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Cumhurreisimiz bugün Zonguldakta 
ismet inönü dün Kasta. nonudan ayrı

larak İneboluyu şe efleı1dirdiler 
Kastan1onu nutku 

Yazan: ASIM US 
lsmct lnöııünün l\:nstnuıonu Parti 

lilfa> et konı;rcsini bl:aut nçıııak bUI'<.>. 
ti) le ısô> lcdlği nutuk milli hnyatmıı 
~Hl muhiuı bir h!'adi esi oldu. 

llfHliscnlıı cheıniml eti bir de' let 

ı·cislnln bir tetkik seyahati c nasın
<ln bir pnrti , ilayet kongı·csini ıu,:uuı. 

lneboludan · 
"Savarona,, 
yatile Zon
guldağa ha
reket ettiler 

ıııdn değildir. Mflli :jcf bu 'e llctlen 
i tifndc ederek siyn-sct (aleminin lln

giinkii knı·makaı·ı':;ık 'nziyctl için· 
<lo ı;;uuı·lu bir di iplln ile ilcr
lcmo yoluna de' am eden Türk 
ııııııctiııin (lahili emni)Ct ,.o harici 
sulh mnnzarnsını nçık \O giizel bir 
tnrzcln tebarüz ettirmiı:tir; Tiirk 'R· 
tnndnsı 'o millet hizınetlntlc vnzHe 
ı;n,tıibi' bir 'ntnmla, olnrnk <liinynnın 
bugünkü ,·nziJ etinde cllnılze geçen 
her znmnnnı , ntanıınızı imar etmek 
, 0 milletimizi > iikseltmek Jçln baha 
biçilmez bir fır at ol<lnğunn göster • 

lnl,tlr. 

Milli Şef ineboluda halkla 
ve memurlarla görüştü Reisicumhuruz ismet lnö1ıünün Ktıtstam oıııı ~ha111i'dcn ikil1ifiba 

}'nkn.t J{n tnmonu nutkunu en kR. 

tll.k:tcri tik nolrtnsmaaellııce; bu tim• 

lı lnndolunun ~ nhut bütün mcmlcke. 

Un her znınnıı için nıilli bir ''nzifo o

lan imarı işinden zi) ndc Uiiyfık Şe. 
tin husu i menfaat güzetıuezlik balı· 
1 iizerlnde ısrnr etmesidir. Sonra es· 

ki si> n i teşckkiiller ile Cumhuriyet 

llnlk J>aı1i i nrn mdakl lıclllha-;;lı 

farkl:ıra işnrct ederek: 

-G eçıııiş ıınrtHeı'llen > ılmış olan 
'.rUı·k milleti Cuııılmrlyct Halk Parti
sinin hususi ınenfnnt iz ve ,·atanpcr. 
\ernne çalışma um itimat ettikten 
sonra siynsi hayatında. huzur \C cuı. 

İnebolu, 10 (Hususi) - Cumhurrei
simiz ismet İnönü bugün saat sekize 
çeJTek kala Kastamonudan ayrılmış. 
lar ve halkın coşkun tezahüratı ile u
ğurla.:ımışlardır. 

Iamet lnönU ve yanındaki zevat aa 
at 9 buçukta İnebolu yolu üzerinde 
bulunan Küre kasabasına. varmışlar 

ve burada hükumet konağına misdir 
olmuşlardır. 

Cumhurreisimiz hükumet konağın. 
da muhtelü sanatlara mensup halkı 
di::ılemişler, ayrıca hükumet memur
ları ile de görüşmüşlerdir. lsmet 1n. 
önü bilhassa Küre bakır madeni hak 
kında izaha.t almışlardır. 

Cumhurreisimiz Küreden hareketle 
tekrar yollarına devam buyurmuşlar 
ve öğleyin saat yarımda Ineboluya 
şeref vermişlerdir. 

Milli şef, 1neboluda, kendisini sa-

hırsızlıkla bekliyen binlerce halk ta. 
rafından coşku:ı tezahüratla karşılan
mış ve alkışlarla, ''yaşa! varol!,, sa. 
dalarile selftmlanmışalrdır. 

Şehirde bir müddet yürüyerek do
laıtan cumhurreiaimiz halkevinl tefrit 
etmişler ve burada hükumet memur. 
larile, halkla temaslarına başlamış
lardır. 

Halkevinde iki saat kadar kalan 
cumhurreisimiz oradan ayrılmış ve 
sab,.,hleyin limana gelerek hazırlanmış 
olan "Savorana,, yatına geçerek Ci. 
deye hareket etmişlerdir. 

lsmet bönü yine büyük tezahürat 
la uğurlanmıştır. Kendilerine maiye
tindeki zevattan maada, beraber gel. 
dikleri Kastamonu valisi Avni Doğan 
da refakat etmektedir. 

Cumhurreisimiz İnönü yatla Zon
guldağa gidecektir. 

w ~ - • 

Reisicumhurumuz ismet lnfüt'inün Kasfam()ntı set;ahatindcn 'bir intiba ıı.lJ ctbulnıuştur. Milletin knlbinde ka 
umdığunız bu kıl metli it.iınach ge • 
lecek znınanlardn. clalıa zlJ ndc arttı -
:rıp yükseltmek başlıca hedetlnıiz o· 

lncnkt1r., <lcnıesidir. 

_,.--------------------------'------~----------- -

Blzo öyle geliyor ki aziz Cunıhurre· 
ı inin bu sözii hiçbir \'akit ihmal edil. 
ıuenıis olan fazilet miicaclcleslnde 
)eni )

0

cni hnmlclcr görüleccr,rtnl gös. 
teren kıynıetll bir işarettir. 

Mareşal Fevzi Çakmak 
dün Atinadan eldi 

Herkes bilir ki bir memleketin mil
li ıuüdntnn mı temin cclcn silllh tle - ' 
ğllcllr; lmclutlarn. konnn i tihkAmlar 
değildir. Mllli ıniidnfunıım bir de ma· 
ne' i ccplıc ı , nrdır. Taptım, tiifcktcn 
istilıkCmılnr<lan bnşkn. !a:dlet kelime
si Ho Jıuli'isıı edilebilen bıı mihıc,·i 
cephe) i de tnkdJ e etmek JA.zımdır. 
Cumhnrh·et ]inik J>artisi her , ·akit 
bu nıane~i cephenin ateş hattı hizm<.>. 
tini gördiiğii ,gibi bundan sonra dn 
o yolda dC\ nm edecektir. :Bn mane\'İ 
cephenin taln·iycsl milletin sınıf 'c 
ziimro farkı tnnmıııkSlzın büyiik 
Türk milletinin yekpare bir lnsnnlık 
,.e medeniyet kiitlesi olnınsı ile nıiim. 
kiin olabllecebıino göre Cumhuriyet 
Jlnlk P rtlsinin hir \•azlfcııi tle bütiin 
'ntn.nclnşlnr nra ınıln. sar ılnıa.z bir 
bağlılık hizmetini gfümek olacaktır. 

111 arcşaZ ista.'tl)onda kendisini karşı7ayan1ar1a beraber 

Nihayet J\iiyiik Şefin tlctliği gibi 
Pnrti nznhj::."1111 hu u i meıırnnt nıiilll-
1ıazasınıı a in 1<!nczziil 'o miisnnık 
et mi yen bir slJ a i terbiyenin ıfatı 

\O ~nrtı telllkki etmek ayesindc, 
l>arti biitiin ,·ntancln~ları kncnklıyım 
hiil iik lıir nile ocnğı lınlino ı;:clc<'ck. 
tir. 

Atinada Balkan antantı genel kur
may b~ka.,ıarının toplantısına iştirak 
etmiş olan genel kurmay başkanı. 
mız mareşal Fevzi Çakmak, dün ak
§am, refakatindeki zevatla beraber 
şehrimize gelmiş ve istasyonda !stan. 
bul vali muavini B. Hüdai Karataban, 
İstanbul merkez komutam, Harp Aka. 
demisi direktörü general Ali Fuat, 
belediye reis muavini B. Lütfi Ak. 
soy ve büyük bir halk kütlesi tara
fından karşıla:ımıştır. 

Kısaca 
Eskiyen Otobüs ilacı 

İstanbul scyrisdcr derdine, bir znmnn 
C\'\'Cl Acil bir ~ıra olarak sunulan otobOs 
i ı:ıt ı, pek ı,:abuk c kitti ... lstanhulda ham. 
leler l cnllcııirkcn, otobüs şifasının da ger. 
çekten müessir bir hale konulınasııu, hiç 
olmazsa arabalıırın <'il son emniyet ''e kon. 
for anl:ı~·ışl:ırın:t süre .rcnilcnmc<;ini lıckli. 
yclıiliriz. 

Erzincan ~.nallınını 
• • açılma merası mı 

Dört Vekil ve meb' uslardan mürekkep 
heyet bugün Erzincandalar 

Nafıa Vekili ve diğer Vekillerimiz 
dün Sivasta demirgolu cer 

atölyesini gezdiler 

Otobüs işinde 
Üstündağla Beraber 

Bir kaymakam da 
muhakeme edılecek 

Ankara, 10 (Telefonla) - Devlet 
Şfu-ası eski 1stanbul vali ve belediye 
reisi Muhittin üstündağın. otobüs i. 
şinden dolayı muhakemesi lüzumuna 
karar verirken daha bazı kimseler hak 
kında da tahkikat açılmasına IUzum 
göstermiştir. 

öğrendiğimize göre, muhakeme e. 
dilecek ola:ı bu zatlar arasın.da bir de 
kaymakam vardır. J 

' 

Oç 
devleti 

(}'a:m 8 incide) 

Balkan 
arasında 

Siyasi Bir Görüıme 
Yapılacak 

Budapeşte, 10 (A.A.) - Ujnem . 
zcdck gazetesinin verdiği bir habe. 
re göre, Yugoslav başvekili Stoya. 
dinoviç, Bulgar başvekili Köseiva. 
'tlof ve Romanya hariciye nazırı 
Komne.:ıe, 15 ilkkanunda henüz tea 
bit edilmiyen bir şehirde buluşacak. 
!ardır. 
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rvı seleler : Fransız - Alman m ·sak 
Ist~·rrDbul~ dair 
~üşünc~leı· 

Sulh getirnıiyen fakat tehlike d 
teşkil etrniyen bir misak 

aya 
in 

tstanbut şehircilik ve idare bakırrırn· 
dan sadece memurlann kabilıyeti, ka· 
nunları hakkiyle tatbik edip etmedik· 
1edne göre hul<medilecek bir mevzu 

değildir. 
Her şeyden önce lstanbul tarih de. 

virleri i~inden akıp gelen ve bu tari. 
hin ıcrtulannı muhafaza eden, bu ta· 
rihin tasfiyesi esnasında ıstıraplar çek. 
miş olan bir 1ehirdir. Tarihin çok eski 
devirlcrdenberi ekonomik ananelerinin 
yükünü sırtında birtakım teşekküller 

halinde muhafaza etmeKtedır. Bu hal 
onun tarihi bir bünyeye sahip oluşun· 
dan ve müesseselerinin seyyal tabav. 
vüllere güç intibak edişinden doğmak· 
tadır. 

Tarihi olan, ynşamaic ietiyen, fakat 
ekonomik şartları tahavvül eden her 
büyük tehir böyle bir macera geçirmij· 
tir. htanbul da bu tarih deltoru içinde· 
dir. 

tııtanbulun bu manzarası dünya tek.. 
niiinin ve nakili vasıtalannrn inkişa. 
fma, ıehre hakim olan ekon~ının bun 
ye.sine, limanın dünya ile tesis cttigi 
münaııcbetlere, hinterland'ın coğrafi 

bünyesine tibi bulunmaktadır. 
Eski bir tarihe sahip olan 1stanbulun 

tarihi rolü, deniz yollarının hemen hiç 
rol &ahibi olmadığı zamanlarda Hint, 
Çin kervanlarını Avrupaya en kısa de· 
niz yoliyle bağlaması ile ba~lar. Bu de· 
vir fstanbulun bGyilk dUnya transitine 
merkez olduğu ıamanda Bizans imp21-
ratorluğunun en mesut dcvıi bu çağda 
yapmıştır. 

Netckim Istanbulun bu tariht ckono. 
mik ~olil bütün orta zaman tarihi için· 
de Avrupa kapalı, mahdut bir iktisat 
devri ya~arken İstanbul ticaretinde ha· 
~ :ki bir Rönesans halketmiştir. 

Haçlı seferlerinin 11onunda Akdcniı. 
deki Asya ve Avrupa limanlan arasın. 
ela ba§layan gcpıı nakllyeeıllği htan· 
oulun hayatı uzerındc tesirsiz kalma· 
mıştır. 

MaaınaCih ista"'~ ıl rine Avrupanın 
b"•ç:>k tnıntakalannı Hinterland olarak 
ku"anmaktad r 

16 ıncı asırda Hınt yolunun denizle. 
re intikali istanbulun transit hizmeti. 
ni hayliden bayiiye azaltmıştır. 

Fakat buna mu'k:abil bütün Osmanlı 
imparatorluğu Akdenizi kendi hudutla 
n :çinde bir göl haline k,oymu§ liman· 
lar yüzlerini htanbula çevirdikleri gi· 

" i:ıi, karadan da Viyanaya kadar uzayan 
~ir Hinterlanda hükmetmi§tir. Bu va. 
ziyct içinde İstanbul Osmanlı impara. 
torluğunuQ fetih ve zafer zamanların· 
da §ehrc akın eden bir hayli servete 
k.aVU§muştur. Bu servetin eseri şehir· 
çiJikte derhal 'kendıni göstermıştır. 

fstanbulun ı tıraln, Osmanh ordula. 
rtmn Tuna yollanndan denize doğru 
~ekilmeleri ile haşlam·ştır. Çilnkil hin. 
terlaM daralmış ve hintcrl~nd daral
dıkça btanbut pazarı milşterilerini kay 
betmeğe ba§lamıştır. 

Daha elli sene evvel l3osna. Hersektc 

Yazan: Sadri Erte~ 
kıı:ını evlendiı:en analar '.ÇOCuklarrnrn, 
sehizlerini iatanbul yağlıkçılanndan 

tedarik ederlerdi. 
Hala Bükreşin evlerinde ihtiyar ka· 

dınların gelinlik e!yalarında kalan ba. 
kayada, lstanbul pazarlannın izlt>ri gö. 
%e çarpmaktadır. 

Bir taraftan hinterla..ıd budu.du da· 
ralırken beri taraftan da iki teknik ha• 
cl:se tstanbulu tahrip etti: 

Süveyt kanalının açılması ve buhar. 
h gemilerin inşasr. 

Sliven kanalının açılması sen kalan 
Asya transitini dahli çok ır.ahdutlaştır. 
dt. Buharlı gemilerin faaliyete geçme· 
si, bir defa iıtanbuldaki yelkenli ge:ni 
tersanelerini muattal bir hale koydu. 
Tersanede çalrp.p:ar, kazananlar, i~ıf.z 
kaldı. Buharlt gemiler P.rtık trilllsit i. 
şindc de Jiman için faydalı olmaktan 
çıkıruşlardı. Çünkü yelkenli gemileri 
İstanbul limanına müsait hava beki:. 
mek gibi birtakım şartlar altında gelir. 
ler, uzunca bir zaman kalırlar, tamir c· 
dilecek kısımlarını tamir ettirirler, yi· 
yecek, içecek alırlardı. 

Galata. bu yüzden geçinen bir çarşr. 
ya bile sahipti. Buharlı gemi Umana bir 
düdük çalmak suretiyle ancak mcveu. 
diyetini veriyordu. 

Harici gümrilklcrin indirilmesi, da· 
hili gümrUktcrin muhafazası İstanbul· 
daki et sanatlerini de imha ediyor, nak 
Jiyecilik işinden doğan felikete bir par 
ça daha il.be ediyordu. 

lıtanbul Balkan harbine bu tartlar i .. 
çindc girmi§tir. Balkcın harbinin ıo • 
nunda hudut §a.rtlan en ziyade, İstan· 
bulda kendini hissettirmi2tir. Hinter· 
landsız bir İstanbul 1stlrapların en ha· 
zinini tatmıııur. 

istanbul bu tarihi prtları krS3 ıa. 
manda yaşamı~tır. İstanbulun hayat 
~artlarındaki bu ani tcbcddilller buçuk 
;;.sırda büyUk bir 6Üratle inkitaf etmiı· 
tir. Hiç bır bUyifü şehir bilhasta eko· 
nomik şartları kendi ba§rn& terkedile.. 
rek istihalelerini tamamlayamaz. 

istanbul bir şehirdir. Fakat bu tehir, 
şehrin ruhunun Mkim olmadığı birta. 
kım p-;litik, ekonomik ıar uın teıiri 

altındadır. Şehrin maddi bunyeai ruhi 
bünyesine seyyal fonksiyonlarına mU· 
vazi b:r şekilde elastikiyet alamaınıı· 
tlr. E.;er İstanbul.da etrafında olup bi. 
ten ekonomik hadiselere uygun bir 
topli:ınma, istikamet alma imkanı bu. 
lı.nsaydı şehrin ıslah edilecek işleri 

mahdut olacaktı. Fakat silratlc inkişaf 
eden tarihi ııartlar fehrin duvarlannı 
agmıştrr. Şehrin binaları eskimeden 
ekonomik şartları değişmiştir. 

Bu suretle şehir cs'ki hudutlarını mu 
haf aza ettiği halde fonksiyonu; eski U% 

viyetin Ha ettiği vazifelerin aynı değil 
dır. tstanbulun belediye ve ıehir <lcr~· 
leri bu tezadın gölgesiade beslenmek· 
te; glirbüzle§mektedir. .... 

Netice §Chrin imarında, ekonomik 
sitesinin tayininde buna sarahat ver. 

Fransa ile Almanya ıı.rasmdo. son 
tınza edilen beranname J<"ranstz mat
buntmda. muhtelif şekilde teftifrlerle 
ka.rşıla.nnuştır. McselA meşhur .Pra.n-
8IZ muharrirlerinden JUi Romen do 
••ı,arisuor" gazetesinde neşrC1tttl';t bir 

makalede bu misakı bcğenl3 or. 
M"ahinıdur ki Jul Romen, İtn.l)"ada 

Yabucli aleyhtarlığı başlaması iizeri· 
no, kendisine l'&kt ile J\lnsolini tara
fmda.n \"erilmiş olan nlşanlıın fılde 

etmişti. Bu suretle, si) asi mcse]eler· 
deki fikirleri daha fazla. cheınmJyet-
Je karşılanmaktadır. • 

Mullarrlr, Frnnsa ile Almıın7a ara
sında bir dostluk t.esl.Eötnl daima tste. 
mlş olduğunu işaret ettikten sonra. 
bunun bugiin ••Franso.nın bağlı ol~ 

duğu ideallere karş1 olan nefretini 
biraz fazlaca J'Üksck sesle llAn eden 
bir alman" arasında yııpılchğmr söy· 
leyor ve şöyle denım edl)'or: 

Bu Fransı; • ;\l~e.n misakını sıkı 
btr surette gözden geçiriyorum. Her 
tarafını evirip çeviriyorum vo blzo 
neler get1rmed!ğinl pek iyi cörllro. 
rum. 

Bu misak şUphestz ki bize kat•ı bir 
sulh ve rahat uyumak lmkAnı getir· 
meyor. Fakat. ayni zamanda :rcnl bir 
tehllke de teşkil etmiyor. 

Nüfusumuz hususunda MUnlb an. 
Jaşmasmdan sonra ifrat derecede 
hassas olmamız hakkımızdır. Bu el
bete de yeni an taşma He tecıwUz e
dildiğini zannetmiyorum. Misakın 

Pariete imzalanmış olmasm1 da mem 
nunlyetle karşılayabiliriz:. Dunun1n 
beraber, Parlstn dtinya.mn gözUnden 
MUnlht sileceğini iddia etmiyorum: 
fakat acılığını giderecektir. 
Şunu da 1şar<1t etmek isterim ki. 

beyan namode diğer del·lctlcrle olan 
mUnaısebatımıza dnlr hiç btr metin 
konuıuş değildir. BllyUk bir vuzuh· 
Ja. bundan nnlayoruz ki, bugUnkU tP-· 
ahhUtlorlmiıt mutıafaza etmckt '\"El· 

ya istersek de~lştlrmekte eerbe8tlz. 
Bu tetı.hhlitler arnsrndıı. bilhaBM 

bir ta.nesi vur \ti, Allaha çok şUkUr, 
her tUrlU mtinakaşadan 11zakt1r: Di· 

mek ve bunu planla§tırmak bir zaru. 
rettir. 

Bugün hala 1stanbut nU(usunu azalt 
rruya.n, nüfus tcplayan bir uzviyettir. 
Fakat bu uıv:yet nasıl bir karakterle 
yanru ltatJ layacaktır. 

Daha mesut, daha müreHeh, daha 
temiz. daha nc~cli, daha ecmiz. mcl!n· 
koliden uzak bir lata.nbulu bize ancak 
citldi ctüdler tanıtacaktır. 

Realite bu merkezde oJunea sukutu 
hayalden korunmanın en iyi çaresi va· 
tanda,Şların bugünkü mali prtlar için. 
~e kafalarındaki hayalkrin derhal ha. 
kikat oluvermesini bc'klcmderi değil, 

bir planın mcrh31c, merhale tahakku· 
kunu arzu etmeleri iktizrı eder. htan· 
bulda yapılacak işleri bir fantezi değil: 
bir hakikat işi olarak duşünmek lazım. 
dır. 

SADRl ERTf; 1 

"-'.!rrz.hpaşa hastanesine ilave olarak yapılan binalar dan göz klmiği bin:ısı <. ~a· 
mamlanmıştır. Hastanenin 2 4 yataklı göz kliniği de bubi naya nakledilecek, bu suret· 
le yatak adedi altmısa çıkmı ş olacaktır. 

zl lngntereyo bııtlayaıı a.nlıışma •• Ol
~erlerl bizim tarafımızdan tekrar 
gözden geçirilmeye ve ihtimal ki ba
zı bUyUk tııdlltta mubtactır, Bu tadl· 
lAtn coktanbert ihtiyaç görUIUyordu. 
l''akat 38 senesi hAdlGelerl gösterdi 
kl teahblltlerl bozmamak blılm lctn 
hem bir namus vazifesidir, hem de 
t b tıyatl ılık. 

Vaktlle bambaşka bir Avrupa da
hilinde, bazan da biraz korku ile gl
rlşilm!ş tcabbUtler esasen mllı;kUl 
\·aziyette olan bugUnUn sırtına. bU· 
yUk bir köhne yUk yüklemiş olur. 
DUnya WiZlyetlnln bizim icin ne şc 

ktlde olduğunu anlamamıza mani toş 

kll eder. 
HUlAsa, bu teahhUt1erden hangi· 

terinden vazgeçeceğimizi, bangilert
no dovamt muvflfık bulduğumuzu ve 
hangi şekilde değişUrmemit lbıro· 
goldiğlnl tayin bizim hakkımızdır. .. • 

lstanbul zUğürdünü~ 
yerinde bir tesellisı <ve 

ret 
İstanbul un bir t.a.rn.fr gayet lede 

<lel'Dcllr, Beton btnnlar; genJş '"e ll1 erıc 

taznm cn{]dclcr göze ~..ıırpnr. Bir ''İtte k 
nı.fı ise ynmı-ı3 wnnı, oskJ, ııhşap 0 ~de ö 
lcr, ha.rap sokaklarla doludur. elek 

Geniş l'C muntazam caddelerin illere 
türlü asri tcchlzatı hcı.lz b<:ton blJI Yt1 ça 
larında otura.n ahn.11, • eğer klrııl l\dü 
dan ştkareti yoksa • gayet memnll 
clnr. Harap sokrıklann yamrıyııJll 

ahşap o'\"lcrtnde oturan ahrdl de JllC 

nundur. Yük 
Uirinclsinln memnunlnr,"1lnıt akll ~t. E 

Tcluar ediyorum, ı;ıek fazla lddlas1 nıız eriyor. Fa.kat 1kincislnln meınJl has 
olmayan bu siyasi \•ealkanm biç ol- niyeti nereden gell~·or, . hillıor J11 
maıea bir meıh'etl var kl o da blzlm ...,ımuz? 
için hiç bir mnbıur tcşkll etmemesi 
dlr. Keşki, daha bUyUk iddialarla 
önUmUze yUkleı.llklerl "dığer blrtok 
teahbUtler için de böyle dlycbtısek ••• 

Parie misakı, b\ztm t~ln ancak. e
ğer bfr gün Almanyaya taarruz et 
mok. veya onunl:ı kavga ~ık:ı.rmak Is· 
teyecok olursak, fena sayılablllr. Ta 
hil böyle bir mesele olmadığına gö 
re. bu anlaşma~ 1 memnnnlye.tle ka
bul ettlrmemlıe sebep yok. 

Faknt, diğer taraftan, kannatlmce, 
bu miaa.kla elde ettiğimiz bazı faydn
Jo.r var ki, biç de kıymetsfı değll. 

Şimdi ki ha ide bu faydalar sadece 
hayal1. Fakat bunları yan.ş yava~ 

reel ve tamamlrle mUsbet bnlo koy
mak blzlrn '\"azlfemtı. 

Her zaman bu kndar doğru dU
tilindUğU pek görUlmomiş olan l\.le
manso ekserh•a tekrar edndl !üun
ht:delerln, zarar neUceglnde bile ya
pılmış olsa. ancıık kul1anrlaca.klarr 
şekil dahilinde kıymetleri nrdır. 

