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Cumhuriyetimizin muazzam eserlerinden • • -
Erzincan istasyonu dün 

açıldı büyük nıerasinıle 

Reisicumhurun seyahati 
........................ 1 ............................ 1 .......... .. 

Milli Şef dün Bartın ve Zongul-
dakta tetkiklerde bulundular 

Türkiye T uring klübü- Saat 19 da c~şkun tezahüra_t arasında 
nün bir hizmeti Karabuke hareket ettıler 

Yazan: ASIM us ~ " 
Türkl1 e Turing J{lübü son günler· _....,.,_.--

de neşriyat faali) etine yeni bir ham
le \"ermiştir. l'Tan 1Zfa olarak Anka. 
l'ıı, lstanbul, Bursa, lzmir, Edirne 
IJehirlcrJ hakkında birer seyyah kla • • luzu neşretmiştir. 

Turing Klüp reisi Reşit Saftet A. 
t.bin<.'nln himmetiyle neşredilen bu 
) eni eserleri gormek bizi gerçekten 
llıcmnun etti. A\·rupanın hemen her 
bıemleketincle turizm sahasına dahil 
Olan her şehir için bu tarzda eser· 
ler 'ardır 'c bu eserlerin hazır lanı. 
~ında ea .,.tllmek ecllplerla k91...ıa 
elen, en değerli ressamlarm hllnerln
clen, en mahir matbaaların himmetlıı 
den istifade ~lllir. Bu suretle bu e. 
•erler propaganda sanatlnln en cazL 
heıı bir mah ulü olarak mrydana 
Celir. Dundan sonra dünyanın dört 
köşesine dağıtılarak seyahat merak
hlarının ellerine geçirilmesine ga7· 
l'et edilir. 

Ba!llka memleketler ve tehirler 
~ 

hakkında bu türlü kılanızlara tesa. 
düt ettikçe kendi memlek.etlm.lzl, 
kendi şehirlerimizi düşünmemek ta· 
hu blr Türk Jçin mümkün oımu1or, 
onun Jı;in zaman zaman: 

- Nlı;ln bizde bu türlü neşri1ata 
ehemmi7et verilm.17or? .. 

Suali zihnimizi meşgul eder, du • 
l'Urdu . 

.lı"'ilhaldka İstanbul, Buna ıtbl te -
htrlertmiz için son birkaç senft zar. 
tında bu yolda bau netrt1at nümu
:nelerJ gC>rü1orduk. Fakat bunlından 
hiçbiri Avnıpa memleketlerinde gö
l'ülen nümuneler ile 7anyana getiri. 
lerek muka7ese edilebilecek tek.il ve 
nıahi7ette değildi. 

lşte tlmdl ilk defa olarak Tilrk 
tehirleri hakkında bu yolda bir mu· 
kayese için bize cesaret TerebllP.cek 
ey7ah kıla,·uzları görü7oruz ve bu mü 
şabedeyi memlekctlmlzde turizm ha. 
ı-eketinln mu,·attakıyetll bir adımı o. 
larak telAkJd ediyoruz. 

Zira neşredilen eserlerin buıtmda 
) azılışmda, resimlerinde hususi blr 
dikkat Te itina bariz olarak ıörül · 
nıektedir. 

Bu kıla\ uzlar hic; sıkılmadan Heri 
memleketlerden gelen seyyahlara vc
ı-Ueblllr. Muhtelli memlcketlerdeld 
turizm müesseselerine ıönderileblllr. 

Bundan başka Türkiye Turing 
lilübünün son neşriyatı arasında bir 
<le otomobll He Türldyedo gezmek 
istlyenlere kolaylık için hazırlanmış 
bir kılavuz \'ardır. Kırk sayfa kadar 
tutan bu eser ayrı bir tetkik mahsu· 
lüdür. Bu eserde Türkiye hakkında 

otomobll seyyahlarmı allkalandıran 
birçok faydalı maliimat toplandıtı 

&ibl Edirne - İstanbul, İstanbul ,.e 
civarı, Çanakkale • Tnn·a, Bursa • 
Ankara, İstanbul - Ankara, Bursa -
İzmit, Ankara - Konya, Kon1a. Ada-

Atatürk için Hindis
tanda yapılan tören 
Başta Gandi olmak üzere Hind 

büyükleri nutuklar söyledi 
~-------·········--,----------·-------------. "Atatürk dünyanın en büyük kahramanıdır. Yer 

yzünde hürriyet aııkları bütün ilhamlarını Büyük Ol ü
nün ruhundan alacaklardır. 

Gandi 

Benares (Hususi) - Şarkın en bU
yük kahrama.:ıı Büyük Gazi Atatür. 
kiln hastalığı haberi Hindistana va 
sıl olunca. bütün Müslilman Hintlileri 
büyük umumi bir ıztırap kapladı. Hin
distanm bütün camileri cemaatle dol. 
du, taştı. 

Atatürkiln hastalığı devam ettiği 
günler zarfında Hbtli müslümanlar 
her namazda Büyük Önderin sıhhati 

na. Ankara _ Kayseri, Kayseri _ Ada· 
na, Kayseri - Sıvas, Sn·as - Erzurum, 
Erzurum. Beyazıd, İzmir - Uşak ara· 
sındakl otomobil yollıı.rnu 'e bu yol. 
lar üzerindeki mevldlerl gösterir on 
dört kroki UAn edllml~ir. 

tılve edelim ki daha ziyade yaban_ 
cı seyyahlar için hazırlanmış olan 
bu türlü kıla~ uzlara memleketimiz 
balkının ihtiyacı daha az değildir. 

için dualar ettiler. Atanın sıhhati hak 
kında her yerde, her adamdan haber 
bekleniyordu. 

Gueteler riyaseticumL".lr umumt 
katipliğinin tebliğini büyük başlıklar
la aeşrediyorlardı. Teşrinisaninin o. 
duncu günü radyolarda Büyük Gazi 
Atatürkün vefat ettiği ilan edildi. Bu 
haber üzerine bütün Hindistanın le· 

masını kaygu ve matem bulutlarile 
kaplandı, bütün halkın haaretli göz • 
leri:ıden yaş selleri boşandı. 
· Hindistanın milli fabrikalarında. 

nıekteplerde, medreselerde tatil saati 
il!n edildi. Bütün halk evlerinden so
kaklara dökülüp sUkilnetli bir vakar 
içinde kara bayraklarla fevç fevç 
meydanlara döküldü. O gUn, azamet. 
1i bir gün oldu. 

Hindi:ı en meşhur hatipleri mey
danlarda toplanan halka Büyük Ata. 
nm kahramanlıklarını, mücadeleleri
ni anlattılar. Hintliler bilyük ölünün 
ruhu için dualar ettiler. lslam:c en 
büyük fahri. tarihin en büyük sima. 

(Sonu: 2 inci aayfmnzda) 

De' let Demlryollarmın şimendifer 
tarltelerine tatbik ettiği tenzilAtlı 

tarife son birkaç sene zarfında dahili 
turizm hareketini canlandırmışhr. 

Bu türlü neşriyat ile \'atandaşların 

memleketimizi daha iyi tanımaları 

dcdet nakllye vasıtalannın hazırla
dığı kolaylıklar<lan istifade edenle -
rln mikdarını bir kat daha arttın .., 

caktır. 

·-

Nafia Vc7cili Ali Çetfnkaya ve Eralncmı<1.an bir g'lJrllnr44 

Nafıa Vekili hir 
nutuk söyledi 

.. Erzincan hattı milletimizin kendi parası, kendi bilgisi ı 
ve kendi emeği le muvaffak olduğu parlak bir eserdir. ,, ........................................................ , 

(Ya:111 8 lncid•J. 

Yugoslavyada se~im 
Hükumet listesi büyük bir 

ekseriyet kazandı 
DUn Yugoslavyada umum! te&ril in tihabt.t y&pılm11tır. İntihabat ıUkiinetlc 

geçmiş, fakat Maçek ve taraftarlan bazı yerlerde görülmemiı derecede tazyik 
lerde bulunmuşlardır. Bu:ıa rağmen Sto yadinoviç listesi kahir bir ekseriyet ka
zanmıştır. Buna ait yazı sekiz.inci sayfa mu.dadır. 

(Ya:ıır ! lncld•~ 

Lik maçlarına dun de devam edildi 

Galatasaray, Beşiktaş ve Süleymaniye 
rakiplerini yendiler 

D iııkii Go1atasaray • Topkapı maçında aarı 1Ctrmtzs1ılor 
IX1t'larken 

(YGNI rpor tOJfflıtH .. B) 

Yerlimallar Haftası 
bugün başlıyor 

- Yuuı 5 inci a)'faaa -
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RDbbentrop ltalya Tunusu niçin istiyor! ~ 
A· 

ltai9an çocuklaıınırl atlaslaıında Tunus ltalqa l 
ve imparatorluğunun rengine bo9anmış görünmek/edil ( 

lngt1izce Ni!fU.% Kronik? gcızete.sitı. mular. Zira Akdeniz (ga.yrikablli tak· 

D 1 ~dy~ 
Birisi F ransada ün:versite talebesi iken 
ötekı ayni şehirde coğrafya muallimi idi 

Daladl'!ftJ 

Buınn Pariıte Fransız • Alman mL 
sakını ortaya kcymuş olan Franarı 

Baıvekili Dal2.dye ile Alman hariciye 
nazırı Fon Ribbentrop birbirlerine pek 
yabancı kimseler değildir, bilakis çok 
eıkl "ahbap,, tır. Hatta, iki sene her 
giln sabah, akpm birbirlerini görınO§· 
terdir. 

1911 de Yoabim fon Ribbentrop 
Fransada Grenobl üniversitesine yazıl 
ıruştı. O zaman 17 ya§rnda idi 'YC bir 
panyisonda yatar kalkardı. 

O tarihte Edvar Daladye' 27 ya§ın· 
da bulunuyordu ve Grenobl lisesinde 
coğrafya muallimi idi. Lise binuı ile 
Ribbentropun pan~iyonu ayni ır.okakta 
ve bl•birine çok yakındı. Bu suretle. 
<laima, sabah ak§am karş laşrrlardı. On. 
ların bu göz ahbaplığı tam iki sene ıilr 
mil§, ondan sonra birbirlerinı ilk defa 
-;larak geçen ay Münihte gCSrmU§ler. 
dir. 

Umumt harp ba~ladrğr uman fon 
Ribbentrop Kanadada idi. Muharebe -
ve iştirak etmek üzere Avrupaya gclir
k~n, v .. pur tngilız limanına yanaşbğt 

zaman. in-:ilizlerin dü§manca bir hare. 
ketJ1dc:n korkarak, gemide aaklanıruı 
\•e nihayet, Hollanda yolu ile Alman.. 
yaya va .,ıl olmuştu. 

· Harpte Pı·usya ordusunda zabit ola· 
rak bulunan fon Ribbentrop, mütare· 
kedcn so~ra bUyUk me§hur bir ıam. 
panya imalathancıinin milmcssilliğtnl 

üzerine alıyor ve bu iş dolayısiyle biL 
hassa Fransada ç.~k dola§ıyor. Kendi· 
al Fransız halkı ile yakından teması 

girmiı olan ogünlcri unutmamış· 

trr. Son defa, Münih konferansınöa 

" işaretler: 
• 

IUbbentrop 

bir Pranııı itl.Zetedıinc buJundufu be: 
yanıt~: 

- Fransız k6ylUıUniln zihniyetim 
tecrübelerimle öğrendiğimi sanırım, 

demiıtir. 

Hitler harekete geçtiği eanada fon 
Ribbentrop da nasyonal sosyalist par· 
tisine yazılıyor ve parti hası arasında 
büyük bir mevki alıyor. ÇUnkU, nasyo
nal sosyalist partisine ilk yazılanların 
ekscri!ini halktan veya. fakir düşmüı 
sınıftan kimsel~r teşkil ec;iyordu. O. 
nun için, f'on Ribbcntropun bir lnglliz: 
gibi lnıillzcc konuımur, o kadar de. 
ğilıe de yine iyi bir derecede Fransız· 
ça bilmeai onu partinin yabancı dünya 
ile temasa memur phsfyetJ haline ge· 
tirmiş ti, 

Ondan sonra, Hitlerin yaktn çatı,ma 
arkada§ları ara:ıına giren PJbbcntrop 
1933 deki Hitler. Fon Papen milllka. 
tında da bulunmuştur. 

Bu mülikabn bir neticesi olarak sa
yılabilen Bitlerin lktirada geçiıinden 
sonra Fon Ribbcntrop hariçte temasa 
başlamıı ve bu ara.da Parise de gelerek 
bazı hüklimet crk1nı ile görü§milştü. 
HiUerin resmi murahhası Londrada 
daha iyi karşrlannuı ve orada imzala· 
dığt İngiliz • Alman denlı muahedeti 
ile meslek hayatının bUyUk bir muvaf. 
fakiyetini kazanmıştı. 

İngiliz hilkumeti ile deniz anlaıma· 
aını yapmaya muvaffak olan bu diplc
mat, ondan sonra, Almanyanrn Lon. 
dra büyUk elçisi tayin edilmiştir. 

Ribbcntrop, fngilia kralına itimat. 
namesini vermek il::crc girdiği zaman 
VI üncli Corcu Hitlervari, yani kolunu 

den: sim bir miras) tır.,, 
"ltalya Tunusu niçin istiyor? 1tal- Bismark, bu noktada İtalyayı Fran. 

ya.nm Afrikadaki yerleri olan Libya saya nisbetle da.ha Ustllıı bulmuş ve 
ile Habeşistan kendisine kifayet et.. 1taıyanm Akdeniz kıyılannm Fra.:ı· 
miyor mu? Bunun cevabı ş1•dur: I - sa.nm Akdeniz kıyılarından on iki mis. 
talya, Tunusu, Libyayı ve Habeşiste- li geniş olduğuna işaret ctM.iştl. 
.:ıı da ele geçirmeden evvel istiyordu. İtalya. Tunusta a.ldatıldığm.ı gö-
Hakikat olduğu gibi anlaşılmadıkça, rU.:Jce bittabi gözlerini Şimali Afri. 
bugünkU vaziyeti takdir etmenin im. kanın geri kalan kısımlarına çevirdi. 
kfuu yoktur. O hakil"ati de iyice an- Tam karşısında (o zaman Trablus a.-
lnmnk için en ~ağı 1880 senesine ka. dı verilen) Libya vardL Fakat bir 
dar geri gitmemiz IAzımdır. zamanlar gayet mümbit olan o top. 

ltalya müttehit bir memleket ol- raklar şimdi bir kum Bahasrna db.n· 
madan önce Nnzzini: "Şimali Afrika. milştü. Ve 1832 senesin.denberi Os. 
nın, 1ta!yaya dö:Jmesi gerektir,. di· manlı imparatorluğ\ı:ıun elinde bulu-
yoı du. M.usolini de 1934 senesinde nuyordu. 
\ erdiği bir nutukta ayni sözleri ak. 1912 de Trablus 1talyaya geçti. t 
s ..... Urdi. Fransa, 1881 senesinde Tunu- tnlyanlar kendi hesa.plarma za.ma.nm
su İ§gnl ettiği zamnn, başlıca iki recm. da hareket etmişlerdi. Zira Almanlar 
!.!ket telfi.şa düşmekte haklı idiler. Tobruk'u deniz üssU yapmak merak!. 
Bunlardan biri İngiltere, diğeri İt.-ıl- le Trablusu kendileri ele geçirmek 
ya idi. istiyorlardı. 

Bu her ild m~mleket de, eğer mu. 50 seneden.beri Afrika topraklarını 
kabil bir harekete geçilmiyecek olur- ele geçirmek için beklemiş olan ttaJ. 
sa. Akdoolzln bir "Fransız gölil,, o. ya. ham tatmb edilmiş değildi Her 
lacnğından korkuyorlardı. ne kadar Libynda terakkiye müstait 

Fakat İtalyanın bir diğer endişesi birçok imkAnlar mevcutsa da, anava. 
daha vardı: İlerleyişini, daha ziya- tan olan Tunus kadar ileri olmeihğı 
de İtalyan ahalisine medyun bulunan gibi, ona yakın bir vaziyette de de-
ve beyaz sakinlerinin aşağı yukarı ğltdJ. İtalya Tunusu, hala hak iddia 
yansı ltalyan ola.:ı Tunusu, İtalya edeblleceği bir memleket sayıyor. O. 
kendisinin "tabir., bir mUstemlekesl nun içindir ki İtalyan mektep çocuk· 
addediyordu. larmm atlası:ıda Tunus, el'an İtalyan 

Bisınark bir aralık eöyle demişti: imparatorluğunun rengine boyanmı§ 
"ltaıya ile Fransa, asla milttefik ola. görUnUr.,, 

Atatürk için Hindistanda yapılan tören 
(lloı tarof ı ı incide) 

sı olan AtatUrk içten, gönUlden ya.
dolundu. Ben şimdiye kadar Hindis. 
tanda böyle muhte~em bir mamara 
görmedim. O gUn bUtUn gazeteler ka 
ra çerçeveli sUtwılar içt:ıde Atatilr. 
kUn 61\\mU hnbcrlni yazıp Çanakkale. 
de, Sakaryada, Dumlupmardakl kah· 
ramanlıklarını derccttiler. 

Hint bUyUklerinden Mahatma Gan 
dJ söylediği hitabede şöyle dedi: 

"- Gazi Atatilrktln ölllmU Türkiye 
için bUyUk bir zlyadır. Tllrk milletin! 
taziye ediyorum .•• 

Hint meclisinde Vatanı fırkası rei
si Buladisay §Öyle dedi: 

- Atatürk dilnyanm en büyük kah. 
ramanıdır. YeryUzUnde hilrriyet aşık-

lı:aldırarak aellmlamaar lngilterede bir .. 
az tuhaf karıılanmış ve bunda tahkir 
görenler bile olmuıtu. Fakat bazıları, 
her memleketin kendine gö~ sel§mr ol 
duğunu i;:ri sUrmüşler, ve neteldm, 
Hintli Raeelerin Kralı yeri öperek ıe
lamtadıklarınr hatırlatmışlardı. 

Eski Alman Hariciye Nazın Fon 
Papen, nczarettin alındıktan sonra bu 
vuife Londra elçisine verilmiştir ve 
o :amandanberi Fen Ribbcntrop Al. 
manyanın Hariciye Nazındır. 

!arının herblri bUtUn ilhamlarını bil. 
yUk ölllnlln ruhundaa alacaklardD'.,, 
Hindistnnın büyük ea.iresl Sarocinl 

Naydo dedi ki: 
"BUyUk kahraman artık dünyaya 

gözlerin! yumdu. Fakat htirriyet ta. • 
liplerlnln, Jstikl&l lşıklannm kalple
rbde BüyUk AtatilrkUn hatırası ilcl· 
ebet ya§ıyacaktır ... 

Vatani fırkası reislerinden SUbasbus 
da şun.lan söyledi: 

"'Atatürk bUyUk bir askerdi. Bil. 
yUk siyast bir §ahslyetti. BUyilk bir 
inkılapçı idi. "Kemal,. şu asnn bUyUk 
bir siması idL 

Atatürk gibi bUyUk bir şahsiyetin 
öJUmU mazlum ve makhur millet. 
!erin kalplerinde, ve belki bUtfln Jslam 
~leminin kalbinde derin blr sızı bı. 
raklt. 10 teşrinisani bu:ıdan sonra 
"Kemal günüdür., bugiln her sene 
Hindlstanda matem günU olacaktır ... 
Meşhur hukuk A.llmlerinden Hlndls

tanın en bUyUk avukatı doktor Sir Tiç 
Bahadır Scpro uzun bir makalC!lnde 
şöyle diyordu: 

"AtatUrkfüı vefatı yalnız Türklere 
değil, bUtUn insaniyet dllnyuma bil. 
yük blr hüsrandır. Zafer hAdiacJeri 
tarih sahifelerinde kaydedilirken va· 
tanın en bUyUk Iıeıkı, en büyük hnJas. 
karı olmak sıfatlle Gazinin büyük sa.o
cağı en parlak bayrak olarak kala. 
caktır. 

in önünün seyahati 
U c Bene evvel Londrada. tspanya 

hlikfunetlnln 111 yast eahslyetlerinden 
blrile görU9müştUm. Bana eöyle de
mi§tl: 

''Dllnya.n.ın e:ı bUyUk siyul tahsi. 
yetıerlle, llderlerlle görUşttım. nUf uzu 
nazar, fikir derinliği. irade kuvveti, 
ahlak bUyüklilğU husııslarmda Ata
türk hepsinden katkat UstilndUr.,, lnönO, tıtJk.IAl harbinden sonra içhnlr.de, is

tihsal mcnbalarına ilk defa gözUnU çedrcn de\let 
•damıdrr. O, meçhul bır AleııılıaUnde akıldan çıka. 
rılmış olan bu topra{,"I bütün harikulAdeliklonle ln .. 
san ruhunun önüne ışıklı bir dilnya gibi &erivf'r· 
ınJştlr. 

O, dünya ntnıetlcrJnln, refahın, mes'ut kua.. 
baların, ''e beton şehirlerin, ve gölgeli stepin tıl· 
sımıru butmt\-jt.U. Du tılsım topraktı. 

Türk müno\ ·eı·J \'O do,·lot adamı o zrunnıırı 
kadar tı0ıırrığı iki 10\·hıı halinde hatırlardı. orduda 
nefcl', haz.lnedo vergi ı 

Devlet için fstlhsnl meııbar olan toprak sade
ce memur ckllcn \ ' O vergi hlçilon bir ncaylı> tar. 
laydı. Olgun l~aşnklı buğdaJ", gölgeli \'C mO)"\'alı 
akaç, dn.llnnnda ınevslmlcı1 ümJt \'O refah halin.. 
do bckliyen nebatlar d<ıvlet adamı tc;Jn Krtstot Ho. 
lnmbdan cn•clkl Amerika gibi meçhuldü. 

Onun harlkulAdoltğt mcçhulll mnıı bir mesc. 
le haline soknınk, Cumhurlyctlo lmpcı·ntorluğnn 
hakiki hududunu böylece ayırmak olmuştur. 

Yazan: Sndrl Ert('m 

lnônO SJJ"t:rna sh1l oekctJ giymeden önce \&-

tanın bam maddesi olan köyün, lrırın 1n n.mnı ta· 
ruınıştı. Sivil idarenin h:ışınrı g--çtı[..rf. zn.mım bu 

ham maddcfi bir ruh miilıendlsi ıtatllo fekJllcn· 
dlrmck işinde güçliik çckuıocli. ~ucş hntt:ındn. t.a • 
nıdığı insanın sulh ve lst.ih al günündeki hayatım 

nl7Allllamak onun için güzel l 'e hcyccnnh YC cbo. 
diye bcn7J1·en h1r iş halini o.ldı. 

tni\nünü lstJbsal mcnhn.larr me' znhalıs oldu. 
An zaman bir heyecan vo aşk dekoru içinde gl)r. 
meınck mlimkhn değll<llr. Onun <lemfryolu pollt.I· 
kasının arkRsında köyün ve halis ı~tıh!lal nıenba· 

lnrmın lstlkhaU, mes'ut \'O yeşil gölgeli Anadolu 

ra1·IAsımn do~a!ct.a oln.n yeni coT;ı·nf) n~ı bir 
siluet halinde tı7.ıınıp gitmektedir. 

Satlarını bir stop köylfisU gibi ufukta yaf;· 
mnr bulutu bckllye, bcklfyc ağartan İnönü Rci&i. 
cumhur olnrnk 11eyıüınt.lne ke it halk denizinden 
haşladı. Bon bu 8eyyabı istihsal da\asmm ka\"lıŞA 
cağı ;yeni bir hı7.a ph;tar sayıJ onım. 1 

Pcnçnp hllkümetinin vezirler reisi 
lskendcr Hayat Ha.:ı şöyle dedi : 

"BUyük ICemalin hesabı yok kema. 
Hitı hiçbir vakit unutulmaz. BUtUn 
insaniyet dilnyası ihtiram vergilerini, 
takdir hnra.çlarmı BUyUk Kemalin 
bUyük ruhunn ebedi olarak ödeyecek
tir ... 

