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~ Yeni pullar bastırılacak 
.Postd l ' elgraf ve Telefon 

genel direktörliıgü mevcut ve 
tedavülde bulunan umumi pos
ta pu11arı yerine geçmek üze. 
re yeni pullar bastıracaktır. 

Genel Direktörlük yeni pu1lar-

I 
da bulunacak resimlerin tesbi· 
tiyle meşguldür. Yeni pulları
mızda Milli Şef İsmet İnönü· 

nün de portreleri bulunacak· 
tzr. 
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SURiYE PARLAMENTOSUN DA Fransa Başvekili Daladye 
Meb' usan meclisinde itimat aldıktan ·sonra 

Hükiimetten Suriye istik/Q. Tunusa gitmek üzere linin illln edilmesi istendi 
Parisfen ayrıldı Başv.ekil Cemil Mardanı dediki: 

· "Eğer Fransa sözünü tutmak istemiyorsa Suriye-
Paris, 1 (A.A.) - Başvekil 

Daladier radikal sosyalist parti. 
si grupunda beyanatta bulunarak 
Fransanm kendi arazisinden bir 
karış toprak fedakarlık yapamı. 
yacağmı söylemiş ve bu keyfiye
ti. yapacağı seyahat esnasında 

da tekraren ilan edeceğini bil -
dinniştir. 

liler vafanlannın istiklali için hayatlarını 
fedaya amadedir ... 

SaışmcBll}(aDe 

Karboniya 
Yazan: Asım Us 

Karbonyn İtalyanın Sardon- hakmdaıı sonra hal~ auıu bu 
ya adasmda yeni kurulan bir 
kömür şehridir ki, şimdiki hnl
de 7000 amele e\iııdcıı te~ekkül 
ediyor. Geçen gim Jtnlynu Baş. 
,·ekili • luo.:oll ni bizzat bu şeb _ 

rin açılma törcnlıule buluı llu. 
60000 faşist askerı önünde si . 
yasi bir nutuk söyledi. Bu mı
tuk en eloo tahmin cdJlclJği gi. 
bi yeni ltal) an emellerine te _ 
mas etmemekle hernber mühim 
leli. IZra lta1,ranın otarşi yolun. 
da ileriye dol';ru bir a<lım attığı 
nı gösterdi. Şimdi) o kadar kö. 
mürden mahrum olnn bu nıem-
ekcto Karbon> nnın senede üç 

milyon ton kömür temin edece
ği illin olundu. 

neynelmilel hayatta yalnız 

bir lmpcratorluk değil, nym za. 
manda her türlü ilıti3 nçlnr ba
Jummdan kendi kcn()inc yeter 
büyük bir 'arlık haline gelmek 
istiycn ltnlya için Karbonyanm 
kunıluşu şüphesiz miilıim bir 
lıAdlsedir. Fakat bu İtalyan kö
mür şehrinin Sarclonya nılasın. 
da bulunuşu Akdeniz ortasında 
sevkülceyşi ehcmnıiyctinl ar. 
tırıyor. Zira Sardonya ada ı t
talya nın yeni emellerinden bir 
latayı te.,kll eden Korsikaya 
hemen yapışık denecek derece
de 7akm oldul',"11 gibi diğer ta • 
raftan İtalyanın yine siyasi 
&öz<'lesl Tunusa bakıyor. \~e Tu. 
nusla arasında ancak 800 ki -
lometre bir mesafe bulunuyor. 
Bu itibarla XarlıonyA<lald yeni 
Faşist tesisatı lktısadi olduğa 

kadar siyasi nokta.dan da mAna
lıdır. 

Hnbcşistanm letbi İtalya 

için müstemleke yolunda bir 
genişleme programıl\ın llk nıad 
desi idi. Fakat Habeşi tanın 11. 

geniş ülkede en a._ai;,., be!;' on se-.. 
no meşgul olnl'ağı sıuıılıyol'(ltt .. 
Halbuki bu tnhmin hiulJsclcrin 
iııkişarma uyııın<lı. 

Münih koııfcrırnsmdnıı sonra 
.c\lmaııynnın Orta A' ruıııtdn al
dıklarma mukabil .l\Iu olinf • k 
deniz sahasııula yeni lııkişllf e. 
mellerin! ortaya J.:oy<lu. Sardon. 
yanın Tunus ve Korsika arasın
daki me,·ldine dikkat e()ilirso 
burada yeni J..-urulan Karbonya 
kömür şehrini aynı zamanda si
yasi bir programın bir parçası. 

•gihi kabul etmek IAzmıdır. Mu. 
olininiıı ){arbonyada söylediği 

nntukta Tunus ve Korsika ke
limeleri tclflrtuz cdJlmemckle 
beraber, İtalyan gazeteleriııln 

bu Jstlkıunettekl neşriyatı ke • 
silmemi.tir. Ilıma mukabil 
Fl'ansızların aldıkları ,·ndyct 
de şiddetlidir. 

Prn.n aııın ne ){orsika<lan, ne 
de Tunustaıı asla el çeknıiye • 
ce~ni göstermek için :Fransız 

Başvekili Dalndyenin buraları 
zlynrcte çıkışı J"ransız siya e • 
tinin azmindeki kat'iyctl gösto
rlr. 

nazı Fransız gazetelerinin 
de<Uği gibi ltalyanm Korslka 
,.e Tunus istikametinde aldığı 

son ''azl7et hakikatte İspanya 
meselesini kendi lehine hallet -
mek, daha doğrusu Balear a • 
dalarındaki askeri işgalini mu. 
hafaza etmek için midir? Yoksa 
Korsika, Tunus talepleri daha 
başka sahalarda ta\'izat elde 
etmek için bir pazarlık başlan. 
gıcı mıdır? İşte şimdi Akdeniz 
snlhü ile alAkalı memleketler 
etkllrı uınumlyesinl işgal eden 
munınmıı budur. 

Lik maçlarına dün de devam edildi 

Beşiktaş, Hilal, Vefa ve Fener
bahçe rakiplerini yendiler 

: 11 
Jı 
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(Dünkü ma!:-

Sııriye Başvekil Cenıil Mardanı 
(Yazısı 8 incide) 

BugDn 
llAvemizle birlikte 

Paris, 1 (A.A.) - Mebusan 
meclisi, bütçesinin Uçüncü mü .. 
zakcresini bitirmifltir. Bütçe, şim 
di ılyan meclisinde tiçüncü defa. 
olarak tetkik edilmektedir. Me .. 
busan meclisi. lüzumu takdirinde 
bütçenin dördüncü bir müzake. 
resini yapmak Uzere saat 18,30 
da yeniden toplanacaktır. 

Başvekil Daladier, mebusan 
meclisinin itimat reyinden sonra 
öğle üzeri trenle Tulona hareket 
etmiştir. 

14 Sayfa 

"Pöti Parizycn,, gazetesinin bil 
dirdiğine göre, Başvekil B. Da
ladier, Korsikadaki ikamet müd. 
detini temdit etmeyi kararlaştır .. 
mıştır. Va.ktile Başvekilin Koral 
kada yalnız üç veya dört gUn irs.. 
lacağı salınıyordu. Halbuki, şim.. 
dl Başvekil, Bastia'dan trenle bil 
tiln adayı katederek Ajaccio'ya 
gidecek ve oradan Tunusa hare
ket edecektir. 

C'ibutide ltatyanlar aley hine yapı1aıı blr namayi,§ 

Elbiseli iskelet 
Kibar müfettiş Mac Linin 
heyecanh sergüzeştleri 

Tercüme eden: 

H. MlYınDr 

ilavemizi müvezzi
lerden isteyiniz 

Filistinde yeni tevkifler 
yapıldı 

Kudus. ı (A.A.) - lnglllz kı. 
taatının Araplara karşı olan 
hareketi devam ediyor: 

Besmt bir tebliğe göre, Na • 
sırada ve diğer bir çok köylerde 
araştırmalar yapılmış Ye gece
leri sokağa çıkılması yasak e
dilmiştir. Araplardan birçok kI. 
şl tevkif olunmuştur. 

Amerikanın 
notası 

Japonyaya karşı 

Hareketinde 
israr ediyor 
Tokyo. ı (A.A.) - Amerika 

Sefiri Cumartesi sabahı Arita'ya 
18,11 de Japon hükQmeti tarafın· 
dan 6,10 tarihli Amerikan notası. 
na verilen cevabın karıılığıru ih· 
tiva eden notayı tevdi etmiştir. 

Amerika hükumeti bu notasm· 
da Japonyaya karşı ittihaz ettiği 
enerjik hattı harekette ısrar ve 
Japonya tarafından ileri sürülen 
müddeiyatı reddetmektedir. 

VAKiT 
Oldu 

Dün de arz~lliılimiı gibi, Türk dilini )nlınncı Ye Jüzıımsuı keJimc· 
ferden temizlemeyj jstihdaf eden dil inkılıilıının ilk dene5inde (VA· 
KIT) kelimesi arapca tt"J:ıkki edildiği sırada gazetemizin adını (VA
KiT) in eski Hirk~·cdeki karşılığı ol:ın (l\l' Rl'N) a çc\•jrm işlik. Fnknt 
on yedi, on sekiz yıldır teessüs edıp de' nm eden muameleleri yü
rütmek mecburiyeti ile nıntb:ı:ınıızııı adı (\'AKIT) olarak rnııh:ıf:ız:ı 

edildi. Tlirk I>il Kurumunca yapılan ilmi tetkikler Yakıt kelimesinin 
ıle tiirkçe :ısıldan gclıli~ini göstermekle hcralıcr Jıizim için kıymetli 
bir tarih lıatırası olan Kurun adını yine terkelnıcdik. Ancak gazete 
ile ıııntlıaa isimlerinin lıircoklnrı t:ırnfındnıı birıhirine karıştırılması 
yüzünden bir takım :ıorluklar Jrn~gösterdi. Z:ını:ınla bertaraf olaca· 
ğıııı tahmin ettiğimiz zorlukl:ırın lmgüne kadar da arkası kesilmedi. 
Onun için müessese ile g:ızctcnin ayrı n) rı i<>im t:ışım:ısından cık:ın 
bu karışıklığa nihayet H:rme)i '\e dııha eski \e şıı)i ol!ın adı tercih 
etmeyi kararlııştırdık. 

Gazetemiz, cHinkü yılbıışınd:ın ftib:ıren eski i 1ıibi (YAKIT) adı 
ile ncşrh :ıtına dc,·anı ediyor. 

ı++•••••v•••••••••••••••• 

Dün gece kar 
yağdı 

Yeni senenin ilk gilnU karla 
girdi diyebiliriz. Gllnlcrdenberı 
ilkbahar ve sonbahar günleri 
blrlblrlni takip ediyordu. Fakat 
hava evvelki gUn yağmurladı, 
dUn sabah da iyiden iyiye soğu. 
du Ye fasılalı bir şekilde yağ _ 
mur yağdr. Saat on dokuza doğ. 
ru da yağmurla karışık kar yağ 
mıya başladı. Yirmi ikiye doğ_ 
ru ise knr 11\pa H\pa şeklinde 
dUştU. Yerler bembeyaz kesildi. 

Şiddetll bir rUzgAr da esiyordu. 
DUn gece erkence yataklarına 

girenler bu sabah gözlerini a -
çrp da şöyle pencereden bir dı
şarı baktıkları zaman lstanbu. 
lu karlar altında göreceklerdir. 
Karadenfzclo fırtına başlamış • 
tır. Bu yUzdcıı dlln bazı vapur
lar denize acılamamışlardır. 
Karın yağışı. grlpin ortadan 

kalkınnsr !cin bekleniyordu. 

Japon ordusu 
Şansi vilayetinde muntazaman 
yürüyüşlerine devam ediyor 

(Ya..-ısı S Uncu de) 
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Değişmez Baş~<an 
Yazan: Hasan R~~it Şankut 

Fırkamızın bfüıJsi Atatürk mil-

liman:nda 
ihracat 

letin iç benliğine intikal edince 1 

yerine ve Partinin . bC:.§IOa İsmet ı ı zm 1 r 
lnönü ge!iti. Du intıkal arasında 

Bevoölu halkevinde 
ne mesafe öliüsü ve ne hüviyet 
farkı vac. fr.tik<ılin s:::-t;mcnis:ni 
yapan Büyük Kurult.ıy Atitürkü 
Ebedi is:nct inonünü Değişmez 
Şef olarak tanıdı. Bunun manası 

ıudur: 

Parti Şefliği sürüp devam eder 
ken ne maddeten, ne manen veya 
herhangi bir mahiY,et ba'kmundan 
bir deği§iklik gör;.ilmiyecektir. 

Kurul ayın bu tesisi k•1ra. ken 
göster.eliği çehre; her tfalü izafi 
vaziyetleri ve sonradan olmuş tc

aisleri arka:la b.rakarak ya1n z 
iç benliği ile başbaşa gelmiş Türk 
camialannın büyük kararlar anın
da gösterdiği çehresi idi. 

D..inya bu çehrede miliet ile 
tefin ilahi imtizacini seyretti. Biz 
1938 yılının son i}{i aymda üç bil 
yLk imtihan geçırd:k: Atn.türkün 
ölümünde duygumuzu ve hicranı· 

mu:ı ya§arken yeni reisicumhur 
ıeçiminde §U;.ırumuzu ve gönlü
milzü kullanırl:en ve dün Parti 
Baı;!<a.nlığma hüviyet çizme işin· 
de oliunluğumuzu göster:rken .•• 

Umulmu bir başan ile ı.mtlha· 
nmı verdiğimiz bu mevzuların talı 
lilindeıı yeni T irk ıeciye-.U çıkar 
ve ıcntezini yapanlar Kemaliz:nin 
eaaılanna varırlar. Kemalizmin 
i~ bünyesini Ebedi Şef ıöyle 
tarif ederdi: 

tçtimat bünye bir ma~ruta ben
zer. Kaideden zirveye kadar sı. 

nıfsız, imtiyazau halk kitlesi 
vaıdır. Bu halk kitlesinin içinde 
Ammenin hizmetlerine harcadığı 
e:neklc millet haynna ayırdığı .dik 
katle yükselenler zirvede toplanır 

lar. Hiç bir imtiyaza hiç bir hak 
fark na sahip olauyan bu seçkin 
zümrmin başı ıeitlr. Ve ıef mil· 
Jetin timSal'..dir. 

Atatürki.in tarif ettiği bu içtimai 
heyeti ileriye ve maksada doğru 
yürürken dügünelim. Şef, elinde 
meşale önde yürUmektc.:ir. l-Iangi 

yoldan gideceğini, nereye gidece
fini bilir. Zemin ve zamanı. göre 
yürüyen hızını düzenler ve millet 
mahrutun içindeki seviye derece· 
ıine göre bir, berab::r ve bitiş:k o
larak onu takip eder. Şef millet
ten doğmuı, millet hizmetinde 

büy:lmüş, onun aşkı ile yuğrul·· 
mut olJuğu için milletin arzusu, 
iradesi ve dehasıdır. Binaenaleyh 
ıcı maddeten dermandan kalana 

kac!ar tef kalacaktır. 
Ebedi tef meşaleyi .dermandan 

düşene kadar bırakmalı. Artık 
maddeten dermansız kal.nca arka.. 
1111& dönerek b~raberind:: ve biti
tiğinde olan arl:adaşına teslim ey
ledi. 

Onun bu gilzide arkMa§r 26 
Birin::ikanun 1938 de Par::~n:n 

Büyük Kurultay: tarafınc:an Par
tinin değiJ:nez E:ış!tanlığma se~i· 
len i:l:net lnön:..dür. lştc Atatürk
ten tnönüne intikalin ve değiş. 
mea başkanlık tesisinin ifade ve 
minau budur. 

Hu.n Re~it TANKUT 

Adliyede: 

Barda Kafayı 
Tfrtsüledikten Sonra 

Ikinci kitap sergisi 
En çok Almanya- dün açıldı 
ya mal gönderildi' Beyoğlu balkevi tarafından fİEtanbullunun ziyaret edip fstl. 

• . 'd d geçen sene ilk defa açılarak bi.i.. fade ettiklerini söylemiş, birçok 
Mevsım ıpti asın an geçen a· ' . k .. .. k da 1 . ytik bir muvaffakıyet azanan yerlerden teşvik gören serginin 

ym otuzuncu gu
5
nune -~ Ur zmtıırl Kitap Sergisinin dün ikincisi a. lbu sene de ayni muvaffakıyeti 

borsasında 6370 ten uz m sa - çılmıştır. kazanacağına. emin oldt:.ğ'.ınu na. 
mııtır. 
s~n hafta llzüm satışı az olmuş- Evin ilst katında geniş salon.. ve etmiştir, 

tur. Bunun seb~bi Avrupadaki tı- da tertip ve tanzim edilen sergi. Sergiye 938 senesinde memle. 
caret evlerinin s<!ncbaşı ınünaselJC yi neşriyat ve propagarda kolu kette neşredilmiş bin kadar eser 
tiyle tatil yapmalarıdır. Fiyatler ba.5kanı avukat Must:ı.fa Hilmi gönderilmiştir. Yer darlığı yü. 
sağlamdır. Piyasada atok da azal- Tunalı açmıştır. Resmi kü~atta zünden bunl::ırdan ancak 500 il 

evin muhtelif kolları azaları ile tP-şhiı' edilebilmi~tir. Ayni salcn
'{itap meraklıları bulunmu§tur. da Bayan Nerimanm dekor:ıtif 

Mustafa. Hilmi Tunalı serginin, sergisi de açılmı:tır. Havanın bo 
halk arasın-ta okuma sevgisinin zı ık olmasına rağmen her iki ser 
taammümü iı;in hazırlandığını, giyi ziyaret ba::slam?stır. Kitap 
ge'.;en aene ilk defa vücude ge. ı ~ergisi on ooş gün açık buluna. 

mıştır. 

tirilmiş olan bu sergiyi binlerce caktır. 

tzmlr acentalar birliği kayıtla. 
-: na göre mevsim ba§langıcmdan 
şimdiye kadar 1zmir limarur..dan 
d:ş memleketlere 65935 ton üzüm 
.hraç ed:lmiştir. Bcnun yalnız 

4; 153 tonu Almanyaya gönderil· 
miştir. 1--------------------------

Kari Ebert diyor ki: Mevsim iptidasından §imdiye 
kadar borsaya ıatışı tescil ettiri
len incir miktarı 207 33 tondur. 

Buna mukabil lzm:rden dış 

:lemle!.etlere yapılan incir ibra· 
c:ıtı 37390 tondur. Bunun yalnız 
153SS tonu A~yaya ihraç e.dil 
mittir. 

Son hafta içinde pamuk fiatle
rinde az y_kseliı vardır. Hazır 

mallar akala 49 • 49,S kuru11, va. 
deli malbr 50 kuruştur. 

Son hafta içinde tzm:r limanın
dan ltalyaya 1036 balye pamuk 
ihraç edilmiştir. 

Mevsim iptidası olarak 1 Birin 
citeırin 938 den §İmdiye kadar 
dış memleketlere ihraç edJen pa· 
muk miktarı 19439 balyeye baliğ 
!>lmuıtur. Geçen yıl aynı tarihte
ki ihracat mik~arı 457 3 bal ye i.::i. 
· Zeytinyağı fiatleri yükselmek· 
te, piyasa sağlam görülmektedir. 
Kilo başına toptan 40 • 41 kuruş 
Uzerind::n aatı§lar olmaktadır. 

Mevs:m başlangıcı münasebet:yle 
henüz ihracat yoktur. 

T edavülclen Kalkan 
Paralar 

Eski bronz beş kuru~luklarla 
yüz paralar ve eski nikel bir ku
ruşlu!::lar d·:n~en itibaren tedavül 
d~n kalkmıştır. 

Bu paralar H>39 ta!mm y:lı so
nuna kadar nıalsan:iıl:ları hazine 
vczn~leri ve z:raat bankaları §U· 

belerlnce kabul olunacaktır. 

Eski nikel 25 kuruşluklar ile 
eski bro:lZ on kuru§lu!:fo_ se~en 
s::ne tedavülden kal.:mlnuştı. Bu 

ıki para iı,in b:r senelik rr.Uddet 
de sena ermi~ ve kendilerinde bu 
paral:::rd:ı:ı bulunanların pcıraları 

tamamca kıy:ncttcn dii§mJşt;Jr. 

,,Dünyanın en 
Türkiyede 

Tiyatro ve Opera mektebi pro.. 
fesörlerinden Kari Ebert mezu
nen tsviçreye gitm:ştir. Ebert 
Opera ve Tiyatro mektebimizin 
çalışmaları hakkmda demiştir ki: 

- Hayatımın en tatlı ve en 
heyecanlı zamar.ını Ankarada ge
çiriyorut:l. Burada çalı§mak bana 
zevk veriyor. 

Senenin muayyen aylannda 
meşgul olmak suretiyle Alman
ya, tng:Jtere ve Ameri' .ada Ja 

devlet tiyatro ve operalarında ho 

ealık etmekteyim. Fc;.kat bunların 
hiç birisi benim için Ar.kara Ti
yatro ve Opera mektebi kadar 
orijinal, §ayanı dik?.at ve hH ve
rlci değ].,. 

Bu yc·ldaki 'kanaatimin muhte
lif sebepleri vardır. Evveli Türk 
tale'.>esi çok zeki ve çok istidatlı. 
S:ınra, modern ve yepyeni bir 
me::nlekette şimc:tye kadar h~!: 
yapılmam ı bir işte çalış:nak ve 

b:.ınu vücuda getirenler arasında 
bulunmak kadar bir sanatkann 
bedii hislerini okşayacak ne ola
bilir. Ben ıuna inanıyorum ki, 
b:rkai yalan sene s-onunda dün-

yanın en orijinal ve en enteresan 
op::rası Türk:yede doğmuı ola
caktır. 

