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Fransız -- Italyan ihtilafı büyüyor 
Reisicumlbıur Tunusta ita/yan konsolos

Dün Taşköprüde ha;kın hanesinirı camlarını"f<zrdılar 
dileklerini dinledi Italyan hastahanesi doktoru 

Basınderlemeişlerimizl ~~::?;.~~.!;::r~::.~:~~~~ karısı ve çocuğu yaralandı 
Yazan: ASIM US 9.20 de muvasalat buyurmuşlardır. Ka 

saba dahilinde takriben üç yüz meire-
Büyük: Millet Meclisi 1934 sene in- lik bir mesafeyi yaya yürümüşler ·ıe 

de l>asmn yazı ,.c resimleri dcr}em~ ' halkm şiddetli alkışları arasında önce 
llıaksadJyle bir kanun ncşrctmişt _· belediyeye giderek burada devair rüe. 
O senenin temmuzunda ıııcriyete gi 

sasını kabul buyurmuşlardır. 
:ren bu kanunun tatbiki yazifcsiyle 
l tanbulda derleme mfüliirlüğlinii ii- Bundan sonra hazırlanan büyük sa-
2orlne almış olnn Selim Niizlıet nltı lona geçerek köylünün ve halkın dilek. 
nyda bir muntazam suretto nc~rctti- lerini dinlemişler, ticaret ve belediye 

reisleri:iden kendir hakkında izahat al
ğl Türkiye bibliyogrnfyasındım baş-
ka mcmlcketimivle basın bnyntmın mışlardır. Sonra büyük adlarını ta~ı-

yan lsmet İnönü yatı okulunu ziyaret ilk bnşladığı tarihten, ) nııl 1 728 fiC-

nesinden ~·anzinıııtılınyrJyenfn Utanı ederek gezmişlerdir. 
tarilılne {1830) knclnr uı; sene zıır- Taşköprüden hareketle 12.45 te Kas. 
fındn. neşredilmiş kitnplarm ' 'e mu- tamonuya dönmüşlerdir. Gölveren mm. 
lıarrirlerinln isimlerini do toplamış takasında yol üzcri:ıdeki kendir havuz. 
Matbuatımızın Osmanlılık deninde larını gezmişler ve vali Avni Doğan _ 
tanz.imn.t tlkrini nn ıl hnzırlııdığmı dan havuzlar hakkında izahat almış. 
gö tcrccek mnlılyette kıymetli bir !ardır. 
l"cslkn. demek olnn lm eserin öniimüz- ---------------

deki AY ltindo ne~rcdileccğinl öğre- Atatürk' ün anıt -kabri 
n.lyoruz. 

Tımzimattan cVTelki nıilli mntbuıı- M t h h 1 
..tmhUJ(tsmn demek olan lıu csiknyıı u e assıs eyet aza arı 
göre bu yüz on en .7.nrtmdn. neşre- A n k a r a d a 
<lJien kitapların nılktıırını tnlınıin c- ··········- ·········-··· 
dcbllJr misiniz? llu ıııil-Uır 500 .kii- i Ankara, 7 (Hususi muhabirimizden) i 
ııur kltapt&tı bnreUJrt' Su hnlde tan- Atatürkün anıt - kabrinin yerini ve i 
Zlmnttan Cl'\'el 'l'ürkiycıle n ,,.riynt şeklini tayin etmek Uzere Başveka. i 
faaliyeti senedo nncak beş' kitabi lcl :rnüstoq~r Kemal Ckdele~in riya- ! 
:tnünhasır k~lıyornıuş. ·. setin6l!lfi ta,li komisyon talışmala.rı- 1 

Halbuki cnınlıuri) et de' rinde lınrf ü.a devam etmektedir. Tali komisyon İ 
fnkılAbı neşriyat bnkıııundnn cıı zi- ilk toplantısında vekalet mütehas. ı1. )'Ade kısır olınnk icıtJ> eden bir neş- sıslarmdan müte§ekkil bir heyetin 
:r.irat de\Te i sanılır. nuııunln bcrn- fikirlerini almağa karar vermiştir. 1 
her gene basma yazı ,.ere imleri ı.leı·- Bu mütehassıs heyet Akademi pro-
leme müdürlilğiinün himmetiyle lınl'f fesörlcrinden Mimar Taut, HeykeL 
lnkılAlıından 1028 _ 1038 senesi Ok- traş Belling, Nafıa Vekaletinden 
k4nununa kndar JO .senelik l.ıir zn- Profesör Leu, şehircilik mütehassıs. 
:anan zarfmdtl çıknn kftnplnrın snyı,.,ı larından profesör Prost Ve Yansen-
toplanmış, 5700 ü resmi ve 0700 ii de:ı mürekkeptir. Taut ve Belling bu 
hwm t olmnk üzere 12.400 Jdi ür ki- münasebetle şehrimize gelmiş bulun 
tap neşredildiği tesl.ıit olunınııştur. 

Tabii 1989 ikinclkflnun l>aşrıuı kadıır 
derleme miidürlüğiino yeni gelecek 

maktadırlar. 

Mütehassıs heyet önümüzdeki haf 
ta içinde toplanacak tali komisyona 

\ e yeni çıkacak kitaplar ile bu rnkn- 1 1 : 
nun ml.ktarı (}alıa ziyado yiikselecek- -----------00

----·--·-·--... 

fikirlerini bildirecektir. 

tir. Bu takdlrdo hart inkılillnmlnn -----G;;----J-;---':".
1
:----

sonrn memleketlıııiztle ne.,reuUeıı ki- rap ep in 
tnplnrm yckfuıu senelere tnksim cd1-
l1nce her sene 1000 den tnzıa kitap ilk Alman tayyare gemisi 
tıkmış olduğu anlaşılır. denize indirildi 

Bu mukayese neticesini büyük bir 
:oıcmnunJyetle knydetnıek lflzrmclır. Kiel, 8 (A.A.) - B. Hitler, bugün 
Zira bir memleketin medeni hnynt öğle mcri hususi trenle buraya gelmiş 
ısedycslnl gö tereblJecek en doğru ve Mareşal Göring ile birlikte, ılk Al. 
mikyas zihni faaliyetin yekunu de- man tayyare gemisinin denize indiriL 
:oıek olan neşriyat mikUırıdır. Hu J- lişi merasimine riyaset etmiştir. Bu ilk 
tlbarla cumhuriyet del'l·lnin, bilhns- tayyare gemisine, ''Graf Zcppelin,, is
sa hart inkılllbını takip eden seneler- mi verilmiştir. 
(le, feylzll semeresi meydandadır. 
Eğer JJııy Selim Nüzhet. ı 728 tarl- .Mıılfınıdur ki ldtnıı halinde ynpılnn 

Jılyle Tnnzinıubhayıiycıılıı ilfııu tari- nc':'l'iynt nisbctcıı kolny elde o<lilchl
hl olnn 1830 tıuihi nrn ın<lnki J ıo se- lir. J<'nknt c ki mecuuunlnr böyle <le
nclik dcue için yn1>tı •ı gibi tanzimnt ğildir. Jlclc, eski ı:;nzetc ko lekslyon
tnrihl ile harf inkıJahı tnrihi olnıı Jnrını elde etmek ı'\<lcta imkfı.nsız ~1-
ı 028 sene i nrnsmıln Jrnlan 90 sene- hi bir şeydir. JJerlenıo miicliirlüğii 

lik fn ıln znrtnula neşrcclilmi~ kltnp- tetkik C'rhabrıım karşılnştı;;ı hu zor
lan dn derlemek iml<fuıım bulursa Juğıı hir <lercc<>ye kadnr çnre nrnnıış; 
cumhuriyet devri ile Osmmılılık idn- hu maksntln lınrr inkılAbr sll'nsındn 
rosl nra ındaki neşriyat muknye,.,c i 
dahn. fııy<lnh hiikiimlcr çıkarmnj!ıı 

ynrclnıı edecektir. ..\~·nl znnınnılıı 

memleketin tetkik erbabı i<;in bu" 
kalan bir asrn. yakın bir de,·re.sine alt 
neşriyat tesbit edilmiş olncnktrr. 

Bıı :münasebetle kiilliir bnkıırılığı. 
nın çok fnr<lnlı hir mfıc~ o1aMlt. 
teşkil ettiği (}cr1Nne birllğfoiıı diğeı 
IJir lıizmctlııi daha lmlıcr HrcUuı: 

ncşrc<lilnıckte olan ''C on<lnn sonrn 
193 ı tnıihlııc knclar c;ıkarılnıı mcc
ıııırıalnrııı lln hirC'r ko !Pkı-;i,·cmlnrırı· 
;\npınnjrn J,.nrnr vermiştir. Geriye kn · 
lan iiçto birinin mühim kısmı dn 
bulıınnıuştur. 

nu sııretl~ ynkın hir znmıuıila hır 

mrrm•m!nrın ko l<'l•~lyoıılarını J!ıiı· . 

Jll(•i:,~ ıııuhtnç olnıılar kı) nwtli lılı· 

ıııiiracant yeı·i uuJnhilcceklerdir. 

-

Pariste Yüksek Tahsil Talebesi 
muazzam tezahürat yaptl 

" Venedik Fransızlara 
verilmeli ,, 

Tunustaki 
• lfalya spor cemı-

yetinin reisi ile 
Eski muharipler 

cen1iyeti reisi 
1,evk if edildi 

Niinıayi§lere sahne olan '1 utıustan bir görihıii.J (Ya..""tSı 6 mcı sayı/ada) 

Romanyada tevkifler 
Alman ekalliyetine mensup 

dört kişi yakalandı 

Demir Muhafızların 
fa.ali~efi 

Tramvay Şirketi mümessilleri 
Vekalete teklif mahiyetinde telakki 

edilemiyecek bir 

Muhtıra verdiler BilkrGş,•8 '(A!A.-) .:_Alman ckalU
yctlerlnç man~iı·i> 'Romen tapiJyeUn
de d6rt kişi şilpbell faaliyetlerinden 
dolayı Alb!l Şehrinde tc,·kif edilmiş- Tünel, Havagazı Şirketlerine de satm alınacakları tet lig edildi 
tir. Bunlardnn biri Uzcrinde neye ya
radığı anlnşılamaynn bir şifre bulun
muştur. 

Paris, 8 (Husus!) -- Fransız e!kA
rıumumiycsi, nomanya<lan gelen he
yecanlı haberler Uzerlnde dikkatle 
duruyor ve hMlselcrl ehemmiyetle 
knrşılayor. 

Telgraflar, Demlrmuhafız teşkUA
tının gizlice faaliyetine devam etmek 
te olduğunu, bildirmektedir. Gecen
lcrdc öldUrUlen Dcmirı.ıuhafızların 
lideri Kodrcanunun yerine bir avu
kat geçirilmiştir. 

llı\dlselerln en dikkate değer ta
ralı, Almanyanın BUkreş elçisinin 
son tevklfatı protesto edişidir, elçi 
protesto ile kalmamış, Romanyayı ... J....._....:..~~~~--~-~=~=~ 
ter ketmiş vo ayrılılrkcn, 2 6 bine va. alınacak Lı anı vay §İrkcliniıı aı aualaı ı u 'a,ı i!..i.sL 

ran mevkuf Demirm uhafrzlar ser - P u.:'~ 1 11 1ıcı 'u11/uıııı:du) 
bcst bırakılmadığı takdirde dönmi -
ycceğinl bildirmiştir. 

Bununla beraber, Alman elçisinin 
Berllne hareket edişi, son htldiseler 
etrafında hUkflmetine izahat verece-ı 
ğl yolunda da tefsir olunmaktadır. 

Söylendiğine göre, tevkif olunan
lar arasında bazı Almanlar da var
dır vebu, Alman - Romen mUnasc. 
bctlcrlndc tehlikeli vaziyetler doğu. 
rnbllecek mahiyette görUlmekteclir. 
BUkreş Ka~e meyclanmdakl bl!yUk 

Ynhudi Korzo klUbU hllkümetçe kn
patrlmrş bulunuyor. Romanya dn
hlllnrle her nıı korkunç bir karışıklı
ğın çıkması muhtemel görülmektedir. 

Araplar 
Eşya frenini yoldan 

çıkardılar 
(l'a.:ı1'ı 6 rncı ooyıfada) 

Vali Lfitf i Kırdar 
Bugün Manisaga gidiyor --- -

-~ 
• 

Bcya::ıtta :JJı7cılnıa.soıa karar lfctilc.n1rti.1ı1:'61ıl.ann yana.atı pöntn~1 
(Yum 5 1ncl aayfit!lf. 



2-KURUN 9 BIRINCIKANUN 1938 

Hava Kurumu Merkez 
Heyeti dün toplandı 

Kurumun altı aylık raporunda neler var 1 

Fransa da Italyadan toprak 
istemeye kalkacak olursa ... 

Ankara, 8 (A.A.) - Tü .. k Hava Ku 
rumu Genel Merkez heyeti bugün saat 
15 te Kurum merkezin::lt toplanmıştır. 

miş olduğunun kıymetli bir işaretidir. 

Bu seneki İnönü kampına 111 i yt. 
ni talebe 27 si (C) brüveli eski talebe 
olmak üzere 138 genç iştirak etmiştir. 
Yeni talebeden 57 si (C), 28 yalnız 
(B), 9 u da yalnız (A) brövesi alma.. 
ğa muvaffak olmuşlar, eski talebe uçu1 
kabiliyetlerini artırmışlardır. 

Bir Fransız muharriri diyor ki: 1'0 takdirde Lombardiya, 

Piyemonte ve T oskanayı isterizl diye bağırmamız lazımdır .• 
Toplantıya ba~lanrrken Atatürkün 

hatırasını taziz için ayağa kalkarak 
be§ dakika sükut edilmi§ ve mUteaki. 
ben merkez idare heyetinin altı ayl.k 
çalııma raporu ile mUrakip raporu ve 
bilanço okunarak tasvip olunmuı ve 
toplantıya nihayet verilmiştir. 

Merkez idare heyetjnin genel mer
kez heyetine venni§ clduğu ra.J>orda, 
kurumun son altı aylık mesaisi şu ıu· 
retie izah edilmektedir: 

"Bu toplantımız, Türk milletini gün 
terce ıstırap ve göz ya§ı içinde bıra. 
kan, yalnız yurdumuzda değil, bUtun 
medeni alemde kederli akisler uyandı.. 
ran bir ölümiın matem gunlerine rast· 
lıyor. 14 yıllık tarihçesinin her sayfası 
Büyük Şefe ait binbir h~tıra ile dolu 
olan Türk Hava Kurumunun yası, aon 
&uz ve derindir. Onun takdir ve iltifat· 
Jariyle geref duymuş, kıymetli alaka. 
tarından daima kuvvet almıg bir teşek. 
kül olmakla iftiharlanan kurumumuz, 
yarınki bütün mesaisinde de, hep BU
-yük Hamisinin şefkatli gölgesinin bat· 
ucunda hissedecektir. 

S:m acı günlerimizin biricik tesellisi 
olan yeni Şefimizi, milli havacılığunı. 
zın kurulmasında en çok emeği geçmiş 
bir şahsiyet olarak selamlamak, en 
zevkli vazifemizdir. İşe ba~ladığı gUn. 
denberi Türk hava kurumuna fahri 
başkanlıklariyle feyiz aşılamıı olan sa
yın İnönUnUn, ürkütücü hal.."ikatlcri 
Türk milletine bütün çıplakl.ğı ile an· 
latmr§ olan ses~ hfill bUtün vatıında~. 
lann kulakların.dadır. Bu ses, milli ha. 
vacılığımı:ın yarınki muvaffakiyetleri 
için en kuvvetli teminattır. 

Kurumumuzun son altı aylık geliri, 
2.122.396 liradır. Bu rakamın 647.208 
lirası piyango has ıatıdır. Geçen altı 

aya nazaran gelirimizde 70.061 liralık 

bir artı1 vardır. Bu fazlalık, Türk JU· 

urunun, göklerimizi korumak davası 
yolundaki uyanıklığını hiç kaybetme• 

işaretler: 

(C) brövesi alan ıençlerden seçilen 
28 ki1i Ergazi motCSrlU kampına yetiş· 
tiri1mi1 ve kendilerine turizm brövesi 
verilmiştir. 

MotörlU okulumuıun teknik dersha 
nesi k'urulmuı ve lüzumlu malzeme ile 
motörlerin ehemmiyetli bir kısmı hava 
kıtalarının hediye ettikleri levazımla 

temin edilmiştir. 
ÖnUmüzdeki yılların mesaisini başa· 

rabilmek için öğretm~n namzetleri 
kadrosunun genişletilmesi zaruri görü. 
]erek (C) brövesi alan gençlerden se. 
çilen 29 kişi ile kardo kuvvctlendirll· 
miştir. 

Son altr ay iç!nde Turkkuşu kampla 
rında 13.894 motdrlü uçu1 ve 14.3i6 
planör uçuşu yapılmıı, aarfedilen dik. 
kat ve ihtimam sayesinde bu uçuılarda 
hiçbir kaza kaydedilmemittir. 

Geçen •ene olduğu gibi, bu ıcne de 
Harbiye mektebinin birinci ve ikinci ıı 
nıflanndan havacılığa aynlan talebeye 
haftada iki defa, planörle uçuı dcrale
ri vcrilmcğe batlamıştır. Bu derslere iş 
tirak eden 116 talebenin sayısı iki yü
ze çıkarılacaktır. 

Cumhuriyetin onbcı;inci yıl dönUmU 
törenine Turkkuşu şubelerimizden ge. 
len 220 talebe ile ittiralc edilmiş, 1 '? 
tayyareli bir Türkkuıu filosu ile plL 
nörlerimiz uçuşlar yapmı§ ve 18 para
gütçümüz grup halinde atlam!şlardır. 

Cumhuriyet gençliğinin uçmaya kar 
§ı gösterdiği aliika ve sevgiyi memnu· 
niyetle kaydetmek merkez idare hey~. 
timiz için büyük bir ütihardır. 

Beynelmilel hava federasyonu ba~ 
kanr Prens Bibesko, Mayıs scnlannda 
Ankaraya gelmi§ ve arazi alanındaki 

Devamı 6 ınr.ıdo 

/talyanın Fransadan Korri~ Tu. 
nu.s ve Nis !]ibi yerleri isteme.si -ve 
bu ma1:sat1a 11Um.ayi.1Jer yapılması 

Fransa c/Mnumumiycsini §iddetli 
bir heyecana dil§'ilrmüştür. Pari.!te 
çak4n Jıırnal gazetesinde M. KZcm.Jn 
V otel fidd.etli bir kalemle şunları 
yazıyor: 

ltaıyanlar dcmiyelim, baıı İtalyan -
lar Tunusu istiyorlar. Şilphesiz Ha. 
beşista.:ı gibi, burasının da bir lAtln 
memleketi olduğunu iddia edecekler. 

