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Ebedi ~ef Atatiirkiin gencliginden son 
gtinlerine kadar 300 e yakm canh hahrast
m ihtiva eden 68 sahlfelik alblimiin kiSa bir 
zaman i~inde ilk tab'1 bitmi§tir. ikinci 
tab'1 daha mlitekamil bir bask1 ile ~1kt1. 
Tedarik etmlyenlerin acele etmelerini tav
siye ederlz. 30 kurU§. 

Telefon: Ba§Inuharrlr ve ev1: 22366. 1'ahr1r heyet1: 24298. ±dare ve matbaa kiSllll 24299 • 24290 

-=veni Vali dUn geldi 
Liitfi K1rdar i~e ba~larken 
Istanbul halkini sel3mliyor 

r ~ 

Memurlar aras1nda bir degi~ikli gin mevzuubahs 

olmadigini soyliyen Vali, halk1n her tiirlii dilek ve 

arzularini dinlemege amade bulundugunu bildirdi 

Yeni Valisi 
munasebetile istanbul 

Biitun T iirkiye i~in pek aziz 
olan I stanbulun iyiliiile biz
%at onun i~inde oturanlarrn 
daha ~ok alakadar olmala-
~'lndan tabii bir §ey olamaz. 
Q .. ... 

0 stanbulun yeni Vali ve Belediye Re~ 
isi doktor Lutfi K1rdar diin §ehrimi~ 
:ze gelerek yeni ve ehemmiyetli vazi· 

fesini ele alml§hr. Doktor Lutfi K1rdar 
llleb'uslukla birlikte bir miiddet ifa ettigi 
13ahkesir Halk Partisi reisliginden sonra 
~ec;tigi Manisa Valiliginde az zamanda 
~~ Pek de ~ok olm1yan vas1talarla ~ok ve 
1Y1 i§ gormii§ olmak hakh §ohretini kaza
llan bir idare adamnmz olarak temayiiz 
etti, ve bunu filiyatile, eserlerile ispat et~ 
lrli§ bulundu. Bundan dolayxd1r ki istan~ 
hula yeni bir vali ve belediye reisi bulmak 
la2lln geldigi zaman hiikumetin intihabt 
k~ndisine tevecciih etmi§tir. $imdilik Ma· 
~lsahlarl miiteessir eden bu mazhariyet, 
ltl.§allah doktor Lutfi Kudann ayni mu
baffakiyetleri daha bi.iyiik i:il<riide istan· 
I trlda gostermesile istanbullulan ve on· 
t"rla birlikte §uphe11iz bilahare Manisah· 
ar1 da memnun eder, Vatanm umran ka· 
~anan her ko§esinden hiiti.in vatanda§lar 
lrlernnun olurlar da onun i<rin. istanbula 
~elince burasx bi.itiin Ti.irkiyede imara en 
S~k. tnuhtac ve miistaid pek s~kin bir ye• 
tlltlt:zdir de onun i<rin, 

Q Y ~ni Vali ve Beledi~e ~eisi fstanbul.-

J)iili Haydarpa§ada yeni Yali Lutfi Kudarla eski :Vali 
Muhiddin Ostiindagm kai§Ila§tnaSl 

Eski V alinin sOzleri 
(( ~imdi biz, nobet degi,tiren bir asker 

gibi vazifemizi ba,ka bir nobe ~iye 
devrederek istirahate ~ekiliyoruz » 

Y eni valimiz Lutfi Kudar, diin sa .. 
bahki ekspresle Ankaradan ~hrimize 
~lmi§tir. F akat kesif sis dolay1sile Kop~ 
ri.iden Haydarpa§aya ancak ilk vapur 
seferini yapabilmi~ ve gene ayni vapur 
Haydarpa§adan mi.i~kiilatla avdet et • 
rni~tir. Bu yiizden saat 7 den 9,30 a ka· 
dar vapur seferleri yapilmaml§, Vali, 
Haydarpa~a polis komiserligi bi.irosunda 
iki saat kadar beklemek meoburiyetinde 
kalmi~hr. 

doktorlar, .gazeteciler bulunuyordu. 
7,45 va~ru ancak iki saat sonra ha

reket edebilmi§ ve saa:t 1 0,1 0 ge~ Hay· 
darpa§a iskelesine yana§mi§hr. 

V apurun viirudiinii mi.iteak1b Lutfi 
Kudar, gara c;Ikml§, kendisini istikbale 
gelenleri kar~llami§hr. 

Evvela sabxk vali Muhiddin Osti.in • 
dag, yeni valinin elini s1kmt~, bunu taki
ben Parti, Vilayet erkanile $ehir rnec· 
lisi azalan, mi.iessesat mi.idi.irleri kendi· 
lerini tamtmi§lardu. 

is met inonii 

Cumhur Reisimiz bugiin 
seyahatine ha,byor 
Ankara 4 (T elefonla) - Cum

liur Reisimiz lsrnet lnoni.i yann ak· 
§am (bu ak~am) memleket seyahati
ne ~Ikacaktir. Cumhur Reisimiz, 
hususi trenle Ankaradan aynlacak 
ve Filyos .. irmak hatt1 iizerindeki 
Eskipazar istasyonunda trenden ine· 
cektir. Buradan otomobille dogruca 
Kastamonuya gidilecektir. 

Cumhur Reisimiz, Kastamonudan 
sonra lneboluyu §ereflendirecektir. 
Seyahatin ineboludan sonraki k1sm1, 
hava miisaid oldugu takdirde den~z .. 
den Zonguldaga kadar devam ede
cektir. 

Cumliur Reisim1z, Zonguldaktan 
Karabiike ge~ecek ve buradaki c;elik 
endi.istrisi tesisatmi da tetkikten son· 
ra Ankaraya avdet edecektir. 

Kastamonuda haZtrltk 
Kastamonu 4 {a.a.) - Reisi· 

cumhur inoni.ini.in Kastarnonuyu 
te~rifleri haberi biiti.in halkt se· 

[Arkast Sa. 9 siltun 4 tel 

BALKAN SEFERiM: 
1912 

k dun matbuat mi.imeSSlllenle temas ede-
l'e i§e ba§laml§ oldugu gibi Basm Kuru· 
lrlunun Ba§bakan Celal Bayar §erefine 
\>erdigi ~ayda Ba§bakana refakat etmek 
~lltetile daha ilk gi.ini.i bu ternas1 bir daha 

Kopri.iden saat 7,45 seferini yapacak 
olan vapurda yeni valiyi kar§Ilamak i.ize· 
re, sab1k vali Muhiddin Dstiindag, Co· 
rum valisi Salih K1hc, Parti, Vilayet ve 
Belediye azalan, General Osman T u • 
fan, Vali rnuavini Hi.idai Karataban, 
Vilayet ve Belediye erkam, tanmmi§ 

LU.tfi Kirdar, kendisini istikbale ge .. Yazan •• Yusuf Mazhar Aren 
lenlere te~kkiir etrni§, sonra hep beraber • 

e daha geni§ ol~iide yapmaga fmat bul· 
~~§tur. Her iki temasm kendi kendine de· 
':Ia e~ ettigi manalar bulundugu gibi bizzat 
leenl '-: a~i ve Belediye Reisi her }ki vesi
b\ den Ishfade ederek lstanbuldakt <rah§· 
f alannda efkan umumiyenin muzahere--

nhhma ~;Ikilmi§tlT. Bu s1rada sab1k vali, 
sis dolayiSile, vapurun Kopriiye ge<; mu· 
vasalat edecegini nazan dikkate alarak 

[ArkaSt Sa. 9 Biltun 15 teJ 
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Basvekil Ankaraya dOndU 
· I , 

Celal Bayar, diin Basin Kurumu merkezind~·1 · 
verilen -.ay ziyafetinde bulundu, gazetecilerle ;l·, 
muhtelif meseleler iizerinde bir hasbthal yaptllj · 

gazetelerin ba§muharrir ve ne§riyat mii .. 'l·' 
di.irleri, rnuharrir ve muhabirleri cemiyet '

1 1 
Ba§vekilirniz Celal Bayar, diin saat 

on be§te refakatinde yeni Vali ve Bele
diye Reisi Lutfi Ktrdar ve Hususi Ka
lem miidi.iri.i Baki Sedes oldugu halde, 
istanbul Basm kurumu merkezini ziyaret 

merkezine gelmi~lerdi. 

etmi~tir. 
Ba~vekilin bu ziyareti evvelce malum 

oldugundan istanbulda rni.inte~ir bi.iti.in 

Azalar takdim edildikten sonra, Ba§" : 
vekil, cemiyetin list katmdaki salona C(Ik.•! 
mJ§, orada gazetecilerle hasbihalde ba-

1 

lunmu~tur. 1j • 
[Ark~ Sa. 'l siltun 4 tel 
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Frans1z- Alman paktt ::· 
yartn Pariste imzalantyor'

1 
Hitler; <\ Miicadelem » isimli kitabtndan Fransaya · 4 

aid olan yapraklar1 ytrtarak bunlann yerine 1
1 

dostluk sahifeleri ilave edecek 

I 
Franstz ve Alman Hariciye N azul an II ' 

M. Fon Ribbentrop M. Bone · 

Paris 4 (Hususi) - Fransa - Almanya presle gelecek olan naz1ra, burada b~ I 
arasmdaki pakti imzahyacak olan AI • ikamet prograrn1 hazxrlanmi§tir. Hu .. 
manya Hariciye Nazm von Ribbentrop susi kalem miidiirli ile Fransa sefiri Ka• 
sall sabah11burada olacakbr. Parise eks· .. [Arkast sa. 9 · siitum 4 tel I 
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l~e biiyi.ik kiyrnet atfettigini actik soyle· 
~l§tir •. Filhakika istanbul gibi bir §ehrin 
h ~resmde ve bilhassa irnarmda istanbul 
l' a k1 gibi mi.inevver bir kiitlenin muzahe
§ etj ~ok k1ymetlidir. hatta .bizce ba§hca 
tart! ann birincisini te§kil eder dernekte 
t'eddiide mahal goriilrnez. Bi.iti.in Tiir-
]1~~ i~in pek aziz olan 1stanibulun iyiligi· 
q1~k2:zat onun ictinde oturanlann daha ~ok 
~~a adar olrnalarmdan daha tabii bir~y 
cl arnaz. Cumhuriyet balk idaresi rejimin
h e bu alakay1 alabildigine ~ogaltmak ve 
l er t.stanbulluyu istanbulun her i§ile t1pk1 
lt!end1 evinin i§i imi§ gibi fikren ve filen 
~aetgul olmaga sevketmek lazund1r. Yok-
h U kadar bi.iyiik ve gi.izel bir §ehrin 
1 aylnd1rhg1 tam ve kamil olarak gerctek· 

Istanbulsporu 5 -1 yeudiler 
l Italy a, ·Siivey§ kanah } 
· meselesini de ele ahyor , 

e§rnekten uzak kahr. 

~h~ai?e fstanbula mahsus degildir. Her 
lln1zde, her kasabam1zda oralardaki 

YUNUS NADI 
£Arkasz Sa. 3 sfltun 8 da1 

romantmtz J 
~~ada~untz SERVER BEDi. 
"ttl "ltn i~in ~ok giizel bir ro
'takll hazuladt. Bu eseri me-
s ~a okuyacak, heyecan dolu 
a nelerinde siirekli zevk 

duyacaksmtz. 

P£K YAKINDA 

~umhuriyet'te Besiktas muhacimlerinin Fener kalesine tehlikell bir hiicumu 
(Yaui ~ nei •ahil~'il~). 

Diin Korsikada, Tunusta ve Pariste niimayi,Ier 
yapdd1. italyan gazeteleri de «Millet Fransaya I 

hiicuma haz1rd1r » diyorlar 
Londra (Husu -

si) - Oeyli Tel
graf gazetesine go -
re, ftalyan Hariciye 
Nazm soz s0yler -
ken, fa§ist meolisin
de T unus. Korsika 
ve Nis'in F ransa • 
dan ahl!l'masi 1~m 
yap1lan ni.imayi§, ev
velden hazulanan 
bir planm neticesi -
d:ir. Bu niimayi§, Diin birt;ok niimayi~lere sahne olan Ajaksiyo 
F ransaya matuf ye· ~ehrinden bir manzara 

ni mutalebat hakkmda italy an harici si- j ra T unus iizerinde durarak, ftiilyan miis~ 
yasetinin ilk i§aretidir. Lotoro F a~ista temlokesi olan T unus'un F rans1zlann e" 
gazetesi yazd1g1 bir makalede ftalyaya line gec;rnesi ltalyan milletine kar~1 bit> 
.karp rfapuan hazrrhklan say<hktan son• [Ar.kan Sa. 9 &Utun 3 tel · 



TARiHDE 13UYi.JI< DENiZ 
MUHAREB LER1 

Tefrika No. 24 Nakleden: ABIDIN DAVER 

Roma - Kartaca 
Roma ordusunu Kartacaldar, Roma 

donanmas1n1 da tabiat imha etmi,ti ! 
«Bu malarda birinci filo kumandam l kuvveti vii<:ude getirdiler. Bu donanma, 

Konsiil Manlius Vulso, kar~1smdaki has- Romahlan, Hermoa burnu ac;1klannda 
m1 maglub edip kac;1rmts bulunuyordu. kal11lad1. Romahlar, bu derm~atma 

Etrafma bakmca, 3 unci.i filonun di.i§· Kartaca filosunu c;abucak ezdiler ve 114 
man tarafmdan sahile siki§tmlmr§ ve Kar- Kartaca gemisini, biitiin miirettebatile be
taca donanmas1mn sol cenah filosu tara- raber zaptettiler. Roma donanmas1, yoluna 
fmdan abluka edilmi~ oldugunu gordii. devam ederek mahsurlara imdad yeti~tirdi. 
4. iinci.i filoyu ve nakli?.ele~i emi~ ~ir va- Sonra, muzafferen Sicilya yolunu tuttu. 
z1yete sokm~ .o!an. .otek1 konsulun .ku- Fakat bu zafer alaymr bir felaket bekli
mandasmdakl. 1km~1 fr!~nun yan.m~ g1de- yordu: Romalrlar denizde harb etmegi 
rek onunla b1rle§t1. Boylece 1 mc1 ve 2 i:igrenmi:§lerdi amma daha denizciligi og-
nci Roma filolan, beraberce Kartacahlar · 1 d' T hl'k I' b' ld 

f d h _ J"l . I 3 .. .. renememi§ er 1. e 1 e 1 u yo an av-
tara m an mu asara eal m1~ o an uncu d t t k · t · 1 d D d k' k 
filonun yardunma ko§tular. Eger, Kar- l e elme ki'S Iy~r.Jar l.k ~~Ialnma a 1 

•
1-

11 k 1 ( k
.. ..1 . avuz ar, umalllCian onsu ere, senerun 

taca 1 ar, arga ann rampa opru en - . . .. 
· ) k k ·1 k .1 •• w.. ..w.. bu mevsnnmde, S1c1lya adasmm cenub nm or USJ e ya moan ve gogus goguse . . . . 

d··w.. kte k 1n1 uzak mesaf d sahillennden gec;mek lhhyatSJZlrk oldu • 
ogu§me n a<; p e en w .. l d'I Am' ld · d 

harb etmegi tercih etmeselerdi, 3 iincii gunu soy e 1 er. Ira en zrya e gew~e-
R f'l ktan tahrib - J"l · 1 ral olan bu adamlar, zafer sarho§lug1le 

oma 1 osu ~ CXJI mi§ o ur- K II 'b" b" · d kl · · 
du. $imdi, beraberce hareket eden iki artaca 1 ar gl 1,. ta latJ e yenec.e enm 

K ··1 d."" ~Lat ett'l k 1 b" sancyorlard1: den1z kurtlanmn bu 1htar ve onsu , u§mam m a 1 er ve an 1 1r • • .. 
miicadeleden $Onra K,artacahlardan 50 tavs1yelerme kulak asmad1lar. F akat soz 
~emiyi, bi.itiin mi.irettebatile ele g~irdiler. dinlemediklerinin cezasrm da ~ektiler. 
Kurtulabilen az miktar gemi, k1Y1Jya ka- Tam sahile yakla§tJklan zaman muiJhi~ 
~arak kurtuldu. bir ~~~tJn.a patladt ve 464 h~rb ve nak.liy.e 

«Zaferin tamamile Romahlara tevec- gemiSmden yalnrz 80 tanes1 kurtulablld1, 
ci.ih ettigi bu muharebe i§te boyle cere ~ otekiler ya bat~1lar, ya kiy1lara ~i.i§iip 
yan etmi§ti. Ramahlann 24 gemisi, Kar~ par!Yaland1lar, bmlerce Romah boguldu. 
tacahlann 30 dan fazla triremi batmr~h. Boylece Roma ordusunu Kartacahlar, 
Hi~bir Roma gemisi du§lllan eline di.i§tme- Roma donanmasm1 da tabiat imha et -
digi hal de, 64 Kartaca galeri mi.irette - mi~ti. Fa kat, insane a ve gemice ugradtk
batile birlikte Romahlalf tarafmdan zap- lan zayiat, nekadar buyiik olur~a olsun, 
tedilmi§ti.» Romahlar, hemen yeni filolar yapmaga 

Fa kat Ekn011nos muharebesi, daha kat'i ba§lad1. Rom a ~emi tezgahlan harikula~ 
neticeli olmasma ragmen, harbin cereyam de bir gayretle yeni gemiler in§a ettiler. 
iizerinde Salamin kadar biiyiik bir tesir Bu yeni filo, u~ ay ic;inde ikmal ve harbe 
husule getiremedi. Fa kat bu deniz muha- ham bir hal de te<;hiz edilmi§ti. 
rebesi, iki taraftan i§tirak eden kuvvetle- Fa kat, Afrika sahiline yaphg1 beyhude 
rin ehemmiyeti ve deniz muharebe tabi- bir akmdan sonra, !talyaya donii§te, bu 
yesi bak1mmdan ~;ok biiyiik terakki gos- fulo da bir f1rt1naya yakalanarak 150 ge-
termesi itibarile fevkalade miihimdi. mi kaybetti. 

Bu muharebeye 700 kadar gemi ile Bu felaketlere ragmen, Roma, bir za-
kiirek~i ve muharib olmak i.izere 300,000 ferler silsilesi neticesinde kazand1g1 deniz 
ki~i i§tirak etmi§bi. Bu tarihten 200 sene hakimiyetini elinden kac;rrmak istemiyor~ 
sonra vuku bulmu§ olan Aksiom muhare- du. Donanmasm1 yeni in§aatla tekrar tak
besine kadar, Eknomos sava§l, tarihin en viye etti. Rom11hl~f> , Sicily a &dasmm gar~ 
biiyiik deniz cengi olmu§tur. Ayna her bindeki Drep~ntl,IP. limanmda yatan bir 
iki tarafm gosterdikleri tabiye mebiu~ti Kartaca filosunu bashnp tepelemek iste
de, gerek Romah, gerek Kartacah deruz- diler. Kartacahlar, Romahlann yakla§ -
cilerin, teknik ve dis1plin bak1m1ndan. c;ok tlgml haber almca, harrh etmek i<;in, he· 
yi.iksek bir mertebeye vard1kJarm1 JSpat men denize a<;1ld1Jar ve bu defa oyle 
etmi§tir. Kartaca plam, dii§lllanm kuv - ma·hirane manevralar yapt!lar ki nihayet 
etl~rin~ ~irb~rinden ayu~agl ve ~akliye Roona filosunu kayahk ve s1ghk sahile 

g~.d~rl uzenne tevdh edilecek~~~t~er- siirdiiler. Romahlar, arkalannda boyle 
hz b1r hiicumla onlan yenmeg1 1st1hdaf b' t hl"k ld ~ 1. ld h b t ek 

A • 1r e 1 e o ugu na e, ar e m 
ediyordu. Bu plan, parlak b1r surette tat- b · 1• d k ld 1 B"t"" t . . l mec unye m e a 1 ar. u un gayre -

ik ve icra ediierek zaferle nehce enme- 1 • v R 1 1 · bu 
· d k k ld erme ragmen oma ,ga er en, 
me e rama a 1. .. · k 1 

Ew 1 · · 2 · K fl gu~ ve muhatarah vaz1yetten urtu a -
ger, lDCI ve . n~l ~rtaca ~fo ~ mad1lar. Gemilerin biiyiik bir k1sm1 ya sa-

an bu planda kend1lenne du§'en vaz1 ey1 h'ld k" k 1 d'" t"' h d d t )' ' · k d" k 1 d 1 e 1 aya ara U§ u, ya u a es 1m 
ihakkm tfa ederek en I ar§l ann a 1 k b . f d k ld 
ulunan Roma kuvvetlerini maglub et • 0 rna · mec unye 10 e a 1" 
ek degil; yalnlz tutahilselerdi Kartaca, . ~lomka d~nmasl kfuf mkanldam 30 gc -
· · b" f k olaeakh. Ve bu m1 1 e a<;maga muva a o mu§tu aroma 

ZiiCl u za er azanml§ 93 • · .. b ·1 b b K 
f I R d nmasmm tahri- gemtSI, murette atJ e era er, arta-

a er, ya mz oma ona 11 I' d" .. .. B h b 
·- .1 "b t 1. 1 k kl"ye gemt" ca 1 ann e me u§mu~tu. u mu are e, 1110en 1 are x:a m1yaea , na I • K lla d 

· d ,_. R • t"IA d d tamaml'le artaca 1 rla Romalrlar arasm a cere -enn e11.1 oona liS 1 a or usu a 
si: d.i.i§eceklti. yan eden biiyiik deniz cenklerinden Kar-

Bu zafer, Romahlara Afrika deniz tacalrlann kazandlgl tek sava§tlr. Kar-
olunu a~mt§tl. Romahlar karaya !YiktJ- tacahlar, muharebeyi, ancak ve yalmz, 
ar v:e Kartaca kaprlarma dayanchlar. gemicilerinin daha iistiin denizcilik mezi
akat burada, kenodilerini Karatcanm yetleri sayesinde kazanabilmi§lerdi. Bu 
mrinde ~ah§an maa1h General Ispartah muvaffakiyetin hemen temin ettigi netice, 
santipos bekliyordu. Bu mahir general, Sicilya garbmdaki Liliibeum limamnda 
omahlan karada maglub ve Roma or- yatan ve bu §ehri muhasara eden kara 
usu Ba§kumandam, Konsiil Regi.iliis'u ordusuna yard1m etmekte bulunan Roma 

filosunun tahribi oldu. e es)r etti. 
0 zamanlar, karada yenilmez addedi

n Romahlar, na.s1l ve neden bOyle mi.in
ezim olmu§lard1 ~ (:iinki.i, ekseriya oldu
u gibi, bu defa da muharebenin neticesi 
zerinde beklenilmiyen yeni bir silah 
i.icssir olmu§tu. Bu yeni silah, «Fih> idi. 
artaca ordusunda kullamlan filler, ltp-

1 Roma donanmasmdaki kargalar gibi 
:;y;ik bir tesir husule getirmi§ti. Karga
r Kartaca bahriyelilerini ~a§trtlp y1ld1r-
1g1 gibi, filler de Roma lejyonlr:mnm 
n~averlerini korkutup ka!Ylfml§b. Fil -

aki bu iri hayvanlar, Roma askerleri 
erinde oyle miithi~ bir tesir buakml~ -
rd1 ki en ccsurlan bile bunlarm kar§I -
da duramaml~tl. Bu fil korkusu epey 

rCli1 . Nihayet, bir iki sene sonra, Sicil-
d'l Konii~l Ceciluis, ok ve cirid gibi 

.<.•khn at!lan silahlar sayesinde bu kor· 
nc hayvanlann hi.icumunu defetmek, 
tta onlan iirkiiti.il) kendi ordulan iize -
e .,.'dJrtmak bbil oldugunu Roma as· 
rlerine gosterdi. 
Roma, ordusunun Kartaca kaprstnda 
rad1~1 hezimetten asla i.imidsizlige ka

lmadJ ve maglub ordunun bakaylSrm 
rtarmak i.iure 350 gemilik bj,r donan· 

gonderdi Fillerden ve Kartacahlar
n yakalanm kurtaranlar Aspis §ehrine 
~;m1~lar ve orada mU'hasara edilmi§ler
y f'ni Roma donanmastm kar§llamak 

ere Kartacahlar si.ir' a tie yeni bir deniz 

Ac;1kta demirlemek ihtiyats1zhgm1 gos
termi~ olan yeni bir Roma filosu da bir 
futmaya kurban gitti. Polib: «Bu filo o 
kadar tam bir surette mahvoldu ki ancak 
bir tahta par<;as1 saglam kalabildi» diyor. 

Bu felaketlerden hayret i~inde kalan 

Roma, Kartacahlardan deniz hakimiye -
tini almak fikrinden tamamile vaz gec;ti. 
Fa kat, Roma vatanda§lan maglubiyeti 
kabul ve itiraf etmiyorlardt; harbin bu 
en k11ranhk devrinde, mi.ikemmel bir va
tan a§kile miitehassis olduklanm gaster
diler. Zengin ferdler, tek ba§lanna veya 
orta hallilerden mi.irekkeb vatanda§ grup
lan birle§erek tamamile mi.icehhez hirer 
ki.ienki.ierem yaptudtlar. Bu gemilerin be
delini, ancak zaferden son.ra Odemesini 
hiikfimete bildirdiler. Bu hususi gayretler 
"we•inde, 900 kiienki.ieremd.en miirekkeb 
yepyeni bir Roma donanmas1 meydana 
geldi. Harbin ba§langKmda oldugu gibi 
bu yeni donanma gemilerine de mukemmel 
bir Kartaca galeri ornek olmu§tU. 

Roma, yeni ve uazzam bir annada 
vucude getirmege ~alr§uken Kartacahlar 
de onlan denizden kogduklanna hi.ikmc· 
derek gaflete dalm1§lar ve donanmalanm 
ihmal etrni§lerdi. Romalrlarm biiyi.ik bir 
donanma ile tekrar denize <;1kt1klanm ha· 
ber aldiklan zaman eslcimi§, ~;iiriimii§ ge

milerini hemen tamir ettiler. 
<Arka.ft var). 

( ehir ve M mlek t Haberlerl ) 
Askerlik dersleri 

Bu sene imtihanlaran 
~ok saka ~ekilde yapl· 

lacagt anla~dayor 
Ortamekteb ve liselerde bu ders y1h· 

nm ilk imtihanlarma yakm.da ba§lan.a • 
caktir. Bu sene, imtihan verecek talebe 
lerin as.kerlik derslerinden s1b bir smava 
tabi tutulacakl,an ogrenilmi§tir. Bu ci.im
leden olarak ortamekteblerde a~kerlik. 
dersi yi.iziinden biitiin talebelerin bu ders
ten s1mf g~esi Jaz1mdu. Ortamekteb 
ii~i.inci.i smlf talebesinin askerlik dersin
den s1mf gec;mesi, ortaokul smav talimat
namesi bi.iki.imlerine uygun olarak D ~ 60 
say1h askerlige hazuhk ders!eri talimat
namesinin 36 ncr maddesine gore olacak
tlr. Her ders y1lmda lisenin birinci, ikin
ci Ve U(fUncu Slniflannda askerlik dersle
rinden iki yaz1h imtihan ya:prlacak: as
kerlik kamrp1mn sonunda da her ~alebe 

bu dersten bir sazlii, bir de ameli imh
hana tabi tutuilacaktJr. Liselerin ut;iincii 
Slmflanmn askerJik kampl sonundaki SOZ

Jii ve ameli smavlar D - 60 say1h asker· 
lige hazuhk dersleri ~alimatnamesinin 36 
nc1 maddesi hiikumlerine gore icra edi~ 
lecektir. Askerlik dersine tabi olan tale
be, bu oders.in yaz1h smavlarmda ald1g1 not 
ne olursa olsun, kampa i~tirak etmege ve 
lamp sonunda yaplla~ sozlu ve ameli 
imtihanlara girmege meebur olacaktlr. 

Ziraat kongresi 

Memleketteki haralara 
aid te~kilattn tadili i~in 

baZI tasa vvurlar var 
Ankaradan §ehrimize gelen ma!umata 

gore, biiyiik ziraat kongresi i~in ha !.rhk
lara ba~lanml§tlr. Kongrenin a~1h~ tanh: 
kat'i surette tespit edilmemesine ragmen, 
toplantlya istirak etmek i~in yurdun bet 
tarafmdan bir~ok miiracaatler yap:hyor. 
Kongreye ~tirak arzusu gosterenlerin 
murahhaslardan farksi•Z olarak kongreye 
gelip mi.izakereleri takib etmeleri karar · 
la§tmlm1~tJr. 
Ko~rede tetkik cdilecek mevzular a

rasmda ziral tedri~at meselesi de yer al· 
ml§hr. Bel~ikadan davet edilen salabiyet 
sahibi bir mutehassiS, Anhrada tetkik -
lerle me§oSuldiir. Bu mi.itehass1sm hazuh
yacagi rapor, koogreye arzolunacakh:. 

Ziraat Enstitiisi.iniin yeniden organi • 
zasyonu mevzuubahs edilecektir. Bu mu· 
essesenin yurdun zirai bunyesine uy3un 
v:e faydah bir hale konulmas1 karllria§
mt§hr. Ziraat enstituleri i<;in mevcud ka
nunu tad!il eden bir proje haz1rla(!lrnas1 
mevzuubahstir. Haralar te§kilatmm de -
gi§tirilmesi de dii~uniilmektedir. 

Kongrede tetkik edilecek u~ mevzu -
dan birini te~kil eden ziral te§kilat i§i i~in 
baz1 yeni tasavvurlar vardtr. Bu arada 
Vilayetlerdeki Ziraat, Orman ve Baytar 
mu.di.irliiklerinin tek miidurliik haline ge
tiri1mesi, tek mi.idiiriin her i.i~ i§le me§gul 
o1masl da mevzuUbabstir. 

Milli emlak 
Bankaya devredilecek 
olan emlakin miktart 

yirmi bin par~ad1r 
istanbul Vilayeti Milli Ernlak idaresi 

emrindeki emlaki milli.yenin kamilen ve 
dosyalarile birlikte Emlak Bankasma 
devredilmekte oldugunu yazmt§tlk. 

Ald1g1mlz malumata nazaran, devri 
mukarrer emlakin miktan yirmi bindir. 
Bunlar ili~iksiz ve tam olarak devrolu -
nacaktu. Devir muamelesi yap1ldtkc;a 
Milli Emlak idaresi bunlan satl§a <;lka
racak ve bu sat1§larm bedeli Emlak ve 
Eytam Bankasmdaki hiikumet hilssesinin 
itfas1 kar§ihg1 olacaktir. Piiriizlu ve ili -
§ikli olan emlak, muameleleri tamamla -
mnc1ya kadar devredilmiyecektir. Milli 
Emlak idaresinden bir heyet, bunlarm 
devir muamelesini y;mmakla met:guldiir. 

MOTEFERRIK 

(;i~ek~iler, ~elenk~ilerden 
.§ikayet ediyorlar 

istanbul C::i~ek~iler cemiyeti, istanbul 
Ziraat rniidiirliigiine rniiracaat ederek 
c;elenk satan bazt rnagazalar hakkmda 
§ikayette bulunrnu§tur. 

iddiaya gore, istanbulda ~Yi~Yekr;ilik in· 
ki§af etrni§ ve ihtiyaca kafi ~Yi~Yek yeti§
tirrnek imkam has1l olmu§tur. Fakat 
buna ragmen, ~Yelenkc;iler, Atatiirkiin 
cenaze rnerasimi ic;in vaki kiilliyetli <;e
lenk talebini kar§llarnak iizere Avrupa
dan sun'i c;ic;eklerle yaptlm1§ c;elenkler 
getirtmi§ler, pahahya satml§lar, ayni 

P. T. TELEFONDA zamanda da haricden c;ic;ek getirtebil -

Umumi i§lerin tslah1na 
~ah§Ilacak 

Naf1a Vekaleti, posta ve telgraf i§leri-

mek ic;in de istanbuldaki ~Yi~Yeklerin ih
tiyaca kafi olrnadtgmt i§ae etmi§lerdir. 

istanbul Ziraat miidiriyeti, yapbgt 
tetkikat neticesinde fstanbulda kafi 

Liselerin birinci, ikinci ve iic;iincu s1 -
mflannda her talebenin askerlik dersin
den birinci yaz1h imtihanda ald1g1 not 1 
ile, ikinci y,az1h imtihanda aldtgt not 2 
ile, kamp sonunda yapilan sazlii ve ame
li smavlann neticesinde almacak not da 
2 ile zarbedilerek hepsinin tutan be§e bo~ 
liinecek, bu suretle elde edilen not, o ta
lebenin askerlik dersinden simf ge~me 
notu olacaktn. Notl.ann tutan he§e bolu
nurken yanm ve yanmdan fazla kes!rler 
1 sayhcakhr. Askerlik dersinden s1mf 
ge~ebilmek ic;in bu dersten alman stmf 
gecrme notunun be~ten a§agt d:J§ffie.n-.esi 
§arttlr. Askerli·k derslerinden ikmale ka
lan talebenin imtihanlan yeni ders y1h 
ba§mda oteki derslerin biitiinleme imli • 
hanlan yap1ldJg1 mad a yap1lacakt1r. T .a· 
lebe, stbhi vaziyeti d.olaylSile askerlik 
kampma devam edemedigi takdirde s1thi 
vaziyeti s,alahiyettar bir heyetin raporile 
tespit edilirse engel imtihanlannm yaptl -
d1g1 mada bu husustaki talimatnameye 
gore kanuni muameleye tabi tutulacakt1r. 

ni tslah edecek ve en miitekamil §ekle miktarda c;ir;ek yeti§tigini tespit etmi§-
sokacaktrr. Bu i§e, Posta ve Telgraf u _ tir. Haricden bu gibi ~Yelenklerin celbi
mum miidiiru $eref mernur edilmi§tir. nin online ge~Yilmesi ic;in icab eden rna
Umum rniidiir, tstnabul, fzmir, Trabzon karnlarm nazan dikkati celbooilecektir. 
ve diger belli ba§lt vilayetlerimizi geze- Tramvay ve Tiinel ~irketleri· 

Liselerin son s1mflannda jl.skerlik dcr
sine tabi olan talebe, askerlik dersinden 
ba§ka derslerden s1mf gelYffii§se o ders YI
hmn birinci devre olgunluk smavlanna 
girmek hakkm1 haizdir. Haricden liseyi 
bitirme imtihanlarma giren ~lebenin de 
asker! kamp yapmas1 kanunen §arttu. 
KIZ talebe i~in kamp yoktur. 