Bcngalc hUktimetinln vezirler reisi 
ile diğer hUktlmetlerl:ı ve diğer vila. 
yctlcrln reisleri de Atatürk i"ln söz
ler s<:Sylediler. 

Parlamento reisi Abdülrahim mec. 
liste AtatUrk hakkl1"..da bUtUn Hintli
lerin hissiyatımı t r U an ohcak söz. 
ler söyledikten onra, mcclıs içtimaı. 
nı bir gün mUdd tle tatil etti 

10 teşrini ani bwıda::ı sonra, HJn. 
distand w m th v ihtı,amlı bir gUn 
olacak, her S('nC oglln Atatürk ın muh. 
terem adı anılıp hatırası ~'&dol na 

caktır Abdülmecit HCY'Jri 

Ev masrafına dair 
Çarşı, ımznrda kollarında ı:;epct 

ya file t;nııtalarla birtakım ba.>anl 
rastb7oruz. Bunlardan bir kısın 
beıu e\·de, hem drşarda şah en t 
ml\ğa mecbur dul ,·era yoksul k 
lar olduf,rıınu fnzcdellm. l<.,nkat 
kı mı, kocaları tarnfından eınnl 

f'dJJcrck nllo bfitçcsini bizzat fdıı 

cyllrcn hec ı1kli bayanlnnmızdır. ll 
münnscbctlc hn.tırıma gelmiş \'O 01 

oktı)'UL'Ulıı.nnuzda..o sormuştum: J>f r 
masrafuu kadınlar mı görmelldif a. 
yok a erkekle: ~? • el 

Anknmdnn pek ntcşll bir okoyo i 
cum çıktı: Necmi lll'ıclkl- Bu ıınt gcfı ~ 
çc~t en çok zccrı mfitaliin.ln.r ileri stlıl 
rü\·ur: .. .Mndeın ki t.ıı.biııt, knduu 1'• 
dıı~ olw'Bk > ara.tmıştır. Onun. e' ind' r 
çocnt~J:ı.rlle ,.c ev işleıilo meşgul ol f 
mıı~"J J erbıded.Jr,, dl) or. Kadınl t'ıf J' 

u.ldnnma{;a tok daha mütemayil ol' Q 

duklarıru ka)·dcderck oııla.rd ı 
çarşı, pazara alışveriş ot.mJre çıkın" 
lan şöyle dursun, para kazanmalatt' 
na bllo taraftar olm.ıı.dığmı söylülot 

• • 
Kadmlarm kazancı 

Bence kndınlanıı umumiyetle 1r;{Jt 
tfir se\1yelcr1, içtimai terbiyeleri 1f 
blllınssıı. neti lcrlne hürmet ş.lan yoJ 
cek tutulmnk \"O bu esas olmak r tt 
rek:ir... , 

Ktı.dınlar, lın) ata atılıp blnnetJd 
kcndl geçimlerini kendi kablllyetl" 
l'ilo tedarik ctnıJye başb.>alıdanbetl 
iş srıhnsıııd.a biz crkcklcı'dcn dRll' 
çok ebll) et gösterdikleri 'o tomn)-il' 
ettikleri şubeler olmuştur. UmuJJJ1 

faaliyet mekanizmasında mcvcudl' 
yetlcri lüzumlu birer UZU\' hallne git• 
nıJtşlr. nu itibarla. onların para ~' 
zaıınıala.nna olur olmaz itiraz edile' 
mez. •• 
Dediğim seriye idrak edildJkteJ' 

sonra, kaclının fntllınbına müaııtı-1' 
ct.mcmlzo yahut onun hak.kında bit 
fikir llcri iirrnemlzo bncct kalmı)'" 
ca.ktır. Çünkü o, Uiyık olduh"U derece' 
yi nerede olsa ihrnz etme, ini bilec~· 
tlr .... E' de nı iinn ip göriiror a c,·clO 
kalır ... 

••• 
Kolay bir yol 

Knduun ''<'rkck islerl,, dedJğtnıJf 
vo.zifclerl de görme ine dnlr ".B. J:İ•• 
\C ''L,. imuılnrııu hniz hir mck"ttJ9 
dıı.hn aldını. Dnnlnrın hor ik:isl d~ 
bn.} nn olncal •. Dirisi, "e\ mruıı fıW 

crkcğlınJn gornı ini tercih cdcrlJJJ• 
Zira pn.rnyı bnna 'erirse, şeytana a.. 
yup nc1c)·nı; yerine ipek çorap alı10' 
rwn,, <li)·or .•• 

Dlğeri: "Benim do ev masrafını' 
erkeğim gurUrsc rahat ediyorum, çiiıı' 
kii aldığ"I şeyi plşiıiyornm. Beğenme• 
nıczlik cdemi)or,. ocvabmı -ıcri)or, 

• • • 

Müsrif kadmlar 
Dtı WO\'ZUB dair türl(i hikmet Te 

nn Uıntlerlo dolu en ~> ıuudlltkat 
mektup llc)nZltta Hayrullah 'l'eki:ıı 

adında blr zuuan geleli. Diyor Jdı 
••Jrıı.c'lm 'ar; clcğil C\ ma rafını, bet 

çc it lhti)~lıll'ını gördürmek ıctıı 
btıtün ı>nı um kcndJslno cmonct edo' 
bUlrıoUn. Mh6rlf dcğlldlr; JşiııJ bilir .. • 
l\.aıhn \ nr; ut ak tc!ek şalı~l masra ,. 
tmclnn gn) rl kcıuli ine zuıuk kokla· 
t.ılıunuz. Biitiın ihtiyoçlannı f!en 
gör Ur Un ... H ul a im hal in ana gö· 
re doğ1şir. Bazı uı.zl) etlerde elblrIJ[;i 
)Rpılır. J\ınn. Nn rettin llOCAnınld gi. 
bi d< e.ll. Jlıınl bir gün Hoca merhttlll 
bnltl n.lclaıı ınal alırken faila gelsin 
elli o terazinin dJrhem ketesine para 
kese lnl ko) muş. Sonra orada unut -
muş gelmiş .. E\ do do karı ı kııpıdıııı 
bir ışo)' alırken &) nı mıık atla sok.a.9' 
atıcısının terazisine elmas küpeslnl 

ko7muşmUf; unutmuş. Herif küpe,S 
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•nktin p~~I Bir t e mi z 1 n k mü.idesi 
Atatürke ait hatıralardan 

ülkü 
Olkü. Atatürkün son yıllar

a daima yanından ayırma- , 
ıiı küçük kız çocuğu şimdi 
nkaradadır. Çekik gözleri ! 

e esmerliği ile biraz Çinliyi l 

İsmet t11i)nil, <le\ lct yükiinil omuzlannl\ aldığı gün, Mecliste ~ii. 
7.<'l \ ' C derin manalı, faknt ktsl\ bir nutuk ~ürlemiştl. Ata'yı, }~bedi Şl."f 
tliyo taTsi! o<lcn beynnnnıncsi tlc, nyrı hir hii.yiikliij:;iin ,..ı):ttltrıl<lıf:ı mL 

nimin! bfr mahfaza hli. J\astnmonu nutku jsc, ku,·n~tli insırnlıuın. 

fırsatlardan nnsıl btl f:l'l<' t'li i kkrini ıtiist t'l'Cn bir müjdedir. Ill:r.tlc hu 

nutuk söylenirken, dünyanın bin;ok ülkelcl'inclc, biiyiik knrı~ıklıklar 

YAZAN: Hakkı Süha Gezgin 

Ilcncc, nutkun en se,·inilccck tarafı, ,·erdiği temizlik müj<lesidir. 

Cumhurrehinln sözleri, bu noktada büyiik bir nydınhkla ımrhyor. 

Siyasi fırkaların, memleketimi ı le ki acıklı tarihi \ ' C bu tnrilıi a· 

cı.klı yapan scb<'pler bir iki ciimlede ne güzel bulba edilml!!>!. 

dıran bu çok zeki, çok se- <:alkıuuyor, 0J?;ultııl11 immn '1:tlgnlnr1, T>iril>irkrine çarparak k<>pürii-

"l'at·ti,, Icr memleket için kurulurlar. Memlckctl~r paı·tiler h;in 

cleğil. "1nönii., nün, "Lozan,, ın kahramam, Partiyi şahsi mcnlaatlcri. 

ne illet etmek lstiycnlcl'in de 1nönümle \'e Lozandaki düşmanlar gibi 1'imli çocuk Atatürkün haya· yordu. 

tında bellibaşlı zevki idi. Bü- Tiirk dc,·Jetinin naşr, hu ncı Ş<'ylcrc, ş(iylc bir <lokuımp gt'çtl. Hfl- yerlere S('l'ilCC('ğiııi miijcleliyor. 1 
'l'iik Şef Ankarada geceleri dlscleri izah etmenin ~·eri , ·c znmnnı tlcj/;ildi. Onun için üstlerinde dur. Ilu l>lr t<'k ı;ntırfüt, kocn bir tnrih ,·nr. liem geçmiı~in tleğil, gelece-

ftrkadaşlarını etrafına toplı- ın:ı:lı. F:ıkat nasıl ::;ıcal,, , ·erimli , .c hnhtiyar hir hnrı-;; hnrnsı içinde yn- ğin tarihi... Memleket, lia~tamonuda söken yeni bir sabaha kavuşuyor 
)arak ilmi, edebi, siyasi mü- ş;ulığmıızn işnrct etmekten de kendini nlnmadı. demektir. 

~a~kr y~h~~ro~~ ~-~~~~ww~~-~~~~~--~~WM~~~,~-~~---~~~---············a•o~-~ l b • ._. ..LU.Jl.4hb n._ A .... i.WJ L.,L.A.&.J4...XıAJLAJL.Aı.;U... ...QJL<.JJ.ı. ....,......,.. ._. 
:ıczzan üyük salonun kapısın-
dan: 

- Atatürk! .• Atatürk! .. ,, 

Diye koşa koşa gelir, ço-
~ ~klara mahsus ilham bollu· 
t t~ ile ~ürlü eğlenceli sözler 

•oy/er, sonra Atatürk isterse 
danslar yapardı. Böylelikle 

· tözlere, gönüllere neş' e sa
fardı. 

ki' Atatürk her vakit olduğu \ 
tibi son defa Ankaradan / s

ol tanbula gelirken onu da be· 
td "'aber getirmişti. Hastalığı 
~ Qğırlaşarak yatağa düştüğü 

ıaman yine Dolmabahçed e 
aır İdi. Bu zamanlarda Ülkü ba· 

ıan Atatürkün odasına girer
di; yatağının karşısına geçer, 
dalgın dalgın onı.ı seyreder, 
•onra sassizce yine çıkar, gi

t' derdi. 

; Bir dela ülkü böyle Ata
'tiirkün yanına girdi. Yatağı
llrn karşısına geçti. Bir müd· 
elet bekledikten sonra: 

. - Atatürk, iater Tnİain, 
dansed eyim mi?,, 

Diye sormuştu. Zavallı ço
' er.ık kendince Atatürkü bu 
· lıasta halinde eğlendirmek 

Çaresini düşünmüştü. Fakat 
taliba Atatürkün hastalığının 
•on safhalarında odasına ge
lerek kendisini eğlendirmeğe 
Çal,şan Ülküyü gördükçe ar· 
tık neş' elenmiyor; bilakis o
ııu memnun edemediği, onun· 
la çocukça şakalaşamadığı 
İçin içinde bir hüzün duyu-
)lordu. Onun için bir gün.ma· 
iyetine emretti: 

- Ülkü burada sıkılıyor. 
Çocuğu Ankaraya gönderi.; 
11iz.,, dedi. 

Ertesi günü Ülkü Ankara
Ya gitti. Bununla beraber A
tatürk Ülküyü böyle Ankara
Ya göndermekle beraber has· 
ta yatağının içinde yine onu 
clüıünüyordu: 

- Tele fon ile anlayınız: 
Çocuk yolda iyi gitmiş mi? 
Ankarada ne yapıyor? Key-
1. . d ·? 
ı yerın e mı.,, 

Diye onun hali ile alakadar 
oluyordu ..• 

Ankara atış poligonu 
Kadın ların da saatlerce afiş yaptıkları 

poligonda kısa bir dolaşma 
'.Bundan üç sen~ •' r---

evvel açılan Anka 
ra atış poligonu 
faaliyeti hakkında 
gazetelerde hemen 
hiç bir yazı görül· 
medi. Bu pek es\i 
Türk sporuna kar-
şı gösterilen alaka 
sızhğı yerin.de bul 
mryarak atış yeri. 
ne kadar gittim. 
Gördüklerimi ve i. 
şittiklerimi işte ya 
zıyorum: 

Atış poligonu 
Ankara istasyon 
caddesi üzerinde 
ve bütün apor sa
halarına yakın o
lan bir mevkide. 
dir. Ankaralı avcı. 

' 

ların ve atıcıların her türlü ihtiyaçları
na cevap vermekte olan poligon mem
lekette atıcılık sporuna kartı olan ala
kayı her gün biraz daha. arttırmakta_ 
dır. Bu alaka o derece ilerlemiştir ki, 
birçok An'karah kadınlar 'bile burada 
saatlerce a~ış yapmaktan usanmazlar. 

Cumartesi ve pazar günleri at yarış
larına ve futbol maçlarına gi..den bütün 
sporcular buraya uğramadan geçmez
ler. Bu tatil günlerinde poligon saba.. 
hın saat sekizinden alcşamın yirmisine 
kadar mütemadiyen dolup boşalmakta. 

dır. 
Poligon küçük, fakat onu çerçeveli-

yen bahçesi fevkalade güzel. Esml"r 
Ankara taşlariyle kurulmuş kamarye
lerin üzeri sarmaşıklarla süslenmiş, en 
nadide çiçeklerle 1iCvrilmiş ortada bü
yükçe bir havuz var. 

Atış yerine küçük bir antreden giri
li or. Ortada büyükçe bir &alon ve bu 

ylonun crtasında bir baştan .diğer ba_ 
sa . . 

kadar uzanan genışçe bır masa du-
şa k · · b kl' ruyor. Atış yapma. ı~ın sıra e. ıyen-

ler burada biraz ıstırahat edıyorlar. 
Kar rlıklı iki taraf duvarlarda tüfekle
ri, :urşunları ve av malzemelerini ihti 
va eden vitrinler duruyor. 

En baıtaki vitrinde _ Flobert .tüfek. 
leri duruyor. Acemi atı~ılar bılhassa 
bu tüfekle atıı yapmayı tercih ediyor-

} Çünkü en kolay atış ve hedefe isaar. 

te~r .diyor. Bıa -sert koku ve gürültü 
arasında atı cılar n sesi geliyor: 

- isabet vaki oldu mu?. 
Dürbinle hedefe gözünü dikmiş olan 

arkadaşı cevap veriyor: 
- Tam on ikiden. 
- Gördün mü atıcıyı? 

- 'Al bakalırn, seni de bir görelim .• 
Beri tarafta duvarm dibinde bir me

mur duruyor. Kadınlı erkekli birço1c 
kimseler ellerinde cüzdanları on kuru~ 
şa altı kurşun alıyorlar. Kurşun alan 
atış yapılan yere gelerek sıra bekliyor, 
hiç durmadan 40 • 50 kurşunu birden 
sarfedenler var. 

Yanımda duran bayan arkadaşlarım_ 
dan bir atıcı izahat veriyor; 

Yazan: Feribe Tezaşan 

Nadir ki taplar : 

Oüsturnamei Enverlnin ikinci bir nushası 
(Düsturnamei Enveri) kıymetli 

tarih alimimiz Bay :Mükrimin Halil 
tarafından Paris milli kütüpha·:ıesin
de o .zamanlar yegane zannolunan 
nüshasından istinsah edilerek Türk 
Tarih Encümeni külliyatı meyanı:ıda 
1928 de İstanbulda basılmıştı. Bu 
mühim eserin dört scn.e evvel 1zrn ir. 
de tesadüf en ikinci bir nüshası bu
lunmuştur. Bugün İzmir milli kütüp. 
hanesi kitapları arasındaki bu kıy 

metli kitabın meydana çıkışı evvelce 
bu eseri tabetmek ve ayrıca te:ıkidi 
ile Aydmoğulları hakkında gayet va
kifane bir de methal yazmak husu
sunda gösterilen himmet sayesinde 
olmuştur. 

Bu kitap basılmamış olsaydı belki 
de hiç kimsenin nazarı dikkatini cel
betmiyecek ve İzmir nüshası da bu • 
lunmayarak kaybolup gidecekti diye
biliriz. 

Bu sözlerden bir şey anlamıyarak 

yüzüne baktım: 
- Nasıl olur? 
- lşte böyle. Sözlerine devamla: 
- Müracaat ettik. Bugün için bu-

na imkan clmadığını söylediler. "işa· 
rı ahire değin., beklememizi söylediler. 
işte en büyük derdimiz bu. Elektrikle 
beraber bir de akşamları atış yapabil
mek için hedefleri gösterecek prcjektör 
tere ihtiyaç var. Eğer bu iki imkansızlık 
da ortadan kalkacak olursa poligon 
her bakımdan mükemmel bir atıcılık 
mektebi vazifesini görecek. 

Bundan birkaç gün evvel spor te~
kilatı genel direktörü General Cemil 
Tahir umumi katip Bay Cemal ile be. 
raber poligonu teftiş etmiş, poligonda. 
ki faaliyetten ve neticelerinden mem
nun olarak ayrılmış ve bu projektör 
eksikliğini .de hemen ortadan kaldıra

cağını vadederek ayrılmış. Bu kadar i. 
zası ve heveskarı olan bu atış yerinin 
böyle bir noksanı hakikaten göze ba
tacak derecede mühim. Çok yakın gir 
zamanda alakadar makamın sporcuları 
mızrn bu arzularına da cevap verecek
lerine kaniiz. 

1934 haziranında lzmirde seyyar 
bir eskicini:ı çuvalından çıkan bu L 
kinci nüsha Paris nüshasından yüz 

elli sene kadar evvel yazılmış olup e
serin ihtiva ettiği bir mukaddeme ile 
yirmi iki baptan müstensih hataıı o. 
larak dokuzuncu bab noksan oldu

ğu gibi sondan da beş, o:ı sahife za. 
Y.i olmuştur. Bereket versin ki eıerin 

istinsah tarihini havi olan en son aa. 
hile kalmıştır ve bundan 894 hicri yı. 
lınm H ramazanında yazılmış oldu. 

ğu a.:ılaşılmaktadır. (1) Cildi, kağıdı 
ve ya.zısı hiçbir kıymeti haiz değildir. 

Mevcut olan 261 aahife on üçer satırı 
ihtiva ediyor. Serlevhalar ve etrafın 

daki çifte çizgiler kırmızı mürekkeple 
yazılmıştır. Bu eserden ilmen istifade 

etmek istiyenlere matbu nüshaya. ve 
aY.fICa basılmış olan methalc müra
caat buyurmalarını tavsiye ederim. 

Biz burada sayın karilere bu çok 
kıymetli ve nadir eseri ve şimdiye ka_ 

dar meçhul kalmış müellifi tanıttır

makla iktifa ediyoruz. Enveri hakkın 
da bibliyografya. ve Teracümiahval 
kitaplarımızda hiçbir kayıt yoktur. 
Ke:ıdisi Fatih devrinde yaşamış ve 

padişah namına. Teferrücname ile o. 
nun veziriazamı Mehmut Paşa namına 
da. bu düsturnameyi yazmıştır. Başka 
eserleri olup olmadığı ne zaman do
ğup hangi tarihte öldüğü bilinmiyor. 

Enveri AydmoğullarE'.ldan Umur 
Beyin ümerasından Hoca Selman is
minde bir alimin ya başkasına naklet
tiği veya yazdığı bir vekayinameyi 
görmüş, Dilsturnameye §imdiye kadar 
hiçbir yerde bulunmayan bu beylik 
vekayi hakkı:ıda birçok tafsilat kay. 
detmiştir. Kendi.ai Fatihle bazı mu
harebelerde bulunmuş ve bu cümleden 
olarak Eflak ve Bosna seferlerine 
iştirak etmiş ve Midillinin zaptında da 
gece liman burçlarından birine çıka
rak ezan okumuştur. (2) 

bet HASAN KUMÇA YI bet bununla oluyormuş. 
Bunun yanında Barabellum, Smith 

Vosson tabancalan duruyor. Biraz ile. 
ride çifteler. Arzu eden bu silahların 
hepsiyle de atış yapabiliyc r. 

- P.cligonun birçok kayıtlı azalan 
vardır. Bunlar muntazaman haftanın 
liç gününde buraya gelirler ve burada 
muallimlerinin nezareti altında atış ya
parlar. Binbaşı Bay Sırrı ve atıcılık teş 
kilatı ajanı Bay Cemil avcı atıcılığın 

teknik cihetlerini öğretirler. Bun
dan başka her hafta pazar günü sabah. 
lan arzu eden arkadaşlar muallimleri
mizle beraber Sarıkışlaya gideriz. Ora
da atış siperleri de var. 100, 150, 200 
metreden acemi atış sınıfının bütün va. 
zifelerini muvaffakiyetle yapıyoruz. 

İstinatlr veya istinatsız her atışta bü. 
tün kurşunlar en aşağı hedef 'kağıtla. 

rının siyah dairesi içine isabet etmek
tedir. Kadınlar da erkekler kadar ayni 
derecede muvaffak olmaktadırlar. 

Sırası gelmişken diğer bir noktaya 
daha temas etmeden geçemiyeceğim: 
'Ankaradan başka yalnız İzmirdc böy. 
le bir atış yerinin mevcut olduğunu işL 
tiyoruz. Bundan başka İstanbul, Edir
ne, Balıkesir, Samsun gibi büyük vila
yetlerimizde de bu poligona benzer 
'!eyler kurmak için hazırlıklar yapıl. 

maktadır. Her sene buralarda atıcılık. 
ta birinci olanların konkurlara iştirak 
etmek üzere Avrupaya gönderilecekle
ri de söylenmektedir. Bu yapılmakta 
olan hazırlıkların biran evvel ikmalini 
alakadar makamdan .dilemekle bütün 
atış meraklılarının büyük bir arzusuna 
tercüman olduğumuı: kanaatindeyiz. 

Aydmoğulları tarihini birçok :ıok

talardu. aydınlatan bu eser gibi ke§. 
ke birçok eser daha bulunmuş olsay 
dr, Anadolu beylikleri vekayii layıkile 
öğrenilmiş olurdu. 

çiJI • 
~================= de-

de dJrhemlerlc beraber almış gitmiş .. 
lloca bunu öğrenince: 

"-At erin hanım, demiş .• Sen i<;er
den, ben dışıırdan .. Elbirliğile gay -
ret edip şu cl'in id.ıırcsln1 bir şeye 

benzeteceğlz ıı;aliba ..• 
llöylesi olml!Dlalı,. 

• • • • • • • • • • 

Atış yapılan yere daracık bir kapı
dan girdik. Altı muhtelif yerden at:ş 

yapılıyor. Duvarda bir levha duruyor : 

"Silah daima hedefe müteveccih ol
malıdır.,, 

Büyük bir kalabalık elli metrede'l 
Bu menua dair gelecek diler o. hedefe atıı yapıyorlar. Hedef kağıtla

kuyucu mektuplannı ela sırMile rı muttasıl atı~ yerinin in son noktasına 
lllü.a.&kaşa edeceilz. 'kadar gönderilmekte ve boş kalan yer_ 

lUKME:t. MÜNİR : ler derhal dolmaktadır. Müthiş bir ba. 
. rut kokusu, insanın ciğerlerine kadar 

Atış poligonunda ve Sarıkışladaki 
faaliye.ti ve ekle ettiğimiz neticeleri 
birkaç cümle ile ifade etmeğe imkan 
yoktur. Eğer bir gün fırsat bulur da 
beraber gezersek bu muvaffakiyetimi. 
zin bi-:zat şahidi olursunuz, dedi. 
Akşam olmuş, hava yavaş yavaş ka. 

rarmağa paşlamıştı. 