Korsikayı istiyorlar. Esasen NapoL 
yonu kendilerine ms.l etmiş bulunuyor .. 
lar. Bugün Nnpolyonun b:istü Dante, 
Verdi, Mikelancelo, Papanini, Seza.·, 
Karuso gibi İtalyan bUyUkleri ile ya:ı. 
yana duruyor. Yakında her halde se.. 
\'imli komik 1''ratelli:ıi kardeşlerin de 
resimlerini onların yanında görcccğ' z. 

Nnpolyon ss.ğ olsaydı bilmem ne 
derdi. Belki şunları söylerdi: 

- İtalya benim kcndisbe ait olduğu 
mu mu iddia ediyor. Fakat, hatuım· 
da kaldığına göre galiba ben İtalyanın 
değil, İtalya benimdi. 

Ya biz de ltalyadan topraklanmııı 
geri lstemiye kalkacak oluTI!ak? 

Öyle olacak olursa evvela Aosta va. 
disini isteriz. Buradaki ahalinin ko. 
nuı~tuğu bal gibi f ransızcadır. 

Esş.sen, yüzde yUz l!tb olan yer 
sadece Latyumdw· ki, mcsa.hası 2 bin 
kilometreden ibarettir. Burasının As
yndan gelen kervanlar tarafından f eL 
hedildiğini ve milstemleke haline ko. 
nulduğunu da tr.ıutmamak 18.zımdrr· 

A.•nrlarca. ta Sez.ar gelinceye kadar, 
bugünkü İtalyannı blltiln şim:ıl kısmı, 

Roma civarından Alplere kadar Gol 1-

ra.zisi idi. Burada oturanlara da Bar. 
bar denirdi ve Kapitoldeki kazlar on. 
larm geldiğini görU:ıce imdat diye ba· 
ğırn bağıra kaçmışlardır. 

Biz de İtalyanlar gibi yapacak olur. 
sak şöyle diyebiliriz. 

o.eğerli bir eser 
İstanbul 'Vnl'\'ersltesl takdJrle karşılanmaya 

llyık bir fatılJ)et içindedir: Tercüme eserler ne.,rl· 
ne başladı. Tercüme, bir medeniyetin müte,·asıl 

kaplarına benzer. lçcrlslne konan mayi her taraf. 
ta a)·ni sel iyeye çıkar. Bir medeniyet dairesi için· 
de tercümeye, yani komşu ccmJyetlertn killtüriine 
gö:&lerlnl, kulaklannı, hlllAsa ruhunu kapayarak 
kör bir halde kalmaya lm.kAn 7oktur. \•akla Ud 
cemiyetin 7an1ana yaşaması matJAka blrlblrhıin 

dilinden, kültüründen, mantığından anlaması için 
şn.rt dekf ldlr. Çünkü blrlblrlnlıı ranmda yaşayan. 

fakat blrlbirJcrinl ayni tdrAk çcıı:evcsl :içinde gör
meyen cemiyetler blriblrlerlne kıymet ,·ermezler 
ki, blrlhlrlerinln eserlerini dlnlcmef.;e, anlamağa 

tahammül etsinler. 

Mantıkları blriblrinln zıdclınn. bir tnkun hftld
kntler kn) clcttiı'1 lc;in karşılıklı manznralan batı· 
Jm müdafaasm<Lan ibaret kalır. 

Aralarındaki da\a anlaşmak değil, Mrlblrlcrl
nl hak yoluna dın et için 1mk6nlar a.rıunaktır ve 
Ud t.aralın münen·orlcrlnln ömrü blı1blrleı1ne t& 

essUtJe ge<:er. 

Muasır medeniyet itin bizi böyle bir tefekkür 
devresi geçirdik. Fakat bugün kendlmlzl bü)'iik ve 
milabet bir medeniret camiasının partıuıı sarı.ro
ruz. Bu telAkklmlztn bariz sıfatıanndan blrf 
kendimizi ldrAk hususunda ileri eürdilğilmb ve 
Dlilll ideolojinin şıan olan dilstnrlardır. 

Mllllretçilllt "muasır mlUetler sevt1esine 
çıkmıt0 manasına anlayan bir ceml7et içinde müs. 
bet medenl1et dünyasından terdlme d~vreslne si ... 
memek gerçekten hat.a olurdu. 

t1atversiten1n koynldnp tercflme faallyetJnln 

Yazan: Sadri Ertem 

Jceml;yet itibartylo olmaktan ziya.de sembollk ma
nasını ben ehcm.mıyetli buluyorum. 

• • • 
lsıanbul UnlversltO!li doçentlerinden H. Vehbi 

Eralp'ın Altrod Webcr'dcn tcrcfime cttl&rt felsefe 
tarlhi tercü.nıe serisi itinclcdlr. AUrocl Weber'in 
JazdıiJ telaete tarihlnln oldukça kUtük haeml itin· 
de bizim milncvverler için çok d~ğerll hizmeti ola
caktır. 

Bu btzmetJ bir takım felsefe meselelerini SAJ· 
talann lçlno blrlktJrmek manasına almayonım; 

bllAJds Jdt.ahın ehemmlyeU, felsefe meselclc.rlntn 
tesclsfililnü kaybetmeden insan zckAsmm inkişaf 

seyrlnl, Adeta Jnsruı zekllsmın tarihini \'e topoğraf
J'8Sllll tfzmlş olmasıdır. 

Felsefe mcselclcrlnl bu şekilde anlatmayan 
.. ~erler pf'k toktur. Ji'akat bu eserlerin en büyük 
kusurlnn felsefe meselelerini muall kt.a, miiphenı, 
mü, en·c~ bir nıh tezahürü haline ko) mnln.rıdrr. 
Jlnlhnki fr.lscfe bir cc.mJyetJn yaşnnm~ şartlnrına 
ve zihniyet bilnycs!ne tAbi olnn ve bıındıt:-ı doltı)J 

da sosral hüviyeti ve ta.blllit"'1nl muhafaza eden bir 
nıh faaUyetJdlr. 

A. Wber'ln Jdtabmda bn h1ısnsiyctleı1 bıılo

roruz. 1'.,elsefenln toprak üst.ünde nn.sıl ıı.ynğa k"lk· 
tığını mQclltf haı1kuJft.dc dcneblle<:Ck bir \"UZtıhl", 
ve thtlsala anlatı)"or. lcrız kudreti dl)"e sanıro. 

mm ki huna derler. 
Mütercim Vehbi Eralp mesleğinin cblt bir ar

kadaştır, eseri öyle itina ile tercüme etmiş ki hu, 
terctıme bir eserin de t~lif ayarmda giizel olnhllc
('ettne bir mJsaldlı:. 

Genç miltercimln tercümede gösterdiği itina 
kadar eser seçmekte göst.erdiğl ustalık ve senyelJ. 
llltt takdir ~tmemek mfimkiln dcittldfr. 

SADRtERTEM 

-Gol'e ait olan veya a.it olmue bu. 
lunan ne vaTI!a bizimdir, ç!:.nkU Fransa 
aslında hır Gol memleketidir, 

Gonra da şöyle bağırarak nümayiş 
yapabiliriz: 

- Lomba.rdiyayı, Piemonteyi, Toe
kanayı isteriz! Gol Gollileri:ıdir. 

işte. ırk, tarih, dil veya diğer şey. 
ler sebep gösterilerek ileri sUrillen id.. 
dlaları buna müncer olur. Kendi ken
dl~e acaba, diyorum, İtalyanlar. fnın. 
sızca 18.tinceden gelen bir dildir diye 
Fransayı da fstemiye kalkmıyacaklar 
mı? 

Mister Çembarlayn Mussolini ile gö. 
rUşmiye gf tmede:ı evvel bu noktayı ha· 
tmnda tutsa iyi olur. 

••• 
Fransızca lntrcın gazetesi de aynime 

sele hakJ:mda ~.ınl.arı yazıyor: 

Evvelce Itaıyı:ı.n diplomasisi Avnı • 
padaki bUtiln cliplomasi!erln en mahiri, 
ilerisini en iyi göreni idi. 

Bugün galiba uzun uzun hesaplar 
yapacağına sinir buhranları ile hare • 
keti tercih ediyor. 

M. Fnınsua Ponse (Fransanm yeni 
Roma sefiri) Roma ya da.ha gider git
mez Fransa aleyhinde bir lnfllik ol. 
du. 

Bunun içb "kendiliğinden olan,, bir 
infilak diyorlar. İnanmak pek kolay d~ 
fil. Çünkü o kadar sıkı fn.zfbaUı bir 
memlekette kendiliğinden olan ntima. 
yiıılcrc müsaade edilmez. 

Fakat. fnrzedelim ki, öyle. Yine ka
bul edelim ki İtalyan milleti.:ıin KorsL 
ka ve Tun.Us Uzerinde hakkı var. Öyle 
bile olsa, hUkfımf'tln vazifesi milletin 
sabırsızbkla.nna dpJgln vumıak ve ne. 
zaret odalarında. sUkfuıetle, dünya va· 
ziyetini gözden geçirmektir. 

Halbuki hilkflmetin emri ile hattket 
edo:ı. İtalyan matbuatı nUmayişte bulu. 
nanlarm ta.ra.fmı tuttu. O halde ltaı. 
yanm maksadı .ne?--::::=:=·~~ 
it:aı~ mal[sadı §U: Son derece 

mUşkUl olan bir vaziyetten kurtulmak 
isi yor. 

Daima tekrar etml§i7.dir ki, komŞU
Ianmızm menfaati bizimle beraber, ta. 
biatin icap ettirdiği bir anl&.6m& yap
maktadır. Son seneler zarfında tşlecli· 
ğlmiz hat.alan bilmiyor değiliz. Fakat 
bu hataların onların kabahatini kar. 
şıladığmı' kabul edelim. 

İtalya Almanların kolJan arasma a.. 
bldı. Fakat bmıdım ettiği istifa.deyi 
hiç göremiyoruz. Zira, Avusturya.ne 
ilhakı İtalyanın hir zaferi say:lamaz. 

Buna mukabil I tal yanın Ak denizde 
btr yer elde et.meğe kalkmış olması 
dUşllnUlebilir. 

Fakat Uç aydır vaziyet deği§mlış bu· 
lunuyor. Alman Hariciye Naz:n ParL 
se geldi. İngiliz Başvekili bir iki hafta. 
ya kadar Romaya gidecek. Vasiyeti ya 
tıştırmak için bUyUk bir te,ebbUae gi
rişilmiş bulunuyor. 

İtalyanlar: 
- Aldatılm13 mevkide mi kalaca~z? 

diye dllşUnUyorlar ''e e1Ierbe ne geçi. 
rebileceklerini ara.şu ıyorlar. 

Umumt bir barış temini ile bir c;ıok 
şey elde edilebilir. Bu suretle temin e. 
decekleri iktisadi menfaatler sayesinde, 
bugUn çektikleri dahllt güçlilklerden 
kurtulurlar. • ~ 

Fakat Korsika, Tunus? Havır, bun
ları ellerine geçlremiyeceklerdir. BUD.. 
lar öyle delice taleplerdir ki, karşısın. 
da kendimizi tahkir edflmlş vaziyette 
görmlye JmkAn yok. 

F...sase., taleplerini dlnhyecek bile ol
sak, İta!ya yine bunda bir şey kaza. 
namıyacak. Nntuz kazanmak kimsenin 
kamını doyurmuş değildir. 

lbtimal ki, Fon Ribbentopun na.zir. 
]arımız.la yapacağı görüşmelerde İtal· 
yanın bu birdenbire yaptığı hncumda.:J 
da bahsolunacaktır ve yine ihtimal ki, 
görUştilklerinl bize 8Öylemiyecekler. 
Fakat. ne de olsa bu bir samimiyet tec 
rilbesi olacaktır. A vrupanm sulh yo. 
tunda Frıu'.lı!a ve t.nnltett<!~ bek edL 
ri pyretıenn b r difer tecrilbea 

Halk Opereti 
El-velld ak~am. esktdenberl tamd•• 

ğnnız bir sahne, 7epyen1 bir teşeb
bu.s bııllndo onumüze çıktı. Tcnıa~ 

A.lomintl:dn blr yerde durmayan ) ara
maz, fa.:kat ki) uıoUJ çocuğu naı;;it JU• 

za, bu seter de .. Halk Opereti" ni or· 
gıı.nlzo etmiş, ona )"enillk, gençlik• 
gllzelllk ve daha tazla sanat aşlar•· 
rak ortaya ko)muş ... Bu ;>enile,.<qJJif 
teşebbüs knrşu;ıoda İstanbul ha.lkJ• 
WD dU)dUklllrUU tiCZCbllirlm: Sadeci 
meınnuni)ettir ... Çünkü mcmleked• 
m1zln en büJ ük şclıirlerindcn blri ol• 
duğu ha}de İBtn.nbul, bütün balkınlO 
Jı;tisnnsız de\ am edebilecek! ze\•k. .,., 
temaşa muhitleri kıt bir köşedir• 

"Halk Oı>ereU" bn büyük kıtlı(;a bit 
bu{,"<lay daha atmış olu,ror. 

• • • 

Yeni Bale Heyeti 
''Halk opereti" aft-Or \'e aktı1sleri· 

nlıı enerjik çalışmalarına lla,·e oı.
.,.a.k yhne Alemimize seçme bir bale 
heyer i de .kazandırmak emelinde ol• 
doğunu gö5teı1,ror. A)·rıca birkaç prO 
fcsyönel dansözün pişkin zevkini. 
oomslUn bün.) esine stndJrmcğl bil• 
mlştir ••• }..""' clkl akşam "Şehir Op&' 
rctl" n1n artistleri de dahil olduğU 

baldo gnzctecl. müellJf, diplomat, ua-
clr, parti ve belcdlycnln sayılı meıı-
8u1,ıarmdıuı miltcçchh:l1 U.ı llh " 1

" 

kalahnlık, hu ff'nl teşebbüsün ilk e• 
serini ze\ kle seyrettiler... Mm·atfa
kıyctJcrlnl temenni ctmeycn yoktu. 

• • • 
Cins Ses 

Bu mü.nasebetle bir meeele79 ı,... 
ret etmekten de ke.ndlml alama) _..ı 
ğım: 81..z Türkler, ceng&verllkte. .ıt• 
lAkla, muka\emet ve eıadakatla, ka'f• 
vetle ve türlü diğer mezl7etJerle lfd• 
har etmişizdir. Ttlrk dediğinla .,.,.. 
kJt, onun \'&rlığtyle blrlcştk bll1(01' 
,·asıflar batıra gelir. Bunların ara.' 
sındR ses )'Ok mudur? •• Mesel& Ttlrk. 
güzol sesll değil midir? 

Diğer bir tabirle. en güzel seslller.ı 
den blr kısmı, Tftrkler arasından çdc• 

maz mı? 
Kendi muslldmlzln geniş ve feyls-

11 sahll61, memleketimizde güzel nı
ha, güzel sese istinat eden bir hald-' 
kat olarnk meydanda dunıyor. Dol· 
rusunu söylemek lbmıgellrse, kul.,. 
ıtunıza hoş gelmekle beraber, hl• 
tfln modern sahnelerlmb boyunca ı .. 
tlttlğhnlz sesler, birinci derecede bir 
ses olmaktan nzaktrr. Acaba dld 
sesleri bulamayor moyu•? ••• 

• • • 
Gizli olacak şeyler 

"Halk Oııereti" nin oynadıl'I eee
rln Adı "İtlçe" dlr. :tkincl per4e11lnlıt 
bir 7erinde Naim adında hlr zengl• 
ntn, bir ihanet suçn dola) uıl7le ka
rısı t.ııı atından dayak yemek fizere 
olduğu görülüyor. NaJm J'&han1or! 

- Karıcığım. Eve gidelim. 'BenJ ev• 
de döv ... Her türlfi ceza)& razıyım. 

Fnknt burada herkesin içinde dokun· 

mıı ... E\·de dBvl 
Bu yakarış, in.sanların haptmda 

sık srk rastlanan bir haldkatl 1~ 
etmek bakımından ne kadar şayanı• 
cllkkattlr! •• ve ne 'kadar esuh! ... 

Tevekkeli '1bad.et de gizli, kaba
hat de gizli" dcmemlşl~r ... Kabahati 
gizli rapabllmek ve1a ondan gelecek 
Akıbetleri kimse görmeden geçiştire· 
bitmek için, insan, bir mezl1et sa
yrlabllt'rek hareketlerini bile côW· 
nllıu!en sllmele ru.w ... 
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yiinktin peşinden. 
~- --~ ,_, __ _ 

Hitlerin kitabı s u D e r d i 111 D 2: 
. .\iman CumhUTTei&i Hitle

rin Büyük Almanya için bir 
nevi mukaddes kitap olarak 
telakki edilen 'Mayn Kompf' 
İsmindeki kitabında §Öyle bir 
lıkra varda: 

Yazan : Hakkı Süha Gezglrı 

- Fransa, Almanyanın e
bedi düşmanıdır." 

Halbuki bu defa Alman 
Hariciye Nazırı Ribbentrop 
Pmiste bir Fransız - Alman 
ademi tecavüz ve ebedi dost
luk beyannamesini imzaladı. 
Bu 3UTetle Hitlerin kitabın
daki Fransayı Almanya için 
ebedi düşman gören lıkra fii
len hükümden düşmüş oldu. 

DftnkU gazetelerde ''Su on 'knrnşa!" başlıklı bir )nzı gözüme fllş. 
d. \?apul'larda, sinemalarda bir şişe, )anl b ir bardak su on kunışa sa
tılıyormuş. Bu konu üstünde kaç kere ben de durmuş ve hattA öteden
bcri söylenen bir sözün, bir biılanün artık dillerden bırnlolmftöl 1Azım
goldi.f,rfn1 anlatmıştım. 

Hiçe malettJğtınlz, yok pahasına elde ettlğhniz şeyler için: 
- Sudan ucuz ı 

Demek Adetlnıhdlr. Bu hükftm, Jdmbtllr ne kadar eski \"e meııut 

hlr g~mlşin mahsulüdür? DugUn aramızda hiç kimse çıkıp da bunu 
tekrarla)·amaz. Dlr bardağı, on :kuruşa satılan suyun, litresi kaça ge. 
JJr ııcaba? Dlr litreden dört bardak çıkarsa, suyun kilo u, bugün ek· 
mek şöyle dursun, etten de pahalı)'& satılıyor demektJr. 

