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Her Kitabctda bulunur 

ANKARA HALKEViNDEKi MUSAMERE 
Ba~vekil kOylii delegelere 
miihim bir hitabede bulundu 
............ ·········· ..................................... . 
U niversite mahallesi 

Oniversitemizin muhtelif dal
larr Beyazrd. Siileymaniye 
etrahnda toplanrrken Trb se
ririyatrnzn miiteaddid hasta· 
neleri •de bu meyanda gene 
orada temiz ve giizel pavi
yonlarile kendi ba§larrna bir 

alem te§kil edeceklerdir. 

0 a a 0 niversite muesseselerinin Bey a
~ z1dda bugunku Rektorluk hi-

nasi etrafmda bir mecmua te§kil 
edecek ve~hile toplanmas1 fik.ri bize, 

Cel81 Bayar diyor ki: 
Bugiinkii rejim, halkm reji

mi, halk i~in kurulmut rejim, 
halk ile kurulmut rejimdir. 0-
nun i~in kendi oz eaerinizle, 
oz rejiminizle ogiinmenizi hak
h bulurum. 

lnonii battmizda, Atatiirkiin 
gosterdigi iistiin varhga, iiatiin 
refaha gidiyoruz. Mutlaka mu· 
vaffak olacagiz ve mutlaka eo 
ritecegiz. Siz, hepiniz, diinya
mn en iistiin, en refahh halk1 
olacaksmtz. 

Turk irfan hay ali i~in ba§hba§ma bir Ba~vekilimiz Celal Bayar tuk si:iylemek aklrmda yoktu. F akat o ka· 
hamle timsali gibi gorundii. Oniversite Ankara 1 (T elefonla) - Birinci Koy dar giizel ~eyler s<iylediniz ki, ben de ken-
etrafmda Bozdogan kemerine dogru bu ve Ziraat Kalkmma Kongresi azalan §e- dimi zaptedemedim. Birkac; kelime de 
c;ok binalar istimlak edilerek yerlerine refine dun gece Ankara Halkevinde bir ben seyliyeyim. SOziime bir habra anlat-
yeni binalar yapiiacagml ve boylelikle mi.isamere verildigini bildirm-i§tim. Bu makla ba§hyacagim. ' 
yiiksek tahsil gencligimize azami iyilik ve mi.isamerede bin;ok murahhaslarm si:iz- Bilmiyorum, nas1l bir vesile ile bir giin 
kolayhk temin olunacagmi gazetelerde lerini mi.iteaktb Ba§vekilimiz Celal Ba- birisi Atatiirke varhgmm bu millet i.;in 
biiyiik bir miijde gibi okuduk. Bilhassa yann soyledigi nutku bildiriyorum: liizumlu oldugundan bahsetti. 
miiteaddid hastanelere aynlan dersleri «- Ar.kada§lar, Atatiirk dedi ki: 
i~in hergiin §ehir ic;inde zamanlarmm az Eglencenize katJlmak, yeni }'llmi'lt (Eger aiz, etten ve kemikten iba-
goriilmiyecek bir miktanm §Uraya buraya kutlulamak ic;:in buraya gelmi§tim. Nu- CArka.n Sa. 'I .tlltun II tel 
ko§up yeti§mege ~ah§makla gec;iren T1b ............................................................... , .... , ..................................................... . 
faki.iltesi talebesi bu topluluktan pek c;ok 
kazanacaklard1r. Nihayet bizim tahmini· 
mize gore Oniversitemizin muhtelif dal
lan Beyaz1d - Siileymaniye etrafmda 
toplamrken T1b seririyahmn miiteaddid 
hastaneleri de bu meyanda gene orada, 
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e laboratuarlarmm yamba§mda, kendi
lerine mahsus tertemiz ve giizel pa
yiyonlarile kendi ba§lanna bir alem te~kil 
edeceklerdir. Mevcud hastanelerimizde 
§imdiye kadar yapiimJ§ olan ilavelere ge
lince bunlar memleket hastanelerinin zaten 
muhtac olduklan biiyiime keyfiyetini te
min etmek suretile asia heder sayJlmazlar 
ve sayiimlyacaklardir. Memleket hasta
nelerini ve bunlann yatak adedlerini ~o
galtmak zaten tatmini hatta g~ kalmi§ 
bir zaruretti. V e bizim kanaatimize gore 
~imdi yapilmi§ olan ilaveler hile kafi de
gildir. Sistematik bir c;alu~ma ile bunlan 
daha da ikmal ehnek lazun gelecektir. 

A .k c;· d k• ·j Mersinde meydana mer1 a, 1n e 1 apon .k 1 .. tim. 1 ~~ ar1 an suns a 
icraattni tatliJDtyor Giimriik Miidiir muavini 

r· h""k" · ·k· · · · M I c::. K ~-t.'· Jevkif edildi, iki memura ~m u umetJ 1 mc1 retsi, ar~a .,an· ay·~n In · d • t 1 kti. "Id" 
• . a 1' en e ~e r1 1 

reddettigi sulh tekliflerint tamamen tasVIb etti 

T1b faki.iltesini Haydarpa§adan lstan· 
bula g~irirken mevcud hastanelerden is
tifade elmek suretile talebeye daha iyi bir 
tahsil ve hep lstanbulda toplanml§ daha 
kolay bir hayat temin olunmak istenilmiJti. 
Bu maksadla biiyii.k fedakarhklar ihtiyar 
edilrni§ oldugunu biliyoruz. Fakat tatbi
ht maksadm bu suretle tam olarak temin 
olunamamJ§ oldugunu gosterdi. Goriiyo
ruz ki en iyi sistem olarak binnefis fakiil
tenin yekdigerine yakm kafi yatakh has
tane paviyonlanna malik olmas1 en iyi ve 
en dogrudur. 

~--------·~----

Bunu evvelce nic;tn dii~i.inmediiC, gene {:inde ate§ boyuna gitmekte olan bir Japon kolu 

mi milyonlarca fedakarhk~ diyecekler Tokyo, t (a.a.) - Taiyuan'dan ge- Amerika tBTar eiliyor 
h 1 v b"l' 

u.unacagim llyoruz. Ne yapahm, bazl len haberlere gore, J~~o~ 0~~~s~~~n .San- Tokyo, 1 (a.a.) - Amerika sefiri, 
dogru fikirler i~te bOyle tatbikatm ortaya si vilayeti ga!'bindekillen.yuruyu§~ I_llll?- cumartesi sabah1 Arita'ya 18/11 deJa
koydugu hakikatlerden kuvvet alarak va- tazam olarak devam. e~Iyor. (;•'1~•le~n pon hiikumeti tarafmdan 6/10 tarihli 
ziyete hakim olurlar. Evvelce h1r de fena lh k · 1 Kih~en zaptedJimi• A 'k ') b k .,.. iissii · are es1 o an J• ,- men an notasma 'Ven en ceva m ar-
niyetle hareket edilmi§ degildi. Sonra, tir. Japonlar §imdi birc;ok k~I. iize!.inden §lhgun ihtiva eden notayt tevdi etmi§tir. 

YUNUS NADI ;lansi vilayetimn ~mali garblsmde J!erle- Amerika hi.ikumeti, bu notasmda ]apon-
[Arkast Sa. 3 siltun 3 del mektedir. (Arkast Sa. '1 .tlltun 1 del .............. Diiil ....... Ylijjlliiil"""""lik ........ m·a~Iar·z .............. .. 

§eref stadmda yapllan Be§jkta§ ,. Siileymaniye mat<mdan iki enstantane 
{Yazzn 6 ncz •ahilemtiile) 

Mersin 1 (Hususi muhabiri.mizden)"
.Mersin giimriigiinde bir suiistimal 
meydana c;Ikanlm1~trr. Gtimriik miidiir 
muavini Tevfikle ambar memuru Nail 
ve Hasana ~ten el ~ektirilmi§ ve mil -
diir muavini tevkif olunmu§tur. 

Tah:kikatm verdigi neticeye gore, mii
diir muavini Tevfik, tiiccarlardan para 
istikraz etmekte, Naille Hasan da giim
riik e~yalarmdan bir k:J.smm1 kendileri
ne mal etmekte imi§ler. Bu ii~ giimriik 
memuru hakkmda bu su<;lardan dolayt. 
tahkikata devam edilmektedir. 
1 11111•1 Ill Ill I Ill I II I Ill Ill II II Ill I I I. Ill I I I I I I I Ill I I II I II I 

ispanyadaki barb 
tekrar siddetlendi 

' 
Frankist kttaat, diin de 

iki kasaba aldtlar 
Burgos 1 {a.a.) - Ogleye kadar 

Cubelle' de ve Balaguer mmtakasJnda 
muharebe devam etmi§tir. Bu havalide 
milisler heniiz istihkamlan miidafaa et -
mektedirler. Muharebeler §iddetlenmi§
tir. 

Safterno' da F rankist'ler Cubelle'i zap
tetmi~lerdir. Burada mii:him bir malzeme 
deposu bulmu~lardir. Pobla Grandella 
civannda cumhuriyet<;ilerin miidafaasJ 
akim kalmi§ ve kasaba Frankist'lerin eli
ne dii§mi.i§ti.ir. Burada bir c;:ok esir alm • 
rol§br. 

Negrin'in nutku 
Madrid 1 {a.a.) - Negrin, radyo ile 

ve bilhassa cenubl Amerikaya hitaben 
irad etmi~ oldugu bir nutukta haliham

(Arka.sz Sa. 3 siltun 3 del 

Tanr•======= 
Dag1nda 

...---( YAZAN : )1-----.
1

1 
ACAOCLU AHMED _ 

BUG"UN iLK YAZI -
O~iincii sayfada 

Suriye meclisinde miizakereler 

« F ransa, bu muahedeyi 
gayrimev:cud addediyo » 
Bunu soyliyen Suriye Ba,vekili ilave ediyor: 
«Eger Fransa, soziinii tutmak istemiyorsa, Suri· 
yeliler istiklal i~in hayatlarini fedaya amadedir» 

Bir ingiliz gazetesinin 

tashihe muhtac ne~riyah 

Paris, 1 (a.a.) - ;lamdan bildirili
yor: Suriye parlamentosunda, Frans1z -
Suriye anla§masmm tasdiki meselesi et
rafmda cereyan eden miizakerelerde, 
nasyonalist blok reisi Klusti, hi.ikumetten 
Suriyenin istiklalinin ilan edilmesini ta,. 
leb etmi§tir. Propaganda ofisi ~efi Fahri 
Barud~ Suriyenin kat'iyyen istiklalinden 
vazge<;miyecegini b11dirmi~ ve genclige 
hitaben vatan mi.idafaasma haz1r olmala
nm soylemi§tir. 

Ba§vekil Mardam Bey bir nutuk s()~ 
lemi§ ve ezciimle demi§tir lei: 

«- Suriye - Fransa muahedesinin 
tasdik1 bahsinde Pariste yapt1g1m son 

I 

CArkast Sa. '1 sfltun 1 del Suriye Ba!Svekili Cemil Mardam Bey · ..................... K.8iii ........ k'I'$ ...... Ve ....... ii-ri·i·na .................... . 

Diin, §ehrimize ilk kar 
yagmaga ba§lad1 

Bilhassa 
hiikiim 

Karadenizde kuvvetli bir 
siiren f1rhna yiiziinden bazt 
gemiler sefere ~1kamaddar 

Diin ogleden Si)nra limandan bir goriinii~ 

'ekilde 
kii~iik 

():CJZiu.& 3 iincii salaifemizde) 



TARi~DE BUYUI< DENiZ 
.MUHAREBELERt 

Tefrika No. 52 Nakleden: A.BIDIN DAVER 

Ekliiz deniz muharebesi 
ingiliz denizciliginin zafer 

ba,Iangtct Ekliiz deniz 
dolu varbginin 

cengidir 

9. - Ekliiz deniz 
muharebesi 
Miladdan sonra 1340 

Akdenizi lma bir miiddet i~in b1rak1p 
gene §imale ~1kahm. !ngilterede O~iincii 
Edouard (Edvard) zamamndaki altm 
paralann iistiinde ~oyle bir resim vardt: 
Provas1 ve pupas! yiiksek bir getninin 
giivertesi iistiinde bir sembol gibi ayakta 
duran Krahn arkasmd.a Saint - Georl!;eS 
(Sen Jorj} un k1rmtzl ha~h bayragt d~~.l
galamyor, !ngilterenin aslanlan ve Fran
sanm zambait Krahn kalkamm susiilii
yordu. Bu tablo, Krahn lngiltereyi Av
rupa k1t'asmdan ay1ran dar denizler iize4 

rindeki hakimiyetini hulasa ve temsil edi
yordu. Kral O~iindi Edvard bu hakimi
yeti, donanmasmm Ecluse (Ekliiz) de
niz muharebesinde k.azand1g1 zafere 
medyundu. 

j den .?irk~~ mil i~eride, ye!~l ~~yJrlt~lar, 
ve golgeh yollar arasmda kam bu Hoian· 
da koyudiir. Bu '<ay1rlar, denizi doldur· 
mak suretile elde edilmi~ olup, onun 
vaktile deniz kenannda bir kale oldugu
nu, §imdi, yalmz koyii denize bagliyan 
kana! hattrlattr. Dort sene sonra Duvr 
kalesi kum:andam ve valisi Hubert de 
Burgh derm~ ~atma bir filo tedarik ede
rek Pas - de - Calais (Pa do Kale) de 
fngiltereye akm yapmaga hamlanan bir 
F rans1z filosuna hiicum etti ve bu a kma 
mani oldu. Hubert de Burgh FranslZ ge
milerinin iistiine du§erek onlara aborda 
oldu. Bu muharebede, miiteak1b !aVa§
larda - bereket versin - tekerrUr etm:yen 
bir hadise cereyan etti. lngilizler, aborda 
olduklan Fr,ans1z gemilerine hiicum eder
ken dii§manlanmn gozlerine sCinmemi§ 
kire~ athlar. lngiliz deniz harbleri tarih
~isi }. R. Hale bu yeni silahtan babse· 
derken ~oyle diyor: 

Ekliiz deniz cenginin, tngiliz denizci
liginin zafer dolu varhgmm ba§langiCI 
oldugu sCiylenir. Fa kat, bu muharebe
nin, Kral O<;iincii Edvard'a Manche 
{Man~) denizi hakimiyetini temin etmek 
suretile lngilterenin Fransayt istila etme
sine ve Calais (Kale) ye sahib olmut· 
na imkan verdigini soylemek daha dog4 

rudur. lngiltere, Kale ve Douvres (Duvr) 
un sahibi olmak suretile $imall Avrupa 
ile diinyanm diger k1simlan arasmdaki 
biitiin ticaretin ge<;tigi dar deniz gec;idi
ne iki am miiddetle hakim olmu~tur. Bu 
kadar miihim bir deniz yolunu kontTol et
mesi, Ligue Hanseatique (Hanse Birligi) 
ne 1] di\hil Alman ~ehirlerile F elemenk, 
1 spany a. Ceneviz ve V enedik tacirleri ii
zer;nde !ngilterenin biiyiik ve kudretli b:r 
niif11z ve tesir yapmasma imkan vermi~ 
ti. 1 ste bundan dola)'ldir ki 17 nci asra 
bdar in~iliz Krah denizler hi,ikiimdan 
addedildi ve gene ayni sebeble $imal de
n;7.inde biitiin ecnebi gemileri lngiliz 
Kralmm bir gemisine tesadiif ettikleri za4 

man, yelkenlerini indirip, onu sd3,rnla4 

m2k mecburiyetinde kaldiiar. 
Tesirleri bu kadar derin olan Ekliiz 

munarebesi, !ngilizlerin kazandiklan ilk 
deniz zaferi degildir. Alfred le Grand 
( Biiyiik Alfred) devrinin sonunda lngil
tere, iskandinavya ve Danimarka kor
sanlar na kar~I kendi sahillerini muhafa4 

za edebilecek bir donanmaya sahibdi. 
Kiic;iik gemilerden miirekkeb olan bu 
donanma, Biiyiik Alfred' e, ingiliz do
nanmasmm kurucusu iinvamm kazandJr
mJ~tJ . Fa kat miiteak1b amlarda, kimse, 
muntazam bir donanma viicude getirme
ge veya bir deniz kuvveti bulundurmiiga 
te§ebbiis etmemi§tir. Biiyuk Alfred'in 
deniz kuvveti, onun zaytf halefleri tara
fmdan dagthlml§ olacak ki lskandinav
yahlann, lngiliz sahillerine yapttklan akm 
•lar, hi~bir ciddt mukavemetle kar~lla§
mami~hr. Harold'un deniz kuvveti olma
digi i~in lngiltere, on iki ayda, iki defa 
istilaya ugrad1. Evvela, <<.Stanford Brid
ge» de maglub olan Harold Hadrada 
ile T ostig tarafmdan, sonra da «Has
tings» te ~alib gel en Guillaume le Nor
mand (Giyyom lo Norman) tarafm
dan. Fa kat bu miistevlinin de deniz barb 
kuvveti yoktu; o elindeki gemileri, ordu
sunu Man~'tan ~e~irmek i<;in kullanmak
la iktifa etmi§; bunlan 1ngilterenin ~ark 
sahillerini vuran 1skandinavyahlara kar 
s1 kullanmak te~ebbiisiinde bulunmam1r 
b. ingiliz tarihi, ilk deniz zaferlerini Kral 
Jean'm zamanmda kayda ba~lar. Krl'lhn 
iivey knrde!li William (Vilyam) Longs
word Duvr'un ve Cenubu Sark1 liman
lann;n gemilerinden miirekkeb bir filo 
ile F elemenk sulannda toplanmi~ olan 
bir F rans1z donanmas1m 1213 te tahrib 
etmi~ti. Bu F rans1z donanmasl, 1n!:!ilte
reye bir istila ordusu ~1karmaga hamla~
mJ~ti. i smi, sed demek olan dam keh
mesinden gelen Damme, o zamanlar 
rnii~taHem bir sehirdi. Bugiin ise, sahil-

«Bu, ~iiphesiz, hayli ~irlcin ve barbar 
lara yara§lan bir muharebe usulti idi. 0 
zamanlar, heniiz bir deniz zabttasi ve 
beynelmilel hukuk kaideleri mevcud de
gildi ve Duvr ile Be§ Liman halk1, kor· 
sanhga dii§kiin, hilekar ve namerd idiler. 
J andarma gibi emniyet ve ;asayi§ kuvvet
lerinin yoklugu, o devirlerde, nastl kara
larda seyahat edenleri yolkesen e§kiyamn 
hiicumlanna maruz buaklyorsa, Avrupa 
denizlerinde de korsan~ar ve deniz hay· 
dudlan, namuslu ve sakin gemicileri ve 
deniz tacirlerini oylece soyuyor, hatta ol
diiriiyorlardi. Bu yUzden denizlerde bir 
zab1ta kuvveti hakim oluncaya kadar, ti
caret gemileri, de, karadaki yolcu k.afile
leri gibi, gruplar te~kil ederek seyahat e
diyor ve korsan, haydud hiicumlanna 
kar~I miitekabilen biribirlerini koruyorlar
ch. Man' denizi bazan, bol bahk ~1kan 
sulan ele ge~irmek i~in yap1lan bahkc;1 
muharebelerine ~ahid olurdu; Hubert de 
Burgh'un Frans1zlann gozlerirte sonme
mi§ kirec; ~tmak §akasi da, bu muhare-. 
belerde kull:amlan dogii§ usullerinden biri 
olsa gerektir.» 

' Birinci Edvarl:l'm deniz 'k:uvveti vard1 
ve ordulan isk~yada ilerilerken donan
mast da $imal kiytlanm tutmak suretile 
Krala biiyiik h1zmetlerde bulunmu~tu. 
Ordulann muntazam surette ia§e ve ik
m:al i~lerini donanma muvaffakiyet\e ba
§armi~tt. Bu Krahn z.ayt.f ruhlu halefi, 
denizi, deniz kuvvetini ihmal etmi§ti. An
cak O~i.incii Edvard' du ki donanmadan 
istifade ederek F ransa ile -olan kavgalarJ
m !ngiliz toprakl:annda degil, Avrupa 
k1t' asmda, halletmek imkamm bulmu§tu. 
Boylece harbi. dii§man arazisine naklet
mek gibi, miihim bir fayda temin edi
yordu. O~iincii Edvard !ngiliz deniz kud
ret ve satvetinin banisi olmu§tur. 

F akat, o tarihte kelimenin asri mana
sile «Krahn donanmasi» mevcud degil
di. Kral, harbe ~1kmca, ~ muhtelif mu
hitten deniz kuvveti topluyordu. All'l~de 
bir ticaret gemisine muayyen bir mi~ dar 
muharib yiiklenerek bu tekne harb zemi
si ha)jne sokulurdu. Muharibler, ~ovalye· 
Jerden, okc;ul:ardan ve o zamamn silah· 
lanm kullanan askerlerden ibaretti. Ve 
bunlar saYJ.ca, gemi mi.irettebatmdan ~ok 
fazla idiler. 0 zamanm en biiyiik gemi
leri bile 200 - 300 ki§iden ziyade in~an 
almazd1. Man§'m dalgah sulannda kii
rek kullamlmazd1. Gemilerde tek bir di

rek ve bu diregin dort ko~e bir v~lkeni, 
belki de ba, tarafmda bir floku vardJ. Bu 
yelkenleri kullanmak ve gemiye manev· 
ra yarphrmak i~in pek az adam kafi ~di
yordu. Gemide, kumanda ikiye ta~sim 
edilirdi. Muharibleri sevk ve idare t'd<'n 
~ovalye veya asilzade. gemici degild1. 0-
nun iyin yanma kaptanhk hizmetini gor
mek, gemicileri ve gemiyi idare etmek 
iizere bir pilo~ verilirdi. Miladdan evvel
ki zamanlarda harb gemilerinde ve do· 
nanmalannda rnevcud alan bu kumarr1a 
ikiligi~in izleri, ln<Yiliz donanmasmdrt 19 
unc~ asra kadar devam etmi~tir. Y =~km 
zamanlara gelinceye kadar, lngili:r harb 
gemilerinde. bizim evvelce siivari d.edi
gimiz kum.andanlardan ba§ka. ub1tl~~ 
arasmda, bir de «ba§ pilot>> denilen bm 

bulunurdu. 
CArktz!'l !'tzT) 

11 Ha nse Birligi Almanyanm §lmall gar
bislndeki Alman ticaret §Chlrleri arasmda 
12-ll de kurulm~ olan blrliktlr. Ba§tnda 
Liibek §ehrinin bulundu~u blrli~in t.eslsin
den mak.sad, Alman §ehlrlerinin ticaretinl 
Baltlk korsanlanna ve istiklll.linl de mli
cavlr prenslere kar~t muhafaza idi. Ham
burg, Brem, Liibek, Kolonya ~ehirlerl blr
ll~ln miihlm merkezleri 1d!. Bu slyas1 ve 
tlcari blrllk, astrlarca biiyiik lnkl~f gO.S- Su~ Ustiinde yakalanan 
tererek devam ettl ve tlcaretln1 ta uzak-
lara kadar yayd1. 15 inc! asrm sonunda 64 htrSJZ 

hir birll~e dahildl. Blrli~ln fllolan. or- . ~ 
dus hazines1, husust blr !dares! ve hiikil- Kumkaplda Cam1 sokagmda oturan 
met~' vardl. Bu Hanse ~ehlrlerl birll~lnln Samiyenin evine evvelki gece bah~e 
<l.enlzclllgl Balttk denlzlnde ticaret lnhlsa· 

1 ~ arafmdan pencereyi a~arak giren Niko 
rma sahlbdl. Blrligln ing!ltereden tutunuz sminde biri, muhtelif e§ya ~alarak ka
da Rusyadakl Novgorod'a kadar tlcaret a- ~arken kom§ular tarafmdan goriilmii~ 
centallklan vardt. Hause Blrllgl 16 net a- . . 
suda miinkariz oldu ve en son umanlanm ve bu strada o ctvarda devnye gezen po-
da 1723 te umumi ticarete ~tt. lisler tarafmdan yakalanml§tir. 

( $ehlr ve 
Halk1n -,ikiyetleri 

Tramvay kumpanya
stntn halka ~ektirdigi 

1sttrab 
Pangalhda Bilezik~i sokagmda 

91 numarada Miikerrem imzasile 
aldJglmiz bir mektubda deniliyor ki: 

«Sabahlan PangaltJ, Hamam 
tramvay istasyonundan ve bunu 
miiteaktb durak mahallerinden, sa· 
atlerce beklendigi halde kavga, do
gu~ suretile tramvaya binmek ve bir 
istif halinde seyahat etmek i§kence 
te§kil etmektedir. 

Kurtulu§tan gelen arabalann a
dedi bilhassa sabah saat 8, 8,30 da 
fev'kalade seyrek ve esasen son du· 
raktan ktmtldanamiyacak kadar do
lan araba arhk ba~ka bir tek mii$· 
teri alabilecek halde degildir. 

.Si§liden gelen Beyaz1d ve Sirkeci 
arabalan ise keza. Dakikalarca 
yagmur ve sogukta durak mahalle
rinden transit ge~en arabalan sey
retmekle soguk ve binnetice hasta

hga du~ar olmaktaytz. Sabah ve 
ak~am bilhassa memurlann vazife
ye gitme ve gelme saatlerinde ara
balarm sikla$tmlmasi suretile halk1 

hi~ olmazsa saatlerce ayakiizeri 
bekletmekten ve kavgas1z ayagm1 
tramvaya atmak suretile gidecegi 
mahalle kadar bir an evvel gidebil· 
melerinin temin edilmesini ve bu 
tramvay derdinin senenin son gUnile 
beraber bitmio olmas1m gonulden di
lerim.» 

Hava seferleri 

Memleket dahilindeki 
seferler nisandan itiba

ren basbyacak 
tlkbaharda ba§hyacak olan tayyare 

seferleri hakkmda Devlet Havayollan 
§imdiden hazrrb~a bB§lami§hr. Nisanm 
birinden itibaren: 

Anikara - istanbul, 
Ankara - Adana, 
istanbul - Ankara, . 
istanbul - 1zmir arasmda hava nakli

yatma ba~lanacakttr. 
Bundan ' b&.§ka Ye~i1ko1de yap1lmas1 

kararla§tmlan ve ke~if pl~m haZirlan
mt§ bulunan hava istasyonunun in§aa -
tma ilkbaharda baslanacak ve yaza ka
dar ikmal edilecektir. 

Bu hususta izmirde de icab eden ha
zlrhklar ikmal edilmi§tir. 

Devlet Havayollan Umum miidiirii 
Fehmi, tzmirden sonra Adanaya da gi
derek tetkikatta 'bulunmlliitur. Fehmi 
ya.kmda §ehrimize gelecektir. 

CEMIYETLERDE 

Edirne Lisesinden yeti§en
lerin kongresi . 

Edirne Lisesinden Yetilienler cemi -
yetinin senelik kongresi, 8 kanunusanl
de saat 14 te Eminonil Halkevinde yapl
lacaktlr. •... _., 
Ruhaat tezkereai harct vermi

yecek olan miiesseseler 
~imdiye kadar te§viki sanayi kanu -

nundan istifade eden mliesseselerden 
ruhsat tezkeresi harc1 almmakta idi. 

Ahiren Devlet Stirasmca verilen ka -
rarda bu gibi miiesseselerin ruhsat tez
keresi harcmdan muaf tutulmas1 esas1 
kabul edilmi§ oldu?tundan: 

1 - Bundan sonra bu kabil miiesse -
seler i<;in ruhsat tezkeresl harCI tahak
kuk ettlrilmiyecek. 

2 - :?imdiye kadar tahakkuk ettiril
mi§ olsa da tahsil edilmemi§ olanlar 
terkin edilecek. 

3 - Tahsil edilmi§ olanlar ise, 669 nu
maralt Meclis kararma gore iade edil • 
miyecektir. -···-Tramvay, otornobil 

~arpt§masi 

Aksaraydan Beyaz1da gelmekte olan 
~afar Tana~m idaresindeki taksi otomo
bili Beyaz1d meydamnda Ma~ka - Be
yaztd hattmda i§liyen 264 numaralt 
tramvayla c;arpt§ffil§tlr. 

<;arpt§ma neticesinde iki araba da 
hasara ugraml§hr. !nsanca zayiat yok
tur. 

Defterdarhkta yeni bir 
tetkilat 

Memleket Haberleri ) 
Doguda imar hareketleri 

Erzurum iki sene sonra 
yeni bir ~ehir olacak 

Y eni kiiltiir ve slhhat miiesseseleri kuruluyor 
ve vilayetin muhtelif yerlerinde ikbsadi 

eserler viicude getiriliyor 

Bugiinkii Erzurumdan bir goriinii§ 

Erzurum (Hususi) - Erzurumda, 
memleketin esash bir §ekilde kalkm -
mas1 ve ilerilemesi ic;:in miihim faali -
yetler vardtr. tki senedir ba§hyan bu 
faaliyet, glin ge~tik~ §ehrin ~ehresini 
degi§tirmekte ve her glin yeni bir ham
le atmakla bu hareketler artmaktad1r. 

Vilayet tarafmdan bir zlihrevi hasta
ne ile bir ~ocuk dogum ve baktm evi 
yaptmlmaktad1r. Bu iki hastane biitiin 
fenni tesisatl ihtiva edecektir ve takri
ben iki yliz bi~ liraya mal olacakhr. Ge
ne Vilayet Hususi Muhasebesi tarafm
dan niimune olarak tl~e kaymakam ve 
nahiye miidUrii evleri yaptmlml§hr. 
Aynca ~ehre yeni bir ziynet verecek o
lan Vali kona~ da yaptlmaktadir. Vi -
layette iki senedenberi 32 mekteb in -
~asma ba§lanmi§hr. Bunlar, Erzurum 
§ehrinde kaza, nahiy.e ve koylerde ya
ptlmaktadir. 

Bu mekteblerden on sekizi 3, on biri 
5. birisi de 14 simfhdtr. 

Merkezde. yap1lmakta olan 14 smtfh 
biiyiik okul, takriben 150,000 liraya 
mal olacaktlr. Bin ki~il;k konferans sa
lonUHu vi! aynca kl$hk teneffiishane -
leri ihtiva etmektedir. Bu mekteblerin 
~6 -~anesi. .bu .sene, ilqnal edilm.i§ ve t.~(i
ri ~ata''ba!';l an!'nt!'!hr. 

Hususi Muhasebe ve Belediyenin is
tirakile viicud bulmus olan imar birligi 
§ehrin biiyiik caddelerinin parkelen -
mesi icin simdiye kadar 173 bin parke 
alm1~ ve do§en~i~tir. Aynca Hususi 
Muhasebe de i1<; yilz bini miitecaviz 
narke alm1s ve caddelere d&;etmi!ltir. 
!mar birli~i ayrtca iki niimune evi ve 
alh daireli bir apartlman yaphrmi§ ve 
kiraya vermi~tir. 

kiinde yap1lmaktadll', Bu da oniimiiz -
deki yaz i~erisinde bitecektir. 

Cami bahc;elerinin te§~iri i~in Evkaf 
Umum miidlirliiglinden yard1m yap1l -
IDI§tlr. Vilayet bu sene Hasankale ve 
Esenkale kaza. merkezlerinde hayvan 
neslinin 1slah1 i~in sakat istasyonu yap
ttrmi§tlr. Oniimlizdeki sene de Olti ve 
Hatsi kazalannda sakat istasyonlar1 
yapbracakttr. 