Memleketimizde, yabanc1 mekteblere 
devam eden Ti.irkiye Cumhuriyeti vatan
da§lanndan bulunan talebeler de kendi 
okuillannda, muadil derecedeki Turk 
mekteblerine aid programlan takib etrnek 
~uretile askerlik derslerini gorecekler, as

kerlik kamplanna da i§tirak edeceklerdir. 
Bunlarm askerlik tedrisatma aid notlan, 
s1mf terfi ve mezun olmak vaziyetlerine 
-resml okullarda oldugu ,gibi- tesir ede
cektir. 

Beden kabiliyeti ve s1hhi hali elveri~h 
olmad1g1 askeri bir s1hhi heyet raporile 
sabit olanlar yalmz at&eri derslere dcvam 
ile miikellef olup talim ve kamplara de
vam mecburiyetinden mustesna tutulacak
lardn. Bir sene i~inde saat hesabile as
kerlik dersleri tutannm li<;te biri nispetin
de devamstzhgi goriilenler kamp imt:han
lanna ~irmek hakkm1 kaybedeceklt•rdir. 

Ortamekteb yedinci s1mfmdan b<i~la -
mak iizere k1z talebe de nazarl askerlik 
del"Si gorecektir. 

GOMROKLERDE 

Ba§miidiirliige kim 
getirilecek? 

Ogrenildigine gore, istanbul Giim -
riikleri Ba§miidiirliigiine lthalat gum -
riigii mi.idiirii Medhi tayin edilecekt~r. 
Giimriikler Ba§kimyageri Necmeddm 
de be§ yiiz lira iicretle Sthhiye Veka -
leti Ankara HifziSSthha miiessesesi kim
yevi tahlil §Ubesi miidiirliigiine tayin e
dilmi§tir. -···_, 

Bursada pazarhkstz sab§ 
Bursa (Hususi) - ikttsad Vekaleti, 

§imdilik Ankara, istanbul ve izmirde 
tatbik edilmi§ olan pazarhks1z sat!§ u
suliiniin Bursada da tatbik1 miimkiin o
lup olmadtgmt sormu~ ve bu meselenin 
tetkiki Belediye Meclisince bir komi:; 
yona verilmi§tir. lktJsad komisyonu na· 1 

mile te§ekkiil eden bu enciimen, Bele · 
diye Daimi Enciimenile birlikte bir top· 
lam yaparak kanun hiikiimlerini ince -
lemi§ ve §ehrimizin vaziyetine gore, pa 
zarhks1z satl§m tatbiln miimkiin oldu· 
.gu neticesine varmt§br. 

Komisyonun bu karan, vilayet kann
lile fktJsad Vekaletine bildirilmi§tir, 

rek tetkikat yapacakbr. nin sah~ teklifleri 
Seyahatten sonra Ankaraya donecek Naf1a Vekaleti, istanbul Trarnvay ve 

olan ~eref, bu tetkiklerinin neticesini bir Tiinel §irketleri rnurahhaslarmdan, sa
rapor halinde Vekalete bildirecektir. Is- tm alma miizakerelerine esas olrnak ii
lahat rneyamnda muhaberatm daha seri zere tekliflerde bulunrnalarmi iste -
~ekilde cereyam, telefon muhaberahnm rni§ti. 
her tarafa te~mili isi de vardtr. Murahhaslar tekliflerini Vekalete bil-

SF.HfR IST~F.RI ·dirmi§lerdir. Bu tekl:iflerin tetkikinden 

· ·Et fiatlari 
Belediye iktisad miidiirli.igii, rnevcud 

et narhm1 oldugu•gibi ipka etmi~tir. So
guklar ba~Jad1ktan sonra da et fiatla -
nnda bir yiikseli§ goriilmiyecegi iimid 
ediliyor. -···-«Odiinc alm1' olabilirim» 

Tahtakalede Kli~Yiikhanda arkada§I 
Hur§idle ayni odada yatan Osman, ev
velki sabah kalkm1~, uyuyan arkada~1 -
nm yastig1 altmda bulunan 15 liraYI a
larak savu~rnu§ ve ~ikayet iizerine ya • 
kalanmt§hr. 

Me§hUd sue; nobetc;isi Sultanahmed 
iic;iincii sulh cezada diin sorguya ~Yeki -
lirken dedi ki: 

c- Bur ada §ahid olan arkada§lm Dur
sun, ak~amdan bana cyarm Biilbiildere
sine k1zlarla eglenmege gidelim:o dedi. 
Ben, cpekh dedim arnma pa.ram yoktu. 
Biitiin gece goziime uyku girrnedi. Sa
bahleyin yastik altmdaki 15 lirayJ bu 
sebeble aldtm, sonra da Biilbiilderesine 
gittim, yedim. Bununla beraber, c;alma
dim, Odlinc; alrnt§ saYJhnm. Borcum -
dur, oderim!:o 

Hakim Kamil, suc;lunun 21 ya§mdan 
kiic;iik oldugunu gozoniinde tutarak, 
c;alrnak maddesinden 1 ay, 20 giin hap
sine karar verdi. -···--Siimer Bank, Hatayda yerli 

mallar §Ubesi a~tyor 
Siimer Bank, Hatayda bir yerli mal· 

lar §Ubesi ac;rnaga karar vermi~tir. Bu
nun ic;in banka §eflerinden isrnaille 
bankamn Ankara §Ubesi ~efi Ekrern Ha
taya gitmi~lerdir. 

sonra gorii§melere ba§lanacaktlr. , 

Abide' i§lerile jiiri heyeti w 

ugra§acak 
Abidelere aid i~lerle istanbulda Gii -

zel San'atlar Akadernisinde miite~ek -
kil ji.iri heyetinin rne~gul olmast karar
la~mt~br. Dahiliye Vekaleti, bu miina
sebetle Akademiye gonderdigi bir e
rnirde, bundan sonra bu i§lere aid rni.i
racaatlerin dogrudan dogruya mezkur 
heyete yap!lacagm1 bildirm~tir. 

Maarif V ekaletine gelen 
te~ekkiir mektublari 

Atatiirkiin cenaze rnerasirnine h;tirak 
etmek i.izere Ankaraya gelmi§ bulunan 
ecnebi k1t'alarm kornutanlarmdan Maa
rif Vekaletine ayn. ayn rnektublar gel
mi§tir. Bu mektublarda Vekalete, An • 
kara mekteblerinde rnisafir edilen as
keri k1t'alarm istirahatlerinin tern1ni 
hususunda gos{erilen alaka ve ihtimarn
dan dolaYJ .tesekki.ir edilmektedir. 

Tiirkiye • ltalya ticaret anla,. 
masma aid layiha 

Ankaradan bildirildigine gore, Ti.ir -
kiye - ftalya ticaret ve klering anla~ -
malarile bunlara rniiteferri protokolla
rm tasdik1 hakkmdaki kanun layihas1 
Biiyiik Millet Meclisine verilmistir. 

MAI.IYI?DE 

Gayrimiibadil bonolar1 
Gayrimiibadil bonolannm Defterdar -

hkc;a teselliim edilerek rniktarmm kay
dma ve hazine tahvilatile tebdili ic;in Ma
liye Vekaletine gonderilrnesine devam e
dilmektedir. Azalan miiracaatlerin ar
kasi, bu ay sonuna kadar almabilecek
tir. 

Evvelki gece sabaha kaT§l, istanbulu gayet kesif bir sis tabakas1 kapla
mt§tlr. Sis, denizi tamamen ortti.ikten sonra karada on, on be§ metre ilerisini 
gosteremiyecek bir hal alml§hr. Bu yiizden denizdeki seyriisefer bir miiddet 
inkltaa ugram1~ttr. Sis yliziinden iki motor, Koprii goziine yakm bir yerde 
c;arpl§ffii§Sa da had.ise, tehlikesizce savu§turulmu§tur. Yukandaki resim. diin 
sabah da devam eden sis yiiziinden Koprlide bekliyen halkx gostermektedir. 

5 Birincikanun 1938 

Siyasi · icl11al 
Almanya • Fransa 

anla,masi 

A lmanya Hariciye N azm bu 
Parise hareket edecek ve 
manya ile Fransa arasmda 

birinin hududuna her tiirlii tecaviiz 
tevakki ve i~tinab edeceklerine ve fev 
lade ahvalden aralarmda isti§arede b 
lunmalarma ve iki bi.iyiik devleti ala 
dar edecek herhangi ihtilaf1 hakem usul 
halletmelerine aid olmak i.izere evve 
kararla§trnlml§ olan muahedeyi F ra 
Hariciye N azrrile beraber imza edece 
tir. 

Bu imza muamelesi 29 te§rinisan 
yap1lacakh. Lakin Almanyanm rejim · 
dii~man olan sosyalistlerle komunistl 

arkalarmdan si.iriikliyeceklerini zan 
tikleri amele ve memurinin yarrd1mile 

mumi bir grev ~1kararak imza muamel 
ne mani olmaga ve hatta bi.iti.in anla§Ill 
suya di.i§iirmege te§ebbus ettiklerind 

Almanya Hariciye Nazmnm Parise g 
mesi geciktirilmi§ oldu. 

Umumi grev iflas edip yaln1z tertib 
denlerle i§tirak edenlerin ekmek ve m 
faatine mal olmas1 iizerine von Ribbe 
trop'un Berlinden Parise gitmesine 

mani kalmaffil§tlr. lmzalanacak bu vesi 
ile Fransa bir bu~uk milyon Alma 
ya§adrgl Alsas Loren' den Almanya 
kendiliginden feragat eylemesi gibi m 

him bir menfaat kazamyor ve emniY 
arbyor. Almanya dahi F ransanm orta 
§arki ve cenubu §arki Avrupada siya 
ve askeri ittifaklar1 ve baglantJlan dol 

y1sile ileride Almanyanm serhest~e bar 
ket eylemesine mani olacagl miidahale 
tesirler yapmamas1 gibi sonsuz ve ge 
bir muvaffakiyet temin etmi§ oluyor. 

Lakin F rans1z milleti en buyuk ve ta 
hi dii§mam Almanya ile ilk defa iki tar 
fm goniil nzasile anla§arak §ark hudu 
l![ma aid hiiyi.ik bir tehlike ve kabust 

kurtuldugu gun cenubdan eski Aim 
tehdidi kadar biiyuk ve hatta daha § 

mulli.i bir tehdidle kar§tla§ml§tlr. 
!talyan parlamentosu ve halki vakti 

!talyamn birer parc;ast olup bugiin da 
!talyanlarla meskun bulunan FransaJJ1 

cenubu §arki k1smm1; yani Nis'in bulu 
dvgu biitiin Frans1z Rivyerasuu ve Sa~ 
va havalisini istiyor. Bu yerler Fransall1 

cenubu §arkisinin tabii hududlarrm " 
emniyetini korumakta bulunduktan ba§k 
asli Fransamn Akdenize olan sahilini 
miihim bir par~asrm te~kil etmektedir. 

Bundan ba§ka as1l Fransanm cenubil 
§imali Afrikadaki mi.istemleke imparato 
lugu arasmdaki askeri ve iktJsadi muva 

sala yollar1nm deniz ortasmdaki yega!l 
istinad noktas1 Korsika adasm1 da ltalY 
istiyor. 

Cografi mevkii itibarile Akdenizin o 
tasmda enginlere uzanml§ olup (Bon~ 
burnu ve Bizerta harb limanile F ransal11 

Akdenizin ortasmda ve cenubunda ask 
ri hakimiyetinin ba§lrca istinadgaht bul 
nan T unus Beyligini de Italy a istiyor. 

Bu yerlerin verilmesi; Fransanm Ak 
denizin bi.iyiik devleti olmak mevkiinde 

feragat eylemesi ve ordusunun en muhi 
ihtiyat memba1 bulunan §imali Afrikada 

aynlmas1 ve yan Fransamn §ark hudud 
larrm italyaya b1rakmas1 demek olacak ' 
hr. 

ltalya; Fransayr Akdenizin biiyiik 
devleti olmaktan ve garbi Avrupamn to: 
giltereden sonra ikinci muazzam devletl 
bulunmaktan tecrid edecek boyle bir ta 

lebe cesaret etmekte neye giiveniyor. p.J-
'1 

manya (:ekoslovakyayl almaga kalkJ§tiS 
zaman ftalya bi.itiin ordulanm FransaY8 

saldmp Almanyamn arkasrm korumaS~ 
hamlanml§h. !talya dahi F ransaya hii ' 
cum edecegi zaman Almanyamn !talyaO 

ordusunun arkasmr ayni suretle koruya ' 
cagma emindir. Bunun ic;in F rans1z ef ' 
kan umumiyesi Almanya bir taraftall 

Fransa ile anla§Irken diger taraftan da 
!talyay1 F ransanm iizerine sevkediyor IIl11 

diye du§iinmekte ve Pariste imzalanaca~ 
anla§manm F ransa i~in bir kiymet ve faY' 
dasl olmlyacagmt ileri sunnektedir. 

Boyle bir hiicum vukuunda F ransaY3 

yardim edebilecek yegane biiyi.ik devJel 
ingilteredir. Halbuki ltalya lngiltere jle 
tamamen anla§ffil§ bulunuyor. Hatta bii' 

yi.ik znhlrlarm ve toplarm yapiimamB51 

gibi ahkaml ihtiva eden ve lngilterenill 
fevkalade ehemmiyet verdigi Londra de' 

niz mukavelesini ltalya daha evvelki giill 
imzalaml§trr. Avusturya ve <;ekoslova.k' 
ya meselelerinde F ransay1 yalmz bua.ka" 

lngiltere, FranSJZlan cenub hududlannd11 

ve Akdenizde ve §imali Afrikada yalnrt 

b1rakacak m!d1r~ ,Simdi biiti.in di.inya '~.e 
bahusus F rans1zlar bu suali bi.iyi.ik btf 

ehemmiyetle sormaktad1rlar. Bunun ce ' 

vab1 Avrupanm nereye gittigini gostere ' 
cektir. 

Muharrem F eyzi TOGA l' 
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PRAG MEKTUBLARI: I 

(;ekoslovakya ad 1m ad1m 
Yeni Valisi 

miinasebetile 

istanbul Leh meclisinde ftrttnab bir eel~ / Romanyada kanb 
hadiselerin devamt Almanyaya yakla~Iyor 

[BCL$makaleden devam] 

halkm kendi sehir ve kasabalarile s1k1 ve lJkraynab mebuslar 
muhtariyet istiyorlar 

Almanyantn in,astni 
Demirmuhaftzlar, Naz1r- h I d... T .1 ... . aztr a 1g1 una 1 e 
lar1 idama mahkum etm1' biiyiik ikbsadi 

tasa vvur ettigi ve 
Oder arastndaki 

planmJ ileri alakalar; ilk §arttlr, ve diger bin;ok 

kanalln sebebleri arasmda binnefis o §ehirler ve 
kasabalar halklanmn §ahsi menfaatleri 
bile bu alakay1 zaruri ktlar. Y ollan yapH 

I 

-..eh meb'uslart, cenubu ,arki arazisinin Leh 

milletinin kantntn son damlastna 
miidafaa edilecegini soylediler 

kadar 

Var§ova 4 (a.a.) -- Polonya meh· 
an meclisinde futmah bir celse olmu§· 
r. 
Ukranyah ekalliyet meb'uslanndan ve 

eclis resis vekillerinden Nudrey ~iddet· 
bir nutuk irad ederek Ukranyamn ara· 

i haktmmdan muhtariyetini istemi§ ve 
kraynah meb'uslann bu babda bir ka· 

un layihast tevdi edeceklerini soylemi§• 
r. Hatib, Polonya hududunun obiir ta· 
af1nda bir Ukrayna devldinin te§ekkiil 
lllli~ olmasmdan dolay1 bahtiyar oldu
unu beyan etmek suretile wzlerine ni· 
ayet vermi~tir. 

Bu nutuk, Polonyah meb'uslar tara· 
ndan ~iddetli protestolarla kar§Jlanmi~
r. 

sini kammn son damlasma kadar miida· 
faa edecegini soylemi~tir. 

Ayni frrkanm reisi General Skw~r. • 
czynski de miihim bir nutuk 50ylemi~hr. 

General bilhassa Polonyanm Maca • 
ristanla mii~terek bir hududu bulunmas1 
liizumundan bahsetmi~ ve bu liizumun 
yalmz hissi esbaba miistenid oli?,a~lP ay· 
ni zamanda Polony~nm menafn 1caba • 
tmdan oldugunu s()y}emi~tir. Generale 
gore Polonyanm harici siyaseti, Maca
ristamn Karpatlaralb Rusyast hakkm • 
daki amaline miizaheret etmek icab e~e.r. 

General netice olarak, Polonya ~c;m 
en miihim meselenin Y ahudi meseles• o
lup Polonya milletinin Yahudilerin nii
fuzundan tahlis edilmesi laz1m gelmekte 
oldugunu soylemi$tir. 

Meb'uslardan Ponkieniez de Polon
yanm miistemlekeler elde ~tm~si muktezi 
ve bu emeli tahakkuk edmc1ye kadar 
miicadele eylemesi lazlm oldugunu soyle-

HUkumet taraftan birlik fukas1 meb· 
slarmdan Ostrovski, ~iddetli hir nutuk· 
a mukabele ederek Ukraynah meb'us -
ar1n hath hareketini teessiifle kar~1lam1~ 
e Polonya milletinin bin senedenberi 
olonyaya aid olan cenubu ~ark! arazi· mi~tir. 
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ahudi diismanbgt 
' 

Romanya gazeteleri 
Y ahudi istilastndan 

,ikayet ediyorlar 
Biikre§ 4 (a.a.) - «Universal. ve 

Capitah gazeteleri, Yahudilerin Ro -
anyay1 istila etmeleri tehlikesi kar§l· 

•.nda bi.iyi.ik bir endi§e izhar etmekt7 • 
' ltler. Ci.inkii Yahudiler, memleket ik
Sadiya,tma yiizde doksan nisbetinde 
akim olmaga muvaffak olmu§lard1r ve 
ernleket ki.iltiiri.iniin ha.kimi mutlak1 

esilmek tehlikesini arzetmektedirler. 

l' ahudi - Leh talebeleri arastnda 
hadiseler 

Var§ova 4 (a.a.) - Gazetelere naza -
an Var§ova yliksek ziraat mektebinde 
olonyah talebe ile Yahudi talebe ara-

111da baz1 had1seler zuhur etmi§tir. 

Ame~ikada yeni bir kanal 
a~1hyor 

Va§ington 4 (a .. a.) - Novyork Ti
es gazetesine gore, resmi mahfi!ler ve 
~n~renin Va§ington azas1, Atlas denizi-
1 Nikaragua iizerinden Pasifik denizine 
aghyacak yeni bir kanahn in§asma bii

i.ik bir alaka gostennektedirler. Ameri· 
a ordusu bu projeye mt1zaheret etmek -
edir. Zira tek bir Panama kanah harb 
. kuunda kol,ayhkla tahrib edilebilecek -
It, 

Y ~ni kanalm in~as1 masraf1 725 mil • 
on dolar ve uzunlugu 277 kilometre O· 

acaktu. 

Meksika petrollar1 
Nevyork 4 (a.a.) - Meksiko'dan 

evyork Times gazetesine hildiriliyor: 
Meksika hiikumeti, idaresi hiikumet 

line alman lngiliz ve Aanerikan petrol 
.abrikalanm modernize etmek ic;in iki mil

on be~ yiiz bin dolarhk makine, alat ve 
devat satm almmak iizere Almanyadan 
iihirn mikt;uda kredi temin etmi§tir. 

el~ika kabinesinin vaziyeti 
Briik6el 4 (a.a.) - Halefini bulmak·· 

a Spaak'm mii§kiilat ~ekmekte oldugu 
Maliye Nazmnm istifasma ragmen kabi
enin vaziyeti nazik goriinmektedir. 

Cazeteler, kabine buhrammn bilkuv· 
e a~lltnl§ oldugunu beyanda miittefiki.ir-
er. 

F azla olarak pazartesi ,giinii sosyalist 
lrkasimn umumi konogresi, Briiksel' de 

h~~I:nacak ve Spaak tara.fi.n?~n, ~u~gos 
~kumetile mukarenet teslSl 1~m 1tt1haz 
dilrnj~ olan karar hakkmdaki hiikmiinii 
·erecektir~ Miifrit entemasyonalistler 

( urgos hiikumetine §iddetle dii~mandn -
~r. Hatta Barselona ile derhal diplr>!na· 
1 

tniinasebat tesis edilmesi i<;in sosyalist 
trkasmm her§eye ba§ vuracagt soylen -
"ktedir. 

F'ilistinde ii~ ayda olenler 
. Londra (Hususi) - Ne§!edilen resmi 
}~ istatistikten anla§1ld1gma gore, 1 ey

d.en te§rinisani nihayetine kadar ii~ 
ro 1~inde Filistinde olenler~n . ~aylSl 

9 Arab, 269 Yahudi, 42 Ing1hzden 
arettir. 

Miistemleke • • 
lSI 
' 

Hitler « Miisaid f1rsa t 
zuhurunda >> bu mese· 
leyi de halledecekmi' 
Kasel 4 (a.a.) - Kasel milli sosyalist 

birligi §efi Weinrich, milli miistemleke 
cemiyetinin bir toplantlsmda ezciimle 
demi§tir ki: 

c- Fuhrer, bu y1l nas1l on milyon Al
mam ana yurda baglami§Sa, miinasib 
vakti gelince miistemleke meselesini de 
o suretle halledecektir.:. 

Haber verildigine gore, 14 kanunuev
velde burada miistemleke meselesi i~n 
biiyiik bir tezahiir yap1lacakhr. 

Ruzvelt'in miihim liir 
beyanab bekleniyor 

Va§ington 4 (a.a.) - i~i ha~er.~~ • 
makta olan mehafilde lemm .~dild•g.me 
gore Ruzvelt, §imali Ka~olin Universi~e· 
sinde radyoda soyliyecegl nutukta han -
ci siyasete miiteallik miihim ~~y~natta 
bulunacakbr. Bu beyanat, kend!Slmn Al· 

manya, italya ve Fransadaki Amerik~n 
sefirlerile yapml§ oldugu gorii§melenn 
netayicini hulasa edecektir. 

lngiliz Hava Naz1r1 Fransada 
Paris 4 (a.a.) - lngiltere hava i§leri 

nazm, bugiin «Villa Coublay» tayyare 
merkezini ziyaret etmi§tir. Orada Fran .. 
s1z tayyareciliginin son terakkilerinin ifa· 
desi olan on be§ tayyare sualanml§ bulu· 

nuyordu. Bunlann arasmda he§ yeni a~
Cl, be§ bomhard1man, iki tarassud, bu 
otojir ve 1ki avc1 talim tayyaresi bulunu· 
yordu. 

ingiliz nazm, «Bourget>> den saat 15 
te hareket etmi§tir. Hareketinden evvel 
gazetecilere beyanatta bulunarak, ez • 
ciimle Frans1z hava naz1rile iki memle -

keti alakadar eden meseleler hakkmda 
gori.i§mU§ oldugunu ve lngiltereye ingiliz 
miidafaa kuvvetlerinin sulh lehinde daha 

miiessir ola bilmesi ic;in elinden geleni yap· 
mak niyetile gitmekte bulundugunu soy -
lemi§tir. 

Hidiv Ismail abidesi 
iskenderiye 4 (a.a.) - MlSlrd~ m~ • 

kim italyanlar tarafmdan MlSir m1ll~tm~ 
hediye edilmi§ olan Hidiv Ismail ab1des1 
bu sabah Kral F aruk tarafmdan !esmen 
kii§ad edilecek ve merasimde ltalyan 
ayan reisi hazu bulunacakhr. 

Normandi vapuru amelesi de 
grev yapb 

Havr 4 (a.a.) - Umumi Transa~ : 
lantik kumpanyasmm sivil miistahdemmt 
greY ilan etmi§ olduklarmdan dolay1 
mutfak, hmara gibi servisleri mii~tahde
mininden mahrum kalan Normand! trans· 
atlantigi diin ak§am saat 14 te hareket 
edememi§tir. Bu sebebden dolay1 <<Nor • 
mandi» nin hareket saatine tekabiil etmek 
iizere Paristen tahriki icab eden trenler 
tahrik edilmemi§tir. Y olcular <<Aquita • 
nia» admdaki Amerikan vapuruna bin • 

dirilmi§tir. 

V alansiya bombard1man 
edildi 

Bi.ikre§ 4 (Hususi) - Rumen polisi 
tarafmdan bugiin iic; ki§i oldiiriilmi.i§ • 
ti.ir. Maktullerin ge~enlerde Kluj 'Oni -
versitesi rektoriine kar§l suikasd yapan 
tedhi§giler oldugu soyleniyor. Diger bir 
habere gore, maktuller polisin cdur,. 
emrine itaat etmedikleri igin oldiirlil -
mi.i~lerdir. 

Demirmuhalrzlarzn laaliyeti 
Bi.ikre§ (Hususi) - Gegen seneki meb 

us intihablan arifesinde, gegen gi.in ol
di.iriilen Demirmuhaf1zlar te§kilah §efi 
Kodriyanu, takib edecegi harici siya • 
set hakkmda bir makale yazm1~ ve bu 
makalede, garbin biiyi.ik demokrasile -
rile, Kiigiik itilaf ve Balkan anla~mast 
aleyhinde ve Roma - Berlin mihverile 
beraber olacagm1 ve Demirmuhaf1zlar 
te§kilah Romanyada idareyi ele alacak 
olursa 48 saat i~inde Romanyamn Al -
manya ve italya ile yanyana bulunaca
gmt ilan etmi§ti . . 

Bu itibarla, italyan ve Alman gazete
leri Kodriyonu'nun Oldi.irlilmesinden 
sonra Romanya dahili vaziyetinin daha 
c;ok kan§acagmt yaZlyor. 

Kluj'da oldi.iri.ilen profesori.in katille
ri meydana cr1kanlmi~hr. Bunlar, Kluj 
Ticaret Akademisi talebelerinden De . 
mirmuhaf1zlara mensub Nikolay Fran
ku ile Kapurulu'dur. <;erna Vit§'te ya
kilan iki havra ile be§ Yahudi evinden 
ba§ka Basarabyanm diger mmtakalarm
da da yangmlar <;Ikanlmi§tlr. Yangm • 
lan g1karan Bisarguk biraderler de po
lisin eline ge~mi§tir. Basarabyamn Ro -
manyaya ilhakmm 20 nci ytlt miinase -
betile yap1lacak §enlikler yasak edil -
m~tir. Basarabyada ya§Iyan bi.itiin Ya
hudilerin rumca konu§malarma dair 
ne§redilen emir yiiziinden birgok gar -
pi§malar olmU§tur. Demirmuhaf1zlarm 
(millet mahkemeleri) eski Kral Naib -
lerile, valileri, hal;dm ve biiyiik memur. 
lan idama mahkum etmi§ ve ge~en aym 
-17 tarihli posta damgasile - idam hii
kiimleri kendilerine gonderilmi§tir. 

Biikre§te miisellah devriyeler gez -
mekte olup §imdiye kadar tevkif edilen
lerin saylSl yiiz ki§iyi ge~mi§tir. Demir
muhafizlara sempatisi olan 20 zabit az
lediln'li§br. Utsa isminde bir k1za, .~a_:
de~inin gonderdigi b~r: mektu~ huku
met memurlarmm elme gec;mt§ ve ya
ptlan ara§tlrmada bir ~uval beyanname 
bulunmu~tur. Ara§tlrma ve tevkifler 
devam etmek{edir. 

Bulgar Ba,vekili 
Ankaraya gelecek 

Sofya (Hususi) - Hususi .s~ret~.e 
ogrendigime gore, Bulgar Ba~vek•h Ko· 
se lvanof yeni sene ba§mdan sonra An· 
karaya 'gelecektir. Ba§vekilimiz Cel.al 
Bayar ge~en sene Sofyay1 ziyaret etmi~· 
ti. Reisicumhurumuz ismet inonii de .da· 
ha evvel Ba~vekil olarak Sofyay1 Zl!a· 
retle Kral Boris taraf dan kab.ul ed1l : 
mi~ti. Kose 1 van of hem bu ziyaretlen 
iade etmek, hem de Turk • Bul~ar dost
lugunu kuvvetlendirmek maksa~Il.e A~.
karaya gidecektir. Seyahat tanhi henuz 
kat'i olarak tayin edilmemi~tir. 
lspanyadan gelen yarahla.r 

Roma 4 (a.a.) - Gra~isca vap~ru Is
panyada yaralanan ;18 Italy~n .leJyone
rini ba.milen Nepali ye gelmJ§hr. 

Dun Pariste yapilan ma~lar 
Paris 4 (a.a.) - Bugiin Fransada 

c;ok miihim futbol miisc.bakal.~r~ cer.eya~ 
etmi~tir. Bunlarm ic;inde en muhlmmt Pa 
riste Park de Prens sahasmda Buda • 
pe~te • Paris muhtelitl~ri a.rasm~a .yapl· 
Ian ve 40 bini miitecaVIZ bu seyl~C~ top
hyan oyundur. Mac(lrlar, bi~c;ok .1Y1 ele-

manlan millt taktmla Napoh de ltalyan-
1 ... 5 3 

lara kar~1 oymyan, Paris muhte 1tlm • 
maF;lub etmi~lerdir. . . 

DiF;er taraftan Budape$te muhtehhle 
beraber gelen ve Macaristan B. unva~~m 
ta$Iyan tak1m da Normandiya muhtehhle 
kar&lla$ml$. fakat 3 - 2 maglub olmu~ • 

tur. l . 
~ek milli tak1m1 Rumen eri 

yendi 
Prag 4 (a.a.) - Cekoslovakya mil

li tak1m1, Romanya milli tak1mm1 6 • 2 
ma~lub etmi&tir. 

( ___ K __ •s_a __ h_a_b~e_rl_e_r~) 
* MiLANO 4 - Fa§ist frrkast genel se.k

reteri Starace, diin sabah buraya gelml§
tir. Mumaileyh, Milano'dan fa~lst kuvvet
Ierile eyaletlerden gelmi~ olan fa§i.st kuv • 
vetlerlnin muazzam bir toplantlsma rlya-
set etml§tlr. 

t}. KARAHiSAR 4 - Oli.imi.ini.in ellinci 
ylldoniimii mi.inasebetile, Namtk Kema~~n 
cocuklugu, hayatl ve eserlerl .. hakki.?da dun 
ogleden sonra orta okulda turk~e ogietme
nl Emin Ertem tarafmdan cok ozlii bir 

ehemmiyeti vardtr 
larak miistaid oldugu intizam ve umrana 

Prag, 2 birincikanun 
Gayet k1sa bir zamanda (:ekoslovak

ya, siyaset baklmmdan, bir ucdan obiir u
ca gec;mek iizere, geni§ bir hareket yapt1. 
Alman di.i§manhgmm en keskin safhasm· 
dan Alman dostlugunun en derin tarah
na gec;ti. Devlet reisligine doktor Hacha· 
yi intihab eden <;ekoslovakya, bu mem
lekette Almanyaya dostlugile maruf o· 
lan, ayni zamanda herkesc;e muhterem bir 
insam getirmi§ bulundu. Y eni devlet re • 
isi de Milli partinin, ba§mda bulunan 
doktor Beran'! Sirovy'nin yerine yeni 
kabineyi te§kile memur etti. Heniiz yeni 

kabinenin listesi ilan edilmi§ degildir. Fa
kat, bu hiikumet, (:ekoslovakyayi Al
manyaya ad1m ad1m daha ziyade yak • 
la§tlracak bir hiikumet olacakbr. 

Umumiyetle burada hiikiim siiren ka
naate gore, <;ekoslovakya bu yakla§mak· 
ta ikhsaden bir hayli menfaat gorecek -
tir. Bu memleketin bugiinkii halile iktisa· 
di kuvvetlerinden pek c;ogunu kaybetmi§ 

bulunmasma mukabil, Almanyamn yar • 
d1m1 ve onunla iyi bir anla§madan sonra 
pek az bir zamanda yeni kuvvetler toph· 
yacaktlr. 

Almanyaya di.i§man bir siyaset takib 
ettigi stralarda fevkalade askeri masraf
lar yapan <;ekoslovakya, bugiin bu mas • 
raflann agu yiikiinden kurtulmu§ oldu -
guna gore, devlet masraflan halkm o· 

muzlan iizerine eskisi gibi ag1r basacak 
da degildir. Almanya, <;ekoslovakyanm 
kendisinden memnun olmasma ~ok ehem
miyet verdigi i<;in, ona ikt1saden yardJm
larda bulunmay1 da siyasetinin temeli ha· 
line getirmi§ bulunuyor. -5u halde, bu 
memleket, eskisine nisbetle c;ok kiic;iilmii§ 

olmakla beraber, halkm hayah daha sa· 
kin ve daha emin bir devreye girmi§tir. 
Eger ikt1sadi kalkmmada gecikmiyecek 
olursa <;ekler belki de bu yeni devirden 
daha memnun olacaklardu. 

*** 
Almanlar da Cekoslovakyanin iktisadi 

kalkmmasm1 kolayla§tlrmak ve si.iratlen -
dirmek i~in (:ek hiikfunetine yardun et • 
megi unutmuyorlar. Bu yard1mlar ciimle
sinden olmak ve (:eklere i§ tedarik etmek 
maksadile Almanlar memlekete biiyiik ve 
geni§ bir in§aat program! getirdiler. Cek 
hiikumetile uzunuzad1ya gorii§tiiler ve 
nihayet kararlar verildi. Verilen karar 
mucibince, <;ekoslovakyada iki biiyiik ik
hsadi ehemmiyeti haiz iki biiyiik in§aat 
plam hazulanmasma karar verilmi§tir: 

1 - -5lezia ile Ostmark, yani eski A
vusturyayl, en k1sa yoldan birb1rine bag
hyacak olan biiyiik bir otomobil yolu in • 
§as1. 

