' 

" mecmuas1) adxeslnden, bu eserlerl yiizde 
lere verilecek ve izmir istasyonunun, 25 ucuza. t;.emin etmek mtimkilndiir. 
faydah mevzular iizerinde yapaca,gt ( ) 
nep-iyat, koyliiler tarafmdan kolayhkla ASKERLlK lSLERl 
takib edilecektir. Hatta, Ankara istas- ---------------" 
yonu ne~riyatmm !zmirdeki merkezden ~ubeye davet 
naklen bu kli~iik radyolu koylere ve -
rilmesi de dii~iiniilmektedir. 
~imdiki halde f;lehirde mevcud olan 

oparlor tesisah da Buca, Ka1"§1yaka ve 
Burnuvava tesmil olunacakhr. 

Yurddat! 
Artbrma bir ahtma itidir. 
<;ocugunu kii~iik ya§tan 

artbrmaga alu~tir. 

ti'skiidar Askerllk :;;ubeslnden: 
~ubemizde kay1dll yedek subaylardan 940 

senesinde Avrupada miihendlsllk tahslllne 
gltmek iizere tallb olanlarm 19/12/1938 ak
§amma kadar liUbemlze miiracaat ederek 
lslmlerinl kaydettlrmelerl nan olunur. 

Vaktini iyi 
bilmek 1~in 

teminath 
NACAR 

Saati al 

Kan~1k ve nasd yapdd18"J belli olm1yan bayat 
-;ocuk gJdalarile yavrunuzun s1hhatini 

tehlik eye koyarsJnJz. 
Allah1n yaratt1g1 gibi sat ve tabit 

hububattan yapllmu; 

ti 
·u 
N 
L 

~ocuklar•n•za yedirlnlz. En yUksek evsafa mallk 
olan bu tiziU unu 

DUnyada mevcud ~ocuk g•dalar1n1n en mUkemmelldir. 

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

•• 
Gavdar Ozii Unlar1m (;ocuklarmJZa Y ediriniz. 

ARLON 

18 BirincikAnun 1938 

Sultanahmed sulh hakimlijtinden: 

$0YUUN lZALESI 
i~in Cibalide vaki 

KORPI DEClRMENI 
ve mii§temilAtl her tii:rlii tesisatl 
ile satllmaktadtr. ihale tarihi 
21 kAnunuevvel 938 c;ar~amba 
gi.inii saat 14 - 16. Miiracaat yeri 
istanbul Divanyolunda Sultanah
med sulh mahkemesi ba§katibligi. 

Satl§ ilam: 19/11/938 tarihli 
Tan ve Son Telgraf gazetelerinde 
inti§ar etmi§tir 

Zayi - istanbul ithalat gfunrugune 
aid 48474 numarah 5/4/938 giinlii be -
yannameye aid 279743 numaralt 30/3/ 
1938 giinlii depozito makbuzu ile 281097 
numarah 5/4/938 giinlii nakid makbu
zunu zayi ettlm. Yenisini ~tkaraca~1m .. 
dan eskisinin hUkmii olmadl~ ilAn o
lunur. 

Taksim Kt~la g~idi No. 9 Ali Faiz 
1$can ve thsan Ahmed Gok ay 

KAZANC 
defterleri, yeni sene il(in miisved
d.e, yevmiye, defteri kebir, bil!nr;o 
birincl k~~d 40 kuru~dan 290 ku
ru§a kadar. Aynca Amerikan usu
lii defterikebir. 
H. MUHTAR KEHNEMUYI fi· 

itanbul • Marpu~~Iar No. 31 

J. S. ( Julius Schiirer ) 

markab Eliti ve Nalof 
Pamuk ipllklerlmizln boyalart has 
oldu~dan ylkand1ktan sonra dahi 
renk ve parlakhklarmt muhafaza 
ettigi taraftmizdan garanti edilir. 

Aksi takdirde vukubulacak zararli 
ziyam derhal tazmin ederiz. 

Tiirkiye umum acentah~ 

~tNASt ULUSARSLAN 
Sultanhamam .. Kendroa han No. 6 

dstanbul. Telefon: 23838 

Duman 
Turgenef - H. R ifat 

:bdimler gibl, Ilk A§k gibi 
Duman da 3 iincii defa ba. 
SJldJ. Bu ragbete bizde hi~
bir terciime mazhar olmad1, 

75 kuru§. 

T. i A l'n•n 
939 KUMBARA IKRAMiYE PLANI 
32,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar: 1 ~ubat, 1 Mayts, 26 Agustos, 1 Eyliil, 

1 ikincite§rin tarihlerinde ~e~ilecektir. 

iKRAMiYELER • 
I 

1 Jldet 2000 liral•k 
s , 1000 
8 " &00 

16 " 230 
60 " 100 
65 " 50 

230 , 2S 

" 
" 
" 
" 
" ,, 

- ' 
-~--=~- ------

2.000 lira 
s.ooo 

'' 4.000 
" 4.000 
" 6.000 
" 4.730 
" 6.250 
" 

111111 435 32.000 

~ 
Bankasma para 

zamanda olmaz, • ayn1 
yab.rmakla, yalniZ para biriktirmi' 
talihinizi de denemi' olursunuz. 



Sanata dair Kad1s1 >) Vali Lutfi K1rdarla 
T esadiifiin ve ilham1n 

san' atta biiyiik rolii 

•• 

<<Aynaroz 

adh filim muna· 
sebetile 

aronun 
miilakat 

Avukatlar, diin hararetli [Ba§taraft 1 inci sahifedc] 

Baro meclisinin intihab1 km dileklerinden bugiin i~in neticelendi
rilmesi miimkiin olanlan, ya kendim not 

[Ba§makaleden devam] ederek takib ediyor veyahud arkada~lan- [Ba§taralt 1 inct sahi!ede] 

bir 

~ok 

toplanb yaptdar, 
giiriiltiilii oldu 

II 

On be§ Boedromyom bizim eylUl ay:~ ,. 
na tesadiif eder. 0 gun, Atinada, Eloz 
ilahmm mezheb:inin mlanm ogrenmek is~ 
tiyenler mabedin .kar~ISinda toplamp h~ 
21rbk yaparlarmJ§. Bu esrarengiz to ~ 
ren hakkmda pek az bir §ey hili -
yoruz. akat §UrasJ bizee malumdur ki, 
mabede ginnek i~in yalmz ruh temizligi 
kafi degil, ayni zamanda maddeten de 
temiz olmak laznnmJ§. Onun i~in halk 
toplantJdan evve] papazlarla beraber 

Tarihi ~eriat ve kad1 cemiyetinin mii~ rna not ettirerek yaptlrmaya ~;ab~tyorum. ka§ah gec;en diinkii Baro ic;timamda, ;le~ 
dafaa olunabilir yeri yoktur. Y eni Tiirki~ Herhalde bunlar benim i<;in k1ymetli ~ey- fika ve ismail Agah zahb katibliklerine 
ye o hayah silip siipiirer~k yer~e ~?dern lerdir.» . se~ildiler. Celse, reis Hasan Hayrinin 
miiesseselerin yepyeni hu cemJyetJm kur· «- Oyle timid ediyorum ki, Istanbul- §U nutkile .a<;Ildt: 
du. Hakikat olarak Tiirkiyeden harice da ieab eden tetkiklerde bulundunuz. Y a~ « -5aym arkada§lar, yeni kanunu • 
verebilecegimiz eserler ancak bu inkt!ab pJlacak i~ler hakkmda bir fikir ed~ndi~iz. muz mucibince ilk te§ekkiil eden yiiksek 
ve tekamiiliin hatta mukayeseli safha- Ne dii~iindiigiiniizii anlamak kab11 m1 ?>> umumi heyetinizi ac;mak §erefi bana te ~ 
larmdan ibaret olabilir. Her yabancJ dedim. vecciih ettiginden dolay1, bugiin meslek 
memleket yalmz (Aynaroz Kad1s1) ile Su cevabJ verdi: hayahmm en mes'ud bir giiniinii ya§affiJ§ 
bugiinii diinden ayud edemiyen sathi bir «- Geldigim giinden beri tetkikatla oluyorum. 

gorii§ i<;inde Tiirkiyeye ve Tiirklere dair me~guliim. Manisaya gitmeden e~v~l dorl Y eni kanunumuzun meriyete girdigi 
yalmz <;ok fena ve hatta feci fikirler edin~ giin gezebildim. Araya h~st~hk gud1. ~~- giin, avukatltgm bir doniim noktasJ telakki 

mi§ olacakt1r. cak bugiin biraz dola~ab1Jd 1m. Demek KJ, olunmahdtr. Avukat!JgJ mesleki mahsus 
Filmi yapanlardan bunun memleket bu i~le temaslm ancak be& giine miinha.m tamtan, bu kanundur. Avukathgm tam 

haricine gitmemesini rica etsek bile olur ka!mJ~hr. Bununla beraber ~unu da soy· hiirriyet ve haysiyetini koruyan bu ka -
amma bu ehemmiyetli i§i kazane pe~inde liyeyim ki, herhangi bir i~e ba~lamadan nundur. AvukatJ hakkm miidafii yapan 
ko~an ferdlerin keyiflerine buakmak caiz veyahud ba~lamaya karar vermeden .onu bu kanundur. AvukatJ adaletin yardtm ~ 
olam1yaeagmdan meseleye hiikumetin el ilan etmege mahal yoktur. y apmak tste- e1s1 olarak tam tan ve nihayet avukatlJgJ 
koymasm1 ve bu filmin memleket dJ§ma digim i~leri mevzuu bahsederek bunlar amme hizmeti olarak kabul eden bu ka~ 

bunlardan hic;birinde kadm namzed ismi 
yazih hulunmadJgmJ soyliyerek, memle -
ketteki yeni hayatta kadmla erkegin mii~ 
savi hakka sahib, meslek sahasmda yan
yana yiiriidiiklerinden bahisle, Baro i~in 
bunun bir ebik oldugu §eklindeki itirazm 
da 1srar etti. Bu arahk listelerden birin
de, Siireyya Agaoglunun ismi yaz1h ol
dugu ogrenildi ve: «iste, kadm avukat 
namzed de var ya 1>> denildi. Y an lati~ 
fe, yan ciddi miinaka~alar ald1, yiiriidii. 
Faht ic;timada ham bulunan kadm a~ 
vukatlar, bu hususta fikirlerini bildirme
diler. 