An'll:uaya bir tngiliz ka~m tiyat 
ro mütehassısı gelmişti. Talebele
rimiz Romeo ve Jillyeti temsil e· 
diyordu. İngiliz kadın tiyatrocu 

da bu temsilde bulundu. Hayret
ler iç:nde kaldı ve ıu sözleri söy 
leJi: . 

orijinal operası 
doğacaklar .• 

p_:C mUgkUl ve batta hazan da lm
k5nsız oluyor. Türk talebesinin 
l .yle bir taklide kapılmasına im. 
kan olmayııı büyük bir kazanı;tır. 

e talebe, harekat nı, kendi an
layııı, duyuıu ve ..rzusuna iÖre 
yine 'kendisi tayin ediyor. 

Çok yakın bir zamanda f evka· 
la de güzel Türk· operas nın, dün· 
ya sahne sanatının önüne çıkaca
ğı gUnleri düş:lnerek şimdiden 
b.erecan duymaktayım. Bu tiyatro 
tabüliğ;, husus:yeti ve bekaretiy-

le olitün dünyanın en alakalı dik· 
kat gözünü 'kendi üzerine toplıya· 
caktır. işte bütün bunlar burada 
en tatlı bir zevkle çalıımak inıki 
nını veriyor. 

rl.Ubadil Rumlardan 
kalan emval 

Finanı Bakanlığı, mübadil rum
lardan kalan gayri menkuller~n 
bugünkü vaziyetlerini tesbite ka-

rar vermittir. Vila7etler mübadil 
rumların metrukatı hakkında 1-
kincikanun 1939 ıonuna ka~ar 

Bakanlığa mufassal malumat ve
receklerdir. 

Vilayetlerden istenilen mal\i
mat arasında müba.:iil rumlardan 
;netruk olup prndiye kadah mu
hacirlere ve yerli halka muhtelif 

k:ırarnameler ve emirlerle borç
lanma suretiyle ver:lmiş olan mal 
lann borç b:C:ellerinin yekunu, 
henlb muhacirlere tahsis veya 

muhtaç çiftçilere tevzi edilmem!ş 

- ~ Memleketim.:ie en bilyük araz:nln borçlanmaya esas olacak 
Ruhsat T ezkereai artistler tarafından te:nsil eC:ilen mu!ıammen kıymetleri miktarı, 

1-larçlan Romeo ve Jülycti seyretmiştim. şehir ve kasabalar iç:nde m:ibadil 
Teşviki san:ıyi muaI:yet ruhsat Onlar muhakkak ki hiç te fena rumlardan metruken hazin~ em. 

name.::ini haiz olanların ruhac.t te::: değildi. Buradaki temail iç:n de rinde bulunan müsaK:kaf ve gayri 
keresi harc:ndan muaf tutuln:ası memle!tette gördilğü:nd::n daha müsakk3f e:nvalin satı~larmı te· 
l:ararlaş::ıışt r. Şimdiye kada:- !'uh g:'..zeldi diyecek değilim. Çünkü 1 m:n edebilecek muhammen kıy· 
s::ıt tcz::ere;i almış ola:ılanıa tez- mu::ayese e~emiyorum. Mevzu 1 metleri de vard r. 
"kere harçları kanuni mev.zuatcı. go·· ayn 1 - b 1 l:' 1 0 ?Lasına ra~men a§ -a ·~r Bütün gayri menkuller cinsleri 
re geri vcrile1:1~ye::e!:::tir. tarz.:!a oynan yordu, Bu bende · 'b • ı 

Yılbaşı gecesi barda eğbnmeğe ıt1 arıy e ayrı ayrı gösterilecek-
giJeıı Sal:ıp atlında biri barda ve Kızıla""" Te'"e''l ·· ·· 1 harikulBe bir intiba uyandırdı. t:r. ., ~- :ı: " wru .... , ... 
çık.ıktan sonra da sokakta öteld- r· 1 • K ~o.c orı;.nal ve bambaşka buldum. 

.. ~rı:.ye 1::ılay Cemi?Pii Emi. J.'alebe bunu temsil etmekle •öh· 
ne b~rikine sataş:nağa başlamış uunu J;a:xr.sından. . , . ~ 

B l M 
• r~t kazanmış hıç hır artıstti taklit 

ve kendisine ihtarda bulunan po- ay ar ars~l Franko Leon , -· 
li::;e karş: gelmiştir. Karako. Vitali Bahar ve ~rlca • edere.t dc;;ıl, ~C:e~~ ~e~:i .duyu· 

GÜ h:ıll ,_ ~ 1 .. t .... 
1 

1 d::ıclrırınm del~'etile Cunıh . şu, anl:ıyı§ı ve ınsıyaufı ıle oynu 
!i e ı:ara.::> a go uru en ~ • -i:.U urıye- <l 1 . . 

lsveçle Uca.ret wpzake
releri bitti 

İsve~'le aktede~eğimiz yeni tl-

Poaaste 

1 ô kumarbaz yakalan~ı 
Evvelki gece yeni y.ı münase- l 

betiyle bazı yerlerde kumar cy
naya.,lar görülm:it ve yakalan· 
mışlardır. 

l - Cumhuriyet caddesinde 
108 numaralı ihsanın kahvesinde 
Sadık; Muh:ttin, Cemil, Ihsan a
dında dört kiti kumar oy;ıarkeıı 
yakayı ele vermişbrdir. 

2 - Sirkecide Nöbethane cad
desinde kılıç çekmek suretiyle ku 
m.ar ·oynayan Mehmet, ltal1ri, HU 
seyln ve İsmail yakalanmışlar

dır. 

3 - Topkapıda Ali oğlu K.ami 
tin kahvesinde kumar oynayan 
bahçıvan Zeki, Süleyman, Cemil 
ve diğer Süleyman yakalanmışlar 
:.lır. 

4 - Bebekte 232 numaralı Su-
nanın kahves:nde kumar oynayan 

GONON 
AKiSLERİ 

Kör 
Ta 1 i 

TalHn, ötedenberi gözlerhı_ 

den rahatsız olduğunu 6Hirdim.' 
Yalnı~ beni değil, benim gibi 
birçoklarını uzaktan farkede • 
mecllkten başka, yakına gelip 
yakalanmak tchlikeşlne de diiı:ı~ 
mezdi. 

Bununla beraber, kendiain • 
den şlkAyetlmlz son dereceyi 
bulrnuş de~lldl ..• 

Fakat talfln son gtinlerde göz 
nurunu biisbütün kayl>ettiğtnl 
gijst~rcn alilmctlcr bf"liıi) orr 
Baksanıza... l:"Ilhaşı Tayyare 
piyıınkosunu, tutup bir deliye 
çık.artmış. 

• • • 
Bekir, Nuri, Sadık, Celfil ııuç üze- • 
rinde yakaıanmışlardrr. Dali parasıyla 

Muhtelif yerlerir.den yaralan- Kendisine Tayyare Ptyan1co. 
eh - Feridiyede 21 numarada o. 1 su vuran delinin kimsesi var mı 
turan Yor6i km Mariktlt Tarla- bHmfyornm. Eğer yok~ o pa.. 
başından geçerken ıoför Yaşarın ra ile Bakırköy hnstaneıııine 
idaresindeki 3416 numaralı oto. modern bir koğuş UAvo etınell
ıno'bill çarparak yere düşiıı müş, dir. 
vücudilnün muhtelif yerlerinden Ve bn koğuş, başta piynnko 
yaralanmasına sebe'Jiyet verm:ş- olmak üzere birdenbll"e gelen 
tir. diğer büyük saadetlerden mll. 

Tramvaydan 1~ Düıtü - teesstr olarak çrldıranlarm te. 
Yedikulede Merhaba c:ıddesinde davislne tahsis edilmelidir. 
30 numarada oturan Nik~li Yeni- Ptyankonun delJye vurması• 

kapı tramvay durağında tramvay görülmüş s.cy do~n cıtnıa; ptyan

dan inerken d~müs Y• y•••lan- "E \'e emsalt !o!Badetlprclen delt
r..ııtır. Yaralı hastahaneye kaldı. • renlere sık sık tes:ıdiif edillr. 
nJ:ruştır. Bfr deli paraslle kurula:·ak 
Çllrpı!blar - Şoför Tana§m i- şifahane koğuşunun kendine 

daresinneki 2857 numaralı oto- göre bir hususiyeti olsa ı;el"ek. 
mobil Aksaraydan Beyuıda ge- tır. 

lirken, Beyazıt - Maçka hattın
da işliyen 264 numaralı tramvay • • • 
arabasına çarparak her tk:si de Paranın kuvveti 

:-:ı uğramı~t'r. 

S:uıdık!aki eıyalan götürüyor.. 
:lu - Kumkapıda Cami sokağın.. 
da oturan Saimenin evinin pcnce· 
re3in:ien içeriye giren Niko adın• 
:la bir hırsız, sandığı açarak için
: ~n 5 basma entari, 4 havlu, .iki 

<'eket ve yorgan çar§afı çalıp ka· 
çarken yakalanmıştır. 

Sular kesildi 
Terkos suyu Cumartesi akşamı 

şehrin birço1c yerlerind;: kesildi. 
Dün al:şama kadar lıal~ akmıyor 
du. Bunun sebebi de şöyle izah e· 
.:lilmektedir: 

Yağan yağmurlardan Terkoa 
terıih havuzlan bozulmuı; bu 
yüzde., sulan iyi ıüzememekte

dir. Şehre bulanık su vermemek 
i:;in su idare tarafından kesilmig
tir. 

Para, para deyip duruntz ••• 
Paranın kuvvetli, paran:n ı,lbir 
U, rara.nın her şeyi )'&pmağa 

kadir oldultuna inandığımız za.. 
manlAr bulunur. 

işte btr para ..• Hem de binler
ce Ura.dan müteşekkil deste de. 
t.e banknotlar, Balurköy basta.
nesi ı;;akJnlertnden bir bedhah. 
ta isabet etmiş .•• Kudret ve ıdh
rinl gösterip &d.amca.,;ızı iyi et
se ya. •• 

• • • 

ffazi!c bir nokta 
Şimdi Balurköy hastanesin • 

deki mütehusıslarm, kencllidne 
Tay;ra.re Piyankosu vuran deli. 
yt bir kere da.ha ciddi muarene.. 
den g~irecekleri şüphesizdir. 

Bakalım i>1leşmiş mi, i)ii.'şme
miş mi diye yoklıyacaklardır. 

Suyun kesiL"Desi üzerine bazı Delilere bu gibi imtihanlar 
1dma.eler Vali Liltfi Kırdara tele- esnasm:.la bir takım şaşırtıcı 

fonla şikayette bulunmuşbrdrr. ı sualler aorma.k Adetti-. •• Aman,. 
Vali de sular müdürünü bulmu§, i bu sefer dikkat edileııek, para 

ke."lJisiıide::ı izahat a!mı!, gehre ı mevznuna temas edilmesin ••• 
bir an evvel ıu veri.leblmesinin Zira adamcağız, kendisine Tay
teminini emretmiştir. 1 yare Plyankosnnun vurduğuna 
Terkost:ın başka Hamfdiye ıu· ı hakikaten inanacak olursa ma. 

yu da çok bulanık akt ğm.dan ke. a.zallah bir kere daha çıldrra • 
silmiştir. rak tedavisi artık senelere mü-

-o-- tevakkıf kalır. 

Ilir I-Iırıız MahkUm Oldu 
Sabıkalı hırsızlardan Sabahat

tin Aksarayda oturan Mustafanın 
evine girmeğe çalışırken yakalan
ID§tır. 

Sabahattinin dün me§hut suç· 
lar mahkemesince muhakemesi 
r~prlmı1, bir buçuy ay hapıc mah 
.mm olmuştur. 

• • • 
Yeni bir· tasnif 
Meşhur bir akWr diyor ki: 
"Bu dünya, yüzde elli tabii 

insanlar, yüzde otuz mahcup 
insanlar. yüz:le on ziippeler ,.e 
nkalAlar. 1üzde on ideallerden 
mürekkeptir. 

''Tabli insanlara karşı fevka· S:ıkıp or=ı.da da ilePi geri sö.::ler itin on beı;inci yıldönümü müna. 
1 ~~r u. eşte_ bu?~n ıçın çok gUzel, 

aarfe!mi~tir. sehe~iie eehrimiz tüccarlarınd~n .:~k e~t ... re~anw. Ben Romco ve 
KIZ!l . Julyetın bu kadar muvaffak bir 

Sakıp .Cün nöbet'"i bulun"n a"li- 1 ay namma toplanan 4719 lı. te:nsil' · ·· ,1· 

caret anlaş nası i;in bir mf.!.:idet- Tecedd •• t H k ti • lAde nazik davranmalı. 1'.lab_. 
tenberi yapılmakta olan m::zake- u are e en 
reler bit:n:ştir. Hazırbnan yeni Hükumetin yeni seneden itiba.. 1 coplara karşı .sabırlı ve uıüsa.. 

- .. • ra 53 kuru . t - ı · . . ı:u gorme ... ım.,. 
ye ikinci ceza mcllke:nesinde sor- 1 . • § vcznemı~e e,,.ım e- .. 

, il . . I dılmiştır. Teberrüe i-tirak ecen lngıl:z mesle!:tas:n ha!:kt var. 
guy.a çe.:• mıştlr. b'" .. ~ ~ . .ıtun yurt~a131ara ve bu i~e dela. .:fı. Avrupa ve Arr.eri'ka~a tiyatro 

. Duru~mada .su:;lu ve ;al::tler l let ccle=ı adları ynz.;:lı ~evata Tür_ tabbcsi bfüün temsillerde ve bil-
dınlenm.ş vaka_a l:azır bt'l~:n:ın J:iye Kızıb.y Cemiyet:ne karşı ·1::ıs3a mcşh:.ır klasil:lerde, onu gü-
so bir "' • . • . ~ • . ı . . . 1 n :.anıcıın ce c.un ~n~c:::ı Ii•n r;ö:::terdi!deri yardim v-e a!a!rndan z. oynamakla şöhret kaznnmıJ 
karar 4 ikincikd.nuna bırakılmış- ı dolayı teşe!~kür!erimizin iblağı • artistleri ta!dit etmektedir. Tale-
tır. na del!letinizi rica ederiz. byi bu taklitten nzgeçlnnek 

l b 
·· . . re.ı b:ri propag da d' w i maha!tAr... Z1ippelerin kıçına 

an aJ:na ugunlede ıkı taraf mü-. ' • an ve ıger 
·11 • f d · 

1 
lgen"lik tc .. '·ilatı olma't ilzere 1·ı.1• bir tekme .•. tdcaUere gelJnce, 

mes:ı. e:-! tara ın an ı.m.za o una- :ı: ~" • h caktır. 

1

1umum müdürlük ihdasına karar çok şükür onlar sizin mevcndi-
. ve~iştir. Bu husus için yeni büt yetlntzden habel'da.r olımtarak 

:enı tfcar~, ~nla.~ması m~. mem 1çeye tahsisat konulmuştur. Eun- 1 ve sizi herhan~I suretle tacize-
lekwt ~r.ısın~a.:ı tıcaret muı ase- iların vazife ve çalı~ma program 1 <lemJreceklerdlr.,, , 
?et.lennı lnkı§&f ettirecek esaı.ları 1 tarı ile mercileri, vekiller heye. 1 
ihtiva etmektedir. tince tesbit edilecektir. 1 B1KMET MltNlB 
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Yirminci asır 1ngiliz edebiyatl: son haberler Görüp dUşUndUkçe 
............ ,,.....,, -
Tahin maskarahğı 

Kont Csaky'nin şayamdikkat 1 Bulgaristanın yeni rı,::~:D~~~!:. ~;:.: 
-lngilizsosyetesindeki -- - - -- -- - - -- - .... 

değişiklikler · bUIÇSSI. ıuıı > üksek ikramiyeli piJanko-

bl• r makales'ı su, herkesi radyoların etrafına 

1901 senesinde Kraliçe Vik. 
loryanın öIUmile, lnglliz edebi. 
l'atmda, yeni bir çığır açıldı. 

tlS03 de IÇJıaliçe Elizabetin göz 
lerlnl hay~ yummaslle de ay
Jli edebiyatta tamamlle orijinal 
bir hamle vucuda gellnişti. 

'1101 den 1901 senesine kadar, 
bllsl iştiyakının, isteğinin art. 

· lnaıı. ve Renesans sayesinde ln. 
tllterede blllfirlanan taze ener 
jl, medeniyeti değiştirdi. 300 
)'il içinde insan oğlu Ullt.elerde, 

Milli Müdafaaya toplamış. Burası, adeta ruh im. 

tutu zaman, tıbbın fenni tok 1. A ı Tah . a· . . tlhanı \erilen bir yeı·... Genç, 

K de~!f~fJerle mu"" nasebafımız yn an Plan-
1
d
18

aat ırıncı ilı ... ı t 
1 lerlemlş, sanayi Aleminde bari- j QmŞU y \;O - •yar, oı·" >aşı her türlü a-

Yazan : lbrahim Hoyi 

kalı makineler icat edildiği gi. daan bir ,;azinonun konuşan 
bi h.arp malzemeleri de aynı te Herşeyden evvel Macar ekalliyetlerine karşı Sofya, - BWgar parlamento. makinesi başına üşüşmüşler. 

sunca kabul edilen yeni sene büt- 1tLcrlndc gülenJ, alay edeni, 

kemmUle ulaşmıştı. Elbette ki, yapılan muamelelere bag"hdır her Ulkede olduğu gibi lngil- çesi geçen senekinden 450 milyon "adam sen de!,, di>·eni, ıerçek-
Budap~şte, ı (A.A.) - 1 - 1 - sadık 'kaldrg~ını teyit etmekte ve leva fazladır. te.ıı kayıtsızlık gösteren ., .. :ıı.ıam 

tere hal"ftlnda büyük bir heye. - -. can esti. 939 tarihli Pester Lloy.d ,gazetesi- Almanyanın Orta Avrupada müm 1938 bütçesi yedi milyar 200 si.nirlilcri \'ar. Gözleri ihtirasla 
ne bir ma'kale yazan Kont Csaky, taz bir iktısadi mevkii olması la. bin leva iken 1939 bütçesi yedi büyü) erek, kulakları dikilerek, 
ezcümle ıöyle demektedir: zım geldiğini tasdik eylemekte- milyar 732 milyon 754 bin leva. JÜZ çizgileri gerilerek dinll:ren Siperlere, cephelere gldeml -

yen halk, cephe gerilerinde, şe. 
hirlecrde her biri bir va~ife ile 

a.ştı. 

Ye hattl denizaşırı yerlerde .a. K~ling'in şiirlerinde akisle
raıtırmalar yaptı. Yıldızların rine rastladığımız bUyUk harp 
pırılı<ladığı fezaları çUrUk bir önceel devir hoşnutluğu tama • 
tttlbend sibl yırtarak her mile küsufa uğradı. lşçl sınıfı 

"Zamanın işaretlerini artık an- dir. Mumaileyh Macaristan ile dır. Bu fazlalık muhtelif veki._ lcı• \nr. Bunların canları kulak 
lawk. Şimdi itimadı muhafaza et- Polonya arasındaki münasebetle- letlere ait bütçelere taksim edil. Jıarımln. gibi. Biri i)ksürse, dö • 
mek için umumi tezahürata ihti- rin sağlam bir temele istinat etti- miştir. Bunlar içinde Milli Mil • nüp hışımla bakıyoı·lar. Her pa 
yaç olduğunu anladık. Komintern ğini de kaydetmektedir. dafaa fazlalığı birinci planda gel -ı-azit ısağnağında. birer kere )er. 
aleyhindeki paktın yüksek ehem- Romanya ve Çekoslovakyaya mektedir. Yani, 1939 bütçesinde lcrin<len sı~ı·ıyorlar. Kulakları.. 
miyetini biliyor ve takdir ediyo- telmih eden Kont Csaky ıöyle de- Milli Müdafaaya 80 milyon le • nın say\'anla.rı yetmiyor, anıç
ruz. On seneden fazla bir zaman- n:-:~;tedir: va; hava müdafaasına da 92 mil- la.rını da kulak yapıp şakakla-
danberi Milletler Cemiyetinin in- "Diğer komşu devletlerle mü- yon leva; su kuvvetlerine de dört rına asıyorlar. 
krı·aza yüz tutuğunu müşahade nasebetlerimiz her ::eyden evvel milyon leva zammedilmiştir. Zi- Hele kendi biletinin numara
ettik. Dünya efkarı umumiyesi Macar ekalliyetlerine kal'§ı yapı r~lt vek~leti yeni bütçesine 78 silo bftl;il&Jan sa)ılar sH1lenlr. 
birbiiine muarız fikrin etrafında lan muamelelere ve bu ekalliyet- ~ı yon leva zammedilmiştir. ~a. keıı, onlan bir görmellJ(UAili •• 

canlı yaradılışın, şeyin tarihini 
bulmaya, ve bu tarihi zamanın 
bqlanııçlarını da mJletmlye 
aavqtı. Bir kelime ile kA.lnat 
lıtn& edildi. 

1901 den .,nrakl senelerde 
lae, bu hl.kimiyet amellyest, baş 
döndUrUcU bir surette arttı. O
tomobil, tayyare, telsiz telgraf 
ve nihayet radyo irtibat, mu • 
habere uıullerlnl, tekniğini bir 
çırpıda değiştirdi. Başka bir 
kalıba döktU. tngilizlerln llk 
edlplerlııMn Çoser'ln zamanın • 
tia 40 biıt ahallslle böbürlenen 
,.. Krallça Vlktorya tahtına 

çıktılı zaman da 2 milyon nU
fuıu olan Londra 1931 de 8 
mllyQn nUfuılle çok yeme'i: en 
zorla nefes alan bir adama dön 
dU. ÇUnktl insanoğlunun elde 
ettlil o muazzam kuvvet, bu • 
kadar halka, ıu, yiyecek, sığı • 
nacak, taşınacak hattA. eğlene
cek vasıta verecek bir kıratta 
bUyUmUştU. 