S1hhat ve t~timar Muavenet Vekaleti 
Hasankalede te§kilab s1hhiyesi tam ol
mak ilzere bir trahom dispanseri a~ -
mi~ttr. Halk, dispanser faaliyetinden 
fevkalade memnundur. 

Alb kaza merkezinde bliyiik hiilku • 
met binalan yap1Imaktad1r. Bunlar Ha
sankale, Hatsi, Esenkale, !spir, Tortum, 
Karayaz1 kaza merkezlerindedir. Bun • 
lar da aniimiizdeki sene yazmda bite • 
cektir. 

Erzurum ~ehrinln tezyini i~in Sar1 -
kaffil~ ormanhklanndan vasi miktarda 
c;am getirilm~, yollara ve bahc;elere 
diktirilmi~tir. 

"O:c;iincli Umum Mlifettl!ilik grup in -
c;aatl Erzurumda faaliyette- esash bir 
yer iutmaktad1r. Takriben bir milyon 
liraya rna~ olmakta olan bu in~aat hum
mah bir tarzda devam etmektedir. Bu 
insaat da oniimuzdeki yaz ic;inde biti
rilecek ve resmi daireler bu binalara 
yerle~tiri1ecektir. Bu binalar arasmda 
Umumi Miifettic:lik, Kolordu dairelerile 
tel!!rafhane, otel ve kauno, Umumi Mii 
fetti~, komutanlar evleri ve aynca ii~ 
niimune evi vardtr. 

Cniimiizdeki sene eyiUiiinde §imen • 
difer Erzuruma varmt~ olacakbr. Er -
zurumlular bu biiyiik giiniln ne§'esi • 
ni §imdiden duymaktadtrlar, lstasyon
da biiyiik istasyon binaSl, memur me -
sai daireleri, memur evleri yapllmak • 
tad1r. 

Burada yeni ve asri bir mahalle te • 
~ekkiil etmektedir. 

Cadde iizerinde on bir diikkanh ve 
dahilinde on bir ~ab~ma odas1m ve 
tarash bir kazinoyu localan haric bin 
ki§i istiab edebileoek §ekilde ve takri -
ben iki yiiz bin liraya mal olacak sah
ne tertibatl dahil olmak iizere biitUn 
tertibatl elektrikli bir sinema binasma 
ba§lam1~br. Bu bina oniimiizdeki sene Vilayet Husust muhasebesl tohum ls-
i~inde bitecektir. Sehirde esash a~ac • lahma yarayacak bugday tohumlarile 
lama .i§ine de giri§ilmi~tir. tohum temizleme makineleri ve siit ma-

Lalapa$a mevkiinde kiiltlir park ya - kineleri, pulluklar .(!etirtmis, ~ab~kan 
ptlmaktadlr. Aynca Qifteminareler o- riftcilere meccanen dai:htmt~br. 
nlinde gelecek sene ikmal edilmek ilze- Ziraat VekMeti sehrin bir kilometre 
re bir bah~e tarh ve tanzim edilmi§tir. mesafes;nde bir tohum tslah ve deneme 
Sehrin umumi caddE>leri kamilen top. istasvonu vanma!Ya karar vermi~. tak· 
akasya He tezyin edilmi§, §ehirde ayn- riben 4::l011 rlekar arazlvl istimlak ede
ca bir fidanhk tesis olunmus ve yerli rE>k tralrtnrle surdiirmu~tiir. Bn arazl -
tahumdan yeti~tirilen akasyalardan bu nin oniinr!e ve vol iherindE' cru7.el blr 
sene halka, kaza ve nahiye fidanhklan- h11hre faalivt>+l ha~lamt~tlr Bu 1slah is
na ktrk bin fidan da~htllm1stlr. tasvonunun ::~h,rlar ve rnakine ~hamm1 

Qniimiizdeki sene ilkbahannda 140 :htiva edecek binal~r b11 hafta zarflnda 
bin akasya ve fidam dao-,tacakt,r. Biitlin mi.inakas<~v~ ,.,1c::.,.,1~,.~'!(:ttr. 

Siyasi icmal 

Londra Arab kongresi 

K anunusaninin on birinde Roma· 
ya gidecek olan lngiliz Ba§veki· 
li Londraya dondiikten sonra 

Filistin hakkmda gorii§ecek kongre topla• 
nacakt1r. Bu toplantl halihazuda lngilte· 

renin mandas1 altmda bulunan Filistinin 
siyasl ve idari vaziyetini tayin i~in umuro 

alakadarlarm yani lngilterenin ve dun" 
ya Y ahudilerinin Arzt Mev'uda gelip 
yerle§llleleri gayesile meydana gelmi§ si~ 
yonist te§kilatmm ve Filistin Arablarile 
mUstakil ve yan mustakil butiin Arab 
devletlerinin i§tirak edecekleri bir konfe· 
rans olacaktt. 

Fa kat hakikatte diinya Arablanmn ilk 
defa toplu bir kongresi olacakt1r. Gerek 
siyonist te~kilati, gerek diger di.inya Y a· 
hudi cemiyetleri heniiz bu toplantlya i§ti· 

rak etmege karar vermedikleri halde da· 
vetli Arablarm ci.imlesi ~imdiden Londra• 
ya miimessil gondermege karar vermi~ " 
lerdir. 

Filistin Arablannm bUtiin parti ve 
te§ekki.illeri de Londraya gidecek mu· 
messillerini hazulami§lardu. Bunlardan 

en miihimmi ii~ senedenberi lngiliz ordu• 
sile harbi idare eden ve biitiin askeri ve 

idari ve posta te§kilatile hiikumet kinde 
hUkumet kuran Kudiis biiyiik Miiftisi 
Emin Elhiiseyninin de gondermege ka " 
rar vermi~ oldugu miimessildir. 

Kongreye belliba§h Arab iilkalanndan 
yalmz Suriye ve Liibnan i~tirak etmemek~ 
tedir. Fransa hiikumeti kendi mandas1 al· 

tmda bulunan bu iki Arab memleketine 
milli hi.ikumetlerin te§ekkiiliine miisaade 

ettigi ve istiklallerinin tarz ve ~eraitini ta· 
yin eden muahedeler Uzerinde mutabtk 
kald1gt halde haricdeki Arab aleminin 
hareket ve kararlanna i§tirak etmekten 
kendilerini menetmektedir. 

Bunun i~in Kahire Arab kongresinin 
kararlanm Londraya bildirmege memur 

edilen Suriye Millet Meclisi reisi T oros 
ekspresile yola ~Ikmt§ oldugu halde !stan· 
buldan geri ~evrilmi~ti. Londra Arab 

kongresine Suriye ve Liibnanm i§tirakine 
Fransa asla miisaade etmemektedir. Ma· 
ahaza Maverayi Erdiin miimessili T evfik 
Pa§a Londraya gitmezden evvel $ama 

ugray1p Suriye hiikumetinin fikir ve te • 
lakkilerine muttali olacak ve ihtimal gay• 
riresmi olarak butiin Suriyeyi temsil ede "' 
cektir. ' 

lngilterenin Londra kongresini topla • 
maktan gayesi yalmz Filistin meselesini 
bir neticeye baglamak degildir. Daha bii• 
yiik maksad1 Filistin ve buradaki Haremi 
§erif yiiziinden kendisile biiti.in Arab 
dunyast Ve islam alemi arasma giren z1d• 
diyeti izale ederek eski niifuz ve itibannl 
iade etmektir. 

lngiltereyi boyle bir siyasi tabiye tut • 
maga bathca saik ltalyanm Arab ve is • 
lam aleminin hamisi roliinu alrnl~ olmasl' 
dtr. Mussolini; Trablus seyahatinde 
Seyfi islam namt altmda yerli Arab!aflll 

hediye ettikleri kiltc1 ku§and1gmdanbe~ 
Arab ve islam aleminin en buyiik dostll 
olmu§tur. ltalya miisliimanlan memnull 

etmek i~in her fedakariigt yaptyor. Ge "' 
~en sene Eritre ve Somali miistemlekele • 
rindeki miisliimanlarla Habe§istamn ya!'l' 
smdan ziyadesini te,kil eden eski Har • 

rar sultanhgt halkmt bedava hacca ta§l" 
mt~h. Bu sene de Trablusgarb ve Binga" 
zi Arablarmt ltalyan vapurlan meccanell 
Ciddeye ta§Iyor. 

lngiltere dahi Filistin meselesinde A ' 
rab davasm1 tutarak Arab ve islam ale • 
mindeki niifuz cihetinden ltalyaya tefe'<' ' 
vuk etmek istiyor. Bunun ic;in Yahudile
rin davas1m btrakmi~br. Kongreye FilisU' 

kaza ve nah;ye merke1lerinde hirer 
k01lektif fidanhk tesis edilmistir. 

ADI IY~OE 
nin halis bir Arab yurdu olup hakikl sa' 
hibleri de Arablar oldugunu sarahaten t~ 
yid eden bir teklif haznlarm~tn. Y ah1.1d1 

Erzurumun mesiresi olan Ihca ile 
F.rzurum arasmda 7 . ~ kilomE>tre mesa
fe dahilinde iki tarafh akasya fidam 
dikilmis, ka7lk ve tel ar.P"iiler icerisine 
almmak ve dairni bak1c1 temin edilmek 
suretile te~~ir edilmistir. 

Vilayet merkezini ka7.alara ba~hyan 
biitiin yollar lizE>rinde faaliyf>t vardtr 
ve silind 'rler i~lE>mektedir. Ve avr1ca 
beton koprii ve menfez.ler yapllmakta -
d1r. 

!mar birli~i tarafmn::1n ~ehrin elek -
trigi ihale edilrni.;;tir. Rehir. ternmllZ aYJ 
icinde elektd'•e kavu~acakbr. ~imdi · 
clen nroieleri. nefter1E>ri )lelmic;tir. 

120.000 lirava mal olacak bir Part! bi
nast da yamlmaktadtr. 

Sehirde, Evkaf Umum miidilrliii{ii ta
rafmdan narast verilmek Uzere dart 
daireli bir aparbman yamlmaktad1r. 

Sir aab1kah h'r bucuk ay 
hanse mahkilm oldu 

Hirstzhktan dart be§ sab1kast olan ve 
bir ay kadar evvel mahkt1miyetini bi
tirerek tahlive edilen Sabahaddin, ev
velki gece Aksarayda Langa civarmda 
askeri miite-kaidlerden Mustafa Altma
vm evinin kap1s1m kar1~brddh kom!iu
lar tarafmdan ~orlilmiistilr. Sabahaddi
nin bu hareketini avni zamanda oradan 
~ec;mekte alan polis lklnci sube memur
larmdan birl gormil~ ve hemen ka~ • 
mak iizere olan h1rs1Z1 yakalamistlr. 

muhaceretinin mahdud bir zaman ic;in "~ 
az bir miktarda olarak devam eylemesill1 

istiyecektir. Filistin Arabian riiesasmd~0 

olup Hind Okyanusundaki Seychellrs s! 

dasma nefyolunan niifuzlu adamlar bit 
lngiliz barb gemisile geliyorlar. 

lngilterenin Arab ve Islam politikaslll~ 
bugiinkii vaziyet ~ok miisaiddir. <;unk\1 

~ark ve islam aleminde lngilterenin ell 
biiyiik ve en eski rakibi Fransa; Suriye1e 

1936 senesinde bir muahede ile vermese 
muvafakat gosterdigi istiklali geri alroaS~ 
adeta karar vermi~ olmakla biitUn Arab 

alerninin husumetini uzerine c;ekmi~ .;e 
lngilterenin ekmegine yag surmU§tiir. 

Muharrem F evzi TOGt!! 

Defterdarhk, muamele ve istihlak 
klsmmda yeni bir te§kilat yapml§hr. 
Bu te§kilata nazaran evvelce birlC§tiril
mi§ olan muamele ve istihlak i§leri 
§imdi ayn ayn iht1sas klSlmlanm ihtiva 

edecek v.e evvelce oldugu gibi memur • 
lar mliesseselere gitmiyerek icab eden 
vesaiki bu te§kilata celbederek tetkik 

edeceklerdir. 

Vilayet hududunu teskil eden Konte -
nesinden Sarhtepeye kadar olan tran -
sit yolu iizerinde biiviik faaliyet vard1r. 
Bu yol lizerinde on bir bak1m evi yaptl
mlshr. Bu sene Kopda~mm tepesinde 
10,5 kilometrelik bir kislm yap1lm1§br. 
Aynca esash tamirler de yaptlmakta -
d1r. 

Tiirk naf1asmm ~o~siinii kabartacak 
110 metre ac;tkhgmda· betonarme kopriJ 
de Aras nehri iizerinde Horasan mev • 

Diin, Adliyeve ~etirilen Sabahaddl -
nin birinci sulh ce~da muhakemesi ya
mlmlc:br. Din l<>nen birkac; sahidin mils
pet ifadelerile su~u sabit goriilen Sa
bahaddinin sab1kas1 da gozaniinde tutu· 
larak neticede bir buc;uk ay hapse mah
kt1miyetine karar verilmi§ ve derhal 
tevkif edilm~tir. ---··-··-Tramvaydan atlamak 

iaterken ••• 
Y edikulede Merhaba mahallesinde <>-

turan Niko, Yedikule civannda tram • 
vaydan atlamak isterken muvazeneslni 
itlaybederek dli§mii§ ve viicudiiniin mub 
telif yerlerinden yaralanllll§tir. 

Cumhuriyet 
NDshllll 5 kurustar. 

Abone ~eraiti: { TOrklye Baric 

·~in lcln 

Senelik 1400 Kr 2700 61• 

Alb aybk 750 • 1450 • 
0< a:vbk coo • 800 • 
BiE ayhk 150 • Yoktur 



yak1nda Milletler Macaristan, 
Cemiyetinden ~ekilecek mi? 

-------------------

mahallesi 
[Ba~makaleden devam) 

yukanda soyledigimiz gibi, Jhtiyar olunan 
fedakarhlkar bo§a gitmi§ degillerdir. Bu
yuyen hastaneler son buyiimii~ hallerile 
dahi hala biitiin ihtiyaca cevab verecek 

Macar Hariciye memleketinin Roma • halde bulunmuyorlar. Oniversiteye haki

Berlin mihverine tamamile sad1k 
kaldJgJni teyid ediyor 

Budape~te 1 {a.a.) - 1/1/39 tarih
li Pester Lloyd gazetesine bir makale 
yazan Macar Hariciye Nazm Kont Csa
ky. ezci.imle ~oyle demektedir: 

«Zamanm i&aretlerini arttk anlad1k. 

Romanya ve Cekoslovakyaya te1mih 
eden Kont Csaky ~oyle demektedir: 

«Diger kom~u devletlerle miinasebet
lerimiz her~eyden evvel Macar ekalliyet
lerine kar~I yap1lan muamelelere ve bu 
ekalliyetlerin mukadderatma ba&hdu.» 

Muharrir, «Roma - Berlin mihverinin 
saflannda bulunmak Avrupamn garbm
da devletlere kar~1 cephe almak demek 
olmadigmi» tasrih etmektedir. 

Netice olarak Kont Csaky eski mu
ler Cemiyetinin ink1raza yiiztuttugunu hariblerin yeni bir harbi kabul etmek is-
mi.i~ahede ettik. Diinya efkan umumiyesi temiyece1deri kanaatini izhar etmi~tir. 

Simdi itimad1 muhafaza etmek i<;in umu
mi tezahiirata ihtiyac oldugunu biliyo -
ruz. Komintern aleyhindeki paktm yiik
sek ehemmiyetini takdir ediyoruz. On 
seneden fazla bir zamandanberi Millet-

birbirine muam fikrin etrafmda tebelliir Karftltkll aller 
etmege ba~ladt.» Prag 1 {a.a.) - Reisicumhur Ha-

Salahiyettar mahfiller Kont Csaky'nin cha, Viyana hakem karan mucibince 
makalesinden Macaristamn yakmda Mil- Macaristana terkedilen arazide bulun -
Ietler Cemiyetinden aynlacagl manasml duklan esnada siyasl ciiriimler i~lemis o
c;1karmak laz1m gelip gelmiyecegini suale Ian Macarlarla aslen Macar olanlar kin 
~ayan gormektedirler. umuml af ilan etmi$tir. 

Kant Csaky makalesine devamla Budape§te 1 (a.a.) - Naib Horti. 
memleketinin Roma - Berlin mihverinin siyasi ci.iriimlerden dolay1 sivil ve askeri 
siyasetine tamamile sad1k kald1ibm teyid mahkemeler tarafmdan mahkum edilmi~ 
etmekte ve Almanyamn orta Avrupada olan Cekoslovaklarla aslen Cek, Slovak 
miimtaz bir ikhsadi mevkii olmas1 laz1m ve Karpatlaralh Riitenyasmdan olanlar 
geldigini tasdik eylemektedir. Muma - ic;in umuml af ilan etmi~tir. 
ileyh Macaristanla Polonya arasmdaki Umumi af hakkmdaki karar Macaris
miinasebetlerin saglam bir temele istinad tanla <;ekoslovakya arasmda akdedilen 
ettigini de kaydetmektedir. mukavele mucibince verilrni&tir. 
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Hitlerin Alman 

ordusuna hitabt 
Franstz • italyan 

miinasebetleri 

kl toplulugunu temine ~ah§uken §chir 
hastanelerini biiyiiltmii§ olmakhgimizm 
bir ziyan degil, bir kazanc sayilmasi mu-
vafik olur. Miistakillen fakiilteye mahsus 
olarak yap1lacak hastanelerse 1stanbulda
ki yatak noksamm ikmale yaramak fay
dasmi da haizdir. 

Y apilmi§ alan hastanelerin in§asmda 
oldugu gibi idaresinde de devlet yardimt
mn yer almakta devam etmesi asia yersiz 
goriilmez. lstanbula memleketin en iic
ra ko§esine kadar her tarafmdan basta 
geliyor. T ek fakiilte 1stanbulda bulundu
gu miiddet~e ve diger yerlerde ac;Ilacak 
fakiiltelerimizin inki§af etmeleri neticesine 
kadar bunun bOyle olmasmdan daha tabii 
bir~y olamaz. !lim burada, yiiksek sala
hiyet sahibi hoca hekimler burada, nazik 
tedavilerin mumkiin oldugu kadar mii
kemmel ve modem §ekilleri ve §artlan 
burada. Elbette derman anyan her derdli 
ne yap1p yaparak buraya gelmege ~ah§a· 
cak. Nitekim oyle oluyor, ve nitekim da
ha epeyce miiddet bOyle olacak. Muhit 
hastalara iyi, Oniversite de hasta c;oklu
gundan faydah. <;iinki.i tibda nekadar 
~ok hasta olursa o kadar iyi ilim esasJ 
hakimdir. Tiirk hekimligini yiikseltmek 
istemekte kimsenin ihtilaf ve itiraz1 olma
dJgma ve olm1yacagma gore evvela hb 
tahsili ic;in, sonra da lstanbul ~hrinin bii
ti.in memlekete tedavi mercii olmast itiba
rile Istanbul lhastanelerine verilecek c;eki
diizene devletin yiiksek alakasJm ~ok ye
rinde buluruz. 

Oniversite Beyaz1d - Si.ileymaniye et
rafmda ~evrelenecek bir mahalle le§kil 
edecek olunca diger faki.ilteler de bura
larda ya yerlerini muhafaza edecekler, 
ya yeni yeni yerler alacaklar demek olur. 

«ASlrhk emellerimiz 1938 FransanJn noktai nazari 0 halde Oniversite gencligi arasmdaki 
• • • • • • • • bu toplulugun da ayn bir k1ymeti olacagJ-

de tahakkuk etmJ,br» fngdtereye bddJrJid1 n~ §iiphe yoktur. Hususile yi.iksek tahsilin 
Oniversite etrafmda toplanacak gencligi 
ic;in tesisi bir ihtiyac olarak di.i§i.i
niilen talebe yurdlanmn, yani bi.iyiik 
mikyash pansiyonlar obasmm dahi ar
hk Oniversite mahallesinden bir ciiz 
te§kil edecek vec;hile oralarda yapilmasi 
kendiliginden bir zaruret olur. Biiyiik 
Harbden sonra biitiin diinyaya <;oken az 
c;ok giic:; hayat ~artlanmn ne vakit degi§ip 
diizelecegini bilmiyoruz. Yiiksek Oniver
site tahsilini Tiirk gencligine ciddi, im
kanm miisaid olabildigi derecelerde u
cuz, kolay ve rahat olarak temin etmege 
mecburuz. T abii imkan hududile mukay
yed olarak bu ugurda ihtiyar olunacak 
hi<;bir fedakarhk hic;bir zaman c;ok gorul-

Berlin 1 {a.a.) -- Hitler, yeni sene 
miinasebetile orduya hitaben a§agJdaki 
emri yevmiyi ne§retmi§tir: 

«Amlardanberi besledigimiz emeller 
1938 de tahakkuk etmi§tir. Biiylik Al ~ 
manya ~urulmu§tur. Siz. b31 i§e kat'i bir 
amil oldunuz. Sadakatinizden dolayt te
§ekkiir ederim. istikbalde de milletin hak
lanm her kime kar§l olursa olsun miidafa
aya haz1r oldugunuzdan eminim.» 

Mevsimsiz addedilen haber 
Berlin 1 (a.a.) - Hariciye Nazm 

von Ribbentrop'un kanunusani ic;inde 
Var§ovaya seyahat edecegin: dair ~~k~n 
haberleri salahiyettar mehaftl mevs1ms1z 
addetmektedir. Bu hususta heni.iz hie; bir 
~ey yoktur. 

Gobels'in nutku 
Berlin 1 (a.a.) - Bugun Alman 

radyo ist~syonlan, dun ~k§a~ D~:,.c~
bels'in ytlba§1 miinasebetlle soyledtgi btr 
nutku ne§retmi§tir. Dr. Gobels, bu nut· 
kunda, ge<;en senenin biHln<;osunu yapml§ 
ve 1938 senesinin Almanya tarihinde c;ok 
miihim bir mevki tutacagm1, zira Al
man milletinin amhk idealinin viicud 
buldugunu bildirm1§tir. 

Romanoflara aid 

hazine 

Paris I (a.a.) - 29 ilkkanunda 
Fransanm Londra maslahatgiizan Ro ~ 
ger Cambon, 1935 tarihli Laval ~ Mus· 
solini anla~malannm feshedildigine dair 
tevdi edilen ltalyan notasma F ransa hii
kumeti tarafmdan verilen cevabt lngil • 
tere Hariciye Nezaretine teblig etmi~tir. 
Bu teblig keyfiyeti Cemberlayn'le Ha -
lifaks tarafmdan Romaya yap1lacak a
lan seyahat dolaYJsi]e hususi bir ehem
miyeti lhaizdir. 

Cambon, fngiltere Hariciye Nezare
tine Frans1z - italyan miinasebetleri me
selesi hakkmda Fransa hiikumetinin nok-
tai nazanm bildirmi&tir. Esasen Hariciye 
N azm Bone de, ingilte~e sefirile Pariste 
yapt1g1 bir miilakat hakkmda bu husus
taki mi.italeasmt bildirmi§ti. 

Daladye'nin sozleri 
Paris, 1 (a.a.) - Ba§vekil Daladye, 

Radikal Sosyalist Partisi gmpunda be
yanatta bulunarak F ransamn kendi ara

zisinden bir kan§ topra.k fedakarhk yap
mtyacagim saylem;§ ve bu keyfiyeti. ya

rpacagl seyahat esnasmda da tekraren ilan 
edecegini bildirmi§tir. 

Bulgaristanda tek 
hiikumet • • partisi 

Polonva hiikumeti bun· Partisiz Parlamento reji
Iartn he~~ine tesahub etti mine nihayet veriliyor 
Var~ova 1 (a.a.) - Polonya hiikumeti 

Romanoflara aid hazineye tesahiib et -
mic:tir. Bu hazine miinhastran milli Po
lonya bankasma mevdu bulunan k1y -
metli ta§lardan miirekkebdir. Bunlarm 
arasmda Birinci Nilkola'mn tact, <;ari~a 
Feodolrova'mn elmas gerdanhgt, <;ar -
larm ta<; giyerken kullandtklan kiirre 
ile asa ve Ikinci Aleksandr'm tac1 var
dlr. Bunlarm yalmz maddi ktymeti on 
be~ milyon altm rubledir. Tarihi kty -
metleri i.se ol~usiizdiir. 

Bu e~yalar 1921 Riga muahedesi ve 
1923 anla~mas1 mucibince ve harbden 
evvel Polonyadan Rusyaya gotiiriilmli§ 
clan k1ymetli san'at eserlerine kar§Jltk 
olarak tevdi olunmu~tur. Sovyet hiiku
meti , 15 sene miiddetle bunlan satm al
mak hakklm muhafaza eylemi~tir. Bu 
miihlet diinkii 31 kanunuevvel 1938 de 
nihayet bulmu~tur. 

Filistinde son vaziyet 
Kudiis 1 (a.a.) - ingiliz k1taatmm 

Arablara kar§1 olan hareketi devam e

diyor. 

Resmi bir teblige gore, Nastrada · ve 
diger bir~ok koyle de ara~hrmalar ya • 
p1lm1~ ve geceleri sokaga ~tkllmast ya
sak edilmi§tir. Arablardan bir'<ok ki§1 
tevkif olunmu§tur. 

Belgrad (Husus) - Vreme gazetesi
nin yazd1gma gore, Bulgaristanda ha • 
len mevcud olan parti.siz parlamento re
jimine nihayet verilecek ve tek hiiku 
met partisi kurulacaktJr. 1934 y1lmda 
kapahlan eski partil_;rin y':ni~en faa~i
yete g~mesine imkan v~nlm.ty~ce~tJr. 
Fakat parlamentoda hiikum;tm tstJn~.d 
ettigi meb'uslarm bir siyast. te~ekkul 
etrafmda topl mmas1 mecbunyeh oldu
~ ·· "I ·· t" Bu maksadla meclis -gu goru m~ ur. .. 
teki ekseriyet gn,1pu bir merkez burosu 
te§kil etmi§tir. tlc; ki~iden miirekke~ a
lan bu idare heyetinin ba~kanhgma 
meb'uslardan, eski naz1r Slaveyko Va
silef azahklara da Yosif Robef ve 0-
mar~evski intihab edilmi§lerdir. Bu 
hc.;ret tek partinin niivesini te§kil ede
cektir. 

Metaksasm mesajlari 
Atina, 1 (a.a.) - Ba~ve~il ~eta~

sas, y1lba~l dolay1sile Elen mtllebne. hi
taben bir mesaj ne§retmi~ ve harareth te
mennilerini bildirm1~tir. Ba~vekil. ordu
ya. memur]ara, i~ilere ve milli gen~lik 
te§kilatma da hirer mesaj yo1lami§tlr. 

Atinada biiyiik ayin 
Atina, 1 (a.a.) - Bugi.in, mutad me

rasimle ve halkm tezahurah arasmda A 
tina Katedralinde yeni sene i~in biiyi.ik 
bir ayin yapi!m1~ ve bu torende, Kral. 
Veliahd • Kralhk ailesi erkam, Ba§vekil 
bulunmu§tur. 

memelidir. YUNUS NADI 
H ami§.' Y eni yap1lacak Oniversite 

mahallesinin kenannda Siileymaniye 
Tiirk irfan kabiliyetinin §ahikavari bir 
abidesi halinde yi.ikselecektir. Evkafc;a 
bu e§siz Tiirk eseri tertemiz bir hale ko
klymetlendirilebilir, ve elbet bu da yap1-
lacaktJr. Y. N. ···-ispanyadaki barb tekrar 

'iddetlendi 
(BCZ$tarara 1 tnct aahttecle 1 

da lspanyada cereyan ebnekte olan bi.i • 
tun muharebelerin biitun milletlerin istik -
balini alakadar etmekte oldugunu ve 
memleketlerin ha§in kuvvetle mi, yoksa 
beynelmilel kanunlarla mi idare ve di.in • 
yamn totaliter devletler tarafmdan m1 
konttol ve yahud da demokrat milletler 
tarafmdan m1 idare olunacagmm mevzuu 
bahsoldugunu soylemi§ ve demi§tir ki: 

«- Dunyay1 kurtarmak i~in heni.iz 
vakit vardu ve tam zamamd1r. Fakat <;ok 
falza ge<; kalmamak icab eder. Zira teh
like, cihan§i.imuldiir. Bugiin harbler ilan 
edilmemekte, fesad <;Ikanlmak ve nifak 
tohumu ekilmekle iktifa olunmaktad1r. 

ispanyada evvela askeri isyan, arka
smdan da Almanya ve halyanm tevessii 
planlan ortaya ~1kmi~tlr. Bu istila, bizim 
ic;in buyiik bir musibet olmu~tur. Fakat 
musibetin en biiyiigii bitaraf ve dost mil
letlerin goz yummalan olmu§tur. 

<;;ekmi§ oldugumuz biitiin Ishrablara 
ragmen, yalmz istiklalimiz namma degil, 
ayni zamanda be§eriyetin hurriyeti ve 
kiilti.ir, musamaha ve demokrasi prensiple
ri namma muzaffer <;Ikacagimiza kanaati
miz vard1r.» 
Fransrz Meclisinde kabul edilen 

kanunlar 
Paris 1 (a.a.) -- Meb'usan meclisi, 

ge<;en cuma giinii hiikumeti ~hir ve koy
lerin ihtiyar ameleleri i<;in tekaiidiye ih
das eden bir kanun layihasmt tevdi et ~ 
mege davet eden bir karar suretini itti • 
fakla ve lspanyada muharebe etmek~ 
olduklanndan dolayt eylul aymdaki kis
mi seferberHk davetine icabet edememi~ 
olan itaatsizlerin a.ffma dair alan kanu
nu da 229 reye kar§I 325 reyle kabul et
mi~tir. 