Bu yol, <;ekoslovakyamn §imal ve ce· 
nubunda bulunan geni§ iki :Alman mem
leketini birbirine gayet k1sa bir §ekilde 
baghyacak ve gere'k Almanya, gerek Ce
koslovakya topraklan iizerinde her iki ta· 
raf ic;in de Exteritorial, memleket harici 
kaidesine tabi bulunmak itibarile -bilhassa 
Almanya i~in· biiyiik iktJsadi faydalar 
temin edecektir. Bu yolun hemen iba§hya· 
ca'k olan in§aatl 10,000 (:ekoslovak i§~i
sine uzun zaman i§ temin edecektir, 

2 - Ayni zamanda verilen karara go· 
re, birincisine nisbetle daha c;ok biiyiik ve 
miihim bir planni hayata gec;irilmesi i~in 
yakmda faaliyete giri~ilecektir. Bir de 
Tuna nehrini Oder nehrile birle§tiren u· 
zun ve geni§ bir kanal in§asidu. Takriben 
alh senede ikmali tasavvur edilen bu ka
nal, Avrupanm c;ok miihim bir su na'kli-
yat caddesi olacakt1r. ~ 

*** 
Bu kanal, sade <;ekoslovakya ve Al • 

manya ikhsadiyah bak1mmdan degil, 
belki de tbiiti.in merkezi ve cenubi Avru
pa ikhsadiyah bak1mmdan fev'kalade bii· 
yi.ik bir ehemmiyeti haizdir. <;unkii bu sa· 
yede Karadeniz, dogrudan dogruya ge
ni§ bir su yolile Balt!k denizine baglan
ml§ olacakt1r. Bundan dolay1 biraz malu
mat vermegi faydah goriiyorum. 

Y eni Prag Cumhur Reisi 
1\f. Hacha 

uzunlugun c;ogu <;ekoslovakyadan ve 
yalmz 90 kilometresi Alman arazisinden 
gec;erken §imdi 190 kilometresi Alman 

sevkolun~cak lstanbulda emlak kiymet
leri bile §imdikinin lie; be§ misli artabile·l 
cegini dii§iiniirsek halk bak1mmdan bu 
alakamn hakikaten biiyilk k1ymet ve· 
ehemmiyetini anlarnl§ oluruz. Giizel is..t · 
tanbulda temiz, rahat ve zevkli bir hayat 
ya§amanm keyfi cab.ad1r. 

1 

istanbul halkmm Istanbul imarile ala
kas! bazan maddi §ekillerde tecelli etmek 1 
laz1m gelebilir. Ufaktefek fedakarhklar· 
la Istanbul halkt istanbulun imanm y!ld<ij 
bir iki milyon lirahk yeni bir kuvvetle 
daha siiratli ve daha kat'i yiiriiyii§lii bir 

I 

yola koymakla ancak kendileri kazamr-j 
lar. -5ehrin umran faaliyeti burada halkm j 
refahm1 miitemadiyen artlracak bir amil
dir. lstanbulun §imdiki biitc;esi, miismir, 
surette sarfedilmek §artile, behemeha1 1 

artmlmak ihtiyacmdad1r. 't 
T e§ekkiir olunur ki biiyi.ikliigii, ehem-' 

arazisinden ve mi.itebakisi de <;ek toprak· d k 1 · b ' 
miyeti, tarihi ve mo ern Iymet en a· J 

larmdan gec;ecektir. in§aat masrah ola- 1 ·1 d 1 d 1 
k1mlarmdan stanbulun iman e ev et a· j 1 

rak, biiti.in teferruatile birlikte takriben hi candan ve ~uurlu surette alakahdu. 
yarun milyar mark tahmin ediliyor. Devlet, yani biitiin memleket ve biitiin, 1 

Kana!, c;ok miisaid araziden gec;ecek millet. Ebedi -5efimiz Biiyiik Atatilrk 
o!dugu ic;in Rein - Mein - Tuna iizerinde ge~en seneki Meclis a~lh§I nutkunda bil· i 

ac;Ilmakta olan kanala nisbetle daha az hassa istanbulu gozoniinde tutarak hiiku· 

zamanda ve daha az masrafla yap1labile· mete ba§hca biiyiik .§e~irle~!m~zin im~~~~a. 
cektir. Bu . suretle Karadenizden T unaya yard1m tavsiye ebnt§h. ~ukumet, butur 
dahil olan ve hem deniz, hem de nehir ve memleketc;e benimsenen bu direktifi yeri· 
kana! sulannda i§lemege elveri§li 1arak ne getirmek kat'i azmindedir, ve bu az• ' 
y~~1lacak g~miler, S~ettin' de B~lhk de· mini her vesile ile fas~las1z gostermektt I 
n~zme c;•kab.Ieceklerdi~. Kanal, ~ca~mda devam ediyor, ve onu Istanbula yeni VaJI 
bm tondan fazla hacm1 olan gem1lenn ve li ve Belediye Reisinin itinah sec;imindt' 1 

hatta seyredebilecekleri derecede geni§ ve oldugu gibi kendisine muzaheret vaidleriJ · 
derin olarak in§a •edilecektir. Gec;ecegi le miieyyed olarak verilen kuvvetli direkJI' 
saha Preran ile Viyana civannda intihab tiflerde de goriiyoruz. Devletin umum1 

edilecek bir nokta olacaktu. bi.itc;eden istanbul imanna y1lda be§ mil.lj 
Bu kanalm in§aSl cenubu §arki Av· yon liraya kadar ~tkabilecek yardtm yap· 

rupa ile merkezi Avrupamn Balbk li- mak niyetinde oldugunu biliyoruz. . 
manlan ve Tuna ile Balttk arasmdaki a- Halkm maddi ve manevi s1k1 alakasiU 
razi miinakalatJ itibarile biiyiik bir ink1 - beraber bu devlet yard1m1m dahi bir zer' 
lab yapacagt hesab ediliyor. Bilhassa, resi israf olunm1yacak s~rette ve ortayt l 
Rein - Mein - Tuna 'kanab da ikmal eserler c;tkarmak §artile lstanbulun iman•l , 
edildiken sonra garbi Almanya ile §ark! na tevcih edebilmek laz1mdu. i§te yen; 
§imali Almanya are~tntlaki e§ya miina· Vali ve Belediye Reisimiz §imdi bu c;ol • 
kalah dahi bu yoldan yaptlmaya ba§la- ehemmiyetli i~tedir ki kabiliyet ve ~.i.fa 
nacaktlr. Kana} ve nehir nakliyatmda yetini gostermege davet edilmi§ bulun 
tarif~l~r denize nisbetle daha ~cuz oldu- makta~1r .. ilk i§ olara~ ke~~~~inin ~fka~

1
l 

gu g1b1 bu yol, garbi ve cenub1 Almanya umumtyenm muzaherettle yurumek 1stey1 
ic;in daha k1sa gelmektedir. §i c;ok iyi bir tutumdur. 

Bu kanalm Tiirkiye miinakalatl bak1 - Matbuat yeni Vali ve Belediye Rei5i 
mmdan da biiyiik faydas1 olacag1m zan· ne yeni vazifesinin c;etin, biiyilk ve §erefli 
nediyoruz. F akat, Bulgaristan, Roman - c;ah§malarmda biitiin kuvvetile efkan J 
ya, Yugoslavya ve Macaristanm toprak mumiyenin muzaheretini bi.iti.in bir sami 1

1 
mahsullerini §imale dogru ucuzca sevket· miyetle vaid ve temin etmi§tir. 
mek bak1mmdan bu memleketlere temin ~u halde bu yolda muvaffakiyetleri1 
edecegi istifade c;ok biiyiik olacaktu. tahakkuk ve tevalisine hic;bir mani kalma 

ileride bu yolun bilhassa iran i~in bii· mi§ oluyor. Biz sadece onlarm c;ok parlal 
yiik menfaat temin edecegi de muhakkak- olmas!m temenni ederiz. 
hr. YUNUS N ADI 

*** 
Goriiliiyor ki An§lus ve Miinih'ten 

sonra Avrupamn biitiin merkez ve §ar -
kmda ikhsadi miinasebetler bak1m1ndan 
biiyiik bir inktlab vukuunu temin edecek 
te§ehbiisler ilerlemektedir. <;ek ve Alman 
miitehass1slarmdan miirekkeb olarak bu 
kanalm in§aatma aid teknik proj eyi ha· 
zuliyacak olan komisyon i§e bal§amak 
iizere olduguna gore 6-7 sene sonra bir 
taraftan Rein - Mein - Tuna ve bir taraf-

tan da Tuna - Oder kanallan a~tlm1§ ve 
iizerinde biiyiik nehir gemileri dola§Illaya 
bal§aml§ bulunacaktJr. Bu gemiler ayni 
zan'l.anda a~1k denizlerde de i§liyebile
ceklerine gore cenubu §arki - merkezi -
§imali Avrupa arasmda bulunan bugiin
kii miinakalat sistemleri altiist olmu§ bu· 
lunacakhr. Y ap1lan hesablara gore nakil 
masraflannda yiizde 60·70 derecesinde 
bir tasarruf temin edilecektir, 

*** 

__ ,.. .... ,...-
Bulgaristanda harb esirleri 1 

mi var? I 
Sofya 4 (a.a.) - Bulgar ajans1 hil· 

diriyor: . . . ·1 
Biikre~te c;1kan Umversul gazete~1, bu 

haber ne~rederek, ion Mihaveanu ismin· 
de bir $ahsm Bulgar hududunu gec;erd I 1 

Romanyaya dond~g.unii ve 1 ~ 13 har · j 
bindenberi harb esm olarak bu temer · 
kiiz kampmda mevkuf tutuldugunu V( I 

bu kampta daha 280 harb esiri bulun· 
dugunu bildirdigini yazmJ§tlr. Bulgar a· 
jans1, bu haberin kat'iyyen uydurma ol
dugunu bildirmege mezundur. 

Belgradda bir miting 
Belgrad 4 (a.a.) - Bu sabah mu 

balefet Belgradda bir se<;im 'toplantlSl 

yapmi~tJr. Esk~ nazlr~ard~~. ve Sub frak·l 
siyonunun $ef1 DaVIdov1c; m ha§kanh "' 
gmda vuku bulan miting hadisesiz gee; • 
m1stir. 

Totonya kuliibiinde bir kitab 

Bu kanal bugiin dii§iiniilmi.i§ bir§ey 
degildir. Gerek Almanya, gerek (:ekler 
veya imparatorluk devrinde Avusturya .. 
hlar tarafmdan uzun uzun dii§uniilmii§ ve 
iizerinde hayli i§lenilmi§ bir mevzudur. 
-5arki cenubi Avrupa ile §imali ve merke· 
zi Avrupa arasmda nakliyat i§ini hem 
kolayla§hracak ve hem de ucuzla§hracak 
olan boyle bir kana! sayesinde elde edile
cek faydalarl <;eklerle Almanlar ve A
vusturyahlar otedenberi hesab ediyorlar· 
d1. T afuik te§ebbusiine §imdi ge~ilmi§ olu-ko~f~tl~ri~mi§t~Un saat 19,30 da ital- Sehrimizdeki Totonya Alman kuliibun.de d~n bir ki~~b sergisi agliml~tlr. tal Karol Romaya gidiyor 

B"k u re§ (Hususi) - Romanya Krall 
arol'u R u 1 n omaya giderek Kral Ema -
e e.

1 
ve Mussolini ile gorii§ecegi haber 

ya ne Romanya arasmda akdedllml§ olan yor. Sergid.e yiizlerce kitab te§hir edi.lm.ekte~Ir. K1tab serg1.s1. saat be§te me_:a-
Valansiya 4 (a.a.) - Bu sabah 26 Sa· yeni ticari ve mali itilafnameler imza. edU- Tunayt Oder nehrine baghyatak olan simle aGllml§ ve meras.imde §ehnmlZC1eki Al~a_n kolor:Islle rr:atb~.at ~rk~.m 

voia tayyaresi liman i.izerinde 200 born- ml~tir. bu kanalm ilk projesine gore tulii takri • daha bir~ok zevat hazir bulunmu§tur. ResmlmiZ, serg1den b1r ko§ey1 gos-

r1 !nekted· lr, 
ma atmlc:tlr. Birka,. ev yikllmi~::, 17 ki~::i * VADCU'>.VA 4 - Alman sefid Fon k E 1 b ter

1
'yor. 

~ ~ ~ ~ 4

"'Y'"' ben 350 kilometre olaca br. vve ce u 
olmii~tiir. ------------------~--_:~M~o~lt~k:e,~d~11n~··~Be~rll~n~e~g~1t~~~t~u:• ________ ~~~~~~~-----------------------------------------------------------------------------------
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I Pekala akhmda .... T oplar, tiifekler ~ok 

giiriiltii yaptyordu. Atlar, hep beraber 
ko~uyorlardt... Onlar da giiriiltii yap1 .. 
yordu ... Cok korktumdu. Viicudii pa • 
rampan;;a askerleri buraya getirdilerdi 
de, yaralanm sardtlarch. Giilleler, az kal· 
sm bizim evi ytkacakh .. Evet, evet, gor· 
diimdii ya!.. 

Bibliyografya 

Psikoloji 
- Miize buras1 mt? 
- Evet, evet .... Buyrun. 

Y am.n: Hatemi Senih 

~emleketimizin felsefi ne~riyatm1 
tak1b edenler, 1938 ythnm ge~en sene -
lere nisbetle fakir oldugunu bilirler. 

Greguar, yaban<:tlara yo} vermek i<;in 
kenare c;ekildi. Kapmm dt~mda biriken 
:>U adamlar, ayaklarile zemini yokhya • 
rak, tavana ~arpmamak ~in ba§larm\ 
~~erek, arka arkaya, e~ikten atlayrp ic;eri 
sirdiler ve bu koy evinin lo§ methalinde, 
:ekrar topla§hlar. 

- Lutfen bu tara fa buyrun! 
- E, imparatoru da gormedin mi ni

ne? lmparatoru unutma I 

Orta ve yiiksek tahsil mtiesseseleri • 
mizde gerek dogrudan do~ruya felsefi, 
gerek dolaytsile felsefi olan derslere a
ytrdtgimtz mevki felsefi De§riyatm az
bgma ragmen olduk~a miihimdir. Lise
lerimizin programt, yalmz kom~u mil -
letlerin tahsil mtiesseselerile degil, hat
ta Almanya, Fransa, !talya ile mukaye
se edilirse netice lehimizedir. 

Donuk bir ~iindiiz I§Jgmm girdigi ufc.
:tk bir pencere online, camekanh i~porta
ra benzer, kabasaba bir vitrin konul -
nu§tu. Greguar, vitrinin camm1 kolunun 
renile sildi, parlath; ziyare~iler yakla~ 
:dar ve egilerek, camekan ic;ine yerle~ti
·ilmi~. birbirine uymaz e§yayt gozden ge· 
;irdiler. Orada, iki biitiin giille, bir hom· 
)a parc;as1, miiteaddid kthdar. bir mig· 
'er ve bir iiniforma caketi, tabancalar, bir 
;akmakh tiifek ve hepsinin ortasmda, 
)Oylu boyunca uzattlmt~. bir tarahnda 
ekerlek bir kur~un deligi, ote tarafmda 
Jzun bir 'Sungii yutt&1 bulunan bir kaput 
Juruyordu. Bu deliklerin etrafmda, pas 
·engi baglamt~ lekeler vardt. 

- Evet, evet ... Gordiimdii ya I Evin 
arkasmdan ge~diydi. Y anmda bir~;ok da 
athlar vardt, generaller vard1. Evin ar· 
kasmdaki biiyiik yoldan g~ti. Simdi sizi 
kar~lmda nastl goriiyorsam, onu da oyle 
gordiimdii... Sizi nasu goriiyorsam oy
le ... 

Be§ ~e§id felsefi ders, lisede yeti§en 
gencin malO.mat dagarct~na bir §ey1er 
doldmmaga ~ah~tyor. Bu, liselerini kts
men takib €ttigimiz Fransada bile go -
riilmiyen bir hadisedir. Yiiksek tahsil 
miiesseselerine gelince, onlarda da va
ziyet aynid1r. Edebiyat Fakiiltemizde 
be§ sene devammca yap1lan ve «Lojis
tik:. ismini ta§tyan pek agtr bir ielsefi 
ekolun tedrisab, diinya (H~iisile son de
rece istisnai olan ve iftihara vesile te§
kil eden bir vaktadtr. Tasavvur €diniz 
ki heniiz Fransada mustakii olarak bOy
le bir tedrisat yoktur. Bugiinkii Alman
yada da mevcud degildh-. tlniversitemi
zin son zamanlarda yeti~tirdigi gene ve 
ink1labc1 uzuvlann, liselere gotiirdiik • 
leri felsefi ruhun degeri, §imdiden ol
~tilemiyecek kadar derindir. Nihayet 
~unu da ilave edelim ki, Miilkiye, Hu • 
kuk, !kttsad Fakiiltesi ... gibi miiessese -
lere niifuz €den felsefi ve sosyolojik 
tedrisat, bazt Avrupa memleketlerinde 
henuz uzerinde tereddud edilen mese • 
lelerdir. 

$imdi, Greguar anlattyordu: 
- Solunuzda, evin duvarma saplan· 

n~ olan mermiyi goriiyorsunuz. D~n-
1an bakarsamz, kapmm iistiinde buak
~~ deligi goriirsiiniiz. Oteki giille, mu• 
1arebe meydamnda bulunmu§tur. Bom· 
a da oyle. Su gordiigiiniiz kaput, Avus
urya piyade ukerlerile c;arpl~trken vu
·ulan bir muhaftz neferine aiddir. Aldtgt 
aralarm yerleri ve kan lekeleri, bakm 
ala iisti.inde. Kaputun yanmdaki IgTl 

1hc da onundu. Y aralandtlctan sonra 
erden kaldmldtgi zaman, bu kd~<:1 hala 
Iinde tutuyordu. Oteki kthc. Frar.stz 
eneralinin hhctdtr. 

Biiyiik meydan muharebesinden kalan 
u hatJralann ve bizzat muharebenin, 
ayattaki insanlara me~hul kalacak ka
ar geri bir tarihe aid oldugunu biliyor 
e koylii zekasile, sakin ve miisterih ya
an soy}iiyordu. 

Ziyaret<;iler, onun anlatttklanm sonu· 
a kadar dinliyorlar; sonra, aralarmda, 
ava~ ~sle konu~uyorlardt. 

- Biitiin bunlann hakikaten o za -
an dan kaldtklanna emin misiniz? 
Ziyaret~i-lerden biri, ~i.i:pheli bir ta • 

1rla dudak biiktii. Bir ha§kast etrafa ba
mdt: 

- Herhalde bu ev pek eskiye benzi
or, dedi. 

Bir parc;a sukutu hayale ugram1~ gi
iydiler. F akat Greguar buna ehemmi· 
et vermedi. Ciinkii, miizenin en nadide 
arc;asm1, yapacag1 tesirden emin bulun· 
ugu canh e~yay1 en sona btrakml§lt. 

Birden hire: 
- Ihtiyarla konu~mak istemez misi • 

iz? diye sordu. Bakm, or ada, ate~in ya
mda oturuyor. lnsan bu ya§a gelince s1· 
ak anyor da... ~ 

Babacan bir taVIrla ziyare~ileri, oca
a dogru gotiirdii. lhtiyar nine, sabahle
in ic;ine yerle§tirildigi uzun ve dik ar
hkh bir koltukta oturuyordu. Uzun 
atlerdenberi i~ine y1g1hp kaldtgt bu 
ltuktan yere dogru kaymak ister gibi 
'riiniiyor, ancak, kaskatt kesilen azast 
nlamad1g1 ve a~tnmt~. bitmi~ viicudiin

e aguhk kalmadtgt ic;in yuvarlanm1yor-

-Hey! Nine! 
Koylii, elini ihtiy:ar kadmm omzuna 
ydu ve onu biraz sarsti. Bu hareketin-
~ddet degil. suf mucize sayesinde 

~tyan amltk bir viicude kar~I gosteril
si icab eden yumu§akhk vardt. 
- Bak, yabanc1lar gelmi§, seninle ko
~mak istiyorlar. Muharebeyi soruyor· 
r .. . Hani, biliyorsun ya, biiyiik mu • 
rebeyi... impaJatoru... Ha? Sen gor
. ndii de gil m1? 
Ziyaretc;iler, ihtiyann koltugu etrafm-
yanm daire te~kil etmi~ler, merakh ve 

1klt hakt~larla onu scyrediyorlardt. Ni
nin ha~mda pastah bir hotoz vardt. 
kat yiiziiniin meydanda kalan k1sm1, 
~tmn <;ok biiyiik oldugunu gosteriyor
. Y ana klan, elmactk kemikl~rile c;ene
ara~mda derin, biiyiik hirer ~ukur Leo
edtyordu. Y almz akt kalmt, gozlerin
• durmadan ya~ ak1yor, yiiziiniin sa· 

1z katmerlerine takthyordu. Bu yiiz, 
ak kesigine benzer km~tkhklarla do • 
du. Vaktinden c;ok evvel ba~lamt~ ~a
a yorgunluklar1, ytprattcl fakru zaru· 
dogan ~ocuklar ve biitiin bunlardan 

ra upuzun, mi.i~kiillerle dolu c;irkin bir 
iir, vaktile bir kadm c;ehresi olan bu 
i, seneden seneye biraz daha fazla ~i-
buru~turmu~. hazin bir ~kle sokmu~
Sekilsiz esvablarm altmda tahayyiil 
en viicudii. sadece dii§iinmekle tiiyleri 
rten bir nesne idi. 

Hey! Nine! 
on bir diirtii$, ninenin viicudiinde, bir 
rdam~ uyandtrdt ve ihtiyar, yerinden 
1ldamadan, ba~mt ~evirmeden, titrek 
di~leri arasmda soniip kaybolan bir 
e, ezberledigi dersini okumaga ba~la-

Evet, evet ..• Gordumdii 

Nine, saziiniin burasma gelince, og • 
rendi&i ikinci dersi hatuladt ve sarsak 
ba~mt ~evirip, gonniyen gozlerile, ziya
retc;ilere bakt1. 

- Evet, evet... GOrdiimdii ya! 
Bir ses: 
- Ka~ ya§mda var bu kadm? 
Diye sordu. Greguar, emin bir taVIr· 

Ia: 
- Yiiz yedi ya~mda. 
Diye cevab verdi. Kuliibenin ote ba

~mdan, ince bir ses yiikseldi: 
- Yiiz yedi ya§mda. E vet, tam yiiz 

yedi. 
Ferdinand halanm bu sesini i§iten bii

tiin ba~lar ondan tarafa diindii. lhtiyar 
nine gibi, o da. ytgm halindeki sarsak vii· 
cudile, yiiksek arkahkh bir koltuga otur· 
mu~tu. Yiizii, trpk.t oteki ihtiyartn yiizii 
gibi, saYJ!IZ, derin km§tkhklarla doluy
du. Onun kadar ihtiyar goriiniiyordu. 
yalmz. daha canh gibiydi; ufactk g()z
leri parhyor, etrafmda dola~tyordu. 

- Ben seksen dart ya~mdaytm, dedi; 
onun klZlynn. 0, yiiz yedi ya§mda. Tam 
yiiz yedi. 

Ziyare~iler, hayretle haykln§arak 
donmii§ler, kahramanhk devirlerinden 
arta kalan ihtiyan: biiyiik adamlan, bi1-
yiik muhareheleri kencli gozlerile gormii§ 
olan nineyi seyrediyorlardt. Sual sormak 
istiyorlardt. F akat actdtklan i~in sustu -
lar. Cehrenin actkh bitkin halini, alii 
gozleri, vaktile bir insan agz1 iken ~imdi 
bir ytrttktan ibaret kalan agz1 goruyor· 
lar; koltukta ki.il~ele~en zay1f viicudiin 
tiivanstzhgmt anhyorlar ve susuyorlat: "' 
dt. 

Sirndi, yalmz Greguar konu§uyordu: 
- Gormeden inamlmaz amma. ~

nim kadar yemek yer. Kolay kolay ol
mez. lyi bakryoruz .. ~ 

Miizenin fakir manzaras1 unutulmu§· 
tu. ?-iyare~iler, biraz hayret, biraz mer· 
hamet duyarak kap\Ya dogru yiiriidiiler. 
Ceblerden, keselerden paralar ~1kt1. Gre· 
guar. bu paralan beceriksiz bir tavtrla 
ald1 ve ziyaret<;ileri te§yi etti. Sonra, ih
tiyara dogru geldi ve endi§eli bir taVIrla 
onun yiiziine bakh: 

-.- Bugiin zor uyantyor! dedi. 
lhtiyar hala: 

- Evet, diye cevab verdi. Hergi.in 
biraz daha fenala~1yor. Y abanctlar gel • 
digi zaman, her seferinde, bir par~,;a da
ha az anlatmaga ha§ladt. 

Evin ~ini sossizlik doldurdu. DI§anda 
esen riizgar. esmerle~n odayt biitUn ge
ni§li&ince kamc;xhyor, kiil rengi sema da 
bulutlan arka arkaya k()§turuyotdu. 

Ocak~a. ya§ odunlarm dumam tiitii • 
yordu. Ihtiyar nine, kab iskemlesi.1de, 
hep ayni kiike halini muhafaza ediyor
du. Viicudiinii ezen yorgunluktan ha§ka 
duygusu, oliimden gayri arzusu yoktu. 

Siikut uzun siirdii. Bir miiddet sonra, 
ovadan dogru, yava~ yava§ yakla§an ses
ler i~itildi. Greguar yerinden dogruldu, 
pencereden d1~an bakt1. Biiyiik bir oto
mobil, evin yakmma kadar gelmi~. dur
mu~: i<;inden be§ altl yaban<:I ~tkmt~h. 
Hie; §iiphesiz, bunlar miizeye gelecekler
di ve goriinii§e bakvusa parah insanlar
dt. 

Greguar, kolunun yenile, vitrinin ca
mmt bir kere daha sildi, nineye yakla§h, 
omzunu diirttii: 

-Hey! Nine! 
Bir iki saniye bekledi; tekrar diirttii: 
-Hey! 

lhtiyara, hi~;bir zaman sert mua:nele 
etmemi§ti. F akat, §imdi birdenhire ic;ine 
dii§en korku onu ~iddete· sevkediyordu. 

- Hey! Nine! Uyansana J 

Bu son sarsmtt, ihtiyarm ufalmt' vii
cudiinii yerinden oynath. Nine, her za
mankinden daha fazla, iki biikliim oldu 
ve garib bir vaziyette yere dcgru kay • 
maga ba~ladt. thtiyar olmii~ii. 

0 zaman, Greguar, birden tela~a dii§
tii. Pencereden bir daha bakb. Yabanci
lar, eve iyiden iyiye yakla~t§lardt. Bu 
manzara, faciayt biitiin deh$etile ona his
settirdi. Asuhk ihtiyar olmazsa, miize, 
adam aldatmak ic;in kurulmu§ bir kapan· 
dan ibaret kalacakh. Ziyaretine hie; kim
se gelmiyecek, ekmek paras1 elden gide
cekti. 

E&ildi; ninenin cansiz vi.icudiinu ha
fif bir paket gibi havaya kaldtrdt; ha§ile, 

Demek i<Stedigimiz ~u ki, orta ve yuk
sek tahsil miiesseselerimizde bu kadar 
muhim bir yer i§gal eden ve geni~ rna· 
nada anla~1lan felsefe, ne§riyat saba -
smda beklenen neticeyi venniyor. Be. 
reket V{!rsin ki 1938 senesini kapayaca
~mtz Siralarda, emektar bir felsefe mu
allimr, bize felsefenin bran~anndan o
tan ruhiyata dair degerli bir eser ver
mi§ bulunuyor. «Psf.koloji:. imnini tast
yan ve birinci cildi bir mliddet evV'ei 
inti§ar etmi$ olan bu eseri, digerlerinin 
takib edecegini timid edelim. 

Hatemi Semih bu eserini on be~ se
nelik bir tecriibe devresinin sonunda 
yazm~hr. Maksadt orta tahsil miies • 
seselerindeki ruhiyat tedrisatma yar -
dtm etmektir. Bu yardtm ger~ekten ye
rindedir. Zira birka~ senedenberi her 
nedense, liselerin nthiyat tedrisatl ka • 
litesinden biraz kaybetmi§ti. Lise fel
sefe mmillimleri bu baktmclan Hatemi
nin kitabtm, miikemmel bir cmuallim 
kitabh olarak kar§tlamahdtrlar. 

Eserin birinci cildi de dahil oldugu 
halde hepsi birden bize, «nakledilen bir 
Avrupa malh inhbatmn tam aksini ve
riyor. Bu itibarla miiellifin bir ana dii
~iincesi vardtr. Biitun kitab, bu d~un
cenin geni~letilmi~ ~eklidir. Bu dii~iin· 
ce nedir? Eser sahibtnin ctez~ ini sada
katle ifade etmek i~in yalmz §UnU soy
liyeyim: Miiellif, eski ruhiyatm miicer
red ferd esast yerine, bir muhit ic;inde
ki ferd esasmt koyuyor. Zaten klasik 
psikoloji, ferdi tek ba§ma cemiyetten 
tecrid edilmi§ bir halde izah edecegini 
zannederek biiyiik bir hataya dti~mii§· 
tu. Ferd uzviyetinden n.a.stl ayn dli§ii • 
niilemeZJSe i<;lnde yarathgJ. cemiyetten 
de onu tecride kalkmak o !kadar yanh§ 
olur. Bununla beraber Hatemi, psiko • 
lojik amillerin hakktm inkar etmiyor, 
yalmz ona uzvi ve iQtimai amiller ara
smda yer aytrtyor. Bizde yaztlmt§ ru • 
hiyat kitablan, dii§iiniiliirse ic;timai • 
yatc;tlara yabanct olmtyan bu «tez~ in, 
ruhiyat sahasmda Tiirkiyede yeni ol • 
dugu s<iylenebilir. tlniversitemizin e
mektar psikoloji profesorii M. ~ekibin, 
Hateminin kitabmda, kendisini tenk~de 
sevkedecek noktalar bulacagm1 zanne
diyorum. Boyle bir ihtimal, fikir haya
tlmtzt canlandtrmak i~in iyi bir vesile 
olacakttr. 

Ferdinand halaya bir i~aret yapb: 
- Kalk; buraya gel, otur I 
Emrini verdi. !htiyar hala, bin gii~

li.ikle yerinden kalktp, siiriine siiriine a
nasmm yerine oturmaga gelirken, Gre
guart ~;ama~tr dolabma dogru ilerledi; bir 
elile, nineyi dolabm kapah tarafma yas· 
ladJ, obiir elile oteki kapagl a<;tl ve olii
yii, yorganlann, <;ar~aflann muntazam 
istifi iizerine oturttu. 

Greguar, kapagmt tela~la kapathgt 
dolaba yaslamp heyecamnt basttrmaga 
c;ah~trken i~;eri giren be~ alb ziyaretc;i sor
dular: 

- MUze buras1 mt) 

- Evet, evet ... Buyrunl 

Ocakta, yaf odunlar hala tUtiiyordu. 
fhtiyar hala, asuhk ninenin buakttgt yer
de, ondan kendine g<=<;en vazifeye rnah
sus dersi, yiiregi ~arparak ezberlivordu. 
Ve nine, bir pac;avra boh<;ast gibi ftrla
tihp attldtgl dolabda, yorgan ve ~ar~af 
y1gmlarmm iistiinde, dolabm katt tahta
sma dayah yorgun ba~m1 dinliyor. ya~a
dtgl kadar bilmedigi dinlenme zevkini, 
oliimiin kucagmda. ilk defa olarak oyle 
derinden hissediyordu ki ..• 

Ceviren: 
HAMDI V AROCLU 

!) BirincikAnun 1938 

Ask 
' 

ve pasapor 

TUrkiyeyi GDk seven bir artist 
Polonyadan Parise kad 

yiiriiyen bir kad1n1n 
hazin hikayesi 

Lil Dagover istanbul i~in « Ufku tutu,turan 
gurublar• ve denizindeki renk ve golge oyunlarile 

Lehistamn Godno §ehrinde 39 ya~ 
nnda Matilde Slutowski isminde bir 
dm, bundan bir miiddet evvel kendi~ 
b1raklp Pari.;•e giden kocasmt bulmak ' 
zere yola ~tkml§hr. Bu seyahati yaprn 
i~in kafi paras1 olm1yan Matilde, Godn diinyan1n en giizel 'ehridir » diyor 

- yu Fransadan aytran uzun mesafeyi ya:. 
olarak katetmek mecburiyetinde kal 
ve oyle de yapmi§tU. Biitiin Almanya 
hi<;.bir stkmhya u~ramadan ge~m1~ 
Fra.nsaya da gene fazla mii~kiilat gorJll 
den girmi~tir. Matilde boylece Paris 
kadar gitmi§ ve kocamm da bulmu§tur. 

Berlinden yazthyor: 
Lil Dagover'in miikellef villa~inm de

mir parmakhklt bah!re kaptsmi ge~erken 
A'Vrupamn ve B alkanlann biiyi.ik §ehir • 
lerinde bir turneye crtkarak lstanbola da 
ugrad1g1 zaman tamdtgtm artistle u1.un 
uzad1ya konu§ahilecegim i~in fevkalade 
s~viniyordum. Salonda ancak birka~ da
ktka bekledim. Bugiin Almanyamn Nor· 
rna Shearer'i addolunan san'atkar siyah 
yiin kadifeden uzun ete.kli bir elbise giy
mi§ti. Boynundaki ~ sua inci gerdanhk 
elbisenm kayu rengile ~ok tath bir te-zad 
te~kil ediyordu. Ba§mda sank bi~imi bir 
bag varot. Bununla yiizii tamamile beyzi 
bir §ekil almt§tl. Vaktile kendisini lstan
bulun hir sinema salonunda halka takdim 
eden muharririn tabiri v~ile tam exo
tique bir tip olnm§tU. 