Soayal Deiiıiklikler 
-»e--d1!'1ttlkllklerin yanıbaşın 

da baıka deiltlklikler de vU • 
cude geliyor. -lnslllz a09yete • 
•inde )'epyenl bir hava esiyor -
'du. 

ı - lngllterede refah artık 
ıeıklıl gibi kalmamıştı. 1901 
~en aonra garip bir alcalma ar. 
zetmlre başlamıştı. lnglllz ce. 
mllerl, eekisl ıf bl her limana 
ıemller doluıu tnglllz emtiası 
tatı1amıyorlardı. lşler azalmış. 

tı. Bu yUzden lşılzllk artmış, lş. 
el aınıfı da gUnden gtlne artan 
bir hotnutauzluk ruh haleti ı. 
çlnde yavaştan 7avaştan sesleri 
nl ytıkaeltmele koyulmuşlardı. 

2 - Demokrasi fikirleri te -
rakkl etmlf, ve amele hUkftmet 
mecllıleı'inde ıeslnl lşlttlreblll. 
yordu. 1832 de çıkan ıslahat ka 
nunu ile, Aristokrat ailelerinin 
ellnde ve hlklmlyetl altında bu 
lunan avam kamarasının idare 
al orta tabakanın eline geçti .. 
1911 de, a•m kamarasının ver 
dili bir kararla, Lordlar ka • 
marasının veto edebilmek hak
kı ilga edllfnce, yUksek tabaka. 
nın son tutunacağı da yıkıldı. 

Böylelikle, fatih Vllyamın za • 
mannıda ilk feodal şatoları yap 
mış olan baronlar devrindenbe-
Tl httk6mette bulunan arazi sa. 
bipleri kuvve~ ve nüfuzlarını 

kaybettiler. tşçl sınıfının dun • 
ya harbinden sonra (1914 -
1918) it bulamamak hususun. 
daki kablllyetslzliklerl, onlar • 
ıda 8'kl politikacılara karşı bir 
nevt memnunlyetslzllk uyan -
dırdı. Ve 1931 de görUldUğU gi. 
bl halk Anıl ve Saksonlar ta. 
rafınta.n kurulmuş bir eski UJ
keııln batma hlklm oldu, ve 
11.d•rhrl bir koalisyon partile • 
rlnill teflltlni raptı. Bu hldise 
tnıtltere tarihinin en azametli 
o nlıb~tte ibret verici sahnele. 
rtnaen birini teşkil eder. 

n.nya Harbinin 
Teairleri . 

DGnn harbi bu devreyi iki 
ııma böler. BUyUk harp kop-

sefalete dUştUler. Dünyanın o 
azamıetıl ser,·eti, harp meydan
larında atılan bombalarla uç • 

muş, gitmişti. Etrafta lktısadt 
bir darlık hUkUm sUrUyordu. 

Diler milletlerde de artık 

lngllfız fabrika ve madenlerinin 
mahsullerini alacak mall kud
ret ka.Imamıştı. Bu mUthiş, ha. 

llell vıazlyetl gören m Unevver
ler, v& birçok dUşUnen insanla. 
rın ka.naatlerl sarsıldı. Fen o 

eski şölıretlnl, mevklinl kaybet
ti. Her tUrlU terakki kanatı. ve 
lstlkbai yaratan, bu suretle in. 

sanlıtı sefalete sUrUkleyen bir 
motif bir vasıta olarak telAkkl 
edildi.. 

Zira yine bu fen sayısız ma
kineler yaratmış, birçok mah • 

suller vUcdda getirmıŞ ve insa
noğluna bekasını temin için 

bunları ne suretle kullanması 

llzımgeldlğlnl akıl edecek ze. 
klyı vermemişti. 

tebellür etmeg"e ba""ladı.,, ı · k dd - ıa vekaletinin de 49 milyon lcw Kuduz bir ihtiras dalgasllc san-,.. erın mu a eratına bağlıdır.,, f zı l .. 
Salahiyettar mahfeller K.cnt Mihver, ''Roma • Berlin mih- a a ıgı vardır. dairelerinden ağır ağır kalkı • 

Csaky'nin makalesinden Macaris- verinin saflarında bulunmak Av. -o-- yorlar, yükseliyorlar, makine -
tanın yakında Milletler Cemiye- rupanrn garbinde devletlere ka At" d I b k ye doğru sarkıyorlar ,.e en son 
. d rıı ma a yapı an uyu k ksl km tın en ayrılacağı minasınr çıkar- cephe almak demek olmadığını ra ·am a çı ca, \·in~leri ?>o. 

mak lazım gelip gelmiyeceğini tasrih etmektedir. " ayin şanmış balyalar gibi tekrar ls-

suale şayan görmektedirler. Netice olarak Kont Csaky eski Atına,! (A.A.) - BugUn, mu kcmlclerine düşüyorlar. 
Kont Csaky makalesine devam- muhariplerin yeni bir harbi kabul tat merasimle ve halkın tezıa. • Dinlemenin bir işkence oln. 

la memleketinin Roma - Berlin etmek istemiyeceklerini kanaati- hüratı arasında Atına Kated:ra. şunu ben, diin gece güı'(Uitn. 
mihverinin 6iyasetine tamamiyle ni izhar etmiştir. linde yeni sene içln bUyUk bir Bazılan ağır bir yük kaldın • 
------------------------ yorlarmışcasına soluyorlar, ıı • A.yin yapılmış ve bu törende, lınlarında ter damlaları didle • 

Japon ordusrıı 
Kırat, veliaht Krallık ailesi er-
kA.nı, Başvekil Metaksas, hUkft ntyor. Başları titriyor. Ağu: çlz. 

gllcrlnde bir bıc;ak )'1lrasının 
met azası, kordiplomatik ve keskin derinliği oyuluyor. 
yUksek devlet memurları hazır 
bulunmuştur. Parayı haysiyetin kalkanı, L 

nanışlardan aynlmamarun Şansi vilayetinde muntazaman 
yürüyüşlerine devam ediyor Kral, bilA.hara, sarayda, Si- hizmet~lsl olanık sevenlere bak 

nodun, Başvekllln, hUkftmct a. verir; fakat onun kulu, kölesi. 
yapılan temas neticesinde yeni bir zasının, kordiplomatiğin ve olanlardan nefret ederim. Tokyo, 1 (A,A.) - Taiyuan

dan gelen haberlere göre, Japon 
ordusunun Şanıivila yeti garbin
deki ileri yürü)"Ü§Ü muntazam o· 
larak devam ediyor. Çinlilerin ~ 
ıülllareıı.ilolaft Kihaien saptıodil
mi§tir. 

hamle almıştır. yüksek devlet memurlarının Hele ''taU,, den medet uman. 
Japonya şark ve ıgarp kültürü- tebriklerini kabul etmiştir. lar, kendimi bildim btlell beni 

nü birleştirmek sure~iyle yeni As- Memleketin her taraf,ndn. ve şaşırtmışlardır. Tallin hem kör 
ya zitıniyetini yarmıştır. Binaen· yabancı memleketlerdeki Elen \'O ahınAk bir ,·arltlı: oldutwaa 
aleyh Uzak Şark ırklarını yeni kolonilerinden, Krala v . m mı inamr, hem de ona bel b•ğlanz. 
bir hayat mefhumuna doğru ıev- hUk~met reisine baflılıf,ı b!I • Küçüklütümde "tali _ fazl • Hattl, eski lylllk ve fenalık 

mefhumları bile tUrlU tUrlU tef 
slrlere uğradı. Fırtınalı karar- Japonlar timdi birçok kol üze. 
sızlık denizi içinde bocalıyarak rinden Şan.si vilayetinin şimal gar 
hakikati bulmak endlşeslle sı • bisindc ilerlemektedir. 

ketmiye hak kazanmııtır. Müıte- diren telgraflar gelmekt üir. let,, t mukayese eden bir şe7ler 
rek iman ile Asyada Avrupa em- okumuştum. Tali, bir ölü etek. 
peryalizmini imha etmek lbmı- -o- kafasının itine girer ve halk. 
dır. Mazide Japonyanm kapıla- Göbelsin Radyodaki onu elmaslıyarak bir tilrbe19 

ğınacak kadar bir kara parçası 
arayanlar, bunun için yegA.ne 
yer, ferdin talil! du,unuş ve 
duyuşudur .. ,, Demlye başladı -

lar, MUtefekklrler, yepyeni bir 
nazariye kurdular ve mUtema. 
dlyell dellşen bu dünyada ye -

.glne lnanacafımız şey: Her in 
sanın öz duygusudur,, diye id. 
dia ettiler. 

İngiliz Edebiyabn'daki 
Deiiıiklikler 

Bu deflşikllkler edebiyatta 
da tesirini göstermekte gecik· 

medl. Okuyucu zUmresl geniş • 
ledi. 1870 de çıkan mecburi ilk 

tahsl~ kanunu ile, bUtUn çocuk
ların okuma öğrenmesi gibi fay 
dalı bir netice verdi. Yeni bir 

gazete okuyucusu tipi meydana 
geldi. Bu okuyucu z~mresl da. 

ha ziyade spor ve cinayet haber 
lerlnden hoşlanıyordu. Bunu 

sezenler hemen yepyeni bir bu
luşla yalnız ve yalnız içinde 

cinayet ve spordan bahseden 
gündelik gazeteler çıkardılar 

Ye gayet ucuza sattılar. Okuyu. 
cü kütlesi arttıkça artıyor, o • 
kuma lştahası da çolalıyordu. 

Pıtrak gibi ve daha fazla san. 
sasyonel makaleler, hlklyeler 
neşreden mecmualar kapış ka • 

pış gidiyordu. Her yıl. mUbalA.
gasız • yUzblnlerce, hayır mil • 
yonlarca kitap, basılıyor satılı
yor, roman, hlkA.ye, halk ne 
olsa okumak istiyordu. Bu za. 

manlarda olduğu kadar muhar
rirler, hiçbir .devirde sıf kalem. 
lerlnln sayesinde düzgün ve 
dört başı mamur mUreffeh bir 
hayat geçirmiş değildirler. 

lbrabJ.m HOY1""-\ 

Hong-Kong, 1 (A.A.) - Kuo
mingtang'ın. ikinci reia1 Vuıg

Chfnr-Vel, Jrfarepl Çang-kay. 
çek'e bir telgraf çekerek 12,22 de 
Prens Konoye tarafından yapılan 
ve 28,12 de ,Marepl tarafından 

kati surette reddedilen sulh tek
liflerini tamamiyle tasvip ettiğini 
bildirmi§tir. 

rmı Amerika .zorlamıştı. Şimdi de k korlar. O gündenberi devlet Jm 
Garp komıularını sanmak .sırası n ut u be l .. .. 

J 
şu, n m gozumde maskara • 

apon~aya ~etmiştir. Japonya Berlln, 1 (A.A.) - .Burun laşmıştır. 
yeni bır devrın askeri ve yeni As- Alman radyo istasyonları, dUn Nitekim, bu sabah gazeteler. 
yanın ümididir. akşam doktor Göbelsin "'llbaşı d 

Ç
. 1 o# e onun yeni bir münascbetetz-
IR İlerin mUVlff&kİJ81İ mUnasebetlle söylediği bir nut. Hğlnl okudum. Büfiik ikraml • 

H 
ku neşretmiştir. 11 bl d ıı . ongkong, 31 (A.A.) _ Çin ye za,·a ı r e 7e diişmOş. 

aJansı tebliğ ediyor: Dr. Göbels bu nutkunda. ge-
Çin kuvvetleri XU§Ov civarm. cen senenin bllA.nçosunu yapmış 

da ~unşan ile Tayiqang arasın ve 1938 senesinin Almanya ta
dakı mıntakayı i§gal ettikten 80~ rihinde çok mUhlm bir mevki 
ra bu sabah düşmanı yeni mağlt'.i tutacağmı, zira Alman milleti. 
biyete uğratmışlardır. Japonlar nln asırlık idealinin vUcut bul. 

Tokyo, l ,(A.A.) - Hariciye 
nezareti, istihbarat ıubesi reisi 
ve nezaretin nakili kelamı Kava
vi ''Japon -iddiası,, adında ne§ 
rettiği bir kitapta ezcilmle §Öyle 
eliyor: 

Yuşov aehrini tahliyeye bql&m13 dufunu bildirmiştir. 
lardn: .. J~pon kuvayi killliyesi !===========::. 
Buynı ıstıkametiııden çekilmekte zu esnasında kaçmakta olan Ja. 
dir. ponlar ağır .zayiata uğramı§lar .. 

Uzun asırlarca uyuıuk bir hal
de kalnu§ olan Uzak Şark zihni
yeti Japonyada garp kliltüril ile Çin tayyarelerinin bir taarru. dır. 

İleri yilrüyilşlerine devam e • 

Günlerin peşinden: 
------------•uııaı-ıınnııaı-

Konservatuvar mı, yol mu? 
Gazet.elerde bir münakaşa devam ediyor. İstanbul için 

konservatuvar Dll, 7oksa 701 mu lAznn ! 
Bir fikre göre konservatuvar yoldan değil, ekmekten 

bile evvel gelen, medeni blr ihtl1açtır. Diğer bir llkre göre, 
şimdiki halde lptJdal derecede de olsa mevcut bir konserva
tuvanmız var. Hele bir kere yollarmuzı 7apa.lun. Ondan 
sonra bü71ik konservatu\'cır binası yapllll)'a bakalım! 

Halbuki bizim blldtğlm.lze göre bu meselenin şekli p
dur: İstanbul cihetinde büyük bir konservatuvar blııası 7ap. 
mak, dört, bef sene cV\"el verilmiş bir karardır. Bu karara 
göre, seneden seneye bütçeye tahsisat konarak elli bin Ura. 
lık blr para da hazırlanmıştır ve bu para bankadadır. Diler 
taraftan şehrin imar pllnında konservatuvann 7ed bile ta
)in edilmiştir. Mesele plAnm tatblkına kalmıştır. 

Demek ki şimdi plAm yapılmış ve parası haarlanmış o
lan bu konservatuvann inşasından vazgeçip onma tabslsatl. 
le şehirde ufalt 701 mu 7apmalı? Yoksa eskiden verilmiş 
karar ve hazırlanmış plAn d.alresinde inşaata mı başlamalı? 

Zannedlyonız ki mesele bu şekilde orta)'& konduktan 
~onra ortada münakaşa mevzuu da ka.lmı7or. 

Hasan KUMÇA YI 

den Çin.liler bu sabah Yuşov'a iki 
kilometre yakla§mışlardır. Şeb -
rin etrafmda muharebe ıiddet _ 
le devam ediyor. 

Hongkong, 31 (A.A..) - Çin or 
duau Kuvantungda müdafaa ted 
birlerini bitirerek düşman taar -
ruz1anm kırdıklarından bu cep. 
hede klSDlen sUidlııet hasıl ol _ 
muştur. 

Hongkong, 31 (A.A.) - Çin 
tayyare kuvvetleri bugün Kan -
tonu iki saat bombardıman et • 
mlglerdir. Jauonlann zayiatı a. 
ğırdır. 

Macaristanda umumi af 
Budapeşte, 1 (A.A.) - Naib 

Hortl, siyasi cUrUmlerden dola. 
yı sivil ve askeri mahkemeler 
tarafından mahkfim edilmiş o _ 
lan Çekoslovaklarla aslen Çek, 
Slovak ve Karpatlaraltı Ruten
yasından olanlar için umumt af 
llAn etmiştir. 

Umumi af hakkındaki karar 
Macarlıtanla, ÇekOllovakya a • 
rasında aktedllen mukavele mu 
clblnce verilmiştir. 

Ziraat kongresi 
murahasları 

Ankara, 1 (Telefonla) 
raat kongresi azaları memleket 
terine dönmete başlamışlardır. 

-0-

Dört tekerlekli arabalar 
dagıtllacak 

Ankara, 1 (Telefonla) - Zi· 
raat kongresinde Ankaranın il. 
ral sahadaki inkişafı için verlL 
mlş olan raporun bir maddesi o
lan dört tekerlekli arabaların 

tevzii istenmektedir. Raporda 
bugUne kadar dağıtılmış olan 
2000 arabanın şehrin istihsal 
hayatı Uzerlnde mUhim fayd 
lar temin ettiği anla ılmakta • 
dır. Arabalar Türk Ticaret Ban. 
kasının Adapazarındakl fabrl • 
kasında imal edilmektedir. 

--o-

Terfi eden posta 
memurları 

Ankara, 1 (Telefonla) Pos 
ta memurları arasında terfi e. 
dcnleri bildiriyorum: Konya. 
dan Abdullah, Koca.ellden Uı. 
san, Antalyadan Muammer, Sı
vastan Salih Tevfik, Bartından 
Sabri, Eskişehlrden ŞUkrU Beh
çet, Kozandan Yusuf, Malatya. 
dan Ahmet, Uşaktan AbdOlka. 
dlr, Burhanlyeden Sami, Ber • 
gamadan Cemal, Balıkeelrt9 

Kemal, Ankaradan l"fkr! A,._ 
durrahmafl, Tevfik, Slllfkeden 
Mevl~t, 



-

"Aç kapıyı! Araplar geliyor. :;:~.::.~:~7-" 
D •• A b ' • d • ı Belıram ••leli. BtlkUID4ar o--Un n ar a g 1 r 1 er,, n• duyduğu haberler! snrledl. 

Göz kapaklan flşmlf olan vez!- İazan ~ N A b .-1 
Dışanlan gelen bu sesler, askerler ve halk arasına :~ 11st•n• 1'11117•rwk ••1ım- ._..,....;~"1ı12 

yayılmış, herkes para ve mucevherlerini .. ; :.:.::::::;..:;::,!; :,:: _6:,: :.!!ı..~ ~ 
1 ak k 

"' h 1 d NedJr bu hal! Vezirlik dediğin vatı itina ile cliiiüJnlenm,., el. a ar açmaga azır anıyor u böyle mı :rapılırT ... atalii... 
- Bfendlmtı, 1&bah& kartı - BlJt tur 1.,..,_• 4edl.. '.DııL 

dön.dil. Gtntbopnın yokluğunu çl ttrpererek, garip bir korku l- ve ordu ıoıne 7&7ıldılı clbt halk bir saat )'& urudum. 1'• U)'Uma- klkhıbıl rlea ~ 
hlaBettlnne:recetlne ştıphe yok- le atılmış, gözleri yaşarmıl)tı. da şUphelenmfltf. Bunun Uza- dun. Bu haberleri tuhaf bul· Y• fÜ.1'lDl ,azı jf1ert nıtkltb:tl-
tu. Genç adam bir koll7le onu sa- rlne ordu;:ra 7&11lı olmayıp da dum. Bu kadar oabuk tnanma· ntba m•w=na bJraktr. 