Zaferle eldo edilmiş muahedeler 
l:>öyle olursa, blr felAketl yenl atlat
mış lkl mtııeUn blrlblrleıine doğru 

koşarak ve dUşUnUp mu,·afık bula· 
rak yaptıkları bir muahede, tabtl ay. 
ııl Jrnldeye daha fazla tAbidlr. 

Fazla lddlast olmayan ve pek aı 
bir vaadda bulunan bu gibi muahe· 
deler. bazan en lyt mukavemet eden 
muahede olur. Faşoda. lhtllA.fından 

~onra yapılao Fransız - İngiliz mlsa.
lu bunun en iyi bir mlsa.Udlr. Halbu· 
ki, bu mts:ık yapıldığı zaman memle· 
kette biç de bUyük bir memnuniyet 
gt.lrUlmPmtşti. (Pek lyt hatırlayama
..-anlnr o za.mnokl hUcurucu gazet~le· 

Hunun kiiçilk bir tnhlillnJ yap 
l"'O anladım ld, bu lınrcıp l·e dar so1' 
fann c. ki alışap el leıind.e otur 
o.hali do blr ümit vardrr. Şöyle ki: 

"'- Gerçi bWm sokaf,"llluz dll 
evimiz fena bir mel kide bulunu 
ama; yen1 şehir plılnınn gi.)re, bnr~ 
dan büyük blr cadde geçccekmff. 
,·et.. llem şurnca.ğızda n ! .. Tam bizi 
el·tmizin öniındcn .•. Her no kadar 1' 
pmıızıo eşiği biraz yoln,gtdtyorsa 
bb razıyız. Tek mc~kllmtz şenlen! 
sonra ofcndlce{:.rizlme eftyllyc;rtm: JJ ,1 kit 

Mi-· 
do konHen-a.tuvnr J'&pılacakmış bd it gı 
raya. .• o uwıım elimizin ehemmi$ n a~a 
tini bir düı;ıünün! .• Bütün lstn.nbulll c ın 
merkezi sanki bura ı olncak. Tr 
,·ıı.y burnclım geçocek, meydanlar 
clt·artla oln<".ak .• O zıı.nıo.n bizim a 
nm da kimbtllr kıymeti no 'katlar 
tocnktır.- Tutar; bir ortak buJu 
Arsa)"! bahçesile birlikte payl.Afd 
eski etl yıktırır, rertne yeni bir k 
gtr btna çıkıı.rız. Olduk mu biz d 
yeni ... Oh kekli. .. ., demektedirler 

Jşto lst.ıınhullo lmar 
tescllisH ... Hcmc;ıcrilcrlmizin blr 
nu meı·ammB nail -0lm11şlıırdır; 1Jf 
kısmı olmak üzere... Hfısnli.niyct.U' ya 
ve Ci'.sarct.lnl knybetınel sizin ınii •ı:dı 
takbel İstanlmlun, kendi hir kaç it da 
rış ıopr:ı.ğıno. babşcdecer;t ikbal m 

7.a.rasını bekltyor .• Fakat madem . 
buna er geç nail olacaktır. Ona, ~ y· 
~ diyemeyiz. \ 1e tahııniil etti ccb 
lstlkbııl bir züğiirt. te"'Clll"t del:Udlf Ya 

•rndx 
• • • 

rl okusunlar). 
f''' rnzıa lddtasız mısakııır daha Memleket trampası 

sonraları bUyUk siya.setler icln Alet Son zamıınlnrda ttnlya, Franı;ac'J• 
olu~ak kullanılnbillr: iyi bir şekilde Tunusn, Korsikayı, Nist ist-cdi. Fra11)1!isin 
lnkl~aC edebllir. tiIZlıır dıı tutup bir nümafiŞ f&[lmı11Crcc 

JIUkUm, bugUn değil. on sene aon. lnr. ••Dizim do lt.alyndan Lomba.rdrııfılltzd 

ra \Crllecektir. rtycmonteyi, Toska.nyap Is-temekli la. t •• *' .., 
J.'"akat bugUn için btle, 1938 Al

manya.sının hudutlarımızı ta.oımaaı 

keyfly"tlnl ehemmlyetelz sa.yma.k 
dc.ğru olamaz. Almanya bu keyfiye
tin kendisine bugUn zorla kabul etti· 
rildlgl iddiasında da bulunama.ya. 
taktır. 

11 er ıwri fena görmeyi Adet edin· 
n:ılş olanlar bunun tctn bir ''kAğıt 
parçası" diyebilirler. Fakat, BUytik 
Harp lsbat etti ki bir "kAğıt parçası" 
mutecnvlı millet tein cun sıkıcı blr 
şey teşkil eedblllr. llnttA bunun. bir 
huduttno daha fazla ehommlyetl var
dır. 

Bir de meseleyi fena tarafından 
dU~Unollm: Farzedellm ki Ahne.n)'a 
tıauece bizi tek başına bir va:.t;ete 
sokmak Ye uyutmak istiyor. Tek bu
şına bırakmak: yani dostJıırımızdan 
vo mUttefiklerlmizden ayırmak. 

Yukarda söylediğim gibi, böyle btr 
şey yoktur. lstedlğlmlz dostlukları 

muhafaza ed btlJrl:r. Kendimizi ba
zı ztnclılerdcn kurtaracaksak. Al· 

( Dcurınu 1 O u truda) 

ğtmlz lA.znngeıtr •• dlyorlar. trec 

Donun üzerine İtalya daha ziyad' · b 
coşarak gell<:1giizel Marsllyayı, IAJ"O' ~c i 
no, Tolusn, Ul't, Bordoyu i~tn Jl'lt ln 
.-ıze .. Bittabi Fransa eli boş durııcal' d 
değildir. o dahi, aynı mln\·al mere ~ınd 
parmağını kalcbrıp ltnlyadan Bren ' ın 
diziyi, Napollyt, Bariyi. Ravena.)'f tesir 
lıotl)•ecokUr .•. tş bu derece kızışmc:ll ~a.tlı 
İtalyanın daha ziyade ooşnrak Kaleti rıoşa 
Gra.noh'"u, Dt"P~t'I Nnnsi3i, Parl~j ~eve 
Fra.rısııda.n tnlebedeceğl muhakkW.. hass 
trr. '\Tc Fran!'lt. soluğu Romııda al ·da d 
mnk şart.ne ltsılradn ne l"ıır ne yok 9 Söz 
hepsini lstl)·cccktlr. Ncttcodo Jı"ran,.ş l'lası 
't"T ttnh·ada.. ttnlynp J<"ran ada göre bir 
... .. l"d" 
ccııtz. ı ır 

Ancıık hu reni oografyaum gertek• \re . 
\e.ışmcsi için iki tarafın bir hnrbe tu· zen 
tuşml\81 icap eder ki, en yeni mücn" trıu 
dele no;ullerlnlıı korlnmç şeraiti a.1 • 'Yor 
tmda yapılacak olan bu mücadelenin b~r. 
sonunda ne o. ne de öteki birlbirleri· gıbı 

1 U k -""' ki si nln topraktıırmıı yer e";: rece .uaın •md 
bulamıyncakln.rdır sanırım. 

E 
~ene 



ntizam ve tempo 
Yatta İntizam, Ahlakta 
1ntizam, itte intizam 

Vazifede intizam 
Gözümüzü hangi tarafa çevirip ba· 

olursak görürüz ki bütün kainat 
b"r intizam içinde yaratılmıştır; 

eler, üzerinde yaıadığımız dün· 
e her ıey muntazam bir tempo ile 
et etmektedir. Her mevsimdeki 
r bile muayyen ıartlara tabidir. 

r da her sene muayyen tarihler. 
toplanıp, muayyen yollardan geçe. 
Ye muntazam hatlar teşkil ederek 
tt eder giderler. Vücudümüzü teş
t.den uzvun her biri ayrı ayrı vazi· 
le ve tam b:r intizamla işlemek ü. 
kurulmuştur. Modem teknik saye 
öyle makineler görüyoruz ki ide. 

tlektrik kuvvetinin esiri imi§ gibi 
trce adam kclunun birlcıip, ayrı 

çalışarak yapabileceği bir işi baı. 
dürücü bir &tirat ve hayret verici 
tempo ve intizam ile baıarmakta· 

• Bir yandan bütün tabiat diğer ta
n insan zekasının yarattığı teknik 

lik: bir ahenk içinde yürüyüp gidi. 
• Eğer bu ahenkte herho.ngi bir arı. 
lıiııl olursa muhakkak: buna yine 
kendimiz sebebiyet veriyoruzdur. 

lntizamıız bir insan pusulasız ge
t benzer. Akıntılar, dalgalar onu 

ler götüriırler, her an için bir ka
çarpmak veya 'karaya oturma& 

'kesi karşısındadır. Bir asker kıta. 
ancak tam bir intizam içinde ku. 

Uf bir makine gibi iılemeaiyle kıy· 
· vardır. Bir orkestra takımı tam 
ihenk içinde olursa hoıa gider, bir 
ıcının falsosu bütün melodiyi bo· 
Bir tiyatro revüsünde artistlerden 
in bacağı hizadan çikaraa manza. 

bütün letafeti bozulur. Evinizde. 
kitap dolabınızda intizam varsa is
"iiniz kitabı gözünüz kapalı bulup 
rabilirsiniz. Elbisenizin ceplerinde 
intizam lazımdır, bu suretle kalem, 
veya paranızı derhal bulabilirai. 

• Fakat bu intizam sizde yoksa 

-

Ses rn.eseıesi 
Yeni bir bale heyetinin tRh"!lmakta oldupnu haber alan bir a-r

kallaş, operetlerdcki ses kısıklı~ını, 7oksulluğunn hatırlayarak orta· 
la bir sual atı1or. 

Türkün kaluamanlıktn, kuv\ctte, başka başka zekA yollarında 

yükselen bir \arhkolc.luğunu kn3(lcttlkten sonra, diyor ki "Acaba ses,. 
e ~üzcl, yaratıcı scısc bi:dın isthlatlııııız ) ok mu? 

Görüş 131 ve yoklnia knrşı isyan yerindedir, Ancak birkaç operet 
JlCı'()esi, bir iki bale hCJeti b ;) le gcnfs bir suali çerc;evellycmez. 

Türkün güzel > aratıcı St>stcn nnısibi olup olmadığı hakkında sağ· 
Jam bir fikir edinmek için, tetkik sahasına, musiki tarihimizi de içine 
nlabllecck bir enırlnlk 'ermek gercktr. 

Büyük tenorların hayatlarını lncelen;ck, bımlaı·ın heı, birer tesa· 
düf kaidesine J ükselc.liktcn sonrn heykclleştil.Jerini görürsünüz. 

Klnıl, dağlarda kuş tutmağn tıkmı'i bir yaramazdır. Kendi kencU
ne şarkı söylerken, oradan g~en bir bcstekAr, bir tlyatı-o müdürllo 
karşılaşır; kimi, >ine bü) le bir rn!Sllayı!jla şolll'et meı·dh enine a3 nk 
basını~ bir Uksüzdür. 

Arada kim bilir kaç bin iı.titlat, J olunu kaı•a> an tunç hisal'ln.rın 
arkasında kalarak iz bırakmac.lan ısönüp gitti? ... 

Bizim de musiki tarihimiz, Jtek güzel sesli insanlann gelip •eçti.. 
tınden bahseder, onlar da ya bir üı;tada, ya bir hUnkA.ra kavuşmakla 
meşhur olmuşlardır. 

Yazan : Hakkı Süha Gezglrı 
Zaten dünyadaki bütün şöbrctlcl'in hepsi de bu JOlclan scçml, ler. 

dlr. 
Türkün sesten nasibi olmadığı, akla ptlrllemn. alma Ttlrk lçla 

<:eğil, hiçbir millet için bö> le bir iddia ortara konulama. Fakat ...ı. 
rln cinsi ayrılabilir, sanıyorum. ııeselA bizde götils sesi ıoktu•. Oku.. 
yucularımız, kafa sesle sö3lerler. Şunu unatmıralım: 

Şöhretler, ) a)nız istldatlannı raradllıtlarında getirirler. Scaııl a
teş, ruh, mAna yapan ı;alışmadır. Gırtlak, bltiln arbiUe kullamlmaz· 
~a. zamnnl:ı paslnmr. Bn.zı telleri ses \erme. olur. Gltlide dWDUN 
uğrar. BllAkis, düzgün bir ı;ahşma, hançerenln ebilderlnl tamamlar. 
Yüksek ifadelerin istediği uz\ lyetl meydana pttrlr. 

Halter, nasıl bnzu )&parza, konser\atmarlar da ÖJlece bançeN 
3 apablllrler. };skidt>n her konak, her meşhur tıanatkArın evi, l'Oellan• 
ltalyasındakl bü> ilk ressanılerın kiisklcı·i gihl, bir rckuenahnanh. 
Orada geceli gündüzlü meşke(Ullr, cscı-lcr geçilir, adam J etlı:;tirlllı-di. 

O zamanki iistatlar, lstf<1atlnrla knr';'ıln';'mc·a, ran<lnn uğrn~ırlar, emek 
harcarlar, knhllly('tln ı.önüp gitmesine razı olmazlardı. 

Şu hahlo bugiin (le•> nı şey )apıJahllir .• Oıterctler bu )Olu tutma 
hdırlar. Sonra f'anıyorum, ki hu gibi sahnclf't-dc ~eı;ten üm·e hac·ak \e 
yüz güzelllkl aranı) or. Halbuki bunların ikisi hinlcn ancak ı;ok ınüL 
tnna Tarhklarda birleşir. 

KuV\·etlmlz, kahramanlığımız kaclar bizde seı cevheri de ı-ıu-. Fa. 
kat ona son parıltısını "erecek lmrumcuların doğmalarını bekli roma. 

Fransa da 
edebi 

senenin dört 
mükafatı 

Hafta içerisinde tevzi edilen mükafatları 
alanlardan ikisi gazeteci 

Kaybolan General davası 
ayda kontrol ıeldiii zaman saat. • 

e cepleriniai ~ 'Y~ bl• er al · izi bulup çıkaramazıınıı:. 
· e bütçesinde de intizam hayati bir 
ledir; bir aile sarfiyatını 'kendi ge· 

rıe göre iyar etmezse daima zaruret 
ınütkülit içinde kalır. Bir aile reisi. 

daima ipni bilmesi ve zaruri ihti. 
Çlar temin edildikten ıonra derece aı 
'yle lilkı hayata geçilmesi lbıındır. 
eler vardır ki diğer bir aileden pek 

k fa-:la geliri olduğu halde daha fe· 
yaprlar, borç içindedirler. Bazdan 
dır ki ayın on betine kadar ıinema· 
dan, barlardan çıkmazlar, otomobil. 

inmezler, on beıinden 1ıC11ra .da bas 
acak olsalar iliç parasına saatleri. 

yüzüklerini aatara'k tedarik etmeie 
..,.~·ur kalırlar. 

Yaı:mada, konuımada da intizam la· 
dır. Yazdığımı: bir mektup muhata· 
ıı:m hoıuna gitmelidir. Alacağı· 
var da para iıtiyoraanız damdan dil 

t &ibi ilk satın .. parayı gönderiniz., 
eğe baıtamamalııınız; evveli ken. 

'aine karp aevci ve muhabbetinizi göı 
recek aözler yazmalı, ıonra ihtiyacı
zdan bahactmcli ve daha ıonra da ri
tarzında matlubunuzu istemeli ve 

treceğinin ıize karşı hüsnüniyet ıahi. 
bulunduğu hakkındaki 'kanaatinizi 
izhar etmelisiniz. 
Intbamın büyük rol oynadığı bir sa. 
da konuıma sahasıdır. Uluorta ai· 
dan çıkan iki ıöz ekseriya bir insa· 

n bütün varlığı ve iıtikbali üzerinde 
air yapabilir ve .daima az konuımak, 
t1ı konuşmak, 11rasiyle kcnuımak ve 

ır..-.'v.a &itmek lazımdır. Lüzumıuı: yere 
vezelik kadar fena şey yoktur. BiL 
Ha ıize faydası olmıyan bir mevzu. 
dedikodu yapmak çirkin bir ıeydir. 

"ı: aöylediiiniz zaman karıınızdakinin 
111 dü1ündüiünü ve ıizden ne gibi 

ir mütalea beklediğini iyice kestirme· 
"dir. Muhatabınızı alakadar etmiyen 
~e onun hoıuna git111iyen mevzular il· 

rinde konuımak ve bir mevı:uu lüzu. 
udan fazla uzatmak karıınızdakini 

• orar, o ıizi hatır için dinler ve hattı 
n 'r an olur artık dinley~mez ve dinl~r 
• libi ıöı:ükilrp 11kılır durur, halbu· 

1d ıiz ba vaziyeti pek kolay onun aima· 
lmda farkedebilininiz. 

8 
Eıki sadrazam Fuat Pata bir gün 

r.ı fcaebl •eflflerdeıı birini kabul etmit 

Fransada bu seneki baelıca edebi mWtMatları alacalilar soldan sağa doğ
ru: Feliks de Şazım, P. J. Lone, Pol Niza.:ı, Hanri Truaya. 

Klnunuevvelin ilk haftası Fra:ısada y gözlerinizin &ıünde yaşamaktadır. Hal 
başlıca büyük edebt mUki.f aUarm da- buki, diğer romanlarda ekseriya ro
ğıtılma gUnleridir. Bu suretle, o hafta man biter bitmez romancının kahra-
edebt. bir hareket haftası olur. manları da sılinip gider. 
Bu müki.fatlardan en bilyilğü Gonkur ''Örümcek" romanının muharriri as-

Akademisi tarafından verilen roman len Rustur. 1911 tegrinisanisinin birin 
'mükliatıdır. Diğeri kadın ve kadın ru- de Moskovada doPıu~. Fakat 9 ya
hu üzerinde yazıla:ı eserlere verilen ıındayken Parise gelen Henri Troyat 
Femina milklfatıdır. Bu ikisi arasın- tahsilini tamamiyle Fransız kültürü i
da ''Edebi gazeteciler,, tarfından ve- le yapmııtır. Hukuk mezunudur ve ilk 
rilen lnterallie mUki.fatı vardır. Fran· romanı olan ''Yala:ıcı ışık" ile halkçı 
sada gazeteciliğin babası sayıaln Te- roman mük!fatını alarak meşhur ol
ofrast Renodo i9mine izafe edilen mü- muştur. Ondan sonra Uç sene evvel 
klfat da o sene içinde büyük repor- ''Balık havuzu" nu, bir sene sonra ''Ta 
tajları veya gazetecilik Ü7.eri:ıdeki ya- bit bUyilklükte,, yi yazmıştır. 
zılan çıkmış bir gazeteciye verilir. Geçen sene kendisine, bUttl:ı eserte-

1938 senesinin Gonkur müklfatmı rl için, 1000 lira kadar bir para tutan 
romancı Henri Troyat (Ami Truaya) Bartu mükafatı verilmigti. Henri Tro
kazandı· Kendisine bu mUWat (A- yat Paris vilAyetinde memurdur. 
ragne) ''örilmcek' ismindeki romanı Femina Mükafab 
için verilmiştir. Go:ıkur akademisi i.- Feminıa mUki.fatı bu eene ''Karolin,, 
zasından Fransie Karko reyini bu ese- ismindeki romanı için Feliks de Şa· 
re 'Verirken roman hakkında tunlan zurna verildi. Roma:ıcı bUtUn gençli
söylemlştir: ğini seyahatle geçirmiş bir adamdır. 

_ "örilmcek" çok güzel bir roman. Bugün elli yaşındadır. TahsilinJ de ln
Bilhasaa 111 mUmtaziyeti var ki kitabı gilterede bitirdiği esnada ilk romanı· 
kapattıktan sonra kahramanlar hllA nı da netrettikte:ı sonra askerlifini 

yapmak Uzere Fransaya gelmi1t sonra 
Fasa giderek ticaret işleriyle uğraı· 
mış, daha sonralan Çine, cenubi A· 
merikaya, Antil adalarına gitmift:lr. 

bir ıaatten farla görilımüı. sefir gittik 
ten ıonra Pap Hariciye Müıtepnna 
demit ki: "Ne tatlı adam, çok güzel 
konuıuyor,,. Müıtept buna hayret et. 
mit "Efendim bu zat bir saat oturdu, 
bu müddet eanaıında dört bq kelime· 
den batka bir ıey ıöylemedi !,. 

Pap cevaben: "Evet pek doiru, fa. 
kat dinlemesini bilmek, ıöyleme'Jcten 
daha pek mühimdir., demiı. 

Muhakkak ki insanlar intizama, inzi· 
bata, hakka, tempoya riayet edecek ol. 
ular kavıa, niza, hak11zlı1c gibi ıeyler 
ortadan kalkar ve cemiyet tam bir re· 
fah içinde yapr ıider. 

WTHAT N. F. 

Bugün mükifat kuanan ''Karolin., 
ismindeki romaru:ıın ikinci bir lel'lev
haaı vardır, o da 'Adalara dofru hare
ket,. Ur ki, bu romanın da bir aeyahat
ten ilham aldığı ve yabancı yerlerin 
kokusunu tapdığmı gösteriyor. 
Romanının kahranaam Karolin kar-' 

deşiyle beraber yalım bir hayat yafl· 

ya:ı bir kndır. Bu yalnızbfı içinde 
kardeşinin bir arkadqmı seviyor. Ro
mancı bu kadının ruhunu tahlil ede -
rek onu romantizmin meşhur kallra-

( Deoomı 11 •yf aila) 

Bir Sovyet vapuru 
ile mi ka~ırıldı? 

Eski Havr polis komiseri bunu iddia ediyor · 
Geçen sene Pariste esrarengiz bir au• 

rette kaybolan, Çar devri Rus gene
rallerinden Miller ile Skoblln davasına 
tekrar bqlandığını dün bildirmiı ve 
Milleri kaçırmaktan suçlu ola:ı gene
ral Skoklinin kanımın mahkemede 
söylediklerini nakletmiıtik. Skoblin'iıı 
kansı Plevitzkaya kocasına ve Miller 
mMeleline dair laiçbir teY bilmediğbl 
iddia ediyor ..• Halbuki, mahkeme tara
fmdan, diier generali kaçll'IDll olmak· 
la itham edilen kocasına bu kadının, da 
yardım ettiği \anııolunmaktadır. 

Mahkemenin onaan so:ıraki celse
.sinde eski dahiliye nazırı M. Marka 
Dormuanm da dinlenmesi istenmiştir. 

Skoblin • Miller hMisesi ortaya çık· 
tIJı aman töyle bir şayia ileri sürül· 
mUıtn: 

Miller'in 'kaçmldığı,, gün Havr 1~ 
ma..-ımdan da bir Sovyet vapuru kalkı
yor. Ayni gün Sovyet sefaretinin kam· 
yonetini Havr nhtmımda görüyorlar. 
O halde, Millerin Sovyetler tarafından 
kaçınlmıı olması ihtimali vardır. 

Bugün bu iddiayı ileri süren avukat 
Rlbe diyor ki: 

- Havr gilmrük pıemurlan vapura 
bllyilk bir sandığın yüklendiği:ıi söy
lüyorlar. O halde vaziyet yalnız güp· 
heyi davet etmekle kalmıyor, büyük 
bir vuzuhla önümüzde bulunuyor. 

O sırada bazılan geminin arkasm • 
dan bir torpito gönderilmesini teklif 
ediyorlar. Fakat bir telefon geliyor. 
torpito gönderilmesine mi.:ıi oluyor. 

"O zamanki dahiliye nazın M. 
Marka Dormua idi. Bu davada daima 
ismi geçmiıtir. Bugün tekrar kendisi
nin dinlenmeainJ istiyorum." 

Eeki dahiliye nazırı mahkemenin ilk 
celseaine de p.hit ııfatiyle çağınlmıetı. 
Fakat )(. Dormua bir mektup ge):ıdere· 

rek gelemlyeceğfni. mazur g&Wmealni 
bildirmiıti. Bu sefer mahkeme eski na· 
zırm muhakkak gelmesi lil.zwnunu gör 
milş ve ikinci celb üzerine de gelmez. 
se mahkemeye getirilmesi için kanuni 
vasıtalara müracaata karar verilmit -
tir. Bu meselede o zamanki dahiliye 
nazınnın büyük bir rolll olduğu zan:ıe· 
diliyor. Meseli., o tarihte Havr poliı 

komiseri olan Şovino mahkemede ver
diği ifadede, "Mariya Uljanova,, ilmin
deki Sovyet vapuruna esrarengis bir 
sandığın yüklendiğini ortaya çıkararak 
Fransız • Sovyet mü:ıuebatlJll halel
dar etmi§ olmak suçuyla bqka yere ta
yinine karar verildiğini, kendialnln de 
bu karar üzerine istifa ettiğini l6yle
miştir. 

Eski Havr komiseri bundan baıka, 



G.. atının özengıleri ustun- llnde beyaz harmanl19U, 7&ft 
ve ıöılerlDl bırı bUrUmlf olu 
ların arurna daldılar. lafer 
dl7le o kadar cotmut olan çöl 
ları, birden afalJadılar. BD S 
olanlar en evvel rere ıerlllnce 4 

de yükselerek etrafına baktı 
Bir tek düşman askeri görmedi. Korkudan biribirini 

çiğneyerek kaçan bu askerlere acıyordu ... 
' lerl de dönmUtltrdl. Jl'akat 1»07M 

le arkalarını Kubada nrmlı oJ11! 
Jardı. 