Bu mada evukat Ahmed Sabri, Suad , 
Ziva ve Haydar taraflarmdan mii7ake
re~in kifayeti hususunda verilen takrir~ • 
ler kabul olunarak, secime ge<;ildi. 

den1ze gider, y:~k.amrlarmJ§. 

*** 
Bir gi.in uzak yerlerderi gelm.i§ Yunan~ 

hlar y1kamp denizden ~1kaeaklan zaman, 
sabah giine§inin altm parlakhg1 i<;inde ko
piikler arasmdan birdenhire ~ozleri k.a
ma§tJran, ruhJ.an kayna~tuan, goniilleri 
tutu§turan bir giizel peyda oluyor. Her • 
kes, 1kopiiklerden <logan Veniis'ii hatu • 
hyarak heyecanlamyor; yeni bir giizellik 
ilahesinin dogmas! zehabiie §a§myor. 
Herkes ilahlarm bah§ettigi bu yern lut -
fun iirpertilerile tamamen dikkat kes1l~ 
ml§, ona bak1yor. 

F akat yiireklerin bu hoplayJ§J ~ok de
vam etm1yor. <;unkii, anla§Jhyor ki bu 
k1z, kendileri gibi fani, Tespi'li Frin' di~. 

Hakikat heyecanlan durduruyor, b1r 
anhk biiyiik zevkin tesirini unutturuyor. 

Fa kat bu giine§lere ra.kib ~1kan par· 
lakllgile bir an :i~in biitiin bakJ§lan ke~~ 
dinde birle§tiren biiyiik tesir yalmz bn 
kimsede de"am ediyor. Bu, orada tesa • 
diifen bulunan heykeltra§ Prasit~l' dir. 
Biiyiik san' atkar, an! tesirle kendmden 
ges:erek miknatJs! a"§mJ§tJr. 

*** 
Prasitel, Scopa, Lis}p sayes~de bu 

dev:irde, heykeltra§ san' atJ en yuks,ek de· 
recesini bulmu~tu. Heykeltra§ s~n atJ e~ 
yiiksek dereeesini bulmu§tU. Kmd §ehn 
i<;in Prasitel'in yaptlgl mermerden me§ -
hur Afrodit sitatiisii §aheserlerden ma-

duddu. h ... 
T arihcti Pipinius, Kind §e nm ZJ:taret 

ettigi zaman Afrodit heykelini bir rna -
bedde goriiyor. Ve onun hakkmda §Oyle 

diyor: «Afrodit hakkile bir §aheserdir. 
Dilnyamn en giizel heykeli budur. 

Kind'liler onu o kadar seviyorlard1 ki 
mukaddes bir varhk sayesinde onu mu~ 
hafazaya ~ah§JyorlardJ. Hatta Bitinya 
Krah Nik.odem §ehirlilerde olan biiyiik 
alacagma kar§J hu heykeli i&tedigi za.man, 
halk zaruret ~kiyor, pek b~iik feda • 
karhklar gosteriyor ve horclarim odeme
ge muvaffa~ olarak heykeli muhafaza e
diyorlar.» 

*** 
F rin miladdan 400 sene evvel T espi 

§ehrinde dogmu§tur. Orada ilk defalar 
babasmm koyunlanm giiderek yobanbk 
ya.parmt§. Ayni zamanda ve o kadar gi.i~ 
zel ney 9alarm1§ ki ~obanlar arasmda o~ 
nun bu meharetine rakib yokmu§. Gii ~ 
niin birinde bu istidadJ sayesinde para 
kazanmak i<;in Atinaya gitmegi dii§iinii
yor; ~idiyor, fakat orada neyile degil, 
giizelligile me§hur oluyor. 

ta,via biiyiik yangmmda b.u heyke~ ?arab 
oluyor ve bize yalmz isrm ve tasvin ka -

hyor. 
*** 

F rin Atinada <;ok me~hur ve ze.ngin 
oluyor. $0hreti o kadar yay~hy~~.k~ bu 

k kl.mseler onun bu fevkaladehgm1 ~e~ 
ftO I . 'f . 
kemiyorlar. Bir giin bu dii§kiin er~n l h~ 

·1 Alsibiad gibi Frin'in Eloz 1lahma ras1 e T 
h karet su<;ile mahkemeye ven 1yor. 
G~zel kJz ~ok korkuyor, hakimlerin el~ 
lerini opiiyor. ~uddeiumumi Eutia onun 
cezalandmlmasm1 :istiyor . . Frin'i Ef~a • 
tun'un talebelerinden me§hur Atmah 
lperid miidafaa ediyor. Za:aih avu~~~t 
ne roylediyse hakimlere tesu edemedJgl
ni goriinee bagmyor: 

- Onu nasi! olur da cezalandmrsmtz. 
Onda ilahlarm biitiin lutfu toplanmJ~ttr. 
Onun giizelligi ilahi lutuflarm mahsulli -
diir. Hangi vicdan bu giizel varhgm 
mahvm1 istiyebilir? 

Bunun uzerine miiddeiumuml k1zm 
idammi istiyor. Avukat heyecan i~inde 
gi.izel k1za yakla§Jyor. Budenbire. on~~ 
iizerindekcr ortiiyi.i c;ekiyor ve *;lbuelenm 
yere indiriyor. Ve haylunyor: . . 

_ Bu giizelligi oldurmek cmayettJr. 
Frin'in ilahi guzelligi biitiin ~lplakhgile 
rneydana <;JkJyor. insan · muha~yilesi~in 
tahlil edebileceginden de fevkalade gu ~ 
zel olan bu mermer siituna hakimlerin ce
zalandinn·a temayiilleri <;arparak kmh • 
yor. Ona 0 zamana kadar istikrahla ba~ 
kan nazarlar, o anda bu giizelligin biitiin 
bediiyabm i<;tikten ve bu sitatiiniin en in~ 
ce giizelliklerini hazla seyrettikten sonra 
merhamete inkilab ediyor. Biran evvel 
onu ezmek i§tiyakile fe~ranlanan ba§lar 
utancla one dii~iiyor. Ona iftirada bu~u~ 
nanlar sanki ilahlarm vurdugu tekme 1le 
riikua vanyorlar. 

Ve neticede heyeti hakimeden, onu 
cezalandJnnamJ§ olmaktan miitevellid se~ 
vine ve onu illham ettiklerinden dolayl u
tancla beraber beraet karan c;tkJyor. 

ZEYNEL AKKOC 

Almanyada bir hlr&Izm 
kafas1 kesildi 

gitmemesi ic;in en kati tedbirleri almJ§ ol~ hakkmda bilhassa sizlerin daima k1ymet nundur. 

mas1m temenni edecegiz. verdigim miitalea ve yard1mlanmzdan Avukat, adalet eihazmm riiknii, adale-
Bu vesile ile hiikumetten milll filimei- kendimi miistagni gormiiyorum. Plans1z tin muhaf1z ve miidafii ve adlii hakkm 

lige viieud ve istikamet verece~ ?~r ala.k~ imar faaliyetine giri~mek de yanm bir i~ korkmaz ve y1lmaz miidafiidir. Bilirsiniz, 
da rica edebiliriz. Tiirkiyede IkJsJ de 1Y1 olur. Sehirde yap1laeak biiyiik imar ha- ki, arkada~lar, bu kanuna nail olunc1ya 
<;ah§amJyan iki tane stiidyo k.urulmu§tur. reketleri, biliyorsunuz ki, miitehasSIS kadar <;ok ~;etin miicadeleler ge~ -
Ni~in ~ah§amJyorlar? Tahk1ke muhtac Prost tarafmdan yap1lm1~ olan imar pia- mi§tir. Bu miieadele, pek eski zamanlar~ 
bir madde: Eeleman yok, diyorlar. $unu mnm en liizumlusundan ba~lamak sureti- dan ha§lamJ§tJr. Meslegimiz, Cumhuriye~ 
diyorlar, 'bunu diyorlar. Bizce olmiyan le olaeakt!r. Halen bu plan Naf1a Ve- tin ilk feyzinden 1340 tarihli kanunla 
§ey elemandan ziy.ade kafad1r, ve memle~ kaletindedir. Vekaletin de noktai nazan istifade etmi§ ve gene Cumhuriyetimiz, 
ketin mill! iyi f:ilimlere ihtiyac1 ise yerden vardJr. Bu noktai nazarlar birle~tirildik- rii§diinii ve fazhm ispat eden Tiirk avu· 
goke .kadardu. Muvakkaten ~~r.ul?ad~n ten sonra burada kendi biit<;emizi de goz- kathgma bu kanunu vermekte tereddiid 
belki bir iki rejisor istiare edeb1lmz. B1z~ den gec;irecek , imar i~lerine tahsis edebi- etmemi§tir. Her sahadaki geni§ ink1lab1 -
ce mevcud iki stiidyodan biiyiik bir tek lecegimiz paray1 tespit edecegim. Bun~ m1z ve terakkiyahm1z gibi bu kanun da 
miiessese <;Ikararak buna c;ah§abilecegi dan sonra hiikumet merkezine giderek e~ Ebedi Sefimiz Atatiirkiin yiiksek iiha -
sahalar1 gostermeli. Maddi fedakarhk et· Jimizde bu i~lere tahsis olunan para mik- mmdan nur alarak Meclise sevkolunmu§ 
meksizin boyle boyle yapacagJil!lZ mane~ danm arzedecegim. Geldigim zaman da ve hayatlarmda kanuniyet kesbetmi~ ol ~ 
vi yardtmlarla bile bu miiesseseyi i§ten soyledigim gibi, hiikumetimiz, bu giizel dugu halde tatbik zamanmdan evvel 
ta§ml§ bir halde ya§atabiliriz. ~ Me~leket ~ehrin imanna karar vermi~tir ve vaadde hepimizi <;ok biiyiik teessiirlere garkeden 
filimcilik bakJmmdan balta degmemJ§ ba· bulunmu tur. Y apaeagtm i~leri arzederek vefatlan vukubulmu§tur. Yiiksek habra· 
kir orman halindedir. Hala <;ocuklanmJ· JazJmgelen yar~1m1 temin edecek ve i~e lanm taziz ic;in sizleri be§ dakika ayakta 
zm bile filimleri yok. Boylelikie memle- bashyaca~bm. siikuta davet eylerim.» 