Buna yıllardır, nasıl göz ),ımuldu? Bir türlü aklım ermiyor. Her 
halde su, "lüks" eşyadan sayıldığı için böyle başıboş bırakılmıştır. 

Çölde, dudaklftn çatlamış bir yolcunun ser:ln, c'luru bir suyu her ~re 
fuıt tutacağı, vannı yo~"lJnu \'erecef;i, şüphesizdir. }'akat lstanbulun 

• . ... ' ' ' •• • \: .. ~ .,,. , .. ;. \'t ...... •• • 

bazı yerleri çölü a.ndırsa bile, gene cöl sarıtamıız. Şu halde suyun lit
resini kırk kuruşa 'fırlatan nasıl bir selıep 'ıu ? 

''İstanbul", pek eski tarihlerdeııberi sularının güullJğt, zenginli
ği Uo meşhur blr şehirken, halkının su ihtlkArma mahkum oluşu, ger
çekten ağlanacak bir hal değil midir? Hele bu lhtJkArJa da kanma
yarak, milhilrlil şişelere pis çeşme suları katanların da zaman zaman 
yakalandıklannı okuronız. 

Bence bu ihtJkAn yapan ile, suyu en yük.sek fiyata cıkaran aJD.I 
kötü nıhtor ve yerlere çahnmağa layıktır. KAr, bir almtcri, bir aer
maye payı olarak hesaplanır. Stı)'U tabiat, bütün cöınertllğt)lC. arda 
arası kesllmo)'en bir ihsan halinde 'el'iyor. Tesis masr.aflan nlb&
~ «-t ' 1rer kere harcanan bir paradır. Yıllara bölünmek lAzımgellr. 

JIAlA mı ödenmedi? Ne \"akit doyduk diyecekler bunlar? 
Rugünkft su pl1asası gösteriyor. ki insnt, ortadan kalkmıştn'. in

safın kalktığı yerlerde ise kanunun demir şamarı lşlemete başlar. 

Onun şa.krrtısını en güzel bir musiki gibi bekleronız. Zarar yok, önce 
sudan başlansın. Her .,.eye sıra gelir ..• 

Fransız gazetelerinin ver
dikleri malumata göre Fran· 
sız: hükumeti, Fransız - Al
man ademi tecavüz ve dost-
luk beyannamesi ile fiilen 
düzeltilen o fıkranın (Mayn ,;_, 
Kamp/) kitabından bütün n.zsa 
biitün çıkarılmasını istemiş, 

Tırakyanın ·candamarı • • Asfalt yol 

Hitler bu teklifi de kabul et-

bir zam·anda Trakya ile lsianbul arasında işleyen otobüslerin 
adedi 25 i kamgonların mıktarı 70 i geçti 

mİ§tir. 
Bu hadise şunu gösteriyoJ· 

ki politika adamları11.1n işba
§111a gelmezden evvelki fikir· 
leri ne olursa olsun icabında 
el evlet adamı olarak verecek
leri kararlar ile tadil oluna· 
bilir. 

HASAN KUMÇAYI 

Ankara haberleri : 

Umumt 

Murakabe Heyeti 
Aıaları seçildi 

Ankara. 8 (Telefcrila) - Sermaye. 
•inin tamar.'lt devlet tarafından veril. 
rnck suretilc kurulan iktısadl t~ckkül 
terin umumi mürakabe heyeti balıkla
nna Maliye ve 1ktısat Vekaletlerince 
ıöstcrilen nanuctler arasından Kemal 
Süleyman Vaner, Atıf Eker, Şev'ket Ra 
ıit Hatipo&lu, Kemal Bcdizci, Muhliı 
Ete, Hamit Huan Canın tayinleri Ve. 
killer Heyetince tasdik edilnıif, ve dör 
der yilz lira ücret verilmesi muvafık 
ıörülnlUıtUr. 

Adli Müzaharet Bürolan 
Nerelerde Kurulacak 

Ankara, 8 (Telefonla) - Adliye ba 
~o reisliklerine yaptığı bir tebliğde 
'.Avukatlık Kanununun maddei mahsu. 
ıuna atfen asliye mahkemesi bulunan 
her yerde idare meclisi tarafından ta. 
yiıı kılman bir avukatın nezaret ve mü 
rakabesi altında bir adli müzaharet bil· 
rosunun kurulacağı ve avukat adedinin 
bcıtcn apfl elan yerlerde bu mecbu· 
riyetin bulunmadığı tasrih kılınmakta. 
dır. 

Barolann kurulacağı yerlerde dava 
"t'Ckilleri de hesaba katılma'ktadır. Ve. 
kllet huırlıklamu biran evvel bitire· 
rek neticeden haberdar cclilmeaini is
temektedir. 

Bundan baıka yine avukatlık kanu. 
nuna göre Baro idare meclislerin" teı 
kil edilen barolarda kayıtlı avu'katlann 
alfabe ırrasiyle adlan, ııoyadlan ve L 
JrametgAhlan ve bürosunun yazılacağı 
bu levhaların birer suretini Vekaletle· 
re, atrutadar makamlara gönderilmeııi
nI istemektedir. 

Jntihaplan Tasdik Edilen 
Belediye Reisleri 

i\nkara, 8 (Telefonla) - Konya be. 
Jediye reisliğine Faik Dündann, Çanak 
kaleye Osman Günelin, Orduya Namık 
örnuıcun, Erzincana Hakkı Altıokun, 
Çankmya Rifat Dolunayın, Gaziante?>e 
Hamdi Kutlann, Burdura Nuri Arto
lrun, Amasyaya Ceıat Ereııin, Muğlaya 
Iıkender Alperln, GümliıJıaneye Sülcy 
man Daltabanın, intihaptan baklanda 

Yazan~ 
Yekta Ragıp önen 

Yolun. memleket 1ktısadiyatı Uze. 
rlnde ne kadar bUyUk bir tesiri oldu
ğunu htanbulla LUleburgaz ara&ın
dakf asfalt yol pek bariz btr surette 
lsbat etmiş oldu. 

160 kilometrelik aetalt kısmın u-
cuna. Edlrneye kadar olan kısım da 
eklendiği takdirde Edirne • lstanbul 
arasındaki asfalt yUzUnden memJe .. 
keUn turistik bakımdan ne kadar 
tu;ı.dnlanacağı ayrıca sabit olacaktır, 
Bu yolun tktısadl ve turistik bakım~ 
dan başka askeri: içtimai, sıhht, nok
talardan da fa7dalan olduğunu bir 
iki senelik kısa zaman gösterdi. 

Dört beş sene evvel Trakyanın 

herhangi bir şehrine otomobille. o da 
=yazın gitmek bUyUk bir masrafı icap 
ettlrJyordu. 

Yanına yaklaştığınız eofOr, s6yle
dlğl büyük rakamdan Urkmemeniz 
l~ln derhal UAve ediyordu: 

- Yolları blll7or musunuz: eler 
7afmur :yağar da çamura saplanır

sak arabayı çektirmek için civar köy
lerden manda ve ökUz bulmak, köy
lüleri getirtip uğraşmak nedir blll
yor musunuz? Eğer böyle bir kazaya 
uğradınızsa istediğim parayı seve se
ve verirsiniz ... 

Yazın birkaç ay Çatalca, Çorlu, Te~ 
klrdağ gibi yakın yerlere otobUs iş
lerdi. Bunlar da kaptıkaçtı nevinden 
çürUk çank arabalardı. Sık sık yol
larda kaldıkları, mUşterllerln içinde 
sabahladıklannı f şlUr, yazardık. 

Kışın ise Trakya tehirleri ile k.ara 
yolu He muvasala tamamen kesınr
dl. Tr~n mUateına .•• Vakta ki devle.
tın azfmklr yapıcılığı sayesinde 1s
taubul • Edirne arasında asfalt yo
lun inşaatı hayli Uerleylp lstaI!lıul • 
LUlebure;aza bağlandı, baygıı:;. ve bit
kin bir haata nuıll kan verilince can
lanırsa Trakya ile İstanbul arasında
ki tktısadl mUnaaebat da öyle birden-

' 

ait olduktan belediye meclislerince it- r 
tihu olunan karaı: Vekiller Heyetince 
tudik edild"4 

blre gelişti. çnrnk ~arık otobOsler 
ycrlno lstanbul sokaklarından tevka
JAde lUks ve sUratll otobüsler gelip 
gltmeğe başladığını gördük. Topka
pıdan şeh1ro giren kamyon ve kam
yonetlerle arabaların sayısı yUzlcrl 
geçti. 

Şişli - BUyUkdere asfalt yolundan 
başka tenezzüh yorl bilmeyen husu· 
st otomobil sahiplerinin 3-f blD Jl. 

rahk arabalarını Topkapıdan dışarı 
cıkarıj> sUrdUklerlnl gördUk. 

BUtUn bunlar asfalt yolun ilk ham 
Jedo temin ettiği menfaat ve kolay· 
lıklardf. llenuz hudut şehlrlne var. 
mamış bir yolun bu kadar rehakA.r 
tesiri olursa bunun tamamlandık

tan sonraki faydasını şimdiden pek
AlA görebilmek mUmkündUr. 

Nafia Vekill AII Çetlnkaya lkt se
ne evvel LUieburgazda yolun resmi 

kOşadınr yaparken bu yolun Trakya. 
nııı kalkınmasında ne kadar bUyUk 
faydası olacağını işaret etmişti. Bu
gün, Sayın Vekllln o zaman söyledik
lerinin tamamen tahakkuk etmtıs ol
duğunu görüyoruz. 

• • • 
DUn Sirkeciden geçerken Demir

kapıya doğru saptım. Buradaki ge
nişçe meydanlığa henUz adım atmış
tım ki etrafımı sekiz, on kişi birden 1 
sardı: 

- Nereye efendim? Burgaza mı? 
Edlrneye mi? 

- Çatalcaya şimdi kalkıyor! 
- Tekirdağ otobUsUnde husust 

mevkide tek yerimiz var! 

Bunlardan ikisi ceplerinden bUet 
çıkarıp kesmeğe kalktı, diğer ikisin
den biri sağaı dlğerl sola çekeledl. 
Fakat ben hlc; birine aldırış etmeyin
ce bır!ldp ileri koştular. Meydanın 

sıı.ğı solu kahvelerle, benzinci dük
kanları ile çevrllt .•. Tren yolunun bi
tlşlğlndekt duvarın dibi ise rengt\
renk frlll ufaklı otobUslerıe dolu ... 
İçlerinde Uçer, beşer klşt var. Belli 
ki iyi yer kapmak için kalkma vak
Unden hayli evvel gelip oturmuşlar ... 

OtobUslertn gerisinde birçok kam
yon ve kamyonetler sıralanmış. Bun 
ların birinin yanında etrafındakilere 
emir veren zatı biraz sonra önledim. 
Konuştum. 

Asfalt yolun faydasını anlata an
lata bltlremlyor. Çllnkü eskisine na
zaran tok kazanıyormuş... Eskiden 
6-6 otobUs \"arken bugUn en son mo
del olarak miktarları 25 S geçmiş ... 
OtobUı tarifesi de şöyle: 

"-Edlrneye iki lira. Bazan bir bu
cata da göUlren 0111~01'. LUlebaJ'Saz 

bir lira, Çorlu 75 korue efllvrt 60 to• 
ruş. 

Sabah erkenden gece geç •akte 
kadar otobUsler işlemektedir. Cu· 
martesl gUnlerl Trakya şehirlerinden 
gelip o gUnU ve pazar gUnUnU tsıan .. 
bulda mükemmelen etlenmek sure
tiyle geçtr:lp dönenler gUnden gUne 
artıyormuş .•• 

Yekta RacıP ÖNEN 

Teıriniıani içinde Yapılan 
Jhracat 

Teırinisani ayı içerisinde muhtelif 
memleketlere mühim ihracat yapılmq.. 
tır. Bu arada Suriye, ltalya, YunanİL 
tan, Amerika, Romanya, Polonya, Mı. 
sır vesaire yerlere 257 bin liralık muh· 
telif mal gönderilmittir. 

Ayni memleketlere birinciklnunun 
ilk haftasında 377,927 liralık mal g~n
dcrilmi§tir. Bu arada Almanyaya 156 
bin liralık tiftik, Rusyaya 87 bin lira· 
lrk yapağı ihraç olunmuştur. 

Aynca ayni hafta zarfında Hımbur. 
ga 49966, Kanadaya 1200 liralık iç •~ 
kabuklu ceviz ile muhtelif mat gönde. 
rilmiıtir. 

Bundan baıka 4 700, Portsaide 320, 
Parise 10.000, Viyanaya 37.500, Ne•
yorkta 5000 kilo fındık ihraç olunmuı· 
tur, 

U atasını Yaralayan 
MahkfunOldu 

Sultanhamamında Cebbare hanında 
Süleyman adındaki ustasını bıçakla ya 
ralayan Muıtafl. Birtncl •u1h an 
mahkemesinde 30 lira ödemcte mah. 
kOm cdilmiıtir. 
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Filler saldırdı ve yerler sarsıldı Zaten zafer kazanılmak üzereydi· r 
Kisraya haber gönderdi: 1 

''Bu yüzbin kişi yerine seninkiler 'gibi onbin 
atlım olsaydı hiç durmaz hücum ederdim,, 

- Yarın zaferimiz tamam olacaı 
tır. 

O gün lranlılara yirmi bin kişll 
bir yardım geldi. 

Araplar bu işte hemen usta olmuş- piyadesinin arkasiyle asıl ordunun bir baskın yapmıyordu. Niçin onu 
yandan, arkadan vurmuyordu? 

Araplar bunu gördUler, biraz yı\ 
dılar. Eğer kumandanları onla~ 

"geri cekill n ! " cm rinl verseydi, bil 
nu canla başla karşılayacak olanı 
ııek çoktu. ÇUnkü meydanı doldura 
binlerce ölUnUn çoğu kendi yoldaşitı 
rıydı. 

Arap atlısı onun kemerine ynpıştı. 

Arap saflarına kndar sürükledi. 
Arap ordusuııda vakur bir sevinç 

\C takdir vardı. 
HiıstC'min cnnı sıkıl lı. Bir pire ka

dar ç vik, aslan gibi korkusuz, ls
kcndcr gibi silah kull:mmakta usta 
olnu bu adamların hakkından nucak 
fıllcr gelebilirdi: 

- Filler hllcum etsin! 
Flller saldırdı ve yerler sarsıldı. 

Fakat Araplar artık onların can 
alac-ak yerlerini öı~rcnmlşlel'dl. 

Bin kişi yaya olarak bir saf lınlin
dc ileri yürüdll. Kargılar atılılı ve kı
lıçhr dosdoğru hortumlara savrul
du. 

Jardı. Gözlerinden, göğüslerinden, 

hortum larıııdan kan fışkı-ran filler, 
kumanda tanımıyorlardı. Blrlbirle
rinc çarpıyorlar; şaha kalkarak üst
lerindeki askerleri atıyorlar ye ge
riye kaçıyorlardı. Bu arada Arapla
ı·ın da safları bozuluyordu. 

Rüstem bunlara biraz şaşkın ba
kıyor; en çok gilvendlğl kuvvetlerin 
biı· şey yapamadıklarmı görünce bü
tün orduyu ileri sürmekten çckinl
Yl'!'du. 

Hele o gece tle yıldızlara baksın, 

bclld uğurlu gün yarmılır! 
Bu dalgınlık sırasında Gökboğa o

na sokuldu: 
- Dllşmanın safları bozuldu. Asıl 

ordudan uznkı.tı.ştılar. Üç yllz atlı bun 
!arın hepsini haklamak için çok bi
le gelir. 

- Filler yolu kaııat"t.ılar. 
- Yandan araya snrkmalı! !•'illeri 

de ancak böylelikle kurtarabiliriz. 
- Düşmanın 

Yar! 
ortasında kalınalc 

- O kadar uzamaz. Ben gldlyo-
rum. 

- Sen mi? 
Gökboğa bunu duymamıştı bile ... 
Kılıç çekti. öndeki yüzer kişilik Uç 

lcola işaret etti. Sağ uçtan, bin Arap 

'l'ıtrihtrn hir y prak: 

Eski Eyüp, yeni Eyüp 
Yazan: Niyazi Ahmet 

Geçen gün Eyübe gitmi~tim. Hayat 
o kadar sönük, o kadar durgun ki .. E
yübe "ölü semt,, demek çin m'!zarlık. 
ları kasdetmek icabetmez. 

Bunun sebepleri olabilir, şehrin en 
ücra bir kazası.dır, filan filan .• 

Bir Eyüplü: 
- Buraııı eski Eyüplükten geçti. 

Yeni Eyü,P yapmalr, dedi. 
Yolda hep düşündüm: Eski Eyüp, 

yeni Eyüp .. 
Asırlarca Muhammet Peygamberin 

alemdarı Eyübün kutsiyetine inanarak 
bir ziyaretgah olarak kAlan Eyüp, ta
rihin en parlak sefahetlerine sahne ol
muş bir yerdi. Eyübün kaymakçı dük
kanları o zaman meşhurdu. Dükkan. 
larda kaymakla beraber genç, güzel, 
şuh kadınlar bulunurdu. ":tstinatgah, 
flşıklar ve maşuklar, mahbup ve mah
bubeler şehrin dört bir tarafından boş 
va1dtlerini geçirmek için bu .dükkan
lara geliyorlar ve kaymak yeyip telez
züz ederken kaşla göz arasında ağız 
tadiyle nice nice muarefcler, tesisinde 
geçikmiyorlardı.,, 

lktnci Selim zamanında "Din elden 

gidiyor, ahlakı islamiye kalmadı. Bu 
ne gündür, kıyamet mi yaklaştı,, gibi 
sonu gelmiyen şikayetler, hayatını de. 
lice bir sefahat içinde geçiren padişa. 
hı şiddetli kararlar aldırmaya sevketti. 

Bunun üzerine ''Eyüp semtindeki 
fırınlarla, kaymakçı ve oyuncakçı dük. 
kanlarım tutan gayri müslimler bura
da icrayi ticaretten menedilmişler, bos 
tan e bahçelerde toplanılıp tertip edi
len eğlentilere badc:na cevaz verilme. 
miş ve kaymakçı dükkanlarına nisa 
taifesinin kaymak yemek !bahanesiyle 
girip oturup namahremler cemolup 
fiskufücur etmelerinin önüne geç.ilmiş.. 
ti.,, 

Bu misal gösteriyor ki, tarihte Eyüp 
bir taraftan din propagandasına sahne 
olurken bir taraftan da tam zıddı eğ
lencelere, rezaletlere sahne oluyordu. 