-34-
Diye blrlblrlerlne seslenerek çıtır

da,an kuQıların UstUnde, bir denizin 
klpUklerl halinde savrulan kumların 
l~lnde 701Jarına devam ettiler. 

Panik ulultusu gltUkçe uzaklatı
'TfW, yahut mye eriye aıalıyordu. 

Gökte bakırdan donuk bir tepsi 
glbl ufka inen gtınet ıltUkçe aaardı; 
rtızpr hafifledi ve ıavrulan kumlar 
azaldı. 

GUneş ufka lndlll zaman ortalık 
yatr,'DJı,b. llerlde kum renslne bU
rUnmUş hurma apçlan vardı. Çolu• 
nun dallan kırılmıttı. Safda Te u. 
zakta koca tran ordusunun dökUnUl· 
ıtt Fırat nehrin dofl'u darmadatın 
bir halde kaç17ordu. 

Gökbola atının Gıengilerl Uıtl1D· 
de 7Uk1elerek ıola ve geriye baktr. 
Bir tek dU•man aakerl ıöreq.ıedl. 
Korkudan blriblrlnl çllneyen. canı
nı kurtarmak kayııli)'le aillhını bile 
atarak bUıbUtUn hafiflemeyi dUşU-

A r z Kadı 
fttiDl her eeamta haştanbaşa v&.I ..ıonna 4ol4uraa 

SARAY Sinemasınd 
Parlak mavatfaJaretle dev vam ed17or. n&vetea'I 

FOKS JURNAL operatMeıi tarafnldan LUAUD ..... 

ATATüRK'üN Boyuk Cenaze Töreni 
1llla..,.. 1 ·ve •• da teall&Clı flatlarfa .. t.meıer. 

nen traolılara acıyordu. Onları bi
raz yatıttırmak, lcap edene yardım 
etmek llzımdı. Bundan bqka aca
ba Kubad ne olmuıtu? Behmen ve 
Firuz ne 7apm111ar4ı? Harp meyda
nından çıkıp da kurtulabilen aekerln 
hepıl tu bet on bln kltlden mi lba
rettl? 

Nehrin suları insana sanki r111Um· 
seyordu. 

GOkbotanın aizı ve bofazı daha 
çok 7aıımata batlamıetı. Dltlerlnl 
oynattıkça atıma glrmlı olan kum
lar gıcırdıyordu. Burnunda bir tı. 
kanıklık buluyordu. Batı fena hal
de ağrıyordu. Bunlar hiç tUPhfflı o 
anda başlamıe sıkıntılar delfldl. O 
zamana kadar etraafı kollamaktaa 
kendisini yoklamaya vakit bulama
mııtı. 

Cılc!am tulatlannı dikerek başı • 
nı nehre dotru uzattı ve kişnedi. As
kerlerden birkaçı ıu1a dotru ko' • 
mat lltıyen atıarıaı ıoçlllkl• tuta
"t4Ue,r. 

G&kbota atını dosdofra nehre •Ur
dll. Orada takım takım ıu7un kıy111-
u inerek yüzlerini, atız. n burunla
rını 7ıkadılar, lçUler Te atlanna da 
lelı'cller. Tase kaTvd blllarat boz • 
aıınculara dotru dGndtUer. 

Jranhlar o kadar 1lrkmUtlerdl ki 
oalın SOrtlncı Mru cenba dönerek 
4a•a 111111 kaemaya. batladrlar. J'a. 

B a g a D rG .ENCE - Aşk GENÇLi • ZEVK GOZELLIK ve HAYAT FiLMi 
MELEK DELi GEN 1 K 

81aemu'llMlll Faıanmca IÖslil • Bat ~ 
B B B T T. Y L O 8. llORBJDN 0'~ -JdQ DIOBll 

~J Paııunmt Dlln7& Jlavadlalerl rueteıd - Blil&n saWt t s. 4IS ve 9.IO •w"Mı matlae 

0a biallerce haJkm mltacaatı flseriae IJT•NBUIJ>4 DOL-......,. 
SARA YBURNU - lZMft •e A H tc A R A' da ,a#an hakiki _.. ... 
liaema maldaesile alman filimlerin TAMAMI 

1 R G D N Matinı~wden · en hır seansta gösterilecektir. 
Hal IİGelbanm ilk ketfinde irad buJW'chaill bir hitabesi procrama illve 

olarak: HAFrANI YINI Pll.Ml 

Maske Altında 
FrD•arca .a.11 M,ek •• ~ ...... . 

..... laat ı ft 2,30 da ..... -tlneler. - - --!#----- - ----- .. -~ ...... ,... eaat 9,30 da air cGnler ... t 12,SO da çok ucm fiatlarla matineler. 

f Karde ler 
Yazan: Dostoy vskl 

-----· ,Atrirea: Hakk• ~Oba li-.cin 34--·· 
o da ya llk rat*Cb&ı çocuıa. be4iye •· ~nde dili oynar, çakal Hll•rl pkarrr· 
dtr1 Nut ~ blabama en asil aile· dı, Baylı bir mülGkta prunm yeri 
ıiQclea Wr hamim durdurarak ona peı- kalır ma biç l 
lrlt t6trdl. Onun •eidllf alll ıerlye Sıcak 91 ayla Wr eylUl ıeceai, klip. 
~ Keadill, siyah ekmek Ye ttn ~ıkaa bet aats atbot. ta Jr.tltitme 
• ile ,..udi. &n senpa dUJrMnlara yollardan .. leriDe denUyorlank. Yol 
tlnr plar. Mal talalpl/d hiç )1iklln· bahçelikler aruandaa ıepyordu. On. 
mulmll. Çtallll Mlirlerdi, ki binlerce lardan batka cörilnUrlerde ldmltcikler 
nWeıi öniae MrMler, Blkabet bir me yoktu. 
teR bile aı..ıa tetıtsril etmiyecek- Sarb.r, bir et 11tmımn illtUncle 
~. uyuyabtan BJUa.bett sirdUler. Etrafı. 

Baİlln ki1iMl9ria isedu kapılan a!· nı dizileret edepebce pblara ifritti· 
tnlda. 1auaaı 4a ..Ue bahçelerin~ ya. 1er. lf)triaclea blıf prip bir ft1dr orta• 
..,._ Haftada bir kere, babeamm efen ya attı: 
...._ a,aret. 1elir ve onlann ahı.. - Buna da 1ııa6a 16alyle bakacak 
...- ,.atark Herk-,. b11Jann111 hal- b:r ...ıı1Glt1Nhnw Iİnl ael'lla? 
.. n-1 ,.,.abildilfae pprcb. Kar, Dedi. 
... fntma .. daima WS,S. çıplak 'bu- Re,.1; tt-...ıs; 
lunla. ~ km .W.ısma nırnen ha. ~ H.,._,f 
dillil .... k• •etli n •ilam bir 'ricu. ' Cenlait .....Uler. Palrat onJum ara 
M Yll'dr. Buılan, onun para"° mala unda b~ 11,odor PaYıo.i~: • 
.,. atet••li toqklWilll Pfaru· - Ben. l'lıliı libl 48t0nmlyonun. 
aa nrlrdl Fakat bu diltünq~ 4op Pekti! bulunur. H..,. lMsnun lrendleble 
......._ Zaftllıalr cm.beti Bir kelime Mahıuı prip Mr ~lfftl fvllı da elmalr 
... ,...... Arada ..... •lsmm atrelrtlr 

Fikrini ileri ıGrdCl. Fiyo4or, bu ııra· 
tarda maıkarahktan hOflanıyordu. Şap 
kumda yeni aten ilk ~arıımın yum' 
tutan liyah bir tW tatıdıiı halde ISyle 
ablAklU bir ömUr ıClrilyordu ki, en ha 
y&IU ppkmlar bile Clldan utanıyorlar. 

dı. 

1'1,odonaıs •·il im haklandald fUai, 
çapkınlar Ç9ttılni blru daha aaıır t 

lflerinchn biri ~iyodordaıı yana sıktı 
Te kııkırttı. ötekiler i&renerek yilale. 
rini buruıturdular. Ama neteleri de 
t{ttikçı artıyordu. GWUftiler ve pln. 
Japrak yollanba dnaaa ettiler. Fiyo
dor. IODnlan, kendWDe telmihler ra
pıldıkça. herkelle benber ualırlaıtıtı. 
nı tayltrdi. Kimbilir belki doinaıu da 
bu idi. Hiç lcimee itia iç ymünü otre· 
nelMdi. Fakat b=t altı ay sonra. Elisa· 
betin ııbtliji meydana çıkmca, bütün 
lralaba halla, bu resilee banketten 
fiddetJl bir ilyan duydu. Çok ıeçme.. 
den Piycdona itbam ıdea bir dedikodu 
türe ya,.S~ı.. lha dedikodu, nereden 
çıkqordu? •• Gece onunla beraber diS
nenlerden mil.. Hayır, çUıılrfl kıım 

lcarm tltiP te it anlqdclıp nkit, on· 
ludaa ,.ını. bir. kiti kalabada (di. ö
tekiler ..,.,. .hurara. '*lıhmflardı. 
XaJan adam JM, atırhqlı. ~h bir aL 
le ba1ııas tdl. ttıphe etmit olaa bile, 
blyle w, ..,.Stn bült tenenfll ede • ..... 

l'IJoclor ... orala ~ buit ta• 

kat bu haJ...çok ıurmedl. Gökbofa llı 
arkadaşlarını tanıdılar. 

Bu sırada kalabahtın araarndan 
bir atlı dörtnala TUrt kumandanına 
dolru ı•ldl: 

- Beni Behmen «önderdi. Sizi gör· 
dUIUne çok ınlndl. Kubad kovala • 
ran dlltmanıa çarp1111or, yardıma 

ıltmenl rica ediyor! Yaralı olmasa 
kendlal gtdecektl? 

- Yarası atır mı? 

- Oldukta ... Ata binemiyor! Sed-
1ede ıöUlrllyoruzt 

- Neresinden vurulmuş? 
- Sal bacatından ve eat omuzun 

dan.,. 
- Firuz nerede? 
- Bllmlyoruz! 
- Peki .. Haydi ıtt! 
l<ı.abadın kumandasında a.ncak fkl 

Uc 1111 aUı. YW4ı. Arap~r 1'•imala
rrna engel elan bu kllçllk mllfrezeyl 
ortadan kaldırırla~ l>UablltUn ser -
beıt kalacaklannı nzmlf erdi. o ıı
rada yetlten bir iti ytta yardımcıyı 
onun cenahlarına doğru •UrmUtl r, 
ku,atmışlardı. Kılıç şakrrtılanndan. 

at klşnemelerlnden, kUfUr ve inle. 
melerden, kesik kumandalardan baş
ka bir ftY duyulmuyordu. ller dakl· 
lıa traolılardan bir kaçı yere dUştl· 
yor, Kubadın ümitsiz bir halde, fa
kat ylfltçe dövU t11IU görolt17ordu. 

Nehir taratnıtta bir toz balatu ynt 
tellnce Kuba4 bir an Ozequırın ua. 
tUnde yükselerek, baktı. Bunlar 
Arap detillerdl. Yanındakilerden 
biri de onun gibi bakmış: 

- Bize yardım ıelfyorı 
Demlttl. Acaba kimdi? 
Kubacl tanımakta ıeclkmedl .,.. 

ba1tır4ı: 

- rt!4ylar, gp,))PJ• ,.,rdonA 
ıeli1or! tianiJın ! 

Ufka yaslanan rtın•• kana bu 
mı' ıtblydl. Kanlı kıholann o 
ıeıklara kartı parla1191 tortun 
cörUnl1etl1. 

DOvUeenler i>unua farkında 
ğlllerdl. lranlrlar ortasma d 
ıert çemberi yarmaktan bqka 
vunmUyorlar: Ttlrkler ortalık k 
madan eu btrkat ytıı dGtmanı 
lamak lıUyorlardı. 

AraplJr sapır sapır dökGlU7 
dl. Otekl uçta bir lla1tınt 
ıonra ha7kınıtar 401111411. b 
dakika içinde hepsi blrdın, Irk 
mUt vahtl kutlar ılbl ılllttln 
ıı tarafa 1ankt tanatlaadılar. 
bir zaıqan aonra aörilDIJlH old 
Orada eltl kadar 1arah n.ö11l b 
mışlardı. Muhakkak bir 811 
k"urtulan Kubadta arkadafl&n 
ıııara btlyUk blr hrncıa ••141111 
onları da öldt1rllyortardı. 

- Gökbola. kardqlm! 
Uıtu ba,1 kan içinde olaıı K 

böyle haykırarak TUrk luıman4 
nın boynuna atıldı. Sova soıul 
luia U&ve eW: 

- Ha7atımı sana b\Jrclu1um ! 
Onan etrafındakilerden btr 

d• bakıtlan tUkranla parıldar 
- Biz de ••• Bls de ... 
Dediler. 
Jran orduıu btltttn ıece, ll'ırat 

)'111Dda, kar,ıya seçmek lçtn Ç 

dı. Sal 7apmak için odun bulu 
yor, civardaki blr kö1aa ••lerl 
larak kalal Te klrltlerl aJmr70 
Yakındaki burma Te 1•mlf ... Ull9' 

kettllyordu. Sallar 18')1141, 
bunların ı14lt 'fe Jellıl•rl hem 
metil. hem de zorda. Bdrluma 
nenler kartı 7ata1a aeoer secmeS 
"*1• fırl170rlar. •1 da orada k 

(!Jftmm 

B U G O N 
Y A Sinemasında 

1'I UO ve 9.30 tıeamılarmda 

l MIRELLE BALIN 
ta~daıı emaalaJ& bir tarada OJDUU1U1 

Yanık Gönüll r 
nimi ve 2.30 • s.30 w 8.30 da 

DOLORES DEL RIO Ye GEORGES SMDERS 
tarafından 

Şanghay Ateıler içinde 
Jl'ranaıaca aözlil filmi w )'eni Paramunt Junial bavadlllerl 

Suvare aat 8.30 da 

baka ile temas etmedifi için clil!erde 
dolqanlara cevap •ermek Hlaamunu 
duyınıyordu. tıte bu 11raluda, Qrtıo
ri, ef endillnin tarafını tutarak, cesur 
ve at lc•n bir mUdafuya ıtnpnlfti. 
Yalnız müdafaa Ue de Jrllmıyor, blttU:ı 
icunetini harcayarak hallan içine yer. 
l~ten inanıflan .akilp atıyor: 

- DUnyac:1a bu lp ,.,. yapsa Kırp 
haydudu yapar r 

Diyordu. 

"Karp,, dndandan kaçarak ltbim 
bavalide aaldanmıı bir lrilrek mahlnl. 
mu idi. Griıoriniıı buluıu akla yakın 
ıeliyordq. Buılan da b-. herifin o ıe
c.lerde birkaç yolcuyu ıoydupu da 
hatırladılar Artık anne olan ıanllı in· 
za kartı, halkın ıefkat ve merhameti 
artmııtı. Hatta zencince; bir mataıa 
sahibi olan !ir dul kadın Nisan sonun. 
da d~lurma11 için onu evine bile ıldr. 
Deli kızı ba11bof bırakmıyorlar, her 
halinı koltayorlardı. Fakat bUtUn bu 
takyitlne ratmen, bir ıeee, tam dofu • 
racaft ıece evden kaçmıf Te Fiyodo • 
run bah~iine atlarmıtı. Kartt un· 
da iken, aancilarla kıvranmatı 1 mıe 

len bir uatte pannakh na. 
111 .ı,ab mlfti f ama 1aralan. 
m.1tı 

hd nm mne hfup 1tt1rı•ı11. 
tu kurtardılar; fakat muıe. plak 
kerken atdu. Griıori yawu,u 
l'a~ ~rerelr kln9lftm dlslerl 
tilne lsO)'da Ti: 

- fıte anuı b.buı biz olaı:alldll• 
bir Bali&, dedt Aluna bile Jrilsllcil'k 
ln e•ı&dımıa ahdariJOf· ..,_... 
ıu ile bir masumun kliundan u.J 
lllUfblr. Al, bunu balı, MIJGt •• 
aııamaı. 

Marta, çocutu b8,uttfi. Vaftla a 
Pavel lroymuılardr. Buna. lteld 
"Plyod~ llbhau da •ldemlt 
Bu elrJe)'ifte yine nld teJmllllerla 
lcusu nrdı. Pakat Pf,odof, 1Mmlara 
mryor. Hattl ıe.ltahr ıtW 1111• ı 
nUyordu. Ftyodor dôa IOftralan ~ 
ta anumm adından Plrardrlı hh' 
de tılrtı. Artılr herkes cma .. ..,.,,,,.. 
kov., demete 11qlıdı1*t. 

Hikiyemisin batlackiı 
Smerdi,.U. Piyo4cn. 111aiııMtiae 
la1or •• Gripri De. mtlJll' Jlart~ 
pa97onuncla oturuyordu. Oaa bqb 
ıına ldtabm bir 1mmaaı ...._k lJi 
l~du. Fakat &il' ..... pupllJle 
yaculanmı ,ormütn ıllıılDclllim 

kıla leni~ '"' --~ •kıtı içinde onwa da roll wr. 
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TarUeatodeo Balken HlrJl-t tçtn •)d• 
otaa kurut dütOlür. Posı. blrl!Aıne ırtr. 
ınl1en yerlere eyd• yetmlt t>to..-r lrurue 
~mmedlltr. 

~hnnı kaydını bfldlreo mektup o 
te!ıraf Ocrettnt, abone parHtnlD po'I• 
HJll banke Ue yollam• Dcretint tdart 
kendt Ozertne •hr. 

T.Orld11enln her potta mttkeıtndc 
l(IJRUN'o abon• uaıılıt. 

Ad,.. d.etlşllnne fterett ı~ truruttuı 

fLA.N OCRETLEHI 

Ticaret llAnlarının santim • sahrı 
sondan itibaren ilAn sa)'falarında 40, iç 
sayfalarda 50 kuruş; dördüncil sayfa
da ı, ikinci ve üçOncude 2, birlndde 
4, başlık yam kesmece :'> liradır. 

Bilyük, çok devamlı, klişeli, nnkU 
IJAn verenlere ayrı ayrı tndirmeler )'&· 

pıhr le.wt, llAnların santim - .salın 30 
kunıştur. 

Ticari mahtuette olmruan küçlllc 
lldnlar 

Bir defa 30, iki defası 50, Oç defası 
&b, dört defası 75 ve on deras1 ıoo lıu· 
ruştur. Oç •)•lık HAn verenlerin bir de
fası bedavadır. Dört satırı geçen llAo· 
lnrtn faıla satırları beş kuru,ıan hesap 
edilir. 

Hizmet kupona 01!Utenlerı ldlçillı. 
lldn tarif ui yü:dt 25 indirilir. 

KURUN hem doğrudan doAnıra ten· 
di idare yerinde, hem Ankara caddesin-, 
de Vakıt Yurdu altında KEMALEDDiN 
tREN llAn bürosu elil'le llAn kabul eder 

(Büronun ttlefo11u: ~o:t35) · 

RADYO 
tnusal ve arttırma Kurumunun (dokuzun 

eo arttınm ve yerli malı haftası) mllnase. 
bellie prosramlan111ıııo Jı:onuşmalannda 
vaki değişiklikler a1Jai1da SÖ5terllmi~Ur. 

Pazartesi 12-12--938 
17,Cem Bayar Başvekil, (Doku:ronca art. 

tının n yerli malı haftası) açılış tK>ylevl 
Jl&lk8vlııden nakli). 18.30 Ihsan San8Q 
KOltür Bakanhğı lalim terbl:ve dılfresl re. 
fı;I. 

PAZAR 11-12-938 
12,30 Müzik (KüçOk orkestra). 13. Sa.el 

ayan "e haberler, 13,10 l\lilıik (Tilrkço 
şarkılar PO, 13,40 Konuşma (Ev kadını sa. 
ati), 13,55 H Müzik <Kım~ık program. Pi) 
17,30 MQzik (Caıband • Pl), 18 PlAk seçi. 
mi • Skeç • Yaun .<Ekrem Reşit), 18,30 
Saat ayan Te haberler, 18,40 l\Ul!lk (Yar. 
Ja tilrkQJerl), 19,10 Konuşma (Çocuk ueti), 
19,25 MOıik (Scnmatlar), 19,4rt Konserin 
hıkdlml, 20 l\liizlk (Radyo orkestrnsı • Şef 
Hasan Ferit Alnar), 21 Saat ayan ve arepca 
s6yln, 21,15 Müzik (İncesaz fa"h), 22,15 
Mllzik (Varyete - Pi), 22,45, 23 Son habr.r. 
ler ve yannkl program. 

PAZARTESİ 12-12-938 
12,30 Milzik (Blr vlrtüozun pUıkları), 13 

Saat ayan ve haberler, 13,to. 1' Müzik 
(Kabare), 18, Müzik (Dans saati). 18,30 
Konuşma (Doktorun saati), 18,45 MOzik 
(Neşeli plrıklar), 19,15 Saat ayan ve ha. 
berler, 19,25 Müzik (Violonsel • E<lip Se
zen konseri), 10,40 Temsil hafif bir kome. 
dl (Ku)'Umcuda) Yazan (S. Morny), 20 Mü
zik (On dokuzuncu asırda TOrk bcstekAr. 
Janndan birkaçı), 21 Saat &)'arı -çc arapça 
ııöylev, 21,10 Mftzik (İnce~a. fa~lı), 22 Ko. 
nuşma, 22,20 Mih:lk (Küçük orkestra), 23,15 
MQılk (Sinema melodisi), 23,45. 24 Son 
haberler ve yannki program. 

LiMANDA 
BUGON KALKACAK VAPURLAR 

Ularakaz • 9 Mndnnya)"B.), (U~r • 9,30 
bmile), Tayyar • 9 lmroza), (İzmir • 11 
fımire), (Güneysu • 16 Knrndenize) kal
lcaeakfır. 

GELECEK VAPURl,AR 
(Enurum. 12.30 Karadeniıden), Trak • 

J3,30 Mudanyadan), Marakaz • 20.ıs Mıı
danyadan) geleceklir. 

Dünkü Hava 
Yeşllköy Meteoroloji istasyonundan ııh. 

nan malOmata göre; ho\·a )ıudun Trakya, 
Ese bölgelerile cenup Anndolusunun garp 
taranıınnda çok lnılutlu, orta Anodolııda 
kapalı ve mevzıt ynğışh, di/:!cr bölgelerde 
kııpnlı ve yer yer yağışlı geçmiş, rüzgarlar 
umumiyetle şimal istikametinden K.1r:ıde. 
nlz '\"C Ege denizinde kuvvetlice, bütün böl. 
gclcrde ,.c Marmara denizinde orta kuv, 
vene esmiştir. Dün t~ıonbulda hava kapalı 
&eşmiş, riizs~r şimalf şarkidcn saniyede 
2.4 metre hızla esmiştir. Saat 1' de hava 
lazyib 766.2 m!Umetre tdl. Suhunrt en 
yüksek güneşte 45.6 gölgede 13.1 ve en dil, 
şilk 6.4 santgrad kaydedilmiştir. 

Vekaletin Emriyle Teftişlere 
Bat landı 

KültUr Bake.nlrğmın \"erdiği bir 
kararla öğretmenlere maaşlarını vak 
ttnde vermtyen TUrk husust ve ecne. 
b!, ekalltyet okullarının defterleri 
tetkik edilmektedir. Bakan1Jğa yapr. 
tan şlklyetlerrten anlaşıtdığma göre, 
tkl aydl\D altı aya kadar öğretmeni· 
ne maaş vermlyen okullrır bu işe ı~. 
zımgelen chemmtyeUn attı için J{Ul· 
tUr DlrektörlUğUne emir verilmiş, 

ve lspekterler tetuşe başlamışlardır. 
Maaş vermlyen okutun biltte va • 

ztyett gözden geçirildikten sonra o. 
kulun geltrlnt arttırmak ve tedrisata 
devam etmesine lmkAn görUlmez~e 

talebesi başka okullara deYredllerek 
kapatılacaklardır. 

Değerli Bir Kimyager 
Vefat Etti 

SOmerbank Beykoz deri fabrlkaın 
ldmyagerlertnden B. Nuri Duran dUn 
vefat etmiştir. B .Nurlnin vefatı ha
beri bUtUn lktısadt mahafilde, ban. 
kalarda ve kendhdnl tanıyan dostları 
arasında bUyUk blr te~ssurta karşr • 
lanmıştır. Kimyager Nuri Duran 25 
yıtdanbert deri lmaJAtr teknl~I Uza • 
rtnde memlekete cok bUyUk hizmeti 
gOrtllmUş, gerek çahştrğı fabrtkada 
gerekse diğer kendini tanıyan maba
filde hUrmet telkin ettirmiş bir zattr. 
öınmu memleket için mutlak ımrette 
bir kayrp sayılmaktadır. 

Merhumun cenazesi dnn Sumer • 
bankın lstanbulda bulanan bUtUn 
teşekkUtıerl erkA.nt, lktısadt mahafll 
men•upları. Oda ve Sanayi Dtt'llfl 
erkA.nı ve dostları tarafından kaldtrı. 
tarak Edlrnekapt aile kabristanına 

gOmUlmllştnr. 

Yeni Bir Elektrik istasyonu 
Sokaklarda bulunan lAmbaların 

bl' elden Te bir elektrik istasyonun. 
dan yakıtmuı için belediye tetkikler 
yapmaktadır. Bunun tçln vUcude ge. 
tf rllecek ce~yan veren istasyonun te 
l!ıfelne alt masrafı karşılamak Uzere 
bUtçeye 80 bin liralık tahsisat kon • 
muştur. 