Elçin, kocasının kollanna, I· rarken diler koliyle de henUz hentızArapyanmaduınd.an.re- nız acaba dofnı mudur? a.rtk4fPduçüuitmGdada 
~--------------------- altı aylık olan sevgili otıunu !enler, hattl son bir sene için- - Nlg!n tuhaf bu!u1'C)nunT ~ 'tilrl: 

1 
il ACiii il :· m 1 =:~~I almış, boynundan ve göğsUn· de MttılUman olanlardan da tnanmayor musun? - Gödml.n anane eıakl -Görünen, Okunan, Söylenen den öp~Utttl. Yavrucak baba- bUyUk bir kalabalılm ordura -lnanmayorum.ÇQnkU daha ..... IeraeHJor;'Cledl;-=-.ı 

sının bıyıklarından gıdıklan- katıldıfı görUhtll. Yirmi bin cınn Üf&lll gelen caaualanm. A· boUk bir kı7afett T&fdı. Sama 
mıt. fıkır fıkır gUlmtışUl. klşlllk ordu az zamanda altmış raplamı EUede oturdaklannı, Onlarda 1tJıı mabeupltlk da va. 

lstanbulun iman hakkında Gökboğa şimdi onlarla geçir- bin oldu. askerin bttyttk bir kısmmm da 411. 
dlll son dakikalan hatırlayor, KerbeIA.dan daha )'Ukanda Saad kumandasında Bizans U- Ben o eski Up pir kqafede-

bazl du .. CU .. nceler kendisine kurulmuş olan tuzak- Te Baldat hlzaamdakl A.vbar zerine gitmiş olduklannı bildir- rbd ı..tır1aımJoram ama, çc.ıt 
y tan habersiz llerleyordu. şehrine vanldılı zaman durul- diler. Halk dedllln bir sttrll ta· defa-.ı kadim şiir olmrlleD 

- W - du ve B'ırat. Dehri geçl141. O 1&- banBJZ koy11n411r. Kedi ml•av- ha7e'bnde: 
• • • # 

Yanan :ntadelfiya §ehrinl imar Dl dilerim: Bundan on sene ev. man klmsenlıı Medartn Userlne lamasını aalaıı ktlkremesl aa- Deryadan lb fltemlı oll& 11n.b 
Jçüı Amerikalılar bir kanun yap. veı. ıehrin rekltm işlerinin as _ gldUdltıne ttıpheli kalmadı. nır. Onlara inanmaya gelmez. olıar 
1i1Jllardır. :rangm 88.lıasmdakl rDeştirilmes1 için .fsviçreden bir UYUYANLAR VE UY ANIK Kallıal ea 6ıide bulunu7or Te Şlmcll An bar tarafiarına adam- Ger altına npışsam o ~ ı_a • 
.analar tstfmJAk olunacaktır. Sa. ~Uteh88SIB getfrilmfttl. Bu zat DURANLAR • • • o meşhur basll:mlarlyle her u· lar l'Glıderlp bunu yalan ol· rah olur 
~ karplıfl devletçe taahhtlt şehri dolaştı. bir hayli dilşOndil. laştıfı şehir Te7a kasaba haltı- 41°11Uıu efendimize laltat ede· DJpn bedllba ZAdJI ~ 
dleo. belediye bcmıolan alacak - tetkikat yaptı ve bir giln şehir Saad Hatlfe ömerln mektu- nı faşırtı)-ordu. rlm. rmı. Onun hafatt ct4den. ..1 
far 'Ve analarm sabi milr.ayede.. haritası Uzerinde daire çizdi. Bun bunu alır almaz başlıca kuman· Yezdlcerd her iti Behram& Giden mttfreze öll• ııcatm- tıp flllılerln bir~ Bir 
abu1e btl bonoları para olarak ve.. lardan birinin merkellll, Emi~ • =~:!a~nı topladı. Yapılacak işi bırakarak 1ara11nda ellenl7or. da ao11lk 10lula d6ırdll. Arapla- clmDed guaiı lk• bDdbd ı.. 
nceklerdir. Bonoya lahlp omıı.. ntlnil ihtiva etmek üere Sultan.. r 1 ve hemen harp hazırlı· Behram da harp hazırblı J'apı- rm Batdat yanında Dlc1871 geç· tanbala ~ Zatt, AIP' ol4'Dla 
~ milzayedelere i§tiraki hamam, ikincisi Karaköy dahil tının yapılmasını. fakat ne ta- yorum diye bocalıyordu. Hat- mette oJdukJarmı bll4lrd.L Deh .. ip kadı oJamam......,.n mü
menmı balıis olamıyacaktJr. olmak p.rtile. banlcalar caddesJ. rafa gldfleceilnln glzll tutul- tl Htırm1lsaıı& sGndercllll IOll ram sarardı. Hemen ura,-a. koş bel' oJmat; nerede ak'81D oN.a 

Bonolar bllytllt bir kıymet al- liçtlnctıail Galatasaray merkezi, masını söyledi. me,tubu tedbirin bir tah•erl tu. Hflktlmdara: eab8la 4lfe kepdtnt etı-..e 
BllltD'• Arsalarm fiyatı yWmeL d8rdOncU.sO, Taksim. beliııcial de Hazırlık pek çabuk bitti "'8 sarmakta teredcltlt etml)'or, - Casuslarım aldanmııt ~ P'M\ltah SeHmtn e816. 
Jldetlr. Belediye htıkOmetin ta .. Beyazıt meydanı ıcn. ~lrml bin klşlllk Arap ordusu kendJalnl ıık 1111: rahatsız eden Dl7arek keneli kendlalnl te. lrall1I tebrik için JUDllf oJ4aia 
abbtkllle ~ bonolan nakde Çbk mahdut olan bu. yerlerde emen hemen hepsi de at veya bu 7abancının ortadan kalka· dlise cık&rm17a kalkıftı. Semra: kutde19 milkAfaten 118Dede oa 
tahvil et.mi§, elinde satılacak bir yapılacak tesisat maarafı, vari _ deveye binmiş olduktan halde catını dUştınerek seviniyordu. - AJıı:tama kadar b11ra7a ae- bir bin bet Jb üoe int pU 
•ımn arsalar kaldıktan bqlta. datı toruyamıyacafl için mtıte. şfmDaıe4 d~lru 17018 çıktı. tah ttte blJ7la bir samanda ve bir leblllrler. Bunun toln efencUmlz ren tlç kör "'1Jmlttl. "Kea41Dİ 
..ıa... muclb'-A- _..._ _,_.. oa oe.ru ran payi tma h 
.. - ~ 'll""'M&""' a,,.aMGU. h88818 "fyapılacak bir py olma • idil 

1 
d B idi 

1 
sabah fehrln ttmal kapısında emeıı 101& ~alı ft Rer flh· suatlll S81'Jd~ Tel'dl,, dip aa-

ç dır;•• mUtaleasile çıkıp gltmletf Fırat b BI h d bir gttrllltll koptu. Hentız kapı· une •• tmell4tr, Bldekl askerle ]atılmak isten ~laz caddeler de hi .ıG.. g m yor u. u g ş nsana _. _. 
bedeli istimlAk vermeden eı. ~ ta• o711Dca zans u utla· lar açıJmamıftt. Blr zahit mat,: d Ber..ıta q ~ 

de edlJmlet;ir. sene evvelinden, belki • rma doğru gldlldlft zannını ve· gatıarm arasnıclan ..ıan. tia- ae terlye çeklllrlz. Araplar bu. remfld cJükkAnı açarak fetlkba-
-n.:?!~lar, Flladelfiyada A.me ~ = ~~ebin7n rlyorcllu. Fakka~ askerin btr kıs- tmıı: ranm havaslle geOlnemezler. llnden m.edet vmanf-. a1al at. 
uaau.ıacaa tatbik eyledikleri u.. -e;• • '""""" mı ası ma sauı anlamışlardı. N 1 , N Hal ta f zed __._.__.._ alil Sel&ııikte tetkikat neticesinde dairelediii B n 411 1 rl ö 1 1 1 - e o u:vor. e fstlyorsu· van ra mda 7.en! as. p ·~~-
~ arsalar mevkil fille koy .. bu yerlerin kJymetieriniıı atiyen u u er e ne s Y em ' er ııuz? k•rler de toplayarak onlara an Bea ZMhdn ı.a dlaetbd .,..__ 

:k ~ ve m:::ı, :!:' c;ok yUkaeleeeifn:l bilmek belld .ne olacaktır? Sıfırdan qatı bir - Ao kaı»l7i! Araplar aell7or- ıısm htlc11m edem. Arkalan ne nbtm. 'Uo blia t.a.ıae aaaeı. bef 
ceımı. aeni§li caddeler ve 'bllytlk bir kettf ayılamudı. rakam, belkt bu, hakikatin tam lar. Dtın Aııb&r'a a!r4Uer. lı1r oldutu lçln kola;rca ka.C& • yb tane bslde. bin kadar zfl-
~ ~ kalm ve Nitekim vaziyet bu suretle te. ifadesi olurdu! Bazıları da lıtmeıı b»ın aQ- muıar ve hepsi de kıbçtan ae. bal, "9 mem6riden ldk&pllir, 
Jl.Pllan muamele ;.8~ .... ~ .. 11 celll etmto bulunuyor. Ancak bir 1stanbul 

1 
ar ,,.. k madrfı için zabite atsvtıp s•yı- çirillr. Böyl6ltkl6 thidf1e ~a • ~~ıMevlti, 

-ı ..... ,.,..,.~- ... lan--~ ev • pıt ve bir f..-kla... V"-.+1- uh .... ..._ ,Bum ~m ço paraya yorlardı. dar kaybetUğlmlz yerleri de ge Şem'tt Penane, liUNft....,_ 
..... ..u.AAR:l.O .. apı ....... darlar .-&.J--• m "'"'!fW&o• parumı bir Jmam.. rt 1ın ...... e"lribnıı ha u ·-1- • 
'bonolarm aldığı kıymet mu~ istim1&t yilzilnden artmıebı-. Bu m, tatimllt edeceflmlz yerlerin tranll zabit bttnu hemen. tu· a ıl .....,. 1'--r- f -...."8el'...-.. 
,,_,. hktdetlerinin li.lzumsuz ol yerlerin kıymetlenmesi de diğer- merkezi berine koyaeaiımm bir mandana ulaftırdı. Dıpndaa Dedt. ren pir, m.1ildao dblnea falaiii 
aaı.mu ~~ Jerinlıı hWdlmet parasile satın, pergelle çbeceilmiz daire dahi.. rttk1elen H81erl ltltea ukerler Yes4l CH4 lnı.afert llot ""' 

htanbul, hamdo~ a1marak )'lktırıimaemdan ileri line girecek em1ikteıı yukand bu mtıthlt haberi hemen biri· ma4ı. lran lm»eratorlulunun 91lftlde iiah1l doyardala 
111.inlarda ne l'Uadelfiya :ı ~ gelmlttir. baluıeyleclillmiz usul daireslnd: birlerine söylemlfler, oradan da kalbi olan bu btl11lk .f8hrl ve gibi karnı hiçbir vaJat 40J"IV • 

M de SeJAnft gibi mahaJU yangm HUJdbnet ve belectiyenin bu f temin eylemek emMliııcle oldu. halk araeına 7a11ımrotı. Erten- btlytlk a&r&7 ile altm tahtı a -~ cbel ldr misal ol. 
t.ıAtet1 kaqısmda kalmıttır. daki.rlığı kargısmd& mUilder: ğu gibi pekili milmldlndtll'. elen evler boşalıyor, sokaklar raplaı'a bırakmak utumıs ı;ö .. ID1lft1l. 
~angın a&ıdtlrme vesaitimiziıı kıymetlerindeki tereffil di1kkln B1r kanUnl&, bu daire dahiline dolu7or4u. Bertee blrlbtrlne 11lDUyor, ldeta, onları bir daha ----------"""' 
mtlkemmellyeti ve bu~ çaıı. Jdra1armm birden fırlaması ve girecek emliki ıeJırln mıan na. bir verıer soru7or, blr ıerter eJ4e edemlyecetmı ıesmlt bulu Ankarada kitap sergisi 
"'1ıJarm ehliyet ve fedaklrlıkla.. saire yUrJ1nden. mutazarnr olan mma yamDJf tellkki etmek bu. 1_ anlatıyorlardı. Şimdiden para nuyordu. Behrama sert blr ses. Harf inlaJtbima onuneu ;ııı mü 
n bfd, fataıibuıun mazide sık m· halkbr ve bugi1nktl kanunlar. bel 11 halle Wi gelecektir. Bu kanun vera m'1cevherlert~l ll:o111nlan- le sordu: nue'betlyle Ankarada Mart aJı 
fıeladtlf eylediği bu fel&ketlerden ki onlara "teNftye,, namı veri _ mutasarrıfları zarara aolmuya. • na koyanlar, toprata g6meııler, - Son aöztln bu mu4ur'f Ştm- içinde Sugtevinde bir kitap wo1 
•asun balandurmaktadır. ten e0z1 bir parayı tediyeden bae cak. ve aralarında hiddetlenenler delerll eşyalannı omuılanna dl Araptan JE&11ı .oıkıbp da pUs aill açılacaktır. Bu ..pıe on 14• 

Baldeld mumıtyetin mUstak.. kabir ldllfet tahmil eylememek.. bulun111'8& bunlar da biımetlce alarak tac;mata huır dur'tlar kUrtJIJ-•k mtımkfln delffml!frT ıfa\lberi Ttirtdyede n~ e-
belde de ayni sartte teeelll etme tedir. Aneat bllgUn fatimlAt do. hJddetlerfnln yersiz olduluJıu an. eehrtn kapılarma toplananlar - Bmredene:a.1• .Araplara aerler tef1dr edilecektir. KUltl\t 
alıil temenni ediyorum. layıaile mDJklerbı aldıtı kJyme • 1ryarak mazur görUlmelerlnl lltf.. Tardı. k~u·ıı giderim. fakat muTaftak Baka.nlıızum al8bh eenialerl blı 

O Jıalcfe.. Kilçtlk bir Jatıtrat da.- te nazaran verilecek eerefiyenJıı yeceklerdir. Sarq karııtı, Yer4lcerd ıı· Olabllecellml ıumam. it Uzerinde ~ phJma11ta-
lıa )'a~mama mtı1aade edilmesi - birlbirlerine nazaran nlebetlerl, KB'I' cak yatatından çıkarak kendi· (Ar1ctw ""'') dıt. 
! 1 o 

1 

- Hayır onu demek i.ltemlyor- millluebet. Hiç 1ılyte py olur mu1.. gurur. telıllkqe •1118J'Jf, ...Wclird 
dum . .- Yalan dyllryoııun f De ton lıadde kadar bolujma illeti ~,. 

- Dinle yavrum ... Bu nqenln altın- Allyop, ıGaaib, yaldınız; fakat haki Teyzesinin ba ite mani otmaıa ~ 
da bir facia ftl'. Bak tU hran1ık &CCC· kati olduiu &ibl &&teren bit ilal6pla iuU IBylUyordan. :Mosk:onh Oeneralltı 
ye, fi& homurdanmaia bqla,.an &rtma· Katerinanm evinde ıeçen hlclileyi aıı· kız brdep, mO.tebidbı biridir. Kate-: Karamazof Kardeşler 

Yazan: Dostoyevski ya bak.. S6ğüdün altında seni IM'kler- lattı. Dlmitri, dalpn bakıyordu; fakat rin, onun naıı!hat!erlne ralmen"ba fit 
ken, Allah phlclimclir, ki tayle dedim: Aliyop. ccıuıı her te:yi anladıiJnı ıL ıiriıti. Çilrıttl nipn1mı k64i Jtendlne; 

l>elibnlı ıendeliyerek çıktı. O da 
taBhais Jm cibl allamak istiyordu. J'a
bt birdenbire bkmetçi ku ona yakJat· 

•• 
- llatmueı, Madam Kokla'kovun 

~'bumı me 'ftrmeğe unuttu. 
Dedi. Aliyop, pembe kilçUk sarfı al· 

dı n fGUl'SU bir ha1c1e cebine attı. 

- Beklemek neye yarar? •• Bunun a.. rilyordu. Dhnitri dinlerken yBdnf1n mi "Ben, her fOylıı illteabıdlll geleblllrlm. 
saptan, ıstıraptan batb madem ki fty· nuı clellttl w mıa.,et kelıfdn, ınrut· Her'ba bana itaate mecburdur. !atecHı. 

de!il mi? •• Haklan .ar. Ben. seni nere- dan 19ktur, o halde ~in durmak? .. ft· tiUU bit bbaha ile r&lmele blflıds. iim aakibda Gropaibyı da btiylleo 
de beklemek 1bım cetdiğbıi birdenbire te bir 98iiit aiacr. Mendilim, g&ııleiim O kadar kuwetle cQHIJ014;ı 1d Aliyo- rim I,, dedi. 
keatirememiftim. Onun eYinin yanında ve nJalanmdan ml\Jremmel bit ip ,_.. p, aeaiabı duyulmadılmı a&erek bit Buna ceıpkten iaandıiz icln teyAll; 
bekledim, Uç ayn yol var orada.. Hep- pabilirim. Dtln)'81J kendimden lmrtara müddet ıuıtu. ni zor1.....,. Kabahat Jdmln? .. Orap. 
sini birden caz anUnde bulunduramaz· J'ltl1 bari l Fakat bu mada uaktaa. ee- Dimitri: 1'lbnm e1iai iSpUttlııde bir heup w kut 
dım. ?lllıayet burada. beklemeie karat nbı ayak seslerini duydmn. ADlmD ru• - Nuıl? .. NMII? •• Katerlna 3ttilP m.zhk nr mı lllUl'.UD. Ha,ır, o. bu~ 
Terdim. Çibıkfl :r.fanuttta eitmek için bumda 'bir aydınlık pıll'Jadi. Sentillm halele, Qr~ OftQU elini &pmedi bal. Sırf bit blyal Uirwıa atılmıtt;.r ... Jta• 
bundan bqka yol yoktur. ister istemez bir adam var, bir ldlçOk •dan\.-. Benim Xucafq da ona pek ha'kh olarak "Ditl sum Allyop Gr~kanm elhldaı na• 
buradan ıeçecektln. •• Hadi fimdi, olup kardetbn, Alirotam ıeliyor, dedim. O kaplan t,, 4edl, tpe çetdlmefe llyık bir 1111 kurt1ılctwı? •• Ciibbeni .. ..._ eawra 

_ 1
1 

_ bitenleri bana anlat. Hatdkat beni eze· saniyede içim aana kartı 6yle aevcfrle mahldk,o uizim.. Beıı, bu fikirdeyim ~. Jlıatlaka hah l JıalıJ bahl.:.ı 
\:ek kadar ae'ı Ye •Cır da olsa yine dy.. doluydu ki, boıynuna aanimak istedim. kardetfm.. hat ıaer te)'Clen evTel bu - Kardetimr pUha Katerinaya ı.a& 

Şehide Manaıtırm 9rau bir fer.allı lemekten çekinme! .• Ne oluyorsun. Nen Ama tam bu sırada hapa bir fikre b.. cehennemi mablQka k~ o, tı yaptıim feaaltiın büy6klGilJnfl ı. 
Seldniyordu. Aliyop, t~ yolda huh var? pıldım. Bu mUnuebetlts fikir, itte... biJyledlr lfte.. Kusum ""'1c•• ....__ ra~ Nuı! oldu da, Orotlai1* 
adımlarla yUriiyordu. Artd: crece adama Ali ı..:--ıı--t..:- nln be" clia.ı u'd •• ib • yop .umarnuue IMSyliyecek .az bu· genme ... n IC&11 eki l>aimftm- Oau bolmak ftdfedlr, ama bot lfte 1 i bir m61Cl1* aranızda ıegea b,tdi-
lalJı çökmilf ve otus adım ilerisi ıarUn- amacb. Bir 181 delil kardetfm. .• Bit dır. Gerçekten plram çirkin o1clu. Ama billlda kueakll'Nk isia kopca-.-ı. ıeyl anıattııı~ Grotinika, Kater..,_: 
mu olmuıtu. Döct yol ağamdatd tek sö ...J- V'-. w..- k 111-1 

.-:Xad- f07 r--- _,r ... -, belki de .• Şu baba• zarar yo auerim, hareketlerimden AU-.. '--derH 'LI... -ıa·. "'Hadi hactl tenin de ııe mal .,.... ........ 
... wu altmda bir gölge belirdi. Alivo- "- De·u i .ı .. t..- • dir H la ı-y-ı - Mı&" _.,. "'wtt-w .. ı mum -m... \il. ve a lamala bafladı. ...._ temız • ele an t bablım ae V' Ka 'billyonu. Dt!ibnlrlann mne ""'-" ..,._ 
Pt oraya yaldaprken, ıölge, alaç altın D m---'-- b ih · k? N .aA .. u - aa terin& ne olaca1IP.. ...- •• dan yola fırladı ve: e .. """""'"LW una tiyacı vardi. tçinde Tir, ne yo e u.ui? Neler diiflnii- nı,. torda. ı .up pata aıe ıen delil miıln,,. dgre 

bir ıeyler yırtzlıyormq gibi bir hiı du. yor? .. Hadi durma u beni, 6ld0r beni. haykırdı. DUn)'&cta bmıdan .t.s.. t.n.ı.nı.. 
- Ya malım, ya canımı JUyordu. Şöyle IÖylendi: H - O, bu brekedyle lıer ...akitten ....... ~-T-. ı>ı,e llaylmdı. - ayır Mitya, bayle blr-py yok... daha 1yi olduı.u llbat etti. Onun Ali 'bir h'akaret olabJlir 1nlP Namt ıaıilln bu 
Myoıa. h-"-'anarak: - Zavallı ihtiyan u daha öldürii-yor Orada ikiıdne birden raltladım. cenapbp da anlıyonun. Htıt: 0 etki iti sen?.. lıf' , 

"r-- c!un •.. Ona llnetler ederek çıkıp gittin. - tldıi birden dediğin Jdmler1'.. riıh Ar 
-sen mlıitt I>imitri? Dak timdi de ıülttyor, eğleniyonun... -OrO§inika. Xatu:ina ile beraber~ veaaeJlml ..• Babum,ı brtarmak uf ıyop, btc1~ bayle ksJ tlilii• 
Def - Evet baıw.m. yenis •• ---·- r.:......:... ruaaa tapkınftlt ortllıla ,a:J'lliiq bir J,'a:ıı O)IM8IJU Tied-. ~f 

Hah hah bahf •• Hiç Utmn•J'Ol'clun ---- ....wııri bu baber karımmcta •'iı11Adır ... abftin e't'lae catUnat catet W fe- 'Ye 4eria bir iç ~,eıi ~ 

..-.~~l.L..i.~~.-ıııb.t.~~~"""P..._ka_ya~ptım...._~··""--~~~-'--~~~---~-Jf---•_~~.'.....~t?~~~l>i~·ye.;....4-fm-"'~ıdı~;~n~•~~d'aQı'..,.~hlı:""'-dol""a~~...:..~~Odılaı.,...,.Mlt,.ıi.oilıllıo~~i1ri~lıiıiiı.;..;ıiıiıı;~~~İai~(~,,_J 



Abdülmecit devrin~e 
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Saray entrikaları 
Yazan ı Asım Us 
-2-

Padişahım saltanat 
l' J •d • I Ba1ndU ~ki afalt yol fft§Mtı 11.aylf Qerlem~Hr. RmrıL e u en g l l g o r mü yolun aon ~iyetini gösteriyor. 

O zamanlarda Saray için bu sözden Ne var,· Ne yok? 
zıyade Padişahı harekete getirece:< 

bir tehlike o!amazdı 

1-VAKIT. 1 IKINCllCANUN tm 

Beyoflu 11al1cevlnde ldta, aergfaf açılnuffır. Ott bet gh ~ hı. 
naoak olan sergldn bir köf61/l görilyoraunu 

TIVA'fAO -
Asmode münasebetile 

J'akat perde açıldıp amın, 
sahneden aalona ve aeYlrcllerJa 
tberiııe IOğuk bir hava eliyor. 
Sahnede munzam bir vantllltar 
itler gibi. Acaba neden? Salma 
tertibatında bir ekslklik ml var! 

Öyle zannediyorum ki, saloaua 
yarı yarıya bot olueu, aeylrclle. 
rln daha ziyade, 81hhl ve haJdl 
endişelerindendir. Çilnktl ben. 
kendi payıma. altı gUn evvel aq 
rettlğim bu plyeı hakkmda1d 
notlanmı, ancak buglln yazabl. 
llyonım. Sahneden gelen rllrcl
rm teslrile hutalandım. 

Bu noktaya, Şehir Tiyatn. 
mOdtırilnlln nazan dikkatJnl eeL 
bederken. kendlslnden ftl'difim 
lllç paralan için aynca arar ve 
slyaİı iaUJecek değilim. 