keti seve seve, faydalana faydalana te· Evvelki biit<;eye nazaran sarfedilecek Bunun iizerine .ayakta be§ dakika su ~ 
ma§a edecegi eserlere kavu§turacagJmJz. tahsisat muayyendir. ~imdiki halde sulmu§, reis, ondan sonra nutkuna devam 
gibi gene bu sayede memleket dl§l~~~ ~a elde mevcud para ve elemanla giinii gii- etmi§tir: 

y!lda ii<; dort iyi filim gondermekhgJmJZ niine yaptlmasJ laz1m gelen amme ve se- «- Saym arkada§lar, adalet cihazm1 

miimkiin olur. hir i~lerinin goriilmesineo ~;ah~Jyorum. Bu tekemmiile sevkeden bu kanun, mesle -
Bu tiirlii §Uurlu ve himmetli bir <;ah§- i~lerin bilhassa vukufla ve s1hhi ~artlara gimizi tahsil ve iii madamlanna ve Tiirk

manm en iyi ve en emin bir neticesi de tamamen uyp;un oiarak gordiiriilmesine e- !ere hasretmek suretile tesadiifi avukat • 
(Aynaroz KadJSJ) gibi siirprizlere ugra· hernmiyet veriyorum. hga nihayt vererek, mesleki tiirediden ve 
maktan masun kalmakhgJIDIZdlr. Birinci derecede me&gul oldugum i&. temelliikii matlub ve miimessillik gibi ba-

Heie ilk i§ olarak §U (Aynaroz ~a~t- ~hrin temiz]igidir. Netieelerini elde etmt- z1 kanuni akidleri avukathgJ icraya vesile 
51 ) nm bir <;aresine bak1l~m ve. bu ~Jlr~un ge ba&ladJgJmiz bu i~ iizerinde marla me~- tutan ve Boroya kayda lay1k olmad1klan 
ne bugiin, ne yarm, hi~<bu vaklt"" T ~rk1ye guliim. Bu sabah ilk i• olarak Beyoglu hal de, baz1 avukatlarm yerinde olm~ • 
hudiidfarr di§ma ~1kmamast kat'J bit eti• 'Belediyesine gittim. Beyoglu Kaymaka- yan merhamet ve menfaatlerine dayana-
niyet altma almml§ olsun. m1, Fen Heyeti Reisi ve Beyoglu Bele- rak tufeyli avukathk yapanlan da me -

YUNUS NADI diye miihendisile birlikte sokklan dola~- netmi~tir. Ve bu suretle meslegimiz, tiire-
---------- tJk. Diyebilirim ki, !stanbulun en miihim di ve tufeyliden de kurtulmu§tur. 

Filistinde ~rp1~malar derdi yoisuzluktur. Hemen, hemen i~ rna- Kanun, avukatlarm istikbalile alakadar 
d hallelerde yo! namma bir qey kalmamJ~hr. olarak mecburi sigorta usulii kabul etmi§ 

devam edip uruyor Elde mevcud tahsisattan bir mikdar para olduguna gore, yakm bir atide avukat • 
t t 1 •ncf sahtfede] ver1'!mek suret1'le bunlar1n mihmaemken [Ba~ ara t • !arm istikballeri emin bir §ekle girecek ~ 

]ay1 bir lngiliz askeri olmii~. diger 4 as- yapJ!masi )<;in emir verdim. Y ol meselesini tir. Tiirk avukathgmm bu yiiksek kanuna 
ker de yaralanml~tlr. • • • , belli ba§h bir :i~ olarak ele aiaeagtz ve lay1k oidugu hakkmda benim tam kana • 
Bugu··n br'r niimayrf tertrb edtl.ryor bu, bir zaruret olmu~tur.>> · d T" k k 1 ~ b "k k 

1 b I h I b . h' ld ~ atlm var tr. ur avu at 1g1, u yu se K d 17 ( ) R euter AJansJ~ «- stan u pa a I Ir ~e If o ugu k b b'· .. k k d T" k 
u iis, a.a. - .dd' d'l' ? M'· I d' -. anuna ve u uyu anun a ur avu~ h b . · b'ld' · or· 1 Ja e 1 1yor uta eamz ne IT r .» 
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my · J._ E t d ~rudur lstanbulda birrok kathgma layJktJr. Milli ve mesleki ahlak~ I.ngiliz taraftan binlerce Arab He·b· ro .. n '~ ve og ' " b · k · h · I I b I' k · 
d b k • y] b 'lhassa havayici zaruriye ve ta u hya atJ a1z o m1yan ar, u 1ya all -hr'JnJ·n cenubunda 18 ilkkanu.n a uyu.. ,e er ve 1 I k b d I b I' k t ·· f' h k t 

~~ B me v fatlan Ankaradan pahahdu. Sim~ ay e en er, u Jya a e muna I are e bl·r niimayi• tertib edeceklerdu. u .. n~- y a 1 ) d I b' b' b k d·~· h k 
" K I h k- di lktJsad Miidiiriinii bu i~ ic;in davet et~ e en er, 1tta 1 u anunun ver 1g1 a ~ mayi• esnasmda Arabiar ra a ve u .. u~ I . 'f d d k b . 

" kl F 1 tim. Bunun sebeblerini, bilhassa meyva tan as a Ish a e e ememe ve u cam1 -mete sadakatlerini bildirece er ve .1 1s.~ d J k ] d 
k d - halinin bu pahahhktaki tesirini anlayarak a a yer a mama az1m Jr. tl.nJ· kanun harici adamlardan urtar Jgl ~~ 

d kl icab eden tedbirleri alacag1m. Pahahh- Aziz ark.ada§lanm, biiyiik kanun mu-rin ingiliz ordusuna te~kkiir e ece er~ 
"' ihn online geQnek ic;ir. ne yapmak laz1msa cibinnce te§ekkiil eden birinci umumi he-
dir. kl 1 b I yapacag1m. Ge<;en giin gazetenizde bu- yetimizi, ciimlenizi sevgi ve sayg1 ile se-Niimayi~i tertib etme e me~gu . u u-

nan Arab Miidafaa partisinin hden Fah· na dair Trakyadan yap1lan bir miiracaat lamhyarak eelseyi ac;1yor ve ruznamemize 
· · k:i da nazar1 dikkatimi celbetti. Derd, her- ge~iyorum.>> ri Bey, N ashasbibi, dem1~t.1r :. . 1938 
b d t d ber) halde izale edileeektir.» Alktslanan bu nutku miiteak1b, «- ingiliz i~galinin t aye m. en . · 

Attlan reylerin tasnifi netieesinde, reis I 
Hasan Hayrinin iic;iincii de fa riy asete 

ses:ildigi anla§Ildi, nlkr§lanan reis, ~oyle 
te~ekkiir etti: 

- O~iincii defad1r ki, bana, yiiksek 
tevecciih ve itimadmiZl gosteriyorsunuz. 
Benim ic;in bu <;ok biiyiik ~reftir ve ga
yem, sizin itimadmtza lay1k olmakt1r. Bu~ 
na, biitiin mevcudiyetimle c;ah§acagJm. 
Hepinize te§ekkiirle itimadmJZa hak ka ' 
bandlgJmJ fill asar ile ispata c;ah§acagJm 
kaydederim. 

Baro meclisine kimlerin se~ildigi, e 
sonda tespit edildi; s~ilenler, Mekk 
Hikmet, Muharrem Nail, Rifat Ahmed 
Ahdiilkadir, 1smail is11, Orner F aruki 
Ali Galib, Suad Hayri. 

Bununla beraber, meclis azast intiha· ' 
b1 tamamile bitmedi. On namzed arasm· 
da dag1lan reylerde, bir azahk i<;in er ·i 
~ok Ali Haydarla K'bnsh Celal kazan· e 
m1~lardt. Bu vaziyeti telif ve halletmel 
iizere, diinkii i<;timam devam1 olarak o. I 
niimiizdeki cumartesi giinii bir ic;tima dall : 
ha yaptlacaktJr. j 

I 

Teslihat yar1'1 
Her tarafta biiyiik pro 

gramlar hazirlaniyor , · 

'r 

-
Londra 17 (Hususi) - Deyli Tel: t 

graf gazetesine go{e, itaJyanJar oniim~~ I 

deki sene i~inde silahlanmaya 1 00 mil: t 
yon 1ngiliz liras1 sarfedecektir. Ge~en s 

1 
neye nazaran bir misli fazla!tk vard1 tr 
lngilterenin ayni sene i<;inde ayni mak 'f 

sadla sarfedecegi para 500 milyon In~.' 
liz lirastdJr. FranSJZiar 224 milyon sarf, la 
decek, Japonlar ise, yalmz <;in toprakl ~ . 

nndaki harb i<;in 223 mil yon, M1s1r h'1 ~~ 
kt1meti milli miidafaasm1 kuvvetlendir Jl 

mek i~in 19 milyon ingiliz liras1 harc1~i 1 

I 
cakhr. Jk 

Ge<;en ytl ic;inde harcanan P v 
2,400,000,000 fngiliz liras1 olup 19 d 
senesine nisbetle ii<; misli fazladtr. 