1 

1 anrz Dajznda 
Yazan: ACAOCLU AHMED 

HEM NALINA 
MIHINA 

Ecnebi kadinlarla 
evlenenler 

·· D stanbul meb'usluguna se~_;ilen gu1.ide Ufak~a b1"r mukaddeme kapal1. Otedeberide at ilkilan, inek o - o 
3' kumandan Kaztm Karabekir «Bi.i-

Bu kere Cumhuriyet okuyucul'l- kiiz suriileri dola§Iyordu. Ta otede de k H b d . d k l b 
Yiiksek bir bacadan tiitsii <;Iktyordu. yii ar e ne en gu i ?» isim i ir 

rma takdim ettigim bu yaz1nrn s:er• _ Burast ne? kitab ne§retmi~ti. Y eni Sa bah refikimiz, 
revesi ve rerrevenin irindeki eski b · t f 'k d' M "Jj• M" d 1 
:r :r :r ,. - Burasma Elley ulusu derler. Tan- u esen e n a e Iyor. I I uca e e 
Tiirk ya•ay1•ma aid levhalar, MP~<- 1 t.k]•J H b' · b I d T" ~ ~ "Y nnm sevdig~i bir ulus: Ulusun babas1, ve s 1 a ar mm a~ ang1cm a ur· 
hur Rus miinekkidi Serc]'ovsky'nin k' · k d ~ 1 T k 

tannnm kulu Elley' dir. Geceyi onun ya- lyey1 ar a an vurmaga c;a I§an a§na 
Yakut'lar hakkmda yazml§ oldugu E · d "k lb' db '! 
« y akutlar» adrndaki cscrindcn alm- mnda ge\irecegiz, hayir duasml alacagJZ I rmem or usunu mu emme If ar e I e 

Tiitsiiye dogru yiiriidiik. iki adam bi- ezen Kars F atihi, bu eserinde, Biiyiik 
m!§ltr. zi kar§Iladt. y akla§arak ugurlad1Jar: Harbin ba§langicma aid hatiralan anla-

Tanrl huzurunda t k B S · t' ·I d·-· « T ann kulu, tann konuklanm selamlar, Ir en osna a ray em aye I I§ en 1g1 s1· 
[Eski Turk hayatmdan ahnma bir buyurunuz !» dediler. Eve yakla§hk. Bu. rada Pariste bulundugunu soyliiyor. 0 

Olongo'dan] U 'd' zamanki Paris biiyiik el~imiz Rifat Pa-
d d slit gibi beyaz bir yap1, rasa, 1 1. Tanrl huzuruna gi iyor uk. 1 b' R k d1n 'I evl m' 1 Etrafi gi.izel, diizgiin bir c;itle <;evre ~n- ~amn IT us a I e en I§ o mast 

Y olumuz ~etin ve korkuncdu, niceleri mi§ti. Otede inekler i~in bir agii, kiSTak- miinasebetile Osmanh 1mparatorlugu ha· 
kafalarlnl ve govdelerini vermi•lerdi. Da- 1 r'c'y 1' de sef' I r' h · · I "' lar i~in de bir ahu duruyordu. Bun arm 1 1 es n • Jr e m ve anc1ye nazu a· 
yamlmaz bir sevda beni c;ekiyordu. 0 - b l ~ d rmm bir c;ogunun ecnebi kadmlarile evli 

· · K 1 K arasmda kocaman ir siit ya ag1 var 1. 
niimde yol gostenctm am ar amt I . 1 k r· b olmalanndan isim zikrederek §ikayet edi-Biitiin bun ar tem1z ve par a h. -rtt o• 
Karakurumlu Kogce idi. yunca bir sua beyaz c;am agact ba§la- yor ve hariciyecilerin ecnebi kadmlarile 

0 Yu .. ru"yor, ben gidiyordum: Tann d I I · d k' ahzurlar1 nlatt orB' nm goklere kadar yiikseltiyor u. ev enme erm e 1 m a Y • tr 
kulu. tann elrisi idi: Elindeki def, Kap- k .. I h t t b k k d 

,. Bembeyaz sakalh, uzun sa~lan om - a~ gun evve • a Ira m u 1smm1 o u u-
lan dag~l tosununun derisinden yapilmi•h ~ T" k' Cu h · t' · b 

' zuna dokiilmli~ Elley yapmtn e§igi. iize- gum zaman, ur tye m unye mm u 
Defl'n revres1' ndeki ziller binbir ses r1ka- "h' h .. I k · · k • 

.,. .,. rinde bizi bekliyordu. mu 1m rna zuru on erne l<;m, anum 
nyor, binbir dil konu§uyor. Belindeki dii- <<Kutlu olsun buyiik Kam 1 Buyuru • tedbirlef aldigm1 dii§iinerek sevinmi§tim; 
diik <<Gi:ik go!» iinden ahnmt§ kutlu nuz 1 » dedi ve derinden Kamt selamladt. fa kat sevincim ~ok siirmedi. <;unkii garib 
bir kam1§h. Ciine§ten ve riizgardan yan- Kam hemen diz ~oktii, el optii ve beni bir tesadiif eseri olarak, ayni glinlerde al
DB~ viicudiiniin iizerinde sarkan sayis!z gostererek «T ann katma gidiyor: Ka- d1gim bir okuyucu mektubu bana, giil gi• 
parc;alar hirer tJlsnn ve osundu, ha$mdan hntza getirdim, hayif duamzt esirgeme- bi Turk lmlarm1 b1rakip da ecnebi ka
ta~an ve ~ehresini kaphyan uzun sa dar yiniz I» dedi ve bana i§aret etti. Ben de dmlarile evlenen Ti.irkler bulundugunu ve 
uzun goreneklerin dag1mk masallan idi igildim. Elley bembeyaz ellerini ba~Ima bunlann da Avrupada devlet hesabma 

Simdi a<;tk bir step uzerinde yiiri.iyo - koyarak: tahsillerini ikmal eden Tiirk gencleri ol-
ruz. Her tara£ hm. Ne bir agac ne bir __ y olunuz uzun, yiiki.inuz agir, gi.i- dugunu ogretti. Bu okuyucum Almanya-
damla Sul Temmuz gune§inin ate•i bizt h b d h '1 d k '11' tp b' ' cuniiz az! Fa kat gonul istegine i<; ir ~ey a ta SI e en ~o m1 1ye erver u 
yakiyor. dayanamaz 1 Sana tanndan yorulmaz gencdir. Bakm1z, ne diyor: 

Fakat o yiiriiyor, ben gidiyorum. gonul a§kt ve zorlu istek dilerim, dedi, «Buraya gclen bir s:ok vatanda§lar, 
B1.rdenbire kar•1m1za iki kaplan rtkh 1 d b' Al k d ·c 1 • ... · almm1 optii. yan arm a rrer man a rnr e mem e· 

A~ canavarlar korkunc bir nara ile iize • Ve Kama c;evrilerek: ketc diiniiyorlar. Belki zengin bir kat; ki-
rimize ahlmak iizere idiler. Ben titriyor - _ Giine§ batmak uzeredir, dua c;agJ- §t, iki iit; ay keyif siirmek it;in boyle hare-
dum; Kam giildii, belindeki kami§I agzt- d h b I hm kef ediyorlar, fikri hasrl olabilir. F akat 
na ald1. lr, emen a§ Iya · · · 'b' b'lh b k d l l 

r: · b' k" · d d k 1 d 1 l§rn gan 1, 1 assa u a tn arr yan an· Kaplanlar durdular ve kamt§In ses1 .._.,,tm If O§esm e uran Imts a 0 u z l h kA h b h ·z 
~ b' k d ~ .. "d" d' "kt" na a an arm, i.i umet esa rna ta sr ve 

Yu''kseldikre, Kamm parmaklan diidiigiin agac IT ovaya ogru yuru u, lZ <;o u, k'k 1 l h d h·•kA l 
:r k d b' d b"t" 1 h lk d tel 1 e ge en gene er ve ya u u ume e 

d l'kl · .. · d d k .. 1 · u' _ ar asm a tz e ve u un u us a 1 a b _ .. l . .. d a·-· l b e 1 en uzenn e oyna 1 ~a goz en 5 d' "k "k 1 agl1 muessese enn gon er rgt fa e e ve 
ziildii, ayaklan biiki.ildii ve birdenbire ilu- tz <;o tu · . memurlar olmrurd1r. M aksadlan da evlcn 
si de yerlere serilerek hasretle dinlemege Elley elinde siitle dolu hir ka§Ik tuta- mektir. Tiirk memurlannrn ecnebi kadm
koyuldular. Kam c;alarak yiiriidii. Ben rak ba§lad1: . . larile edenmelerine mani olmak iizere 
arkasmdan gittim: Hayvanlar hala da «Bizi yaratan yeyemiz tannl BIZI kanunlarrmtz mevcud olmasma ragmen, 
hayran hayran dinliyorlardt! sakhyan sahibimiz anne I Ey tann I Ey bunlar, kanun maddelerinde kat;amak 

Ben de hayretler ic;indeydim. sekiz gokii yaratanl Ey dort goki.in sa - noktalar1 bularak daha buradan ayrrl-
- Camm Kam1m I Kami§ta tann kuv hibi anne! Ey dokuz ko~eli yer 1 Ey mad an evvel nikah muamelcsini bile yap-

veti vard1r 1 sekiz ko§eli yaratic1 istep I Ey az orman- hnyorlar.» 
Kam c;evrildi ve bir hareketle sac;! an- hkh, kahn otlu orta diinya I Dogurdunuz 

m yiiziinden atarak: · bizi 1 Sayenizde ya§tyoruz. Ey slit gibi 
-Dogru I dedi. kaml§ tanfi goliinden ag ta§ iizerinde oturan yaratJCI Ay-T oeen 

almmJ§tlr. Fakat i§ onda degildir. Ey orta diinyada bu dordiincii yeri yara-
- Nededir) tan biiyiik sahibimiz anne! Evladm sana 
- Solukta 1 Soluk, soluk olmahdir I yalvanyor 1 SeR ki batan giine~in yumu -
- Bu, ne demektir, camm Kam1m) ~ak ve dertli goriinii~leri sen! Sen ki do-
- Bu demektir ki soluk i~ten gel gan gune§in ugur getiren nurlan sen! Ben 

meli, temiz olmah I 1c;ten gel en soluga ki dogru insamm. sana hi tab ediyorum! 
hi~bir varl1k dayanamaz I Kendini goster I Bizi yaratan, tutan sahi-

- Her soluk ic;ten gelmez mi) bimiz anne! Besledigimiz hayvanlan 
Kam giildii: saki a I Dogurdugumuz ~ocuklan yumu -
- Y almz tann i~in urulan soluidar a§k yataklarda sail a I Coki.i yaratan ii~ 

ic;ten ,gelirl gokiin annesi! Beyaz bulutlar arasmdan 
- Anhyamad1m camm Kamim I bana bir bak I Doguran, yaratan sahib 
Kam dikkatle yiiziime baktt ve biraz dinlel Merhamet etll Uruyl Uruyl U-

dii§lindiikten sonra: ruy I» 
- Bil, anla ki bende, sende, bu dag- Ben omriimde boyle 

larda, ta§larda, ku§larda, agaclarda ya- mi§tim I Heyecantmdan 
§Iyan bir astl vard1r. Biz o ashn ayn ayn dim I 

bir dua i§itme -
ga§y ic;indey ~ 

§ekilleriyiz I Ashm1z bir o]dugu ic;in ayn Elley duay1 bitirir bitirmez elindeki 
ayn goziikiiyorsak da hakikatte biriz. ktmts dolu kaseyi havaya att1 ve eli
Kaplanlan gordi.in mii? Soluga day ana • ne bir kadeh - Ayah • alarak dol • 
mad!larl <;unkii soluk asla ~arph, kendt- durdu ve yeniden duaya koyuldu ve 
ni buldu. Birligi uyandud1; ve boylece kadehi de havaya a ttl I Birdenbire ne 
asia ~arpan soluk her§eyi ken dine rame- gorelim? 0<; beyaz leylek uc;a u~a bize 
derl Anladm m1? dogru geldiler. Elley'in ba§t iizerinde 

- Ah camm Kamtm l hitmedigim dola§hlar ve kovanm kenarma dizilerek 
§eyler soyliiyorsunl ktmts i<;mege koyuldularll. Bu, 

- T ann yolunda bu ilk derstir, unut- duanm kabulii alameti idi. Elley c;ok 

rna I memnun oldu. ku§lan ok§ad1. Bizi kt-
Y olumuza devam ediyorduk. Simdi m1s i~ege davet etti! Fa kat ben ken

sert bir yokU§ <;Ikiyorduk. y okU§Un i.ist dimden ge<;mi~tim, hangi aJemde ya§adl
tarafmda birbiri iizerine gelen l>ir tra g1m1 bilmiyorum. 
daglann ta ote tarafma gidecektik I Y ol Karanhk, <;okmek iizereydi I Ku~lar 
bana c;ok uzak gozi.iktii. <;Irpmdilar, havalandilar, yeniden El -

- Can1111 Kam1m I Y olumuz uzaktu, ly'nin ba~I iizerinde lit; devir yaparak 
bunu yay a nas1l gidecegiz? ~arka dogru gittiler; Elley ve onunla be-

Kam sert bir baki§la: raber biz de kalkhk. Urasaya geldik. 
- T annya kavu§magi kolay m1 san- Urasa bembeyaz <;am direkleri uzerine 

dm? Daha nice dereler, tepe]er, nice u • kurulmu§ altl bucakl1 gayet biiyiik bir o
c;urumlar ve kayalar ge<;mek, nice kor - da idi. Hakikatte bu bir evdi. <;unkii bu 
kunc tehlikeler atlatmak, laz)m gelecek I uzun ve geni' oda direklerle bolgelere 
Sonunda da tanrmm bizi kabul edip etnu- ve localr.ra aynlm1~h ve her loca bir 
yecegi de bilinmez I Onun huzuruna c;1k- perde ile kapamyordu. 
maga lay1k olabilmek ic;in yedi kabuk (Y arcn devam edccek) 
degi§tirmek, dokuz nefes ti.iketmek ister l 
Sen hala birisini bile yapmadm t Y orul-
dun mu "> Ankarada Necati ihtifali 

Sorduguma pi§man olmu§tum. Baiilffil Ankara 1 (Telefonla) - Esbak Maa-
a§agt diktim, ses ~Ikarmad1m. rif Vekili Necati merhumun ollimiiniin 

Yiiriidiik. ylldoniimii dolaYJsile bugiin kabri ziya-
Simdi arttk yoku§ o kadar sert ve dik- ret edildi. ihtifalde Maarif Vekili Ha • 

ti ki ellerimizle hrmamyorduk. Arasua san Ali Yiicel, Milli Miidafaa Vekili 
yukandan kopan bir ta~ par~ast iizen _ Kaz1m Ozalp, Maarif erkam, talebeler 

ve merhumun dostlan bulundular. mizden deh§etli gi.iri.ilti.ilerle yuvarlam ~ ( 
yor, etfaft toza dumana c;eviriyor. 0 za- KISA HABERLER ) 
manlar Kam doniip bana baktyordu, fa- -------------

k * PARiS, 1 - Meb'usan Mecllsl, but~e-
kat ben i~imde duydugum kor uyu ar - nln li4;lincii miizakereslni bitirrnl§tir. But-
tlk gostermemege c;ah§tyordum. Nihayet 4;e, ~lmdi Ayan Mecllslnde ii4;\incii defa o-
ak§ama dogru yoku§un ba§ma geldik, larak tetklk edilmektedlr. * tiRANA, 1 - Krall4;e .Teraldln, dun 

Birdenbire oni.imiize ye§il bir yayla 2oo raklr ~ocu~a b!r ~ay verm~ ve muhte-
a~tldJ. Her taraf ~~ekli, kokulu otlarla l!f )led!yelerle elblse da~1t~tll'. 

Kanuna ragmen, ecnebi kadmlarile 
evlenen Turk memurlan olabilecegini 
pek akl!m almamakla beraber, aziz 'oku
yucumun «kanun maddclerinde kaf;amak 
noktalarr bularak» sozu dikkatimi celbet-
ti. 

Ben, kadm erkek Tiirklerin, ecnebiler
le evlenmemeleri fikrindeyim. ~iinku bu
nun faydasmdan c;ok zararlan olduguna 
inamyorum; fakat a§km, insanlara biro<;k 
defalar milli vazifelerini unutturdugunu, 
hatta c;tlgmhklar yaptJrdigmi, cinayetler 
i~lettigini bilmez degilim. Onun 1c;in, bu 
t;e§id izdivaclan da tabil buluyorum. 
Y almz, devlet memurlanmn ve askerle
rin ecnebi kadmlarla evlenmemeleri, ecne
bi kadmlardan metresleri olmamast pek 
miihimdir. Bu gibiler, ya a§kl, ya vazife
yi tercih etmek mecburiyetindedirler. 0-
nun icin Cumhuriyetin yaphg1 en iyi ve 
liizumlu kanulnardan biri olan bu kanu .. 
nun mevcudiyetine ragmen, eger Alman• 
yadaki okuyucumun haber verdigi gibi, 
hakikaten i§i kitaba ve maddesine uydu· 
rup ecnebi kadmlarile evlenen memurlar 
varsa, hiikumete du§en vazife kanu
nun, hi~bir ka<;amaga meydan vermive
cek surette tadilidir. Alakadar makamlar
dan Almanyamn uzak bir ko~esinden 
yi.ikselen bu milliyetperver yurdda§m se• 
sine kulak vermelerini rica etmegi vazife 
bildim. 

Karak1' ve f1rhna 
Hava, diin futmah ve daimi surette 

yag1~h g~mi~tir. F1rtma, bilhassa Ka -
radenizde oldukc;;a ~iddetli bir surette 
hissedilmektedir. Ancak, biiyiik gemiler 
seferlerine devam etmektedirler. 

Denizbankm Karadeniz seferinden 
donen Ankara vapuru; dun limammiza 
gelmi&, Karadeniz ve Romanya vapurla 
n da Karadenize c;;tkmi~lardir. Kiic;;iik 
dort be~ gemi havamn muhalefeti dola 
ytsile Karadenize c;1kmaga cesaret ede 
memi~ler. Kavak !imam oniinde demir 
lemi~lerdir. 

Diin sabah ha&hyan yagmurdan son 
ra ak&am saat 18 den itibaren de istan 
hula ilk kar yagmaga ba&lami§tlr. 

H ava raporu 
Dun hava yurdun biitiin mmtakala 

nnda kapah ve yai!;1~lt gec;;mi~tir. Riiz 
gar T rakyada &imalden, dii!;er mmtaka 
larda cenubdan, Ege denizinde kuvvetli 
diger yerlerde de orta kuvvette esmi§tir 

1stanbulda hava kapah, yagi&h. f1rtt 
nah gec;;mi$tir. 24 saat zarfmda yag1~m 
metre murabbama buakhgi su miktan 
0,9 kilogram olarak okiilmii§tlir. 



~[=::=::=:====I=k=i=a=r=t=i=s=t~~ 
Ervin !reman, koltugunun altmda ko-j Yani s?zb?~aCJ!ar •. hie; deg~lse. dolandJ

caman bir paket, biiyii.k ve me~hur Prag nc1 .. KJmbJ!Jr, belk1 de tehhkeh hJTSJzlar, 
§ehrinin bu kii~iik sohgmm dar kaldm - idam kac;lunlan .. 
mmda zorla ilerliyor, ve kendisini dirse - Ervm' de, demir kafesinde homurda -
gile iten polise: nan vth§i bir hayvan hali vard1, Y acob 

- Anhyor musunuz? diye teharl1- ise gulmemek ic;in kendini giic; tutuyordu. 
yordu. Biz artistiz, iki biiy\ik artist. Sonunda, sigara dumanmdan gec;ilmi-

Arkada~J Y acob Godmai sesini ~1kar- yen odanm dibinden bir adam, homurda
miyor, yalmz, arada bir, arkada~mm soy- narak ayaga kalkh. Ya§ltyd1, burnunun 
lediklerini tasdikle iktifa ediyordu. listtinde etrf1 parlak hir madenle c;evrili 

- Evet polis efendi, yalan soylemi- bir goz.lii.k t~~Irordu. 0 ~~ P?lis ii?ifor -
yor. Biz ikimiz de artistiz. mas! . ~JYI~IDI§h, fa kat ~JYinl§mdeki ?a -

F akat, polis, homurdanaraktan, onlan raba~1hk 1~s~na cesaret ;erecek mahiyet-
karakola siiriikliiyordu. teyd1. Emn e ve Y acob a yakla§arak: 

N ld w •• •• •• - K1rk senedenheri resim yapanm. 
- e o ugunuzu goruruz. d d" H 1_ 'k• · 1 1 d w b 
K k ld ·· tl · k E · e 1. a.~;J 1 artist o up o rna JgiDJZt en ara 0 a, us en aranlr en, mn. • .. r w• 

tahkir edilmi§ vakur bir adam tavrmt bt- sJze soy IyecegJm. 
k y b · h · ··] ·· l T ablolarm kaq1sma gec;ti. lhtiyar c;eh-

~a bmto~: :o c1~! ~r~eyb.gu er f~~le resinde sonsuz bir merhamet okunuyor-

bal u edJlyor Hu. k~k enn e . 1r.1mar 1 e du. Oniindeki sefil tablolan ellerile itti. 
u ama 1 ar. a 1 aten arttsttJ er. B ll . 1 k • t d 

Bundan on sene evvel, ailelerinden a~mt e en arasma a ara yenne 0 ur. u. 
Bundan sonra Ervin'le Yacob'un vazikavga dovii§le aynlmJl~ardJ. Dresde gii-

yeti vahamet kesbetti. 1~,;inde yirmi kadar zel san' atlar akademisinde tam§IDJ§lardJ. 
1kisi de, biraz gev§ek olmakla beraher, ~ahpusun bostan beygiri gibi doniip dur-
sevimli y ahudilerdi. dugu bir hCX:ereye anld1lar. 

Ervin, Y acob' dan sekiz on ya§ biiyiik
tii. K1ymetinden emin bir artistti, bazan 
harikuladeliklere kadar ~1kan, bazan da 

bayag1hktan kurtulamtyan bir ressam, 
hakiki bir tair. Yacob'da daha hassas ve 
daha be~ri bir kabiliyet vard1. Bliylik 
arkada~J kadar hayal adam1 da degildi, 

sefalet senelerinin ii.midsizlige diiaiirme
digi inadc1 ve daima miitebessim bir ar .. 
tist. ikisinin de ciddi bir §Ohreti vard1. 
Fa kat ~ohret ekseriya kann doyunnaz. 

Pragda Blumenfeld isminde zengin bir 
Almanm tablo merakhst oldugunu ve her 
tabloya yiiz mark verdigini duyduklan 
i~in buraya gelmi~lerdi. 

Fa kat aksi tesadiife hakm ki Blumen
feld Pragda degildi, seyahate ~JkmJ~tJ. 
Demek bo$ yere hududu g~mil~erdi. 
Y abanc1 §ehrin kaldmmmda arllk iki bii
yiik artist degil, faht diipediiz iki serseri, 
kimbilir, belki de, bir nevi iki hus1z sayJ
lulardJ. 

Di.inyanm biiti.in polisleri ayni surette 
hareket ederlerdi. Karakolda yalmz list
Jeri ba§lan aranmakla kalmadJ, fotograf
lan almd1, inceden inceye sorguya ~ekil
diler. Nihayet, Ervin'in, tevkifi esnasm -
da, koltugunun altJnda ta§JdJgJ kocaman 

paketin sicimlerini c;;ozdiiler. T ablolan 
bir bir meydaan ~JkJyordu, evvela Er
vin ·inkiler. Polisler kahkahay1 bast1lar. 

Demek bunlar artisttiler, ha ha hat 

*** 
Korkunc arkada§larmm arastnda ge

~irdikleri miiteak1b hafta zarfmda Ervin
le Yacob'un vaziyeti aydmlanmadt. Bu 
hocere arkada§larmdan baz1lan onlara 
hakaret etti, baz!lan onlan alaya ald1, 
hepsi, san'attn imam §Ohret ve §ereften 
ziyade hapisaneye gotiireceginde ittifak 
ediyordu. 

Bir sabah hakimin huzuruna ~tkanldJ
Iar. Odasmda tath ve 1hk hir giine§ var
dJ. Hakim, ellisini ge~mi§, sakin, gozleri 
daima giiliimsiyen sevimli bir adamdJ. 

Ervin 'le Y a cob, duvarda giine§ J§lklan 
i~inde giilen en giizel iki tablolanm tam
d1lar. 

Hakim, dost bir sesle: 
- Size itimad ediyorum, dedi. De

mek Praga tahlolarmJZJ yiizer marka sat· 
maga gelmi§tiniz, oyle mi? Oogrusu r;ok 
para degil, daha fazla istiyebilirdiniz. 

Sonra, masasmtn ko§esinde artistlere 
iki yiiz markt sayarak: 

- 1§te, dedi, §imdi serbestsiniz. Vakit 
kaybetmeden memleketinize oonliniiz. 
Eger daha mes'ud bir tesadiifle Praga 
gelecek olursamz, miitevazt hayranlan
mzdan biri oldugumu unutmaym. 

Ervin'Je Y acob dl§an ~Jknklan zaman 
giizel bir riiyadan uyanml§ gibi sersem-
diler. • 

Ceviren: 
CEVAD SADIK 

onUmUydeki ~&rfamba akfamr 

Ceyhanda kasten 

bir ~iftlik yakdd1 
Bir ~ocukla 36 koyun 

diri diri yanddar 
Ceyhan (Hususi) - Bir ~,;iftlikte 

ika edilen yangm neticesinde yedi ya§m
da bir k1z c;ocugile 36 ba§ koyun diri diri 
yanarak kiil olmu~tur. 

Hadise hakkmda ahnan malumat §U· 

dur: 
KasabamJzda doktor Basri Uzelin 

Asmah koyiindeki c;iftligi, gecenin ileri 
bir saatinde mec;hul ellerle konulan kun -
dakla ate§lenmi§ ve bina ic;inde yatan kan 
koca ve bir c;ocuktan miirekkeb aile, k1sa 
bir zamanda alevler ic;inde kalm11lardJr. 
Y angmm ani denecek §ekilde her taraf1 
kaplamasJ iizerine civardan kay halk1 ko
~U§arak yang1m &Ondiirmege ugra~m11lar, 
fakat muvaffak olamamJ§lardu. Uylcu 
serscmligile birdenbire bogucu dumanlar 
arasmda kalan kan koca canhevlile ken
di!erini yangmdan kurtarm1~larsa da yav
rularJ yedi ya§mdaki k1z ~ocugile evin bi~ 
ti§igindeki ah1rda hulunan 36 ba1 koyun 
kurtanlamaiDI§hr. 

Keyfiyet derhal zab1taya bildirilmi§ ve 
vak'a mahalline jandarma komutanile 
Cumhuriyet Miiddeiumumisi yetiterek 
hadise etrafmda tahkikata batlamJ§IardJr. 
T ahkikatm ilk safhasmda, yangm1n ha
ricden kundak konulmak suretile vukua 
geldigi tesbit edilmi~se de kundak~J heniiz 
belli olmamJ~tJr. T ahkikat devam etmek
tedir. 

ltlaiye ~tlah ediliyor 
Belediyemiz, itfaiye i§lerini tensik ve 

takviye yolunda baz1 tedbirler almJ§hr. 
Bu arada, Ceyhan 1rma~ndan arazozle
re siiratle su temin etmek maksadile kuv
vetli bir santnfiij tulumba ve motor ge -
tirtmi§ ve tecriihesi;u yapbrmJ§br. 1000 
liraya mal clan bu komple tulumba saat
te 40 ton su ~ekmektedir. 

Elektrik ifi 
Kasabanm elektrikle tenviri me5e1esi 

de tahakkuk etmek Uzeredir. Proje Na
fla V ekaletince tasdik edildigi ic;in Cey -
hanh sennayedarlar tarafmdan te§kil edi
Ien hir ~irket, bu tesisata laz1m gelen ser
mayeyi aralannda tophyarak: bankaya 
yahrmJ§lardJr. T esisata pek yaktnda ba§· 
lanacagma gore, giizel Ceyhamn elektri
ge kavu§masJ da arhk az bir zaman me
selesidir. 

~ocuk Esirgeme Kurumunun 
laaliyeti 

· En cok has1lat yapan filimler 
( ~u a.ksamki progr~) 

Tilrklye Radyod!fiizyon Postalarl 
DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kc,. 120 K~· 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kcs. 20 K~. 

Sineman1n icad1ndanberi viicude getirilmif 
bulunan kordelalardan rokor klrmlf olanln 
temin ettigi varidat 6 milyon dolard1r 

T. A. P. 31,70 m. 9460 Kcs. 20 K•· 
12,3b b\lyiik bir v1rtiiozun plA.klan - lS 

saat, ajans haberleri ve Meteor Ankara • 
13,10 Tiirk miizig! (hallt tiirkilleri - PI) • 
18,30 Tiirk miizigl <lnoesaz - KarcH;ar 
fasll) - 19,15 saat, ajans haberleri, ziraat 
·borsasl ve meteorolojl - 19,30 miizik (ke• 
man solola.nl ~talan (Sadi Edlz) - 19,56 
kon~ma (doktorun saatl) - 20.05 TUrk 
mtizlgl - kl~k program - 1dare eden (Mes· 
ud Cemil) - 21,05 saat, esham, tahvilM 'fe 
kamblyo - nukud (fiat) - 21,15 konll.$ma "' 
21,30 miizlk (kii~ttik orkestra> - 22,30 miizik 
(senfonlk plaklar - takdim eden - Cevad 
Memduh) - 23,45 son aJans haberleri 'fe 
yarmkl program. 

Holivuddan yazJlJyor: 
Sinemanm icad edildigi tarihtenberi 

en ~ok hasJ!at getiren filmleri ogrenmek. 
herhalde merakhlann tecesslisiinii celbe
decek bir mevzudur. Bunu takdir eden 
bir Amerikan mecmuas1 reklam esasma 
miistenid olmamak:, tamami-le bitaraf 
hesablara istinad etmek iizere bir liste 
meydana ~Jkarml§hr. Bu listeye nazaran 
halihaz1rda Tiirkiyede ~ec;mekte olan 
bir kordela bUyiik bir rokor k1rmt~ ve be
niiz di.inyanm her tarafmda gosterilmekte 
devam olunmasma ve hesabm arkast a
lmmaml§ bulunmasma ragmen §imdiye 
kadar yaptlg1 hastlat 6 milyon dolan gec;;
mi§tir. F akat reklam yapmt§ olmak toh
meti halinde kalmamak i~in bu filmin is
mini zikredemiyecegiz, bir ~Jrast geldigi 
vakit yazanz. 

En fazla has1lat yapan filmlerden i
kindsi AI J olson'un sesli sinemanm ilk 
icach anmde viicude ogetirdigi bir korde
ladtr: «Deli JarkrcJ !» Bu kordelamn onu 
yapan §irkete getirdigi paranm yekunu 5 
milyon 250 bin dolard1r. Bu iki sesli film 
den sonra hasJlat rokoru sessiz kordela
lara gec;;mektedir. 1921 de Rudolphe 
Valantino'nun ~evirdigi <<Apokalips'in 
dart suvarisi» eseri 4 milyon 500 bin li
ra has1lat yapmt§hr. 1926 da Ramon 
Novarro'nun viicude getirdigi «Ben-Hur>> 
filmi 4 milyon, «Bi.iyiik resmi gec;id» fil
mi 3 milyon 500 bin dolar has1lat yap
ml§br. ~imdi tekrar sesli filme doniiyo
ruz. 1933 teki <<Cavalcade» 3 milyon 
400 bin dolar getirmi§tir. Bundan sonra 
3 milyon ile 2 milyon dolar arasmda ha
stlat yapan filmlerin isimleri ~unlard1r: 
Bir mille tin dogu,u ( 1915) Rejiser 
Griffit.'L'in eseri. Garbe giden kervan 
(1923). Caz §ark~eJsl (1927) AI ]ol
son. Pembe hayat (1929). Bradway 

.I 

5 milyondan fazla hasilat yapan •Deli 
~arkaci.. filminin miimessili AI Jolson 

karlSI Ruby Keeler ile birlikte 

Melody ( 1929). <;1lgm ba§lar ( 1929). 
San F ransisko ( 1936). Bog a dOgii§leri 
(Eddie Cantor) 193 2. Y a§asm ~por 
1925 (Harold Lloyd) Altma hiicum 
(~arlo) 1925. Yavrocak (~arlo ve Jac
kie Coogan) {1920). On emri {Cecile 
B. De Mille) in 1923. Roma ~Ilgmhk
lan {Eddie Cantor) 1933. 42 inci so-

kak. Altm toplayan kJZ!ar (1929). 
Grand Hotel {Greta Garbo) 1932. Ben 
bir melek degilim (Mae West) 1933. 
Kii~iik bayan {Katherine Hepburn'un) 

1933. Bagdad hmtzl, ~ehir I§Jklan, ~eyh 

Operalar ve operetler 

22,05 Briiluel (484-620): Saa.det oark~l 
(operetl. 