Tepebaşı Şeh"r Tiyatros1 

XOHEDI KISIQ 
il - 131 Pazartesi 
tini akşamı aut 

20.30 da 
111111 &ONDU 15 P. 

B. Sadi Tü 1ı19trom 
Taksimde (Bu see•) 
/ IT'AAf' ILAJll) 

Komedi 1 Perde 
Yakuula: JNSAN llABtJT 

TURAN TIYA TROSU 
HALK GECESi 

Sanattır Napt Ye Cemal Sahir, iM 
O)'Un blrdPn SON ÖPÜŞ S P. $eytaa 
Kllllhı ı P. l..ocaJar 100 • Her ~ • 

paradi ıo aın.. 

r•rt111e Raduo DlflUllOll hl' 1 ı 
TOBKIYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 
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Siıe1ymaniye maçının galibi Bcşikttı§lılar 

Futbol lik maçlar zna dün de 
üç stadında 

edildi 
şehrimizin 

devam 
Dünkü maç a-01mz miltckait 01.JılnC'U ile i§tirak reden lst. Sporltt?ar 

Beşiktaş,Fener, Vefa ve Hil31, rakiplerini yendiler 
Son karar yüzünden dünkü maçlarda takımlar mütekait oyunculardan kurulmuştu 

Beşiktaş 7-Süleymaniye O Fenerbahc;e 6 - Beykoz 2 
Beşiktaş: Mchmet'Ali- Naci, Hüsnii.- Raıtf, 

Bedii, Feyzi - lluyati, Rıdvan, Sul.dur, Şeref, 
8rre/. \ 

Beykoz: Kandilli - Halit, Ba1uıdır - Sait, 
Mustafa, Burhan - KCi::ım, Galip. ~ahap, Is. 
mail Hakkı, Turhan. 1 

Fenerbahr.e: Hü.samettin - B!uzalfcr, Le. 
bip - Naci, Angelidis, Reşat - ~aban, Se."'ilı, 
Yaşar. Fikret, Niyazi. 

Haftanın en ehemmiyetli mü- Bunun neticesi olarak Beşiktaş
sabakalarmdan biri - son karar lılar tam bir üstünlük kurdular 
dolayısile - yalnız iki oyuncusu sa da gerek Süleymaniye defan. 
nu kaybeden Süleymaniye ile lik sının cansiperane oyunu ve ge _ 
nıaçlarmm ilk devresinde bera. rekse soliçleri Şerefin kasdi tek. 
bere kaldığı ve bugün başta; me atmağa kalkışmuı ve ha. 
Hakkı olmak üzere, Faruk, Os
nıan, Fuat, Rifat ve Sabri gibi 
en mühim altı oyuncusunun oy. 
nıyamıyacnğı Beşiktaşlılar ara. 
smda idi. 

Kuvvei ma.neviyeleri çok yük
sek olarak oyuna b~lıyan Süley 
rnaniyclilcrin ilk dakikalarda üst 
üste şiddetli hücumlar yaptığı gö 
riilüyor. Bilhassa soldan Diran 
vasıta.sile tekrarlanan bu akın -
lar cidden tehlikeli olan bu taz.. 
yik Mehmet Alinin yerinde mü. 
dahalelerile semere vermiyordu. 

kem tarafından sahadan çıkarıl
masile on kişi kalmaları yüzün. 
den gol adedini yükseltemediler. 
Birinci de\Tenin sonlarına doğru 
Suldur'la çarpı§an ve bu esnada 

( Det•amı 10 ımcıı<la) 

Hakem: Ahmet Adem Göğdün (KasımptJ§a) 

Kadıköy stadının mlitemadiyen tabiatla da mücadele etmek mec
yağan yağmurlarla bir çamur buriyetinde kalıyorlardı. Fakat 
deryası haline gelişi yüzünden tabiatla bir insan gücünün bu 
dünkü Benerbahçe- Beykoz ma- kadar fazla afete karşı koyabil. 
ı;ı güçlükle oynandı. Oyuncular mesi imkansız olduğundan oyun 
yalnız topla değil ayni zamanda bittiği zaman iki takım da kad-

Sinci dakikada ani bir Beşik
taş hücumunda sağdan ortalanan 
topu Rıdvan kafa ile sağ zavi. 
yeden SUleymaniye kalesine sok
tu. Bu golden !başka sonra yine 
Rıdvan ayni pozisyonda bir ikin. 

Dü~ıkü Beşi1:taş - Sii7cymnniye 1Mçın'da ~Şrcfin iki akını ve !stanbıı7sporu voncn IliTal "Oııbiri" 
------~~--

Hilal 3 -- lstanbulspor 2 Vefa 4 - Topkapı 1 
ci gol de çıkardı. Hilal: Murat - Ak"if, Muam. 1. Spm·: Nejat -Samih, Ali- Vefeı: lhsan - Saim., Vahit - Topkapı: Vecihi - Hıristo, Os 

19 uncu dakikada hakemin mer - Ilalitk, Zeynel, Mu.stafa- lsmail, Tank, Dcdeoğlu - Kara_ Abclilş, Lutfi, Sefer - Karcibet, man - Saadet, Sabahattin, ru. 
verdiği bir penaltıyı da Feyzi Kenıal, lbrahim, Hakkı, Şeref. bet, Salahattin, Orhan. Hasmı, Şük-rü, Süleyman. Adnan, Mua. nus - Ziya, Kamil, .Salôhattin, 
gole tahvil edince Süleymaniye. LUtfi. Adnan .AJ..,•n. tafa. Hamit, Bahsin. 
liler gevşediler. Kısa bir zaman.. Hakem: Necdet Ge::en (Karagiımrük) Ha'kcm: izzet Apak (GcJatasaray) 

rolarmdan yarı yarıya kaybet ,. 
mi§lerdi. 

Bilhassa sahanın etrafı açık 

olduğu için buralardan gelen buz 
gibi dondurucu soğuk etrafı ka.. 
sıp kavuruyordu. Oyun başladı
ğı zaman Beykozun talebe olan 
Gazanfer, Sadettin ve Cahitten 
mahrum olmasına rağmen ~ok 
canlı oynadığı görülüyordu. Öy. 
le ki bu vaziyet hemen tamamen 
oyunun sonuna kadar devam et. 
ti. Fakat buna rağmen bir çok 
fırsatlar da elde eden Beykoz mu 
hacimleri büyük şanssızlıktan 

yüzünden bunlardan istifade ede 
mediler. Bilhassa Şahap ve K:i -
zım müteaddit defalar boş kale 
önlerinde yakaladıkları topları 

ya çamura saplanmak yüzünden 
kaybettiler veyahut ta çekilen 
şilt Hüsamettinin elinde kaldı. 

Buna rağmen daha az hücum 
yapan Fenerliler elde ettikleri 
sayıyı az fırsatlardan istifade eL 
mesini bilerek hemen de•Te orta
larında Fikretin ayağile arka ar. 
kaya Uç sayı kazandılar. De\'I"e 
sonlarına doğru da Şabanın ka.. 
le önünde yapakadığı topu Mu. 
zaffer bir kafa vuruşilo ağlara 
tah"IIlasile Fenerliler gol adedini 

(Dcı-amı 10 wıcu .<;aılf ada) 
dı:ı. üstUste yedikleri bu üç gol San siyahlıların birinci takı- fettikleri büyük gayrete rağmen Taksim stadında yapılan bu rTopkapıdan da Abdillkadir Be • 
k_u_v_v_e_i_m_an_e_vı_·y_e_ı_en_·_n_i _bo_zm __ uııı_t_u_. mında Saiın~ Hayri, Faruk, Balı- vaziyet değişmediğinden müsaba müsabakada Vefa takımından: sim, Yunus, Semih talebe ~lduk. 

ikinci kümeler ri, ls~et, Seyf!·. Katli~. Rıdvan ka ikiye karşı üç golle Hilal le- Muhteşem. Hüseyin, :Mehmet, Ah lan için maça iştirak edemiyor. Anka rad a 
ve Kazım; Hılalden ısc; Rauf, hine nihayetlenmiş oldu. :met, Sulhi, Muvahhit ve Halfık; tardı. 

Feneryılmaz Beylerbeyi İlhan,, ~aim ve Galip son karar _ -----· •
1 

Topkapının başladığı oyunun 
· şeref stadında Adnan Akının. dolayısıle takımda bulunmuyor. ilk dakikasında topu kapan Ve- Galatasaray ile Gençler 

hakemliği ile yapılan Feneryıl - chı. fa solaçığı güzel bir sürUşten son Birliği berabere kaldı 
maz - Beylerbeyi müsabakası, Çok kuvvetsiz lstanbulspor e_ 'ra ortaladı, sağaçık Mustafa ye. Ankara. Lik maçlarına, Mu. 
üstün oynayan Fcneryılmazlıla. kibine karşı - İlk dakikadan iti tişti ve maçın ilk sa"'ISmı Top • " haf ızgücü stadında bugün de de-
rın 3-0 galibiyetile neticelendi. baren - Ustün bir oyun çıkaran kaptı aleyhine kaydetti. vam olundu. Havanın soğuklu. 

ALTINORDU - Hilalliler, onuncu dakikada Hak- Topkapılıların ara sıra yaptık ğuna rağmen sahaya bir hayli 
BOCAZtÇ!SPOR kının şahsi bir hücumile ilk sa. lan ve semeresiz kalan hücum - kalabalık futbol meraklısı top • 

Kadıköy stadında yapılması yılarını kaydettiler. lara mukabil Vefalılar yav~ ya- l:ınmıe bulunuyordu. 
icap eden ~!:~çi~or~a Altm ·- ı Oyun, iki tarafın ihtiyar fuL vaş açık bir hakimiyet kurdular, Bugünkü karşılaşmayı, Gala -
ordu arasın . 1 musa aka, son bolcülerinin garip harekeleri yü- bu arada şükrU ve Liıtfi birer tasarayla Gençlerbirliği ekipleri 
kara~~ola":ı~e 

1 
takım J:karam~ zünden seyircilerin kahkahaları mühim fırsat kaçırdılar. yapacaklardı. Beden Terbiyesi 

yan mor u ann s aya ge • arasında oynanm kta "ke lstan 21 inci dakikada Topkapılı Xa (Devamı 10 ... cu ""yfa,:ı-) 
1 . . ... d Bo- . ·ıu a ı n - ,. V"" uu 

meme erı yuzun en gazıçı er b 1 H •. 1 be mil, bir kaç dakika sonra da Ve. 1 ================ 
h .. km aı· ddedilm' 1 d" u spor asanın ayagı e ra- 1_ 

u en g ıp a ış er ır. l.~-l· -· t . tt" . d k b falı Mustafa. da - sert oynadık. da kalecinin degajmanını yaka -
lıyan Topkapılı Osman takımının 
ilk ve son golünü attı. 

B Ti A T.FTl.f"T A nr JJC.1 lgl emın e l lSe e a a ıll-
.n.n..._.u,ı.uu\. d H'Iaıı · H kk t k t k !arı için - hakem tarafından o. 

Fiksttir mucibince evvelki a 
1 1 a ı a ımını e rar B 'kt ·· ·a l 11 '· d 7 d yundan çıkarıldı. galip vaziyete soktu ve birinci C§t • a§ın gu.zı e e emanı (lf\kı diiıı Mıılc trl1Jü11ler en :ar :a aş. 

gün Kadıköy stadında yapılma - devre böylece 2- 1 bitti. larmı seyrediyordu 32 nci dakikada: Vefalı Şükrü 
sı lazımgelenFenerbahçe-Bey. geriden aldıg·ı pası iyi kullana. 
k B takı 1 ·· "' k l!K1.Nct HAFI'AYM oz m arı musaua ası da V •h f r l 1 rak rakip müdafileri atlattı ve 
son karardan sonra genç eleman !kinci devre takımlardaki yaş .l QŞaSlll l lgar ar • taknnınm ikinci sayısını da kay-
larını kaybeden Beykozluların II elemanların yorulması yüzün- detti. 

h ık 1 ·· ·· d Lik maçlarına dün de 5Chrimizin üç stadında devam edildi. Fa-sa aya ç mama arı yuzun en den blisbütün karışık şekilde ve Devre sonlarına doğru hake • 
F" ı·ı h .. k gaı· 1 · k kat bu ka?'§ılaşmalar bu şehrin şampiyona müsabakalarından zi. ener ı er u men ıp ge mış.. komik sahnelerle dolu olara geç · min verdiği penaltıyı Topkapılı-
1 rd'r t• b k d H'IAl• tt - b. ya~e ancak bir klübün senei devriyesinde yapılan veyahut ta bi. e ı · ı, u ısım a ı a ın a ıgı ır ıar gole çeviremediklerinden bl -

Sül. • S"'~,:ı .,:ı_ l k l H zim Matbuat takımının eğlence maçlarına benziyordu Buna da eymanıye '"™·,,ııuı.a go e mu abil stanbulsporlu a- rinci kırk beş dakika 2-0 Vefa 
Süleymaniye stadındaki dünkü san da penaltıdan takımının ikin sebep Beden Terbiyesi Umumi Müdürlüğü tarafından cuma ak- lehine bitti. 

ikinci küme müsabakaları saha- ci sayısını çıkardı. şamı klüplerc tebliğ edilen; asker ve ta Hk. mektepten ytiksek talı. tK:tNct DEVRE 
nın fazla çamurlu oluşu yüzün -1 Son dakikalarda sarı siyahlı- sil gençliğine kadar bütün spor yapacak çağdakilerin spor te-

kk··ıı · d "h ea·ı 1 · Mütevazin bir şekilde başlryan den tehir edilmiştir. !arın beraberliği temin için sar. şe u erın en ı raç ı me erı emri idi. 
-----~ ~- - - -- E • • • Sahada. hükmen mağlup addedilmemek için ya evvelki akşam ikinci kısmm beşinci dak!kasm • 

1\. 

kapı kapı ge7,erek senelerdenberi top oynamıyan ve hatta saha. 
larda seyirci olarak bile görülmiyen eski günlerin şöhretlerini 

(Devamı 10 uncuda) 

Llk ma~ları puvan cet veli 
Takım Oyun Galip Bera. Mağ. Attığı Yediği Puvan 
Beşiktaş 11 8 3 46 13 30 
Fener 11 8 2 1 31 9 29 
G.s. 11 8 2 1 34 12 29 
Vefa 11 6 3 2 23 18 26 
Beykoz 11 4 " ;:, 4 24 23 22 
tst. Spor ll 2 ., ... 7 16 26 17 
Topkapı 11 3 s 11 3:5 17 
Hilal 11 2 1 8 16 36 16 
Süleyman.iye ll 1 3 7 9. 28 16 

' 

15 inci dakikada: Topkapı ka. 
lecisinin fazla topu tutması yü. 
zünden verilen frikikin nasıl atı. 
lacağını bilmiyen oyunculara ha. 
kem taraf mdan Yerilen dersten 
Vefalılar istifade ettiklerini bu 
ceza vuruşile yaptıkları üçUncU 
golle isbat etmiş oldular. 

Vefa baskısı gittikçe art.mak
ta idi. Nitekim YeşiLBeyazlılar 
bu kısmın ortalarında dördUncU 
sayılarını kaydederek maçı 4-1 
kazandılar. 
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Suriye parlamentusunda 
Parlı, ı (A.A.) - Şamdan bil· nutukta göstermiştir. ~u sözlere 

diriliyorı 

Suriye Pnr11mentosunda, Fran
sa • Suriye anlaşmasının tasdıki 
meselesi etrafında cereyan eden 
müzakerelerde, nasyon;ı.list blok 
reisi Klusti, hükumetten Suriye
nin istiklalinin ilan edilmesini ta

lep etmiştir. 
Propaganda ofisi ~efi Fahri Ba

rı!dı, Suriyenin katiyen isti1d5.l:n
den vazgeçemiye:eğirıi bildirmiş 
ve gençliğe hitaben vatan müda· 
fa.asına haı:ır olmalarını söylemiş

tir. 
Başvek] Mardam Bey bir nu

tuk söylemiş ve ezcümle demiştir 
ki: 

Suriye • Fra..'1sa muahedesinin 
tasdiki bahsinde Pariste yaptığım 
aon müzakereler hakkında mufas-
.._.. mallımat vermeyi faydalı gör
miyoruın. zira Par:s hükumeti bu 
muahedeyi yok farzetmektedir. 
Fransız politfaasınm JU yeni vec
Jıesi çok şayaru tenkittir. Fran
uda Reisiciimhur, mebusan mec. 
Jisi ve hiikümet, Fransı:ı:ların Su· 
nyeye gönderdikleri tahkikat ko
misyonu raporu ilzerin.den müza
kereyi kabul etmemekte hemfikir 
bulunuyorlar. Eğer Fransa sözii
nb tutmak istecıiyorsa, Suri)•eli
ler vatanlanrun istiklili için ha. 
yatlarını fedaya amadedirler. 

Mebusan meclisi, bu müzake
rat neticesinde birta'a.n karar su
retleri kabul etmiştir. Bu karar 
au:::tlerlne göre Surlye mebusan 
meclisi Fransa i\~ lt•ifal. ::ır2'u et-

dikkat edelim: 
- .Mücadele devri bltmemt'° 

tir. Hlikömet reisi sıCatlle size 
söylUyorum ki biz mazide oldu
ğu gibi bundan sonra da, bak. 
kımıza ve emellerimize kavu • 
şunca.ya. kadar mandaya muka
vemet edeceğiz. Bunu yalnız 

burada, sizlerin önünde değil, 

1'.,rnnsada da söyledim ve yarın 
parıamento huzurunda da söy
llyeceğlm . Ve pek yakında mem 
le ltette bir plebisit yapacağım 

ve millete soracağım:,. 
••tstlklAl mi istiyorsun, yoksa 

manda altında kalmağı mı? 

Ben neticeden emin bulunuyo. 
rum .. 

Cemil Mardnmın bfrlbfrlnl 
tutmayan ve milleti Adeta btr 
çocuk yerine koyan bu sözleri 
efkA.rı umumiyetle derin bir 
hayret uyandırmakta ve herkes 
bu kabinenin bir gUn evvel çe. 
kll mest JA.zımgeldlğinl açıkça 

söylemektedir. 

Kısa harici haoer!er: ···································· • Presburg - Slovakya mat -
buat bürosu bugün b;.itün Slo • 
vak topraklarında umumi nüfus 
yazılmam ya.pılac~~ğım bildirmek 
tedir. 

• Ecrlin, - "Germania,, ga -
zetesi, bugilnden itibaren neşri. 
yatını tatil etmiştır. 

• Prag, - Macar hükflmetl 
Slovakya radyosunun naşiryatL 
nı Macaristan aleyhinde görerek 
protesto etmiştir. 

• Lon dr:ı - 1n alltere Ban -mekte, fakat aynı .zamanda kcn- ' 0 

d• · · ta d'k ·;,· _ı.. d kasının 30 kanunıMvvel 1938 dE'. 
ıs.nın s ı ettıı.;ı mui.Uıe e met ı d 98 ·ı r:.rg 
· · ·d . A iki altın mevr.u u . mı yon .,.!. 

nının ı amesinc azım:::ar bulun- . _ # lt d 
bın on; sı.u a ın ır. 

maktadır. Fransız • arıamentosu, • Helsinki (Finlandiya) 
Suriye ile ittifakı reddetmekte Sonkanunun ilk gi.inlerinde yeni 
c:r~st olabilir, fa!tat Suriyenın Finlandiya h:lriciye n.azırı Erk • 
istiklaline olan tabii hakkını tanı- ko, tsveç hariciye nazırı Sand • 
n mazlık edemez. Suri}'e mebu- lcr ile Aland adalan ve Finla.n
aan meclisi, Fransız parlamento- diya ne tsveç arasında askeri iş 
sunu~ Ilh'la§ilır hiç bir sebep ol- birliği meselelerini glirÜEmck Ü

ma.1an teahh;.tlerine sedakat gös- lzere Stokholme gidecektir. 
tennemesioe tee:;s:ıf ~der. Meclis, , • Vaşington, - Georgia'da 
Suriye hükumetinin iktidarı ele Savannah limaıunın vergi me • 
alma~a davet eder. Mcb\.lsan mec lmurları ''Arsa., adındaki İtalyan 
Jisi, kendifin.'n kabul etmediği jvapurunda 100.000 dolar kıym;
ber türlü ta;,.hhütlerden serbest tinde beıı kilo uyu~turucu madae 
bulu .d:.ığunu beyan eder. uüsadere etmişlerdir. lki kama. 

.Mebusan meclisi aynı zamanda, rot tevkif edilmişt.ir. 
cemleketin bazı mıntakalar nda • Paris, - tn~ıltere Harbl -
karışıkhl:lar olduğundan .dolayı ye naz:n Hoare Belisha, bir müd 
müteessirdir, hükumeti bu karı- dcttenb~ri iztirahat etmekte ol -
ııklıklara bir nihayet v;rmeğe da- du:1u Strasburg'd~n b~ sab.~b av. 
vet eder. Mebusa.., meclisi bu m! d'•t etmiştir. Parıste ıkl gun ka. 
aelede hükumetle aynı fikirde 01_ l lncaktır. _ 
d - ·· • vı·'"·ana - (Royter) Vi • ugunu muşa~ede eyler. -' ' A. • • 

yana civarmd:ı kaın Stıllfrıed ka... 

Sur:ya:h p~eb:sit 
yapılacakmış 

Şam. - Başvekil Cemil Mar. 
dam, efktırıumumJyeyl teskin 
içJn mutat nutuklarıaa devam 
etin ektedir. 