Bugünkü Eyübün tarihten kalma hu 
susiyetleri olabilir. Bunlar mezar taş
ları, türbeleri, camileri, güvercinleri ve 
servileridir. Tarihi izleri bırakıp eski 
Eyübü yeni Eyüp haline istihale et. 
tirmek ona yepyeni bir veçhe vermek 
cidden lazımdır. 

_;m ..... llllCi!Wmr:B!ml ................................. ~ 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: ıoostcyevskn 

~.eviren: 

tlÇUNCU PARÇA 
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UŞAKLAR ARASINDA 

Fiyodor Pavloviç, biraz eski; fakat 
sağlam bir evde oturuyordu'. Bu kırmı
zı çatılı külrengi bina, geniş ve rahat 
bir evdi. Bir zemin katı, bir b'Xlrum. 
dan ibaret bu binanın gizli köşeleri ve 
saklı merdivenleri vardı. Bu aralıklar. 
da sıçanlar hora teperlerch Fakat Fi
yodor bunlara pek aldırmaz ve "onların 
sayesinde geceleri yalnızlığımı duymı 

yorum!,, derdi. Filhakika bu adam ak. 
şam olunca uşakları, pavycmlarına gön 
derir ve kendisi burada kapanır kalır
dı. Avluda yapıimış olan bu pavyon 
geniş ve saglamdı . 

Fiyodor, yen.ek kokusu,.l.an hoşlan 
mad ğı için mı.:tfağı da bu i a•ıy.cnda 
yaptırmıştı. Ve y::ı1 kış yc.:mek oradan 
gelirdi. Bina lilzumundan f,:zla t.iıyük 

yapılmıştı. Bugünkinden beş kere da. 
ha kalabalık bir .ıile h:.:rada ferah fe. 

rah oturabilirdi. F<l~cat Lüyii:C evde Fi
yodor ile oğlu ve pavyonda da Cç uşak 

tan - Grigori, karısı ve genç Semer. 
diyakov - dan başka kimse yoktu. 
Bu üç kişiden sırası geldikçe 

4
ay:-r ayrı 

bahsedeceğiz. Grigori ile evvc::l"e ta -
mşmıştınız. Bu, admkar ve hiç. bir su
retle eğilmez karakterli bir adamdı. 

Gayeı;ine doğru - bu gaye kendısini 
birçok kereler aldattığı halde - sar. 
sılmaz bir bağlılıkla yürürdü. 

Karısı, ona bütün kalbiyle bağlı 
ve pek muti bir ka.dınılı. Fakat köleli
ğin kadlmlması üzerine Moskovaya 
gitme'lt biriktirdikleri para ile küçük 
bir ticarete girişmek için Grigoriye çok 
yalvarmış ve epey üzmüştü. Grigori, 
kansının bu tekliflerini yersiz ve mert 
liğe uygunsuz bulduğu için hep redde. 
derdi. 

Marta lğnatiyevnaya şöyle derdi: 
- Sen vazife nedir bilir misin? 
- Bilirim kocacığım, bilirim. Pakat 

burada kalmamızın neden vazife oldu
ğunu anlayamıyorum. 

ortasına sUrdU. 
Oklar blriblrlnln arkasından atılı

yor, kılıçlar savruluyor ve her defa
sında bir adam yere seriliyordu. 

Kenardakiler yıkıldıkça diğerleri 
biribirlerine sokuluyorlar; sokulduk
ça okların isabetleri, kılıçların vu
ruşları artıyordu. 

Birkaç dakika içinde Arapların 

yarısı yere serilmişti. Saad öndeki 
yayaları çekerek arkadaki atlıları 

ancak ileri sürebilmiş, imdada koş
muştu. 

Gökboğa şimdi Arapların etrafın

da, gittikçe daralan ateşten bir çem
ber gibi dolanıyor, lranlılar tarafırı
daki kenarda bir llerl, bir geri gide
rek harbe devam ı;diyordu. 

HenUz Öımıyenler, arkalarını boş 
bulunca o tarafa koştular. lmdada 
gelenlerin yolları kesildi. 
Gök boğa: 

- Şimdlllk bu kadar! 
Diyerek RUstemln çadırına 

at cevirdi. 
doğru 

Flller kurtarılmış Ye o gUn ölen
lerin öcll alınmıştr. 

RUstem onun sırtını okşadı '\"C al
nmdan öperken dert yanarcasına ku
lağına şöyle dedi: 

- Bu yUz bin kişi yerine seninki
ler gibi on bin atlım olaydı bir daki
ka durmaz hucum ederdim. F'akat ... 
Gökboğa ona hak da yermiyor de

ğildi. 

Gerçekten Iran ordusunda bir harp 
ruh ı yoktu. 0, para için veya zorla 
işgören bir uşak stırüsUydü. Her şeyi 
yaparlardı, fakat se..-e seve canları
nı vermezlerdi. 

Saad TUrklerl göstererek Asım 

Kağkağa sordu: 
- Bıınların lranh olmndıklarmı 

anlamak için kıyafetlerini görmeğe 

lüzum yok. Acaba kimlerdir? 
- Evet! Ona şüphe yok, fakat kim 

lerdir ncaba? 

Araplar hiç şüphesiz akıllr, korku
suz ve tedbirll adamlardı. lranlıları 
pek çabuk anlamışlar, :fillerln de as
kerlerln do zayıf taraflarını öğren
mişlerdi. 

* • * 
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BOZGUN ••• 

Ertesi gün harp kızıştı. Iran asker
leri iyi dövüşüyorlardı. RUstemlıı ye
niden düzene soktuğu filler, zırhlı 

sUvariler Arap snflarmı bozuyorlar
dı. 

Saad o gün ayakta bile duramı

yordu. Oracıktaki köy c..-ıerlnden bi
rinin damında karıslyle yanyaua o
turuyor, harbi idare ediyordu. 

Araplnr o kadar cok vuruldular kl 
karısı dayanamadı, derin derin içini 
çekerek uzaklara doğru bağırdı: 

- Yazıklar olsun! Ey MUscnna ne
redesin? 

Saad doğruldu. Kaşları çatıldı Ye 
elinin tersiyle kadının yUzüne vurdu. 
Onun sözleri çok gücüne gitmişti. Fa
kat bir yandan da hak Yeriyordu. 
Kendi kendine: 

- Yarın ata binmeli, ordunun ba
şına geçmeliyim! 

Dedi. 
Gökboğa ikide bir yanlardan bir 

kasırga ı;lbl sıyrılıp geçiyor; düşma
nı şaşırtıyordu. 

Bu sırada asıl ordu sık sanar ha
linde Araplara yükleniyor; hiç teldş 
etmeden ağır ve kocaman bir silin
dir gibi yürüyerek önüne gelenleri 
eziyordu. 

Ji'iruz, Behmen ve Kubnd kendi 
fırkalarının başında yalın kılıç dövU
şUyorlal'dı. Rüstem bile ileri atıl

mak arzusunu duyuyor, takat zin
danda ölU bulunan tuccnrıo sözlerini 
hatırlayaralc kendisini tutuyordu. 

Saad arkadaşlarına, verdiği karll 
rı bildirdi. 
Kağkağ: 

- Du halle at UstUnde duramazsıı: 
Yarın için kumandayı bana Yeri 

Dedi. 

Hnkhydı. 

Saad düşUndU. YUrUrnek 
Birkaç adım atınca durdu. 
bir halde oracığa çöktü: 

- Doğru sBylcrsin. Dilediğin gl 

yap! 
Kağkağ her şeyden evvel lranlılll 

ra imdat geldiği için Arap ordusun( 
çöken ümitsizliği gidermek istedi 
O gece geç yakit askerin arasında 
birkaç bin kişiyi ayırdı. Onları gU 
rUitU etmeden ve arkadaşlarıııa bel 
etmeden uzaklaştırdı. 

Şu emri verdi: 
- Sabah gUn ağarırken davu1lıı 

çalarak, tekbir getirerek geri gell 
niz. Bize de imdat geldiği sanılsın! 

Gün doğarken batıdan bir uğuıt 
yUkseldi: 

- AllahU ekber, AllahU ekber! •• 
BUtün gözler o tarafa. baktı. Kd 

knğla diğer zabitler ıtskerlerc mUJ 
del edil er: 

- Bize de imdat geldi. Bunlar yl 
mi bin kişi vardır., 

Knğkağ hemen hucum emrlnl ver 
dl. 

lran ordusunun ~nUndc saf kura 
fillere saldırdılar. 

Bu saldırış hepsinden yaman 
du. 

ol 

(pevamı var) 

GUneş battı. Arkasında kocaman 
Ye kızıl bir sorguç bıraktı; bu sorgu. l.@illIDlll il n :3W B u G 
cun uçları gittikçe solgunlaşıyor; 1 s A K A R y A 

0 N 
Sinemasında solgunluk llcrledikce o da ufkun ar- "'-·~ · 

dına doğru bir kuyruklu yıldız ı;lbl · 3.60 _ 6.50 ve 9.30 seanslarında 

suzuıuD 1rnybo1uyordu. _ J E A N G A B 1 N ve M 1 R E L L E 
Gece çöktU, ordular karaltı hallnt ~ 

BALIN 
aldı. 

Gökboğa bu sessizlik içinde Elcinin 
son sözlerini hatırladı: 

- Gece olunca çoban yıldızına ba· 
karnk seni düşUneceğiın! 

O da başını kaldırdı. 

Sayısız eşlerinin ortasındaki bu 
en parlak yıldıza uzun uzun baktı; 
Onun pnrıltılarmda Elçinin bakışla
rından akisler buluyordu. 

Niçin Rüstem sıkı bir hücum yap
tırmıyordu? HatUI. bu gece dUşmana 

- İster anla, ister anlama, buradan 
ayrılamayız. Bundan sonra da artık bir 
daha vırvır etme 1 

Bu, son söz oldu ve kaldılar. Fiyo. 
dor da onlara küçük aylıklar bağladı. 
Sektirmeden verdi. Grig11ri, efendisinin 

• üstünde nüfuzu clduğunu da bilirdi. 

Birçok noktalarda kuvvetli ve azimkar 
olan Fiyodor bazı yerlerde anlaşılmaz 
bir ürkekliğe kapılırdı. Bu halinden ö. 
türü sağlam ve namuslu lıir adama 
muhtaçtı. Grigorinin, namusu, bağlılığı 
ve sadakati ise bin imtihandan geç
mişti. Fiyodor, derbeder yaşayışı için. 
de birçok kereler dayak yemek tehli
kesine uğramış, hepsinden de Grigo. 
rinin yardımiyle kurtulmuştu. Her de. 
fasınıla u~ak, efendisine adamakıllı çı
kış•r, fakat ayni kötülüğün, bir kere 
daha işlenmesine mani olamazdı. 

Fiyodcrun Grigoriye olan ihtiyacı, 
dayaktan korktuğu için değil, daha ka 
rışık, daha derin ve daha ruhi sebep. 
lerden ötürü idi. O, yanında emin bir 
adamın bulunmasına şidd .. tli bir ihti
yaç duyu~rdu. Muzır ve tehlikeli bir 
zehirli hayvc>n gibi fenalrk yapmaktan 
ç~kinmiyen bu ruh hastası, sarhoş ol. 
duğu vakit, anlaşılmaz ıstıraplarla kıv. 
ranır ve "Canım ağzımdan çıkıyor sa
nıyorum!,, derdi. İşte l~övle znm:ınlar. 
dl, Fiyodor emin, eaül2nı, metin ve 
bütün kusurlarını bildiği h:ılcle bağlılı
ğı yüzünden bunlara tahammül eden 

tarafından emsalsiz bir tarzda oynanmış 

Van ık Gönüller 
Filmi ve 2.30 • 5.30 ve 8.30 da 

DOLORES DEL RIO ve GEORGES 
tarafından 

SAN DERS 

Şanghay Ateşler içinde 

adamın yanı başında buluıımasmı is -
terdi. isterdi, ki bu adam onu ayıpla. 
nndan dolayı ne dünya, r.e ahret ceza
siyle korkutmasın ve lazım geldiği ka. 
kit başkalarına karşı kr.Kusun. 

Bu başkaları kimlerdi? .. Bunu, o da 
bilmez, yalnız bu düşmanın kuvvetli 
ve 1corkulacak bır adam olduğuna ina
nır.dı. Böyle buhn:nlı zamanlarda kar. 
şısına onu almak, ona söz söylemek ih. 
tiyacını duyardı. E~er karşısındaki ne. 
neşeli görürse, kendisinin .de kederi 
dağılır, aksi takdirde daha beter bir ha 
le düşerdi. 

Fiyodor Pavbviç, Grigoriyi gece u. 
yandırarak yanında alıkoymak ihtiya
cını ancak pek seyrek hissetmişti. Onu 
görür görmez içi ferahlar, hatta bazan 
hiç konuşmadan göndererek yatağına 
serilir ve rahat bir uykuya dalardı. 

Aliyoşanın baba ocağına dön.düğü 

vakit de buna benzer vakalar olmuştu. 
Delikanlı bu hadiseler karş sında sinir. 
Ienmez, babasını ayıplamaz, şefkatli bir 

sabır ile yardıma koşardı. İhtiyar çap
Jıına bu haller dokunur ve kendi ifade
sine göre yüreğini parçalardı. Ah}'O a, 
evden ayrıldıgı vakıt, Fıyodor, o vak.. 
te kadar inkar ett1 ı bırtakım duygu
ların içinde d gdu unu sezer gibi ol
mu"tu. 

Gr'gorin'n, Dımit 'nın 
laid İvanovnad n hıç h nt 

ve evin ikinci hanımı "Sofya,, yı ise bil 
akis hem Fiyodor, hem de bütün ale
me karşı müdafaa ettiğini söylemi§
tim. Bu hastalıklı kadıncağız, onun na 
zarında kutsileşmiş ve aradan yirmi yıl 
ge!(tikten sonra bile ondan saygısızca 
bahsedilmesine katlanamanuşu. 

Grigori, serinkanlı, durgun, az konu~ 
Ş'ft" ve ancak temiz mevzular için ağ. 
zım açan ağırbaşlı bir adamdı. tık gö
rüşte onun kendisine candan bağlı olan 
karısını sevip sevmediği kestirilemez
di. Fakat Grigori bu yumuşak başlı ca
na yakın 1'.admı gerçekten severdi. 

Marta :tgnatiyevna, kocasından daha 
zeki, hele hayat işlerinde muhakka~ 

ki daha uyanık bir kadındı. Bununla 
beraber kadıncağız, kocasına körü kö. 
rüne bağlı idi ve büyük bir hürmetle 
onu sayardı. Ama, aralarında ancak 
pek lazım olan sözler geçer, uzun ko
nuşmazlardı. Miıhim mevzuları Grigori 
kendi kendine düşünür, karısını bu tür 
lü karar ve hükiım işlerine karıştırmaz. 
dı. 

Grigori karıs•na, ilK evlendikleri ııe
ne bir kere, şöyle hafifçe bir dayak at.. 
mış ve bir daha hiç el kaldırmamıştı. 
Bir bayram günü, kendilerinin henüz 
azad ediLdikleri kölelik zamanına ait 
bir bayram günü, çiftlikte toplanmışlar 

(Devamı var) 
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Divrik madeninden 
Karabüke 

ı,ındt dııınd• 

X1tıl H 15& K .... 
I a1lılt 2GO C2' • 
1 aylık t71 120 • 

Vali Bugün Manisaga gidiyor 8840 Top Demir Cevheri 
Gönderildi 

Etibankm işletmekte olduğu Divrik 
demir madeninde, maden istihsaline ha 
raretle devamedilmektedir. Bu güne 
kadar çıkarılan demir madeninin ye
kfuıu on binlerce tonu aşmış bulunmak 
tadır. Karabükte kurulan ilk demir sa
nayi merkezimi7.e 8840 ton demir cev 
heri sevkedilmiştir. Yine buraya sev • 
kedilmek Uı.ere istasyonda 40 bin ton 
demir depo edilmiştir. Karabük fabrL 
kaları yakında işlemeğe başlıyacağm • 
dan Divrik demir madeninde istıhsal 
işi çok hararetli bir safhaya girmiş bu 
lunmaktadır. 

~ılhll 100 1CiUO • 

1'artr..ınc!ea Baltan Blrlllt tçtn •Jd• 
ota kanlf dllfOltır. Poat. blrhllne ıır. 
mlıe• ıerlere Qda ntmıı beter kurut 
ummedlllr. 

Taksim deki helaların kaldırılmasına 
Şişlideki hela da kalkacak 

başlandı 

Abone bydını bttdlren mektup •t 
lellnl Clcretlnt. abone paraıının postı 
.. ,.. banka De 1ollama Dcretlnl ldart 
kendi Clzerlne alır. 

f'lrkl111nln her poıto ıntrbdnd• 
aURUNa abone po.rdır. 

Ac!ru Wıtfrme DcreU U kuruıtur 

iLAN OCRETLERI 

Soğuklar başladı 
Karadenlzde tlddelll 

fırtına var 
Birkaç gündür hava iyi gitmekte i

di. Hatti. bir çok kimseler bu yüzden 
paltolarını çıkarmışlardı. Fakat hava, 
dün birdenbire soğumuş. İstanbul ta. 
mamile bir kış manzarası an.etmiştir. 

Ticaret lllnlarının santim - ııhn 
ıondan itibaren ilin sayfalarında 40. iç 
sayfalarda 50 kuruş; dördüncü sayfa
da 1, ikinci :ye Qçüncilde 2. birincide 
4, ba,hk yanı kesmece 5 liradır. 

BQyilk. çok devamlı. kli,ell, renkli 
ilin nrenlere ayn ayn indirmeler ya
pılır. Resmt Ulnların santim - satırı 30 
kuruştur. 

ı Kömür ve odun buhranı şimdilik ol. 
madığmdan fakir halk istediği kadar 
mahrukat ihtiyacını temin etmektedir. 

Ticari mahl11tlte olmı11an küçüle 
lldnlar 

Bir defa 30, iki defası 50, Oç defası 
G5, dört defası 75 ve on derası 100 ku
ruştur. Oç aylık illin verenlerin bir de
fası bedavadır. Dört satırı geçen llln
ların fazla aatırlan be' kuru,tan hesap 
edilir. 