Evet, Lil Dagover hakikaten exotique 
bir tiptir. Ciinkii Cava adasmm merkezi 
Batavya' da dogmu§tur. F akat gayet ki
bar bir Avrupa ailesinin sulbiinden ... 0 
kadar kibar ki k~iik Lil ad.eta bir pren· 
ses terbiyesi gonnii~tiir. Hemen ekseri fi
limlerinde daima kibar kadm roliine ~~k~ 
mast ve hiybir zaman bu vazifesinde ak
samamast da onu ispat etmektedir. Hai
buki artist bunu bir tevazu vesilesi adde
derek: 

- Mademki, diyor, bu istidad bende 
fttridir. San'atkarltktaki kudretimi ken • 
di]iginden art:rrnt~ oluyor ve oynadtgtm 
rollerde biiyiik bir maharete ihtiyac. his
settimliyor, demektir ..• 

- Bilakis madam... F akat ben bu • 
giin sizi sinemadan bahsetmek icrin rahat
stz etmedim. Maksadtm vaktile ziyaret 
etmi§ oldugunuz memlt!ketim hakkmdaki 
ihtisaslanmzi ogrenmektir ... 

- !stanbul ve Tiirkiye bende ~ok iyi 
hisler buakmt§ olan yerlerdir. Marmara
mn incisi denebilecek olan istanbulda 
eski ve yeni ikj medentyetin miicadele:>ini 
ve yeni medeniyetin zaferini miikemme • 
len gordfun. Magrur ve ayni zamanda 
heyecan ~inde olan genclik tamamile 
Avrupal1Ia§ID!§ bir vaziyettedir. Yenilik 
dalgasl ve cereyam ise biitiin nalkm iize
rinde hayat verici bir nefes gibi esmek • 
tedir. Vaktile memleketiniz «§ark» diya
rmdan saythrdt. Bugi.in ise tamamile gar
bin bir par~as1 gibidir. T abiatin diinya 
iizerinde yarattlg1 gozelliklerin en kty • 

Lil Dagover 

Kansmdan aynldtgmdanberi bir ba 
ka kadmla ya§amaga b~la.mt§ ve alt~ 
bulunan Slutowski bu muhabbet ve me 
butiyet tezahiirii kar§lSmda heyecana ge 
mi~ ve yanmdaki kadm1 buakarak tekr 
Matilde· e donmege karar vermi§tir. 

Tam bu suada Paris•in Au de sokai 
nin 27 numarosma bir baskm yapan Fra 
s1z polisi bi~are Matilde'i yakalam1~ 
kendisini t~rar Polonyaya iade etm~§tl 

Zira kolayca tahmin edersiniz ki P 
rastzhktan seyahati yiiri.i.yereiC yapan M 
tilde, pasaport ve vize harci gib! kiilfc 
lere tahammiil edemezdi. Ve yo!cu!ug 
biitiin bu formalitelere katlanmadan ya metlilerinden biri olan istanbul, ufuklan 

tutu§turan guru.blan ve denizindeki renk IDI§h. 
ve golge oyunlarile efsanevi bir manza-
ra arzetmektedir. Bana lzmir ve Anka- Kiitahya Halkevinin 
radan da ~ok bahsettiler. Oralan ziya- faaliyeti 
ret edemedigime ~ok mi.iteessifim. Kiitahya (Hususi) - Halkevimlz k1 

Tiirkiyeden sonra Balkan §ehirlerinin hk ~ah§malarma ba~laml§tir. Evin bii 
ekserisi de ho§uma gitti... tun kollan Vali Nazif Erginin ba~kanll 

Aksi tesadiif... Tam o suada telefon gmda topland1. Memleket ~leri, ihti 
~aldt. San' atkar, konu~urken etraftma yaclan Ustiinde etrafhca konu§uldu V 

§oyle bir goz attk!l1. k ic;e ii~ salon fev- btitiin bu hususlar gozoniinde tutula 
kalade muhte§em bir manzara te§kil edi- rak tatbik edilebilir faydah bir prog 
yordu. Her salonun tavamndan a§agt ram haztrlanch. 
sarkan avizeier ise ~ok ktymettar ~eyler • Biiyiik bir itina ile tatbik edilecek 
d' B b Ian bu programa gore, her hafta bi 

1. iiti.in mo ilye iyi bir zevkle yerle~ • konferans verilecek ve bu konferansla 
ttrilmi§ti. Duvarlarda biiyiik Alman res- alafranga ve alaturka miizikle beslen 
samlarmm imzalarmt ta§tyan tablolar a- cektir. Her ay bir temsil verilecek. o 
s1h idi. Sominenin iizerinde duran artis- be§ giinde bir koylii geceleri, kiiltiir g 
tin mumdan yapt1mt§ hii.stii ise gi.izel bir celeri ya§atllacakttr. Ayrtca okuma v 
s,an'at eseri idi. yazma, hesab ve defter tutma, bigki V 

Lil Dagover ahizeyi yerine asti. <;ok dik~, franstzca ve ingilizce kurslan d• 
nazikane oziirler diledi. Sonra: a~tlacakhr. 

- Nerede kaldtkh, dedi, Balkanlar- -•••-
dan bahsediyordum. Sofya aydmhk, c;i- Sandala ~arpan motor 
~ekli, yepyeni bir §ehir ... Atina zarif, gil· Marmara limanma kay1dlt (Biiyul.C 
riilti.ilii bir ko§e ... Fakat Ti.irkmyedeki mi .. Marmara) motorii, evvelki ak~am Ha
safirseverlio.t b "Lt. t ... lice geqerken i~inde dort yolcu :Oulunan 

M
. f' o· ~ 1\ass~ un~ amtyacagn~··· Uzun Omerin sandalma bindirerek u
tsa useverhk kehmest bana, 6an at- · kl t D · d .. k .. l 1 1ar1D k" • f }'v' • d h f ] .. za a§ffil§ 1r. emze 0 U en yo CU 

. arm mlSa me;_:: t~mt a a az a suu~- istimdad seslerini i~iten Denizbankm S 
hmal etmemek.l:gtmt hattrl~t~l. Ak!am. t.t· numarah motorii, kaza yerine ~eti§erel' 
yatrolardan bmnde temsth oldugu I~ID kazazedeleri k:urtarrru§hr. Motor kap -
artiste biraz dinlenecek zaman btrakmak tam yakalanmt~hr. 

laZimdt. ~------··-----~ Protesor Doktor 

Behcet Sabit Erduran filmlerinden sahneler 1938-39 • • mevs1m1 

Holivud'daki Columbia ~irketinin c;evirmekte oldugu « Kiic;iik macera
perestler • filminden bir sahne. Bu kordelada ba~ rolleri oymyan Edith 
Fellow, Jaqueline Wells ve Richard Fiske bir arada. 

GENCLER I 
I 

En giizel genclik filmlni 
gormefie haz1r olunuz. 

Amerikanm en me~hur sinema YJidiZI 

ROBERT TAYLOR 'un 
OKSFO~D UNiVERSITELiLERi aras1nda ~evirdiGi, misll go• 
rUimemu; derecede gUzel, heyecanh - Nefis blr fl'lhesar 

D~lbo ®~NCLDK 
t;ar,amba ak,am• M E L E K • te 

Numarah koltuklar bugiinden ahnabilir. 

onUmUzdekl per,embe ak,am• 

SARAY Sinetnas•nda 
Mevzuu biitiin seyircileri heyecana siiriikliyecek 

CLARK GABLE ~:E~NC~R\~:cv; 
glbl 3 bUyUk yddaz tarafandan yaratllan 

YARALIKARTAL 
Franstzca SOzhi bilyiik ve muhtP~em filmini takdim edeeektir. 

' 

- Vrolog, Operator -

Hastalannt bugiinden itibaren pazar• 
tesi, ~ar§amba. per§embe ve C\.Ul&r

tesi giinleri olmak iizere haftada dort 
~iin gorebilecektir. 

Adres: Taksim Bah~esi kar§l• 
smda Ceylan apart1mam. Dor· 
duncii kat. Telefon: 49323 

BERLiTZ 
L i SAN 
Mektebi 

294, IstiklA.l Cad. 
Beyoglu 

Fransazca 
lnglllzce 

AI mane• 
K urlar1 a~Iltyor. 

Haftada 3 ders 
Ayda 4 Lira 

HALK OPERETf 
ilk temsil 

7 gar§amba 9 da 
iQ 1QE 
Muzik 

Seyfeddin Sezal Asal 
Reji: Ra§id Rtza 

Yazan: Yusuf Siiruri, Buyiik Bale 
"""""' 

ERTU<iRUL SAD! TEK 
Tiyatrosu 

TAKS!MDE 
Bu gece 

(KAYNANAM) 
Vodvil 3 perde 

Yazan: 
Mahmud Yesari 

Fransiz Tiyatrosunda 
Yar1n ak,am 

Munir Nureddin 
Mevsimin ilk biiyiik 

konserini veriyor 
Biletler : l3eyoglu, Agacami Philips 
magazasmda sattlmaktadtr. 



Hazin bir ask 
' 

lllacerasin'In sonu 

'Y alova koylerinde i,Ie
nen cinayetin muha

kemesi yaptbyor 
Bursa (Hususi~ Yalovanm Lale

d~,:~ koyiinde, biitiin kay halkmm bil • 
d1.g1 bir a~k maceras1 yiiziinden i§lenen 
ctnayetin muhakemesine ag1rcezada 
ba§lanmt§hr. Muhakeme safahatma na
Z~ran; Hasan Kocatepe isminde bir de
~ik~nh Aliye admda bir k1zla oteden -
b er1 ~evi§mektedir. Fakat, Aliyenin ba· 
~s1 ~brahim <;avu§ onu Hasana verme

~1§,. Ismail Tmaztepe ile evlendirmi§tir. 
aklll Aliye ile Hasan arasmdaki mu -

llasebet ve a§k bu evlenmeden sonra da 
devam etmi§ ve Hasamn s1k stk Aliye 
tarafmdan davet edilerek kendisile ko
llU§tugu goriilmli§tiir. Aliye bir gece ge
ne kocasmm bulunmamasmdan bilisti
fade Hasam harman yerine c;a~rnu§. 
orada iki sevgili ba§ba§a verip konU§Ut
latken ismail Tmaztepe birdenbire kar
§llarma <;Ikmt§tlr. Gece vakti kansmm 
~ski sevgilisile ba§ba§a kald1gm1 goren 
1sm.ail, zaten bildigi bu i§e nihayet ver
:nek igin tabancasm1 gekmi§ ve Hasam 
oldiirmek istemi§tir. Fakat aksi tesadiif 
kur§un patlamamt§, bundan cesaret a
lan Hasan can havlile ismailin iizerine 

' atlatnl§ ve altiist olarak hogu§maya ba~-
larnt§lardtr. Bu s1rada Hasan, 1smailin 
helinde gordligli b1~ag1 almi§ ve ona 
saplamtstlr. Bu esnada Aliye evine kac;
llll§ bul~nmaktadtr. Hasan da bt~a~ bir 
tarafa atarak oradan savu§mU§, cina -
yeti goren o1mamt§tlr. fsmail Tmaztepe 
lse b1c;ak darbesinden sonra kanlar ic;in
de on ad1m kadar atarak yere ytk1lm1§ 
Ve (yeti§in kom§ular!) diye bir defa 
bagirabilmi§se de yanma gelen koylii -
lere ifade veremeden 'oliip gitmi§tir. 

Re.is Osman Sabrinin biitiin suallerl
lle kar§I Hasan, cinayeti inkar etme~t~ 
Ve kendisine ilk ifadeleri dayak tesm 
altmda verdirdiklerini s6ylemektedir. 
F'akat, 0 gece ismailin oldliriildligiinii 
haber alan koylUler, zaten Hasanla ara
lanndaki meseleyi bildiklerinden (?~u 
liasan vurdu!) diyerek Hasanm evmm 
etrafmi sarmi§lar, Hasan arka ba~c;e: 
den k.a~arak ertesi gUn Yalova Adhyes~
ne teslim olmu§tur. 

Reis Hasana (peki bu i§i yapmadm 
da neden kagtp Adliyeye teslim oldun?) 
diye sormakta, Hasan (korktum da kag
tltn!) cevabm1 vermektedir. 

'Y alova sorgu hakimi de mahkemede 
dinlenmi~ ve ifadeyi dayak tesiri alhn
da almadi1hm sovlemi~tir. 

ADLIYEDE 

Karisina sogmi.i§, saymtt! 
'Y edikulede bahgivan Tom a, 22 sene

dir evlidir. Fakat kans1 Angaliki ile ge
~inemiyor ve 5 ~ocuklu kar1, koca, son 
Zam.anlarda ayn ya§Iyorlar. Kadm, go
CUklarile birlikte annesinin evinde o
turuyor. 

Bahc;1van Toma, evvelki gece kafayt 
tUtsiilemi§, kaynanasmm evine gitmi§. 
0, kaptya dayanmca, evdekiler polise 
haber yollami§lar. Polis gelmi§, Toma
Yl Razhge§me karakoluna. gotiirmii~. 
'l'orna, orada da karlSlna soviip saym1~. 
.. Me§hud sue; nobetc;isi Sultanahmed 
U~Uncii sulh ceza mahkemesinde, diin 
lhuhakeme edilen Toma, kabahati kan
s1nda bularak, §Ciyle demi§tir: 

- Sen elerdenberi gec;inemiyoruz. 
~Un ak§&m bana haber yollad1lar da 
g1ttim; yoksa eve taarruz etmek akbm
dan ge~medi. Belki biraz sarho§tum 
a:rnrna i§te o kadra! 
• Rans1 Angaliki, biitiin kabahatin bi

lakis kocasmda oldugunu soyliyerek 0-

nu eve davet etmediklerini ilave etmi§
tir. 

.. liakim Kamil, Tomamn sarho§lukla 
80Vrnekten lie; gUn hapsine, iig lira da 
})ara cezas1 odemesine karar vermi§tir. 
C:eza tecil olunmu§tur. 

Bu da hakaretten mahkum 
oldu 

s· I<ocamustafapa§ada $iikrliniin ~ahve
kllle evvelki ak§am gelen hamal Ismai.l, 
k ahveciye, dt§anya getirmek Uzere dart 
d~hVe lSIDarlaml§. 0, cOCa~l sondiir • 
~ urn. deyince, sarho§ olan Ismail, ba -
~1r1p c;agiriDI§tlr. Miidahale eden mii§-
e:rilere de g1k1§an hamal, kahveciye 

adamaktlh sovmii§tiir. 
h bun muhakeme edilen ismail, sar -

1 Oslukla ne yaphgtm bilmedigini soy -
edi. 

.. liakim Kamil, suglunun sarho§lukla • 
80"tnckten 5 giin hapsine, 1 lira para ' 
Cezasne tecziyesine karar verdi. Ayr1ca 
§Unlan soyledi: 

c- Sab1kan var. f?imdi de cezalandt
l'tldtn. Eger bir daha gelirsen, 572 nci 
:a~deye gore yiyece.11;in ceza 90 giinden 
§ag1 olmaz. Dikkat et, uslu otur .• 

DHi durm1yan sarhot 
b. Riic;Ukpazarda Salahaddin isminde 

1 • 
k rt sarho§ olarak sokakta yalpa vur:.~r-

en, bekc;iye raslaml§. Bekc;i, kendisini 
eve "t" b k go urmck isteyince, ktzmi§, c en 
b endim giderim, ~ekil, sen kan§ma!:. 
a~langtcile ileri, geri baz1 sozler savur

rnu§ .. 

25 D~_n. muhakem e edilen Salahaddin, 
gun hapis. 25 lira da para cezasma 

lhahkum oldu 

M K 

cc Mustafa Kemal Oliimiin kar§zsznda 
bile hayal yaratmaszn~. bilen adamdz » 
Diyordu ki : « Bir nebze istirahat 
imkant buluyorsak bu inOniiniin 
is bas1nda bulunmasindandir )) 

• • 

(~~A~n~l~a~ta~n~=~S~a~l~a_h~C~i~m~c~o~z~~) 
istanbul meb'usu Salah Ci.mcozu, Mo- oyle yerli yerinde idi ki, rtop seslerini duy· 

da ~aymndaki ko§kunde, bir ak§am saa- masak, •teferruce <;tktigtmiza hukmede • 
ti ziyarete gittirn. Erguvan renginde bir cektik. 
gune§, Sultanahmed camiinin kubbeleri Gayet muntazam kesilmi§ odunlarla 
arkasmda butun ihti§amile rukua vanyor- zarif bir ko§k... Sanki muharebe etmek 

d i~in degil de, huzur i~inde denizi seyret -u. 
Salah Ciancoz, binbir nadide e§ya ile mek i~in yapilmt§ hissini veren kameriye 

susledigi ko§kiinun ku~iik bir salonunda §eklinde, zeminlikler ... 
:beni maruf nezaketile kabul etti. Ve A- Mustafa Kemal, bulundugu yerde, 
tatiirke aid menk1beler dinlemege geldi- hatta bizzat o}i.im\in kar§ISmda bile hayat 
gimi soyleyince, kii~iik bir <tereddiid ge- yaratmasml bilen adamdt. 
trirerek: V asttas1zhklar arasmda viicude getir • 

_ Atatiirke aid menkibeler.. Fa kat, digi bu zarif karargah, Onun yalmz se -
nas1I olur? dedi, 0, bizzat ba§hba§ma bir lim ve ince zevkine degil, muhiti degi§ti
menklbedir! Atatiirk, bugunku Turkiye rebilmek hususundaki muvaffakiyetine 
manasma gelir. Hi~. koca bir memleket, de delalet ediyordu. 
birka~ menktbenin i~ine stgdmlabilir mi?. Mustafa Kemal, heyete, karargahmm 

Bir dakika durakladtktan sonra devam ko§e bucagm1 dola§hrdiktan ve dusman 
etti: harekatmm inki§af ettigi sahalan go;terip 

_ Atatiirk hakkmda hem ~ok §eyler alman mudafaa tertibatt hakkmda izahat 
soylenebilir, hem hi<; bir§ey soylenemez. verdikten sonra, bizi, hazirlathgl yemek 
Daha dogrusu, neler soylenmi§ ve neler sofrasmm ba§ma davet etti. 
anlattlmt§ olsa, hepsi nakts ve yanm kal- Listede §U yemekler vardi: 
maga mahkumdur. «Diigiin ~orbas1, patatesli et, bamya, 

fasulye, borek, pilav, tath ... » 
Atatiirkiin, bende de bir ~ok olmez Heyet azasmm her birine. iizerinde 

hahralan var. Bu habralar arasmda, en ':.J " isimleri yaz1h kii~iik hirer harita uag1t -
kuvvetlisini, size anlataytm: mt~lardt .. Ben, bu haritayi, yemeklerin 

Umumi Harb i<;inde idik. Kuvvetli adlanm yazd1ktan sonra, Mustafa Ke
dii§manlanmiz, karadan, denizden !stan - male uzatt1m: 
bulun kaplSlm tehdid ediyorlardt. Mus • - !mzamz1 bir bahra olarak sakla ~ 
tafa Kemal. Anafartalara baskm §eklin- mak istiyorum. Miisaade edersiniz degil 
de yap1lan o biiyiik taarruzu, tardedip mi? diye sordum. 
has1m 'kuvvetlerini, yerlerinde tesbit et - T arif edemiyecegim bir kibarhkla ka -
mege muvaffak olmu§tU. gidi elimden ald1 ve kaleminin kumtzl ve 

Fa kat, tehlike hen liz ge~mi§ degildi. mavi taraflanm kullanarak bizim hatlan 
Kanh siper harbleri biitiin §iddetile de • ve dii§man hatlanm hirer ~izgi halinde 
vam ediyordu. 1§te, bugiinlerin birinde gosterdikten sonra altma §U imzay1 att1: 
Ayan ve Meb'usan azasmdan miirekkeb <<Anafartalar Grupu Kumandam M. 
bir heyet refekatinde <;anakkale harb Kemah>. 
cephesini ziyarete gitmi§tim. Bu kiymetli imzayl ta§lyan haritacigi, 

Ayandan T a§hcah Si.ileyman Pa§a, hala bir habra olarak saklanm. 
Hamidiilzehrav1 E.fendi, meb'uslardan 0 giinkii Anafartalar Grupu Kuman • 
eski Ziraat Vekili Sabri. ilyas Sami, Su- dam, el yaztsile attlg1 kii~iik bir imzanm, 
di, heyet arasmda isimleri akhmda kalan- bir gi.in gelip Tiirk milletinin mukadd~s 
lard1r. e§yasi arasma girecegini bilmem tahmm 

Gelibolu yanmadasma yaptigimiz bu edebilir miydi?.. 
ktsa seyahat, bilhassa Abdulhamidiilzeh- Aradan seneler gec;mi§ti. Bir ak§am, 
ravi Efendiyi fena halde iirki.itmii§tii. Za- Atatiirke arzettim: 
valh adam, kan ve ate§ kusan, o koca _ Sizin bende, gayet k1ymetli bir 
toplarm her giimburdeyi§inde. bir kere 

cephe hahramz var! 
yerinden s1~nyor: 

- Jamm efendim .. biz muharebe yap- - Nedir? .. 
N d b - Anafartalarda imzaladtgmiZ kii~iik mag a m1 geldik L e i§imiz var 1 u ce-

hennemde? diye bar bar bagmyordu. harita ... 
Nihayet Anafartalara vard1k. 0 za- - Onu bana ver! 

manlar, heniiz miralay rutbesinde bulu ~ - Y ook .. dedim, miisaadenizle bunu 
nan Mustafa Kemal, Anafartalarda yapamam! .. 
Grup kumandam idi. Aldigi cevab iizerine daha fazla tsrar 

Karargah1, §imdiki gibi goziimiin o - etmedi. 
niindedir: Gayet yi.iksek bir sed iizerin- Atatiirk, hem ~ok miitevaz1, hem de 
de, adeta §ale gibi bir yerdi. son derece timid (mahcub) bir adai~?1 : 

0 k d k. k d' · · b' · · l Onun hususiyetini bilmiyenler, kendismi a ar 1, en ImiZl 1r an I<;m. s -
vi<;rede zannettik. Sonra, burada her§eY vara, yoga k1zan bir adam samrlar. Hal-

,1 ~ * _....,;!J .. ~ 

~.:..;,~~!- .;~,;. 

SaHib Cimcozun Atatiirke imzalattJgt ve yaz1da hikayesini 
anlatb v 1 . Anafartalardaki yemek listesi 

-· .~~. .... \. 
"':' ' . "'' . I ...... 

.1-•t• 

• 

inkllabtmtzm iki ebedi simast Atatiirk ve ismet inonii 
Milli Miicadele sualarmda Garb cephesinde 

buki Atatiirkiin, gayet mulayim bir tabi
ati vard1. Y almz, Tiirkliik hakkmda sar
fedilen herhangi imah bir soz Onu, asa~ 
biyete sevkederdi. 

Bir ak§am, ecnebi milliyetlerden bit-ine 
mensub olan kansmi, TUrk kadmile mu
kayeseye kalki§an, tanmmi§ bir zata, pek 
fena hiddetlendigini hattrlanm. 

Atatiirk adm1, guya kiic;iik (Olkii) 
niin Atta sozUnden mulhem olarak ken
disine soy ad1 se<;tigi hakkmda, gazetele
rin birinde <;ocuk<;a bir haber gozi.ime ili§
ti. 

Bu hatay1, tashih etmek isterim: Ata
tiirk ad1, daha Vlkii, konu§acak bir ~ag
da degilken; yani bundan be§ sene evvel 
fuka idare heyetinde gori.i§Uimii§ ve 
Cumhuriyetin onuncu ytldoniimii hediye
si olarak kendilerine arzedilmi§ti. 

AtatUrk bu hediyeden dolay1, Parti 
namma giden heyete te§ekkiir ettiler ve 
mlinasib bir zamanda, bu ad1, soy ad1 o
larak kabul edeceklerini vaid buyurdular. 

Atatiirkiin, ismet inoniine olan giiven 
ve sevgisinin derecesi her tiirlii tahminle
rin fevkinde idi . 

ismet inonliniin memleket idaresindeki 
yiiksek vukuf ve tecriibesinden bize dai -
rna bahsederdi. 

Bir ak§am, inonuniin de haz1r bulun -
dugu bir toplantida demi§ti ki: 
«- Eger biz, bir nebze istirahat imka

mm bulabiliyorsak, bu, miinhaman lsmet 
!nonUnun i§ ba§mda bulunduguna emm 
olmamizdandtr. 

Bu emniyetimiz. bir an kin zafa ug -
rasa, siz beni §imdikinden bamba§ka §art
Jar i~inde gori.irdiiniiz !» 

lsmet lnonii, ,Sefinin bu iltifatma, aya
ga kalkarak le§ekkiir etmi§ti. 

Salah Cimcoz, devam etti: 

- Atatiirk, canhhgm ve dinamikli
gin mii§ahhas bir ifadesi idi. GUniin yirmi 
dort saati adeta hareketlerine dar gelir
di. Bir sene, Dolmabah~edeki sarayda, 
bir yatagm esiri olarak nas1l kalabildigi
ne hala §a§anm ve hahrladik<;a, yiiregi
min ezildigini hissederim. 

Onunla son defa, Mersine giderken, 
Ankara istasyonunda gorii§mi.Hiim. Da
ha o giin cidd! surette basta idi. Mersin-

de, saatlerce siiren ge~id resmini ayakta 
seyretmesi, hastahgm biisbiitiin artmasma 
sebeb oldu. Mustafa Kemal, ba§kalan -
nm yataga hasretmege mustar kaldigJ 
zamanlan bile, o harikulade mukaveme -

tile, ayakta gec;irmege ~ah§mi§h! T aham
mi.iliiniin hududu, oliimiin hemen e§iginde 
bitti. Ve Mus~afa Kemal, yataga girdigi 
giin, arhk bir yanm olii sayilabilirdi. 

SALA.H.4.DDiN GVNGlJR 

Hariciye V ekilimiz Mosko
vaya m1 gidecek? 

Sofya (Hususi') - cZora• gazetesinin 
yazd1gma gore, Atatlirklin cenaze me -
rasimi miinasebet1le Ankaraya gelen 
Sovyetler Hariciye Komiser muavmi 
Potemkin, Hariciye Vekilimiz ~iikrU 

Saracglunu Moskovaya davet etmi~tir. 
Bulgar gazetesi, bu davetin kabu} edil -
digini ve Hariciye Vekilimizin §Ubat -a
ymda Moskovaya gidecegmi, bildiriyor. -·-.-

Siidetler reylerini verdi 
f?ehrimizde bulunan yiiz kadar Si.idet

li Alman, dun sabah f?irketi Hayriycnin 
bir vapuruna binerek Bogazigi di§ma 
g1km1§, orada Alman band1rah Marea 
vapuruna g~~~rek Almanyaya ilhak1 
reye konulan Slidet mmtakalan igin 
reylerini istimal etmi§lerdir. 

K0$8 

PENCERESiNDEN 
Acaba kimin ? 
~ iin birkac; dost konu§uyorduk 
l!:::::U Soz, doniip dola§h, §iire dii§ 

tii ve zamamm1zda agza ah 
nacak, hele haftzalara gec;irilecek ~ii 
- hph altm para gibi - pek nadir oldu 
gundan tabiatile eski ~iirler iizerinde ka 
rar kdmd1. hte bu sirada arkada§lardar 
biri: «Dilde gam var, §imdilik lutf eyle 
gelme ey siirur - Olamaz bir hanede mih 
man, mihman iistiine» beytini okudu 
Ba§ka bir arkada§ sozii begendi, man 
zumenin tamamml dinlemek istedi, obiiri 
de naz etmiyerek gazeli beyit beyit ve §\ 

~kilde dinletti: 
Silzme t;e~min gelmesin miljgdn, mii;gc11 

ilstiino 
Urma zahmin sineme peykan, peykan ils 

tiin• 
Parei elmas eker her at;tt{)t zahme o ~uh 
Lutfu var olsun ider ihsan, ihsan ilstiine 
Dilde gam var §imdilik Zutj eyle gelme ez 

siiTur 
Olamaz bir hanede mihman, mihman iis 

tiln. 
Yar'dan mehcur iken dil§tilm diyarz gur 

bet• 
Bana gusterdi jelek hicran, hicran iistiin 
Hem mey it;mez, hem giizel sevmez demi~ 

ler hakktmt 
Eylemf~ler cRastha» biihtan, biihtan iistil 

n< 
Bu sefer gazelin tamammi d.a begenei 

arkada§ sordu: 
- Bu Rasih kim? 
Siiri okuyan cevab verdi: 
- Sofyahf 
Arkada§lardan biri bemen sesini yiilC 

seltti: 
- Hayir. Enderunludur, Sofyah de 

gil. 
,Bir ba§kasi, miistehzi miistehzi giile · 

rek. miidahale etti: 
- lkiniz de aldaniyorsunuz. Gazel 

Bahkesirli Rasih Ahmed Beyindir. 
Bu u~ cepheli ihtilafm garabetini artx 

ran nokta, her ii~ ~rkada§m iddialarm 
senede, vesikaya istinad ettirmeleriyd 
Evet, §iirin Sofyah Rasih Yusufa aid ol 
dugunu wy]iyen arkada~. bu hakikati 
Safayi tezkiresinde yaz1h bulundugun 
ileri siiriiyordu. E.seri Enderunlu Rasih 
maletmek istiyen dost, Ziya Pa§amn Ha 
rabatmda gazelin o suretle mukayyed. idii 
giinii hatulabyordu. Manzum.enin Bali 
kesirli Rasih Ahmed Beyin kaleminde1 
~1kt1gml iddia eden bay, bu cihetin Salinj 
tezkiresinde sarahatle yaztld1gm1 ortay. 
koyuyordu. 

Miinaka§a biiyiidii. nihayet ~u netice 
ye vanld1: Siir, Enderunlu Rasfuin ola 
maz. Cunkii bu zat ( 183 7) de oldii 
Halbuki §iir, Salim tezkiresinde yazi11 
du ve Salim ( 1743) y1lmda oldiigiin 
gore kendisinden sonra dogan bir ada 
mm §iirini tezkiresine ge~iremezdi. ,S1 
halde gazelin ya Sofyah veya Bahkesirl 
Rasihe aid olmast ikhza eder. Ziya Pa 
§a Sofyah Rasihi inceden ince tetki 
etmi~ olduguna gore ona aid bir yaz1 
Enderunlu Rasihe maledemezdi. Bun 
yapmas1 Bahkesirliyi tammamasmdan 
Salim tezkiresile ba~kalanm - bu isimle 
dolayisile - kar§Ila~tirmamasmdan ile 
gelmi~ olacakt1r. 0 halde ~iir, Sali 
min dedigi gibi Bahkesirli Rasih Ah 
med Beyin olsa gerektirf .. 

Ben bu munaka~ay1 sessiz sessiz dinli 
yordum ve (Deli) adile y1llarca evve 
yaZJp tefrika suretile ne§rettigim bir ro 
mammm dahi bir giin bu gaze] gibi ba 
kalanmn mah zannedilecegini dii§iine 
rek iiziiliiyordum. Ciinkii ortada beni 
yaratmadigim bir <<Deli» daha varl.. 

M. TURHAN TAN 

Bursa 
garib 

Adliyesinde 
bir vak'a 

Bursa (Hususi) - Adliye dairesind 
bir su~lu gok garib bir §ekilde •kac;may 
te§ebblis etmi§, daire koridorlarmda bi 
karga§ahk husule getirmi§tir. 

Gec;en sene bir §ebeke halinde esra 
ka~ak~Ihg1 maddesinden muhakeme e 
dilerek mahkum olanlardan Sec; koyli 
ibrahim oglu ~ete Hasan namile maru 
biri mahkumiyetini ikmal ederek tah 
liye edilirken bu mahkumiyetile hera 
her (on be§ bin dokuz yiiz elli be§) lir 
para cezasma da mahkum edilmi~ bu 
lundugundan kcndisme bu paranm te 
diyesi teklif edilmi~tir. Gete Hasan: 

- Hay hay! $imdi oderim! demi§. 
- Haydi! $imdi paralan vermez~Pt 

seni gene hapsedecegiz! sozii uzerin 
Cete Hasan, Mliddeiumumilik kalem o 
dasmdan yaydan kurtulan bir ok h1zil 
d1~an firlami§, kendisini merdivcnlcr 
den sliratle sokal!a atm1~hr. Bu vaz;~·e 

kar~1smda derhal iki katib pe§ine takt 
larak: 

- Tutun! Tutun! diye ba~1rm1va' ba~ 
lami~lard1r. Cete Hasan, biitlin Adliyc 
deki halkt hayrette b1rakan bir ~evik 
likle Cumhuriyet meydanma g1knn 
yollardan gelip gec;enler de (ne oluyor'! 
diye merakla bu ka<;1p kovalamay1 scy 
retmi§lerdir. 200 metre kadar ayr1ldik 
tan sonra Cumhuriyet meydamndnk 
polisin de yardimile ve yolda online ge 
c;en birinin 9elmesile ycre dih;liri.ilme 
c;uretile yakalanan <;ete Hasa~ tekra 
tevkif edilmi~tir. 



evre lik ma~lar1na ba$1and ___________________________________ .... __________________________________ _ 

Be§ikta§ F enerbah~eyi, 1 - 0 Galatasaray Istanbulsporu 5 - 1 yendiler 
Dun dort sahada da lik ma~lannm i~ 

tnci devresine ba§lannn~hr. Havanm bir 
az giinii kadar giizel olmasi, sahalara 
sif bir halk kiitlesi celbetmi§t;r. 
Bilhassa ,Seref stadmm kaptsmda bir 

z.diham goze ~arptyordu. Stadm d3r ka· 
lanndan gi.i~liikle girenlerin c;ehrelt:rin~ 

stadda mac;1 seyredecek mi.inasib bir 
bulamama'k endi§esi vardt. 

Mac;m saati yakla§hgt zaman tribi.in· 
ve antre tamamen dolmu§tu. Y edi se~ 
lbin ki§ilik bir seyirci grupu sahayi 

vermtyor ..• 
Bununla beraber <Stya:h - beyazhlart bu 

devrenin muhtelif dakik,alannda F ener 
mlidafaasmda bazt ftrsatlar yakaladtlar, 
fakat §i.i:t atamama~an bu hiicumlan ne
ticesiz btra'kh. 