Yeni istasyonun p?Anlan hazırlan. 
mretır. Yakrnda tesis edllece'kttr. 

o 
Eb1>ba Oduı Toplantıaı 

T. C. Uçünci Mrntab Etih&a Oda
nı Riyatetinden: 

Odamızın 1938 yılı ikinei umumi he 
yet toplantım ıs tıkk4nun 1938 Per. 
ıembc günü ıaat 18.30 da yapılacağın· 
dan aayın Uyelerin ıeln;ıeleri riea .clu.. 
nur •. 

RUZNAME: 
1 - CeJıenin bıtkan tarafrndan aç:l· 

masr, 
2 - idare heyetinin altı aylık mesa. 

isi hakkında malCimat.. 
3 - 1938 •eneli bilançosunun tetkik 

ve taıdild, 
4 - 1939 ıeneıf bütçesinin tetkik ve 

kabulii. 
S - Uyeter tarafmdan vaki olacak 

tekliflerin mil.rakereli. 

Vefat 
Merhum 1amail paşa kerimesi, merhum 

Esat pqa re!lkaııı, Dl§tabibi Mehmet 
At.Jf Akyürek, ve Hatay tkt.ısat mtiııteşan 
Ahmet CelAJ AkyQz ve öğretmen Fatma 

Nedimenin anneleri, Haber ressamı 

Safvet Sakabaısı'nın bUyUk annesi Fatma 
Aliye duçar olduğu rahatsızlıktan kurtula· 
m!yarak rahmeti rahmana kavuşmuştur. 

Cenuesl ynnnkl pazar günü Beşiktaş 
eamUnde ağıe namazını mtlteakip Üskü· 
dar Karacaahmet mezarlıjma defnedJle· 
cektlr. 

Merhumeye Allahtan mağfiret \'O ko
d~rdidt: t:11.ılne de h8.I sallıfı dileriz. 

KUçUk sanatkArlara ve muhtaç es 
nafa kredi temin edecek olan Halk 
Sa.:ıdığı lstanbul şubesi önümüme • 
ki hafta tçerslnde açılacaktır. 

Sandığın kadro ve teşkl14tr da ta. 
mamlanmıştır. Buna göre Sandık mn 
dUrlUğtine B. Sermet Çifter. muba • 
sebectliğine B. Hikmet gU.ndoğdu. mu· 
a.meıa.t şefllğine B. Nurettin, ransen· 
yoman şefliğine B. Burhan Yula, vez. 
nodarltğa HUseyln Çatalca tayJn e
dilmiştir. Ayrıca aynı tcşkllAtta muh 
telle va:r.ifelerde olmak üzere 40 ka. 
dar memur çalışacaktır, 

Halk Sandığr Istanbul Şubesinin 

sermayesi ;?50. bin TUrk liraeıdrr. Fa
kat bu mfkdar Uerlde tuzum görUL 
dOğU takdirde arttınlacağı gibi, th· 
tiynç halinde de lstanbulun muhteltt 
semtlerinde halka kolaylık olmak U· 
zere de muhtelit ajanlrklar ihdas e. 
dltecekU.r. 

Öğrendiğimize gC'lre, Sandık MOdil
rtt 91 gUn vade ile Azamt 450 liraya 
kadar bir şahsa kredi açmak salibi. 
yetini haizdir. Bundan fazlası için 
ancak Sandrk İdare Meclisi ~allblyet· 
tardır. Kredi atacak esnaf karşıtı • 
ğında ya aldığı kredi nfsbetlnde mal 
veya ltlmadA tıa:ran iki kefil gOstere· 
eektlr. 

Şayant itimat kefil göstermty~n. 

ve mı1.l bUdfrmlyenlero hlt;bfr ıuretle 
kredi verllmfyecekttr. 

Esnafı, kUçUk eanatk!rtarr <ve mub 
tac balkı himaye edecek olan lfalk 
Sandığmın biran evvel acılmasnıa in· 
Uzar olunmaktadır. 

--o--

Eminönü meydanı 
Kızılay Hanı da Yarın 
Y ıkılmıya Batlanacak 

Eminönü meydanının açrlması için 
mevcut amele kadrosunun yeniden 
takviye edlldlllnl 7aamıttık. 

Son kadro lle meydanın ve Yenlca 
hılf n arka.sına isabet eden kısımlar 
tam amile meydana çıkmıya başlamı~ 
trr. Burada Kızılaya alt hanın yıktl· 
masına da yann başlanacaktır. 

Soba yakarken 
Genç Bir Kadın Muhtelif 

Yerlerinden Yaralandı 
Beşlktaşta Bakkal BU!! sokağrn • 

da bir kulflbede oturan 35 yaşında 
Sıdlka dUn odasındaki sobayı yak • 
mak istemiştir. Kadın sobayı yakar· 
ken UstUne sıçrryan alev de onun el· 
bhıelerlnt yakmış, feryat kopararak 
soka~a koşmuştur. 

Yetişenler ateşi t10ndtlrene kadu 
Sıdlka birçok yerlc-rlnden yanmrı;, 

Haaeki hastanesine kaldmlmi(itrr. 

General Kazım Dirik 
Ankarada hUkiınıetle temaı ettik· 

ten sonra fehrlmlze gelen Trakya 
Genel tepektert General KA.zım Dt. 
rtk dUn sabah vazifesi başına gttmlt
tlr. 

Erenköyiinde Yangın 
Evvelki gece ErenköyUnde Korkar. 

çınar sokağında beş numarada otu • 
ran Doktor HAmlt Kayacanın evtnde 
yangın çıkmış, ev tamamen yanmtı;· 
trr. Doktorun evi 7 bin Ura sigortalı 
bulunmaktaydı. Yapılan tahkikatta 
kast olmadığı anlaşılmtşt!r. 

Bir Hamamcının Şikayeti 
Kasımpaşa hamamcılanndın biri be 

tediyeye müracaat ederek hamamın ya. 
mndak! arsaya abdest bozduklanru, bu 
yüzden kokudan durulmadrfınr bildir· 
miş. belediyeden zarar ve ziyan iıte... 

miştir. 

Belediye derhal arsa etrafında tet· 
kikat yapttmuı ve buraya abdest bo. 
zanların cezalandrnlmasrna '.'karar ver· 
mi§tir. Abdest bozantaraan ilk ddaaın .. 
da birer lira para cezası alınacaktır. 

TrlhtPn hlr yaprak : 
...._.. ................................ ___ _ 

Hususi ders veren 
öğretmenler 

Vekaletin Müaaadeıi Olmak
sızın Derı Veremiyecekler 
KtlltUr Bakanlığı talebeye hususi 

ders vermek isteyen öğretmenlar 

bakında yeniden bazı kararlar al. 
mıştır. Bu kararlara göre öğretmen
ler KUltUr Bakanhfınrn müsaadesi. 
nl almadan hltbir talebeye husııst 

ders veremiyeceklerdir. 
Hususi olarak ders vermek iste -

yen ölretmenler buna a1t hazırlanan 
bir tfşl doldurarak Bakanlığa gönde· 
receklerdlr. Fişte ders vermek istedi. 
ğl talebenin adı, bulu1tduğu sınıf. O· 

kul ile hangi dersi vereceli. alacağı 
tıcreU kaydedilecektir. 

Ö#retnıen ancak fiş goldtkten son. 
ra talebeye husus! derııı ,·erebilecek· 
tJr. 

Akıti şekilde hareket eden öğret _ 
menler talimatname htikUmlerlne gö
re ceıalandırllacaklardır. 

Karadenizde Fırtına 
Birkaç ıündenberi Karadeni.zde göı 

açbrmıyan tiddetli fırtına hafiflemeğe 
doğru yüz tutmuştur. 

Bununla beraber, fırtına tamamen 
durmuJ değildir. Deniz ticaret müdür 
lUğiine Karadcnizin muhtelif limanla. 
rından gelen telgraflara göre; Sin oba 
kadar olan kıarmda fırtına hafiflemiş 
olduiu halde daha ötesinde eski şekil
de devam etmektedir. 

Bu itibarla Karadenize gidecek va. 
purlar, Sinoba kadar iltmek üzere a
centatarrndan emir almışlardır. Sinoba 
vapurlar vardıktan aonra hareket için 
fırtınanın dinmesini bekliyeeeklerdir. 

--n--
Baltalimanı Deresine Köprü 

Utuköyde BaJtalimını deresinin üze 
rine l O metre yiiksekliğinde bir köprü 
nün yapılmasına karar verilmif, buna 
ıit p11ntır belediye fen heyetince ha· 
%lr1anmııttr. 

Eminönü Meydanı 
fıtanbul belediyesi yeni reis muavi. 

ni B. Lutfi Aksoy dUn Eminönü mey· 
danbğı itiyle mcıgul olmuı. müteah.. 
hitlerlc bu huıueta görüşerek ilci güne 
kadar meydanın ilk çalıpna faaliyeti
nin ikmal edilmeaini iıtemittir. Şayet 
müteahhitler bu ild giln ı:arfında iıte. 
nilen faaliyeti gösteremezlerse beledi
ye vaııt.aJariyte bu itin ikmal edileceği 
allkadarlara bildiriJmiıtir. 

Devrialem Seyahati 
Her yıl yapılmakta olan otom:>bil ite 

devrillem seyahati bu yıl da yapıla. 
caktır. Beynelmilel otomobil klübü ta
rafından tertip edilen devriilem ıeya_ 
hati için timdiden hazırlıklara geçil
miftir. 

Şehrimi•de bulunan otomobil ama.. 
törlcrinin de bu seneki devriltem aeya· ı 
hatine ittirak etmeleri mUhtemetdir. 

Uğursuzluk 
ı·aun; NIIazi Ahmet 

'Yirminci asırda uğurımzluğa !na • 
nanlar pek çoktur. 13 rakamının u· 
ğursuzluğu beynelmilel bir hal al _ 
mıştır, Tu·şam uğursuz sayanlar. 
baykuşu bir fekAket habereisl telAk. 
ki edenler hftlı\ Yar. Ynlnıı (lSkideıı 
ı;:ok gUJdUğUm "uğursuzluk,, inan • 
maları vardı. MeselA lstanbulda her 
bUyUk yangın meş'um blı- tes:ıdlife 

atfedilirdi. Bir yerde yangın cıktı mr, 
Gadabı llAhldlr! denirdi. Hatta. sof

talar fllve ederlerdlr 
- Yanmaz, olmaz .. Allahıu gadabı 

yerine gelecek .•• 
Bu suretle yangını stındUrmekterı 

Yazgeçenler bile görlllUrdü. 
Yangından sonra: 
- ?da.hallede bir günahkAr kadrn 

var da ondan {;ıktı. 
- Meyhane olan yerde yans-ın ctk 

maz mı? 
Sözleri agızdan düşmezdi. 

Eski lstanbul yangınları, b~gün 
akılları durduracak blr dehşet halin 
de olurdu. MeselA Hali~ sahilinde ta· 
tuşan bir ev, Marmarara kadar uza .. 
nır, otuz altı saat devam ederelr her 
tarafı yıkıntı haline getirirdi. 

Her yanğınm bir "şer,. işareti ol
duğunu ~öylemlştik. Tarihto .,•hayir •• 
diye yadedilen btr yangm Yardır. ?':i
çin hayret ediyorsunuz. Yangın ha· 
yır getirir mi dlyecekstn!z, Vaka şu: 
Tı:ıtanbulda mUtlıiş bir kolera. bUkUm 
cıUrUrordu. Günde yüzlerce tnsan ö .. 
lUyor Ye bir turlu hastalığrn önn alı. 
namıyordu. Doktorlardan biri: 

- Şarnp Icenler koleraya ya katan· 
maz demiş bulundu. ,~ay !en miFin 
bunu ı:;öyliyen şeriat dilı::manr dire 
az kaldı adam<.'ağızr lineedeceklerdi. 

lşte bu yirmi hinden futa lnsanr 
sUrUkliyen kolera genelerinde mUthiJ 
btr yangın lstanbulu kasıp kavur • 
mnştu. Binlerce insanın ölUmU yet. 
mlyormu~ gibi bir o kadar fnııan dA. 
ac, sefil, perişan kalmrştr. Fakat ko· 
leradan eser kalmamıştı. İşte o n • 
kit: 

Bu yangın hayır setirftıf dediler. 

Göçmenlere buğday 
Trakyadan Mübayaat 

Yapıldı 
Her yıl anavatana celen cöç.. 

men ırkta§lırımıza bu yıl <.la tohumluk 
buğday tevzii kararlaştırılınıttır. 

Bu hususta bütün vilayetlere bir ta. 
rnim yapılarak vilayet hudutları dahi· 
linde bulunan göçmenlere buğday tev. 
zi edilmeai emredilmiıtir. Çatalca kay· 
makamlığı kara kılıç cinsinden 5500 
kilo tohumluk buğday göçmenlere ve. 
recektir. Buna ait mUbayaat Trüya
dan yapılacaktır. Alcbğnnıı: mal6mata 
göre 1934. 1938 yani dört yıl .ıarfm· 
da göçmenlere 387.357 lira tutanndı, 
71.5. 7 71 tohumlu'k buğday ve 128059 
kiloluk muhtelif tohumluk tevıi edil. 
miştir. Irktaşlarrmu bu ıuretle iyi bi· 
~er müstahsil haline getirilmekte.dir. 

--o--
Yüksek iktisat ve Ticare• 
Mektebi Mezunları Cemiyet' 

Dün toplanması mukarrer olan yük. 
sek İktısat ve Ticaret mektebi mezun• 
lan yıtlık kcngreıi cberiyet olmadı• 
ğından yapdamamıı, kongre, bu aym 
24 ne tehir edilmiıtir. 
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• ' • -• • • • f 1-izli ~ızlar adası 
• • • • • • • • • •••••••• N.ıklcdcn: Hikmet Münir . ........ . 

S ICAK de. 
nizlerin or 

taıında yatan kU.. 
çiık ada, ruya i
çindeymiş gibi ıeı 
ıi:ı: uyuyordu. Oze 
rinde yaıayan in
sanlar da, tatlı ve 
ıc11iz bir ruyanı&ı 
ipek ıoleeleri için. 
de yli.ıüyorl~rdı. 

Falcat adanın 

ha) atı, her zaman 
böyle ıe11izl.k L 
çeriıınde geçmiı 

degildi. Konan ge 
milerinin baskını
na uğradıgı vakit
ler olmuıtu. Bir. 
çok deniz kurtları 
buraya bir dost ,i 
bi eelmiıler ve 

iiışman olarak ayrılmı;"'rdı. 
Beraberlerinde .ıu adanın güzel genç 

kadınlariyle dipcliri kı .. ıarından götür. 
m.iılerdi. 

iıte bu sebepten, bütün bu canlı ha
yatın yumuşak ve yavaı seyrine rağ
men, ufukta ne zaman kı..çük bir kara!. 
tı görülse, acialılar derhal telaşa düşer. 
ler; dikkat kesilirlercli. 

tçerisinden bir sürü çıplak kol ve ba
caklı delikanlı atladı ve suları sıçrata. 
rak, kahkahalar atarak, şarkılar söylL 
yerek sahile çıktılar. 

Ellerinde ru velverler vardı. Bazıları 
tüfek taşıyordu. 

Tüfekliler, sahilde toplanmıı olan 
erkek, ihtiyar kadın ve çocukları gö;
altında tutması için bırakıldı. Diğerle
ri ortalıktan sıvııan genç kadınlan a. 
ramağa çıktılar. 

• • • 
Fakat bu a.da, deniz ticaret yolları

na çok aykırı düşen bir noktadaydı. O
nun için pek az gemi gelir geç~di. 
Bundan başka adanın etrafındaki sula O kadar küçük bir adada saklanan. 
rın pek 11i olması gemilerin bilhassa lan -bulmanın güç olmıyacağını sanı
kaçındıkları bir sebepti.., J·orlardı. Hele şu saklanan kadın ve 

Sonra 1882 senesinde bir gün, ufuk.• kızları saklanmağa teşebbüs ettikleri 
ta üç karaltı belirdi. Bu karaltılar ya. için alıp beraberlerinde götürmek sure-
vaı yavaı vuzuh peyda ederek üç ge- tiyle şiddetle cezaland rmağa ahdetm:ş 
mi halinde 101eydana çıktılar. lerdi. 

Yelkenlerini ıişiren rüzgar cnları git Her şeyden önce, hindistancevizleri. 
tikçe daha yakına getiriyordu. Ada a- nin te§kil ettigi çemberi gözden geçir. 
haliıi harekete geldi. diler. Kimsecikler yolc: .. Çalrlıklan ara-

Buıları sahilde kalıyor ve gemilerin dılar. Yine kimsecikler yok!... Acaba, 
ne kadar yaklaştığını kestirmeğe uğra. maymun gibi ağaçların tepesine mi 
ıryordu .. Gemiler yavaş geliyordu. Bıt çıkmrılardı. Boşuboıuna oralara baktı-
tabi bu, adalılar için daha iyi idi. lar .. Heyhat l .. 

Bazıları da birkaç kilometre murab. Bu muvaffakiyetsizlik karşısında 
baından ibaret olan ada ıathr üzerinde hayrete düşen arayıcılar, sahile döne. 
balık tuttukları kıyılardan, en tepede- rck vaziyeti arkadaşlarına haber ver. 
ki göle kadar her tarafı dolaşarak bü- diler. Bir müddet istişareden sonra, a
tün adalılara hadiseyi haber vermelc:le danın daha çıplak olan yerlerinin araş
meşıuldü. tırılması kararlaştı. Ve adamlar, bir 

Ada ahaliıi topu topu iki yüz kişi i. yelpaze gibi dağılarak her tarafı eski. 
di. Sade bir hayat yaşıyorlardı. Kısmen sinden daha büyük bir hararetle ara. 
bu yüzden, kıımen de sık sık güneş ve mağa koyuldular. Fakat yine kızlar.dan 
deniz banyosu yapıp serbest ve tabii eser bulunamıyordu ... En nihayet ada
bir hayat yaşadıklarından vücut güzel- yr çepeçevre dclaşıp, kızların kendileri
likleri ıon derecedeydi. ni, hemen hemen su içerisinde boğu. 
Adanın sathı ekseriyet itibariyle çıp lurcasına gizledikleri bur esrarenğiz 

lak, kumluk araziden ibaretti. Birkaç kovuklar bulunup bulunmadrğınr ara~ 
noktada Hindiıtancevizi ağacı ve bir trrmak istediler. Bu da yapıldı. Yine 
miktar çalılık vardı. Fakat bunlar da kimsecikler bulunamadı... Hay şeytan 
ı0 kadar ıeyrck idi ki, zavallr ada ahali- mahICıklar hay ... Acaba bu adanın 0 

ıini, herhanei bir miıtearnzdan sakla. canım hürileri nereye gitmişti!?. 
maia kifayet etmezdi. Korsanlar, bir muamma karırsındı1 

• • • 
Büyük bir kayanın çukurluğun.da 

ttfekkül etmit ıol'ün civarında, yine 
ci.zlenmiye yarayacak mağaralar yok. 
tu. 

Yaklaşan üç gemiye gelince, köpe§
teye dayanmrı olan tayfalar, ellerinde 
teleskoplarla adaya bakıyorlar ve gör
dükleri ıhali arasından: "Şu genç ka. 
dın ıenin, ıu taze kız benim!,, diye in. 
tihaplar yaparak, timdi yelkenleri pek
az ıiıirten rilzgirın kuvvetlenip ken. 
dilerini biran evvel bu dünya cenneti. 
ne kavuıturma,ı için aabırarzlanıyor. 
lardı. 

Fakat rüzgir, ldeta işkence e.dercc
IİDe aiır esiyordu. Onun için ıemiler 
adanın aıf sularına ıelin .. eye kadar 
en aıaiı birkaç saat ıeçti. 

Bu esnada adanın ıenç kadınlarının 
ve taze kızlarının üçer beter Hindiı
tancevizi aiaçlannın aruına dağıldik. 
lan ıörülüyordu. Uçer beter dağıldı.. 
lar. O kadar ki, sahilde, yalnız erkek
lerle ihtiyar kadınlar ve çocuklar kal
dılar. 

Bu tedbirlerin hayret edılecek bir ta 
nfı yoktu. Garillilyordu ki, adanın gü. 
.ael •• pnç kadınlan sahilden uzaklaı
tmbnqh. Arada bir 1'oraarflann iptilll
ırna uframanın verdiği bir ders!.. 

Gemiler kumlara dayandığı zaman, 

gibi hayret ve ıstırap içindeydiler. 

• • • 
Derken akşam oldu. Güneş batmağa, 

loş gölgeler, sessiz adanın mutad ruya
lı hayatı içine yavaş yavaş sinmcğ:: 
başladı. Arayan erkekler de ümit kes
silmişti. Birer birer geriye, sahile dö. 
nüyorlardr. Hepsinin yüzünde mide ağ 
rısı gibi acı bir neşesizlik okunuyordu. 
lşte bu sırada idi ki arayıcı kafilesin. 
den en geri kalmış bir erkek koşarak 
belirdi. Kızıl saçlı, iri yarı bir adamdı 
bu ... Batan güneşi kendi phsında taşı
yormuş gibi hararet ve telaş içinde ge
liyordu. 

Bu kızıl saçlı adam, umulmadık bir 
haber verdi. Ve biıtun korsanlar, der. 
hal yeniden harekete geçtiler. 

Gemilerden fenerler, meşaleler geti. 
rildi. Ve bunlarla, hep birden tekrar 
adanın sathını taramafa başladılar. 

En önde, kızıl saçlı adam gidiycr, ve 
bu sefer tüfekli konanlar da dahil ol
duğu halde, adanın ihtiyar kadıaları, 
çocukları ve erkekleri onları takip edi
yordu. 

Bir müddet bayle fener ve meşale 
par ltı1ariyle yüriiduter. Sonra kızıl saç 
1ı adamı takip eden ilk korsan kafilesi, 
kumları kazarak oraya yalnız burunla. 
rı ve ağrzları açıkta kalmak üzere bü. 
tün vücutlariyle cömülen &enç kadın-

Bugün Vefa ile l(arşılaşa cak olan Beykozlulardan bir kaçı ve Pera futbolcüleri J?c
çen merasimde yaptıkları E nadiyulehli Mısır takımı oyu ncularile beraber. 

Bugünkü Lik maçları 
Vefa Beykoz-

Haftanın en mühim müsabakasını 
Kadıköy stadında yapacakrar 

bugün 

Futbol lik maçlarının ikinci devre, 
ikinci hafta müsabakaları da yakında 
şehrimizin dört sahasında birden oy
nanacaktır. 

Bu maçlar içinde en ehemmiyetlisi 
likin dördüncüsıi::ıü belli edecek olan 
Beykoz • Vefa müsabakasıdır ki, bu 
maç, Kadıköy stadında yapılacaktır. 

BEYKOZ - VEFA 
Baş üç klüpterı sonra ayni kuvvet. 

te olan bu iki takıının bugünkü ma
çı haftanın en mühim karşılaşması. 
dır. llk devrede 1 2 Vefa lehine bi
ten ayni takımlar maçı:ım. bugün •• 
Beykozun galibıyetile neticelenmesi i· 
cap eder. 

Geçen hafta Hilale mUşkUlatıa ga. 
lebe çalan ,.,. 8GD ıoyty}luda bir 
hayli düşük bir haldedir. Beykozun 
ise bir aydanberi sessiz sadasız çalış
makta olduğunu da biliyoruz. Bu va. 
ziyette Sıyah sarılıların Vefayı yen
meleri ve ilk de\Tedeki mağlfıbiyetle. 
rini:ı acısını çıkarmaları icap eder. 

GALATASARAY - TOPKAPI 
Taksim stadının yegane maçını Ga. 

latasarayla Topkapı klüpleri yapacak 
lardır. 

Bu iki klübün son senelerdeki kar
şılaşmaları gözönüne getirilirse, bu 
madarın garip neticeler vermiş ol. 
duğu görülür. 

Galatasaray şimdiye kadar Topka
pıyı daima yenmiştir, fakat bazı de. 
fa bir tek gol farkile, bazı müsaba
kalarda on bir veyahut on iki gol a. 
tarak ... 

Bu ~eticeler, Galatasaraylıların 
"Topkapıyı nasıl olsa yeneriz,. düşün
cesile hareket ettiklerini göstermek. 
le beraber, Topkapılıların da kuvvet
li rakipleri karşısında sıkışık pir mü. 
dafaa oyunu çıkarmalarını ve fırsat 
bulurlarsa hücum ettiklerini göster
mektedir. 

Sarı kırmızılılar, g~en haftaki İs. 
tanbulspor maçının ikinci devresin
de cıkardıkları oyu:ıu bugün müsa. 
bakanın başından itibaren tutturabi
lirlerse ilk devre 3 - 1 mağlüp ettik. 
leri Topkapıyı bu defa daha büyük 
bir sayı farkile kazanabilirler. 

SÜLEYMAN!YE - HİLAL 
Şeref stadında Şa'zi Tezcanm ha. 

kemliği ile oynanacak olan Süley~ 
maniye • Hılal maçı da haftanın - ol
dukça e:ıteresan - müsabakalarından 
biridir. 

Şişliden üç kıymetli oyuncu almış 
olan Süleymaniye, bu gençlerin gay
retile Beşiktaşla Perayı yenmişti. Hal 

1 bu.ki bugün Pera • Şişli müsabakası 

lan ve taze kızları birer birer çıkarma- 1 
p başladı. 