Fransada miidafaa tedbirleri 
Paris 17 (a.a.) - Milli Miida 

Nezareti, milli miidafaa i~in yeni 
fennl ara~t1rmalar enstitiisii ihdasma 

1 

rar vermi§tir. Erkamharbiye reisi Gati ; , 
]in' in riyaseti altmda .faaliyette. buluna9 I 
olan bu enstitii Harb1ye, Bahn~e ve ~ ~d. 
va Nezaretinin en yiiksek §ahsiyetienrl 
den miirekkeb olacakt!r. '• 

' Amerika da silahlantyor 1 

F rin'in Atinada g()riinii§ii san' atkar ~ 
Jar arasmda biiyii•k bir alaka uyandm -
yor. Hepsi onu model almak i<;in sava • 
§Jyorlar. i§te bu zamanlardad1r lci Pra ~ 
site!, F rin'le tam§Iyor ve onun modelligi
le Delfi mahedi i<;in altmdan bir sitatii 
yap1yor. Ayni zamanda biiyiik san'atkar 
ilahi hir giizelligi olan madeline delice 
a§1k oluyor. Fa kat giizel k1z bu hiiyiik 
a§ka Iakayd gibidir. Bir giin heykeltra§ -
tan, lleykdlerinden birisini kendisine he~ 
diye etmesini ist1yor. 0 da hangisi bege
niyorsa onu alabilecegini soyliiyor. Fa ~ 
kat gene kiZ heykellerin hangisinin daha 
ktymetli ve daha giizel oldugunu bir tlir~ 
Iii ay1rd edemiyor. Ve bu tereddiid biraz 
devam ediyor. Bir giin Akropol'da bii ~ 
yiik san' atka ria F rin gezerken, heykel ~ 
tra§m kolesi soluksoluga onlara yakJ,,~t~ 
yor: 

Nuremberg 17 (a. a.) - Me~hur haydud 
ve otomobil hirs1z1, 24 ya~mda Villy 
Haller, ge~en gece sahrla ~afas1 kesil • 
mek suretile idam edilmi~tlr. 

d I. ·1 I h de b1r «- BeledJ'ye gelirinin arttmlmas1na y1h idari ve mall raporile hesab miifet ~ gormedi/iimiz qekil e n~J tere e m 
sadakat nlimayi~ine ~ah1d olacaksmtz.» imkan var m1du ?>> ti§lcrinin raporu okundu ve bu mad a ay~ 

y ahudilerin fartlarr «- Esash bir tetkikte bulurnnad1m. ni dcvrede olen avukatlarm hahralanm 
Kudiis 17 (a.a.)- Yahudi gazetesi .• ~a F akat kadronun fazla dag1lmJ~ oldugunu taziz i<;in de, miizakere bir dakika kesile~ 

Roma 17 (a.a.) - Messagero ga· nt 
te~i. Amerikamn muazzam hava silal it 
Ian programmdan bahsederek. bu P 'Y• 
gram mueibince 1940 senesme kaq g 
12,000 tayyare yapt!acagm1 ve bun]~ 1b1 
3000 inin deniz ordusuna ve 9000 1 ec 
de kara ordusuna tahsis edilecegini ya :u 
makta ve §Unlan ilave eylemektedir: 1ar 

- Ostad atolyede yangm ~1kh. 
Prasitel tela§! a kolesine bagmyor: 
- Ko§, hi~ olmazsa Eros ve Satir'i 

kurtar. 
F aht hirdenbire gene k1zm ~1lgmca 

att1g1 bir kahkaha bu tela~1 §a§kmhga 
kalbediyor. Giizel model giilerek anlatJ ~ 
yor: 

- Yangm filan yok. Bunu ben uy~ 
durdum. Bana vereceirin heykelin en iyisi 
olmasm1 istiyordum. Onun i~in bu ko • 
medyaya ba§vurdum. $u halde bana §im
di Eros'u verir mnsin? 

Zaten sevdigi kadmdan hi~ bir~y 
esirgemiyecegini bilen iistad, onun arzu~ 
sunu yerine getiriyor. F riTI de bu k1ymetli 
heykeli kendi §ehrine hed:,,n ediyor. T es~ 
pi'Iiler de onu mabedlerinin avlularma 
"erlestiriyorlar. Sonra Neron'un emrile 
J:'.ros Romaya gotiiriiliiyor. Orada bir 
haylice kald1ktan ~onra Portico di Ot-

En Biiyiik 
Ka b•m•z 

Atatiirkif~a·liimii kar
~Js nda milletin duy • 
dugu 1sbrab1n destan1 

Yunus Nadi, Falih Rtfkt, 
Hasan Ali, Abidin Daver, 
Peyami Safa, M. Turhan 
Tan Faztl Ahmed, Nadir 
Nadi, Mithat Cemal, Ib
rahim Alaeddin, Beh~et 

Kemal ve daha bir~ok 
muharrlr ve §airlerin en 
guzel, en muessir yaztLan 

ve §iirleri. 

Ebedi l;iefin i:ildiigi.i gi.inden def
nedildigi giine kadar tarih s1rasile 
yaZilmi~ olan bu yaz1lar ve §iirler, 
gene tarih s1rasile ve bu mate~ 
giinlerine aid birr;ok resimlerle kl
tab halinde ne§redilmi§tir. 

Nesilden nesle intikal edecek a
lan bir matemin canh destam olan 
bu eser 75 kuru§ fiatla bi.itiin kitab
cdarda sahlmaktad1r. 

aretz, y ahudi Merkez Partisi 1':1i~ra~.~ mn ve imara tahsis edilen para dan fazla ge~ rek ayakta duruldu. 
Yahudi ~artlan tatmin edJlmedJk<;e, ni~ bir haide bulundugunu goriiyorum. Raporlann okunmasJ, birka<; defa in • 

esas d s· . t t ·kiia Bunun u"zerJ'nde de tetkJ'kler yapacaaJm.·" kJtaa ug~radl. <;iinkii agtrceza salonu, bu y ahudi ajansile iinya 1yoms e, : .., ' ' 
f · t' k tme·1 Say1n Va!1'ye Beyo<Y]u eadde~ 1'nde,1' irtimaa gelenlerden hepsinin sJgamJyaca ~ hmn Londra kon eransma 1~ tra e. :: .., , K .. 

ne muhalefet etmekte oldugunu b1ldm~ binalarm alt katlannm y1kJl1p y1blm1ya- g1 kadar dar oldugundan, i~erisi bkhm 
<<Hic;bir memleketin Amerikay1 tehr of 

etmedigine gore bu silahlanmanm L~-l I 
Amerika Cumhuriyetleri tarafmdan ta ;: 1 

edilen siyaset iizerinde tazyik iera etm ft j 
ten ba~ka gayesi olmadtgl muhakka~tJ b 

yor. 
Bu ~artlar, Balfor deklarasyonun~n 

ipka ve Y ahudi muhaceretine devam edJl-

mesidir. . • 
$oforlere askeri vesika verrlry.or 

Kudiis, 17 (a.a.) - I ikincite~rmde 
vuku bulan nakil vasJtalan grevinden son· 
ra otobiis ve taksi ~oforleri i<;in askeri ve

l sikalar itas1 dolayJsile bu~iin ilk .. d:fa bii-
viik mikdarda otomobil ve otobus J~leme-
ge ba~lamJ~tJr. . 

Tedhi~~ilioin tamamen demleeek de
. recede ortadan kalkm1~ olmasmdan dolayJ I hususl otomobil sahiblerinin bir_<;o~un~n 
da bu vec;kaJardan isteyeceklen tahmln 
edilmektedir. --... ····---J,;mirde Tiirkku .. u mektebi 

izmir (Hususi) - Turk Hava Kuru
mu, izmirde bir Tiirkku§u mektebi ag
mak tasavvurunu kat'ilestirmi~tir. Ku
rumun !zmir §Ubesi reisi avukat Nuri 
Esen, bu hususta merkezle temaslar ya
parak donmii~tlir. 