35 inci dakikadan sonra F enerE!erin 
stk stk Be§ikta§ kalesine indiklerin1 ve 
zaytf bir hakimiyet temin ettikleri goriil- .• 
dii. F akat onlar da hasllllllarmm yaphk
lan ayni hataya dii§erek 17 pas i~ine ge~ . 
tirdikleri hi.icumlan §i.itle nihayetlendire
miyorlar. Devre bu suretle 0-0 bitiyor. 

lkinci devre 

- gole de mani olamamt§ttr. Mi.isabaka bu 
suretle Galatasaraym 5 - I galibiyetile 
bitmi~tir. 

Fenerbah~e stadrnda 
:r opkap1: .1 • Siileymaniye: 0 

F enerbah~e stadmda yaptlan bu ma~t 
Halid Galibin idaresinde cereyan etmi~
tir. 

F akat z.aman zaman s1k1 hiicumlar 
tt, maamafih say1 ~1karamad1. Devre 
ftr s1fua bitti. 

fkinci devrede Hila] pek canh 
larla ba§ladt. Ve bu arada bir 
biiyiik frrsat kac;m:h. Bu tazyikten 
Ian Vefa Muhte§em vasttasile ilk 
yaptt. Hila! tekrar hakim vaziyete 
rek beraberlik saylSlnt yaptt. 

Biraz sonra Muhte§em ikind ve 
biyet saytsm1 yaph. Oyun bu suretle 
Vefanm lehinde bitti. 

Oyun, Si.ileymaniyenin hakimiyetile 
ba§ladL. Si.ileymaniye bu arada bir kor
ner ve giizel bir hlicum fmah kac;trdi. 
Devre ortalarmda tektiik T opkapmm hi.i
cumlan aa goruldiiyse de ilk devre be- Siileymaniye "' ....... '-4 ........ 

raberlikle bitti. 

Sa at 14,45 te evvela F enerbahc;eliler, 
bir fast1a ile de Ba§ikta§hlar, taraf· 

tarlannm alkt§lan arasmd,a sahaya c;tktl
. M~t Adnan Akm idare ediyordu. 
Mutad merasimden sonra kar~thlch yer 

ikinci devreye Be§ikta§hlar ba§ladt • 
lar. ilk dakikalann tevazununii iistuste 
rki Be§ikta§ hii«:umu b~uyor ... Fakat bu 
hi.icumlann birisi E$adm, digeri Hiisa
rnm miidafaasile netices~ kahyor. 

§eref stadmda Ebedi §efimizin hatxrasma hiirmeten 3 dakika siikftt ikinci devrede Siileymaniyeliler ayni 
hakimiyetle oyuna ba§ladtlar. Fa kat bir 
tiirlii gol yapamtyorlafldt. Bu arada Top· 
kapt devamh Sir miidafaa halinde ~a -
h§h. 

Davudpa§a - Galata Gender B 
ktmlarJ ma~I l'ltfir s1f1ra bitmi~r. 

ldtklan zaman her iki taktmda da bazt 
ak tefek tebeddiilat gaze ~arpiyordu. 
F enerbahc;e: Hi.isam - Ya§ar, Lebib • 

· Aytan, Esad - Saim, Ali RlZa, 
ikret, ,Saban, Orhan. 

Be§iktp.§: Mehmecl :Ali· Hi.isnii, Fa~ 
• Rifat, Osman, F ey'zi • Hayati, 

akkt, Sabri, ~eref, F uad. 
Ma~a ba§lanmadan evvel c;alznan bir 

sporcu genclik 3 da kikahk bir 
la Ebedi -5efine ~ar§t hi.irmet yazi~ 

Diinkii Fenerbah~e - Be~ikta~ 
mac;mdan heyecanh bir an 

· · yaptl. Bu mi.iddet zarfmda yedi 
sekiz bin ki§inin bulundugu stadda tam 
bir sukut hi.iki.im si.iri.iyordu. 

ikinci di.idi.ikle oyuna ba§hyan F ener· 
liler, ilk hi.icumu yaphlar. Bunu Re§:it .. 

mi.itekabil bir hiicumu tak;b etti. 
akikalar ilerledikc;e Be§ikta~lt!ar mah~ 

sus bir iistiinliik tesis ediyorlar. Bu i.is
'tiinluk miitesanid lbir oyundan ziyade 

'kta~hlarm acar ve enerjik oyununa 
d ediyor ... ilk on dakikada Fener

liler iki Be§ikta§ hiicUIIIlunu giic;liikle kar
~'l·~·o.uuar. Biraz sonra F enerlil<:!r~ de Be§ 
§ikta§ kalesinde goriiyoruz. F akat bu hii

tesirsiz bir §ekilde oluyor ... Bun a 
dart F ener muhadminin miit~red

did ve §UUrsuz oyunlandtr ... iki ac;1k mii-
tereddid, Rtza daha ilk dakikalardan i

kax;arslZ bir oyun oynuyor, ,Sa~ 
da aya~ma .ge1en ioplan miiterr.adi
eztyor. 

Buna mukabil havadan oyniyan Be
§ikta§hlar, Fenerlilere na~aran topa daha 
·hakim bir vaziyet temin ediyorlar. F ener 

Re~ad mi.istesna digerlerinir, 
teceddudli.i oyunu Be§ikta§a gol fusah 

Tefrika No.58 -=· 

Gene tedrid bir surette oyun Be~ikta
§tn baskt.St alttna giriyor. Oyunda fazla 
bir siir',at olma,dtgt gibi bir Be§ikta§ • Fe· 
ner mac;mm uyar~chracagL heyecan da 
yok... . _ . 

On uc;iindi dakihda ISagdan yaptlan 
bir hti:cumda Hakkmm yerinde bir ~afa 
lvuru§unu Hiisam giizel bir plonjonla ke
'sry.,r ..• Ak.abinde mukabil bir F ener hii
)cuml,lnda da Fikre6n ~ti.i avu~a gidiyor. 

On be§inci dakika.dan sonra oyun he
ye<:anh bir safhaya gir~yor. Bu :malarda 
Orhamn ve onu takiben Saimin ~;jtleri 
Be§ikt.a§ tkalesiJJde iki tehlike vucude ge· 
tirdi. 

Bir arahk F enerlileri gene Be§ikta§ 
kal..sinde goriiyoruz... F akat F ener hii · 
cum hattmda pek yalmz kalan Fikretin 
rnuvaffakiyetli pas tevzilerini diger mu
hacimler kolayhkla kaptmyorlar ve Be~ 
~ikta~ kalesi ancak top Fikretin. ayagm
da iken tehlikeye maruz kahr ~ibt oluyor. 
luyor. 

25 inci dak.ikada Be§ikta§hlar giizel 
bir hiicum ~1k.anyor ar. Fa'kat ~eref HU
samla kar§I kar~tya kaldtgl hald~ topu 
avuta attt. Devrenin bu ktsmt akmlar kar
§thkh oldugundan oyunun en heyccanlt 
hsmmt te§kil ediyol'du. 

Nihayet 36 nc1 dakikada Be§ikt<>§l~ : 
lar hi.icumlardaki miiessir olu~lan kendmt 
gosteriyor: F enerbahc;e aleyhine sol dan 
18 pas dl§tnda verilen ceza vur~!j-unu 
Feyzi c;.ekiyor. Hi.isam mukabe1e ediy.Jr ... 
Top dort Fenerlinin ortasmd~... Fak,at 
bu dart oyuncunun mi.itereddtd har~\e .. 
tinden istifade eden Hayati yeti§erek a· 
radan falsolu bir vuru§la topu yan bo§ 
Fener kalesine sokuyor. hte ma~m ilk 
ve son· golii ... 

Oyuna ba~ltyan Fener\ileri bir ~n €ay
retle hiicumlarela gorii.yoruz... Ht~ Gl .. 
mazsa beraberligi temin etmek istiyorlar. 
Fakat Ustiiste yaptlan bir iki hiicumu atla~ 
tan Be§ikta§hlar, yeniden F ener k,alesi
ne iniyorlar... Bu suada ,Serefin giizei 
bir §iitii F ener kalesinin i.ist diregine 
c;arpara!k geri geliyor ... Oyunun bu son 
ktsmmda akmlar kar§thkh oluyor ... Fe -
nerliler son dakikada yaptrklp.n ·,iitiin 
gayretlere ragmen beraberl.igi temin e
demiyorlar. Ve bu suretle Be§ikta~lJlar 
oyunun nrhayetini b.ildiren hakemin di.i
dugile sahadan 1-0 galib c;.tktyorlar. 

Diger ma~lar 
Diin Seref stad1n<la bi.iyUJ{ mac;-

••• • 
Nakleden: 

KEMAL RAGIB 

Hie; zannetmem!.. Oli.i .gibi, hi~t I boyunca, yiizii·koy;un uzanmt§, hie; ktmtl~ 
ktmtldamJyor... damadan yahyor. Acaba olmu§ mii, yok-

En sonunda kadmcaglZI da oldiirdi.i • sa daha ya§tyor mu, kurtanlamaz m1, 
ler, oyle mi?.. Art1k i~ biisbiitiin anla§t· onu anlamak ic;in diz ~oktiim. Ba~1m1 
hyor, demektir. gogsiine koydum. Biraz daha iyi dinle

- Ben gidiyorum, sen de ko§ dok- mek i~in kulagtmL kaldmp koyarken bir~ 
toru c;ag1r!.. denbire yerimden ftrladtm. Kadmcagtzm 

Dedim; Bedriye Satvetin kamarasma gogsii kan i~tinde ... Demek ki yara, tam 
ko~tum. ic;eriye girdim. Kapmm oni.inde, kalbinin iistiinde!.. 

· yemek tepsisi devrilmi§, ic;inde ne var- Hemen ayaga kalkttm, dinliyemedim. 
hcpsi yerlere dokiilqlii§. Goziime ilk 0 arahk kapt da ac;tldt. Doktor Hikmet, 

arpan bu oldu. Kocast oldiikten sonra i~eriye girdi. Sayle bir baktt. Sonra: 
mcagtz salona gelmiyor, yemeklerini - Cabuk, dedi, ayaklarmdan tutu -
· kamarasmda yiyordu. Demek ki nuz, ~uraya yatuahm!.. 
oldiiren adam, kac;arken yemek tep· Dedigi gibi yapt1m. Kaldtrdtk, yata· 
~arpmt§, devirm~. gma yattrdtk. 

Biraz otede Bedriye Satvet, Boylu- - Olmii~ mi.iL 

tan evvel ya!Ptlan ikinci kumeden Ana· 
dolu - F enery1lmaz kar§tla~mast 1-1 be
raberlikle neticelenmi§tir. 

Taksim stadyomunda 

G. Saray: ,5 • 1. Spor: 1 
Diin Taksim stadyomunda Galatasa· 

rayla 1stanbulspor kar§tla§hLar. 
Biiyiik ~ef ~taturki.in vefati dolayi • 

sile Galatasar.ay tahnu bu ma~an otuz 
dart senedenberi san 'ImmlZl olar,ak giy--- . 

Be§ikta~ mt.i.hacimleri kar~tsmda 
Fener kalecisinin bir kurtart§t 

digi gomlek yerine, beyaz i.izerine Gc.la
tasaray armah diiz siyah gomlek, panta
lon ve ~orab giymi§ olarak ~tkh. 

T akrmlar sahada §U §ekilde dizil.mi§ -
lerdi: 

Galatas a ray: F aztl .. Lutfi, Adnan • 
Musa, Bedii, Ekrem - Sabri, Siileyman, 
Salim, E§fak, Biilend. 

1stanbulspor: Saim • Salim, F aruk .. 
N ejad, Enis, T arik - Kadir, Ali, Orhan, 
Rtdvan, Bahri. 

ilk akm1 yapan Galatasaray, topu sol
clan f.stanbulspor kalesine kadar indirm~ 
ve Biilendden gi.izel bir pas alan E~fak 

Lik ma~lar1nda 
Taktm 

Be§ikta§ 
Galatasaray 
Vefa 
Fenerbah~e 
Beykoz 
Topkap1 
Hila I 
istanbulspor 
Siileymaniye 

Oyun 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

Diye S<?rdum. 

Galib Berabere 
5 2 
5 1 
5 1 
4 2 
2 2 
2 
1 1 
1 1 
1 1 

Doktor Hikmet, Bedriyenin nabtzla
rma baktyordu; ba~mt kaldtrdi: 

- Yak cantm, dedi. Baytlmt~, i$-le o 
kadar. Hem, pek agtr bir baygmhk bile 
degil, $imdi kendine gelir. 

- Peki amma, bu kan ne?.. 
Doktor, gene kadmm arkasmdaki a<:;tk 

renkli sabahhg1 <:;ekti, sty1rd1. Altmdan 
gogsliniin bi.itlin ~Iplakhgt goriindii. Ne 
kan var, ne de bir leke ... 

Doktor Hikmet benim yiizume bakt1. 
Gi.ilmege ba~ladt: 

- Demin buraya geldiginiz zaman 
hastanm gogsiinii dinlemege kalktmtz 
mt?. 

- Evet. 
- Qyleyse, sizin yuziini.izden bula~-

mt~ olacak. Peki amma, size ne oldu, 
ylizi.ini.iz, agzmtz neden boyle kan ic;in
de? .. 

- Onu da anlatmm, ~imdi ... Bu za
valh olmemi§ ya, buna sevindim dog&·u-
su .... 

Geni§ bir soluk aldtm. 
Doktor Hikmet, Bedriyenin burnuna 

dogru bir ~i§e tuttu. Arasi <:;ok gec;medi. 
Gene kadm, yava~a akstrdt. Sonra da 
gozlerini a~tt. Bu baki§J, i§te hi~ unuta-

pek hafif bir vuru§ yiiziinden yiizde yiiz 
bir ~gol ka~trmt§tlr. 

Galatasaraym bu hiicumlan birbirini 
takib etmi§se de ayaktan ayaga dola§an 
top bir tek isabetli vuru~ yaptlamadtgl 
i~in kaleyi bulamamt~ttr. 

Be~, alh dakika siiren hu hakimiyetten 
sonra 1stanbulspor sol taraftan yapttgl 
bir iki hiicumla tazyikten kurtuldu. Ga -
latasaray merkez muavinile sol mlidafi 
Adnamn ayni zamanda topa ftrlayt§tn • 
dan istifade eden istanbulspor soli~i gii· 
zel bir atlayt~tan sonra sekizinci dakikda 
taktmma bir gol kazandud1, 

Bu sayt Galatasarayt bir an ic;in §a -
§trttt, Y aptlan gayretler neticesiz kaldtk· 
ca bozuk oynamaga ba§ladtlar, ve bu ka· 
Tl$Ik oyun kar§Ismda oyun sert bir §ekilde 
eereyan takib etmege ba§ladt. Bir arahk 
rakibine sert bir §arj yapan E§faka 1s • 
tanbulsporlu Ali ayni §lekilde mukabele 
ettigi ic;in hakem iki oyuncuyu sahadan 
c;1kardt. 

ilk devre 1 - 0 !stanbulsporun lehinde 
bitti. 

ikinci devre Galatasaraym. siiratli o· 

yunile ha§ladt, Soldan bir hlicum yapan 
Galatasaray ikinci dakikada Biilendin 
§ahsl bir hiicumile beraberlik say1s1m c;t· 
kard1. Salim de dordlinci.i dakikada ga• 
libiyet say1smt yaph. 

Salimden Biilende giden bir pas, ye
dinci dakikada Galatasaraym u~iincii go
liini.i temin eM:i. 

Calatasaray oyuna tamamile 
olmaga ba§lamt§tt. Her golden sonra 
biraz daha giizel ~ynuyordu .. Yirmi dor· 
duncu dakikada Biilend uzaklardan sii· 
riip getirdigi topu dordiincii defa !stan· 
bulspor kalesine soktu. 

Otuz sekizinci dakikada gene Biilend, 
Salimden ald1g1 past c;ok kuvvetli bir $Ut· 
le kaleye havale etmi~. topu ayakla kar
$tlamak istiyen kaleci ~ok kuvvetli gelen 
topu ancak ic;eri vurmak suretile be$inci 

puvan 
Maglub 

1 
1 
1 
3 
5 
5 
5 
5 

vaziyeti 
Athgt Yedigi 
27 8 
20 10 
14 9 
18 5 
13 11 
7 21 

10 21 
7 17 
5 13 

Puvan 
19 
18 
18 
17 
13 
11 
10 
10 
10 

miyacagJm. Birdenbire yerinden ftrla • 
mak istiyormu~ gibi, yan beline kadar 
dogruldu. Gozleri de yerinden oymyacak 
kadar ac;tlmt~tl; ic;inde oyle bir korku var 
ki, tiiylerim Urperdi. Sagma dondii, oyle· 
ce bakmdt. Sanki birisini arad1. Boguk 
bir sesle: 

- Ad nan!. Adnan t .. 
Diye inledi. Sonra gene yatagm i.i~tii

ne yan baygm, dii~ti.i. 
Doktor Hikmet bana dondii: 
- Korkmaymtz, dedi. Bir§ey yok. 

Biraz $iddetli bir heyecan, belki biraz 
c;ok~a korkmu~. ondan olacak. Y oksa na· 
btzlar c;.ok diizgiin ... Biraz sonra biisbii~ 
tun kendini toplar. Simdi durunuz da si
zin ~u yi.izi.iniize, bakahm. 

- Bir§ey degil, biraz s1ynlm1~. AcL· 
stm bile duymuyorum. 

Doktor, ~antastm ac;tt, yliziimii silme· 
ge ba~ladt. Ben de ba§tmdan gec;enleri, 
kl-saca anlattyordum, kapt yeniden a~tl
dt. keriye Sadeddin Necmi ile kamarot 
Nuri girdi. Anlatttklanmt onlar da duy
dular. Sadeddin kamarota: 

- Ko~, dedi, vapurun komiserine ha
ber ver. 

Bedriye Satvetin ba§u<:unda biiyiicek 
bir el ~antas1 duruyor. Ge~enlerde onu 

Davudpa§a birinci taktmile B 
beyi birinci tak1m1 arasmdaki ma~m 
devresi 1 - 1 bitti. T aktmlar ikin<:i 

Bir arahk hiicume gee; en T opkaPihlar rede ba~ka SaYJ. yapamadtlar. Ma~ 
merkez muhadmleri sayesinde bir gol suTetle sona erdi. 
kazandtlar. Si.ileymaniye hi~ degilse be- Altmordu ile Galata Gender A 
rabere kalmak ic;in birka~ hi.icum daha ktmlan ma~mda birinci devreyi 2 - 1 
yaptlysa da bir netice de alamad1. lata Gender galib olarak bitirdiler. 

Bu suretle oyun 1 ~ 0 T opkapmm ga- ci devrede yap1lan gollerden sonra 
li'biyetile bitti. 4 • 4 berabere bitmi§tir. 

V efa: 2 • Hilal: 1 Ortakoyle Eyiib arasmdaki ma<:;, 
ikinci ma~. V efa, Hilal tak1mlan ara- tarafm seri akmlarile g~ti. iki taraf 

smda oynandt. T aktmlar §U suretle sa • iki~r gol yaptuar ve oyun bu 
haya ~Ikttlar: 2 - 2 berabere bitti. 

Vefa: Muvahhid, Vahid, Si.ileyman, Anadoluhisarla Karagiimriik 
Orhan, Lutfi, Adnan, Muhte§em, Hiise· daki mac; da 2 • 1 Anadoluhisann 
yin, Sulhi, Mehmed, Receb. biyetile bitti. 

Hila!: Suad, Cevdet, Akif, Galib, Futbolda ltalya Fr 
Zeynel, Salim, Rauf, Mustafa, Nairn, ............... ,~ 
Hakkt, llhan. yendi 

Oyun, Siileymaniyede1l Tan~ idare· Napoli 4 (Hususi) - Bugiin 
si altmda ba§ladt. Vefa taktmt iki oyun· da F ransa • ftalya miiii tahmlan 
cusundan mahrum olarak sahaya ~t.ktt~1 smda yaptlan mac;1 ltalyanlar 1 • 0 
ic;in biraz mi.idafaa tarzmda oynuyordu. zanmi§hr. . ........................ 8 ............. n··a .................... i.~ .... ? .................. . 

Biletlerin haks1z olarak arttmlmasmdan i~eri giremiyen balk diin boyle 
~ uzun miiddet Seref stadmm kap1smda bll'aktldl 

Dun $eref stadmda nazan dikkatimizi 
<:elbeden §U iki §eyi kaydetmeden gec;e
miyecegiz: 

1. Dlinkii mac; ic;in -5eref stadmda tri

bune 75, duhuliyeye 50 kuru~ fiat kon
mu§tu. Halbuki lik mac;larmda umumi • 
yetle tribiin 50, duhuliye 25 kuru~tur. 

H!llk bu vaziyet kar§Ismda !tOk nakh 
olarak sahaya girmekten istinkaf etmi§, 

a<;mi~, ic;erisinden kocasmm vastyetna .. 
mesini gostermi§ti. Bu ~anta §imdi ac;tk, 
i~erisi de darmadagmtk... Birisi kan§ -
tlrmi§. Bedriye Satvet kendini bilmiyor, 
baygm yah\}"or. Cantanm ic;inden bir§ey 
c;ahnmi§ mt, kendisine sorup anlamak ol
mtyacak. 

- Ha§mete soralrm, dedim. Bir§ey 
c;ahnmi§sa o daha iyi bilir. Gideyim, ~a-
gtraytm. . 

Dt§anya ~tkttm. Ha~metin kamarast 
da o koridorun iistiinde, benim kamaramla 
Bedriye Satvetin yatttih .kamaramn orta
smda. Kap1y1 vurdurn. hie; ses <;1kmad1. 
T okmagt ~evirdim, kilidli ... Acaba ne
rede?. Yemek salonuna gitmi§ olmasm; 
kac; giindlir, o da yemeklerini hep kendi 
kamarasmda yiyor amma ..• 

Salona dogru yiirliyordum; birdenbire 
oldugum yerde kald•m: Bir gemici, Ha§· 
metin koluna girmi§, uzaktan goriindii -
ler ... 

Ha§metin sac;lari dag1mk, i.isti.i ha§t 
buru§mu§, samrsm1z ki birisile kavga et
mi~. bogU§mU§. 

Ko~tum: 
- Ne oldu?. 
Diye sordum. 
Ha§met, act ac1 ba~mi sallad1; di§leri 

bunun i.izerine alakadarlal"ca l:>u hata 
mir edilmi§ ve fiatlar 'Clegi§tirilmi§tir. 

2. Gazetecilere mahsus, mmtak,a 
fmdan evvelce rna<; tarihleri yazth 
len defterlerdeki di.inkii ma~a aid 
lar, dUn stad dcaptsmda bulunanlar 
fmd.an tamnmak istenmemi§ 'Ve bu 
ponl aria gelenler dUn -5eref stadt 
smda hemen hemen sorg!llya ~"''""'''ll'l'' "l 
dir. 

birbirine kenetlenmi~ti. Gemici, 
daha c;abuk davrand1: 

- Sormaym1z, dedi. Simdi 
bulduk. Elini kolunu baglamt§lar, ceb 
lerine de demir parc;a1an, salondaki 
lur hokkalan doldurmu~lar, denize a 
caklarmi~. Kim yaptrysa atmaga v 
bulamamt~. ayak seslerini duyunca ke 
disi kac;mt~. bunu da oylece, eli kolu b 
h kiipe§tenin kenarma .lmakmt~lar. 

Ha$-met, ba§Ina gelen kazadan, 
ttgt tehlikeden daha c;Q.k, boyle bir bo 
gu~mada alt oldugu ic;in, hepimi 
utamyor gibiydi. Hep oyle di§lerinin 
smdan anlatmaga ba~lad1: 

- Gi.iverteye c;tkmt§ttm, biraz 
ala<:akt1m. Birdenbire ne oldugumu an 
hyamadtm. Arkamdan dogru birisi sa 
nldt. 1Ikonce agztma bir§ey ttkad., so 
ra da elimi kolumu baglamaga ba~l 
«Benimle ugra§mayt gosteririm sana t: 
diye homurdamyordu. Kendimi kurtar 
maga ~alt§ttm, olmadt. Herif hem ku\ 
vetli, hem de birdenbire arkamdan ba 

tudtgl i<;in yere yuvarlandtm. 
CAr ka.!1 oor) 
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liarb isteriz! harb isteriZ! 
lophaneden 
Yakia,bk~ 

dogru bir 
aglrla,bgl 

kiitleyi merakla 

flrbna bulutu gibi 
daha ~ok hissolunan 

bir bekliyoruz 
«I-I arb isted:lll. .. Harb isteriz II..» 

,, llgultulu garib bir ses, bin yamk yiire· 
~ln birden piiskiirdiigii hir ate§ dumam 
aKYl kaphyor ... «Harb isteriz !..» 

i arakoyde eski Tring'in ko§fsinde-
lz .. , Tophaneden dogvru bir futma .bulu· 

ll 'b• 1 ~1 I ·yava§, yava§- ilerliyen ve gulgu· 
tsk Yakmla§tlk~a aguhgmm arttlgi daha 
~0 hissolunan lbir kiitleyi merakla bekli
toruz. 

Nakil vas1talan durmu§, yayalar ke • 
k~rlardaki kaldmmlara ~ekilmi§; diik • 
t anlardan storlanm yanyanya yahud 
all'larnile indiren indirene !. .. Boyle yan 
~ahud tam indirilmi.. diikkan starlarmm on.. -. 
.. uncle durup -yallanna devam etmek 
1~ 1n saganagm ge~mesini bekliyen yolcular 

~1~· diikkanc1lar, bakl§lan endi§eli kar
l::: Y ~hudiler, duru§lan bil.gic ~urnaz 
~ ll'len1ler, tutumlan miistehz1 pahkarya 
h ~ll'llar ... , Sahte vakar tatbsu frenkleri, 

aJn hain bakt1klan alaym ~1kard1gi sese 
~~bane1, yabanc1 giiliiyorlar ... lstihza e· 
1Yorlar ... 

l Y aya kaldmmlarma s1gmanlann -sa· 
al!j b1yikh, fesli. sankh, kasketli, kave· 

Zah, kiilahh, trikornlu erkekler, ~ar§afh, 
~~ldirrneli, §apkah kadmlar • yiizlerinde 
~llrlii tiirlii manalar var ... Tiirkler §imdiye 
adar bir mislini gormedikleri bir heyeca· 

na kapilmi§lar, Tiirkten gaynsi bir deh§ft 
t\tfanma tutulmu§lar gibi saral'l!lll§lardJ ..• 

f
1 

«l-Iarb. isterizll» Bus~ •. kovanmdan 
rlatnl§ b1r (agul ansi) g1b1 salktmla§: 

In!§, birbirine stkt§ml§ binlerce ve belk1 
on hinlerce insanm te§kil ettigi kiimenin 
Bobeginde ~ekirdekle§en bir kiitle tarafm· 
dan verilen kumanda ile tekrarlamyar, 
lekrarlamyordu ... 

l Bir insan se~i gi~~ ~.ei:~ bu al~! ~ir .!I-
an kmakhgtle onumuzde bukuldu .. . 

sal>h, kopriiye dogru akmaga ba§lad1 .. . 
~rhk «Harb isteriz ... » feryach istanbu
Ull Yiiksek kubbeli minarelerine dogru a· 
~~a~ak ~idiyor, uzakla§an alayla beraber 
. ~~lfle§ip duruyordu... Biraz sonra ses 
~:tilrnez oldu, alay da goriilmez ... Fa kat 
lzirn kulaklanm1zda o deh§etli soz ~mh~ 

}'ordu ... «Harb isteriz! !..» 
1' ring'in ko§esinde lie; arkada~ idik: 

f~itndi kemikleri bile ~iiriimii§ alan· Mii
{/ Ratib ve ne oldugunu bilmedigim bir 

ehbi ve ben ... 

.. 0 zamamn gencligi, ince kalemile bu 
~Unlerin kudretli bir muharriri olmaga 
aztrlanan Miifid Ratibin ismini alsun 

~nt~ ... (:ok zaytf ve ~elimsiz alan Miifid 
attb kap1ldig1 heyecanla adeta kattlmi§· 

b
11: Yehbi aghyordu ... Ben ne halde idim 
llrnern. 

d Bizi bu alaym manzaras1 kadar, Rum
fan, Ermeniden, Yahudiden, tathsu 
htenginden olan ve bir vatanda mii§terek 
ayat gec;irmekligimizi kendilerine ziil 

y~a.~ mahlukatm istihz.al~n sarsml§~J .. 
.. uruyecek halde degildtk... Sokagm 
1~1nde bir birahaneye can attik ... 

d 0-Iiirriyet) denilen §fYin ilamndan 
Uydugumuz meserretin arkasmdan gelen 

ltiirli.i tiirlii kafalarm, tiirlii tiirlii vicdan
h~tln, ti.irlii tiirlii hislerin mahsulii olan, 

1~birisi digerini tutm1yan, hi~birisi digeri-
lte llYrntyan- dedikodulann yakmda dal-

lanmiZI k1raeagm1 bilen, ve kudurmu§ gi~ 
bi birbirimize sald1rarak bogu§tugumuzu 
bekliyen ve ikiyiizliiliikler ederek herkesi 
te§vik eden Tiirk dii§mam unsurlarm, 
bizden beklemedikleri bir vahdetle Da· 
riilfiinunlularm yapt1klan hu c;elik gibi 
sert hareket keskin bir §i§ gibi, yiirekleri
ne saplanml§, «Harb isteriz ... » sesini du
yup sararmJ§iardi... Arkas1 gelir sand1k~ 
Ian bu TUrk vahdetine Balkanda dost 
tamdtklan ve muzaffer olmasm1 diledikle· 
ri hiikumetlerin nasrl dayanacaklan, ku
rumaz bir membadan ft§ktrdtgmt zannet~ 
tikleri bu hamiyetin hamlesine nastl kar§I 
koyacaklanm dii§iinmege bal~amt§lardJ .. 

Biz girdigimiz birahanede siyaset yap
tlk... Miifid Ratib, tecriibesiz ruhlanmi· 
zm daima aldandigi hislerle, bir Kamil 
Pa§a miidafii idi, Vehbi ise bir Said Pa
§a, Hiiseyin Hilmi Pa§a taraftan idi ... 
Hararetli bir miinaka§aya tutulmu§lardt .. 

Ben - <<Allah hepsinin canlanm al
sm da memleket, §erlerinden, millet, elle· 
rinden kurtulsun... Bu bunaklara tapm· 
mag a, sikilmJYorssunuz! » 

Diyecek oldum... 1ki arkada§Im, put· 
Ianna hakaret edilmi§ mecuslar gibi bana 
hiicumlar ettiler ... Ben samimi idim ... 

Bu bunaklar o ~irkin budalara benzi • 
yorlard1 ki her birisinin etrafmda ayn bir 
nifak ayini yapthyor, ve mabedlerinde, 
kendilerine cehil, ihtiras, menfaat, kin, 
based gibi hislerle tapmanlar tarafmdan 
tutuluyarlardt .. 

Miistebid bir idare altmda, o idarenin 
terbiyesile yeti§mi~ olan bizler de hiirri
yet ve terakki ic;in birdenbire dogan arzu
lar -gideeegi yolu ibilmiyen bir insamn 
yabanelSl oldugu bir yerde ugradtgi· §a§· 
kmhga donmii§tii ... 

Ne yaptJgimlZI, ne yapacagimlZI bil
miyorduk ... -Biz bilmiyorduk ... Fakat bir 
bilen, bir imana, iktidaya §ayan olan kim
se de hulam1yorduk• 

Balkan muharebesini yapaeak, yapti· 
racak bir Naz1m Pa§anm §ahsma ba§h· 
yan bir ibadetle yeni bir imana davet edi
]iyorduk ... 

Y arabbi! 1.. Bize dogru yol gosteren, 
bizi felaketten kurtaran yok mu? .. 

Ben, dort senelik teeriibelerden sonra. 
ihtiras ve politika manevralarmdan kuv· 
vet alan kimselerden hi<; bir§ey bekleme· 
digimi ve bu harbin biz istemesek de <;I• 
kacagmi, bizim buna siiriiklendigimizi 
soyliiyarduk ... 

Arkada§lanm bana muariz idiler .. On
!ar gazetelerdeki demagojik ne§riyattan 
akidelenmi§ler ve bugiinkii niimayi~ yii· 
ziinden de Osmanh cengaverliginin, yeni
~eri kahramanhgmm, Kalyoncu kabada
yihgmm niiksiine ugramtl§ardt .. Bu niiks 
marazi halde idi, nobetler yaptlgmdan 
hezeyanlara sebeb oluyordu: as1yordu· 
lar, kesiyordular ... 

Hep gencdik! .. Kanimiz kayniyordu .. 
f~imizden asmak, kesmek... Vunnak, 
krrm1k geliyordu... Hele 1talyanlann 
Trablusgarba yapttklan baskmdan sonra 
-o hicab1 siLmek, o ae1y1 unutmak ictin
ecdadvari bir yigitlik gostermek ve diin
kii U§aklarm agiZlanna hirer tokat vur • 
mak kimin en biiyiik emeli degildi? .. Fa-
kat palavrastz ... Nedense benim i~imde 
bir korku vard1 .. . 

Amerikada 
Muvaffak bir 

Sinai seferberlik 

Harbiye Naz1r1 vekili, 
bunun kat'iyyen laz1m 

oldugunu soyliiyor 
Am erika Harbiye N azm vekili Con • 

son, muvaffak bir smai seferberlik yap • 
manm Amerika Birle§ik hiikumetlerinin 
herhalde ba§annasi gerek bir i§ aldugunu 
soylemi§ir. 

Birle§ik hiikumetler miidafaa kuvvet
lerinin muhtelif sahalannda faa] 180 
miimessilin bir toplantlsmda bu sozleri 
soyliyen Conson, sozlerine devam ede • 
rek, «Harb ilam giinile taarruz kabiliye
tini haiz Jnt' alarimizm cepheye gonderil
mesi arasmda gene 14 ay ge~mesini arzu 
etmiyorum. 1917 ve 1918 senelerinde 
vaki tecriibelerin tekran arzusunda degi
lim.» demi§tir, 

Conson, smai seferberlik sahasmda 
yaptlan ve yaptlmasi tasarlanan §eyleri 
etrafhca anlattrken, biiyiik, kii~iik 1 0000 
Amerikan smai miiessesesinin imalatm1 
barb ihtiyacma uygun ol~ii ve §ekilde tan
zim etiklerini sozlerine k.atml§tlr. 