22,35 Paris (1648-182): KJ.Skanc ~Jlc 
(operet). 

Biiyiik konserler 
17,05 B:reslav: ikindl konseri. 
17,05 Doyl)landzender; ikin<U konserJ. 
22,35 Doy~landzender: Orkestn ile ii~ 

~ark1. 

23,25 Var~a: Konser. 
23,45 Droltwich: Orkestra konseri. 
24.DS Doy((landzender: Rtmski - Korsa• 

kof ve Mussorskl'nin eaerlerl. 
1,05 Stuttgart: Gece konserL 

Oda musikileri 
19,30 Kolonya; Kernan ve Cembalo kon" 

seri. 
19,35 Doy~landzender; Etlenceli musikL 
22,15 Saarbriicken: KJAsik muslk1. 
22,25 Miinih: Muhteill par~talar. 
22,55 Lthlone: Se~tme havalar. 
23,05 Paris (P. T. T.); Konser, 

Solistlerin honserleri 
19,05 

19,05 

19,25 
20,05 
20,05 
21,15 
22,05 
23,05 

Konigsberg: ~arkllu Te piyano 
m usiki.s.i. 
Stuttgart: Soprano ve ba.s kon~ 
seri. 
Miinih: Piyano Ji:onser1. 
Saarbriicken: §arkllar. 
Vlyana: Kitar ve piyano mustk.ls1. 
H!lversum I: Konser. 
Paris (P. T. T.l: Kernan konser1. 
Roma : Plyano konseri. 

ve ,Seyhin oglu gibi me~hur filmier an- !!!.-~!!"'-~--. ~- ~~~~~~~~~~~ 

cak birer milyon has1lat yapmi§lardJr. NOBETf"i ECZANELER 
Biitiin ticaret sahalarmda oldugu gibi si- ~ 

Bu gece ~?ehrlmizin muhtelif semtler111'" 
nema i§lerinin de kendisine mahsus baz1 deki nobet~ti eczaneler funlardlr; 
tecelliyatJ vard1r ki ona bizim gibi per- istanbul clheti: 

Eminoniind~ (M-ehmed KA.z~m), Emin6-
denin oniinii degil, arka11m1 gorenlerin bi- ntinde (Hikmet Cemil), Alemdarda. (Arif 
le akh ermez. Ne~t), Kumkap1da. (A.sador), Baklrkoy~ 

(Merkezl, ~hzadeba.,mda. (.Maf), Balatt& 
(Hiisamedd1n) , Eyiibde (Hik.met Atlamazl 
eczanelerl. 

Beyoglu cihetl: 
Tiinelde <Matkovi~tl, Galata. To~ulat 

caddeslnde (YiQepulos), Tak.sim Parmak"' 
:ka.p1da. (Kcma.I Rebill), Osmanbeyde (IJJ * Me§hur dansoz Eleanor Powell'in I *}ngiliz muh~rrir~ .Ch~rles. Di : Merkez), Hallcioglunda <Barbud), Kasun"' 

vii.cude getirmekte oldugu «Honolulu» ckens m <<Noel hedJyesJ» JsmmdekJ esen ~:!~~~f.(Vaslfl. Be§lkta§ta. (Nall Ha.lld) ee
film1nde tamnmJ$ Havaiyen dans ~am - Holivud'da filme c;ekilmekteydi. Gec;en Kadlki:iy muvakklthane caddesinde (Ha"' 

Pl.yonu K 1 h Holt da miihim bir rol cumartesi giinii Noel miinasebetile bu fi- lid), Sanyerde (A.saf), Biiyiikadada (!}!nasi 
eo a I' · · h d "lk d f 1 k R1zal, Heybellde (Halk), Uskiidarda (Ab" deruhde etmi~tir. Jm smema payJta tm a 1 e a 0 ara medlye) eczaneleri. 

1 gosterilmi~r. Bu kordeladaki merha .. ,.----~-~------SUMER SINEMASINDA 
Bilttin dilnya matbatmca senenin en buyiilt frans1z tilmi olarak tenkit 

ve Pierre MAC·ORLAN'in me~har romanmdan iktibas edilen 

T e§ekkiil edeli heniiz bir y1l gec;miyen 
kasabam1z <;ocuk Esirgeme Kurumu, bu 
az zaman ic;inde c;ok hay1rh faaliyetler 
gostermi§tir. Ezclimle, yiizlerce yoksul 
ilk okul talebesine elhiselik alm1~, kitab 
temin etmi§, 800 !;OCugun di,Ierini mua
yene ve tedavi ettirmi§, aynca fakir lo .. 
gusa kadmlara yardun eylemi§tir. 
limllmlzt 

* Holivud' a ilk geldigi zaman ar ( Q L O M ) 
yiiz.me bilmiyen Joan Crawford son gii.n- metsiz miirabahac1 roliinii Reginald 

lerde kadm artistler arasmda yap1lan Owen, iyi kalbli alii c;ocuk ~ahsiyetini ise Vefat - Yordanaki Haci !saia vefat 

SON BUSE Mehteb ihtiyact 

miikemmel ve muhtetem a~k filmi batltyor. Bat rollerde : Frans1z sinemasmm en buyiik artisti 

JEAN GABiN 
ve cBora.• film in in unutul mlJZ en biiyiik yJldJzt 

MiCHELE MORGAN I 
Pek yaktnda 

Biiyiik ydd1z Z A R A H L E A N D E R 

A$KA TAPAN KADIN 
filminde SAKARV A sinemasJnda 

KasabamJzm, I 0,000 den fazla nii
fusu olmakla beraber heniiz ilkokul ihti
yaci bile tatmin edilmi§ say!lamaz. Bu 
boyle iken, ilk tahsilini bitiren c;ocuklann 
orta tahsil ic;in birc;ok kiilfetlere ve fu.
zull masraflara katlanarak Adanaya git
meleri gibi aynca hir mahrumiyetle kar
§Jla§tlmaktadu. Kasabmtza bir ortaokul 
ac;;1lmas1 hususunda y1llardanberi yapJlan 
te§ebbiis ve miiracaatler maatteessiif bir 
semere vermemi§tir. Halbuki bu, cidden 
biiyiik bir ihtiyacdtr. Ceyhan gibi, uya
mk, ~alJ§'kan, zengin ve kalahahk bir ka
sabada hie; olmazsa ontimiizdeki tedris 
YJhna kadar bir ortamekteb a~JlmJ§ hu
lunacagim iimid edelim. 

-----... 4 Kinunusani <;ar,amba giinii aktamt Harab bir vaziyette bulunan Cumhu-
TURAN TiY A TROSUNDA m riyet ilkokulunun tam1rine ba§lanml§tJ. 
Ses kralic;esi Hamlyet YUceses Bu tamirat son sziinlerde bitmi§tir. Bah-

ve arkada,lan ~esi kifayetsiz clan bu okula, civanndaki 
San'atkAr Na!;ld ve Cemal Sehir birle§igi 

1 
i arsa istimlak edilmek suretile geni~e bir 

Ziippeler Vodvil 3 perde bah~te temin edilecek ve okulun etrafma 

~::::::::::::::::~T~a~fs:i~IA:t~el~~~·la:·o:l~a~rt~o:d~a~::::::::::::~~d~~~~~~k~T~k~~~~~kt~ ... r• uvar ve parma 1 vam aca Jr. ' 

Sinemacthk DUnyas1n1n BugUne Kadar Muazzam Sahnelerle 
Efini • Benzerlni Yaratmad•fi• A'k • GUzellik ve Macera $aheseri 

Frans•zca soziU orijinal nUshasr 

<;ar~amba Ak~am1 

MELEK 

Gary Cooper • Sigrid Gury 
TUrk~e SoziU NUshas1 
Pertembe ak!Jaml 

i P E K 
Sinemalar1nda birden 

Numarah biletler bugUnden itibaren sablmaktad1r. 

ktiriik Terry Kilburn oynamaktadular. d y.., d S dalma musabakasmda birinci gelmi~lir. ,. etmi§ ol u5 ... n an cenaze merasiminin 
Bu yavru Londrah bir otoblis kondoktli- sonkanun 1939 sah giinii saat 11 de Fe-* Miiteveffa John Gilbert'in eski zev- riiniin ogludur. Babasile birlikte Holi - rilkoy Dodeka Apostoli Rum kilisesinde 

celerinden lna Elair tekrar Holivuda do- vud'a yaptlgl seyahatte M. G. M. ~irke- icra olunaca~ teessiirle ilan olunur. 
niip gelmi~tir. Spencer Tracy ile Hedy tinin direktorlerinden birinin nazan dik· Zevcesi, evladlan, karde~leri ve bQ " 
Lamarr'm c;evirecekleri «Bu kadm1 ah- katini celbetmi$ ve filim artisti olmu~tur. tiin akrabalan. 
yorum» filminde miihim bir rol deruhte * Holivud'da «Hakim Hardy aile- u!!~ ilan huussi davetiye yerin~ ka-
edecektir. si» nammda bir fiLm reviren rejisor 

"' Cenaze levazimatl P. Angelid!f * Nelson Eddy'nin yeni c;evirecegi George Seitz sinemaya ilk intisab ettigi 
«Garb §arhsm filminde Virginia Brence· zamanlarda senaryo muharriri idi. Hatta 
den maada Lionel Barrymore, Edward mi.iteveffa Pearl White'in viicude getir
Arnold, Vidor Mac Laglen ve komik mi$ oldugu bir k1s•m sessiz filimlerin se-
]immy Durante de rol alacaklard1r. naryolanm o yazmJ~tJ. 

Film artistlerinin giizel pozlari 

Yeni ke§fedilen gene san'atkarlardan Rita Hayworth 

Haleb - Sancak · lskeudenmda 
Jan R. KUrclt 

Cumhuriyet Gazete:rlnin 
tevzi yerldtr. 

ERTUGRUL SAD! TEK 
Th"atrosu 

TAKSfMDE 
Bu gece 

(itaat !Ifu:m)' 
Komedi 3 perde 

Yazan: 
Celal Musahibo~Iu 

Yakmda: iNSAN MABUD 

HALK OPERETI 
Bu ak§am 

Saat 9 da son temsil 
RAHMET EFENDt 

Sah ak§anundan 
itibaren 

Yeni operet 
(U<;! YILDIZ), Tel: 40335 .-.... --·---.. 

ZORO'nun 
cc i,areti ~~ 

Tamamen renkli emsalsiz §&heser. 
Sessizi. biitiin diinyaya C{al.kalandl· 
ran ve yeni yaptlan sl'>zliisft da
ha hayret b1rakacak olan biiyiik 
kahramanhk ve macera filmi. 

vl~:da : ? .... sin~mas ; n~a 
FE R A H sinemada 

Bugiin ve yarm 

Ask1n Goz Yaslan 
Filminin son gllnleri olmak dola 

yisile Muta~ tenziiA.tiJ 

Bayanlar giin ve 
gPcPIPrHlir. 

-~----------.a.m .. ~ 
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lkttsadi hareketler (- J KO$ 

......__ ----...~....;...;..._B ___ u ____ yu.-....:·· k'---""d"--a_va=la=r-----------------=-~AI PENC ERE SiN DEN 
sonra! 

Yazan: SELIM SIRRI TARCAN 

Diin, bugiin 
Di.in, giren yeni y1lm mahmurlugu 

ic;inde idik; gi.ini.in pazar olu§u bize yeni 
y1lm eskisinden biiyiik farkm1 gos -

MisJr ve Jtal ya GHenc ~:~~,:U:::~:, s:::::;; 
---------- ihtiyarlamakt1r. Kadmlar ara-

Y azan: S. B. smda, bir~oklanm tamnm ki, 
K1rkmdan sonra saz c;almmaz l derler, 

bu be!ki kulak terbiyesinin kii._iik ya~ta 
ba,lamasl !azim geldigine i§arettir. Fa -
kat cimnastik ic;in tahdid olunmu~ bir ya§ 
yoktur. 0 tipkt YJkanma.k gibi her ya~ta 
yapilmast elzem olan bir vazifedir. Y al
mz her nekadar ya§l kuk1 a&mi~ olanlarm 
kenrikleri, adaleleri gene salabetini mu • 
hafaza etmekte ise de, yirmi beeyinde de
likanh1ann yapbklan spor ekzersizlerini 
aynen tatbik etmeleri caiz degildir. Ciin
kii be~er makinesi yirmi be&le k1rk ara· 
stnda hayli tadilata ugrami~tlr, diger 
uzuvlann hepsi de adale ve kemik gibi 
kuvvetini oldugu gibi muhafaza etmi$ 
degildir. Bilhassa 'kalb ve cigerlerin va
ziyeti daima gozoniinde bulundurulma • 
hd1r. 

Sporu suiistimal eden, miisabakalarda 
kendini fazla yoran delikanhlar ekseri ~ 
yetle kalblerinden sakatlannlar. 

lnsan yirmi ya&mda iken yaphih bir 
si.irat yanemdan, bir boks ma._mdan ve 
yahud bir futbol miisabakasmdan sonra 
tath bir yorgunluk duyar. Halbuki ayni 
mikadele sporlanna krrkmda girerse so
]ugunun kesildigini hisseder ki bu ciger
lerin oldugu .kadar kalbin yorulmakta ol
duguna alamettir. 

Binaenaleyh k1rkmdan sonra spordan 
vazgec;mek degil, fazla yorucu, nefesi 
kesici §iddetli ve siirekli idmanlardan 
vazgec;mek lazimdir. 

Bazan miistesnalan hirer misa! gibi 
gosterirler: Finlandiyah filan, Bel<;ikah 
falan sporeu k1rk be~ ya~mda oldugu hal
de gene siirat yan~larmda birinciler Slra
smda goriili.iyor veya filan pehlivan ya§I 
elliye gidiyor amma yirmi be§ ya$mda 
delikanhlara meydan okuyor! Zavahire 
aldanmay1mz, o babayigitlerin c;ogu kalb
den oliirler. K1rkmdan sonra fazla cehd 
sarf1m istilzam eden hernevi faa!iyetten 
tevekki etmelidir. 

Kalb ne inada, ne ~akaya gelmiyen bir termedi. Bugi.in, 1939 senesinin ilk i§ Habe~istanm fethinden ~ok zaman 
ada1edir. gi.iniidlir. Biitiin diinyada hayirh olmas! evvel, italyanm lngilteredcn, K1z1ldeniz 

Pariste (Seine) nehrinde kik yart§lan temennisile ilk i§ler bugiin yapilacak; bu hakimiyetini almak istedigi goriili.iyordu. 
olur. Bunlar meyanmda bir de tekaiid • i§lerin iyi veya fena ba§langic veya neti· 1925 ve 1926 senelerinde, ba~hca dev
ler turnuvast yap1lu. Bu yart~a ya$lan celerinden ugur yahud §eamet manalan letler ibniissiiudu Necid ve Hicaz Krah 
otuz be§le elli arasmda eski kiirek spor· c;Ikanlacak. Sonra, biitiin bunlar unutula- olarak kabul ettikleri mada, Mussolini, 
culart i~tirak eder. Bu bir an' anedir. Fa- rak arhk yeniligi kalm1yacak olan giinle- o zaman Yemen de hiikiim siiren lmam 
kat tababet bakunmdan elli ya$mda bir rin mutnd didi§mesi devam edip gidecek.. Y ahya ile bir muahede akdetmi~. ona 
adamm kay1k yan~ma girmesi bile bile Ti.irk milletinin en biiyiik ev1admi ve • askeri heyetler yollam1~ ve Babiilmende-
hayatma kasdetmesi demektir. insanhgm ender yeti~firebilecegi yiice bir bin Aden ve Cibuti gibi muhaf1z Iiman-

0 halde ktrkmdan sonra ne gibi ek - k1ymeti kaybederek mateme garkoldugu lanndan biri olan Seyhsaidi bilfiil i~gal 
zersizler yapmahd1r ki viicud ve bilhassa 1938 y1lmm bizim ic;in hay1rh oldugunu etmi~ti. Habe~ harbi, lbniissiiudun, 1934 
kan damar1an daha birc;ok seneler elas- soyliyemeyiz. F akat, Cumhuriyet devri - senesinde lmam Y ahyay1 yenerek, bu 
tikiyet kudretini kaybetmesinler. nin y1ldan yJia daha biiyi.ik bir inki§af deniz i.issi.ini.in Romamn elinden gitmesi 

Hergiin sabahlan on be~ dakikahk o- gosteren ikttsadi, smai kalkmma hareketi iizerine kararla~tmld1. ltalya, Arab sa
da cimnastiklerini yapmah. Evve!a pi • gec;en ytl da yeni zamlarla devam et- hilinde yerle~meyince, Afrika sahilinde 
jama i.izerinden viicudii gi.izelce ugmah, mi§ ve 939 senesine daha bi.iyi.ik iimidler· vaziyetini takviye etmi$ ve lngiltereye 
sonra kollan, bacaklari, govdeyi i~letme- le ginnemizi temin eden muvaffakiyetlere kar$1, K1Z1ldenizdeki bu ikinci partiyi de 
Iii Temiz derin nefesler alarak cigerleri ula~tlmi§tJr. kazanmi~tl. 
temiz hava ile yikamahl Mutedil dere· $imdilik, elimizde yalmz on ayhk Fakat, Kizildenizden bahsedmce, ak-
cede sudan viieudi.i ge~irmeli veya kolon- ktsm1 bulunan 1938' senes1· har'lc· t" t Ia derhal Siiveys kanah ve Babulmendeb 

"l I 1 I rcare r· B "k" ld h' b' .. t I ya 1 e Is at! mi$ yumu~ak bir hamam ke· istatistiklerinin bir yii evvelk" ayn· .. d. ge 1r. u 1 1 yo an 1<; ms1. ta yan nii-
sesile friksiyon yaprnah I de tile bir mukayesesini yap

1
arsak ~~yle f~zu altma girmi$ degi]dir. Dc;iincii ~ar

Ktrkmdan sonra rna<; veya miisabaka bir neticeye vasrl oluruz: ihracatlmiz bir tl, bunlann etr~fmda cereyan e~mek uze
yapmamak ~artile a§agtdaki sporlar ya- ytl evvelin on ayma nazaran 7,5, ithala- re b~~hr_?r. Su~ey$ hak~mdak1 talebl~r 
piiabilir: t · 37 .1 I" f 1 d c::. ve Ctbuh Y. e darr olan muddealar, parh-uniz 1se mr yon ua az a u. ""u ra· . . . 

T enis, golf, mutedil kiirek ve yilzme, k 1 b" h k d l "h mn ba~langlctm te&kii ed1yor. am ar, 1ze er ne a ar gec;en y1 1 • B" k ·· h'dl f · 
k1bc talimi, at gezintileri, yi.iruyii•. t d b" · k" f ld v .. . I~o mu~a I er, talyan metabbi -, raca tmiz a 1r m 1§a o ugunu gosten· · d F 1 · · .. · 

Y almz bu tavsiye ettigim sporlar esa· d "th 1At dah b'" .. k b" mn sa ece ranstz ve ng1hz menafum yorsa a 1 a a mtzm a uyu IT !Ak d •v• f"k · d d" 1 L 
sen viicudiinde hi~bir ama olmtyan ve ·· • 1 v 1 ~~ 1 d v a a a ar ethgl 1 nn e 1r er. akin sur at e c;oga ffil§ ou un ugunu meydana d" d"" ·· b" 1 k d h b 1 b ' 
uzviyetin salabetini uzun seneler muha- k I'Ik b k d' • . 'b" or uncu 1r mem e et a a u Ia e -c;1 anyor. a I§ta, en I§e venc1 g1 1 1 1 k d l"'k d d k" d M 
faza etmek istiyenler i<;indir. Herhangi ·· ·· b · h k'k b·· I d er e ya m an a a a ar Ir 1 o a 1 • gorunen u Vllzryet, a 1 atte oy e e- d M b · I I A . 
bir sebeble semen peyda etmi•, fazla v'ld' F'lh k'k 938 . . .k. . s1r 1r. ISirm u If e o an alakas1 b1r • , g1 1r. 1 a 1 a senesmm 1 mc1 a· k k 1 d d E A · · 
yagianmi~ olaniar veya viicudierinde uz- d · 'b h · h lA f l .1 c;;o no ta ar an 1r. vvela, orada, thh-ym an th aren er ay 1t a at az ast e 1 b f k · · · 
vi bir rahatstzhk bu!unanlar kendilerini . . . yat a, sa urane, a at s1stemh b1r $Ckil-
bir tabibe muayene ettirmeden hi~bir Ilerbye~ he~~~ mu~azenem~ .. eY.luld.en de milli bir siyaset inki~af halindedir. 
spor yapmamahdnlar. ~om\ I~ ~ I lS j' "hi§hr. m~ctte§nn- Saniyen, Siiven kanab, MISlr menafiini 

Sonra her vi.ieud k1rkmda bir degildir. ~ 11 a ~tlmiz ' ' 1 racat~mtz. t~e. 21 ·~ yakm.dan alakadar etmektedir. Ve niha· 
BaZISt dogum ya$I kirk oldugu halde, milyon hradtr. Gec;en senenm grdi§Ile bu yet, Italyanm bazt istekleri Nile de ~a
fiziyolojik ya$I ellidir. Bazan da bunun mukayese yaparak 938 senesinin ihracat ll1ildir. 
aksine olarak ya$I knki buldugu halde yekununu11.un 135-140 milyon raddesin· Kahire, bu vaziyet kar§ISlnda sakit 
veridlerinin ya&t otuz be$tir. F akat boyle de, ithalatmm ise 150 milyona yakm ola- kalmadt. MlSlrm en me§ru haklanm bile 
herkes i<;in ayn program yapmak gii<; • ~a.gi §ekl.inde bir .z~n ~astl olursa da so~ hesaba katmiyan ftalya? .isteklerine kar-
tiir. Bu umumi mahr"yett f · k b I 1k1 aym thracat Ihbanle c;ok hareketh §I protestoda bulunmak 1c;;m kanal ve Nil 

e enmn a u . l • h l" . .. , d ki h kl 
ettigi bir prensiptir. Yi.icud i~lemek ic;in gec;mi§ o mas1, tt a atm 1se hafi~lemi§ bu- uzer~.n e a anm On~ siirdii. 

Hayvan merakhlan atlarm ya~lamnca halkedilmi~ bir makinedir. Onun en bii- !unmasi, sene .sonunda gene bu miktar Suven, ltalyayt Ad1s~baba'ya gotii-
nasd siiratlerine nakise geldigini pek iyi yi.ik dii§ma.m atalettir. Bilinmesi laztm o-IIhracat fazlasrle bu yrlm ge«;en sen eden ren yo!dur. F ransanm ve lngilterenin im
bilirler. Yan~ beygirleri viicudlerinin te· Ian hangi hareketleri yapmah? Ne ~e • r;ok yiiksek bir ticaret muvazenesi yek(l. paratorlutk yolu olan ~i.ivey§, ayni za • 
§ekkiilii kemal mertebesini bulduktan kilde yapmah ve nekadar zaman yap _ nile kapanml§ olaeagt kanaati kuvvetlen· mladndaR talyamn d~ .'mparatorluk yolu 
b" h" d 1 d k'l' 1 B kt d" 0 u. oma mehafih Siive · ·· ·· uaz sqrtra tpo rom ar an c;e I If er. u mala~ Bu hususta herkes azc;ok kendisi· me e Ir. . 6, • d 1 .. • A Y§In, gunun 
atlar daha birka<; seneler mukavemet ya- nin hekimi olmah. Viieudi.i daima i&let- 1938 Tiirkiye men§eli IJlallarm bey -l mn e !~l~a\\~a~alatma kar~t ka -
n~lanna girebilirler, fakat arhk siirat meli, fakat yormadan i~letmeli. Hareket nelmilel piyasalarda daha ~ok tan1hp tu· pa~masl 1 ttimhakike khtny?!": . f . 
miisabakalanna i•tirak ett1"r1"1mez1er. d"v· · kl "b' b' d t Id y • 1 k d v b" 1 unun a a u eltlglnl arzedehm ~ ye tgJmiz yeme er g1 1 1r g1 ad1r. 0 u ugu, yent pazar ar azan 1g1 Ir y1 M" k"!Atl k I b" .. f . . : 

lnsanlar da oyledir. Ya~l otuzu g~· gtdayt liizumu kadar yol1Ie almah! olmu§lur. fngiltere ve Almanyanm, Tiir- b. U§ u b' 8
. k urub~f . u.t~n . a.~lst otar~ISI 

tikten sonra siirat kabiliyeti tedenni eder. Selim Szrrz T ARC AN kiyeye, 938 senesi ic;inde ac;tigi kredilerin t maz· IrE .am 1 Hd12151 .g1b1 Yikllacak· 
----------~~~!!!'!!!!'---~!!!'!!!!'!!!""'--...,.....,------- ikhsadi itibanmiZin tesiri ilk planda gel- Jr. Ira, ntre •. a?e~lstan • Somali 

mektedir. <;ok aht yapan biiyi.ik piyasa- gkupu, .gene . fa§~st IIIIlParat<>rlugunun 
lar kadar ah§t az olsa da adedce c;ok pi- e Jono~~~ pro)eklen

1
ndek, miitemmim mah-

1 d II .. . b I k . su venc1 topra o rna itibarile Trab 
yasa ar a ma anm1za mu~ten u rna st· Justa d f 1 b' k" · I ' • . d h . . . I n a az a IT mev I I~ga etmekte• 
yaseh ge«;en sene a a 1y1 netlee er ver • dir 1· tal d d k k . . · ya, ora an rna en c;r arma o 
mi§hr. kJ d · · ' topra ar a sanay1e mahsus nebat ziraa-

Ge~en y1l, smal varhgimiz, daha zen- ti YaP.mak, meva~i yeti~tirmesi i~in" t · 
ginle§ip, daha kokletmi§tir. Birinci bet etmek kararmdad1r. Sarki Afrika 

1 t~vj~ 
Ge~en senekine nazaran biiyiik bir inki~f gos- yilhk programm ikmal edilip ac;Ilan fab- yanm, ikhsadi istiklalini tesis nokt~i naa-

rikalar birbirini takib ederken, iki numa- zarmdan muhtac oldugu esash unsur ve 
teren sergide be~ yiiz eser te,hir edilmektedir ral1 ii~ yilhk maden program1 bu y,!da Almanyamn, Avrupa eenubu §arkisinde 

Beyoglu Halkevinde 
2 nci kitab sergisi a~IId1 

~ tatbik edilmege ba~land1 ve 3 numarah sahib olmaga <;ah$hgi ia§e sahasma ben
dort ytlhk biiyiik bir programm e!a~lan zer bir sahad1r. 

~· . fW~ ..... 

Beyoglu Halkevinde a!;dan 2 nci kitab s.ergisinden bir goruBU§ 
Beyoglu Halkevindeki ikinci kitab' Bu sergide te§hir edilen eserler tama-

sergisi, dun ~aat 16 da ac;Ilm1§hr. mile Bayan Nerimana aiddir1 Paris de-
Bu sene te~hir edilen eserlerin miktan, korasyon mekte6inden mezun olan k1y -

500 olup, 200 den lazla muharririn ad1- metli san'atkar, memleketimizde biiyiik 
m ta§lmaktadlr. . bir bo§lugu dold rmaktad1r. 

Eserlerin 17 si Atatiirke aiddir. 90 1 Yiize yakm eser orijinal bir goru§Un 
i«;timai, ikhsadi ve hukukidir, 120si edebi mahsuliidiir. Bunlarm hepsi, ki.ibik ve 
hikaye ve roman eserleridir. 40 1 da muh- kla•iktir. 
telif ne~riyata aiddir. 75 eser, terciimedir. Okfuluk hakkrnda konlerans 
120 ~ini de vilayetlerden, Ha!kevlerinden I Di.in Beyoglu Halkevinin ternsil salo
Ve_ka!:~Ierden, C. J-:1· P. Gene! Sekre - nunda Macaristandan gelen doktor Ba
tenldi~nden gondenlen eserler te~kil et- kos «Okc;uJt,l, ve ok~ulugun tarihi» hak· 
mektedi_r~ kmda bir konferans vermi~tir. Okc;ulu -
.. ~4 V!.layette~ ba~ka. biitiin Vekaletler, gun en iyi bir spor oldugunu soyliyen 
Umve~s1te, lnhisa.rlar ldaresi, T1caret ve doktor, ok<;uluk sahasmda Tiirklerin 
Sanayi Od~s!, Zu~at Bankas1 ve Siimer yi.iksek kabiliyetlerine temas etmi§, okt;u· 
Bank da b1r \; 0 k k1tablar gondermi~ler - lu<7un k1sa bir tarihini yaom1shr. 
dir. o _,.,-_; 

Bu seneki sergide ge\;en seneye naza- lzmirde miinakasaya 
ran biiyiik ink~aif vardtr. Binnci sergide konulan yollar 
toplanan eserltr 936-937 senelerine aid E k" 1 · V r· · F 1 G""l ·· ld v h ld ·k· · · s 1 zmrr a lSI az 1 u e._, mu • 
o. ugu a e 1 mel sergt tamamen 938 k k 1 11 b d 11 • · · · 1 d .. na asaya onu an yo arm e e enmn 
senesmde c;1kan eser er en murekkebdir h • k 1 • d'ld'v · · . . . . . . usust anun a tamamen temm e 1 Igml, 
ve rakam Ihbanle get;en senekme fa1khr. b 1 'd · N f V k"l · · D k . . un ara at m~aatm a ta e a etmm 

v e oras~on ae~glll . . muvafakati!e mi.inakasaya konuldugunu, 
Beyoglu Halkevmde, kltab sergism • tediyede hi<;bir miiskiilat olmiyaea v 1 i<;in 

den ba§ka, bir de dekorasyon sergisi a~t!- yardtma da Iiizum bulunmad1gm1 s~yle • 
mi~hr, mi$1ir. 

hamland1. Romamn ideali, Siivey$ kanalmm, 
Deniz ticaret filomuzun yeni gemileri ltalya i<;in dahill bir yo! haline gelmesi

gelmege bal~adigi bu y1l ic;inde lngiltere- dir. lngilizler ve Ho1andahlar, Hindista
ye ikinci bir partinin sipari§inde mutab1k na ve Avustralyaya gitmek i~in Kap yo
kahndt. lundan, yani, as1l yollanm ancak onda 

938 yilt boylece, gelecek y1llann yeni bir nispetinde uzatan bir tarikten istifade 
hamlelerinin hamland1g1 y1l oldu. Bunun edeeek vaziyettedirler. F ranSIZ!ar, Hin

di~iniye, ayni yoldan gidebiliyorlar. 
ic;in 1939 a daha emniyetle ve yeni bir y 1 1 

· I . a mz talya, yeni imparatorluk arazi -az1m e g1riyoruz. 
F. G. 

Y akalanan kumarc1lar 
Evvelki gece polis ikinci ~ube memur

lan y1lba~n dolay1sile §ans denemck is
tiyen birc;ok kumarbazlar yakalanmt~tlr. 
* Topkaptda Kamilin kahvesinde is

kambille kumar oymyan Bah~lvan Ze. 
ki, SiHeyman, Cemil ve Siileyman adm
da dart ki~i su~ iistiinde yakalanmr§ -
lard1r. 