Arkadaşım ilave etti: 
- Geç vakit burada atıf yapmak 

mümkün o\mıyor. Çünkü poligonun e· 
lektrik lambaları şehrin caddelerinde ya 
nan lambalariyle beraber yanar. Gün. 
düzleri burada lamba yakmak imkanı 
yoktur • Ankara: FERlBE TEZAŞAN 

Değerli üstat Bay Mükrimin Hali
lin ayrıca tabolunan (Medhal) inden 
bu beylik hakkında müracaat oluna
cak pek çok yerli ve ecnebi eserleri 
ogrenmiş oluyoruz ki bu kitabiyat 
malümatınrlan dolayı da kendisine te. 
şekkür etmek isteriz. 

Mehmet BHTIYAR 

(1) Düsturnamcnin telif tarihi 869 
hicri y1lıdır. 

(2) Düstım1amc :Kıyfa ıoo ı·c 101. 
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Çığlnklar, yalvarışlar, haykı
rışn8r hirihin-irrne karrışayoaedu 
Türk taburu, düzensiz bir sürü halinde gelen düşmana yandan 

sürünerek geçiyor, sayısını gittikçe azaltıyordu 

-35= 

ilim Hareketleri: 
........ ll[lm ............ 

Dimağ 

yordu. Behmen yGrinde zorla. doğ • 
rularak emirler veriyor, fakat d1nle
temlyor<111. Bozguncuların gerilerin
de bulunan Gökboğa tle Kubada ha
l)er gönderdi. Gece yarısından ııonra 
döndUler ve salları blrlbirlnebağla
yarak köprU haline koydular. 

Şefak.la beraber batıda bir toz bu
lutu kalktı. Orduda bir c;ığlık kop
tu: 

- Araplar gellyort 

insan hayah mümkün 
uzahlabilecek 

olduğu 
mi ? 

kadar 

•v. M. Behterev,, dimağ enstitilsii, 
.rurulalı yirmi sene olmuş ve bu müd. 
det zarfında enstitil, ilim alanlarında 
bilytik töhret kazanmıııtır. 20 aene i
çinde, bu enstitü dahilinde, '100 dı!n 

fazla ilim adamı tetkiklerde bulunmuş 
ve 100 den fazla ilmi rapor yazılmış· 
tır. 

Halen bu enstitüde, insan hayatmrn 
mümkün olduğu kadar uzatılması, ölen 
uzuvların faaliyetinin yeniden tesis e. 
dilmesi, ihtiyarlıkla mücadele olunma
sı, zayıflayan hafızanın yeniden kuv
vetlendirilmesi g~bi çok enteresan ve 
aktilel meseleler tetkik olunmaktadır. 

EnıtitU, muhtelif milletlere ve muh. 
telif ırklara mensup adamlann dimağ
ı ,rından mürekkep çok %engin bir kcl
lekliyona maliktir. Bu koleksiyon U%C .. 
dnde yapılan çok ince tetkikler, muh
telif ırklara mensup insanların dimağ
ları arasında herhangi bir anatomik 
fark olmadığım göstermiıtir. 

insan beyninin, yap göre, inki§afını 
c&ıteren bir atlas hazırlanlllIJbr, ya'lan 
lırd& baskıya verilecektir. 

Enstitüde elektrik narkozu sahasın.. 
da da enteresan tecrübeler yapilmıı ve 
hayvanlar Uzerinde mütenasip cereya
nın tesirlerini tesbit edecek tecrübele
re büyük bir mevki aynlmıştrr, Elek.. 
trik cereyanı vas:tasiyle, zehirlenmi1 
bur uzuvlar, sinirler, murdar ilik ve 
dimağ, teneffilı cihazları ve kalp, yeni-
den hayata iade olunmuıtur. • 

Enstitünün pıikoloji !ubesi ise, ln" 
· aanın karakteri, azmi ve tamperamaru 
\!zerinde tetkiklere ba~larıll§tır. 

Elbruz Tepea~de 
Elbruı dağının tepesinde, de · - sat.. 

hından 4.200 metre irtifad~ bir ilmt 
tetkikler istasyonu inıa ıelunacaktır. 

. ... ..-. . .. 

3.500 metre mikibı hacminde '4 ka~
tan mürekkep bu binanın harict 1ekli 
üstüvani olacaktır. Filhakika üıtüvani 
şekil, hem inıaatr kolaylaştırmakta, 

hem de dahildeki ııcağı çok daha iyi 
muhafaza eylemektedir. 

Binanın birinci katında vestiyer, kU 
çük bir hastahane, mutbak ve buna m\1 
masil daireler bulunacaktır. ikinci kat, 
tamamiyle ipotek laboratuvarlara ve 
kozmik ıualann tetkiki için lilzumlu 
dairelere tahsis olunmuıtur, UçUneü 
katta, istirahat salonu, içtima salonu, 
kütilphane ve telsiz istasyonu vardır. 
Dördüncü kat ise yatak odalanndan 
mürekkeptir. 

Bu istasyon, sağlam v bir kaya üze
rinde kurulacak ve ayrıca kayada oyu. 
lacak yerlere, mekanik atelyeler, kar e. 
Ti ' ue makineleri ve daha !!=": .. lilzumlu 
§eyler yerleıtirilerek bu C:. -ler esas 
binaya koridorlarla bağlanacaktır. tn
ıaata 1939 ıeneılnde baılanacaktır. 

Elbruz dağınd~ 4.000 metre irtifada 
Onbirler ırğınağı denen yerde evvelce 
baılanan lıüyilk bir inşaat halen bit
miıtir. 

Bu fevkalade binayı yapanlar, bü. 
yük güçlüklerle kU1ılatmıılardır. El. 
bruzda inpat için salih mevsim, hazi
randan eylüle ka.dardır ve çok kısadrr. 
Diğer aylar zarfında çalışma imkanı 

yoktur, Diğer taraftan Onbirler Sığına 
ğına kadar inıaat malzemesi çıkarmak 
ta hayli güç olmuştur. Evvela iyl bir 
yol yapmak icap etmit, yalnrz bu işe 
yarım milyon rüble gitmiştir. Nalçıktan 
Torskol köyüne kadar inşaat malzeme
si kamyonlarla götilrlilmll§, cumudiye. 
lerden Onbirler Sığınağına kadar olan 
4 kilometrelik dik yol da atlar ve ka_ 
tırlarla çıkılmıştır. 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevskn 

,.eviren; Hakkı Süha f;ezgio - 35--1... 
ATEŞLi BlR KALBlN MANZUI't! kov,, un verdiği me'ktuptu. Katerin 1-

1TiRAFLARI vanovna bu mektubunda görüımek i-
Arabadan kendisine bağıran babası- çin ıatılacak bir ısrar gösteriyordu. 

un emirlerini dinlerken, AliyC1a, ıaş.. Bu ısrar ve Katerinle görüşmek ız. 
kın ve lçi altüsttil. Manastırdan uzak. tırarı onu heyecanlandınyor, araya ka 
lapn babasına bakarak yerinde don- nşan bunca gürültti ve rezalet bile yü. 
muı gibi kaldı. Neden ıonra heyecanı- reğindeki Urpermeleri gideremiyordu. 
nı yenerek kendine gelihce, mutfağa Katerini tanırdı. Manast:ra geleceği gü 
koıtu. Başpapazın dairesinde neler o. ne kadar onların yanında yaıaıruştı. 
Iup bittiğini öğrenmek istiyordu. Ora. Fakat çolc: seyrek görüşürler ve hemen 
da !iOk durmadı. Kafasın.da halledile- de hiç konuşmazlardı. Aliyop., enda 
cek meseleleri serinkanlılıkla dliş:ine- gU.zel, büyük ve kibirli bir hanrm hali 
bilmek için, yola koyuldu. Bu mesele. sezmi1ti. Kızın güzelliğinden korkmı-
ler, babasının bağıra çağıra verdiği yordu; fakat içinde ona karşı izah ede· 
"pılını pırtını topla, eve gel!,. emirle. mediği bir ürkeklik vardı. 
riydi. Gerçi bu çılğmlıkların saman a- Katerinin maksadı, kendisine karşı 
teıinden ibaret geçici bir heyecan mah •uçlu olan Dimitriyi kurtarmaktı. Bu. 
ıulil olduğunu biliyor ve korkmıyordu. nu da sırf asil yüreğinin emriyle yapr. 
Belki daha ogün babası, onun manas- yordu. Delikanlı bunları sezmekle be-
tıra dönmesine izin verecekti. Fakat, raber, kızın evine yaklattıkça l:eyeca-
Aliyopnın şimdi başka bir k.c1'kusu • nının da çoğaldığını görüyordu. 
nrdı. Bu korkunun rahatsızlığı o tvan, babasının yanında olduğu için 
kadar bliyüktil ki, kendi kendisine için- her halde orada olnuyacaktı. Dimitri 
den pbmıyordu. Onun yüreğini oy. de yaptığı işten sonra tekrar eraya d3 
natan fey bu sabah Madam "Kokla. nemeZ'di. Alivn·~. Katerinaya &itme. 

Bunlar Kağkağ kuyıandasındaki 
bin atlı ldl. 

lranlılarııı bir kısmı kendileriul 
nehre o.tıyorlar, pek çoğu da köprü· 
ye rast gele bilcum ediyorlardı. Bu 
ıitrada sallardan biri yan yattı ve Us

tUndekller suya dökUldUler. 
Çığlıklar, yalvarışlar, haykırışlar 

biriblrine karışıyordu. 
Kubad; 
- Bu sefer bittik! 
Diye mmldandı. Gökboğa ona: 
- Sen burada kal, klJprUyU dll

zelt.! 
Dedi. Blrkaç yUz adım yaklaşan 

Arap atlılarına doiru dörtnala sllr· 
dU. 

TUrk taburu, düzensiz blr sUrU ha
linde ,;elen dUşmanı yandan sllrtU
nerek ı;cclyor; kılıçlar kalkıp indik
çe bir kaçının dUştüğU görUIUyordu. 

Kağkağla arkadaşlarınrn gözlert 
kaı.;an lranhlarıo beraberlerinde ve 
üstlerinde götllrdUkleri servette kal· 
mıştı. Bunun için Türklere aldırma
dar. nehir kenarına yığılmış olanla
rın arasına yıldırım gibi daldılar. 
Gökboğa onları önce g.erlden tarar 

ken birdenbire döndU, bir kısmrnı 

ortadan yardı ve Ku slyede olduğu 

gibi etraflarında ateşten bir tembe.r 
gibi dolaşma~a başladılar. 

Kağkağ işin kötUye vardığını an
lamakta gecikmemişti. Zaten tem
berden dışarıda. kalanların terkllerl 
artık boş değildi. Yarım saat kadar 
ıon1·a orada Uç yUz kadar ölU bıra. 
karak geldikleri yere doğru rUzglr 
gtbl uzaktaıtılar. 

Gö' oğanın otuz kadar varalı ve 
öl11aU mlı. 

YUkselmefe başlayan gttneşln al~ 
tında tıç11nctı defa hayatları kur
tulan binlerce zavallı vardı. Onların 
hepsi de TUrk atııtannı şU:a·anb al
kışlayorlar; Gökboğanın verdiği e -
mirleri hemen yapıyorlardı. 

Gökboğa o akşam son olarak Fı

rat nehrini geçtiği ıaman Flruz11 o
rada sapsağlam ruldu. Altın eğerli 

ntının UstUnde bir baş kumandan gi
bi etrafa emirler veriyor; zabitleri 
koşturuyordu. Onun bu halini gören
ler şimdiden ve kendlltğinden RUste
mln yerine geçtiğine şUphe etmezler
di. Bununla beraber Gökboğa onu 
hoş buldu. ÇUnktı bu bozgun ordu
nun hQr şeyden evvel bir başa ihti
yacı vardı. 

Bundan baıka, '1.000 metre irtifada 
her iıçi de çalı1mam11tır. Birçoktan 
geri gönderilmiş, yerlerine bu gibi ik
lim ıeraitine alışık kimseler getirilmif-
tir. TASS" 

den önce Dimitri ile konuşmak istiyor. 
du. Fakat o d.a lrimbilir 1imdi nereler
de idi .. , 

Delikanlı bir an dı.rdu. lstavrozlan
dıktan ıonra, müthiş 1ahıiyetin evine 
doğru metin adımlarla yürümeğe ba§. 
ladı. Evi biliyordu. Fakat ana <:adde. 
den geçerek yolu uzatmıştı. Kasaba 
bilyUk olmamakla beraber yollan epey 
acaipti. Ara sokaklar açılmadığı için 
bir yere vaktinde sapılmazsa, mesafe 
epey uzar. Acele etmek lazımdı. 

İşte bu yüzden düz caddeyi bıraka
rak tenha ve ıssız bir kestirmeye sap
tı ve orada hiç ummadığı biriyle kar. 
şılaştı. Bir çalılığın arkasında yalnız 

başı giirünen kardeşi Dimitri, ona 
"sus 1,, işareti yapıyor, ses çıkarmadan 
yakla'1Jlasını istiyordu. 

Yanyana gel;nce Dimitri: 

-r- Hele şükür başını kaldırabildin ! 
Az daha seslenmeğe mecbur olacak. 
tım. Atla şur' lan, gel yanıma. Tam 
vaktinde düştün. Ben de seni dilşünii· 
yordum. 

Aliyoşa da kardeşini gördüğüne se
vinmişti. Fakat nasıl atlayacağını bir 
türlü kestiremiyordu. Dimitri kuvvet.. 
li, atlet eliyle onu yakalayarak atlattt. 
Cübboi uçarak ne de hoş sıçramııtı. 

Agabeyisi, sevinç delisi olınut bir 
halde: 

- Şimdi, badi bakalım dedi 1 
Aliyoga, etrafına bakındı. Ortalıkta 

}t'iı'uz Gökboğayı görünce bir an 
durakladı. Sonra haris gözlerine 
mUmkUn olduğu kadar dostluk ren
gi vererek ona yaklaştı. Elini tuttu! 

- GördUn mU telAketl! ... Rüstem 
blzl dlnlemlş olsaydı bu haleuğrar 

ınrydık? Sen olmasan şu otuz kırk 
bin kişi de kurtulamıyacaktı. Bunla· 
rı Zeydlcerde söyllyecegim. Senden 
son bir ricam: Ben askeri dUzene so. 
karak Medayln,e götUreytm. Sen bıı. 
rada bekle; Araplar nehri geçmesin
ler! ..• 
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FIRSAT DÜŞKÜNLERİ .• , , 
Hlltl, blr ~llude kanlı kılıç, öteki 

elinde RUstemln başını taşryan mrz
rak olduğu halde koşa koşa Saadın 
öa.Une vardı. Kesik başı Arap kuman
danının ayaklarının dibine attıktan 

sonra elini havaya kaldırdı ve bağır
dı: 

- YA. emir! Rüstemin başı senin 
olsun, fakat gövdesinde olanları ba. 

na hasışla ! 
Arap kumandanı kanlı kelleye, o

' nun henUz kapanmamış olan gözle-
rine. pıhtı pıhtı kanlar bulaşarak 

katılaşan saç ve sakalına derin se
vinçle dolu bakışlar attı. Sonra bU
yUk bir merakla sordu: 

- Gövdesi nerede 1 
- ÖldUrdUğUm yerde .. 
-Uzak mı? Nerede öldUrdUn 1 -
- Nerede olduğunu sözle anlata. 

mam; fakat gö"lerlml kapasalar gi
der bulurum. 

- ıtaydl onu da getir! 
- YA t..nlr, gövdesini ne yapacak-

sın? Atalı yukarı pek çok insanla
rın gövdeleri blrlblrlne benzer ve 
başları olmayınca onları tanımak gUç 
olduğu gibi bir şeye de yaramazlar. 
Sen benim sorduğuma cevap ver! 
Hem çabuk söyle, çUnkU kaybedile
cek zaman yok! 

Hlc bir Arap aakerl harpte soydu
ğu dUşmanın UstUnde bulduklarını 

saklayamazdı. Bunlar blr araya top
lanır; beşteblrl Medlneye, halifeye 
göndertldlkten sonra kalanı da asker 
ve zabitler arası~da takılın cdlllrdl. 
HllAlln bu harpte talihi pek gUzel 
gitmişti. RUstemln Uzerlnde taşıdığı 
çok değerli elbise, mUcevher ve si
ıa.hlan, hayalinde bile 'görmemişti 

\'e göremezdi. Bu talih de naııılsa 
onu bulmuştu. Fırsatı kaçırmamalı, 

bu bUyük serveti yalnız kendine alı-
koymalıydı. :Malları ve ı:ıaraları alıp 
da kimseye haber vermemeyi de gö
ze almıştı. fakat haber '\"erir ve ken
disine bağışlatırsa elbet daha iyi o
lurdu. 

kimsecikler yoktu. Gıı:niı. rssız bir bah 
çede idiler. Şaıkın taıkın: 

- Nereye? Hem hurada yalnızız, ni 
çin yine yava1 sesle k-:nuşuyoruz? 

Diye sordu. 
Sesine olanca hızını veren Dimitri: 
- Niçin mi? .. d:ye haykırdı. Eğer 

sebebini bilirsem arap olayım. Bak he. 
le, ne acaip bir hale düşmüşüm, bak da 
ibret al! .. Ben, buraya bir 11rra ermek 
isin gelmiştim ... tçimde galiba bir duy 
gu, beni fısıltı ile konuşmağa mecbur 
etti. Anlıyorsun a ... Hele gel ... Evvela 
seni bir kucaklayıp öpeyim. Şuracıkta 
oturup hep bu beyti te'krarlıyorum: 

Tanrı yel')l'Üzünde muzaffer olsun, 
Tanrı benim ruhumda da muzaff~r 

ıun. 

-lki dönüm kadar olan bahçenin. yal
nız kenarlarında ağaçlar ekilmişti. cL 
ma, akkavak, ıhlamur, kayın ağaçlan. 
r.ın altında da frenk üzümü kümeleri 
sıralanıyordu. 

Bahçenin arkası, harman yerini an. 
dmyordu. Bahar gelince, aahibi bura
sını birkaç rubleye kiralardı. Pek az 
zamandanberi işlenmeğe batlayan se~
zc bahçesi de evin yanında idi. Dimit
ri. kardeşini en ücra kö§tye ıötürdı.i. 

Orada yaprakların, ciçek ve fidanların, 

sarmaşıkların arkasında yefl ooyalr 
eski, harap fakat bili yağmurlu hava.. 
larda sığ nılabilecek bir kulübe vardı. 
Bu pavyon ıöylcndi';lnf' ba' ıhrN r11i 

HUtl işte bunun için 
Adeta ııkıftır•yordu. 

Saad bu yalın kılıç Arabın kafa 
dan geçenleri sezmiş gibiydi. Za 

onu oldukça yakından tanıyordu. 
Blr taraftan da fena halde karı 

harp meydanına bakıyor; lran ord 
sunun yerlere ıerildlğlnl yahut 
rarmı~ yapraklar gibi sa.myell öıı 
de eavrula savrula uzaklaştığını 
rerek seviniyordu. Bu meydanda 
bıı bozgun içinde RUstemfn b 
gövdesini bulup soyabtımek ihtluı 
bir hUlya kadar uzaktı. Zaten bö 
bir zamanda. dUşman başkuman 
nını öldüren bir askerle o kuman 
nın gövdesindeki şeyler için çeldf 
mek kadar manasıı bir şey olam,f 
dr: 

- Senin olsun! Haydi git .Qe atf 
Dedi. 
HllAl kanlı kılıcı tutan ellni 

.sUne vurarak baş eğdi ve geldiği 
re doğru koşarak uzaklaştı. Blr 
adım sonra görünmez oldu ve ao1 
kara kıldan c;adırların, basık tav 
ıı kcrplçtcıı evlerin bulunduğu ye 
saptı. 

Biraz sonra Hilll bir izbede b 
manisini çıkardı ve bellne sannıt O 

duğu muhteşem elbiseler görUn40 
Pml pırıl altın işlemeler, bol muce 
herli ve altından yapılmış genfş 
kemer bUsbUtUn göz kamaştırıyord 
Hllll, kemerin gözlerini yokladı. 
radan da dizi dizi altınlar çıktı; d 
ve kılından örUlmUş olan kaba b• 
maninin bir ucunu doldurdu. Hll 
onların başına oturdu ve hızlı bl 
saydı. Son defa. dudakları arasıpd 
çıkan kelime şu oldu: 

- Elf ... 
Demek ki altınlar tamam 

ne imiş! 
Hepsini yeniden kemere fetlf e 

Sonra köşeye atılmış olan bir torb 
yı aldı. tc;tnden cıkl\rdtğı kapkara. 
mek parçasını, birkaç e7.lk hurm• 
öteki köşeye fırlattı. Elbiselerle • 
mcrl oraya koydu. Ağzını sımıı 
bağladı. Omuzuna attı ve dışan çı 
tı. 

Elbise ve paralara o kadar hayr 
olmuş, o kadar sevinmişti kl tzbe6 
uzun zaman kaldığının farkında 4 
~ildi. 

Dışarı çıktığı zaman askerlerin b 
kısmı omuzlarında veya ellerinde b 
takım değerli şeylerle kumandan 
bulunduğu bU:rUk eve doğru gldlf 
lar; :yUklcrlnl oraya bıraktıktan so 
ra gene harp meydanına dönUyorl• 
dr. 

Ganimetlerin toplandığı yer git 
de kocaman bir tepe haline gellyO 

' du. Bunların arasında eski köle c 
blselerlnden en parlak ıeneral Jto 
tUmlerlne; .eo kUçUk nıangıriardB 
frl iri altın ve incilere kadar her ç 
ştt eşya vardı. 

Atlar, katırlar, develer daha Ote1 
toplanıyor; ~slrlcr de ayrı blr aur 
halinde ovanın bfr tarafını doldurll 
yordu. 

( Deftllll "') 

yıl önce emekli bir miralay tarafından 
yaptınlmıştı. Her şey bitmiıti. Döıe" 
me çürümü.ş, tavan örümcek ve toz f. 
çinde kalmıştı. Ortada yeşil boyalı bir 
masa ve etrafında yere mhılr azratar 
vardı. tıtc yalnıs bunlar Ula kullanıJ 
labllecek bir halde tdiler. 

Bu masanın üstünde yarısına kadal' 
bo~almı~ bir şişe ve küçük bir kadeh dıı 
ruyordu. Aliyoşa, zaten ağabeylsinln 

taşkın halini far'ketmişti. Mitya kah. 
kahalarla gülerek: 

- Konyak! dedi. Yine içinden: "hJ 
la içiyor 1,, diyeceksin. AmP. görünilıe 
bakarak ~aktn hükmetme: 

, 
,.Bot ve yalancı balan dedikterine 

kanma,. 
.... 

"Şüphelerinden vazgeç!,, (1) 

Den sarho~ olmak için içmiyorum.ı 

Senin şu domuz Rakitinin dediği gibi 
yudum yudum tadıyorum. O hep bôY."' 
le diyecek. Hele gel §Öyle yanıma otur. 
Seni kollarımın arasına alıp ezmek is. 
tiyorum. Çünkü inan ki, dünyada sen.ı 
den başka hiç kimseyi ama hiç .. lı:im..ı 
se .. yi sevmiyorum. 

Son kelimeleri, bir iptila ihtitasiyl~ 
söylemişti. 

(DeTUm nr)' 

(1) "Nekrauov,, un, "D.Wetin ... 
ranhklan çölıtüiü vakit,, diye baılıyan 
bir şiirinin albncı kıtasrndan. 
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Yerlimallar ve Tasarruf haftası 
bugün başlayor 

t'artlestndeD Ralkan tltrtllt t('fn ı)'d• 
.>tuı kurut duşülür. t»oetı btrtı•ın• ıh 
ınlyen yerlere ayd8 yetmlt ~"°' lluıu• 
1.ıramedtltr. 

•tmnı t.1dıaı blldlrea melı:IUP •• 
ıelırat Gerellnl, abone paraaınıo poıtı 

Hafta bu akşam Başvekil Celil Bayarın radyoda 
bir nutku ile açdacak 

HJa banisi ile JOllama lcttliDI idare 
kendi Oıertne ahr. 

7"0rkl111nln heı puta "'''"'"""' 
IWHUN'• cato11e uaırSır. 