Bundan sonra, kızıl saçlı, iriyarı a. 
dam, bunları nasıl buldugunu anlattı. 

.. - Akşam ıkaranlığında, diyordu. 
Kumlar üzerinde yürü-yon!um. Taba.. 
nonm altmda tuhaf bir 9ey hiıaettim. 
'ft nereden geldiğini anlayamadığon 

g"arip bir seı duydum. Sonra bir de Y"' 

re baktım; ne göreyim: Genç bir kızın 
suratına ıbaımıtnn!-

dolayısile bu oyuncular Süleymaniye
de oynayanuyacaklan için siyah be. 
yazhlar bir hayli zayıf bir takımla 
sahada isbativücut edeceklerdir. 

Genç Hilfıl takımı, rakibinin bu va
ziyeti:ıden i'stifade edebilirse günün 
sürprizli maçını yapmış olurlar. 

1STANBULSPOR • BEŞİKTAŞ 
Şeref sahasının sonuncu müsaba-

şiş 1 i -

kası Beşıktaşla lstanbulspor arasın • 
dadır. 

Bu seneki genç ve tecrübesiz takım 
larıle bugün sonuncular arasında bu· 
lunan Ista:ıbulspora karşı geçen haf. 
ta Fencrbahçcyi maglüp eden Be ık
taşın birkaç pU\an kazana ak biı mü. 
sabaka yapaca~ı umulur. 

P e I' a 
Gayrifederelerin bu iki ezeli rakibi bugün Taksim stadında 

karşı laııyor 
Gayrif edere klUpler şampiyonunu 

tayin edecek olan senenin en entere
san maşı bugUn saat on birde federe 
olmıya., teşekküllerin en kuvvetlile • 
rinden ve ezeli iki rakip Şişli ile Pe
ra Taksim stadyomunda karşılaşıyor. 
lar. 

Galatasaray - Fenerbahçe müsaba. 
kalan taraftarlarını ali.kalandıran bu 
iki gayri federe klüp şehrin cidden 
güzel futbol oynayan takımına malik. 
tirler. 

Gayrifederelerin şampiyonu olan 
Şişli, seri oy;ıayan ve cidden enerjik 
elemanlardan mürekkeptir. Pera ise 
rakibine nazaran daha yaşlı oyuncu 
lardan müteşekkildir ve Şişliden da 
ha nikbindir. Fakat karşısındaki se
ri takımın oyunundan oefessizliği yü. 
zünden mukavemet edemediği geçen 
mevsimdeki maçları esnasında gö
rülmüştür. 

Bu sene her iki takımın da yaptı. 

Buz üstün<le Ho1<ey Dünya 
Şampiyonası 

Buz üstünde hokey düny mp -
yonluğu müsabakalarına ı tırak ede 
cek olan takımlar dort grupa ayrıl. 
mışlardır. Bu grupl nn b ında b rer 
şampiyon bulunm t dır ki, bunlar 
da şu ekipl rd r: J< d , 1ngılte , 
Almanya ve Çekoslo akya. 

ğı müsabakalar gözönünde tutulursa 
bugünkü karşıla maoa P ranı:ı gali
biyetini beklemek daha doğru olacak. 
tır. 

Vahabın Güneşe intisabı yüzünden 
muntazam çalı amamış olan siyah 
kırmızılılar bu mevsim başında hıç de 
verimli oyunlar yapamadılar. 

Oyunculardan Nobar \'e Suldur da 
takımın aksaya:ı elemanlarıdır. 

Bugünkü maçta bu ikı zayıf oyun
cudan bilhassa Suldurun yerine Jıra. 
yir ikame edilı~ bu deği ıklik ma
çın neticesi üzerine tesir yapacağına 
eminiz. 

Pera takımı ise en korkulu mevkii 
kalecidir. Müdafaada sert \ e favuUü 
oynayan Hristonu.:ı on sekiz cizgisi i. 
çinde penaltıyı icap ettirecek halle
rinden tevakki etmesi icap eder. 

Taraftarlarına cok heyecanlı anlar 
yaşatacağına şüphe edilmiyen ve biz. 
ce Peranın gaijbiyetile nihayetıe.:ıe
cek olan bu maça takımlar şu şekil 
de çıkacaklardır: 

Şişli: Armanak - Vlastardi, Mar. 
tayan - Agop. Pauçef, Arşcvir -
Heraç. Nobar, Vahap, Jirayir, Di
ran. 

Pera: Çafatinos - Royerto, Hris. 
to - Çiçviç, Etirt, Toto - Ekonomi

dis, Çolani. Buduri, Yamino, Todori. 

ŞEREF STADINDA 
Bugün Şeref stadında da gayrifedc. 

re klüpler arasında miısabakalar ya
pılacaktır. 

Bu karşılaşmalardan ilki Yarkoh. 
ba - Ar:ıavutköy B. takımları ara
sındadır. İkinci maç saat 9,15 te Kur. 
tuluş - Moda A takımları arasında, 
son karşılaşma da 11 de Kurtuluş -
Barkohba ..A takımları arasındadır. 

Beynelmilel Boks Maçlan 
Avrupa şampiyonu Viyanalı Loksör 

Lazek 15 ravunt üzerine tertip edilen 
macta Amerikalı ağır siklet yumruk
çu Dudası sayı hesabile yenmiştir. 

*** 
Berlinde sporpalasta 60 bin seyir. 

· nünde aD1J1.tör boks şampiyo:ıluğu 
u bakaları yapılmı tır. 

*** 
Stokholmde yapılan beynelmilel 

boks ma larında Avrupa hafif siklet 
b rı c si Mura h, olimpiyat üçüncü -
sü E. Argenc sayı hesabile mağlup 

olmuatur. • 



Doktor Emil Haşa 
kimdir ? 

eni Çekoslovak 
umhuriyeti : 

·-·Çekoslovakyantn parçalanmaı:ımdan 
nra eski cumhurreisi doktor Beneş 

erikaya gitti. Yerine getirilen dok· 
tor Emil Haşa bir devlet reısın111 

alik olması icap eden bütün haslet. 
re sahiptir. 
Bahusus, ki Çekoslovakya gibi ye

. den kurularak beynelmilel siyasi 
ayattaki mevkiini tayin edecek bir 
vletin başında çok dirayetli bir za. 
bulunması lazxmdır. Hariciye na
Havalkovski namz.etliğini koyma 

ve yerini bu zata bıraktı. Bütün 
~koslovak partileri doktor Heaşanm 
amzetliği üzeri:ıde ittifak ettiler. 

Cilnkü doktor Heqa yalnız kendi 
emleketinde değil, bütün dUııyada 

llıeşhur bir hukukçudur. Bu itibarla 
~koslovakya hakkında olduğu gibi, 
Çok iyi tanıdığı İngiltere hakkında da 
birçok eserler meydana getirmiştir .. 

Bet Devis kocasından 
niçin boşanıyor ? • 

Fazla roman okum'k aynlmalan için 
bir sebrı mi ? 

Genç kızların gördükleri 
güzel rüya 

Resmini gördüğünüz dilber 
bu rüyaya kavuşabildi 

"Holivudun ~n 

yaramaz kadını,, 

diye nam bulan 
Bet Deviı meğer 
çok çahfkan bir 
kadmcağızmıı 1 Fa. 
kat, kocau asıl 

bundan tikiyet e• 
diyor ve onun i .. 
çin, boıanmak isti 
yor. 

Bet Deviı, ha. 
kikaten. çok inat. 
çı, hırçın. dediği 

dedik bir kadın o• 
1arak tanmmııtıc 

ve "isyankir ka· 
dm,, iaimli filmin 
bq rolü kendisi L 
çin biçilmiş kaftan 
sayılarak bu film 
ona çevirtilmişti. 

Sofrada yine ellni!e kitap ... Fazla D\'lr 
ettim mi, alıyor romanı, kapanıyor o.
dasına, saatlerce çıkmıyor ••• 

"Geçen sene yu tatilinde bnmaı 

Hukuku düvele ait eserleri muht&- • 
lif lisanlara çevrilmiştir. Prağ ünf. ' 

Kocası Harmon Nelson mt:ıhur bir 
caıband gefidir. Bundan beş sene ka. 
dar evvel evlendikleri zaman herkes 
onlann saadetine gıpta etmiıti. iki 
genç birbirlerini o kadar seviyorlardı 
ki, aynlacaklannr alallanna bile getir· 
miyorlardı. Hattl Holivuttaki bir stüd 
yo üç seneye kadar kocasından boşan· 

' mıyacağına dair senet verebilecek bir 
artiıt aradığı zaman derhal Bet Devis 

" - Gel 1e11inle Havanaya cicWimt 
dedim. Orada güzel bir yerde ukiJı 
bir hayat yatarız. Ben yerli muıikiaini 
tetkik ederim ..• 

"Dinlemedi. Gitti elli tane bdar 
roman aldı. Sonra ablaıınm çiftliiinct 
çekildi... Bunu ben, kendime kartı bir 
hakaret telakki ederim. Artık bıktım 
onun bu faydasız okumaandan •• .., 

~ersitesi.:ıdeki kürsüsünde senelerce 
talebe yetiştiren profesör, devletin 
lıukuld bir mesele hakkında mrluğa 
'llğradığı günlerde dalın& aruup bu· 
lunmuştur. 

Uzun yıllar (Modern Galeri) namı 
~erilen Pragdaki gt17.el sanatlar bir. 
liğinin de genel sekreterliğbi üa ve 
birçok eserler tercüme etmiştir. 