Cemil Mardam geçen cuma 
gUnU namaz bahanesllc Emevi
ye cnmllne gitmiş, orada nama
zı mUteakip uzun bir nutuk o. 
kumuştur. Ruh ve mana itlba.. 
rlle diğer nutuklarınd&n pek 
farklı olmıyan bu outu!.t. yeni 
bir şey öğretmediğinden cema
at tarafından soğuk karş•lan -
mış ve ekseri kirnsE·ler dinleme. 
fe IUzum görmeden dışarı çık. 

s::ıbasınm ı,ato:ik papazı Aloi Ha 
ning, 34 yahudlyi gayrikarn.mi 
bir şekilde vaftiz ettiği için tev. 
kif edilmi§tfr. Papaz bu iş için 
para almış olmakla da itham edil 

1 mektedir. ( A . .tl.) 
LONDRA, 1 - Noel yortusu-

nu Fransada geçirmi§ olan İngil
tere harb:ye nazırı B. Hore Belic· 
:ıa bugün buraya dönmi.işttir. 

ATtNA, 1 - Başvekil Metak
saıı, yılbaşı dolayısiyle Elen mil
letine hit:ıb:n bir mesaj neşretmiş 
v.. hararetli temennilerini bildir· 

miştir. 
Başvekil, orduya, memurlara, 

:~sil:!re ve ı ... .Ii gen~lik teşkil5.tı
na da biret' mesaj yollamıştır. 

T!RANA, 1 - Krzliçe Jeral-
1in, dün 200 fakir çocuğa bir çay 
vermiş ve muhtelif .ıediyelerle el-

Devlel konlrolu 
Tur kiye maden men balarının faal btr 
şekilde inkişafına fm.I olmaktad[r 

Yazan: Vilyam G man 
(''Nining and Metallurgy,, mee I gin havza addedilmekce olup fil

rnuasının 1938 Lnr.iJılİ sayı&ınc!an): hakika, dünyanın bu kısmındaki 
Son beş sene zarfında, hem de 1 yegane rak:bi Rusyarun Don hav 

alayişsiz olarak Türkiye, maden zası.dır. 
:şlerinde dünyada m:.ihim bir me.v M. T. A. Havzanın kömür rc
ki işgal etmiye başladı. B~ ~~tı- zervelerini 1,5 ila 2 milycn ara
ce bu sene sonuncu sene:;ıru ıd- s nda tahmin etmektedir. Bu ra· 
ra~ etmekte olan beş senelik p1an kam, evvelce yapılan gayriresmi 
sayesinde elde ed:ımigtir. tahminlerden biru yüksekçedir. 

ikinci bir beş sene•!k plt.n, za- Bu kömür yüzde 30 • 35 u~ucu 
manından evvel, tatb:ke başlan- madde ihtiva etmekte ve kolayca 
mıştır. Bu plan, kömilr, krom ~ev erişilebilmektedir. 

be-ri ve bak.r ihracattnm bugün- Mevkii, denizden aev'ldyat yap. 
kü nisbetlerini arttırmak ve aynı mağa son derece elverişli olan bu 
zama."lda yeni maden ihraç mad- kömürün geçen seneki ihracatı, 
deleri elde etmek için, faaliyetini b:.iyük bir miktan, mahrukata ih· 
Türkiye madenlerinin inkişafı il- tiyacı şiddetli olan !talyaya olmak 
zerinde teksif edecektir. üzere, 600.000 M. tonu bulmuş-

Cumhuriyetin maden progra· tur. Diğer alıcılar Yunanistan, 
mını, iyice anlıyabilmek i~in, şark- Romanya ve Suriyedir. 
ta Ege denizi sahilinde garpte To- Etlbank, havzanın lstthsalft.. 
ros eteklerinde, ve ı;irnalde Kara- tını kontrol etmektedir. 193 6 

d:!nize inen dağlardaki zengin senesinde, 1896 danberl Fra.n. 
ma.1enleri istismar etmeyi istih· sızlara alt olan Societe Otto • 
Ja{ eden bir plandan fazla b.r şey mnn d' Ercğll'yl eatrn alan ban
olarak kabul etmek ıazım gelir. ka, daha az mUhlm olan bazı 

Bu programı aynı zaman.:a: b~ ttal>an madenlerini de, kendi. 
ç:::k veçh~leri devlet aosyali~mı lerine Ereğli yakınında fillen 
arzeden kuvvetli bir nasyonalıst çalışılmakta olan ma.den işlet • 
siyasetin bir tezahlirü addetmek melerlne mUsaade ederek, aynı 
lazımdır. Türkiye, bütün maden şekilde mlllileştlrmlştlr. 
membalarırun millete a:t olduğu- Kok istihsali için, fş Bankası 
nu devleti modem şeidl.! ıokmak Zonguldakta blr milyon dolar
ve 'ihracat vasıtasiyle ecnebi dö· lık bir fabrika finanse etmiştir. 
vizi temin etmek gayesile, bilu· Bu fabrika da, 1936 da faalfye
mum istismarların devlet tara- 1 te geçmiş olup, memleketin ih. 
fından yap Jn.ası lazımgclr1ij'n· tlyaçlarmı karşılamaktadır. Ay 
Jamımi olarak açıkça be;•an et- nı banka "'TUrklş,, ve "KöraU • 
mekte.:ir. rlR,, lsmlnde lkl şirket kurmuş-

Bıınun neticesi olarak, başlıca tur. 
madenler devlet tarafın::an işle- nırtncl beş senellk plan, kö-
ti.lme~tedir. Bazı küçük işletme· 
ler ise, devlete ait olmakla bera
ber, Türk sermayesinin idaresi 
altına ko!lulmuştur. 

Birinci beş senelik planın tat
bik:nde baş rolü, hlikumet banka
sı ofan Sümer Bank oynamı!jtır. 
1933 senesin.de "Maadin ve sana
yi Bankası., nı istilılaf eden Sü
mer Bank 48.000.000 dolar bir 
sermaye ile çelik ve mensucat is
tihsal eden fabrikalar gibi, esaslı 
milli sanayii kurmak için çalış

maktadır. 

Yeni plan, devlet m:ılı olan ve 
pek yak..n:la sermayesi bir .c ka.. 
dar da!1a art~ınlacak bulunan 

J00.000 dol:ır sermayeli Eti 
Bank val.tasiyle tatbik ettirilmek 
t..:dir. 

mlir havzası yakınında, Kara. 
bUkte SengaJI nehri sahillerin. 
de 20.000.000 dolarlık blr do • 
mir ve çelik fabrikası kurulma
s ı projesinin istisnası Ue, ta • 
mamen yerine getirilmiştir. Bu 
fabrikanm lnşnatr n1san 1937 
de başlamış olup, J39 senesi 
sonbaharında nihayete erecek • 
tir. Fabrika tngillz "H. A. Bras-
sert and Co ... m Uessesesl tara
fından kurulmakta ve Sumer 
bank lle yapılan bir ticaret m U. 
badelesl anlaşması ile finanse 
edilmektedir. tnşaatJn ba']la • 
mnsı b!lyUk merasimle olmuş -

tur. Başvekll !nönU ve ln~iliz 
setir! Slr Percy Lorralnc nu -
tulclar irat etmişlerdir. ÇUnkll 
bu bO.dise Harbi Umumtdenberi 

Bu bankanın b:lyük vazifesi TUrklye lle fngJıtere arasın<la 
memleketin her tarafını elektrik aktodilen ille mukaveleyi temsil 
z:yasma kavu§turmak vt. maden 
cevherini harice ae·ıkebnektir. 

Bundan başka, clcvlet parası ile, 
lıı.:.susi ma.Jen t :bbüslcr:ni fi· 
nanse eden bir el~~~ D<lnkası var

dır./ 
Bunlar.n arkasında, batında 

Reşit Gençer isminde bir Türk 
bulunan ve ismine kısaca ''M. T. 
A.,, denilen, hükümet:n :r.1'.aden, 
Tetkik ve Arama Emtitüsü var
dır. M. T. A., işlcrini.ı büyük bir 
kısm nı, ecnebi maden mütehas
sı::::larmın yardımmda:ı istifade et 

ediyordu. Mukave1enin, mUna _ 
kasaya iştirak eden Krupp'a ve. 
rllmey~p bir tngntz flrmasrna 
tevdi edilmesi, Almanyanın TUr 
kiye ticareti Uzertndekl bllyUk 
nUfuzuna. bir darbe addedtlmlş
ttr. Pek tabltdlr ki, çellk fabrf. 
kasının kok lbttyaçfarım Zon • 
guldak temin edecektir. Aynı 

zamanda Zonguldak köm uru 
KarabUk teşebbUsUnan bir kıs. 
mım teşkil e:leıı 20.000 Kw. lık 
elelıtrik istasyonunu bosllye -
cektir. Fabrika, senede 200.000 

mek suretiyle yapmah:ta.:lır. Bu metrik ton demir istihsal ede • 
mücsese, madenleri bulur; b:laha- cektlr, Bn mlkdar, Türklyentn 
·a devlet bankaları b:ınlan istis.. halihazırda ihtiyacından fazla. 
"llar e.:erler. dır. 

KÖMÜR VE KOK Diğer taraftan, M. T. A. kö. 

mışlardır. Polis mUdurıuı;u 

hem Cemli Mnrdamın hayatını 
mubafs.zn etmek, hem de halkı 
sonuna kadar camide bıraka • 
rak nutku dinletmek için ka -
pıları polis ve jandarma. kuv _ 
Tetlerlle sarmış olduğundan çık 
mak lstiycn halk bırakılmamış 
tır. Cemli Mardam da halkın 

hande ve istihzası önUnde nuL 
kunu bltlrmlştir. 

bise dağ tm1~~ır. Yalnız küçük m:stehli:..:n ev mUr aramaıcta devam etmekte 

Nutkunda bir taraftan mil -
Jete 1ttthat ve sözblrllği tavsiye 
ederken Adeti ,·eçhlle muhali t 
partileri tebdlt etmeği unutma
mıştır. 

Cemll Mardamm bUybk ga • 
rabetl, dUn kendisini ziyaret e. 
derek muahedeye dair blr şey 
öğrenmek letlyen Unlversite ta 
Jebe heyetine hitaben söyledlt1t 

Gt'ce, snrayda büyük bir kabul mahrukatı i;in de~il, hi!k:Cı.metin olup, Azdavay ve Karatasılda 

resmi tertip olumnuş ve bu kabul S1nayileşme prog-ramın n tatbiltl bir mikdar bulmuştur. llk araş 
resmincle bütün nazırlar, mebus- :çin dahi lizı:n olan bitümlü kö- tırmalar, memleketin çömlek -
lar, k~rdiplcm:tik ve LCvlet yilk- mür, Türkiyenin bailıca maclcni- çilik merkezi olnn KUtnhyada 
:ıek me::nurl:ı.rı ha::ır b:.ılunmuştur. teşkil etmektedir. yUksek dereceli zengin linyit 

BE::?.LİN, 1 - I!aric'.ye nazırı Kömür istil:sili, Currburiyefn 1 m::ı.dcnlerl meyd:ına çılrnrmış • 
von Ribbe;ıtro;:>un Kanunu~ani i- doğum sene:;i olan 1923 senesin- tır. Bura.sı !stanbulun demiryo. 
:"n.:le Var§ovaya seya!1at edeceği de, 597.000 metri!t ton<lz.n 1935 ,lu He 200 mil cenubuncladrr. !. 
ne d:ıir çı!:an haberleri s:?15.hiyet- te 2.340.000 metrik tor.a y::.ksel- kinci beş sencllk pla.nm mubte
Uır rnaha:il m::vsims:.Z ı::clJetc::ck- 1 me1t sure~iyle mütem;:ıdiye41 art- lif gayelerinden biri kimya en
tedir. Bu huı:usta henüz hiç l::ir maktt:ıdır. dUstrisinl inkiş:ı.r ettirmek ol _ 
:!y yol:: .. 

LONDI!!\, 1 - ~dahiyettar 

:lahfellcr, fng·ıız - Çckc::lovak 
.,n1::asının b:ı res:ni ünva.ıma rai 

-nen artık h!; bir tn.:-iliz menfa
atini temsil etme~i~:ni beyan et 
mektedirler. 

Eu l:ö:nilr, b:ı:hca Kam·'eniz duğuna göre, 11nyit sa.dece ce. 
:;a;1:rn:Je 150 kilom::tre im~ida. nubt TUrkJye lçln elel~trlk istih 
clı:ıca b~lunma'J:~adır. Du mı::tc:l:a 1sn.linde kullanılmayıp, nmon • 
b:rl/rinden 50 k::ı. me$afeJe olan lyak ve metil allrnl ~ibl. klmye
ErcJli ve Zcn:::uldak şehirlerini lvr maddeler istihsalinde de, is. 
'hcva etmektedir. ti mal edllebllecektlr. 

Bu havza, Yakın Şarkta en zen Türkler bu maddeyi "hydro • 

Polonya 
RomanoHara ait hazineye 

fesahüp etti 
Var§ova, ı (A.A.) - Polonya 

hükumeti Romanoflara ait bazi· 

neye tesahilp etmi!}tir. Bu hazine 
m · Ulhasıran milli Polonya banka-

sına mevcudu bulunan kıymetli 
taşlardan mürekkeptir, 

Bunların ansında birinci Niko-
lanrn taçı, Çarica Feodolrovanın 
elmas gerdanlığı, Çarların taç gi-

yerken kullandıkları kürte ile a~ 
ve ikinci Aleksan.clrın tacı vardır. 
Bunlar n yalnız madJi kıymeti en 

Hitlerin orduya f 

hitabı ' 
Berlln, ı (A.A.) - Hitler, ye 

ni sene mUnas'3betile orduya hi
taben aşağıdaki emri yevmiyi 
neşretmiştir: 

Asırlardan bert beslediğimiz 

emeller 1938 de tahakkuk et -
miştir. BliyUk Almanya kurul. 
muştur. Siz, bu lı:ıe kati bir !mil 
oldunuz. Sadakatinlzden dolayı 
tP-şckkHr ederim. lstlkbalde de 

ı mlllctln bnlclarını her kime 
karşı olursa olsun mtıdnfı:ıaya. 

hazır olduğunuzdan eminim. 

Varşovada umumi af 
Prağ, 1 (A.A.) - Reisicümhur 

Hacha, Viyana hak~m kararı mu
cibince Macaristana terkedilen 
arazide bulundukları esnada siya
:;i cürümleri işlemiş olan Macar
larla as1en l'.1acar olanlar için u
mumi af ilan etmi~tir. 

beı milyon altın rubledir. Tarihi 
kıymetleri ise ölçüsüzdür. 

Bu eşyalar 1921 Riga muahe· 
desi ve 1923 anlaşma& mucibince 
ve harpten evvel Polonyadan Rus 
yaya götilr..ilmil~ olan kıymetli 
sanat eserlerine karşılık olarak 
tevdi olunn.uştur. 

Sovyet hü!':Cımeti, 15 sene müd
detle bunlan satın almak ha'kkını 
muhafaza eylemiştir. Bu m ::hlet 
dünkü 31 Kanunuevvel .. ~38 de 
nihayet bulmuştur. 

Fransanın 
cevabı 

lngiltereye bildirildi 
Paris, 1 (A.A.) - 29 tfk~~ 

nı..nda Fransarun Londra mast;· 

hat~üzan Roger Cambon, 1935 

tarihli Laval • Mussolini anlaş
malannın fes'hedildiğine dair tev-

di edilen İtalyan notasına Fransa 

bük\imeti t<!.·-· - ··an verile,., ce -

vabı İn~iltere Hariciye nezareti

ne tebliğ etmiştir. Bu tebliğ key
fiyeti Çemb:rlayn ile Halifaks ta-

rafından Romaya yapılacak olan 
seyahat dolayısiyle hususi bir 
ehenuı:yeti haizdir. 

Cambon, İngiltere haıiciye ne

zaretine Fransız • ltalyan müna

sebetleri meselesi ha!:kmda Fran

sa hUkCımet!nin n~ktai naz;:ı.rmı 
bildirmiştir. 

genation,. usulü ile kuvvetli bir milş olan Cevat Ta~man isminde 1 

gazolin membaı yapmağı düşün.. bir Türk tarafından id:ıre e~ .... .,. 
mektedlrler. Bu havzanm ihtiva M. T. A. nın petrol grupu, • 
ettiği kömür hakkında tam acet 

1 
rol araştırmalarına devam et .... 

le~ yoktur. !Q37 de ya~ılan talı - I etmektedir. Taşmanla bitlij:tte. 
mınler 100.000 metrelık ton ka.. 

1 
bir düzüne Amerilı:alı petrol mü .. 

dardır. Her ne kadar teknik ba- tehassı.sı çalrşmaktadır~ 193l de 
kımmda~ bu linyiti, c!ek~ri.k V~- ,(bir çoğu sığ çıkmış olan 52 .ku.. 
ya gazolın veyahut her ıkısinm j yu kaz:Imı~tır. Yalnız Çanakka.
~stihsalinde ku~anmek mUm~ün le imtidadmda Mürcfte civarın -
ıse de, çok bUyuk masraflar ıh - da ve Suriye hududu yakınlarm. 
tiyarına mütevakkıf olmasından da Adana.da hafif petrol emare.. 
dolayı, bunun yapılıp yapılmıya Icri görülmü~tUr. Maamafih, Mar 
cağı şilphelidir. "Hydrogenation., 
usulünün tatbik imk5.nı Türkle.. 
re bilhassa. pek cazip görünmek. 
tedir. 

din civarında; Dicle nehrinin iki 
tarafındaki tiçüncU- araştırma. 

mmtakasında, petrol ..ıunacağı 

kuvvetle Umlt edilırli1<te:lir. En 
Petrol: son mah1mata nazaran, 2.500 ıu 

Bir çok lilzumlu iptida! mad- ı yak derinliJe kadar nüfuz edil -
dej•e sahip olmakla talihi bulu • j diği ve el'an sondaja. devam edil. 
nan Türkiyede, şimdiye kadar 

1 

mekte olduğu, fakat, netice iti
hi~ petrol bulunamamıştır. He - b:ı.rile pc!c az sızıntı elde edildi. 
men hudutlarına yalcın, İran ve I ği bıldirilmektedir. Bu mmtnka. 
Rusyada büyük petrol sabalan. 1ra1un, Musul petrol sahalarının 
nın TUrkiyede hiç mevcut olma.. l 100 mil kadar şimalinde v Kaf • 
ması iron.ik bir mahrumiyettir. 1 kasyadaki Rus petrol sahaları -

1 

Yirmi sene Meksika ve Teksas nm da 200 milden biraz daha faz 
petrol sahalarında tecrübe gör - la cenubu garbisin<'!edir. 

1 Tü rk i ye 

ŞEK E R FABRIKALARI 
An o nim Şirketinden : 

Müessesemiz il;Uncü parti olarak 'küp ve krist:ı.1 ecnebi şe · 

keri satın alınacaktır. Şartnamesi Balıiekapı Taşhan 42 nur.:a
radan istiyenlere verilir. 

12. Sonkanun. 1939 Per§embe gilnü saat on bire kadar tc::
lif mektuplan şartname esasına göre kabul edilecektir. 

• •• • 1 1 4iti2W 

Nafıa Veka eti 
lstanbuJ Elektrik işleri Umum MUdur:UJUnden : 

1 - Muhammen bedeli S9SO lira tutan 60000 litre her .. z 3000 
litre oktanlı hususi benzin kapalı zarf usuli!e eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 13-1-939 cuma günü saat 15 de idarenin Tünel ba
şında M~tro Han binasının 6 mcı katında toplanacak aittırrna eksilt
me komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartnamçler idarenin levazım müdilrliığünden oa· 
ta3ız ahnabilir. 

4 - Muvakkat teminat 749 lira ::!5 kuruJtur. 
5 - Teklif me!•tuplannm 2190 sayılı kanun ahkı..-nma uygun ola

rak ve eksiltmeden e!l az bir saat evvel Komisyon Reialiğine .veril..'lli' 
olması .azımchr •. (9414) 

1 



işin şakası, · sözUn doğrusu.: 
.................................. ıiiııııll ...... 

Beş dakikada beş vak'a 
Yazanı Muzaffer Acar 

0Unlerdenp •rtembe, aaat ıa. 
b&Jun dokuzu Banliyö treni 
Kumtapı lst~onuna geldi •• 
Trenden indim, baktım müthiş 
lttr kalabalık, hemen hepsi de '* rtrlıımlt ıttzel ıttzel kadın
ı IÇıllak kabarttım, rumca 
it utVorlar .• Bilmem merak. 
• mı yokaa bu lltlf manzara. 
)& cöıtlmtı do7urmak lçhı mi, 
ıttr müddet lıtuyonda beş aşa. 
il on 711kan dolaştım •• Bir şey 
Oiıen~. Nlha7et fevkalL 
«• . .&Aımlş ve o derece gQ. 
iti bir ıeno kaa 7aklaştım: 

- Afftclenlnlı, bu kalabalık 
-.cır, ne oluyor? 

ttrkmedl, be7az dltlerlnln a. 
raaın.a ktlellk kırmııı dlllnl sı. 
kıttırarak: 

- Kurban .. dedi ••• 
.Oıden bir şey anlama • 

m*1m •• Fakat o anda bu ıuzel 
kısa kurban olmata hemen ha 
Slr4ım .• 

Auell ptHleyt lıah etti •• Me 
iv MacU YetllköTde Aya Ste. 
faıaor ..-ııntn ba7raDlJ lmlJ, 
Balk. illarbl ıonlannda Yeın. 
kö,rd•kl klllle )'!kılıp da 7erlne 
1ftlll 7apdmca hrlltl:ranlar 
kurban kt1111ltler.. Şimdi de 
~- HA• a7nı cUJıde hrlıtl7an 
~taadqlanma Yetllköye ıl • 
.._ 1»11 411lt merulml tekrar ..,..lam. .... 

ltln ıer••onl kıamına 1Gı'1m 
~ J'abt .,,....,._. sOre 
"'1&Ntollerln kurbantamıı ken 
411erlnla slWrmelerl Adetmiş, 
._ ottada 'telU t0711n, ktletıt 
I»& ~ blle ıönmedlm .• tıtu. 
)o.iı& tlollc blreok ıut tusu. 