Adre1 dellşlfrnıe Dr.rett ~ ısunattur 

tLAN CCRETl.Elil 

Tlearet Ulnlannıa •atim • •"" 
•adan itibaren Ula aayfalarıadı fD, tç 
sa)'falarda H kuruu dördOncD •Yf•· 
m l, ikinci ft OçOneOde 2. birincide 
t, bafhk yanı keımece 6 Urader. 

BDyilk, çok denmh, ldişeU, renkli 
ilin verenlere a)'rı ayr1 tndlrmeler r•· 
pıhr Resm1 ilinların •nlira • aaım 30 
lnaruttur. 

rıcarı mahl11ıll• olmrflOll tlltlt 
tldnltU 

Bir defa 10, tk( dera11 IO, De defası 
il, dört defası 7b •e on defası 100 ku· 
ruştur. Oc ıyhk illa verenlerl11 bir d• 
fuı bedavadır. Dört utm ıeçen tlln· 
lann falla aatarlara bet kurufllD beııap 
edlhr. 
lllın11ı hpona ıellnnlıH tirit 

llda ıarlf e•I 11tiıd• tJ indirilir. 
KURUN hem dolrudan dolrUY• lıH• 

dl idare yerinde, hem Ankara caddesin
de Vıkıt Yurdu altındı KEMı\l.EDDIN 
IREN llAn bftrosu eliyle tlAn lıabul eder. 

(BIJronun teltfonu: 20335) 

RADYO 
PAZARTESi 12-tt-938 

Bu,un, Yerli Mallar •e Tuarrul f 

T 1 b 1.1 • Haftaaımn ilk gtln\ldUr. Hafta Bapekll 1 a 8 8 ve 1 erı Celll Bayana bu üpm Ankara ndyo. 
ıunda vere.celi ıöylevle açılac:aktır. 

Çifte Tedrisat U ıulündenı Hafta dolayıliyle tehrlmlıde yapıt· 
Şikayetçi makta olan buırhldar diln akpm ta• 

latanbul 48 inci ilkokulun yeni dera mamlanmııtır. Şehrin muhtelif yerleri. 
Jıb hlaıayı heyeti elin okul binasında ne ekonomi.,, tutuma ait ncbell lev. 
yapılan bir toplantıda teçllmiıtir. Top- balar aaılmıttır. 
lantıya 150 den fula talebe veliıl tıti. Diler taraftan ulusal ekorıoml •• U' 

ralc etmlı •• bu yılki sahtmf. proıra· tırma kurumu bu hafta lçerlalnde hal· 
mı kararlqtınlauıtır. kevlerinde .,, ndyoda ekonomt mevzu• 

Bu arada talebe •elll~ okulda tat- lar üzerinde balan vasıtasiylc lrıttafe. 
1:ıik edilmekte olan çifte tedriaat uıuHba ranılar verdirecek. aynca, Yitrin mü • 
den tl'Jclyette bulWUDlıflar ve çocnJd&. saba· · aı da yaptırılaca'lctır. 
nmn ıünOn yan uadade sokakta kal. Mi.iıaabakalar sonunda derece alanla• 
dık1anm Ueriyı ıtlrm\lflercllr. ra. madalye verileceği gibi aynca nak· 

Neticede .ulyetia cllklalte aJmmuı dt mUklfat da verilecektir. 
~ mOfterekea Kll!tllr dlrektörliliil· Ankara radyosunda haftanm de.am 
ne milracu.tı karar "ftrilmlttlr. Okul ettlii cünlerde her bakanlık namına 
bu yıl 75 len fuJa talebeye yiyecek ve söylevler verilecektir. 
ıtyecek tedn eclecektir. Bu ıöytevlerde bllbaua bakanlıkla. 

lskenderiya seferleri 
yeniden başhyacak 

Denizbank iki Süratli Vapur 
Ah yor 

Denfsbank 1935 teııberi gemilerim!• 
.sin dahiU kabotajı dahi tamamen te • 
minden ada bir "fUiyette olmalı dolL 
yıuyle tatil eclllmit olan 11kenderiyc 

nn ekonomi tutuma alt yaptıtıan itler 
tebar\1% ettirilecektir. 

OKULLARDA 

ilk, orta vı yllk1ck tahall mDeueae. 
terinde hafta milnaıebetiyle konferans 
tar verilecektir. 

ilkokullarda hafta içerisinde bütOn 
4ersler ekonomi ve yerli r:rallar mevzuu 
etrafında verilecek, aynca bir de yemit 
ıtınu yapılacaktır. 

12,s& Mblk (Bir virtüoıun plAklan), 13 vapur seferlerini tekrar açmata karat 
Saat ayan vo haberler. 13,to. 14 Müzik vermlıtir. 
(Kabare), 18, Müzik (Dans saati), 18,30 Son zamenJarda Romea,.a hUkametl 

ı~tatUr1dln aıumtı dolayımy. devam 
eden matemin haf taya taıtlamaaa mllna 
ıebetiyle müsamere ve eğlenceye ba • 
Jınlmı,.acak yalnrı konf eraııılarla iktifa 
edilecektir. ~;:::;~:r;;.ı:.~:.:: ,11aııd••·: r ıA:IMlll ~ ... ~-•" 

herler, 19,25 Mtızll (Vlyohn.'MI Edip Soseo ıt,e batta ltla Deairııaarlı:ada Mkiser bla 
konseri), ıo,co Temsil baflr bir kome~i tonluk vı 20 milden fu1a •llratll Tren. 
(Kuyumcuda) Yazan <S. Morya), 20 Jıltııık sllvanya ve Beaarabya adlı Ud gemJ. yap 
(On dokuzuncu asırda Türk besteklrların. tırmııtı. Bu yeni ve aUratli gemiler Kös 
dan birkaçı), 21 Saat ayın •ı)ara2:': söy. tence tatanbul •• llkenderiye aruında 
l~, 21,10 Milıik (lncesaı faslı ' onuş. • 
ma, 22,20 MOıik (KOçftk orkestra), 23,U muntazam.,, Hlb potta eeferlen yap. 
Müzik (Sinema me!odisi), 23,45. 26 Son maktadırlar. 
haberler ve yarınki program. Bu vuiyet karpuııda Romanya &ey• 

SALI 13-12- 938 rieefain idaresiyle mevçut vapurlan· 
mızla rekabet etmele lmlı:4n olmadılt
nı ıöreıı Banka, bir taraftan da ip ge. 
çlktlrmemek endifeılyle. Almanyada 
yapılmakta "fe lngllterede yapılacak o
lan gemilerin bltmealni beklemeden u 
kullanılmıı ve ıtiratll Ud gemi almak 
için tefebbaalere baılamııtır. 

12,30 Mtlzlk (bntık prosram>. tS,tO 
S-aat ayan ve haberler, t3,20. 1' Milzik (O. 
pera seleksyonlan), 18, Milılk (Oper.et>. 
18,30 Konuıma (Tayyueci k.onuıu>·or), 18• 
45 Mihlk (Saz eserleri ve oyun havaları.>, 
ıt 16 Saat ayan ve haberler, 19,26 Milzık 
(l~ceuı fasla), 20 Milzik (Riyaseticumbur 
bandosu. Şef: Ihsan Kilnçer), 20,45 Temsil 
(Bir dram) Ha ve onun ollu), Yaıan 
Oılakslm Gorkl), 21 Saat ayın ve arapça 
~ylev 21 10 l\lüzik (Kilcilk orkestra>. 22,10 
Konuş~a '(Tlirkije postası), 22,25 Müzik 
(Bir oreranın tamamı • Takdim eden • 
Cemal Reşit) , 234&. 24 Son haberler ve 78• 
rınkl program. 

LiMANDA 
(Trak - 9 Mudanyaya), (Maraba 

8,15 Bandırmaya) kalkacaktır. 

GELECEK VAPURLAR 

(Ulur - 16.15 bmltten), (Trak -
11.ıs Muc!anyadan), (tnken - 6.SO 
Bandırmadan), (Muaku - 22.15 Ban 
dırmadaıı), (Kemal - 6.30 Xarablı•· 
dan), (Saadet 8 Ayvaliktan), (Aana. 
farta - 11.80 Merlinden) celecektlr. 

Dünkü Hava 
Hava yurdun. Trakya,d.olu Anado. 

Ju ft Karadesıiı kıyılannda kapalı Te 
menli yaiıfb. Kocaellnde ,,k bulut• 
ıu. diler balgelerde bUJutlu c~mlf, 
riq&rları JCaradenis 1aydarmda ce
mıbl, Marmara denblnde .,, diler b61. 
ıelerde tfmall latilcametten orta 1aw. 
wtte eamiıtlr. 

lıtanbulda hava Jraplh 1egml1e rfll• 
atı. tfmall fUktden unlyede 7 • 9 met. 
re umlıtlr. 

•aat 14 te hava tazyiki 766.8 mili. 
metre lcU. Stuıunet en rfi'kaek gilılette 
32.2, ıaJıede 11.2 ve ea 4UtWc &.a 

Verilen bir habere cirı Kanadada 
bir vapm ac:cntuı Dcnbbanka tatmak 
Uıere lkl cemi teklif etmiftir. Bu cemL 
ler 5 sene evvel lnta edilmiı, 6.50 ton 
büyliklillUndedlr. Silratlerl de isten!. 
len miktara çok yalandır. Maamafih 
banka diğer dflnya Jimanlannda da tet· 
kikler yaptmlrak lilratli ve çok az 'kul 
Jaıubmt gemiler ar&tmaktadır. 

MatlOba muytfık "fe ılratli &emiltr 
bulunarak 1&tın alındıktan aonra laken 
deriye Hferlerine ci.-ı batlanacak· 
tır. 

Ziraat Kongresi Hazırlıklan 
Tamamlandı 

Gelecek aym ortalarmda toplamıcak 
Btıy01ı Ziraat koncr11t huırlıklan he. 
men t:ammea bltlrlbnlttlr. 
YUtdmı her tarafından kongreye res 

mi ıurette lftlrak edeceklerden bqka 
konpde bulunmak bere slrutle uı· 
rapn ~ok ~ da müracaat 
etmlflerdir. 

Vekllet afraat~n bu arzulannı 
da yerine ı•tlrmek lctn tetkllder yap· 

mal•~· 

Bir Haftada 3470 Ton 
Mahaul Geldi 

Bu halta lslncle maJatelU yerlerden 
lıtanbul plyuuma 1424 ton bulday. 
100 ton arpa. 117 toa lllllll', 165 ton 
~vdar, 88 ton tiftik ve 1 71 ton yapak 

1 

olmak Uzere 3470 ton IP1 gelmiıtir. 

Hafta lptfdalmda arpa üzerine hara· 
retli ~ır olmut. ffJ8tJarda Uç para 

Y!ıieliii'&'t.,.....,_. 
!de tahlli edilectk tayyareler tehir 
berinde u~arak halka yerU ı.:alı halr. 
kında nciseU klittlar atacaklardır. 

Tiftik, Yapak 
Fiyatlan iyi Gidiyor 

Bu ba:ta zarfında ıerck tiftik, ıe. 
rebe yapağı üzerine mUhim miktarda 
tatıf vukubulmuıtur. Alıcıların mab. 
dut olması piyasanın fiyatlerinl yük· 
eeltmektedir. 

Bilhassa ince cina mallanmıa yerli 
fabrikalarımız fula talep 18atermekte· 
dir. Yapak da ayni ıuretle hariçten ta. 
lepler devam etmekte oJdufundan pL 
yasa sağlamlığını muhafasa etmekte· 
dir. 
Bandırma • Buna. Karacabey •:ran 

malları 65 • 68, Çanak'Jrale, Gelibolu, 
bmir, bmlt ayan mallan 60 • 62 ku· 
ruı arasında aatılmaktaıhr. 

Tiftik fiatleri de tcSyledir: Oğlak 

130 • 135, Xarehisar, Kütahya. EakL 
tehir, Yoziat malJan: 115 • 118, An. 
kara. Bolvadin, Polath, Btypuar mal. 
ları: 112 • 115, Çerkeık8y, Gerede, Bo. 
lu malları: 110, Kutamonu, Safranbo
lu 115. 118. Konya mallan: ııs. 116, 
Çengelli mallan, 105 • 110, muhtelif 
deri mallan 50 • 70 kuruftUr. 

-o-

Raufi Manyas lzmirden 
Döndü 

Bir tnUddettenı>eri tzmlrde tetkikler 
yapmakta olan Deni%baıık denls yollan 
mUdürtl M. Rauft Manya dthl hmir. 
den tebrlmize dönmUttllr. 

il. Raufi Manyaı tzmirde ,.ap11111 ol· 
duğu tetkikler baklanda bir rapor ha· 
zırl yarak Denizbank umum müdürlil· 
iüne verecektir, 

Makyaj yapan 
Bazı Bayan Oiretmenlere 

ihtar Verildi 
Okul talimatnamelerinde atr•tmen. 

nin talebe kartııunda •e okul cbf?Ada 
talanacaia "IUiyet muhtelif maddeler. 
le teıblt edUmlttlr. 

Bu maddeleria en mWıJmlerinden bl 
ri bayan atı etmtllltrin aımfta makyaj· 
h bir l1lntte 4tl'8 ~. 

Vekalet buna ait bir tamim de lla· 
sıtlayarak MlttlD okullara &8DdlrlDİf. 
bulunmaktadır. 

Son cilnlerde bpekterler okulun u. 
muml ftdyetl " denlert teftlt ederek 
ba,mı .......... makyaj itini de 
aynea teddlletmltJ_.. 

llaltr&J ,..,.. ..... ,.. llfetmtD. 
lerı Ok ...... IJatar CU• ftdl• 
mlftlr. 

Poliste 

Etekleri Tutııttu 
Bqiktaıta Baka1 BIW aokağmda o

turan Sıdıka, evde ıoba yakarken tıze. 
rine atet sıçr&mlftir. 

Alev alan entarlıl bir tOrlU tandtıril. 
lememlı ve zavallı kadın vilcudtınlln 
muhtelif yerlerinden atır ıurette yara

lanmıttır. 

ESKl BiLETLERi KULLANIR
KEN - Kadıköytinde Moda caddeain. 
............... Wrt~ 
b alt nkl vapur blletlerbıl Ddncl de· 
fa kullanmak lıterken yakayı ele nr
miftlr. Serkla 7abtaamq, haldan. 
da tahkikata batlanmııtır. 
ÇARPIŞTILAR - Topkapıdan Slr. 

'kıciye ıelen vatman Saimin idaresin· 
deki tramvay arabam, Sara)'!Deydanı 

önünde toför §erafcttinin idarulndeki 
1500 numarah tabi arabaaiyle prpq
mııtır. Çarplfm& netlcalnde her Udai 
de halara utraımttır. 

TRAMVAYDAN DUŞTU - Samat 
,.da oturan Todori tramva1 ile Y ecliku 
leden Sirkeciye ıellrken 70ldlın tram. 
vaydan atlamak lltemif, fakat. tramva 
Jm )'ilrildilii abi latlbmete dolru 
rittiiinden yere yuvarlanmııttr. VUcu 
dünün muhtelif yerlerinden yaralanan 
Todorl haltahaneye kaldınlmııttr. 
BAŞINDAN YARALANDI - Bey. 

otlunda oturan Muhittin ile kardeti 
Klıım, lamll .-. Wrinin evine gi
derek konupr1tılrea ldlannda bir ka 
dan yktlnden mpp'nmt. fam11 Mu· 
hittlnl blpnda ,..tr s pu. 

HtRIIZLU: YAPAaKBR - Ra.. 
mııthllan bllll lgerlslnde ot1lrla Meh 
mtclln nine kllİlll olmadıls llllWt· 
da, lsed,. clrtr4 8teberl pı.ak lstl· 
yen Ahmet adında biri clı •I ı ı .. ut 
halinde yaka11 ele vermittlr. 
KARDEŞ KA VOAIJ - Babçekapr· 

da oturan Halit De 'brdefi Yahya ur. 
bot olarak giderlerken aralarmda kav. 
ıa çıtamı ve birbirlerini dSvmutlerdir. 

MOTöRDEN ÇIKAP. N DUŞ-
Ttt - Bahlchanecle balh balunan mo
t8rde çahpn Ahmet adında bir ltçl mo 
t&rden dıpnya çıkarken birdenbire kal 
dırrma dUpnilf, yilzilnden .,e muhtelif 
yerlerinden yaralanmıftır. Yarala bas. 
tahaneye bldmlarak tedavisine batlan 
mqtır. 

1 • •rl h t-:_~ bir >.~praıu 

Abdülhamid in 
l<itapıarı 

Yuaaı Nlp.i Abmel 

Abdttlhamldin kitapları, Unlverai· 
te kUtüpb!ineılne geUrilmlştir. J!lser· 
ıerln hemen hepsi cinai romanlardır . 
Onun zaten bütün geceleriai cin.at 
romaal•r okumakla geçlrclllt ma • 
l~m. Yalnıı bu kitaplar aakkında 
eski mabeyn mttterclmlerloden sır
rı "Sray tdareetnln tçyUıU,. adlı blr 
ıerl yazı11Dda çok entereıu ma16m&t 
veriyor. Bu mal6mat 9udur: 

••.l:Ot.apçılar kütlpheere memu 
"kttapçıbafı1• t&bl idiler. Enell_. 
Yddus sara71nda kAdlpbaDe .ı.ı~ 
aa,ık bir teJ ,okkea. bUAhan Ab. 
ftlbe•tdl Saat ba baama •Jl'IC& -. 
.._.,,. v...U. babou1• mbelfp ... ,........ .. , .... __.bir del"' 
•lftalil• lata et.tlıtp. kAd ........ 
t.lbaa erledi. Malat.eYtptl. ıtnale ıtır
mt bet bln dl41 mateeam oı., .._. 
lar mepnmda pek m11tew -
Tlrklı'• Te eenebılre " ı- ld. 
taplar .,.. pek IAtlf medhl1at IMftllt· 
ta. Jl'akM ..ı olaau Jd kltafel a 
nllen batm kitaplar kea411_.... 
bulanmuı IA'b" ol&Dt llaaDa ..... 
oımaJr, .ıa.11 mataevvtar• ftlml 
bal•W'•k pbl evultaa mabftlm 
olılnklanndaa savallı kttaplarm ..._ 
........ blıc'* ........ daJet • 
I•·-- 11..ı& BTU7a Çe
lelll .,........ ile btD • 
blrpce blkA,.U. fl'AILASCA blJtlk 
amlldopecU ile 'l'IJ erlu Fraıuıa lbt.UA. 
U kebiri tarlbl JAD)'- konulmq. 
tereQm.e kaleminde fr&ıu11M:adaa t.er 
ciime olunan daal bir ıoman Hokbn 
..... 8aUh Efendi merhumun uma ... 
batata mltealllk eseri k.l1111euara u~ 
blr sıraıa aıralanmlftl. 

Binaenaleyh o mtikemruel do"aplar 
dald Aaan bulup çıkararak laUfede 
etmek muhal derecedeydi. 
~ten kiltüphane. hlç o~maua -.. 

~ lllOIAQ.rlAmun oı.-. a.ıu ...... •· 
ola ,.,.... 'bir .. 7 ollD&JIPt bel111l. 
dala ıere 1aklqmak öyle zanaol11n 
4wta bdar da kola7 dellltU." 

Bu 1at1rlar kUitttr namına lbntlfı 
okunmı1a deler. Kttttıphanealnl ota.ı 
romaD.larla dolduran padleahtaa ali 
let •• Jıarır görebtllrdl.., 

....,. ıelea haberhn sin DdDd. 
teplli 111 ltfndı Iıtanbuldan Yunlldt. 
-. tMOI Ura kıymeda .. 351 _.. 
.. ....,.,. da 27251 Ura :u, ...... 
811 ila4ıJr yumurta lhrat ohanamt•· 

---Do-O.i........ 1939 Bite• 
I>mabank lclaretl, '" )'Ilı blltfaıl.. 

al lwlrlamak 1ure tttJdklerdı Wun. 
maktadır. 

Umum mUdllr B. Yuıuf Zl7a önftla 
bafkanlılı altında allbı!ar mGdUrler 
toplanmaktadır. 

Ayni makatla tthrimbe ıtlmiı oJaa 
bmir Denbbank f'lbell mlldllrtl B. 
Haımıtin de ,.apılan toplantılara lt
tiralı: ettili 8tı'enilml9tlr. 

Blltçenln kat ıeldi bu hafta IOlluacla 
belli ollCÜttr. 

- ·ft.O- -

Bir Motör Bir Sandah 
Batırdı 

I>Ua kaprü •lnnda bir kasa oJmut. 
Denia Aalanı adında bir motar k8prlo
den seçmekte olan bir balıkçı mıdalt. 
na sarparak batırmııtır. Sanc:llJda bula. 
nan iki tayfa denize dökül:nllf, Dem.
bank ıu mctörii tarafmdan kurtarılnut 
ttr. 

Deni.s Aslanı mot6rilnün Ayancık H· 
manına bağlı bir motör ol.dulu tethit 
ohmmuıtur. 



y 
Memlekettm1zde 

• 
yetişen 

şler emı 
Bütün dünya yemişlerile yarış 

edebilecek kadar üzeldir 

Türkiye dilnya lserindeld memle. 
ketler arasmda en güzel yemiı yetiıti
ren memleketidir. Yemiılerin vücuda 
faydalannı hepiniz bilininiz. İçinde 
vitamin denen çok deierli ve insana 
yarayan bir madde vardır. Bundan bat 
ka 'V'Oıcuda kuvvet ve zindelik verirler. 
Yemekten ıonra yenildip vakit de bu 
mı blaylaıtınrlar. 
Buıtın Türkiye 500.000 hektarUk 

arulılnde U.Züm yetiıtirilir. 
OZOM 

Tt!rHl böli:e' . ı ~ yılda (700) mfl. 
yoaı'dJo ilzüm ye i. ı . En 6ııemll Gdm 

mcrl czleri fmıir, lfalatya, Jrara, Bur 
dur ve Mardindir. Son ydlarda :Mani
sa ve Kasabada da çok miktarda çök 
deksis ibi1m 7eti1tir111 llallat TU'&r. 
En futa brum Udm eıtans. 

Yılda kuru olarak ablan O.dtm 20 • 
50 bin ton ıraamdadır. ttzUmden ae. 
nede en az 11 milyon kuanm.z • 

.En fula attıfımız memleketler, Al 
manya, Ingiltere, Felemenk, İtalya ve 
Belçikadır. 

FINDIK 
TUrkiyenin meyva 11tıımsn ytlzde 

Jirmisini fmdık doldurur. Bundan edi
nen azanç 10. 15 milyon lira araaın• 

didır. En iyi fın.9ık Karadeniz sahil 
bölgesinin dofu kısmında yetişir, Gire. 
ıun, Ordu Te Trabson illerinin fmdık
lan pek methurdur. Pmdık en fula 
kabubus olarak ntılır. 

iNCiR 
incir de dqanya ntılan ycmiflerin 

yüzde 25 .11111 bulur. Memleketimizin 
birçok yerlerinde yetiıtill gibi sahil 
boylarında da çok bulunur. En iyi in
cirler batı Anadoludadır. 

Mendern onsındald incirler pek 
tatlı ve ince kabukludur. Yılda 20 • 50 
bin ton araıında yabancı memleketlere 
incir aataru:. Bundan 9 milyon lira ka. 
sanırız. 

BAŞKA YF.MIŞLER 
Yurdumuzda bu meyvalardan batka 

meyvalar da yetiıir. Bunların en ba· 
tında kestane gelir. En namlı kestane 
Buna kestaneaidir. 
İ. Bundan baıka Mani.la, Kaıtamonu, 
18°lu'da da .yetitir. En çok Romanya 

! 
Suriyeye •atarız. 

En çok Karadeniz ve Marmara bal· 
elerlnde yetiıen cnb afaçlanndan 
aranıozlukta çok iıtifade edilir. Bun 

tardan batkı, badem, elma, ayva, ki. 
ru, armut, erik, kayıi, kavun, karpuz 
gibi meyvalar da çok miktarda yetiıti. 
rilir. 