Hlund kupona getlrenlıtr• lcüçlk 

lldn tarlf tıl 11Dzde 25 indirilir. 
KURUN hem dolrodan dolruya ken

di idare yerinde, hem Ankara caddesln-ı 
de Vakıt Yurdu altında KEMALEDDiN 
lREN llln bürosu eliyle ilin kabul eder. 

/Büronun ltltfonu: 20335) 

LiMANDA 
BUGON KALKACAK VAPURLAR 

'(Karadenis - 10 Karadenize). (Mara
kaz - 9 Mudanyaya). (Sus - 8.15 Bandır
maya), (Kemal - 19 Karabigaya), ,(Kon
ya - 10 Mersine) kalkacaktır. 

GELECEK VAPURLAR 
{Ulur - H.15 lmıltten), (lılaraltu -

18.15 l\ludanyadan), (Bursa - 6.30 Ban
dırmadan), (Sus - 22.15 Bandırmadan), 
(Kemal - 6.30 Karabigadan), ,(İnönü -
ıs Karadenizden) gelecektir. 

Dünkü Hava 
Ye,nk~y :Meteoroloji istasyonundan alı

nan mah\mata göre; hava yurdun cenup 
dolusunda bulutlu, Doğu ve Orta Anadolu
da çok bulutlu ve mevzil yağışlı, diğer böl
gelerde kapalı ve yer yer yağışlı ıeçmi,, 
rilqlrlar Doğu ve Karadenizin Şark kısım
larında garbi istikametten orta kuvvette, 
diler yerlerde umumiyetle şimall istika
metten, Trakya ve Egede kuvvetlice, diğer 
bölgelere orta kuvvette esmiştir. 

Dün lstanbulda hava kapalı geçmiş, rüz
ılr şimall şarkiden 6-8 melre hızla esmiş
tir. Saat 14 de hava tazyiki 762.2 milimetre 
idi. Sühunet en yüksek ıüne,te 31.8, göl
gede 11.2 ve en düşük 7.5 santigrat kay. 
dedilmi,Ur. 

15 Yıl Evvel Bugün 
Dün /ıtanbulda mebus intihabı uapılmıı 

11e Halk Fırkaıı nam:ell llakkı Şinaıl paıa 
ıeçllpıl1lir. 

En kuvvetli rakip Ali /hıan paıa, ll11kkı 
Slnaıl paıanın 1043 reulne mukabil ancak 
105 reu alabilmiıtlr. 

Yeni neşriyat : 
KAL~M 

Tanmmıı edebiyat öğretmenlerin -
den Mustafa Nihatm idaresi altında gü 
zide bir heyet tarafından çıkarılmakta 
olan bu edebiyat ve sanat mecmuasının 
yedinci sayısı da çok dolgun bir milL 
derecatla intişar etmiştir. 

Hava Kurumuna buyuk 
bir teberr.ı 

Türlt llava Kurumu lıtanbul ıubtıl mü
'di1ri1 Bau lımall llakkıdan dün ıu mektu
bu aldık: 

Cumhuriyetimizin on beşinci yıldönnmn 
mfinasebetlyle Bahtiyar hanında beşinci 

katta Bay Marsel Franko ve arkada,ıarı ta
rafından Kurumumuzla Kızılay Kurumu 
menraaııerine tertip olunan müsamereden 
hıı)•ük matemimiz dolıwıslyle sarrına1.ar 
edılerek bu hu511sta toplanan dokuz bin 
dort ytis otuz dokuz liradan dört bin 3edi 
yib on dokuz lira elll kuru~u Kurumumu
za terk Te teberril edilmiş olduğundan Ku
nımumoı adına bn vatan5e\·er müteştbbis 
3•11rtda,ıara \'e mllleberrllerlne şılkran ''e 
minnellerimizin sayın gazeteniz vasıtaııiy
Je ıblilına müsaade b113 urulmuını çok de
riA uyıılanmla an ve rica cderım. 

Evvelki gece yansı Karadenizde baş 
lamış olan kara yel fırtınası bütün şid
detile devam etmektedir.Bu yüzden yol 
da bulunan vapurların bir kısmı en ya. 
km limanlara sığınmak mecburiyetin
de kalmışlar, bir kısmı da fırtınaya 
rağmen tehlikeyi gö7.e alarak yolları
na devam etmişlerdir. 

Yola devam eden vapurlardan hiçbir 
haber alınmadığından korkulmaktadır. 
Buradan ayni suretle hareket etmek 
mecburiyetinde bulunan vapurlar fır. 
tına yüzünden gidememişlerdir. 

inkılap Dersleri Başladı 
ü=ıiversitede inkılap derslerine ev. 

velki akşam başlanmıştır. llk ders pro
fesör Mahmut Esat Bozkurt tarafından 
(Atatürk ve tarihi) mevzuu etrafında 
verilmiştir. 

Emniyet Direktörünün 
Tamimi 

Yeni Emniyet direktörü Bay Sadret. 
tin Aka, dün emniyet !mir ve memur. 
lanna bir tamim yollamıştır. 

Emniyet direktörü akadqlarma ye
m ~ ma..naıa,etler dile • 
mfı ve bUtiln dUnyaya eöhret ıalmıt 
olan İstanbul polislerile beraber çalış. 
maktan gurur duyduğunu söylemiştir. 

Ebe Talebesine Askerlik 
Dersi 

Ebe mektebi talebesinin de askerlik 
dersi görmesi ali.kadarlar tarafından 

son yapılan teftişlele kararlaştınlmış- 1 
tır. Bu karar Ur.erine dünden itibaren 1 
ebe okulu talebesine ilk askerlik dersi 
verilmi§tir. 

Yol Tahsisatı 
Belediyenin yeni yıl bütçesine yol 

tahsisatı olarak konulan 325 bin lira • 
nm UO bin lirası ihale edilen yollara 
verilmişti. Fakat yapılacak yollar çok 
olduğu için bu para kMi gelmemektedir. 

Fen heyeti bu vaziyet karş11ında tah 
sisatm arttırılması için bir rapor hazır 
la maktadır. 

Müteahhitlerin Kaldırdığı 
Molozlar 

Eminönündeki istimlak sahasındaki 
molozlan kaldırmak mecburiyetinde 
olan müteahhidin bu:ıu kaldırmadığı gö 
rUlerek müteahhit hesabına belediye 
taraf mdan kaldınlmasma karar veril
miş ve ilk moloz dUn kaldırılmıştır. 

Molozlar şimdiye kadar mUzayede u
sulile kaldmlmakta idi. Bu şekil uzun 
sürdüğünden bundan sonra bunların da 
mUnakasa usulile kaldırılması uygun 
görillmilş ve alakadarlara bildirilmiş. 
tir. 

Tıp Fakültesinde Yeni 
Asistanlar 

Sıhhat Vekfileti namına üniversite. 
nin tıp fakültesinde okuyan talebenin 
bili.hare Universiteyi tamamladıktan 
sonra asistan olabilmeleri için yapı.. 
lan mllracaat Sıhhat Bakanlığı tarafın 
dan uygun görülmtlştilr. 

İlk olarak hıfzıssıhha asistanlığına, 
Bedri, tabiiye ve bayati kimya asistan 
lığına İhsan ve diğer üç asistanlığa da 
Ekrem. Bülent, ve Şerafettin tayin e
dllm işlerdir. 

Bir Sandal Parçalandı 
DUn sabah Köprü ağzında bir deniz 

kazası olmuı, bir motör Rir.eli Aliye ait 
3608 numaralı sandala şiddetle çarpa. 
rak derhal parçalamıştır. 

Sandalda bulunan iki tayfa kurta
nlmılbr. 

Vali ve belediye reisi Lutfi Kırdar. 
tetkiklerine dün de devam etmiştir. 

Sabahleyin dokuzda Taksim meyda. 
nmda yıkılmasına bqlanan helllan:ı 
vaziyetini gözde:ı geçirmiş, oradan Tak 
ıim bahçesine gitmiştir. Bahçede ya. 
pılan tetkiklere nazaran, burasının ye
niden tanzim edilmesine ihtiyaç görUL 
müştür. Hela.Iarm yıkılma ve bahçenin 
tanzim işile mqgul olmak ve bir pli.:ı 
vilcude getirmek üzere imar işleri bü. 
rosu mimarlarından ikişer memur ta
yin edilmiştir. Mimarlann biri Fransız 
mimarlarından Gotyedir. Mimarlar 
plan hazırlama işine derhal bqlamıe 
!ardır. 

Taksim bahçesinden sonra da Şi.§liye 
kadar gidilmiştir. Şişli Karakolu ge. 
zilmiş ve meydanda buluna:ı hellnm 
kaldırılması uygun görUlmil§tUr. 

Sabahki tetkiklerin sonuncusu mez. 
bahayı ziyaret olmuştur. Vali mezba
hadan 'SO"lra vilayete gelmiş ve burada 
hllkılmet işlerile meşgul olmqtur. 

Vilayette kendisini Tahsin Uzer zL 
yaret etmiştir. 

Öğleden sonraki mesat belediyeye 
geçmiştir. Belediyede muhtelif işlerle 

meşgul olmuş ve bu arada korgeneral 
Fahretti:ı Altay ve General Kizmı Di. 
rik, Osmanlı Bankası direktörü kenqi
sini ziyaret etmişlerdir. 

Lfıtfi Kırdar akşam da tınivenlteye 
giderek rektöre iadei ziyarette bulun. 
muş üniversiteyi gezml3tir. 

Vail, bugUn Bandırma yoluyla ML 
nisaya gidecek ve Manisa halkına ve
da ederek ailesini alıp eehrimize dö. 
necektir. 

Bir hırsız 
Arkuından Kurıun 

Atılmasına Rağmen Kaçtı 
Zincirlikuyuda Nuri isminde birinin 

dün gece evine bir hırsız girmiş. Mut
faktan sahan tencere vesaire çalmıştır. 
Hırsız kaçarke:ı gürültü çıkarmış, uya. 
nan ev sahibi arkasından durmasını 

söylemi§, sonra iki el sillh atmıştır. 
Fakat kurşunlar isabet etmiyerek, 

hırsız kaçmıştır. 
Dün tahkikata başlıyan polis, hırsı. 

zı 24: saat geçmeden Çemberlitaşta sır
tında bohça ile giderken görmüş, ya. 
kalamıştır. Sabıkalılardan İsmail o. 
lan hırsız suçunu itiraf etmiş, cUrmU
meşhut mahkemesi.:ıe sevkedilmiştir. 

:Mallar sahibine iade edilmiştir. 

Yedi Lira Ödemeye 
Mahkôm 

Rami adında birili dün akşam Sirke. 
cideki Baylan lokantasına gitmiş. bir 
masaya oturmuştur. Rami oturduktan 
sonra ceketini açmış, kuşağını:ı arası. 
na fişek gibi sıraladığı 7 §işe 29 luk ra. 
kılardan birisini çekmiı, açtıktan son. 
ra ağzına dikerek gazoz gibi lıkır lıkır 
içmiıtir. 

Raminin bu hareketi dllkkAnda bu
lunan mtlşteriler arasında konuşma ve 
gülüşmelere yol açmıı. buna içerliyen 
Rami ileri geri söylenmiştir. 

Neticede polis gelip Ramiyi yakalL 
mıştır. RamJ, dUn birinci sulh ce.za mah 
kemesinde muhakeme olunmuı: 

- Vallahi hakim bey, demiıtir. İn. 
klr etmiyorum. Çok içmiıim. Sonrası
nı bilmiyorum. Başkalarından sorun de 
mi3tir. 

Hakim ;Reşit, Ramiyi 7 lira para ce. 
zası ooemeğe mahkfun etmiştir. 

--o-

Ozerinde eroin bulundu 
Kadıköyünde Kurbağalıderede eUp • 

heli bir §ekilde dolaşan arabacı lsma
ilin metresi Hayganuş. poliı tarafmdan 
çevrilmiı, Uuri aranınca Uç paket ero. 
in bulunmuıtur. 

Baro inzibat Meclisi 
Avukatlar Arasında Tasfiye 

Yapmıyor 
Bir takım ga7.eteler avukatlar ara. 

smda bazı tasfiyeler yapılacağı yolun. 
da neşriyat yapmaktadırlar. 

Bu haberlerin aslı yoktur. Baro in
zibat meclisi birikmiş işlerini çıkar. 
mak ve yeni meclise iş devredilmemesi 
için toplanmaktadır. 
Avukatlık kanununun muvakkat mad. 
desi, e-ski kanun ve tadilatı mucibi:ıce 
avukatlık yapmak hak ve salahiyetini 
haiz avukatların kayıtlarmın yenilen -
mesini emretmektedir. Ancak bu mad. 
de yenilenmenin, yeni ka:ıun hüküm. 
leri dairesinde yapılacağı da tasrih e
dilmektedir. 

Yeni kanunun avukatlarda aradığı 
şerait manevt ve maddt olmak üure i. 
kidir: 

Maddi olanı malılm olduğu üttre 
mektep mezunu olmak, staj ve sairedir. 
Manevt vasıflan ise. ancak Adliye Ve. 
kAleti:ıde teşekkül edecek olan BüyUk 
Havsiyet Divanı tetkik edecektir. 

Bilyük Haysiyet Divanı da yeni ka
nunun tatbikinden sonra kurulacağı i. 
çin. muvakkat maddedeki tasfiyeden 
maksat, maddi şeraitin araştırılması _ 
dır. 

Yeni levhalara, kayıtlı olup ta alda. 
tmı vermiyen, fiilen çalışmıyan veya 
ölenler tabiatile yazılmıyacaklardır ki, 
buna da tasfiye demek caiz değildir. 

Yolcu salona 
Galata nhtımı U7.erinde yeni yapıl. 

makta. olan Galata. yolcu aalonu iki a
ya kadar tamamen ikmal edllmft ola
caktır. Binanın dış kısmı inşaatı eu.. 
sen bitmiş olduğundan dahili tertibatı 
yakm bir mmanda bitirilebilecektir. 
Söylendiğine göre, salon önümüzdeki 
yaz mevsiminde faaliyete geçecektir. 

Nadidenin Kızı iğnelerden 
. öıd··? mı u. 

Dün. üçüncü sulh ceza mahkemesin. 
de Kasımpaşalı bir ebe ölilme sebebi
yet vermek suçundan muhakeme olun
muıtur: 

Kasımpıı.şada oturan, Nadide:ıin kızı 
Sultaniye hastalanmış, muayeneye ge. 
len doktor Jozef kıza yapılmak U7.ere 
10 iğne vermiştir. 

Doktor giderken iğnelerd~n birini 
yapmı§, diğer dozunu da yaptırmaları. 

_oı ıöylemiıttir. 

Nadide ~riye kalan 9 iğneyi mahal
lelerinde ebelik yapa:ı Nigin çağırarak 
yapmasmı söylemiş. buna mukabil ken 
disine iki lira vermiştir. 

Fakat ebe Nig~rm. yaptığı iki iğne. 
den sonra kızın ayağı şişerek ölmil§ _ 
tur. 

DünkU muhakemede ebe: 
- Ben iğneleri usulü dairesinde yap 

tun, kız zaten hasta idi. O:ıdan ölmüş 
olacak, demiştir. 

Mahkeme, iğneyi veren doktoru da 
bir defa dinlemeği münasip görmUg, 
dUruşmayı ba~ka bir güne bırakmıştır. 

Halay Gümrükleri 
ıslah edilecek 

Hatay hükumeti, hükiımetimize mtl
racaat ederek Hatay gümrüklerinde 
teşkil~t ve ıslahat yapmak üzere mil. 
tehassıs memurlar istemiştir. 

Bu memurlar Gümrük ve İnhisarlar 
Veki.leti tarafından seçilerek yakında 

..gönderileceklerdir. 
Şehrimize gelmiş olan Hatay gl1ın.. 

rUkleri mlldüril B. İhsan Rasim. dün 
akşam Ankaraya hareket etmiştir. An
karada bir müddet kalarak Vekiletle, 
muhtelif meseleler etrafı.:ıda temaslar. 
da bulunacaktır. 

Eıki Gümrük Baımüdürü 

Eski 1sta.:ıbul gümrükleri başmüdii. 
rü B. Mustafa Nurin.in Gümrük ve in
hisarlar Vekaleti heyeti teftiıiye reis
liğine tayin edildi~ni yazmıştık. Mua. 
tafa Nuri yeni vazifesine başlamak ü. 
ure önümüzdeki çarşamba günU An
karaya hareket edecektir, 

fatanbulda Yeniden Yab 
Okulu Açılacak 

Kültür Bakanlığının tensibiyle yur. 
dun muhtelif yerlerinde yeniden yapıl. 
munıa 'karar •ftflcn yatı okullarının 
btanbul viliyetine ait olanları tetkike 
baılanmıı bulunmaktadır. 

İltanbulda yeni yapılacak yatı okul
larının sayısı 7 tanedir. Bundan bqka 

yatı okullan tedrisatı ve çalııma pro
ıramı tanzim edilmiştir. 

Okullar günde beı ders yapacaklar. 
dır. Dersler 13,30 kadar tamamlana. 
cak ve bundan sonraki meaat ziraat ve 
muhtelif atelye çahımalarına tahfif e
dilecektir. 

14,30 dan 17 ,30 a kadar devam ede
cek olan bir çalııma programı tarla ve 
sebze bahçesinde, marangozhaneden ve 
fırında geçecektir. 

Bu okullarda faaliyet hakkında oku. 
lun baı öfretmeni her ay idareye ma.. 
lumat verilecektir. Aynca yapılan iıle 
re ait bir de öiretmenler tarafmdan iı 
defteri tutulacaktır. 

Şehir okullannda olduiu gibi bu o
kullarda da himaye heyeti tqkilitı vü
cuda getirilecektir. 

Salih Kılıç Gitti 
Çorum valiliğine tayin edilen eıkl 

Emniyet müdürü Salih Kılıç dün ak. 
pmki trenle Ankaraya gitmiıtir. OrL 
dan yeni vazifesine gidecektir. 

Salih Kılıç kendisini seven birç.ck 
kimseler tarafından ugurlanmııtır. 

.................................... _._.. ......................................... .. 
Hergun bir fıkra 

Hangı düğün parlakh 
Kanuni Süleyman \Tezfr Makbul Pa.,anın düğününe gelmişti. Ka 

nunt düğün esnasında Vezire sordu: 
- Şehzadelerlmln düğünü ile senin düğünün arasında ne fark 

,·ardır. Hangisi daha güzel olmuştur .•• 
Sünnet düğünü tabii muazzamdı. İbrahim paşanın duğünü onun 

) anında pek sbnüktU. Fakat İbrahim paşa: 
- Elbette benim dütüniun daha parlak oluı or
De7ince, Kanuni hayretle: 
- Neden? •• di7e 10rda. 
- Neden olacak, benim dutilnilme zamanm en b8)1lk )tadlphl 

te~f eUI. &lala dillGJallailae o ritbed.e bir sat plmlt ml7dl? •• 
Tablf, K-.nnnl'nln prnru okşanmı,ıı. 