Mekteb, Ki.iltiirparkta ~ocuk basta 
nesi civarmda in~a edilecektir. Bele -
diye, mekteb igin ucuz bir arsa hula -
caktir. 

cagm1 da sordum. Ban a dedi ki: ttkbm doldugu hal de, avukatlardan bir 

«- Ge~enlerde bir gazetede bazJ Av- k1~m1 dJMnda kalmJ~tJ. Bu noktadan 
rupa ~ehirlerinde tratuvarlann iistiiniin Vedad, (:>tal ve daha bn7.1 avukatlar iti~ 
kapah yapllarak halkm k 1~m yagmurdan, razlarda bulundular. S1hhi mahzur ve 
yazm giine~ten muhafaza edilmekte ol- biitiin avukatlann i~ttima salonunda hazn 
dugu vaz1h idi. Bir arkada~1mz, bunu sor- 'Julunamnm:=> lan ortava attlarak, ictimam, 
du .. Mesela bunun Beyo~lu caddesi i~;in daha geni§ bir salonda yap1lmak iizere 
de kabili tatbik ol rl,,~ unu sovledim. y ok- h~~ka bir giine bm k1lmasJ teklif olundu. 
sa karar verilmis bir ~ev yoktnr.» Burada d"vam edilmesini &Oyliyenler de 

F. D~yar vardt. Tc l;k teklifi reye konularak, red-
---------- dolundu. Bununla beraber, bu ~ekilde ic;~ 

Romanyamn Ankara el~isi timam devam edemiyeceiri yolunda mii
l~ha7alar, und~n sonraki safhalarda da deq.;~iyor k 
s1k 111k ileri siiriildii, lakin reis, talik te ~ 

Biikrc§ 17 (Hususi) - Eski (Rumen lifi"i reye koydugunu, reddedildigini soy~ 
cephesi) parti lideri ve eski Ba§vekil I d' 
Vayda Voyvod, Romanyanm Berlin se- c '·k I k b 1 d')' · 

0 unan rapor ar a u e 1 mee, re1s firligine tayin olunmu§tur. Romanyanm 

1 

. · ·h b ·1· d 
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Paris 17 (a.a.) - Romanyanm yeni 
Paris sefiri, sabtk Ba~vekil Tataresiw, 
bu sabah Parise gelmi!;tir. 

YURDDA$: 
Yerli mahm daima sev ve kullan. 

meslek1 vaz1yet enn e onu§u up onu-
§UlmlyacagJ soruldu. Buna kar§J, ruzna~ 
mede bundan sonra intihab yap1lmasJ ya
zJh oldugu cevab1 verildi. 

Bu gazete, Amerikanm demokrasilf tt 
tesaniidii dolaytsile silahlandJgma da I 
timal vermektedir. 

I 

Belrikadaki teslihat ... 
Briik•el I 7 (a.a.) - Bir hava mii ~ 

faa te•kil.itJ viicude getirmek iizere h _I 

kumet~ laz1m gelen tedbirleri ittihaz 1 

mek salahiyetini veren kanun layihas1 I 
bine tarafmdan tasdik edilmi§tir. 1

• , 

Layihada hava miidafaa toplat I 
dort bu<;uk milyon ingiliz lirasm1n ta~ k ' 
derpi§ edilmektedir. 11, 

Bel~ika ziraati hakk1nda ~ 
konferans 

Ulusal Ekonomi ve Artt1rma kurumu 

!ntihab safhasJ ba§langtcmda, baz1 a
vukatlar miinakasalarda bulundular. A
vukat Celal, ortada dort liste dola§hgmJ, 

Ankara I 7 (a.a.) - Ziraat Vekl 
tarafmdan celbedilmi~ olan Bel<;ikah if~ 
raat profesorii Van der Vaeren b~ 
Halkevinde Belc;ika ziraati hakkm : 
projeksiyonlu konferans1m tekrar etm 
tir. Bugiinkii konferansm dinleyiciieri 1 
rasmda Ba~vekilimiz Celal Bayarla , k 
killerimiz de bulunmakta idi. 
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Son Glkan son derece rnuessir K E S K i N K A $ E L E R i usutme, grip, nezleye ve agnlara birebirdir. SA~~~.,:k~~~T· 
i iKTiDAR..._ 

ve BEL GEV,EKLiGiNE KAR'I 

HORMOBiN 
Tabletleri. Her eczanede aray1n1z. 

(Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, istanbul 

En Az Yiiz Milyon insan10 omriinde 
Hi~ olmazsa bir kere tatdiga cihan~iimul 

Hediye Hac1 Bekir ~eker ve §ekerlemeleridir. 

ALi MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

Merkezi Bah~ekapt, ~ubeleri Beyoglu • Karakoy • Kad,koJ 

ViRO%A 
Her tUriU yan1klar1, kan ftlbanlar•, traf yaralar1, 
m eme iltihaplar• ve ~atlaklar1, koltuk alta ~aban
lar•, dolama, akneler, ~ocuklaran ve bUyUklerin 

hertiirlii DERi iL TiHABLARINI 

L~~-· nhi-·sa-rl.ar-•U•m•um--M•ii•d•iir•l•iig.· im.· •d•e•n•: _...,. I R E X 
I - idaremizin Nakliyat $ubesi ic;in yaptmlacagt ve 5/XII/938 tarihin

de ihale edilecegi Uan edilen ac;tk giiverteli armah ve tam techizath 
bir aded c;ektirme ( tekne ) nin ~artnamesi tadil edildiginden yeniden 
a~Ik eksiltmiye konmu~tur. 

En ~abuk ve en emin bir 
eder surette tedavi 

II - Muhammen bedeli 4440 lira ve muvakkat teminatl ( 333 ) lirad.lr. 

ViROZ.A 
Bir giizellik kremi degil, bir ~ok fennl ara!}ttrmalardan sonra miltehassts• 

lar tarafmdan istihzar edilmi!} silihl ve taydah bir cild merhemidir. 
III - Eksiltme 26/XII/938 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15,30 da 

Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda 

yapllacakbr. I 
IV - Muaddel §artnameler paras1Z olarak hergiin sozii gec;en ~beden ah-

nabilir. -

istanbul Belediyesi ilanlan -----· ~~~ OTOMOBiL ve MAKiNiST OKULU 
T~ksim .. Stadyom. Telefon: 42508 V - Isteklilerin eksiltme ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte yukanda ad! gec;en Komisyona gelmeleri Han 
olunur. ( 9060 ) 

~ 

1 - idaremizin :i:zmir tutun fabrikasmdaki bandit tefrik masalar1 ic;in 
§artnamesi mucibince beheri yarun beygir kuvvetinde (3) aded rediksi
yonlu motor pazarlikla satm ahnacakhr. 

2 - Hepsinin muhammen bedeli (400) lira ve muvakkat teminati 30 
lirac!.Ir. 

3 - Eksiltme 23/1/939 tarihine rastltyan pazartesi giinii saat 14 te 
Kabatai;ita Levazun ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm komisyonunda yapl
lacaktir. 

4 - $artnameler paras1z olarak her gun si:izu gec;en §Ubeden alma
bilir. 

5 - Eksiltmeye i§tirak etmek istiyenlerin fiatstz tekliflerini ihale gii
nunden en az bir hafta evveline kadar :i:nhisarlar Tiitun Fabrikalan §ube
sine vermeleri ve tekliflerinin kabulunu mutazamrnm vesika almalar1 la
zimdJr: 

6 - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte %7,:; giiven
me paralarile birlikte yukanda adt gec;en komisyona gelme~eri ilan olunur. 

(8968) 

I - :i:daremizin Bahariye Tiitun i§leme evine §artname ve projesi 
mucibmce yeniden yaptmlacak iskele in§aah 12/XII/938 tarihinde ihale 
edilemedifUnden yeniden pazarhk usulile eksiltmiye konmu§tur. 

II - Ke§if bedeli 729.80 lira ve muvakkat teminatl 54.73 lirad1r. 
III - Pazarhk 29/XII/938 tarihine rashyan per§embe giinu saat 14 te 

Kabata~ta Levazrm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunc.a yap1 -
lacaktJr. 

IV - $artname ve projeler 4 kuru§ bedel mukabilinde sozu gec;en 
i;iUbcdrn ahnabilir. 

\' - Eksiltmiye i~tirak etmck istiyenlerin inhisarlar Umum Mudur
llij';ti tn~aat ~ubesinden fenni ehliyet vesikas1 almalan Iaz1mdrr. 

VI - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen ,giin ve saatte % 7,5 gu
\'Cnme paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur ( 9107 ) -I - Ni.imunesi muciblnce sattn ahnacak 3000 aded siipurge' 9/XII/938 
t:uihinde ihale edilemediginden yeniden pazarhk usulile eksiltmiye kon
mustur. 

II - Pazarhk 29/XII/938 tarihine rashyan per~embe gunii saat 15 te 
Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Altm Komisyonunda yapl· 
lacaktir. 

III - Niimuneler hergiin sozu gec;en ~ubede goriilebilir. 
IV - istekliler pazarhk i~Sin tayin edilen gun ve saatte % 7.5 giivenme 

aralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (9106) -I - Sartnamesi mucibince 3000 kilo arab sabunu eksilme usulile satm 
almacaktir. 

- Muhammen ebdeli beher kilosu 14 kuru~ hesabile 420 lira ve mu
vakkat teminatl 31,50 liradrr. 

II - Eksiltme 20/XII/938 tarihine rashyan sah giinii saat 14 te Kabata§ta 
Levazrm ve Mubayaat ~besind.eki Alun Komisyonunda yap1lacaktrr. 

- Sartnameler paras1Z oll\rak hergiin s.ozii gec;en §Ubeden almabilir. 
V - isteklilerin eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatte % 7.5 giivenme 

paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 8833 ) 

ltNiN 
Muhammen B. % 75 Eksiltmenin 

Cinsi Miktan Beheri Tutan teminat §ekli saati 
ama§Ir kurutma ve L. K. L. K, L. K. 
tiileme makinesi 1 aded 200 - 15 - Pazarb.k 15 
astik hortum 180 metre 7 50 1350 - 101 25 A~1k 16 
I - id.aremizin Cibali fabrikas1 ic;in ( 1 ) aded elektrikle muteharrik c;a· 

ma§lr kurutma ve utuleme makinesi ile ( 180) metre lastik hortum 
§artnameleri mucibince hizalarmda yaz1h usullerle satm almacaktrr. 

ll --Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarmda gostern • 
mi§tir. 

I - Eksiltme 30/XII/938 tarihine rashyan cuma giinii hizalarmda yazlh 
saatlerde Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat §ubesindeki Alun Komis
yonunda yapilacaktir. 