Çekler doktor Heqayr cumhurreis
liğiıie seçc!rken onun hukukt ihtisas. 
larmı da g&anUne alarak yeni dev· 
letin bu bilgili adamdan istifade e. 
deceğini hesaplamışlardır. Çek parll 
ltı.e:ıtosu herşeyden önce, yeni cum 
lıurreisine fevkalade sal8.hiyetler ve· 

~~~~ 
aldulu yeni bir tumde, kendishıe bq. 
hca rollerden biri Vtrllmiltir. 

lılorin. Ohara on yedi yqı:ıdadır. 

lilmesi için yeni bir proje hazırladı Trenlerde dans salonu 
bundan başka yeni kanunuesasinin 

ğer döküntU ve ailprUntüler gibi kah. 
ve telvelerini toplamak vazifesi de 

hazırlanmasında doktor Haşa büyüle 
hizmetler ifa edecektir. 

Şimdilik yeni reisicumhur, memle. 
ketin idari taksimatı hakkı:ıda doğ
l'tıdan doğruya iradeler çıkarmak sa. 
lahiyetini haizdir. 

Doktor Haşa. kanaat itibarile de· 
Jnokrat düşünceli bir zattır ve evvel. 
denberi böyle t&nmmı§br. 

Fransiz -Alman 
anlaşması 

İngiltere Efkarını iki Türlü 
Alakadar Ediyor 

Münihte İngilizlerle Almamarm 
akdettiği anlaşm~ ayni olmak il· 
zere Fransızlarla Almanlar arasmda 
yapılan iyi münasebet anlaşması hak. 
kında İngiliz efkan iki surette teba· 
rüz etmektedir. 

Bunlarda.:ı birincisi Tayms gazete. 
sinde görüIUyor ki, mezkiir gazetesi. 
nin başmakalesinde şöyle denilmekte. 
dir: 

lngiltere hilkfuneti, Fransızlarla 
İngilizlerin anlaşmasına daha başlan
gıçtan taraftardı. 

Fr&:lsa ile aramızdaki dostluk o 
derece kuvvetlidir ki, onun diğer bir 
memlekete herhangi suretle yaklaş. 

ması hisse ve menf aatin.e dayanan 
İngiliz • Fransız münasebatını asla 
haleldar etmez. Gerek Fransanm, ge. 
rek l:ıgilterenin esas gayesi, A vru· 
pada muvazene tesis etmektir.,, 

Liberal Niyuz Kronikl gazeteai de 
ezcümle §öyle demektedir: 

.. Almanyanın menfaati İtalya, Fran. 
sayı arkasından vururken, Almanya
nm bizzat Fransayı ya:ıaklarmdan 
öpmesinin kıymeti nedir. Kağıt U7.e. 
rinde yapılan anlaşmalar, lı\kikatlerl 
değiştiremez.,, 

Bu Trenler Franaada 
tılemiye Baıladı 

mektep talebelerine verilmietir. Ço
cullar her sabah mektebe gelirken, 
evlerinden topladıkları kahve telve. 
lerinl de getirip tellim ediyorlar. llk defa olarak dans salonlu trenler 

Fransada işlemeğe bqladı.. Bunlara 
(Radyo • tren) deniyor. Tre:ıin her ( 
kompartımanında yUkaek aea veren 
iletler vardır. Radyo merkezi trenliı \ 
içindedir. lstediği taktirde Fransa. 
dahilindeki bUyUk radyo merkezleri. 
nin programlarını, son dil.:ıya haber. 
lerini, konserleri alıp tren yolculan-
na bildirmektedir. 

Her yolcu 133 frank mukabilinde 
Paristen Havr limanına kadar gidip 
gelme bir seyahat yapabilmekte ve 
Havr limanı:tda tamirde olan Nor. 
mandiya vapurunda bir gece yatmak,, 
yiyip içmek te bu paraya dahildir. 

Trenin dans salonu namı verilen 
husus! vagonunda on iki çift ferah 
ferah dans ederken musiki de dble· 
mektedlrler. Trendeki radyo merkezi 
yalnız dans musiktsi vermeyip, hızla 
giden trenin geçtiği yerlere ait tarih! 
bazı vakalarla, phirler hakkında da 
malUma.t vermektedir. • 

Kahve Telvesinden istifade 
LUzumsuz diye atılan sUprUntn gt. 

bi bazı geylerden Almanyada, mo! 
usullerle, bazı yenecek. kullanılacak, 
veya yakılacak maddeler yaprldığı 
malfundur. 

Bugiln kahve telvesinden de iittfa· 
de yotu bulunmQtur. Yeni kurulan 
bir fabrika kahve telvesinden, sabm 
imalinde tullanılabilecek bir nevi yağ 
çıkarmaktadır. 

Fakat, kahve telvesini kurutup ya. 
ğmı çıkardıktan sonra kalan posası
m da atmıyorlar, ondan da istifade 
ediyorlar ve elektrik düğmesi, tele. 
fon ahizesi gibi şeylerde kullamla:t 
kemik gibi bir madde yapıyorlar. 

Bu maksatla, sunt usullerle başka 
maddeler elde edilmesine yarayan di· 

• 

koşmuştu. , 
Stüdyonun üç sene kadar kccasm. 

dan boıanımyacağına dair mukavele 
verebilecek bir artiat istemesine ıebep 
her halde bit reklam meselesi. Fakat 
Bet Devia oraya koıarken verdiği söz. 
de samimi idi. 

Bununla beraber artist çok geçme
den pişman olmuştu. Çünkü, Harmon 
ile aralarında geçimsizlik batlaımş, bu
nun üzerine Bet Devie daha hırçm ve 
jalaDiu bir bdm ohnuıtu. 

Öyle ki, stüdyo ile olan mukavelenin 
müddeti biter bitmez boşanma davası. 
ru artistten önce kocası açmıştır. 

Harmon Nelscn mahkemeye verdiği 
boşanma istidasında şöyle diyor: 

- Kanm müthiş romana düşkün. E. 
linden biran olsun kitabın düştüğü 
yok. Hatta, misafirlerin yanına elinde 
kitapla geliyor, mütemadiyen okuyor. 

Mahkemenin bopnma hakkında b
rar verip vermiyeceği henüz malQm 
değildir. Fakat Bet Devia'in de kOCL 
sından boganmak tarafhaı oldup aöy~ 
leni yor ..• 

Moskova-Karadaniz 
kanah 

Moskovayı Karadeniı.e bağlayacak 

muazzam plinm tatbikatına bqla.:ı
dığı malfundur. 

Bu kanal, Volga ve Don nehirleri 
üzerin.den Karadenizi Moskovaya rap
tetmektedir. 

Bu proje 1945 yılına kadar ikmaı 
edilıni§ olacak ve en bUyük vapurlar 
Avrupa Ruayasmda itliyecektir. 

4,500,000 kilovat elektrik enerjiai 
't biribirinden 1500 kilometre uzaktaki 

e:ıdüstri merkezlerine kadar g6nde
rilecektir. Yağmur yağmayan mtepJer 
kanal marifetile aulanacak. Volp. neh
rinin etrafındaki topraklarda bugiin-
kUnden Uç misli fazla lstihsallt yapı. 
lacaktrr. 

Bu plan, Sovyet Rusyanm ilçthıcU 
beş se:ıelik endüstrileşme liyasetlnin 
en mtrazzam bir eseri plarak gösteri 
lecektir. Bu kanalm askeri ehemmiye 
ti de aşikardır. On binlerce ton eeya 
yahut askeri levazımat vapurlarla 
sevkedilecek, bir harp vukuunda va,. 
gon buhranı başgöstermiyecektir. 

Bu kanal müt.emmlmatmdan ola.. 
rak halihazırda biri Ribins kuabum 
da Volga :ıehrinde, diferl ~kanada 
gayet büyilk iki bent inşa ediliyor. ~u 
iki bend Çeksna. ve Volga nehirleri a
rasında gayet bllyilk bir 1'Rmı&r 
meydana getirecektir. Bu bendlerin 
toplayacağı BU, Btoskova denim) ge. 
çen mene açılan Moıkova - Volga k& 
nalcıdan hasıl olm:uştur. Bu kanallar 
vasıtasile sulanacak: araziye 150.000 
insan yerleştirilecektir kf, bunların 

yansı şimdiye kadar iskln olunm111-
tur. Iski.n mmtakalarmda birkaç kil-

~ük kasaba ve köyler meydana seti 
rilmiştir. Gelecek seneye kadar bu fi. 
kan i§i bitirilecek ve 80 JdlometreUk 
bir şime:ıdifer hatb bqka 'blı" ~ 
nakledilecektir. 



Erzincan ballınııı 
• • açılma merası mı 

Dört Vekil ve meb'uslardan mürekkep 

heyet bugün 'Erzincandalar 
Nafıa Vekili ve diğer Vekillerimil dun Sivasta yeni 

demiryolu cer atölyesini gezdiler 
Srvu, 10 (Hususi muhabirimiz.. , ğJ tarihi lise binasında şereflerine 

den) - Erzurum • Sıvas hattının Er· ' verilen çayda haur bulunmuşlardrr. 
zincana kadar olan kısmının açılma Nafia, Milli MUdafaa, Hariciye \•e 
meraalmtnde bulunacak heyet bugün Maarif Vekillerimizle yanlarındaki .ze 
öileden eo.-ıra saat 2 yi yirmi beş ge vat ve mebuslarnnızda.:ı, diğer davet. 
çe tehrimir.e geldıler. Nafia , Milli Mü· lilerden mllte§ekkil olan heyet akşam 
dafaa, Hariciye ve Maarif vekilleri. saat yedide Sıvastan Erzincana ha-
mi& ve maiyetlerindeki zevat, mebus- reket etmişlerdir. 
lanmızı istasyonda Sıvaa valisi Naz.. HEYET BUGON ERZL'"\CANDA 
mi Toker, belediye reisi Adil, halkevi Erzincan, 10 (Husu.af muhabirimiz. 
bafkanr, kolordu komutanı, bir kıta den) - ~ hattnun açılma merasi· 
&lker, talebe ve büyUk halk kütlesi minde bulunmuş olan Nafia Vekili 
taratmdan karşılandı ve bando milli Ali Çeti:lkaya, MilU Müdafaa Vekili 
mart çalarak misafirlerimiz hilrmet general Kazım Özalp, Hariciye Vekili 
le aellmlandı. Şükrü Saraçoğlu, Maarif Vekili Saf. 

Vagondan evvela Mini MUdafaa ,.e. fet Arıkan, mebusJe.nmrz ve diğer ze. 
kilimiz general Kazım Özalp, sonra vattan mürekkep heyet yarın (bu. 
Nafia Vekilimiz Ali Çetinkaya bdi • giln) öğleden sonra saat iki buçukta 
Jer ve kendilerini Hariciye '\; {'~ili Şük şehrimize vasrl olacaktır. 

rü Saraçoğlu ile Maarif Vekili Saffet BlitUn Erzincan. bugündetı ha.zır .. 
Arıkan takip ettiler. Vekillerimiz ken- lanmış ve a.ziz misafirlerimizi bekle. 
diterinl k&r§ılayanlarrn ellerini sıka. mektedir. · 
rak teşekkürde bulundular. halkı se Hattm açılma merasimi programı 
lAmla.dılar. tamamla:muştır. Ya.mı Erzincan bil· 

Vekiller, başta olmak üzere heyet yilk bir ba~ ğüntı yaşayacaktır. 

ista"yondan devlet demiryollan cer a- Vekiller şehrimizi gezecekler ve vllt. 
telyesfne geçerek yapılmakta olan in. yet tarafından kendilerine bfr çay ıf. 
ışaatı gezdiler ve istasyo., erkanından yafeti verilecektir. ' 
izahat aldılar. "' • • 

V~rilen malümata göre, takriben 
36 bin metre arazi i şgal eden ve alt.J 
bu~uk milyon liraya mal olacak olan 
a.teJye ayda l O illi. 12 lokomotif "'e 
senede 250 yolcu ve 1800 yük vagonu 
tamir edebilecektir. 

1939 da çalışmaya ba.şlandıktruı 
üç dört sene sonra da 700 yük vago 
nu inşa edecektir. 

Teftişten so:ıra istasyona avdet e· 
den vekiJlerimiz. 16.30 da. belediye ta. 
~dan Srvas)t~n?resinin toplandı-

Erzinca:ı, 10 (A.A.) - Dördüncü 
umumi müfettiş general Aptullab Alp 
loğan. 16,30 da Erzincana gelmiş ve 
yine ayni trenle beraberlerinde Er
zincan valisi olduğu halde buraya gel. 
mekte olan \ek illerimizi karşılamak 
üzere Divriğiye hareket etmiştir. 

Burada bulunan saylavla.nmız bu .. 
gün bataklık kurutma sahası ile bu. 
::ıa civar maden suyuntJD- bulunduğu 
mahaUe giderek tetkiklerde bulunmuş 
tardır. 

it 

o·r tondra Jeazetestne aUre 

lngilizler Arap köylerini tahrip ediyorlarmış 
Londra, 10 (A.A.) - Filistinden 

gelen Nevs Chronicle gazetesinin mu. 
habiri İngiliz askerlerinin Filistindeki 

Arap köylerine kat§ı ittihaz ettikleri 
cezai tedb:rler!n heyecanlı bir tablosu. 
nu çizmektedir. 

Muhabire göre bir köy.de veya civa
'rmda isyan çıktığı zaman köy, içindeki 
erzak da dahil olmak ilzere hemen k:l-

Ankara Lik maçları 1 

Harbiye Galatasarayı 1 

2 - 6 yendi 
Ankara, 10 (Hususi) - Mllll ma. 

tem dolayıslle tehir edilen Ankara lik 
maçlarına bugUu On dokuz :Mayıs ı 

ıtad;romunda başlandı. Fakat .soğuk 
fazla olduğundan pek az seyirci var· 
dr. 

Bu&Un Galatasa ray ve Harbiye ta· 
kımları karştlaştılar. Birinci devre· 
de 1 • Z gallp çıkan Harblyelflcr ikin 
<' l devrede dört sayı daha y:ıptrlar ve 
mac, Galatasaraylıların oyunun sonu 
na doğru aldıkları 2 ncl golden son. 
ra, 6 • 2 Harbiyelilerin gallblyetlle 
neticelendi. 

Bugün Başlıyor 

1 

milen tahrip edilmekte ve yüzlerce ka. 
dm, erkek ve çocult meıkenıiz kalmak. 
tadır. 

İngiltere hilkUmeti bu auretle kin 
tohumlan ekmekte ve Arapların İngil-

tere hUkQmetinin adaletine karJı iti • 
matlarını kaybettirmektedir. Gaıct~ 

hUkiimete bu gibi mctodlara müracaat 
etmekten vazgeçmeli tavsiye ediyor. 

Buyuk bir kasırga 
felaketi 

Orman yangmlarmda kırk 
kişi yandı 

Londra, 10 (A.A.) - Avustralya. 
dan gelen habei'lere göre, fidetli bir 
kasırga, Sidney ve Victoria eyaletle• 
rinde dehtetli tahribat yapnuttJr. 

Saatte 11 O kilometre silratle eaen 
rilzgir Sidney mmtakasında trann'ay. 
ları, batta trenleri dcvirmittir. Birçok 
binalar y.lcılmııtır. Sidney ile telefon 
ve telgraf muhaberatı durmuttur. ÖJU· 
!erin sayısı henüz belli değildir. 

Yine fırtına nctice6inde Sidney d. 
varında orman yanıınlan çıkmıt •• 
kırk kiti yanmak suretiyle ağırca yara 
lanmı1tır. 

Nevcastle ve Kembla tchirleriııde 

hasar fevkallde mtihimdir. Belgrad, 10 (Hususi ı - Mebus ae 
çimi için intihapla.ra yarmki pazar 
gilnU başlanacaktır. Seçim hazırlıkla. 
n her tarafta. tamamlanmıştır. 

, --------------~------~~~-! 

Başvekil doktor Stoyadinoviç bu. 
giln Belgratta 30 bin kişilik büyük 
bir kalabalık önünde söylediği nu. 
tukta devletin birliği umdesinde ıs. 
rar etmiş ve federal hükumetler ku 
raJmuı fikri:ıi tenkit etmi~tir. 

Büttln milli ekalliyetlerin blo!{ ha. 

1 

Uad9 hUkumete rey verecekleri ve 
muhale!eti.ı ıse miişterek bir idar.eye 

1 
tlbi bulunmadığı kaydolunuyor. 

Parti Kurultayı Ayın 26 aında 
Ankara, 10 (Telefonla) - Bu ayın 

26 srnda toplanacak olan Cumhuriyet 
Halk Part:sinin büyük kurultaym:n 
ruzııameai buırlanmı9tır. 

Kurultay ruznamesi ıu iki maddeden 
.ibarettir: 

1 - Umumi reiı seçimi: 
2 - Genyönkurul seçimi. 
Kurultay için ıon hazırlıklar da ta· 

mamlanmak üzeredir. • 

Ukranyalllar 
Ekalliyet istiyorlar 

Italyanın bir tehdid 
Fransa ltafya ile işbirliği etmezse 

Varıovı, 10 (A.A.) - Galiçyadald 

~raynah ekalliyet mebuılanndan ~O- Tunusun Mu·. s 1 u·. m an hal 
Iınıe parJlme.ntoya ukrayna balldyle ı · 
meı~ olar\ biltiln nuntakalara muh-

:~~:.~::~:::,tl~tlyenbirkanun Fransa aleyhine kalkaca 
Varıovanrn siyaat mahfellerinde un 

nediJdiğine göre parllmento Polonya 
kanunu eaasiline muhalif olan bu layi· 
ha)'l nazarı itibare a1mak istemiyecek.. 
tir. 

LEHiSTAN EMREDtYOR 
Varıova, 10 (A.A.) - "Gazeta Pots 

ka'', bugUnkU. ba§makalesinde Polonya 
parlamentosundaki Ulcraynalılann ken 
di toprakJım için muhtariyet talebini 
havi verdikleri takriri §iddetle redde. 
derek ıarkt Galiçyanın ırk bakımından 
bir kül tetkit etmediğini tebarüz ettiri· 
yor. 

RUTENY ADA BlR ÇARPIŞMA 
Ungvar, 10 (A.A.) - Karpataltı Rli 

tenyaaından gelen müJtedlerin adedi 
dokuz bini bulmuftur. Vclochin hük&· 
mcti, plebisit aleyhinde tiddetll bir 
propaganda yapmaktadır. Ordu ihti. 
yaçları için erzaka el konması kanlı ha 
<liselere ıebebiyet vermektedir. 

Etrypa civarında bir köylü grupu 
askeri devriyeye ailihla mukavemet et 
mittir. Müsademe neticeıinde Çek as. 
kerleri ricıt etmek mecburiyetinde kal 
mıtlardır. 

YiYECEK BUHRANI 
BAŞLIYOR 

Un.ıvır, 10 (A.A.) - Pat Ajanamın 
muJaablrt bildi('iyor: 

Baıveldl Volonin, pek milJkUI bir 
vaziyette bulunmaktadır. BUtün ikti· 
dar mevkii, Karpatlaraltı Rusyası hal· 
kı Ozerlade bilflU bir tedhit rejimi te•ls 
etmit olan nuır ,lavay'ın elindedir. 
Chuı1 fehrine her ıun Bohemya ve 
Moravya'dan tedhltçileri tqryan kam. 
yontar celmekt~r. 

RUtenya halla pttiltçe attan bir yi. 
yecek buhranı karpmda bulunmakta· 

Amerikan Birliği 
konferansı açlldı 

"Kararlar Endİ§eye Dütme
den Beklenebilir,, 

Lima, 10 (A.A.) - Sekizinci Pana· 
ı.ıarika konferansı diln Peru Cutnhur 
batltanr taraf mdan 22 memleket mil. 

1easiUnin ittiraldyle burada kongre 
ıarayınm kubbeli aaJonund. açılm.rftır. 
HükUmet erkanı ve ko:-diplomatik de 
açıl:f celıeıinde hazrr bulunmutlardı?'. 

Cumhur Başkanı Benavides s8ylc.. 
diği nutukta, cenup Amerikası devJei
lerinin siyasi ve milli istiklllleri için 
cenubi Amerika memJelcetlerindeki mil 
cadelelerin tarihçesini yapmt! ve de· 
mittir ki: 

"Peru, daima lltin Amerika d"'let. 
terinin sulhçu tesanüdünün §3mpiyorı.. 
lanndan biri olmuıtur. Bu manevi bir· 
llk, kendisine hürmet ve riayet ettir· 
mek için kuvvetli kalmak istiyen Ame. 
rikanın malik olduğu en kıymetli ıeyi. 
dir. Fakat bu arzu ne politik ne de eko 
nomik sahada bir emperyalizme mUn· 
cer olmamalıdır. 

Dünya konferansımızın 'kararJannı 

en::l!şeye dilımeden bekliyebilir. Ame· 
rikanın vutfeai mOfterek menf aatlerln 
parçalanması delil, korunmasıdır. 

AMERtKA KARŞISINDA 
ALMANYA 

Bertin, ı O ( A.A.) - Alman Ajanıı 
bildiriyor: 

Bur pzeteler, Birltflk Amerikanm 
totaliter mem!elretter aleyhinde Jitin 
Amerikumda ,.aptıjı propapndadan 
balllediyorlar. 

E.ıcUmle Berl~er Tageblatt gazete. 
ıi diyor ld: 

BirJqilt Amerika politikası ıuurlu 

bit llU'ette Alman aleyhtarı bir prop.a. 
ganda yapmaktadır. Bu prcpagandanrn 
deHUni ~UrUtmelc ıüç değildir. "Esra
renı!.ı Atlu filolarının askeri tehd:t 
ve tehlikelerinden,. ve "it.tin Amerika
amda Alman hecemonyası · emellerin. 
den,. ba!aaedUmektedir. 

Yllkaek aeale lJAn edilen kardeflik 
~dealniri menfaatleri yürüyor. Pro. 
papndada ıttin Amerikaamm müdafa· 
-U!ndan bahsedilmekte, fakat Birletik 
Amerika dış ticaretinin genişletilmesi 
düti.lnillmektedir. 

Romaa 10 (A.A.) - lnternulonale 
mecmuası "Fransa \"e İtalyan mllletl 
nln tabU istekleri,, başlığı altında 

yazdığı makalede diyor ki: 
Fransa, takındı~ı inatçı vaziyetle 

isbat ediyor ki, ne İtalyanın ihtiyaç· 
Jarını ne de AYrupa ''azlyetlnl anla. 
mak tikrlnde değildir. Halbuki bu 
vaziyet MUnlhtenberl hiçbir zaman 
bugUnkU !tadar açık olmamıştır. Mcv 
cut muabedelerln tadlUnt durdurmak 
boş şeydir. Fransa. anlamalıdır ki, 
ltalyan mllleUnin meşru talepleri 
yeni bir •ey delildir. Ve Almanyayı 
Berıtn • Roma mlbverlnden ayırabl
lec:ellDI be1b11de yere ttmlt ediyor. 
~artı deklarasyonuna Franaanın göe 
terdllt nlıbette riayet olunacaktır. 

Jtalyan mmetlnln Afrika ozerlnde 
kl metallbatrna gelince, Tunus mese· 
lesi bunların en m11hlmldlr. Bunun 
blr çok: sebepleri -vardır. mvnlA Fran 
sa. Tunı:ıau, ltalyamn muhalefeti hl· 
Jtrına Jşgal etmtttlr. Sonra, Tunuı 

ve Korslka ltalyanııı kalbine tevcih 
edtlml• birer tabanca mablyetlnt aı. 
mıtlardır. Fransa Tunuıu. ancak l· 
talya ne tetrlklmesalde bulunmakla 
muhafaza edeblllr. ÇUnlr.tl, bu teşriki 
meni durduğu gUD Tunuı Franeanın 
elinden çıkacaktır. Tuııuıun MUıltl • 
man balkı derhal Franea aleyblne 
kıyam edeeektlr. 

Ctbutlye ı•llnce, ltalyanrn sutb 
konferansında burunu lıtemtt oldu· 
ğunu kaydedertı. P'raıııa, kati bir 
''hayır., dedi. Busun Clbutlnln, Cu· 
butl limanının Ye 9tmendlferln mu • 
kadderatr Jtaı:vanın arıusuııa t&bl • 
dlr. 

suven kanalında da umumun ne. 
tine olarak kutulmut bir şeyin hu· 
aue! istismarı nihayet 'bulma.hdtr. 

tşt.P, tta lyantn hallini letedlğl Uç 
Afrika meselesi bunlardır. Bu meee· 
lelerin saati gelmiş bulunuyor. ltal. 
yan mtllE!U Fransa ile bu tarihi me
selelerin halllnl istiyor. Eğer, bunlar 
siyasi yollarla. balJedllmezse İtalya 
kendi kuvvetiyle halledecektir. 

l'lAPOLlDE BUYU BtR 
. NOMAYtŞ DAHA 

Napoli, JO (A.A.) - Reutı:r Ajansı· 

run muhabiri bildiriyor: 
17 yaşlarında kadar bin talebe tara-

f ından Fransa aleyhinde yeniden n 
yi11er yapdmağa teıebbüı edilmesi 
rine itfaiye ile piyade kıtalan nllma 
çileri dağıtmak üzere mü.dahale etm 

mecburiyetinde kalmışlardır. 
Fakat nilmayi§çiler mukavemet ed i 

rek aakerlere tat atmafa başlamrıla lıu 
askerler de ıüngU darbeleriyle kendil i 
rini müdafaa etmitlerdir. Talebeden lta 
ri bacağından yaralanmııtır. Nüma · t 

c;iler biraz sonra dağıtılmıılardır. 

MACARiSTAN 1TALYAYI 
HAKLI BULUYOR 

Bu.dapcşte, 10 (A.A.) - Franaıı 

ıtaJyan münasebetlerinden hah 
Pester Lloyd gazetesi, 1935 senesin 
Laval ile M usaolini arasında alctedi t 

mit olan itil!fnaınenin bütün kıyme · · 
ni kaybetmi1 olduğunu ve yalnız rr · 
değil, ayni zamanda tarihi mahiyet be 
olan İtalyanın me§ru emelleri için · 
hat çaresi bulunması lazrm geldiği S 
yazmaktadır. 

Roma. 10 (A.A.) - "Glornale D ı 
talia .. Silveye kanalı meselesini bu c 
gün tekrar mevzuubahsederek, 
klnu.nusanl 1935 tarihli İtalyan . 
sız a.:ılqmalarmm hUkilmsüz ol 
ğunu ilin ediyor ve diyor ki: 

"İtalyan imparatorluğunun teessU S 
sUndenberf SUveyş kanalmdaki t 
yan menafii azim derecede art.mı 
SUveyş kanalını gemilerinin geçme · 
de kullanan devletler arasında. ikin 
gelen !talya, bugiln bu mesele hak 
kmdn 9Fra.nsaya müracaat ediyo 
bunun başlıca ~bebl kanalı Fnı.:ıs& 
nm kurmue ve bugün ere onun hük b 
metmekte olmasıdır .•• 

Gazete, SUveyş kanalı meselesin· · 
tarihçesini yaptıktan sonra şimdiki 
rejimin e::1 keyft bir kapitalist lsti 
ma.rı olduğunu ve bu rejimin il~ıttni 

18.ınn geldiğini kaydediyor ve diyo 
ki: 

"Ka.nal sta.tüstiniln 24 üncü mad 
desinde en z.iyade a.lakadar devletle! 
arasından idare medişi azası seçil 
leceğl yazılıdır. 

Bu idare meclisi::ıin esaslarını de 
ğlgtirmek zamanı artık gelmiştir. BU 
tUn devletlerin nefin~ olarak tıırifele 
indirilmeli, maamafih Mısırın 
faatlerl de gözetilmelidir ... 

Demirmuhaf ız hareketi bitmiş sayılabili t 

Eski taraftarlar beyanname neşredere 
Hükumete sadakatlerini bildirdiler 

Blikref, 1 O ( A.A.) - Rador Ajansı 
bildiriyor: Eski Lejyoner hareketin i· 
mil ve taraftarlarından olmakla maruf 
ve §İmdi Bratov hastahanesinde mev· 
kuf bulunan profeıör Nae Fonesku mev 
zuubahis hareketle asla mütesanit cL 
madığını ve Vaslı.i'de mevkuf bulunan 
318 Lejyonerin Kral ve rejime kar§J 
bağlıhklarını bildirerek S • 12 tarihin· 
de nctredilmiı olan mü9terek beyanna
meye iltihak ettiğini ilin etmittlr. 

Kodreanu'nun eski muavini kayma. 
ka:n Zovolanu da bu maalde bir beyan· 
name imza etmittir. 

Vasluide mevlcuI bulunan ve ınil§te. 
rek beyannameyi ıran etmit olan 31 S 
1dti arasındaki 34 papu bugün ildnei 
bir beyanname imza ederek evvelki 
hattı hareketlerinin manevi sebepler • 
den ileri celdiğinl bildirmekte ve Kra. 
ta, hukuka ve kanunlara karır mutlak 
ıedakatJerini ilin ederek bUtiln Romen 
Jeri dahili tanine. ve hariçten ıetebile
cek gayri dostane ber türlü te9ebbUsc 
kartı bir man'a tetkil etmek için sami· 
mi bir karde§lik içinde birleşmeğe dL 
det etmektedirler. 

• • 4 

Bükreş 10 (A.A.) - Gazeteler, bır. 
kaç ay&nberi nclyedilmit olan es1cı 

demir muJaafızlar tqkiJAtı ıeflerinin 

hükQmete itaat edeceklerini bildiren 
beyannamelerini nqretmektedirler. 

Bu beyannamelerden biri 35 orto· 
dokı pıpa.ımın imnwn1 tqt!:".alrtadır. 

Diğer bir beyannamede ise bilhasga de. 
mir mu~afızlarm ruhani §eflerindcn. 
bu hareketin organı elan ve kapatılmJt 
bulur.an Cuvantul gazetesinin müdürir 8 
Naejunescu'nun imıası vardır. U 

Gazeteler, bu beyannemelerle Vas. il 
lui'ye ndyedilmiş olan 318 kişi tara· 
{mdan gönderilen beyannameye bakıla n 
calc olursa demir muhafızlar hareket\.. ın 
nin hitmiı olduğuna hülanetmck. lbım ~rı 
geldiğini yazmaktadırlar. e 

KABiNE TOPLANTISI o 
Bükreı. 10 (A.A.) - Neıredilen 

resmi bir tebli~de bildirildiğine göre, 
nuırlar mecl:si dUn akpm Kral xa. 

1 rol'ıın riyasetinde toplanmıı ve uzun 
süren bir milıakereden sonra cebe ta· 
til edilmiştir. Meclisin mesaisi gelecek 
Çırpmba günü nihayet bulacaktır. 

fyl haber alan mahfelter, 'kabinede 
<!eğişiklik yapılacağı hakkındaki habe.. 
ri teyit etmekte ve bu değitikliğlo ge. l.ı 