Yabancı memleketlere ne kadar satıyoruz? 
LiRA 

Almanyaya: 60.042.000 
ltalyaya 4.343.000 
Amerikayı 13.410.000 
lngiltereye 6.356.000 
Ruıyaya 3.64.000 
Yunaniıtana 2.026.000 
Suriyeye 1.637.000 
Filiıtine: 601.00 
Belçilcaya 1.657.000 
Franaaya 3.828.000 
llıtıra 1.050.000 
&'Jandayaı 1.318.000 
Awaturyaya- 1.472.000 
JQonyaya: 1.472.000 
flpanyaya: 1.ft4.000 

~= ı;eeı.too 

Çekoılovakyaya 

Romanyayı: 

Danimarka ya: 
Macariıtana: 

Norveçe: 
Finllndiyaya: 
lraka: 
Yuıoalavyaya: 

Hindiıtana: 

Brezilyaya: 
Arjantine: 
hana· . 
Çin~: 

Bulgariatana: 
Lehiıtana: 

Diğer memleketlere: 

4.012.000 
520.000 
118.000 
517.000 
355.000 
354.000 

1 50.000 
120.000 

1.135.000 
36.000 

31.00 
18.000 

322.000 
925,000 

l.864.000 

1 Ata sözü 

"Para b;ri:ıtirmek için yal
nız çok kazanmak değil; he
aaplı harcamak lazımdır." 

"Bankalarda biriken para· 
mız 50 milyona yaklaştı. 200 
milyona varmalıdır. Onun i
çin sen de bankada bir tasar
ruf hesabı açtır ki senin de bu 
çorbada tuzun bulumun/' 

"Babalar; her doğan çocu
ğuna bir kumbara ve her 
kumbaraya hergün biraz pa
ra. Çünkü kumbara: En emin 
sigorta." 

"Tiirk arttıı-ıcdarının aayı
aı yıldan yıla çoğalıyor. Sen 
ele onlara katıl: Bankada bir 
arttırma heaabı açtır." 

''E•kiclen buğdayı bile clı
ıardan alırdık. Şimdi basmtı
mızı bile kendimiz yapıyo
ruz. l ıte cumhuriyetin büyük 
bCl§arılarınclan biri daha." 

Son yıllardaki endDstrl 

Yeni yapılan fabrikalar 
Bugonku fabrikalardan başka 100 

fabrika daha kurulacak 

Türkiyenin endüıtri bakımından gös 

terdifi ilerleyiı son yıllarda en çok 

dik'kate alınacak konular araıına ıirmit 
bulunuyor. 

1937 ve 1938 fıııarmdaki ilerleyiı 
hakkında henüz kati netice alınmadığı 

için, bugün burada 1936 yılma ait olan 

endüstri durumumuz etrafında üze bir 

bilgi vermeğe çalıgacağız. Mevcut en. 

düıtri müesseselerimizin aayıaı 1,101 

dir. Bµrada çalııan itçi sayıaı 17 .058 
dir. 

Memleketin maden ekonomisini dü., 

zeltmek maksadiyle kurulmuıol an Eti

bank ve Artüvinde bulunan balar ma. 
deninin lletleri yenilenmiı ve bu su. 

lıletmeye açılmıı olanlar; 

1 - Bakırköy pamuklu mensucat 

fabrikası. 

2 - bparta gülyağı fabrikası. 

3 - Keçiborlu kükürt f abrikau. 

4 - Kayseri bez fabrikaaı. 

5 - lzmit klğıt ve karton fabrikaaı. 
6 - Gemlik ıunt ipek fabrikası. 

7 - Bursa Merinos fabrikam. 

8 - Ereğli bez fabrikası. 

9 - Na.zllli basma fabrikası. 

Açılacak olanları 

1 - Karabük demir ve çelik fabri· 
kası, 

" (Tatlı dil ayıyı ininden 
çıkartır) derler. Bol, bol ıe· 
kerli ıeyler ye ki, dilin tatlı· 
lanıın." 

retle Birletik Amerika cumhuriyetleri

"Gelirinclen fazla aarlet- ne bakır gönderilmittir. 

2 - İzmit ikinci klğıt fabrikası. 

3 - bmit Sellüloz fabrikan. 

4 - Malatya bez fabrikaaı. • 
me." 

"Bu halta mağazalardaki 
yerli mallarımızın çeıitlerine 
bak ve ıevin." 

Kömür durumu da dikkate değer 

bir surette ilerlemiıtir. Bir yıl evvel

kine na.::uan çok artmııtır. 

. 5 - Çatalağzı klor fabrikası. 

6 - Sivas çimento fabrikuı. 
7 - istanbul Porslen fabrikası. 

Beı yıllık endüstri kalkinmaaı pro. SUmerbanktan başka tı Bankaaı da 

gramını tatbik etme itini üzerine alan latanbulda cam ve fişe, Zcmgulda'kta 
• bir Antrasit fabrikası kunnuıtur. 

"Türk köylüsü yurdumu· Sümerbank ıimdiye kadar itletmeyc 
zun eııiz mahaullerini senin açımı olduğu fabrikalarla ve yapılmak. Yeni plinda açılacak daha yüz ka-

ta olanlan iki kısma ayırabiliriz. dar fabrika vardır. 
için yetiıtiriyor. Onları bol, ------- -------- - - -------
bol ye ki; köylünün yüzü gül- Ekonomi ve tutum haftasında 

"Banka olmayan saman- Olk ulda yemiş günü 
larcla Atalarıinız: (Ak akçe, 

~~="~~7z~c;!~1~~~~:k~1;;~ Ayhanla Sevim en çok hangi 
tırma hesapları, kara gün yemişi beğendiler? 
dostudur, diyoruz. Kara gün- • 
lerinde dostsuz kalma." 

"ilim, kuru yemiılerin IQJlt
clalarını yeni ,yeni anlamai 
bQflıyor. Halbuki eski Türk
ler, uzun kq gecelerinde hep 
kuru yemiı yerlermi§. Atala· 
Tımızın bu adetini yeniden 

l . . k l ,, ev erımıze so a ım. 

"Bu halta, eğer bankada 
bir tasarruf hesabın varsa, 
ne yap, yap ona birkaç para 
daha ilave et. Eğer bankada 
bir tasarrul hesabın yoksa, 
gene ne yap, yap muhakkak 
•en ele bir tasarruf heaabı aç
tır." 

"Bu halta bol ıeker ye ve 
•en'1eı.'' 

Ogiln okulda Yer. 
li Malı Haftan 
ba1lamı1tı. Okul· 
daki bütün umf1ar 
haftanın bu ~ü
nü yemiı gilnii o. 
larak atmııiardı. 

Ayhanla Sevim, 
yemiı günilnde 11• 

nıfın ottaama "ku· 
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Ga1.atruarm1 - Topkt:ıpı maçın<lılft bir. .natantofte 

Dün oynanan Lik Maçlarında 
Galatasaray Topkapıyı, Süleynıaniye H i lali, Beşiktaş 

ıstanbulsporu mağlup etti 

Beykozla Vefa 3-3 berabere kaldılar 
, 

Galatasaray 5 - T opkapı O 
G<ılatasaray: Fazıl - Osman, Lüt

fi - Musa, Bedii. Ekr9m. Necdet, Sil. 
leyman, Salim, E§'V<lk, Bülent. 

Hakem: Adnan Akın 
Gayrif ederelerden Şişli - Pera ma. 

Çından sonra Taksim stadr.ıı kapla
l'an binlerce seyircinin dışarı çıkması 
bir hayli zaman kaybettirdiği için bu 
&abanın yegane birinci küme lik ma 
Çı olan Galatasaray • Topkapı karşı
laşmasına a:ıcak saat bir buçukta baş 
lana bildi. 

Rilzga.r aleyhine dizilen Galatasa
tayın başladıı;ı bu oyunun ilk anları 
'l'opkapılıların enerjik akınlarile geç. 
tiyse de, sarı kırmızı müdafaasını ya
tamıyan genç Topkapılılar üstünlüğü 
Yavaş yavaş rakipleri::ıe terkettiler. 

10 uncu dakikadan sonra Galatasa. 
taylıların tazyiki başladı Topkapı ka 
lesini saran sarı kırmızılıların 18 in
<:i dakika içinde fazla paslaşmaları gol 
Çıkaramamalarına sebep oluyordu. 

Nihayet ı 9 uncu dakikada 90Jdan J 
~apılan bir akının so:mnda SUleyman 

Beykoz 3 
Boykoz: Kandilli - Baluıdir, Ha

lit - Sadettin, Kem.al, Mııstafa. -
Z'urhan, Cahit, .'}ahap. Kazım, Gazan. 
fer. 

Topkapı: Abdülkadir - Semih Sa· 
bahattin - Emin, TaMin, Besi~ _ 
Ziya. Kamil, Yunus, Hamdi, l{ccihi. 
(!stanbulspor) 