- $artnameler paras1Z olarak hergiin sozii ge'Sen §Ubeden almabilir. 
- isteklilerin eksiltme i~in tayin edilen gun ve saatlerde % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte yukand.a ad1 gec;en komisyona gelmeleri illln 
olunur. ( 9130 ) 

~ 

I - idaremizin Ford kamyonlan ic;in Zafer, Dunlop, Gud.yer. Fay
stan markalardan biri olmak uzere 32 X 6 eb'admda 8 aded d1§ ve 8 aded 
lastik a~1k eksiltme usulile satm almacaktJr. 
II - Heyeti umumiyesinin muhamme:o. bedeli 944 lira ve muvakkat 

minah 70.80 liradtr. 
III - Eksiltme 26/12/938 tarihine rashyan pazar.tesi giinii saat 16 da 

ab;:;ta§ta Levazun ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1 -
caktir. 

IV - isteklilerin eksiltme ic;in tayin edilen gun ve saatte % 7,5 gii-
nme paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri il~n 

( 9011) 

·oDE 0 N 
Y eni ~1kan plaklar 
SAFiYE TOKAY 

270255 No.: Kurdili Hicazkar ~ark1 - Alev Gozlii Kadm 
Nihavend 11arkl - Giil Renkli Yiiziin 

MALATYALI FAHRi 

270260 No.: Bizim Yaylamu M(lfleli 
Kozatm Oniinde 

~EVKET UCARA VCI 
Halk §arkiSI - Gene Osman 270258 No.: Halk ~arkiSI - Haftz Mektebden 

AVANOSLU SALAHADDiN ERCAN 
270256 N • Halk 11arkiSI - Kahbe felek 

O. • Halk ~ark1s1 - E~me Kaya 

Geliyor 

Hepsine 450 lira bedel tahmin edilen Eminoniinde Ahtc;elebi mahalle-
sinin Helvaci sokagmda 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 kap1 ve 12, 13, 14 parsel 
numarah ve altmda dukkanlar1 bulunan hanm ankaz1 pazarhkla satllacak
tlr. $artnamesi Enciimen kaleminde goriilebilir. istekliler 67 lira 50 kuru§
luk teminat makbuz veya mektubile beraber 19/12/938 pazartesi giinu saat 
14 buc;ukta Daimi Encumende bulunmahd1rlar. «B. • ( 9205) 

88 c;e§id, Etiketli, 
GUL fidanlar1 

isimli 
Londradan 
gelmiftir. 

Kanina yabani giilu iizerine goz a§Ih bodur giil ingiliz Kral sara
ymm gullerini yeti~tiren beynelmilel ~i:ihreti haiz ( Dicksons ) giil fidan
ligmm ~;ok yeni ve cok nadide giilleri : 

Tanesi 150 kuru!,! fiatla satllmaktadrr. 
Giil meraklllan i~in bundan ucuz ve bund.an daha mukemmel bir 

frrsat olamaz. 
A 

MEVLUD BA YSAl Bah~e mimar• 
Tel elan 23426 (4 uncii Vak1f han kat 4 No. 18) Telgrat Mim baysal Istanbul 

Daktilo aramyor 
Anadolu ic;in tiirk~e ve ingilizce iyi 

Satlhk Degirmen 
ve koru 

bilen erkek bir sekreter, daktilo aran- Alemdag Omerli nahiyesi Muradh 

maktadtr. Perapalas oteli kap1c1sma civarmdad1r. Fazla malumat ic;in Eren-
muracaat. koy :i:stasyon bufecisi Aliye miiracaat. 

NEZLE 
r 

$ofi:irlere yeni ders devresi 11 ikin
cikanun 939 da ba~hyacaktlr. Tahsil 
muO.deti 3 ayd1r. Motor ve otomobil 
teorisi, mont~ dersleri, direksiyon 
talimlerile beraber 50 lirad1r. Kay1d muamelesine ba~lanm1~tir. Anadoludan 
gelen i:igrenicilerin okulu bitirinciye kadar istanbuldaki masraflan okul 
ucretlerile beraber 125 lirayi ge~mez. Mek'lebin program ve talimatnamesini 
isteyiniz. 

Amator ehliyetnamesi alacaklar her zaman kabul olunur. 

Siimer Bank 
Karabuk Demir ve Gelik fabrikalanndan: 

Fabrikam1z i~in laz1m olan 40,000 ton kire~ ta§mm 
lrmak • Filyos hattl iizerinde Bahkisik istasyonu yaki· 
mndan ihrac1 ve Bahk1s1kta vagona tahmili bir miiteah
hide ihale edilecektir. lsteklilerin tafsilah ogrenmek ve 
§artnameyi almak iizere 20/12/938 tarihinden evvel 
Karabiik Biirosu miidiirliigiine miiracaat etmeleri ilan 
olunur. 

Ba§ladt m1, arkas1ndan 

50 Senedenberi yaptlan milyonlar
ca tecriibe ile diinyada mevcud 
~ocuk gtdalarnnn en miikmmeli 

oldugu tasdik edilmi§tir. ismine dik
kat: Taklidinden sak.mmtz. 

Buna kar§I yegane ~are 

Bas it 
Modern 

Kudretll 

Sizde hELIOGEN 
"CORONA, 

Antenlerini kullammz. 

« RADYOFON » 
Magazas1 : Galata, Voyvoda 

Caddesi 49 

Dr. Suphi 'enses 
idraryollan hastahklan motehass1s1 
Beyoglu Y1ldlz sinemas1 kar§ISI Lek
ler a artlman. Fakirlere araSiz. 

Tel. 4J924 

II! Dr.HORHORUNi-. 
Sirkeei Viyana Oteli y~mdaki mu
ayenehanesinde bergiin ak§ama ka-

oar hastalarmJ kabul eder . 
.. ___ Telefon: 24131---· 

B iR 

ismine dikkat ediniz. 

I BuGU~ • K~MBARANIZA ·ATACAGINIZ · 5· KURU) J 

----______ ... _ .... 

--

' 

.. ~ 

--
YARIN·KURACAGINIZ ·EViN·TEMEliDiR. 

---~&rw . 
T. C. 

ZIRAAT BANKASI 



Karaci~er. bobrek. ta$ ve kulnlann
dan mUtevelli~ sancJlaruuz, damar 
sertlUderl ve slsmanhk elklvetleri· 
nfzl tJ B t N A L Ue 2eciriniz. 

I 

I 
Viicudda toplanan asfd Qrik ve 
oksalat fVbi maddeleri eritii. kam 
temizler. lezzetf hos. almmaSJ ko
lavdlr. Yemeklerden sovra yanm 
bardak su tcerisinde abrur. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYO<:';LU - tSTANBUL 

Diyarbak1r Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Kapah zarf usulile eksiltmiye .. kon':l~n ~§ : 187:6 lira ke§if b_e

delli B. u. Miifetti$lik dairesile B. U. Mufettl§lik tkametgah konagt mobll-
yalan imalah. 

2 - Bu i~e aid evrak ~unlard1r: . ,. 
A - Eksiltme $artnamesi, ke~if ve ke§tf hulasalan 
B - Mukavele projesi 
C - Ek husust ve umumt $artnameler . 
D - Baymd1rhk i~leri genel ve fenni §artnamelen 
E - Bu. evraklar Diyarbak1r Naf1a dairesinde ve !stanbul Nafta Mii-

c:llir liigiinde goriilebilir. 
3 - Bu i~in ihalesi 25/12/938 per§embe giinii saat 11 de Diyarbaku-

Nafw Dairesinde yaptlacaktlr. . . 
4 - Eksiltmiye girebilmek i<;in 1408,20 hra rquvakkat temmat vermek 

ve asr. ,i!1daki vesikalan ibraz etmek laztmd1r. 
A - Naf1a Miidiirliigiinden almml$ miitea~hidlik vesikas1, 
B - 938 mali y11ma aid Ticaret Odas1 ves1kas1. 
5 - Taliblerin teklif mektuplanm ihale saatinden bir ~aat ev~el Ko

misyon Reisligine makbuz mukabili vermeleri. Posta geczkmelen kabul 
edHmez. 

6 _ 4 uncii mttddenin c A • ftkrasmC.aki miiteahhidlik vesikas1, eksilt-
miye ~Ikanlmi$ olan hangi i§ i«;in istedigi a«;1kga yaz!lmak suretile eksilt
menin yap1lacag1 giinden en az sekiz gun evvel Vilayet~ bir istida ile Nafta 
Miidiirliigiinden istenilecek ve bu zaman zarfmda vestka talebinde bulun
miyanlar eksiltmiye giremiyeceklerdir. ( 8866 ) 

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

B ii y ii k \ i k r a m i y a:i 

500.000 Lirad1r. 
Avr•ca r 200,000 - 150,000 • 100,000 • 70,000 • 60,000 • 

50,000 • 30,000 • 20,000, 15,000 Lirahk ikramiyelerlP 
( 400.000 ve 100.000 ) Lirahk iki adet miikatat vardtr. 

Ke11ide Y1lba'' gecesi yap1lacaktlr 
Biletler: 2,5 • 5 ve 10 Lirallktar. 

Vakit kaybetmeden hemen bilellnlzi ahntz. 

Dahiliye V ekaletinden : 
Adapazar1 

Zarfla 
Su isine , 

Miinakasa 
Aid Kapab 

ilant 
Adapazanna Sapanca goliinden su isalesi, gol dahilinde ve haricindeki 
boru f~r!iiyatlan, tulurnba tesisatJ,J su deposu, ~ehir ~ebekesi ve muteferri 

bil'cilmle in§aat i§leri kapah zarfla eksiltmiye konmu~tur. 
1 - t~in muhammen bedeli 282105 lira 88 kuru§tur. 
2 - istekliler bu i§e aid ~artname, proje vesair evrakl 1411 kuru~ mu

kahilinde Dahiliye VekiHeti Belediyeler imar Heyeti Fen ~efliginden ala
bilirler. 