: •iV bunlar kurban 
...-• .aman 1uıttır ll:ıy

~Wiılda 4vdlm •• Bu kurbanlık • 
bl'baa olacak :nice deli. 
ar buluur •• ,..._•fDl Jataqond& bJ~ 

m yoktu. Biran ev • 
.. ,Ulcl& ,.ımete mecbur • 

ı.ur.. Sofanata tarlldle )'olu • 

a& etmek ~· 1an 1o.. 
.kald"''D 1Jb1ne aaparak tına 
~al•ten öııüm4e orta 1at. 
• .,_.;..k un taru 

erini~ 
k«Sfe bakkalına 

bu'kl, 7tızünt1n 

hllfm•tlad• acJal'IJWl k&fla. 
na& D4ar bualt olmumdan 
.... '6tutuna hle f1lphe et.. 
m.fdıliıa ıltatkal kapının ..ıttn 
'11• _..... bl7tlk bir mucade
r.ıe lçld..U: 

- Nud olur da bu saate ka. 
-..-"'_.... eelep 7atına kant-
tırm.&4111 • laaa nrmlş oldu -
tu~ ...-ıer bunun lçlndlrT 

J>fJ• lf&Jıdlam7or, eırak btı.. 
$ 1* Al StJ .... 'rtbl b01JlU 
ba.lf4UW.,.•·· Ne 7alan 
l&f PfeJl• o anda hanıtllnln 
ncı _.,... 1tea de bıtlre. 

Totmaa deTam edip 
:A.'l'Jı t ~lı 7ôkuta tır. 
uiıuam~ :.,.armca 'blrlblrln. 
el n t$ lb'lnmlt iki bdma 
r tladml .. 

BJ)'lkl&nnılt 7enl ttrlemlt 
o 11tua11 c61'9nce bunlann da 
l naenl nevclvan oldukları. 
D uladım .. Her lıalde çok zen 

ve kibar lmhlarc1ır. Dl7e 
dJm •• A11P olmakla bera. 

IOslerlıı• nlak kabarttım, 

Kiti ,...kıanna olata 
atrmtlldn ne4lrt Yok 

-~•·• ratamt bollulu11da da 
satına ldr ruç almamıt-

m olduklannı an 

kuvvetle radyoya lttlra:!t edl • 
701'du. Biran durdum, şarkı11 
dinledim, ne yalan. JÖyllyeylm, 
hatuncatızın alzından "kut • 
lar,, kelimesi çıkarken bu l&tlf 
( !) ses kut olarak bana ancak 
kargayı hatırlattı. 

Radyo ıuruıtuıtınden tlkl • 
1et edenler bu neflı konser kar 
ş111nda muhakkak ki radyoyu 
ehvenişer bulurlar. 

Bereket duracak vaktim yok 
tu ela bu bulunmaz koaserden 
fazla .istifade edemedim .. 

önümde iki kişi peydahlan • 
dı .• Köroluı teceısuı... Yine 
tulatıma bazı şeyler çalındı; 

önümde gidenlerden blrl arka • 
dqına: 

- CN'eıt • ce Jan :M. Davld 
J'al ralıon) beş llra7a abr altı 
liraya satarım, (c'ert mon af. 
faire) diye yarr ttlrkçe 7arı 

fransızca: 

"Hakkım 7ot mu Jlöayö Da. 
vld, bet llra:ra alır, altı liraya 
ıatanm bu benim bllecetlm iş,, 

Dl7e bir p7ler anlatıyordu. 
Derhal dam1a71 vurdum; 

bunlar Musevi vatandaşlardı .• 
Ne yalan ıö71l7e:rlm, lisanı • 

mıza acıdım. 

Bu dno~ncelerle yokut.un so. 
nuD& celdlllm zaman tam bet 
4aklta olmuştu •. Arkadan ka. 
dının. sesi hlll: " 
"KQflar IÖJl9'1n hep · aua 

fAl'kı 
lılmrauıı tetrar edl7ordu •• 

ATATORK 
Albümünün 

unca laltı oakb 
ıuvezz.ilerden 
ıstayınıa 

... 
llımldcel llıml~k•I 

içimi• dııında 
AJht 15 155 Kr. 
a arlık 2eo 425 ,, • 

8 a~ 475 820 " 
1 71B&t IOO 1800 ,, 

Tarifeden Balkan Birlill 
JoJn. ayda ohn lnırat dilJnlilr. 
Poala birliline ıtrmeyen 7•rlere 
ayda retmlt beşer kuruı zam. 
medillr. 

Abone kaydını bildiren mek
tup Ye tellraf Ocretlnl, ~one 
pu'UUllD poala veya banka ile 
70Dama GcnUnJ idare kendi 0· 
serlae alır. 
Tltld11enin hır ııoıla merkızlnde 

V Hlra aboM llGZllır. 
Adres dellıUnne Gereli 

26 kunqtur. 

tuN 'OCRETLERI 
Ticaret lllnlarının santim • 

aabn sondan itibaren illn say· 
falanncla 40; lo sayfalarda iO 
kU1'11f; dOrdilncil sayfada 1 i 
ikinci Te Ocüncilde 2; birincide 
4: baflık yanı kesmece 5 lira· 
dır. 

BCl)'ilk, ook denmlı, kliıeli, 
"8kll illa. 'Yerenlere ayn ayrı 
hadirmeler ;rapılır. Reamt illnla
nn unum. atın 30 Juınııtur. 

TİCARİ KABlYETrE OLlllYAN 
KCCOlt iLANLAR 

Bir defa 30, lk1 defası 50, llr 
defası 66, d6rt defuı 75 ve on 
defuı 100 kunıttur. 'Oo aylık 
llb nrenlerin bir defası beda
vadır. Dört aabn ıeçen IJlaJarın 
fula aabrlan bet kunqtan be
•P edllfr. 

Hl:ımet bJ>Omı ~llrenlerc 

.tlcü lldn tarlf ul 111z,_ 25 
ladlrlllr. 

V .. t hem dolrudan doiru
,. kendi ldan Jerinde, b• AJI. 
kara "ddebıde Vakıt Yurdu 
albnda KEMALEDDiN İRiN 
nan Bll'OIU eliyle U&n tabut 
eder. ~ tekfonıı: !0335) 
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POLr\TLI 
bir kasaba oldu 

Bolvadinde köy kalkınması 
Yeni kaymakam Feyzi Akkor bu işe çok 

ehemmt,et veriyor 
Afyon. (V AKIT) - ~.araya 

baflı Bolvadin kazalı, tamamen 
defille bile dörtte Uç n.llbetinde 
koyuncu bir memlekettir. Pek ya 
km amana kadara ismi etrafın. 
da durulmayan Bolvadin 10n ikl 
1e11e içinde ehemmiyet keabet
mlt; vilAyetin nuarlamu tlatthıe 
çekmletlr. Bunun lmlll, kıranı• 
iyi bir kaymakama ka\'Ullllut oL 
masmdadJr. Eald Izmir polla mU. 
dtlrll Bay Feyzi Akkor, timdi bu. 
rada kaymakamdır. 
Kazayı her yönden ileri ~ 

ren, muhite imar, tanfzHt, ha. 
Polatlıda yeni 'kara1;,ol bin4!ı N i8taayon kartuıtıCiaki manzara reket ve sosyal davramt lmkln

lan sokan Feyzi kAkonm en cld. 
Polatlı, (Hususi) ...., latlı ğe de kavuf8C8.)rtır. dl itlerinden biri de kaunm ko.. 

denince Sakarya har : .. tıra Bu yıl kıymetli jandarma. ku. yunıculuğu idi. Mer'a kavplan. 
gelir. Sakarya harbinde bulunan mandanı Cemal Alkanm gay .. nm nihayet bulmumda. koyun 
lar Polatlıyı tanırlar; on, onbe§ retile jandarma kt•mandanhğı cinsf.nhı tamamen ıstJfa görmfJI 
kerpiç evden ibaret olan Polat. karakol binam ya.pılmıt, hllka • hale aokulmasmda Akkonm hiıiı 
lı bugUn tanmmıyacak kadar gtt met binasmm tem li atıbmftJr. meti bllyilktilr. Onu bu defa da, 
-1 blr dereceye gelmiı. bine ya- 939 yılı içinde halk partisi bina.. Kurban Bayrammm yaklaflDUI 
km ev iki yt1zll mütecaviz ma.. sının da yapılacağı söylenmekte- milnuebetile, Hava Kurumu na. 
fua, dllkk&ıı temiz otellerlle §i. dir. mma bir propagandacJ olan !r "6 
rin blr baaba olmqtur. Ziraat Veklletl biri kasabanın rUyoruz. Saym kaymakam bı.ı .. -

En temiz buğday yetittiren ceDı11bunda. diğeri şarkmd& iki hada hakikaten faydalı netf celer 
Polatlıya Ziraat Veklleti iki yıl bllyilk fidanlık vUcude ptfrmfe. alacak gayretler sarfetmektodlr, 
önce bir silo ya.ptırmıttJ. Bu iL tir. Feyzi Akkorun bu hafta ~ili.ye. 
lodan da kuabanm elektriği te. Buğdayının nefasetlle met- te geldiğini duyarak kendialnl 
min edileceği söylenmektedir. Bu hur olan Polapım·z bir nUmune aradım. Bana IU a6zleri söyle. 
IUl'eUe Polr.tlı yalanda elektri- kazası olmaya na.r zettlr. dl: 

Çay kaç yaşında? 
Janunu1anfnln 10 unda tn,ı

lider S-Jlll yilrinCil yıld8ntıma
nll kutlayacaklardır ... Artık o&Un 
her halde bol bol sa1 içerler • 

Bartında 
Odunla kömüre 

nark kondu 

- Milli Şef tnönn daha Bae. 
bakan iken hava tehlikesini ip. 
ret etmif, bUtUn vatandall&n va 
zffe batma davet eylemfftJ. Bu 
ses o aman her yurttqm kalbi
ne kadar nllfuz etmlt ve davanın 
bOyllklqu. tamamen ka.vraml .. 
ımttn'· Bolvadin gibi ııengln bir 

Bartın, (Huw;.i) - Son .1&• muhitte bu ipretin gereken te. 
ince celdllini iddia edenler de manlarda burada odun ve ııa.r alı1 yapmq olmuı lbmıdı. Ntte. 
vardır. Onun içhı, eler bu clol- mUr berincle ihtikara sapılmif.. kim ben bunu mtlphede ettim • 
ruyu, !nplizlcı: çayın memleket· tr. Belediye bunun öni1ne geç- Halkımım faydalı olan her eeyl 
terine ıelltinin. yUsUndl yıldöni· mek için odun ve kömüre uamt ipret edereeek behemehal ya • 

Fakat, lngiltcreye çayın bun
dan )'Us tene enet değil, daha 

1Pib;A. ~J~t,J.~10& ~ at koymaya karar vtTJlliftlr. pacak kabiliyettedir. K•ummfa 
Jplf -~ Ntiir ~: Yq oclumm Ha.va Kurumuna faJda]ı a1mafa 

Ll1dn, çay gibi aJııı1mıt blr p- 100 Jdk>9u '°' kuru odunun ioo matuf ~l'ID'alv k ha.lmnnm 
yin •eııu. bu kadar Jma bir ma- kilow 50, mangal k&nt1rUn11n bu mufyetlne ln&nmüt&n &f • 
mı olmur ela ıprlp delil mi? kiloeu 60 paradır. malrt:adJr. Tekrar edeyim: Bolva.. 

Çinli pir Okakura Kakuio'aan Belediye dltl hayvan. b8lml • clhl nmgin bir memlekettir, bil • 
"Çay 'kitabı diye bir eser! nr· menim dola; • ya.ak e. h8ua koyuncudur. Böyle yerler • 

" dllmell w... lla7ftn fiyatıarmm. de Hava Kurumuna karp hasaa. 
dır. Burada ;r: ..=: Jlh*ltfl dolaY.Jsıle belediye et slyetin bir mia11 daha artacağına 
~ nur1 • • narlam da &öyle tesbit etmJftlr: §ilphe edilemez. 

"1610 da Şaıtd Hindiıtan Hol- Koyun ıetl 80, J· .. çi eti 2S. sığır Bay Feyzi Akkor köy işleri l· 
lancla adalan fiıket.imn ftPUl"lan 20, manda 15 r. ru tlµ". çln de dedi ki: 
ilk defa olarak Avrupaya PJ' aö- • - Kıt içindeyiz. KöyclllUk lt-
tiiımii.-.m. Fran•da ~ 16.16 diler ~ (tay) ........... terine bu 9eDı9 daha far.la eJıem. 
..,.,inde tanmıh. 1638 • • Raa ._ aiizel isti.- .,._ Wa101ıg...,,. miyet vereceğiz. ibkbaJıara yep. 
,.,. ilE çay sitti. lqilWer İle ta.,, yeni ve iılenmemif tedbirlerle ve 
ça11 1• de içtiler. laail....._ Çlnll pir Obbra Kakuro'nun yeni bir enerji ile hamlamyo .. 
çay o kadar laota sitmitti ki, ora- dedikleri dolnı üe Avrupa çayı ruz. Bolvadin köylQatl, köy kal
cla -t.undan 'Wtiin Çinli doktorla· yi1z sene evvel delil. 300 Hile ev Janmam da.VUDll, )'Ul'dun en. ileri 
nn taniye ettiii. Çinlilerin (ça), vel içmlt oluyor. meselelerinden biri halinde tu .. 

... KlJB'UNa kitap teldlnde nman tefrlba -

Trakyada yeni bir 
!lk okul 

!pula. (Husul) - ~ 
moderq bir mekllde yapılan. lbr8l 
tepe ilkokulu kaymakam Beh\ilt 
Til.ma&vqm yorulmak bihnl,.a 
yardımiyle ders bqlangıcmda 
Trakya köylU.tınUn minlmkd 
yamılarm& açıhmftır. 

Okulun bir mu..t, muallim 
dalI, muini beton. olmak ~ 
500 talebe alacak bir eekilde ... 
tonu vardır. Mektebe yakın lıl1'\ 
yerde Tntya umumi mllf.ıtill 
Genıeral Kbmı Dfrlk tarafmdaa 
cıu t&vpn ve t&vHlarla ı,lr 
kaç kovan an hediye edilmiftlr. 
Talebe bunlar 11zerlnde t&tltlkat 
yapmaktadır. 

Dikkatsiz bir Balla 
Bllıkel\r, (Huıuat) - Smdlr

pun JCoslu k6yilnde çok feci Wr 
hldlse olmuıtur. 

Bu köyden A1l oilu Bt.- a1»
deat a1ma'k için çıra yakmq. .._ 
p oldup yerde unuttulu 'Pli 
ateı e~ unmıtır. Gittikçe ~ 
yen yanım yatılmakta oJan OCS. 
ya airayet etmlıtir. Odada UJS
makta olan Etem ve Uç, wldı, • 
iki yqlanndaki sacuklan fect lir 
tekilde yanmıtlardır. 

Etemln bmr Ayte n km 
mineyi etraftan yetften ~ 
atetln içlnc1en güçlftle kıtrtanllllti 
mitlerdir. 
Yaıwı zavallı adamla ~ 

nn ertesi cUn Jı&nGr baliae ~ 
mit iakeletleıi buJunmuftUr. 
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Key Parrlsln altındaki otomobil, kendlılııln. 

çalınan otomoblll oldufuna bakılırsa, Ke7 Parrlı 
çalan adamın yerini ölrenmiş demekti. Yani Bra7. 
sın nerelerde bulunduğunu blllyordu. 

Bu münasebetle, Fellsltlnln de )'erini blllyor 
demekti. 

Fakat bunu ııtç•n dtlftlnOyordu? •• Pollaten 
imdat kiınetl mi lıtlyecektl? 

Jerml bu sırada birdenbire kendisinin vaziye
tini dU1JUndU. Bu ite kendisi de parmatını aok• 
muş oldulu halde muvaffakıyetıerl kasanan Key 
Parrhp oluyordu. 

Yola baktı .•• 
Yatmurdan ıslanmıf topratm tlzerlnde Ke7 

Parrlıbı otomoblllnln izlerini arayordu. 
Sonra bu izleri takiben yoluna devam etU. 

Böylece Xey Parrlsln otomoblH kaldırdıtı rerl 
bulmak ve oraya on.dan evvel varmak mttmklD o
lacaktı. 

Bir hayli mttdclet, izleri ka.ybetmlyerek otomo
blllnl sUrd u . 

Ka~ıdan alyah bir tekil bellrdlll sırada 141 
ltl 7avatladı. Otomobilden indi. SIT&h şetle -dofru 
ilerledi. İlerledikçe, manzara daha aydmlanıyor
du. Nihayet tnçllk bir kulübe ka11111nda bulun-

JuluRu anladı. 
Burası .. 
lleı uı olacaktı. Zira, otomQbll lzl .. 

:teııarma 09ktl. Zira akıl takdirde çarpıflllak 
hak kaktı. 

Nitekim otomobll 7aklatblı zaman onm 
nından adeti ıtırttntırcealne ~U. 

a.cıı. Ve ayni hızla Porlok kö)'Une 4olra 
lun• .devam etti. 

Fakat burada ~)'anı ha)Tet 'Olan bir ae 
Tardı: 

Jerml 7anından ıtıratle g~en otomobllla 
rekıl7onundakl f}ahn görmUtttı. 

Bu tahıs, bir kadındı ve gt11Umseyor4u. J 
stlltımae7en kadmın Key Parrlll oldutunu 4• 
tanımıftJ ve Key Perrlsln ne zamanlar gtılU 
ilnl bilirdi. 

O muzaffer olduiu vakitler böyleydi. tfm 
de muzaffer oldutuna hiç fUphe )'oktu. 

CUnktl altındaki otomobil, Jermlnln ta~ 
otomoblll idi. 

Llkln, bu hızla devam ed k oluna, as 
ra - Allah 1&klasm - bir kau.7a utra7arak 
zUndeki o güzel gttlüştın llllnmeslnden kor·kall• 
du. 

Jermi, kendi kendine: 
- Şeytan kız .• dedi. Gene bir te7 peıln4e 

eaba beni görmedi mi? •• Yoksa mahsus mu SO 
mezllkten p141!f 



10- VAKiT 2 IKINCIKANUN 1939 • 

@aıyvıfF®c91eıreaea- şamplycnaso 

Ga r av köyü, T Y. • K. daPerayı yendi • aa 

ba - Kurtuluşla 
erab re kaldı 

~ ır jp@[('[@ll@ ~ 
Şazi Tczcanın hakemliği ile lsındaki müdafii atlatarak tekrar 

yapılan Barkohba - KurtuluB beraberliği temin etti. 
müsabakası tamamen mütevazin Oyunun bitmesine pek az kala 
geçti. nk devre 2-1 Kurtuluş le.. da Galataspor solaçığının getir. 
hine nihayetlendi ise de ikinci diği topu Angelidis Uçüncü defa 
haftaymda Barkohbalıla.r ikinci Arnavutk5y ağlarına taktı, maç 
gollerini çıkararak maçı beraber ta böylece 3-2 Galatasporun ga 
likle bitirdiler. liblyetile bitti. 

ARNAVUTKÖY- PERA - T.Y.Y.K 
GALATASPOR Öğleden sonra yapılan Pera -

Günün ikinci maçını Arnavut. T.Y.Y.K. maçı günün yegane 

sürprizli neticesini vermiştir. Nu 
ri Bosutun hakemliği ile oyna. • 
nan bu oyun tamamen mütevazin 
geçmiş Ye fevkalade heyecanlı 
olmuştur. 

Maçın neticesine bir iki da. 
kika kala fırsattan istifade etme 
sini bilen T.y.y.k. takımı mUsa • 
bakanın yegane golilnU atarak 
maçı 1--0 kazandı. · 

Vücudünüz bir tehlikenin yaklaştığını haber veriyor! 

• 
rı 

köyle Galataspor takımları yap. 
tılar. lki tarafın da eksik takım
larla çıktıkları bu mUsabakanın 
10 uncu dakikasında Galataspor 
lulıı.r kazandıkları bir frikikten 
İstifade ederek maçın ilk sayısr.. 
ru ~ıkardılar. 

Beşiktaş • SU ley maniye l Fener - Beykoz 
(Baş tarafı 7 inci sayfada) (Baş tarafı 7 inci<~~) 

parmağı incinen Süleymanjye dörde çıkardılar. Beykozlular 
kalecisi ele oyunu bıraktı. Mar. yalnız Galibin ayağiyle bir gol 

Hemen ASPIRJN; grip, soğukalgınngı ve ağrıların emnlyetri 

Ulcı ASP IR 1N1 alınız! Aspirin'in iyi tesirini pek az so,rıra 
fıöreceksfniz. 

fsrarra 

tayan kaleye geçti. yapabildiler. 
İkinci devre Beykozlular ha • 

Ara sıra yapıla? SU~eymaniyc kim bir oyun oynadılarsa da at. 
Bu gol Arnavutköylüleri hare. 

kete getirdi ve 15 inci dakikada 
soliçin şandelediği top Galata. 
spor kalecisinin hatası yUzUn • 
den ağlara tah."lldı. İlk devTe iki 
takımın da gayretine rağmen 

b:ı§ka gol çıkmadığından 1-1 
beraberlikle bitti. 

akınlarına mukabıl fkınci devre tJkl t k ı k bil 'k" ı . an e go e mu a ı ı go 
tamamen Be§ıkta§lılarm baskı ; l daha yiyerek maçı 6-2 kapbeL 
sr altında oynandı. Bu kısmın t'l SPİ_~_· ...... 

lKlNct HAFTAYM 
.Arna.vutk5y1Werin haklın oyu. 

niyle başlryan ikinci devren.in 13 
Uncu dalı:ika.sındn Galataspor ka.. 
lesi önUndekl bir knrgaşa.lıktan 

istif ndc eden sağiç ikinci goli.l 
attı. 