* istiklal oaddesinde ifakat apart! ~ 
manmda oturan sab1kah kumarbazlar -
dan Ferhundenin dairesine evvelki ge
ce ani olarak bir baskm yapilrni§ ve 
ani vap1lan bu baskm neticesinde Fer. 
huEdt-, Ay§e, Kaz1m, Ay§e, Niyazi ad
larmdaki §ahtslar su<; iistiinde yakalan
ffil§lardir. Yaptlan ara~tmna ncticesin
de kumar oynanan odada iki deste is
kambil ve 62 fi§ bulunmu§tur. 

* Osmanbeyde Suna kahvesinde, 
Bekir, Nuri, Veli ve Celaleddin admda 
dort ki~i poker oynarlarken yakalan • 
IDI§lard1r. 
* Taksimde Cumhuriyet caddesinde

ki Mehmedin kahvesinde iskambille 
kumar oymyan Sad1k. Muhlddin, Ce -
mil ve fhsan adlarmda dort ki§i yaka
Ianml§hr. 
* Sirkecidc Demirkap1 civarmda kt

h~ ~ekmek suretile kumar oyn1yan 
Mehmed, Fahri, Hiiseyin ve ismail a
dmda dort ki§i polis tarafmdan yaka -
lanmr~hr. 

sine ula~abilmek i<;in Cebeliittanktan ve-
ya Kap'tan dola&mak keyfiyetini dii~ii -
nemez. 

1938 §ubatmda, Roma matbuah 1n
~iltere ile bir anla$ma yapmanm, a~cak 
r.talyay! kanalm mi.idafaasma i~tirak et
~Irmekle kabil olacagiD! soyliiyordu. Bu 
Istek, resmen nazar1 itibara almmad1. in
g~liz - 1ta!yan anlaeymast mer'iyete g1r -
dtkten sonra, Roma matbuah ayni yolu 
ele ald1. M. Cemberlayn'in yakmda Ro
maya vaki olacak ziyareti esnasmda Du
<;e'nin bu meseleyi me.vzuu bahs;tmcsi 
ihtimali si:iylenivor. 

En mutedil fa~ist muharrirler bile, bu
giin, meseleyi, miinhaman iktlsadl saha
da tetkik etmektedirler. Bunlarm yaz1 -
.Janndan ~lkanlan netieeye gore, narb • 
den evvel Siivey~ kanalmdan gecen ge
milerin yiiz.de ancak biri italyan bandt· 
rah oldugu halde, 1936 danberi, italyan 
bayragmm, kanalda, be~te bir nispetinde 
goriilmesi, italyayi fngiltereden, sonra ve 
Almanyadan, Holandadan ve Fransa -
dan evvel ikinci dereceye getirmektedir. 
Binaenaleyh, bu vaziyet, italyanm, ka
na! ~irketi idare meelisinde miihim bir 
mevki almasm1 icab ettirmektedir. 

Romanm, Siiven kanah hakkmda ta
kib ettigi siya!et, orada italyan niifuzu· 
nu hakim k1lmaga intizaren, her f1rsatta, 
kanah, beynelmilelle$tirmege ~ah~mak, fa
&ist gayelerinin tahak~ukunu kolayla~tu· 
mak i<;in, italyamn, ~rket idare meclisi
ne girmesini istemek; kana h. beynelmilel 
ticarete normal ve bedava bir yo! olarak 
a<;maga ugra~ak; ve biiti.in bun! arm ta-

hakkukuna kadar, tarifede tenzilat yap
tlrmak giti ~ylerdir. 

F akat, bu nazariyclerin. Mtm bak1 -
mmdan, ne dereceye kadar tatbiki kabil 
olabilecegini tetkik edersek, goriiriiz ki, 
evvela, kanah beynelmilel hale getir -
mek tamamen imkanSIZdu. Kana!, Fer• 
dinand de Lesseps tarafmdan tesis edi • 
len ~irketin unvanile anlaeildi(b iizere 
Universal'in otuz sene sonra da MISlrm 
mah olaeaktJr. 

1858 senesinde, Lesseps, oirketin 
400,000 hissesini ihra(. ettigi zaman, bii· 
tiin mernleketlere miiracaat etmi~. Fran· 
saya 208,000, Hidive 170,000 hisse sat· 
m1~h. Bu hisselerden Hidive aid olanlan, 
bilahare !ngiltere satin ald1. ltalyanlarm 
hissesi, sadece 2719 tanedir. 

Romahlar, Siiven statUsi.inun tadilin· 
den bahsederken, hala kendi iilkesinde 
hiikiimran ve hakimiyetine sahib bir dev· 
let tarafmdan verilmio imtiyazt ioleten 
hususi bir ~irketin mevzuu bahsoldugun
da teeahiil gosteriyorlar. Siiven gec;idi, 
herhangi bir ecnebi memleketten transit 
olarak ge<;mek keyfiyetile k1yas edilebi
lir. Bunu unutmamak laz1md1r. 

1 talya, 29 te~rinievvel 1888 tarihli iti
lafm ablukaYI meneden hiikiimleri sa • 
yesinde, Habe~ harbi esnasmda, ordu -
lanm, fasi!asiz i~e ve teslih edebilmi~ • 
tir. 

ftalya, ba~ka ne istiyor~ 
italya, tarki Afrikasmm inki$afile da· 

ha hayati bir mahiyet a!acak olan bu de· 
niz yolunun hakimiyetine sahib olmak 
emelindedir. Demek oluyor ki, Misirm 
hem arazisini, hem de menafiini tehdid 
etmektedir. 

Kahire <;ok iyi bi)iyor ki ftalyamn, 
Siiven kanah ~irketi idare meclisine gir· 
me&i ve tarifelerin tenzili, Roma kin hi
rer hedef degil, hirer merhaledir. Astl 
hedef, iti!afma cesare! edilmiyen hedef, 
kanalm, Italya i~in dahili bir yo! haline 
ifrag1du. 

slk s1k miinasebet dii~iirerek sorarlar: 
- Gene kalmak ir;in ne yapmah -

y1mL 
F akat acaba, vakitsiz ihtiyarlamak di

ye bir§ey var m~dir~. Bana sorarsamz, 
insanm koeamasmda birinci ami!, ya$ 
degil ba&tlr. Gencli&i; arkada bnak1lan 
ytllann hamulesinden ziyade beyin hiic~ 
relerinin tstlrab yiikii altmda kimildana• 
maz hale geli§i yere seriyor. Kafalan de
rin uykuda olan insanlann daha gee; ih
tiyarlamasl bundandtr. 

- Gene kalmak i<;in ne yapmah • 
ytmL 

Buna verilebilecek bir cevab hatuh
yorum. Hem bir~ey ifade etmez, hem 
c;ok ~ey ifade eder: «1htiyarhgi iizeri -
mize kondurmamak ~artile uzun miiddet, 
hatta belki de oliinciye kadar gene kala
biliriz I>> Eski bir iddiaya gore, ihtiyarhk 
kabul edildigi zaman gelirmi,. 0 halde 
bu davetsiz misafiri, ne yap1p yap1p red
detmenin <;aresine bakmahy1z. 

«A!(tldt tan 11erf. ben ~em'fdan arar geze
rim, 

Agarda ri§i siyah~m civan arar gezerimla 

Diyebilmek cesaretini gosteren koca· 
ml~ genclerimizin gitgide azalmas1, dog
rusu keyfimizi kac;myor. T a~t s1ksa su
yunu c;1karan, sakah gobeginde, nur yiiz· 
Iii delikanhlanmiZl arhk giiremez olduk. 

Maddi hazine ile manevi hazine de
mek olan genclikten, ayni kelime i<;inde 
cinash bir oyun viicude getirerek kale ~ 

minden: 

Hengdmt heremde tutahm gene bulunmtt§ 
Jnsan o zamcm nevleyeyitn gene bulunma~t 

F eryadmt sahveren ~aire bile hak ver
mek i<;in ~beb goremiyorum. 

!nsan gene olmadigi devirlerde de, 
«diinden bugi.in daha gencim !» diye, 
kendi kendine telkin yapabilmelidir. 
Y a~h bir lngiliz tanmm ki, ayagmda 
golf pantalon, gogiis bag1r a~1k, bu sert 
kanun aylannda, delikanh arkada~lari • 
le, hergi.in tenis oynar. l~inde buz taba
kalan yiizerken denize girenlerin, U!u ~ 

*** t dagda kayaga, Karadwiz a~Iklanndo. 
talyamn Nil nehri iizerindeki emel • bahga ._1kanlann ~ogu neden hep onlar· 

Jeri, daha az vaz1h olmakla beraber, M1- dan ibaret olsun ~ 
m i~in hie; ~iiphesiz ayni de recede tehdi· Ge~en giin bakt!m: Kopriideki Bo • 
di ihtiva etmektedir. lddia ~u: Nil, Mtmt gazi<;i vapur iskelesinden, yirmi otuz ka
besliyen hazinedir. Muayyen mevsimler· dar Alman c;Iktl. Seyyah olacak!ard1. 
de ta~ar, kabanr; onsuz, kurakhktan ya- y an dan fazlasi ya~h ba~h. fa kat he psi 
mp kavn~acak olan topraklar1 miimbit de, ne giirbiiz ~eylerdi. Kadmlar, yaz 
bir hale getirir. Halbuki, bu besleyici su· aylarmda imi~ler gibi, incecik viin .::a • 
lar, MISlnn kendi yagmurlarile degil, ketler giymi~lerdi. Erkeklerden dorttc 
Ha~oistamn yagtnurlarile has1! oldugu· ~iiniin strhnda paltosu yoktu. 
na gore, Mavi nehre dokiiliip MISlra ve - Bu saatte nereden geliyorlar) diye 
Sudana akar, Tana goli.inde de ihtiyat merak ettim. Yu$8 tepesine ~tkrrmlar. 
olarak birikir, bekler. Doniiyorlarmi$. 0 giin hava dch~etli so-

Demek oluyor ki, Mtm topraklarmt, guktu. Gozleri ya~artan sert, kuru bir 
$ayam hayret bir intizamla sulaYip bes- ri.izgar esiyordu. 
liyen, 1talyan yagmurland1r. Roma, Ha- Bize, kiil kedisi gibi, soba bastm ara· 
be~istanm verdigi ii<;te iki nispetindeki Nil tan bugiinlerde, onlan pufiir piifiir Bo
suyuna mukabil bir~ey istemek hakkma gaz tepelerine siiriikliyen hangi sebebdi ~ 
sahib degil midir~ Hi~ $iiphe yok, ebedi gencliklcri ... 

hte, bu esasa dayanan istekler arasm- Biz, bir nesil evvelkiler, gene kalabil-
da, belliba~h bir tanesi, Ni!in, Tunaya mek mucizesini gosterememekte hakh 
benzer beynelmilel bir nehir haline gel • idik. Fa kat, hi<;bir mazeret, inki~afma bu 
digi ve ttpkr onun gibi, beynelmilel ka _ kadar dikkat edilen ve bunca sahabetle
nunlara ve anla$malara tabi bulunmas1 re, himayelere mazhar olan bugiinkii 
icab ettigi iddias1-'hr. ~encli~i. ebedi genclik smma erememek 

Roma, ta1eblerini hep beynelmilel sa- iddiasmda hakh gosteremez. 
hada ileri siirmek suretile, kendi menafii· Ebedi p;enclik, her milletten ziyade 
· d v "I d" · Tiirk <>encli;:;.inin vasf1 olmahdu! nm eg1 , unya cam1as1 menafiinin mii· " " 

dafii gibi giiriinmektedir. S. G. 

ingiliz - italyan anla&mas!, bu mese- 16 ~ocuklu bir baba 
l~lerde,. h.er iki. memleketin miitekabil va-l Rlzeli Osman ismlnde bir §ahts Vi _ 
z~~~tlenm ta~nh ve tespit etmi~ti. T ana Iayete miiracaatle C<Ok c;ocuklulara ve • 
golu meseles1 ~e o meyanda halledilmi~ rilmekte olan ikramiyeden istcmi§tir. 
bulunuyordu. Italya, bu hususta, p;erek Osmanm halen iki kat1s1 vard1r. Bu 
lngiltereye gerek Mtma kat'i teminat iki kadmdan birinden 9, digerinden 7 
verdigi halde, bugiin bunun hilafma ha- olmak iizere 16 ~ocugu vard1r. Kendisi 
reket etmesi garib de~il midir~ Yenikovde oturmaktad1r. 

Ne$riyattan ba!helmi·tik. Ondan da- I·' 1939 Toao albUmUnden ) 
ha miihimmi, ltalyan teknisyenlerinin, \.--------------./ 
Nil nehrinden elektrik enerjisi membat Prolesor!. 
olarak; Akdenizden Habesistanm gobe
gine kadar goti.iren bir yo! olarak ve ni
hayet, Trablus c;ollerini, bir kana! vasi
tasile sulamag1 imkan dahiline kovan bir 
hazine olarak istifade etmek iizere yap
hklan pratik ara~hrmalardir . 

Brmlar, hayal deitil. eiddi proielerdir 
ve hedefi, T rablusla H abesistam, Mmr
la Sudan arasma sJkJ~tlracak olan bir 
Rof"lla iJTI:narator[u;;u sistt>mi kurma kt·r. 

Macar san'atkarlarmm 
verece Q-i konser 

$ehr!mizde misafir bulunan Macar 
san'atk5rlan piyanist Jean Ban ve Mer
ni Van Hofler yarm ak~am saat 20,30 da 
Frans1z tiyatrosunda, hasilatJ fakir ,_o
cuklara aid olmak {izere bir konser ve
receklerdir. 

Konserden sonra Jean Ban, cbugiin
kli Macar milli musikisi. hakkmda bir 
konferans verecektir. 

San'atkarlar, ~ehrimizde vcrecekleri 
- Doktor, oksiiriirken arkam agn 

konscrden sonra Ankaraya gidecekler- yor. 
dir. - 0 halde oksiirme, a birader! •• 



carr 
§eh1 
mm 
gile 

yon 
J 

IDlY 
ledi 

yor, 
F 

kar; 

~ 
tahl 

rak1 
kab 
bul: 

I 
kav 
zel 
lkis 
seVI 

I 
tii. 
bar: 

bay 
hak 
dab 
ark. 

sefc: 
dig] 
tist. 
Fal 

Pu 
Alr 
tab. 
ic;in 

I 
fek 
Dei 
Ya' 
yiik 
kim 
hrh 

I 
bar 
Jeri 

Ian 
dile 
da, 

pak 
bir .. 
vm 

I. 

r 

6 CUMHURiYET 

POR 
Diin yaptlan lik ma~lart 

V efa T opkap1y1, Be~ikta~ Siileymaniyeyi, F enerbah~e 
Beykozu, Hilal de · Istanbulsporu yendiler 

Lik mac;lan diin yagmurlu bir havada 
ve <;amur deryas1 halindeki sahalarda 
yap;ld1. T alebelerin kulublerden aynlma
lan uzerine, taklmlann ne §ekilde sahaya 
~Ikacagmi merak edenlerin stadlan dol -
duracag1 zannediliyordu. Halbuki ma~
lar bombo~ sahalarda yap1lmi§hr. 

T ahmlar bir c;:ok k1ymetli oyunculan
m, verilen bu kararla kaybettikleri il;in 
isimleri senelerdenberi unutulmu§ eski I 
futbolcularla sahaya <;1kmaga mecbur 
kalmi§lardJr. Dun yap1lan lik ma<;lannda 
en acmacak bir ·halde olan istanbulspor 
tak:m1 idi. Uzun zamandanberi hakemlik 
yapan Adnan Akm, istanbulsporda sag 
ac;1k oynami§tlr. T ekaudler mac;mdaki 
kadar eglenceli sahnelere yo} ac;an bu 
acayib tak1mlann mac;m1 seyredenler bu 
ac1kh vaziyete· iiziilmii§ler, kl§ k1yamette 
spor zevklerini tatmin ic;in kaybettikleri 
vakte ac1yarak oyunlarm sonunu bekle -
meden sahalan terketrni§lerdir • 

Lik mac;:larmm en ~hararetli bir zama· 
nmda tak1mlann yanyanya kuvvetlerini 
kaybetmeleri yiiziinden dolayi duyulan 
teessiir umurnidir. 

Taksim stad1: 
Vefa: 4- Topkap1: 1 

T aksi.m stadyomunda V efa - T opkapl 
tak1mlan kar§Ila§ml§tir. Oyuna Vefahlar 
baslad1. Soldan yap1lan bu hiicum sag 
a~;ga gec;ti ve V efamn birinci saylS! ilk 
dakikada yap1ld!. T opkapt bu say1dan 
sonra tektiik hiicum yaptl ise de bir neti
ce alamad1. 22 nci dakikada hakem Top· 
kap1dan Kamili 25 inci dakikada da Ve
fa sag a<;Igml sahadan <;Ikard!. T ak1rnlar 
onar ki§ile oyuna devam ettiler. 

32 nci dakikada V efa merkez rnuha
cimi §ahsi: bir hiicumla V efamn ikinci go· 
liinii yapt1. 

T opkapihlar, lehlerine verilen bir pe
nalhyi, di§an atmak suretile bir go! fHsa
tl kac;ndJ!ar. ilk dev~e 2 - 0 V efamn le
hinde bitti . ikinci devrenin be§inci daki -
kasmda T opkap1hlar yegane saydanm 
yaptrlar. Biraz sonra. Topkapl kalecisinin 
topu fazla siirmesi neticesinde verilen ce
zadan istifade eden Vefahlar Abdu§ va· 
s1 tasile iic;iincii say1y1 yaptilar. 

V efahlar oyunda tamarnile hakirn bir 
vaziyette iken yaphklan bir hiicumda ka
!ecinin topu elinden kac;:Irrnasmdan istifa
de ettiler ve dordiincii ·golii de atarak 4- I 
"alih geldiler. 

~eref stad1: ....._......... ____ _ 
Hila I: 3 - lstanbulspor: 2 
$eref stadmda yaptlan bu mac;a lstan

bulspor birinci takirnmdan dokuz, Hilal 
ise be§ asll oyuncudan rnahrum bir halde 
((Ikt!lar. T alebe olan bu oyuncularm yeri
ne miitekaid oyuncular ikame edilmi§ti. 
Bu itibarla mac; bir nevi tekai.id ma<;l §el£-
linde cereyan etmi§tir. • 

Hila! ilk devreyi 2-1 galib olarak bi
tirrni§tir. lkinci devre ba§mda bir gol atan 
Hila! 3-1 vaziyette iken lstarubulspor 
penalt1dan bir gol yaprnl§ ve biraz sonra 

_ da bir go] daha atm!§tlr. Bu suretle rnii -
sahaka Hilalin 3-2 ,galibiyetile niliayet 

bulrnu§tur. 

Be~ikta§: 7 - Siileymaniye: 0 
Seref stadmda gi.iniin en muhim musa· 

bakasi Be§ikta§ - Siileyrnaniye arasmda 
olmu§tur. Be§ikta§, Faruk, Osman, Rifat, 
Fuad, Hakkt, Sabri. N az1mdan, Siiley -

<<Elveda sevgili yiiz; bun dan sonra 
yoksun, hi<; ... hi<; yoksun sevgili yiiz !>> 
Frank'm sigarasmm durnam. Berlindeki 
siga ra lardan hi~b i r;-~ ... .j o bu 1hr yoktu. Bu 
kokuda her§ey vard1. Y abanc1 vard1, rna
cera vard1, uzaklardan gelen ve geldigi 
ye re gidip kavSolan bir erkek vard1! 

Evelin, dirndik ve kaskati, dans salo
<Jundan tekrar gec;erken, oradaki biitiin 
\iftler, ne halde bulundugunu goriiyor -
larmi§ gibi ge!di. Brie; salonuna geldigi 

zaman, tamamile bitik bir halde idi. 
Frank, hep arkasmdan ge\iyor, iradesine 
ta m arn en sahib, biitiin kibarbgmJ muha· 
faza ederek. kamlan aCiyor, nazik ve ki
bar bir tavula yana <;ekilip ona yol veri
yordu. 

Evelin'in ;lk gi::irdiigi.i §ey, Marian'm, 
sabit nazarlarla kendisine bakan, istif -
harnh ve biraz l'niistehzi gozleri oldu. 

Ate~ ah robu arkasmda, bir ko§ede a
yakta duruyor. portakal §erbeti ic;iyordu. 

maniye de kaleci Muvaffakla merkez 
rnuavin Orhandan mahrum bir halde oy
naml§lardir. ,Sazi T ezcamn hakemliii;ile 
ba§hyan ma~a tak1mlar §U §ekilde c;tktl
lar: 

Be~ikta§: Mehmed Ali - Taci, Hiis -
nii - Raif, Bedii, F eyzi - Hayati, Rtd -
van, Soldur, ,Seref, E§ref. 

Siileyrnaniye: Sabri - Rauf, Matyan· 
ibrahim, ibrahirn, Nairn- Rauf, Nedret, 
Raif, Dani§, Diran. 

Oyuna Be§ikta~ siiratli bir §ekilde ba§
ladi. Gittikc;e tazyiktm arhran Be§ikta§, 
F eyzinin c;ektigi giizel bir frikikten isti -
fade ederek yedinci dakikada 'hirinci go
Iii yaph. 

Siileymaniye sol a~1klan Diran vastta· 
sil bir iki tehlikeli akm yapt!larsa da gol 
atamad1lar. On be§inci dakikada Hayati
den gelen bir §andeli R1dvan kafa vuru
§ile ikinci defa Suleyrnaniye kalesine 
soktu. ,Serefin bir hiicumunu hatah bir 
sekilde durduran Si.ileymaniye rni.idafii -
~in bu hatast penalt!ya sebebiyet venni§, 
yirrninci dakikada F eyzinin c;ektigi penal
ll B~§ikta§a iic;iincii goli.i kazandnrni§tir. 
Bir arahk rakib oyuncuya sert bir hare -
kette bulunan $eref, hakem tarafmdan 
sahadan <;lkarllmi§tlr. 

Be§ikta§m kuvvetli bir hiicurnunda, to· 
pu bloke etrnek istiyen Siileymaniye kale
cisi sakatlandJ. Sol miidafi Matyan kale
ye girdi. Devre 3-0 Be§i'kta§m lehinde 

bitti. 

lkinci devre tarnamen Be§ikta§m ha -
kirniyeti altmda gec;.ti, Kalecisini kaybe -
den Siileymaniye yedinci dakikada dor
diincii golii yedi. Sekizinci dakikada Ha
yati, 17 nci dakikada Rtdvan be§inci ve 
altmc1 golleri att1lar. Bu arada Siiley • 
rnaniye lehine verilen bir penalt!yt Siiley· 
rnaniyeliler kac;umi§, Be§ikta§ 42 nci da
kikada Rtdvan vas1tasile yedinci golii 
de yapmi§lardtr. Oyun bu suretle 7-0 Be
~ikta§m galibiyetile bitti. 

F enerbah~e stad1nda: 

F enerbahc;e ta.k1rnmda hasta oldugu 
i~in Esad ve Y a§ar, mektebli oldugu ic;in 
ki.ic;iik Fikret oynam1yordu. 

Beykoz tak1rnmda ise son karar dola
yisile Gazanfer, Sadeddin, Kernal oyna
madilar. 

F enerbahc;e, riizgan lehine alarak oyu
na ba§lad1, biraz sonra hakirniyeti ald1 ve 
yedinci dakikada ilk say1y1 yaptt. Biraz' 
sonra giizel bir vuru§la ikinci sayt da ol
du. F enerbahc;:e Fikret vas1tasile iic;iincii 
say1y1 kolayhkla yaptl. Otuz be§inci da
kikada Fikret uzak bir mesafede dordiin
cii golii yaptl. Beykoz tak1m1 devrenin 
sonuna dogru bir go} yapmaga rnuvaffak 
oldu. 

ikinci devrede riizgarla beraber oyni
yan Beykoz miiessir bir oyun tutturdu. 
On be§inci dakikada frikikten ikinci sayt
Yl kazand!. Bu golden sonra F enerbah~e 
penalttdan be§inci golii yapt1. Havamn 
~;ok bozuk ve soguk olrnas1 yiiziinden iki 
taraftan baz1 oyuncular rna<;l terkettiler. 

Devrenin bitrnesine ii<; dakika kala 
Fikret altmc1 golii yaptl ve oyun 6-2 Fe
nerbahcenin galibiyetile bitti. 

lkinci kiime ma~lari 
Altmordu sahaya c;~kmadigi i~in Bo

gazic;ispor hiikmen galib gelmi~tir. 
Beykoz B. tak1rn1 sahaya c;tkmadigl 

ic;:in F enerbahc;eye hi.ikrnen maglub ol -
rnu§tur. 

Suleymaniye sahasmdaki mac;larm hie; 
biri yapllmami§tlr. 

Taksim liki ma~lar1 
T aksirnde yap1lan Per a, Kurtulu§ rna· 

<;I 5-1 Kurtulu]un galibiyetile bitmi~tir . 
Galataspor, Arnavudkoyii 3-2 mag

lub etmi~tir. 

Ankarada lik ma~lar1 
Ankara, I (T elefonla) - Lik mac;

lanna bugi1n Muhahz,giicii sahas1nda de
vam edildi. Harva c;ok soguk, saha ~a
murlu idi. Galatasaray - Genclerbirligi 
arasmdakri bu milsabakayi, tak1mlar, 

F enerbah~e: 6 • Beykoz: 2 mekteb talebelerini·n kuliiblerden <;Ikrna-
st iizerine, tekaiid futbolciilerden murek

Kadtkoy stadmda yapiian F enerbah - keb bir kadro ile yaptllar. Seyirciler ara
c;e - Beykoz rna<;! Ahmed Ademin idaresi 
altmda ba§ladi ve taklmlar §U §ekilde sa· smda futbolii terketrni§ oyuncularm tek

rar sahada goriilmesi iizerine bir gulii§
haya ~1kttlar. 

Fenerbahc;e: Hi.isarneddin - Muzaffer, medir ba§ladi. 
Lebib. M. Re§ad, Ayten, Naci- Sernih, Musabaka, bir c;amur deryasi ic;:inde 
,Saban, y a§ar, Fikret, Niyazi. oynandt. Tak1rnlar ilk devrede iki§er go! 

Beykoz: Kandilli - Halid, Biirhan - yapt!lar. lkinci devrede go! yap!larnad1 
Galib, Bahad1r, Mustafa - T urhan, ve musabaka 2 - 2 beraberlikle hi tam 
Hakk1, $ehab, Said, Kazirn. buldu. 

Marian, vah§i renklere meftundu. Ber
linli snoblar icin, aliiminyurndan ve be
tondan yapt1g~ soguk ve modern evler, 
sehrin otesinde berisinde, CO§kUn bir renk 
israf ve sefaheti ic;inde yiikselirdi. Eve
lin, bu robu seyred1yordu. Birdenbire, 
onu simsiyah gordii. Kulaklannda, c;an 
sesleri ve ugultular peyda oldu. Korku 
ic;inde «bayilaca~bm» diye dii~i.indii. Ko

casma dogru bir iki adrm att1. Ondan 
bir istinadgah iimid ediyordu. Haylr, o 
dakikada, giivendigi, Frank degildi. Kur
tun omzunu yakalad1 ve oraya s1k1 Sl'kt 
tutundu. Ah§kan oldugu. bu viicudiin ya

mna gelir gelmez, gozlerinin oniinqeki 
karanhk dag1lmaga ba§ladl, daha az ke
sif bir hale geldi ve Evel~in, bric; salonu
nu tekrar sec;mege muvaffak oldu. Kur

tun elinde iyi kagtdlar vard1 ve Evelin'in, 
bir sis arkasmdan gorebildigi ispati ktzm

dan, istemiyerek aynlmt~ gibi goriinii -
yordu. Bununla berahe'l< kammm elini 

omzunda hissedince dondii ve istifharn
kar bir nazarla yiiziine baktJ. 

- Mosyo Davis gidiyor. Sana veda 
edecek. 

EveJi.n, bu sozun kendi agzmdan c;lk
tJgml, ancak kull!gma c;al'lptlktan sonra 
anladi ve bu sozii soylerken, sesinde, ha
kihten uzak ve acayib bir ahenk buldu. 

Musafahalar, tebessiimler, reveranslar, 
almanca ve ingilizce nezaket ciimleleri. 
Veda eden biri vard1. Bu bir yabanc1, 
bir Amerikah idi. Bu ecnebi, nas1! ol
mu§tU da ona herkesten daha fazla, her
kesten ve her§eyden daha fazla yakla§a
bilrni~ti? $imdi, her§eyin, nazannda bir 
mana, bir revnak ta§Iyan heqeyin, onun
la beraber gitmesi, yok olmas1 kabil miy
di? 

Evelin, Marian·m kendisine bir§ey sor
dugunu farketti. N e dedigini derhal an
hyamad!. Sonra, birderrbire, yiiregine so
kulu'Veren zevkli bir korku gibi, manay1 
kavrad1. Kocas1ha bakarak, mecalsiz bir 
sesle: 

- Bilmem ki! 

dedi. Hay~r. besbelli bir§eydi. Kocasi, 
onun, istasyona kadar Frarrk'a refakat et
mesine muanz degildi. Evelin, kiymetli 

dakikalarm te§kil ettigi bu umulmad1k 
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T ecriibe edenlerden sorunuz. c: 

Parisin §lk ve kibar kadmlan, yeni bir 
moda meydana atrru§lard1r. Onlar, bii
tiin gun zarfmda hig parlakbk izi ver
meksizin §eftali gigegi bir ten temin e
den yeni bir pudra ke§fetmi§lerdir. 

Bas, di§, adale agr•larile ii§iitmekten miitevellid b 
tiin tsbrablara kar§t yegane miiessir tedbir bir k8~ 

Bu da; yeni ve hususi bir usul ile en 
ince bir pudraj'l •ipekli elekten iig defa 

gegirilrni§ ve hakikaten krem kopiigii ile 
kari§tinlml§ pudrad1r. -Frans1z kimya
gerleri tarafmdan uzun ara§tlrmalar ne- · 
ticesinde elde ettiklefi bu en son usul
Tokalon miiessesesi tarafmdan imtiyaz1 
ahnm1§t1r. Tokalon pudras1, parlak bir 
buruna ve yagh manzarah bir 
cilde nihayet verecek ve size nefis ve 8 
saat zarfmda cMat, bir ten temin ede
cektir. cFini Mah Tokalon pudrasm1 
kullandigm1zda ne riizgar, ne yagmur, 
ne de ter, cildinizin giizelligini bozmaz. 
Sehhar giizelliginizi arhran bir tazelik 
ve bir cazibe verir. 8 cazib ve yeni rengi 
olan Tokalon pudrasuu isteyiniz ve kul
lammz. 

( A L M A K T I R ) ~~ 
Mideyi bozmaz, kalbi ve bobrekleri yormaz. a< 

icabmda gUnde 3 ka~e ahnabilir. lsmine dikkat taklidlerinden S8't

mmz ve GRiPiN yerine ba~ka bir marka verirlerse ~iddetle redded11 

mazhariy,eti, solgun bi~ tebessiimle kar
§tladt. Marian, onu hemen elinden tut
rnu§, kulubi.in i:iniindeki bah~eden gec;ire
rek arabasma dogru goti.iriiyor, bir yan
dan da ne§' eli ne§' eli gevezdik ediyor
du. 