.. Kadm, bunları doıtundan aldıfı:ııl 
soyleyince o da yakalanmıı. ikisi bir. 

den ihtisas mahkemesine verilmitler- ...... ---..------..------------------~ dir. 
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Bone'nin beyanatı 
" Deklarasyon samimt işbirliği için ıuzumlu 

Memel' de 'Tunus ta nümayişler 
Kanlı hadiseier Tunua, 8- (Beyollu) İtalyan aleyh lann emellerini protesto mahiyetinde 

havayı yaratacaktır ,, 1 
tartığı hareketi devam etmektedir. Bul bucUn yeniden saat 9 dan 12 ye bdan 

0 UYO r radaki ltalyaıı hastanesi doktoru, ka- yeni tezahürler olmuıtur. Eberili ltct 
nsı ve çocuğu mütecavizler tarafından aikah gençlerden mürekkep ppJar~ 

Bedin, 8 (A.A.) - Memel'den bit. yaralanmıştır. . ıchrin aokaklarından geçmek lbere bit 
Bertin, 8 (A.A.) - Franıu .Harici

Je Nazın B. Bone, ''Berliner Tageb. 
Jatt,. gazetesinin hususi muhaoirine 
verdiği beyanatta, Franw • Alman mil 
nasebetlerinin yeni eaaı üzerinden in. 
kitafından bahıetmiı ve ezcümle demiı 
tir ki: 

Hemen bü.ün Fransa, Avrupa sul
hüne büyük bir yardım teıtdl eden 
Fransız • Alman· de1darasyonuQu ısıem 
nuniyetle karşılamıştır. Sulhperver e
melleri şeref ve haysiyet hisleri ile 
hemihenk bir halde inkipf eden Fran. 
sız milleti, Alman ile nonnal münaae. 
betler "' ltbirllll tesisini nmimt au· 
rette arzu eylemektedir. B. Von Rib. 
bentrop ile Pariste g&rUttUtilmden 
çok mesudum. B. Von Ribbentrop fev. 
kalide dipkmıatik ve politik meziyet· 
Jere İahip sempatik bir arkadaıtır. Ga. 
ruımelerimbin ıamfml 111rette cereyan 
etmlı olmas·ndan dolayı çok memnu· 

diriliyor: Bizertte de vahim hldisenin vukua- alay tqkiline teıebbüs etmiılerdir. 
Büyilk bir intihap toplantısı esna. O"ı>ldiği haber ven·ıı·yor. Oradakı· bir 1. l bu 1 -er Pol s, n an dağrtmrştır. Biraa sonra, 

aında Memel Almanlan ıefı Neumann, talyan ilk mektebinin kadm muallimi· . ttal da 
bir nutuk söyliyerek Memel'in serbest ne yumrukla vurularak y--,anması:ıa birkaç Y.Uz yan toplanmap ve 

"'uu ''Giovinezza., Italyan mlllt maı'fl1V say 
otirlm. ası lbnn oldugunu beyan etmiı- •ebep olmuşlard'"'. Fakat bundan ~ .. ka bb temi 1 · "" " "'"'9 lemefe teşe üs ey ı e:rdir. Polis 

malfunat almamamıştır. bunları da dağıtmıştrr. 

tmn1adığnnn mUıtere'k deklaras· 
yon, samimi bir itbirliği için luıumlu 
havayı yaratacaktır. Bu derece l>Uyük 
manevi ve ekonomik enerjiye ~ahip o. 
lan iki memleket arasında böyle bir it· 
birliği kendini göstermek için çok fır. 
sat bulacaktır. Kültürel ve ekonomik 
mübadelenin fazlalaımasımn bütün in 
sanı faaliyet aahalarında ber ild mille-

num. 

Hatip, bundan aonra yakında Me
mel'de yapılacak olan intihabatın bu 
toprağa mensup olan Almanların az. 
mini ıöıtereceğini illve etmiftir. 

Memel, 8 (A.A.) - intihap milcade. 
leleri ıiddetlendikçe Jılemel aruiain· 
deki vaziyet vehamet kesbetmektedir. 
Her gün eneriıi kanlı olmak lbere bir 
takım aldiseler vukua gelmektedir. Al· 
man namzetleri liıtesinm 'kazanacafı 

tahmin olunuyor. 
Kaunaı, 8 (A.A.) - Re1men bildi. 

rildiğine göre, KJaipeda (Memel) vali. 
si Tubeliı ve vali muavini Sakalauaka1, 

te çok yardımlar ıetireceğinden emi. 
nim. Her iki millet, eski ananevi dost· 
luklanndan vazgeçmek mecburiyetinde 
.kalmadan bir muhadenet havası içinde 
yapyabilirler. Bugün iki mihver var 
ve bunlar arasında bunları birbirine 
baihyacak bir köprü kurmak lbıın. 
dır. 

Ribbenfrop Parisfen 
ayrıldı 

Paria, s (A.A.) _ Von Riblxntrop, iatifa etmiştir. Valiliğe diyet seçim ko 
beraberiııde refıkası olduğu halde Fran mitesi lıa11nda.n Gailius tayin edilmit· 
sa lıilkftmeti tarafından kendilerine tir. 

B. Bone, Essen' de çıkan ''National 
Zeitung,. pzete:Jinin husust muhabiri
ne de beyanatta bulunmuı ve demiı. 
tir 1d: 

tahsis cdllmiş olan husust trenle Pa· 
risten ayrılmtşla.rdır. 

Bone ilC' İtalya::ım Parfs sefiri Gua. 
nglio ve diğer bir çok mUlkl ve askeri 
7.evat kendilerini istasyonda uğurlamıı 
tardır. 

Irak ve lrana doğru demiryolu 
in~aah ilerliyor 

Ankara. 8 (A.A.) - Dlyarbakırdan 
frak ve lrana doğru uzatılmakta olan 
denıiryolunun Dlyarbakn-dan itibaren 
13 Unctl kilometresine kadar olan altı 
kısmı Uzerl:ıdekl lngaat faaliyetle Der. 
!emektedir. Bu kısımlar Uzerinde ayni 
zamanda ini& eclllmekte olan mühim ve 
bUyilk köprWerin inşaatı bitmek be
re olduğundan yakmda ray feı'liyat .ı.. 
na başlanacaktır. 

• Jl - 1607 lncl kilometreler ara • 
ımda yedmcl kısmo da fenni hazırlık· 
lan ikmal edilmiş olup yakmda mlina... 
kasaya konacaktır. 

Hava kurumu 

Hat 170 inci kllometredek,l Rqan lL 
tasyonunda biri Tatvan ve Van üze • 
rinden İran hududuna doğru ıimale. 
diğeri de Patur suyu ve Diçle :ıehrinl 
takiben ve Cizre Ur.erinden geçerek L 
rıuı hududuna do~ lkl kola aynla. 
caktır. Irak hududuna kadar olan kıs
mm haritalan ikmal edilmiştir. Şimdi 
bu haritalar ttzerinde hattm gü.zergl. 
hı tesbft edilecektir. 

lran hududuna giden hattın da Bit.. 
listen 40 kilometre kadar ce:ıupta Du· 
ban mevkUne kadıır haritaları ikmal 
edllmf§tir. 

Tramvay şirketi mu-
' Btlf tarafı 1 mi t#J!l/""4) mes·ı e • hl çalıfmalan yakından tetkik ederek 1 1 rı mu ıra 

Ohyo'da 
Zehtrleylcl kadın 

idam edlldl 
Columbua. 8 (A.A.) - Ohyo zehirle. 

yiclai diye maruf olan Anne Marle 
Kah:ı, dün akpm bu hülrl\metln elek
trik aandalyeelnde idam edihnletir· Bu 
kadm 70 le 80 yq arumda dört JhtL 
yan paralarmı çalmak için zehirlemiş 
olm!lkla mabk\lmdur. 

Bununla Ohyo hturnmetl dahilinde bi 
rinci defa olarak bir kadm idam edil. 
mi§tir. 

Kadmm mildafileri bütün gt1n bir af 
karan tatihsal etmek içi:ı ç-.lıpıııeiarsa 
da netice alamamışlardır. Kadın idam 
odasma gi~diğt vakit bayılmı§tır. 

Sendikalar Lideri hapse 
mahkOm oldu 

Vsle:ıcıennes. 8 (A.A.) - Sendika. 
lar lideri Albert Thomu, "İl hürriye
tine tecavüz,, den dolayı altı ay hapse 
mahkWn olmuştur. 

Atbert Thomasm Valencienııea ve 
Ltlle çelikbanelerlndeld son grevlerin 
başlıca mesulU olduğu zannedilmekte.. 
di. :::==:n çok müabet tabaaiia y e r d i t e r 

23 - za Haziranda Berlind, toplanan Ankara, s (A.A·> _ Na.fıa veuıe. Hindistandaki haraklt 
beynelmilel hava federasyonunda ku • tinin aatuı almağa karar vermiş oldu. Londra, 8 (A.A.} - Times guetesi· 
rumumusu reiı vekili Erzurum sayla. ğu İstanbul tramvay glrketinin mümea nin Dclhi'den aldığı haberlere göre, 
vı Bay Şilkril Koçak temsil etmiı ve aillerl vekUetle temasa başlamış ve ve- Hin<listarun timali garbt hududunda 
federasyonun Tilrk milletine karşı hes kllete teklif mahiyetinde tellkki edile Vaziriıtanda yapılan harekat, Eyllll L 

Jediği sempatinin bir eseri olarak mün miyecek bir muhtıra vermielerdlr. Ve. yına kadar, tngiltereye bir milyon 758 
hal bulunan federasyon reis vekillerin- kMet de bilmukabele tesisatı iptidaiye bin lngiliz lirasına, 2!H iSJU ve 851 )'I· 
den birine ıeçilmittir. hakkmdakl dUgUncelerlle mUbayaa ee.. ralrya mal olmu§tur. 

Maliye Veldleti tqkillt ve vazife· raitinl ihtiva eden bir muhtırayı ke:ı• E . h 
Jeri Jıaldandald kanunun befinci mad- dilerlne tevdi etmittir. rzıncan affını 
desindeki sallhiyete ve Büyük Millet Haber aldığımıza göre, hükdmetl •• 
Meclisince göaterilen arzuya binaen, mizin earih ve milabet mttbayaa ıart. N af 1 a Ve kili açacak 
menafii umumiyeye bldim cemiyetler . lan muvacehesinde prket m11me88ille-
ara11nda kurumumuzun da merkez mu. ri Brllkaelden Wimat latiyeeeklerlnl Şehrimizden d&V811İ Olanlar 
amelitı maliye müfettitleri tarafından diln vekllete bildirmişlerdir. dun akşam gittiler 
teftit edllmit, umumiyet itibariyle be. Ankara, 8 (A.A.) - Haber aJdifımı-
up iperinin muntazam oldufu, blitiln la nazaran bUkQmetlmizin 11.tm alma.. Erzincan, 8 (A.A.) - Sıvas- Erzu
varidat ve sarfiyat n evrakı müab:tesi ğa karar verdiği eirketler meyanmda nım battmD Erzincan& lflemeğe açL 
butundulu bir raporla tesbit ediJmiı· lsta::ıbul tramvay, İstanbul TUnel, ta- lifi t&enl aym ll inde Bayındırlık Ba
tir. tanbul havagazı, lzmir tramvay ve e. kanJ Ali Çetinkaya tarafından yapıla-

Son altı ay için.de mllfettiıterimb ta· lektrlk, İzmir su. Bursa elektrik §fr. caktn-. 
nfmdan 133 ıubemlz tefti1 edilmtı, 3z ketlerile müttehit elektrilı.. efrkeU elin· .Ankaradan gelecek davetllJerden baş 
ıubemisin de muamelltı tetkik edilmiı de bulunan F.dirne, Tekirdaf, Balıkesir ka civar vilAyetlerin vali, halkevi ve 
tir. Gaziantep ve Mersin elektrik tesisleri belediye reislerinin iştirak edecekleri 

Gerek havacılık haftasında cumhu. vardır. heyetlerle diğer bfr çok kimseler tö • 
riyetin onbeıinci yıl dönümünde, ge. Nafıa Veklleti satın alma. kararını re:ıde hazır bulunmak tir.ere eehrimiu 
rekse Ramazan bayramında konferans, bu tirketlere tebllf etmfş ve mezkflr geleceklerdir. 
tayyarelerle atılan vecizeler, gazete, tirketler de aatııııa muvafakat ettikleri. istasyonda bUyilk bir tak yapıtmıg, 
duvar afifi, sinema, radyo gıbi bütün ni bildirmişlerdi~. elektrik tesisatı da tamamlanmıştır. 
vasıtalardan istifade edilerek kurumu· Şirketlerle yakında müzakerelere Belediye dabill aksamından bazı kı-
'1Duzun gayelerini "' di.işüncel"tini bı! başlanacaktır. suntan henüz ikmal edi!miyen yeni hal 

. a telkin kin rah"ıtrru•tır. TUrk borcu tahvı'ller· kevt bına!bnm saıonunda davetliler oe-
:s :s :s :s 1 reftne bir ziyafet verecektir. 

Gelecek giınlerin inkişaf ve muva{- Ankara, 8 (A.A.) _ Haber aldığı. • • .v. 
fakiyet g8 terebilmesi için yegAne da. ~ h · 1 k 93 T k mrza gQre. arıçtcn ıe ece 1 3 ür Açılış USrenine eehrimlı:den davet e. 
yancımız aziz milletin;üzin himaye ve b tah ill · • ü_,_ __ orcu v erın•n m ~UUJıran amor· dilmiş ola:lar dUn akgam Ankaraya 
mulıabbctl ve sayın heyetinizin değer· ti' d 11- d w · ı mahd · sman san ı.ı e etiy e ut trt • gitmişlerdir. 
11 itimatland r. tarda ve döviz mukabilinde ithaline hfJ· 

Safirler arasında tebeddotAt kumetçe musaade edi1miınr. 
JOk Rektör Ankaraya Gidecek 

Ankara, 8 (A.A.) - Bazı gazeteler Ankara, 8 (Telefonla) - Universl. 
tl;iliklerde tebeddU14t icrası kararlaı- t~ rektaril Cemil Bilael Cumartesi gil. 
1Dlf oldupnu bildirmiflerdlr. n6 tehrimbe gelerek hukuk ilmini yav 

Anadolu Ajananm haber aJchfma glS ma kurumunun tertip ettiil ~etan•· 
, etçiler arasr.ıda değişiklik yaptlma11f tarının birincisini ..erecek ve bu mUna
~da hqk{imetçe bugüne kadar L ıebetlt Univenite lflerl hakkında Vt. 
llftllbl tdC 1lıtr -. me+(pt c!tllfcHt ktJetfi femu ec1ece1rtir. 

1-Iaridyede Nakiller 
Ankara. 8 (Telefonla) - ôern elçi. 

li&i batk&tibi Fikret Şefik merkeze, 
Cemiyeti A'kvam itlerine bakmak üze. 
re Cenevrede bulunan Tank Emin el· 
çilik başkAti_prğ'ne, merkezden Fatin 
Rilıtll Cemiyeti Akvam itlerine bak
mak lbere Bern elçilili bqk&tifliline 
nakledildiler. 

lıluhtP.li/ ,ehirlerdeki niımayfflm" 

Roma, 8 (Beyoğlu) - Penısa, Ve. 
ııedlk. Tortno. Benvent gibi eehlrlerde 
dlln de nümayiıler olm111, bu arada To. 
rinoda tiniversite talebeelnde:ı ve her 
sınıf halktan mtlteeekkil tlç bin kiti· 
ilk bir kafile Fransız komoloıshaneısi. 
nln önllnden geçmiftlr. 

Bunda:ı sonra ntımayi§oiler Alman 
konsoloshanesi 6nUne giderek sevgi te. 
a.hOratmda bulunmUf}ar, Alman kon
solsu da blnanm balkonuna çıkarak 
kendilerbi selAmlamıetn-. 

Floramadl halk Tunuı ve Korsika. 
dakl İtalyanlara olan bağlıltğmı bildir
miştir. 

Mul«JbU ffilmayi§w 

Burada on., on bet kip tevkif edil· 
mittir. Bunlar araamda (ltalia) ıpor 
çemiyeti reisi. Tunus Dopo Lavero te· 
fi ve Tunustaki İtalyan eaki muharip. 
teri cemiyeti reisi Ubaldorey de vaı4!ır. 

VENEDtK FRANSIZLARA 
VERtLMEU 

Pariı, 8 (A.A.) - Pariı y;llnek 
tahail talebeleri, bu sabah saat 11 de, 
Kartlyelaten' de İtalyanın arul talep
lerini protesto eden muunm bir ten· 
bUr tertip etmiı ve binlerce talebe, 
''Venedik Fransızlara. Habqistan Ne. 
rüı•e verilmeli,, diye bafımıııtrr. Tez• 
bürat esnasında hiçbir hadiae olmamıt
trr. 

Sassari, 8 (A.A.) - DUn Sasaari U- ------------
niversitesi talebesi, Koraik& ve Tunus.. 
ta İtalya aleyhinde yapılmıe olan te. 
zahilrlere mukabil nümayi3ier yapm11-
lardır. Zabıta kuvvetleri, nümayitçlle.. 
rin Fra.:ıaız konaoloehanesine yaklq.. 
malarma mlnl olmuttur. Talebe. llıtl
llJ martları terennüm ederek ve Duçe. 
yl alkqlıyarak Caprera fırka kuman • 
danhfı bfn&II ile hilkf1met konağı &ıU· 
ne gltmltler ve ordu lle İtalyan kar. 
deelerinl setlmlamıpardır. 

Padene, 8 (A.A.) - DUn bUtfb gUıı 
Korslka ve Tunusta İtalya aleyhinde 
yapılm19 olan tahrlkAta karp mukabil 
nümayişler icra edilmiştir. Binlerce ta. 
lebe ve kalabalık bir halk Jdltleıl millt 
marşlar söyliyerek sok&klan dolaşmıı
tır. 