Conson. Harbiye N ezaretinin dogru • 
dan dogruya hedefi ne oldugunu izah 
yollu izahat verdigi strada da, bunu 
I«- Miihim biitiin barb malzemesinin 

standardize edilmesi. 2 - T ~hizat en
diistrisi kapasitesinin biiyiitiilmesi 3 -
T ec;:hiza t endiistrisinin harb zuhurunda 
faaliyetini siiratlendirebilmesi bususunda 
hamhk.>> maddelerile hulasa etmi§tir. 

Panamerikan konferansmm a~Ili§I ve
silesile, Cumhur Reisi Ruzvelt'in Arne • 
rika Birle§ik hiikumetleri ahalisine radyo 

ile bir hitabede bulunacag1, biitiin yeryU
ziindeki siyasi huzursuzluklara i§aretle, 
Amerika ahalisine aradaki birligi muha
faza etmelerini tavsiye edecegi §ayidir. 

Arnavudlukta tiitiin inhisar 
al tina ahntyor 

Tiran (Hususi). - Arnavudlu'k hiiku
meti meclise bir kanun projesi vermi§ 
ve tiitiiniin inhisar altma almmasmt is
temi§tir. Arnavud devlet biitc;:esinin en 
kabank rakamm1 tiitiinden gelen vari
dat te§kil ediyor. MBli servetin fazla .. 
la§maSl ve miistahsillere daha fazla 
menfaat temini i~in tiitiin zer'iyahna 
~ok ehemmiyet veriliyor. Bir senede bir 
milyan altm frankhk tlitiin istihsal e
dilmektedir. Bu senenin ilk altl ay1 igin
de 100,591 kilo ve 115,266 frank.hk tiitlin 
ve sigara harice giinderilmi§til'. 

Yunanistandan her sene yeni tiitiin 
fidanlan eelbedilmektedir. 1937 sene • 
sinde 5,250,000 fidan ziirraa tevzi edil • 
mi~ir. 

Cehalet ve taassuba kar§l miicadele a
~an, Arnavud devlet ve i~timai haya -
tmda inktlab yapmak istiyen hiikfunet, 
okuyup yazma bilmiyen c;:ocuk, kachn, 
ihtiyar ve gence, Arnavudlugun her ta
rafmda kurslar agml§hr. Arnavudluk 
kiilti.ir siyasetinde bu kurslar c;:ok mii • 
him hizmetler gfumektedir. 

lzmirde bir facia 
fz.mir (Hususi) - Devlet Demiryol • 

Ian sekizinci i§letme fabri·krunnda feci 
bir hadise olmu§ ve bir amele, tamir et
mekte oldugu bir lokomotif kazanmm 
devrilmesile alhnda kalarak ezilmi§, 51-

mli§tiir. 
Amele, Kaq1yakamn Sogukkuyu ma

hallesinde oturan 17 ya§mda ~akir oglu 
tsmaildi1'. Arkada§lan ko§arak gelmi~ 
ve kazaru kaldrrarak kendisini kurtar • 
maga c;:ah§IDl§larsa da facianm oniinii a
lamamt§lardir. 

T e f r i ka : 40 ......... _ ................ ___ ._ ...... _ ........ __, Kendi biiyiik a§kma, Alhmedin sonsuz 
1srarlanna ragmen onunla evlenemezdi. 
Kalbindeki muhal sevgiyi gizliyerek ba§
kasmm hayahna kan§an bir kadmm. om
riiniin devammca ac1 ~ekecegini, mazi 
hanrasma koklii hir §ekilde bagh kalaca
gl•nt biliyordu. 

ATE$TEN DAMLA 
Y azan: MOKERREM KAMtL SU 

- Haz1rlan. Beraber yola c;tkaea~z.llir ne sabirSJzhkla bekliyar yolunuzu. 
ll - Mersi. Miisaade edin bana. Y al- - Orast dogru, F akat i§lerin hu mu§· 

tz gitmege meoburum. kiil safhalan i~inde ancak seni yalmz yo-
- Annem seni bekliyor. Ia ~tkannamak .ic;in izin alacakt1m. ;>im~ 

q Cene ktzm gozlerinin i~i giiler gibi ol- di i§ daha kalayla§tl. Bir askerle de gi-
ll: debilirsin. 

- T eyzem de artik, yalmz yuva a~· - Ben yalmz yolculuk yapabilirim 
ll'larna ve ~ah§ma hayatma atJlmama mii- doktor. 
saad E F k · d' d ~ 'l H .. e eder elbet. Babamm evine don • - vet. a at §liD 1 eg1 . enuz 
~ek ~krindeyim. Giilsiirn kadm1 yamma yollar ~ok kalabahk. Baz1 kan~1khklar 
r''acaglm, Arttk i§e ba§lamak korkulu go- aluyor. 
t Unrniiyor bana. Annenizin fikirlerinden, Gene klz artrk bir§ey soylemedi. 0 
ecri.ibelerinden istifade edecegim tabii. geceyi odasmda kimseye goriinmeden ve 

1 - Y arm sa bah erkenden yola ~1kma- kimseyi odasma kabul etmeden g~irdi. 
lYlz. Ertesi sabah, i~inde iyi ve fena bir~ok 

.. Gene ktz, gene durgunla§tl. Orke giin ya§ad1g1 hastaneden aynld1. 
llrke: Kompart1mana yerle~tikten sonra ba
v - Siz gelmeyiniz doktor, dedi. Y al- §lm pencereden <;1ka.rarak kendisine §ef-
arB~ size. Beni yalmz btrakimz. katie bakan daktora giiliimsedi. Bu kor-

15' I Iraz dii§iindii. Duraklad1. Kmlan bir kak, i~li ve §ikayetli giiliimsemede neler 
es e: vard1. Nafizin yiiregi bir kere daha ftr· 

'll1 - Lakin sizi. annenizi gormekten lad1. Gene k1zm gonli.inde •kopii·riip giir· 
enetmege kalki§mak ne delilik. Kim bi~ leyen actlara kar§i sayg1 duyuyordu. 

Yiiregi ac1 ile delik de~ik olmu~ bu 
gene lnz. ileride vazife duygusile koca • 
s1na giiler yiiz gostermege, i~i kan aglar
ken mes'ud oldugunu si:iylemege mecbq,r 
olaeaktl. Daha dogrusu kendisini b(jyle 
hareket etmege mecbur tutacakti. 

Her§eyi zamana buakmak daha dog
ru idi. 1zzetinefs isyanlan i~inde buhran
lar g~irecek gene k1z, 'kendi iradesile 
kalbini bu kudretli a§ktan kurtarabilirse 
o zaman ... 0 zaman ... Dii§iincesi buraya 
saplamnca kalbi gene deli deli ~arpma
ga ba§ladt. 

Sevincini, ana l:laba mirasina konan se
fih bir gencin sevincine benzettigi i~in bir 
defa daha kendi hislerinden utanch. 

Tren ~ok kalabahkh. Vagonlarm ~;o
gu askerlerle dolu di. Diiduk keskin sesile 
kalabal1g1 birbirine kath. T ren raylarda 
titredi: 

- Allalia ismarladlk doktor. 
- Giile giile Serab. Annemin elleri-

ni benim i~in de op ... 

Kurmay heyelimiz Alinada.. I 

Mare~al (:akmak, Yunan 
Me~hul asker abidesini 

ziyaret etti 
Atinada Balkan Erkant Harbiye 

heyetleri arasmdaki toplanttlara 
devam olunuyor. Biiyiik Erkant 
Harbiye Reisimiz Maretal Fevzi 
~akmagm riyasetindeki Kurmay 
·heyetimiz, Atina El~imiz Ruten 
Etrefin de ittirakile Me~hul Asker 
abidesini ziyaret etmittir. 

Yukartdaki resimde Mare,al 
·Fevzi ~akmagm abideyi ziyareti 
miinasebetile hususi defteri imza· 
ladJgmt goriiyorsunuz. Sagdaki re
sim, heyetimizin abideye gidi~ine 
aid bir inttbat tespit ediyor. " 

I . 

.. 

.I 
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Ba,vekil Ankaraya dOndii 

Ba§vekil, Matbuat Cemiyetinde istanbul gazete~ilerile goru§uyor 

<B~tara!t 1 fnct sahttede) tur. Y eni valiniz geldi. Sizin kiymetli 
Celal Bayar izhar edilen ~i.ikrana mu- yardtmlanmzdan is.tifade edeeektir.» 

kabele olarak ~unlan ooylemhtir I Bunu miiteaktb cemiyet ba§kam, Ba~-
«- Bu en miihim zamanlanmizda vekile kendisinin cemiyetin asll azas1 ol

memleketimizin gosterdigi birlik ve tesa· dugunu ve cemiyetin aza kay1d defterin
niid, ~ok ktymetlidir. Memleketin bu vah- de ismi bulundugunu soylemi§, eemiyetin 
detini ne~riyat sahasmda tebariiz ettiren, fahri reisligini kabul etmesini rica etmi~
ona yol gosteren matbuatlmtzm bu ha • tir. 

reketi, hiikumeti memnun etmi§ ve min • F ahri reisligi lutfen kabul eden Ba§

nettar ktlmt§tlr. Bunu size s()ylemekle vekil, bundan sonra mesleki i~ler etra -

cidden iftihar duyuyarum. Bu yol iize· fmda izahat almi§, bu meyanda yeni 

rinde bundan sonra da hep beraber yii- matbuat kam:nu mucibince gazetelerin 

riiyecegiz. :Sunu da si:iyliyeyim ki, hiiku- yatirmak mecburiyetinde olduklan be~ 

metin gazetelerden sakh hic;bir §eyi yok· bin lirahk teminat ak~esi meselesind~ 

Aynld1lar ... 

*** Miir§ide Hamm yiizii solan, gozka • 
paklart moraran gene kiZl, ht.;kmklar j.. 

c;inde kollan arasmda bulunca, ne yapa
cagml §a§Jrdt. 

- Serab, Serab sana ne oldu boyle 
yavrum? 

- Coriiyorsunuz ki ben bittim, harab 
oldum. Mahvoldum ben artlk. 

- Aman yavrum boyle soyleme. Ni
~;in bu kadar aghyorsun? 

- ArtJk, hayatta yapyalnlllm. Kim
sesizim. Derdimi dinliyecek, ya§ama zor-
1ugu i~inde bocalarken bana kuvvet ve
recek yalmz siz varsmiZ. 

Y a§h kadm onu sedire oturtarak ken
disi de yamna yerle§ti. Oglu, olup biten 
§eylerden hi~birini yazmaml§tl. F akat 
bir§eyler vard1. Ortada bir§eyler d.Orumii§· 
tu. Ona bir§ey sorup sonnamak dii§iince· 
si i~inde boeahyordu. Belki biraz a~1hr 
iimidile kanu§maga karar verdi: 

- Y oleulugun nas1l g~ti ktzim? 
- F a·rktnda bile degilim. 
- Serab, nen var yavrU!ID? Hayatta 

yapyalmz oldugunu si:>yledin. Derdini 
dinletmekten hahsettin. Ne derdin olabi
lir ki... Bu kadar giize\, bu kadar gene 
ve hayata hazirhkh bir klZln yenilmiye; 

cek ne ~nkmtlSl olabilir ki ... 
- Oh... Lakin bi~k §ey... Bir kalb 

dolusu ac1 ... N eler, neler bilseniz. 
- Y avrum, diinyada hi.; kimse ana, 

baba yerini tutamaz. Bunu biliyorum. Fa· 
kat beni histen anhyan bir kadm olarak 
kabul edebilirsen bana a~trl ~ocugum. 
Yiiregimde her hissi mazur goren bir kuv
vet, her felakete sJZhyan bir ko§e vard1r. 

- Beni affedin teyze. Sizi c;ok sevi
yorum. Say1yorum. Olsem bile, bana 
gosterdiginiz yakmhg1, biiyiik fedakarhg1 
unuttruyacag1m. Beni §imdi soyletmege 
~ah~maym. Pek, pek bedbaht1m. Feiake
timi kendimden bile gizlemek istiyarlar. 

Miir~ide Hamm. 1\i.stiine fazla var -
madt. Akhna pek fena §eyler gelmi~ti. 
Y1kanmas1 i~m su hazuladt. Odasmm to
zunu aldtrttt. Y atagm1 degi§tirtti. Biitiin 
ISTarlanna ragmen bu gece kendi evine 
yollamadt. AynldJklan dakikadan itiba
ren nas1l ya§adigmi, Ankara hat!ralanm 
ve Bahkesire donii§te dinledigi mernleket 
hikayelerini anlatmaga koyuldu. 

Gene k1z yemekten sanra odasma ~e
kildi. Lambasmm fitilini kiSaltarak kii • 
~iik masanm ba§ma oturdu. ArtJk yaban• 
c1 gozlerden tamamile uzaktL Kimse gor· 
meden diledigi §ekilde aghyabilecekti. 

Ba§ini masa i1stiinde kilidlenen kolla-

milli bankalarm kolayhk gostermeleri i~in l , 
te~bbiiste bulunaeagmi vadetmi§tir. 

Bu arada yeni basm lcanunu mucibin~ 
ce yapJlmast laZlm gelen nizamname ile. 
emektar muharrirlerin istikballerini koru
yacak sosyal te§kilat ve sigorta i§leri et

rafmda icab eden nizamname ve tali • 
matnamelerin hazulanarak mezkur kanu· 
na tevfikan toplanmasi iktJza eden Basm 

kurultayma arz1 meselesi gorii~iilmii§, 
Ba~vekil elden gelen yardJmlarm yap1 .. 
lacagml soylem1§tir. 

Simdiki Basm kurumu hinasmm satJ.. 
larak yerine SITf kuliih !ittihaz1na elveri§li 
biiyiik salonlan muhtevi yeni bir binanm 
in§ast halinde hiikumetin hymetli yar .. 

d1mda bulunacagm1 soyliyen Ba§vekil, 
miinasib hir mahalde Belediye veya hii~ 
kumete aid bir arsa tedarik olunmasmt, 

burada hir Matbu.at kuliibii in§asi ~in 
tetkikat yap1lmas1m yeni Vali Lutfi Ku· .. 
dara emretmi~tir. Hamlanan biifede iza~ 

olunan Ba§vekil bir miiddet daha hasb:to< 
halde bulunduktan sonra, saat 16,20 do 
kurum merkezinden aynlrru§, Perapalase 
donmii~iir. 

Ba,vekil Ankaraya gitti 
Ba§vekil Celal Bayar, diin ak,amlt 

Ankara trenine baglanan hususi yaganla. 
refakatinde Ka.lemi Mahsus miidiirii 
Baki Sedes oldugu halde Ankaraya ha• 
reket etmi§tir. 

nna yahrdt. Gozleri kapah idi. Ba§ma 
gelenleri dinlemege ba§ladt. Ahmedin 
kendisini n~in sevmedigini art1k anlanu§• 
ti. Kalbinde bir ba§kast sakh idi demeH 
N as1l da bunu hi~; belli ebmemi§ti. Ken • 
disine iirnid vermek i~in mi? Bunu dii • 1 

§iindiigii zaman onu adi bir ~apkm dere- · 
kesine dii~mii§ goriiyordu. Belki de yek
digerlerinden uzak g~irdikleri ytllar i~ 
l$inde o harikulade .giizel klZl tammi§o 
sewni§ti. Boyle de olamaz m1ydt? 

0 kadar istedigi halde aghyamtyordu. 
Biitiin giin trende g.Oz kapaklanm yakan 
ya§lar nereye gibmi§ti? ;>imdi her§eyi og
renmi§ bulunuyordu. Onun bir ba§kasmi 
sevdigini, onunla mos' ud olacagm1 bile 
bile hala onu sevecek miydi? 

Hi.ssini neresinden ta.hlil etse sevdigi 
adam1 haks1z ~1karanuyardu. A§km, her 
su~u affettiren kudretini bir kere daha ~ 
dii§iindii. 0 magrur askerin, o kahraman j' 
zabitin sevgisini, hasretini dile dii§i.iren 
sesi nekadar derindi. Onu nas1l ozledigi-
ni, onu kaybetmek korkusile nekadar e• 
ridigini anlabrken heyecam biitiin varb~ 
gmda kendini hissettiriyordu. 

Gozlerini gorememi§ti. ~1hp a~tlmi
yacak lffil diye aylarca dii~iindiigii, ozle
digi gozlerini bir kere daha gorememi§t\ 

<Arka&t var) 



(:ocuk bilmecesinde 
hediye kazananlar 

Sonte§rin 9QCUk bilmecesini do~ru Ra§id Alpamn yegeni 9iikrii, Kadtkoy 
liallederek dii§en tayyareciye aid resmi Kurbagahdere caddesi Miikerrem Ka ~ 
giizel boyayanlar arasmda birinci mii - mil, Aksaray H'Orhor 79 numarada Fat
kafat 5 liraYl istanbul <;apa ktz orta o- rna Osman, Nigde miitekaid binba§l ls
kulunda 629 Saliha, ikinci miikafat 2 li- mail Sanin klZl Miizeyyen, Develi hu -
raYl Ankara 1stiklal ilk okulunda 18 susi muhasebe memuru Sttki Akahmn 
ilhan Aysan, ii~iincii miikafat 1 liray1 ktz1 ~aziye, Eski§ehir hava hastanesi 
Esk~ehir lisesinden 1541 Erciimend ka- hesab memuru 9iikriiniin klz1 Feride, 
zand1lar. Van orta okulunda 319 Necati Kayage-
Birer tife kolonya kGananlar: lebi, c:;anak.kale orta okul 430 Fethi 0-

Bostancl Hatboyu 15 numarada Mus- ral, Capa lo.z orta okulu Fahire Dura, 
tafa Tosun, Mahmudpa§a Merdivenli so- Sultanahmed 2 nci okul 173 flhan Birik, 
kak 17 numarada Pakize, <;engelkoy Aksaray Yenikap1 caddesi Necmi Kok
Baktrcllarba~u 7 numarada Siileyman, sal, Kad1koy Bahariye caddesi Emine 
Hlrkai§erif K~eciler 39 numarada Fat- Seyhan. 
rna, !grikap1 TekfursaraYl 66 numarada Birer dif llr~asr ve macunu kaza· 
Hiisniye, 44 iincii ilk okul Emin Goksu, nanlar: 
Ye§ildire~ <;_~megir sokag1 1?, Etem istanbul Cagaloglu caddesi Ne§'e a
Gene, 48 mc1 ilkmekteb 428 Mukerrem partrmam No. 2 Giiner Eserova tstan
Erdogan, Emirgan ortamektebde Miinif, bul birinci ilk okul 484 Fahim~ Tar • 
Laleli Tayyare apartrmam 23 Yiiksel Ian, Diyarbak1r posta muavini oglu Ya
A~lkahn, Kadirga Sarayi~i sokagl 39 kub, Tarabya Park kar§lSl istanbul ber
Yani Baharoglu, Siileymaniye loz orta beri kalfas1 Haydar Gene, Odemi§ Be -
okulu 116 Saadet Ersen, Feneryol~. Maz- lediye caddesi No. 15 R. ~engiil, Kiitah
harbey soka~ 41 Enver Aksu, Suley • ya M1s1r ~ar§ISmda manifaturact Halil 
maniye Kanuni medresesi sokagt 13 Ke- oglu ibrahim, Adana k1z lisesinde 745 
mal, Bostanc1 okulu 144 Ayten ~e • Jale Ergun, Burdur Gazi ilk okulunda 
nan, 'tl'skiidar Nuhkuyusu caddest .. 79 324 Leman Onat, Ankara Yeni§ehir 
Miibeccel, Pendik ~-rta okulu. 2.~6 .. Bu - c;ankaya caddesi No. 9 Fahir Demirse 
lend Atabey, Kad1koy lo.z e_nst1tusunden ren, S1vas lisesi 546 Dogan <;ankaya, iz-
442 Hayriye Sunman, Gedikpa§a Kum- mir Alsancak ilk okul No. 2 Melahat, 
kap1 caddesi Ferhande iman, Beyoglu tJskiidar Doganc1lar caddesi No. 125 En
Kii~iik Parmakkap1 Ali Ce~ani. gin, <;atalca ~ube reisinin oglu Necdet, 
Yarrm,ar diizine mendrl kazanan· Be§ikta§ Magka meydam Validege§mesi 
lar: No. 46 Ferhan, Tekirdag Siileymanpa§a 

Kumkap1 Kadirga Talebe Yurdu Ha- okulu 285 Miinevver, Malatya orta oku
Iil Bozku§, Edirne istanbul caddesi Ha- lu 466 Zehra Kuyumcu, Bebek Yahboyu 
c1mestan sokak 24 Ne§et ~aman, GozO- 66 numarada Hidayet, Galata Fermene
yiik Terakki caddesinde ikbal berberi ciler caddesi Andon, istanbul 8 inci ilk 
Mustafa, Afyonkarahisar depo §efi lozt okul 319 Nermin Aksoy, Fatih Fevzi 
Zebra Ercan, Be§ikta§ HasanpQ§a dere- Cakmak caddesi Necmiye Berkol. 
siNo. 81 Miinevver, Gebze E§refbey o- Birer kitab kazananlar: 

Adana Belediyesini 

acze dii,iiren i' 

Bir tiirlii et ka~ak~1b • 
glnln oniine ge~ilemiyor 

Adana (Hususi) - 9ehrimizde ino • 
dern mezbaha yap1lah altl Yll oldugu 
halde, mezbaha harici hayvan kesip eti
ni satma ka~ak~1hg1 bir tiirlii durduru
lamadl. Halktm1zdan bir tak1m iyiyi ko
tiiyii ay1rd edemiyenler, bu gibi ka~ak
~Ilarm ni2;am ve s1hhi §artlar harici za~ 
rarh faaliyetlerinin devamma maatte -
essiif imkan vermektedirler. 

Bir baloma gore, bu ka~ak~1hg1n, me
sela mezbaha resimlerinin ~ok yiiksek 
olmast yiiziinden yap1ld1~ gibi, nisbe • 
ten mazur goriilebilecek bir sebeb hatt
ra gelirse de, Adanada mezbaha resim • 
lerinin, diger merkezlere nazaran pek 
a§agi oldugu dii§iiniiliirse, bu miizmin 
derdin devam edip gitmesinde, iktlsadi 
oLmaktan ziyade baz1 sakim itiyadlann 
hakim oldugunu kabul etmek laztm 
gelir. 

Filhakika, yerli halktm1zdan miihim 
bir kis1m, ~iy kofte denilen ve doviile -
rek macun haline getirilmi§ yags1z ~iy 
etle pi§memi§ bulgurun kan§tlnhp yu
gurulmasile elde edilen bir nevi gtdaya 
ah§lktlr. Bunlarm kanaatince, mezba -
hada kesilip firigolarda dinlendirilen 
etler, ~iy kofte i~in doviiliip macun ya
pllmaga miisaid degilm~! Behemehal 
taze et Iaz1mm1§!! Aroma, bu taze et, 
kimbilir ne gibi hastahklarla malul ve 
kimbilir nas1l §artlar 1~inde kesilmi§ 
hayvanlarm etidir? <;iy kofte dii§kiin ~ 
leri bittabi bu en liayati noktanm gafi
lidirler. Kald1 ki, fenni muayenelerden 
sonra mezbahada kesilip dinlendirilen 
etlerden de pekala ~iy kofte yaplld1g1 
tecriibe ile sabittir. 

t§te, bu geri zihniyet sahibi ve itiyaa 
esiri yurdda§larm mevcudiyeti yiiziin -
dendir ki, Adanada bu et ka~ak~xhgx 
derdinin Ylllardtr online gegilememek
tedir. 

Bir iiliiriik~ii 

5 Birincikllnun 1938 

Avrupantn 140 kuru§luk meyva tuzlanna mukabil 25 kuru§a .. . .. 
asan meyva oz 

istihasizlik · HazJms~

IIk- Siskinlik · Bulantt-.' 
Gaz • Sancl · Mide bo-
zuklugu · Oil - Barsak 
ataleti · ink1baz • Sari-

Ilk - Safra · Karaci2'er ' 
SikJnti • Sinir • Horla' 

mak ve biitiin mide ve 
barsak rahatslziiklarii1 
kar§J Hasan Meyy 

Ozii kullan1n1z 
Mide i~in her yemekten sonra 1 - 2 tath ka~1~ yanm bardak su i~inde ve miishil i~in her sabah veya gece 
yatarken a~ karnma 1 - 2 ~orba ka~1p yanm bardak su i~inde kopiiderek f~melidir. HASAN MEYV A oztJ 
meyvalardan ve meyvalann ozlerinden yap1lnu~ bir ha rikai san'attir. Avrupa ve bilbassa ingiliz meyva tuzlarJJI' 
dan daha yiiksek oldugu kat'iyetle sabittir. Buna ragmen Avrupa meyva ozlerinden bef misli daha ucuzdut• 

HASAN MEYV A Oztl' yalmz bir tU riU olup §ekersizdir ve ~ok kopitrilr. 

3i3B 25 iki misli 40 dort misli 60 sekiz misli 100 Kr. 

ANKARA KUTUPHANESi 
HER SABAH 
DAHA GENC kulu sm1f 3 Mehmed Aygiin, Haydar ~ Eyiib 37 nci ilk okul 420 Seher, Vefa 

pa§a lisesi 1261 Adnqn Aktan, Kumka- lisesi 925 Erciimend Celal, Aydm eski 
p1 orta okulu 453 !smail Hakk1 Demi.r, postane arkas1 No. 28 yiizba§l Tevf!k 
Bak1rkoy K1zmekteb sokak 13 Asiiman oglu Nejad Akyiiz, Tekirdag polis Meh
Jc:ak, istanbul klz lisesi 1789 Muzaffer med Asian oglu Kemal, istanbul Yeni 
dzcan, Adana Ziraat okulu 173 Yusuf Akb1y1k caddesi Cankurtaran mahal -
Erdogan, Kas1mpa§a orta okulu 52 Ke - lesi No. 27 Hikmet Siimer, Adana 1smet 
mal Akman, Sar1yer Tiirbe sokak 3 Aziz inonii ilk okulu ikinci smtfta Giindiiz 
Tannsever, 28 inci ilk okul Ceyda, Or - Akdemir, Fatih orta okul 418 Siileyman, 
tac;e§me Havlucu sokag1 24 Hamide Ze: Gazianteb orta okulu 465 Rifat Ozkaya, 
keriya, Uskiidar Evliyahoca mahalles1 Be§ikta~ la.z orta okulu 201 Rabia Alay-
41 Kadri, Kesan ilk okul dordiincii s1 • bey, Kastamonu lisesi 777 NaZim, Vefa 
mfda Sedad Ozbay, <;orlu kadastro pos- lisesi 833 Na§id Selc;uk, <;anakkale orta 
ta memuru Nazi£ oglu Nejad, Bursa san- okul 247 Cevdet Contiirk, Davudpa§a 
:>t okulu 398 Salih Kavak, Taksim Ta- orta okul 536 Ali Bayar, <;anakkale orta 
, ·"Y''hanede Fev-;.i Poyraz. okul 22 Sevim, Bursa lisesi 1071 Zafer 
n; .. er tuvalet 1abunu kazananlar: Tar an, DavuCfpa~a orta okul 560 Kadir 

Biiyiiciiliik, iifiiriik~iiliik ve muska -
c1hk yaparak saf halk1 aldatmakla ge -
~inen Yalvach San Osman Hoca admda 
bir yobaz hakkmdaki §ikayet iiz.erine 
bu adamm evinde zab1taca ara§tlrma 
yap1lm1§ ve §ikayeti teyid eder mahi -
yette bir tak1m sug alet ve vesikalan el-j 
de edilmi§tir. Yobaz iifiiriik~ii, Adliyeye 
teslim olundu. 

T A Ri H SERiSi 
Kanaat Kitabevl ne9retmekte oldugu ANKARA 

KUtUphanesl qerqevesi dahllinde blr de T ARIH 
SERiSI vUcude ge1lrml9tir. 

Bu seriye dahll mUhim tarih eserlerlnden u~u 
inti9ar etmifllr. 

TARiHi: 

gtirUnUyorum. 
PCJTiste: 

Bayan 'Grebert cliyor ki: 
·c Uyamr uyanmaz, liemen el ay• 
nama sanhyor ve yiizfun ' 

deki buru§uk • 
luklanm.la ~iz ~ 
gilerim.in gUn • 
den giine kay • 
boldu~u ke ... 
mali hayretle 
goriiyorum ... 

Vilayet memurlari arasinlla 
nakiller 

Valova Siileymanbeyde Yah cadde - Oziiner, Istanbul 23 ilncii ilk okul 187 
c:inde 41 Leman Acar, Kadirga Talebe Oztiirk, Galata Liilecihendek Said a
Yurdu Kaz1m Sungur, Elmah Gibugi parbmam Musa Kocu, Beyoglu orta o
orrretmenin oglu Ozgen Yegen, Gerede kul 60 Neriman G.emlik, Ye§ilkoy ilk 
orta mahallede Halisin klZl Avniye Ta- okulu 151 Co§kun Ozlem. 
Ju, Giimii§hact koyiin Bademli koyiin - Hediyeler oniimllzdeki per§embe gil
de Mehmed Uysal, istanbul Yiiksek ik- niinden. itibaren dag1tilm1ya ba§l~.n~ -
tlsad ve Ticaret mektebi orta k1Slm 1360 cakhr. Istanbulda bulunanlarm huv1 -
Ahmed Cebuk, Kad1koy Cevizlik Bakla yetlerini ispata yarar hirer vesika ile 
sokak Muzaffer Akbal, Haydarpa§a li- gelip matbaamtzdan almalanm rica e
sesi 1882 Nureddin GUrkan, Konya ts- deriz. Ba§ka yerdekiler taraf1m1zdan 

Vilayetimizin Vali muavini Emin Re
fik Km~. Mektubcusu Agah Akkan, 
Defterdan Halil Eroglu ve Emniyet mii
diirii Necmeddin ba§ka vilayetlere nakil 
ve yerlerine digerleri tayin edilmi§tir. 

Ce11handa komiir liatlarr 

tasyon demiryolu miifreze komutam _gonderilecektir. 

Ceyhanda yakacak, bilhassa komiir 
meselesi son giinlerde buhranh bir saf
haya girmi§tir. Umum1 ihtiyac kar§lSm
da komiir fiatlan, kilosu 6 - 7 kuru§a 
kadar yiikseldiginden Belediyemiz hal
ka, kilosu 3 kuru§tan komiir dag1tmak 
i~in te§ebbiislere giri§mi§tir. 

GONON BULMACA~I ... 
.. __ 
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Soldan sa~a: 
1 - Anadolunun baZl yerlerlnde ~sa.diif 

olunan garib ta§lardan (lkl kellme>. 2 -
Mabuda hO§ goriinme, ceml edatl. 3 -
Gerl ~evirme. beyin. 4 - Biiyilk muharrir
lere yak~1r surette, soru edat1. 5 - Oarbt 
Anadoluda bir kasaba, yoktan vticude ge
tiren (ik.i kelime}. 6 - Biiyiik tOrpii, t,aret. 
7 - Bir edatm k!Saltllm~l, merhamet et
mek. 8 - Genl~?lik, s1fat ooatl, nota. 9 -
Ba§ma gelen facia. 10 - Bir memleket. blr 
emir. 11 - Qlldi.I'an, soru edat1. 

Yukandan a§ag1ya: 
1 - Avrupadakl sll'a dal!;lardan (cemn. 

2 - Daima devam ederekten, par~anm 
tersi. 3 - Blr kadm Lsml, gaibden haber 
verme usullerinden. 4 - Alfabeden ikl 
barf yanyana, herkesln ortasmda 5 -
Li.ip~iiler (cern!}. 6 - Koiil§u blr memleke
tin merkezi halkmdan, tavmn tersl. 7 -
Maksad, viicuddekl sulardan. 8 - MUkem
mel. ni~?ane. 9 - Hayatta. olan, hile, a~;m 
halinden bilmez. 10 - Alfabeden lki harf 
yanyana, viz1h, bir edat. 11 - N«J'eli, bir 
cin.s ~eker. 
Evvelki bulmacanm balledilmi~ ,ekU 
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li<To I ~TETBIA'I $fiT ITA I R 
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Ba§, Di~, Nezle, Grip, Romatizma, 
nevralji, ktnkbk ve biitiin agnlanntzt derhal ke se r. 
.. - icab1nda gUnde 3 ka,e ahnabilir. - .. 

Uskiidar Bolge Tahsil Miidiirliigiinden: 
Kad1koy Maliye §Ubesine 935, 936, 937 seneleri kazanc ve cezasmdan 

medyun bulunduklan 1427,04 liray1 miad1 kanunisi zarfmda tediyeden im
tina eden Hayriye ve Fevziyenin Kadlkoy Caferaga mahallesinin Kumluk
inci kazinosundaki menkul e~yalarmdan 600 aded miistamel sandalya ile 120 
aded portatif demir masa ve bir aded Frigidaire su sogutma dolab1 vergiye 
olan borcundan dolay1 Tahsili Emval Kanununun 9 uncu madcl.esi hilkmiine 
tevfikan tahtl hacze almml§ ve a~Ik arthrma ile miizayedeye yazedilmi~tir. 
!halesi 12/12/938 pazartesi giinii aat 14 te mahallinde icra ktlmacagmdan 
talib olanlarm % 7,5 pey ak~elerile birlikte mahalli mezkurda bulunmalan 
ilan olunur. ( 8718) 

FELEMEN~ 
SUMBiiLLERi 

GELDi 

12 ~otlt 

SUMBUL 
Taneal 

20 kurut 

10 ~Otlt 

LALE 
Taneal 

12 kurut 

10 ~Otlt 

FREZYA 
Tanesl 

a kurut 

Giil merakhlarma: ln~iltere Kral saraymm gilllerini yeti~tiren beynelmilel 
§Ohreti haiz Dikson milessesesinin gi.illeri geldi. 