Frank'la Evelin'in, gizlice bir i~ki ke
lirne taati edebilmeleri imkam heniiz 
kendini gost,ermi§ dEgildi. Esasen konu

§acak bir§eyleri de yoktu. Kelimeler, da
ima, mevcud olm1yan §eyi, hakikatin hi
lahm ifade ederler. Kelimeler, ruhlann 
ortiisi.idiir; hakikat onlann arkasmda giz
lenir. Marian, ras.gele c;ene c;ahyordu. E
velin, onun, dairna zeki ve idareli hare
ket ettigini bilirdi. Belki, ~imdi de, bil
hassa boyle davramyordu. Marian, Eve-

lin'in zafiyetinden, c;ocuklanndan, Urso
nu guc;: dogurdugundan bahsediyordu. 

Araba, ~irndi, Halensee kopriisiin -
den ge<;iY'ordu. A§ag1da, ~irnendifer ray
larmm orgiisii goriini.iyor; daha otede, 
narin !~Ik yeJeJeriJe susJii' radyo istasyonu 
nun kulesi pmldayordu. Bir iki saniye ka
dar, Evelin, Frank' tan zihnen uzakla~tl ve 
c;ocuklanna avdet etti. Pahrtici, giirbi1z, 
yerinde duramaz, kii<;iik Urson; Urson 
arabada; minirnini ayaklanmn pernbe 
parmaklanm derin derin seyre dalrnl§ 

Ursan; siit §i~esini goriir gorrnez ofke • 
sinden gozleri l}a§Ila~an Urson ... 

Marian, arabay1 yav.a~latrnadan ko -
$eleri ~ doniiyordu ve her donernec;te, 
Evelin, Frank'a daha fazla yaslanml§ 
Vaziyete giriyordu. Y OWlfi son k!Sffil bit
rnek iizereydi. 

Marian, itrninan verrnek istiyen bir ta
vtrla: 

- Bir dakika sonra gardayiz, dedi. 
Frank, kol saatine, asab! bir baki§la 

goz atrnt§tl. Evelin, bu kol saatinin ha -
yatmda, rni.istesna bir ehemmiyet alml§ 
oldugunu birdenbire idrak etti. Bu, asia 
unutulmiyacak bir§eydi. Karart1lmt~ c;e
likten, ciHih ve giizel bic;irnli, garib bir 
saatti bu. Frank, saatini, Berlinde hi~ 
kimsenin yapmad1g1 bir ~kilde, kadram 
bilegin ic; tarafma gelecek :?ekilde tak1 -
yordu. Evelin, karanhk kuli.ihede Frank 
kendisini ya.kalarnaga c;abalarken, bu sa
atin rakarnl.anm, hayaletler gibi havada 
~.~<;u~ur g(irmii§tii. 

Frank'm elini ara~tudt ve kendi elini 
onun aV'cuna bnakt1. Gara gelmi§lerdi 
bile. Her§ey bitiyordu art1'k. 

Carib ~ey! Son veda dakikasi, a lela -
de &eyler arasmda; kiic;i1k gann oniin -
deki iki havagazi larnbasmm solgun l$Igt 

ic;inde dola§an hamal, tren memuru. 
cu ve !i'Qfor kalabahg1 ortasmda 
gitti. Agaclann taze ye§illigi, 
yiiziine golge serpiyordu. Frank' a 
larak gordiigi.i son manzara bu oldu: :i) 
ka camdan ba.kmak ic;in ba~m1 c;eY'~ar 
zaman, onu, garm oniinde, eli bir ~:I 

i§aretile kalktk, dudaklannda tered~i; 
Iii bir guli.irnseme ile ve yiizi.i golgelt 
halde gordii. Marian, sert bir yanrt\e• 
nii§le arabay1 yeralt1 gec;idine surel h 

Frank hala orada idi. ,] 

Marian, birkac; dakika sonra: m 
- Sevirnli c;ocuk, dedi. lZ 

- Evet. :e 

- Halis Amerikan tipi. .,tl 
- Bilmern. Bende yapttg1 te 51 ,t 

Herkese benzemiyen bir adam... e, 
- E, tabii! Bizim erkeklerimi~ a 

daha ablhd1r, fakat, daha az iri Y~;a 
d1r ... Bunu rnu demek istiyorsun? ~!ii 
nm erkekleri hep Davis gibidir. Arfl a 
laj1 giizel seri mal. la 

bUvl:". 
Marian, Arnerikada dogup ·,; • 

rnii& bir Almana, Arnerikadaki e' n 
aynini Bade ~ehrinde yaprnak vzeJe ,·ii 
merikaya seyahat etmi& ve bir mud e· 
rada kalrni~tJ. Amerikalllan tantrd;, 

<ArkaS~ 



Suriye meclisin de miizakereler 

«Fransa, bu muahedeyi 
gayrimevcud addediyor» 

[Ba~taraft 1 fnct sahttede I 
miizakereler hakkmda mufassal malii -
mat vermeyi faydah gormiyorum, zi· 
ra Paris hiikumeti bu muahedeyi yok far
zetmektedir. F ranstz politikasmm bu 
yem vec;hesi c;ok ~ayam tenkid
dir. Fransada Reisicumhur, Meb'u
san Meclisi ve hiikiimet, F ranstZ· 
!arm Suriyeye gonderdikleri tahkikat ko-

• misyonu raporu iizerinden miizakereyi 
kabul etmeme.kte hemfikir bulunuyorlar. 
Eger Fran sa soziinii tutmak istemiyor
sa, Suriyeliler vatanlarmm istiklali ic;in 
hayatlanm fedaya amadedirler.» 

Meb'usan Meclisi, bu miizakerat ne
ticesi,nde bir taktm karar suretleri kabul 
etmi§tir. Bu karar suretlerine gore Suri
ye Mcl>'usan Meclisi F ransa ile ittifak 
arzu etmekte, fakat ayni zamanda ken
disinin ta~dik ettigi muahede metninin 
idamesine azimkar bulunmaktadtr. Fran
stz parlamentosu, Suriye ile ittifakt red
detmekte serbest olabilir, fakat Suriye
nin istiklaline alan tabii hakkmt tamma
mazhk edemez. Suriye Meb'usan Mec
lisi, F ranstz parlamentosunun anla§tltr hi<; 
bir sebeb olmadan taahhiidlerine sadakat 
.... ;;~terrnl'mesine teessiif eder. Meclis, 
Suriye hii'kiimetini iktidan ele almaga 
davet eder. Meb'usan Meclisi, kendisinin 
kabul etmedigi her tiirlii taahhiitlerden 
serbest bulundugunu beyan eder. 

Meb'usan Meclisi ayni zamanda, 
memleketin bazt mmtakalarmda kan~tk
hklar oldugundan dolayt mUteessirdir, 
hiikiimeti, bu kan§tkhklara bir nihayet 
vermege davet eder. Meb'usan Meclisi 
bu meselede hiikii.metle ayni fikirde ol-

e dugunu mii§abede eyler. 
T ashiha muhtac bir haber 

Diinkii posta ile gelen 29 kanunuev-
vel tarihli Deyli Herald Samdaki mu
habirinden aldtgt a~agtki telgraft iri 
harflerle «Tiirkiyenin gozii Suriye iize· 
rinde midir~» ba~hsb altmda ne~retmi~ • 
tir. 

«Bir harb vukuunda bitaraf kalmast
na mukabil Tiirkiyenin yapttgt ta!P.blerin 
bir ktsmt petrol madenleri bulunan Elce
zire, Haleb ve Humus dahil oldu~u hal
de ~imali Suriyenin bir TUrk mandasl 
altma konulmast idi. 

Uzaksarkta 
' 

<B~tarata 1 fnct sahttede> 
yaya kar~1 ittihaz ettigi enerjik hath ha· 
rekette !STar ve J apony:a tarafmdan .Jeri 
siiriilen miiddeiyab reddetmektedir. 

~in lkinci Reisi, Japon teklillerini 
kabul ediyor 

b Hongkong, 1 (a.a.) - Kuomin~
kstang'm lkioci Reisi Wang - Ching- Wa1, 

, are~al <;;ang • Kay • Sek' e bir telgraf 
~ekerek 12/22 -de Prens Konoye tarafm
dan yaptlan ve 28/12 de Mare§al tara· 
fmdan kat'] surette reddedilen sulh tek· 
liflerini tamamile tasvib ettigini bildir-

Japonyamn $arkta yapttgr i~ler 
Tokyo, I (a.a.) - Hariciye Neza· 

reti, istihbarat §Ubesi reisi ve N ezaretin 
aakili kelamt Kawavi, «1 apon iddiast» 

• admda ne§rettigi bir kitabda ezciimle §OY
sl f' ,.:t:,.,n: 

««Uzun amlarca uyu§uk bir halde 
mt~ olan Uzak Sark zihniyeti 1 a

"'''v,,n,. Garb ki.iltiirii ile yaptlan temas 
eticesinde yeni bir hamle almt§hr. Ja· 

ya $ark ve Garb kiiltiiriinii birle§tir
ek suretile yeni Asya zihniyetini yarat

Binaenaleyh Uzak $ark trklanm 

aid. L I b" "k" . . c;mek ve nrtma 1 ;r must 1 dmlemek rs-
. 0 civarda, §imdi evine gittigi bir 

vardt. Zaten ondan Selmaya 
air bildigi bir§ey varsa ogrenmek de is
·ordu. Gece orada kalacaktt. 

Htzh yiiriidi.i. $erifin evi iskeleden 0-
ede idi. Pariste iki sene beraber ya§,a
J;klan bu arkada~mm realist bir kafasl 
>ldugunu biliyordu. Onun Selma hak • 
nnda soyliyecegi ~eyde hayalin hissesi 
lZ olacaktt. Fa kat on a -ancak son parc;aJI 
;endisine aid olan· bir mahremiyeti na
, tl ac;abilirdi ~ Bir tek ~ey kahyordu: <;;u-

te51mkl uda bu kadm :ic;in soylenenleri og
enmek. Belki $erif Nevzaddan da faz-

,a §eyler biliyordu. <;;iinkii, arttk muhak
raak, degil mi? Nevzadm bu meseelde 

··?Jeri baghydt. Selmamn yalmz bir ta
aftm gorebiliyordu. 0 gordiigii taraf da 
ran It~ degi\: Selma Nevzadt sev!yor. 

b01 : a kat ne bicim sevgi bu? 0 da ayn 
e'· nesele. Daha dogrusu meselenin en 

ii'·lii noktast da bu. 
$rrifin telefonu yoktu, Halimin gele· 

Bu; kendisile stkt temasta bulunan 
mehafile gore uzun miiddet Pariste kal
dtktan sonra bu hafta avdet eden Suri· 
ye Ba~vekili Cemil Mardam Beyin id
diastdtr. 

Beyan edildigine gore Tiirkiye bu ta
lebleri Miinih anla~ma~mdan biraz evvel 
yapmt&tlr. 

Cemil Beyin Parisi ziyareti 1936 se
nesinde akdolunan F ransa - Suriye mu· 
ahedesinin tatbikile alakadardt. 

Bu muahede mucibince Franstz man
clast altmdaki Suriye arazisi lrak ornek 
tutularak 1939 senesinde miistakil bir 
devlet olacaktt ve mandaYJ Suriye ile 
Fransa arasmdaki bir «dostluk ve itti -
fak muahedesi» istihlaf edecekti. 

Aynca akdolunan bir askeri mukave
le dahi muahedenin tasdikinden itibaren 
be§ sene miiddetle Cebelidiiruz ve Lazki
yede F ransaya askeri kuvvetler bulundur 
mak hakkmt vermi§ti. 

Lakin ~imdi Tiirkiyenin Suriyeyi teh
did ettigi iddiasile Fransanm Suriyede 
arzu ettii!;i herhangi verde ve istedigi ka
dar uzun miiddet askeri kuvvetler bu • 
lundurmasma miisaade edilecektir. 

hte Pariste Suriye Ba~vekilile Fransa 
hiikiimeti arasmda verilen yeni karann 
esas noktasmm bu oldugu iddia edil -
mektedir.» 

*** 
Deyli Herald bu telgrafa giiya Ti.ir-

kiyenin istedigi yerleri gosteren bir harita 
ile a~aibdaki malumatt ilave etmi~tir: 

«Suriye Umumi Harbden evvel Tiir
kiyenin olup 1920 de F ransa tarafmdan 
ilhak edilen ve halkt Arab olan bir mem· 
lekettir. Mesahast 60,000 mil murabbat 
ve niifusu <;ogu miisliiman olarak 
3,500,000 ki~idir. 

CUMHUR1YET: Dey]i Herald'm, 
velev ki Cemil Mardam Beye atfen de 
olsa vermi§ oldugu haberin ba§tan ba~a 
tashihe muhtac oldugu bizce muhakkak
ttr. Bu mesele hakkmda, hatta tahkikat 
icrasma liizum bile gormeksizin, vaziye
tin boyle oldugunu soyliyebiliriz. Tiirki
ye Cumhuriyeti Suriyenin hakiki bir is
tiklale kavu§masma muhalefet etmemi§
tir ve etmez. Bizim bildigimiz hakikat 
i~te bundan ibarettir. 

vaziyet 
yeni bir hayat mefhumuna dogru sev
ketmege hak kazanmi§hr. Mii§terek i
man ile Asyada Avrupa emperyalizmi
ni : ha etmek laztmdtr. Maziden 1a
ponyanm kaptlanm Amerika zorlamt§tl. 
$imdi de Garb kom§ularmt sarsmak st· 
rasile 1aponyaya gelmi§tir. Japonya ye
n<i bir devrin askeri ve yeni Asyamn i.i
mididir.» 

N otaya aid tahminler 
Tokyo, 1 (a.a.} - Salahiyettar me

hafil, diin Amerikn sefiri Grew tarafm· 
dan tevdi edilmi§ olan nota muhteviyah 
hakkmda if§aatta bulunmaktan imtina et· 
mekte, yalmz yeni notamn Amerika kon· 
gresinin ac;tlmast arifesinde Amerika ef
kan umumiyesine kar§t yap1lmt§ bir jest 
oldugunu bey an etmektedirler. J apon ga· 
zeteleri, Hong kong' da, Wang Tehing· 
wei'in bir beyannamesinin ne§redilmi§ ol
dugunu haber vermektedirler. Bu beyan

namede mumaileyh. Mare§al <;;ang -
Kay - Sek'ten Konoye'nin teklif etmi§ 
oldugu esaslara istinaden miizakerata gi

ri§mesini taleb etmi§tir. Bu beyanname
nin tam metni. biitiin 1 apon gazeteleri 
taraftndan ne§redilmi§tir. 

cegini bilmiyordu. Gelecegini degil l;tan
bulda oldugtmu da bilmiyordu. Y a ev
de yoksa Halim !stanbula nastl donecek
ti? Ko§arak yiiriidii ve arkada§tmn evi
ne geldi. Birinci katta l§tk vardt. 

Kaptyi c;aldt. $erif evdeydi. Halimi 
goriince §a§udt ve sevindi. Zaten o gece 
yalmzmt§. Evde bir beslemeden ba~.ka 
kimse yokmu~. Annesi ve kard__e§leri Is
tanbula, teyzelerine gitmi§ler. Ala. Sof· 
rada ba§ba§a kaldtlar. ~erif ellerini ugu§· 
turuyor: 

- Ala, diyordu, pek memnun oldum. 
Ne iyi ettin de geldin. Yoksa buralarda 
ba§ka birine ugradm da vapuru mu ka· 
c;trdm ~ 

Ciinkii Halimin gece kalmak adeti de
gildi. Serif daha fazla tsrar etmiyor, a
nun §arab kadehini dolduruyordu. 

Bir yandan da dedi ki: 
- Bak, bu saatte Nevzad gelseydi 

daha az hayret ederdim. Ciinkii onun 
buralarda bir takmtist var, biliyorum. 

Halid, bahsin $erif tarafmdan ac;tlma-

Ankara Halkevin· 

deki miisamere 
[BQ.§taratt 1 ~net sahttede} 

ret olan Mustafa Kemalin varhgmt 
kasdediyorsamz o, fanidir; zeval 
bulacaktu. Fakat fikir olarak bir 
Mustafa Kemal ve bir Atatiirkiin 
olmiyeceginden, daima ya~ayaca

gmdan ~iiphe etmemelisiniz.) 
Arkada§lar, 
Onun fani olan varhgmt aramtzdan 

kaybettik. Bu act ve tsttrabi i~imizden gO. 
turecek giin, olmtyacaktu. Tiirk milleti, 
kendine hizmet edenleri asia unutmaz. 
Bu, Qnun buyuklugii icabtdu; Mustafa ~ 
Kemali de unutmtyacakttr. Ona, hattra
lanna, eserlerine ve direktiflerrne oldugu 
gibi, daima bagh kalacakhr. 

Manevi Mustafa Kemal, ic;imizde ya
§Iyor ve miiebbeden ya§tyacaktu da .•• 

«Bizim Tejimimiz ... » 
!c;inizde Cumhuriyetten onceki devir

leri ya§amt§ olanlar vardtr. lstibdad, Me§ 
rutiyet ve Cumhuriyet... Bunlarm farkt 
ve tarihi maliimunuzdur. Bugiinku rejim, 
halkm rejimi, balk i~in kurulmu§ rejim, 
balk ile kurulmu§ rejimdir. Onun i~in 
kendi oz eserinizle, oz rejiminizle · ogiinr
menizi haklt bulurum. 

Biz, halktan uzak kalmamn yalmz 
zararh olacagma kani adamlanz. Bizim 
ic;in esas, halkm fikirleri, halkm istekleri
dir. Atatiirk boyle yapardt: l.non\i bOyle ' 
yapmaktadtr. Biitiin devlet adamlarmm 
da onlara imtisal edecegine ~iiphe yok
tur. Bu, rejimimizm kuvvet~ bu. reji
mimizin iistiinliigiidiir. Eskiden devlet a· 
damlan halkla konu§mazdt. <;;iinkii balk· 
Ia konu~mak, halka icabmda hesab ver• 
mek demektir. Onlann sepetlerinde bu 
hesabt verecek pamuk yoktu. Halktan 
korktuklan i~in ka~arlardt. Biz, halk1 sev
digimiz i~in, halkm ic;inden oldugumuz. i
c;in bilakis halkla konu§uruz. Ele gec;tr· 
digimiz her flTSat, 2.ncak bizi kll'V'Vetlen
diriyor. Su dakikada bizi ~inize sevke
den yenilmez kuvvetin sebebini de bun· 
da a ramah; bunda bulmahsmtz. 

«Vstun relaha gidiyoruz •.• » 
Karde§lerim, 1939 ythna milll ve 

muhim bir dava ile giriyoruz. Sizinle sOZ 
birligi, kafa birligi ettigimiz bu dava, c;ok 
biiyiiktiir. Fa kat, bugiinkii rejimin adam· 
]an, ~akirdleri, Atati.irkle lnoniiniin ar· 
kadaslan ve biiyiik Turk milleti, boyle 
buyi.ik davalan yenmekten zevk altrlar. 
Koy ve Ziraat Kalkmma davast, ?uyiik 
milli davalanmlZln en ba§mda gehr. 

Miimkiin oldugu kadar siir'atle hare
ket ederek kararlanmzt yerine getirmege 
c;ah~acagtz. Bunlann ic;inde yaptlmtyan· 
!an veya gee; kalmt§ olanlan oluua, ih
mal ettigimize degil, ~artlannm heniiz e
le gec;medigine hi.ikmediniz. 

Bununla beraber esz.sh bir Koy ve Zi
raat KalkmmasJ, esash bir memleket 
kalkmmas1 demek oldugu ic;in bu §artla
n da siir' atle temine c;ah§acagtmtza e
m in Qlunuz. 

Akhmzda tutacagmiz §eY §udur: lnO
nii ba§tmtzda, Atatiirkun gosterdigi Us
tun varhga, iistiin refaha gidiyoruz. Mu: 
!aka muvaffak olacagtz ve mutlaka en
§ec~iz ve siz, hepiniz, diinyanm en iis
tiin, en refahh halkt olacaksmtz. 

Y eni ythmzt kutlulanm. Hepinize m~
vaffakiyetler ve saadetler dilerim. Temtz 
milletimize laytk duygulanmza te§ekktir
ler ederim. Sizin gibt ferdlere malik bir 
millet, elbette diinyamn en btiyiik mille
tidir.» 

Ziraat Vekili F aik Kurdoglu da top· 
lanttya §ere£ veren Ba§vekilimize koylii 
del~eler namma te~ekkiir etmi§, koycu
ltik davast yolunda kongrenin aldtgt mii
him kararlann tatbikmda siir' a tie hare
ket edilecegini si5ylemi§, delegelerin ye
ni ythm kutlulayarak kendilerine ugurlar 
dil emi~tir. 

Paris - Yagan slirekli karlar §ehrin her tarafmt beyaz bir ortiiye bii
riimii§tiir. Resim, Bulonya ormamnd.an bir k1§ manzarasm1 gosteriyor. 

sma memnun, tecahiil etti: 
- N e takmhst? 
~rif pi§kin bir giilii§le ba§tnt salhya· 

rak: 
- Bilirsin ya sen de, uzun etme! de

di, belki sen de onun ic;in gel din l 
-0 kim~ 
- Soru§undan da belli. «0» nun bir 

§ahts oldugunu biliyorsun. Kim oldugu
nu soruyorsun. Halbuki «0» bir «§ey>> 
de olabilirdi, degil mi~ 

Halim bir itiraf giilii§ile tasdik etti: 
- Dogru! Sen pi§kin c;cx:uksun. Sa

na yalan olmaz. Peki. F akat Nevzad1 
clair ne biliyorsun? Buralara geliyor mu ~ 

- Geliyor ya ... Hortlagt seviyoT l 
Bu «hortlak» kelimesi Halimi i.irpert· 

t; ve giildiirdii. 

- Onun adt Hortlak mt ~ 
Serif, sevdigi bir mevzu konu§uldugu 

zamanlar yaptlg1 gibi ka§lanm kaldtra· 
rak ve «;enesini ok~ayarak: 

- Tabii! dedi, onun biitun Cubuk
luda adt Hortlakhr. Bu semtin ~;;ocuk· 
!an yok mu? En ha§artsJ bile uzaktan bu 
kadmt goriince «Hortlak geliyor !» diyip 
kac;tyor. Burada c;ocuklan ko!kutm •k i
c;in en emin c;are ondan bahsetmek. 
«l·!ortlak ge]iyor! Seni §imdi Hortlaga 

veririm.» diyorlar. 
- N evz.ad onu sev~yor mu? 
- Oyle galiba. !ki ii~ gunde bir bu· 

radadtr. 
- Sana mt geliyor? 
- HaYJr, burada, yani Cubukluda, 

kadmm yahsma gidiyor. Salim tamtmt§ 
onu ona. 

- Ha!.. Sen Salim Beyi tamyorsun 
demek? 

- N ast! tammam ~ 0 da burah. 
- T amam. 0 hal de sen bu kadma 

dair bir§eyler bileceksin. 

- Salim beni de ona tamtmak iste· 
d1. Fakat bizim kadmlart bilirsin ya. An
nero k1yameti kopardt. «fstemem o ngur· 
suzun yahsma ayak basmam !» di· 
yor. Annemin dilinde o kadmm - adt 
Selma galiba, degil mi?- birkac; adt var: 
<(Ugursuz», «Hortlak», «Tekinsiz kam> .. 
Sen gel de om bizimkilere sor. Her giin 
evde bahsi gec;er. Zaten butun <;;ub:tk
lu altt aydtr onunla me§lgul. 

- Buraya geleli altt ay mt oldu? 
- Tam hesabm1 bilmiyorum amma 

onun gibi bir§ey. 
Serif, burnunun dibinde hirer murek

keb damlasma benziyen k1sac1k siyah bt· 
Ytklanm c;eki§tirererk: 

- Sana ne oluyor kuzum ~ dedi, po· 
lis miifetti§i gibi ~ualler soruyorsun. 

Halim omuzlanm kaldtrarak cevab 
verdi: 

- Hie; camm! dedi, bahsi sen ac;tm. 
Benim de kulagtma Nevzada dair bir 
~eyler c;ahndt da biraz merak ettim. 

- Ne c;almdt? Seviyormu§ degil mi 
bu kadmt~ Sen Nevzadm benden daha 
yakm dostusun, bilirsin. 

- Seviyor mu bilmem amma biraz 
alakast var, tabii. Enteresan kadm. 

- Y ok, seviyor, seviyor. Gi • .leme. 
Ben ona burada birkac; kere ra5tiadtm. 
Selma dan ... adt Selma degil mi ~ 

- Evet. 
- Bahsi ac;ttm ben. Ne bilirim a-

nun alakasmt. <<Hortlak» dedim. Bir ktz
sm azilim. Bi~ §ey soylemedi amma bu
ruk bir sesle bahsi degi~tirdi. Bir daha 
da ona Hortlaktan bahsetmedim. Fakat 
anladtm. Var bir §ey aralarmda. 

- Olabilir. Y ahud sadece bir teces· 
siis. Her ne ise. Bana sen Hortlaktan 
bahset. 

- Sakm sen de ktzmal. 
- Haytr, ben memnun olurum. 
- Tabii, sen §airsin. Baytldtgm ~ey : 

Bogazi<;inde bir yah. lc;inde kainatla ala· 

ingiltere - Redhill County hastane
sinde hastabakJ.c1lara ders verme husu
sunda yeni bir usul ke~fedilm~tir. Tee· 
riibeler canll hastalar iizerinde degil, 
lnsan viicudiinii temsil eden manken 
parc;alan iistiinde yap1lmakta<hr. Resim~ 
de hasta bir ayaga sargt. sarma}'l ogre
nen bir hastabalo.Cl goriilmektedir. 

ingiltere - Seneba§t, birc;ok yavrula
rm eglenmesini temin ettigi ic;in, cam
bazhanelerin en fazla faaliyette bulun
duklan bir zamandtr, Bertrand M!ll 
cambazhanesinde yalruz ayaklarile tele 
tutunarak tehlikeli bir numara yapan 
bu artistin seyirdlere temin ettigi heye
can az ~ey midir? 

ingiltere - Londramn iicra mahalle
lerinde her hafta kurulan pazarlardan 
birinde Noel'den evvel pazar giinii ce
reyan eden §U all§veri§ faaliyetine ba
km. igne atsan yere dii§miyecek tabiri• 
ne tamamile uygun. 

kastm kesmi§ bir giizel kadm. Dul. Es
rarengiz bir hayah var. Babasi ve iki ko
cast intihar etmi§. Oturup ~yle bir romdn 
yaz~nal. 

- Daha ortada romanhk bir§ey yok. 
- Ha ... Demek sen buraya roman-

hk bir§ey icad etmege geldin. 

- Biliyorsun ki ben roman yazmam, 
§iir yazanm. 

- Biz tabiiyatc;Iyiz. Hepsi bir hesab. 
Edebiyat degil mi? 

- Y ani hep masal. 

- Gibi bir§ey. Fa kat btrak onu. Pa· 
risteki mi.inaka§alanmlZI tekrarlamlya
l!m. Her meslek mahremdir. Selma 
bahsine gelelim. Bi1.im Salime sorar;an 
bu kadm bir canavardtr. 

- Canavar m1? 
- Salim oyle iddia ediyor. Onun 

nazariyesi ba~ka. Giiya Selma krimono
\ojik bir tiptir. Ben dogru bulmuyorum. 
Bunlann heosi romantik gorii§. <;;ubuk· 
luda herkes hayale kaptltyor. Turlti tin· 
Iii iddialar var .. Malum ya bizim mil!cte 
dedikodu laztm I - Kimi diyor ki ikmci ko 
cast oJdukten sonra bu kadm denrmi§, tV• 

de tedavi ediyorlarmt~. I 
CArkast varl 



Piyasada makine yafilarile kar•t•k zeytinyafi• var! .. 
Gayris1hhi veya mahiQt yaglardan sak1n1n1z! ••• 

Allahin yaratt1g1 gibi saf ve halis ve ~ok nefis 
her zerresi otuz filtre , kag1d1ndan tasfiye 

oldugu halde 
edilmis 

' 

Zey inyaflt 
Rafine defiildir. 

T erkibinde rafine veya makine veya .susam veya ~i~ek yag1n1n zerresi yoktur. Midenizi 
bozan, hayatiniZI tehdid eden yaglara dikkat ve ihtiyatla hareket ediniz . 

• 

srarla ASAN ZeytinyaQ• • • • ICiniZ • 
. 9 
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geldi ••• 
DevJet DemiryoUan i.Jebne U. Miidiirliigiinden:l istanbul S1hhi Miiesseseler Arttirma 

ve Eksiltme Komisyonundan: 

Ufak bir Ufiitme bafiDJZa biiyiik bir hastahk 
~1karabilir. Bunun i~in derhal bir 

ALINIZ. 

Nezle · Grip • Bas - Dis ve Romatizma ' ,, 
lcabinda giinde 3 ka,e abnabilir. 
Taklidlerinden sakmmtz ve 1srarla SEF ALtN isteyfnlz. 

1 Jik ve 12 Iik ambalSit vard1r. 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanhg1 
istanbul SCl;bnalma Komsiyonundan: 

1 - GUmrUk Muhafaza te~kil~tJ iqfn yaptmlacak 4 tane motor tekne
slnin 12/1/939 per§etnbe gtinii saat 16 da kapah zarfla eksiltmesl yaplla
caktlr. 

2 - Muhammen bed.eli c 1.d640 • lira ve ilk teminab c 1110 • lirad1r. 
3 - Fenni ve hususi ~artnamesl Muhafaza veznesine yatltllacak 74 

kuru~ mukabilinde Komisyondan ahnabilir. 
4 - tsteklilerin o glin eksiltme saatinden bir saat evveline kndar 

2490 saytll kanunun tarifi vcGhile haztrhyacaklan teklif mektublanm Ga
lata Eski ithalat Giimriigii binasmdakf Komisyona gelmele-ri. ( 9415 ) 

ZENITH 
En eski ve halihaz1rd.a en 
miitekamil ve diinyanm her 
tarafmda en fazla aranan 
radyodur. Yalmz Beyog
lunda B A K E R maga-l .. z•a•la•r•m•d•a•s•at.Il•m•a•k•ta•d•I•r._111111111~ 

•--• OperatCir 

RIZA UNVER 
Dogum ve kaCIIn l'lastallklarJ 

muteh&SSISI 

Cagaloglu, Nuruosmaniye caddesi 
No. 22, Mavi yap! 

--- T elefon: 22683 

Malatya Bez ve iplik 
Fabrikast T. A. $irketindcn: 

Sirketimiz Adana fabrikas1 mamu}lh 
KAPUT BEZLERt FiATLARI: 

Cinsi Tip Eni Be her Be her 
No. s. TopM. TopKr, 

GiftGi 2 75 36 630 

• 2 90 36 729 

20 top tan 3!$3gl sipari~Iere 
yUzde 2 zam yapthr. 

--- Do~ent • Urolog 11 
Dr. LOtfi Orhan Somer 
Beyoglu fstikiAI caddesi Baker ma
~azalarl yanmda $ark Ap. No. 310 

Samsun istasyonunda yapllacak fstasyon bfnas1 in~aatt kapah zarf usu
lile ve vahidl fiat ftzerinden eksiltmiye konmu~tur. 

1 - Bu tnsaatm muhammen bedeli 85,000 liradrr. 
2 - lstekliler bu i§e aid sartname vesair evrakt ve Devlet Demiryol

lal'lnm Ankara, Sirkeci, Kayser! ve Samsun veznelerinden 425 kuru~ mu
kabillnde alabilirler. 