Talebe ve halk , hUkbıet konafma, 
Tunus ve Korsika ttaıyanlan Je mUte. 
sanit olduklarını llAn ve lm.pa.ratorlu. 
ğu':'l mUessisl olan Düçeyi tebcil etmiş
lerdir. 

ltalyat1 gazeteım Twnua ~ 
takdir ediyor 

Roma, 8 (A.A.) - Gutteler, dUn 
akşam Tunusta polfaln gözU önllnde t. 
talyan konsoloshaneelne kartı yapıhn 
nUmayiıt.e:ı bahsetmektedirler. Bun. 
dan başka gazeteler, nUmayl§çilerin ı. 
talyan konaolosbanesine doinı gitmek 
te olduklarını öğrenir öğrel)lllez kon.ao.. 
loshaneye koşan ve mukabil harekete 
geçmek istiyen yilzlerce İtalyanın ıtlldl. 
nun ve inzibatmıtemine muvaffak olan 
ltalyan ge;ıeral konsolosu, d~rhal Fran· 
BIZ valilumumiai neadlnde yeni ve eld. 
detli bir protestoda bulunmU1tur. 

Urbino, 8 (A.A.) - Urbino Univer. 
aite.ti talebesi, Tunus ve Konlka hL 
diselerinl protesto etmek üzere nUma
yişler yapmışlardır. Hiç bir hidiae ol 
mam11tır. , 
ITALYAN KONSOLOSHANEStNE 

TECAVUZ EDtLDl 
Pariı, 8 (A.A.) - Tunuatan bildi. 

rlldiğine göre, dün aktam burada ye. 
niden ttalyan aleybtan tezahilrler oJ. 
muıtur. Btıı kadaf tezahOrcll, ltalyan 
konsolosJufu 8nQnde tezahUr yapmıı
lar, eve mürekkep hckkalan atmqlar 
ve ban camlan Jmım1Jardır. Tezahllr. 
cüler, billhara ltalyan klübU önUne git 
miıterdir. Poliı, tezahOrcUleri bu iki 
bina CSnllnden uzaldattmmftıt'. Halk, 
b:llhara vatan şarkıları ıöyliyerek ıeh 
ri gezmitlcrdir. 

Roma, 8 (A.A.) - Meuagero gue· 
tesi, Tunuıtan bildiriyor: 

DUn İtalyan konsolosluğu &ellnde 
yapılan tezahUrlere bilhassa gençler i1 
tirak etmiıtir. Konsolosun odasına içi 
mürekkep ve zift &:1u bir fite atılmıı
tu'. Konsolosun potis b!lroaundan late. 
diği kuvvet, sebebi anlaıılamıyan bir 
teehhUrJe gelmiıtlr. İtalyan bq)ronso. 
loıu, Franııa valisine cebir hareketle
rlne nihayet verilmediği takdirde ttal
yantann meıru müdafaaya teveaıUJ e. 
de:eklerini bildireceiinden Ital)'ID ko. 
loniılnl haberdar eylemlftlr. 

Bu sabahki bQtiln diler pme!er de 
bu yeni bldiseJI ll1r sayfalannda ve 
bUyü'k harflerle tııDctirmeJctedir 

t>UNKU NUllA Y!ŞLER 
Tunus, 1 (AA.) - Banda ltalJm-

Araplar 
Eşya· trenini yoldan 

çıkardılar 
Kudils, 8 (A.A.) - Dilndenberl ye. 

niden hadiseler pkmaya batlaımftır. 
Araplar, Hayfa demiryolu Unrinde 
bir eıya trenini yoldan çıkarmrflardır. 
Şoför ve makinist •ltr aurette yanlmt 
mrıtır. 

Guze istasyonuna karp ve Mismar
da bir yahudi amele ırupuna arapJarm 
fiddetli tüfenk ateıi &ÇDUJ olduldan 
bildirili yor. 

SEKİZ YAHUDtNtN MAR!P'ETt 

Frananc;a ,.&.,otla,, ~
düıten aldıiı ıu haberi neırediJÖİ': 

Selcis Yahudi bir Türk tiitilncU dtık· 
klnma girerek içine gu d8lıt6kteıı 

ıonra ateılemiılerdir. 

Diler taraftan bir Arap çetnl ted· 
hlıçHeıin Araplara karfr harekete ef. 
rlflDek lbere banrlandılr bir brarıl
h.r basmrılardrr. Kararglh nab~Uetin 
den beti öldUrUlmilş, diğerleri yara1an 
mııtır. Araplar 10 esir almıtJardır. 

Mussolininin 
bir makalesi 

" Taymis Sahillerinde 
Bir Muhavere ., 

# 

Roma, 8 (A.A.) - B. Jlu•olial ta• 
rafından ,an14ılt tahmin edilen bir 
makalede Popolo Dltalia paetnl, Lon 
dra, Raı Tafari ve Bene, aramda bir 

muhavere teklinde sabık Necqf ile Çe. 
koalovakyamn sabık reiaicümhuru ta. 
raf ndan bhi İtalyaya diieri Almanya· 
ya kartı takip edilmit olan battı hare
ketten çıkan neticeleri tefdh etmekte 

ve bunlardan ahklm sıJrarmaktadır. 
Bu makale bilyilk demckruilerin HL 
befistan ve SUdet • ÇekoalovakJa lfle
rinde takip ettikleri siyaHtin pek tlc1· 
detll bir tenkididir. 

Taldbettiği ıaye ıudur ki, "Eler 
'Necaıi Ue Beneı dalına kendilerfrie na. 
sihat verenleri dinlememiı olsaJarch, 
buglin kendi hiildlmetleriniıı bqmda 
bulunacaklardı. Makalenin 111111 "Tay· 
mis sahillerinde bir muhavere,, dir. 

Bu muhavere Avam Jwnarasmda 1. 
ıa olan bir mebusun nehir kenarmdaki 
kötktlnde cereyan etmektedir. Bu me· 
buı en ıon olarak ıu miltalea71 JUri1t. 
milftUr= 

"Sizler bugün iki rejim, yant &ımok 
ratlarta totaliterler aramda eere,an 
etmekte olan muu.nm harbin ilk pllit· 
lerilinb. Harplerden biıW bltmlt*'" 
Pakat dileri eltn devam etmektedir • ., 

Beneı bu mUtaleaya ıu clm1t De ce. 
vap vermektedir: 

.. Dtmek ki pek yakanda ~nek 
De x..,a•ı 4e aram.S. ı. 



, 

SPOR ATEŞ KAMÇILAR! 

Yuan: Hamdi Rıza Çayc!am Harp 
edeblyatmm 6lmiyecek bir eeeri. 
dlr. Yeni çıktı. Satıe yeri: lnbldr OENiZBANK -

Kittıbem. 
~ lzmirde ilk maeları Deniz Dizel Motörü satın ahnacak . 

Yamanlar Oemlrsporu, Dçok da 
H ~l.K OPERETt 

Bu ak.,am saat (9) d 
Altı adet denia Diae1 motörl •tın alınacaktır. Şartnamesi her gOn 

Tophanede Deniz hanındaki Materyel Şubemtmen almabillr. Teklifler en 
~ 5-1-939 tarihine kadar mezkOr 1Ubeye verilmiı bulunmalıdır. 

Ateşi m•~lup etti 
r I ire) büyilk operet 

REJl: Raşlt Rıza !zmir, (HUSU8l) - Milli matem 
dolayısiyle tehir edllmfıt olan lik maç
lan:ıa pazar gUnU Alsanca.k stadında 
tev&mecWcU. 

lllt mtllabüa, Deminporla, Yanıan
IR ll'&llllda idi Bu maça tatımıar fU 
Qdıo ne çıktılar. 

Yunanlar: Mazhar, Hakkı, Ahmet. 
llehmet. SWeyman. All, tıyu, Sabri, 
Cahlt, Saffet, Hikmet. 

Demırapor: IA.hmet, Kenan. Hasan. 
1-an, Muharrem, R.Jdvan. Enver, 
Haktı, Ruhi, Recai, Tahsin. 

Oyunun Dk daklblarmda Demtnpo
nm llelDel'Mls almılarfle geçti. Bu a. 
rada yakaladıklan fD'8&tlarda.:ı Demlr
aportular blr ıuruı istifade edemediler· 

Nihayet 30 uneu dakikada Af açık 
Tahaln gUnlln llk golünü atmala mu· 
'Vllla.k oldu. 

Yamanlar. bu golden sonra derhal l. 
lert atıldılar ve Uç dakika sonra da be
l'&Deıli i temine muvaffak oldular. 

!kinci devre çok heyecaall oldu. De
ınlnpor ta.kımmm bu Jmmıda attifı 
'blr gole mubbll gittikçe açılan Ya. 
...,ıv, enerjik oyunlarmm eemereainl 
1tmtil8te attıklan dört aoUe gördWer. 

karp Neticede Demlrspor lkiye 
golle mağlOp olınU§ oldu. 

• • • f zık: Seyrettin Asal .. •••••••••••••11111•••••••••• .. 
'r aıan: ~ uıqf Silrurt 

Gllntın lklncl muabakumJ CJçokla 
Atet yaptı. Bu maçta takımlar ıu tekil. 
de çıtıdar: 

ORKESTR.\, B~LE --------------------------

At.et: tbrahfm. Sezal, Şeref, Salih, 

C ım le i ve Pazar 
ıündüz maline: 

Saat (15) de 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu ilanları 

ömer, Rept, Ferit, Sallhattin, Os- ------------- 1 - Tahmin edilen bedelı 110.000 lira olan Diırel • Cenere) tör rurubuaml 
ma.n, Etem, Cemal Tt!RAN TiYATROSU kapalı zarfla mtl:ıakaaası 12/BlrinclkA nun 938 tarihıne rutlayan puare.t 

Üçok: Nejad, Ziya, Halim. Ali Adil, San'atkAr Naşit, Cemal gll!\ll saat H de Vekllet binumdakl komJsyonumuma icra edilecektir • 
Fehmi; Namık; Mazhar; Namık; Sait. s bir, okuyucu Semi- 2 - nk teminatı 87rı<' 'lra ve prtnamelt dt MO kunıetur. 

ha ve Mezey van etesl 
Faruk. (/lt.l yuzlü kadın) 3 - Şartnameslııl almak iıttyenle ri:ı her glln ve mtıııakuaya girmek tltL 

Bu karplqma bqtan sonuna kadar 3 perde yenlerin de belli gUn .,.. aaatten bir sa.at evveline bdar Ulr teminatı ve Jruu-
Oçok takımmm UatünlUğU altmda ce. nt n1ıikalan havi kapalı teklif zarflarını makbua .mukabilinde komllyoıı ... 
reyb etti. ERTUGRUL SADi ka:ıhğma vermeleri. Paltada olacak gecikmeler kabul edflınez. (4490) (7818) 

Neticede yedinci daldkada Saidl.:ı L TEK TiYATROSU 
yafile ilk gotn kazanan Uçoldular dev- rabfmde: (Bu ıece) 

v 

re IODUD& dajru MaMar vuıtaalle ikin. t KÖR> plyeı S perde 
ci uyılarmı kaydederek ilk devreyi 2.0 ve (Be,,ncl madde) Yapı itleri ilanı 
bltfrdller. Komedi 

lldncl lmmm helJDda tehlikesiz atla Yakında: BG)'llk bir Na f 18 ,..... temsil hldlsest: 
tılan bir Ate§ akmmdan.1«1n Uçoklu- I N s AN • AB ur VekAleti nden: 
lar açık blr hAJdmlyet kurdular. Fakat -------------

ilk son aaat içinde blr tUrltı gol ~tara. ·-------.---ı-.ı-.ı-"-• machJar. Nihayet 18 lncJ dakikada ha. 
8llDlar tlç(lnctı. btras 10Dra da dördtlncU 
golleri attı. 

Oyunun bitmesine pek ukala Uc.;ok· 
lular tlattıate iki 1ayı daha kaydederek 
mbababyı 6-0 klandrlar. 

ALEMDAR SINEMASI 
iKi FiLM 

Lorel Hardi laoip-etle 
Süt kardqler. 

1 - EkalllmeJ'e lıııoDu1ul it: Ankara ük&pı1l ile Orman çiftllfi yolu be. 
rJn4e yapılacak ~uk .-UtW blnalan lnpabdır. Keotf bedeli 488 
Ura 96 Jruruttur. 

2 - Ekailtme 20-12 938 ah ctınll aut 16 da Nafıa Veklletl Yapı 1t
leıi ebiltme ......... odl ... kapalı mf 111UliyJe )'&Pllacaktlr. 

3 - Ekalltm. pıtname9l w baa mllteferrl evrak 2'5 kurut bedel mub. 
bilinde yapı itleri umum mGdtlrl1Jtllııden alı:ı&bllir. 

Bu haftaki lik maçlarıj 0:·~::;:: :~~::ç,. 
Bedm terbiyesi Jatanbul bölgesi fut-

' - Eblltme)'e girebilmek lgfn latetlilaia 8852 Ura 28 kurutlulı muftk· 
kat teminat vermeleri ve Nalla Vekaletinden ahnm11 ehliyet .-ika• ....... 
meleri lbnndrr. Bu ~ eailtmenin yapılacafı gtbıden en u llkla gQn '"91 
'8t4*'"-ba ~ iaticl& ile Nafıa VeklleUu mUracaatları ve lati4aJarma • u 
blr kalem de 2S>OO Ura kıymetl:ıde bu lee hem.er le yaptıfma dair 111 ,apbran 
idarelerden almmıe ftlika ilfltlrmelerl muktaztdtr. 

....... teklif~ Daale glDtl olan m-12 - alı .... 

bol ajanlıfmdan: ilaçlan yapılamıyor 
10-11-SSB cuw.arteel gf.1"1 !18- Holand& futbol fecleruyonu, Al. 
~ MOÇlar mantara mUracaat ederek, Holanda -

2'GkMM atack: Almanya milll futbol takımlan aramı. 
Galatasaray _ Betiktaf B takımla. da 11 klnununevvelde yapılmuı mu- Resimli Hafta 

!111111111'~· • illeri tladltml JrolDl9)'ona rebıUline makbu maabmade 

n aaat U.30 hakem Nuri Bosut. karrer olan ka.rplqmadan vazgeçildi. 

B8§ikttJf atada: l ğini blldlrmittır. 
Bu karara eebep maç es:ıumda atı. 

htanbulapor - Beykoz B takınılan kdt ve uiyi§iıı temin edflemJyecefin-
91&t H.30 hakem Necdet Gezen. den çeklneD valinin maçı menetmit oL 

l'enerbahoe - HIW B tüımJan, a.\ 

12 inci aftlahuuıı mhez 
zilerclea iateyinis 

Kıymetli yazılarla dolu ve 

Tll~• ... ,.,.- ,f;! 
1 

Hava K rumu Büyükpiyangosu 
at ı 4.30 hakem Halit Ozbaykat. 

:tt-tl-1938 pamr gilnil yapıla
lacak maçlar: 

2'Gk.ırimatada: 
Galatasaray - Topkapı A takımlan 

ll&t 13 hakem AdnL, Akın. yan hL 
kemleri Halit ÖzbaykaJ, Salahattln o~ 
baybl. 

Be1k0s - Vefa A t&kımlan aut 
l'-41 hakem faet Muhittin Apak· yan 
balremlerl levkl Çanka, Bekir. 
.,.,., .w.. 

Dltv taraftan n-an...- Norveç mil 
U futbc>l takımtan mU..bablr da ya. 
pdamıyacaktır. 

22 Klnu:ıuaanlde OJ1WUDUJ ev
velce brpJqtınJmJf olu bu maçta 
Norveçte kıpn futbol maçlarmnı tatil 
ediJmeef ve bu yüzden de klUplerln mil. 

Okuyucularının nUshaclan 
"Uıhaya artmaılle n"Uftehir 
bulunan haklkt bir kıymettir 

38 SaJfa 5 Kuruş 

U mU..hlJra lGin huııluamak imkAnı -------------

BQyQk ikramiyesi 

500.000 Liradır 
bulımımalan yllsUnden J&»damıyacak ı .. -••---------~ tır. 1 Ayrıca: 200.000, 1I0.000.100.000. 70.ooo, 60.000. 50 .000, 30.000. 20.000.11.000 

1.Jr • lrf 8D ~ayra tlralık ikramiyelerle (400.000 ve 100.000) lirahk iki adet mUklfat vard1r-

HiW-SWeymanJye A takımları sa Dr. Hafız Cemal 
at 13 halcem Şazi Tezcan, yan hakem· l>abillyı mlltebuls11. tıtanbu 

RöNTGEN MUTEHASSISI Ketlde yılbqı poeei ,aptlacaktlr. 
Türbe, Bozkurd kıraathanni kar Biletler (2.5), (Ş) ve (10) llrahktır. 

1ert Halit User ve Neaet. Dlnnyola. No. 104, Tel: 22398 
Betlktaf - fatanbulapor A takımla. 

1rsmda eski Klod Parer aobk No. Yakıt ka:rbetmecfen hemen blletlnlzf ahnıı. 
8 • 1 o. Öfleden Mmra 3 ten 7 pe 
ka~ar. 

n aaat 14.45 hakem Tank Or,erengtn. 
)'a;ı hakemleri Fikret Kayral ve Ziya 
K1J3'mlllu. 
~ .... : 
.\ltmordu - Boiufçl A taknnlm 

.. t ll hakem R.lfJa Abay. 
Beylerbeyi - A!ıadolu A takımları 

la&t 13 hakem Galip Elgll. 
B~iye atatlı: 

KaragtlmrDk-Feneryılmaz B takim 
lln ll&t t Jtıbm 8nkl Oub. 

Anadoluhisar - Gal&t&gençler B 
t.almnlan aut 11 hakem FahreWn So-
mer. 

Anadol'uhlear - ll'eneeyılmu A ta • 
kımlan aaat 12.4S hakem Feridıc Kı. 
bç. 
Kaamıpqa - Galat.agençler A ta. 

lmnlan eaat lf.30 hakem Etret Kut
la. 

Şişli - Pera 
Ba hafta karşılqıyorlar 

Gayrifedere klUpler pmpiyooluğuım 
ta,m .seeeJr olan MıMnln en mQJllm 
mUaabakuı bu paar sabahı Takatm 
atldmda yapılacaktır. 