MEVLOD BAYSAL Bah~e m·marl 
Telefon · 234~6 (4 i.incii Vaktf han kat 4 No. 18) Telgrat Mimhaysal f"'tnnbul 

Adapazar1 Belediyesinden: 
Sab1k ayhk kiras1 (100) yiiz lira olan Adap,azan Belediye otelinin icar 

miiddeti 31 kanunuevvel 938 tarihinde hitam bulacagmdan ican yeniden a~1k 
arttirmaya konmu§tur. Arttlrma miiddeti 10/11/938 den 16/12/938 tarihine 
kadar 35 giindiir. 

icar miidd.eti ii~ senedir. Talib olanlarm %7,5 teminat1 muvakkate ile 
mezkO.r 16/12/938 tarihine rasthyan cuma giinii saat 15 te Belediye Encu
meuine, f;artnamesini gormek istiyenlerin her giin Belediyeye muracaat 
edebilecekleri ilan olunur. (8713) 

:.Jaques Bainville'in bu miihirn eserinin franstzca ash 273 defa 
bas1lmi§trr. J;Iiiseyin Cahid Yal~m tarafmdan terciime edilen bu eserin 
birinci cild4 ~Ikmi§tir. ihtiva ettigi ba§hca bahisler §unlardtr: Gaule 
iilkesi - Merovengien'ler - Carolingien'ler - Capitien'ler .. Yiiz sene 
muharebesi - Dahili ve dini harbler - Louis XIII Richelieu ~ Fronde 
isyam - XIV Louis .. ink1laba dogru. 

Fiat! 125 kuru§tur. ~nk1Iabdan zamamm1za kadar Fransa tarihi 
ikinci cilddedir. Yakmda ~1kacaktlr. 

iNGiLTERE T ARIHI: 
Andre Maurois'nm me§hur eseridir. :Ash 153 iincii tab'1drr. Hiiseyin 

Cahid Yal~m tarafmdan terciime edilmi§tir. Birinci cildi ~lkmi§ttr, 
Ba§hca miinderecatl: Britanyamn ilk sakinleri - Celte'ler Roma Fiitu
hatl "' Anglo-Saxon ittihad1 - Hristiyanhk ve Cermenlik - Danimarka
hlar - Normand. Fiituhati ,. Feodalite - Ha~h sefe_rleri - Biiyiik Charte 
yiiz sene harbi • Klisede kar1§1khk - 1ki giil muharebesi - Tudor'lar -
Elisabeth devri. Fiatl 125 kuru~tur. Zamamm1za kadar ingiltere tarihini 
ihtiva eden ikinci cildi lbas1lmaktadrr. 

TORK iNKILABINA BAKI~LAR: 
Peyami Safa'nm Cumhuriyet gazetesinde tefrika edilen bu degerli 

etiidii her taraftan vaki olan arzu iizerine Kitabevimiz tarafmdan kitab 
halinde ne§I'edilmi§ ve ehemmiyeti gozoniine almarak tarih serisinin 
ilk :pumaras1 bu esere verilmi§tir . 

ink1labt meydana getiren sebebleri ve inkilablml2'.:m i~tima1 
felsefi vas1flarm1 tebariiz ettiren bu eserin fiat1 100 kuru~tur,. 

BIRAKINIZ 
israf ettiklerl paralarmm, 
heder eyledikleri omiirlerinin 

faydas1z oldugunu ve 
ugnyacaklan 

SUKUTU HAY ALin 
azami elbet bir giin 

anhyacaklal'dir. 

MUCIZE 
devri gegmi§tir. Kat'iyeti fen

niye dururken hayalatla 
ugra§llmaz. 

KREMPERTEV 
Hig bir zaman sizlere 

muhali vadetmedi. 

FAKAT 
her daim soziinii ispat eyledi. 

Istanbul asliye altmc1 hukuk mahke
mesinden: 

Refiye tarafmdan kocas1 olup mukad
dema Aksaray Ta§kasab Sel~uksultan 

Cami sokak 18 say1h evde iken halen 
ikametgah1 mec;hul Ali aleyhine a~1lan 
bo§anma davasmm yapllmakta olan tah
kikatmm 1/12/938 tarihli celsesine da
vet olundugu halde haZir bulunm1yan 
mumaileyh Ali hakkmda gtyab karar1 
ittihaz olunarak imla kllman ihbarna -
menin bir niishas1 mahkeme divanha -
nesine as1hp tahkikatm da 12/1/939 

per§embe giinii saat 14 e btrak1ld1gt teb
lig yerine gegmek iizere ilan olunur. 

G. Anteb asliye hukuk mahkeme
sind en: 

G. Antebin Tarlayiatik mahallesin -
den eczac1 Tevfik Dogan kanst Hatice 
tllkiimen namma vekili avukat Hasan 
Aksu tarafmdan agilan M. aleyha Eble
han mahallesinde eczact Tevfik Dogan 
hanesinde f,stanbullu Kemal Bey km 
Lemandan dogan 312 D. lu Saadetin, ko
casi Tevfik Dogamn metresi oldugu hal
de her nas1lsa 338 y1hnda sicilli niifusa 
kariSl olarak kaydedilmi§ oldugundan 
higbir esasa dayanm1yan mezkur evli
lik kaydmm iptali davasmm duru§ma
smda: Mahalli me~hul kald1g1 anla§l -
Ian miiddeaaleyhaya ilanen tebligat 
icrasma karar verilerek bu karar mu • 
cibince yapllan teblige ragmen muay • 
yen giinde gelmediginden g1yaben mua
mele yapllmas1 karargir olmu§tur. Du
ru§ma ic;in tayin edilen 19/12/938 giinii 
saat 9 da bizzat mahkemeye gelmedigi 
veya kanuni bir miimessil gonderme -
digi takdirde bir daha kabul edilmtye -
rek gtyaben iktizasmm ifa k1hnacagi 
ilan olunur. 

Sa~ Bak1m1 --·
Giizelligin en birinci §art1. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve sag dokiilmesini te

davi eden tesiri miicerreb bir ilac
dir. 

cBir haft~t zarfmda mucize 
denecek bir tarzda gencle§ip gii• 
zelle§JD.eme cidden §3§tun. Bii .. 
tiin arkadqlarun buna nasU 
muvaffak oldugumu soruyorlat 
ve beni candan tebrik. ediyor • 
larch.• 

Bu usulii tatbik etmi§ olan bin" 
lerce kadmlar, bir hafta zarfm .. 
da birka~ ya§ gencle§mi§ ve bu· 
rU§ukluklarla ~izgileri tamamen 
kaybetmi§lerdir. Ali.m.ler, buru• 
§ukluklartmtzm ancak ihtiyar • 
lamaga b8§lad1gtnuzda meyda • 
na ~lktl~m ke§fetml§lerd.ir. can 
kii, cild ihtiyarlaYU)ca baZJ. ha• 
yatt cevherlerini kaybeder, bu 
cildi besleyip kuvvetlendirinlz, 
hemen tazeleyip gencle~ir. :l§te, 
Viyana "O'niversitesi, l'rofesiirle
rinden doktor Stejskal'in §ayani 
hayret ke§fi olan ve B!OCEL ta• 
bir edilen ve g~nc liayvanlardan 
istLhsal edilen cild hiiceyreleri 
hulasas1, bugiin pembe rengin~ 

deki Tokalon kreml terkibinde 
mevcuddur. Her ak§am yatmaz • 
dan evvel tatbik ediniz. Siz u• 
yur ken cildinizi besleyip gene "' 
le§tirir. Ve bUI'U§ukluklar1 gide
rir. Bir hafta nihayetinde on 
ya§ daha gencle§mi§ goriinecek· 
siniz. Giindiizleri de beyaz ren
gindeki Tokalon kremin1 kul • 
lammz, Siyah n"Oktalan eritir, 
ag1k mesamelerl siklqtlrll' ve 
birka~ giin zarfmda en esm.er 
ve sert bir cildi beyazlatip yu .. 
mu~?atacakbr. 

---------------------------~ 
Malatya Bez ve iplik 

Fabrikas1 T. A. $irketinden : 
9irketimiz Adana Fabrikas1 mamul~tl 

KAPUT BEZLERi FiATLARI: 
Cinsi Tip Eni Beher Behe! 

No. S. Top M. Top ~t 
Cift~i 2 75 36 630 

• 2 90 36 729 

20 toptan a~ap sipari~Ierc 
yiizde 2 zam yapthr. 



• 
lnzivayt sevenler arastnda kii~iik adalara yerle,ip 
kralhk ilan edenler bile vardtr, hakiki •• munze· 

viler, Tristan de Kunba adast sakinleridir 

l lnzivay1 sevenlerin, en ziyade Ada· rikatorii Monye de 1895 tarihinde An
~n tercih ettikleri neticesine vanlm1~t1r. tikosti adasml ele ge~irdigi zaman, hii ~ 
1 ety\iziiniin her tarafmda ve muhtelif kiimdarhk arzusunu a~;ga vurmu~. hatta 
tarihlerde bunun misallerine ras]amlmt~- kanunlar tsdar ederek ileri attlm1~tl. 
0f· Siikun i~risinde omiir siirerek me3'ud Sonradan bu hevesten vazge~erek, ada· 
0d a~il~ek ic;in, son zamanlarda cenub Yl bir Kanada sendika:;ma satm1~br. 
}nJzmdeki adalara yollananlar da var· Brezilyaya aid olan X adasmm ta .. 
\Ur, rih~esi de, hayli orijinaldir. Jan Terre, 

r:o d 1 1 k d bu aday1 ele gerirince oraya yerle~ip 
~::.n Isstz a a ar aram ma ta, iinya -: ~ 

llin giirultii patlrhsile alakamn lam ma· kralhgmt ilan etmi~. demokrat memle • 
ll~sile kesilmesi gozetilmektedir. Bu va· ketleri ornek tutarak bir parlamento top-
tly t d'kk la·mtshr. Ancak tebaas1 tarafmdan o de· 
A 

e , 1 at uyandiriDJ§, adalar mevzuu · d 
vru Am 'k 1 · d b recede soyulmu$tur ki, giinun birin e 

i] Pave en a gazete enn e u ve· hi'r parast kalmami~, deheetli iizuntii ire· 
I e ile on plana ahnmJ§tJr. y ~ .. ~ 

Sevk 1 · t b ,_ - d risinde Riyo de Janeyro'da hayata goz· 
u cey$ ve ticare a"1mm an .. 

thernmiyeti haiz goriilmiyen adalar. ek· lenHm kk~k~amJ~hr.d .. 'l T · t 
seriy tl k I k d B a 1 1 mana a munzev1 er, ns an 

e e ~o ucuza sah rna ta tr. un· k" 1 • 1 k 
dan b' k I A I Ok de Kunia adasmm sa m en say1.ma ta-

u ac; sene evve , t as yanusu~ d k b' d f · 
nun t d k" B . . d zr: k dir. Bu adaya sene e anca If e a va· 

or asm a 1 eygu a ast, :> mar a w k f d"l · A 'k &ah} ... w pur ugrar. 1842 de e~ e 1 en men a 
1ga ~tkanlmt~. fakat buna ragmen o B' I 'k h"k.. tl · 'd H 1 d d 

taman ahcl bulunamamt~hr. $imdi yeni lf e$1 u ume ednnehai ohv an a a: 
iatekl'l .. .. . •w ft smda ya~1yanlar a, emen emen ajlm 
b 1 er gorulmektedn. Diger . t~ra an derecede bir inziva hayah sever!er: A ~ 
An~an iki sene evvel <le Helend Jerden merika filosu ic;in resmen bahri bir us o· 
a rg1l~ayr adasim gene hir ~~~ pek ucuza Ian bu adada ~abet beklemek, ba~hca i~ 
.J~.lnt ~larak, oraya yerle,mi~.tl~. ~u ada, leridir. Kaybolan kadm tayyareci Ameli~ 
~rt kilometre uzunlukta ve 1k1 kilometre 1 h k b d b h · k 
Qtn'I'k d' B' . . 1 k .. b ya r art aramr en u a anm a s1 s1 

If 1 te u. tr tshsna o rna uzere, u k k d k 
ktz adayla ba~bMa kalmagt gozetecek Sl Kge<,:kere ,da la az,b~'ot" tabnmmdi§hl. 
Ye d d .1 · k h 1 o oz a a an, u un u a a ar ara~ 
L r e, orayl me em e§tlrme ll yasma d h 1 d c·· k" I ~ap I sm a en me§ ur an 1r. un u, ora ara 

~~Id§hOr.k d k' b' korsanlarm hazinelerini saklad1klan sa -
qm yanusunun ortasm a 1 u a· 1 k d M h · l b 1 · da d( d d d T , B d n1 rna ta 1r. u arm er, u yer en ro-n:i/ . a . ms!z a a», enpr~ U a a :. man, bikaye mevzuu yaphklan gibi, de-

l lr IS.ffil de Kobas hr. Butada ser ~ ine arayicilar da zaman zaman bu isti-
e§en b d '1' k d c· li o_n eyaz en 1 ve otuz -~ _ar m- kamette seyahate c;tktp, ~ura}'l buray1 
• demzalt1 kablosunu kontrol 1~1le me§- kazarlar. lim! tetkikat maksad1 ileri sii-

~uld" K I · · d l ·1 k _,.1 . . ur. ontro I§I o ay1s1 e, en.:~I en~ riilerek baz1 alimlerin ugra<hklan da va-
ltn. Yanlarmda herhangi bir kadm bu .. kidir. 
Undurmalan, memnudur. Bu cihet, ya~ Adalarda korsanlara aid baz1 izler 

l>tlan mukavelede §art ko~ulmu~tur. mevcudsa da, esrarengiz ve efsanevi ha· 
I Galapagos adalarmdan ba~ka Antil- zineleri bulmak, heniiz hi~ kimseye na:sib 
erden Sen Tom as adas1, beynelmilel te~ olmarru~t1r. 

ttssUs uyandnan bir adadtr. lspanyollar Iss1z adalar bahsinde, Marmaradaki 
lar~fm<lan ke~folunan hu ada, sonradan Hayus1z adalar da hahra geliyor. Bu 

11Rtlizler tarafmdan fethedilmi~. daha adalardan birinde gencligindenberi yal

~nra . Danimark1lara \·erilmi~, o~lar da mz ha§ma. !a~IY~~. ihtiyar bir Rum ~a
rnenkablara satmi~lardtr. ~hmd1, Fran· l!k~mm, buiktud1g1 paraya tamah edtle· 

&!zlarla meskundur. rek me~hul haydudlar tarafmdan oldii· 
.. lnzivayi sever kimselerin yan1ma, ser~ riildugii noktasmdan, bundan birkac se· 

~\12:eH heveslisi kimselerin de uzak ve ts- ne evvel Adliyece tahkikat yap1lmt~h. 0 
:~~ adalara ~ekildikleri ol.~u~tur. ~·ari~~ v~_sile il~ de.: Ha!1~s1z adalann birin~e 
k·· rne~hul btr adaya ~ekthp de b1r hu· boyle btr munzevmm bulundugu ogreml· 
b~~darhk kurmak ve oradan ba~hyarak mi~ti. 

1
.utun yeryiiziinii kaplamak istegini bes- Meskun bir ada olmakla beraber, BU~ 
;eni:r de: kayd~~ilmi~ti~. \ayfa Josef y~kada~m ~epe manastmnda senelerce 

abr1s, V1kont do la Vtl d Avray ce- h1<; a~ag1ya mmeden ya§tyan bir papaz 

k:b de~i:indeki Nu~a • Hi.va ~dasm~a ~a~ 1 O?. ya~m1 ge~mi~ olarak, 1936 te~· 
C alhk dan edenler.d~r .. M.ah~ect Ma.r~n n_msamsmda ol~p orara gomiiliirken, in~ 

· 1-Iarman, kendJslDL Lmd1 krah tlan z1va mevzuu bu kere daha hatulanm1§~ 
eden bir zengindir. Frdns1z cikolata fah- ti!? ...... 

lngiliz bekarlar 

kuliibiinde yas ! 
Dort azan1n izdivact, 

llrnumi teessiir uyandtrdt 
lngilteredeki bekarlar kuliibii, son 18 

ay ic;erisinde mensublanndan tanmm1§ 

~crt ki§iyi kaybetmekle miiteessirdir. Bu 
l ay1b, onlarm olmeleri suretile degil, ev
enrnelerile vaki olmu§tur. 

. Kulubiin esas1, erkeklerin evlenmeme
~~e. serbest kalmasma istinad etmekte • 
klr .~e en miithi§ izdivac dii§mam tanman 

S ulub reisi 50 ya§mdaki zengin tabi 
d tanli Bond'un evlenme karan, en ziya~ 

e hayretle kar§tlanmi§hr. Kuliib men ~ 
~ublanndan iic;iiniin sevgi neticesi evlen ~ 
jeleri, bu 50 ya§mdaki bekarda da ev~ 
~nrne arzusu uyandtrarak, tabi, ho~una 

-~den rnethur ressam ve musiki§inas Mis 
le~er'i nikahlami§hr. 

k ~ren~ip hilafma hareketinden dolay1, 
~~ub mzamnamesine gore kasaya 2 ln· 

~Ihz liras1 para cezas1 btrakan yeni evli, 

bekarken bir ~ok kadmla yakmdan tam-
4~n. bir adammi§. Evlenme karan §ayi 
~.unca, «para cezasm1 seve seve verece
r.~rn. Tecrubelerim, bana arttk evlenmek 
uzumunu gosterdi.» demi§tir. 

Ta~ova mintakasi 

sulama isleri , 

Be, bu~uk milyon lira 
sarfile ba~rtlacak 

Erbaa (Hususi) - Ta~ovanm sulan -
ma.sma aid haz1rlanan, kanalm projesi 
ve ke~if raporlan Naf1a VekAletine tas
dika gonderilmi~tir. Proje ve ke~if ra
porlan tasdik edildikten sonra eksilt -
meye konulacakbr. Kanalm uzunlugu 
35 kilometreyi bulmaktadtr. Kanahn is
ka edece~i arazi memlekete ~ok gen!~ 
bir refah kap1s1 ac;m1~ olacaktlr. Her 
bak1mdan Ta~ova arazisinin verimi fev~ 
kaladedir. Ytllardanberi bu mUnbit a
razinin i~erisinden c;aghyarak ge~en 
Keklik trmagmdan §imdiye kadar hal -
km istifade edememesi, bu ugurda halk
c.a mUhim paralar sarfedildigi halde bir 
netice almamamast, sarfedilen emek ve 
paralarm kifayetsizllginden ileri gel ~ 
mi§tir. 

Bu geni§ sulama programma dahil 
ba§ka mUhim faaliyetler de vard1r. Bun
lardan birisi; Niksar ovasmm nehir IS
lah1 i§idir ki, bu da gene mUhendisle -
rin faaliyet sahalar1 dahilindedir. Yol 
ve nizama boyun igmiyen csu:. bu ova
da c;ok yay1hr, batakhklar yapar, ne · 
hir 1slah1 i§ini de halletmek ve yoluna 
koymak, ba§lbO§ suya bir yol !;izmek de 

programm i<;indedir. 

Franstz • Alman pakb 
yartn Pariste imzalaruyor 

[BG.$taratt 1 tnct !ahttedel 

!onder, Hariciye Nezareti yUk.sek me • 
murlan naz1ra refakat edecekt ir. Sah 
gUnU ogleden sonra pakt imzalanacak -
hr. Naztr, Matinyon otelinde misafir e
dilecektir. Gazetelerin yazdtgma gore, 
paktm imzalandigt giin, Alman devlet 
reisi Hitler, sembolik bir jest olarak 
(MUcadelem) kitabmdan Fransaya aid 
yapraklan y1rtacakbr. 

Ynhlan bu yapraklar yerine, Hitler, 
yeni Frans1z - Alman dostlugu icaba -
tma gore, yenisini yazarak kitabtm ye
niden tabetti'recektir. 
Fransrz gazetelerinin miitalealarz 

Paris 4 (a.a.) - Gazeteler, von Rib -
bentrop'un Paris seyahati hakkmda pek 
az tefsiratta bulunuyorlar. 

Matin gazetesi, c;ok memnun gorUnU-
yor ve d iyor ki: . 

cBu usuliin, dogrudan dogruya ya -
p1c1 bir faydas1 olacaktlr.:. 

Euvre gazetesi, Romada bu seyahate 
ehemmiyet atfedilmemek istendigini 
kaydederek, ni~in? diye soruyor. 

Acaba Almanya ile Fransanm birbir
lerine kopekler gibi bak.makta devam 
etmeleri, Ciano'nun derpi~ ettigi §ekilde 
bir A vrupa akrulmas1 i~in mi laZ1rnd1r? 
Pariste biitiin Avrupa meseleleri 

de konu1ulacak 
Berlin 4 (a.a.) - Alman matbuah, 

von Ribbentrop'un Paris seyahati hak
kmda tefsirata devam etmektedirler. 

Essen'de ~1kan National Zeitung, von 
Ribbentrop'un Paristeki ikametinden 
istifade ederek Franstz devlet adamla
rile Avrupa politikasmm bUtUn miihim 
meselelerini tetkik edecegini yaz1yor. 

Danziger Vorposten diyor ki: 
Alb ytl evvle Stresemann Pariste 

Briand ile Kellog paktmL i.mza etmi§ti. 
0 zamandanberi kollektif emniyet si~
temi tamamen c;okmU§t li.r. Fransa ve 
Almanya bir kere daha kar§tla~tyorlar. 
Almanya kom§ularile ban§ ve iyi an
la~ma istiyor, fakat tahrib edici bol -
9evizme kar~l mUcadelesine devam ede. 

cektir. 
Frankfurter Zetung: 
Almanya, mU§terek Frans1z - Alman 

deklarasyonunu imza etmekle, dahilde 
kuvvetli ve musalemetle§mi§ bir Fran
sa ile dostane bir ruh i~inde yanyana 
ya~amak arzusunu ifade etmektedir, d i-
yor. 

Kolnische Zeitung, yaZiyor: 
Bu deklarasyonun tarihi ehemmiyeti, 

iki memleket hududlan hakkmda her. 
tUrlU §Uphe ihtimalini izale etmesinde
dir. Bu vaziyet, hududlanm cRen:~~ de 
telakki eden ingiltere i<;in de mUhim -
dir. 

••• 
is met inonii 

(B(lftaratt 1 tnct 1ahttet%e> 

vine ve hey.ecana garketti. Kasta • 
monu, koyli.ilerile ve kasabalarile bii • 
yiik lnoniinii sabirstzhkla beklemekte 
ve azami tezahiirat haml~ile me~gul ol· 
maktad1r. Simdiden koylUler Reisicum • 
hurumuzun g~c;ecegi yollar iizerinde tak· 
lar kurmakta ve yolunu beklemektedir. 

lnebolulular sevinc i~inde 
fnebolu 4 (Hususl muhabirimizden)

Cumhur Reis! lsmet lnonun\in Kastam~ 
nu Yilayetini ve bu meyanda fnebo!uyu 
te§rif edecekleri haberi burada derin bir 
sevinc uyandtrmt~tlr. 

lstiklal harbinin ve bugunkU '-:arhg1 • 
mtzm biiyiik tarihinde yer alan 1 nebolu
lular, 1smet lnoniinii gene ilk defa se
lamlamak bahtiyarhgile §erefli bir giine 
daha ya§1yacaklardn. Cumhur Reis)mi -
zin ilk seyahatinin lneboluya vaki olmasl 
inebolulular i~in bir falihayr addedil • 
mektedir. 

lsmet ioonuniin kar~Ilanmast U;in ~urn
malt bir faaliyet ba~lamt~hr. -···-Araba tekerleklerinin degi§

tirilmesi lzmirde tela§ 
uyandtrdt 

Y eni V ali diin geldi 
Lutfi K1rdar 

istanbul halkini 

• 
ISe 
' 

ha,Iarken 

selamiiyor 

Lutfi Kudarin Haydarpa§ada istikbalinden bir inhba 

<Ba~tarat\ 1 tnct sahHedel hakkmda tespit edilm~ bir projesi olup 
nhhmda haz1r hulunan motorle kar§Iya olmadJgl sualine: 
gecme teklifinde bulunmu~. yeni vali te· «- Bu hususta, demittir, tespit edil
~ekkiir ederek: 

«- Hep beraber vapurla 
daha iyi olur.» demi~tir. 

mi§ hi~bir projem yoktur. Esasen Mar.i-
gidelim, sadan Ankaraya ~agnldtgw zaman l.s-

Y apurda cereyan eden goriitmeler es· 
nasmda Muhiddin Ostiindag, Yali kona· 
gmm iki gun zarfmda tamamen bo~alh ~ 
lacagm1 soylemi$. Lutfi Klfdar, sabtk va~ 
liden acele etmemesini rica ederek, aile
sinin heniiz Manisada bulundugunu, bir 
hafta sonra hem Manisa halkma veda 

etmek, hem de ailesini almak iizere Ma~ 
nisaya gidecegini, birka~ gun orada ka· 
lacagm1 hildirmi~tir. 

tanbula tayinim hu~usunda malumattrn 
yoktu. Biitiin gayem, odunyamn en giiLel 
tehri olan 1stanbul i~in ~ahtmaktir.» 

Muhiddin Ostiindagm <;ocuklan olup 
olmad1g1 hakkmdaki sualine Lutfi Kn· 
dar: 

«- Biri alt1, digeri on bir ya§mda iki 
<;ocugum var.» demi~tir. 

Saat 11 e dogru vapur Kopriiye ya· 
na~m1~, yeni vali, Muhiddin Ostiindagla 
otomobile binerek Parkotele gitmi§tir. 

Ba,vekilin yanznda ... 
Lutfi Kudar ve Muhiddin Ostiindag, 

Parkotele gitmeden evvel Perapalas ote· 
line !nmi~ler, Ba§vekil Celal Bayar ta· 
rafmdan kabul olunmu§lardir. Ba~vekil 
de bu k1sa ziyaret sonunda kendilerini 
ogle ~meF;ine davet etmi$tir. 

Muhiddin Dstiindag Lutfi Kvdan 
Parkotele b1rakhktan sonra saat on ii~ 

bu~ukta Ba§vekilin davetinde bulunmak 
iizere yeni validen aynlm1~, Vilayet ko
nagma gitmi~tir. 

Lutfi K1rdar Parkotele gelir gelmez 
salona gec;mi~. kendisine intizar eden ga
zetecileri kabul ederek §U beyanatta bu
lunmustur: 

«- KUlturHi ve <;ok ileri istanbul hal
kmm ve k1ymetli matbuahmn biiyiik yar~ 
d1mlanm gorecegime eminim. Bu iyi §era• 

it kinde mutlak muvaffak olaca~Ima, is ~ 
tanbulda iyi hizmetlerde bulunacag1ma 
tam kanaatim vardn. Istanbul balkim, ;~e 
ba§larken hiirmetle selamlad1g1mL lutfer 
yazmtz. Halkm her turlii dileklerini, ar ~ 
zulanm bilhassa, Parti te§kilahmtz vast • 
tasile, dinlemege her zaman amadeyim.>. 

Memurlar arasmda degi1iklik yok 
ls\anbul Yilayeti memurlan arasmda 

bir degi§i~lik olup olmzyacag1 hakkmda· 
ki suale Lutfi Kndar ~ cevaht vermir 
tir: 

«- Boyle bir§ey mevzzubahs degil • 
dir. Memurlarm hukuku, Cumhuriyet ka
nunlarile miiemmen bulunmaktadtr. Bil • 

Y eni V alinin evvelki memuriyetleri 
Lutfi K1rdar bundan sonra kendisine 

sorulan muhtelif suallere cevaben §U iza· 
hau vermi§tir: 

«- Miitarekeden sonra Muhacirin 
Miidiriyeti Umumiyesinde Sthhiye Mii
durii idim... Oradan Anadolu harekat1· 
na i§tirak etmek iizere aynld1m. 

Bu mada K1Z1lay tarafmdan Anado
luya gonderilen yard1m heyeti reisi bu • 
lunuyordum. izmirde on sene kadar Sth• 

hiye miidiirii olarak kald1m. Bu miiddet 
zarfmda 1stanbula senede bir iki ay gelir• 
dim. Meb'uslugum zamamnda stk s1k 
geldim. lki senedir de Manisadaydtm. 

Manisahlann biiyuk ,Sef lsmet lno • 
niine ~ektikleri telgraft bugiin gazetede ~ 

kudum. Manisa, ~ok kadir§inas bir vila
yettir. Bir hafta sonra gidip halka veda 
edecegim. 

Bilhassa §Unu kaydetmenizi isterim ki, 
buradP:ki faaliyetimde de matbuat1, bii -
yiik bi; yardJmct olarak telakki ·~dece -
gim.» 

Lutfi Kndar, saat on ii~ buc;ukta Pera
palasa gitmi§, ogle yemeginde Muhiddin 
Ostiindagla beraber Ba§Vekilin misafiri 
olmuttur. 

Etki V ali diyor ki ... 
Sabtk Vali · Muhiddin Ostiindag dun 

kendisile gorii§mek istiyen gazetecileri 1
• 

Ni§anta§mdaki Yilayet konagmda kabul 
etmi§, kendilerine §Unlan soy}emi§tir: 

«- ,Simdi, biz de nobet degi~tiren bir 
asker gibi vazifemizi ba§ka bir nobet<;iye ' 

de~~l~r:::~z i~~~r~~;t:e~~k~~::~i: verece• , I 
gi yeni bir feyiz vardtr. <;ok asil, haluk ', 

ve zeki ole.n Istanbul halkmm, bu yeni t 
mesaiden dolay1, yeni umranlara mazhar 1 

olmasmt temenni ederim.» I 
Ekrem Sevencan kaymakam olda · 

lsanbul Belediye reis muavini Ekrern 
Sevencan, Bodrum kaymakamhgma ta• 
yin edilmi§tir. 

Ankara V alitinin 11tniyeti 
Ankara 4 (a.a.) - Son giinlerde Is-

tanbul gazeteleri Ankara Valisi N evzacl 
T andoganm ba§ka bir vazifeye tayin e
dilecegine dair baz1 haberler ne§retmek• 

tedirler. 
hassa Yali Muavini arkada~wnm degif • 
tigine dair olan haberlerin kat'iyyen esast 
yoktur.» 

Vali, lstanbulun imar1 ve .sair hmusat 

Haber aldtgtmlza ~ore, buna dair ya• 

p1lan ne§riyat t~mamile astlstzdtr. 
lzmir (Hususi) - ~ehri.miz Belediye

sinin bugUn araba tekerlekleri hakkm
da vermi§ oldugu bir karan tatbika gec;
mesi dolaytsile §ehir dahilinde t icaret 
e§yasmm naklinde, b ilhassa liman faa- c ) 
liyeti Uzerinde mahsUs bir tel~ dogar Londrada bir an'anevi ziyafet 
~bi ~mu§, tac~~r ve arabac~ar Oda - '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
ya, Vilayete ve Belediyeye ba§vurmu§
lardir. Belediye, bir taraftan kararmda 
ISrar etmekle beraber diger taraftan da 
tUccar e~yasmm nakli ic; in tedbirler al
maga ba§lamt~hr. Mevcud kamyonetle
rin mUhim bir k1sm1 bu i~lere tahsis e
dilmi~tir. • 

T'Okad Vilayeti Kazovasmm iskast i~i 
ve ovay1 sulayacak kanahn proje ve ke
§if raporlan ge<;en sene tanzim edilerek 
Nafta Vekaletince tasdikten gec;mi§, bir 
milyon be§ yUz bin liraya eksiltmiye ko
nulmu§tU. Bu i.§e talib zuhur etmedi -
ginden ikinci defa olarak ke9if yaptl -
maktadtr. 

Hadise ~undan ileri gelmi.§tir 
Belediye, iki sene evvel bir karar ver

mi§, ince araba tekerleklerinin kaldt -
nmlarda yapbgt tahribat1 gozonUne ge
tirerek kaldmma temas ederek donen 
demir k1smm yedi santimetre olarak 
geni!:lletilmesini i~temi§tir. Arabactlann 
mUracaatleri ve teminatl iizerine 'Ju 
karar, mUteaddid defalar tehir edilmi~
tir. Fakat arabactlar, birka~1 mUstesna, 
arabalarmm tekerleklerinde tadilat 
yapmam1~lard1r. Son ml.ihlet de dUn bit
mi§ ve derhal kararm tatbikatma ge -
c;ilmi§tir. Bu yUzden bir gayritabiilik 
olmu~, fakat derhal tedbirlerle kar§tlan
mt§tlr. Arabactlardan bir ktsm1 dUn, bu 
tadilah yaphrmt§lardir. Digerleri de 
ayni §ekilde hareket etmek iizcredirl~r. 
Vaziyetin tabii hale donmesi ~ok ya • 
kmdtr. 

Tokad Vilayetine bagh bu tic; yerdeki 
faaliyet durmakslZln devam etmektedir. 
A9a~1 yukan be~ buc;uk milyon lirahk 
bir su §ebekesi te§kilatmm §iimul ve 
ehemmiyeti c;ok bUyUktiir. 

• !ngiltere - Londra Belediye Reisinin an'anevi senelik ziyafetinde 
vekil Cemberlayn soz alml!i ve mUhim bir nutuk irad etmi§tir. 



Cild giizellik alimi profesor dofitor E. WiNTER taraf1ndan formiilii yap1lan 

T. C. ZiRAAT BANKASI VenUs 1 VenUs 1 VenUs Kurulu' tarihl : 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Tiirk Liras1 

$ube ve ajans adedi : 262 

.. 
Kremi 

Terkibindeki hususi mad
dei hayatiye dolaytsile cildi 
besler, teravetini arthnr. 
Yeni bir ten yaratlr. Veniis 
Kremi asri kadm giizelligi
nin bir tilsimidtr. 

Veniis 
Ruju 

Son moda ve gayet cazib 
renklerile kullananlan hay
rete dii~iiriir. Dudaklarda 
24 saat sabit kahr. ~1k ve 
kibar familyalarm kullan
dtklan yegane rujdur. 

VenUs 
Briyantini 

Ba§taki kepekleri izale 
eder. Saglan parlak tutar. 
Dokiilmesine mani olur ve 
klvxrcxk yapar. Sa!; merakh
lan ve genclerin hayat ar
kada§tdtr. 

Pudrasi 
Terkibi altm kremli 

24 saat havalandinlmt~ 
fevkaladc ince ve hafif Ve
niis pudrasile tuvalct goren 
bir cild diinyanm en tara
vetli giizelligini ifade eder. 