3 - Ekslltme 19/l/939 tarlhtnde per§etnbe gilnii saat 15 te Ankarad.a 
D. D. Yollar1 Yol dairesinde toplanacak Merkez Birinci Komisyonunca 
y ap1lacaktu·. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin teklif tnektubile birlikte 
a§a~1da yazili teminat ve vesaiki ayni giin saat 14 e kadar Komisyon Reisli· 
~ine tevdi etmte olmalar1 H\z1mdrr. 
A) 2490 say1h kanun ahkAmma uygun •olarak 5500 lirahk muvakkat teminat. 
B) Bu kanunun tayin etti~i vesikalar. 
C ) Naf1a Vek~letinden musaddak ehliyet vesikast. 

Ehliyet vesikas1 iGin isteklilerln vakit zayi etmeden ve ihale giiniinden 
en az sekiz giin evvel tahriren Naft.a Vek~Uetine miiracaat etmeleri Hiz1mdtr. 

( 9490) 

Pendik istasyonunda yeniden yaptlacak istasyon binas1 in§aati kapalt 
zarf usulile ve vahidl fiat iizerinden eksiltmiy_e konmm~tur. 

1 - ln~aatm muhammen bedeli 70,000 liradtr. 
2 - tsteklller bu i§e aid ~artname vesair evrak1 Devlet Demiryollarmm 

Ankara, Haydarpa§a ve Sirkeci veznelerinden 350 kuru~ mukabilln
de alabilirler. 

3 - Eksiltme 20/1/939 tarihinde cuma giinii saat 15 te Ankarada D. D. Yol
larl Yol Dairesinde toplanacak merkez Birinci Komisyonunca yap•· 
lacaktrr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin teklif mektubile birlikte a~a
~Ida yaz1h teminat ve vesaiki aynt glin saat 14 e kadar Komisyon 
ba~kanhgma tevdi etmi~ olmalan laz1md.Ir. 
A) 2490 say1h kanun ahkamma uygun 4750 lirla1k muvakkat te-

minat. 
:3) Bu kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C ) N afta Vekaletinden musaddak ehliyet vesikas1. 
Ehliyet vesikast t~in isteklilerin vakit zayi etmeden v~ ihale gii
niinden en az sekiz giin evvel tahriren Nafta Vekaletine mliracaat 
etmeleri laztmdtr. c 5290 • ( 9467 ) -Ankara gar1 gazino binast i.ist katmdaki salonlarda yaphrtlacak sert 

agacdan cilah lambri ve dograma i§leri vahidi fiat lizerinden kapall zarf 
usulHe eksiltmeye konmu~tur. 

1 - Bu i~lerin muhammen bedeli 9500 liradtr. 
2 - tstekliler bu i~e aid ~artname ve sair evrak1 Devlet Demiryol

larmm Ankara ve Sirkeci veznelerinden 48 kuru§ mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 18/1/939 tarihinde c;ar§amba giinii saat 15 te Ankarada 

D. D. Yollan Yol dairesinde taplanacak merkez birinci komisyonunca ya
pllacaktir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek iqin isteklilerin teklif tnektubu ile bir
likte B§agl.da. yazllt teminat ve vesaiki ayni giin saat 14 e kadar komisyon 
reisligine tevdi etmiQ olmalar1 laz1mdtr. 

A - 2490 say1h kanun ahkamma uygun 712,50 lirahk muvakkat te
minatl. 

B - Bu kanunun tayin ettigi vesikalar. (5309) (9503) 

istanbul Telefon Miidiirliigiinden: 
1 - :i:dare ihtiyac1 iGin muhtelif eb'adda 16 kalem kur~unluk kara kab

losu He 1 kalem denizalti kablosu kapah zarfla eksiltmiye ~1kanlm1§tlr. 
2- Muhatntnen bdeli (146794.20) muvakkat teminatl (8590) lira olup ek

siltmesi 6/2/939 pazartPc;i giinii saat ( 15 ) te Mi.idi.irliik binasmdaki Satmal
ma Komisyonunda yap .... caktlr. 

3 - istekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile kanuni 
vesaiki muhtevi kapah zarflanm o giin saat ( 14) e kadar mezkur Komis
yona vereceklerd.ir. 

4 - $artnamesi ( 367 ) kuru~ mukabilinde hergiin Levaztm .Amirligi-
mizden ahnabilir. ( 9253 ) 

Heybeliada Verem sanatoryomunda yapllac$k su deposu in~aatx a~t) 
eksiltmeye konulmu§tur. 

.1 - Eksiltme 13/1/939 cuma giinii saat 15 te Cagalogluncta Sl.hhat 
ve I~;timai Muavenet Mi.idiirliigu binasmda kurulu kotnisyonda yap1laca:k' 
hr. 

2 - Ke~if bedeli 9677 lira 66 kuru§tur. 
3 - Muvakkat garanti: 726 lirad1r. 
4 - 1stekliler §artname, proje ve buna miiteferri diger evrakt. 49 

kuru~ mukabilinde her giin komisyondan alabilirler. 
5 - istekliler carl seneye aid Ticaret Odas1 vesikasfle 2490 say1h ka· 

nunda yaz1h belgeler ve bu i§e yeter muvakkat garanti makbuz ve<JS 
banka mektubu ile birlikte en az bu i~e benzer 5000 lfrahk 1~ yaptlklarJ1l8 
dair ihale tarihinden bir hafta evvel lstanbul Vilayetinden altnt~ oldu!e• 
Ian miiteahhidlik vesikasile birlikte belli giin ve saatte komisyona gel· 
meleri. (9499) 

B. N. KAZANCIYAN 
TARIM MAKiNELERi EVI 

1 8 8 9 ( 50 ) 1 9 3 9 
KURULU!)UN 50 nci YILI HATIRASI Ml,}NASEBETiLE 

Yeni yilmtzi kutlular ve Tiirk Ziraat tarihinin yeni bir sahifesi a~1ltrken 
sizleri tebrik ederek bu yeni sahifelerde her biriniz ancak Tiirke 
yara§an biiyiik ba~anlar kaydetmenfzi, ziraat makineleri satan en 
ktdemli miiessese sifatile temenni eder. 

istanbul Defterdarb2'1ndan: 
I Muhammen k1yrtle 

Lira ~· 
Kas1mpa§ada: Gazihasanpa§a mahallesinin Tersane kaptsl soka
gmda eski 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, yeni 6, 8, 10, 9. 11, 13; 15; 

• 17 sayllt yedi diikkan ile bekar odalanm mii§temil evin 75/120 
payt (paras1 pe~in ve nakden veya mi.ibadil ikinci tertib tasfiye 
ve~ikasile mahsub edi.lebilir.) 1500 oO 
Arnavudkoyiinde: Arnavudkoy mahallesinin Yenised sokagmda 
eski 13, yeni 8 sayl11 evin 9/80 payt (paras1 pe§in ve nakden 
veya %5 faizli bazine tahvili ile) 607 ~0 

Yukanda yazth gayrimenkuller hisselerl hizalar1nda gosterilen muha~ 
men bedeller iizerinden paras1 pe~in ve yirmi senelik VakJ.f icaresile sa 
masra£1 ahctya aid olmak iizere ac;1k arthrtna usulile ayn ayn. satiiacll,

11 
ttr. Arttlrma 9/1/939 pazartesi gi.inii saat 14 te yaptlacakhr. Isteklilet~ 
mezkttr giin ve satte %7,5 teminatlarile Mill! Emlak Miidiirliigiinde to61 lanan komisyona miiracaatleri. (M) (93 



Magar a 
Bu hikaye, zama

ntm!Zdan c;ok evve
le aiddir. Yirmi 
bet bin !ene, belki 

daha fazla.. Mem
leketimiz, t1pk1 bu -
giinkii manzarasmt 

ta~uruyordu. Dag
lan, ovalan u<:u bu
cai:b gelmiyen or -
manlar, saymakla · 

tiikenmiyen batak -
!1 k I a r ortiiyordu. 

Kayalar daha yiik
s.ek ve daha sivri 

idi. Bunlann ara -
smdan ~urada bu
rada intizamslZ bir
c;ok sular ak1yordu. 
Hic;bir yerde ma vi 

goke dogru kat kat 
binalar yiikselmi -
yordu. Bugiin u
zaktan beyaz hirer 
terid hissini veren 

yollardan eser yok
tu. Koy, kasaba, 

tehir namma da bir
§ey mevcud degil
di. Ba~tanba~a bo~ 
bir tabiat ve hududsuz bir sema .• 

Bugiin Menderes vadisi, Aydm ovasi 
dedigimiz yerlerde ecdadumz toprak alt
lanndaki kayalar ic;erisinde tabiatin ac;· 
t.ib oyuklan geni~leterek viicude getir· 
dikleri magaralarda oturuyorlard1. 

T arihten evvelki bu devirde bir sabah 
Menderes vadisinin arkasmdan gi.ine~ 
ktrmiZl yiizi.inii gostermege ha&laml&tl. 
Fa kat s1k1 bir sonbahar sisi onu daha 
fazla uzaklarda ~osteriyor ve 1~1klanmn 
keskinligini azalhyordu. _ Maamafih bu 
kadar aydmhk magaralann hp1lanmn 
ac;IldJih dag kenarlanm nurlandnmaga 
kafi gelmi§ti. Her ak$am aile reislerinin 
bu kapJiann oniinde yakrp bnaktJklan a· 
te~lerin alevleri azalm1~. herbirinin altm· 
da hadsiz hesabs1z korlar toplanml$tl. 

Gece digerleri uyurken no'bet beklemi~ o
Ian insanlar, goke dogru yiikselmekte o
lan mavi odun dumanlanmn arasmdan 
gec;erek uykuya yatmak if;in magaraya 
giriyorlard1. 

49 Birden ince ve c;igli bir dala konmu~ 
olan kiic;iik bir ku&un cJVllhsl i$itildi. Buk;; na, ta uzaklardan, yabani bir okiiziin bo· 

ve i:iirtiisii mukabele etti. 

~0 

Kabile erkam arttk tamamen uyan • 
gel• m1~lardJ. Magaralardan ihtiyarlar, en 

onde ve giine~in dogdugu tarafa yi.izle
rini donerek. bu hayat membama kar~l 
hurmetle igilerek ~Jklyorlar, dudaklan • 

nm arasmda manas1 pek de anla~JlmJyan 
muphem birer dua mmldamyorlard!. 
Biraz yiiriidiikten sonra ya biiyi.ik bir ta· 
$1TI, yahud da devrilmi~ bir agacm iistii· 
ne oturuyorlar, bir zamanlar hie; yorul • 
madan iizerlerinde dola~t1klan uzak o
valara, daglara bak1yorlard1. 

Aradan pek uzun zaman gec;meden 
kadmlar da goriindiiler. Giilerek oyna
$arak ellerinde deri kabalan nehirden 
doldurmaya koyuldular. Binlerce sene
denberi kabile efrad1 tarafmdan yava$ 
yava& viicude getirilmi~ bir ke~i yolu ol-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,, .. ,,,,,, .. , .. ,,,,, ... ,,,,,,,, ... ,11,1111111,,,,,11,111, .. , 

~ocuk portreleri 

..., 
~ocugu 

masma ragmen sivri ta&lar iizerinde c;~,p
Iak ayaklarla yiiriimii$ olduklan ic;in aci· 
mi~ olan ayaklanm da suya sokarak SlZl· 
lanm dindirmek istiyorlard1. 

Erkekler, delikanhlar ve <;ocuklar da 
onlann arkalanndan sokiin ettiler ve tlp
kl ihtiyarlar, hdmlar gibi giine$in yu • 
varlak ve kml c;ehresi oniinde hiil1Det -
karane hirer reverans yaptuar. 

Hepsi, garib bir ~ekilde yekdigerlerine 
benziyoriard1. Ayni adaleler, ayni sert 
siyah sadar, ayni kara ve koyu gozler, 
ayni kuvvetli di~ler ve c;eneler .• 

Elbiselerinin de yekdigerlerininkinden 
fark1 yoktu. Zaten elbise denemezdi. 
K1sa bir fistan tarzmda yalmz bellerile 
dizkapaklanmn arasml orten bir pa~a
dan ibaretti. 

Ellerinin, ayaklanmn, kollarmm ve 
bacaklarmm, velhasd biitiin viicudlerinin 
sertle~mi~ derileri giine~in fazla yak1c1 
hararetinden ve sogugun igneleyici tesir· 
lerinden miitehassis olmalanna imkan hi
rakmJyordu. Hele tabanlarmm altlan a
deta naSJT baglanu~h. Sivri ta~lann ve 
dikenli nebatlann rahats1zhklarmdan 
kat'iyyen miiteessir olmuyordu. Fa kat bu 
kabahklanna ragmen siislenmek hissin -
den ari kalamaml$lardJ. Kadmlar, bo • 
yunlanna delikli ve boyah ta~lardan ger
danhklar, bellerine nebatat saplarmdan 
oriilmii$ kemerler takml$lard!. 

Erkekler ise daha ag1r gerdanhklarile 
iftihar ediyor gibiydiler. Onlann boyun
lannda oldiirdukleri vah$i bayvanlann 
biiyiik di&leri ma ma asllmJ&h. Bunlar 
nekadar fazla olursa o kadar merd ve ce
sur saY!hyorlardJ. · 

Magaralann oniindeki tabii tarac;ada 
giinliik umumi faaliyet ba&lam!~tl bile .. 
T a§ yontucular, boyaylcllar, bir tak1m 
iptidai silahlar yap1ctlar basit tezgahla
rmm ba$larma oturarak c;ab$maya ko -
yulmu$lardJ. Ku~ ve hayvan avlamaya 
c,:Jkacaklar da seferlerine hazulamyorlar
dJ. Y an taraftaki kayanm iizerine c;izil
mi& bir yaban okiizii resminin oniinde ta
limler yapJyorlar, oklan, karg1lan ve 
m1zraklarile bu cans1z hayali tehdid eder 
gibi bir vaziyet ahyorlar, sonra hep bir
likte biitiin kuvvetlerile silahlanm ta~m 
iizerine saphyorlardt. Grupun ~efi arada 
mad a su sozii tekrar ediyordu: 

- Bugiin in~allah buraya vurdu~u -
muz darbeler kadar yabani okiiz tepe]i
yecegiz! 

T a lim bitince, vadilerin arasmda bir· 
den sanki koca dag tarafmdan yutulmu~ 
gibi gozden kayboldular. Simdi magara
larm kapJlannm oniinde kiic;iik c;ocuklar 
bagmnaya, ko~u~aya ve diigi.i~mege 
baslamJ~!ardJ. 1derinde on iic; on dort 
ya~lannda kadar bir tanesi hepsine ta -
hakki.im ediyor, adeta onlar iizerinde bii
yiik bir adamm1~ tesirini gosteriyordu. 

Kreho anslZin c;ocuklarm yanmdan 
uzakla~arak en dibdeki magaranm kap!· 
smm oniine gitti: 

Diye bagud1. Cok r.ec;meden ma~ara-I 
- Ten ere gel, Tenere I 

j 
dan kara gozlii, siyah sac;h, yamk tenli 
on iki ya~lannda kadar bir k1z c;ocu~u 

~imdiye ikadar 
yapllan tahminle -
rin aksine olarak 
bizim Tarih Kuru -
mu tarafmdan vii -
cude getirilen ve 
mekteblerde oku -
nan umumt tarih1 • 
mizde ce yaz1h ol
dugu ve~hile insan
lar tarafmdan ilk devir!erde topraktan 
~tlkanlarak ~lenen maden demir de~, 
balmd1r. Tiirklerin ecdad1 Etilerin kom
§Usu Mezopotamya civannda sakin Kal
de'lilerin memleketinde yap1lan tetkik
ler neticesi orada 4 bin sene evvel vil • 
cude getirilmi§ bir~ok balar e§ya mey
dana ~lkanlmi§tJr. Bundan sonra kalay 
ve ~inko ke§fedilmi~, kalayla bak1r ka
rl~lnlarak bronz elde edilmi§tir. 

Arxl;,rm dili 
B5ceklerin hayat

lanru tetkikle §Oh -
ret bulrnU§ !limle • 
rin anlar iizerinde 
yaphklan incele -
melerin vb1l ol -
duklan neticeye gO
re, bu ~all§kan hal 

amelesinin kendi aralarmda anla§rna -
lanm temin ~en bir dilleri mevcud. 
dur. c;il;eklerden bal toplam1ya ~1la.p da 
tekrar kovana dondiikleri vakit birbir -
lerine ba~lanndan gec;en maceralan an
latlrlar. Fakat bu dil, bizimki gi'bi bir 
konu§.ma lisam degildir. Dilsizlerinki 
gibi bir i§ar'et lisamd1r. Anlar da ayak
larmm muhtelif §e'kildeki hareketlerlle 
fikir teayi etmektedirler. 

~1kh. Kreho'yu goriir gormez nazarlar1 
parladJ. Erkek. c;ocuk: 

- Tenere, dedi, ben bahk tutmaya 
gidecegim, sen de gelir misin '? 

- Bahk tutmaya gide<:eksin aroma, 
hani ta~larm ve aglannl .. 

- Ben, arllk bahk tutmak ic;in ta$a 
ve aRlara muhtac degilim. Dii.n ak$am 
ileri.ki diizliigiin arkasmda tJpkJ bir kec;i 
yavrusu gibi kayadan kayaya s~c;nyarak 
akan kii~iik bir umak ke~fettim .. Orada 
deh~tli hahk var .. Kum gibi kaymyor .. 

Delikanh bu sozleri soylerken kolunu 
uazatarak nehrin bulundugu yeri goster
mek istiyordu. 

- Oy]eydi de, diin aksam nic;in o ha· 
hklardan getirmedin? 

- <;ok gec;ti. Buradan epeyce uzak
c;a bir yer .. Hava, adamakllh kararm1~, 
kurdlar ulumaya ba§lamJ~larru. Bilirsin 
ki geceleyin kurdlar tehlikelidir. Ne ise, 
~mdi onu buakahm .. Sen benimle bera
ber gelirsen, bilmem yorulm1yacak m1 -
sm .. Ciinkii ~imdi yola c;1karsak giine$ 
tam tepemizin iistiine gelinciye kadar yii
riimemiz icab edecekl 

- Y orulmam. <;unkii seninle birlikte 
olaca!bm .. Sonra bahklar da nekadar ho
~uma gider farkmdasm!. 

Delikanh kemerinden CJkardJgl kuru 
bir et par<;asJm gostererek: 

- Orada, kayalann iistiinde yemek 
de yeriz! dedi, sonra da ilave etti: 

- Mi.isaade edersen kargJml. baltam1 
alayJm .. Onlan diin ak&am babam adam
ablh bilemi~ti. Ne olur olmaz, seni ve 
kendimi miidafaa etmek laz1m gelirse on
larm biiyiik faydalan dokunur. 

*** 
1kisi kolkola giile oymya yola c1ktJ. 

Bazan sert ta~h. dikenli otlu tabii yo) -
lardan ge~iyorla.r, bazan da geceki rutu
betin ve sabahki sisin yumu~atttgl ayak
larmm alhnda ~kme temayiilii gosteren 
topraklann iistlerinden ge~iyorlard1. Diiz 
klstmlan fundalarm kumiZI ve pemibe c;t
c;ekleri ortmii~tii. Ayaklan ve dizl~ri 
bunlarm arasmdaki yiiksekc;e c;ahlann 
~ert dallarma <;.arparak zedeleniyordu. 
Cay1r ku~lan, c;ocuklann oniinden tela$
h kanad c;upmtJlarile korkarak kac;Jyor
lar. ince fidanlarm iistiinde giic; muva -
zenesini bulmu~ kargalar bu iki yolcu}'a 
gozlerini hayretle ac;arak bakJyorlardJ. 
Kreho, bi.iyiik bir zevk ve ne~'e ic;inde 
ftrlathgJ c;akJita~ml evvelce gosterdigi 
bir hedefe tam olarak isabet ettirememi$
ti. Ten ere gevrek kahkahalar fulatarak 
arkada~ile alay ediyordu. Kreho, T e -
nere'yi bir kat daha memnun etmek ic;in 
bi.iviik ku~lann uc;mlanm ve c;JkardJklatJ 
acib sesleri taklid ediyor, bu seslerle, kii
r.iik kmn v;iilii~leri, bo$ ve sakin arazide 
derin akisler husule ~etiriyordu. 

• Arkas1 ~elecek defa -

I ilkkanun bulmacasmda hediye ka
zananlarm isimleri per~embe giinkii 

sa "1m 1za basJlacakbr. 

Avrupada yagan ilk kar ilstiinde eglenen kii~illder ............ snmeceyrc·ii·z·eiile·r ........... . 

1 - Gazianteb kunduraC1 ~ar§Jsm -~ 16- Erzrum klz orta okul422 Nezihe 
da 46 No. da Ali. Erenyol. 

2 - Geli'bolu Nam1k Kemal okulu 17 - Erenkoy !stasyon caddesi 31 
72 Sevim Yiingiil. No. da !smail Gencay. 

8 - Gemlik bakkal Ali Bu~. 18 - Karagiimriik Dervi~ali mahal -
4 - Kayseri lisesi 27 Izzeddin 5gsi.ier lesinde ismet Karhova. 
S - !stanbul Sular idaresi Terkos .......................................................... .. 

fabrikas1 atOlyesinde Aziz Atik. F1kralar 
6 - Mersin posta kutusu 71 Kadrl. 
7 - Adana orta okul 777 Turan. 
8 - Trakya Saray ~ahin Giray. 
9 - Sen Benua Frans1z mektebinde 

Feriha Giinay. 
10 - Gemlik tahsildar Mustafa glou 

Hasan Baytkal. 
11- U§ak ikinci topr;:u taburu bl!§inci 

batary!! Ala§ehirli Mustafa Panldar. 
12 - 44 uncil ilk kul 228 ~i.ikran. 

lddiaya giritmit! .. 
- Ne o, lkiic;iik, elin kolun sanh .. Ba-

§Jna bir kaza m1 geldi? 
- HaYJ.r, iddiaya giri~tik! 
- N e iddias1? 
- Karde§imle pencereden en ~ok kim 

sarkacak diye .. tddiaYJ kazand1m .. 

Yeni sene .• 
13 - Kuzguncuk Nakika§ caddesinde 

7 No. da Meliha Mektebliler arasmda: 
14- Mersin orta okul Mehmed Bener 
15 - Mudanya c;avu11 mahallesinde 

~merbey Cami sokak 15 numarada 1h-
san. 

- Yeni sene i~tin ki.i~ti.ik karde§ine ne 
hediye verdin? 

- Dii§iindiim, ta§md1m, .t§ Kumba • 
rash ndan daha mi.inasibini bulamad1m. 

fh1eraklt ~eylerl 
Yanardag lavlar1 

Yanardaglardan 
ll.rhyan I.avlann yal 
ruz ~1khklan za -
man s1cak oldukla
nm ve bir muddet 
sonra so~uduklan -
m zannetmeyiniz. 
Bir~tok yan:ardagla - -
rm mahsulil. lavlar iizerinde usula da
iresinde i~aretler konularak yapllan 
tetkikler neticesi bu lavlann sekiz, on 
sene yi.iksek hararetlerini muhafaza et
tikleri anla§Ilml§hr. Mesela !talyadaki 
Etna yanarda~ndan ~1kan lavlarm ha
raretinin yedi sene sonra dahi 20 dere
ce oldugu goriilm~ii.r. 

c;abuk biiyiiyen hayvanlar 
Pili<;Ier yumurta

dan ~Jkhktan sonra 
aradan dokuz gi.in 
g~er ge~mez ilk 
giinkil. agu hk.lann 
iki mislini bulurlar. 
Fakat ordek yavru
lan onlardan daha 

~tabuk buyiirler. Dogu§lanndan alb. gi.in 
sonra ilk gil.nkil a~lrldannm iki mis
line vASll olurlar. Fakat bu hususta rQ.. 
kor klran gi.ivercinlerdir. Bu hayvanlar 
yumurtadan ~J:ktJklanmn iizerinden 
lark sekiz sall't g~er gec;mez, dogU§la • 
rmdaki a~bk.lartnlll i1ti mislini bul .. 
rnU§ olurlar. 

ii!:.Wiiiiii~ 

Oyunrular bir masamn bll§ma topla
rurlar. Her oyuncuya bir kag1dla iki 
kii~ti.ik pusla v'erilir. Herkes puslalar -
dan birine istedi~ bir suali., digerine de 
lhlettayin bir ismi cins yazar. Biitiin 
sualler bir ~apka veya sepet ir;erisine a
bhp kar~mhr, oyuncular oradan gor
meden hirer pusla ~ekerler. Sonra bii
tiln isimler §apkaya veya sepete atlhr. 
Gene oyuncular gormeden hirer isim 
puslas1 ~ekerler. 
~imdi mesele eldeki suale, eldeki · 

mi de kullanmak §Brtile miinasib bir ce
vab verebilmektedir. ~niiniizdeki ka -
~1da bu cevab1 yazmamz laz1md1r. Fa
kat ekseriya isimle sual arasmda hi~ 
bir miinasebet bulurunaz. Marifet, boy
le bir miinasebet icad edebilmektedir. 
Bir misal zi'kredelim: «Sporu sever mi
siniz?., 1sim de «ispanak •. Bu mahir 
bir oyuncu §U cevab1 verebilir: Evet, 
sporu severim, fakat sade ispanak ye • 
mekle spor yap1lamaz, onun ir;in viicu
dfune iyi bakar, yiyece~ime, i~ecegime 
dikkat ederim!• 

Cevablann arkas1 imzalanarak oyun 
~efine verilir. Oyun §efi de onlan oyun· 
culara rasgele tevzi eder. Herkes s1ra 
ile elindeki ka~d1 okur. Umum1 heyet, 
verilen cevabm muvaf1k ve araya Slkl§'
tmlan isimle iyi miinasebeti olup ol • 
mad1gmt tayin eder. Cevab1 t>n giizel o
larak 'kabul edilen oyunu kazanlil.l§ sa• 
YJhT. Eger evvelce bOyle bir §ey kara,r..o 
la§tmlmi§Sa kendisine muayyen olan 
hedive verilir. 

( 2 ncikanun bulmacas1 ) 

D~rsJ~~ 

ODD 12 

ODD 12. 

ODD - 1'1 
II II 'I 

12 12 12. 
Yukanda gordiigiiniiz dokuz zan do

kuz bo~ goze o suretle yerle§tiriniz ki, 
soldan saga ve yukandan a§ag1ya her 
s1ramn yekunu yanlarmdaki rakamlar 
olsun. Yalmz dikkat edeceginiz nokta 
ayni say1y1 gosteren zarlann bir s1rada 
bulunmamalanm temin etmektir. 
Bo~ hanelere zarlann sayllanm i§aret 

ettikten sonra o kJsml kesip ikincika -
nun sonuna kadar .cumhuriyet Gaze
tesi <;ocuk Sahifesi• adresine giinderiniz. 
Bu bilmeceyi dogru ~ozenlerden birin -
ciye be§ lira, ikinciye iki lira, iir;:iinciiye 
miinasib bir hediye verilecek ve diger 
yiiz ki§iye giizel miikafatlar dag1tJla -
cakbr. Cevablarm zamamnda giinderil
mesi laz1mdJr. G~ kalanlar miisabaka
ya giremezler. 



En ho~ ve en gOzel dudak ruju, 
C 0 T Y' nin size takdim ettigi 

RUJOUR 

COTY 
ME!i)HUR FRANSIZ MARKASI 

f"IIKKAT I Paris COTY ·fabrikalarmda imal ve ih:~. 

edilmi~ bir frans1z mustahzand1r. 

Devlet 

~m Tomru~ 
Orman i,Ietmesi 

Karabiik Revir 
..... 
Amirliginden : 

"' 1 - Karabiikte Koprii ba§mda istifte mevcud ( 1095) a~d muadili ( 631) 
metre mikab (358) desimetre mikab ~am tomrugu a~Ik artttrma ile 
satllacakttr. 

2 - Tomruklarm aynca ba§ kesme paylan mevcuo ve kabuklan soyulmu~ 
olup hacim kabuksuz orta kutur iizerinden hesablanm1~ttr. 

3 - Tomruklara aid sab!? ~artnamesi Ankarada Orman Umum Miidiirlii
giinde vee Orman Ba§miihendis Muavinliginde 1stanbulda Orman Ba§
Miihendis muavinliginde ve Karabiikte Devlet Orman f§letmesi Revir 
Amirliginde goriilebilir. · 

4 - Tomruklann muhammen bedeli ( 12) lira ( 35) kuru~tur. 
5 - isteklilerin % 7,5 muvakkat pey ak~esile 7/1/939 giinii saat ( 11 ) de 

Karabiikteki Revir Merkezine miiracaatleri. ( 9347 ) 

MERSEDES BENZ 
1939 Model 

Benzinli, Mazutlu, binek otomobil ve kamyonlarana goriinilz. 

Taksim, Cumhuriyet caddesi No. 25 

Y ap1 i,Ieri ilam 

Naf1a V ekiletinden : 

Ne§riyat alemimizin en faydah ve en liizumlu kitablanndan her 
bekarm, her evlinin mutlaka okumas1 laz1m olan ve milli 

kiitiibhanemizde miihim bir bo~lugu dolduran 

Fenni, i~timai ve Psikolojik Bir Eser 
Dr. Z. Z. nin 

BEKARLIK ve EVLiLiK 
Bilgisi ve 

•• 
Ogiidleri 

<;tkti. Herkesin konu~acagt ve kiitiibhanesinde evladlan IGm sakhyacagz 
bir eserdir. Bekar gencleri. biitiin evlileri yakmdan ilgilendiren bu eser 
i~inde ( Evlenme nevileri, evlenmeme mastiirbasyon, tenasiil organlar1; 
vazifeleri, ziihrevi hastahklar, ya!? ve evlenme. sthhat ve evlenme, ev
lenmede kiifiivliik, evlenmede a§k, ni§an, nikah, zifaf, balay1 evlilik hayati, 
k1skan~hklar, evini yzkan ve yiikselten kadm, evinin kadzm, evinin kocast, 
kadm c;ah§mah m1? Koit, ve koitte hijienik tedbirler, ay ba§lan ve bozuk
luklan. c;ocuk dii~iirme v dii~iirtme, gebelik ve tedbirleri, dogum ve ted
birleri, ~ocuk ve aile, adet kesimi ve kadmda buhran ya~lari, akamet ve 
kudretsizlik) gibi her §ahsm szhhat ve hayatz, aile biinyesinin zindeligi. se
lameti ve ahengi iGin bilinmesi liizumlu olan ~eyler vardrr. Fiah 50 kuru§tur. 

KANAAT KiT ABE Vi 

Dahiliye V ekaletinden : 
Biinyan kasabasmm 90 hektarhk klsmmm halihazrr haritalarile bunu 

muhat 300 metrelik ktsmz ile 150 hektara varan sahanm yalntz 1/2000 lik 
miilJhanili haritasmm yeniden alum i§i kapah zarf usulile eksiltmiye ~Ika
rilml§tlr. 

!§in maktu bedeli 2500 liradzr. 
Eksiltme 11 ikincikanun 939 ~ar§amba giinii saat 11 de Ankarada Dahi

liye V ekaleti binasmda toplanacak olan Belediyeler imar Heyetinde ya
pdacaktrr. 