~' lecek hafta içinde yapılması ihtimali Pı 
olduğunu söylemektedirler M 

FRANKO TAYYARELERİNiN f. 
Bl RNOMAY!Ş UÇUŞU a 

Saragosa, 10 (A.A.) - Fn.nk:o hav.ı 8 
kuvvetleri düpnarun geri hatları üze- A 

r:nde büyük bir nUmayiı yapmı§lardı•. & 
TayyareJCI' ayni nlıamı muhafua ede· 
rek tehirlerin üzerinden uçmuıtardtr. 19 

Bu nUmayif halkın ve Cumhuriye' 
Jntaların(n maneviyatı üzerinde büyül. 
bir teair bıralnnııtır. 



Mahkeme röpor.taiları 

edikpaşalı Madam 
aryamın bir keşfi 

,--~~--~~~~~,~~...;._--~~~--__;~~__:.._;.. __ __ 
~aMk~i 

Erzincana tren girdikten 
birçok Firmalar iş 

yapmak için Vilfıyete 

derecesini ölçen aletten .~nra hırıızlıiı haber veren 
• makine sonra 

erkada yalancılıiı keıfeden, aş. f Demek iıteorum ki, cazzz, .• çuzz. cizz, 
derecesini ölçen makineler icad e- pat, çat ... diye bağmordu. 
dunun, iıtanbulda Gedikpaıada 

Madam Maryam adında bir Er
. kadını da "h!rsızhğı haber veren 
· e,, yi kcıfetmittir. 
u makine bizim bildiğimiz elektrik 
iyatını yazan elektrik saatidir. 
~tif Madam Maryam birkaç hafta 
tl Gedikpapda tuttugu bir eve ta. 
ııtır. Bu ev çök 'kullaruılı, hava 

, güntJlidir. Fakat bunlara muka. 
tek kuıuru vardır. Garip bir takım 
er sabaha kadar evin içini kırıp ge
ekte, zavallı Madam Maryamı kor 

tavanlara kadar 11çr&tmaktadır. 
:adam Maryam bu hale nihayet bir 

kadar sabretmiı, ıonra, evveli 
olmadığı kanaatine vararak ev sa 

e evini heme:ı tahliye edeceğini 
r vermiıtir. Ev sahibi ıaıırmıı, i· 

aslını aramıt. nihayet bulmuıtur. 
&esler elektrik saatinden çıkmakta. 
• Maryam ıaatin ötesini berisini ka. 

f, fakat ıeıi bir türlü 'kcseme
e, elektrik idaresine haber vermiş, 
urlar çaprıiıııtır. Gelen memurlar 

ikler sonunda, saatte hiç bir gayri· 
ilik olma:iığını, garipliğin evde o. 

larda olduğunu öfrenmiıtir. 
Saatin arkasından bir delik açılarak 

bir tel aokulmuı, bu suretle sar. 
en cereyanın kaydedilmesine ma· 

olunmuıtur. 

'unun üzerine Madam Ma17am bak 
a bir zabıt tutularak adliyeye ıev· 

· mit, oradan da birinci ıulh ceza 
kemeıine gonderilmittir. 

bün sabah muhakeme edilen Erme. 
adını mahkemede, bu ite hayret 

.-.... ,~ ..... ·ıni •öykmiı ve: 
- Bu iti idareye ben haber vermi. 

Gelip tamir etmelerini söyledim. 
~llı\f. •taaaeebut tamir~. ~ .... 

ınabkemeye veriyorlar. Hl~ ben CL 
çahnı§Sl.m, gidip haber veririm 

- Sizden cerean çalıorum, beni ya. 
ym, .. deye .. 

- Sen eve taı ndıktan biraz sonra 
Hıler çıkmağa baıladı, yoksa gel. 
n uman mı? 

< Ben ıelmit isem, saatte baiın
du. 

- Na11l baiınyordu? 
• - Eh itte, feryat ediordu. 

Nuıl feryat ediyordu? Madam 
ru söyliyecek miıin? Hiç saat 6e· 
ben hırsızlık yapıyorum, yakalayın, 
tni? Canlı mı ki bu? 

- Canım öyle laf söyleor diyen kim? 

Konferans 
i'ürk Mlkrobl7ol0Jl Cem17etlnden: 
H-12-938 çarşamba günü saat 
de. Etıbba Odası konferans salo • 

llnda Cemiyetimiz azasından ordl -
• ryUı Profesör ll. Braun tarafından 

eyva ve sebzeler üzerindeki pato
n mikropların ve kurt yumurtaları· 
n öldUrUlmeal hakkında., bir kon • 
ranı verilecektir. Bu mevzu Uzerln. 

etUd yapan deterll profesyrUn 
k: ehemmiyetli ve l•tlfadell olan bu 
nferansına bütUn mesJekdaşların 

rlflerl rica olunur. 

ORSA 
·~~- Ankara 10-12-938 ---1 

llııalaruıda •ıhlıı tPr•tı olı.ıılar. ftı• 
rtnde muamele ı&,..nlerdır. Rahm· 

e llır sut 12 de lrapanıı nlıt lıvatluıctır 

- Demek ıen cereyan çalmulığını 

söylüyorsun! 
- E elbette .. Çalmamııım . 
Hakim, evde daha evvel oturan kira 

cıların bulunup mahkemeye celbedıl. 
melerini lüzumlu görerek, Madam Mar 
yamı serbest bıraktı ve evrakını müd. 
deiumumiliğe iade etti. 

Poııste 
Esrar bulundu - DUn Beyazıtta 

Çlttesaraylarda şUphell bir şekilde 
dolaşan taşralı Tahir ve arkadaşı 

Mustafa, polis tarafından çevrilmiş· 
ler, üzerlerindekl heybe aranmış, ı . 
çlnde 3 kilo esrar bulunmuştur. 

lkl esrarkeşin Vatan otelinde oda. 
ları da aranınca orada 3 kilo esrar 
bulunmuştur. Suçlular beşinci asliye 
ceza mahkemesine verilmişlerdir. 

Kalp durmasından ölüm - Şehre

mininde Uzunyusu f mahallesinde o. 
turan 85 yaşında Hatun isminde bir 
kadın dun Vezir caddesinden geçer· 
ken dUşUp ölmUştUr. 

Muayene sonunda ölUmUn kalp 
durmasından ileri geldiği anlaşılmış 
gömUlmUştUr. 

Kurıun Çalanlar 
tl'skUdarda Evkafa ait k,urşunları 

çalarken yakalanan Sallhattln, Ve • 
dat ve Necdet cUrmUmeşhut mahke
mesine verilmişlerdir. 

Kadın Hekimleri Aylık 
Toplanbıı 

TUrk Glnekologi Cemiyeti kansere 
~ •clUePMI.,... WPt..-Qaiı>r. 
'o'riiUı Tah•lnln batkanlılnı4a faptr. 
Bu celsede Dr. Ahmet Aıım Onur 
(rahim kanserlerinin radlum ve riSnt 
genle tedavisi hakkında) tebligatta 
bulundu ve muhtelif vaki.lardan bah
sederek, memleketimizde kanserle -
rin şualarla tedavisinden beklenen 
iyi netice e muvaffakıyetl temin için 
bazı temennilerde bulundu. Dr. Hadi 
Ihsan, radlum ve apllkatörlerlnl gös· 
tererek, bunlar hakkında izahat ver. 
dl. Yapılan münakaşalara Kenan 
Tevfik Sezene!, Orhan Tahsin, Ahmet 
Asım Onur, Hadi thıan Gediz, ŞükrU 
Fazıl llkel, Halis Sarıkadıoğlu, Nuri 
Süleyman Canbakan, İhsan Arif, Kı. 
rıkçıyan, Slnay ve Fresko iştirak et

müracaat ettiler 
Şilede 

Maarif hareketleri 
Şile, (Huıuıi) - btanbul Maarif 

müdürü Tevfik Kut, Maarif umum mü 

fettişlerinden Necmettin, ilk tedrisat 

müfettiılerinden izzet, Maarif mimar

larından Şemsettin buraya ıelerek o. 
kul itleri üzerinde tetkikatta bulun. 

muılar ve buradan iyi bir pedaıcjik ve 
psikolojik eaaılar dahilinde gilndenıü· 

ne ve ilmi olarak yürüyen, cittikçe ta· 
lebe adedi artan Teke nahiyesi yatı o. 

kuluna gitmıler, gördükleri düzenden 
dolayı memnun kalmıılardır. 

Ald ğım bir habere cöre kazammn 

yedi köyünde yedi adet yeni köy oku. 

lu yapılmaktadır. Bu okullar Maarif 

Vekiletince musaddak plina tevfikan 

inp edilmektedir. Yeni okullara malik 
olacak köyler Karabeyli, Uvezli, Kö

mürlük, Kervansaray, Alıcalı, Gökmu 
lı, Kurfallı köyleridir. 

5>39 takvim yılından itibaren meriyet 

mevkiine eirecek olan köy bütçelerin: 

.ahıiıat konmak suretiyle daha birçok 

köylerde c:kul inpatrna batlanacağı an 

lqı~cbr. 
Bu lfler4• faa1lyet tt bbmetlerl ieb. 

keden batta kaymakam Rebll Karate. 

kin olduğu halde Alacah nahiye müdü

rü Halit Sezer, Aiva nahiyesi müdürü 

Muhlis Turasay, Kaza maarif memuru 

Faik Ertan ve bu köy mubtırlan cid. 

den takdire ıayan görünmektedir. 

Aynca kazamız çocuktan arasında 

trahom cörilldilğü ıayi olunca latan. 

buldan Maarif Sıhhiye müf etti,lerin

den Muıtafa Enverle ıCSz mütehıasııı 

ihsan tamail ve ilk tedrisat müf ettif

lerindcn Muharrem buraya gelerelm, ço 

cukları gözden ıeçirmitler, tedbir al

mıılardır. 

~rzincan, (Hu. 
ıuıi) - Şarkın en 
cüzel tehirlerin -
den birisi olan Er. 
zincan, ıimendifc· 
rin cirmeıile gün. 
den cüne daha m? . 
demletmekte ve 
daha tirlnlqmek
tedir. Eaaıen tabi. 
atin kendisine ver• 
mit olduğu o çeki. 
ci maıızaralariyl~ 

cözler kamaıtrran 
ceniı ve zilmrut 
ova11Ddaki mUnbit Til köyünde yapılmakta olan eğitmen okulu 
ve verimli arazisi
nin meyva baflariyle de aık orman 
lan andıran, bava 11, ıuzel ıuyu, bol 
köyleri buna bir değildir. Bu köyle ol. 
makla beraber ıehrin iki buçuk kilo
metre cenubundaki Fırat nehrinin do. 
ğudan batıya ovayı ikiye bölerek ak
ması da sayılan güzelliklere bir örnek 
te§kil eder. 

Bu itibarla her sahada .lerlemeye mii 
sa.it olan bu ıüzet tehire tirenin giriıi 
her ıün bir yenilik ve büyük bir var. 
lık yaratmıttrr. tıte buna küçük bir 
misal olarak tunu cöıtermek kilidir. 
Şimendifer cirmezden evvel her mtt
aimde vesaiti nakliyenin itleyememeıi 
yiizi1nden burada ne bir fabrika, ne de 
bir teai1&t vücuda ıetirmek imkanı bu. 
lunamıy«du. Şimdi iH bu mah&urlamı 
4ıita'c!1a Hlktıtmr &li'ea birçok llOS)'e• 

teler memlekette it aramal için akın 
etmekte ve tetkikatta bulunmaktadır
lar. 

Geçenlerde büyük Türk tirketlerinc 
mensup iki grupun Erzincana gelerek 
Karadiğin ve bav•liıinde bir pirinçlik 
vücuda getirmek teıebbüıünde bulun. 
duldan ve diier bir ıirk~fü? de mem
lekette bir krema ve konıt-rva fa1*ika. 
ıırun kurulır.aıı arzusunu göstermeleri 
ıimdiden bu saba.da kımıldayacak hare 
ketlere bir vesiledir. 

Diler taraftan ıimdiye kadar bir ye· 
nıiı mahıeri olan Erzincan bu cilzel 
mabıulltmdan iıtif ıde etmek çaresini 
de bplanuyordu: çUnkü medent vesaitin 
yolduğu dclayniyle yaı yemiıJerini ci. 

1 

lil uzun müddet verdiği emei• D'1aL. 
bil ya pek ucuz bir fiyatla atar ftJ&• 
but çürütüp atmağa mahldbn olurdu· 
igte bu yllı:den iktııadiyat .Bnük v 

halkın yüzü de ıolcundu: cum! urı>~ 
hükumetimizin verimli $8hlma an ve 
bapncı elleriyle yurdun her kötesinc 
ördüğü demir ağların bir uca da Erzin. 
can&. varmıt bulunuyor ki, r.11rlann 
taramadığı ve ecdadnmnn ıCSremedi : 
tarihlerin bucüne kadar kaydedemed'. 
ği bu büyük varlığa 'kavupn Erzincan 
lılar Cumhuriyete ve onun koruyucusu 
olan büyüklerine bir kat daha candan 
bağlılıklarını arzediyorlar . 

-- ,-.ı. ı-

Dr. irfan Kayra 
RONTGEN MOTEHASSISI 
Türbe, Bozkurd kıraathanesi kar 

1111nda eski Klod Farer aokü No. 
8 - 10. öfleden ıon,. 3 ten 7 ,, 
kadar. 

r. Necaeddın Atasagun 

Sabahlan 8,30 a kadar •e akpm. 
lan 17,20 de Llleli Tayyare Apr. 
Z ncl daire No. 17. Okuyucuları-
mızdın para almaz. Te~: z:J 

-------------------------------..:_v~a:::r_v~i:.::li:::'.y~e~tl::e:.:.ri=mlze naldedemiyen köy------------------------------------
miştir. 
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yordu ... Ancak mesele şuradaydı: Vücuduna tat 
bağlanıp suda bofulacak adam kimdi? .• 

Hanrl: bir an dUşündUkten sonra, bir lhtlmall 
hatırladı: Sakın Merlye nezaret etmele memur o
lan ılvil pollsl öldürmek istemesinler! 

Derken, iki meohul adamdan uzun boyluıu •• 
;yağa kalktı ve ötekine: 

- Gel, dedi. Şöyle biraz dolatalım. Fakat bu 
noktayı da gözden kaybetml7ellm. 

Aradan çok geçmemişti ki, Hanrl, birdenbire, 
yol Uıerlnde bir adamın, Uç adamdan kurtulmak 
Uzere çabaladığını gördtı. • 

Meri, dehşet içinde yaslanmakta olduğu duva
ra ldeta yapışık gibi dururken, Vilyam Keyı aert 
a1ımlarla odanın ortasına dotru yUrUdU naz ıoo
ra kolunu, Harvudun omuzuna koyarak, ona 
sordu: 

- Burada ne arayorsun? 

DUşüncelerlnln mellnetlyle aarhot bulunan 
Hıuvud tlddetle silkinerek Vll7am Keyıi bir ta
rafa itti ve: 

- Cehennem ol, diye haykırdı... Artık sana 
ltaat etmlyecetlm. Anladın mı? 

e..,_ __ Ç E 1( L E H ----11 
"~ =-~ 

... ,. Dayanamadı. BUtUn kuvvetiyle onların arası• 
na atıldı. Kanlı bir botuşma cereyan ediyordu. Ni
hayet iki meçhul adam, ki.fi derecede dayak yemiş 
olacaklar ki, ortadan sıvışmafı muvafık buldular. 
tl'çUncU adamı da beraberlerine ~lmışlardı. 

Vllyam Ke;ys. görülmemiş bir sUratle cebinden 
btr rovelver çrkarank iki defa Harvuda atet etti. 
Harvud daha fazla ayakta kalamaksızrn yuvarlan
dı. Meri bayılmak üzereyken, yere dUşen adamın 
öldtıtünU anlamıştı. 
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Yerde bir yaralı yatıyordu. Hanrl, meçhul 
haydutların sıvışmasına kulak asmayarak, yaralı
ya döndU. 

Bu adam, pek ağır surette yaralanmıf delil
di ama, kavranın şiddetinden yorıun dUflülU an
laşılıyordu. 

Hanrl onu kaldırarak bir afaça dayadı. Arka 
cebinden bir konyak şişesi çıkararak bir mlkta.r 
lçlrdl. ötesini, berlıhıl mendillyle aardı. 

Sonra sualler ıormata balladı:. 

Cimi Stanton'un atabeyli, Hanrl Stanton. tkl 
gUn evvel söylediği glbl Bogard şatoau civarında 

balık tutmala cltmlştl ve orada kUçtık bir lokaa. 
talı otelde oturuyordu • 

Lokantanın zarif bir de içki tezılhı vardı. O. 
nda güzelce bir ıenç kız bulunuyordu. 

Bu genç kız, ıoveze bir şeydi. 

Ntteklm, Hanrt ile tanışmalarınuı daha ltln
cl akşsmuıda ona, cereyan eden dedlkoclularclaa 
bahaetmeie baflamı tı. 

Kanıl BOruyordu: 



10-KURUN ll BlRlNClKANUN 1938 

Sovyet notasına Japonya cevap verdi F ransrz-Alman misakı 
(Baş taru/ı :! ncı ~ay/ada) 

Çekoslovakya ve Macaristanda 
h ud i aley htarlı~ "Japonya Mançuryada 

asker bulundurabilir,, 

manynrıın hatırı için kurtaracak de- y 
~iliz. Bunu, colt sıkı ''eya çok fazla 1 a 
un;uncıuz tecrübelerle aleyhimize ne-ı 

tice v~rdiğini gördüğümüz bağlar 1- Prağ, ıo (A.A.) - Ekspres gazctc-ı 
~in tatbik edeceğiz. si, ÇckoslornUynnın ırk noktasından 

!,;yutmak; yani lıize tehlikenin a- saf .,.0 temiz bir millet olmak istedi. 
zaldığını zannetttrmek, bu suretle ğlnl yazmak tadır. Bu takdirde Çc 
sll~hlanmnğa sar!ettiğimiz gayreti kosıo,·ak:.ra Yahudlle ri meselesinin 
gevşetmek, bizi eski tembelliğimize 1930 ı;enesl tahrir nufusuna göre de· 

kU 1930 senesinde birçok YahuC 
iş l e ri ne geldiği için Çek veya Slı 
Uı.biiyetini kabul etmişlerdi. 

l\lcscle3 i J:lnlletmiro !{nt•t Azı 
Budn)lcştc, 10 (A.A.) - Yarı 

ıııf Estl UJsag gazetesinin blldlr 
ne göre 1939 sene-si blrinciklnuı 

Litvinof, bu fikre yalnız Sovyetlerin değil, altmış 
Devletin de iştirak etmediğini söylüyor 

Moskovn, 10 (A.A.) Tass Ajansı 
bildiriyor: 

Japon bUyUk elçisi Toho. hariC'iye 
komlscriLlt\"lnofu ziyaret ederek 28 
sonteşrtn tarihli Sovyet notasına hü. 
kOmetinin cc,·abını blldlrrolştir. 

Japon hUkümetl, :Mançuryanın ls. 
tlklAl ilAn etmesi glbl çok mUhim bir 
hA.dlse dolayıslle bugün Portsmouth 
muahedesinin akdi tarihindeki vazi
yetten büsbütün başka bir vaziyette 
bulunduğu mUtaleasmdadır ve Ja • 
ponya muahede ile Mnncuryada ns - ı 
ker bulundurmak salAhiyetini haiz· 
dir. 

Lltvlnor verdiği cevapta, Japonya· 
nm "mUblm bir hddlse olarak .. zlk. 
rettlği :Mancurya lstiklAJinln Porte _ 
mouth muahedesiyle menedilmiş o -
lan Japon kuvvetlerinin Mançurra 
ya girmesi neticesinde hAdls olduğµ. 
nu ehemmtyetle kaydetmiştir. 

Şimdiki Mançurya rejimine dair 
Japon hUkO.meUnln fikrine gelince , 
bu fikre iştirak etmiyen yalnız SOY· 

yetıer Birliği değil , hAlA altmış azası 
bulunan MIJletler Cemiyeti de işti

rak etmemektedir. Amerika dahi ay· 
nı fikirdedir. Ancak, l\Iançuryada 
bAdls olan yeni nzlyet dolayısile 

Portsmouth muahedesi ahkAmından 
bir kısmının tatbiki mecburi olma. 
malt lAzımgellrse SoYyet hUkOmctl, 
Japonyanın kendi işine gclmlycn bU 
kUmleri iptal etmek ve yine bir taraf. 
sal!hlycUni tanıyamaz. 

Llt' lnor, Sovyctlcr Dirliği ile Ja -
ponya arasındaki noktalnazarların 

blrlbirlne tamamiylo zıt olduğunu 

nıUşahede ederek balık avı mukave. 
lesinde knt't ehemmiyeti haiz olmı -
:ran bu mcselcntn artık mUnaka~a e· 
dilmcmesln1 teklif ve JaJ>on bUylik 

1 
elcisi de bunu kabul etmiştir. 

Bundan sonra Japon bOyUk elçisi 
La-peruz boğazında memnu mıntaka
lar bulunmasına rağmen, Sovyet 
gemilerinin oralardan serbestçe ge _ 
çeblleceğlnl söylemiştir. 

Lltvlno!, bu boğRfda tahkimat ya. 
pılması memnu olduğundan bu gibi 
mıntakatarın orada esasen buluna . 
rnıyacağını bildirmiş ve maamafib 
Japonya tarnrından seyrisefer serbes. 
tisi hakkında verilen teminatı senet 
ittihaz ettiğini söylemiştir. 

Japon bUyük elçisi şnrk Çin de
miryolları tedlyntı He balık avı mu· 
ka,·clesi arasında hiçbir mllnasebet 
bulunmadığı hususunda ısrnr ederek 
blHUn meselelerin ayrı nyrı halledil· 
.nıetıl lUzumunu kaydetmiş ve maa • 
mafih Sovyet hlikOmell balık avı mu 

kaYcleslni sekiz sene mtıduetle ve 
derhal Japonyanm lstedlğl şeknde 

nktcttlğl takdirde, Japonyanın tediye 
meselesini müsait bir tarzda dilştine. 
ceğlnl söylemiştir. 

Litvinor verdiği ce,·apta, tllba'klka 
şlmcnclifer tedlyatı garnntlsi mesele· 
sinin balık avı mukavelesi hükümle. 
rlne giremiyeceğinl \•e bu garantinin 
tamamlyle mustakll olarak yerine 
getirilmesi icap ettiğini kaydederek 
demiştir ki : 

"Hu bakımdan cidden iki mesele 
nrnsmdn hiçbir münasebet yoktur. 
Eğer tek bir müna"cbct ,·arsa o dn, 
t.aahhiitlerln1 yerine gctirmiycn Jn -
ııoıı)'anm hiçbir znınan t.nııhiitlerinl 

lhtAI etmemiş hulunnn So\"yctlcr Bir· 
liJ,.iinl n tnahhütlcrfnl Uerf sÜJ'mesl lii 
zumm:hır. Eğer meı eleler sıra ile hal· 
lcdllmc i icap ediyorsa, işe dokuz ar. 
danberl , ·adcsl gelip geçmiş olan de. 
ıniryolları tıedirnt.1nı ita ne haşla -
mnk ~erektir . ., 

PETROL 1MT1Y AZLARI 
MESELESİ 

Tokyo, 10 (A.A.) - Gazeteler Sa
kalin adasının şimalinde petrol imtiyaz 
larıru alan Japonlara kar§ı Sovyet ma
kamlarının ittihaz ettiği tarzı hareket. 
ten şikayet etmektedirler. 

Gazeteler, Sovyet makamlarının Ja. 
ponların bu mmtakadaki faaliyetlerine 
sekte vermek için ellerinden gelen mÜJ 
'külatı çıkardıklannı yazmaktadırlar. 

Alman - Türk Ticaret Odası 
Alman - Türk ticaret odası bu de. 

faki aylık mecmuayı fevkalade olarak 
çıkarmış, tamamen Büyük önderimiz 
Atatilrke hasretmiştir. 
Odanın bu mecmuasında Onun haya 

tından muhtelif parçalar görülmekte, 
hisli ve içli bir lisan ile Onun eserle. 
rinden bahsedilme'ktedir. 

Mecmuada Atatürkün çok güzel bir 
portreleri de vardır. Dün bütün iktısa
di dairelere bu mecmuadan birer tane \ 
gönderilmiştir. 

o - -

İzmir Ticaret Boraaıı 
Komiseri Şehrimizde 

İzmir Ticaret ve zahire borsası ko.. 
miseri B. Şevki Ertuğrul dün İzmir.den 
şehrimize gelmiştir. 

B. Şevki Ertuğrul §ehrimizde bir haf 
ta kadar katarak piyasada muhtelif ik. 
tısadi mevzular üzerinde tetkiklerde 
bulunacak, bundah sonra büyük ziraat 1 
kongresine i§tira'k etmek üzere Anka
raya hareket edecektir. 

bırakmak ve sonra bizi ezebilmek 
ihtimali daha fazla olarak hUc um 
etmek. 

Elbette ki, Fransa M. Jorj Bone ile 
Jler l''on Rfbbentrop'un karşılıklı 

altıkları imzalara güvenip kendisini 
tamanıiyle tehlikeden kurtulmuş sa
yar \'e yeniden istirahat de\'resine gi
I <'rse çolt bUyUk bir ahmaklık etmiş 
olur. Fransanın kendisini böyle bir 
hayale terkedoceğlnl hlc sanmam. 
Eğer böyle yapacak bile olsak, 1-

talyan dostlarımız bizi uyandırırlar, 
merak etmeyin. ;\I. Le PreYost de 
Launay'm dediği gibi tahammUl cdll
ııılyecek ,bir şey olan o İtalyan par
lAmentosundaki nUmaylşler tam za. 
manında oldu. lster müfrit sağ ol
ımn , ister müfrit sol, hiç bir Fransız 
yoktur ki bizim daima mUmkUn ol
cluğu kadar çok bombardıman tayya
rnelne, motörlU kıtalara, altına, fktı
E.adl kuvvete sahip olmamız lfizımgel
diğinl dlişUnmesln. 

Franaada Yeni Bir Klüp 
Fransız Ba§vekilinin büyük oğlu jan 

Dalayde bir klüp açmıştrr. "Müstemle. 
ke gençliği,, ismini taşıyan bu teşek
külün gayesi Fransada müstemleke 
sevgisini kuvvetlendirmelc ve gençleri 
mÜ§temlekelerde çalışmaya teşvik d. 

mektedir. 
Edvar Daladyenin oğlu daha 21 ya

şındadır ve Nöyideki Past~r lisesinde 
talebedir. Bu teıebbüsünden babasının 
haberi olmadığını ve ona duyurulma. 
masını istediğini söylüyor. Çünkü, o
nun dediğine göre, Fransız Ba§vekili 
oğlunun aiyasetle uğra§masına taraf. 
tar değildir ve felsefe ile me§gul olma
sını istemektedir. 

Deniz Kazası Tahkikatı 
Bilyükdere önlerinde iki gün evvel 

vukuagelen deniz kazasının tahkikatı
na devam edilmektedir. Yapılan il'k 
tahkikat sonunda, Panama bandıralı 

Beme vapurundan kaza eınasmda 12 
bin lira kıymetinde gaz suyunun deni. 
ze döküldüğü anlaıılmı§tır. Gaz suyu 
tamamen Marmarayı akıp gitmiştir. 

ğll, 1910 scıı cslndcki rakamlara göre 
hallC'dllmes! 1Azımgclmcktcd1r. Çün· 

Kısa harici haberler: 
HELS1NK1'DE: - Dolaşan bazı 

şayialara göre Aland adalarında tahki
mat yapılması hakkında İsveç ve Fin
landiya parlamentoları yakında müşte. 
rek bir beyanname neşredeceklerdir. 

SAN DOMINGO - Reisicumhur 
Lima kcnferansındaki Dominik heye. 
tine bir telgraf çekerek, heyeti bir Am"! 
r:ka birliği ihdası için ısrar etmemeğe 
ve Amerika memleketleri arasındaki 

tesanüdü takviye ctmeğe matuf olan 
teklifleri müsait bir şekilde karşılama
ğa davet etmiştir. 

FRANSADA Nancy hava üssüne 
mensup bir tayyare düşmüş, 5 kişi öl
müştür. Tarente hava limanına mensup 
askeri bir deniz tayyaresi de henüz ma 
llım olmıyan bazı sebeplerden dolayı 
denize düşmüştür. lki kişiden ibaret o. 
lan mürettebatı boğulmuştur. 
MEKSİKA Rcisicümhuru Kardenas 

Sinalca devleti arazisinde kain Ameri
kan şeker şirketlcr:ne ait 300.000 dö
nümlük şeker kamışı tarlasının istim.. 
lak edildiğini bildirmiştir. Bu toprak. 
lar köylüler arasında taksim edilecek
tir. 

1TALYA Akademisi azasından Mas
simo Bontempelli, Bükreşe gitmiıtir. 

Romanyanrn muhtelif ıehirlerinde kon. 
feranslar verecektir. 

AMER1KANIN İngiltere elçisi Ken. 
ncdy, bir kaç ay mezuniyetle memle
ketine dönmüştür. Hareketinden evvel 
gaıctecilere şubat ayında tekrar Lon
draya gelmek ümidinde bulunduğunu 

söylemekle iktifa etmiştir. 
OSAKA'YA giderek Çin • Japon 

münasebatı hakkında radyoda bir nu. 
tuk söylemesi mukarrer bulunan Japcn 
Başvekili Prens Koneye, rahatsrzhğı 

yüzünden bu seyahati tehir etmiıtir. 
Prensin hasta olduğu bildirilmektedir. 

LEH Hariciye nazırı Beck, Ingilte
re sefirini kabul etmiştir. 

LEHiSTAN Diet meclisi intihabat 
kanununun tadili meselesini tetkik et-

Araba Vapurları Seferleri mek üzere 30 azadan mürelckep bir k" 
Deniz Ticaret müdürlüğü tahkikatı. misyon teşkil etmiştir. Meclislerin fes. 

na devam edecektir. hi hakkında Rcisicüınhur tarafından 

Şirketi Hayriye tarafından tisküdar neşredilen mesajda yeni parlamento. 
vapur iskelesinde iki araba vapurunun nun ba§hca vazifesinin intihabat kanu
birden yanaıması için yapılmakta olan nunu islah etmek olduğu zikredilmi§-
tesisat ikmal cdilmi§tir. ti. 

Pazartesi gününden itibaren tiskü- GEÇENI .. ERDE Sofyada öldürülen 
dar - Kabata§ arasında yeni tesisata 
göre araba vapurları seferleri başlaya.. 
caktır. 

General Pecf'in muavini General Hacı 
Petkof, Ordu Genel Kurmay Başkan. 
lığına tayin edilecektir. 

----~--~---------------------------------- -----~-----------------------------------------------------------------
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-- Dedlkodu<lan yana, burnda pek zenginsi