,...... olmıyan ~ ell' kaV
-atlerl olan ezeli iki rakip ltlll n 
PWa ta1nmı.,, pazar sabahı aut ıo.ao 
da~. Kllabakadan f/V. 
Yel ele bu pmpiyona maglarmda Kur
ta1111 - Galatanor karllJalmuı da 

.. .................. 1 

- KURl Nua k.lt.aa. .-Uade ._... tetrD.Ma -

LAATTK VU7.J.U ADAM 

Acaba Lord, buraya nasıl rlrmlıU. Meri bile
miyordu. Her ha1de bir kapısı da kendlllnde ba· 
lunmayan bir anahtarla açmııtı. Zira, Kert, eo
:vunup 7atata girmeden enel, kap171 kllltleml•U· 

Derken, kendisine dolru etilen adamın tö1Je 
aöyledllt lşlWdl: 

- Korkma 1evsfll yaTrum, Kert ... Seni o ka
dar aevt7orum ki ..• 

Lordun seıı kalın gellrordu n llOılerl ka7pak 
ve sıvışık bir haldeydi. Bundan sonra korkunçla· 
rın korkuncu ve kavi geldi. 

0 Lord Bogard" kıyafetindeki idam mahkQmu, 
ıenç Mert:vı kolları arasına almak istedi. 

Bu esnada Meri, birdenbire kendini topladı. 
O dakik a kadar ta kesilmiş gibi duran vtleuc!u, 
•imdi bir kırbac gibi ç vlkleşmlştl. Derhal yerin. 
den sıçradı. Penc reye dolru koştu. Oradan kaça
bllecellnl san17ordu. Fakat pencere kapalrydr. 
ilk olarak ıöyledlfl söı ,u oldu: 

- Baba .. 
Ben senin baban deflllm; budala ... Berı, aa

dece seD1 seven bir insanım ... Ben •• 
SOzlert burada keallmlttl. 

Daha fazla bir .. 1 demete tmk&n bulamadı. 
1.1 ra o esnada \çeriye ıeulıce bir tıottncU adam '1r· 
mitti Kert, bu Oçllncl adamın Vll1am K.,. 014•· 
tuna dr4tl 

• 

f,ARTTK TU7.1.H A il~ M 

Vtlyam Ke11 bir llbıa durduktan ıonra de· 
Yam etti: 

- Pollı doatlarınısın da Grlnvlç parkın ıeı.. 
celtnden her halde emindin, 4ettı mi T •• Sus111or
•un... Fakat ben, pollatıı oraya seleceltDI oot IJl 
blllJordum ... Onun için adamlarımdan °m11hblrl 
sadık" mıt rtbl, birini sabıta7a göndererek, Nal• 
Ta1mls nehri kenanncla öldUrtllen adamın ceMD· 
de buldutun mektubun, ıadeee BG• bo7amat lal• 
icat edllmlf oldutunu haber verdirdim. Aııl la14l
••nln, GrlnYlç parkının le; tarafında cere1aa ecl•
cetlnl blldlrdlm. Maksadım onları daha içerir•. 
karanlıta dotru c;eekrek maklnelt ttlfekle temls
lemektl 

Slr Çor MaJfroy da bu masala inandı mıf 
Her halde lnanmı olacak ki mektupta ı ... 

nt edilen noktada hiç kimse görttnmedt... YahlD 
pnu da aöyllyeytm ki, polis otomobollnln ne •aktt 
Skotland Yardclan çıllacatını tahmlll ederti oala
rnı yolunu, benttı parka yakla,madan kalp laeu· 
bı temiılemetı du,anmedlm detti ... HOlba, m••f· 
ren ıaatte ılzden bqka ktmM ortada kalmamtttı 

- Sen korkuno bir adamam? 
- ıatı lltnlatn, ölmttı ıannettlll ad.... ela 

1erde yatan bir arkadaşımızdan bqka bir "' 4e
lllcll. Sadece •ana puıu kermu,tuk Bir Cbla,U 
•ar idili ile k0tarak ellmlıe ıel41nl~ Bat-• 
....,.. 1t1r n~ı q.r mıt 
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EN İYi YOL ARKADAŞI 

()lduğunu her tecrUbell 
Reyyah bilir, tasdik ve 
tavsiye eder. 

Oenız tutmasına, tren ve otobüslerde gelen batdönmcsi ve 

gönül bunaltılanna karş.1 seyahate beraberinizde 

·Hasan meyva özü 
F 1AT1: 25 - 40 - 60 - 100 KURUŞTUR. 

Almayı 

unutmayınız. 

~ı Operatör Dr. Cafer Tayyar Kankat 

ŞİŞLİ CERRAHI KLİNİGİ 
Jfa,·adar husust hastanesi, 

Urnııml cerrahi, (erkek \'C kadın nme· 
li)•atları) doğum, Ye modern ameliyat
lar (dimağ, sinir, nuhaişe\'ki, Ye esle 
tik,) gen~·Jeşlirme, yüz bııruşuklu~u, me· 
me karın ~arkıklığı ameliyatları.) 

1 
Ameliyathane \'e pansuman masrafı n 1 
lınmaz, zarureti hali olanlara çok ucu 
fiyat .. 
Şişli mcycl:mı No. 201 Telefon 35·2G: ............................ 

KİRALIK DEPO 

'• ffiIB~~mmımıııı .~ ABİDELER ŞEHRİ İSTANBULDA ~ 
Büyük Milli bir Şöhret Abidesi var 

.\Lii MUH.DDiN 
HACI BEKiR 

ili Merkezi: Bahçckapt, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

---~-·-· 
Usküdarda vapur iskelesine yakın ve 

araba vapur ve yanında 350 metre mu
rabbaı 3 katlı kagir betonarme rıhtım • 
ve iskelesi de beraber ve fabrika için 
müsaittir. Müracaat lstanbul Balıkpa. 
zarı 53 No. Ju havyarcı dükkanı. 

't:ı !lis~tl3:f l:J!· Mµ,~üf lij~9ü.hd e ~ · 
. ··~ ....... ·~-·;:. ---~,~ır-:'.·-.... ·.........-1111!1' .. ~·~---.... _..._.. .... • ..... 

Cinsi Miktarı 

Muhammen B. 
Beheri Tutan 
L.K.S. L.K.S. 

'7o 7 ,5 
teminatı 

Lira K. 

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

Z AY 1 
IIalıcıoğlu Askeri füeslııılen alclı{!ım t:ıs

dikn:ımeyi zayi eltim. Yenisini al:ıcıığım

tlan e~kisinin hükmü yoktur. - 1995 J\cmal 

lstu11bııl /kim~i icra Duln..~indnı: 
Bir borçlan dolayı 93712045 No. lu dos

:nısiyle haczedilip satılm:l';ına karar veri
len tek atlı ınna koşum ''e at bir araba 
J 1.12-!138 l:ırilıiııe müsntlif çarşarıılıa gü
nü saat 12 den 13,5 kadar Unkapanı nra
lıa iskelesinde satılacaktır. O giin mıı· 
harnrneıı kıymetin yüzde yetmiş lıeşini bul
mazsa ikinci artırması 10-12-938 tarihine 
ınüsndif cum:ı günü ayni ınah:ıl ve s:ıııl

le icra olunarak en çok artırana ihale edi
lecektir. Taliplerin salış günü ve saatle 
mahallinde bulunacak memuruna % 7,5 
yiizde yeıli huçuk ı>ey akçesiyle iliııı olu
nur. (\'. P. 2772) 

Elbise ve Kasket 195 Takım 21.- 4095.- 307.13 Açılt H.-
Palto 69 Adet 15.- 1035.- 77.72 Açık H.30 
tskarpin 213 Çift 4.10 873.30 65.SO Pazarlık 15.-:-

I ..:.... İdaremiz müstahdemini il;in yukarda cins ve miktarı yazılı 3 kalem eş. 
ya nümune ve şartnameleri mucibince hizaları:ıda gösterilen usullerle satm a· 
hnacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarmda gösterilmiş. 
tir. 

III - Eksiltme 15-12-938 tarihine rastlıyan perşembe gilnU hizalarında 
yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alrm komisyonun 
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözil geçen §Ubcden a.lmabile • 
ceği gibi nümuneler de görülebilir. 

V - İsteklileri:ı eksiltme için tayi n edilen gün ve saatlerde yüzde 1.5 g\1.. 
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan ohm.ut• 

.(8662) 
• • • 

lstarıbııl 3 iincü icra Jftmıırlrığıından: I _İdaremizce temin edilen kamyon, araba muşambalarile torba mup.m. 
Bi: lıor:ıan dol:ıyı r~ahnız olun. pa:nya balarının dikim işi pazarlık .ısuliyle eksiltmeye konmuştur. 

çevrılrıı~sıne karar ve.~ılen ıııuhl~lıf cınste lI _Pazarlık 20-XII-938 tarihine rastlıyan salı gUnU saat 14,30 da. Ka.. 
gümleklık kumaş ve pıJarna \'e saıre 10-12- • • . • 
938 cumartesi günü saat 12 den 13 e kadar bataşta Levazım ve Mubayaat Şubesındekı Alım Komısyonunda. yapılacaktır. 
Galata Tünel karşmrıcla 7 nıım:ıralı diik. III - Şartnameler her giln sözü geçen Şubeden alınabileceği gibi dikiş ör. , 

1 

-ı<I'-· .... ·•1 
• ""'· .... " • •• r ·J ... "" ''V ~ .. • .. , . . " Un ününde açık nrtıırm:ı suretiyle satı- neği ve diki\ vaziyeti de görülebilir. • 

lac:ığı il~n olunur. (\'. P. 2G98) ıv _İsteklilerin pazarlık i~in tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 teminat 

Emni11el Sandığı Afüdiirliifjünden: 

Ankara istlhkdm müfettişliğinde Binba
~ı Faik Üstün; 

lariyle birlikte yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8834) 

• • • 
I - İdaremizin Paşabahçe mUskira t fabrikası için şartllame:!l mucibince 

4 adet alttan sürme araba ile 100 X 110 ebadında 20 adet platform açık ek. 
siltme usulilc satın alınacaktır. 

11-10-1938 tarihindeki eksiltmesi feshedilmiş olan 21950 lira muham· 
'll.en bedelli 1000 adet deri palto 20-12-1938 salı günU saat 15 te kapalı zarf 

13-!l.!137 ıarihinde snnclığımıza bıraktıitı 
p:ıra için Hrilen 25Gi0 numaralı bonoyu 
kayhctıiğini sö~lcmişllr. Yenisi nrilece
ğinden e'ikisinin hükmü olmıyacağı iliın 

olunur. (2if>(j 1) 

II - Heyeti ur··umiyesinin muhammen bedeli 900 lira. ve muvakkat temi· · 
:ıatı 67.50 liradır. 

JII - 21-12-938 tarihine rastlıyan çarşamba günU saat 14 de Kabataş_ 
ta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. ısulü ile ~karada idare binasında sa tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1646,25 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
~ayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar komisyon reisli. 
,ine vermeleri Hlzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde:ı, Haydatt>a§ada 
.cscllüm ve sevk şefliğinden dağıtılarfl l·l1r. (8807) 

~ . . 
Muhammen bedellerile miktar ve ev safı aşağıda yazılı iki grup malzeme hcı 

grup ayrı ayrı ihale edilmek §nrtile 12-12-1938 pazartesi günü saat 10.30 
'ı Haydarpaşada gar bi:ınsmdaki komisyon tarafından açık eksiltme u~ulile 

tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her gruba alt hl 
1 rı,da yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar 

, Jmisyona müracaatları lazımdır. 

· Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafın. 
dan parasız olarak dağıtılı ınktadır. 

1 - 43 kalem muhtelif ebat ve miktarda karfiçe çivisi muhammen bedeli 
1632 lira 35 kuruş muvakkat teminatı 122 lira 43 kuruştur. 

2 - 100 kalem muhtelif ebat ve miktarda helezo:ıi kanallı üstüvanı rayba 
ve rondela zımbası muhammen bedeli 2425 lira muvakkat teminatı 181 lira 88 

lstarıbul Asliye Altıncı llukuk Mahl:wu:
si11tltn: 

lsıanlıııl J\tımkapı Tekinalb sokak 1 sıı
yılı evde olttran. Yani tnrnfıncl:ın karısı o
lup mukaddema l\ocamustafapa5a lnci
türk sok:ık 4 ı;:ıyılı c\'de mukim iken ha
len ik:ımctgahı meçhul Potini aleyhine :ıı;ı-
lan boşanma c.la,·ıısının yııpılıııokla olan 
t:ıhkikatı iı;in adı geçen Fotiniıı 19-1-939 
perşembe gfinfi saat 11 de nı:ıhk('r'lemi7.de 
hazır huluııına'Sı lıızumunuıı 15 ı ı miid
detle ilrınına karar ''erilerek inıliı kılınan 
da\'cliyenin l>ir nüsha~ı da mahkeme di
''anhancslnc asılmış olnıakl:ı Fotininin o 
gün mahkemede hazır buhının:ı-;ı Hizunıu 
telıliğ yerine ge~·mck üzere il:in olıınıır. 

(\'. P. 2G97) 

Sahibi: ASIM US 

Ne!:ıriyat Müdürü Refik A. ~ıevengil 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiycnlerin fiyatsız fenni tekliflerini tet. 

kik edilmek üzere ihale gü:ıünden bir hafta evveline kadar inhisarlar umum 
müdürlüğü müskirat fabrikalar şubesi ne vermeleri ve tekliflerinin kabulilnil 
mutazammın vesika almaları lazımdır. 

VI - lsteklilerin eksiltme için tay in edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güveu 
me paral:ırile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8712) 

Karaağaç buz fabrikasına lüzumu olan ve 1100 lıra kıymet tahmkı olunan 
bir tane Nahküler cihazı yaptırılması açık eksiltmeye konulmuştur. şartna. 
mcsi Levazım MUdürlüğünde görülcbili r. lstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı 
\'esika ve 82 lıra 50 kuru§luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 14 
/12/938 Çarşanba günü sant 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(8644) kuruştur. (8526) 
----~------------------------------------------------------------------......:...------------------~------~~----~~----------------~ 

9t f,t\RTIK Yt zı.tJ AnAM 

I.ıord Bogarclın varisi olmağı niçin istiyor
sun? .. 

- 1ngllterenin C'n bUyUk şatolarından birine 
malik olmak için ... Bognrd şatosunu iki scbeııle is
ti~ orum. Birincisi çocukluğumu bu civarda geçir
miş olmaldığınıdır. Bir hatıra zevki ... lkiııcisi, bu 
şatonun h • kiki sahibi olan Lord Bogardııı, idam 
mahkClnıu Yllyam llnn·uda. tnmamcıı benzeylşi

dlr. 
GazeteC'i ha~ retle haykırdı: 
- Aman yarabbi! 
- Ne zannettin ya ... Bugün şatoda yaşayan 

I.ord. sadece öl<'n hakiki Lordun lılr kopyasıdır. 

K udisi LorJ Ilor,ard değildir. Sadece benim e
mirlerimi dinky<'n \'e yapan bir kukladır. 

- Şu takdirde o, l\Ierlıılıı de hakiki balıası 

değil... 

- Elbette dC'ğll. Fakat o kızcağızı inkisara 
uğratmak ııek nczal•<'tslzce bir hareket olmaz mı?. 
llcr halde bu vazı~ <'ti SC'n bile takdir edersin. 

- llılis ... FaJ,nt sen Meri Morlim~re b1 r el sll· 
rC'cek olursan, ölcltiri.ırUm seni. 

-Ne dühlyaııe fikir!.. Fakat şimdllik_ beni nıa.
zur gör ... Görlllccek birçok işlerim \"ar. . . • • 

Snhte J,orcl Ilogard, bUtUn gayretine rağmen 

muka\ eıncUııi Irnybcdil ordu. Şimdi misaCiri lıulu-

- JiUHl:~uıı k.ituıı şekllııcJe rowan lelrlkaı;ı -

95 T,ı\R1'TK ynzr.1) ADAM 

ııaıı kızın karşısında heyecandan heyecana kaııılı
yordu. Hele cliııi onun eline dokundurduğu za
man, bu heyecan tahammül edilmez bir işkence ha
lini alıyordu. VazHedar olduğu işleri, içerisinde 
lnılunduğ"u vaziyeti asla dUşUnmeksl:t.in, yalnız bir 
1ek arzunun esareti altında yaşıyordu. Aklından 

seçenleri en ktiçlik mikyasta olsun tatbike kalloş
Em, bu hareketin genç kız Uzerlndeki tesiri pek re
lin olncak Ye kız derhal şatoyu terketnılk istiye

cektl. 
Gerı:: ,:-.;..toyu kolay kolay terkeclenıezcll. Zirn 

Vllyaııı Keys. bUtlin nıahpuslarıııın tam nezıırct al
tında bulunma~ı için her tUrlU tedbiri almıştı. Fa
kat işler karışacaktı. Yilyam Keysin pHinları bo

zulacaktı. 

Fakat Harvud, o dakikada düşünmekten aciz
lli. BUtUn ldrft.ki, itidali kaybolmuştu. Yumruk
larrnı avuçları terlcrcesine sıkmış ve yUzU bir 
lıoyl{CI gibi sert, asık bir halde kapıya doğru yU

rUdll ve odasından çıktı. 

• • 
Birdenbire karşısına çıkan manzara karşısın

da haykırmak isteyen Merinin sesi dudaklarının 
/ 

lizerlnde lusıldı, kaldı. Korkudan lı.deto. felce uğ"-
ı·nmış gibiydi. l'ykudnn uyanır uynıınını, bir nda
nıın kC"ııdl Uzerlne doğru eğildiğini görmllştll. GE'r
çi hu adam, onun balıası idlysc el<', gözlC'rinde ina
llllmaz ,mel'un bir tasavvur olduğu görUnUyordu. 
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Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane. Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urfa apt. 
Tel: 41553 
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lstanbııl Asliye Altıncı llııkrık Mahkeme
siııılerı: 

Pcııbe tnr:ıfmdan kocnsı olup mukadde
ııın l<itnnlıul Alibc) kül il Tekye sokıık 99 
sa~ ılı enle iken halen ik:ımetg:ihı meçhul 
lsınail :ıle) hine açılan boşanma davnsınııı 
icra kılınrn:ıktn olan t:ıhkikııtıncla: da"\"a 
olun:ın lsm:ıilin ) erinin belli olmamasınn 
binaen nrzulı:ıl suretinin mahkeme dh'an
h:ınesine nsılın:ı'iına ve k('yfiyelin on beş 
giin ınuddelle n:ınıııa karar '"erildlğlnden 
mumaileyh hınailin mahkememizin 938/ 
l i77 num:ırasınrla kal ıth mezkur da\"aya 
on giin z:ırhncl:ı cevap Yermesi lüzumu teb
liit yerine geçmek üzere iliın olunur. 

(27568) 

TERZi • 
ı Yavuz Sezen 
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' Parls Kadın, Erkek Terzilik Akade
milerinden diplomalı. 
Beyoğlu - Pnrmakknpı 113, TUrk fo

l to evi UstUnde. 