sıkı bir vuruşla takımının ilk sayısını 
kaydetti. 1 - O lık mağlüp vaziyet. 
ten kurtulmak için Topkapıhlar bir 
hayli çah§tılarsa da, daha tecrübeli 
rakip müdafaayı bir türlü aşamadı
lar: Galatasaraylılar bariz hakimiyet. 
lcrı.~e dakikalar geçtikçe arttırmak 
ta ıdıler ve nitekim 28 inci dakikada 
~~~kapı kalesinin ablokası golsüz bit 
tıgınde:ı dört dakika sonra Necdetin 
bir ortasını Sabahattin uzaklaştırama
dı ve bu vaziyetten istifade eden SU _ 
leyman ikinci golü de attı. 

Ilk devrenin neticesine iki dakika 
kala SüJeymanm ara pasilc Necdet te 
üçüncü sayıyı kaydetti ve biri:ıci 
kısım böyle 3 - O Topkapı aleyhine 
bitmiş oldu. 

IKlNct DEVRE 
İkinci haftaynnm ilk bir çeyrek sa 

(Devamı 9 mıcuda) 

- Vefa 3 
Vefa: Ahmet - Sfacyman, l 7ahit -

Şiikrü, Lütfi, Abdil§ - ZiihW, Meh
met. Sulhi, Mttht~cm, Latif. 

Hakem: izzet Apak ,(Galata.saray), 

Kadık~_Y stadında yapılan ye~a~e ı 
btrinci küme maçı haftanın en muhım 
karşılaşması idi. Böyle olmakla bera. 
ber, sahaya ancak Uç yüz kadar bir 
seyirci toplanmış bulunuyordu. 

Beykozun hücumile başlayan bu 
ınUsabakanı:ı ilk dakikasında sarı si
yahlılar Turhan Yasıtasile bir gol at. 
tı!arsa da hakem bunu ofsayd addet
ti. 

ikinci küme maçları: 
Boğaziçi - Altınordu 

Fener stadında oynanan ikinci kU 
me maçı Boğaziçi ile Altmordu ara
sındaydı. Müsavi cereyao. eden bu 
maçta vaziyetlerden daha iyi istifade 
eden Boğaziçliler beşe karşı altı gol. 
le galip geldiler. 

BEYLERBEYİ • ANADOLU 
Ayni sahada yapılan Beylerbeyi • 

Anadolu müsabakası Beylerbeyinin 
hakimiyeti altında geçti ve neticede 
5 - 1 Anadolu mağlup oldu . 
ANADOLUH1SAR-FENERYlLMAZ 

Süleymaniyc sahasında oyna.:ıan 

Anadoluhisar . Feneryılmaz maçı çok 
çetin olan ve mütevazfn geçen bir o
yundan sonra Anadoluhisarhlar yap. 
tıkları bir golle maçı kazanmışlardır. 
KASIMPAŞA - GALATAGE. 1ÇLER 

Taksim stadr:ıda yapılan bu maçın 
birinci devresi 1 - O Galatagençler 
lehine bitti. !kinci devrenin ilk daki. 
kasında beraberliği temin eden Ka
sımpaşalılar onun sonunda pcnaltıda.::ı 
bir gol daha kazandılar. 

Hakem bu maçta Kasımpavadan 
bir, Galatagençlerden iki oyuncu çı. 
kardr. Dc\Te sonuna doğru Galata
gençlcrdcn bir oyu:ıcu daha çıkarmak 
isteyen hakemin bu kararın,a itiraz 
ettiler ve oyunun bitmesine üç da. 
kika kala hakem maçı Galatagençle
rin hükmen mağlUbiyeti ile bitirdi. 

Süleymaniye 2 - Hilal 1 
Sülcymaniye: Muvalfa:k - Ruhi, 

Burhan - ibralı im, Orhan, /brahim -
Rauf, Nedret, Daniş, Nizamcttin, Ra. 
i/. 

Hakem: Şazi 
Süleymaniyelilere nisbetle daha çe. 

§itli elemanlarda.:ı mürekkep Hilalin 
süratli hücumile başlayan bu müsa -
bakanın ilk çeyrek saatinde top da. 
ha ziyade siyah beyaz kalesi ci.varın
da dolaştıysa da Hilal muhacimlerinin 
beceriksizliği yüzünden netice almama 
dı. 

15 inci dakikadan so:ıra Süleyman!. 
ye akınları başladı ve bunların birin. 
de Daniş sıkı bir şutla müsabakanın 
ilk golünü attı. 

Bundan sonra oyun daha ziyade 
siyah beyazlıların baskısı altında ge 
çerken 30 uncu rakikada yine Daniş 
HiUil kalecisinin elinden kaçırdığı to. 

Hflô.l: Suat - Akif, CtflXht - GG
lip, Zeynel, Fahir - inayet, Rauf, 
Miı.,Um. Naim, ilhan. 

Tezcan (GUnet) 
pu ikinci def & kaleye J5oktu ve blrln
ci kısım bu netice ile 2 - O Silley. 
maniye leh.be bitti. 

lKtNCl DEVRE 
İkinci kısma Hililliler büyük bir 

hızla başladılar ve derhal Süleyman! 
ye nısıf sahasına yerl~tiler, fakat 
akınlarının gayretsizliği yüzünden 
yine gol çıkaramıyorlardı. 

Oyun gittikçe süratini kaybederek 
devam ederken 40 ı:ıcı dakikada Hi
lalli Rauf Süleymaniye kalecisinin 
bir hatasından istifade ederek takı. 
mm yegane golünü kaybetti ve böy
lece 2 - 1 Hilal aleyhine nihayetlen. 

di. 

Beşiktaş 5 - 1. spor 3 
Beşikta§: Mehmet Ali - Hüsnü. 

Feyzi, Rifat, Osmao, Feyzi - Haya
ti, Hakkı, Nazım, Şeref, Eşref. 

Hakem: Tarık 

Genç lstanbulspor takımııun gay • 1 
retli hilcumlarile ba§layan bu müsaba. 
kanın başlangıcında tecrübesiz siyah 
sarılılar bu cıoksanları yüzünden ya
.bladıklan gol fırsatlarından istifade 
edemediler. --

lstanbulspor: Saim - Hayri. FL 
ruk - Kazım, Seyfi. Tarık - Bahri, 
Rıdvan, Orhan, Kadir, İsmet. 
Ö7.erengin (Süleymaniye) 

10 uncu dakikadan sonra ~iktae.. 
lılar ağır basmağa başladılar ve 15 
inci dakikadaki bir frikik atışında da 
Hakkının kaf asile ilk gollerini de ka
zandılar ve bundan sonra ışı yavaş 
tuttular, rakiplerini:ı durgunluğundan 
istifade eden lstanbulsporlular yine 
Be§iktaş sahasına yerleştiler ve 35 
inci dakikada Mehmet Alinin tered. 
düdU yüzünden Kadir 'Sıkı bir şutle 

beraberliği temin etti. 
Bu golden sonra kuvvei maneviye

leri yilk!elen sarı siyahlılar akı:ıları. 

nı tevali ettirmekte idiler. Nitekim 39 
uncu dakikada yine Kadir !stanbulspo
run ikinci golünü çıkarmakta güç. 
lük çekmedi. tık devre böylece 2-1 
Beşiktaş aleyhine bitti • · 

Bundan sonra Beykoz muavin hat. 
tının fena oyunu yüzünden top daha. 
ziyade Vcfahlarm sevk ve idaresi:ıe 
tabi o~mağa başladı. 

Beşinci dakikadan sonra ye§il be· 
yazlıların hakimiyeti gittikçe bariz 

Ga1atasararı; - Top 1.apı 7rorşı1a§masmda Sa1im ısarı 1\ırmı Zt1ıların bcŞi;ci golünii penaıtt.dan 'eey 
le atlt, Pcra müdafaası bir Şişli ak1nı nı kcsmnğe çalı§lyor. 

lK!Nct HAFTAYM 
MağIUp vaziyette ikinci kısma baı 

layan Beşiktaşlılar bu devrede çok se
ri oynadılar ve nitekim 3 Uncü dakf. 
kada Nazım tekrar beraberlik golünü 
çıkardıysa da, yi:ıe gayretli oyunları 
na devam eden sarı siyahlılar 12 inci 
dakikada sağiçlerinin ayağile Uçün
cU sayılarını kaydederek tekrar üstün 

bir şekil almıştı ki, Sulhi Muhte3cm. 
den aldığı topu iyi kullanarak ilk go-
lü Beykoz kalesine attr. 

Dört dakika sonra da Muhteşem 

ikinci sayıyı kaydetti. 
2 - O mağlüp vaziyete dil.şen Bey 

kozlular bundan sonra daha gayretli 
çahşmağa ba.~ladılar ve bu:ıun seme. 
resini de 17 inci dakikada gördüler. 
Bahadır penaltıdan takımının ilk go 
lünü çıkardı. 

Beykozlular sert hamlelerle rakip 
(Devamı 9 uncuda) 

G ıyrifedereler arasında 

Şişli - Pera 
Bu iki ezeli rakip, çok seri ve güzel bir oyundan sonra birer go lle berabere kaldılar 
Kurtuluş Galata Sporu 

Dün sabah Taksim stadt yine tari. 
ht günlerinden birini yaşadı. Meşhur 
takımlarımızın futbol kalitesi her 
mevsimde biraz daha sukut ederke:ı, 

, futbol meraklılarına eski Galatasa· 
. ray • Fener rekabetini hatırlatan gay 

rüederelerin iki güzide klübü. Şişli 

ve Pera altı binden fazla bir seyirci 
kalabalığı önünde senenin ilk mühim 

' maçını yaptılar. 
Bu müsabakadan evvel yine gayri 

federclerde:ı Kurtuluş ile Galataspor 
karşılaştı. 

Geçen şezonun en kuvvetsiz takı
mı Kurtuluş yine ayni mevsimin dömi 
finalisi olan Galatasporu hakim bir 
oyundan sonra 4 - 1 gibi açık bir 
farkla yendi. 

Galatasporlular birbirlerile a.:ılaşamaz. 
ken, çok enerjik bir oyun çıkaran 
Kurtuluş on biri - yukarda yazdığı. 
mız netice ile - çok haklı bir galibi. 
yet kazanmış oldu. 

* • ... 
Taraftarlarının coşkun tezahüratı 

arasında saat on bire doğru evvela 
Şişli biraz sonra da Pera oyuncuları 
sahaya geldiler. 

Adna.:ı Akının hakemliği ile yapı
lan bu maça Şişli: 

Armcnak - Vla.stardi, Albcr - Agop 
Pançef, Arşevir - Saldur, 'Nobar, Va
hap, llraç, Diran. 
Şeklindeki malüm kadrosile, Peralı

lar ise Kutley isimli bir lngilizle Fe. 
nerli Antolidisi de aralarınp. alarak: 

4-1 vendi 
Çiçoviç, Angclidis, Çaçoş - Kutley, 
Çulafi, Bıuluri, Bam.bina, Etyen. 

Şeklinde dizildi. 

Şiddetli esen rüzgılra karşı oynayan 
Pcranm çok süratle yaptığı oyunun 
ilk akını zevkle bittikten sonra Şişli 
takımı yavaş yavaş açılarak bariz bir 
hakimiyet kurdu. Vahabm güzel ida-

re ettiği hücum hattı Suldur ile No. 
barın bozuk oyunları yüzü:ıden daha 
ziyade soldan hücum etmek mecburi
yetinde kalıyor ve bu tarzda Pera mü. 
dafaasmm akınını kolaylaştırıyordu. 

Kırmızı siyahlıların sollarile yap -
tıkları nihayetsiz akınların birinde ve , 
oyunun 22 i:ıci dakikasında. Vahab kL 
le önünde topu Dirana geçirdi, o da 

Pera kalecisinin kestiği bir Ş'4li ıakını Fenerli Saimin de dahil olduğu Çafatinos - Mesinczi, Hristo (Devamı 9 ıuncuda) 

vaziyete yükseldiler. 
Devre ortalarına doğru siyah be. 

yazlılar mağlfibiyetten kurtulmak için 
büyük bir gayretle çahşmağa başladı· 
lar 21 inci dakikada lstanbulsporlu 
Hayrinin göğsile yaptıı;ı stopa hakem 
pe:ıaltı verdi, sarı siyahlılar bu hak. 

(Devamı 9 uncud41) 



8-KURUN 

afıa Vekilinin nutku 
Erzincan 11 (A.A.) - :trz1nc n ia

tasyonunun a'ılıJ t5rcnlndc Nafia Ve. 
kili Ali Çctli\kayanın nutku ı 

"Muhterem vatandaıtar, 
Vekil arkada~larımız, Bilytlk Millet 

Meclisinin gt\zide bir heyeti ve mebus.. 
larnııula bUyUk ordumuzun yilksck ku 
mandanları, hükQmet, ordu, parti, halk 
ve matbuat mUmcsıoilleri bir arada Er
ıinean i tasyonlınun a,ııma töreninde 
bulunmak ve sizi ccllimlamak ve tebrik 
etmek mere buraya gelmiı bulunuyo. 
ruz. Erzincan ve ha valisinin fedakar ve 
kahraıpan halkını böyle mesut bUyUk 
bir hadise ile selamlamak ve tebrik et
mek fırsatına nail olmak bizim isin bU. 
yük bir bahtiyarlıktır. Sizlere sevgili 

0

Rcisicunihurumuz Büyük İsmet InönU 
"nün ıclamlanru ve Başve'kil Muhterem 
CelAJ Bayann gcvgilerini beraber ge • 
timıekle ayrıca şeref cluymaktayım, 

Cuıiıhuriyctin bı!.şardığı birçok feyizli 
eserler arasında vücuda gclmiı olan 
Erzincan hattı milletlmlıin kendi para. 
ıı, keneli bilgisi ve kendi emeği ile mu· 
vaffak olduğu parlak bir eserdir. Hat. 
tın güzergahında Çaltı ve Fırat ıulan 
boylarında ve Atmage;idl Uierinde g~r 
düğümüz köprü, tünel gibi fen ve· san· 
it eserleri milletimizin ve fen adamla· 
rınuı:ın gurur ve iftiharına ~ayandır. 

Milll tarihimizin ve milli kaderin ne 
garip bir tetcllisicllr ki hemen bir asır· 
danberi Osmanlı devletinin esas bün. 
yesinde garp mSnasmda hiç bir ıslahat 
ba§anlmıyarak &uiistimaller.: sapılmı§ 
ve ağır p.rtlar altında ecnebilere imti· 
yazlar vererek demiryolu yaptıımak 

hevesine dlişmüg olan ~itana~ hlarcsl 
nihayet kendisini istismar etrnc:C isli • 
yen emperyalist devletlerle beraber 
Büyük Harbe sürüklendi ve birlikte 
parçalandı. Neticede genç, taze, çalı§ • 
kan muharip bir milletin birhgirı~ ve 
eski Türk eciyesindeki irade kuvveti.. 
nin eanlanr.l&sma d-:ğru bir z.min ve 
imkan husule geldi. Türk milletinin ka 
biliyet ve vaaıflanna en iyi teşi-:U ko
yan ebedi Şef Atatürkün yarattığı inkı. 
lap ve Kemalizm rejimin~ M•Jc!a:-.ya ve 
Lozandan sonra yurdu .demir ağlarla 
örmek surctıyle milil birliği ve siyasr, 
iktısadi ve askeri' bUtünlüğ!l vi.kuda 
getlren -Cumhur reisimiz milli §ef Bü · • 
yük bmet Jnönilniln §aşmu progr~m.r.. 
na ve azmil iradesine borçluyuz. Cum• 
huriye tin f ptidasındanberl mı.ntazam 

bir program ve tertip dahiliııde demir. 
yollarımızın inşasına devaın etmekte• 
y:z. Cumhuriyet. hazinesin.den son 12 

cumhuriyet yıhnd demiryol inşasın 
&arfedılen paranın yekunu 300 kilsur 
milyon liraya baliğ olmu~tur. Ecnebi 
idarelerinden antın alınnn imtiyazlı de. 
miryo1Jannın bedellerinin yekQnu dahi 

. 200 kUsur milyon faadır. Kendi yaptı· 
ımu: hatlarla ecnebi tirketlerden sntm 

e.ldı~ınuz: hatların yekunu 7 bin kil? • 
metreye varmaktadır. 

Bundan böyle cahl demiryolu lnşaSJ· 
rıa devam edeceğiz. önUmiizdck· i 939 
ıenesinin ortalarında Erzincan hattı.. 
run Erz;ururna \rarmtUll muea•lderdir. 
Diyarbakırdao dahi prkt ve cenubu 
ıarkiye doğru hatlarımızm inınsına 

devam etmekteyiz. Bugünden itibaren 
diyarbalmdan liteyc ray !ergiyattna 
ba~lnndığını da teb§ir edebllirhn. 

Pc'lt yakında kom~u ve dost memlc. 
ketlerin demlryolları ile birle mesl bir 
emrivakidir. Memleketimi% ve lıa'ltımıı 
için yıtptığırnuı <lemiryollanmızı yine 
memleketin ve halkin azami nıen!aatl· 
ne olarak lşletmckteyl!. Be~ SN,e ev. 
vcl senede 5 milyon raddesinde olan 
yoku adedi bu sene 20 rrJly.onu a~mı§ 
ve senede 2 milyon ton ola.fi eşy ı nak. 
llyatı bu ıe:ıe 5 milyon tona yakbl§· 
mııttr. 

Ecnebi ~rkcUerden satın aHığunı.z 
demiryollarının tarifelerini halkın içtL 
mat ve i'ktisadi §3rtlarma hayat ve ma. 
işet dere::elerine uygun olarak tanzhn 
ediyoruz. 

Cumhuriyetin ilk 1923 yılınô;ı ôe
miryotu bUtçcmizin varidatı bir m.Jyon 
179 bin lira iken 1937 senesi ıaıtc'!ntı. 
nın 36 milyon liray kadar yUks<ldigl. 
ni iftiharla t.öyliyebilirim. 

Erzincan lıattının ingas·nda hlzmet
let1 •cpkeden fen adamlanmıza, mc. 
murlamruza, mUtealıhlt ve iıçU~rc yilk 
sek huıurunuzda b:r daha ve alenen 
t ıekkilr ederim. 

H t1ar1tı11tın milletimize ve !\om~u 
mtııetlere ve yUkse'k insanlıl: alt>mine 
hayırlı ve mUbnrck elmasını diler, siz. 
1er1 de can.dan tebrik ederim.,, 

• o 
rzıncan s syonu dün 

açıldı 
Reisicumhurun 

seyahati üyük merasimle Zonguldak, 11 (Huıuat Muhab 
ınbden) - Rcisiturnhurumıa b 
InönU Savarona yatından bu aa 
aeldzde Amasraya çıktı. Amaaranın 
zlyetini tetkik etti. Halk milmeuille 

En.incıın, ll CA.A..) - Ana.dola a. f olıuım diye bağırıyorum. Arkada~arl 
jansının hususi mub blrl bildiriyor: Tohumundan, auyundan ve soyundan 

Demlryolu sly tbln bUyük banisi geldiğimiz Türk milleti huzurunda se· 
reisicumhur lnönUnUn eseri bugün Er- lim durduğumuz Cumhuriyet hük\ime 
zlnca.ıı istasyonunun açtlmaslle en tine &elinteye kadar 116 devlet kur. 
b~Jı mcrhalclerfndcn birine daha o. muştur. 

rlşmle bulunuyor. Çctıcıkaya lsta.sycr Tarih esefle diyorrwn ki bu devlet-
nundanborl yurdun en sarp ve dağlık lerin hepsinin battığını kaydediyor. 
mıntakalarından geçmekte olan tren Bu devletler neden battı? Yolsuzluk· 
yolu, tllrk ilmlnln, TUrk tekniğinb tan. 
Türk milhendls ve işçilerinin çetin ve Cumhuriyet neden ebediyen yaşaya. 
ynlçın tabiat kuvvetlerine karşı kıt. ca1rtır1 Yolluluktan. Bakın şu dağlara! 
ztı.ndığı bllyUk ın.ferln abidesidir. 116 TUrk devletinin çoğunun ordulan 

Yolu baştanbaaa kaplıyan ve herbl bu dağların Uzerinden yt:rilınüştür, Si. 
rl birer dağ olan yekpare kayalar o- yasi, bani, sanat ve zafe leriyle Türk 
yutmuş, co kuo geçit vermez nehir • milletinin naırunı tarihe kaydetmişti, 
ler atlanmış, hedefe doğru yorulma· fakat yine batmıştrr. Çünkü bu yerlere 
dan yürünmllştUr. Bu yold& birbirini n bir kazma vurmuo. ne de yol yap. 
takip eden Çürek, Plngan ve Atma. mı~tır. İşte bunun i;in batmıştır. Er· 
boğazlarile Fırat nchl'i a~ılmıettr. ı:incanın. Tuntelinln çocuklan bu gör. 

Yentlcn zorluklar hakkında Ufak dUğUnlb Munzur dağının ıinesinden 
btr fikir verebflmek lçln yalnız Divri şeUileler akıyor, bu sudan ateş, nur ve 
ğt ile Kemah nra.sı:ıda bazısı pek u. kuvvet çıkarınız. Demiryolunun büyük 
.zun olan 110 yakın tUnel geçildiği Banisi Cumhurreisi ismet lnönUnUn de 
nl kaydetmek klfldir. namını ay~ı ile ıikrederek sözlerime 

S:ıyısı bu miktara yaklaşan ve dik nih:ıyct veriyorum.,. 
kayalıklar Ur.erine atılmıg olan köprü· Ortaokul y ardirektörünün 
lerl de tikretmek lbımdır. TUnellerl 
delmek için amele gönderecek yol bti. Sözleri 
lunamadığından fedakAr Türk işçiletl General Aptullah.n çok alkışlanan 
ytWerce metre ytiksekliğinde düz ka~ bu nutkundan ıonr Erzincan ortaokul 
yada~ mU~ckkil dıığlatdan iplerle yardircktörU Ham Dural çok heyecan 
sarkıtılarak lağım delikleri a.çilabil • lı bir nutuk söyledi. Şöyle dedi: 
miş ve kayalar parçnlnnar k bu ser - Yollar kapandı, söıU bu ıchrin 
vücuda. gctlrJlmieUr. dllinden artık ebediyen sillnmiıtir. 

Alatllrk dcıvrl evlô.tlan, bu muaz. Cumhuriyetin feyizli ve demirden ell 
~m eseri yapanlar ve görenler iftL bu yurtta neler yapılabilindiğiniı. aizc 
bnr ve gurur hakkına mnlfüUrJer. çok iyi anlattı. Sizlerı; milletiyle bera. 

Yol Uzcrinde bulunan kasabalar, k6y ber daimtı. sağ olumu, var olunuz, stop 
ler, lst.asyonltir hep bayraklar ve f e gece halkevinde samimi toplantı ya • 
nerlerl dona.nmı§ti. Halk cunihuriye- pıldı. Erzincan sevin; içindedir. Klzım 
tın lz bUyUk hlmı:nctlnln remtl o. öz:ılp intibamı göyle anlattı: Meıillc-
lan bayrak ve def:le dallarilc sUslcn- 1cet için en fay.dalı bir iı yapmı olu. 
miş treni derin bir bağlılık ifade e yoruz. Cumhurly«:tln bu büyük eserini 
den cnndan tezahürlerle Scltı.mlıyor. memlekete kutlamakla iftihar ediyo. 
du • ruı. Tahsin Uzer dedi ki: Cumhuriyet 

BUha11sa illçde mektep çocukları el· e erlerinin en büyilklcrindcn biri olan 
lerinele bayrnklnrla, Gillbagında köy. deınlryolunun bugiln Erı:incana varışı 
ltilcr davul ve ıırurnalarllc alkııılar ve yarın crzururr.a van§t. Doğru dlyan· 
yaşasın cumhuriyet av~lerile vekil. nın çelıreaini dcği~tirecektir. Çok ya • 
lerimlti S<ılfl.mlamı~lardır. Ali Çetin. kın bir zamanda mcaeniyctin 5ons\1% 
kaya misafir1eri olan vekillerle istas- mlnnetlerine kavuşacaktır.,. 

yon!n.ra inerek butUara iltifatlarda Vekalet inşaat Dairesi 
bulll!lmu§tur. Reisinin İzahatı 

Kemah istasyonunda halk büyUk te Bun.dan sonra öz alan Nafia Ve'ltL 
t.ahilrot yapmıştır. 1.stasyon bayrak. 
la.rla sUslenmi11. mim ~et lnönUnUn, 
ba§vckilirl, Nafia \•ckilinin resimleri 
latasyon binası tlzerin.e asılmıştı. Kı
za erkanı, mektepliler ve bUyük bir 
halk kalabalığı istasyoodn bulunuyor. 
lardı. 

Erzincana Doğru 

Jeti in~aat dairesi rejsi Yusuf Razi, hat 
tın in~atı hakkında çok mUhim teknik 
mallimat vermiştir. Hatip, Sıvas • Erzu 
rum hattı inşaat run 4 Eylul 193.!3 te 
baı.1adığını, 335 kilometresi anahat isti 
kametlnde, 140 k1lometresi de Malatya 
iltl ak hattında olmak Uzcre ceman 475 
kilometre in~at n ikmal edildiğini, bu 
uretle cumhuriyet hUklimetinin vUcu· 

C:a getirdifi hatların uıunluğu tlmdiye 
kadar açılanlarla beraber 297 5 klto. 
metreye baliğ olduğunu ve bunlar için 

inpat. malzeme, Jo'lcomatü ve vagon 
parçası olarak 342 milyon lira Hrfedil. 
diğinl kaydettl. 
Yuıuf Rui bu hattın Çetinkaya Er· 

ıincan ve bilhassa Divriği ile Kemah 
arasında baaka hatlarla katiyen kıya• 
edilmiyecek ve mcmleketimi.zln hiç bir 
bölgesinde emsaline teaadUf olunmıya· 
cak kadar arızalı olduğunu kaydeyledi. 

Hatibin izahatına nazaran Sıvas • 
Erzincan arasında 13 demir köprü, 3 

betonarme büyük viyadük, 1103 tane 
taı ve beton köprU, bazı1arının uzun. 
Juğu 1330 metreye varan ve hepsinin 
uzunlu~u yek\lnu 23227 metreyi bulan 
l 17 tünel mevcuuut. Hatta 9 milyon 
metre mikabı tesviyei türabiye yapıl
m § ve yaı mevsimlerinde günde 27 
bin amele çahştığı olmuştur. 

Bu nutuklaıı müteakip Nafia Vekili 
Ali Çetlnkaya bUtUn sahayı dolduran 
afkı§lar ve yaşasın cumhuriyet ıedala· 
rı arasında kUraüye çıkarak her nokta. 
smda ailrekli alkışlarla kesilen nutku. 
nu irat etti. 

Merasinı Esnasında AIL .nan 
Sevinçli Telgraf 

Çetlnkaya nutkuna ilaveten gimdi 
aldığı bir telgrafla Diyarbakırclan ile· 
ri Irak hududuna doğru ray ferşiyatına 
baş1andığ•nı istibşar t.ttiğini tebşir ey• 
Jedi ve hatt(n kUşadı için kurdelenin 
kesilmesini MtlU MUdafaa Vekili KL 
zım özalpten rica etti. 
Kazım Özalp belediye reisinin tak. 

dim ettiği makasla kurdeleyi keserek 
hattı açtı ve tren istasyondaki bUtün 
lokomotiflerin dUdük eeslerl, halkın ~1· 
laşlan ve hep bir ağızdan muzikanın 

iştirakiyle söylenen onuncu yıl marşı 
nağmeleri arasında AtatUrklc lnönü
nUn yanyana resimlerini taşryan .zafer 
takının altından bütün Erzincan halkı 
sevinçten ağhyarak geçti. 

Bundan sonra istasyonda hazırlanan 
büfeden bütün davetliler izaz edildiler. 

Gece halkevinde bir tcplantx yapıla.. 
cak ,.e halk fener alaylariyie bu mesut 
geceyi geç vakitlere kadar kut1ayacnk . 
tır. 

Merasimden Sonra 
Erzincan, 11 (A.A.) - Ana.dolu A· 

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Merasim bittikten sonra, Nafia Ve

kili Çct:nkaya, cvcli doğru belediye~ 
sonra vilayete gelerek ziyarette bulun. 
mu§, bazı ziyaretler daha yaptıktan 
sonra trene avdet etmiştir. 

Gece 20 de halkcvinde yapılan top. 
lantl çok sa imi ve heyecatilı oJmuı. 
Erzincan haltcının bUyUk sevincini ve 
Cumhuriyete olan ebedi bağlıl ğını te
barUz cttlrmi§t:r. Bu gece trenc!e iGti
rahatten sonrn yarın s:ıbah albda heye. 
ti h5mi1 tren Anka:-aya hareket edecek. 

tir. 

ni d:nledi. Oradan otomobile biner 