niz sanırım . 

Kız eliyle ~entş bir kavis çizerek : 
- Sornr mısınız? dedi. Bilhassa Bogard şato

sunun esrarına diyecek yok. Herkes onunla me~

gul oluyor. 
- Yok canım. Nesi varmış Boı;;nrd şato unun .. 
- GUl gibi bir şato işte ... 
- Öyle olsa iyl... :Fakat ı .. ordun, kimseyi ya-

nına almadığına ve kimseyi şato etrafına yaklaş
tırraayışına ne buyurursunuz? Bu da gül gibi mi ? .. 
.Yok, yok ... Orada her halde blr takım garip hldl
ıeler cereyan ediyor. 

- li lJRU~uıı k.Jtaı} şeklinde roman tetrlkası -

nı ifade eden bir işaretle Hanri de göılerini kırp
tı. Ba~ka bir şey konuşmadılar. 

Bir mUddet eonra <'la, sessizce lokantadan dı
şarı cılctı. 

Henri, iki yabancı adamın peşine dUşmUştU. 

Yarım saat kadar onları takip etmek için bir hay
Ji mtişkUlAta uğradıysa da, bu takibin altından 

mutIAka bir şey çıkacağına emin bulunuyordu. 
G()çtiği ağaçlık yollar karanlık olduktan başka 

\iaşırtıcı idi. Bununla beraber, azminden geri dön
medi; ihtiyatla, sessizce. bu iki adamın peşinden 

gidiyordu. 

-N -- -c -

-

1 
ııun birine kadar hırlstiyan olan 
hudller hakkında Yahudilik hU~ 
l c rin ln ta tbik edllmlyeceğlne daft 
l aşa ıı habe r asılsızdır. HUkCımet, 
huclllik meselesini halletml1e ' 
y~tlc azmetmiştir. 

l.ıchlstnndnkl l nhudller Nere 
Gidecek? 

Varşova, 10 (A,A.} - Hariciye 
zırı Bek, Ynhudl mUstemlekc k 
lesinin murahhas heyetini kabul 
nılştlr. Heyet, nazıra komitenin 
sal programını vermiştir. Bu proı 
da l'olonyaya gelen Alman Yab 
mültecilerinin başka bir meıole~ 
hicret etmeleri ve Polonya Yahu~ 
rlnfn normal bir ıekllde muhac 
leri im kAnları gözden gecirllme 
dlr. Komite tablt bir muhaceret oıl 
lcketi olan Filistlnden başka mııt 
ccret memleketleri bulmağa caıd 
caktır. ~ 

Macnr HarJcfye Naurı l>eğiştf 
Budapeşte, lO(A.A.) - Harl 

nezaretine tayin olunan Kont Cı 
Bcrllndc çıkan ''Böreen Zeitung,, 
habtrlnc bulunduğu beyanatta, 
car hUkflmctlnln Roma ve Berlill 
cok daha sıkı mUnuebetler t~ıJ 
karar vermiş olduğunu söylemtt 

Macaristan Uc Çekoslovakya 
sındaki hudut meselesinde vır' 
kararı !lzerlne Macaristan ile Al~ 
ya arasında çıkmış olan sultefehb 
lere gelince. Kont Csky Macar h 
metinin yalnız bu sultefehhUmJeJ 
tadan kaldırmak değil, aynı zam af 
iki memleket arasında !Umada md 
nft bir siyaset takip etmek arzu~ 
da olduğunu ilA.ve etmiştir. 

Hitler mimarlar kongresin n 
MUnih, 10 (A.A.) - Hitler bu 

mimarlar kongresini açmıetır. veı 
ği nutukta bugün yapılmakta oıl 
muazzam binaların fevkalade ~
mette yapılmaları sebeplerini izah~ 
dcrek bunların bugünden ziyade 
n:ı kullanılmak için hazırlanıldıkl 
n~. v~ nihayet. is~ikbald~ bu:~J 
buyük hareketın bır renwni 't;;~ 
edeceklerini söylemiştir. 

HlTLER BiR 1TALYA1 T J 
NAZIR1LE GÖRUŞTO 

Münih. 10 (A.A.) - Musolini 
en eski taraftarlarından biri ol 
korporasyonlar :ıazırı Lantini b 
Bitler tarafından kabul olunınU§tO 
Fevkalade samimi olan bu mUli.k 
bir saat sünnUştfir. İtalyan n 
öğleden sonra Nilrenberge hareJ< 
etmiştir. 

Türk - İsveç Ticaret 
Anlaımaıı 

Türk • İsveç ticaret münueba 
arttırmak, ve iki memleket ara.ıında y 
ni bir anlaşma imza edilme'k illere 
pılan tetkikler bitirilmek üzeredir. 

Bu maksatla §ehrimize gelmiı o 
M. Oess::en adında biri piyasada al 
kadarlarla görüşmeğe ba§lamııtrr. 

Oessoen bu arada Türkofia Direk~ 
rü B. Cemal Ziya ile de temasa ı~ 
rek Türk • İsveç ticari münasebeti h 
kında malumat ve izahat almıJtır. 

ıat Isveç hiı1dımetinc bir rapor hu~ 
!ayarak ıönderecektir. 

İsveç şimdiye kadar bizden kr 
tütün, meyva vesaire alıyordu. Bu d 
fa yapılacak anlaşma ile bu memleke 
daha ziyade mal gönderilebileceği 
ınul~aktadır. 

Birtakım garip hAdlseler mi?! .. Bu"Söz Hanrl 
Stantomın zihnini kanştırmı ştı ... ÇUnktı kardeşi 

Ciminin allkadar olduğu genç AmArikalı kız MC'rl 
de şimdi şatoda bulunuyordu. 

Du meseleyi birnz daha derinleştirm ek lstP.dl. 
Fakat kabil olmadı . Zira. o sırada knpıdan iki kişi 
girmişti. 

'Jıci me~hul adam bir aralık bir ağacın dibine 
oturdular. Bu, ya yorulduklarınclan, yahut da bir 
Uç:iln r- U adamı bckl,.diklcrinden ileri gcliyoröu. 

Nitekim ikinci tnhmln doğru imiş. iki mr-ç. 
hul adamdan uzun boylusu: 

- Skotl nerde kaldı acaba"! diyordu. Bu saat
te burada olması lbımdı. 

1 
Ot. Hafız Cemal 

Oahiliyc miltelıauııı. htanbuJ 
Divanyolu. No. 104, Tel: 22398 

Biri uzun, diğeri orta boylu olan bu iki adam, 
ıcerl girer girmez "iki viski" ısmarla~1lar 

Genç kız: 
- BaşüstUne , diyerek viski şişesini almak Uze

r• aırtını d6ndU. Bu vın:iyette yUzU, tezglhın ar
dındaki nynaclan görUnUyordu . Hnnri onun, o ay
nanın içinden "sus'' der gibi dudaklarını !fvrllte
,.,.k hlr fcı.,r,,+fr hııl11nr'!nı"nnı1 ı:.rntrfli. v,. ıınlıır'ltct-

Hanri kulak kesilmişti . Uzun boylu adam Eıi

züne devam ediyordu: 
- Şimdi herifi getirse de, onun vücuduna taş 

bağlayıp şu nehrin içine atuk ... Bakalım o zaman 
ne hale girecek. 

Jlanrl bu s6zUn Uzerlne şimdi alışmış oldu~u 

karanlığı dikkat dinledi ... Az ilerde nehrin , gecC1nln 
~"ı;ı::h;lfff içinde ui:'ult11T11r yaparak aktr~r du~ulu-

Dr Murad Rami Aydm 
rakl!lım - Tali.!!lhane. l'arlabqı 

r ddesi No. 10 Urla apt. 
~pJ ; 4155:-f 
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(Boı tanılı 3 üncDtl~J 

mam Nervali Gerard'a benzetiyor· O, 
bütün idealleri. blltUn hafifliği, bUtün 
vahoiliği ve biltü:ı tatlılığı ile roman· 
tizmin meşhur kadın hayallerinden bl· 
ridir. 

"Suikast,, Muharriri 
tnterallia mükafatı Paul (Pol) Ni· 

an'& .. Suikast'' ismindeki eseri için 
verilmiştir. Muharrir ayni zamanda 
bir gazetecidir ve "Bu akşam'' ismin· 
deki yevmt gar.etenin başmuharrirtdir. 
Ke.,disi ayni zaman.da birçok seyahat 
de ya.pmıftır. 

(B<Jf taraf 3 il>tcüd.e) 1 
Sovyet gemisinin Umana ilk defa Qla· 
rak o glln gcldiğbi, daha. beş gün du· 
rup yUk alınası lbımgelirken. gene • 
ral Millerin kaçınldığı ve esrarengiz 1 
sandığın gemiye yüklendiği günün ak· 
p.mt kalktığını da işaret etmi,tir. - ... ~ 

Davacı namına söz aöyliyen avukat -~ .. 
Ribe de hAdflıeden birka~ gilıı eve? Sov ,. 

Bu ıkşam 9 da Cumar. 
lesi paıar gtindijz 15 de 

15 de 

Paul Nizan milkafat verildikten 
sonra bulunduğu bir beyanatta. şöyle 
diyor: 

- ••su~ benim üçüncü roma· 
.nnn. Fakat, bundan sonra neşredece • 
ğim bir sıra. romanın ilkini teşkil eder. 
Be:ı bu romanda. siyaset ve sevgi bağ· 
lanyla bil\ araya toplanmış bir genç· 
ler grupunun ı 928 • 29 senesindeki ha
yaunı çizdim. 

yet sefaretinin Parilte Jaamen tünel 
istasyonu clvannıda bir bina tuttuğu· 1 
nu aöylemlttir. Genenıl Miller hldise 
gilnli bu istasyona çağınlmış ve ora
dan kaybolmuştur. Avukata göre. 
Havrda gör1llen Sovyet sefarethanesi· 
:1e ait kamyonet o günlerde bu binanın 
önUnde de sık ırk görülmUştUr. 

Avukat Ribe bunları anlattıktan 
sonra. fU neticeye varıyor: 

"General Miller bu binaya çağırılmış 
ve ya ölü olarak, ya öldürUlmeden, bir 
sandığa konulmuş, kamyonetle Ha\"T'a 
g~tilrUlmil§, buradan da ·~a.rlya U1. 

yanova" vapuruna yükletilmiştir.,. 

iç ICE 
~üılk: Se)"fettfn Aul, 
Vaıan: Yusuf Sunırl, 
Orkestra, balo. 

... ~ TtYA TROSU 
Taksimde balOn saat 
1& da mıtlne ıece 21 
de. 
Hrkekler kırkından 

•onra azarlar 
vodvil 3 perde l'alcın. 
da : 1NSAN afABUT 

TUBAN 
rlYATltOSV 

Sonatklr NAŞIT, Ce • 
mal Sabir, okuyucu Se 
n\lba "' Meıey Tal')'e 
te f. 

Para hiriktırenlere28,800hra ikramıye verecek 
Ziraat Uan•utndı Kumbaralı re tbbanıı ?ttarrut hl!tıa.ılannd1t 

eo aa iO 1tra1t hulunanlara 1enett• 4 defa celiflecO 1rur'• ile a,alıdıllt 
pllı a ,an UıranılJt cıaııu1aealıtır: 

4 Adet ı 000 Ltrahlı 4.000 Lira 

Bundan sonra "Somo Sierra'daki ak· 
"1&111·· ismini taoryor. !smlııe rağmen 
Ispanya harbiyle hiçbir allka.sı yok; 
ya1mz kitaba barbde:ı kilçllk bir eafba 
girmiştir. Romanda, "Suikast.. teki ay 
ni kahramanlan buluyoruz. Fakat bu 
set.er 1936 senesinde. 

Bu iddiaya. komiser Rige ile mahkeme ' 
heyeti!lden bir hlkim itiraz etmiştir. !' 
Komiser Rf ge ıtöyle diyor: 

"Havrda kamyoneti o gün öğleden 
sonra saat 3 te görmilşler. Halbuki 
Parlsteo general Millerin son defa gö· -

SAHTE PRENS GpeTet 

3 perde. Dana, Solo 
4 .. 
4 .. 

40 .. 
HO .. 2.000 • 
HO .. J.000 • 
100 .. 4 000 .. 

60 6.000 rilldüğU zaman saat 12 yi 20 geçiyor· ,_.,._ .... _,_._..._ ..... _. .... .., 
du. Bu kadar k188. bir zaman zarf mda 

]00 .. .. .. 
UO 40 4.800 ÜçilncilsUnU henüz bitirmedim. 

Kahrama.:ılar, Avrupa meseleleri kat"ll· 
smda tecrUbeleri.ni yaptıktan sonra bun 
da da Fransa dahilindeki tecrUbeleri· 
ni görecekler ... 

kamyonetin Pariste::1 Havra gitmesi im· 
k&nalldır. 

Şovtno tf adeainıde mahut sandığın 1 
metre 10 santim boyunda olduğunu da 
söylemişti. HAklm bilhaasa bu noktaya 
itiraz etmiş ve: 

- Sandığı ölçmüşler mi? ~e bili • 
yorlar 1 metre 10 santim boyunda ol· 
duğunu? diye sormuştur. 

Eski Havr polla komiseri bu.,a: 

ALEMDAR SiNEMA.Si 
!Ki FiLM 

Lorel H ardi laviçrede 
Süt lıarJ.,ler. 

ATEŞ KAMÇILARl 

.. • .. 
ısu • 20 • 3.200 .. 

f)f N KA 1': H,,..plannflald raralar hlr .ene l(lnd• IO I~ ~ 
t• dltttnt)enlere lkramt1e ç1kt1t• talultl'fle .,, 90 l•atMtsf• HrU .. 
·'tlkttr. 

Kur'alar senede 4 defa, ı &:7101, 1 BtrlnelUnun, ı Mart •• 1 H• 
~itan tartbttorınııe C•lıtleı-ellttr. 

Paul Nizan muallim rnektebi mezu· 
nudur. felıefeden .. agrege" dir. Gaze· ı 
teciliğe beg altı senedenberi ba§lamıf· f 
ttr. BugUn 33 yaşındadır. Arabista.:ı • 
da. Somalya sahillerjnde. ort..-ı Avru· 
pada seyahatleri vardır. 

Gazetecilik Mükaf ab - Ölçmediler tabtt. diye cevab veri- Yaı.an: Hamdi Rıza Çaydam Harp 
yor. Oradakilerden biri sandığın boyu edebiyatının ölmiyecek bir e8eri. 

--
Renaudot (Renodo) milkif atı "Pa

ris Soir" gazetesinin tahrir müdürü Pi· 
erre Jean Launey (Piyer Jan Leme) ye 
veril · tir. Yazı hayatına, hemen he. 
men butiın muharrirlerde olduğu gibi, 
şiirle başlıya:ı Launey ''Yalancı nota· 
Jar'' isimli şiir kitabından sonra. ''Otel 
sahibi" ve ''Mes'ut kadın Leoni,. gibi 

nu 1metre10 santim olarak tahmine- dir. Yeni çıktı. Satış yeri: lrıkıwp 
diyordu. Kitabevi. 

Bunun Ur.erine hakim Millerin oğlu· &.. ___ _._..__. ... _____ _. 
Muhammen aylağı 

t-itJQ. ro!Wmla.tuu ıA91retmiiUr, 
l"akat romanlarıyla pzetecllltf an.

mırla hiçbir milnasebet olmadığı görU· 
IUyor. Sabahtan akşama kadar gazete
deki odasında me§g'Ul olan muharririn 
roma.:ılarmda ekseriya klr hayatı tas· 
vir edilmektedir. 

P. J. Launcyin gazetecilik hayatına. 
~tılmakta uzun müddet tcreddüd etti· 

1 
ğini söylerler. Bir gün onu muhabir O· 

Jarak tayya.reye binip Bükreşe gittiği 
görillmil§tür. 
Bulunduğu bir beyanatta hayatİııd&.n 

bahsederken karısının ke:Jdisi Uurtn · 
deki tesirini işaret ediyor: 

- Karım beni nizama sokmuş, bana 
muvazene vermiştir. Bütün hayatını sa· 
fır, dilsiz çocuklann terbiyesine tahsis 
etmiştir. Bana. da. gazetede gilnde on. 
o:ı iki sa.at çalıştıktan sonra romanla
rımı yazmak cesaretini veren odur. 

rn:ı• c;f ;~ sT~yj;;·Ka:kat 1 uı • l>arlsten mezun. 

. Vmumt cerrahi: dl mat. sfnir cerrahi· 
sı, ve kadın doğum mlitehasııısı, Prkek 
ve kadın ameliyatları ve modern ameli· 
yatlar, dimağ, sinir, yilz buruşukluJn. 
meme karın ııarkıkhğı, ameliyatlara, 
'Muayene; sabahları 10 dan J2 )'e ka· 
dar, sah, perşembe, ve cumartesi ırünleri 
10 dan 12 ~e kadar meccanen. BeyoJJı• 
Parmakkapı .Rumeli hıın No. ı teleloı 1 

U08R 

na soruyor: 
- Genera.Jin boyu ne kadardı? 
- Babam 1.70 boyundaydı. 
Bu:ıdan sonra mahkeme heyeti Havr 

da kamyoneti görmüe olanlann celbi
ne bNr wrtımJtttr. 

KlRA.LIK DEPO 
Olklidaida vapur lakeleıine yakm ve 

araba vapur ve ya.nmda 350 metre mu· 
rabbaı 3 katlı kagir betonarme rıhtım 
ve iskeleai de beraber ve fabrika için 
milsa.ittir. Müracaat İstanbul Balıkpa. 
zarı 53 No. lu havyarcı dükkanı. 

ZA YI - Bakırköy(lnde Bezazyan idadi • 
sinden 1338 senesinde almıt olduğum dip. 
lomnnu ıayi eltim. Hilkmil )·oktur. 
(v. p. 2699) Kd:rm oblu Nur111lah 

f llanbul Adiye Btrincl llukuk Mahktnıt!. 
tlen : Hamide ,.e Asıma tarafından Galata. 
da Alacamesclt Mahmudiye caddesinde 
249 No. Ju Kalaycı dllkkAnında Mustafa a. 
Jeybine acmış olduklan mutasarrıf olduk • 
Jarı dfttklnın lahliyesile i$1emi, olan kira. 
tarın tahsUI dn,·asının yapılmıtkta olan mu. 
habmeslnde: l\f. aleyh Mustafanın gö~tf'ri. 
len adresi terkettili ve halen nerede hu. 
ıundulu belli olmadılı mllbaşirin me!1ruha. 
tına binaen tayin olunan 6-1- 939 ~aat 14 
de mahkemeye selmesl veya tarafından bir 
,·ekil göndermesi zımnında yazılacak ilAn. 
namenin mahkeme divanhanesine talik ,.e 
pzetelerle de UAnat icrasına karar veril • 
miş oJduAundan )'Ukarda tarih ,.e ttnnli ya. 
zıh saatte mahkemede hazır bulunmasını 
natık ftbu llAnname teblll makamına kaim 
olmalı flzere 116n otunnr. 

• • Şirketihayriyeden 
Hissedarlar Umumi Heyetinin feykalide 

surette içtimaa daveti 
Araba vapurları ile Boğaıltlntn lkl yakaıına yapılmakta ola 

nakliyatın son senelerde fevkaJAde artmakta. olmasına. mebni me,· 
cutıara llAveten bUyUk bir araba vapurunun daha fabrikamızda yeni 
den inşasına lUzum ve zaruret bA.nl 0 Jmut ve nlzamen iktiza eden mu 
•meleler heyeti idarece yapılmış oldu fundan tartnamenln altıncı mad 
desi mucibince (bu husus hakkında) karar ttUbazt için elli ve daha zi 
yade blueye malik hissedarlarımız, 12 kAnunuaanl 939 perşembe gU 

ııtt saat U 112 da Şirketin Galatada F ermenecllerde klln ldarel Merke 
zl7ealnde fevkalAde surette lçtlmaa davet olunurlar. 

B&hçekapıda dôrdllncU vakıf bancın bi- Lira 
Jstanbul ikinci icra Memurlu~undan : rinci katrnda H No. Ju oda 15 
Miıriıvvelin Falına Bekir Sıtkıdan alıt'aAı • • • • 

otan paranın tahsıli itin tahtı hıcze ılınan- -Yukarda yazılı oda 939 senesı Ma yt! sonuna kadar kıT'aya \•erılmek üz.e. 
linkapanı ch"arıii.(Ji Racii'i"aijliöahaUnln. re artttrm&l!J u.zadllmqtır. İltekHler 13 K. evvel 938 Sah günü saat l3 e kadar 
~ridd ıtoJ'ftii~J lfidAtlıln Bdstanı lô. Çembedfta,ta t.taıı6ul VakJflar BqınU dürlbltınde VhW Altirlar kalemine gel· 
lralnıd• 288 kUtOk 351 ada 22 parsel 14 mü. melert (9057) 
kerrerye~•ON~~ve~mamına17981l. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ra kıymet takdir edilen .bahcell ahf8P c. 
vln 16 da üç hissesi açık arttırma)•a ko. 
nulmuştur. Ev üç katlıdır. Zemin katının 
ön beden duvarı yan yangın duvan Ur. 
gir diğer ııkoıamı ahşaptır. Zemin katında 
yüzden kırmızı çini döı,cli altında ,.e ko. 
ridor uzcrındc solda bir oda ıcmini top. 
ı ak ornhk ,.e kömürlük. 

Birinci kat. Zcmın kattan ah~ap merdi. 
venle çıkılır, hır sora üzerinde sokak tara. 
fında hı r oda arka cephede mermer ınaa. 
Juk t ı şlı lıir hcl~ ve zemini renkli çini •• 
ııu•rnıer musluk t11şı bulunan ve ocllln bir 
kısmı kırmır.ı t·lni taş ctöşeli pıulhanesl 
1'e bahce~·e kop ısı bulunan bir mutlı\, hah. 
çedc kısmen cimento döteU aemlnlnde bl. 
!ezikli bir ku~u. ba1*ıde incir, nar n erik 
atacı var ve bir satıhlı baraka hatlnde ab 
şap odunluk. 

ikinci kat : Bir 50la üzerinde brftblch 
iki oda bir helı1 ve merdivenle tıkılır çatı 
aruı ,.e çalıda bir ıofa ilıerlode lk1 çıtı 
allı nr. Binanın elektnı. tertibalı ile bl. 
rincl katı11da ön ,.e 1rkada birtr çtluna u. 
min kat penc:erdertle demir parmaklık dl. 
{ter penccrPl~r ko residir. 

Mcsahau : t:ınum mesabası 96 metre mu. 
rabbaı olup bundan 80 metre murabbaı 
bina ve ıeri kalan bahçedir, 
Yukarıda yızıh ıa)'l'irnenkule alt t•rhıa. 

me 6-1-DV tarihinden itibaren ber.knln 
Rörnıesi icin tcra dlunhanesJne asılıcak. 
tır. Ve blrincl 1rttırm111 1&-t-039 tarl. 
hine mlbadlt paıarte&i dntl IUI ıo dan ıı' 
ye kadar İstanbul ikinci icra Dılreainde 
icra olun1caktır. O ıOn •erilen n çok be. 
del muhammen kıymetin ,Gıde 75 lnl but. 
mazııa arttıranların taahbildO baJcl lcalmak 
~artlle yapılacalc artbnna ıs ltlın temdit e • 
dilerek 3!-t-139 tarihine rnisadtr sah 
ıttnü ayni mabat •e sokakta icra kıtınaeak 
ikinci arthrmad• en M>n arttıranın Bstift· 
de bırakılacaktır. 

Y[N i TbSLiMAT 
ILMUMABERLERIM iZ 

~AYUICSEK 
l='AiZ, DAMA EYi 

SA~TLAD. T~MiN ror~ 

~OlANTSt: QANk-UNi NY. 

1939 VILBAŞI 
Hava Kurumu Büyükpiyangosu 

BQyQk ikramiyesi 

500.000 Liradır 

ipotek s-1Jibi alacaklılarla dijer aJikı • 
darların ga)'l'imenkul üzerindeki haklarını 
hususile falr. ,.e masarife dair olan lddiala. 
rını euakımilııhitelerile 20 ıün içinde len 
daire~ine hıtdlrmeleri aksi takdirde halde. 
n tapu ı;lcitlne klyıtlı oJmı~·nnların 11Rt1' 

bedelinin pa\•JA~nHından hariç bırakıla • 
cnkt:ırı ,.e talip olanlar~n muhammen kıy. 
nıelinin lıısse~·e isabet eden °kı!lmın1n yüı. , 
de 7,5 nishetlnde pey akçesi ve1a milll bir Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000- 70.000. 60.000. 50 .QOO. 30.000. 20.000. 15.000 
bnnkanın mektubunu ibraı eylemeleri ,.~ liralık ikramlyeferle (400.000 ve 100.000) liralık ikı adet müklfat vardrr ... 
faıla malumat almak istiyenlerin 938.1363 Klfid• yllbqı ıeceıi yapılacaktar. 
:>o· ne dairemize müracaat edebilecekleri Biletler (2.5), (6) ve (10) Hrahkttr. 
ıJAn olunur. ()'. p. 2817> Vakit. kaybetmeden hemen biletlftlll ah'"Z. , 

Sahlbı: ASIM US 
Neerf yat MUdth11 Refik A. Seven«il 



Ş E K E R DEN ~--· •-'ll•llllr~ H A L 1 S 

TAHiN HELVASI 
Yalnız Hacı Bekir Ticarethanelerinde bulunur. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden -
I - Idaremizin kutu fabrikası için şartnamesi mucibince satın alınacak 

bir adet (Ofset) tabı makinesi ve teferruatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. T.""'-"J. 

II - Muhammen bedeli 15000 lira ve muvakkat teminatı 1125 liradır. 
lll - Eksiltıne 13-1-939 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 te Kaba

taşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü ge~n şubeden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek isti yenlerin fiyatsız fenni teklif mektupla

rını ihale gününden bir hafta evveline kadar inhisarlar umum müdürlüğü tü_ 
tün fabrikalar şubesine vermeleri tek liflerinin kabulün il mutazamınm vesi
ka almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede yazılı 
vesika ve yüzde 7,5 güvenme parası makbuz veya banka teminat mektubunu 

ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yu
karda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi 18.zmı
dır. (8633) 

• • • 
ı - idaremizin Paşabahçe fabrikasında şartname ve projesi mucibince 

yaptmlacak on adet tank temelleri inşaatı açık eksiltmeye ko:ımuştur. 
il - Keşif bedeli 3926.02 lira ve muvakkat teminatı 294.46 liradır. 
m - Eksiltme 19-12-938 tarihine n.&tlıyan pazartesi günü saat 15 de 

Kabataşta levazım ve mubayat §ubesindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

IV - Şartnameler 20 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar umum müdürlüğü 
levazım ve mübayaat şubesinden alına.bilir. 

V - Ekailtıneye iştirak etmek istiyenlerin inhisarlar umum mUdürlüğü 
inşaat şubesinden fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin kanuni vesaik ve yüzde 7.5 güvenme paralarile birlikte 
eksiltme için tayin edilen gün ve sa.ıtte yukarda adı geçen komisY.ona gelme. 
leri ilan olunur. (8761) 

• • • 
., 

Muhammen B. % 7,5 Eksiltme 
·Cinsi Miktarı Beheri Tutan teminatı Saati 

Kr, Sn. Li. Kr. Li. Kr. 
Toz tütün çuvalı 2000 A. 26,75 535.- 40.12 15.30 
318 200 mim boy. yuvarlak 
Başlı cıvata 4000 A. --. 
3/8120 mim boy. yuvarlak 8000 A. 60 Ki. 440.- 33.- 16.-
3/8 Demir pul 12000 A. 

I - 2000 adet ince geyler konabilen Standart, oormal sık örgülU toz tütün 
çuvalı ile Ciball Bakımevine yapılacak platformlara lüzumu ola:ı ebat ve 
miktan yukarda yazılı yuvarlak başlı cıvata ve demir pul 1-12-938 tarihin
de ihale edilemediğinden yeniden ayrı ayn pazarlık usulile eksiltıneye kon
muştur. 

il - Muhammen bedelile muvakkat teminattan hizalarında gösterilmiş
tir. 

m - Pazarlık 19-12-938 tarihine rastlıyan pazartesi günü hizalarında 
yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonun 
da yapılacağında.:ı isteklilerin yüzde 7,5 giivenme paralarile birlikte adı ge
çen komisyona gel,.,ı:ıleri ilAn olunur. (8811) 

Cinsi 

Sert lastik 
Yumuşak pmbre lastiği 
Ebonit 

Miktarı 

300 Kilo 
300 Kilo 
180 Kilo 

• * • 
Muhammen B. 
Beheri Tutarı 
Lira K. Lira ~ 

2.80 840.-
2.80 840.-
2.80 504.-

% 7,5 teminatı 

2184.- . 163.80 
I - Şartname ve nUmuneleri mucibince yukarda d:ıs ve miktarı yazılı ka. 

uçuklar açık eksiltıne usuliyle satm al macaktır. 
Il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatı hiza!arında. gösterilmi§

tir. 
m - Eksiltme 22-12-938 tarihi ne rasthyan perşembe günü saat 14 te 

Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabilece. 

ği gibi nümu:ıeler de görülebilir· 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güven. 

me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. 
(8895) 

~ • • 
Muhammen B. 

Cimi Ebadı Miktarı Beheri Tutarı % 7,5 teminatı 
Lira K. Lirn. K. Lira K. 

Çıralı tahta 400X30X30 18 M3 
Çıralı tahta 400X28X30 8 M3 
Çıralı tahta 400X25X3 10 M3 
Çıralı tahta 400X28X8 18 M3 

--
54 45.- 2430.-

Düz beyaz tahta l00X30X30 10 M3 39.- 390.-

--
2820.- 211.so 

I - Yukarda ebat ve miktarı yazılı 54 metre mikabı çıralı tahta ile 10 
ınetre mikabı düz beyaz tahta pazarlık usulile satın alınacaktır. 

n - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalMmda gösterilmi1-
tir. 

m - Pazarlık 12-12-938 tarıhiJe rastlıyan pazartesi günü saat 14 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - lstekrı nn p rlık için ta ·n d·te:ı gün ve saatte yüzde 7,5 güven· 

-~_:_ ___ ~;;;;;::;:::;;;;;;;==========~===ı=~L_~~m=e~par=a:la:r:ıle~bır::lı:kte:yuk::arda: adı geçen komıayona gelmeleri nan olunur. (8891), 

.ıı 