VenUs 
Limon ~i~egi 

Kolonyasi 
Hususi bir tiptir. 90 dere

cedir. 0 kadar ki en biiyiik 
zevk ehlini ve mii~kiilpesend 
olmakla tamnmt~ kimseleri 
bile hayran btrakmaktadtr. 

Her cildin rengine gore 
~e~idleri mevcuddur. Yiize 
siiriildiigiinde cilde fevkala
de tabii bir renk verir, teni 
bozmaz; giizelle§tirir. 

VenUs 
Kirpik 

Siirmesi 
Asla yay1lmaz ve gozlere 

zarar vermez. Veniis siirme
sile tuvalet goren kirpikler 
biiyiir ve giizelle§erek kalb
lere ok gibi saplamr. 

venus 
~am 

Kolonyast 
Cigerleri zaytf ve sinirleri 

bozuk olanlarm kalbine fe
rakhk verir. Ve gonliinii 
agar. Ada gamlarmm latif 
ve sthhi kokulan VENUS 
gam kolonyasmda mevcuddur. 

Zirat ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Ziraat Bankas1nda kumbarah ve ihbars1z tasarruf hesaplar1nda en az 50 llras1 bulunanlara se· 

Miiessesesi istanbul Deposu : Nureddin Evliya Zade 
nede 4 defa ~ekilecek kur'a ile at;aQ•dakl plana gore ikramiye daGdllacakbr. 

4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Lira 

YENi ~I K T I 
Hususi Kanun ve Nizamlardaki Ceza Hiikiimleri 

istanbul C. Miiddeiumumiligi muavinlerinden Y. Cemal Koseoglu ta
rafmdan haztrlanan bu miihim eser, en son tadilah ve en yeni temyiz 
ic;ithad.lanm ihtiva etmek iizere ikinci defa olarak kitabhanemizce bas
tmlmt~hr. Fiatt: 300, cildlisi 325 kuru§ ve posta ii.creti olarak 25 kuru§ 
ilave olunur. 

satt§ yeri: Cihan Kitabhanesi Ankara Cad: 64. istanbul 

ve i~timai Muavenet V ekilliginden : 
1 - Niimuncleri Vekalette mevcud ( hava ve zehirli gazdan korunma 

levhalan ) isimli afi~lerden dokuz ge§idi muhtelif renkli olarak agtk eksilt
me usulile bashnlacakhr. 

2 - Bu levhalarm beherinden iic;er bin tane.LO ~l~rak cem~an 27,000 
aded bastmlacakbr. , ~ 

3 - Bu levhalarm muhammen bedeli 3,000 lira v olup % 7,5 muvakkat 
teminatt 225 lirad1r. 

4 - Eksiltme 16/12/938 tarihine musadif cuma giinii saat on be§te 
S1hhat ve i<:timai Muavenet Vekaletinde toplanan hususi Komisyon ma
rifetile icra olunacakttr. 

5 - Muvakkat teminat nakid veya nakid mahiyetinde tahvilat olur
sa bunlar Komisyon tarafmdan kabul edilmiyecegi ic;in d.aha evvel Maliye 
veznesine yatmlarak makbuzunun Komisyo~a te~di cdilmesi laz:md~r .. 

6 - Sartnameler Ankarada Sthhat ve Ic;tima1 Muavenet yekaleb Ig~ 
. timai Mu~venet i§leri Dairesi Reisligile istanbulda Sthhat ve Igtimai Mu-
avenet Miidiirliigunde goriilebili~. A • 

7 - Niimuneler Sthhat ve Ic;timai Muavenet Vekaletmde olup bun
Ian gormek istiyenlerin Vekalet igtimai Muavenet i§leri Dairesi Reisligine 
miiracaat evJemeleri laztmdtr. « 4933 " ( 8720 

1939 YILBA$1 
Hava Kurumu Biiyiik Piyangosu 

Biiyiik ikramiyesi 

· 500.000 Liradar. 
Ayr1ca : 200,000 • 150,000 • 100,000 • 70,000 • 60,000 • 

50,000 • 30,000 • 20,000, 15,000 Lirahk ikramiyelerle> 
( 400.000 ve 100.000 ) Lirahk iki adet miilra.tat vard1r. 

Ke,ide Vtlba,• gecesi yapalacakllr 
Biletler : 2,5 • 5 ve 10 Lirahkbr. 

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi ahn1z. 

Mudanya Belediyesinden : 
1-

2-
. 3-
4-

5-

Mudanyada Miitareke Miizesi binas1 kar§1Smdaki alanda yaptmlmas1 
mukarrer amtm maketi miisabakaya konulmu~tur. 
Miisabaka 1 §Ubat 1939 tarihinde nihayet bulaca):cttr. 
Amt ir;in tahsis olunan bedel 36000 liradtr . 
1\'Iiisabakaya i§tirak edecek heykeltra§lardan ( 100 zer lira c;amur pa
rasl baric ) birinciye 500 lira, ikinciye 300 lira, iir;iinciiye 200 lira mii
kafat verilecektir. 
Bu i§e aid evrak, fotograf ve planlan gormck ve fazla malumat almak 
istiyenlerin Giizel San'atlar Akadcmisi Direktorlligiine miiracaatleri 
ilan olunur. 8786 

M. RASiM FABRiKASI MUSTECiRi 

SAL i H BOSN A 
TARSUS 

istihlak vergisi kanunur..,,aki tadilat ve tenzilat dolayiSile 
5/8/1938 tarihinden itibaren sab~ fiatlarnruz: 

Seyhan Tip ll 75 s/m 36 metroluk 630 
610 
670 

Horozlu , VI 75 , 36 , 
$apkah , V1 85 , 36 , 
1 - Satt~ pe~in bedelledir ve fabrikada teslimdir. 
2 - Bir balyadan a§agt satl§lar ic;in ylizd.e 2 zam yapthr. 
3 - Sif masraflarile balya ambalaj bedelleri mii~teriye aiddir. 

istanbul SatJ~evi: Sultanhamam, Kendros han No. 3 

" 
" 

Dr. Hilmi Ko,ar 
4 , 500 , 2,000 " 

Haydarp&!fB As. hastanesl 
cild ve zlihrevi hastallk• 

lar1 mUtehBSSISI 

4 " 250 " 1,000 " 
40 " 100 , 4,000 " 

100 , 50 " 5,000 " 
Hergiln 14 ten sonra Beyoglu Istiklal 
- caddesi. Agacami kar§ISI -

120 , 40 " 4,800 , 
160 " 20 , 3,~00 " 

Bu mevsnnm K A D I N 
MU~AMBALARI gelecek 
mevsime kalmamabdtr. Bu, 
BAKER MAGAZALARININ 
kat'i karartdtr. 

DlKKAT: Hesablarmdakl paralar bir sene l~inde 50 liradan qa~ dii§miyenlere ikramlye ~~~ takdirde 
% 20 fazlasile verilecektir. 

I Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiOI, 1 blrlnclklnun, 1 mart ve 1 haziran tarih• 
lerinde ~ekilecektir. 

Binaenaleyh stokun verdigi 
im.kan dairesinde her yerden 
iyi ~erait ve ucuz fiatlarla 
satma~a devam edecegiz. 

Biiyiik ftrsat 
Daimi cereyanh SiEMENS D1-

NAMOSU 3 ay ~alt§mi~, garantili 
• 18 kilovat - 25 beygir, mermer 
tablo te~hizatile komple, 450 liraya 
satlhktxr. Miihendis ibrahim. 

, 

- Moda Muradbey sokak No. 38.-

Dr. HafiZ Cemal 
Dahiliye miltehasstsi 

Pazardan ba~ka ~nlerde ogleden 
sonra saat (21,2 tan 6 ya) kadar !stan· 
bulda Divanyolunda (104) numaral 
hususf kabinesinde hastalanm kabul & 

der. Sah, cumartesi giinlerl sabat 
c9 'h . 12» saatleri hakikt bkarava mah· 
sustur. Muayenehane ve ev telefonu 
22398. 2104. 

Urolog ... Operator 

Pr. Behaeddin LUtfi Varnah 
T Bobrek, mesane, idrar ve tena
siil yollan hastahklan miitehassl· 
st. BevoRhl • is Bankas1 kars1s1 E. 
mirnevruz sokak 10 Pananiya 

ap. No. 2 • Telefon: 42203. 

Dr. IRFAN KAYRA 
Rontgen miitehass• s1 
Tiirbe. Bozkurd ktrathanesl kar$tsm

da eskl Klod Farer sokak No. 8 - 10. 
Ogleden sonra 3 ten 7 ye kadar. 

Be,ikta, 

Dikis Yurdu 
' 

3 ayhk devreler igin talebe kayd1 
devam ediyor. Be§ikta§. Akaretler. 
Dibek sokak 1/2 No. 

Yapt i~Ieri iiB.tn 

Naf1a V ekiletinde,j.: 
1 - Eksiltmiye konulan i§: Ankara Akkoprii ile Orman r;iftligi yolu 

iizerindc yapxlacak Tavukr;uluk Enstitiisii binalan in§aattdxr. 
Ke~if bedeli 48.696 lira 96 kuru~tur. 
2 - Eksiltme 20/12/938 sah glinii saat 16 da Nafxa Vekaleti Ya121 i§leri 

Eksiltme Komisyonu odasmda kapah zarf usulile yap1lacakhr. 
3 - Eksiltme §artnamesi ve buna miiteferri evrak 245 kuru§ bedel mu

kabilinde Yapx i§leri Umu!Jl Miidlirliigiinden almabilir. 
4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin 3652 lira 28 kuru§luk mu

vakkat teminat vermeleri vc Naf1a Vekaletinden almml§ ehliyet vesikasx 
gostcrmeleri lazund1r. Bu vesika eksiltmenin yaptlacagt giinden en az sekiz 
giin evvel isteklilerin bir istida ile Naf1a Vekaletine miiracaatleri ve istida
lanna en az bir kalemde 25.000 lira ktymetinde bu i$e benzer i§ yaphgma 
dai.r. i~i yapttran idareJerden abnm1~ vesika ili~tirmeleri muktezidir. 

5 - istekliler teklif mektublanm ihale giinli olan 20/12/938 salt giinii 
saat 15 e kadar Yap1 i§leri Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz muka
bilindc tcslim edcceklcrdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edil~ez. « 4943 » 

tobumu 
Londrada meshur Raynes Park miiessesesfnin ekstra ekstra marka 32 

librelik haki kt Raygras t;im tohumu Tiirkiyede yalruz miiessesem namma 
gelmistir. Bir defa ekildikten sonra senelerce devam eden bu c;im tohumunu 
bahr;e sahiblerinin, Belediye ve miiesseselerin tecrilbesine am.ade bulun • 
duruyorum. 

4 iincii Vaktf han, 4 iincii kat 18 No. da Bah~e Miman Mevl6d BaysaJ Tel: 23426 

I Preventorium • Sanatorium Direktorliigiinden : 
Kuruma teslim 

Almacak komiiriin tahmin olunan Almacak Muvakkat 
teminat 
Lira K. 

cinsi 

Kriple . 
Alman koku Si.listre mah 

fiat miktar 
Lira K. · Ton 

17 75 25 -
28 75 

Tutarx 
Lira K. 
443 75 ) 

2100 ) 191 
2543 75 

Haydarpa§ada Valdebagmda bulunan kurumumuz i~in sqtm almacale 
miktar ve muhammen fiatt yukanda yaz1h komiir ag1k eksiltmiye konul~ 
mU§tUr. 

Eksiltme 21/12/938 tarihine tesadiif ec1en c;ar§amba giinii saat 15,30 da 
!stanbulda Cagaloglunda Yiiksek Mektebler Muhasibligi binasmda topla• 
nacak Komisyonda yaptlacakhr. 

isteklilerin eksiltme aatinden bir saat evveline kadar muvakkat temi" 
natlanm sozii gec;e:v. muhasiblik veznesine yabrarak alacaklan maJQ:mzlarla 
yukanda gosterilen giin ve saatte Komisyona ve ~artnameyi gormek isti~ 
yenlerin de Miiessese Direktorliigiine ba~ vurmalan. ( 8832) 

Tiirk Maarif Cemiyeti 

Ege. Lisesi Direktorliigiinden: 
1 - Kiiltiir Bakanhgxmn miisaadesile Tiirk Maarif Cemiyeti tarafm· 

dan agtlmas1 kararla~tmlan Ege Lisesinin hazuhklan tamamlanml§tlr. 
2 - Okulun, ana, ilk, orta ve lise klsrmlart vardxr. Ana ve ilk k1sm1 

muhtclittir. Erkeklere mahsus olan orta ve lise kts;.mlarmm yalmz 
birinci smularl a~tlacakttr. 

3 - Okul, Karantina karakolu yamnc1a Mansuri sokagmda a~Ilpu~ 
olup, havas1, manzaras1 ve ~ok giizel bahc;esi vardxr. 

4 - Ana ve ilk kxsrm yabs1z olup senelik iicreti 50 lirad.Ir. 
5 - Orta ve Lise k1smt giindiizlii ve yabhdrr. Orta ktsmm giindiiz

lii iicreti 60, Lise kxsmmm giindiizlii iicreti 75 liradtr. Her iki klsmm ya
hh iicreti 200 liradxr. Ucretler ii~ taksitte almtr. 

6 - Tedrisata 1/12/938 de ba§lanm1~tu. Kay1d muamelesine heniiz 
devam edilmektedir. 

7 - Kayxd ve fazla tafsilat ir;in okul direktorliigiine miiracaat edil· 
mesi. Telefon: 2920. (8719) 

Maliye V ekiletinden: 
1-

2-

31 kfmunuevvel 937 tarihinde ilan edild.igi iizere eski bronz be~ ktt• 
ru~luklarla yiiz parahklar ve nikel bir kuru§luklar 31 kanunuevvel 
1938 ak§ammdan itibaren tedavlilden kaldmlacakttr. 
Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31 kanunuevyel 1938 ak§amma ka
dar bilumum Malsandtklarile Cumhuriyet Merkez ve Ziraat Banka· 
!anna miiracaat ederek miibadele ettirmelidirler. 
Tedavi.i.lden kaldmlan bu nevi paralar 2257 numarah kanunun seki:.. 
zinci maddesi mucibince 1 kanunusani 1939 tarihinden itibaren bit 
sene zarfmd.a ancak Malsandxklarma ve Cumhuriyet Merkez Banka· 
sma yaptlacak tediyatta kullamlabilecektir. « 4964 » ( 8806 )" 

BASUR MEMELERiNI 
CERAHATLANMI' FISTULLER ve 

HER TURLU IL TiHABLARI 

TEDA Vi EDER. 

MiDE RahafSIZIIklan: 
Yanmalan, mide agnlan, ek§ilikleri, mi
de agtrhg1 ve yemeklerden sonra biitiin 
viicudde hissedilen gokiintii ve agtrhk 
ne i§kence. Bu hallerin kat'i garesi ola- MAZON Meyva T uzu: almtz. Ayni zamanda KABIZLIGI defe

der. EK~iLiK ve YANMALARI gide
rerek viicude ferahhk verir. MAZON 

isim ve HOROZ markasma dikkat. 

Or. HORHORUNi 
Sirkeci Viyana Oteli yanmdaki mu· 
ayenehanesinde hergO.n ak§ama ka.· 

dar hastalarrm kabul eder. . rak tesiri tabU olan .. ___ Telefon: 24131 ___ .., 



BugUn d : 

TELEFUNKEN 
Radyolar1n1n 

939 modellerini dinliyerek 
kat't karar1n1z1 verebilirsiniz. 

Be~ kd'ada 70 den fazla memlekette 

TFLEFUNKEN 
Radyolar1n1n 

Biiyii k bir ragbet ve itimad gormesi 
sizin i~in en ku•1vetli teminatbr. 

Tiirkiye Vakili : Ankara Satu; Veri: 

Elektron Turk Anonim Sirketi Elektrofen Turk Anonim 3irketi 
Galata Voyvoda caddesi No. 58-62 

1 elgraf : Elektron · Istanbul 

A nafarlalar caddesi No. 10 
Telgraf : Elektrofen · Ankara 

Telefon : 41460 Telefon: 1287 

miihim ,ehirlerinde Anadolunun biitiin 
bayilerimiz vard1r. 

Dahiliye miitebasslSI 

Dr. Hiiseyin Usman 

Devlet HavayollarJ Umum Miidiirliigiinden : 
Pilot ve Makinist yeti§tirmek iizere talebe almacak 

1 - Eski!?ehir Hava okulunda pilot ve makinist ycti~tirmek iizere 10 talebe 
almacaktlr. Bunlardan : 

2_ 

3_ 

4_ 

5_ 

6_ 
7_ 

A - Pilotluga talib olanlardan : · . 
1 - Lise ~ehadetnamesi . 
2 - Zabtta ve Adliyeden ahnm1~ hiisniihal mazabtas1 
3 - Tam te!;iekkiillii hastanelerden almiDJ§ s1hhat raporu 

· 4 - Tasdikli niifus tezkeresi sureti 
5 - 6 aded fotografla birlikte 
B - Maki..."listlige talib o~nlarm : 
1 - San'at okullan veya orta okul §ehadetnamesi 
2 - Zabtta ve Adliyeden almmt§ hiisniihal mazbatas1 
3 - Tam te&kkiillii hastanelerd.en ahnm1~ slhhat raporu 
4 - Tasdikli niifus tezkeresi sureti 
5 - 6 acled fotografla birlikte 
12/12/938 tarihine kadar bir istida ile Devlet Havayollan Umum Mii
diirliigiine miiracaat etmeleri laztmdtr. 
Pilotluk icrin evsa£1 uygun goriilenler bilahare Eski~ehir Hava Heyeti 
S1hhiyesinde tekrar muayene olarak sthhatleri havacthga miisaid ol
duklarma clair rapor ibraz etmege mecburdurlar. 
Pilotluga talib olanlarm lise mezunu olup da Tiirkku~unun MotorlU 
mcktcb brevesini veya Planer mektebinin C brevesini haiz olanlar 
tercih edilir. 
Pilotluga kabul edilenler mektebi bitirdikten ve bilfiil nakliyat pi
lotluguna ehliyet kesbettikten sonra 8 sene, 
Makinistlige kabul edilenler mektebi bitirdikten sonra 8 sene miid.
detle Devlet Havayollan emrinde crah~acaklarma dair taahhiid ve ke-
falet senecli vereceklerdir. 
Pilot ve makinistlerin t ahsil miiddeti zarfmda yatacak ve yiyecek
leri ve mekteb masarifi idarece verilir. Bundan ba~ka ayda 40 lira 
ayhk iicret verilir. 
Ecnebi ljsan bilenler tercih olunur. 
Idarcye intisab ettikten sonra ehliyet ve kabiliyetleri takdir edilenler 
staj i~in Avrupaya gonderilirler. c 4891 ,. ( 8579 ) 

Maliye V ekaleti 
ve TiirkiyeCumhuriyet 
Merkez Bankastndan : 

28/5 ve 15/12/1934 tarih ve 2463/2614 numarab kanunlar mucl· 
bince Ihracma salahiyet verilen ve geliri tamamen Stvas • Erzurum 
~emiryolunun in§asma tahsis ol,.man % 7 gelirli Stvas - Erzurum is
tt~razmu 20 senede itfas1 me§rut 4,5 milyon lirahk be§inci tertibi
nrn kay1d muamelesf 5/ 12/938 ak§am1 nihayet bulmak iizere 19/11/ 
938 sabahmdan itibaren ba§lamt§h r. 

Tahvlller h~miline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira ftibart 
klymette birlik ve · 25 lik olarak iki kupiire aynlmt~tir. Bu tahvilkr 
Utnumi ve miilhak biit~elerle idare olunan claire ve miiesseselerce 
Vilayet Hususi !dareleri ve Belediyelerce yap1lacak miizayed.e ve 
tnunakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve bazinece sablmt§ ve 
satllacak alan mill1 emlak bedellerinin tecliyesinde ba&aba!;i kabul olu· 
nacaklan gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin 
tarnamen itfasma kadar her tiirlii vergi ve resimclen muaf buluna • 
cak1ard1r. 

Tahvillerin ihrac fiatx % 95 olarak tesbit edilmi&t ir. Yani 20 li
rahk birlik tahvil bedeli 19 ve 500 lirahk 25 lik tahvil bedeli de 475 
lirad1r. 
. Kaytd muamelesi Tiirkiye Cumhuriyet Merkez, Tiirkiye Cumhu

ri_:yeti Ziraat. Tiirkiye i§, Eml.ak ve Eytam, Halk, Turk, Ticaret, Bele
diyeler Bankalarile Siimer, Eti ve Denizbanklar t arafmd.an icra edil· 
tnektedir. Diger bankalar vasttasile de tahvil ahm1 temin olunabilir. 

Seryame ve tasar ruflanm en emin ve en c;ok gelir getiren saha· 
Ia:.da 1~letmek istiyenlere keyfiyet ilan ve 15 giinliik Suskripsiyo? 
mucldeti zarfmda bankalara miiracaatlerinin kendi menfaatleri ikb
zastndan bulundu.i:;l isaret o1unur. ( 8444 ) 

LMeli L'fttuf apartrmam 4 • '1 ye kadar 
Telefon: 22459 

J Devlet Demiryollan i~Ietme U. Miidiirliigiinden: 
Devlet Demiryollan Haydarpa§a I§letmesi ihtiyac1 ~~in §artnameslne 

gore a§ag1da miktar, muhammen bedel ve muyakkat temmatl yaz1h kire~, 
on gUn zarfmda teslim edilmek §artile acr1k ekslltmiy~. ~?nulrnu~tur. . . 

Eksiltme 7/ 12/938 tarihine rashyan ctar§alllba gunu saat on brrde J¥ 
Ietme binas/ dahilind.e Birinci i~letme Komisyonunca yapllacaktlr. 

isteklilerin eksiltme eyartnamesinde yazilt muvakkat teminatla kanu· 
nun tayin etti~i §erait dairesinde yukanda yaz1h tarih ve saatte Eksiltme 
Komisyonuna miiracaat etmeleri laztmdrr. 

f_?~rtnamc Haydarpa§a Yol Ba§milietti§ligind.en paras1z istenilir. ( 8514) 

Cinsi 
Kire~ 

Tonu 
50 

Behr tonun Muvakkat 
muhammen bedeli Tutan 

1500 kuru~ 75,000 kuru§ 
teminatl 

5625 kuru~ 

Tiirkiye Pamuklu Do kuma 
ve Pamuk ipligi Fabrikalar1 Anonim ~irketinden: 

Kayseri Bez fabrikamtz mamulah 12 ve 16 No.h tek kat iplikler 
a~agtdaki fiatlardan Kay~eride vagon. tes~i~ ~artile ~atJlm~~tad.lr. isti
yenlerin fabrikaya veya Istanbulda f,?Irkettmiz merkezme muracaat ede
bileceklerini bildiririz. 

12 No. tek kat ( Vat er) P akedi 415 kuru~ 
16 ,. ,. ,. (Vater ) » 480 ,. 

L~-~-· n.hi.· sa_r.la•r-U·m~u~m-·M·u~· d•ii•r•lu~· g~ii~n·d·e~n=~~· 
Muhammen B. % 7,5 Eksiltmenin 

Cins i Miktan Beheri Tutan t eminatl f.?ekli Saati 
L . K. L. K. L. K. 

Beyaz toz yald1z 100 kilo 2,80 280.- 21.- Pazarhk 14 
Slinger kag1d1 15000 aded -,8 1200.- 90.- A~tk 14,30 

I _ Yukanda cins ve miktan yaz1h iki kalem malzeme ~artname ve 
niimuneleri mucibince hizalarmda yaz1h usullerle ayn ayn satm almacakt1r. 

II_ Muhammen beclellerile muvakkat teminatlan hizalannda gos-
terilmi!;itir. . . 

III - Eksiltme 7 /XII/938 tanh me rashyan ~ar§amba giinii hizalarm
da yaz1h saatlerde Kabata§ta Levazim ve Mubayaat §Ubesind.eki Ahm Ko
misyonuncla yaptlacaktlr. 

IV - $artnameler paraSIZ olarak hergiin sozii ger;en !;iUbeden almabi-
lecegi gibi niimuneler de goriile_bi.lir. . . .. .. 

V - isteklilerin eksiltme 1crm taym ed1len gun ve saatlerde % 7,5 gu
venme paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ~ ( 8485 ) 

I - i:claremizin Pa§abahr;e Miiskirat fabrikast icrin §artnamesi mucibince 
di::irt aded alttan siirme araba ile 100 X 110 eb'admda 20 aded plat
form a~tk eksiltme usulile satm almacakbr. 

II - Heyeti umumiyenin muhammen bedeli 900 lira ve muvakkat temi
natl 67,50 liradtr. 

III - Eksiltme 21/XII/938 tarihine rashyan crar§amba giinii saat 14 te 
Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubcsindeki Ahm Komisyonunda 
vap1lacaktJr. 

IV - $artnameler hergiin paraSIZ olarak sozii ge~en ~ubeden almabilir. 
v - Eksiltmiye i§tirak etmek istiyenlerin fiats1z fenni teklifleri_ni tetkik 

edilmek iizere ihale giiniinden bir hafta evvline kad.ar Inhisarlar 
Umum Miidiirliigli Miiskirat fabrikalar ~ubesine vermeleri ve teklif
lerinin kabuliinii mutazammm vesika almalan laz1mdtr. 

VI - tsteklilerin eksiltme icrin tayin edilen gun ve saatte % 7,5 giivenme 
paralarjle birlikte yukanda ad1 ger;en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 8712 ) 

KOy defterleri 
Koy biit~e hesab defteri, Koy biit~esi, Koy biit~e ve hesab 

defteri ktlavuzu. 100 yaprakh i ta emri, Hesab1 kat') cetvell. b 
vesikas1 50 yaprakh. Hesab hulasa cetveli, Tahakkuk ve bakaya 
devir cetveli 50 yaprakh, b bordrosu 50 yapraklL 

En giizel ~ekiiJerinde Cumhuriyet matbaasmda hazarlanml$· 
hr. fhti vac1 olan kovlerin milracaatleri. 

T esisatJ Eksiltmesi 
Kar:acabey Belediyesinden : 

1 - Nc:f1a Vekaleti tarafmdan musaddak elektrik projeleri mucibince 
Karacabey kasabasmm c 29.844,. lira c 40,. kuru~ bedeli ke~ifli lokomobil 
mnkine ve dektrik te~hitatl, §ebeke, mAlzeme ve montaj1 ve bunlarm Ka
racabey i~ mahalltne kadar nakllyesinden !baret elektrik tesisatl c 45,. gUn 
ruUddetle Ve kapah zarf usulile eksiltmlye konularak ihale giinii alan 14 
te~rinisanl 938 tatihinde toklif edilen fiatlar haddi loay1k gi::iriilmediginden 
14 +.e~rinisartf 938 tarihin~n 14 kanunuevvel 938 tarihine kadar bir ay zar-
fmda pazarhk suretile ihale edilecektir. " 

2 - Muvakkat teminat c 2.250 ,. lirad1r. 
3 - istekliler ke~if ve projeler, fenni ve mali ~artnamelerle sair evrakt 

fenniyeyi gormek iizere Karacabey Belediyesine miiracaatleri. 
4 - Taliblerin 2490 numarah arttrrma ve eksiltme kanununda mevcud 

vesaik, muvakkat teminat ak~esi ve bugiine kadar bu gibi i§leri muvaffaki
yetle yaphklarma dair vesaik ile bu i§e aid mali §artnamede aramlan ve
saiki hamilen 14/11/938 tarihinden 14/12/938 tarihine kadar Karacabey Be
lediyesi Enciimenine miiracaatleri ilan olunur. ( 8570) 

PASTiL ANTiSEPTiK 

So§ukalg•nhfi•, nezle ve tenef· 
fUs yollarile ge~en hastahklar• 
dan korur, grip ve bogaz rahat· 
sezhklarlnda, ses kl&lkhganda pak 
faydahdar. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 

Denizli Vila yet Orman ~evirge Miidiirliigiinden: 
1 - Denizli Vilayetinin <;evril kazas1 dahilindeki Akdagm Karanhkdere 

Devlet ormammn 11, 12, 13, 14, 15 numarah maktalarmdan ( 1624) 
metre mikab gayrimamul ~am agac1 bir senede ormandan kat, imal 
ve ihrac edilmek iizere ve kapah zarf usulile artt1rm1ya ~Ikarilmi§tlr. 

2 -.Arthrma 16/ 12/ 938 tarihine musadif cuma giinii saat 15 te yapllacakhr. 
3 - Artttrma Denizli Orman <;evirge miidiirliigu binas1 i~inde toplanan1 

Orman Sati!;i Komisyonunca yaptlacakhr. 
4 - Arthrmtya konulan ~am agacmm beher gayrimamul metre miklibmm 

muhammen tarife bedeli ( 505) kuru§tur. 
5 - Muvakkat tcminatl ( 615) lira ( 9) kuru!;itur. 
6 - isteklilerin teklif mektublanm ikinci maddede yaz1h saatten bir saat 

('Vveline kadar Denizli Orman <;evirge Miid.i.irliigiine makbuz muka -1 

bilinde vermeleri lazimd1r. ~artname ve mukavele projesini gormek 
ve almak istiyenlerin Denizli Orman <;evirge Miidiirliigiine miiracaat 
etmeleri ilan olunur. ( 8573) 

ADEMi iKTiDAR 
ve BEL GEV,EKLiGiNE KAR$1 

HORMOBi 
Tabletleri. Her eczanede aray1n1z. 

l Posta kutusu 1255 Hormobln ) Galata, ·Istanbul 



Sat1s , 
• yer• • • 

Kli.PT.04~ 

lam/,.a/J"' 

Me,hur Edison, fUamanb -. elektrik am~ 
pulunu icaJ edellden beri tenvirat sat 
has1nda 90k ileri ad1mlar anlcbl · 

TUNCSRAM laboratuvarlan bu ileri hamlelere 
ilaveten 90k yeni ve tayani hayret bir ke§if yap, 
h, ve TUNCSRAM - KRIPTON ampullannr meyot 
dana getirdi. 8'&,1 sayede hem eleJdrik cereya·. 
nmdan % 20 ila % 40 derecesinde bir · Jasarruf 
Jemin ediliyor, hem de §imdiye kadar elde edil .. 
meyen bem~ey~ bir 't9~.9ii!..• ,!Yd!nb§'rnal 
ka~§~l~yor" 

BOURLA ·eiRADERLE~ 
i S T A N B U t.. ·- A N t$. A R A _; i Z M j A 

( Birle§ik Amerika Mamu1ab ) 

VERESiYE SATI$ 

6 Birlncikinun 1938 

Kan§tk ve nastl yapdd1~ belli olmtyan bayat 
~ocuk gtdalarile yavrunuzun s1hhatini 

tehlik eye koyarsJntz. 

Allah1n yaraHdh gibi saf ve tabit 
hububatt._n y~pllmu; 

tiZLU 
u 
N 
L 
A 
R 
I 

f;ocuklar1n1za yediriniz. En yilksek evsafa malik 
olan bu tiziU unu 

DUnyada mevcud ~ocuk gadalarantn en mUkemmelldir. 

Pirinc, Yulaf, Mercimek, 81:Jiday, irmik, 
~ 

Patates, MisJr, Tiirlii, Bezelya, Badem, 
•• 

~avdar Ozii Unlarmi ~ocuklariniza Y ediriniz. 

izmir T elefon Miidiirliigiinden : 
I 

1 - idare ihtiyac1 i~in muhtelif cins ve evsafta on kalem ~1plak ve liapah 
telefon tellerile galvanizli kablo talik tell ve halatl a~1k eksiltmiye 
~Ikar!lmi§tlr. 

2 - Muhammen bei:leli ( 3.009) ii~ bin dokuz lirad1r. 'Muvakkat teminatl 
( 225.67) iki yiiz yirmi be§ lira altm1~ yedi kuru§ olup eksiltmesi 
9 kanunusani 1939 pazartesi giinii saat 16 d.a 1zmirde Telefon Mudiir· 
ltigii binasmdaki Satmalma Komisyonunda yap1lacakbr. 

3 - ri'aliblerin muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile kanuni 
vesrukle mezkur giin ve saatte Komisyona miiracaatleri. 

~ - ~artnameler hergiin istanbul Telefon Mudurliigii Levaz1m Arnirligi 
ile izmir Telefon Mtidiirlliklerinden paraslZ verilecektir. 

c ~121 • ·c 8511 r. 

Ad• : Diinyan1n agz1nda tad olan 
Yiiz elli ydhk bfiyiik ve hakb §Dhret 

ALi MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

Merkezi : BAHQEKAPI 
$ubeleri : BEYOGLU, KARAKOY, KADIKOY 

izmir T elefon Miidiirliigiinden : 
1 - ! dare ihtiyacx i~in muhtelif eb'adda 4 kalem 60 a0£'d 'demir manisman 

diregi a~1k eksiltmiye ~lkanlml§ti.r. , 

GENERAL ELECTRiC MOESSESESi 
2 - Muhammen bedeli ( 1.618) bin altl yiiz on sekiz lirad1r. Muva~at te~ 

minat ( 121,35 ) yiiz yirmi bir lira otuz be~ kuru§ olup eksiltmesi 9 
kanunusani 1939 pazartesi giinii saat 15 te !zmirde Telefon Mudiirlligii 
binasmdaki Satmalma Komisyonunda yap1lacaktxr. 

3 - Taliblerin muvakkat teminat makbuz ve:ya banka mektubile kanuni 
vesaikle mezkur giin ve saatte Komisyona miiracaatleri. 

4 - Sartnameler hergiin istanbul Telefon Mtidlirliigu Levaz1m Arnirligi 
ile izmir Telefon Mtidiirliiklerinden parasxz verilecektir. Beyoglu, istiklil caddesi No. 28 de ve acentalar1m1zda 

R • 
I p 

EVRALJi 

NEZ L E 

B A$ • D i $ ve 
BUTUN AGRILARA KARfll 

ISMINE DIKKAT EDINIZ. 

c 4120 ,. ( 8510 )" 

DOKTOR ' 

KEMAL NURi iMRE 
Clld ve zDhrevT hastah k lar 

MOtehass•sl 

Rumeli hanmdaki muayenehanesini 
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