Muvakkat teminat 187.50 lirad.lr. 
~artnameler bil'abedel Belediyeler imar Heyeti Fen $efliginden alma

bilir. Tekliflerin tayin edilen giinde saat ona kadar Ankarada Belediyeler 
Bankasma B. 1. H. Fen Sefligine verilmi§ veya posta ile bu saate kadar gon
derilmi~ olmas1 Iaz1mdrr. c 5258 • ( 9425) 

Her otomobil ve her kamyon i~in 

BOSCH 
BUJt 

AKOMOL.ATOR 
KLAKSON 

BOBlN 

Y AN ISARETLERl 
CAM StLECEGl 

ONFENER 

DINAMO 
MANYATO 

MAZUT MEMELERl 
MAZUT POMPALARI 

DlSTROBOTOR 

0 T 0 E L E K ·T R i K 
istekli ~1kmam1~ olan Ankara • Akkoprii ile Orman !;iftli~i yolu iize- Taksim KI§la ge~idi No. 21 
rinde ve Orman ~iftligi arazisi dahilinde yapzlacak Tavuk~uluk Ens- Her nevi muayene, tecriibe ve tamir 

1-

titiisii binalan in§aati tekrar kapah zarf usulile eksiltmiye ~Ikanl-
mi§tlr. Muvakkat me~her : Taksim CeylAn Han No. 25 
Ke§if bedeli 48,696 lira 96 kuru~tur. ~~---•••••• 

Eksiltme 11/1/939 ~ar§amba giinii saat 16 da Naf1a Vekaleti Yap1 I lnhi" • 'I Umum Mu··du"·rtug•• ... Wl•• den.. I 2-
i§leri Eksiltme Komisyonu oeasmda yap1lacakhr. sar ar 

3- Ebilime prtMme~ n ~M mii~funi e~~ ~5 kuru§ b~~ ~- ~-~·-·--~~~~~~--~·-••••••••••••• 
kabilinde Yapz i§leri Umum Miidiirliigunden ahnabilir. I - idaremizin Cibali Tiitiin ve Kutu fabrikasmda halen mevcud olan-

4- Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 3,652 lira 28 kuru§luk muvak· larla may1s 939 gayesine kadar birikecegi tahmin edilen 160,000 kilo tahta 
kat teminat vermeleri ve Nafla Vekaletinden almmi§ ehliyet vesikas1 par~asz pazarhk usulile satilacaktir. 
gostermeleri Iazrmdrr. Bu vesika eksiltmenin yap1Iacagt giinden en II - Muhammen bedeli beher kilosu 50 santim hesabile 800 lira ve % 
az sekiz giin evvel bir istida ile Naf1a Vekaletine miiracaatleri muk- 15 teminati 120 lirarur. 
tezidir. III - Arttlrma 13/I/939 tarihine rashyan cuma giinii saat 15,30 da 
istekliler teklif mektublarmt ihale giinii olan 11/11939 ~ar§amba gii- Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesinde miite§ekkil Komisyonda yapl-
nii saat 15 e kadar Yapz i§leri Eksiltme Komisyonu Reisli~ine mak- lacakhr. 
buz mukabilinde teslim edeceklerdir. IV - Niimuneler Cibali ve Kutu fabrikalarmda goriilebilir. 

5-

( 9419 ) V - isteklilerin arttirma i~in tayin edilen giin ve saatte % 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. natlarile birlikte yukanda adt ge~en Komisyona ge]meleri ilan 

15 temi
olunur. 

Me,hur Hac• Bekir tlcarethanesl 
FEVKALADE LEZi~ 

MEYVALI NUGA 
Fiab 120 kuru,. 

A I i Muhiddin 
Hac1 Bekir 

Merkezi: Bah(;ekapi, ~ubeleri: Beyoglu, Karakoy, Kad1koy. 

Kiiltiir 

... 
I 

1 - 2259 say1h kanunun tatbikma dair olan talimatnameye gore il
kokullarm 4 iincii ve 5 inci s1mflan iGin iki cildd.en miite§ekkil bir Ta
bigat Bilgisi kitab1 yazilmas1 miisabakaya konulmu~tur. 

2 - Miisabaka miiddeti 2/2/1939 dan ba§lamak ve 1/8/1~39 sah giinii 
ak~am1 bitmek iizere alb ayd1r. 

3 - Miisabakaya i§tirake karar verenler 1/5/1939 pazartesi giinii ak
~amma kadar bir dilekc;e ile Kiiltiir Bakanhgma miiracaat ederek bu mii
sabakaya girecekler defterine adlanm yazdtrarak bir numara alacaklardzr. 

4 - Musabakada birinciligi kazanan kitab serisi ii~ yll siire ile okul
larda okutulacak ve miiellifine her yzl iGin biner lira telif hakkl verile
cektir. ikinci ~tkan kitab serisini yazana bir defaya mahsus olmak iizere 
b1rincisinin miiellifine verilenin bir y1lhgi, ii~iincii, dordiincii ve be§inci ~I
kanlara da hirer ~faya mahsus olmak iizere dorder yiiz lira miikafat ve
rilecektir. 

5 - Miisabakaya gireceklerin eserlerini ii~er niisha olmak iizere rna
kine ile ve kag1dlarm yalmz hirer yiiziine yaz1lm1§ olarak Kiiltiir Bakan
hgl Yaym Direktorliigiine makbuz mukabilinde vermeleri veye gonder
meleri laztmd1r. Kitaba konulacak resim, ~ekil, grafikler ve sairenin aszl
larmm yalmz bu niishalardan birine ve yerlerine konulmu§ olarak bulun
masl kafidir. Miisabakaya basilmt~ bir kitabla girenler de kitabm ii~ niis
hasmz verecek veya gondereceklerdir. 

6 - Miisabakaya girenlerce eser miisveddelerile birlikte, eserleri ka
bul edildigi takdirde eserlerini ilan edilen telif hakki mukabilin~ ve her 
tiirlii tasan uf hakkmdan vaz ge~erek Kiiltiir Bakanhgma ii~ yzlhk bir 
devre ic;in terkettiklerini ve kitabm o devre i~indeki her baszh~mm son 
tashihlerinin kendileri veya kendi mes'uliyetleri altmda tayin edecekleri 
diger bir zat tarafmdan yapzlacagm1 gosterir Noterlikten tasdikli bir ta
ahhiid sened.i verilmesi de laz1mdlr. 

"'! - Kitablarda bulunmas1 lazzm gelen pedagojik ve teknik vasulan 
gostereu ~artname ile Noterlige tasdik ettirilecek taahhiid senedinin for
miilii Ki.iltiir Bakanhg1 Yaym Direktorliigiinden ahnabilir. Mektubla isti
yenlerin bir kuru§luk bir posta pulunu da birl1kte gondermeleri Iazlm
itr. (5298). (94911 

( 9484 ) 
~ 

1 - idaremizin istanbul Ba§miidiirliigii binas1 ve ambarlarile levaz1m 
ve miibayaat §Ube:;i binas1 arasma §artname ve resmi mucibince yaptznla
cak ii~ aded demir camekan i§i kapah zarf usulile eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - Ke§if bedeli beheri 3912,97 lira hesabile 11738,91 lira ve muvakkat 
teminatl 881 lirad1r. 

3 - Eksiltme 16/1/939 tarihine rasthyan pazartesi giinii saat 16 da 
Kabata§ta Levaz1m ve miibayaat §Ubesindeki ahm komisyonunda yaplla
caktrr. 

4 - $artname ve resimler 59 kuru§ bedel mukabilinde inhisarlar Le
vazlm ve Miibayaat ~ubesinC'.en almabilir. 

5 - Eksiltmeye i§tirak etmek istiyenlerin diplomah yiiksek miihendis 
veya yiiksek mimar olmalan, olmadtklar1 takdirde ayni evsaf1 haiz bir mii
tehasslsl in§aat sonuna kadar daimi olarak i§ ba§mda bulunduracaklanm noter
likten musaddak bir taahhiid kagtdile temin etmeleri ve bundan ba~ka 8{)00 li
rahk bu gibi in§aat yapmi§ olduklanm gosterir vesaiki ihale giiniinden 8 
giin evveline kadar inhisarlar Umum Miidiirliigii in§aat §Ubesine ibraz 
e~rek aynca fenni ehliyet ve miinaka.saya i!?tirak vesikasz almalan laztm
dtr. 

6 - M:iihiirlii teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede ya
Zlh in§aat §Ubemizden ahnacak eksiltmeye i~tirak ve fenni ehliyet vesikasz 
ve %7,5 giivenme parasz makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek olan kapah zarflarm ihale giinii en geG saat 15 e kadar yukanda 
ad1 ge~en komisyon ba~kanhgma makbuz mukabilinde verilmesi Hl.z1md1r. 

(9514) 

Erzincan Miistakil Vak1flar Memurlugundan: 

Bedeli M. Cinsi mevkii 
% 7.5 

teminat 
No. 
2/2 

34/35 36/8 
37/7 38/10 
39/12 40/14 
U/18 

Lira Vergi 
6000 Kur§unlu Gazino 

Lira K. Hududu 
Dortyol 450 Sag1, solu yol, arkas1 

postane, cephesi yol. 
15850 Mufti Han. otel Sogudlii 513 75 Sag1 sahibi vaklf dii-

Abdullah ve 7 bab kahve kanlan, solu evvelce 
kar§ISl sattlan !zzetpa~a va

klf diikkanlan ve H1-
~1r Nuri ambar1, cep
hesi meydan. 

Yukanda cins ve mevkileri yazth gayrimenkullerin miilkiyetleri sa
ttlmak iizere ve bedelleri tarihi ihaleden itibaren bir ayda tamamen oden
mek suretile 2/1/939 tarihinden itibaren yirmi giin miiddetle kapab zarf 
usulile arttlrmaya konulmu§tur. 23/1/939 tarihine miisadif pazartesi giinii 
saat on be§te ihale edilecektir. lstekliler §artnameyi her giin Vaklflar ida
resinde gorebilirler. Talib olanlar teklif mektublarm1 2490 say1h kanuna 
gore ihale saatinden bir saat evveline kadar Erzincan Vaklflar idaresinde 
miitE>§ekkil komisyona vermi!? bulunacaklard1r. Bu saatten sonra verilecek 
mektublarm ve postadaki gecikmelerin kabul edilmiyecegi ilan olunur. 

. (9530) 

PASTiL ANTiSEPTiK 

Soguk alg•nhg•, nezle ve tenef· 
fUs yollarile ge~er hastahklar· 
dan korur, grip ve bogaz rahat• 
&lzhklarlnda. ses k1&1khg1nda pak 
faydahd1r. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 

V aliligind en : 
.1 - Ke§if bedeli 17718 lira 12 kuru§tan ibaret bulunan Stiidyo 

ile Ismet Pa§a K1z Enstitiisii arasmda yapzlacak olan 8859.06 metre 
hafriyat i§i 12/1/939 per§embe giinii saat 15 te Vilayet binasmda Naf1a 
misyonunda ihalesi yap1lm~ iizere kapah zarf usulile eksiltmiye 
mu§tur . 

2 - Muvakkat teminati 1249 lira 60 kuru§tur 
3 - isteklilerin teklif mektublarmz teminat .rrektubu veya 

Ticaret Odas1 vesikas1 ve Nafta Miidiirliigunden alacaklar1 ehliyet 
larile birlikte yukanda sozii ge~en giinde saat 14 e kaNu- Eksiltme 
yonu Reisligine vermeleri. 

4 - Buna aid §artname ve ke§if e~akl ile projesi hi}rgiin Nafza 
diirlilgiinde goriilebilir. c 5229 ,. ( 

TURKiYE 

SEKER F AWJRiKALARI , 
Anonim ~irketinden : 

Miiessesemiz ii~iincii parti olarak kiip ve kri~tal ecnebi ~ekeri 

alacaktrr. ~artnamesi Bah~ekap1 Ta§han 42 numaradan 

12 sonkanun 1939 per~embe giinii saat on bire 

kabul edilecektir. 

Diyarbak1r Defterdariigindan: 
1 - Eksiltmiye konulan i§ : <;inar Akpmarda yapllacak 

in§aatidtr. Ke~if bedeli 30212.40 lirachr. " r 

2 - Bu i§e aid evrak §Unlardir : 
A - Eksiltme §artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Ek hususi ve fenni §artname1er 
D - Baymd.rrhk ve yap1 i§leri genel ve fenni §artnameleri 
E - Bu evraklar Diyarbaklr Nafza dairesinden 1,51 liraya 

3 - Bu i§in ihalesi 6/1/939 cuma giinii saat onda Diyarbalo.r n .. ·Ft .. ,·rll 
gmda yap1lacakttr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek iGin 2265.93 lirahk muvakkat teminfl.t 
ve a§ag1daki vesikalan ibraz etmek laz1mdtr : 
A - Naf1a Miidiirliigiinden almm1~ miiteahhidlik vesikasL 
B - 938 mali y1lma aid Ticaret Odasz vesikas1. 

5 - Taliblerin teklif mektublanm ihale saatinden bir saat evvel 
Reisligine makbuz mukabili verilmesi, posta gecikmeleri kabul 

6 - Dordiincii maddenin c A ,. fzkrasmdaki miiteahhidlik vesikas1, 
miye ~Ikanlml§ olan hangi i§ i~in istedigi a~Ik~a yazzlmak 
siltmenin yapzlacagt giinden en az sekiz giin evvel bir istida 
layete miiracaatle Naf1a Miidiirliigiinden istenilecek ve bu 
zarfmda vesika talebinde bulunmtyanlarm eksiltmiye .. ,.. ... ,; .. , 
leri. 

Batmtz m1 agrtyor? 

Gripten mi yabyorsunuz? 

Romatizmamz m1 teprendi? 

Ditinizin agrtst sizi ~ok mu rahatstz 
ediyor? 

Hemen bir tek kate 

mnmmrn 
ALINIZ. 

NEOKURiN: Biitiin bu rahats1zhklan derhal ge~irir ve size 
iade eder. Giinde 2 • 3 ka§e almabilir. 

NEOKliRiN: Mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. Tek ka§e 6, ~lbhk 

kutu 30 kuru§tur. Her eczaned.e bulunur. 

N E 0 K ti R t N ismine dikkat. 

Diyarbak1r Naf1a Miidiirliigiinden: 
1-

2-

3-

4-

5 ·-

6-

ilan yanb§hgz yiiziinden tekrar kapah zarf usulile eksiltmeye 
lan i§ 18776 lira ke§if bedelli Birinci Umumi Miifetti~lik 
Birinci Umumi Miifetti§lik ikametgah konagz mobilyalan 
Bu i§e aid evrak §Unlardtr: 
A - Eksiltme §artnamesi ke§if ve ke§if hulasalar1, 
B - Muvakkat projesi, 
C - Ek hususi ve umumi §artnameler, 
D - Baymdtrhk i§leri genel ve fenni §artnameleri, 
E - Bu evrak Biyarbak1r Naf1a c1airesinde ve istanbul Na£111 

diirliigiinde goriilebilir. 
Bu i§in ihalesi 17/1/939 sah giinii saat 11 de Diyarbak1r N 
iresinde yap1lacaktrr. 
Eksiltmeye girebilmek ic;in 1408,20 lira muvakkat teminat 
ve a§agtdaki vesikalan ibraz etmek lazrmd1r: 
A - Naf1a Miidiirliigiinden almm1~ miiteahhidlik vcsikas1, 
B - 939 mali yzhna aid 'Ticaret Odas1 vesikas1. 
Taliblerin teklif mektublanm ihale saatinden bir saat evvel 
yon reisligine makbuz mukabili vermeleri. Posta gecikmeleri 
edilmez. 
4 iincu madenin (A) ftkrasmd.aki miiteahhidlik vesikas1 
~1kanlm1§ olan hangi i§ iGin istedigi ac;1k~a yaz1lmak suretile 
menin yap1lacaj{1 giinden en az sekiz giin evvel Vilayete bir 
ile Naf1a Miidiirliigiinden istenilecek ve bu zaman zarfmda 
talebinde bulunm1yanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir. 



CUMHURlYE'I' lJ 

Istanbul I§ Bankas1 kar§ISinda 

ALOL C AL 
G i $ES • 

I 

1939 senesinde muhterem mii,terilerine dort biiyiik ikramiye 
vermekle tekrar ydba,l rokorun u kirlp birinciligi kazanmi,tir: 

22481 numaraya 100000 lira 
I 

Siileymaniye K1z Orta me ktebinde Bay an F ahireyi kazandirmi§br. ____________ .. __________ __ 

24481 numaraya 100000 lira 
B I k · 0 ·d· h s•·nde mualtim F ahri ve arkada,Iaram kazaodJrmJatar. a 1 es•r ro1 1 na ye ,. 

----------~ .. ~~~------
12692 numaraya 50000 lira 
Pahkpuarmda 32/1 numarada kasab Arifi kazandJrmt~ttr. 

---------.. 
16939 numaraya 15000 lira 

Kabata~ imam1 Bay Aliyi kazandJrmJ~br. 

------------.. -----------
Muhterem Bay ve Bayanlar daima I~ Bankast kar~J

sinda Maliil Cemal gi~esine ko§unuz. 
Zenginlik muhakkakt1r. 

Tayyare biletlerini de ii~Uncii ke,ideden itibaren fark 
almadan gifemiz devamh verecektir. 

Dahiliye V:ekaletinden : • 
Ermenak kasabasmm 200 hektarbk klsmmm haUbazU' barita$ile pwfu 

muhat 150 metrelik klsmx ile azam1 250 hektara varan sahanm l/4000 lik 
umumi haritasmm yeniden ahmt i~i kapalt zarf usulile eksiltmiye ~tkarll
rnl§br. 

!~in maktu bedeli 5500.- liradtr. 

PETROL NiZAM 
Eksiltme 11 ikincikanun 939 ~ar~amba giinii saat 11 de Ankarada Dahi

liye V ekaleti binasmda toplanacak olan Belediyeler !mar Heyetinde ya
pxlacakbr. 

Kepekleri ve sa~ dokiilmesini te
rJ11 davi eden tes1ri mi.icerreb bir Uac. 

" Muvakkat teminatx 412 lira 50 kuru~tur. ' 
$artnameler bilabedel. Belediyeler Bankasmm ikinci katmda bulunan 

Belediyeler !mar Heyeti Fen ~efliginden almabilir. d1r. 
! .............. ... 

Tekliflerin tayin edilen glinde saat ona kadar Fen ~efligine verilmis 
veya bu saate kadar posta ile gelmis olmas1 Uzxmd1r. c5259:t (9426) 

· ksurenlere : ATRAN HAKKI EKREM 

·ve 
isterseniz ziya kabili.; 

yetine eri~ilememi~ olan 
Osram- fm)-ampullann1 

kullaniniz. 

AMPU~I:ARI 
AEG Turkiye Vekilleri: 

Elektron 
Turk Ano~im Eleklrik ~irketi Umumiyesi.. 

iSTANBUL P. K. 1449 
Turk Anonlm ~irketi 

iSTANBU~ P. K. 1144 

Profesor K. Komiircan'1n 
Amelt ve tatbikt kambiyo 
Yeni muha.sebe u.sulii 

Kr. 35 
122,50 
105 
s1.ao 

Ticarl maHlmat ve bankaCJ.hk 
iktiSad 11ml 
ihtlSas muhasebeler1 (§irket, sa-
nay1, zlraat. bankal 175 
T1carl ve mall hesab 1 1ncl klSrm 70 
zthnl hesab kaidelerl 20 
Logarltma eetvelleri (yen1 rakam) 56 
Yenl hesabt ticar1 (mu.fassal eser) 200 
Malt ceb1r (istikraz ve stgorta. 
hesablan) 100 

Ba~ltca sat1§ yerl: :tkbal K1tabev1 

thmcd --~ 
tw~itttz ·~ 

e -
" LINI&., Kemirl lallrallet"' 

teml"' r•ill•""'''' merr ••~ 
•• he,..ketlnlze 11•11\lllk veri~. 

Vahnra • 

J. ROU881t.'ife:at;i~ 
ISTANBUl.: TDnel Mq•am Me. !!il 
12 Numerolr• llltllog•miiDI

1 laterlnlz, btdlfl gGnderlllr. 

BERLiN de 
Y egane Tiirk Oteli 

HOTEL TEMPO 
KURFORSTENDAMM'IN 

EN MODERN OTELt 
Adres : Kurfiirstendamm 59/60. 

Telefon: 32 39 11 

Sahibi: Tiirk vatanda&I 

H. Mum 
ODA KtRALARI 

13 Oda tek yatakh 2.40 Mark 
4 It J> :t 3.40 :t 

2 J> lt :t 3.90 :t 

11 • lt :t 4.4{) lt 

11 ,. «;ift ,. 5.90 :t 
6 ,. :1> :t 9.90 :1> 

1 :t lt lt 8.- ,. 
Odalarm hepsinde akar s1cak ve 
soguk su ve telefon vard1r. Bazx

larmda hususi banyo varC.1r. ___ .. __ _ 
Kahvaltt: 1.10 Mark 

Turk vatanqa~lara lisan husu
sunda azami kolayhk. Misafirler
den daha once gelen mektub ve
saire memnuniyetle muhafaza 
edilir. Misafirlere register mark 
almctya kadar para bore verilir. 

EMiNG G. m. b. H. 
Ham maddelcr, sanayi muamclab 

yerli mal 

Direktor: H. Mum 

Berlin W 15, Kurflirstendamm 224 
Telefon : 91 09 08 

lthalat: 

Pamuk, Tiftik, Yapak, Fmd1k, Hah, 
Zeytinyagx, Deri, Barsak ve Zahirt' 

iizerine i~ yapar. 

thracat: 

Her neyi haz1r Alman e$yasi ' , Dahiliye miitehasslSl 

Cr. Hiiseyin Usman 
Laleli Ltttuf apilrtlmaru 4 - 7 ye kadar 

Telefon: 22459 

Akstnk, oksuruk, burun akmast, dO~kOniOk 

tehlikesinin yan1fmaz habercileri oldugu·no bifmiyormcrsuntJz? 

Gripe kar~1 koymak i~in hem en A S P f R J N alm1z ?. 

Grip, sogukalgmllga ve agnlara kar!?l en emniyetli.ilac; budul\ 

Devlet 

lsrarfa 

isfeyiniz! 
~0 ~e 2 tabtetlik fte'kilferEe !butu11_ur .. 

Her' ~eklin (jstundel<1 EB crnar'k"m alcftflmtt mahn 
hakiki oldutunun. v . ~~ t~lrjnl'l JliDtfsld~ 

~m Tomrugu 
Orman i~Ietmesi 

Karabiik Revir Amirliginden : 
1 - Karabukte Koprli ba§mda istifte mevcud ( 1320) aded muadill ( 764 ) 

metre mikab (146) desimetre mikab ~am tomru~ a~lk arttmna ile 
sablacakttr. 

2 - Tomruklann aynca ba§ kesme paylan mevcud ve kabuklan soyulm.u§ 
olup hacim kabuksuz orta kutur uzerinden hesablanlill~tir. 

3- Tomruklara aid satl!i ~artnamesl Ankarada Orman Umum MudiirlU
gunde ve Orman Ba~miihendis Muavinliginde, lstanbulda Orm~ Ba~
Miihendis muavinli~inde ve Karabiikte Devlet Orman ~etmeSI ReVIr 
Amirliginde gorlilebilir. 

4 - Tomruklann muhammen bedeli ( 12) lira ( 35) kuru~. 
5 - !steklilerin % 7,5 muvakkat pey ak~esile 7 /l/939 giinii saat ( 11 ) de 

Karablikteki Revir Merkezine mi.iracaatleri. ( 93.48} 

M. RASiM FABRiKASI MUSTECiRi 

SALiH BOSN A 
lstihlak vergisi kanunfmdaki tadilat ve tenzilat dolaytSile 

5/8/1938 tarihinden itibaren sahli ftatlammz: 

Seyhan Tip H 75 s/m 36 metroluk 630 kurtq 
Horozlu , Vl 75 , 36 , 610 , 
$apkah 11 VI 85 , 36 ., 670 ., 
1 - Sab~ pe~in bedelledir ve fabrikada teslimdir. 
2 - Bir balyadan a~agx sat~lar i~in yiizdA! 2 zam yapthr. 
3 - Sif masraflarile balya amballj bedelleri mlisteriye aiddir. 

Istanbul Sab~evi: Sultanhamam, Kendros han No. 3 

Diyarbak1r Defterdarl~iindan: 
1 - Eksiltmiye konulan ~ : Egil ( Piran ) da yapu'acak Hiikfunet Kona~ 

insaahdtr. Bedeli ke~if ( 26176.85 ) lir~dlr. 
2 - Bu i~e aid evrak ~nlardrr : 

.A - Eksiltme §artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Ek hususi ve fenni :?artnameler 
D - Baymdxrhk ve yap1 isleri genel ve fenni ~artnameleri 
E - Bu evraklar Diyarbaklr Nafta dairesinden 1,31 liraya almabilir. 

3 - Bu l§;L ihalesi 6/1/939 cuma giinu saat onda Diyarbaklr Defterd.arlt
gmda yap1lacakt1r. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i«;in ( 1963.26 ) Iirahk muvakkat teminat vermek 
ve a~ag1daki vesikalan ibraz etmek lazxmd1r: 
A - Nafxa Mlidurliigii.nden almmx§ ( bu ~e aid.) muteahhidlik ve

sikasl. 
B - 938 yxlma aid Ticaret Odas1 vesikas1. 

5 - Taliblerin ·teklif mektublarm1 ( 6/1/939 cuma) giinli ihale saatinaen 
bir saat evvel Komisyon Reisligine makbuz mukabill vermeleri, posta 
gecikmeleri kabul edilmez. 

6 - Dordlincii maddenin c A :t f1krasmdaki mliteahhidlik vesikas1, eksilt
miye c;tkanlmi~ olan herhangi bir ic;in istedi~ ac;tk~a yazxlmak suretile ek• 
siltmenin yapxlaca~ giinden en az sekiz giin evvel bir istida ile Vf. 
l!yete mliracaatle Naf1a MiidurliiJti.inden istenilecek ve bu zaman 
zarfmda vesika talebinde bulunmxyanlarm eksiltrniye giremiyecek
leri. ( 9213 ) 

A' . /IANCA Bii.F..:N DAKTi ,.0 
ARANIYOR 

Garbi Anadoluda bliyiik bir miiessese c Anonim ~irket • , bilhassa 
tlirk~eden almancaya terciimeye muktedir. Almanca muhabere me
muru aranmaktad1r. AMkah bay veya bayanJard.an makinede siir'atli 

yazanlarm 176 pasta kutusuna c U. F. 26 ,. rumuzu altmda, terciimei 
halleri, resimlerile beraber biitiin $artlanm bildirmeleri. 

~~---------------,·----------------------------------· Dikis Yurdu • 
3 ayltk devre dersleri yilba~111da 

ba§ltyor. Kay1t m;1kt1r. Be§ikta§ 
Akaretler Dihek sokak No. J/2 

Dr. BESiM RU,EN 
Cerrahpa§a hastanesi dahiliye mli
tehasslSl <;ar§xkapl Tramvay durak 

Ahun Ap. 

8a/l,tb w B(lfmuh.tU'11Th Yanaa Nadi 

Umuml ne~nyatt fdare eden Y1121 l1tert 

Mtldtlrfl: Hikmet Miinil Ol11en 

Dahiliye V ekaletinden : 
Eski§ehir kasabasmm 1/500 ve 1/2500 mikyash halihaztr haritalan lize

rinde yapxlacak tashihat ile gayrimeskun sahadan 120 hektarhk bir kxsmmm 
yeniden haritasmm ahm1 ve $ehrin umumt vaziyetini ve civarmx · gosteren 
1100 hcktara balig olan sahanm 1/5000 lik takeometrik haritasmm ahmx i§i 
kapah zarf usulile €ksiltmiye c;1kanlmi§hr. 

l§in maktu bedeli 7250 lirad1r. 
Eksiltme 11 ikincikanun 939 ~arsamba glinli saat 11 de Ankarada Dahi

liye Vek8.1eti binasmda toplanacak olan Belediyeler !mar Heyetinde ya
pllacakttr. 

Muvakkat teminah 544 lirad1r. 
~artnameler bilabedel. Belediyeler Bankasmm ikinci katmda bulunan 

Belediyeler imar Heyeti Fen ~efliginden almabilir. 
Tekliflerin tayin edilen glinde saat ona kadar Fen ~efligine verilmi§ 

veya posta ile bu saate kadar gonderilm~ olmaSl lwmd.u'. c5260• (9427)' 



Say1n mii~terilerine bir diizine biiyiik ikrantiye dag1tarak gene biitiin 
bayiler aras1nda ~ampiyonlugunu muhafaza ederek rekorlann 

rekorunu kuarak 1 9 3 9 y1hna girdi •.•. 

Rakibleri Tek kollu Cemal gi~esinin Oniindeki levhasini kapatblar, fakat 
talih yildJztni sOndiiremediler ve sOndiiremiyeceklerdir . 

• a 
• r • 

I bi 
- ·-

~;;;;;..:;..;....,..;;;:;::;.. ........ ~~~"""""..;......_~.w~~~ 1 --- Bakirkoy Akd hastanesinde hademe Bilal ve Oskiidarda Boyacl 
; sokak 1-21 ufak evde kirac1 Seyrisefain memurlugundan a~1kta Bay 
1 -Ahmed, : yariyariya alddkar1 24573 numarab biletle 500,000 lira, 
I 

I -

, ,' 2 - Taksim Valde ~e,mesi Rostamyan apr. Bay Yusuf Fevzi ve iki 
1 ~rkadasi 31027 numarab biletle 200,000 lira. 
I ' 

· 3- Emniyet sand1gi memurlarlndan Bay Ali ve Kad1koy Mtstrboglu 
: ~efme sokak No. 6 Beyhan ve Fikret mii .. te e . ., ...... ._ -·

~ '-rab biletle 150,000 lira. 
I 

, 4- Edirnede Tayyare cemiyetinde memur Bay Fehmi 24481 numa· 
I 

1 rab bile tie 100,0 00 lira. · 
I -

· 5 - ~i,Ii Halaskargazi caddesi 353 No. da isminin gizli tutulmasinl ar-
zu eden bir miisterimiz 29831 numarah biletle 70,000 lira. , 

..:...__ 500,000 Liran•n yar•s•n• kazanan ~- 6 - Babkpazarinda cigerci Seyfeddin yaninda Bayburdlu Tevfik 18863 
hademe Bllill Tek Kollu Cemalden · h b.l l 20 OOO 1. paralarl allyor numara 1 et e , Ira. 

Tek kollu Cemalin kazand1g1 bu miistesna muvaffakiyeti harb mey
daninda e~ini vatan ugruna b1rakbgi tek kolunu, muamelibndaki 
ciddiyet ve hususiyetinin biiyiik bir muvaffakiyetidir. Tek Kollu 
CEMAL dogrulugu ve hakikati kendisine prensip ittihaz etmi~tir. 
V e biiyiik ikramiyeleri 10 para bile kesmeden mii§terisinin Oniine 
tamamen koyar. T ek kollu Cem~l gi§esi sahibi Cemal Giiven 
daima Onde ! daima birinci. isim benzerlerile hi~bir miinasebeti 

ve hi~bir yerde §Ubesi yoktur. Adrese ~ok dikkat! 

EminOnii Emlak Bankas1 kar~ISI 27 numara 
Te kollu Cemal Gi!;esi Sahibi Cemal Giiven 