Bartıru şereflendirdi. Reisicumhur h 
km coşkun tezahüratı ile karıılan 

tnönU Bartında da halkın dilekl 
büyük bir alaka ile dinledi. Sonra 
törle Bartın deresinden Bartın boğ llu. 
na kadar giderek yata bindiler. Bat 
tından ayrıları yat saat on aluda ı; ?.iu 
daki bütün vapurların, fabrikaların e ile 
fam düdükleri ar:ısın.ôa ZongJldak l\u 
manuıa girdi. On altı buçukta Rei 
cumhur yattan iskeleye çıktılar. 

Mcouslar, vilayet erk3ru, beledi 
ve cemiyetler erkanı mektepliler ve 
i>inlcrce halk tarafından hararetli 
urette i&tikbal edilen Milli Şef yaya 

tarak bUktlmet konağını §ereflendir · tna; 
ter. 

Vilayet makamında Maden şirketle-
ri direktörleri ile maden başmiihen · Uz 
l~rini, doktorlan, iş imhcrini ka la 
buyurarak muhtelif sualler sordu. A ile 
melenin itim.:ıi, !ıhhi vaziyeti hakkın 
etraflı izahat aldı. 

İsmet Inanu saat ondokuzcla yine 
ya olarnk halkın içten gelen coşk 

tezahUratı arasın.da ist syonu te rif 
tl. Bu arada hususr trene binerek eUre 
li alkıılar arasında Knrabüke hare& 
etti. 

ncLsicunı1ı tr ve Kastamonu ualisi 
Avni Doğan 

Avni Doğan Kimdir? 
Cumlıurrclsimlz ismet hıönilnün son l 

kik ııcyohatl csnnsındn nlınmı~ olan, 
ı;lmlcrde Knstnmonu Ynlisi Arnl Doğaoı l 
rcsnıl de sık sık ı::urUllil or. Bu münasebe 
le Avni Doiinıı kimdir d iye merak celi 
birlblrlne sornnlnr ela lmlunuyor. 

Avni Doğn n cvvckc liill ük Millet Meel t 
Nihayet tren Erzlncana doğru yol 

almağa başladı. OçUncU umumi mil· 
fettlşlık namına. başmUşa.vlri Nluı.. 
mettın hoycU Sivasta, Erzincan vali· 
si Fahrl Özel ÇcUnktıyada karaıla. .. 
mıelnraır. 

Diy rbakır • Cizre - Van Dem İryolunun ilk Kısmında 

slnın sene atn!ındandı. Birkaç sene ev" l 
Muhittin Hacim ÇQrıklıdan sonra Cumb 
ri)1cl Halk Partisinin hınlr mıntnknsı nı t 
fclllvliliine toyin edilmişti. Avni Do~an 
mirde deruhte cttij:U bu vazlfc)'i büyük bl 
mU\affakı)cllrı bnşnraı. Ankaranın te,ec 
clilıGnil knznndı. Uundıin sonra. Knslnrno 

Malatya valisi lbrahlm de Çetin,. 
kayada lı<ıyote lltlhak etmiştir. 

Her tAra.fı don~nmıa ve sUslenmle 
olan Erıl!!Ct\n istasyonunda. komu. 
ta:ılar. askeri ve mWlô erkan, viltı.· 
yet. belediye, C. H. P. mümessilleri, 
hemen bUtün Erzincan halkı. civar. 
dan gelen heyetler, vekilleri ve heye
ti şlddetll alkışlar ve yaşasnt cumhu. 
riyet avazesile kar§ıladılar. Tren da· 
ha eV\·el diğer davetlllet'i getiren tren 
ler gibi istasyonun Swas ta.ra.fıı::ıda. 

ki makasm başında vUcuda getirilen 
mfer takının önUnde durdu. 

Nafia vekiU Ali Çctinkaya mlsa -
firlcrUe beraber t.r~den inerken mı. 
zıka ihtiram marşı çaldı. Vekiller ha 
z.rr buluna:ı askeri ihtiram kıtasmt 

teftiş ettııctcn eoıırn davetliler nutuk 
klirsUsU etrafında muayyen ycrJetini 
aldılar. Bunu mUtctı.klp o.çılnıa. tör~ 
nf başladı. 

Mızıka f stfkH'U n:ıtuıJmı çaldı, 

General Abdullahın Hitabesi 
ilk t5zU Dördüncü umumi mu!ettiş 

General t.bdullah Alpdogan alarak 
§öyle dedi: 

- Sizleri bu meydana getiren §U va· 
sıta Atatürklltı inkıtaplarırun anası ve 
·esası olan TUrk Cumhuriyet bilkCıme· 
titıin size ve Türl: milletine yapın § ol. 
<luğu hediye ve armağanın en bliyUğü. 
dUr. Getirdiğimiz l>u armaganın kıyme 
tine paha biçemiyoruz:. Türk milletine 
bu hediyeyi verdiğinizden dolayı var-

Dun bu ük törenle ray döşenmesine başlandı 
Dlyarba';ır, 11 (A.A.) - l)Jyarbtı.. 

kır • Cizre. Van ve temdidi llcmiryo 
tunun ilk kısınmdn bugün o:ı binler 
ce halkın iştirakile ve bilyük bir tö. 
rehlc ifü ray ferşiyati yapıldı. lık ra 
yın vidası nafia vekili adına birinci 
genel mUfctti!'J Abidin özmcn ta.rafın 
dan sıkıştırıldı. 

Bu mUca.sebetle gencl müf ettlş öz. 
ınen, bir söylevde bulunarak cumhu. 

r1yetin bu büyük eserinin manasını 

ve demlryolu siyasetimizin bu bölge 

de yarattığı ve yaratacağı ekonomik 
sosyal hareketleri ~aslı v-0 canlı bir 
surette izah ederek sözlcrlnJ şu cUm 
ıotcrlc bitirdi ı 

Bölgem ve sahsım namrnn bölgeyi 
sa.ndcte kavuşturan bu tör~de ha· 
sıl olacak ccticelerindcn dolayı mem. 
lekcttc dcmiryolu siyasetinin babası 
ôlan yüce cumhurbaŞknnımı~ sayın 

bınct lrıönllye bUyfik millet nıecllsi 
ne, hükumetimizin değerli §8.finc \'C 

erkanına. alenen derin §Ükranlanmı 

sunmayı bir va.zile bilir, doğu • güney 
bölgesinin bahtiyar cumhuriyet çocuk 
larını kutlarım. 

Müteakiben cevlct demiryollan in. 
şant başmüfettişi Adnan Özyol, ya
pılmakta olan bu yol hakkıoda ra 
kamlara istinat eden faahnt vermiş, 
sonra halk hususi trenlerle isttı.syona. 

göttirUlmUş ve orada hazırlanan bU. 
rede a.ğırlanmııstır. 

Munzunm Adı 
Erzliıca.n, 11 (Hususi) - Munzur 

dağmm ndı değiştirilecektir. 

Tahsin Uzer 
Erti:ıcan, 1 l (Hususi) - Tahsin 

Uzer buradan tst.anbula ayın on altı
sında. Ege ile Ttabzona oradan da 
Erzuruma gidecektir. 

Yugoslavyadaki seçim 
Bclgrad, 11 (A.A·) -BugUn memle

ketin fıer tarııfında. umu.mi teşrii lnti 
luı.bat ynpıl.mtıkUıdtt. İntlhab t, 35 in. 
Uhap aa.lrcsindc yapılacaktır. İntihap 
MlleccJ[ D.M miktarı 36 Sair. 

Jn.tlhnbatto. mUntehlplcrb karşısın. 
dıı. Uc; mim liste bulunacaktır: Başında 
B. StôyadlnoviQ bulunan liste. B. Ma. 
çôk'ln ve B. Ljôtlch'ln listeleri. 

otlllAinc llll in edildi ve idare rn mu 
mc !eğine girmiş ohlu. A\ nl Doğnıı umıııtl 
hnrp lçindc bir ilılil al zabiti olarak ord 
da Lulunınuş, Suri) c lnronarında mühi 
hizmetler sormOşlur. Bütün kalbi He uıi l 
fesine ' 'c mcmlcl,ele bnlilı bir insandır. l 

hınct laônil bir Bene ene] U şvcklll11' 
ten hcnnz çekilmeden Avni Doğan ~ali lke ~ 
Kn ıumonululur hlikumet rcisiın f rl vlldye 
!erine dtı\•et etmişlerdi. Hatırımızda kaldı } 
Rınn söre o znmon lcımel lnl>nilnün bu d lı 
\•eli kabul cllilji satclclcrin baladis slilu l' 
lfırınıı geçmişli. ı~akat bu ''ntıdinl yerin 
gctlrıncdon JıfikClmellcn çekilmiş bulund l 

ismet lııonü dc"lcl reisi inUhlip edildik 
ten sonra ilk tetkik seyahati olarak Kast . 
monu mıntakıı ını folıhnp elnirkle B)'DI z~ ( 
manda hfikömet reisi iken verdiAI bir sısıOı c 
de >erine sctirmlş o.Ju> or. ~ 

Toprak Ofisi Ankaraya 
N klolunuyor 

llnlen ehrimi ele çah§makta olan 
topra'k mahauıteri ofi i önt!mUzdeki 
halt içinde Ank raya naklcclilmiı ola ı 

eaktır. IJolgracl, 11 (A.A.) .-. eımdlyo kol 
dar alman neticelere göre General ===============:::ı 
Jalvko.,.ıc ve sabık başvekil Yevtlçl grnll ş hrlndekl lrntt neUcNıl ıece 
aeçllmemlştlr. Sırp v~ d11mol rat ııar ynrıımıtı doğru tcı:ıbıt edllmtteır. Bu 
tısı reisi Daı.:tdovlç'ln secllmlş oldu. netice şudur : 
ğu şUpholldlr. Yugoslnv ra.diknl birli 1. 48,277 

Son muvakk t neticeler söre, DlrlC' lk muhnl t t: ı:ı,n40. 
hUkClm t il al m li te SOO lltı 31 O Şur ını dn k ayö fm('k knhectı\r 

mebusluk, bUtlln ınuh lef et lse 701 ki Sto' fidlnoviç Jlste ı . bUtlltı Hırıs. 
kadnr mC'bu luk kazanmıştır. Uyan mıntaknsındo. kahir blr ehe. 

Dclgrnd, 11 (A.A ) - lınln B 1. rl;ret ıılmıştır. 



Ankara ve lzmirde Lik maçları Lima konferansı dün ioplandı 

Amerika Hariciye Nazırı Gençlerbirliği Muhafızgücünü, Ankaragücü de 
Güneşi mağlup etti 

lzmirde bütün maçlar beraberlikle neticelendi 
lZMtR MAÇLAR! BERABERLİKLE Bundan sonra yapılan AtcŞspor • 

Yamanlar karşılaşması 2 - 2 bera
berlikle bitti. Sonuncu Üçok • Alsan 
cak maçı çok heyecanlı bir çarpışma
dan sonra 1 - 1 beraberlikle netice. 
lendi. Bu oyu:rnn ilk devresi O -O 
berabere idi. 

bir nutuk söyledi 
Lima, 11 (A.A.) - Lima'da topla. 

nan Amerikan <levletleri konferansı 

dün 21 Amerikan milletinin iştirakiyle 
ilk celsesini akdetmiştir. 

mamlılıklarını müdafu için siyasi hu -
dutları nazarı itibarc alm:.ksızın tek 
bir adam gibi ayağa kalkacaklarını be
yan etmiı ve bunur. için bir _.>akta ihti. 
yaç olmadığını çünki.i hepsinin tek bir 
bayrağı bulunduğunu kaydctmi§tir. Bu 
baytak adalet ve hürriyet bayrağıdır. 

NETİCELENDi 
J..nkara. 11- Lik mıu;larına bugün 

de dcYam olundu. GUnlin pazar ve ha
.. anın da bir bahar havası kadar gll· 
lleşll ve gUzel oluşundan istifade et. 
inek lstiyen çok kalalıalık bir futbol 
ltı.eraklısı maçın yapıldığı Muhafız. 
CUcU stadını doldurmuş bulunuyor · 

İzmir, 11 (A.A.) - Şehrimiz lik maç
larına bugiln de devam olundu. Sa
bahleyin Doğ:ı.nsporla Demirspor ara. 
sı:lda yapılan maç 3 - 3 beraber

Peru hariciye na1.1rı Concha, söyle. 

diği açış nut'kunda Amerikaalılık zih
niyetini methüsena etmiş ve Amerika 
Cumhuriyetlerinden her hangi birinin 
istiklaline dokunuldıı ğu takdirde bu
nun bütün Amerika kıtasının emniyeti. 
ni ihlal eylemiş olacağını söylemiştir. 

likle neticelenmiştir. Sonra Amerika Hariciye Na.zırr B. 
~u. ~~~----~--""'::"="'.'--~~--~~~~~~~-

GUnün tık karşılaşması hakem B ••••il Hull aıağıdaki büyük nutkunu ıöylc. 
mittir: 

>.iuzafferin idaresinde Ankaragilcli 
ile Güneş takımları arasında yapıldı. 
l(uvvetll rakibi Güneşe daha ustun 
"e daha. teknik bir oyun tatbikine 
hnkA.n bulan AnkaragUcU bu :ınaçı 
a . o gibi bir farkla kazandı. 
tık devredeki vaziyet yine 2 • O 

~nkaragUcünUn lehine idi. 
İkinci ve gUnUn al~kalı karşılaş. 1 

tııasını teşkil eden MuhafızgUcll -
Gençlerbirliği oyununa sıra gelmişti. 

Yine hakem B. Muzafferin .daveti 
llzcrine birlikte sahaya gelen takı:ın· 
lar taraftarlarının şiddetli alluşları I 
ile karşılandı. 

Çok kısa suren :ınuta.t seremoniden 
'<>nra takımlar karşıhk!ı olarak şu 
•uretle sıralandılar: / 
Muhafızgücü: 

Muzaffer, 
Fethi, Saffet 
Şükril, Celal. Ahmet 
Naci, Naim, Rıza, tbrahiını Atıf. 
Gen~lerbirliği: 

ltahlm, 
Nuri, Naci 
Keşti, Hasan, Miinir 
~dip, Yusuf, All, Sadık, Reşat. 
Oyuna Muhafızlılar başladılar. Fa-

l:at yapmak istedikleri hücum Genç· 
lerblrllğl tarafından kesilerek iade 
•ıundu. Müsavi kuvve~ler arasında 
~lmış gibi görünen top zaman za. 
atlan her iki kaleyi.de ziyaret ediyor. 
tu. Daha ilk dakikalarda mUsbet bir 
lettceye ,·armak lstlyen MuhafızgUç. 
lluer bUtün bir gayret ye enerji ile 

91tııl il..,._ 90 ....... -~
-..da, Gençlerbirlltlnln fırsat verme· 
hn müdafaası karşısında bir \urıu 
'İi!ıarına muvaffak olamıyorlardı. 
biter taraftan lrnl cniıı eidtli bir teh-
lli:.e karşısında bulunduğunu giJren 
<leİıçlerbirllği biraz daha canlı .oynı
)arak, evvela, Muhafızın te,·alı et · 
tlıekte olan hllcumlarının önUne geç. 
ltkten sonra m ukabll inişlere başla. 
dı. 12 nci -dakikada, Gençlerbirllğinln 
hpmış olduğu bir hUcum esnasında 
tıluhafız müdafilerinin anlaşamamaz 
litından istifade eden Yusuf takımı· 
ııi~ ilk golUnU yaptı. 

Fakat, bu golden müteessir olro1
• 

~an MuhafızgUcU tekrar Gençlerbir
lıtı kalesini zorlamağa başladı. Sol 
ltık Nacinin bir ortalayışı ile gelen 
lopu uzaklaştırmağa çalışan Rahim 
lnuvaffak olamadı ve top kaleye ya. 
kin mesafede bulunan lbrahime gel
«1.. lbrahim bu güzel vaziyetten isti. 
racie ederek vole bir şutla. takımının 
beraberlik golUnü yaptı. 

i Yapılan bu golde:t sonra. beraber
tsi lik va.ziy~ti yeniden teeı!ıriil etmie bu. 

lUnuyordu. 
Gençlerbirliği tekrar tesis etmiş ol 

duğu nisbl bir hakimiyetle muhafız 
)arı sahasına yerlc<;ti. Ve yaptığı a
kmıar esnasında kale önlerindeki ka. 

u ~klıktan istifade etmesini bilen Ha-
11 •acı 7 s inci dakikada takımına. yeni 
~ 'bir gol daha. kazandırdı. 
tt Fa.kat, bu golün taraftarlarına ver 

\\iği meserretin üzerinden henüz bir 
dakika geçmemişti ki, Muhafızgücü 

..._ akıncıları, yaptıkları çok sıkı bir i. 
lliele ve Rızanın ayağile mukabele 
ederek tekrar beraberliği temine 
tnuvaf fak oldu. Gen<~lerliği Muhafızın 
bu golüne 37 İ:lci dakikada Sadığın 

~ki yaptığı Uçüncü golle mukabele ede-
1a tek va.ziyt:ti yine kendi lehine çevir. 

dl. 3 - 2 gençlerin lehinde cereyan 

f

i _

8

: : eden maç sona. kadar bu vaziyetini 
... lr\Uhafu.a. ettiğinden siyah kırmızı

la.r sahadan galip o)arak çekjldiler. 

llk de\Tede 1 - O Ge:ıçlerbirliği 
't talipti. 

Arjantin Hariciye naz: rı Canti!o, mü 
teakiben söz alarak Concha'nın kts'nfc. 

' 1 rans reisliğine intihabım teklif etmiı 
t . ve bu teklif alkıılarla kabul olunmut· 

1: • , t tur. 

Topkapı kalecisi BiUendin bir hücumunu durduruyor 

Şişli -
(Ba§ tarafı 6 ıncıda) 

köşeleme 'bir şiltle maçın ilk golünü 
Pera ağlarına taktı. 
Mağlup vaziyete dileen Peralılar, 

bundan sonra daha iyi çalışmağa baş
ladılar ve Şişli iki iç oyuncuyu geriye 
çekerek müdafaa. oyunu oynarke:ı 
ilk devre 1 - O Pera aleyhine bitti. 

lK!Nct DEVRE 
Peranın yerden ve akıllıca oynadı. 

ğı bu devrenin 1 ı inci dakikasında 
Çiçoviçin attığı bir frikiki uzaklaştır· 
mak isteyen Vlastardi yanlış bir ka. 
fa vuruşile topu kendi kaleri 1e soktu 

·Pera 
T. Y. Y·K-MODA 

Dün sabah Şeref stadında yapııan 
gayrifedere klüpler müsabakalarında 
eksik bir kadro ile oy:ıayan T. Y. Y. 
K. Moda klübüne 2 - ı mağlup oldu. 

ARNAVUTKÖY-BARKOHBA 
Şeref stadının gayrifedereler ara • 

sındaki ikinci mUsabakasmı Arnavut
köyle Barkohba yaptı. 

Sabık Güneş oyuncularından Meli . 
hin dahil olduğu Barkohba faik bir 
oyun çıkararak ArnavutlK>yünü 3 - O 
ka.za..,dı. 

O. M. K. 

ve takımlar bu suretle berabere olmuş~ -. -------------------
<>ldular. Beykoz • Vefa 
Müsabakanın bundan spnra geçen (Devamı 9 mıcuda) 

34 dakikası iki tarafın da vaziyeti ka- 1caleyi zorlarken yine Bahadir yirmi 
bul etmiş halile devam etti. Rüzgarın metreden zaviyeyi bulan bir şutle i
yardımile Şişli sahasına yerleşen Pe. kinci Beykoz golünü attı. 
raltlaı- bet muavinle oynayan Şişli mil· Birin.el devre:ıln bitmeıine bir da. 
dafaa haUarınİ bir tUrlU ~adıkları Jtika kala Muhteşem vole * autle 
içi:t maç 1 - 1 beraberlikle nihayet. •üçüncü golU yaparak ilk defa beş da
lE>ndi. kikayı da 3 - 2 galip olarak bitir. 

• • • 
Bu beraberlik her iki takımın oyna

dığı oyunun tabii neticesidir. Pera 
takımr.ıda • biraz sert olmakla bera
ber - Hristo, Çaçoş, Çulafi ve yoni 
oyuncu İngiliz muvaffak oldu. Bam
bino çok talisiz bir günündeydi. Mer. 
kez muavinde Angelidis bütün oyun 
müc!detince yalnız itirazla vakit ge
çirdi. 

Şişlide: Başta Diran olmak üzere, 
Agop, Vlastardi, Armenak biraz da 
Vahap vazifelerini yaptılar. 

Ha kem Adnan Akın bu maçı cid • 
den kusursuz idare etti. 

miş oldu. 
tKlNCl DEVRE 

İkinci haftaym tamamen müteva
zin geçti. Vefalılar bir golün galibi. 
yetini idame ettirmeğe çalışırlarken 
Beykozlular ise mağlllbiyetten kurtul
mağa uğraşıyorlardı. 

Müsabaka böylece devam ederken, 
ve oyunun bitmesine iki dakika kala. 
sağdan ortala~an topu Şahap üçün. 
cü defa Vefa ağlarına. ta km.ağa. mu
vaffak oldu. Bu suretle de bu iki mü. 
sa.vi kuvvetteki takım mütevazin bir 
oyundan sonra üçer golle berabere 
kalmış oldular. 
• 

Teklifinin kabulünü müteakip Can
tilo söylediği nutukta cenubi Amerika. 
nın bütün cumhuriyetlerinin kendi ta. 

Galatasaray • Topkapı 
( Ba§ tarafı 6 ıncıda) 

atinde rüzgara karşı oynamalarına 

rağmen Topkapılılarm çok çalıştıkla· 
n görüldü. 
Kısa paslarla sağlı sollu yaptıkları 

akınlar Galatasaray için bir hayli teh. 
likeli oluyor, kaleye kadar dayana:ı 
bu hücumlara Fazılın mildahalesini i
cap ettiriyordu. 

15 inci dakikadan sonra, Galatasa. 
ray hücum hattı faaliyete geçebildi 
ve hem kendileri durmadan yaptıkları 
akınlarda kaçan nihayetsiz vaziyet
lerden sonra 29 uncu dakikada Sali. 
mb ileri pasını kapan Billent kargı 

sına çıkan üç rakip müdafii geçerek 
dördüncü golü, 32 inci dakikada Se
lim penaltıdan beşinci golU attı. 

Galatasarayın 5 - O kazandığı bir 
oyunda, galip takım kendini hiç yor. 
madan ve adeta bir egzersiz maçı ya
par gibi oynadı. Takımı:ı en göze 
çarpan elemanları Eşfak, Bedii ve 
Ekremdi. 

Silleymanın - marke edildiği anlar. 
d& bile - mütemadiyen •af açığı be8 
lemek hırlı taknnmm daha büyük. bir 
gol farkile galip gelememesine sebep 
oldu. 

Mağlftp takımda kaleci Abdülkadir, 
merkez InJ.lavİn Tahsin ve sağiç Ka
mil diğerleri arasında temayüz etti. 
ler. 

Beşiktaş • 1. spor 
(Baf tarafı 6 tncwfa.) 

aıs karara itiraz ettilerse de IÖzlerl
ni dlnletemedikleri için ceza vuruşun 
da.n üçUnctl tolü yedikleri gibi bu 
yanlıı karar yUr.Unden de ambale ol. 
dular. Bun.un neticesi olarak da Beşik 
tq Şeref vasıtasile dördüncü, Hak
kının ayağile de beşbci gollerini de 
attı. 

- .KURUNun kitap şekllnde roman tefrfka.411 -

''Hepimiz bütün dünya milletltriyle 
sulh içinde yaıamağı hararetle arzu e. 
diyoruz. Ancak, dünyan·n hiç bir yerin· 
de en ufak bir ıüphe kalmamalıdır ki 
Amerikan milletleri kendi kıtalarına 

herhangi bir devletin ıilih kuvvetiyle 
veya devletler arası bir tertiple istila
da bulunmalarına asla müsaade et01e • 

meğe azmeylemiılerdir. 

Bugün bir defa daha insanlık ilemi 
feci bir tarzda iki ııktan birini intihap 
etmek mecburiyetinde bulunuyor; hür. 
riyet veya esaret, nizam veya anarıi, 
terakki veya tedenni, medeniyet veya 
vahıet. 

Hayale kapılmıyalım. Bu tıklar bu· 
gün bir hakikatti; ve tehdit edici kuv
vetlerin ba11österdiği memleketlere mü 
cavir olan dünya kısmında bu tıklar 
müıbet birer mahiyet almaktadır. Bun 
lann bunaltıcı gölgesi bizzat bizim kıt. 
amıza kadar uzanmaktadır. 

Bu tehlike karıısmda ıerek bizzat 
kendimiz, ıere'k bütün beıeriyet için 
en miihim vazife kendi müeıeaelcrimiı:i 
halclden masun bulundurmak ve bu 
müesseselerin müstenit bulunduiu ka. 
naatleri idame eylemittir. 

Burada enternasyonal münasebetle.. 
rin esaı prenıiplerini iıaret etmek iı. 
terim; her milletin bizzat kendi i!le· 
rini haricin her tiirlü .müdahalesinden 
bade olarak hal!tdebilmeıi hakkı, bil· 
tUn devletlerin cc11met ve 'kuvvetleri 
nazarı itibare alınmakeızın hakimiyet. 
lerinin n beraberliklerinin tanınması, 
verilen aödere hürmet ve muahedelere 
katiyen riayet. 

Amerika Hariciye nazırı tahripklr 
bir harbin ağır!:iı altında yılıtlacak 

medeniyetin tliyl:r ürpert~ bir tam. 
ni yaptıktan ıonra demittir ki: 

"Biz Amerika kıtaSI yolunda kuvvet 
1i bir lmil olmak misalini vermek bah· 
tiyarlıiına nail bulunuyoruz. Bu ulıa
da yalnız defilis. Dünyanın difer kı -1 

ıımlarında da aynı maksat!& çahpn 
faal veya cayri fUJ birçok kuvvetler 
vardır. 

Amerika Hariciye Nazırı, medeniye. 
tin istikbalinden emin elduğunu tiddet 
li ve sürekli alln1lar arasında beyan e· 
derek sözleri bitirmiıtir. 
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kın baktıktan sonra. heyecanla haykırdı: • 
- Hanrl ... Ağabey!.. 
Zira, karşısında. gördüğü lkl insandan birl 

Cilhakika ağabeysi Hanrl idi. 
Hanri, yanındakine işaretle! 
- 1şte, dedi. Kardeşim. 
Sonra. onları blrlbirine ta.kdlm etti: 
- Cimi ... Bu arkadaş Skotland Yard memur. 

\arından Robertsondur. Kendisiyle ormanlıkta bu· 
:uştuk. Ve bel'aberce buraya geldik. 

Cimi, i şin esaslarını anlamak istiyordu, te • 
H\şla sordu: 

- Buraya nasıl geldiniz T 
Robertson anlattı: 

gevşetmekte devam etti. Cimi, ellerinin gevşetildi· 
ğini hisseder etmez, derhal zlndancının gırtlağına 
atılarak bUtUn kuvvetiyle sıkmağa ba:şladı . 

Zindancı gittikçe gevşiyordu. Nihayet garip 
sesler çıkararak olduf;u yere yıkıln·erdl. 

Cimi bundan sonra Yakit kaybetmiyordu. A· 
yaklarını Ye bUtUn vücudunu saran kayışları sök. 
tu. 

Hürriyet! 

• 

- Sen kimsin? 
- Ben, Bogard şatoşuna relmlş olan M:lı Xerl 

llortmer adında blr kıza refakat etmlyc memur 
sivU poliı Robertıonum. 

- Peltlll bu adamların eline nasıl dü,tün? 
-Kızı şatoya getirdikten sonra kendlılnden 

bir mektup aldım tamamen emniyette oldujunu 
\ ' e artık bana ihtiyacı bulunmadığını söylüyordu. 

- Sen de buna inandın mı? 
- Hayır şüphelenmiştim. Bundan başka her 

ne bahasına olursa olsun onu bırakmamak mec· 
burlyetlndeydim. Orada kalacaktım . 

- O halde Skotl adı verilen bu adamla nasıl 
bu tenha yola çıktın? 

AnkaragUcü stadında yapılan genç 
de talmnlar maçmda: Galatasaray . .An.
Is. kar&gUcilnU 2 - O , MuhafızgücU, genç 
te. lerbirliğini 5 - 2 ycnmiflerdir. 1 . 

IS:" --l Si 
-N -

llUrrlyete kavuşmuştu. hte kendisi ellerlnl 
le kollarını oynatabiliyor, yürüyor.. Karşısında, 

rindancının içeri girerken açık bıraktığı kapr .. 

Cimi Stanton, yerde yatan ceaedl aya.ğile l· 
terek kapıya doiru atıldı. 

- Anlatayım: Her şeyden evvel, beraberim· 