3 - Eksiltme 17/1/939 tarihine rashyan sah giinii saat on birde Anka
rada Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Belediyeler imar Heyetince 
yap1lacaktlr. 

4 - Eksntmiye girebilmek i~in isteklilerin a~ai~'lda yazth teminat ve 
vesaiki ayni giinde saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmi§ ol-
malan laz1md1r. . 

A - 2490 sayth kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 15035 lirahk 
muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettigoi vesikalar. 
C - Kanunun dordiincii maddesi mucibince eksiltmiye girmiye bir 

m•ani bulunmadtgma dair imzah bir mektub. 
D - Bel~diyeler !mar Heyeti Fen ~efligindel'\ miinakasaya girmek i<;in 

alacaklan vesxka, teklif mektublart ihale giinii saat ona kadar makbuz mu· 
kabilinde Beledi:yeler Bankas1 binasmda Komisyon Reisligine verilecektir. 

5 - Posta Ile gonderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhiidlii ol-
mast ve. nihayet bu saate kadar K~isyona gelmil? bulu:nmast la~tmdtr. . 

Bu 1~ hakk!nga fat}~ i~llhqt almak isti:venlerin elediyeler lmar Heyetl 
F en SeflfRine mi.iracaat etmeleri. · c 4953 ,. ( 8791) 

tl 

IZtfay 
Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

Cemiyetimiz tarafmdan saym halktmlZt zehirli gazlerden korumak 
ic;in yaptmlan Halk Maskeleri 1/12/938 tarihinden itibaren sab§a erzedil
mi§tir. 

Kafi malumatl havi prospektiislerile birlikte ayn ayrt kutular i~inde 
bulunan bu maskelerden edinmek istiyenlerin Ankarad.a Umumi Merke
zimize, istanbulda Yenipostane civannda KlZilay hanmda Depomuz Di
rektorliigiine miiracaatleri rica olunur. 

Yukanda yazth sab~ yerlerinden prakende veya toptan, ya bi;>;zat 
miiracaat ederek satm almak istiyenlere veya rpemleketimizin herhangi bir 
yerinden parasm1 gondermek suretile sipari~ yapacaklara ambalaj ve posta 
masarifi Cemiyetimize Rid olmak iizere beher maske alb liraya verilir. 

( Birle~ik A merika l'lamulatt ) 

VERESiYE SATI~ 

Sat•' • yer• • • 

GENERAL ELECTRiC MOE SESESi 
Beyoglu, istlklil caddesi No. 28 de ve acentalartmlzda 

CAFER MUSHiL $EKERi 
Sthhat ve i~timai Muavenet Vekaleti 

Hudud ve Sahiller S1hhat Umum Miidiirliigiinden: 
Ankarada Umum Miid.iirliik binas1 bah~esinde yapbnlacak olan beton yol 

ve kanalizasyon in~aatmm: 
1 - Ke§if bedeli (16116) on alb bin yiiz on altl lira (70) yetmi§ ku· 

ru§tur. 
2 - Eksiltme kapalt zarf usuliledir. 
3 - Muvakkat teminat (1208) bin iki yiiz sekiz lira (75) yetmi§ be~ 

kuru~tur. 
4 - !hale Ankarada Umum Miidiirliik Satm alma komisyonunca 26/ 

12/938 pazartesi giinU saat on birde yaptlacaktlr. 
5 - Teklif mektublannm ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 

mukabilinde komisyona verilm~ olmas1 taz1mdtr. 
lsteklilerden kanunda gosterilen ~artlar aranmakla beraber yaptig1 en 

biiyiik i§in bedeli (10,000) on bin lirad.an a§a~ olmacbgma dair de vesika 
aranacaktlr. 

~artname ve plAntar 81 kuru$a ~nkarada Umum Miidiirliik Ayniyat 
Muhasibi Mes'ulliigunden, lstaubulda, istanbul Liman Sahil Sthhiye mer-
kezi Ba~miidiirliigunden almacakttr. (8942) 

YENi VALDE LOKANTASINOA 
Her ak,am 18 : 24 e kadar ~ala,an 

GENC KARDE~LER MUSiKi HEYETi 
Say1n mUtterllerlmlzfn g6sterdlll arzu Uzerlne pazar gUn· 

lerl lllve olarek 1t 1 16 ye kader yemekll saz matlnesl 
verecektlr. 

FiATlAR YALNIZ 55 KURU~TUR 
Sirkeci Ankara caddesi No. 173 

Urfa Vila yeti Daimi Enciimeninden: 
1 - Memleket hastartesinin 938 maU yth i ihtiyac1 i~¥in alinacak ( 645 ) 

lira ( 50 ) kuru~ tahmin bedetii ( 4 al~ alMa cerrahiyertin ft/12Y 
938 tariliinden itibaren yi~l se'lti:£ glin iidd!tle ve Urfa 'teslinfi 
kay(!ile R!:tli eksiltmiye konuAh~ • . 

2 - Bu 1§e aid muvakkat teminat ( 48 ) lira ( 45 ) kuru~tur. 

3 - thale 3/1/939 tarihine tesaduf eden sah giinii saat ( 14) te Urfa Vi
Iayeti Daimt Enciimeninde yap1lacaktrr. 1stekliJerin ihtiyac listesini 
gormek iizere Urfa Vitayeti Daimi Enciimenine ve istanbul Sthhat 
Miidiirliigiine ve eksiltmiye girmek igin de sozii ge~en giin ve sa
atte teminatlarile birlikte mezkar Enciimene ba§vurmalan ilan 
olunur. ( 9120 ) 

Tasfiye halinde 

~ark kontuvar1 
Tiirk Limited $irketinden: 

tesiri kat'i, ahm1 kolay en iyi miishil §ekeridi 
B1Jumum eczanelerde bulunur. 

Siimer Bank 
Karabuk Demir ve ~elik fabrikalanndan : 

F abrikam1z i~in laz1m olan 6000 ton dolomitin Bar
tin suyu bogaz1nda Bogazkoyii dvar1ndan ihrac1, de
niz tarikile Zonguldak veya Filyosa nakli ve vagona 
tahmili i§i bir miiteahhide ihale edilecektir. lsteklilerin 
tafsilab ogrenmek ve ,artnameyi almak iizere 20-12-938 
tarihinden evvel Karabiik Biirosu miidiirliigune miira
caat etmeleri ilan olunur. 

Sam sun Belediyesinden : 
. 130 lira iicreti §ehriyeli bir fen memuruna ihtiy~c1m1z vardtr. istekli 

lerm bulundugu yerlere aid bonservis ve hiiviyetlerini bildirir ve boy fo 
tografh istida ile Beled.iyemize miiracaatleri HAn olunur. ( 9080) 

Kad1koy Vaktflar Direktorlii~ii ilanlart 
Akarat: 

Muhammen 
be del 

Muvakkat 
tern in at 
L. K. 
10 50 

Semti Mahallesi Sokag1 No. No. ta 
L. K. 
140 00 Bostanc1 Tepemahalle Cephanelik cad. 57/93 92 

Cinsi 
Ah$ab ev enkaz1 

Yukanda cinsi ye mevkii yaz1h bina ankaz1 satllmak iizere a~1k 
m1ya ~tkanlmt§tlr. Ihalesi 21/12/938 ~ar~amba giinii saat 11 de rna •au''"'"'q 
icra edi}eceginden isteklilerin pey ak~elerile birlikte o gi.in saat 11 de bi 
yerinde haZlr bulunmalarL ( 8874 

Muhammen 
be deli 
L. K. 

300 00 

Muvakkat 
teminat 
· L. K. 
22 50 

-
Semti 

'Oskiidar 

Mahallesi Sokag1 No. Cinsi 

!hsaniye Bostan 4, 6 Ah$ab rna 
bahc;;e ev .. 

Yukanda cins ve mevkii gosterilen gayrimenkuliin miilkiyeti sattlma· 
iizere a~1~ arttirm1ya Qlkanlmi~tlr. ihalesi 21/12/938 Qar~amba giinii sa 
15 tedir. Isteklilerin Kadtkoy Vaktflar Miidiirliigiine ~elmeleri. ( 8873 

........... - ............. ~.-.-. 
Galatada tTnyon hamnda dairei mah

susasmda kain ~ark Kontuvar1 Tiirk 
Limited §irketinin fesih ve tasfiyesine, 
7 ikincite§rin 1938 tarihinde toplanan 
hissedarlar umumi heyetince, ittifakla 
karar verilm~tir. Mezkfu- §irketten ala
cakh olanlarm i§bU ilan tarihinden iti
baren ii~ ay i~inde ayni yerdeki tasfiye 
heyetine miiracaat etmeleri ve bu mUd
detin inkizasmdan sonra vaki olabile -
cek taleb ve miiracaatlerin mesmu ol • 

mtyacaw ilan olunur. 

Merkezi : A N K A R A 

Sat1llk apart1man 
$1~lide Bomonti tramvay istasyo• 
nu k~~eha~mda 6 di1kkAn ve 3 da 
ireli 289 No. apartlmllll sat1 hkttr. 

Tafsiltlt iQm kapJCtya miiracaat. 