Ma.ğlftp vaziyete düşen Galata. 
sporlular bundan sonra açıldılar 
ve gayretlerinin semeresini de gU 
zeı bir galibiyetle gördWer. 

Devre ortalarında sağiç karşı. 

Yaşasın 

yedinci dakikasında Suldur dör. 
düncU, sekizinci dakikasında Rıd 
Vaii be§inci, 17 nci dakikasında. 
yine Rıdvan altıncı golleri attı
lar. 

Lehlerine verilen pennl tı • 
dan istifade edemiycn SUley. 
maniyeliler artık mağlfıbi • 

yeti kabul etmiş bir halde oyu
na devam ederken ve maçın ne. 
ticeslne pek az kala Suldur Be.. 

şih.-taşın 7 nci golünü de yaptı. 
Müsabaka da böylece 7--0 gibi 
açık bir fnrkla Süleymaniye a • 
leyhine bitti. 

ihtiyarlar! 
( Ba§ tarafı 7 tıeid6) 

toplamnğa. çalı§blar yahut ta gayri.federe klUplerdcn oyuncu aL 
dılar ve bu işte muvnf.f ak oldulnr. 

Dünkü müsabakalarda - Fenerbahçe mUstesna - hemen he. 
men bütün klüpler böyle mUsabakalıı.r yaptılar ki... bunlardan 
bilhassa lstanbulspor ve Hilftl takımlarının müsabakası cidden 
gfö:ülecek bır numara idi. 

Bu mevsiın başmdnnberi - bir çok mağlO.miyetlere göz yuma. 
rak - tD..knnlannı gcnçle.stiren lstanbulsporlular Türk sporunun 
istikbali için çok faydalı olan bu hıı.reketlerinin neticesini dün 
çok elim bir ~ekilde gördüler. İstanbul lisesi gibi memleketin bir 
irfan müessesesine dayanan bu klübün dünkü takımında meşhur 
hakem Adnan Akmb. maliye müfetti§i Salfilıattin başta olmak 
üzere Hasanln.r, Samihler gibi <.ı.ski sporcular, renklerinin şerefi 
uğrunda didindiler, durdular. 
Diğer klüpler de ayni vaziyet.tedirler. Mesela, Beşiktaşm gUzi. 

de elcmnm Hakkı, arkada§ları sahada maç yaparken o, ancak 
tribünde onları seyredebiliyordu. • 
Şimdi düş:.inüyoruz: Milli yahut ııehir arası bir kaç maç yap

mak mecburiyetinde kalsak kuracağımız "onbir,, c Cihat. Selim, 
E§fak, Faruk, ve Hakkı gibi asları koyamıyacak olduk -
tan sonra bu gibi kar§ılaşmalann TUrk futbolünU temsil ettiğini 
iddia. edebilecek miyiz? 

ı er. 

Aınkaratdla 

Galatasarayla Gençler 
birliği berabere kaldı 

(Ya..~ı 7 inci sayfada) 
Genel direktörlüğünün yaptığı 
tamim Uzerine, iki takımın da 
sahaya nasıl bir kadro ile çıka. 
cağı merak edilmekte idi. Fakat 
bu mera.k çok geçmeden zail ol. ı 

du. Çünkü, takımlar çok evvel 1 

futbolil terketmiş bulunan eski 
emektar oyuncuları aralarına al. 1 

mış oldukları halde sahaya çık -
tılar. 

Balçıklasmış çamur deryası ha 
!inde bulunan sahada iki tarafın 
::la. isteksiz ve heyecansız oyunu 
ile başladı. Çamurdan bir lditlc 
halini alan topun sevkinde Genç
lerden daha ziyade muvaffak o. 
lan Galatasaraylılar yaptıkları 
ilk hücumlarını golle neticelen • 
dirdiler. 

Gençlerbirliği, Galatasaray ka 
lesine yakın bir mesafede lehle • 
rinc verilen firikik vuruşundan 

gelen topu merkez muhacimleri 
vasıt:ısiyle sarı kırmızı kaleye 
sokarak beraberliği tesis ettiler. 
Oyunu bir an için Galatasaray 

isteyiniz! 
20 ve 2 tabletlik şekillerde bulunur. 

Her teklln üstündeki E3 markası aldığırıız 'matın 
hakiki olduğunun ve iyi tesirinin garantisidir. 

. . """',,, ,. ' . ' . 
Türkiye pamuklu dokuma ve amu 
ipliği fabrikaları anonim şirketind n: 

PAMUK 1PLtGt SATIŞI: 
Kayseri Be% Fabrikası malt 

Nazilli Baıım.1 Fabrikaııı .. 
Ereğli Bez fabrikası ,, 
10 :OOlyalık GipariJ ler için .• 

1 s ,, ,, " 
25 
so 

,, .. ,, .. .. .. 

12 No. 
16 .. 
24 
24 

\ 

" 

" 
" 

No. 
No. 
,, 
,, .. 
" Fiatlarla Fabrikada Teslim şartiylc satılmaktadır. _ 

paketi 

.. 
" 
" 

415 kuruş 

480 •• 
580 " 580 .. 
575 " 570 ,, 
565 ,, 
560 " 

yaçlarr nisbetinde iplik sipakarıda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde ihti
lplik miüıtebliklerlnin yurişi verebilecekleri ve 24 numara dan ince ve muhtelif maksatlara 

yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklerbin de ihtiyaçlarını yine aynı şartlarla yalnız Ereğli 
Fabrikasına sipariğ edebilecekleri il~n olunur. 

tasaray bu devrenin mühim bir\ 1 inhisarlar i anlar 1 
krsnunı kendi baskısı altında ge. 
çirdi. Fakat, Haşimin iki üç defa '-----ı:ı:mı::mııım!Dlm::ı:mısı::m:m:ıamKI ---=----• 
kaleci ile karşı klU'liıya kalması. 1 - idaremizin htanbı.:1 BaşmüdürlUğü binası ve ambarlariy-
na rağmen topu dışarıya attı. le Levazım ve MUbayaat Şubesi binası arasına şartname ve resmi 

yan saha.sına intikal ettiren Gençlerbirliği de lehine veri _ mucibince yaptırılacak 3 adet demir camc'kan i§i kapalı zarf u:ıu ... 
Gcnçlcrbirliği 20 inci dakikada len üç penaltıdan istifade ede _ liyle eksiltmeye konulmuştur. 
bir ~ol ~a ~ap~k vaziyeti mediği için maç, ilk devredeki II - Keşif bedeli beheri 3912.97 lira hesabiyle 11738.91 lira 
kcndı lehıne çcvırmış oluyordu. . tini' uh f d k 2-2 ve muvakkat teminatı 881 liradır. ,.. . vazıve m a aza e ere 
Fakat, Galatasaray da ı dakıka b -be J"kl nih tl d' III - Eksiltme 16 • ı - 939 tarihine rastlayan Pazartesi günU 
k dar ld _ .k. I era r ı e a.yc en ı. 

a sonra yapmış o ugu ı ın. saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alını Ko• 
ci bir golle tekrar beraberliği te- misyonun.da yapılacaktır. 
mine muvaffak oldular. Devre bu SAHtBt : ASIM US IV - Şartname ve resimler 59 kuruş bedel mukabilinde !nhi-
!!uretle 2-2 berabere bitti. l'\cşrl:yat )füdürü: R. Ahmıt Sevcııuil sarlar Levazım ve Mübayaat Şubesinden alınabilir. 

Fakat, itiraf etmeli ki, Gala • V - Eksiltmeye iştirak etmek istiycnlerin diplomalı yüksek 

- J{URUNuıı kJtap şeklinde ı:ou~au __ tcfrlkıısı - mühendis veya yüksek mimar olmaları, olmadıkları takdirde aynı 
evıafı hai.t bir mütehassısı inşa aonuna kadar daimi olarak iş ba-

58 '.KORKU GECESi 

Jcrml, polis murcttiş ile birlikte, Madam Gor
Jun odasından cıktıkları zaman, :ttadam Gorlun 
yUzn tuhaf bir surette değişmişti. Hiddet Ye Asabi· 
yet lclndoydi. Fakat kendini kaybetmiyordu. 

Jcrmi ile Kortveytin otelden cıktıklarına e· 
mln oluncaya kadar bekledi. Sonra, en yakın t e le
fon kulUbeslne koştu . 

Hiç kimse tarafından lşitllınesine meydan 
vermeden konuşmak istiyordu. 

Beş dakika gc~meden kendisine Londrnnın 

Plkadilll meyd=ınmdakl Klandon otelini verdiler. 
Madam Gorl kendisine bir kaclm cevap verln

<'E'Ye kadar bekledi. Sonra, yUzUnUn iradesi birnz 
yumuşadı . .değişti. Şöyle diyordu: 

- Çok şUkUr Fcllsitl sa~ salfm oraya var· 
mışsm ... 

-An ..... 
- Sus1 "Anne,. kelimesini tclllfruz etmo, bu-

dala ... Şimdi sözlerimi dinle.. Kimse tar fından 
göriilmemeğe dikkat et ve sakın dışarı çıkma ... 
Başın ağrıyormuş gibi yap ... Her ne lcat edersen 
"t ... Fakat her halde odandan ayrılma ... BugUn ve 
yarın böyle ... 

- Ynzlyet o kadar fena mı? .. 
- Fena olabilir ... Şimdi her sc~·I bırak. Bana 

ı.:ual sorma ... ÇUnlcU ('('vap vcrmeğe '\"aktlm yolr. 
Yalnız herlıan3i bi r fc\•lrnl~c.le yazlyet için hazır 

bulun!.. lşte o kadar •.. 

" KORKU GECESİ 59 
Madam Gorl daha fazla konuşmadı. Bu son 

sözUnU söyledikten sonra telefonu kapattı ve tek· 
rar Greydcn oteline dBndU. 

Telefon ettiği esnada kimsenin görmediğini 

zannediyordu. GördUğUnU tahmin etse bile, nere· 
ye telefon ettiğini bilmcyeceklerdi. 

Madam Gorl nedense, Kortveytten o kadar 
tevahhuş etmiyordu. Fakat Jcrmlden ... Ah Jermi· 
den pek yılıyordu. 

Madam Gorlun gözleri binbir mana ile ışılda· 
dı. Kin, hırs, kıskançlık, korku, nefret ... Bu göz· 
lerde he r ı,cy okunuyordu. 

O dakikada her şey yapabillrdl. 

"Projektör" teşkillı.tıııa mensup olan Key Par
tls ile, "Jerml" acentesinin mUcsslsl Jermi aro.sın· 
cin ilç seneden beri mesleki bir rekabet de vardı. 

Blrlbirine zıd iki mUştcrl hesabına, knrşr kar
~ilya calışıuak, çolt defa başlarına. gelmiş bir va
kaydı ... Bununla beraber arkadaşlıklarına hiç ha 
lel gelmemişti. Hele onların arkadaşlığı da o.şan 
bir merbutiyetlerl vardı. 

Jerml otomoblll içinde bir müddet bUtUn bun· 
hırı dUşUndllktcn sonra kendi kC'ndlslnc: 

- hışallah beni tanımamıştır, dedi. 
Hemen bir kcnnrn çcltlldlğlnc memnun görU· 

JlU\•ordu. 

§ında bulunduracaklarını noterlikten musaddak bir taahhüt kağıdı 
ile temin etmeleri ve bundan ba§'ka 8000 liralık bu gibi inşaat ynp
ml§ olduklarını gösterir vesaiki ihale gününden 8 gün evveline ka· 
dar İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesine ibraz ederek ay
rıca fenni ehliyet ve münakasaya iştirak vesil;ası almaları lazımdır. 

V'J. - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci mad. 
dede yazılı inşaat §Ubemizden alınacak eksiltmeye iştirak ve fenni 
ehliyet vesikası ve yüzde 7,5 güver.me parası makbuzu veya banka 
teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale günü 
en geç saat 15 e kadar yukarda adı geçen Komisyon Başkanlığına 
makbuz mukabilinde verilmesi Hlzımdır. (9514) 

• * • 
1 - idaremizin Cibali tütün ve kutu fabrikasında halen mevcut 

olanlarla mayıs 939 gayesine kadar birikeceği tahmin edilen 160.000 
kilo tahta parçası pazarlık usulile satılacaktır. 

II - Muhammen bedeli beher kilosu 50 santim hesabile 800 lira 
ve yüzde 15 teminatı 120 liradır. 

IH - Arttırma, 13-1 ·939 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15,30 
da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesinde müteşekkil komisyonda 
yapılacaktır. 

IV - Numuneler Cibali ve Kutu fabrikalarında görülebilir. 
V - lsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatte yilzde 15 

teminatlarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilin o
un1ur. (9484). 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Pi an o 
Oçun~ü keşide: 11 i!<incil<anun 939 dur. 

BUyUk ikramiye 50,000 liradır 
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·~ ,4• - ..... Hasan kuvvet şurubu 
Zaafı kansızlık, sıraca, 

hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. 

A 

umumı, kemik 

Çocuk'ar, gençler, ganç kızlar ve büyükler her 

~ . ' ... t' . ,. ' ... t .. _.. - • 1 .. .. ; .. ' • .. ,,. • 4 • 

A.l'rupanın bayat, kurtlu çocuk gıdalarından sakınınız.! Yavrularınızın midesini abur cuburla dol
durmayınız! Tabii saf, lezzetli 

HASA 

Buna çocuklar 
bayılıyor· 
lar. Çok iştahlı 
\Pe severek bü • 
Yürler. Bu saf öz 
lü unların vita .. 
ınini bol, gıdası 
çok ve kalorisi 
Yükaektir. Bütün 
çocuk doktorlan 
buna ıahadet e • 
der. Avrupada 
diplomalarla mu 
aaddak birincili • 
ği kazanmıştır. 

Bu kadar yüksek 
evsafa malik la· 
bii aıda ancak 

HASAN 
özlü 

unlarıdır 
' 

Pirinç, Yulaf 
Mercimela Buğ
day, irmik, Pa
tates, Mısır, Tür· 
lü, Bezelya, Ba· 

dem, Çavdarözü 
unlarını çocu't • 
larınıza yediri • . 
nız. 

'( .... _ - • .. ~ ' J. • .- '. .. • > • .,~ . ._ • # ı . .. . . . .. ~ . .., . ... • ... .. . Wloı\"'. ' .... ... • • 41! ... " ı • , 

1 .. · _D_ev_:e_t _De_m_ir_'wo_:ı_ar_ı __ ıı_an_la_rı_I 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat mlktarlan apğıda ya

aılı iki liıte muhteviyatı 314,636 t-:n Estekat demiriyle yedi &det 
açık ve yedl adet kapalı hangar malzemesi 13 - 2 - 1939 Pazartesi 
günü saat 15 ten itibaren lfote sıra No. ıiyle ve kapah zarf uıulU 
ile Ankarada idare b:nasında sattn alınacaktır. 

Bu İJe gi:'mek istiye,1!erin listesinde yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tay:n ettiği vccl:aları Ve{ tekliflerini aynı gün saat 
14 de kadar Komis)'on Reisliline vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 146 kuruga Ank<ıra ve Haydarpap veznelerin.de 
aat:lrnaktadır. (9466) 

Liıt. 
NQ. 

1 

• 
t&takat demiri 

:Hangar malzemesi 

MuhammlO 
bedel 

Lira K. 
29.261 15 
58.028 00 

Muvaklcat 
teaım.t 

Lira K. 
2.194 5g 

4.151 40 

,J f! D cf 8 r m a (Jenel komulanh~ı 
salınalma komisyonundan Arı kara 

ı - Metresine yirmi be~ kuruı fiat biçilen miktarları aıatıda 

yazılı iki tertip çamaıırlık bez 'kapalı zarf uıuliyle utın alınacalctır. 

2 - Bunlara ait fBrtnameler hizalarında 'österilcn bedel br· 

§ılığında komisyondan alınabilir. 

3 - Eksiltmesine girmek iatlyenlerin hizalannda gösterilen 

teminat ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mcktuplannı 

er. geç eksiltme vaktinden bir &aat evvel 'komisyona vermiJ olma-

ları. (5335) (9543) 

Şartname 

Miktan ilk teminat bedeli Ekıiltım siin ,.. eaati 

m-:ıtre Lira Ku. Kunıı 

281,050 4763 13 !51 19/1/939 Per§em.be 10 

80,000 1500 paraııı 19/1/939 Ptr,emlıe 15 30 

yaşta istimal edebilir 

. ·r. - .,. . 

Güzellik ve sıhhat için ilk şart 

RADYOLiN 
kullanmaktır 

RADYOLiN 
Dişleri 

()işler çehreyi 
MUzelleştlrlr 

Radyolin 
Ci9leri 

Dişler m:deyi 
sağlam laşt1rır 

• ............................. 1 .... ,..... •• 

I
! RADYOLIN dişleri temizler ve par:atır, mikrop-
1 ları yoz de yuz öldUrUr, diş etlerini besliyerek 
ı: hastalanmalarma mani olur, ağız kokusunu keser :1---·-........ ........... .. ........ ·--···-...... ______ ...... -
ı. ,.. __________________ __ 

KREM PERTEV 

llubtell! ııtmll birçok kremler aramıda en mntemayls mev
kll alan ve yllkıek aoslycteye mensup aileler tarafından tatı te
sir ve faydalan kemali memnwılyeUe tasdik olunan kreın )'alım 
Krem PertevcUr. 

KREM PEOTEV cllferlerl arasında en eski ve en tan~ 
markadir. Ve, bu mevkll uzun tecrübeler ve kimyevi tetkikler 
eayealnde lbru etmiştir. 

Sizler de, iııhbatinlzln vtkayeslnf, taravet.1nlzln yetmle l'811" 
na kadar muhafaza8I1ll ve dalma genç kalınağı arzu ediyorsanız 
Krem Fertev kutulanndald tarltat dalrealnde kullanmm. Krem 
Pertevin gece ve gUndüz kremlerini kullanmakla genc;lik, gUzel
llk ve taravetlnlzl sizler de uzun mUddet muhafaza edlnlL 

KREM PERTEV bir gUr.elllk slgorta!ldir. Bunu kullananlar
a& bekledikleri istifadeyi temin edeceklerini beyanda müttefik. 

tirler. Krem Pertev yerine ıize vermek istiyece'kleri herhangi bu 
l•rf'""l r'ı> .. l.ııl r,,.,,, .. -ll'll"-. .. ................................ ~-

l s lan bu ı dtaller<jarlıtından 
Tophanede Necatibcy caddesinde Kııla altında 365 sayılı 4D

kln, muhammen ıenclik elli bir liradan ve aynı yerde 367 aaJlh 
dilkkln, muhammen senelik ktrk eckis liradan senelik kiralan pe
tin verilmeli ıartlyle Uçcr ıene milddetle ve açı'k artırma usuliyle 
ayrı ayn kira}•a vc.-rilecektir. lstekı:ıerin 16 - 1 • 939 Puartesi gil
nU saat 14 tc yUzde 7,5 teminat makbuzlariyle Milli Emlak ?.Ul· 
dilrlil~ünde toplanan komisyona mliracaatlcri. M. (9463) 

CAFER MüSHil ŞEKERi teairi kat~i, alımı kolay en iyi müshil şekeridir. BilUnımn ec· 
zanelerde bulunur. 



Sayın müşterilerine bir düzine büyük ikramiyeler 
dağıtarak yine bütün bayiler arasındaşampiyonluğu 

muhafaza ederek rekorların rekorunu kırarak 

1 3 ıl na Gir i 
Rakipleri TEKKOLLU CEMAL gişesinin önündeki 

levhasını kapattılar fakat TALi ylldızını 
söndüremediler ve söndürenıiyeceklerdir 

... 
ce u 

• • 
sını 

1 Bakırköy Akıl Hastanesi hademe Bilal ve Üsküdaraa Boyacı ao'kak 1-21 
ulak evde kiracı Seyrisefain memurluğundan açıkta Bay Ahmet yarı yarıya 
aldıkları 24573 numaralı biletle 500,000 lira 

2 Taksim Valdeçeşmesi Rostamyan Apr. Bay Yusuf Fevzi ve iki arkadaşı 
31027 numaralı biletle 200,000 lira 

9 Emniyet Sandığı memurlarından Bay Ali ve Kadıköy Mısırlıoğlu Çeşme 
Ü sokak No. 6 Beyhan ve Fikret müşterek en aldıkları 7558 numaralı biletle 

150,000 lira. 

4 Edirende Tayyare Cemiyetinde memur Bay Fehmi 24481 numaralı bilet
le 100,000 lira 

5 Şişli Halaskargazi caddesi 353 numara isminin gizlenmesini arzu eden 
bir müşterimiz 29831 numaralı biletle 10,000 lira 

6 Balıkpazarında Ciğerci Seyfettin yanında Bayburtlu Tevfik 18863 nu
maralı biletle 20,000 lira 

• 
ır 

500,000 liranın yarısını kaZ<maıı hademe BiUil Tek.ko1lıı Cemalden 
paralarını alıyor 

TEKKOLLU CEMALiN kazandığı bu müstesna muvaffakiyeti harp 
meydanında eşini vatan uğruna bıraktığı tekkolunun, muamelatındaki 
ciddiyet ve hüsnüniyetinin büyük bir mükafatıdır. Tekkollu Cemal 
doğruluğu ve hakikati kendisine prensip ittihaz etmiştir. Ve büyük 
ikramiyeleri 10 para bile kesmeden müşterisinin önüne tamamen 
koyar Tekkollu Cemal gişesi sahibi Cemal Güven daima önde daima 
birincj isim benzerlerile hiç bir münasebeti ve hiç bir yerde şubesi 

yoktur. Adrese çok dikkat! 

mlak 
em 1 

an a ı arşısı 27 Numara 
si a · i emal Güven • 

1 