de getirdiğim gene kızın emniyette olduğuna emin 
değildim. Nitekim az sonra Skoti adındaki bu ada. 
mı oralarda. dolaşırken gördUm. Skotl sabıkalının 
biriydi. İki defa kendisi aleyhinde mahkemede 
şahadette bulunmuştum. Gayet iyi tanıyordum. 

Kendisiyle bir meyhanede buluştum. Birer içki 
içtik. Sonra bana bir hldiseden bahsetmeğe ba•· 
ladr, ki uydurma olduğu hissini veriyordu. Her ile 

hal ise, tkl arkadaşı daha olduğunu n onlarla bir· 
likte Bogard şatosundan çok kıymetli bir takım 
mücevherler çalacaklarııtı möyltıyordu. Fakat eter 
kendlılne elll ıterlln verecek oluraam, beni o iki 
arkadatına "yeni bir ortak,. dire tanıştırıp bu ve-
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12·12.t3't Puarteat 
ırilnıt ak,amı 20,JO da 

VINDSORUN 
SEN KADINLAIU 

Se:ıeltk muhammen ltlrUI 18 lira olan Haaköyde Huköy 
ı~Klikldltle?dkdelinde Keçeci piri 10kağmda 199 numaralı dakkAo teslim tarihinden itlbanm 939 

onıe ı ısını 
ı.ı:un Pazartesi aa- YJ8I aomma kadar klraJa ...naet a.ıere. JCık ~wya konuhaqtur. 

Şemsiyeciler Çemberlaynı bekliyor ü akşamı saat 20,SO namesi levuım mlldtırltllbde görUleblllr. htekUİer 1 Ura 35 kurulluk ilk 
ılu. mlnat makbuz veya mektublle beraber 19.12.938 puartelıl güntl eaat lf 

Yakında lnciliı Baıve'kili Çember layu Pariae pdecek. Bu ıiyareti Padıte 
d6rtıilzle bekledikleri ıaylenen bir kısım esnaf vardır. ki bunlar da pmelfecl-

DAMA CIKMIŞ da daimi ~cllmende bulunmalıdırlar. (8'173) 
BIRGOZEL • • • 

lerclr- ----~----~------------
Mal6m ya. Mllter Çemberlayn nereye ,ıtte, pmslyetl ile beraber lider. 

BUfta hıailterede ahpuıtır. Çilakil orada hemen her ,un yatmur yalar. Çem. 
berlqn'ln, IOll MUnibe ciditlnde ae temsiyeslnl elinden blrakm•IN• yatmura 
karfl kallamJan bu ileti tarihe mal «;tmit ve ona ıulh tim..U ıibl bir mana ver· 

TURAN 
TiYATROSU 

~anatklr Na1it, 
Cemal Sahir Oku
yucu, Semilla n 
Maey Varyetlll 
LÔXllAN ZADS 

Silim kuuı kö7 olmllan için ıttıamu oJaıı w hep.nıe lB41 Ura 
tahmhı edilen 13850 tane alafranga yeril Elkieehlr kiremidi De 310 
mahya açık ekalltmeJe konulmUlbır. Şartııameel levumı mtlctilrllillnde 
rtllel>illr. utekliler 2-190 18.)'rlJ kammda yazılı vesika ve ıoo lira 88 
ilk teminat mübus veya mettu1iıDe berabW 19.12-838 puarteat gtld aaat 

~
Parla ıematyeclleri de pmcB: )Nçulrta dalmt e.:ıcUmende buhmmal1dtrlar. <I> (8'18D) 

- itler biat gidiyor, diJOl'laıımt- Şeımlye 1ruDanın1ar cftdkçe azalıyor. 
Milter Çemberlayn bir ıeJ.e de felll8iye moduuq tekrar ortaya çıbnal 

Bir lakit Şehri Harabesinde 
Kazılar 

Blr arkeoloji heyet!, Ultn.,nada Nl· 
~ll mmtlbamda bir taıdt tehrL 
nhl harabelerinde yaptığı kazılan ve 
tCkfklerl halen b1tlrmlt bulunmakta. .... 

Ba ...... ~ ba,atı, .eko
.... YUIJetlerl 'ft _,al teeklJlL 
lan bıkJanda çok kıymetli matefyel
w ftrlldltlr· Bulunu eeya aram:ıda 

clemlr ~. deri daı.f etmeje 
• daha bu gfbt cUier eaııatlara alt 
aletler vardır. 

Blrgot ft'lertn temellerl de meydi.. 
na CJkarı1mı1 'ft evlerin tabfınatı 

hüklllda olcluqa larlh ftklrler elde 
edlJ.dle1ıl1mit. Buhmaa ... •ki 
takttlerln &lraat ... haynn J9tfftlr
me 'baJnmmdan çok ylbek bir aevl. 
yec!e olduklarım l8rih aurette .l8bat 
qlemektedir. Aynca burada Mmlf 
to,lftkta:ı mamw .., evuı ela ~-..... 

ltal,a Sara.,mcla Düiün 
ftalya kralı n Babetiltan ~ 

toru Vtktor lCm&Duelin en ~ kı· 
m prem1111 Marya Savo,.n ile p,-eae 
Llyt Burbon • Pumiktnfn nJpn1an
d1klan )'Udımtb. Ntp.n1ı1arm dtl· 
IUnJeri klıumuanl Diha19tl:ıe dojnı ,...,...lcbr. ttalt& ba1ma damat o 
llc&k ,._. L8JI Parl8te bir kollej. 
de okumqtur. İtal)'anca. franpra. 
almana. lnglllmt ve arapça kmup. 
bWyor. &iki Avusturya JmparatarL 
çel! Zitanm kardetf olaı2 ~ Por
tekis Afrikaamda pnil QJftllWeri 
vardır. Bu çiftınderl kendl idare e.. 
der. Vakttnı orada geclrlr. Prwıem f.. 
me, ~k hayır eever bir kmhr. 24 ya.. 
emdadır. Gu.ıeilijt ve l)'l kalplWif f.. 
le tencllabıt blttın ltaıyanlara wnllr. 
mfttir. 

Deniz Motarleri Y antı 
llerml llkJfDdeJd deni& mot&ierl· 

le 1U'll pmplJODhıla mtısabatatan 
yaprlmıfbr. Kot&ierl ıneydanda olan 
ve Bora • Borda llm1 ftl'l1e:ı bu tek· 
neler uumda )'apılan mtıabi.kada 
Jan Dan aatte ıoo mil ne btrlnct-
1111 banmJltn'. 

S Perde. \ 
o... Solo Si4et 

Loalır: 100. Her 1er: 20 Paradi 10 

·ı-rs 
I 
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OJTBI~ 
~tarlan-------) VoılYD S ._.. 
Yalanda: _,.. 
bir temsil h4cftaetl. 
iNSAN MABUT 

ALEMDAR SiNEMASI 
iKi FiLM 

Lorel Hanli ln1içre4e 
Slit ltanleıler. 

.................... 
Resimli Hafta Nefriyatmdan ! 

•ATATüRK ALBüMUI 
f Mtıkemael ve ma'faf&k bir eserı 

olmaıının ka,.ılıfını g&rdG t 

Nafıa Vekiletinden· ~;:-EJ:Ei 
Datltmeye konulan te: mcJ biı baskıyla pi7uaya sılnnak t 
ı - Bvlad& llulyu J611 letldelei ft ftllılt.er 1nf1atı bt1f becteU llzetı bulunmaktadar. • 

"lsım1 .. ura "88., kurultUr. t' Elledl Şef AtatarklR ı 
3 - lCklılltme 21-12-938--tuihlne ratlıyan çarpmba gUntl eu.t -ıs.. t 

ele 'ata Vek&leti suıar umum MildG.r.Hlltl Su Bkatltme KolnlQonu oclumda t soo e yalan canb batıraanı isinde 
bpalı arı uulile J&Pl)acaktar. t toplayan ve cllzel bir apakla ınıto t 

T. c. BANKASI 
K"'11J .. tarlbl: 1111 

.. ,..,_.: ıoo.eoo.ooo 'firar Uruı 
fube •• aJau adedi: 111 

....... .....-. ........... u ...... ıe1n1 

Paıa biriktirenlere28.800tira ikramiye VıereeeK 
ııraat bankuın4a Kambar&lı •• ,.....,_Taamı -.,ıana4a 

e~ az iO 1lr&11 bulunanlara MDe4• ~tela teli'-' llva P• a~ald 
pli.La ı~re lllralhlJ• 4alıbiaoak&lr: "" 

f Adet ı.HO Llrallt t.000 Lira 
• .. Hl • ı.ooo • 
' • 210 •• ı.ooe • 

f 0 • 109 " f.000 ~ 
100 ~ ı• • LHO • 
ııo • •• • f.tôO • 
uo • 10 • 1.200 • 

DIJIKATı •-lllU'ladüt,...._ Mı .-.1cb1ı19 • ...._ ..... 
I• dttfftllJewlere lkrabdı• ~ ._.dilde tA • DbdMIJh ...U• 
·ektir. 

Kur'alar seaede t defa, 1 BJJll, ı Blrlnellll•••· 1 ll•rt "1 B 
ııran tartblerln1e ~kllace'kttr. a - Jatekliler ebfitme ~l. mukavele projeli, Baymt!ll'hk 1olert ı bulunan bu eıerln Udncl baıkıllDll1 t 

pne1 p.rtnamesl, fenni p.rt:ıame ve projeleri "26,, lira "55,. kurut mukaMJiıı. da ihdyact brplayamıyacaJı mu· t 
dl Bular Umum lllldllrl~ almabilir. t hakbktır. t __ 

4 - Ebf1buJe gtrebflmet lçbı lateklllerfa ~.993., lira -ıs., kurulluk ı Ba kıymetli ueri beniz teü- t .. ----------•, •-.._._ _______ .., 
..UUt teminat ftl'DlUl ve elallltaenta ,.,.ıaaıı gbdla en az sekiz gUn t rik etmemit buluanlar bu t 
4l'f"1 eUerhıc1e bulunan blltDn ftafhlarta birlikte bir llıtlda ile VeltlleU m~ ı aGnclen mheuilerhae aiıı•rifte , 
atederekbullemtltmolmatberevaika alm•tm ve bu-''-- lbru etmei b-'- 1 .ı • ..ı ı . ..~. wunma_ıuınar 

Jid IU,ttlr. Bu 1llldtlet !Qlnde veıdka tllebinde ftlDmJyanlar\~ llti· t tldacl ... la .... ı.......ı içia Qft- t 
rü edemaler. ı .__ --L..L...t -11..a-ı..L! .. t.. ' • 

1- r.tekltlerin teklif .aııektuplannm Odael mac1de4e ,aldı mtten 1:llr 1&• ... ......... -~ ... ıun 
llt dnUne kadar Sular Umum MUdUrJQlae •akim müabUIDcle vausıled t 8n9ll f8YZi &diliJtr ~ 
ı•.,,,.aır. ...~ .......... . 

t>r. irfan Kayra 
RONTGEN MOTEHASSISJ 
tllrbe, Bozkurd lur•atbanell kar 

tı11nda nld Klod Fıreı MW Ho. 
~ . ıo. öileden sonra -s teıa 7 p 
adar. 

Poetad& oı.a gıecikineler kabul ec1I 1mel.. CSD3Y j 

811• ile onları ele verecetlnl vaadettl. .• Bunun ur. 
durma oldutu bnbelU;rcU. Fa.tat 7a hakikat tae •• 
Nllaa7et blr poltaJn 4e tehllkqt aöu ahııuı ıt. • 
mndır. Onunla birlikte J'Ola cıktım. l'akat kavga 
b~11P da herifin crrtlatına J'&pıftılım &aman 
~ulqılmıttı. 

- Patlı&. neticede ne Giren.cila! 
- lan• Otrendlm: 
Polis, memun, Hanrl Stantona itilerek btr

bo dakika fıııltJ halinde ona bir ıeyler ıö;yledl. 
Rürtnla cGzlerl faltqr clbt &eıllllrttı: • 

- Tok canım, dl1e haykırdı. 07Je l• derhal 
pt.oJ'a tophm. O caniler, bizden evvel Tar•blllr
ler ... Ne denin T 

- Ktlkemmııt ••• 

• • • 
Ta fasla uyumUJ, J'•hut da kencllılııe at1on 

~nıuttu.. ctmı tözlerlnl açblı Y&ldt, nere. 
4• ~11 keaıl~pıJyec•k kadar taflun bir laal· 
ele, 141. 

Bir mffdet IOJln.. ••natilahı kurtulmuma 
.bılkb 0Jm17an bir eitr. vut1etlnde bıllundutanu 
~· llllerlnden ve a.,.tı~ llJllU'tl t.atlu• 
•il olclulu bir ıandatreden alla 1mnılcla1&DU70r-
4L 

Ye ,acu ~ ıtlak btr hava stnmlt slbb-clt. 
ı .. ~~·;i,_.._.;;.bl anlattı. Kencltalal blr .tada. 

LABTfK T1JZL'U ADAM 

na cetlrmlfler:dl. 8'-toa•• •• tehlikeli ve karan. 
lık yeri olan rutllbeUI ıln4an& llOkulmuıtu. 

Derkell 1'1r ayat ...ı ııttw .. 
Bhiıl geliyordu. 
Oturduğu yerden, ıealn Pldlll tarafı tah • 

mln etmlye çabaladı. A.1at sesleri, demir çh1lertrı 
malta tatlarına çarpmumdaıa h&lıl olaıı kor'kuno 
aklaler lıallnde 1ell7ordu. 

Btr mQd~et 10nra kapı açıld,ı. Agılan kapıdan 
ıcerl> e Mr ıt~ aısdı. Ve arak 1111lerl11ln retlrdllt 
acl&m kartwın4a beltr41. 

Bu. beabelll ılndancs idi. 
Clml ~ln.dancırı ~~r görmez. bayılmıı glbl 

otr hal aldı. 
Zlnducı al117 ederek: 
- Vah Tah, diyordu. Kendinden geçmıı btca· 

re •.• HM' halde pek sıkı batıamııım. iplerini blraı 
olıun ı•Tf8teylm. 

Zlndaacı rakl&flı> da ipleri Cflvtetmekle met. 
ıul oldulu aıl'ada, Clml onun aarhot oldııjunu 

anladı. Ziri& mllthlt bir tarap kokuau nef1'9417or-
4ıı. 

Cimi ba7gm Taziyeti bozmadı. Zindancı ipleri 
l'abt l>lll4ellblre olduiu J'&rde chırmaıa 

aeebar oldu. Birtakım ayak •Mleıi ltltlyordu. 
.,. ~ slWkp 7aklqtı. 
~ ..,... korlclorun bt batında iki IDHD be

lln\t,; oııat 1* ••44et rtliJt. *6rl70nn111 slbl ,... 

.. -.. = .... 

Yaan: Hamdi ltııa Ça,.sam Hm• 
edebiyatnmı llmlJlcek 1>fr .... ,.., 
dir. Yelli ç1litı. Satq yeri: lıtN.,. 

Kitabni. 

ı;a. hekimi 

Dr MuradRami Aydın 
r&Utm - TaHmhw, Tarlabatl 

eaddetl No. 10 Urfa apt. 
Tel: tlJSS 

OROLOC - OPEMTOR 

llr. Kemal ()zaan 
KarltnJdeki -.)'tOebaDelini ~ 

Dllbap 11tlklll Q:L No. (B) Obn
yan Ap. Bura paan ClsUIDe) naklet
miıttr. Telefon: 41235 

1938 

Reaımıı 

Hatta•nı 

18 nen .. ,, .. ftktı , 

MOvezzilerden arayınız 
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No. U.. 

41 50 
16Z 50 
190 50 
220 100 
23-0 ıoo 

266 ıoo 

329 100 
382 30 
639 30 
MO !O 
949 50 

1007 30 
56 30 
90 30 

286 30 
330 50 
392 50 
637 50 
723 30 
96S 30 

2068 50 
179 500 
194 .so 
251 3-0 
344 30 
407 30 
421 ao 
528 30 
588 ıoo 

611 50 
sg2 3o 
003 30 

3048 30 
209 30 
350 30 
423 30 
433 50 
479 30 
541 50 
547 30 
631 45000 
690 200 
732 30 
760 . so 
789 • so 
851 50 

4134 100 
201 ~ 50 

2es • so 
272 30 
38S 500 
421 30 
427 30 
627 • 30 
682 so 
685 30 
777 50 
981 30 

500• 50 
61 ao 

191 ao 
20• ao 
211 ao 
383 50 
40J ao 
434 ~o 

649 50 
661 JO 
758 JO 
791 50 

801 '° 
84• ao 
938 '° 
940 ao 
949 so 
980 30 

6062 30 
ı5e ao 
22d 40 
320 100 
324 10 
471 10 
5SS 50 
64~ ao 

No. Lira No. 
--~-------

686 50 664 
695 30 674 
748 100 617 
86G 30 710 

7130 
159 
165 
222 
283 
427 
431 
507 
5i5 
595 
629 
635 
744 
784 
834 
936 

8004 
155 
250 
301 
329 
366 
419 
551 
575 
680 
980 
gg7 

9122 
246 
317 
357 
415 
496 
560 
582 
618 

705 
722 
765 
77'1 
7!U 
83d 
840 
885 
979 

ıoo&7 

uz 
ua 
279 
281 
ao7 
J06 
417 
-tel 
604 
eu 
791 
947 

11027 
}46 
UJ 
H• 
aoı 

117 
eoı 
874 
70' 

'" U01'1 
109 
112 
241 
2'3 
174 
479 
501 
JOP 
579 
82f 

50 726 
30 741 
50 829 
50 896 
30 974 
30 1.:1143 
30 :s1 
50 424 
50 451 
30 53~ 

30 548 
50 567 
!O 600 
so 656 
30 695 

J00 726 
30 85l' 
30 977 
50 999 
30 l42R7 
30 298 
50 843 
50 431 
30 44? 

200 515 
30 608 
30 638 
30 669 
30 :>81 
30 694 
50 760 
50 8116 

100 899 
50 943 
30 995 

200 15345 
3-0 358 

' 50 393 
. 30 424 

100 444 
IO ... 
30 679 
30 683 
30 7U 
eı 763 
50 798 
ao 110 
ao 110 
50 886 
so 913 
so ıe314 
10 45 
JO 471 

50 '°' 
ıoo H• 
$0 ,. .. 

ao H• 
so .,, 

jO '" so ·t0 
50 QIO 
30 Hl 
ao 047 
ao 950 
te> l10J5 
ıoo a• 
tO H 
to 160 
ao ıu 
ao .. 11 
so aı• 
ıoo ldS 
500 S71 

30 409 
JO 4U 
JO 422 
30 496 
10 191 
30 H1 
10 641 

Lira 
JOO 
ao 
50 

500 
!-O 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
.50 
30 
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50 
30 
30 
30 
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50 
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30 
50 

100 
50 
50 
30 
50 

200 
30 
50 
30 
ıo 

50 
50 
50 
50 
30 
JO 
10 
30 
50 

200 
.ıo 
IO 
50 
50 

200 
30 
30 
ıo 
ıo 

ıo 

ao 
30 

10000 
100 .. 
IO 
IO 
IO 
tO 

'° IO 
ıo 
10 

100 
ıo 

30 

30 
30 
30 
10 
ao 
10 
IO 

200 
10 
JO 
ıo 
10 
IO 
50 
~(1 

No. Lira 
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7S6 
125 
883 
938 
9 8 

18153 
322 
379 
3CJ 
443 
455 
5~0 

697 
747 
776 
9Jl 
98G 

1915?. 
410 
45ı 

504 
597 
609 
6"'8 
72f. 
774 
921 

20Q09 
u 
29 
44 
67 

125 
152 
157 
210 
28t' 
400 
42J 
514 
12~ 

eoa 
647 
741 
fH 
883 
979 
987 

21070 
76 
94 

162 

165 
ısa 

197 
324 
su 
eaa 
,.t , .. 
ııı 

120 
123 

11105 
ıız 

177 
225 
414 
568 
574 
693 
700 
763 
132 
150 
809 

HıU 
43' 
461 
703 
712 
744 
772 
000 

200 
200 

30 
30 
30 
50 
30 

200 
50 
30 

100 
50 
30 
30 
30 
50 
!O 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
ao 
10 
JO 
JO 
50 
30 
30 
50 
30 

2no 
50 
30 
30 
50 
50 
ıoo 

30 
200 
30 
30 
30 
30 
10 
50 
50 
so 
50 
ao 
50 
so 
30 
50 
IO 

uooo 
IO 

'o 
50 
30 
10 
so 
50 
so 
50 
30 
30 
30 
so 
IO 
50 
10 
50 
!10 
50 

ıoo 

10 
30 
ao 
50 
M 

No. 

001 
981 

24002 
36 

102 
188 
2 o 
324 
353 
444 
54~ 

516 

658 
718 
779 
842 
924 
934 
9 Q 

25031 
87 

107 
229 
241 
286 
298 
36P. 
390 
409 
os 
45~ 

458 
514 
535 
54tı 

643 
717 
739 
764 
748 
764 
789 
882 

~3ı 
943 

26044 
74 

10 
"'55 
311 
:ti 
371 
438 
476 
497 
.530 
546 
577 ... ... 
70I 
711 
74• 
823 

•2~ 
868 
93~ 

96.1 
27238 

J2S 
14• 
41• 
450 
501 
656 
677 
6t!C 
74-
990 

Hle'-
18' 
280 
317 
32(1 

Lira 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 

100 
50 
50 
30 
so 
30 
50 
30 
30 
ıı;o 

30 
30 
30 
50 
30 

200 
so 

100 
30 
30 

100 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
ao 
30 
ao 

200 
ao 
a.o 
30 
50 
30 

200 
ıdo 
60 
50 
30 
50 

50 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
ao 

100 
ıo 

ao 
ao 
ıo 

ao 
ıoo 

200 
ıo 

30 
ao 
ıo 

.50 
!O 
30 
34 

200 
500 

30 
ao 
50 
50 
50 
30 

100 
~o 

No. 

325 
638 
660 
720 
772 
811 
857 

8 ' 

,ıi. 

200;!\ 
186 
247 
255 
340 
380 
404 
~ıs 

593 
612 
796 
960 
972 
986 
997 

30071 
143 
178 
2&1' 
299 
425 
489 
498 
702 
72!' 
782 
80~ 

882 
31013 

178 
284 
299 
309 
Hl 
411 
197 
611 
633 
682 
669 
851. 
008 

32019 
111 
lJ6 
160 
195 
Ul 
H9 
427 
4AJ 
571 
702 
740 
Hl 
931 
09~ 

~o~ 

UOO&l 
281 
asa 
35' 
57~ 

UJ 

e•• 
IJJ 
88J 
97(\ 

07$1 

3402$ 
uı 
152 
157 
36ft 

Lira 

30 
200 

50 
30 
50 
50 

500 
50 
~o 

30 
50 
30 
50 

50 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
50 
so 
50 

200 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

100 
30 

500 
50 

100 
IÔ 

ıoo 

100 
50 

100 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
.so 
50 
ao 
so 
50 

100 
500 

50 
~o 

3000 
100 
ıoo 

so 
30 
so 
H 
$0 
30 
so 
50 
30 

100 
30 
30 
50 
30 

No. Lira 
--~__......-

388 100 
401 so 
455 50 
465 30 
480 .50 
486 50 
768 30 
782 200 
77P. 30 
832 30 
006 500 
983 100 

35056 30 
12:ı 30 
ısı so 
176 30 
232 30 
276 30 
366 30 
427 100 
444 50 
454 30 
411 so 
477 
50f' 
72~ 

732 
800 
807 
807 

36008 
3~ 

39 
105 
170 
171 
ıoo 

31& 
450 
.517 
523 
5U 
534 
640 

"' IOS 
851 
862 
911 

37005 
54 

ısı 

183 
2U 
114 
40'1 
40 
547 
)U 
Hl 

H218 
214 
339 
340 
S44 
!i3Q 

61~ 

6lf' 
715 
855 
87J 
901 
911' 

sooeo 
111 
Hl 
406 
4&1 
4&~ 

50 
eoo 
&ell 
124 
Hl 

100 
30 
ao 
30 
30 

200 
50 
so 
so 
30 
50 
30 
30 
30 
!O 
30 
30 
ıo 

so 
50 
:ao 

'° 100 
30 

100 
50 

100 
30 
50 
20 
30 
50 

200 
30 

200 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 

500 
30 
30 
30 

50 
200 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
30 

200 
ıoo 

30 
50 
30 

100 
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Günün 24 Saatinde 
, 

HASTA 

GRiPiN 
KateJ..mi lnıllanııuz. 

GRIPtN ı BGliiD a1n. 1121 •e .... 
edan ....... 

CIUPINı E• ti.W.tll 11ııat ••dit ................ .... 
GRIPIN: N ..... ll'İP " ._. 

t' 5 1 •• lıla;yi .. ............ 
icabında günde 3 kaşe alınabiliı 

isim ve markaya dikkat 
1 AKLI l'LEHI DEN SAKl~INIZ 

Yapı itleri ilam 

Nafıa Vekôletinder 
ı - JDUüım.,. Judlwu fi: Aôara Altlröprft ıı. Orman çlttıill yolu 

riDde yapılacllı Tanlıg11lull eutltUIU bin&lan lııf&atulır. JCeılt btdell •S 
lira 96 kuruştur. 

2 - Eksiltme 20-12-938 salı gUnll aaat 16 da Nafıa Veklletl Yapı ı 
l~rl eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usullyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna ınUtef erri evrak 245 kurut bedel muka 
bilinde yapı illeri umum mUdUrlUğUnden alı.:ıabılir. 

4 - Ekslltmeye girebilmek için isteklilerin 3652 lira 28 kurueluk m\IYU 
kat teminat vermeleri ve Nafıa Vekiletinden alınmıe ehliyet veaikw ge.t4r 
meleri lAzmı~ır. Bu vtsika ekıiltmenin yapılacağı rUnden eu u 1elda gUD nwı 
tateklilerin bir latida ile Nafıa Vekaletine mUracaatlan ve istidalarma • ar 
bir kalem de 25000 lira kıymeti:ıde bu ite benzer lı yaptıfma dair ltf yaptıran 
idarelerden &hımuı vesika ilittirmelerl muktuldir. 

D - ut.killer teklif melıtuplai'lm ihtle pil olan 20-12-818 alı ... 
saat 15 e kadar yapı leleri eksiltme Jromlıyonu reisliğine makbuz mukabUm. 
fıetlim ecteoeklerdlr. · 

Polltada olaeak gecikmeler kabul edıım-. ('943) (8190) 

D~olel De~ıryölları v~ Limanlar._~ tişltttm·e 
• .. .JI_ .ı 

'· , ..... ~:_:. /Unfu'm idaresi ilan/an' ' 

ı 1-10-1938 wıhfndekl eltliltıntli fltbedllmlı olan 21950 ura mtalWD 
mtG bedeUI 1000 adet deri palto 20--12-1988 salı gUnU aaat ııs te lrapa!t .n 
uaulU ile Mkarada ldan biııuında M tm alrn&caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1646.25 liralık muvakkat teminat ile kaamaue 
tayin ettiği veeikalan ve tekliflerini ay nl ,Un saat 14 • kadar komlqOD rtlalı. 
fine vermeleri lbımdır. 

Şartnanwler parasız olarak Ankarada mabeme daireelnde::1. Haydarpatadı 
1 tesellüm ve aevk teflifinden dafıtılacaktır. (8807) 

Jandarma Genel Komutanlıiı Ankara Satuaalma Ko
muyonandan: 

l - Bir taweelne blııem kurut kıymet biçilen evaf vt tellil 8rnefiM uı. 
ıun sekiı yib hayvan velemül kapab zatft&n puarhfa tahvllea ıs.-12 • 
PU&rieei !UDU •at onda nbn almaca Jrtıt. 

2 ~t parasııı lromflyondan aırnabil~cek olan bu paa.rJıfa Jcane 
mak istiyenlerb altı yUs otuz liralık teminat sandık makbua veya banka m• 
tubu ile şartnaı.ıe yWh belgeleri• b!rllkte paaarhlr run Ye saatinde komla. 
yonda bulunmalal1. (4937) (8721) 

!atar.bul D.nt• Ticaret M Gdilrliliünden : 1 
MU411r1)'8t ve mtllhakat um~arı tola 110 '4et d01ya dOlabı 24 adet yazı ı••-••••---• •-~ 

masa& & meoe yurhaııe. 6 koltuk, 2 ilah ile 275 adet hera.ren sandaJya ve lE RZi 
25 koltufuıı mubayauı ayn ayrn aoık tlrılltme'9 konmtl§t\lt. 

S&ndalya"' kottuklann ta1ımın bed•u ıız ıtra &terıertnın ise aı20 Yavuz Sezen 
liradır. 11215 litatım yU.zde 7,5 temlllatı mavakkateai 84 Ura 87 kuruş, 3120 Parte Kadın, Erllftlı Tenllllr Akade-
liramn 234 liradır • milerlnden diplomatı. 

lstekllJttfn teminatı muvakkateleri ı.taııbul muhasebe mUdUrlilğline ya. Beyoğlu • Par-ınakbpı 113, Tlrlr to-
tırdıkla.rma dair makbuz veya banka mektup1arile 22.12.938 perşen~ giınü to e"ı u11ınnd 
aat 14,30 da Galatada Rıhtım eaddestn de btaııbul Denla Ticareti müdllrlüğil.11'•---------
ııe eartaame •• rea11n1er1 atrm•lt t•renterta de tmıdtırtwt idare tubelbl 
mUraelatıan tlln ol ft 

Ada Panel Akarat Dosya 

2~ Y ıu 

Şahkulu mahallesinin Galipdfde caddeelnde dOl oe4lt numaralı d11kkln 

1 
evkaf kanununun .U tınctı 11l&ddeel muolbince kadaltrooa tvk&f :ıa.mma ta . 

J
on eclilmittlr. Bu raJl'i menlNldt tuarnat iddia edealtı'ln alelusul m•bkamıe. 
,. ft evkafa mtlncutıan ı~ 