Pangalb Haylayt'an yantnda 

LA LE 
Lokanta ve Birahanesl 

Ucuz ictkiler, Hol Meza, Temiz Servis 

Her ak,am mUzlk -

•-- Dr. lhsan Saml •-•a 
ISTAFiLOKOK A$151 
lstafilokoklardan miitevellid (er· 

genlik, kan !rlbant, koltuk alb ~~
bant, arpaCik) ve bUtiin cUd basta· 
ltklanna kar~1 pek tesirli bir qtdlr 

.. _. Divanyolu No. 113 --

Urolog • OperaUSr 
Karakoydeki muayenehanesini Beyoglu 

Tiinel b a,a Bur1a pazara U1tUne nalllet
mtatlr. T, 41235 

Bahfb oe Bapnuharrf11t Yana• Natl; 
Umumt neQTtyatt ~re eden fGit l1tm 

M1ld1lrih Hikmet Mii:rtil Vl~.,. 

01m!lW111_~& rrnUbCIGI& 

Kambiyo itleri 
• ve sa1r 

Bank a muamelltl 

SUBELE 
• 

Ankara Bolu Istanbul 

Adapazan Bursa lzmit 

Ban duma Eski~ehir Safranbolu 
Barhn (.)emlik Tekridag 

Dahilde ve hari~te muhabirleri vardar. 

Telgraf adresi : 

Umum Miidiirliik: TuRKBANK - ~ubeler: TiCARET 

Bankam•z•n istanbul ,ubesinde tesls edllen 

cc Gece Kasas• >> 

ftok mUsald ,artlarla. say1n mii,terilerimizin emrlne amade b'ulundu· 

rulmaktadar. izahat ahnmak iizere gi,elerimize mUracaat olunmas1. 

,I 



nezle, bron!;it, ba$, di$, romatizma, nevralji, Grip, 
k1r1·kl1k ve tekmil aQr1lar1n yegine devas1 

t1rab1 
astal1 

siikQna, agr1lar1 ne$'eye 
I ·Sihhate · ~eviren eksir 

G i pi 
Bilkimya saf ve kuvvetli maddelerden en son sis

tern usullerle imal olunur. <;abuk tesir eder, kalbi ve 
mideyi bozmaz, yormaz. En inadc1 ha, agrilarim, en 
sinsi di§ ve sinir agrilarmi, romatizma sanc1larmi 
derhal ge~irebilirsiniz. 

Nezle ve gripi, daha ilk i§aretler belirdigi anda 
bir ka§e «Gripin» alarak defetmezseniz ba§ka hasta
hklara yol a~ml§ olursunuz. 

GRiPiN 
Y dlardanberi tecriibe olunmu§ ve agrdarla, grip,' 

nezle tedavisinde kat'i bir deva olduguna umumi ka· 
naat getirilmi§ bir ilacd1r. $imdiye kadar biitiin bey
nelmilel sergilerde fevkalade diplomalarla altm rna· 
dalyalar ve binlerce takdirname kazanmi§tlr . .. 

Zamanmda ahnmi§ bir tek «Gripin» s1hhatinizi 
agrdara ve hastahklara kar§I garanti eder. 

er yerde 1srarla GRiPiN isteyiniz ve GRiPiN yerine baska bir marka verirlerse siddetle reddediniz. 

Belediyesinden: SiNGER 
K1rklareli Belediyesinii'l .. otuz bin dort yiiz lira • hk bedeli ke~ifli elek
tesisatl c 45 :o gi.in mi.i.ddetle ve kapah zarfla munakasaya konulmu~tur. 

c 23/1/939 pazartesi • guni.i. saat c 15 :o te K1rklareli Belediye Encii

nde yap1lacaktrr. 
Proje ve ~artnameler K1rklareli Belediyesinden ve !stanbulda Gala-

Bayanlara mahsus elmash ve p1rlantah S t N G E R saatlerinin 
500 liradrr. 
TlLlD1R 

Ta~radald muhterem mii~terilerimize arzu ettikleri 
takdirde yeni katalok gonderilir. Askurazione General hand.a elektrik mi.i.hendisi Hasan Halet I~Ikpmar

almabilir. ( 9077 ) S t N G E R SAAT MA(MZALARI - istanbul Eminonii. Tel: 21964. 

1939 da 

~UNKU: 

* no NY 0 

Kendiliginden B plak degi§t ren 12 1 - Garantili bir radyo 

LUXOR Gramofon Mobilyalan AY 2- Yedek aksam1 daima mev-
12 Ay Veresiye 

cud. VERESiYE FiATLAR v HORNY PHON 3 - Miikemmel tamir atelyesi 

4/8 Lamba T.L. 135 E 
5-6/12 Lamba T.L. 185 R 

4- Ciddi bir miiessesenin mah 

:t MOTORLU T.L. 215 
E 5 - 1700 lirahk e§ya piyangosu 

8/16 Lamba motorlli T.L. 285 

BRAUN s 6 - Reaksiyon negatif tertibatl 

j 6 Lamba T.L. 165 i 7 - Kuvvetli anti feeding ter-
6 SUPER Lamba T.L. 195 y 
6 gramofonlu T. L. 250 

tibatl. 
» 

E Anten.siz <;anta radyo T.L. 165 8 - Dort dilimli sihirli goz. 

db 
N e 
R 

Umumi vekil 

RiKARDO 
L E V i 

Mtiessesesi Havuzlu Han 

iSTANBUL 
Umumi acentas1 

0 S M A N 
3 AKA R 

TUrk Elektrik Tesisat 
ve Ticaret i~leri 

miiessesesi 

GALATA 

Bankalar caddesi N. 47 
Voyvoda han - Zemin 
kat. 

BEYAZlD 

Universite caddesi 
No. 28 

KADIKOY 

!skele caddesi No. 33/2 
Ankarada: S. ve N. kar
de§. 
!zmirde: Panetti ve Pa
riente. 
Eski~ehirde: Ibrahim 
Ener 
Bursada: :hak Soef. 
Trabzonda: Hakkl At-
maca 
Samsunda: Alaeddin 
Saatc;i. 
Knklarelinde: Fehmi 
A kay 
Liileburgazda: Ali $e-
fik ~im~ek 
Adaoazarda: snahc;1 M. 
Ural 
Erzurumda: Ne~et So-
lak. 
Adanada: S. R1za i§<;en 
D1yarbak1rda: Misbah 
Mi.i.nip Uraz Kler 
Zonguldakta: M. A. GU-
rol. 

..) 

ve Arkada~lari 
Her a am 

Abide 

iZZET Ga~inosunda 
ilaveten : MARINA PAl MERO'nm i~tirakile bUyUk VARYETE programt. 

MARi~KA idaresinde SALON • CiGAN - CAZ Orkestrast 
•·------- _.:!T~e~le~fo~n~:~4~18!2~1!_:1~~~~~~~~ 

Canakkale Enciimeni Daimisinden : 
1 - Eksiltmiye konulan i§ : Biga - Karabiga yolu lizerinde betonarme 

olarak yapllacak olan kopriiler in~aatl ke~if bedeli 12880 lira 49 kuru§ olup 
bedeli ihalenin 12300 liras1 938 senesinde bakiyesi 939 butr;esinin tasc!ikinde 
tediye olunacaktlr. 

2 - Bu i~e aid ~artnameler ve evraklar §unlard1r : 
A - Eksiltme ~artnamesi. 
B - Mukavele projesi 
C - Baymd1rllk i~leri gene! ~artnamesi 
D - Tesviyei turabiye ~ose ve kargir in§aata liair fenni §artname •. 
E - Hususi §artname. 
F - Ke§if cetveli, metraj cetveli fiat bordrosu. 
G - Malzeme grafigi. 
istiyenler bu liartnameleri ve evrakl <;anakkale Naf1a Mudiirli.i.glinde 

bedelsiz olarak gorebilirler. 
3 - !hale 2/1/939 tarihine musadif pazartesi glinii saat 15 te Vilayet 

Makammd:l toplanacak Daimi Enciimende yapllacaktJr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacaktrr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek ir;in isteklilerm 966 lira 38 kuru§ muvakkat 

teminat vermeleri ve ihale giinunden nihayet 8 giin evveline kadar Vilayet 
makamma muracaatle alacaklan ehliyeti fenniye vesikasm1 ibraz etmeleri 
ve 938 yllma aid Ticaret Odas1 vesikasm1 ibraz etmeleri lazlmd.lr. 

6 - Teklif mektublanmn yukanda yaZlh giin ve saatten bir saat ev· 
veline kadar makbuz mukabilinde Daimi Enciimene verilmesi laz1md1r. Posta 
ile gonderilecek mektublarm nihayet saat 14 e kadar gel;ni§ olmalan laz1mdir. 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. ( 9081 ) 

Daima yenilik ------... r Y eni Postane kar~Isinda 

Kundura Magazas1n1n 
Yeni gelen mevs·mlik Kunduralar1n, $oson ve 

Lastiklerini tercih ediniz. «;Unkil Daima en son 
yeniligi, en zengin ~eflidleri ve en saglam kundura• 
lara .;ok ucuz fiatlarla yalnaz oradan temin edebi· 
lirsiniz. Telefon : 23396 

Kocaeli istanbul Talebe Yurdundan: 
Yurdumuzun 1100 lira muhammen klymetli erzak ve 675 lira muham

men k1ymetli koyun eti' ve 475 lira muhammen k1ymetli ekmek ayn ayn 
,a<;Ik eksiltmiye konulmu§tur. ihale 2 kanunusani 1939 pazartesi guni.i. saat 
14 te yaptlacakhr. :isteklilerin erzak i~in 83.77 ve et ic;in 50.63 ve ekmek ic;in 
35.62 kuru§ muvakkat teminat akr;elerile zikrolunan ihale giiniinde saat 14 
t.e Sultanahmed Dizdariyedeki YurCI~muza miiracaatleri iran olunur. ~art
.name yurdda goriilebilir., t( 90951 


